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املوسوي  عالء  السيد  سامحة  الشيعي  الوقف  ديوان  رئيس  استقبل 

يف مكتبه ببغداد يوم االثنني 2017/5/15 وفدًا من األخوة املسيحيني 

يف العراق برئاسة األمني العام لحركة بابليون األستاذ ريان الكلداين 

وعضو مجلس النواب الدكتور جوزيف صليوه.

الوطنية  بالثوابت  الجانبني  متسك  عن  حديث  الطرفني  بني  ودار 

يف  وحقوقه  العراقي  الفرد  كرامة  يحفظ  مبا  املشرتكة  واإلنسانية 

املواطنة والعقيدة. 

ومن جانبه أشاد الدكتور جوزيف صليوه عضو مجلس 

النواب العراقي يف كلمة له بالعالقات الحميمة 

للمسيحيني مع الشيعة يف العراق قائال: "إننا 

الجهات  أكرث  ولكن  كثرية  لجهات  نطمنئ 

إذ  الشيعي  املكون  هي  لها  نطمنئ  التي 

مل نسمع منهم عىل مدى عالقتنا بهم أي 

ترصيح أو فعل يخدش كرامة أحد األديان 

يرسلون  دومًا  كانوا  انهم  بل  املكونات  او 

به  ويوجه  يرسله  ما  والسيام  املحبة  رسائل 

السيستاين  عيل  السيد  األعىل  الديني  املرجع 

الذي كان وال يزال يرعى جميع الطوائف ويويص 

دامئا بالحب والسالم بني الجميع" .

الشيعي  الوقف  اللقاء مؤمتر صحفي ضم  وعقد عىل هامش 

الضيف ووجه املؤمتر رسائل تطمني ومحبة بني كل مكونات  والوفد 

الشعب العراقي، والوقوف يف وجه محاوالت زرع الفنت واألحقاد بني 

مكونات النسيج العراقي.

وعىل صعيد متصل وبتوجيه من سامحة رئيس الديوان زار عميد كلية 

له  وفد  برفقة  اليعقويب  عيل  الدكتور  السالم(  )عليه  الكاظم  اإلمام 

املقر الرئيس لطائفة الصابئة املندائيني يف بغداد لتقديم التهاين لهم 

مبناسبة عيد التعميد الذهبي .

وقال مصدر إعالمي بالديوان ان الدكتور اليعقويب نقل تحيات وتهاين 

الطائفة  ألبناء  التعميد  بعيد  الشيعي  الوقف  ديوان  رئيس  معايل 

به  تقوم  الذي  الدور  اليعقويب  استعرض  ثم  العراق  يف  املندائية 

مؤسسات ديوان الوقف الشيعي يف بغداد واملحافظات 

كافة وبتوجيه من سامحة السيد املوسوي بالدعوة 

بني  واملحبة  املشرتك  العيش  عىل  للحفاظ 

أبناء الشعب العراقي كافة. 

وأضاف املصدر ان الطرفني تبادال عبارات 

العديد  استعراض  وتم  واالحرتام  الود 

تجسد  التي  التاريخية  الشواهد  من 

والذي  الطرفني  بني  والتعايش  اللحمة 

ميتد يف عمق تاريخ العراق.

الصابئة  طائفة  أبناء  رحب  جهتهم  من   

عظيم  عن  لهم  معربين  بالوفد  املندائيني 

الوفد  وحملوا  للزيارة  وتقديرهم  شكرهم 

العليا  الدينية  املرجعية  مقام  اىل  والتحايا  السالم 

الوطنية  ملواقفها  واالمتنان  والشكر  األرشف  النجف  يف 

العرق  اىل  النظر  دون  من  واملنطقة  العراق  أنقذت  التي  واإلنسانية 

او الطائفة او غريها من املسميات وكذلك حملوا السالم اىل سامحة 

دوام  شاكرين  الشيعي  الوقف  ديوان  رئيس  املوسوي  عالء  السيد 

تواصله واهتاممه بهم.

رئيس ديوان الوقف الشيعي يستقبل وفدا مسيحيا، ويرسل وفدا 
لطائفة الصابئة املندائيني

أخبار  و تقارير
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الحسينية  للعتبة  الرشعي  املتويل  افتتح 
املقدسة الشيخ عبد املهدي الكرباليئ صباح 
لعمليات  صالة   ,2017 ايار   16 الثالثاء  يوم 
تفتيت الحىص يف مستشفى السفري الجراحي 
يف كربالء للنهوض بالواقع الطبي والتخفيف 
عن كاهل املواطنني يف محافظة كربالء وأبناء 

املحافظات االخرى. 
صباح  الدكتور  كربالء  صحة  عام  مدير  وذكر 
ومن  الصالة  هذه  انشاء  تم   " أنه  املوسوي 
املؤمل لها ان تدخل الخدمة من هذا االسبوع 
لتكون معدل الصاالت ثالثة تعمل عىل مدار 
الخدمات  بتقديم  ساعة  وعرشين  اربعة 
العالجية للمواطنني يف محافظة كربالء وباقي 
العمليات  نسبة  بلغت  حيث   ، املحافظات 
للمحافظات 40 % وتصل اىل 70 % لالختصاص 
الواحد وهذا دليل عىل نوعية الخدمات وقلة 
للعملية  املجانية  وشبه  الرمزية  التكاليف 

مقارنة بإجرائها يف الخارج. 
الحىص  تفتيت  جهاز   " أن  املوسوي  وأضاف 
الحديثة  االجهزة  من  يعترب  تنصيبه  تم  الذي 

املواطن  سيغني  جهاز  وهو  جدا  واملتطورة 
ضمن  وغريها  الجراحية  العمليات  اجراء  عن 
مستشفى  داخل  مجانية  عالجية  جلسات 

السفري".
السفري  ملستشفى  االداري  املعاون  بني  فيام 
خضري ياس خضري " ان هذه الصالة افتتحت 
للتخفيف عن كاهل املواطنني وتقديم أفضل 
ومبواصفات  قيايس  وبوقت  طبية  خدمة 

من  وفرت  التي  األجهزة  خالل  من  متطورة 
األملانية  )سيمنز(  رشكة  وهي  عاملية  مناشئ 
مكتب االتقان وبضامن خمس سنوات, اضافة 
الذي  بكترييا(  )األنتي  بجدار  الصالة  بناء  اىل 
يتم تعقيمه خالل خمس دقائق لتكون جاهزة 
الحىص  تفتيت  جهاز  وميتاز  لالستخدام, 
تؤثر  التي  االشعاعات  وقلة  الحديثة  بالتقنية 

عىل الكادر الطبي واملريض.

باملشاريع  اعجابه  عن  ماكسيموف"  "ماكسيم  العراق  لدى  الرويس  السفري  عرب 

التابعة للعتبتني الحسينية والعباسية املقدستني، متمنيًا مشاركة الرشكات الروسية 

لالستثامر يف كربالء، ومبختلف مجاالت الصحة واستقدام االطباء يف مجال طب 

الكسور والعيون.

جاء ذلك خالل زيارته العتبة الحسينية املقدسة ولقائه املتويل الرشعي لها سامحة 

الشيخ عبد املهدي الكرباليئ.

"ان  ماكسيموف  ماكسيم  وقال 

اذهلتني  كربالء  يف  املقامة  املشاريع 

يف  الروسية  الرشكات  مشاركة  وأمتنى 

كربالء"

حديثه  يف  الكرباليئ  الشيخ  اشار  فيام 

" ان كربالء مدينة آمنة  اللقاء اىل  اثناء 

وبأعداد  وقت  اي  الزائرين يف  تستقبل 

واصحاب  طيبون  أهلها  وان  كبرية، 

ضيافة وكرم ويحبون السالم وبعيدون 

عن العنف، بل يحبون العيش بسالم مع الجميع

االقتصادية  املجاالت  مختلف  يف  التفاتة  للمدينة  يكون  ان  نأمل  إننا  واضاف"   

والصناعية والزراعية، كام ندعو الرشكات الروسية لالنفتاح عىل املدن املقدسة ملا 

يتوفر فيها من امن وخدمات وإمكانية االستثامر فيها.

ان  الكرباليئ  الشيخ  اوضح  الشعبي  الحشد  يخوضها  التي  املعارك  وبخصوص 

للدفاع  الكثريون  فهب  العراقيني،  من  كبرية  تلبية  لقيت  املقدسة  الدفاع  فتوى   "

عن الوطن ومقاتلة داعش، موضحا ان العراقيني ال يحبون العنف وال القتال امنا 

اضطروا لحمل السالح للدفاع عن وطنهم ومقدساتهم.

محاربة  يف  كبري  دويل  وتعاون  مشرتكة  رؤيا  هنالك  تكون  ان   " سامحته  وطالب 

وقوية  جدية  وقفة  هنالك  تكون  وان  اإلرهاب 

من  كثريا  عاىن  ألنه  العراقي،  الشعب  مع 

كثرية  ودماء  باهظا  ودفع مثنا  داعش  عصابات 

يف  والتطور  والتقدم  التنمية  تأخر  اىل  اضافة 

مختلف املجاالت.

خطرا  يشكل  االرهاب  ان  الكرباليئ"  واستدرك 

وال  العامل،  عىل  بل  فقط  العراق  عىل  ليس 

ملواجهة  جادة  خطوات  هنالك  تكون  ان  بد 

بالفكر والثقافة، الن  االرهاب، ومنها ما يتعلق 

االرهاب فكر خطر عىل العامل ككل.

وتابع ان "العراق يحتاج اىل اعادة بناء ويحتاج اىل وقفة حقيقية وجادة يف الوقت 

الحارض الن الدمار الذي اصابه واصاب بناه التحتية كبري، وخصوصا يف الجانب 

الذي  الركام  العلمي والثقايف، لذا فهو بحاجة اىل وقفة جادة تعينه وترفعه من 

حصل بسبب الدمار الذي لحقه يف جميع املجاالت"

مستشفى السفري الجراحي يفتتح صالة تفتيت الحىص بتقنيات طبية عالية

الكرباليئ أثناء استقباله السفري الرويس يدعو اىل
تعاون دويل كبري يف محاربة اإلرهاب
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بحث األمني العام للعتبة العلوية املقدسة سامحة السيد نزار هاشم حبل املتني 

مع رؤساء األقسام يف العتبة سبل تقديم أفضل الخدمات لزائري اإلمام عيل بن 

أيب طالب )عليه السالم( خالل شهر رمضان املبارك. 

وقال مدير مكتب األمني العام للعتبة العلوية املقدسة منتظر االعرجي ان" األمني 

العتبة  يف  األقسام  رؤساء  ضم  اجتامعا  ترأس  املقدسة  العلوية  للعتبة  العام 

العلوية املقدسة ملناقشة سبل وآليات تقديم أفضل الخدمات لزائري اإلمام عيل 

بن أيب طالب )عليه السالم( خالل شهر رمضان املبارك".

املهمة  املواضيع  مناقشة  إىل  االجتامع  خالل  تطرق  العام  ان"األمني  وأضاف 

رمضان  شهر  يف  األقسام  ورؤساء  األقسام  نشاطات  تحدد  التي  واملفصلية 

مبينا  الفضيل"  الشهر  يف  املليونية  الزيارات  الستقبال  واالستعدادات  املبارك 

انه"تم مناقشة االستعدادات مناقشة مستفيضة وتم الخروج بنتائج جيدة تصب 

يف خدمة الزائر الكريم وتقديم سبل الراحة وأفضل الخدمات ".

ابرز القضايا واملسائل   وأشار ان"السادة رؤساء األقسام طرحوا خالل االجتامع 

املهمة التي تحدد مسار عملهم يف شهر رمضان املبارك".

أمني عام العتبة العلوية املقدسة يدعو لتقديم أفضل 
الخدمات للزائرين يف شهر رمضان املبارك

لتكريم  حفاًل  املقدسة  الحسينية  العتبة  يف  النسوي  اإلعالم  وحدة  اقامت   

الفائزات يف مسابقة )الطالبة املثال( يف جامعتي كربالء والكوفة. 

يف  وآله(  عليه  الله  االنبياء)صىل  خاتم  قاعة  عىل  اقيم  الذي  الحفل  وشهد 

كربالء  يف  العليا  الدينية  املرجعية  ممثل  حضور  الرشيف  الحسيني  الصحن 

الحسينية  للعتبة  العام  واألمني  الكرباليئ  املهدي  عبد  الشيخ  املقدسة 

املقدسة السيد جعفر املوسوي وعدد من االساتذة الجامعيني 

وأولياء أمور الطالبات الفائزات. 

االحتفال"  بصدد  له  كلمة  يف  الكرباليئ  الشيخ  وقال 

جملتها  من  أهداف  عدة  منه  يراد  النشاط  هذا  ان 

وعمدائه  بأساتذته  الجامعي  الوسط  بني  التواصل 

العتبة الحسينية املقدسة يف سبيل  وطلبته مع 

السالم-  -عليه  الحسني  اإلمام  مبادئ  ترسيخ 

لدى هذه الرشيحة املهمة، كام انه يعد وسيلة 

من وسائل التحفيز نحو معرفة الطريق الصحيح 

الطالب  يتحىل  ان  أهمية  وإظهار  الحياة,  يف 

والطالبة بالجمع بني العلوم األكادميية والرتبوية 

لتحقيق السعادة املنشودة".

عىل  واملرشف  العام  االمني  مكتب  مدير  قال  فيام 

ان   " هاشم  الدين  سعد  السيد  النسوي  اإلعالم  وحدة 

ومنها  الفوز  معايري  حددت  املسابقة  عىل  املرشفة  اللجنة 

بحسن  وااللتزام  والتربج،  الزينة  وترك  اإلسالمي،  بالحجاب  الطالبة  التزام 

السلوك واألخالق بشكل عام، ومعايري أخرى تتعلق باملستوى العلمي للطالبة 

وغري ذلك".

زيارة  وهي  جوائز  عدة  حددت  املقدسة  الحسينية  العتبة  ان   " هاشم  بني  و 

وشملت  كلية،  كل  عن  االوىل  الفائزة  للطالبة  السالم  عليه  الرضا  اإلمام 

الجوائز 15 كلية، إضافة اىل جوائز االوسمة الذهبية التي وزعت 

)الطالبة املثال(، وجوائز  عىل 27 طالبة، وقد كتب عليها 

اخرى شملت )178(عباءة نسائية وشهادة تقديرية لكل 

طالبة".

واختتم حديثه قائاًل" ان املسابقة تعترب رّدا عىل 

وسائل  تبثها  التي  الرشسة  الغربية  الهجامت 

اإلعالم املغرضة يف محاولة منها لحرف الشباب 

والنيل من مبادئ الدين اإلسالمي الحنيف". 

جامعة   - عيىس  جليل  فاطمة  الفائزة  الطالبة 

كربالء أعربت عن شكرها وامتنانها للقامئني عىل 

املسابقة قائلة" نشكر ونثمن دور العتبة الحسينية 

تخص  التي  املسابقات  هذه  مثل  إلقامة  املقدسة 

اهل  مببادئ  لاللتزام  كبريًا  حافزا  وتعطي  الطلبة، 

فاطمة  السيدة  واالقتداء مبوالتنا  السالم،  عليهم  البيت 

الزهراء عليها السالم".

إعالن نتائج مسابقة الطالبة املثال والقامئون عليها يعدونها تحديا للغزو الثقايف
•  ابراهيم العويني
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اختتم قسم الشؤون الفكرية والثقافية يف العتبة 

)22شعبان  الجمعة  يوم  املقدسة  العباسية 

1438هـ( املوافق لـ)19آيار 2017م( فعاليات مهرجان 

فتوى الدفاع املقدسة الثقايّف السنوّي الثاين الذي 

ومسك  االنتصار  عبق  )الفتوى  شعار:  تحت  عقد 

الشهادة( واستمّر ليومني.

اإلمام  قاعة  يف  ُأقيم  الذي  الحفل  وشهد 

يف  والندوات  للمؤمترات  السالم(  الحسن)عليه 

لوفوٍد  واسعًا  حضورًا  املقّدسة  العّباسية  العتبة 

وشخصيات دينية وثقافية وأكادميية, واستهل بتالوة 

سورة  قراءة  ثم  ومن   ، الحكيم  الذكر  من  آياٍت 

العراق  شهداء  ألرواح  واستذكارًا  ترّحاًم  الفاتحة 

العتبة  ونشيد  الوطني  للنشيد  وقوفًا  واالستامع 

املقّدسة.

التي  املقّدسة  العّباسية  العتبة  كلمة  جاءت  ثم 

 : فيها  وبني  الكرباليئ  كامل  الشيخ  بالنيابة  ألقاها 

اإلنسانية  عن  ندافع  أن  الكفايئ  بالدفاع  قدرنا  إّن 

دين  ديننا  أن  للعامل  لنبنّي  مقابل  أّي  دون  جمعاء 

الظلم  يرىض  وال  والسالم  واملحبة  اإلنسانية 

والطغيان، وما زال هذا الشعب الكريم عىل العهد 

بالعقيدة الحّقة، وهذا البلد العظيم ينزف دمًا من 

أجل صون الحرمات والّدفاع عن املقّدسات. 

تلتها كلمة الّلجنة التحضريّية للمهرجان ألقاها عضو 

وقال  اليارسي  الحسني  عبد  عقيل  السيد  اللجنة 

فيها : نحن أبناء أّمة أصغت جّيدًا لنداء مرجعّيتها 

وألّننا  تلبية،  أفضل  النداء  هذا  ولّبت  املباركة 

بالكرم والبذل  لها القايص والداين  أّمة شهد  أبناء 

البذل والعطاء عاماًل مساعدًا  والعطاء، وكان هذا 

عىل إدامة زخم املعركة ضّد كيان داعش اإلرهايّب، 

التي  السواعد  وتلك  الطّيبة  الجهود  تلك  فبوركت 

حمت وصانت أرض األنبياء واألمّئة واألولياء، أرض 

الحضارات التي خّطت للعامل ُأوىل القوانني.

التوصيات  أهم  عن  اليارسي  عقيل  السيد  وأعلن 

التي خرج بها املهرجان ومنها التأكيد عىل االستمرار 

بإقامة املهرجان سنوّيًا ومبشاركٍة أوسع مع الرتكيز 

عىل دور العتبات املقّدسة يف العمل عىل الفتوى، 

وما صاحبها من جهٍد أمنّي وخدمّي وإنسايّن. 

الفائزين  أسامء  عن  اإلعالن  ذلك  بعد  وتّم 

مبسابقات املهرجان وتكرميهم، اضافة اىل تكريم 

عدٍد من أصحاب املواكب الحسينّية تقديرًا وتثمينًا 

لقّوات  وإسناٍد  دعٍم  من  ويقّدمونه  قّدموه  ملا 

مسك  ليكون   ، األمنّية  والقّوات  الشعبّي  الحشد 

املقروءة  اإلعالم  وسائل  بتكريم  املهرجان  ختام 

قامت  التي  واإللكرتونّية  واملرئّية  واملسموعة 

بتغطية فعاليات املهرجان.

العتبة العباسية املقدسة تختتم 
مهرجان فتوى الدفاع املقدسة

أخبار  و تقارير

انطلقت مساء يوم الجمعة )29شعبان 1438هـ( املوافق لـ)26آيار 2017م( فعالّيات 

ُيقيمها  التي  الوطنّية  الفرقّية  القرآنّية  املسابقة  من  الثالثة  النسخة 

التابع  الكريم  القرآن  معهد  يف  والحّفاظ  القّراء  إعداد  مركُز 

املقّدسة  العّباسية  العتبة  منهاج  ضمن  املقّدسة  للعتبة 

الفضل  أليب  املطّهر  الصحن  يف  وذلك  الرمضاين، 

من  فريقًا   )24( ومبشاركة  عليه(  الله  العّباس)سالم 

مختلف املحافظات العراقّية.

بلقاء فريق املثنى مع فريق دياىل  واسُتِهلَّ االفتتاح 

يف لقاٍء وّدي مّثل انطالق املسابقة، وستستمّر هذه 

أربعة  املسابقة ملّدة )15( يومًا يف كّل يوم يشرتك 

فرق يتبارى فيها املتسابقون بأسئلة مختلفة.

وكانت رشوط املسابقة أن كّل فريٍق يتأّلف من ثالثة أفراد 

)قارئ وحافظ ومفّس( حسب نظام املسابقة، وأن األسئلة 

املتعارف  املسابقات  تجمع  نواح  عّدة  عىل  تكون  ُتطرح  التي 

القارئ  عن طريق قرعٍة يتّم من خاللها أخُذ  عليها، فهناك أسئلة تقّدم اىل 

تشغيل  يتّم  أو  معنّي،  مبقاٍم  قراءتها  ويطلب  اآليات  بعض 

املتسابق  وُيسأل  القدماء  املرصّيني  القّراء  ألحد  صوٍت 

عن اسم القارئ، أّما الحافظ فيكون سؤاله يف الحفظ 

كإكامْل قول لله -تعاىل- أو باملطاردة الحفظّية بني 

بالنسبة للمفّس فهناك سؤال يكون  أّما  حافظني، 

عن آيٍة ومعناها وهناك أسئلٌة تحتوي عىل مسائل 

رشعّية قرآنّية.

وتضّم املسابقة لجنة تحكيمّية تتكّون من أربعة 

حّكام يف أحكام التالوة ويف الصوت والتنغيم 

ويف التفسري ومادة الوقف واالبتداء ويف الحفظ، 

شهر  من  عرش  الخامس  ليلة  يف  الختام  وسيكون 

رمضان املبارك ليلة والدة اإلمام الحسن املجتبى)عليه 

السالم(.

انطالق فعالّيات املسابقة القرآنّية الفرقّية الوطنّية بنسختها الثالثة 
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الجمـــــــــعةشـــــــذرات
• الشيخ عبد المهدي الكربالئي

• المتولي الشرعي للعتبة الحسينية المقدسة )دام عزه(

الصايف: نعزي ذوي الشهداء وندعو لإلميان الذي يصل اىل القلب

قال ممثل املرجعية الدينية العليا خالل الخطبة الثانية لصالة الجمعة يف 19/

جامدي االول/1438هـ املوافق 2017/2/17م" نقّدم التعازي واملواساة اىل ذوي 

األحبة الذين أريقت دماؤهم الزكية ظلاًم وعدوانًا يوم أمس يف البياع ببغداد 

وقبل ذلك يف حوادث مؤسفة ومؤملة اخرى.. ونسأل الله العيل القدير ألولئك 

الشفاء  وللجرحى  والسلوان  الصرب  ولذويهم  والغفران  الرحمة  املظلومني 

عليهم  توجبه  مبا  يعملوا  ليك  باملسؤولية  الشعور  القرار  وألصحاب  العاجل 

مسؤولياتهم يف حفظ األمن ورعاية حقوق املواطنني.

وتطرق السيد احمد الصايف لبعض قصص القرآن الكريم لالستفادة منها وأخذ 

العربة من قصصها، وان من جملة ما يف القرآن الكريم هو ذلك املنهج الذي 

وضعه النبي موىس )عليه السالم( يف مقابل املنهج الذي ُعرف به فرعون...

وأوضح الصايف" ان واقع موىس كنبي من األنبياء وفرعون كطاغية من الطغاة 

هو واقع يف زمان معني، وخط موىس وخط فرعون ال يلتقيان.. وسنستعرض 

بعض ما أشار اليه القرآن الكريم يف هذه الخصيصة التي يصطبغ بها مسلك 

فرعون وتلك التي متيز بها خط الحق اآلخر.. فقد ورد يف سورة القصص: )َفَلامَّ 

ى َوَما َسِمْعَنا ِبَهَذا يِف  َناٍت َقاُلوا َما َهَذا ِإالَّ ِسْحٌر ُمْفرَتً َبيِّ ِبآَياِتَنا  َجاَءُهْم ُموىَس 

ِلنَي(. آَباِئَنا اأَلوَّ

اللغز  اسلوب  ألن  ألغاز  فيها  ليس  واضحة  اآليات  كانت  لقد  سامحته"  وتابع 

مخالف للغرض )آيات بينات(، لكنهم مل يؤمنوا وقالوا هذا سحر مفرتى، وما 

جاء به موىس عبارة عن سحر وكذب، وما سمعنا بهذا يف آبائنا األولني.. 

ْن َجاَء ِباْلُهَدى ِمْن ِعْنِدِه َوَمْن َتُكوُن  وأضاف" قال تعاىل: )َوَقاَل ُموىَس َريبِّ َأْعَلُم مِبَ

اِلُموَن(.. وهنا كانت رسالة موىس )عليه السالم(  ُه ال ُيْفِلُح الظَّ اِر ِإنَّ َلُه َعاِقَبُة الدَّ

واضحة جدًا وبآيات بينات، موكال األمر لله العامل بكل يشء، كام بنّي أن موىس 

ومن معه يؤمنون بعقبى الدار والذي يؤمن بعقبى الدار ال يخىش ظلام..

 وأوضح سامحته قائال: أنا هنا ال اقصد االميان اللساين وامنا اقصد االميان الذي 

يصل اىل القلب، فاملؤمن ال يخىش ظلام ألنه يعلم ان هناك جزاًء وكتابا سينرش 

اِلِمنَي(. فالظامل يدّمر  وليس فيه ظلم. وقال تعاىل: )َفانُظْر َكْيَف َكاَن َعاِقَبُة الظَّ

و يسلب جميع الحقوق واملظلوم مسكني ال حول له وال قوة له لكنه ينظر فقط 

اىل رحمة الله تعاىل وينتظر قدوم وعد الله تعاىل حتى ينترص املظلوم من 

الظامل..

يف  األرسة  نظام  عىل  ونؤكد  األبطال  املقاتلني  ُنحّيي  الكرباليئ: 
اإلسالم

الثانية لصالة الجمعة يف  تطرَق ممثل املرجعية الدينية العليا يف الخطبة 

الصحن الحسيني الرشيف بتاريخ 26/جامدي االوىل/ 1438هـ املوافق 24 /2 

/2017م اىل أمرين:

االول: ينبغي ان نحيي أعزاءنا املقاتلني األبطال الذين يجاهدون لتخليص ما 

تبقى من مدينة املوصل الحدباء واملناطق املحيطة بها من رجس االرهاب 

 – اعدائهم  عىل  ينرصهم  ان  القدير  العيل  الله  اىل  مترّضعني  الداعيش.. 

االبرار  يتغمد شهداءهم  وان  مؤزرًا،  قريبًا  نرصًا  واالنسانية-  العراق  اعداء 

بالرحمة والرضوان ومين عىل جرحاهم بالشفاء العاجل والعافية التامة.

ويف هذه املناسبة نؤكد مرة اخرى عىل جميع احبتنا املقاتلني وهم يواجهون 

يتخذ  االخالقية يف حربه معهم حيث  املعايري  ادىن  يراعي  ال  عدوًا ظاملًا 

املناطق السكنية مواقع للقتال ويجعل العوائل من األطفال والنساء وكبار 

عناوينهم  مبختلف  املقاتلني  عىل  نؤكد  نفسه..  لحامية  برشية  دروعًا  السن 

هذه  يف  العالقني  املواطنني  عن  االذى  إلبعاد  وسعهم  يف  ما  يعملوا  ان 

املناطق وان يوفروا الحامية لهم بالقدر املستطاع.

نظام االرسة يف االسالم،  اىل  نعود  فإننا  الثاين  األمر  أما  الكرباليئ"  وتابع 

فقد بيّنا ان االرسة نظام اجتامعي مهم، ولنالحظ هذا الحديث الذي يبني 

اهمية هذا البناء عند الله -تعاىل- حتى يكون كل واحد منا مساهام يف هذا 

البناء )ما ُبني بناء يف اإلسالم أحب اىل الله تعاىل من التزويج( ملا له من آثار 

دينية اجتامعية ونفسية وغري ذلك عىل الفرد واملجتمع، ويف نفس الوقت 

فأي تهديد لهذا البناء هو مبغوض عند الله تعاىل فالطالق يهتز منه العرش 

)ابغض الحالل عند الله تعاىل الطالق(، لذلك عىل االنسان ان يساهم يف 

هذا البناء الذي هو احب االبنية اىل الله -تعاىل- لذلك اعتنى االسالم واهتم 

اهتاممًا شديدًا، فبمالحظة اآليات القرآنية واألحاديث الرشيفة وسرية العقالء 

املقّومة  االساسية  واملقدمات  العنارص  بتوفري  شديدا  اهتامما  هناك  نجد 

لهذا البناء الرصني لالرسة وادامة هذا البناء وصيانته فيام بعد..".

الكرباليئ" لذلك وبتتبع األحاديث نالحظ ثالث مراحل مهمة  الشيخ  أضاف 

لتشييد بناء صحيح متامسك قوي يوفر السعادة للفرد واملجتمع واالرسة:

املرحلة االوىل: ما قبل الزواج

املرحلة الثانية: مرحلة الزوجية

املرحلة الثالثة: مرحلة األبوة واألمومة

وقد وضع االسالم لكل مرحلة ضوابط ومعايري حتى ُيبنى هذا البناء االسايس 

بناًء صحيحًا..."

• يعّدها ويحررها: صباح الطالقاين
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الجمـــــــــعةشـــــــذرات
• السيد احمد الصــــافي

• المتولي الشرعي للعتبة العباسية المقدسة )دام عزه(

الصايف:  اآليات القرآنية توقظ يف أنفسنا الحق

الجمعة  لصالة  الثانية  الخطبة  خالل  العليا  الدينية  املرجعية  ممثل  قال 

املوافق  االخرة/1438هـ  4/جامدي  بتاريخ  الرشيف  الحسيني  الصحن  يف 

2017/3/3م" ندعو الله وكلنا إميان وثقة أنه تعاىل سيمكن القوات البطلة من 

دحر وطرد اإلرهابيني من أراضينا كافة، وسيزف هؤالء األبطال بشائر النرص".

ولجهودهم  الثناء  كل  األمنية  القوات  أبناء  من  "لألعزاء  قائال  عليهم  مثنيا 

التسديد والنرص"، وخاطبهم بقوله " إنكم ترسمون مستقبال مرشقا لبدلكم 

للبلد،  أرخصتموها  التي  الغالية  ودمائكم  بأرواحكم  وتدافعون  وألبنائه 

االستقرار  نعمة  وسيعيشون  بكم  نحن  نفتخر  كام  األجيال  بكم  وستفتخر 

واألمن واألمان بفضل الدماء الزكية".

من جانب آخر تطرق السيد احمد الصايف اىل آية من سورة الكهف بقوله تعاىل 

اِلِمنَي  َأْعَتْدَنا ِللظَّ ا  ِإنَّ ُكْم َفَمْن َشاَء َفْلُيْؤِمْن َوَمْن َشاَء َفْلَيْكُفْر  )َوُقْل اْلَحقُّ ِمْن َربِّ

اٍء َكاْلُمْهِل َيْشِوي اْلُوُجوَه ِبْئَس  اِدُقَها َوِإْن َيْسَتِغيُثوا ُيَغاُثوا مِبَ َنارًا َأَحاَط ِبِهْم رُسَ

اُب َوَساَءْت ُمْرَتَفقًا )29( – سورة الكهف. َ الرشَّ

ُكْم( كبقية اآليات الرشيفة  وقال ممثل املرجعية ان هذه اآلية )َوُقْل اْلَحقُّ ِمْن َربِّ

هدفها أن توقظ يف أنفسنا  أن  الحق يكون عادة أبلج واضحا كالشمس، ولكن 

املشكلة ليست يف الحق بل يف الذي ال يرى الحق، فاالنسان من املمكن ان 

املشاكل،  اعقد  بل  مشكلة  ليست  وهذه  التمييز،  فال ميكنه  قلبه  ُيطَبع عىل 

والحق سيحتج به الله علينا: فاآلية الرشيفة وردت من باب الحجة )َوُقْل اْلَحقُّ 

ترضه  ال  تعاىل  الله  أن  رغم  َفْلَيْكُفْر(  َشاَء  َوَمْن  َفْلُيْؤِمْن  َشاَء  َفَمْن  ُكْم  َربِّ ِمْن 

معصية وكفر الكافر وال ينفعه ايضًا اميان املؤمن وال يزيد هذا يف ملكه، وال 

ذاك يقلل من ملكه..

وأضاف" ان الله -تعاىل- قد أدى كل ما يؤهلنا الن نؤمن فوّضح الطريق اشد 

بنّي  بقوله )فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر( ثم  الحرية  ايضاح ثم منحنا 

التي  السابقة  فاآليات  اِلِمنَي(  ِللظَّ َأْعَتْدَنا  ا  )ِإنَّ وهو  املهم  االخروي  الجزاء  لنا  

عرضناها يف خدمتكم كانت يف قضية فرعون وموىس، حيث ان فرعون كان 

من الكافرين بل كان يرى نفسه إلها وكان يعاقب ويحاسب عىل الذي مل يتخذه 

الهًا.. واملالحظ أن بعض اآليات ال تذكر الكفر وامنا تذكر الظلم، حيث أن الذي 

يكفر يكون ظاملا لنفسه، وإن مل يظلم غريه...."

يف  االسالم  ملعايري  وندعو  النازحني،  بإعانة  نناشد   : الكرباليئ: 
الزواج

الكرباليئ  الشيخ عبد املهدي  العليا سامحة  الدينية  تطّرَق ممثل املرجعية 

يف الخطبة الثانية لصالة الجمعة يف الصحن الحسيني الرشيف بتاريخ 11/

جامدي االخرة/1438هـ املوافق 2017/3/10م اىل أمرين جاء فيهام:

يحققها  التي  املتواصلة  االنتصارات  اىل  نشري  ان  أواًل  البد  االول:  األمر 

مقاتلونا االبطال يف هذه االيام فنشيد بها ونباركها لهم وللشعب العراقي 

كافة سائلني الله العيل القدير ان يتم نرصه عىل االرهابيني يف وقت قريب 

حتى ال يبقى لهم موطئ قدم يف ارض العراق الطاهرة.

الالزمة  االمكانات  كفاية  وعدم  القتال  مناطق  من  النازحني  لتكاثر  ونظرًا 

لهم )نناشد املواطنني الكرام يف مختلف املحافظات ان يساهموا حسب 

املستطاع يف توفري االحتياجات الرضورية لهؤالء االخوة واالخوات ويخففوا 

التالحم  رضورة  وتقتضيه  القربات  افضل  من  فانه  معاناتهم  من  بذلك 

والتكاتف بني ابناء الوطن الواحد يف االزمات(.

األمر الثاين: يف ما يخص الزواج.. لقد وضع االسالم معايري الختيار الزوجة 

والختيار الزوج.. فأيها الشاب، اذا أردت أن تسعد يف حياتك الزوجية فعن أي 

صفات فيها تبحث يف الفتاة التي تريد ان تتقدم لها؟ يك تضمن لك السعادة 

الصالحة  املتعففة  البنت  اختيار  هنا  وعليك  الصالحة،  واالرسة  واالستقرار 

السيعة  الجامحة  رغبتك  من  وانتبه  الخلق،  ذات  املتدينة  االصل  الكرمية 

ألنها تؤدي احيانًا لسوء االختيار! وكذلك بالنسبة للبنت مع الرجل؟ 

 وأشار اىل أن" كثريا من الشباب يهوى بنتا معينة ويرغب بها لجاملها او ملالها 

ويرتك مسألة التدين واالخالق وكرم االصل فيهوى او يعشق، وكذلك البنت 

وترتك  املواصفات  هذه  ضوء  عىل  االختيار  معها..فيتم  االمر  هذا  يحصل 

املواصفات التي أوىص بها االسالم جانبًا..

أضاف الكرباليئ" وقد تكون املشكلة احيانًا يف أهل الشاب او اهل الشابة 

تبحث  الشاب  ام  فتجد  االسالم  وضعها  التي  املعايري  عن  يبتعدون  حني 

الوجاهة  او  البنت  هذه  عشرية  عن  يبحث  االب  او  البنت  يف  الجامل  عن 

الكثري  فيسبب  االختيار  ويسوء  الطريق  يضل  فحينئذ  االخرى  الصفات  او 

املعايري  اعتامد  االسالم من خطورة عدم  فقد حّذر  ولذلك  املشاكل..  من 

السليمة.. ولهذا نالحظ ان النبي حّذر من مخاطر كثرية يف أمر الزواج فقال 

)صىل الله عليه وآله(: )إياكم وخرضاء الدمن، فُسئل من هي خرضاء الدمن؟ 

قال: املرأة الحسناء يف منبت السوء(...
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الحسينية  للعتبة  الرشعي  املتويل  برعاية 

املقدسة أقامت مديرية شؤون العشائر يف 

2017م  أيار   23 الثالثاء  يوم  الداخلية  وزارة 

القبائل  ورؤساء  لسادات  العام  املؤمتر 

اإلمام  قيم  "من  شعار  تحت  العراقية, 

لتهذيب  ننطلق  السالم(  )عليه  الحسني 

املجتمع وتشذيب األعراف العشائرية " عىل 

الحسيني  الصحن  يف  األنبياء  خاتم  قاعة 

الرشيف.

خالل  الكرباليئ  املهدي  عبد  الشيخ  وبني 

للعشائر  املهم  الدور  املؤمتر"  يف  كلمته 

التي  العراقي  املجتمع  حياة  يف  العراقية 

الرتكيبة  يف  ومهام  اساسيا  جزءا  تشكل 

متثله  ما  اىل  اضافة  العراقية  االجتامعية 

من  الكثري  ولها  كبرية  تربوية  مدرسة  من 

التي تحقق  السامية  والقيم  النبيلة  املبادئ 

وال  املطلوب,  االجتامعي  السلمي  التعايش 

بد من الحفاظ عليها وترسيخها وإشاعتها يف 

املجتمع العراقي". 

وأضاف الكرباليئ "ان العراق مير يف الوقت 

الحايل بظروف حساسة ومعقدة من جميع 

الداخلية  الظروف  بعض  وهناك  النواحي 

الوضع  يف  املؤثرة  والدولية  واإلقليمية 

يكون  ان  البد  و   , عامة  بصورة  العراق  يف 

السلم  تحقيق  يف  دور  العراقية  للعشائر 

تساعد  التي  االيجابية  والظروف  االجتامعي 

املعقدة  والظروف  االزمات  تجاوز  عىل 

والحساسة التي مير بها العراق". 

وانتقد سامحته بعض االعراف واملامرسات 

العشائري  املوروث  مع  تناسب  ال  التي 

االعراف  بعض  هناك  ان  فقال"  العراقي 

واملامرسات التي انترشت يف الفرتة االخرية 

تشكل تهديدا للسلم االجتامعي يف العراق 

وبعضها ال تتناسب مع املوروث الحضاري 

والثقايف واالخالقي لهذه العشائر لذا يجب 

غياب  اسبابها  ومن   , وفرزها  رصدها  علينا 

القانون  هيبة  وغياب  الثقافة  وقلة  الوعي 

وهنا  املناطق,  بعض  يف  اليشء  بعض 

يجب ان يظهر دورنا الحقيقي يف رصد هذه 

الظواهر ومعالجتها والحفاظ عىل املباديء 

وتعزيزها , وال ميكن ألي مجتمع ان يتطور 

القانون  هيبة  الحفاظ عىل  غري  من  ويرتقي 

العامة  املصالح  عىل  للحفاظ  رشع  الذي 

وان مل يحقق املصلحة الخاصة".

وثيقة  ببنود  االلتزام  رضورة  اىل  ودعا 

بهذه  االلتزام  الجميع  عىل   " أن  قائال  عهد 

االرواح  حفظ  اىل  تهدف  التي  الوثيقة 

االجتامعي  السلم  حالة  وترسيخ  واألعراض 

يف  العنف  عن  واالبتعاد  التحابب  وإشاعة 

حل املشاكل واحرتام القانون , وإن توقيع 

هذه الوثيقة ميثل ذلك التزاما امام االمام 

الحسني يف تطبيقها واحرتامها. 

قاسم  الداخلية  وزير  اوىص  جانبه  من 

ان  الكرام  املشايخ  كلمته"  خالل  االعرجي 

يعملوا ما بوسعهم لعودة اللحمة الوطنية 

مابني  متبادلة  بزيارات  االخوة  روح  وإعادة 

مبادرة  خري  املؤمتر  وهذا  املحافظات, 

 , اطيافها  بكل  العشائر  وجمع  للتواصل 

اجل  من  الجهد  كل  سنبذل  بدورنا  ونحن 

الدولة  هيبة  لحفظ  مبادرة  هكذا  انجاح 

اليه  االحتكام  البد  الذي  القانون  وسلطة 

وااللتزام بالضوابط الرشعية.

حفظ  يف  املرجعية  بدور  األعرجي"  وأشاد 

تقرير: سالم الطايئ 
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1- عدم املغاالة واالعتباطية يف اخذ الفصول العشائرية بعيدا عن الرشع 
واإلنسانية.

2- عدم االقتصاص من أقارب الشخص الجاين ألنه ال يحمل وزر من اقرتف 
القتل.

3- عدم التفريط بالحق الشخيص للدية الرشعية لأليتام والقارصين.
4- عدم البذخ يف الفواتح واألكل عند أهل املصاب.

5- عدم أطالق العيارات النارية يف كافة املناسبات االجتامعية.
6- عدم االعتداء عىل الكوادر التعليمية يف املدارس والثانويات واملعاهد 

والكليات وخارجها.
بالفصول  ومطالبتهم  واملستشفيات  األطباء  عىل  االعتداء  عدم   -7

العشائرية عندما يتوىف املريض.
8- منع ظاهرة )النهوة( وجعل املرأة مادة يف الفصول العشائرية, وكذلك 
منع ظاهرة )الكصة بالكصة( أو إجبار أو منع الفتيات من الزواج من شخص 

ال ترغب به.
9- منع ظاهرة )الجلوة( وهي إجبار شخص أو عائلة عىل مغادرة املنطقة 

الن احد أقاربهم قتل شخصا ما.
والتفاوض وعدم  التفاهم  عن طريق  العشائرية  النزاعات  يكون حل   -10

استخدام السالح بكل أنواعه بني أبناء العشائر املختلفة.
11- التأكيد عىل رعاية السلم األهيل وحث أبناء البلد جميعا عىل التعايش 

السلمي ونبذ الخالفات.
اىل  العوائل  عودة  بعد  املجتمعي  والوئام  املناسبة  الحلول  إيجاد   -12

املناطق املحررة من سيطرة داعش واالحتكام اىل سلطة القانون.
ومساندتها  وصنوفها  أقسامها  بكافة  الرسمية  األمنية  األجهزة  دعم   -13

القانون  التأكيد عىل فرض سلطة  مع 
وهيبة الدولة.

2017م   /5/  23 بتاريخ  الوثيقة  حررت 
برعاية  1438هـ,  شعبان   26 املوافق 
العليا  الدينية  املرجعية  ممثل 
الحسينية  للعتبة  الرشعي  واملتويل 
املقدسة سامحة العالمة الشيخ عبد 
وكل  عزه(  )دام  الكرباليئ  املهدي 
وزارة  يف  العراق  عشائر  مديرية  من 
للدراسات  كربالء  ومركز  الداخلية 
الحسينية  للعتبة  التابع  والبحوث 

املقدسة.

اىل  وتوجيههم  بتوعيتهم  العراقيني  دماء 

تبذل  والثارات وهي  النزاعات  اثناء  القضاء 

قصارى جهدها من خالل خطب املرجعية 

واملؤمترات  واملشايخ  واملبلغني  الدينية 

ووحدة  املجتمع  حفظ  اىل  تهدف  التي 

البلد". 

املحافظات  عن عشائر  الرميض  بدر  صباح 

لاللتزام  استعدادهم  اكد"  الجنوبية 

التي  العادات  لنبذ  والقوانني  باملواثيق 

لنداء  تلبية  بصلة  القبائل  لنظام  متت  ال 

املرجع الديني األعىل السيد عيل الحسيني 

السيستاين دام ظله".

كلمة  يف  السمرمد  معد  الشيخ  قال  فيام 

"ان  االوسط  الفرات  نيابة عن عشائر  ألقاها 

باإلرهاب  تبدأ  كثرية  تحديات  يعيش  بلدنا 

االقتصادية  بالتحديات  تنتهي  وال  الداعيش 

كيان  تهدد  التي  والسياسية  واالجتامعية 

يوجب  ما  وهو  والدولة,  املجتمع  ووجود 

عىل قيادات املجتمع التحرك لتدارك وجود 

ومستقبل العراق".

عشائر  عن  الكعود  نجرس  فيصل  الشيخ 

جميعا  علينا   " قال  الغربية  املحافظات 

ومحافظاتنا  أهلنا  مصالح  نقدم  ان  اليوم 

عىل املصالح الفئوية الضيقة وان نبتعد عن 

اي قول او فعل يصنع الفرقة بيننا والتأكيد 

والتقاليد  العرف  شامعة  كس  رضورة  عىل 

البالية, للحفاظ عىل وحدة الصف العراقي".

املحافظات  عشائر  ممثل  قال  جهته  من 

الشاملية الشيخ عثامن رشيد زنكنة "ان يف 

الدفاع  عىل  قادرون  وشيوخا  رجاال  العراق 

عل  دليل  وخري  ووطنهم  مجتمعهم  عن 

حققتها  التي  الباهرة  االنتصارات  هو  ذلك 

القوات األمنية ضد قوى اإلرهاب".

وشهد املؤمتر توقيع "وثيقة عهد" تضمنت 

كافة  مبوجبها  يلتزم  وضوابط  توجيهات 

املشاكل  حل  يف  العراقية  العشائر 

العشائرية سلميا, ومعالجة الظواهر السلبية 

التي  واملامرسات  واالعراف  التقاليد  يف 

تشكل  والتي  االخرية  الفرتة  يف  انترشت 

العراق وهي  االجتامعي يف  للسلم  تهديدا 

ال تتناسب مع املوروث الحضاري والثقايف 

واألخالقي لهذه العشائر.

يذكر أن الوثيقة ضمت التوجيهات التالية:

تقرير: سالم الطايئ 
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اآلثار النفسية واالجتامعية

• الجزء الثالث

الستمرارية ثورة الحسني
أ.م.د. بان عدنان عبد الرحمن  /  كلية اآلداب / املستنرصية /   قسم علم النفس       أ.م.د. حسني فالح حسني   / كلية الرتبية / املستنرصية / قسم األرشاد النفيس

رابعًا : البعد اإلنساين :  
)عليه  الحسني  االمـــام  ثــورة  تعد 
إنسانية  عاملية  حركة  أو  ثورة  السالم( 
تحسب  ال  عاملية  وقيم  أهــداف  ذات 
عىل فئة واحدة فقط بل اىل العامل ككل 
مشاهري  لسان  عىل  جاء  وما  ال  ،كيف 
ثورة  أنها   ، والقادة  والزعامء  القرون 
الدم والسيف واملنابر واالصالح الديني 
 ، واالجتامعي  واالقتصادي  والسيايس 
فالتغيري كان من شيم الثورة نحو الحرية 
كام قال )عليه السالم( )كونوا أحرارًا يف 
 ، الزمان  طغاة  عىل  ثورة  فهي  دنياكم( 
قطع  إذ  نفيس  هو  التغيري  فإن  لذلك 
من  املسلمون  يخافه  كان  الذي  الحاجز 
بطش الجبابرة وناقيض العهد ومستحيل 
 ، الله  لقوانني  املخالفني  الله  حرمات 

من  والخالص  التغيري  فأن  لذلك 
االول  الهدف  هو  الظلم 

االنسانية  وخــالص 
من املظامل 

ـــو  ه

اىل  الحسني  أخرج  لذلك  الثاين  الهدف 
املوت لتأسيس الكامل والسمو.

لثورة  أن  نستنبط  ذلــك  خــالل  ومــن 
الحسني أبعادا مهمة هي: 

1-الحرية االنسانية  : 
يف ظل الظلم والقهر واالستبداد الذي 
االسالمية من جور وتحريف  باالمة  لحق 
طريق املبادئ الدينية الصحيحة ، أخرج 
الحق  صوت  السالم(  )عليه  الحسني 

 ، الطاغوت  من  واالصــالح  والعدل 
والنهي  باملعروف  وأالمــر 

أن   ، ــر   ــك املــن عــن 
الحسني  ثورة 

جاءت 



بحوث

من الواضح أن االنطباع العام الذي نفهمه وعلمناه من سرية 

واالستبداد  والطغيان  الظلم  ضد  ثورته  هو  الحسني  اإلمام 

املالمح  وطمس  وباملسلمني  االسالمية  باألمة  لحق  الذي 

ثورة  وهي  واله(  عليه  الله  )صىل  الرسول  ألطروحة  العامة 

االمام  سرية  من  أيضًا  واملهم  اآلخر  الجانب  أن  إال  إصالح، 

الشهيد ومسريته هو ما متثل باآلثار النفسية واالجتامعية التي 

تركها االمام من بعده -الذي تناولنا منه اليشء القليل - والتي 

اثارها  التي يحملها االمام، وان  تشري اىل جملة من املعارف 

ليست منحرصة باالمة االسالمية فقط بل متتد اىل كل شعوب 

االنسانية  املبادئ  إصالح  ألجل  كانت  الثورة  تلك  ألن  العامل 

بالخالق  واالميان  والعلمية،  والحكمية  والسياسية  والفكرية 

أمنوذجًا  كانت  السالم(  )عليه  الحسني  شخصية  فان  وبهذا   ،

فريدًا ليس له مثيل يف االرض ، فهي االيثار والحكمة والفكر 

 ، املختلفة  املواقف  والثبات يف  النفسية  والصالبة  السيايس 

كل هذا ليس بقليل ليرتك اثار يف العامل االنساين ،فهي ثورة 

عىل كل طغاة العامل .

صفات  من  ثالثة  اىل   السابق  الجزء  يف  تطرقنا  وقد 

وخصائص شخصية االمام الحسني عليه السالم التي تركت لها 

آثارا واضحة يف العامل، وهي: 

أواًل : االيثار 

ثانيًا : الصالبة النفسية

ثالثًا : الحكمة يف شخصية االمام الحسني )ع( . 
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لصد 
ت  لشبها ا
واملــــرجــــفــــني 
واملهتمني  والــيــائــســني 
رحمة  من  والقانطني  بانفسهم 
-سبحانه  الله  خلق  ،فقد  وجل-  -عز  الله 
فقد  تقويم  أحسن  يف  االنــســان   - وتعاىل 
املالئكه  الن  املالئكه  عىل  وفضله  حرًا  خلقه 
أعطى  ولقد  الشهوة  وسحب  العقل  أعطاهم 
واالنسان  العقل  يعطه  ومل  الشهوة  الحيوان 
ليترصف وهو  العقل والشهوة  الله  لقد وهبه 
يقهر هذا  فكيف   ، املالئكة  بذلك فضله عىل 
وعظمة  بالقدر  التؤمن  ــاس  أن من  االنسان 
والفساد  الظلم   عىل  السكوت  فأن   ، الخالق 
االتباع  قلة  بحجة  الحق  طلب  عن  واالنحراف 
أو  عدم القابلية يف الردع حينها ينترش الظلم 
لذلك   ، فسوقهم  واملنحرفون يف  والفاحشة 
فأن االصالح يكون واجبًا وحتى وإن كان ذلك 

بالغايل والنفيس واالهل واملال!
   

2-القيم االنسانية :
املعاين  كل  تحمل  كانت  الحسني  ثورة  أن 
واملبادئ االنسانية فقد كان االمام يرفق 
من  بالرغم  العدو  اىل  بنظرته 
حشدوا  وما  له  عدائيتهم 
ورجــال  ســالح  من 
أن  أال   ،

االمام 
ـــان  مـــــا ك
القضية  اىل  ينظر 
بقدر  والــخــســارة  بالربح 
تعامله بالبعد القيمي االنساين فلم 
املاء عليهم وكان خري سالح  يقطع طريق 
وتركهم يف لهب الصحراء واليابسة والجفاف 
اىل  االمام  يدرسها  التي  الخلقية  القيم  لكن 
انسان  بك  املحيط  هذا  ان  تقتيض  الناس 
الحسني  اصحاب  عىل  الحصار  فرض  وعند 
)ع( واشتداد وطيس املعركة فقد بىك االمام 
عىل الذين حاربوه النهم سوف يدخلون النار 
، هذه القيم التي يريد االمام ان يعلمها اىل 

الناس هل يوجد مثلها يف البرشية؟ 

3-املساواة :
بني  ذائبة  الفوارق  ان  الحسينية  الثوره  يف 
اجناس الناس فلم يكن هناك متايز طبقي بني 
والغني  الفقري  بني  متايز  يوجد  وال  اصحابة 
الناس عىل قدر املصالح  يف زمن يعيش فيه 
واملنفعة ومتايز لوين وهذا تاجر وهذا فقري ، 
فأن ثورة الحسني )عليه السالم( كانت لحفظ 

الحقوق والكرامة ) هيهات منا الذلة ( 

خامسًا :- الفكر السيايس :
متكاملة  مدرسة  الحسني  االمــام  فكر  أن 
للبرشية تتعلم منها االجيال ما ينفعها لدينها 
االنبياء،  رساالت  لكل  أمتدادا  وكان  ومدينتها 
هي الحق املتوثب عىل الباطل يف كل الصور 
، إذ فعل الحسني يف تحرير الناس من عبادة 
الفاسدة  االسس  واجتثاث  اليزيدي  الطاغوت 
استلهم  الحسني  ــام  االم إن   ، الحكام  من 
مقاصد الرسالة النورانية للقرآن الرساء دعائم 
قاعدة رصينة  للرشعية عىل  املقدس  االساس 
من الحق املنغرس يف االميان املطلق بوجوب 
النهوض مبتطلبات الدور الرسايل  وهكذا 
الحسينية عىل  الرؤيا  كان منطلق 
،فقد  الــرشعــيــة  اســـاس 
الله  عبد  أبو  خرج 
ــني  ــس ــح ال

تحديد  اىل  الدين  خالل  من  السالم(  )عليه 
منهجيته  كانت  فقد  وإصالحها  السياسة 

تتلخص بعدة نقاط هي .
1-  تحقيق العدالة واملساواة وعدم التهاون 
والجور  والظلم  الفساد  وإزالة  الفاسدين  مع 
الرسول  بها  جاء  التي  الرسالة  عىل  واالعتامد 

األكرم .
نحو  وتغيريه  السيايس  الوضع  2-تطوير 
والوعي  والثقايف  االجتامعي  والوعي  االفضل 
االفكار  غري  والكشف عن   بحقوق املسلمني 

الصحيحة  والفاسدة .
3-تهيئة الناس اىل التفكري املنطقي الثوري 
الكرامة وما   ضد االستبداد والجور وتعليمهم 
مغزى جوهر الرسالة التي اىت بها الرسول ، فال 
مكان للظلم واالستبداد والخروج عن الجاهلية 

وخلق اجيال متحرضة .
ومن خالل ما تم عرضه يف هذين الجزأين 
أوجد  قد  الحسني  اإلمام  أن  نجد  البحث  من 
الحكمة  و  العملية  الحكمة  هام  حكمتني 
التطبيق  تعني  العملية  فالحكمة   ، النظرية 
والثانية   ، املخالفني  بعض  عل  والرد  العميل 
االلهية  بالعلوم  يتمثل  الذي  النظري  بالفكر 
بطريقة  الله  ومعرفة  وقدرته  الله  ومعرفة 
القلب ، ومن ضمن الحكمة العملية فقد علم 
وتطبيق  وتعليمها  الفضيلة  مامرسة  الناس 
ورفض  والقواعد  واالسس  االسالمية  التعاليم 
الظلم بقوله ) أيها الناس أتقوا هؤالء املارقة 
قول  يضاهون  بأنفسهم  الله  يشبهون  الذين 
الله  هو  بل  الكتاب،  أهل  من  كفروا  الذين 
ليس كمثله شئ وهو السميع البصري ال تدركه 
الله  منح  فقد   ، الخبري  اللطيف  وهو  االبصار 
العاقل   ( السالم(  )عليه  فقال  الحكمة  االمام 
ال يحدث من يحاف تكذيبه وال يسأل من يخاف 
منعه وال يثق مبن يخاف غدره ، وال يرجوا من 

ال يوثق برجائه (.
عليك  اليجد  من  وظلم  أياك   ( أيضا:  وقال 
الله  أخذ  ما   ( وقال   ) وجل  عز  الله  أال  نارصًا 
طاقة أحد أال وضع عنه طاعته وال أخذ قدرته 

أال وضع عنه كلفته ( .
الحكم  هــذه  فــأن  تقدم  ما  خــالل  فمن 
اليها  بحاجة  العامل  تندثر النه كل  مستمرة ال 
والدراية  الحكمة  هذه  فأن  يعرفها   أحد  وال 
والتعقل حامية لكل البرشية بغض النظر عن 

ألوانها ومعتقداتها.   
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تحقيقات

دماء تسيل ألهداف خفّية!

الطـــــائفية

يواجه الشعب العراقي هجمة رشسة من اعدائه الذين يريدون الدمار والخراب لهذا البلد العريق منتهجني 

شتى االساليب منها ادخال الطائفية والعنرصية بني ابناء شعبه إلضعافهم ونهب خريات بلدهم وقتلهم, ولكن 

العراقيني ادركوا هذه املخططات الطائفية التي تريد متزيق صفهم، وقرروا التصدي لها مبا اوتوا من عزمية 

وقوة.

مجلة )الروضة الحسينية( التقت ثلة من علامء ورجال الدين من مختلف الطوائف, لتبيان ووضع منهج عمل ميكن 

ترجمته عىل ارض الواقع من اجل التعايش السلمي بصورته الحقيقة واالبتعاد عن النهج الطائفي الذي يفتك 

باملجتمع ويدمر بنيته, ويؤثر عىل الرتابط املجتمعي بني افراد البلد الواحد. 

تحقيق: سالم الطايئ - محمود املسعودي
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الشيخ عيل بشري النجفي

نجل املرجع الديني بشري النجفي

الشيخ عيل بشري النجفي،   

نجل املرجع الديني بشري النجفي، 
الــديــن  رجـــل  دور  ــن  ع تــحــدث 
عاتقه  عىل  تقع  التي  واملسؤولية 
اليوم  نقع  دين  كرجال  نحن  قائال:" 
امام املجتمع  تحت مسؤولية كبرية 

ان  علينا  ويجب  اطيافه،  بجميع 

وسلوكنا  عملنا  يف  املصاديق  نكون 

الله  برسول  نقتدي  وان  أقوالنا  قبل 

وسلم؛  وآله  عليه  الله  صىل  محمد 

الذي كان يلقب بالصادق االمني قبل 

هي  الصفة  وهذه  االسالمية  الدعوة 

اىل  الناس  هداية  يف  صادقة  بذرة 

الدين االسالمي الحنيف، فعىل رجال 

النصائح  للمجتمع  يقدموا  ان  الدين 

تتحدث  التي  السليمة  والتوجيهات 

الطائفية  ونبذ  الوطنية  الوحدة  عن 

وآله  محمد  النبي  بأقوال  ونستشهد 

األطهار  عليهم السالم".

واوضح النجفي:ان مسؤولية رجال 

مسؤولية  املنابر  وأصحاب  الدين 

الوقت، حيث  كبرية ومهمة يف هذا 

ان العراق يعاين من هجمة خارجية 

نحن  وعلينا  ابنائه،  بني  الفتة  لزرع 

ان  االعالمية  املؤسسات  وكذلك 

عىل  والطائفية  الفنت  لتهدئة  تعمل 

عىل  يقع  منها  ــزء  ج أوجـــه؛  ــدة  ع

الدين  ورجــال  الدينية  املؤسسات 

واإلعالم باعتبارهم مؤسسات مؤثرة 

يف املجتمع بشكل فعال وكبري".

اما عن دور االعالم  فبني النجفي: 

وهو  الــيــوم  االعـــالم  يخص  فيام 

مطالب بشكل كبري ان يحمل الهدف 

لالسس  مطبقا  يكون  وان  والرؤيا 

هذه  تكون  وان  واملهنية  االخالقية 

واإلنسانية  للبرشية  ترقية  االســس 

الصورة  تعكس  وان  الحقيقة  ونقل 

واألمن،  للعراق  والناصعة  االنيقة 

وان ال يكون ممن يشرتك يف تخريب 

البالد.

وطالب النجفي الوسائل االعالمية 

االعالم  نطالب  اليوم  نحن  قائاًل: 

وأصحاب  اعــالم  كرجال  بوقفتهم 

مهنة و مسؤولية؛ بان يبذلوا قصارى 

الوضع  ومللمة  لوحدة  جهودهم 

وعدم نرش املفاسد واالكاذيب، وان 

يتم نرش املصداقية الهادفة اىل بناء 

والتصدي  الحقائق  وكشف  الوطن 

للمرشوع طائفي".

بقوله"نحن  حــديــثــه  واخــتــتــم 

اىل  نرجع  ان  يجب  عراقي  كمجتمع 

النبي  سرية  واىل  القرآنية  املبادئ 

السالم  عليهم  األطهار  وآله  محمد 

االنبياء  خاتم  به  جاء  ما  نتبع  وان 

ابناء هذا  باننا  ونوصل فكرة للعامل 

الوطن نقدم شهداء من اجل حامية 

الطائفية  عن  بعيدا  الوطن  ارض 

والعنرصية واننا شعب واحد".

مسؤولية رجال الدين وأصحاب املنابر كبرية ومهمة 

علينا نحن 

وكذلك 

املؤسسات 

االعالمية 

ان تعمل 

لتهدئة الفنت 

والطائفية
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ـــشـــيـــخ اســامعــيــل  ال  

االفتاء  دار  عضو  الخليفاوي، 
العراقية، وممثل مفتي اهل السنة 
الصميدعي(  الشيخ  العراق)  يف 
تحدث عن االمور التي يجب اتباعها 
وبني  املجتمع  ـــراد  اف قبل  مــن 
قائال:"من  العالقة  ذات  الجهات 
اتباعها  يجب  التي  املهمة  ــور  االم

والتآزر  الدماء  وحقن  الطائفية  لنبذ 

الرجوع  طوائفه؛  بكافة  الشعب  بني 

واهــل  سنته  واىل  الله  كتاب  اىل 

الحقيقي   املغزى  هو  وهــذا  بيته، 

ملحاربة الصدع والرشخ الذي حدث 

واوىص  االسالمية،  االمة  توحيد  يف 

الوقوف  يف  -ص-  محمد  الرسول 

بوجه كل من يحاول زرع الفتنة، وذكر 

)اياكم  الرشيف  الحديث  يف  ذلك 

والفرقة فان الذئب ال يأكل من الغنم 

اال القاصية(، ومن هذا القبيل نهيب  

كتاب  اىل  ترجع  ان  اإلسالمية  باألمة 

الله وسنته املطهرة وال بيته االطهار؛ 

للتصدي لهذا  الصدع والرشخ الذي 

حاول تشتيت االمة االسالمية. 

 وأوضح أن" تحقيق االلفة واملحبة 

يعترب  ــان  واالدي الطوائف  جميع  بني 

عىل  تحقيقها  ويعتمد  جبارة  مهمة 

والسالم  فباملحبة  والعزم،  االرادة 

ان  الحــد  ميكن  ال  قــوة  هناك  يكون 

يف  تحقيقه  تم  ما  وهــذا  يواجهها، 

اثناء  الطوائف  اغلبية  بني  الــعــراق 

تشكيل الحشد الشعبي لردع العصابات 

االرهابية التي حاولت احتالل العراق، 

الفصائل  من  العديد  انضامم  فتم 

دون  الشعبي  الحشد  اىل  املسيحية 

التفريق بني طائفة واخرى تحت مسمى 

وما  واملقدسات،  االرض  عن  الدفاع 

نشاهده من انتصارات يحققها الحشد 

حشد  ــه  ان عــىل  دليل  خــري  الشعبي 

ارض  عن  الدفاع  اىل  يهدف  مقدس 

او  فرد  اي  ايذاء  دون  وكرامته  العراق 

تشويه لطائفة معينة". 

املرجعية  دور  اىل  تطرق  كام   

ننىس  ال  أن  ينبغي   " قائال  الدينية 

املرجعية  قدمته  الذي  الكبري  الدور 

وعدم  لحفظ  النجف  يف  الدينية 

اراقة دماء العراقيني بصورة عامة من 

املنابر  يف  وخطبها  توجيهاتها  خالل 

التي  املقدسة  الحسينية  العتبة  ويف 

تعترب مركزا لإلشعاع الفكري والديني 

واقامتها  الجمعة  لخطب  ونقلها 

املؤمترات الدينية والثقافية".

الشيخ اسامعيل الخليفاوي

عضو دار االفتاء العراقية, وممثل مفتي اهل 

السنة يف العراق
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العبديل،  بــالل  الشيخ   

وحــدة  باسم  الرسمي  الناطق 
علامء  مجلس  يف  الديني  التبليغ 
عن  تحدث  املــحــمــدي،  ــاط  ــرب ال
الطائفية  عىل  القضاء  مقومات 
تواجدنا  يعترب  قائال:"  ومجابهتها 
واخيه  الحسني  االمــام  حرضة  يف 

ايب الفضل العباس عليهم السالم، 

الطائفية  القضاء عىل  احد مقومات 

مشاركتنا  خــالل  ــن  م ــتــطــرف  وال

التي  واملــهــرجــانــات  بــاملــؤمتــرات 

لغرض  املقدستان  العتبتان  تقيمها 

نرش السالم وتوحيد االفكار ملحاربة 

ان  كمسلمني  وعلينا  االرهــــاب، 

االرهابية  الهجمة  حجم  مدى  نعي 

االسالمي  الدين  عىل  وخطورتها 

النفسية  االستعدادات  كافة  واخذ 

محمد  الرسول  نهج  واتباع  والفكرية 

"ص" والعمل به لتوحيد االمة حيث 

ال مسميات وال مذاهب وال طوائف، 

ونتخذ من مواقف النبي عربة حينام 

مع  املــنــورة  املدينة  يف  تعايش 

جميع االديان والطوائف".

اىل  بحاجة  الــيــوم  "انــنــا  ــد  واك

العودة لالقتداء مببادئ الرسول وآل 

السالم  ونحقق  نتعايش  ليك  بيته 

املنشود خاصة ونحن يف منعطف 

احداث  من  يــدور  ما  بسبب  طرق 

داعش وما بعدها، ومن املؤكد اننا 

التسامح  ثقافة  اشاعة  اىل  نحتاج 

نحقق  خاللها  من  التي  واملحبة 

التعايش  وان  املنشود،  الهدف 

يف  الخريين  كل  غاية  هو  السلمي 

اجمع،  والعامل  العراقي  مجتمعنا 

كام نحتاج اليوم اىل توحيد الخطاب 

الديني البعيد عن الطائفية، ويف ما 

يخص الحكومة فانها مطالبة مبتابعة 

املعتدل  الديني  الخطاب  ودعــم 

وخاصة يف املناطق املحررة وباقي 

االمــن  ليعم  الــعــراق  محافظات 

واالمان يف ربوع الوطن جميعا".

اللقاءات بني طوائف املجتمع كفيلة بالقضاء عىل الفتنة الطائفية

     ما قام به مراجع الدين يف العراق من فتاوى وتحشيد لدحر االرهاب انجاز تاريخي 

الشيخ بالل العبديل

الناطق الرسمي باسم وحدة التبليغ الديني

يف مجلس علامء الرباط املحمدي

الفهداوي  كامل  الشيخ   

علامء  باسم مجلس  الرسمي  الناطق 
رضورة  اىل  دعا  املحمدي  الرباط 
الهجمة  لصد  العراقيني  تكاتف 
نوجه  ان  ينبغي  فقال:  الداعشية 
صورة  بايضاح  العامل  كل  اىل  رسالتنا 

العراق الحقيقية -الذي ُشوهت سمعته 

يف بعض دول الخارج بادعاء ان هناك 

تناحرا طائفيا بني املسلمني- من خالل 

تكاتف الشعب وعمل املؤسسات بكل 

اشكالها عىل اقامة املؤمترات والندوات 

اىل  ايصال اصواتها  التثقيفية ومحاولة 

هي  وهــذه  الــعــامل،  يف  مكان  أبعد 

وهو  تجاهلها  ميكن  ال  التي  الحقيقة 

واضح من خالل تكاتف العراقيني اثناء 

االجرامية  داعش  لعصابات  تصديهم 

لغرض إحالل السالم عىل أرض العراق 

وعدم السامح ألي تدخل خارجي يريد 

العبث بوحدة العراقيني، ومن عجائب 

يف  تندثر  التي  الديانات  ان  البلد  هذا 

البالد األم تبقى داخل العراق مستمرة 

آلالف السنني واعتقد ان هذا بسبب ما 

عىل  وحمية  غرية  من  الشعب  يحمله 

دينه وأرضه وعرضه.

باملحبة 

والسالم يكون 

هناك قوة ال 

ميكن ألحد ان 

يواجهها، وهذا 

ما تم تحقيقه 

يف العراق 

بني اغلبية 

الطوائف اثناء 

تشكيل الحشد 

الشعبي لردع 

العصابات 

االرهابية التي 

حاولت احتالل 

العراق
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فتوى  الــفــهــداوي  ـــف  وص فــيــام 

باالنجاز  الكفايئ  الدفاع  يف  املرجعية 

به  قــام  ما  ان  ــال:  ق حيث  التاريخي 

فتاوى  من  العراق  يف  الدين  مراجع 

انجاز  هو  االرهـــاب  لدحر  وتحشيد 

اال  يتكرر  وال  عظيم  وديني  تاريخي 

وعىل  الفتاوى  هذه  خالل  فمن  نادرا، 

يف  الدينية  املرجعية  فتوى  رأسها 

تجمع  أن  استطاعت  األرشف  النجف 

كل العراقيني تحت راية واحدة للدفاع 

الفكر الطائفي  عن بلدهم يف مواجهة 

الطوائف  بني  التناحر  اىل  يهدف  الذي 

إال أنه تفاجأ بالوحدة والتكاتف بني كافة 

أبناء الشعب وجميع مكوناته، فالعراق 

وشعبه  بأبنائه  موحد  انه  يعلن  اليوم 

له  ألن  الدخيلة  االفكار  كل  وسيواجه 

تاريخا منذ عصور قدمية يف الدفاع عن 

أرضه ومقدساته.

راعي  بيني،  مارتن  االب   

العذراء)سلطانة  مريم  كنيسة 
قائال:"  تحدث  بغداد،  يف  الوردية( 
ان املحافظة عىل وحدتنا وقوتنا هي 

نقبل  وان  متوحدين  عراقيني  نبقى  ان 

ودينه  قوميته  عن  النظر  بغض  اآلخر 

ومذهبه، وان ال ننظر ونقيم الشخص 

وقوميته  ومذهبه  دينه  أســاس  عىل 

وينبغي التأكيد عىل أن من يحمينا هو 

القانون.

جميعهم  العراقيني  أن  بيني:  وأكد 

البعض،  بعضهم  ويحب  متامسكون 

تريد  خارجية  مخططات  هناك  ولكن 

متزيق العراق، لذا يجب ان يتوفر يف 

بلدنا قانون مدين يحفظ جميع حقوق 

العراقيني.

وأضاف أنه: الشك بان هناك ثغرات 

قانون  نحتاجه  وما  بلدنا  يف  موجودة 

والسني  الشيعي  حقوق  يحفظ  مدين 

والشبيك واملسيحي وجميع القوميات 

نعيش  ونحن  العراق،  يف  واملذاهب 

السنني  آالف  منذ  واحـــد  كشعب 

ان  أحد  يستطيع  وال  كذلك  وسنبقى 

مدركني  دمنا  ما  ويفرقنا  الفتنة  يزرع 

لهذا املرشوع الخطري.

اىل  رسالة  بتوجيه  حديثه  وختم 

رسالة  أوجــه  فقال:  العراق  الشعب 

شخصا  ندع  ال  بأن  العراقي  لشعبي 

مشاكلنا  نحل  وأن  حياتنا  يف  يتدخل 

خارجيا  طرفا  نجعل  وال  بيننا  فيام 

يتدخل يف  حلها ألنه سوف يضاعف 

أخرى  لــدول  نسمح  ال  وأن  املشكلة 

نحن  بل  وتحمينا،  مصرينا  تقرر  أن 

أنفسنا، ألن دخول دولة اخرى  نحمي 

سيضاعف من املشكلة ال يحلها.

   ادراك حجم الخطر الذي يواجهنا نصف الحل 

الشيخ كامل الفهداوي

الرباط  علامء  مجلس  باسم  الرسمي  الناطق 

املحمدي

االب مارتن بيني

 راعي كنيسة مريم العذراء) سلطانة الوردية( 

يف بغداد
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الرباط  علامء  مجلس  رئيس  االلـــويس،  الــقــادر  عبد   

املحمدي، تحدث قائال:" تعترب جميع الديانات أصال للمحبة والسالم 
بني البرش، عىل عكس الطائفية التي دخلت عىل هذه الديانات وحاولت 

تشويه وتحريف مبادئ االسالم األصيلة وبقية الديانات، وعلينا جميعا 

أن نقف بوجه هذه العصابات التكفريية وتنبيه من وقعت عليه الهاوية، 

وعليهم  الصواب،  طريق  اىل  الرجوع  أجل  من  ويحارب  يبتعد  بأن 

القرآن  نهج   يتبعوا  ان 

الحقيقي واالنبياء واألولياء 

الصالحني بالدعوة للسالم 

والرحمة بني الناس، فهذه 

تجعلهم  ما  هي  الثوابت 

والــرتاث  التاريخ  يزينون 

املسلمني  كلمة  بوحدة 

الطائفية  عىل  والقضاء 

كام  املجرمني  ـــرام  واج

جاءوا  حينام  االنبياء  فعل 

باملحبة والوئام".

عبد القادر االلويس

 رئيس مجلس علامء الرباط املحمدي

حرب عىل الحقيقة

• سامي املنذري

1-قف عند الطف
ما يعتقدونه غنائم  القوم يسلبون  الحسني شهيدا وراح  وسقط 

رسقوا الثوب، رسقوا النعل، رسقوا ما ال قيمة له، لكنهم أحرقوا 

الخيام مبا فيها.

فيا للعجب العجاب.. ُيسق نعل ال قيمة له وُتحرق خيام لها قيمة 

ومثن، كيف يكون هذا؟

التي  الرسائل  والغاية هي حرق   ، غاية  الخيام ألجل  الذي حرق 

بعثها أناس لإلمام الحسني -عليه السالم- يبايعونه ويحثونه عىل 

القدوم اىل الكوفة، احرقوها يك ال تنكشف املواقف املخزية وال 

يعلم بها من يحب الحسني -عليه السالم- وكذلك من قتل وشارك 

يف قتل الحسني -عليه السالم- ألنه دليل ادانة موثق.

2-صالح الدين يأمر بخراب الدين 
يف  الفاطمي  بالله  العزيز  الخليفة  أسسها  الحكمة....  دار  مكتبة 

قرصه، ثم بنى من بعده ابنه الحاكم بأمر الله دارًا مستقاًل للكتب 

يف العام 395هـ بجوار القرص.

يف  الحكمة  دار  إن  املقريزي،  عيل  بن  أحمد  املؤرخ  عنها  قال 

وُزينت  ُفرشت  أن  بعد  إاّل  للجامهري  أبوابها  تفتح  مل  القاهرة 

لها  الستور، وُعني  أبوابها وممراتها  وُعلقت عىل جميع  وزخرفت 

القوام والخدم وكان عدد الخزائن فيها 40 خزانة تتسع الواحدة 

منها لنحو 18 ألف كتاب.

ويستطيع  الجميع،  متناول  يف  والكتب  مفتوحة  الرفوف  وكانت 

له  تيس  ما  بنفسه  يريده  الذي  الكتاب  عىل  يحصل  أن  الراغب 

ذلك، فإذا ضّل الطريق استعان بأحد املناولني.

يف  مخطوطة   )6500( وضّمت  مجلد   1.600.000 نحو  احتوت  وقد 

إليها  الدخول  وكان  الفلسفة  مخطوطة يف  و)18.000(  الرياضيات 

واالستنساخ والرتجمة مجانًا.

الذي  األيويب  الدين  صالح  اإلسالمي!!!  القائد  يد  عىل  نهايتها: 

استوىل عىل حكم مرص، بعد وفاة آخر الخلفاء الفاطميني سنة 

لها  التابعة  واملتعلقات  املكتبة  خزائن  عىل  فقىض  هـ،   567

لتجار  باعه  الكتب  تبقى من  وما  الشيعي،  للقضاء عىل املذهب 

الكتب، وأهدى بعضها للعلامء والقضاة واملقربني منه.

فكرة قلم

جميع الديانات منبع للمحبة والسالم والتسامح 
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تأمالت يف الحديث: 
حث  يف  الداللة  واضح  الحديث  إنَّ   -1

املساجد  إىل  الذهاب  عىل  املسلمني 

باستمرار وعدم ترك ذلك، وإتيانه هو نوع 

البناء  التعمري هو  أنواع تعمريه، فليس  من 

القائم عىل الطابوق، وإمنا قائم عىل وجود 

واملصلني  املسجد  وأداء  فيه  املصلني 

دورهام يف املجتمع، وتعمريه قد اختصت 

املؤمنون  وهم  الناس  من  كرمية  فئة  به 

قال  بوعوده،  قون  واملصدِّ تعاىل،  بالله 

ِه  ِه َمْن َآَمَن ِباللَّ ا َيْعُمُر َمَساِجَد اللَّ َ تعاىل: ))ِإمنَّ

َكاَة َوَلْم  اَلَة َوآىََت الزَّ َواْلَيْوِم اآْلَِخِر َوَأَقاَم الصَّ

ِمَن  َيُكوُنوا  َأْن  ُأوَلِئَك  َفَعىَس  َه  اللَّ ِإالَّ  َيْخَش 

اْلُمْهَتِديَن ]التوبة/18[((.

تتعلق  مهمة  مسألة  اإلمام  يبنيِّ   -2

الرتدد  كرثة  أي  )املداومة(  وهي  باملساجد 

ممن  املصيل  ُيَعدُّ  حتى  املسجد  عىل 

الصالة  فيه عىل  املداومني  من  عليه  ُيطلُق 

د  تؤكِّ متعددة  روايات  وردت  وقد  وغريها، 

الثواب العظيم لذلك، وهذه املداومة لها 

لو  الحديث  هذا  يف  وردت  كام  مثانية  آثار 

ت املساجد ما ينبغي عليها يف الرشيعة  أدَّ

املقدسة من دور. 

 وحديث اإلمام الحسن )عليه السالم( يدعو 

فاملسجد  ذلك،  يف  ل  والتأمُّ ر  التفكُّ إىل 

يف  عزله  تم  قد  فقط  صالة  مكان  ليس 

أرض محددة، بل هو مكان ينطلق اإلنسان 

وتوثيق  وتطهريها،  نفسه  لرتبية  وفيه  منه 

عالقتها بخالقها، واستمداد عطاءها إلصالح 

املجتمع، وكلنا يعلم أنَّ اإلسالم قد انطلق 

املعنوية  انتصاراته  وحقق  املسجد،  من 

واملادية، ويجب أْن تكون مساجدنا كذلك، 

فضاًل عن املؤمنني.

املراقد  عىل  ينطبق  املسجد  عن  وحديثنا   

املقدسة وأثرها يف املجتمع، خصوًصا أنَّ 

ٌة متاًما، ولكن يبقى الدور  األرضية فيها معدَّ

ومعرفتهم  عليها،  القامئني  عىل  الكبري 

وبالغذاء  املرقد،  ورسالة  برسالتهم، 

الصالح للزائرين، فهي البيوت التي أذن الله 

إىل  بحاجة  التكويني  اإلذن  فهذا  ترفع،  أْن 

ق ليكون محاًل له.  َمْن يوفَّ

عىل  ترتتب  التي  الثامنية  اآلثار  هذه  إنَّ   -3

الحال-  -بطبيعة  املقرتنة  املداومة  تلك 

بالنية الخالصة لله تعاىل -إجاماًل- هي: 

))1(( آية محكمة: وهو أْن يتعلم مسألة أم 

أمًرا واضح الداللة واملراد، ال لبَس فيه، وال 

شك، وال شبهة، وال تشابه، بل هو محكم 

أو  االتباع،  نحو  رصاطه  يف  يهديه  واضح 

العدم، من غري الخوض والتلبس بالشبهات 

يقوم  أْن  فاملفروض  والشكوك،  والظنون 

املسجد بذلك من حيث رفع الشبهات التي 

تعرتي النفوس أحياًنا، وهذا -بالطبع- يحتاج 

إىل إمام عامل عامل، أو متعلمني عاملني. 

يتعامل  أْن  يجب  مستفاًدا:  أًخا   ))2((

مهم  أساس  عىل  بينهم  فيام  املؤمنون 

كام  )اإلميان(  وهو  بينهم  فيام  يربط  ا  جدًّ

وتتأكد  ِإْخَوٌة((  املؤِمُنوَن  ا  ))إمنَّ تعاىل:  قال 

التعامل  الرابطة يف املسجد، فيكون  هذه 

أساس  عىل  والباطنة  الظاهرة  صوره  بُكلٍّ 

ِلع  اإلخوة وما يرتتب عليها من آثار الله امُلطَّ

ُد هذه  كِّ بؤِّ فاملسجد  تنفيذها،  عىل حقيقة 

ضمن  يها  ويربِّ مسارها،  ويصحح  العالقة، 

هذه األجواء الروحانية يف بيت الله تعاىل، 

وتنطلق منه.  

يرتاد  الذي  إنَّ  ُمْستطرًفا:  علاًم   ))3((

من  شيًئا  فيها  يتعلم  أْن  له  بد  ال  املجالس 

العلوم املختلفة التي تحسُّ النفس بلطافتها 

وأهميتها يف غذاء روحه وصالح أمره، ففيه 

وأثر  وحرام  حالل  من  دينه  أحكام  يتعلم 

عامرة املساجد
                     يف رحاب مدرسة اإلمام الحسن املجتبى

• د.الشيخ عامد الكاظمي

روي عن االمام الحسن "عليه السالم": ))َمْن َأداَم 

االختالَف إىل املسجِد أصاَب إحدى مثاٍن: آيًة ُمْحَكَمًة، 

وأخًا ُمْسَتفادًا، وِعْلاَمً ُمْستطرفًا، وَرْحَمًة ُمْنتظَرًة، وكلمًة 

ُه َعْن َرَدى، وترَك الذنوِب حياًء،  ُه عىل الُهدى، أو َتُردُّ َتُدلُّ

أو خشيًة((.  املصدر: تحف العقول / الحسن بن شعبة 

الحراين                                                                                              

مقاالت
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ثم  رزقه،  عىل  وبالتايل  عمله،  عىل  ذلك 

أثره الكبري عىل أرسته من زوجة وعيال يف 

الحديث  يف  وورد  إليهم  الطعام  إتيان 

))ُوْلُد املرِء من رزقِه(، ويتعلم يف املسجد 

النفس  يف  تسمو  التي  الفاضلة  األخالق 

نحو كاملها ومقامها يف الدنيا واآلخرة، وما 

يف  ويتعلم  بها،  فتاكة  أمراض  من  يقابلها 

عليه من  وما يجب  السياسة  أمور  املسجد 

معامل  له  ُح  توضِّ إجاملية  معرفة  معرفتها 

بالده وما ُيراد بها من سوء من قبل أعدائها 

وعمالئهم ودسائسهم، وُكلُّ ذلك من باب 

)ليس مبسلم من مل يهتم بأمور السلمني( 

وعلوم أخرى تستطرف النفس لها بتنوعها. 

اتيان  أن  ذلك  ُمْنتظَرًة:  َرْحَمًة   ))4((

هو  رشوطه  مع  فيها  والجلوس  املساجد 

عبادة كام ورد يف الروايات، فكيف لو كان 

وقراءة  والتعليم  والعلم  للصالة  االرتياد 

))ما  الحديث:  ففي  ذلك،  وغري  القرآن 

يتلوَن  اللِه  بيوِت  بيٍت من  اجتمَع قوٌم يف 

كتاَب اللِه ويتدارسوَنُه بينهم، إال غشيتُهُم 

اللُه  وذكرُهُم  املالئكُة،  تُهُم  وَحفَّ الرحمُة، 

أعظم  رحمة  توجد  فهل  عنَدُه((،  فيَمْن 

يف  املؤمنني  تنتظر  التي  الرحمة  هذه  من 

املساجد واملراقد. 

خالل  من  الُهدى:  عىل  ُه  َتُدلُّ كلمًة   ))5((

يف  واملفيد  املهم  الكالم  من  يسمع  ما 

بيت الله تعاىل، قرآنا، أو دعاء، أو مجلسا 

من  فكثري  وغريها،  دروسا  أو  خطبة،  أو 

الناس يلمسون أثر ذلك عىل أنفسهم وعىل 

هدايتهم  تصحيح  خالل  من  املجتمع، 

يف  وجودهم  بسبب  والصالح  الخري  نحو 

املسجد. 

ما  ُكلَّ  إنَّ  َرَدى:  َعْن  ُه  َتُردُّ ]كلمة[   ))6((

تقدم يف الفقرة السابقة من أعامل يقابله 

اإلنسان من  نجاة  فيه  الفقرة مام  يف هذه 

الوقوع يف املعايص واملحرمات العبادية 

هناك  وليس  واألخالقية،  واملعامالتية 

وأثره  ذلك،  يف  املسجد  من  أعظم  مكان 

واملسجد(  )املؤمن  أدى  لو  الرتبية  عىل 

بها،  القيام  عليهام  يجب  التي  رسالتهام 

كانت  ونوعيٍّ  فرديٍّ  هالك  ردى  من  فكم 

املساجد واملراقد هام املنقذان منها.  

اإلنسان  إنَّ  حياًء:  الذنوِب  ترَك   ))7((

الذنوب  يرتك  األغلب  يف  املسجد  يف 

بذلك  يسمح  ال  املقام  ألنَّ  يفعلها؛  وال 

بسهولة؛ فجميع الناس يعرفون مبقام هذه 

البيوت املرشفة وعدم صالحيتها الرتكاب 

هناك  ولكن  واملعايص،  الذنوب  بعض 

ميكنه  قد  اإلنسانية  النفس  أمراض  بعض 

اإلتيان بها مثل الرياء، والعجب، والغرور، 

والنفاق وغريها، ولكن بفضل مداومته عىل 

ا،  ق لرتكها إما تدريجيًّ إتيان املساجد سيوفَّ

فهو  الحالني  ِكال  وعىل  واحدة،  دفعًة  أو 

سيرتكها، ويتخلص منها ومن آثارها، ولكن 

الله  من  حياًء  يكون  أْن  ميكن  الرتك  هذا 

املوجود يف ُكلِّ مكاٍن، أو من الله املوجود 

قارصة،  رؤية  وفق  املكان  هذا  يف  أكرث 

أو  العظيم،  ومقامه  املكان  من  حياًء  أو  

حياًء من املؤمنني املوجودين يف املكان، 

والذي يجب أْن تكون العالقة معهم قامئة 

يخالف  املعصية  وارتكاب  الصالح،  عىل 

يرتك  سوف  اإلنسان  أنَّ  فالنتيجة  ذلك، 

املعصية ألي سبب من األسباب املتقدمة، 

يكون  أْن  ونتمنى  إمثها،  عليه  ُل  ُيسجَّ وال 

تركها للسبب األول املقدس "حياء من الله" 

فهو أحق بالحياء، والتعظيم، وإْن مل يكن 

يريَب  أْن  اإلنسان  فليحاول  موجوًدا  ذلك 

العظيمة  املقامات  من  ففيه  عليه،  نفسه 

التي ال توصف بكلامت. 

))8(( ]ترَك الذنوِب[ خشية: وهذا املقام 

ولكن  حياًء،  الذنوب  ترك  يف  تقدم  كام 

السؤال، هل الخشية من الله، أو من الناس؟ 

فنتمنى أْن تكون الخشية من الله وحده، من 

ا  دون غريه من الغايات، والوصول تدريجيًّ

إىل غاية الغايات وهو األصل واألساس.       

                   

ى املؤمنون  يف الختام لنا أن نسأل هل أدَّ

من  واملراقد  املساجد  تجاه  عليهم  ما 

وهل  خالصة؟؟  بنية  عليها  املداومة 

واملراقد  املساجد  عىل  القامئون  ى  أدَّ

يف  للمجتمع  اإلصالحية  مسؤوليتهم 

بها  يتعلق  وما  الثامنية  اآلثار  هذه  تهيئة 

الثامنية  اآلثار  تلك  رأينا  وهل  للمؤمنني؟؟ 

بعض  يؤدي  وهو  املجتمع  يف  واضحة 

مناسبة  -يف  ا  جدًّ كبرية  بأعداد  الشعائر 

الله  بيت  أعداد حجاج  تفوق  واحدة فقط- 

من  دعوة  متعددة؟؟ هي  لسنوات  الحرام 

الجنة،  أهل  شباب  سيد  املظلوم،  إمامنا 

ر  للتفكُّ أنبيائه  وخاتم  الله  حبيب  ريحانة 

ومحاسبتها  النفس  ومراجعة  ل  والتأمُّ

ومراقبتها قبل فوات األوان، حيث ال مندم 

يف خسارة وضياع تلك اآلثار العظيمة التي 

يدعوان  والسنة(  )القرآن  الثقالن  زال  ما 

أتباعهام، ومحبيهام، واملحب  إليها، ونحن 

ملن أحب مطيع .. 
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حوارات

وكيل املرجعية الدينية يف لندن: 
ُأدخل  وقد  للشيعة،  ــرتام  االح يكنون  الغربيون 
املذهب الجعفري يف املناهج التعليمية يف  بريطانيا

حوار حسن محمد ــ تحرير: فضل الرشيفي 

يف  السالم  عليهم  البيت  أهل   أتباع  إن 
املهجر رسل سالم وسفراء مثلوا اإلسالم 
يف الغرب، وقد استطاعوا ان يثبتوا للعامل 
واحرتام  للسالم  يدعو  دين  اإلسالم  ان 
الجهات  له  تروج  ما  عكس  عىل  اآلخر  

املدفوعة.
التي  الدول  لدى  واضحا  بات  االمر  وهذا   
يقطنها اتباع أهل البيت عليهم السالم حتى 
الطائفة  بني  متيز  اخذت  الدول  هذه   ان 

الشيعية والطوائف االخرى.
السيد  سامحة  الديني  املرجع  وكيل 
يف  مكتبه  ومدير  ظله(،  )دام  السيستاين 
واملسلمني  اإلسالم  حجة  سامحة  لندن 
ملجلة  تحدث  الخلخايل  سعيد  السيد 
عن  التايل  الحوار  عرب  الحسينية  الروضة 
البيت عليهم السالم يف  أتباع أهل  أحوال 
بريطانيا و نظرة اآلخر لهم ورضورة تعريفه 

مبعتقدهم واملنهج الذي يؤمنون به.  
  

البيت  أهــل   أتباع  ميــارس  هل  ــ 
عليهم السالم عقائدهم وأنشطتهم 

بحرية؟ 
ــ ان أتباع أهل البيت -عليهم السالم- 
والعقائدية  الدينية  طقوسهم  يقيمون 
االرهابية  االعــامل  ولكن  وأمــان،  بأمن 
بها  تقوم  والتي  الدين  عن  الخارجة  
اإلسالم  عىل  املحسوبة  الفئات  بعض 
أثرت عىل سمعة  و اإلسالم منها بريء 
اإلسالم واملسلمني، لذا البد ان نعمل 
الشيعة،  حقيقة  بيان  عىل  جاهدين 
املحبة  اىل  الداعي   اإلسالم  وحقيقة  
االديان  واحرتام  الشعوب  مع  والتآلف 

االخرى.  
تواجهها  ضغوط  هنالك  هل  ــ 

املرأة املسلمة بسبب حجابها؟
النساء  ضد  ضغوطات  توجد  ال  ــ 
الضغوطات  باستثناء  املحجبات 
املوجودة يف بعض املدارس الحكومية 
بسبب السلوكيات والترصفات االنفعالية 
إذ  التعليمية،  الكوادر  البعض من  لدى 
عىل  بالضغط  املــدارس  بعض  تقوم 
املدارس  بعض  تحاول  او  املحجبات 
اجبار الفتيات عىل السباحة مع الفتيان، 
والضغوطات يف بريطانيا قليلة بخالف 
ــرى وعــىل وجه  ــدول االوربــيــة األخ ال
الخصوص فرنسا التي تواجه فيها املرأة 

املسلمة تحديات كبرية، بينام اصبحت 
املتحدة   اململكة  يف   املسلمة  املرأة 
الحكومية  الوظائف  من  الكثري  تشغل 
يف   او  الداخلية  وزارة  يف  كالعمل 

الوزارات والقطاعات األخرى. 
الحكومة  تتعامل  كــيــف  ـــــــ   

الربيطانية مع الربيطانيني الشيعة؟
بني  بدأ مييز  عامة  الغرب بصورة  ـــ 
واملذهب  املعتدل  املسامل  املذهب 
اىل  ينظرون  والغربيون  املتطرف، 
املذهب الشيعي نظرة احرتام وتقدير،  
يف  الجعفري  املذهب  أدخــل  واآلن 
وهذا  الربيطانية,  الدراسية  املناهج 
بفضل جهود االخوة يف مؤسسة اإلمام 

الخويئ )رحمه الله(.  
األرس  ــواجــه  ت كيف  بــرأيــكــم  ـــ  ـ
اليسء  االستخدام  مخاطر  املسلمة 

للتكنولوجيا ؟
بشكل  التكنولوجيا  استخدام  ان  ــ 
األرس،  بــأربــاب  منوط  ومفيد  سليم 
وتحثهم  أبنائها  تربية  تجيد  التي  فاألرس 
عىل اتباع النهج القويم وبأساليب مقنعة 
سوف يكون  ابناؤها أقل تعرضا ملخاطر 
يوظف  منهم  البعض  بل  التكنولوجيا 
هذه التقنية توظيفا صائبًا ومفيدًا يصّب 

يف مصلحته ومصلحة مجتمعه. 
للواقع  معايشتكم  خــالل  من  ــ 

حوارات
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يف  األنجح  االســلــوب  ما  االورويب، 
الدعوة اىل مذهب أهل البيت )عليهم 

السالم(؟
ــ  ان ما يقوم به مركز االعالم الدويل 
خالل  من  املقدسة  الحسينية  العتبة  يف 
برنامج استضافة االعالميني والشخصيات 
املؤثرة من مختلف الديانات له دور  يف 
العقائد  واصحاب  املجتمعات  تعريف 
االخرى مباهية رسالة أهل البيت -عليهم 
السالم- السيام القضية الحسينية، ورسالة 
وسبب  السالم-  -عليه  الحسني  اإلمــام 
استشهاده ودفاعه عن الحرية واملعتقد، 
اليها  تتطلع  التي  املبادئ  اىل   ودعوته 
خالل  ومن  االخرى،  والدول  املجتمعات 
ينجذب االخرون اىل مذهب  ذلك سوف 
ويسعون  السالم-  -عليهم  البيت  أهل 
الشعائر  فإقامة  ــرث،  أك عليه  للتعرف 
مباركة  كانت  وان  املتعارفة  الحسينية 
ومهمة فالبد ان تكون اىل جانبها الدعوة 
حاجة  هناك  ان  كام  والثقافية،  الفكرية 
التي  واملهرجانات  املؤمترات  اىل  ماسة 
تتناول قضية أهل  البيت -عليهم السالم- 
كام ندعو اىل التواجد الدامئي عرب مكتب 
السيع  للتواصل  هناك  املقدسة  للعتبة 
والكفاءات  االكادميية  الشخصيات  مع 

الغربية.

الغرب 

بصورة عامة 

بدأ مييز بني 

املذهب 

املسامل 

املعتدل 

واملذهب 

املتطرف
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أصـــــول العقيدة 
هيكلية موجزة ألصول العقيدة اإلسالمية مبنية عىل املنهج العلمي العقيل

املبادئ  بيان  اىل  السابق  العدد  يف  انتهينا 
ترقيمها  وسنعيد  والعقلية(  )الفطرية  الستة 
ليك نستخدمها وفق الرتقيم التايل فيام يأيت 

من براهني:
املبدأ األول )فطري(: لزوم دفع الرضر ونصه 
وخطر  رضر  وجود  احتمل  إذا  حي  )كل  أن: 
وجود  من  والتأكد  التفتيش  اىل  أوال  يندفع 
فإنه  له ذلك  تأكد  فاذا  هذا الرضر املحتمل، 
ذلك  من  الهروب  أو  التخلص  عىل  سيعمل 

الرضر و الخطر(.
املنعم  شكر  وجوب  )فطري(:  الثاين  املبدأ 
ونصه أن: أن كل إنسان عاقل طبيعي سوي إذا 
طبيعي  بشكل  يشعر  فإنه  نعمة  أحد  له  قدم 

وعفوي وتلقايئ باالمتنان والشكر له..
أمر  املعرفة  حب  )فطري(:  الثالث  املبدأ 
طبيعي  عاقل  إنسان  كل  أن  أن:  ونصه  فطري 
فيه  يثري  ذلك  فإن  يجهله  أمرا  واجه  إذا  سوي 
فضوال يندفع معه بشكل عفوي اىل استكشافه 

ومعرفته ما مل مينع من ذلك مانع.
ونحن  واقعا  هنالك  أن  )عقيل(:  الرابع  املبدأ 
يعطينا  الحواس  مبساعدة  ونصه:  منه،  جزء 
الذي  بالواقع  االعرتاف  أمرا مهام وهو  العقل 
نحن فيه والذي نحن جزء منه ، وهذا الواقع 
نظام  عىل  مبنية  وآثاره  ويتأثر  فينا  يؤثر 

يحكمها.
ال  النقيضني  أن  )عقيل(:  الخامس  املبدأ 
بصفة  ما  يشء  اتصف  اذا  ونصه:  يجتمعان 
معينة  فال ميكن ان يتصف بنقيضها يف نفس 

الوقت .
علة  معلول  لكل  أن  )عقيل(:  السادس  املبدأ 
اىل  وجوده  يف  يحتاج  موجود  كل  أن  ونصه: 
سبب يوجده، ونسميه )املعلول( و)املمكن(، 
اىل  وجوده  يف  يحتاج  ال  الذي  املوجود  وأن 

سبب يوجده ونسميه )الواجب(.

الدرس السابع 
مساحة عمل العقل والعوامل التي تؤثر عليه

ان اتخاذ االنسان قرارا حاسام بفعل معني 

وللعقل  معينة،  مبراحل  مير  فعله  عدم  أو 

دور مهم يف هذه املراحل، لكنه ليس دورا 

مؤثرات  لوجود  وذلك  نهائيا،  وال  حاسام 

أخرى ميكن أن يكون لها تأثري فعال جدا عىل 

االنسان يؤثر عىل اختياره للقرار النهايئ.

عند  القرار  اتخاذ  بيان ملراحل  ييل  وفيام   

االنسان:

املرحلة األوىل: الغرائز

تعمل  االنسان  يف  أولية  غرائز  هنالك 

تحصيل  اىل  االنسان  تدفع  أويل  كمحرك 

األمور،  بعض  من  والتخلص  األمور  بعض 

ما  بني  لديها  متييز  ال  عمياء  الغرائز  وهذه 

هو ضار وما هو نافع وال تتوقف عن اصدار 

ما  تحصيل  باتجاه  بالتحرك  لإلنسان  التحفيز 

تنشده اال بعد تحصيل ذلك.

ألنها  كبرية  أهمية  األولية  الغرائز  ولهذه 

همته  وتحفيز  االنسان  تحريك  عىل  تعمل 

تصادفه، وضعف  التي  املشاق  والصرب عىل 

بالضعف  االنسان  تصيب  الغرائز  هذه 

والخمول.

ونافعة  مفيدة  تكون  الغرائز  هذه  ولكن 

إذا استخدمت مبقدار معني وبطريقة معينة 

كاستعامل الدواء، واما مع مترد هذه الغرائز 

عن سيطرة االنسان وارادته فإنها تتحول اىل 

أمور ضارة وقد تورد االنسان موارد الهالك.

والخالصة أن لهذه الغرائز صفتني فهي قد 

بحسب  وهذا  ضارة  تكون  وقد  نافعة  تكون 

األشياء  من  كالكثري  بالضبط  عليها،  السيطرة 

الكيمياوية  واملواد  كالدواء  حولنا  املوجودة 

والتفجريية والنووية وغريها.

متعددة  مراحل  يف  يكون  الغرائز  وظهور 

شخصية  تتطور  مع  تتطور  أن  ميكن  فهي 

مام تسامل عليه أهل املعرفة أن كل عقيدة بغض النظر عن كونها عقيدة حقة أو باطلة ال بد ان تكون لها قواعد وأصول ترتكز عليها من اجل اقناع 
اآلخرين عىل االعرتاف بها او اعتناقها، وهكذا الحال أيضا يف ما يخص الدين االسالمي الحنيف فإن له أصوال يستند عليها يف تقديم نفسه للبرش كافة 

حيث ميكن التعبري عنها باملنظومة العقائدية، ولها هيكلية منطقية وتناسق هنديس مبني عىل أساسيات وأركان هي املبادئ األولية، وبناء فوقي 
متسلسل من املسائل التي يرتتب فيها الالحق عىل السابق والكل مبني عىل تلك األساسات وأي خلل يف األساس أو املسائل السابقة ينتج معه خلل يف 

املسائل املرتتبة عليها.
و سنحاول تقديم هيكلية موجزة ألصول العقيدة اإلسالمية، وهذه الهيكلية مبنية عىل املنهج العلمي العقيل.

عقائد

�ضهر رم�ضانـ  1438 هـ26



العميدي  ح�سني  حممد  • ال�سيد 

االنسان  والدة  مع  يوجد  ما  فمنها  االنسان، 

غرائز  أنها  كام  ذلك،  بعد  يوجد  ما  ومنها 

االنسان  افراد  جميع  عند  توجد  عامة  إنسانية 

عادة، وتنقسم اىل:

لدفع  )قوتا  كاألكل  الحياتية  الغرائز   –  1

لالستمتاع  تلذذا  أو  الشبع،  وتحصيل  الجوع 

وحب  والنكاح  والرشب  الطعام(  مبذاق 

الراحة والنوم والصحة ودفع العلل واالمراض 

وتحصيل  وسهولته  العيش  ورفاهية  واالدواء 

السكن وغري ذلك.

والجاه  كالشهرة  االنانية  الغرائز   –  2

وقهر  والتحكم  والسلطة  واملقام  واملنصب 

والعصبية  والتفاخر  القوة،  وإظهار  االخرين 

لآلراء واالنتامء، والتميز والتفوق عىل االخرين 

والرئاسة والتصدر والعزة والكرامة واالحرتام 

وغري ذلك.

وزيادة  األشياء  كتملك  التملك  غرائز   _3

املالية بجميع مواردها وانواعها.

4 – الغرائز الفكرية مثل املعرفة واالستكشاف 

والتوصل اىل حل االلغاز واكتشاف الغموض 

والتدريب  التعلم  غريزة  أيضا  ذلك  ومن 

التعليم  يف  الغريزة  هذه  وليست  واملحاكاة 

والحرف  املهن  تعلم  يف  بل  فقط  األكادميي 

واملهارات املختلفة وغري ذلك.

والشعور  كاالطمئنان  النفسية  الغرائز   –  5

باالستقرار وتجنب الحزن عىل ما فات والخوف 

مام هو آت والقلق من األشياء والحوادث. 

6 – الغرائز الروحية من التفتيش عن الغيب 

واالرتباط به واالستفادة منه.

فئة  اىل  كاالنتامء  االجتامعية  الغرائز   –  7

االجتامعية  والعالقات  الصداقات  وتكوين 

باألشياء  االنس  وكذلك  والعشائرية  واالرسية 

االبوة  وغريزة  والوحشة  الوحدة  من  والهرب 

واألمومة وغريها.

تأنس  ما  طلب  وهو  الحسية  الغرائز   –  8

واالصوات  الجميل  املنظر  من  الحواس  به 

الجميلة والروائح العطرة وهكذا، والنفور مام 

تنفر منه الحواس.

املزاج  اعتدال  من  املزاجية  الغرائز   –  9

الصدر  وانرشاح  واملزاح  املفاكهة  وطيب 

التنفس  وثقل  الصدر  ضيق  من  بالتخلص 

وجود  وأيضا  والسوداوية  الكآبة  عن  واالبتعاد 

الرجاء واألمل وطرد التشاؤم والتذمر.

10 _ الغرائز األمنية وهو االبتعاد عن كل ما 

يسبب الهالك او الخوف او املضايقة بالبحث 

عن األمان وما يتحصن به االنسان عن األعداء 

واآلفات وكل أمر مخيف.

املرحلة الثانية: مرحلة الفطرة 

لإلنسان  اجامليا  شعورا  تعطي  التي  وهي 

بحسن األشياء ونفعها او قبح األشياء ورضرها، 

وتحفز العقل عىل التفكري والتدبر يف األمور 

والتفتيش عن واقعها وحقيقتها، واالطالع عىل 

تفاصيل األمور وخفائها.

املرحلة الثالثة: العقل 

العقل  يقوم  للعقل  الفطرة  تحفيز  بعد 

بالتفاعل مع املعطيات التي قد حصل عليها، 

ويقدم  منها،  النتائج  ويستخلص  ويحللها 

الحال  وتقرير  اليه  توصل  وما  نتائجه  العقل 

والواقع اىل اإلرادة، إرادة االنسان لتنظر فيام 

زودها العقل به من معلومات ونتائج.
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السالم يف  الحوراء زينب عليها  اعلن مركز 

العتبة الحسينية املقدسة عن نتائج املسابقة 

السالم  عليها  الزهراء  )خطبة  لحفظ  الكربى 

يف املسجد النبوي(، والتي شارك فيها )2877( 

محافظات  عدة  ومن  ومتسابقة،  متسابقا 

عراقية.

الحسينية  للعتبة  الرشعي  املتويل  وقال 

خالل  الكرباليئ  املهدي  عبد  الشيخ  سامحة 

الحفل: ان قرابة ثالثة آالف متسابق ومتسابقة 

وأحرز  الخطبة،  حفظ  مسابقة  يف  شاركوا 

العالية  الدرجات  واملشاركات  املشاركون 

اإلمياين  الوعي  من  حالة  يعكس  وهذا  فيها، 

ان  واعتقد  املؤمنات،   أخواتنا  لدى  والواليئ 

السالم(  )عليها  الزهراء  فاطمة  للسيدة  الحب 

الخطبة،  هذه  يحفظن  جعلهن  الذي  هو 

ويتسابقن بالرغم من ان بعض النساء أمهات 

مكفوفات  وبعضهن  رضع،  أطفال  ولديهن 

البعض  ان  كام  السن،  يف  كبريات  او  البرص 

منهن صغريات جدا يف السن مع ذلك حفظن 

وبعضهن  املسابقة،  يف  وشاركن  الخطبة 

تكلفن عناء املجيء  من محافظات بعيدة.

املسابقة  من  الهدف  عىل  سامحته  وعّرج 

الكرميات  االخوات  نظر  ألفت  ان  أود  قائال: 

هذه  اجراء  من  الهدف  ان  مهمة  مسألة  اىل 

املرأة  بنموذج  املرأة  توعية  هو  املسابقات 

اكمل  هي  السالم  عليها  فالزهراء  الفاطمية،  

النساء وهي سيدة نساء العاملني. 

املسابقة   يف  املشاركات  سامحته  وأوىص 

العقائدية  املبادئ  عىل  يحافظن  ان  عىل   :

من  يتخذن  وان  واالجتامعية،  واالخالقية 

يف  بها  يقتدين  قدوة  السالم(  الزهراء)عليها 

املرأة  تكون  ان  نأمل  و  الحياة،  مناحي  جميع 

يف  به  يحتذى  منوذجا  ايضا  هي  املسلمة 

االلتزام الديني واملعارشة االرسية السليمة.

يف  العام  االمني  مكتب  مدير  قال  فيام 

العام  واملرشف  املقدسة  الحسينية  العتبة 

 العتبة الحسينة تعلن نتائج مسابقة حفظ خطبة الزهراء )عليها السالم(

• تقرير: عامد بعو 

مبشاركة )2877( متسابقا ومتسابقة  

تقارير
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ان  هاشم:  الدين  سعد  السيد  املركز  عىل 

الفتيات  استقطاب  لغرض  اقيمت  املسابقة 

والفتية وبقية رشائح املجتمع وتعزيز التواصل 

بينهم وبني العتبة الحسينية املقدسة. 

املسابقة  يف  شارك  أنه:  املرشف  وبنّي   

)2877( متسابقا ومتسابقة من محافظات بابل 

والساموة  والنجف  وكربالء  والبرصة  وبغداد 

اعامر  تراوحت  و  الدين،  وصالح  والنارصية 

وسبعني  واربع  سنوات  تسع  بني  املشاركات 

سنة، وكان من ضمن املشاركات امرأتان 

عىل  حصلتا  وقد   ، رضيرتان 

 ،  %100 كاملة  درجة 

وحصل)201( متسابق ومتسابقة  عىل درجة  %100،  

و احرز) 308( متسابقا و متسابقة درجة %99 ، 

خصصت  املقدسة  الحسينية  العتبة  ان  مبينًا 

جوائز عديدة للمتسابقني واملتسابقات.

محمد  سارة  زينب(  الحوراء  )مركز  مسؤولة 

اعلنت  والفائزات  الفائزين  اسامء  ان  قالت: 

 )%100( درجة  عىل  للحاصلني  قرعة  اجراء  بعد 

جميع  منح  تم  و  جائزة،   )37( هنالك   وكانت 

مع  اخرى  جوائز   )100( درجة  عىل  الحاصلني 

اخرى  جوائز  هناك  ان  كام  تقديرية،  شهادات 

 )90( درجة  عىل  للحاصلني  تقديرية  وشهادات 

الحاصلة عىل  فام فوق، ومن بني املحافظات 

املركز االول محافظة كربالء إذ حصدت املركز 

االول يف املسابقة.

عن  اعربت  سلامن  أحمد  دعاء  املتسابقة 

ابارك  قائلة:  املسابقة  عىل  للقامئني  شكرها 

لجميع املشرتكني والفائزين يف هذه املسابقة 

اقامة  الحسينية املقدسة عىل  العتبة  ، وأشكر 

برشيحة  تهتم  ومفيدة  قيمة  مسابقات  هكذا 

النساء، وكذلك أشكر كادر مركز الحوراء زينب 

عليها السالم  ملا بذله من جهود قّيمة يف اقامة 

وانجاح املسابقة.
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كان يعِرف ما سيحل به من الغنب والغدر بعد انتقال رسول الله 

إىل جوار ربه، ويعلم علم اليقني مبا سيحل بعياله من األمئة واإلماء 

من بعده وهو القائل )... وسلوين عن الفنت فام من فتنه إال وقد علمُت 

املؤمنني صورة  أمري  جّسَد  ذلك  رغم  فيها(،  يقتل  ومن  كسبها  من 

الذي  والقايض  املقدام  والقائد  العادل  والحاكم  العطوف  األب 

الخاصة  الله  كونه صنيعة  عنه،  حياد  ال  الخالق هدفًا  مرضاة  يضع 

وتربية خري األنام املصطفى. ومل يِدر ظهره للناس عندما اختلطت 

وقد  الثالث  الخليفة  مقتل  بعد  األحوال  واضطربت  األمور  عليهم 

باع ويص الرسول وخليفته األوحد عيل  أدركت األمة أن خالصها يف اتِّ

عليه السالم.

يف  الكبري  األثر  املباركة  النبوية  والسنة  الكريم  للقرآن  كان  لقد 

تشكيل شخصية أمري املؤمنني املثالية وتوجيه عالقته بالناس، فِمن 

كالم له يبدي حرصه عىل اإلنسان وعىل حقه يف حياة عزيزة كرمية 

يقول )وقد علمتم أنه ال ينبغي أن يكون الوايل عىل الفروج والدماء 

أموالهم  يف  فتكون  البخيل  املسلمني  وإمامة  واألحكام  واملغانم 

نهمته، وال الجاهل فيضّلهم بجهله، وال الجايف فيقطعهم بجفائه، 

وال الحائف للّدول فيتخذ قومًا دون قوم، وال املرتيش يف الحكم 

للسنة  املعّطل  وال  املقاطع،  دون  بها  ويقف  بالحقوق  فيذهب 

فيهلك األمة(...

اإلنسان  دفاعه عن  أخرى  مواطن  السالم يف  عليه  اإلمام  ويؤكد 

إليهم  واملصنوع  العصمة  ألهل  ينبغي  )وإمنا  يقول  حني  وحقوقه 

يف السالمة، أن يرحموا أهل الذنوب واملعصية، ويكون الشكر هو 

صباح الطالقاين

قد تكون تضحية القدوة يف 

أحد وجوهها عمال يتم اإلقدام 

عليه من أجل َسوق الناس 

نحو طريق العدالة والتكامل 

فكريا ونفسيا وعمليًا دون إثارة 

الرصاعات وإراقة الدماء، وهذا 

يبدو واضحا بجالء يف ما أقدم 

عليه أمري املؤمنني عيل -عليه 

السالم- بالتخيل عن حقوقه 

والنزول إىل ما أراده القوم 

الذين خالفوا ما أوىص به رسول 

الله -صىل الله عليه وآله-.

أمري املؤمنني
منبع حقوق اإلنسان

مقاالت
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الغالب عليهم والحاجز لهم عنهم، فكيف بالعائب الذي عاب أخًا 

وعرّيه ببلواه. أما ذكر موضع سرت الله عليه من ذنوبه مام هو أعظم 

من الذنب الذي عاب به. وكيف يذمه بذنب ركب مثله، فإن مل يكن 

أعظم  هو  مام  سواه  فيام  الله  عىص  فقد  بعينه  الذنب  ذلك  ركب 

الصغري  يف  وعصاه  الكبري  يف  عصاه  يكن  مل  لنئ  الله  وإيم  منه، 

لجرأته عىل عيب الناس أكرب. يا عبد الله ال تعجل يف عيب أحد بذنبه 

فلعله مغفور له، وال تأمن عىل نفسك صغري معصية فلعلك معّذب 

عليه...(.

اىل  بعثُه  الذي  لواليه  يقول  لهم،  للبسطاء وحاميته  رعايته  وعن 

مرص )الله الله يف الطبقة السفىل من الذين ال حيلة لهم واملساكني 

واملحتاجني وأهل البؤس والزمنى )شدة الفقر(، فإن يف هذه الطبقة 

قانعًا ومعرتًا )املتعرض للعطاء بال سؤال(، واحفظ لله ما استحفظك 

مالك وقساًم من غالت  بيت  لهم قساًم من  فيهم واجعل  من حقه 

صوايف اإلسالم )ارض الغنيمة( يف كل بلد فإين سمعت رسول الله 

-صىل الله عليه وآله- يقول يف غري موطن )لن تقّدس امة ال يؤخذ 

للضعيف فيها حقه من القوي غري متتعتع )غري خائف(.

روح  أهمية  ورعيته  ألصحابه  يؤكد  أن  املؤمنني  أمري  يُفت  ومل 

ناكسًا،  ُعُمرًا  باألعامل  )بادروا  يقول  فكان  الخري  فعل  يف  املبادرة 

ومرضًا حابسًا، أو موتًا خالسًا(. و )باِدروا آجالكم بأعاملكم، فإنكم 

أن  علينا  أن  مبعنى  قدمتم(،  مبا  ومدينون  أسلفتم،  مبا  مرتهنون 

نستغل فرصة توافر مقومات املبادرة املتوفرة لدينا قبل أن نفقدها 

وهي  والعوائق  املختلفة  واألشغال  واألمراض  العمر  تقدم  بتأثري 

كثرية ومتنوعة. 

وليك منتلك روح املبادرة هذه يجب أن يدرك الفرد مّنا أهميتها 

دون  الفرصة  ويغتنم  القرار،  التخاذ  وجسديا  نفسيا  يستعد  حتى 

ولذلك  الخري،  فعل  اإلقدام عىل  من  قد مينع  التأخري  ألن  تأخري، 

قال اإلمام الباقر عليه السالم )َمن همَّ 

كل  فإن  فليعجله،  الخري  من  بيشء 

فيه  للشيطان  يكون  تأخري،  فيه  يشء 

نظرة(.

جزءا  املبادرة  روح  أصبحت  ما  وإذا 

فإنها  مجتمعنا  يف  الفرد  شخصية  من 

جهد  إىل  تتحول  سوف  الحال  بطبيعة 

االجتامعية  اإلشكاليات  يذيب  خالق  جامعي 

يف  الخلل  مواطن  باقي  إلصالح  وينسحب 

املبادرة-  فهي-روح  وبالتايل  اإلسالمي،  النسيج 

جاءت  التي  والصالح  الخري  ملبادئ  صادق  تجسيد 

بها الرسالة املحمدية والوصاية العلوّية.

قرب الزهراء .. وعلة االخفاء

• والء الصفار

كانت ريحانة لرسول الله -صىل الله عليه واله- وانفردت من بني سكان االرض 

والسامء لتكون الشخصية الوحيدة التي قيل يف حقها بان الله يغضب لغضبها 

ويرىض لرضاها، فعدت خري خلق الله بعد ابيها وزوجها وسيدة نساء العاملني 

من االولني حتى قيام الساعة.

الهية  عناية  وجود  نلمس  عليها-  الله  -سالم  الزهراء  بالسيدة  مرورنا  وعند 

واهتامما كبريا من قبل ابيها رسول الله -صىل الله عليه واله- وزوجها، ولعل 

الشواهد عىل ذلك كثرية من بينها زواجها واقرتانها باالمام عيل -عليه السالم- 

الذي تم بتوجيه من السامء.

اال ان هذه السيدة العظيمة والجليلة القدر نجدها قد اغتصب حقها وصودرت 

نحلتها واستشهدت مظلومة ودفنت رسا واخفي قربها، ويشري بعض املؤرخني 

ان تلك االمور حدثت بناء عىل وصية اوصت بها زوجها االمام عيل عليه السالم.

انه ميثل  القرب يحرص ذلك يف  الدفن وإخفاء  يتناول سبب  اغلب من  ان  كام 

شاهدا عىل مظلوميتها وأنها كانت ساخطة عىل من ظلمها، فضال عن ذلك ما 

أن ال يصيل  أوصت  "ألنها  العبارة  السالم برصيح  عليه  الصادق  اإلمام  ذكره 

عليها الرجالن األعرابيان.

إال ان ما يلفت النظر ان مسألة الدفن رسا وإخفاء القرب مل تنفرد به السيدة 

الزهراء عليها السالم بل ان االمام عيل عليه السالم اوىص ولده بان يدفنه ليال 

ويخفي قربه، وتشري املعلومات التاريخية ان القرب اخفي ملدة )130( سنة وظهر 

يف عام 170هـ، مام يجعلنا امام عدد من التساؤالت عن سبب عدم اظهار قرب 

السيدة الزهراء عليها السالم حتى وقتنا الحايل.

ومن خالل البحث والتقيص نجد ان رس اخفاء قرب السيدة الزهراء عليها السالم 

يحمل عدد من الرسائل اهمها:

1-    ان دفنها ليال ميثل رسالة للحقب الزمنية كافة عىل ظالمتها، وان الزمرة 

التي أبعدها االمام عيل عليه السالم عن مراسيم التشييع والدفن مدانة بقتل 

فاطمة.

2-   ان اخفاء القرب ميثل رمزا للمظلومية واالضطهاد وهو ليس ظلام شخصيا 

فاطمة  فيها  متثل  التي  األمة  لكل  ظلم  هو  ما  بقدر  السالم(  )عليها  لفاطمة 

من  منعها  إىل  يهدف  عليها  الذي حصل  العدوان  وان  الرمز،  السالم(  )عليها 

الدفاع عن حق األمة بقيادتها من الصالحني وعدم متكني َمن ليسوا لها بأهل، 

وأنها قضية اعتداء عىل الله ورسوله.

3-   ان غضب السيدة الزهراء عليها السالم ال ينحرص بالجيل املعارص لها بل 

انه ممتد ويشمل كل من ينارص ويرىض ويرتىض عىل من ظلمها عىل مر التاريخ.

4-   ان اخفاء القرب يثري الفضول لدى الباحثني عن الحقيقة يف البحث والتقيص 

للتعرف عىل الحقائق.

5-   ان اظهار القرب من قبل االمام الحجة -عجل الله فرجه الرشيف- ميثل دليال 

عىل صحة ظهوره عىل اعتبار أن موقع القرب ال يعرفه إال هو .

 

والئيات
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ــــــــيِلْ ــــٍب َص ــــل ــــق ــــــَك ب ــــــي ــــــُت إل ــــــرج ع

ـــــــــــراق الـــحـــنـــني  ــــــك ب ــــــي ـــــــــــايب إل رك

ومـــــهـــــام عـــــلـــــوت بــــشــــوقــــي إلـــيـــك

ــــــــــــاب الــــشــــمــــوس عــــــىل أنـــــنـــــي ورق

مــنــتــهــاك ذرى  يف  ذرويت  ــــــْت  َكــــــَب

ــــامء ــــس ـــــار ال ـــــك ـــــت ــــــــو اب ــــــــــرُّك وه ف

ــــان ــــك ــــني امل ــــع ــــَت مـــــكـــــانـــــًا ب ــــس ــــل ف

ـــاء ـــف ـــط ولــــــســــــَت زمــــــانــــــًا بـــــأفـــــق ان

ــــــــب الــــخــــيــــال ومـــــهـــــام يــــحــــّلــــق رك

ــــري الــــجــــنــــاح ــــس ــــــريًا ك ــــــس ـــــود ح ـــــع ي

الـــســـامء ــــــام  ه ــــم  ــــزح ت األرض  ــــــَك  ب

ـــوب ـــل ق ــــــن  م دولــــــــــة  يف  تـــــــجـــــــّذرت 

ـــــــن ضــــيــــاء ـــــحـــــة م تــــــحــــــّفــــــَك أجـــــن

ــــاك ــــه ــــت اش يف  مــــــشــــــّمــــــرة  ـــــــــالة  ص

ــــمــــة هـــــــــذا الـــــعـــــامء ــــت لــــتــــشــــعــــل ع

ــــح ــــرضي ـــــرس ال ـــــع ـــــك ب ـــــي ـــــت إل ـــــرج ع

ـــك ـــي ـــت ضـــّف ــــــىل  ع رشيب  ـــــت  ـــــي ـــــّف وص

الـــــوجـــــود مـــغـــلـــقـــات  يل  ــــت  ــــح ــــّت وف

ـــا ـــه ـــوق ــــــــــــــروح مــــــن ش أتــــيــــتــــك وال

ــــقــــالت ــــا املــــث ــــه ــــائ ــــب ــــأع أنــــــاخــــــت ب

ــــــدي مـــحـــمـــيل ـــــــا ســــــي ــــــــَي ي ــــــــوق وش

ـــــــِل ـــــــب األن رصحـــــــــــك  إىل  يــــــطــــــري 

أعــــــتــــــِل مل  ـــــــــــــأيَن  ك هــــــبــــــطــــــُت 

ــــــــيل يــــــوّطــــــئــــــهــــــا مــــــرتــــــقــــــى أرج

ـــزيل ـــن م ــــا  ــــه ــــس ال فـــــــوق  كـــــــان  وإن 

يــنــجــيل أن  ــــم  ــــه ــــف ال ــــــىل  ع ـــــّز  ـــــع ي

ـــــــــِل ّح ـــــــــرُّ ــــه غـــــــايـــــــة ال ــــم ــــث ــــل ــــت ف

ــــِل ــــذب ي مل  ــــد  ــــل ــــخ ال يف  ــــــك  ــــــان زم

ــــــِل ــــــم ـــــــآفـــــــاق مــــضــــمــــونــــك األك ب

ـــصـــطـــيل ــــــرات عـــــــــْ�اتـــــــــه ي ــــــم ــــــج ب

أســـــفـــــِل مـــــظـــــلـــــٍم  َدَرٍك  عـــــــىل 

ـــيل ـــت ـــم ــــــِه م ــــــاق ــــــّش ــــــع ـــــــــــــرش ب وع

ــــــزِل عــــــكــــــوف عـــــــىل وحــــــيــــــك املــــــن

ــــك املــــــرســــــِل ــــه ــــن تــــــصــــــيّل عـــــــىل ك

ـــــــرِه مـــشـــعـــِل ـــــــح ـــــــىل ن ـــــــوٍر ع ـــــــن ب

مـــخـــمـــيل ـــــدًا  ـــــع ـــــق م يل  ـــــأت  ـــــّي ـــــه ف

ـــــــىل مـــنـــهـــيل ـــــــاٌر ع ـــــــح ـــــت ب ـــــّط ـــــح ف

ــــــك املــــقــــفــــِل ــــــاك ـــــاح شــــــّب ـــــت ـــــف مب

ـــــــك تــــــســــــعــــــرُّ كــــــاملــــــرجــــــِل ـــــــي إل

ـــِل ـــض ـــع م صـــــــدرهـــــــا  ـــــــىل  ع وداء 

عرجــــــــــــــــــــــــــــــــــــت إليك.. 

قصيدة
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ـــاح ـــن ـــج ـــــــو ال ـــــــوق زه ــــا ف ــــه ــــت ــــأردف ف

ـــــان ـــــزم ال ــــل  ــــي خ ــــك  ــــزم ــــع ب رددت 

ـــل ـــي ـــدل ـــــــت ال ـــــايَس أن ـــــك ـــــت ـــــــــدرب ان ب

ـــــراق ـــــف ــــب ال ــــن ـــــجـــــايف بــــجــــنــــبــــَي ج ت

ــــان ــــعــــي ال رأي  ــــَي  ــــب ــــل ــــق ب أراك 

ــــــٍس تــــعــــوم ــــــف ـــــــري ن ـــــــاج ـــــري دي ـــــث ت

ــه ــي ــت م مــــــن  غــــــابــــــٍة  يف  ـــــَت  ـــــوع ـــــّض ت

هـــــــواك رصاط  يف  ـــــي  ـــــن ـــــت ـــــب وأن

ـــــالت ـــــقـــــاب ـــــك تــــحــــمــــلــــنــــي ال ـــــت ـــــي أت

شـــمـــوخ مــــــن  ــــــــق  أف يف  ـــــت  ـــــل ـــــرّج ت

الــــعــــنــــاق ذراع  ــــــح  ــــــرضي ال ـــــّد  ـــــم ف

ــــام ــــــني ق ـــــه ح ـــــاك ــــل شـــــّب ــــف ــــــــوى ق ل

ــــه ــــي ـــــــي إل ـــــــدوم ــــــاء يـــــــــــزور ق ــــــج ف

ــــــــدوم ــــــــل ق ــــــــارك ك ــــــــب ولـــــــيـــــــس ي

الــعــبــيــد يـــســـتـــضـــيـــف  ال  ـــــّر  ـــــح ال ـــــو  ه

ـــني ـــس ـــح ال ــــــــــراه  ي ال  ــــــــــر  زائ فــــكــــم 

ــــد ــــدي ــــح ــــس يــــــالمــــــس غـــــــري ال ــــي ــــل ف

ـــال ـــن ـــب امل ـــع ـــد ص ـــل ـــخ ــــــا ال رضــــــــاك اب

الــــرائــــعــــات مـــــجـــــدك  يف  ــــــــــــزدان  وت

ـــــِل ـــــث أم ــــــــــــامٍل  ع إىل  وطـــــــــــــــارت 

ـــــٍق بــــــعــــــْرصــــــاتــــــه أعــــــــــزِل ـــــش ـــــع ب

ــــــِل ــــــي ــــــيَل األل ــــــي ـــــــىل ل ــــــس ع ــــــم وش

ـــــــــّديل ت ـــــــــة  ـــــــــارح ج ـــــــــل  ك ويف 

ــــــه املــــــســــــدِل مـــــقـــــيـــــاًم عـــــــىل ظــــــّل

ــــــــــــــــٍم مـــــــوحـــــــِل ـــــــق آث ـــــــزل مبـــــــن

ـــديل ـــــن شـــــــذا صـــن ـــــذا م ـــــش فــــضــــاع ال

ـــــِل ـــــب فـــــتـــــّوْجـــــت بـــــالـــــعـــــاشـــــِق األن

ـــــِل ـــــت ــــــــــــربِح األق ــــن امل ــــج ــــش ــــــن ال م

ـــــــــه مــــســــبــــِل ـــــــــــــــاء ل ــــــــــــّد رج مب

املــــقــــبــــِل ــــي  ــــب ــــوك م إىل  ـــــًا  ـــــّف ـــــخ م

ــــيل ــــح ــــــوز ال ــــــن ـــــه ك ـــــن ـــــض ع ـــــّف ـــــن ي

ــــــِل ــــــرم ـــــِه امل ـــــعـــــاشـــــق حــــــفــــــّيــــــًا ب

ويل كــــــــــل  قــــــبــــــلــــــة  ويـــــــقـــــــبـــــــل 

األرذِل ـــــــــــة  دّك عـــــــىل  ــــــــوا  ــــــــام أق

املـــــعـــــوِل ــــِن  ــــج ــــش ــــال ب صـــــــاح  وإن 

ــــــشــــــعــــــاع خـــيل وقــــــــــــــربًا قـــــــيص ال

ــــــــــــأس فـــــــدائـــــــك كــــالــــحــــنــــظــــِل وك

ـــيل ـــــــاه ع ـــــــصـــــــٌن ســـــــق ــــــــك غ ــــــــأّن ب

عرجــــــــــــــــــــــــــــــــــــت إليك.. 
شعر: جالل العيل 
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طبقا لفتاوى املرجع الدين األعىل سامحة آية الله العظمى 
السيد عيل الحسيني السيستاين )دام ظله الوارف(

االعراف العشائرية

بسمه تعاىل:

1- ليس لهم ذلك بعد أخذ الدية الستيفاء حقهم الرشعي بأخذها فتكون األمور املذكورة تجاوزًا وتعديًا.

2- ال يجب عىل ذوي املدين أداء ما بذمته من أموالهم الخاصة.

3- إذا كان امليت هو الذي تسبب يف وقوع الحادث الذي أدى اىل موته ومل يكن هناك أي تقصري من اآلخر فال ضامن عىل اآلخر، 

والعربة يف الضامن وعدمه رشعا باستناد الحادث عرفا اىل هذا الطرف أو ذاك ، نعم التخطيط املروري املوثوق مساعد عىل 

تشخيص ذلك غالبًا، ولو قدر استناد الحادث اىل الطرفني جميعا بنسبة متامثلة تحمل كل من الطرفني نصف الخسارة الواقعة 

عىل اآلخر وإن تفاوتت النسبة كان األحوط وجوبا التصالح يف الزيادة التي تقدر ألحد الطرفني.

4- ينبغي عدم إحراج ذوي املتوىف مبثل ذلك بل ورد يف الحديث كراهة األكل عند ذوي املتوىف.

5- يجزي فيها خمسة آالف ومئتان وخمسون مثقااًل من الفضة.

مسائل شرعية

مكتب السيد السيستاين يف النجف األرشف

أجوبة املسائل الرشعية 

20 شعبان 1438هـ

بسمه تعاىل 

اىل مكتب سامحة املرجع الديني األعىل آية ا... العظمى االمام السيد عيل الحسيني السيستاين)دام ظله الوارف(

السالم ورحمة ا.. وبركاته

السؤال:

يف االعراف العشائرية هناك بعض االلتزامات املتعارفة تحتاج اىل رعاية الجانب الرشعي فيها ال سيام يف مجال النزاعات العشائرية، 

فرنجو بيان نظر سامحة السيد)دام ظله( بشأنها ليتسنى للمؤمنني يف هذه العشائر الكرمية االلتزام بها اميانا منها بالقيادة الروحية 

العليا ملنقذ العراق سامحة السيد السيستاين دامت بركاته القدسية:

1- هل يجوز لذوي القتيل التمسك بأخذ الدية من القائل مع متابعته قانونيا وعشائريا وهدر دمه، أم ليس لهم ذلك؟

2- يتورط بعض افراد العشرية يف معامالت تجارية ومالية يرتتب عىل اثرها اشتغال ذمته لآلخرين بالتزامات مالية وديون يجب 

تسديدها، وقد يلجأ اىل الهروب واالختفاء عنهم فتبتيل العشرية وذووه بالسداد، فهل يجب رشعًا عليهم االلتزام بالسداد ام ماذا؟

3- تحصل الحوادث املرورية ويكون يف بعضها املقرص هو املتوىف يف الحادث نفسه، وينجو الطرف اآلخر، فهل يتحمل مسؤولية 

الدية الرشعية ذلك الطرف الحي؟

وهل يعتمد عىل املخطط املروري يف ذلك؟

4- اقامة الفواتح هذه األيام قد تسبب الحرج لذوي املتوىف بسبب االلتزام العريف بتقديم الطعام ولعدة أيام، فام هو املوقف 

الرشعي يف ذلك؟

5- ما هو مقدار دية القتل بسبب الحوادث التي تختلف أسبابها ومناشئها؟

                                                                                                                                                           جمع من أبناء العشائر
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آية الله الشيخ محمد بن شهرآشوب )قدس رسه(

مع التابعين

ال�سالمي ح�سني  • اعداد: 

نسبه ووالدته:

الشيخ أبو جعفر محّمد بن عيّل بن شهرآشوب 

املــازنــدرايّن  الجيش  أيب  بن  نرص  أيب  بن 

املفّس،  الّدين،  وعّز  الّدين،  برشيد  امللّقب 

سنة  ولد  اإلمامّي  الفقيه  األديب،  املحّدث، 

)489هـ(.

وإىل  إليه،  وّي«  ــسََّ »ال نسبة  من  وُيستَشّف 

كانوا من مدينة ساري مركز  أّنهم  أبيه وجّده 

محافظة مازندران. أّما محّل والدته فال يتسّنى 

لنا أن ُنبدي رأيًا قاطعًا فيام إذا كان مازندران 

أو غريها.

أقوال العلامء يف حقه 

العامل وعظمته  أفضل طريق ملعرفة فضل 

هو كالم العلامء يف حقه.

الثناء واإلطراء  الشيعة سوى  ومل يكن لكبار 

البيت  أهل  مبحبة  مشحونة  حياته  فإن  عليه 

عليهم  السالم ووالئهم.

هو  الشيعي  العامل  لعظمة  يضيف  مام  و 

تعظيم علامء السنة له.

أطرى  الذين  العلامء  من  شهرآشوب  ابن  و 

هذا  ويف  كثريًا  السنة  أهل  علامء  عليهم 

الدين  العالمة شمس  رأي  املضامر منر عىل 

كثريًا  السيوطي حيث ميجده  تلميذ  الداودي 

يف كتابه )طبقات املفسين( قائاًل بأنه وصل 

إىل غاية التخصص يف مختلف العلوم و كان 

يف  تضلعه  أكرث  عرصه,  ووحيد  زمانه  إمام 

علوم القرآن والحديث وهو بني الشيعة من 

حيث اعتباره ومنزلته كالخطيب البغدادي بني 

أهل السنة.

من  وهو  بالوفيات(  )الوايف  كتاب  يف  وجاء 

ابن  بأن  السنة  أهل  لدى  املعتربة  الكتب 

جّل  حفظ  وقد  الشيعة  كبار  أحد  شهرآشوب 

القرآن يف الثامنة من عمره ووصل يف معرفة 

بحيث  املستويات  أعىل  إىل  الشيعة  أصول 

مختلف  من  الشخصيات  عليه  تتوافد  كانت 

البلدان لإلفادة من محرضه.

حسن  الــقــول،  ــادق  ص املنظر،  بهي  كــان 

درجة  عىل  ــان  وك العلم  ــع  واس املسلك، 

الوضوء  دائم  وكان  والعبادة  الخشوع  من 

والطهارة.

أساتذه

عرص  يف  عمره  قىض  الذي  شهرآشوب  ابن 

ازدهار العلم واملعرفة يف البلدان اإلسالمية. 

محرض  من  آنذاك  التشيع  مركز  يف  أفاد  قد 

كثري من األساتذة الكبار الذين عدهم صاحب 

ثالثني  يقارب  مبا  الشيعة  أعيان  مستدركات 

شخصًا.

ومن أشهر أساتذته:

1 - جار الله الزمخرشي املعتزيل

كتاب  صاحب  النطنزي،  الله  عبد  أبو   -  2

الخصائص العلوية

3 - السيد عبد الواحد اآلمدي، صاحب كتاب 

غرر الحكم

4 - الشيخ الطربيس، صاحب االحتجاج

5 - قطب الدين الراوندي

- الفضل بن حسن الطربيس مؤلف مجمع   6

البيان

7 - الشيخ أبو الفتوح الرازي

8 - ابن فتال النيشابوري و غريهم.

مؤلفاته

من املفاخر الكبرية للشيعة يف طول التاريخ 

الشيعة  علامء  ألفها  التي  القيمة  الكتب  هي 

ذلك  عىل  الحفاظ  يف  كبريًا  مثنًا  ودفعوا 

الرتاث العظيم.

من  وصلنا  ما  أضعاف  أن  من  الرغم  عىل  و 

ولكن  املختلفة  الحوادث  إثر  تلف  قد  الكتب 

هذا املوجود أيضًا يعد كمية كبرية جدًا قياسًا 

مع اآلخرين ونسبة إىل إمكانياتهم وطاقاتهم 

البرشية.

و مبطالعة كتب أي عامل ميكن معرفة مقدار 

ازدادت  وكلام  العلوم  يف  تضلعه  و  تبحره 

حاكية  فهي  املوضوعات  وتنوعت  املؤلفات 

عن سعة علومه وتخصصاته.

و قد ألف ابن شهرآشوب يف مختلف الفنون 

والعلوم اإلسالمية.

ومن مؤلفاته التي حصلنا عليها:

يف  السالم  عليهم   طالب  أيب  آل  مناقب   -  1

أربعة مجلدات

2 - مثالب النواصب، و هو بحجم املناقب

3 - املخزون املكنون يف عيون الفنون

4 - أعالم الطرائق يف الحدود والحقائق

5 - مائدة الفائدة

6 - املثال يف األمثال

الرسول  آل  مذهب  عىل  النزول  أسباب   -  7

صىل  الله  عليه  وآله وسلم.

وفاته

العظيم  الفقيه  و  الجليل  العامل  تــويف 

تسع  بعد  شهرآشوب،  ابن  الكبري  واملحدث 

وتسعني سنة مليئة بالعطاء وذلك يف مدينة 

ودفن  هـ   558 سنة  سورية،  مدن  من  حلب 

جثامنه الطاهر بجنب جبل الجوشن.

  

)489ـ588هـ(
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إن الصيام عبادة إسالمية خالصة، وهو جزء من عقيدة مؤمنة بالغيب وببعث 

خلقهم  الذي  بارئهم  إىل  أجسادهم  وفناء  موتهم  بعد  الناس  فيه  يعود 

إنكارها  يستطيعون  وال  جيدا  يعرفونها  التي  أفعالهم  وفق  عىل  فيحاسبون 

العبادة  هذه  فإن  ولذلك  خافية،  منها  تخفى  أن  دون  عليهم  تعرض  حينام 

هي عبادة قد تبدو مستغربة أو مستنكرة يف ظل الحضارة املادية التي تسود 

من  نفسه  إليذاء  محبٌّ  شخص  أنه  عىل  املسلم  إىل  وتنظر  اليوم  العامل 

خالل كبته لشهوات جسده الغريزية )والحاجة للطعام والشعور بالجوع عند 

وال  وغرائزه،  بالجسد  تؤمن  نها حضارة  ألَّ الغرائز(.  إحدى هذه  من  الحرمان 

تؤمن بالروح، وتؤمن بالحياة العاجلة، وال تكرتث باليوم اآلخر! ومن ثمَّ فهي 

ب هذا البدن املجبول عىل حب  د الشهوات ولو إىل حني، وتؤدِّ تكره عبادًة ُتقيِّ

اللذائذ وتلبية الغرائز النهمة.

من  أقوى  البرشية  اإلرادة  أن  هو  الفضيل  الشهر  هذا  يقدمه  درس  وأول 

والكامل  والحق  الخري  مجال  يف  استثمرت  لو  القوة  هذه  وأن  غريزة،  كّل 

املجتمع،  كل  مثارها  وستطال  مثمرة  ستكون  نتائجها  فإن  الروحي  والبناء 

الساموي لحصدت  الشارع  تربيتها بحسب اشرتاطات  النفوس جرت  أن  ولو 

املجتمعات نتائج ذلك بحياة كرمية ال يهان فيها أحد وال يغدر فرد وال ُيظلم 

مخلوق!

و ال تنتهي دروس هذا الشهر العظيم وال تأفل مواعظه بانتهاء أيامه التي يود 

الصائم لو أنها امتدت طويال ملا فيها من املواعظ والعرب رغم مرارة الجوع 

وشدة العطش وال سيام يف أيام الحّر الالهب كأيامنا هذه!

فالصوم عبادة ربانية وشهر رمضان من بني شهور السنة اختص الله به نفسه، 

وهي عبادة ال رياء فيها، فـ)الصيام يل وأن أجزي به( ، وهي عبادة الس بني 

العبد وربه، وال ميكن أن يطلع عليها أحد إال إذا تحدث بها صاحبها وأخرب 

أنه صائم، وهي هنا متنح املسلم درسا يف رضورة كتامن ما بينه وبني الله 

سببا  وال  بالتقصري،  اآلخرين  إلشعار  وسيلة  العبادة  هذه  من  يجعل  ال  وأن 

فالعبادة  املقدسة،  الفريضة  هذه  باستغالل  الناس  مع  املصالح  لتمشية 

الحقة واألحب إىل الله هي التي يلتقي فيها العبد بربه لقاء الحبيب بحبيبه 

دون طموح يف منصب أو جاه، وكم حدثتنا كتب التاريخ عن زهاد ما أعددت 

بالصيام حتى يف  الغداء قط، وذلك لطول عهدهم  لهم زوجاتهم طعام 

غري شهر رمضان، وإلخفائهم رّس هذه العالقة الربانية وجعل مرضاة الله هي 

الغاية وهي املقصد األول واألخري.

وتعلمنا مدرسة الثالثني يوما درسا بالغا يف التعامل السليم بني البرش، وأن  

الشعور ال  الناس يف  يتساوى  تكون عىل أمتها حني  إمنا  الصحيحة  حياتهم 

يتنازعون  حني  ال  الواحد  األمل  بإحساس  يتعاطون  وحني  يختلفون،  حني 

من  املقصود  ليس  رمضان  شهر  يف  فالجوع  املتعددة،  األهواء  بإحساس 

ورائه الجوع نفسه، وإمنا يخفي علة أخرى وهي أن يشعر الغني مبا يعانيه 

املعوز عندما يجوع وال ميتلك ما يسد به رمقه، وأن يشعر املعاىف مبعاناة 

الذي حرمه داؤه من تناول الطعام فيظل الليل طاويا.

وملا كان  للطعام وظيفتان، األوىل: إمداد الجسم بالطاقة التي تعينه عىل 

الحركة، والسعي يف مناكب األرض، واألخرى: تجديد ما يستهلك من خالياه، 

ومتكينه من النموِّ يف مراحل الطفولة والشباب؛ فإن اإلنسان العادي وبطبيعته 

الغريزية مييل إىل أن يأكل أكرث مام يحتاجه بدنه من طعام فيتسبب ذلك بأن 

البدن  ترهق  شحوم  شكل  عىل  الحاجة  عن  يفيض  ما  بتخزين  البدن  يقوم 

حيث  الصوم  أهمية  تأيت  وهنا  بعد،  فيام  املتاعب  من  دوامة  يف  وتدخله 

سيجعل النظام الغذايئ املتبع عند الصائم واملمتد ألكرث من خمسة عرش 

ساعة يف أن يقوم البدن بحرق املخّزن من هذه الشحوم وإعادة تحريرها 

الطبية  الدراسات  صحته  أثبتت  كبري  صحي  مكسب  وهو  منها،  والتخلص 

الوسائل  إحدى  الصوم  جعلت  التي  املختربية  التجارب  وأيدته  الحديثة 

للتخلص من كثري من األمراض، وال سيام املزمنة منها!.

عىل  البدن  إقبال  شدة  ويــرّوض  النهمة،  النفس  شهوة  يقمع  الصوم  إن 

الله  -صىل  األكرم  النبي  كان  وكم  منه،  الكايف  القليل  إىل  فرتده  الطعام، 

ة ما يفطر به؟ فيقال له:  عليه وآله وسلم-  يسأل أهل بيته يف الصباح، أمثَّ

شيًئا مل  كأنَّ  يومه  ويستقبل  من ساعته صابرا محتسبا،  الصيام  فينوي   ! ال 

يحدث، ويذهب فيلقى الوفود ببشاشة وخلق رفيع، ويبتُّ يف القضايا، وليس 

يف رسيرة نفسه كدر واحد سببه الحرمان من زاد أو طعام، ثم ينتظر بثقة 

الخري  شهر  دخول  قبِل  من  اآلن  ندخره  كام  يدخره  مل  الذي  ربه  رزق  تامة 

يف  لإلفراط  وموسم  األسعار  لغالء  شهر  إىل  عندنا  تحول  الذي  واملحبة 

املآكل واملشارب وامللذات. 

التوبة،  تقديم  منها:  كثرية  وفوائده  ومواعظه  ودروسه  الصوم  آداب  إن 

وتالوة  واالستغفار،  والدعاء  الصالة  من  واإلكثار  املحرمات،  عن  واإلقالع 

القرآن، واالجتهاد يف العبادة، وكرثة الصدقة، واإلحسان إىل الناس  وعدم 

الحقد  ونزع  عليها،  املرتتبة  الحقوق  سائر  من  الذمة  وتخليص  السائل،  رد 

برضوبه عىل املؤمنني، والسعي إلصالح ذات البني فيام بينهم، وحث النفس 

وكّف  والتحاسد،  التنازع  وترك  املعايص،  عن  وكفها  الطاعات،  واألهل عىل 

األذى ولزوم الصمت.... وغريها مام يستطيع أن يتعلم منها العبد املسلم 

يف كل ساعة من ساعاته درسا بليغا يقربه إىل رّبه زلفى!

مدرسة الثالثني يوما!                          

ن
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كيف يستطيع املسلم الحقيقي أن يفيد من غايات شهر رمضان العظيم 
ومن دروسه التي كلام تأملناها تبني لنا عمقها واتساع دالالتها ومقاصدها 

التي تجمع بني ما هو دنيوي )اجتامعي-نفيس( وما هو أخروي- غيبي ؟

مقاالت
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حوارات

ترشق شمس اإلسالم يف كل مكان فيستيضء بها كل من أراد ان يبرص جادة الحق، وقارة افريقيا كان لها 

نصيب من ذلك الضياء الذي انترش يف ربوعها، و أخذ يتنامى يوما بعد آخر ويرى زعيم الطائفة الشيعّية يف 

جمهورّية غانا الشيخ أحمد كامل الدين أبو بكر ان اإلسالم االصيل الذي ميثله أهل البيت عليهم السالم سيعم 

يف كل قارة أفريقيا، ويف حواره التايل ملجلة الروضة الحسينية يوضح ذلك.

التشيع يف غانا  يتضاعف وأرى 
انه سينترش يف كل افريقيا

زعيم الشيعة يف غانا:

  حوار: ابراهيم العويني ــ تحرير: فضل الرشيفي 
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اهل  مذهب  مستقبل  تجد  كيف 
البيت عليهم السالم يف بلدك ويف 

عموم افريقيا؟
عليهم  البيت  ألهل  املوالني  ان  ــ   
كبري،  تــزايــد  يف  غانا  يف  الــســالم 
واالقبال عىل التشيع منقطع النظري، 
وأرى ان افريقيا ستدين بالوالء ألهل 
املستقبل  يف  السالم  عليهم  البيت 
لكونه مذهب يدعو اىل السالم ونبذ 
بالحوار  ويؤمن  والعدوان  التطرف 

والتحرض.

رساح  ــالق  إلط مساع  هنالك  هل 
الشيخ الزكزيك وما موقف الحكومة 

من ذلك؟ 
النيجرييني  املواطنني  اغلب  إن  ــ 
ــني  ــى املــواطــن ــت واالفــــارقــــة وح
رساح  بإطالق  طالبوا  املسيحيني 
تشكيل  وتم  فــورا،  الزكزيك  الشيخ 
شبكة من املحامني ومن جميع الدول 
األفريقية ليأخذوا عىل عاتقهم مهمة 
ويوجد  رساحه،  واطالق  عنه  الدفاع 
املحاكم  إىل  القضية  لرفع  مرشوع 
النيجريية  الحكومة  الدولية، كام ان  
الشيخ  إلبقاء  مربر  أي  لديها  ليس 
الزكزيك تحت اإلقامة الجربية، و ان 
ما قامت به من اجراءات تعسفية دليل 
و  التشييع،  انتشار  من  خشيتها  عىل 
ان هناك دوال وجهات خارجية تسعى 
البلد،  يف  التشيع  زحــف  إليقاف 
يف  كبرية  دولــة  نيجرييا  إن  باعتبار 
دولة  اكرب  وهي  ومساحتها،  نفوسها 
فيها  التشيع  انترش  فإذا  أفريقيا،  يف 

سوف ينتقل إىل كل أفريقيا.

املجتمع  اللتفاف  ــك  ــراءت ق مــا 
الدينية  املرجعية  حول  العراقي 
العليا وانصياعه لتلبية نداء الدفاع 

عن الوطن؟
الــحــضــارات  بلد  ــو  ه ــراق  ــع ال ـــ  ـ
ــّي شــعــٌب واع  ــراق ــع ال والــشــعــب 
االفريقي  الشعب  أبَهَر  وقد  ومثّقف، 

مرجعّيته  مع  التاّم  انسجامه  يف 
الرشيدة واستجابته لفتواها املباركة، 
هذا  جعلت  العالقة  هذه  ان  بحيث 
بارسه  يهب  واحــدة  بكلمة  الشعب 
الجهاد،  فتوى  لتلبية  اطيافه  وبكل 
تتوفر  مل  الكبرية   االستجابة  وهذه 
وهذا  ندر،  ما  اال  اإلسالم  تاريخ  يف 
اىل  انجذب  وجعلني  ادهشني  ما 
الشعب العراقي الذي يخوض أبناؤه 
اليوم حربا ضّد العصابات اإلجرامّية 
نيابًة عن العامل، وهذا ُيحسب لهم 
وصينت  األرض  حفظت  فبفضلهم 
فالشعب  واملــقــّدســات،  األعــراض 
وقد  لوطنه،  محبٌّ  شعٌب  العراقّي 
رضب أروع معاين التضحية واإليثار، 
التي  والدماء  التضحية  هذه  ولوال 
ملا  الــوطــن  هــذا  تربة  عــىل  سالت 
العصابات  دنس  من  العراق  ــّرر  ُح

اإلجرامّية.

ما انطباعك عن العراق وشعبه؟
ـــ تجّولت يف بلدان عربّية كثرية، و 
أطيب  من  العراقّي  الشعب  وجدت 
يحّب  كريم  شعٌب  وهو  الشعوب، 
شاهدناه  ما  ولعّل  واإلبداع،  التطّور 
للعتبتني  العمالقة  املشاريع  من 
املقّدستني هي  والعباسية  الحسينية 

أكرب دليل عىل ذلك. 

الشهادة  ربيع  مهرجان  يف  شاركت 
ما  عرش  الثالث  العاملي  الثقايف 
تقييمك ملحتواه وطريقة تنظيمه؟

رائع  الشهادة  ربيع  مهرجان  ان  ــ 
ويستحّق أن ُيطلق عليه لقب عاملّي، 
حيث وجدت فيه حسن التنظيم من 
الفقرات  وتلون  عليه،  القامئني  قبل 
التي يضّمها وتعدد الوفود املشاركة 
وأجنبّية،  عربّية  دوٍل  مــن  فهم 
ُيحيي  املهرجان  هذا  أّن  خصوصًا 
املحّمدية،  األقــامر  والدات  ذكــرى 
فكّل الشكر والتقدير لكّل من ساهم 

وشارك يف هذا املهرجان املبارك.

الشعب العراقي 

يخوض أبناؤه 

اليوم حربا 

ضّد العصابات 

اإلجرامّية نيابًة عن 

العامل
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قراءة في كتاب

حرة  عقول  تتصدى  أن  عجب  وال 
هذه  لرد  أوروبا  يف  الفكر  أهل  من 
بالحجة  ودفعها  الباطلة  التهمة 
ما  وهو  القاطع،  والدليل  الدامغة 
)زيجرد  الصيت  ذائعة  األملانية  املسترشقة  فعلته 
حيث  اآلن،  له  نعرض  الذي  الكتاب  صاحبة  هونكه( 
جاء يف مقدمته قولها: )) وليس مثة شعب يسئ الغرب 
بينهام  العالقة  وأن  واإلسالم،  والعروبة  كالعرب  فهمه 
لرتزح منذ قرون تحت أثقال شتى، وقد أسهمت )اآلراء 
أخرى،  إن شعوبا  بل  وتشويهها..  املسبقة( يف مسخها 
وضعية  أديان  ذات  غريها  وشعوبا  عنا،  غريبة  نائية 
ليَست من ديننا، تقف منها موقفا سمحا ليس باملعقد، 
عىل العكس من موقفنا من الشعوب العربية املسلمة 
أو تلك التي تدين باإلسالم من غري العرب.. فام السبب 

وراء ذلك؟((
مواطنتها  وعن  هونكه(  )زيجرد  الدكتورة  عن  وُعرف 
الجدية  شميل(  ماري  )آنا  األملانية  الباحثة  ومجايلتها 
والصدق يف كتاباتهام واالستامتة يف دفاعهام عن العرب 
واإلسالم حّبا بالحقيقة ورغبة بها ولو كّلف ذلك النكران 
لتأثريات  رضخوا  الذين  جلدتهام  أبناء  من  والتجايف 
النيل  سوى  لها  هّم  ال  التي  الغريب  االعالم  أجهزة 
وهل  فراغ؟  من  االستامتة  هذه  أتت  فهل  والتشويه،  
ستنتهي إىل فراغ؟ ام أنها مالمح صحوة شملت العلامء 
واملفكرين من أهل الغرب فيام تخيلوه عن خصومهم 

العرب واملسلمني؟
ولدت مؤلفة الكتاب الذي ترجمه اىل العربية األستاذ 
كيل  مبدينة   1913 عام  الرؤوف(  عبد  عوين  )محمد 
بأملانيا ألب مثقف، وألم متعلمة، وعرفت مبيلها املبكر 
تحصلت  التي  العربية  وللغة  العريب  لألدب  وعشقها 
عىل شهادة الدكتوراه بعلومها وآدابها كام عرفت بكرثة 
كتاباتها ومؤلفاتها، ولعل أكرث هذه الكتابات شهرة كتابها  
الذي صدرت طبعته  الغرب"  الله تسطع عىل  " شمس 
نسخة،  مليون  من  أكرث  منه  وبيعت   ،1960 عام  األوىل 
وقد ترجم إىل اللغة العربية تحت اسم " شمس العرب 
أكرث من سبعة  الغرب". كام نرشت املؤلفة  ترشق عىل 
عرش كتابًا، فضاًل عن االضطالع بأعباء أخرى يف مجال 

التأليف والتقديم واملراجعة.
توزع  كتابها إىل فصول ستة  )زيجرد هونكه(  قسمت 
لكتابها  تكملة  يكون  ان  منه  أرادت  الذي  كتابها  عليها 
السابق )شمس الله ترشق عىل الغرب( وقد سبق هذه 
الفصول متهيد حاولت املؤلفة من خالله الوقوف عىل 
عن  األوروبيني  ذهنية  يف  تعّبأ  الذي  الكراهية  تاريخ 
التي احتاجت فيها  العرب منذ الحملة الصليبية األوىل 
السلطة الُكنسية والسياسية األوروبية –آنذاك- إىل حملة 
البسطاء  تأييد  لكسب  املسلمني  العرب  ضد  ترويجية 
الرشق وتخليص  للتوجه صوب  املقاتلني  وشحذ همم 
القدس –مدينة األديان الساموية - من البدو املتخلفني 
كام  العذاب  سوء  هناك  املسيحيني  يسومون  الذين 

الدين املفرتى عليه!

 قراءة يف كتاب 
)الله ليس كمثله يشء( 

للمسترشقة االملانية زيجرد هونكه

قراءة )نارص الخزاعي(

تبعها  وما  االوىل  الصليبية  الحملة  منذ 

املؤسسات  سعت  فاشلة  اخرى  حمالت  من 

الثقافية األوروبية املرتبطة بالسلطتني الدينية 

اإلسالم  صورة  تشويه  مبدأ  إىل  والسياسّية 

أخرى  لصورة  والرتويج  الناصعة  الحقيقّية 

أنه  عىل  الدين  هذا  وتظهر  الحقيقة  متسخ 

من  أو  قريب  من  بالسامء  يرتبط  ال  مارق  دين 

بعيد، وُتربز هذه الصورة أهله عىل أنهم بدٌو 

متعطشون للدم وتواقون للغزو وسبي النساء 

الرخيصة!  لالستمتاعات  أجسادهن  الستغالل 

وهي صورة مغرضة تهدف إىل الحط من قيمة 

اإلسالم وأهله.
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ادعوا كذبا وبهتانا وزورا.
عند  املنصفة  املؤلفة  وقفت  األول  الفصل  ويف 
التي اطلقها االوروبيون عىل  مدلول كلمة )املحمديون( 
املسلمني اتباع رسول الله االكرم، وهو مصطلح ييسء 
بالحقيقة للمسلمني طاملا أن صورة )محمد( كام رسمتها 
تقع  سلبية  صورة  هي  قرون-  –قبل  األوربية  الذهنية 
متعطشني  رشيرين  وجعلهم  أتباعه  تنميط  دائرة  ضمن 
أن  )هونكه(  بحسب  املخجل  من  ولكن  والقتل،  للدم 
تظل هذه الصورة تالزم األوروبيني حتى يومنا هذا الذي 
الذي من  التنوير  العلوم وعرص  أوربا عرص  فيه  دخلت 
سامته عشق الحقيقة واإلخالص لها والذب عنها حتى ولو 

خالفت السائد من رأي عام.
الباحثة عند طيبة املسلمني  الثاين تقف  الفصل  ويف 
ذاكرة  يف  محفوظة  ظلت  التي  إنسانيتهم  أفق  واتساع 

من  نجوا  ممن  العائدين 
وكيف  الصليبية  الحرب 
املسلمني  بأن  تفاجأوا  أنهم 
عندما  بالطعام  أمّدوهم 
نفدت مؤونتهم بسبب طول 
باألمس  وهم  الحصار، 
فتكوا باآلالف من املرصيني 
دمياط  حارصوا  عندما 
وأذاقوا أهلها الذل والهوان!

فقد  الثالث  الفصل  أما 
املفاهيم  موضوعه  كان 
الطرفني  بني  املختلفة 

عقائد  يف  الخالفية  املسائل  بعض  يف  النظر  وتطيل 
أيسء  التي  االسالم  نظر  وجهة  عن  مدافعة  املّلتني 
فهمها حتى عند الفالسفة األوروبيني الذين ذهبوا اىل ان 
املسيحية أرقى نظرة يف فهم قضية )الجرب والتفويض( 
جعل  اإلسالم  أن  )هونكه(  السيدة  تجد  حني  يف  مثال، 
وإن  مبارشة،  مسؤولية  اختياراته  عن  مسؤوال  املرء 
معرفة  عناء  أنفسهم  يكلفوا  مل  األوروبيني  الفالسفة 

فلسفة اإلسالم الواقعية والعظيمة يف آن واحد.
من  األلوف  ملئات  الجامعي  اإلرغام  عن  وتحدثت 
انكسار  بعد  إسبانيا  فرنسا وشامل  املسلمني يف جنوب 
التي  املؤلفة  تتحدث  الغال  بالد  يف  املسلمني  جيش 
للهجامت  تصدوا  حينام  املسلمني  ان  نظرها  يلفت 
ضد  ثائرتهم  ترث  مل  قادتها  وأرسوا  وكسوها  الصليبية 
أتباع الديانة املسيحية ممن ظلوا أخوة للمسلمني يف كل 

ديار الرشق اإلسالمي.
املرأة،  من  اإلسالم  موقف  عن  الرابع   الفصل  وجاء 
وهل هو دين يضطهد املرأة كام أشاعه عنه املسترشقون 

فيه  دافعت  وقد  اإلسالمّية؟  باملعارف  تخصصوا  الذين 
وجود  عدم  عىل  القائم  االسالم  رأي  باسطة  هونكه 
خطيئة للمرأة تعامل عىل وفقها بدونية واحتقار كام يف 
بقية االديان، وامنا هناك اختالفات فيزيولوجية اوجدت 
من  مجموعة  املؤلفة  وتعرض  الوظائف،  يف  فروقات 
وااللتزام  باملرأة  االعتناء  عىل  الحاثة  النبوية  األحاديث 
يف  الرجل  لشقيقها  كفء  أنها  عىل  وتنشئتها  برتبيتها 
مجتمع كان باألمس يئد البنات ألنهن مجّرد بنات ال ذكور!

االحداث  لسد  موضوعا  بالتاريخ  املؤلفة  تكتف  ومل 
بوثائق  استعانت  وامنا  املذكور  كتابها  عليها  قام  التي 
فعلت  كام  املانيا  يف  الصادرة  اليومية  الصحافة  من 
ورد  خرب  ملناقشة  خصصته  الذي  الخامس  الفصل  يف 
ان جيوش املسلمني قامت  اوروبية مفاده:  يف صحيفة 
يف  مرص  فتح  عند  االسكندرية  مكتبة  محتويات  بنسف 
القرن االول الهجري يف حني 
وانتهبت  نسفت  املكتبة  ان 
عىل يد مجموعة من الشباب 
علوم  ضد  املتعصبني 
التي  وفلسفتهم  اليونان 
ضجت بها مكتبة االسكندرية 
بعقود  االسالم  مجيء  قبل 
طويلة كام تثبت ذلك الوثائق 
التاريخية  واملخطوطات 
الثابتة واملعروفة، وما تفعله 
الصحافة األوربية اليوم هو 
جزء من حرب إعالمية ظاملة 
ضد العرب واملسلمني جرى التخطيط له منذ الحمالت 
الصليبية األوىل واستمر –خطأ- حتى يومنا هذا، وعلينا 

أن نعمل بجد إليقافه بحسب السيدة املؤلفة!
عمق  عىل  الضوء  الباحثة  تلقي  األخري  الفصل  ويف 
جاعال  معتنقيه  بني  اإلسالم  بثه  الذي  الروحي  التسامح 
القرىب لله تكمن –فقط- يف درجة تقوى الله عند هؤالء 
ألسنتهم  وتنوعت  أجناسهم  اختلفت  الذين  املعتنقني 
الله  وحدانية  هو  واحد  مفهوم  تحت  استظلوا  لكنهم 
)الذي ليس كمثله يشء( واإلقرار باإلسالم دينا ومبحمد 

نبيا.
إن هذا الكتاب ليس مجّرد رصخة يف واد، وإن صدوره 
يف هذه الفرتة العصيبة التي تشهد رضاوة العدوان عىل 
أوطانهم  يف  وحرياتهم،  وممتلكاتهم  املسلمني  ارواح 
ويف غري أوطانهم، ويف مناطق مختلفة من أوروبا، إمنا 
به  من  كل  ُتسمع  لعلها  جهارا،  املؤلفة  تعلنه  دفاع  هو 
صمم، أو يجعل أصابعه يف أذنيه حذر الحقيقة املدوّية 

التي يراد إخفاؤها زيفا وبطالنا وجورا وبهتانا!  
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االسترياد بقدر حاجة االقتصاد
كلية  من  التحقيق  رحلة  انطالقة  وكانت 

املالية  العلوم  قسم  واالقتصاد  االدارة 

فالتقينا  كربالء  جامعة  يف  واملرصفية 

عن  تحدث  الذي  الدعمي  عباس  بالدكتور 

بعض جوانب االسترياد قائال" من املعروف 

من  نستوردها  التي  والخدمات  السلع  ان 

الخارج تستورد بالعمالت االجنبية الصعبة 

احتياطات  من  جزء  استقطاع  يعني  ما 

االقتصاد، من اجل ذلك فأن  مهمة لدعم 

السلع  استرياد  تحاول  العامل  بلدان  كل 

ومنفعة  جدوى  تحقق  التي  والخدمات 

مواطنا  املستهلك  كان  سواء  اقتصادية 

ينبغي عىل  أنه  , مضيفا  منتجة 
او رشكات 

ام  كانت  حكومية  املستوردة  الجهات 

خاصة ام قطاعا مشرتكا أن تستورد بقدر 

االقتصاديات  ان  علام  االقتصاد  حاجة 

والسلع  الحاجات  معظم  توفر  املتقدمة 

املهمة وينصب مورد استريادها عىل السلع 

النسبية  الكفاية  ميزة  فيها  متتلك  ال  التي 

فتستوردها.

قال  العراق  يف  الوضع  يخص  ما  ويف 

الدعمي" نحن يف العراق اليوم -مع االسف- 

النفط  وهي  واحدة  سلعة  إال  منتلك  ال 

السلع  بقية  استرياد  كليا يف  عليه  ونعتمد 

والخدمات االساسية واملهمة التي يحتاجها 

او  اليومية  حياته  يف  العراقي  املستهلك 

املؤسسات  او  الرشكات  تحتاجها  التي 

الحكومية لتسيري نشاطاتها واعاملها, وهذا 

خطر يهدد املستهلك ويرض ببنية االقتصاد الوطني 

التجارة باملواد التالفة 
تحقيق: عامد بعو  ـ تحرير  : يحيى الفتالوي

اتضح  عميل  ملقر  املجاور  املحل  من  بسكويت  رشاء  اروم  بينا 
يكرتث  مل  املحل  صاحب  اخربت  وحينام  الصالحية  منتهي  انه  يل 
قد  الصحية  الرقابة  ان  االصدقاء  أحد  يل  يروي  حني  يف  لألمر، 
اتلفت كميات كبرية من السلع الغذائية التي يعرضها صاحب محل 
الصحي من عدم صالحيتها  الكادر  تأكد  ان  بعد  جملة يف منطقته 
لالستهالك، كام حىك لنا صديق آخر عن حادثة مشابهة حصلت يف 
السوق املقابل ملنزله، هذه الحوادث املتكررة جعلتني اتأمل هذه 
الظاهرة التي تفاقمت منذ فرتة ليست بالقليلة وعىل الرغم من ذلك 

مل نجد لها معالجات حقيقية.
واجري  الظاهرة  تلك  ارصد  ان  قررت  تلك  التأمل  لحظات  بعد 
حولها تحقيقا صحفيا يبحث يف أسبابها وارضارها ونتائجها وسبل 

الوقاية والحد منها. 
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خلل كبري ينبغي ايجاد العالجات املناسبة 

استرياد  رضورة  عىل  التأكيد  ومنها  له، 

السلع والخدمات االنتاجية أي التي تساهم 

االنتاجية داخل االقتصاد  القاعدة  بناء  يف 

العراقي، وكذلك تحديد السلع والخدمات 

االساسية والرضورية التي ال ميكن انتاجها 

داخل االقتصاد العراقي، وان تكون السلع 

عالية،  فضال عن رضورة  ذات مواصفات 

لحياة  رضر  ألي  مسببة  غري  تكون  أن 

ذلك  ومبخالفة  االساس،  بالدرجة  االنسان 

يكون البلد واملواطن قد تعرضوا للخسارة 

أوال يف استنفاذ  العمالت االجنبية الصعبة 

وثانيا فيام سببته من أرضار بطريقة مبارشة 

أو غري مبارشة عىل حياة االنسان وثالثا أنها 

سوف تشكل عبئا آخر عىل املوازنة العامة 

صحية  ارضارا  تسبب  السلع  هذه  الن 

وجسدية عىل االنسان.

مطالبات ينبغي االهتامم بها 
بالرعاية  باالهتامم  الدعمّي  وطالَب 

الصحية للمواطن فقال" أطالب باملزيد من 

الرعاية الصحية االولية واملزيد من االنفاق 

وغري  الصحية  املؤسسات  عىل  الحكومي 

الصحية "مؤكدا عىل " رضورة تقييد دخول 

وخضوعها  املستهلك  حاجة  بقدر  السلع 

قانون  تفعيل  اىل  باإلضافة  للمواصفات 

من  املستهلك  يحمي  الذي  املستهلك 

أم  طبية  مواد  كانت  سواء  الضارة  السلع 

جرائها  من  يترضر  قد  مهمة  غذائية  سلعا 

املواطن وقد يصل الرضر اىل حد الوفاة.

السلع  دخول  آلية  ضبط   " اىل  ودعا 

والبضائع عرب منح إجازات لالسترياد وان 

جهات  الحدودية  املنافذ  يف  تكون 

رقابية تقوم مبتابعة ومراقبة دخول السلع 

والخدمات اىل داخل البالد وفحصها بشكل 

بالدرجة  الحكومة  مسؤولية  وهذه  دقيق 

االساس، وأن تأخذ وزارة التجارة او املالية 

او الصحة دورها يف ضبط ومراقبة املنافذ 

والخدمات  السلع  واخضاع  الحدودية 

التقييس  لنظام  أنواعها  بكل  املستوردة 

فيها  طاملا  أيضا،  الكم  عىل  والسيطرة 

لتقنني  الصعبة  االجنبية  للعملة  استقطاع 

البلد والتقليل من هدر أهم  خروجها من 

مورد من موارد االقتصاد العراقي.

وأشار الدعمي اىل أنه" كلام قّلت السلع 

غري  وخصوصا  املستوردة  والخدمات 

االستفادة  اىل  ذلك  يؤدي  فقد  الرضورية 

من عائداتها يف متويل مشاريع ومؤسسات 

خدمية وإنتاجية داخل البلد, او التوجه اىل 

تأسيس  يف  تساهم  التي  السلع  استرياد 

وبالتايل  اإلنتاجية،  القواعد  وتدعيم 

االنتاج  وزيادة  املوازنة  عجز  من  التقليل 

املحيل.

يف  الصحية  الرقابة  ضعف 
بعض املنافذ

قسم  يف  الصحية  الرقابة  شعبة  مدير 

الصحة العامة لدائرة صحة كربالء الدكتور 

يف  تطرق  اإلبراهيمي  الخالق  عبد  أكرم 

الحسينية  الروضة  ملجلة  حديثه  مستهل 

الصحية  الرقابة  عن  املسؤولة  الجهة  عن 

فقال: إن تدفق املواد املستوردة يتم عرب 

حاليا  وهي  املحددة  الحدودية  املنافذ  

عرب اقليم كردستان ومن جهة ايران  ومن 

جهة البرصة" مشريا أن" الكثري من املواد 

العامة  املعلومات  بحسب  املستوردة 

الرقابة  ضعف  اىل  تشري  عندنا  املتوفرة 

الدكتور عباس الدعمي
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يدخل  ما  واقع  ألن  املنافذ  هذه  يف  الصحية 

عدم  عىل  يدل  والبضائع  املواد  من  ملحافظتنا 

الحدودية وال نعلم  الدقيق يف املنافذ  الفحص 

كربالء  صحة  دائرة  لجأت  لذا  ذلك،  اسباب  ما 

العامة اىل نرش  والرقابة الصحية وقسم الصحة 

لتأمني  املحافظة  يف  الرئيسية  باملداخل  مفارز 

عىل  االقتصار  وعدم  ملحافظتنا  حدودية  منافذ 

سامح  رغم  أنه"  اىل  منوها  الحدودية"  املنافذ 

نحاول  لكننا  الصالحة  بإتالف املواد غري  القانون 

يتطلب  ذلك  الن  املواد  من  الكثري  اتالف  عدم 

توفر الكثري من الفرق الصحية وإمكانيات ضخمة 

املحافظة  اىل  إدخالها  اىل عدم  فنعمد  لإلتالف 

فقط. 

تحدث  قليلة  خروقات  هناك  أن  وأوضح" 

وسببها قلة كادرنا وعدم امكانية تواجدهم دوما 

بدون  السيطرات  عرب  العجالت  بعض  فتدخل 

الرقابية  العنارص  علم 

ة  د جو ملو ا

السيطرات  طريق  عن  تدخل  قد  اآلخر  والبعض 

العجالت  دخول  بعدم  وجهنا  ولهذا  الفرعية 

املحملة باملواد الغذائية اال عن طريق السيطرات 

الخاصة بها حتى يتم فحصها خصوصا أن هناك 

فرقا صحية تقوم بفحص املواد والسلع وهي 

داخل العجلة.

موادا  هناك  أن"  اىل  وأشار    

فرتة  ضمن  وهي  تدخل  وبضائع 

مدة  تبقى  لكنها  الصالحية 

تتأخر  أو  االسواق  يف  طويلة 

دور  يأيت  وهنا  باملخازن 

املوجودة  الرقابية  العنارص 

بالقطاعات عرب التفتيش اليومي 

للمخازن واملحالت العامة ويتم 

القانون  حسب  معها  التعامل 

"مبينا  حالتها  بحسب  كل 

 " تواجه  اللجان  أن 

صعوبات منها كرثة 

املخازن وخاصة 

فرتة  يف 

ت  ا ر يا لز ا

هو  فكام 

يف  خصوصا  استهالكية  املحافظة  أن  معروف 

فرتات الزيارات املليونية وعدم اهتامم املنافذ 

الصحيحة  بالصورة  بواجبها  بالقيام  الحدودية 

اول من نرشت مفارزها  فان محافظة كربالء  لذا 

 2007 سنة  منذ  الحدودية  منافذها  عىل  الرقابية 

وتلتها محافظات أخرى".

اصحاب  من  الكثري  إّن    " االبراهيمي  وذكر 

املركبات يشكون من تشدد اجراءات مفارز الرقابة 

الصحية عىل عكس باقي املحافظات االخرى ومرد 

ذلك اىل املتابعة املستمرة من قبل مدير الصحة 

الحدودية  للمنافذ  الصحية  الرقابة  العامة ومدير 

ملحافظة كربالء .

عىل  املرتتبة  العقوبات  يخص  وفيام   

بالنسبة  االبراهيمي"  قال  املحلية  املخالفات 

للمواد املستوردة فإن لها قانونا يختلف عنه يف 

 – املنتج املحيل، ففي ما يخص املنتج املحيل 

مثال- إذا كان رديئا فعليه غرامات مالية تصاعدية 

من )100- 500( الف واذا كان فيه تلوث فيتم ايقاف 

وإذا  التحقق  لغرض  ايام  سبعة  ملدة  انتاجه 

تكررت االصابة بالتلوث فيغلق املعمل". 

ما   2015 سنة  خالل  أتلفت  فرقهم  ان"  واكد 

وما  التالفة  الغذائية  املواد  من  طن   600 يقارب 

السائلة  املواد  او  املاء  من  لرت   )1000,000( يقارب 

وهذا توفيق إلهي بجهود االخوة العاملني وهناك 

واملحافظة  كربالء  ومحافظة  مجلس  من  دعم 

الجزر  لجنة  أما  كربالء،  بلدية  من  وتعاون 

البيطرة ومديرية رشطة  العشوايئ باالشرتاك مع 

القصابة  محالت  وزيارة  مبتابعة  فتقوم  البيئة 

العدد هائل حيث تجاوز)700( محل  شهريا ولكن 

مام صّعب عىل اللجنة السيطرة عليها، واملخالف 

مالية  بغرامة  فيعاقب  القضاء  اىل  إحالته  تتم 

أن  البيطرة، ويشرتط  قبل  اللحوم من  ومصادرة 

بأن  الجزار رشوط صحية  تتوفر يف املحل ويف 

تكون لدية اجازة من قبلنا ورغم ذلك فإننا نراقبه 

من ناحية الجزر والتلقيح والفحص من االمراض 

السالمة  ادوات ورشوط  توفر  املعدية فضال عن 

املهنية كالصيدلية واملعقامت واملغاسل واملاء 

وبخالف هذه الرشوط  بإمكاننا غلقه كدائرة صحة 

وفيام يخص اللحوم فهي من اختصاص البيطرة 

وقانونها عدم جزر القصاب امام محله بل داخل 

يفحص  مختص  بيطري  طبيب  وهناك  املجزرة 

بختم  الذبيحة  ختم  ليتم  وبعده  الذبح  قبل 

البيطرة حرصا".

قانون حامية املستهلك
قايض محكمة تحقيق كربالء املقدسة محمد 

مريي جبار العيل تحدث عن الجوانب القانونية 

يف هذا الشأن فقال" هناك قانون يسمى قانون 

الدكتور أكرم عبد الخالق
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حامية املستهلك قد نصت املادة العارشة منه عىل 

معاقبة املتهم بالحبس او الغرامة املالية يف حالة 

ثبوت وضبط املواد الغذائية او الطبية خارج نفاذ 

وبغية  باملواطن  لإلرضار  تؤدي  والتي  الصالحية 

حامية املنتوج الوطني فقد رشع هذا القانون.

بني  تقوم  أمنية  مفارز  "هناك  ان  اىل  وأشار   

التي  للمحالت  تفتيش  بإجراءات  واآلخر  الحني 

للمواطنني  وبيعها  الغذائية  املواد  بعرض  تقوم 

حتى  الصالحية  فرتة  خالل  املنتوج  ضبط  بغية 

ميكن استهالكها من قبل املواطن بأمان، وإذا تم 

فرتة  خارج  التي  أو  التالفة  الغذائية  املواد  ضبط 

الصالحية مام قد يؤدي اىل رضر باملواطنني، فيتم 

توقيف االشخاص وفق املادة العارشة وبعد اكامل 

الجنح  محكمة  اىل  املتهم  احالة  يتم  التحقيقات 

كون الفعل املنسوب اىل املتهم يعد من جرائم 

الجنح ومحكمة املوضوع  املختصة تقوم بإصدار 

القرار بحبس املتهم او تغرميه وفق ظروف حال 

التالفة  املواد  من  املضبوطات  بان  علام  القضية 

سوف يتم بعد حسم الدعوة اتالفها وفق الطرق 

القانونية املعهودة.

قبل  من  املواطن  ترضر  حالة  يف   " أنه  وبني 

نتيجة  مرض  او  بأذى  بإصابته  معني  شخص 

املواطن  فبإمكان  التالفة  املواد  لتلك  استهالكه 

ويف  املذكور  املتهم  ضد  جزائية  دعوى  تحريك 

البداءة  محكمة  أمام  املتهم  إدانة  ثبوت  حال 

الرشعية  للقاعدة  طبقا  بتعويض  املطالبة  فيمكن 

والقانونية التي  تقول )ال رضر وال رضار(.

حمالت مستمرة ملتابعة االسواق  
االستاذ  املقدسة  كربالء  بلدية  اعالم  مدير 

البلدية  واجراءات  دور  عن  تحدث  ناجي  ماجد 

برئاسة  لجنة  تشكيل  تم  فقال"  الصدد  هذا  يف 

قامئمقام مركز املدينة وعضوية الدوائر الخدمية 

املحافظة  يف 

مديرية  منها 

والبلديات  البلدية 

الوطني  واالمن 

ودائرة  واالستخبارات 

متابعة  مهمتها  الصحة 

)منتهية  التالفة  املواد 

خصوصا  واملحالت  الصالحية( 

التي تخزن بعض املواد حيث تقوم 

املحالت  ملتابعة  حمالت  بإجراء  اللجنة 

صالحة  غري  مواد  ضبط  حال  ويف  واالسواق 

يتم عمل محرض موقع من جميع االعضاء ويتم 

اتالفها.

كمديرية  دورنا  نحن  قائال"  البلدية  دور  وبنّي 

بلدية نساهم معهم بتوفري اآلليات الخاصة بنقل 

باملواد  مخصص  مكان  وهناك  وإتالفها  املواد 

الطمر  وهو  وغريها؛  الصالحية(  التالفة)منتهية 

الصحي الذي يبعد عن املدينة)10(كم.

واوضح ناجي أنه " ال توجد مواد تحرق وهناك 

برمي  ردمها  عرب  املواد  إلتالف  مخصص  مكان 

الرمال فوقها حتى تدفن واما بالنسبة للمواد الطبية 

فتقع عىل عاتق املستشفيات ووزارة الصحة وهي 

كل  داخل  خاصة  محرقة  ولديها  عنها  مسؤولة 

الغذائية  املواد  نفايات  يخص  ما  أما   , مستشفى 

يف  خصوصا  املستشفيات  نساعد  فإننا  وغريها 

املخصص  باملكان  وطمرها  برميها  كربالء  مدينة 

من قبل مديرية البلدية يف املحافظة.

مسؤولية أصحاب املحالت
محمد  حيدر  الديرة  أسواق  صاحب  قال  فيام 

شهيد" انا أتأكد من صالحية املواد الغذائية عندما 

اقرر رشاءها الن صالحية املواد الغذائية مهمة ملا 

عن  املستهلك فضال  من مخاطر عىل صحة  فيها 

الخسائر 

التي  املادية 

قبل  من  دفعها  يتم 

صاحب املحل فضال عن خسارة 

واملراقبة  واملتابعة  التأكد  فعلينا  السمعة، 

فأرواح  اسواق  كأصحاب  واجبنا  وهذا  دامئا؛ 

املواطنني عزيزة علينا.

بعض  هناك  الزاميل"  فالح  املواطن  قال  فيام 

األخطاء يف طرق تخزين االغذية وخاصة املعلبات 

مثل البسكويت والعصائر ورقائق البطاطا وغريها 

االطفال,  وخاصة  املستهلك  صحة  عىل  يؤثر  مام 

البسكويت  مثل  الصالحية  منتهي  منها  والبعض 

الذي وزع ملدارس االرياف قبل سنوات -وتناقلتها 

بعض  لدى  اإلهامل  جراء  االعالم-  وسائل 

تالف بسبب  منها  الشأن, والبعض  املختصني يف 

الصيف  يف  القوية  الشمس  اشعة  اىل  تعرضه 

االنتباه  ويجب  جدا  خطرية  تعترب  القضية  وهذه 

لها واملحاسبة عليها من قبل وزارة الصحة أو من 

بيدهم زمام االمور.

حيدر محمد شهيدماجد ناجيمحمد مريي جبار العيل
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قال تعاىل)شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد 

منكم الشهر فليصمه...... (سورة البقرة اآلية 185.

ان من بدائع  الدين االسالمي وعظمته  تلك املالحقة واملتابعة  الروحية  واالميانية للفرد املسلم 

يف حياته فهنالك محطات يومية يتزود منها املسلم بالوقود  االمياين وهي الصالة اليومية ثم 

هناك محطة أسبوعية ذات أثر بالغ  وهي ما رشع يف يوم الجمعة من أعامل  ثم هناك دورة إميانية 

سنوية ذات طابع  مركز تخضع لها األمة اإلسالمية مذعنة تعبق  برياحني اإلميان  وتفتح األبواب عىل 

مصاريعها  لالستقامة واإلنابة والتوبة  ويتصاعد ويتسامى منحى اإلميان واالمتثال والطاعة  لله-

تعاىل-..

كل ذلك يف شهر الله ..شهر رمضان الكريم..ذلك الشهر الذي تتوق إىل لياليه وأيامه  أفئدة 

املؤمنني وتأنس لذكره ارواحهم  وتتسابق  فيه إىل الطاعة جوارحهم.

والشهر لغة سمي بذلك الشتهاره بالهالل.يقال شهرت السيف  اي ابرزته  وانتضيته  ويجمع) شهور(

للك�ة و)أشهر (للقلة،وشهر رمضان هو الشهر الوحيد الذي جاء ذكره يف القرآن املجيد  لترشيفه.. 

يف ضيافة 
الله

خالد غانم الطايئ 

مقاالت
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االكرم  النبي  يصفه  الذي  الكريم  الشهر   هذا  وعطايا   بركات  ومن 

)صىل الله عليه وآله( يف  اخر خطبة جمعة  من شهر شعبان)شهر قد  

أنفاسكم  الله  الله وجعلتم فيه من اهل طاعة  دعيتم فيه إىل ضيافة 

فيه  ودعاؤكم  مقبول   فيه  وعملكم  عبادة   فيه  ونومكم  تسبيح  فيه 

مستجاب.... ( ولعظيم بركاته  يقول )صىل الله عليه وآله(ايضا:)لو يعلم 

رمضان  يكون   ان  امتي  لتمنت  الخري  من  رمضان   شهر  يف  ما  الناس 

السنة كلها (.

فمن  مثرات وهبات هذا الشهر الفضيل:

طول  حياتنا   يقيد  الذي  الروتني  طوق  وكس  الرتابة  حالة  تجاوز   -1

العام  فالكثري من عاداتنا ومواعيد تحركنا  تتغري يف هذا الشهر  كأوقات 

الطعام وأوقات  النوم  ويختلف منط الحياة  عام سبقه حتى يف عادات 

اآلمثة إلفراغ  املحاوالت  بعض  مع وجود  أسواقنا هذا  بيوتنا ومظاهر 

والرقص  والحلويات  لألطعمة  موسم  إىل  وتحويله  محتواه  من  الشهر 

الفولكلوري أيضا.

فرص   من  يعطي   االفضل  مبا  نحو  التغيري   أجواء  يشيع  2- شهر  

العبادة  والتوبة  فكم من اناس تحولوا من سوء اىل خري بربكات هذا 

الرساليّة  ومواقفها  اإلمياين  شأنها  ورفع   األمة  إعداد  وكذلك  الشهر، 

والعزمية   الصرب  ،دورة  االميانية  الدورة   هذه  يف  كلها   األمة  لدخول 

واإلرادة من خالل صيامها ومن الجدير بالذكر ان  مناسبات  النتصارات 

ابتداًء  من معركة  بدر  مرورا  مهمة لألمة  حدثت  يف شهر رمضان  

بفتح مكة إىل معركة عني جالوت  حني اندحر الغزو املغويل عن بالد 

املسلمني ..فالترشيع  عندما فتح  باب الجهاد  قبالة املسلمني كان البد 

ان يأيت  ترشيع الصيام ليتم ويتكامل الجانبان فالصيام جهاد داخيل 

ينعكس عىل قوة الجهاد الخارجي .

4.شهر رمضان شهر األخوة، ففي الثاين عرش منه كانت املؤاخاة بني 

املهاجرين واألنصار يف السنة األوىل للهجرة فصار شهر تعزيز أوارص 

تأكيدات  هنالك  ونجد  املسلمني  بني  واألرسية  االجتامعية  العالقات 

املؤمنني  لقاء  عىل  للحث   الصامئني  إفطار  استحباب  عىل  واضحة 

واجتامعهم ومنها الحديث النبوي:)اتقوا النار ولو برشبة ماء اتقوا النار 

رمضان  شهر  ادعية  يف  واضحا  الجانب  هذا  ونلمس   ) مترة  بشق  ولو 

اللهم  جائع،  كل  أشبع  اللهم  السور  القبور  اهل  عىل  ادخل  )اللهم 

اكُس كل عريان، اللهم اقض دين كل مدين....اللهم أصلح ما فاسد من 

أمور املسلمني ( 

بصورة  يقرأ  ان  اروع  وما  ليلة  كل  يقرأ   الذي  االفتتاح   دعاء  وهذا 

يحييه  ما  مع  الدينية  واملراكز  والحسينيات  املساجد  يف  جامعية 

املسلمون يف مثل ليايل هذا الشهر  املبارك حيث إقامة املجالس كام 

يهيئ  اجواًء رائعة  للعطاء  واالجتامع  وتآلف املؤمنني ورص صفوفهم.

 وشهر رمضان  فرصة ذهبية للجاليات اإلسالميّة يف الغرب  لتوثيق 

وتعزيز  عالقاتهم عرب اإلفطار الجامعي املشرتك، واملجالس  الليلية يف 

مكان واحد او متنقل حسب ظروف املنطقة  واشعار  الجيل الثاين  يف 

الغرب )من املسلمني (بدينه  واحكامه من خالل تهيئة اجواء رمضانية 

بديلة ومصغرة يف املجتمع الغريب.

ليست أزمة ثقة!

• عبدالرحمن الالمي

عىل مّر العقود املاضية ومنذ نشوء الدولة العراقية واىل يومنا هذا كان التمّيز 

املاّدي  الصعيدين  وعىل  املجاالت  كّل  يف  واملحكوم  الحاكم  بني  واضحًا 

واملعنوي.

عن  منعزلني  والربملان  الحكومة  أفراد  من  الدولة  رجال  نجد  أن  وتعّودنا 

كّل  من  املتاريس  تحيطها  عاجّية  قصور  يف  ليعيشوا  الشعبّية،  املجتمعات 

األمن  تعزيز  بحّجة  قصورهم  من  القريبة  الشوارع  أوصال  وتتقّطع  الجهات، 

لسكن املسؤول.

وهذا الفرد املسؤول يف الحكومة العراقّية مّيز نفسه وأهله وذويه باملناصب 

املجتمعات،  كّل  لها يف  نظري  التي ال  الخيالّية  وبالرواتب  األوىل  الدرجة  من 

املدّججني  الحّراس  بعرشات  نفسه  وأحاط  الشاسعة،  األرايض  واستملك 

بالسالح، وكّل هذا وهو يضع عىل مكتبه يافطة يسّمي نفسه ممّثاًل للشعب.

وتعاسة،  وبؤسًا  جوعًا  الشعب  من  كبرية  رشائح  تتضّور  األخرى  الناحية  ومن 

فهذه صورهم قد مألت وسائل التواصل من بيوت الطني اىل سّكان املزابل 

اىل العاطلني عن العمل واملتسّولني يف الشوارع.

هذا الفارق الكبري بني الشعب وبني ممّثليه ـ خصوصًا ما يحصل هذه األيام ـ 

زعزع الثقة بينهام بل أعدمها، بل تحّول األمر اىل أكرث من ذلك اىل حالة نفور 

بلدهم،  وناهبني ملقّدرات  لحقوقهم  سالبني  إال  الشعب  يراهم  وال  وعداء، 

وإذا كان األمر كذلك فإّن هذا الربملان مل يعد ميّثل هموم وتطّلعات شعبه 

بل هو أكذوبة وخداع.

وهذه الحالة متّثل نفاقًا صارخًا يف نفوس هؤالء الربملانّيني، إذ أّنهم يّدعون 

يف  تقرأ  أو  وتسمع  وثقافة،  وعيًا  مصاديقه  خري  من  وأّنهم  باإلسالم،  وصاًل 

كتاباتهم رواية اإلعرايّب الذي دخل عىل مجلس الرسول األكرم )صىّل الله عليه 

الرسول األكرم  أّيكم محمد؟ فأجابه  الجالسني وقال:  وآله وسّلم(  ونظر يف 

)صىّل الله عليه وآله وسّلم(: أنا محمد سْل ما عندك..

جامعته  عن  مستعليًا  وسّلم(  وآله  عليه  الله  )صىّل  األكرم  الرسول  يكن  فلم 

بأريكة عالية، ومل يكن يتمّيز عن أصحابه بثياب خاّصة، أو يضع الحّراس عن 

ميينه وشامله، بل كان ضائعًا بينهم لتواضعه الشديد.

ويروون أيضًا يف أوراقهم وخواطرهم قول أمري املؤمنني عيّل بن أيب طالب 

)عليه الّسالم(: أما والله لقد رقعت ِمدرعتي حتى استحييُت من راقعها، حتى 

القوم  يحمد  الصباح  عّني فعند  اعزْب  تنبذها عنك؟ فقلت:  اال  قائل  قال يل 

السى، ما لعيلٍّ للّذة تفنى ونعيم يبىل.

فأين أنتم أّيها السادة املسؤولني مّمن تقتدون بهم؟ 

قصوركم  يف  وتتمّتعون  املهتضم،  الشعب  هذا  قوت  تسقون  زلتم  فام 

التي بّزت قصور الطغاة املعروفني وسياراتكم الفارهة املدّرعة، وقد مألتم 

مصارف الغرب مبا نهبتموه من السحت والسقات. 

ويزداد األمر سوءًا عىل مّر السنني وتزداد الهّوة بني الناس وحكومتهم الفاشلة 

وبرملانهم األكذوبة، التي ال تريد أن تعرف أّن لهذا الشعب األيّب حدٌّ لصربه، 

وأّنه لن يسكت عىل الضيم أبدًا بل سيقف صّفًا واحدًا ويقول كلمته: 

نعم نحن جئنا بكم وبإمكاننا أن نعيدكم اىل ما كنتم عليه.

كلمة البد منها
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ملف

شهر رمضان 

نظرة عىل حياة املسلمني يف الشهر الفضيل

يطل علينا شهر رمضان، الذي ُأنِزَل فيه 

القرآن وفرَض الله –تعاىل- الصيام فيه عىل 

املؤمنني، وهو من أرشف الشهور، ُتفتح فيه 

أبواب السامء وأبواب الرحمة، وُتغلق فيه 

أبواب النريان، وفيه ليلة تكون عبادة الله فيها 

خري منها يف ألف شهر، ويف الحديث: ان الله 

-عز وجل- يعتق يف آخر كل يوم من ايام 

رمضان عند اإلفطار الف الف رقبة من النار، 

فإذا كانت ليلة الجمعة ونهارها، اعتق الله 

يف كل ساعة الف الف رقبة ممن قد استوجب 

العذاب، ويعتق يف الليلة االخرية من الشهر 

ونهارها بعدد جميع من اعتق يف الشهر كله.

من هنا تربز أهمية استثامر هذا الشهر 

الفضيل ألقىص ما ميكن ألجل تحصيل الخري 

بخصوصه وعمومه.

يف املهَجر

ملف:اسامعيل ابراهيم
صباح الطلقاين
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ففي الخاص من الخري، يقدم لنا الصوم يف الشهر الفضيل فوائد ال حرص لها من القيم املعنوية ذات التأثري املادي املبارش 
والطويل األمد يف آن واحد.. عىل سبيل املثال ان الصوم يعّدل الغرائز ويقوي اإلرادة ويلطف الروح.. ألنُه مرتبٌط ارتباطا مبارشا 
بخلجات النفس التي تعتمر فيها الغرائز من قبيل العاطفة وتناقضاتها من األضداد، حيث تكمن فائدة الصوم املبارشة هنا يف 
تعديل تلك الغرائز مبا يقّوم املشوه منها ويقنن الفوىض التي شابتها خالل عام، كذا فإن االلتزام مبقومات الصوم سيفرض علينا 

االلتزام مبراقبة النفس خوفا من االنزالق يف متاهات املكروهات مبا يصيبنا بالغفلة عن مزاولة املستحبات..

من ناحية اخرى فإن الصوم يف هذا الشهر 

هي  التي  التوبة  أبواب  أمامنا  يرشُع  الفضيل 

به  يتطهر  الذي  النهر  مباء  االغتسال  مبثابة 

اإلنسان، فاألمر يشبه اىل حد كبري، نهر ماء 

ينساب طاهرا أمامنا يف حني قد أحاطت بنا 

أدران الذنوب وأوساخ الغفلة والرشه والطمع 

وتهذيب  االرادة  قوة  فإن  كذلك  والغيبة... 

مُيّكُننا  صيامنا  خالل  بها  والتحكم  النفس 

العبادات  نحو  وقالبًا  قلبًا  التفكري  توجيه  من 

الطريق  َوَقْطع  الخري،  وعمل  واملستحبات 

أمام امللذات الطائشة ونوابز النفس األّمارة 

بالسوء من أن ُتفسد صفاء الروح والذهن يف 

شهر الرحمة والغفران..

أما يف استثامر الشهر الفضيل يف السعي 

من  العديد  هناك  فإن  الخري،  عموم  نحو 

القنوات التي ميكننا من خاللها املساهمة ولو 

بالنزر اليسري يف كل ما ينطبق عليه صفة الرب 

والتقوى وإحقاق الحق، وإن كان عىل أنفسنا..

يف ملفنا لهذا العدد آثرنا إلقاء نقطة ضوء 

يفعلونه  فيام  واملسلمني  العرب  إخوتنا  عىل 

صيام  من  املهَجْر  بدول  رمضان  شهر  يف 

وقيام، وفعل الخريات واملساهمة يف إحياء 

مناسبات هذا الشهر الفضيل ولياليِه املباركة.. 

ملف:اسامعيل ابراهيم
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خصائص 
فريدة..

ــاســبــات وخــصــائــص  مــن

ُيجملها  نوعها  من  فريدة  ومعاين 

ما  جملتها  ومـن  الفضيل  الشهر  لنا 

يف  املقيم  االســدي  جاسم  الشيخ  ذكــره 

خصائص  من  قائاًل"  بأمريكا  فرجينيا  والية 

شهر رمضان املبارك ان الله عز وجل انزل 

فيه القرآن فقال تعاىل ) إنا أنزلناه يف ليلة 

القدر...( وكذلك فإن املؤمن إذا صام صوم 

القلب والجوارح  فإنه بربكة الصيام سيزداد 

إميانًا وتقوى وقربًا اىل الله عّز وجّل.."

لنا  يوفر  الصوم  أن"  االســدي  ويوضح 

االنسان  عند  ويوِجد  ايضا  صحية  منافع 

والشهوات  الغرائز  عىل  والسيطرة  املناعة 

واملغريات وهو يهذب النفس..."

ومن جانب آخر فإن الصوم يعّلمنا الصرب 

واالنسان  والعطش..  الجوع  عند  والتحمل 

بهذه الظروف يزداد شعوره ومعرفته مبعاناة 

فيحن  واملحرومني  واملحتاجني  الفقراء 

ملساعدتهم  يبادر  وقد  عليهم  ويعطف 

فيكسب خري الدنيا وثواب اآلخرة.."

بالنسبة  أمــا  قائال"  ــدي  االس ــاف  أض

األجنبية  الدول  يف  تعيش  التي  للجاليات 

استعدادات  له  هنا  الصوم  بأن  فالشك 

الدوام  ألوقات  االنتباه  ناحية  من  خاصة 

توفري  وكذلك  الصيام  لظروف  ومالءمتها 

ما يصلح لإلفطار من أنواع األطعمة الحالل 

وترتيب مواعيد اقامة الصلوات واملناسبات 

التي يتخللها الشهر الفضيل.."

توصية  من  لنا  بد  ال  املوضع  هذا  ويف 

اىل  أبناءهم  يصحبوا  بــأن  لآلباء  مهمة 

لينهلوا من معني هذا  املراكز والحسينيات 

البيت  يف  يرتكوهم  وال  العظيم،  الشهر 

مفعمة  ولياليه  رمضان  شهر  مناسبات  ألن 

الطيبة... وهو فرصة  بالفضائل واملناسبات 

وتالوة  والصالة  بالعبادة  نغتنمها  أن  علينا 

َكاَن  اْلُقْرآِن  ِمَن  آَيًة  ِفيِه  َتاَل  )وَمــْن  القرآن 

ِمَن  ِه  َغرْيِ يِف  اْلُقْرآَن  َخَتَم  َمْن  َأْجِر  ِمْثُل  َلُه 

خطبة  يف  كام  ُهور(  الشُّ

الله  )صىل  املصطفى  النبي 

عليه وآله وسلم(.

الشـــــــــهر الفضــيل 
فــــــي دولة ليتوانيا..

دولة  يف  ُمقيم  مسلم  يعقوب،  رمضان 

شهر  هو  رمضان  شهر  أن  يرى"  ليتوانيا، 

يجازي  وتعاىل-  -سبحانه  والله  الصرب، 

الصابرين أفضل الجزاء، وهو أفضل موسم 

الشيخ جاسم االسدي
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ومجاهدة  االيثار  معاين  منه  نتعلم  ألن 

النفس، لذلك فإننا عندما نصوم فهذا يكون 

اميانه  مدى  إلظهار  لإلنسان  تجربة  اكرب 

وارتباطه بالله تعاىل.

عاش  أينام  قوله"  يعقوب  وأضاف 

املسلم يف بالد اسالمية او غري 

اسالمية او فيها أكرثية مسلمة او غري مسلمة 

هو  تعاىل  الله  ألن  شخيص،  يشء  فهذا 

الذي يعلم النّيات وال يكّلف نفسا إال وسعها 

او  صعبا  الصيام  موضوع  كان  اذا  خاصة 

االجنبية  العامل  بلدان  بعض  يف  معقدا 

او  العمل  او ظروف  اليوم  ناحية طول  من 

الظروف الجوية... ففي البلد الذي أقيم فيه 

يكون معدل الصوم بحدود 13 ساعة وسط 

-عّز  الباري  اىل  نحتسب  ولكننا  حارة  اجواء 

وجّل- ان يتقبل صيامنا ويأجرنا ويثيبنا عىل 

ما نقوم به.."

رمضان يف تايالند..
من  هــادي  رشيف  الشيخ  الدكتور 

دولة تايلند قال" ان شهر رمضان 

مرتبط  ــه  ألن كــريــم  شهر 

العاملني  رب  الذي يجزي عن الصوم أفضل الجزاء، وأنه بعطايا 

أيضًا شهر الصرب وااليثار والتعاون يف سبيل 

أدران  من  النفس  تزكية  شهر  وهو  الخري 

الدنيا وملهياتها ومغرياتها...

تايالند  يف  األجواء  أن"  رشيف  د.  أضاف 

باقي  عن  كثريا  رمضان  بشهر  تختلف  ال 

نشاطات  فهناك  االسالمية  الـــدول 

تشهدها ليايل رمضان مثل قراءة 

االفتتاح  دعاء  وقراءة  القرآن 

الكبري،  الجوشن  ودعاء 

لدينا  وبالعموم 

ليلة  كل  يف 

رمضان يعقوب

الشيخ رشيف هادي
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مراسيم وأدعية وعبادات نبتغي بها وجه الله 

والعديد  صيامنا...  لقبول  ونتطلع  –تعاىل- 

يحيون  تايالند  يف  االسالمية  الجالية  من 

مناسبات مباركة يف شهر رمضان مثل ذكرى 

السالم،  عليه  املؤمنني عيل  أمري  استشهاد 

وكذلك ليلة القدر، ومناسبات اخرى...

الصيام يف إفريقيا 
حياة  يف  عظيمة  مكانة  رمضان  "لشهر 

تغريات  نالحظ  الشهر  حل  فــإذا  األفارقة 

كبرية يف حياة األفارقة من حيث سلوكياتهم  

وحياتهم الطبيعية".

من  املسلم  ديبا،  مصطفى  يصف  هكذا 

شهر  يف  املسلمني  حــال  السنغال  ــة  دول

فرصة  تنتهز  الناس  ان  موضحًا"  رمضان 

وغريها   األرسيــة  والنزاعات  املشاكل  حل 

التهاين  ويتبادلون  املبارك،  الشهر  يف هذا 

ذلك  ويدعون  بينهم  ما  الهدايا يف  وبعض 

"سّكر الصوم"  وكل واحد يطلب من أخيه 

والصيام  بالغفران  له  ويدعو  املسامحة 

املقبول".

تغري  النساء  من   %  90 ان  ديبا"  أضــاف 

مالبسها يف شهر رمضان فبداًل من  املالبس 

االسالمية،  املالبس  ــداء  ارت يتم  االوربية 

واملصاحف  املسابح  يقتنون  الرجال  وترى 

عىل  تشتمل  التي  الصغرية  الكتيبات  او 

األدعية واملدائح النبوية التي ألفها الشيوخ 

الصوفّية".

القنوات  فإن  لوسائل االعالم  بالنسبة  أما 

املنوعة  برامجها  تغرّي  واإلذاعات  الفضائية 

القرآن    إال  نسمع  وال  الغنايئ  الطابع  ذات 

تلك  يف  الدينية  املحارضات  او  الكريم 

الوسائل االعالمية".

ويتابع ديبا" اضافة اىل ذلك  فان األحزاب 

العامل يف اكرب الرشكات  السياسية وكذلك 

يؤسسون جمعيات لتنظيم محارضات دينية 

او مدراء  الرئيس  او  الوزراء  بحضور بعض 

يعرفوا  أن  هو  ذلك  من  والهدف  الرشكات 

فبالنسبة  عملهم،  تجاه  ــالم  االس موقف 

للسياسيني مثال فإنهم يبحثون عن رجل دين 

ليحدثهم عن موقف االسالم يف السياسة، 

تبحث  فإنها  النساء  لجمعيات  بالنسبة  أما 

عن من يتحدث عن دور املرأة يف االسالم  

حياة  تخص  التي  الفقهية  االمــور  وبعض 

النساء اليومية ومسائل الصيام..."

بدأت  ان هناك ظاهرة  مبينًا"  ديبا  وختَم 

وهي  أال  السنغال  يف  خصوصا  تنترش 

شهر  يف  لإلفطار  مواكب  اقامة  ظاهرة 

رمضان،  حيث تقدم بعض الجمعيات من 

لكن  للناس  والقهوة  الخبز  الصوفية  الطرق 

الشوارع  يف  فقط  موجودة  املواكب  تلك 

العمومية..."

مصطفى ديبا
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األمنوذج  هذا  تطبيق  مسرية  السالم  عليهم  البيت  أهل  أمئة  وأكمل 

السبل  بكل  عنه  ودافعوا  االنساين،  الحقوقي  النظام  من  املتكامل 

ودفعوا ألجله أرواحهم الرشيفة سرية بعد سرية ومثل بعد مثل...

ولعل سائل يقول كيف أمكن ألمئة أهل البيت أن يوضحوا تفاصيل حقوق 

الوطأة  الجاهلية شديدة  الرواسب االجتامعية  االنسان يف زمن الزالت 

املحمدية   الرسالة  مببادئ  أملَّ  قد  واالنحراف  والظلم  جانب،  من  فيه 

وُهدمت أركانها يف مقتل اإلمام الحسني عليه السالم من جانب ثان؟

هنا تربز أهمية أن يتوىل اإلمام عيل ابن الحسني السجاد عليه السالم 

دوره يف بيان الحقوق العامة لألمة من خالل تقدميه )رسالة الحقوق( 

التي اشتملت عىل 50 بابًا، تزودت من أساسياتها املذكورة الئحة حقوق 

االنسان املعتمدة لدى لألمم املتحدة بعد هذه القرون الطويلة عىل 

استشهاده عام 95هـ..

الئحة االعالن العاملي لحقوق االنسان تبدأ بديباجة تجعل من كلمة "ملا 

كان" أساسًا افرتاضيا ألسباب عمومية متفق عليها للرشوع بإقرار فقرات 

تلك الالئحة، وتكررت هذه الكلمة 7 مرات موضحًة أسباب تراوحت بني 

والعدل،  للحرية  كأساس  املتساوية  االنسان وحقوقه  بكرامة  االعرتاف 

ونشوء أعامل عنف همجية آذت الضمري االنساين، ورضورة تبني األنظمة 

الحكومية للحقوق املطروحة... كمربرات لتثبيت 30 مادة حقوقية متفق 

عليها كمستوى مشرتك ينبغي أن تستهدفه كافة الشعوب...

وقد تراوحت مواد هذه الالئحة العاملية بني حرية االنسان وتساويه مع 

التفكري  الحق يف حرية  الكرامة والحقوق، وأن لكل شخص  اآلخر يف 

عمل...  عىل  والحصول  والتنقل  االجتامعي  والضامن  والدين  والضمري 

ببيان صورة عامة عن واجبات كل فرد نحو  الالئحة  وتنتهي نقاط هذه 

املجتمع.

املتحدة  األمم  منظمة  أقرتها  التي  الدولية  الوثيقة  هذه  تعرضت  لقد 

عام 1948م اىل أغلب الحقوق املتعلقة بالفرد أيًا كان عىل وجه االرض، 

الحقوق  من  القليل  لكن مبقابل  )املادية(  املتعلقات  من  كبري  بهامش 

)املعنوية( سواء ما خَص االنسان تجاه نظرائه أو ما خصُه تجاه الجانب 

االمياين والروحي الذي يجب أن نتفق عىل انه أصل الحياة وعّلتها رغم 

وقناعات  مختلفة  اتجاهات  وفق  تبّنيِه  مستويات  وتباين  معانيه  تعدد 

متغايرة.

وهنا يأيت دور الريادة الفكرية ألمئة أهل البيت عليهم السالم يف بيان 

وتتجىل  متضامن ورصني،  مجتمع  والواجبات يف سبيل خلق  الحقوق 

هذه املعاين يف )رسالة الحقوق( لإلمام عيل ابن الحسني عليه السالم 

التي كتبها ُبعيد واقعة الطف يف النصف الثاين من القرن األول الهجري، 

مبينًا ما غفلت عنه الئحة األمم املتحدة من متعلقات وجدانية واميانية 

السجاد  بدأها  بابًا  الحقوق عىل خمسني  رسالة  اشتملت  فقد  وروحية. 

عليه السالم بالتربك بذكر الله تعاىل وحقِه عىل الخلق قائاًل" )فأما حق 

الله األكرب عليك، فأن تعبده ال ترشك به شيئا، فإذا فعلت ذلك بإخالص 

جعل الله لك عىل نفسه أن يكفيك أمر الدنيا واآلخرة...(.

الجوارح  النفس وحقوق  ببيان حقوق  السالم  عليه  السجاد  ثم يستمر 

الخلق  جوانح  تضمها  التي  الجسد  وأعضاء  والبرص  والسمع  كاللسان 

واملعّلم  واإلمام  والزكاة  والصدقة  والصالة  الصوم  وحق  االنساين، 

والجار  الجليس  وحقوق  الرحم،  وحقوق  والرعية،  الراعي  وحقوق 

والغريم  واملال  الرشيك  حق  مثل  االقتصادية  والحقوق  والصاحب، 

والحقوق  عليه،  واملدعى  املدعي  كحق  الخصومة  وحقوق  والخليط، 

االجتامعية كحق الكبري والصغري والفقري وحقوق أهل املّلة، وحقوق 

أهل الذمة )الناس الذين ينتمون لديانات أخرى غري اإلسالم(، حتى يخال 

ملتصفح هذه الرسالة انها منهج حياة ودستور متكامل لضامن العيش 

الكريم يف املجتمعات املختلفة.

ومع هذا التصنيف الدقيق للحقوق يربز تطبيق )حقوق االنسان( الذي 

مارسه اإلمام السجاد عليه السالم من بني أهم ما ملسناه يف انجازات 

هذا اإلمام الُقدوة، حيث كان يشرتي العبيد واإلماء ثم يعّلمهم الصالة 

دورهم  ليامرسوا  أحرارًا  يطلقهم  ثم  االسالمي  الدين  وأحكام  والقرآن 

الّبناء يف الحياة، ويكّونوا أرسًا صالحة ضمن املجتمع االسالمي فيصبحوا 

جزًء أصياًل من األمة االسالمية...

هذه  كانت  عهد  يف  والعبودية  الِرق  باب  غلق  اىل  يهدف  كان  انه  بل 

التجارة ال تزال رائجة، من خالل توظيف مفاهيم القرآن الكريم املشرية 

الذي  الخطايا  عن  والتكفري  الكبري  والثواب  العبيد  رقاب  عتق  ألهمية 

الكثري من امليسورين هذه املسألة وبدأوا يحذون  يقابلها، فاستحسَن 

حذوه حتى بلغت سوق الرقيق أدىن مستوياتها وصواًل النعدامها نهائيا 

يف وقتنا الحارض...

لقد متيزت رسالة الحقوق بشموليتها للجوانب املادية والوجدانية عىل 

بعد  حتى  املتمدن  االنسان  قريحة  به  جادت  ما  عىل  متفوقًة  السواء، 

اربعة عرش قرنًا من التطور والنمو الفكري والحقوقي والثقايف...

رسالة الحقوق والالئحة الدولية

ي
سو

ملو
ف ا

خل
ن 

س
ح

ضمَن النظام االجتامعي الذي وضعه خاتم األنبياء محمد صىل الله 
عليه وآله حقوقًا كاملة لالنسان، وفق ما جاء به القرآن الكريم من 

مفاهيم انسانية عديدة مثل قوله تعاىل )َوَلَقْد َكرَّْمَنا َبِني آَدَم...(.

مقاالت
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ملاذا ُحرصت اإلمامة بنسل اإلمام الحسني

يثري البعض شبهة مفادها: إذا كان اإلمام الحسن )عليه الّسالم( يتساوى بالفضل مع اإلمام الحسني )عليه الّسالم( بل يفوقه يف ذلك لكرب سّنه وتقّدمه 

باإلمامة، فلامذا كان األمئة الباقون من نسل اإلمام الحسني )عليه الّسالم(، وراحوا يقولون: ألّن اإلمام الحسني )عليه الّسالم( تزّوج من ابنة كرى، 

فحرصوا به اإلمامة دون أخيه، وقد رّتب أولئك أحكامًا تافهة عىل هذه النتيجة.

ونحن نعرض األمر عىل بعض علامئنا ومفّكرينا لإلجابة عىل هذه الشبهة: 

شبهة واكثر من ّرد

•اإعداد: عبدالّرحمن الاّلمي

إذ يجيب سامحة السيد جعفر 

هذه  عىل  العاميل  مرتىض 

مبا  عّدة  جوانب  من  الشبهة 

ييل:

أواًل: إّن النََّسب وإن كان له قيمة، 

ولكنه ليس هو امليزان واملعيار 

اإللهي  االختيار  هو  املعيار  بل  اإلمامة،  استحقاق  يف 

لهم  لصفوٍة خلقهم، وَعِلَم رسائرهم، وَخرَب حالهم، وأهَّ

واختارهم  اإلمامة..  أو  النبّوة،  ملقام  الغيبّية  بألطافه 

بجميع حاالتها  الطهارة  فيه  عاشوا  بعينه،  بيٍت  أهِل  ِمن 

ومراتبها وأوضاعها، ويف جميع مراحل حياتهم.

إىل  يتوجه  فال  ذلك،  عىل  والسؤال  االعرتاض  كان  فإن 

وتعاىل(..  )سبحانه  الله  عىل  اعرتاض  هو  بل  الشيعة، 

ُه َأْعَلُم َحْيُث  حيث حسم األمر يف آية مباركة تقول: }... اللَّ

َيْجَعُل ِرَساَلَتُه...{]األنعام:6[

فّضل  ملاذا  ونقول:  صاحبها  عىل  الشبهة  نرّد  إننا  ثانيًا: 

الله تعاىل إسامعيل عىل إسحاق، فجعل من ذّريته سيد 

وآله  عليه  الله  )صىّل  محمدًا  الخلق  وأفضل  الكائنات، 

أّن كثريًا من  وسّلم(، ومل يجعله يف ذرّية إسحاق، مع 

األنبياء كانوا من إسحاق باستثناء نبّينا األعظم )صىّل الله 

عليه وآله وسّلم( وآبائه )عليهم السالم(.

كام أّن النبوة يف ذرّية يعقوب كانت يف واحد من أوالده 

االثني عرش، دون سائر أوالده. كام أّن ابن نوح الذي ذكره 

الله )عّز وجّل( يف كتابه مل يكن من أهل النجاة، بل كان 

النبوة أو اإلمامة.  الهالكني، فضاًل عن أن ينال مقام  من 

وكذلك  بعض،  دون  نوح  ذرّية  بعض  يف  النبوة  فكانت 

الحال بالنسبة ملوىس وهارون، فإن النبّوة كانت يف ولد 

ذلك  يدّل  أال  الّسالم(.  )عليه  موىس  ولد  يف  ال  هارون 

عىل أّن الله تعاىل ال يختار األنبياء واألوصياء عىل أساس 

يكون  قد  أخرى،  وعوامل  معايري  وفق  وإمنا  النسب. 

للنسب فيها بعض األثر، من حيث هو عامل مساعد يف 

نفحات  يف  والزاخر  طهره،  يف  الخالص  املحيط  توفري 

القداسة، والطافح باملعاين والقيم الروحية!

ثالثًا: إّن كرب السن وصغره ال أثر له يف اختيار اإلمام من 

ذرّية هذا أو ذاك، بل امليزان يف أمور أخرى تدخل يف 

نطاق األهّلية التي يراها الله تعاىل يف الذرّية الصالحة 

ملقام اإلمامة، أو النبوة.

محمد  الشيخ  سامحة  ويقول 

عىل  رّده  معرض  يف  حسون 

هذه الشبهة:

ال بّد من اإلشارة هنا إىل مسألة 

األديان  يف  املسّلامت  من  تعّد 

األنبياء  اختيار  أّن  هي:  اإللهية، 

واألوصياء يكون بيد الله وحده؛ إذ هو جّل جالله املّطلع 

عىل كامالت وقابليات خلقه، فيصطفي منهم من يشاء، 

واآليات القرآنية رصيحة يف ذلك.

النبّوة والرسالة واإلمامة هي مراتب  أّن مقام  فإذا عرفنا 

فهم  علينا  سُهل  النورانية،  الوجودات  هذه  يف  كاملية 

مالحظة  مع  اإللهي،  لّلطف  مصاديق  اختيارهم  وجه 

الله  هو  الكاملية  املراتب  هذه  قابليات  يعرف  الذي  أّن 

)جّل جالُله(، وإن كّنا قد نعرفها بالجملة بعد اختيارهم 

)عليهم السالم( يف الدنيا.

إذا عرفنا هذا نوّد أن نذكر بعض الروايات التي تشري إىل 

ما يف الشبهة من أبعاد مختلفة:

أّن جربئيل برّش  )الكايف( من  الكليني يف  فمنها: ما رواه 

الله عليه وآله وسّلم( بوالدة الحسني، وأّنه  النبّي )صىّل 

وآله  عليه  الله  )صىّل  الله  رسول  فقال  ُأّمته،  ستقتله 

وسّلم(: )يا جربئيل، وعىل ريّب السالم، ال حاجة يل يف 

مولود يولد من فاطمة تقتله ُأّمتي من بعدي(.

الله )صىّل  ثّم هبط جربئيل يف مّرة ُأخرى وبرّش رسول 

الله عليه وآله وسّلم( بوالدة الحسني )عليه السالم(، وأّن 

)الكايف  والوصاية  والوالية  اإلمامة  ذّريته  الله جاعل يف 

.)464 :1

يف  التكويني  واألثر  البعد  إىل  تشري  رمّبا  الرواية  وهذه 

تضحية الحسني )عليه السالم( الذي جعل الوصاية تكون 

يف ولده.

البعد، وعالقتها بجعل  الشهادة يف هذا  تأثري  أّما كيفية 

ظاملني،  غري  السالم(  )عليهم  الحسني  ولد  من  األمّئة 

حّتى يكونوا وعاًء ملرتبة الوالية املستجابة من رّب العّزة 

والجالل، لدعاء إبراهيم )عليه السالم( عندما سأله ذلك 

الله  اِلِمنَي{]البقرة:124[، فعلمه عند  الظَّ َيَناُل َعهِدي  بـ}اَل 

ولده  من  واألمّئة  وسّلم(  وآله  عليه  الله  )صىّل  ورسوله 

)عليهم السالم(.

السالم( أليب بصري  )عليه  الصادق  ومنها: ما يف جواب 

َأهَل  جَس  الرِّ َعنُكُم  ِلُيذِهَب  ُه  اللَّ ُيِريُد  ا  َ }ِإمنَّ اآلية:  أّن  من 

َرُكم َتطِهريًا{]األحزاب:33[ نزلت يف أصحاب  الَبيِت َوُيَطهِّ

)عليه  الحسن  كان  السالم(  )عليه  عيّل  فبعد  الكساء، 

)عليه  الحسن  الكساء، وبعد  السالم(؛ ألّنه من أصحاب 

ولو  منهم،  ألّنه  السالم(:  )عليه  الحسني  كان  السالم( 

أراد الحسن )عليه السالم( أن يجعلها يف ولده وما كان 

ليفعل، لقال له الحسني )عليه السالم(: لقد أنزل الله يّف 

كام أنزل فيك أي آية التطهري.

أحد  يكن  فلم  السالم(  )عليه  الحسني  شهادة  بعد  وأّما 

السالم(  )عليهام  والحسني  الحسن  يّدعي  ما  مثل  يّدعي 

بأّنهم من أصحاب الكساء، فجرى قول الله )عّز وجّل( يف 

َبعُضُهم  اأَلرَحاِم  }َوُأوُلو  السالم(:  )عليه  الحسني  أوالد 

ِه{]األنفال:75[، فكانت اإلمامة  َأوىَل ِبَبعٍض يِف ِكَتاِب اللَّ

محّمد  يف  وبعده  السالم(،  )عليه  الحسني  بن  عيّل  يف 

)الكايف  فرجه(.  الله  )عّجل  الحّجة  إىل  وهكذا  عيّل،  بن 

)286 :1

الترشيعي  البعد  عن  بالجواب  جاءت  الرواية  وهذه 

ُأخرى  روايات  هناك  ورمّبا  والُسّنة،  بالقرآن  واالستدالل 

رواياتنا  ملتون  املتتّبع  يعدمها  ال  ُأخرى  أبعاد  إىل  تشري 

يف كتبنا الحديثية.

ُه َأعَلُم َحيُث َيجَعُل  ونستفيد من قوله )تبارك وتعاىل(: }اللَّ

ِرَساَلَتُه{]األنعام:124[، فاالختيار لألنبياء واألوصياء شأن 

تكّفل به املوىل سبحانه وال يخضع ألّية اعتبارات ميكن 

أن نتصّورها يف هذا الشأن سوى علمه وحكمته سبحانه.

الصدوق  الشيخ  ذكرها  الروايات،  بعض  وردت  وقد 

بعض  إىل  تشري   ،)205 الرشائع1:  )علل  يف  الله(  )رحمه 

الحسني  ولد  يف  بسببها  اإلمامة  جعلت  التي  املعاين 
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)عليه السالم( دون ولد الحسن )عليه السالم(، وهي ال 

كان  الذي  السؤال  لهذا  إقناعية  تكون جوابات  أن  تعدو 

يسأله الناس لألمّئة )عليهم السالم(.

بن  محّمد  سأل  حني  نفسها  الشبهة  عىل  جواب  وهناك 

)سألت  قال:  السالم(،  )عليه  الرضا  اإلمام  يعقوب  أيب 

عّلة  ألّي  له:  قلت  السالم(،  الرضا)عليه  الحسن  أبا 

صارت اإلمامة يف ولد الحسني دون ولد الحسن )عليهام 

السالم(؟ قال )عليه السالم(: ألّن الله )عّز وجّل( جعلها 

يف ولد الحسني، ومل يجعلها يف ولد الحسن، والله ال 

يسأل عاّم يفعل()علل الرشائع 1: 208(.

أحمد  الشيخ  سامحة  ويقول 

سلامن:

مفاده  إشكاال  بعضهم  يطرح 

اإلمام  أبناء  قّدسوا  الشيعة  أّن 

السالم(  )عليهم  الحسني 

لكونهم  فيه  اإلمامة  وحرصوا 

ينحدرون من نسل كسى الفرس، وهذا ما يؤكد مجوسية 

التشيع وأجنبّيته عىل اإلسالم.

وهذا اإلشكال تافٌه وسنضّيع الوقت يف الرّد عليه: 

أّوال: أّن األمئة االثني عرش ليس كّلهم من نسل الحسني 

له  َمن  الّسالم( وهذا كذب محض يعرفه  )عليه  بن عيل 

أدىن اطالع عىل كتب العقائد والحديث والتاريخ والفرق، 

إذ ال خالف بني الشيعة يف أّن علّيًا بن أيب طالب )عليه 

إمام،  الّسالم(  )عليه  عيل  بن  والحسن  إمام،  الّسالم( 

االثني  األمئة  من  إمام  نفسه  الّسالم(  )عليه  والحسني 

وأخوه  وأبوه  وهو  نسله  من  كّلهم  أصبح  فكيف  عرش، 

منهم؟

ثانيا: لو كان تقديس الشيعة ألبناء اإلمام الحسني عليه 

السالم من جهة كونهم أحفادا لكسى فيلزم عىل هذا 

تقديس سامل بن عبد الله بن عمر بن الخطاب ألّنه هو 

أيضا حفيد لكسى الفرس وأمه هي أخت شهربانو بنت 

أّن  قولهم-والحال  -عىل  عرش  االثني  األمئة  أّم  يزدجرد 

الرجل ال قيمة له يف املذهب الشيعي.

ثالثا: لو كان األمر مجّرد عصبية قبلية لنسل كسى لقّدس 

الشيعة كّل أبناء اإلمام الحسني )عليه الّسالم( وأحفاده، 

والحال أّننا نجد أّن لهم مواقف سلبية من بعضهم مثل 

عبد الله األفطح بن اإلمام الصادق )عليه الّسالم(، وزيد 

النار بن اإلمام الكاظم )عليه الّسالم(، وجعفر الكذاب 

من  الكثري  وغريهم  الّسالم(  )عليه  الهادي  اإلمام  بن 

الذين يشهد الشيعة بانحرافهم وال يقيمون لهم وزنا!

الشيعة  عند  اإلمامة  أّن  عىل  مبنّي  اإلشكال  هذا  رابعا: 

يف  كانت  ملاذا  هؤالء،  يسأل  لذلك  برشي،  اختيار  هي 

نسل الحسني دون الحسن )عليهام السالم(، والحال أّنها 

النبّوة  إلهّي متاما كالنبّوة، فقد ُجعلت  اختيار واصطفاء 

من  وغريه  قابيل  دون  آدم  بن  شيث  الله  هبة  نسل  يف 

اسحاق  ابن  يعقوب  النبّوة يف نسل  الله  أخوته، وجعل 

النبّوة يف  العيص، وُجعلت  أخيه  السالم( دون  )عليهام 

أبناء هارون )عليه الّسالم( ومل يجعلها يف أبناء موىس 

نسل  يف  اإلمامة  الله  جعلها  وكذلك  الّسالم(،  )عليه 

اإلمام الحسني )عليه الّسالم( دون اإلمام الحسن )عليه 

الّسالم( لحكمة هو أعلم بها مّنا.

بهجت  الدكتور  ويقول 

عىل  ضمنًا  رّده  يف  عبدالرضا 

هذه الشبهة:

بني  بالفرق  أواًل  العلم  يجب 

طرح  قبل  واإلمامة  العصمة 

هي  العصمة  فإّن  الشبهة.  هذه 

من  محصنًا  بسببها  اإلنسان  يصبح  ونعمة  إلهّي  »لطف 

ارتكاب الذنوب واملعايص جميعها« وهي نوعان: عصمة 

كربى وعصمة صغرى، والكربى هي التي امتلكها األنبياء 

الله  )سالم  الزهراء  وكذلك  عرش  االثنا  واألمئة  والرسل 

عليهم أجمعني( وهي تشمل العصمة من الذنوب وكذلك 

السهو والنسيان.

النبّي  ذرية  من  سواهم  امتلكها  التي  فهي  الصغرى  أّما 

عىل  املقّدس  الشارع  ينّص  مل  ولكنهم  واألمّئة، 

متفاوتة  بنسٍب  فقط  الذنوب  من  عصمة  وهي  إمامتهم. 

أتّم وأشمل من  حسب الشخص، فالعصمة الكربى إذن 

الصغرى، وهي موجودة لدى جميع األمئة االثني عرش، 

أما الصغرى فكانت لدى غريهم كالحوراء زينب الكربى 

)عليها الّسالم( وأيب الفضل العباس بن عيّل، وعيّل األكرب 

ابن األمام الحسني وغريهم.

أّن اختيار األمئة هو من  إننا نحن الشيعة نعتقد ونقول 

وألن  للبرش،  مرتوكا  اختيارا  وليس  وتعاىل(  )تبارك  الله 

ذكرت مصادر التاريخ أن بعض األمئة  أثناء حياته أو قبيل 

وفاته نّص عىل الذي سيكون إماما من بعده وعّينه للناس 

بشكل رصيح أو خفّي فإّن هذا ال يعني أّن هؤالء األمئة 

بل  بعدهم؛  من  اإلمام  وتحديد  اختيار  حرّية  لهم  كان 

هم فقط نقلوا للناس أمر الله )عّز وجّل( الذي وصلهم 

كان  وكام  وسّلم(  وآله  عليه  الله  )صىّل  النبّي  طريق  عن 

النبّي ينقل إىل الناس الوحي الذي أتاه من الله بواسطة 

جربيل )عليه الّسالم( فكذلك كان األمئة )عليهم السالم( 

ينقلون للناس علوم النبّي وأوامره التي وصلت إليهم عن 

طريق آبائهم، وهناك أحاديث لدى الشيعة والسّنة ويف 

صحيح البخاري مثال تبني أّن النبّي ذكر رصاحة أّن الخلفاء 

من بعده اثنا عرش، أي أّن عدد األمئة محّدد مسبقا ومل 

يكن اختيارا من الشيعة، كام لدينا أحاديث تبنّي أّن النبّي 

بأسامئهم  وَعِهَد  االثني عرش رصاحة،  ذكر أسامء األمئة 

إىل عيّل )عليه الّسالم( وهو بدوره عهد بها إىل الحسن 

الله  )عّجل  املهدّي  اإلمام  إىل  وهكذا  الحسني،  ثم 

فرجه(. 

اإلنسان من  يختار  )تبارك وتعاىل(  الله  أّن  الواضح  ومن 

دون اعتبار لجنسّيته، أو قومّيته، أو لون جلده، كام قال 

النبّي )صىّل الله عليه وآله وسّلم(: »إّن الله ال ينظُر إىل 

صوِرِكم وال أجساِدِكم ولكن ينظُر إىل قلوِبِكم«. 

يختاره  الله  تجعل  التي  اإلمام  مؤهالت  هي  ما  ولنبنّي 

لإلمامة فنقول: إّن اإلمام يجب أن يتحىل بعّدة صفات 

أحكام  بكل  الكاملة  املعرفة  وكذلك  العصمة  منها 

اإلسالم، بحيث لو سأله أّي شخص عن أّي حكم إسالمي، 

أو تفسري آية من القرآن فإّنه سيجيب، ويكون قادرا عىل 

إثبات صّحة جوابه، فال يقدر أحد أن يفحمه أو يفّند رأيه 

يف مناظرة. وبالتايل فلو كان اختيار األمئة شيئا اعتباطّيا 

هذا  الشبهة  صاحب  يعتقد  كام  الشيعة  ملزاج  ويخضع 

الناس أمئة، ولكن ليس من السهل  إذن ألصبح كثري من 

وجود إنسان يعرف كّل أحكام اإلسالم معرفة كاملة كام 

التاريخ  مصادر  تذكر  ولذلك  وتعاىل(  )تبارك  الله  أنزلها 

بعد  مؤقتة  حرية  يف  وقعوا  الشيعة  بعض  أّن  كيف 

يعرفوا  فلم  الّسالم(  )عليه  الصادق  اإلمام  استشهاد 

عبد  إىل  منهم  قسم  فتوجه  بعده؛  اإلمام  من  بالضبط 

الله األفطح وهو أحد أبناء اإلمام الصادق )عليه الّسالم( 

جهله  عرفوا  األسئلة  ببعض  اختربوه  حني  ولكنهم 

فتحولوا عنه، حتى تبنّي لهم أّن اإلمام الحّق هو موىس 

الكاظم )عليه الّسالم(. 

إن األمئة االثني عرش ال يوجد دليل واحد أو رواية واحدة 

لدى أي فرقة إسالمية تذكر أنهم تعّرضوا الختبار أو سؤال 

ففشلوا فيه أو عجزوا عن إجابته، وبالتايل فحتى لو مل 

ينّص إمام من األمّئة عىل اإلمام الذي بعده فإّن اإلمام 

من  ويثبتها  إمامته  للناس  يظهر  أن  ميكن  بعده  الذي 

القول  العلمية، ولعل خري دليل عىل هذا  خالل كفاءته 

العبايس  املأمون  عهد  يف  حصلت  التي  املناظرة  هو 

بني األمام محمد الجواد )عليه الّسالم( ويحيى بن أكثم 

كان  وقد  حينها،  العباسية  الدولة  يف  القضاة  قايض 

اإلمام الجواد )عليه الّسالم( عمره حوايل تسع سنوات، 

العلم  من  ومتمكنا  السّن  كبري  كان  أكثم  بن  يحيى  بينام 

حسب ما يتصّورونه، وكان قصد العباسيني من املناظرة 

هو إحراج اإلمام الجواد وبالتايل إحراج الشيعة وإثبات 

اإلمام  بأّن  فوجئوا  ولكنهم  الشيعي،  املذهب  بطالن 

العلمية،  املسائل  يف  أكثم  بن  يحيى  أفحم  قد  الجواد 

وجعله عربة لكّل معترب. 

الّسالم( قال قولته  )عليه  علّيًا  أّن اإلمام  ومن املعروف 

فتح  بذلك  وهو  تفقدوين«  أْن  َقْبَل  »َسُلُوين  املشهورة: 

دليل  وهو  املجاالت،  كّل  يف  األسئلة  كّل  أمام  الباب 

متّكنه من العلم. 

بن  العباس  أّن  نقول  حني  إّننا  الجميع  يعلم  أن  ويجب 

وليس  الصغرى  بالعصمة  معصوم  الّسالم(  )عليه  عيّل 

إنه  بل  فيه؛  ليس قدحا  االثني عرش، فهذا  إماما كاألمئة 

ليس  وهذا  إماما،  ليكون  يخرْته  مل  الله  أّن  يعني  فقط 

النبّي واألمئة وأقاربهم  عيبا فليس مطلوبا من كل ذرّية 

أن يكونوا أمئة.
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التقـرأ
 هذه القصة

• أمل شبيب عيل األسدي

استيقظت مبكرا عىل غري عادتها عندما ســـــمعت حديث 

لوالديها ، وبكل براءة الطفولة أخرجت رأسها من تحت 

الغطاء الذي أحاطت جسمها به من الربد القارص، كــانت 

متر مبخيلتها احتامالت كثرية النها تنتظر مناســـــــــبة 

تتأمل ان يحرضها أحب شخصني عىل قلبها ، كيف ال واألم 

هي صندوق اســــــــرارها وملجأ حريتها وأنيس وحدتها 

،ووالدها هو األمان من كل خوف وخيــــمة تستظل 

تحتها من شـــــــمس الضعف وتكالب األيام

قصة قصيرة
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الضــــــــــحكات  تتناثر  أن  وحلمت  وخططت  رسمت  قد  كانت 

جــــــــــالسة  وهي  والســــــــرور  الفرح  عن  املعربة  والصيحات 

ببعض  والدتها  وترمق  بذراعيها  رقبته  وتطوق  أحضانه  بني 

نظـــــــرات الحب وهي تـحاول أن تزيح بعض خصالت شعرها.

بني مراسيم الحفل وأجوائه مبخيلتها أرشقت صورة الواقع لوالديها 

مالبس  يرتدي  ال  به  وإذا  بقربها  الســـرير  عىل  جالسني  وهمــا 

مقاتلو  يرتــــــــديها  عسكرية  مالبس  تفاصيله  تزّين  بل  االحتفال 

انتبهوا  عندما  فجأة  ،َصَمتا  والدتها  يد  وميسك  الشعبي  الحشد 

للطفلة قد أزاحت الغطاء لتنظر لهم وقالت بصوت ملؤه املفاجأة 

واالستغراب: إىل أين يا والدي ،أراك يف الزي العسكري ،لقد قلت 

يل سنحتفل معا بعد ثالثة أيام بعيد ميالدي؟

الشعبي  الحشد  إىل  ياحبيبتي  سألتحق  ابنتي  يا  الخري  صباح  قال: 

لقتال األعداء فالوطن يناديني وقد استدعاين للدفاع عنه وحاميتكم 

أنِت وجميع األطفال يف بلدنا الحبيب فنحن ياحبيبتي ال نرىض أن 

تدنس ارضنا ويدخل األرشار إىل بيوتنا.

قال كلامته وعيني الطفلة تراقب شفتيه بحرية وتسافر 

يف عاملها الطويل وخيــــــــــــالها الواسع

 وتراقب دمعة خجولة من عيني والدتها وهي تحرك 

أصابعها بعد ان انتزعت يدها من بني يدي 

حديثه  اتم  ،وعندما  زوجها 

ولكن   : بقولها   الطفلة  بادرته 

معي  سيحتفل  من  أيب  يا 

الفستان  يل  سـيشرتي  ومن 

والبالونات  والشموع  واللعب 

حبيب  وابتسامة  بهدوء  لها  قال  والحلوى، 

متأمل: ستقوم والدتك مبا يلزم وسأعود إن 

لك  وســأجلب  بحفلتك  الله ألكون معك  شاء 

بعض األشياء فقط أريد منك الدعاء يل.

أدخلت رأسها تحت الغطاء بعد أن ودعته بقبلة 

وودعها  بقبالت إال أن دمعتها كــــــانت تسقي

اآلهات  تخنقها  وسادتها  عىل  وتستقر  خديها   

وداع  تسمع  وهي  جانبا  وضعتها  الطفولة  ،وأحالم 

الوالد لهم وآخر ماسمعت صوت إغالق الباب.

قرب  انه  جـوفه،  خارج  مستقر  وقلبه  الوالد  خرج  إذ 

طفلته التي تتطلع اىل حضوره حفلة مولدها وعقله يفكر 

بالجهاد وقتـــــال األعداء وعند وصوله إىل ساحة القتال 

استنهض همته ووضع العواطف جانبا وصال كالليث الغاضب ينال 

يرونه  ما  سوى  خرب  أي  عائلته  يصل  مل  يومان  ومر   ، أعدائه  من 

يتيم متقطع قال نحن بخري ،  التلفاز، واتصال  عىل شاشــــــــات 

وفشلت كل محاوالت إعادة االتصال .

أيام  كأنها  وساعات  ساعات  كأنها  لحظات  شديد  ببطئ  الوقت  مر 

لالحتفال  العدة  تعد  وهي  الطفلة  وجه  االبتســــــامة  وغادرت 

يدعــوها  أمل  بصيص  هناك  لكن  غد  يوم  موعده  سيحل  الذي 

لالستمرار بالتحضريات الحتفال تتمنى أن يكون والدها بني الحضور 

،يف  املعركة  ساحة  يف  مكان  كل  إىل  بها  تســــافر  فيه،وأحالمها 

إن  تحتمل  مكان  كل  يف  االلعاب،  مدينة  يف  الشارع،  يف  البيت، 

يكون والدها فيه برفقتها يداعبها بضحكاته ويلبي لها كل ما تريد.

يصلح  ما  بإعداد  إالم  وانشغلت  الثالث  اليوم  شمس  أرشقت 

يدخل  أن  الباب عىس  ترتقب  وأخرى  بني ساعة  والطفلة  لالحتفال 

عليها والدها ومرت ساعات النهار واكتملت كل مراسـيم الحفل لكن 

الخوف مزق أحشائها من عدم حضور والدها.

وبدء  الشمس  غروب  وقبل  اليوم  ذلك  من  ســــــاعة  آخر  ويف   

عـــــاد  :لقد  أيب  إنه  الطفلة:ماما  فصاحت  الباب  االحتفال،طرق 

والدي، وأرسعت هي ووالدتها يتسابقان إىل الباب ،فإذا هو صديق 

العائلة وقد جلب ما طلبته الطفلة من والدها قبل التحاقه)فستان 

ولعبة وحلوى( وبيد ترتجف مدتها الطفلة وشفاهها ال تستطيع

 الكالم نظرت إليه واستجمعت قواها قائلة: عامه ولكن أين والدي؟ 

األشياء  هذه  أريد  ال   

لها  قال  والدي،  ،أريد 

برتدد :

قد  بنعشه  والدك  هذا 

العراقي  العلم  ارتدى 

...

العراقيون  هم  هكذا 

بأنفسهم  يضحون 

من أجل ان تستمر الحياة الحرة وأن تغفو البالد متنعمة باألمن 

واألميان.
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شيبُة الحشد..

يا حبيَب بَن ُمظاِهر..

يا بياَن النرِص والَفجِر وُعنواَن الَقصيد

يا صالَة النبِض والرفِض يؤدِّيها الوريد

يا شموساً من نياشنِي فتوحاِت اإلله ..

سطعْت من فوِق ِجيد

أيها السُّ الذي يقبُع خلَف اإلبتسامة..

عندما يُسِفُر ثغٌر لشهيد

يا حبيب..

شجُر الرفِض ترّوى .. بنجيعٍ من ِدماك

ُعرِف  من  ضاَع   .. إباًء  الغصُن  أزهر 

َشذاك

ألُف كهٍل..

يف طريِق الطفِّ ذا يَحدو ُخطاك

ألُف نجٍل  ..

يقتفي آثارََك الحمراَء من حدِّ َشبَاك

طلََّق الدنيا 

وَغطَّاها بأسامِل الَعفى زُهداً ، َوَصال

أن  الرُدينياِت   للَسمهرياِت..  واشتَهى 

يُذيك الِوَصال

حتى  ِعشقِه  من  ِغريًة  فاستشاطَْت 

الجبال !!

يا حبيب..

ملوالَك  الِعشِق  يف  الطاِعُن  أيُّها 

الغريب

يا بعيَد الَغوِر لكنََّك للقلِب قريب

بُحَّ صوُت الدهِر..

 يستفهُم عن كُنِهَك..

واألسفاُر تسأل ؟

أنت ذا ؟

أم ذاَك َمن شاَء بُحبِّ الِسبِط يُقتل ؟  

كُلِّ  يف  الالِء  رَحُم  يَجرتَُّك  كيَف 

الُعصور ؟  

كيف تخرضُّ الُنحور ؟

كيَف هذا يا حبيب ؟

فانربى من جانِب الساتِر َصوتاً ليُجيب 

:

كلُّ قَطرة .. 

ُسكبت منك عىل رمِل الطفوف 

كلُّ فكرة .. 

نقلتها عنَك أنصاُل الُسيوف

أنجبْت ُغراً و َشيبَة

كُلُهم أيقَن َدربَه

ألهبْت يف الروِح ثائر

شامخاً مثَل املَنائر

قَبساً ..

من نوِر َموالنا ..

حبيب بن ُمظاهر

• عقيل الحمداين
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مـ ـتقـ ـاطعـ ـة كـ ـلـ ـمـ ـات

لحكمة  مقطع  سيظهر  الحل  امتام  بعد 
ألمري  البالغة  نهج  كتاب  يف  وردت 
املؤمنني عيل بن ايب طالب عليه السالم 

وتكملتها).... عند حجته(.

1- من شهداء يوم عاشوراء, فعل االمر من وقى.

من  ملك,  مبرض)معكوسة(,  النخيل  تصيب  حرشة   -2

سور القرآن الكريم )معكوسة(.

الحق)معكوسة(،  قبول  يرفض  طالل,  ارباع  ثالثة   -3

حرفة او صنعة)معكوسة(، اآلفة التي يشكلها النمو غري 

الطبيعي للخاليا. 

مدينة  ألحد)معكوسة(،  الدنيا  يف  تتحقق  ال  صفة   -4

العامل  )معكوسة(،  داعش  وجه  يف  صمدت  عراقية 

الذي يأيت قبل الدنيا أو عامل األشباح)معكوسة(.

5- من املفطرات، جافاه)معكوسة( ، حفظ وصيانة من 

املكاره)معكوسة(.

6- دار واسعة وهي من صفات مدينة البرصة ، تحية ، 

ثلثا علم)معكوسة(، صفة.

ثلثا  خمسة،  نصف  مقطوعة)معكوسة(،  مليك،   -7

وىف، اإلكراه عىل الفعل)مبعرثة(

عن  يختلفون   ، يخفي  األسد)معكوسة(،  بيت   -8

اقرانهم. 

9- من شهداء الطف، تنجب، أسقط البناء اىل االرض.

ادعية شهر رمضان املبارك، نصف صباح، من  10- من 

اعضاء الجسم.

سوق،  ثلثا  ممتنع،  االنسان)معكوسة(،  يغم  ما   -11

)حلله( مبعرثة، حرف جزم.

12- من شهداء الطف، طريق.

1- من سور القرآن الكريم، من واجبات الحج والعمرة.

2- لقب نبي الله ابراهيم عليه السالم، مكررة، نبات من جنس الخوخ 

من الفصيلة الوردية.

3- عقل، من مواقيت االحرام، ثوب ناعم، يشتم)معكوسة(.

4- مفرد موارد، مبغض، فعل األمر من وهب)معكوسة(، إرجع.

البيت  أهل  عادى  يشفي)معكوسة(،  االعدادية،  الدراسة  فروع  من   -5

عليهم السالم.

6- حرف نفي ونصب واستقبال)معكوسة(، بلغ العال)معكوسة(، مدينة 

فرنسية )معكوسة(، يجري يف العروق، غري مطبوخ)معكوسة(.

7- سبقه يف الخروج باكرا، املسخ)مبعرثة(، فقر وفاقة.

8- حسن الحال وراحة البال، مفرد دوارس، يقابل.

اعطي  اعطيها  من  الحواس)معكوسة(،  من  )معكوسة(،  إرم  جمع   -9

خريا كثريا)معكوسة(.

10- رضاه)مبعرثة(، من ادعية شهر رمضان املبارك.

11- من املفطرات.

البيت  الله َورَِسالَِتِه، من شعراء اهل  ِع  ِبرَشْ ُمبَلِّغ  12- صاحب الرسالة، 

عليهم السالم، من االمراض الصدرية)معكوسة(.

ما  األعىل،  الطبُق  عليه  يدور  الذي  الرََّحى  مركز  زورق)معكوسة(،   -13

يشَغل من َهًوى وطرب ونحوهام)معكوسة(.

14- من شهداء معركة الطف، نقيض حلو.

استراحة

• اعداد: هيئة التحرير
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طرائف رم�سانية

حل العدد ال�سابق

بني الحجاج وأعرايب صائم 
   خرج الحجاج ذات يوم قائظ فأحرض له الغذاء فقال: اطلبوا 

به  أعرابيًّا ، فأتوا  من يتغذى معنا ، فطلبوا ، فلم يجدوا إال 

فدار بني الحجاج واألعرايب هذا الحوار:

الحجاج: هلم أيها األعرايب لنتناول طعام الغذاء .

األعرايب: قد دعاين من هو أكرم منك فأجبته .

الحجاج: من هو ؟

األعرايب: الله تبارك وتعاىل دعاين إىل الصيام فأنا صائم .

الحجاج: تصوُم يف مثل هذا اليوم عىل حره .

األعرايب: صمت ليوم أشد منه حرًا .

الحجاج: أفطر اليوم وصم غًدا .

األعرايب: أَو يضمن األمري أن أعيش إىل الغد .

الحجاج: ليس ذلك إيلَّ ، فعلم ذلك عند الله .

األعرايب: فكيف تسألني عاجالً بآجل ليس إليه من سبيل .

الحجاج: إنه طعام طيب .

األعرايب: والله ما طيبه خبازك وطباخك ولكن طيبته العافية .

الحجاج: بالله ما رأيت مثل هذا .. جزاك الله خريًا أيها األعرايب، 

وأمر له بجائزة.

البخالء والصوم 
البخيل وظهر عليه  دخل شاعر عىل رجل بخيل فامتقع وجه 

القلق واالضطراب ، ووضع يف نفسه إن أكل الشاعر من طعامه 

فإنه سيهجوه .. غري أن الشاعر انتبه إىل ما أصاب الرجل فرتفق 

بحاله ومل يطعم من طعامه .. ومىض عنه وهو يقول:

   تغري إذ دخلت عليه حتى .. فطنت .. فقلت يف عرض املقال

          عيلَّ اليوم نذر من صيام .. .. فارشق وجهه مثل الهالل 

ومن ذلك ما قال أبو نواس يهجو الفضل قائالً:

          رأيت الفضل مكتئبًا .. .. يناغي الخبز والسمكا

          فأسبل دمعة ملا .. .. رآين قادًما وبىك

  فلام أن حلفت له .. .. بأين صائم ضحكا 

حلوى قدمية
- أهدى أحد األدباء يف شهر رمضان صديقاً له نوعاً من الحلوى 

قد فسد مذاقها لقدمها، وبعث معها بطاقة كتب فيها : إين 

اخرتت لهذه الحلوى السكر املدائني والزعفران األصفهاين ، 

فأجابه صديقه بعد أن ذاق طعمها : والله ما أظن حلواك هذه 

صنعت إال قبل أن تفتح املدائن وتبنى أصفهان
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ال آكُُل لحم الجدي
كان أشعب أشد الناس طمعاً، فدخل عىل أحد الوالة يف أول يوم من شهر 

رمضان يطلب اإلفطار وجاءت املائدة وعليها جدي، فأمعن فيه أشعب حتى 

ضاق الوايل وأراد االنتقام من ذلك الطامع الرشه فقال له: اسمع يا أشعب 

إليهم من يصيل بهم يف شهر رمضان،  إن أهل السجن سألوين أن أرسل 

فاميض إليهم وصل بهم، واغنم الثواب يف هذا الشهر، فقال أشعب وقد 

فطن إىل غرض الوايل منه: أيها الوايل لو أعفيتني من هذا نظري أن أحلف 

لك بالطالق والعتاق إين ال أكل لحم الجدي ما عشت أبداً فضحك الوايل.

صمناه يوماً واحدا
ثالثني  اجتمعنا  فأجابوا  الحمقى كيف صمتم يف رمضان؟    لبعض  قيل   -

رجالً فصمناه يوماً واحد.

 دجاج كآل فرعون

يريد  يكن  الرجل مل  ولكن  معه،  الطعام  ليتناول  عند رجل  أشعب  جلس 

ذلك ..فقال إن الدجاج املعّد للطعام بارد ويجب أن يسخن؛ فقام وسخنه 

..وتركه فرتة فقام وسخنه ..وتركه فرتة فربد فقام مرة أخرى وسّخنه ...وكرر 

هذا العمل عدة مرات لعل أشعب ميّل ويرتك البيت،فقال له أشعب: أرى 

دجاجك وكأنه آل فرعون؛ يعرضون عىل النار غدوا وعشيا.
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علمية وطبية

• اعداد:عيل الهاشمي

املرحلة األوىل: أين أجد األصدقاء؟

• ابحث يف يومك

يشاركونك  الذين  األشخاص  عن  ابحث  مبعنى 

اليومية، زمالء املدرسة أو الجامعة، زمالء  حياتك 

نفس  يشاركونك  الذين  جريانك  ورمبا  النادي، 

املواعيد اليومية، مواعيد الذهاب واإلياب، هؤالء 

ثابتة  وأماكن  مواعيد  يف  بهم  تلتقي  الذين  الناس 

هم  الطرفني  من  أي  من  مجهود  أو  ترتيب  بدون 

أفضل أصدقاء بالنسبة لك

• استخدم وسائل التواصل االفرتايض

انتظر، ال نقصد هنا استبدال التواصل االجتامعي 

باالفرتايض، ولكن املقصود ابحث عن املجموعات 

عىل  مجموعة  مثاًل  بعينه،  مبوضوع  تهتم  التي 

موقع فيسبوك

عىل سبيل املثال “محبو علوم الفلك” هل رأيت 

نوع  حدد  البداية،  هنا  من  إًذا  االهتاممات؟  هذه 

تشاركك  التي  املجموعة  عن  وابحث  اهتامماتك 

نفس االهتامم وانضم لها

عالقات  عىل  تحافظ  كيف  الثانية:  املرحلة 

الصداقة؟

• ابحث عن اهتاممات أخرى مشرتكة

بعد أن وجدت األشخاص الذين يتشاركون معك 

االهتاممات وتشعر أّنهم أصدقاء محتملون، يجب 

عليك أن تبحث معهم عن اهتاممات أخرى مشرتكة 

غري التي جمعتكم يف البداية، ألنهم رمبا مارسوا 

الصدفة  سبيل  عىل  أو  مجربين  االهتاممات  هذه 

بهذه  عالقاتهم  انتهت  فإذا  األوىل،  للمرة  أو 

االهتاممات فقد يصعب عليك مقابلتهم مرة أخرى. 

وبذلك  يجمعكام  ابحثا سوًيا عن يشء جديد  لذا، 

ستجد مجاالت مختلفة للحوار واملشاركة.

• اطلب وسائل االتصال

ال تخجل من ذلك، هذا أمر طبيعي، كيف ميكنك 

وسائل  أي  لديك  ليس  شخص  مع  تتواصل  أن 

للوصول له! واليوم مع وسائل التواصل االفرتايض 

ميكنك أن تتواصل مع أي شخص دون أن تقتحم 

الهاتف،  عىل  لتحادثه  مثاًل  وتضطر  خصوصيته 

الخاص  حسابه  عىل  رسائل  له  ترسل  أن  فيمكنك 

كام  للرد،  يناسبه  الذي  الوقت  اختيار  حرية  وله 

الحوار  مجال  وأخباره سيصبح  أّنه مبشاركة صوره 

مفتوحا وسهال، حتى أرقام الهاتف ميكن استغاللها 

مبحادثته من خالل برنامج “واتس اب”.

• اجعل البداية من عندك

من  ألمرهم،  يهتم  من  أبًدا  ينسون  ال  الناس 

يف  بالرغبة  يشعرهم  من  الحديث،  يبادئهم 

افعل ذلك كام يحلو  بينهم،  العالقة  الحفاظ عىل 

لك، هناك الكثري من الفرص واملناسبات، فيمكنك 

مثاًل أن ترسل ملن ترغب يف توطيد عالقات صداقة 

عيد  أورمبا  األعياد،  مبناسبة  تهنئة  رسائل  معهم، 

أن  ميكنك  يفرح  ما  حدث  إذا  أو  الشخص،  ميالد 

الشخص  هذا  أصاب  إذا  واألقوى  الشخص،  تهنئ 

مكروه ال قدر الله فإّنه لن ينىس قط اهتاممك ألمره 

حتى ولو مبكاملة هاتفية فقط.

• أرشكهم يف حياتك

بدأت وفعلت كل ما سبق ولكن الزالت العالقة 

تفعل شيًئا مختلًفا، شارك  أن  ضعيفة، رمبا عليك 

من تهتم ألمرهم شؤون حياتك واطلب رأيهم أو 

النصيحة، ورمبا العون يف حالة الحاجة إىل ذلك، 

العالقة  وتجعل  الحواجز  تكس  الطريقة  فبهذه 

تدخل مرحلة أعمق.

للطاقة! صار ذلك ممكنا بفضل مرشوع علمي سويدي  النبات إىل مخزن   تحويل 

يقوم خالله النبات بامتصاص مادة لدنة موصلة للكهرباء. وتتحول هذه املادة اللدنة 

إىل مادة هالمية موصلة للكهرباء. 

ولتحويل الوردة إىل مخزن للطاقة )بطارية( استخدم الباحثون جدائل البوليمرات 

أي  وهي  كإلكرتوليت   ETE-S مادة  و  كهربية  كأقطاب  الكبرية  األوعية  يف  املوجودة 

مادة تحتوي عىل أيونات حرة تشكل وسيطا ناقال للكهرباء وهو ما يشبه طريقة عمل 

البطارية “حيث استطعنا شحن الوردة مئات املرات دون فقدان أي من طاقتها" حسبام 

أوضحت إليني ستافرينديو، كبرية الباحثني الذين قاموا بالدراسة.

تحويل وردة إىل بطارية تخزن الكهرباء

 يف السويد

كيف ميكن إقامة 

صداقات تستمر 

لفرتات طويلة؟
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بعض  تخلف  باملقابل  أنها  إال  جمة،  منافع  للتكنولوجيا  أن  ومع 

األرضار، منها أمراض يف جسم اإلنسان. 

إىل  الربيطاين   )Daily Record  ( ريكورد"  "دييل  موقع  أشار  فقد 

بعض هذه األمراض التي بدأت تظهر حديثا بسبب التكنولوجيا، منها

أوال: متالزمة كوع التنس سميت بهذا االسم ألنها باألساس ُتصيب 

الحاسوب،  مستخدمي  ُتصيب  أصبحت  حديثا  لكنها  التنس،  العبي 

وذلك نتيجة لحركة األصابع واملعصم الدامئة. 

وتبدأ الحالة بالظهور عىل شكل التهابات يف املعصم، وتسبب أملا 

أثناء الحركة، وصعوبة يف اإلمساك وحمل األشياء، حتى تلك الخفيفة 

منها. 

لألمواج  العالية  الحساسية  ثانيا: 

مستخدمو  يتعرض  الكهرومغناطيسّية 

األجهزة الحديثة ألمواج كهرومغناطيسية 

تتولد من كل األجهزة الكهربائية املحيطة 

أعراض  ظهور  أحيانا  يسبب  قد  ما  بنا، 

أمل  بني  ترتاوح  والتي  للبعض،  مرضّية 

واألمل  الجلدية  الحساسية  إىل  الرأس 

العضيل.   

وضع  عند  الفخذين  متالزمة  ثالثا: 

الفخذين،  عىل  املحمول  الحاسوب 

مرتفعة،  حرارة  لدرجة  الجلد  يتعرض 

 42 إىل  تصل  قد  الحاسوب،  من  متولدة 

درجة، وتكرار هذا األمر كثريا قد ُيسبب 

حروقا خطرية لجلد الفخذين.  

نتيجة  وتحدث  الرقبة  متالزمة  رابعا: 

تغيري وضعية الرقبة؛ وذلك بسبب وضع 

الشاشة يف مستوى أدىن من الوجه. 

ويؤدي أيضا انحناء الرأس لألمام، الذي يصل أحيانا إىل 60 درجة، 

لتشُكل ثقال كبريا عىل الرقبة، قد يصل إىل 27 كيلوغراما، ما قد يسبب 

توترا يف عضالت الرقبة، وأحيانا التيبس والشد العضيل.    

إىل  الدائم  فيسبوك  استخدام  يؤدي  فيسبوك  اكتئاب  خامسا: 

مدمني  وُيصيب  الواقعية،  االجتامعية  الحياة  عن  الشخص  انفصال 

الخدمة حني يغيبون عنه ولو لفرتات قليلة، والحزن، وتظهر عليهم 

عالمات القلق والتوتر التي قد تصل لالكتئاب.   

سحب  وتكرار  اللمس  شاشات  ظهور  مع  األصابع  متالزمة  سادسا: 

املستخدم إلصبعه عليها ملسافات تصل أحيانا إىل 12 سنتمرتا، وذلك 

التي  الحاالت  من  الكثري  )التابلت(، ظهرت  اللوحية  األجهزة  بعض  يف 

ُتجرح فيها أطراف األصابع، وأحيانا تصاب برضوض وتقرحات جلدّية. 

التي يستخدمها من فرتة  ويقرتح األطباء أن ُيغري الشخص األصابع 

ألخرى.   

وسائل  يستخدم  من  بعض  يصيب  اإللكرتونية  الرنجسية  سابعا: 

التواصل االجتامعي حب الذات، ويكون أكرث تأمال لشخصيته الجديدة 

واملنشورات،  الصور  من  ينشئها  التي 

شخصيته  بناء  يف  أكرث  وينهمك 

ذاته  الوقت  يف  محاوال  االفرتاضية، 

عىل  سواء  لها،  مشابها  الواقع  جعل 

وتزيد  االجتامعي،  أو  الجسدي  الصعيد 

التكنولوجيا من النزعة الرنجسّية والرغبة 

ميكن  ال  الذي  الذايت  للكامل  للوصول 

تحقيقه لنفسه.   

األبعاد  ثالثية  الصور  صداع  ثامنا: 

إىل  األبعاد  ثالثية  النظارات  دخول  مع 

إلصابة  استخدامها  أدى  السينام،  عامل 

أوجاع  وأعراضها:   3D" مبتالزمة  البعض 

والدوار،  العني،  واحمرار  الرأس،  يف 

يعانون  الذين  لألشخاص  بالنسبة  خاصة 

من اضطراب يف الحركة نتيجة األجسام 

التي تربز من الشاشة وتعكسها النظارات، 

والتي تخاطب املناطق الحساسة للحركة 

والتوازن يف الدماغ.   

الرقمية يؤدي  تاسعا: متالزمة العني 

التحديق لساعات طويلة يف الشاشات الرقمية إىل جعل العني ترمش 

بسعة أقل، وإىل جفافها، باإلضافة إىل احمرارها، ونزول الدموع منها، 

وتورم يف الجفنني.  

أثناء  الشاشة  عىل  املتكرر  للضغط  نتيجة  اإلبهام  متالزمة  عارشا: 

الحالة  للتنقل بني الصفحات، وتؤدي هذه  الكتابة واستخدام اإلبهام 

إىل حدوث أمل يف عضالت اإلبهام،وينصح األطباء يف هذه الحالة بأن 

يحاول الشخص استخدام أصابع أخرى للكتابة أو اليد األخرى.

ماذا تعرف عن "أمراض" التكنولوجيا الحديثة؟
استحوذت التكنولوجيا الحديثة عىل حيز كبري من حياة الناس، وأصبحت الهواتف الذكية وأجهزة الحاسوب 

املحمولة ُمالزمة لإلنسان أينام ذهب. 
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تنمية 

متى تقرأ بصمت 

أو بصوت مرتفـــــع أثناء التعُلم؟

تنمية
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القراءة الجهرية

نطق  عىل  تعتمد  التي  هي  الجهرية  القراءة 

كنت  إن  حتى  ومسموع،  واضح  بصوٍت  الكلامت 

تفعل ذلك لذاتك فقط لكن املهم أن تكون قادًرا 

عىل سامع ما تنطقه.

عىل  تساعدنا  أّنها  الجهرية  القراءة  مميزات  من 

وإدراك  صحيح،  بشكل  الكلامت  نطق  من  التمكن 

املخارج السليمة لأللفاظ.

وبالتايل من املفيد لنا استخدام القراءة الجهرية 

اللغة  يف  نحتاج  أّننا  حيث  اللغات،  تعلم  يف 

بصورة  الكلامت  نطق  عىل  قدرتنا  من  التأكد  إىل 

مفهومة، ومع االعتامد عىل القراءة الجهرية سيكون 

ذلك ممكًنا.

أّنها  هي  الجهرية  القراءة  مميزات  من  أّنه  كام 

تساعدنا عىل حفظ املعلومات بصورة أرسع، فمع 

نطق الكلامت، فإّن ذلك قد يأخذ بعًضا من الوقت، 

لكن يف النهاية فإّننا نحصل عىل فرصة أكرب للتفكري 

يف  تركيزنا  ويكون  حفظه،  وكيفية  نتعلمه  فيام 

القراءة أعىل بحيث ال نتأثر بأي مشتتات من حولنا، 

بصورة  املعلومات  لحفظ  القابلية  تأيت  هنا  ومن 

أرسع.

الجهرية  القراءة  يف  الوحيدة  املشكلة  تبدو  قد 

متمثلة يف عامل الوقت؛ ألّنه كام ذكرنا نحتاج إىل 

القراءة  عن  الجهرية  القراءة  حالة  يف  أكرب  وقت 

الصامتة، وهو يشء ال يتوفر لنا طوال الوقت.

القراءة الصامتة

عىل  قدرتنا  عىل  فقط  تعتمد  الصامتة  القراءة 

فهم املعنى املكتوب، حتى لو كنا غري قادرين عىل 

نطق الكلامت بصورة صحيحة، فاألهم هو إدراك 

الكتاب،  يف  املوجودة  الجمل  ثم  ومن  املعاين 

دون  فقط،  العني  باستخدام  تتم  هنا  فالقراءة 

الحاجة إىل التكلم أو نطق الكلامت.

وهذا النوع مينع عن األشخاص الشعور بالحرج، 

حيث  مجموعة،  وسط  الدراسة  حالة  يف  سيام  ال 

يخىش أحدهم أن ينطق كلمة فيتعرض للنقد ممن 

الحديث  طريقة  يف  أو  نحوي  خطأ  بسبب  حوله، 

نفسها.

تساعدنا القراءة الصامتة عىل معرفة كم كبري من 

املعلومات يف وقت قليل؛ ألّنها ال تأخذ الكثري من 

الوقت. كام أّن الرتكيز يف القراءة يكون عىل املعنى 

طريقة  مثل  آخر  بعنرص  االهتامم  دون  فقط، 

النطق، فيكون االهتامم األوحد هنا باملعاين.

لكن تتمثل مشكلة القراءة الصامتة يف أّن الذهن 

وبالتايل  املذاكرة،  أثناء  للتشتت  قابلية  أكرث  يكون 

قد ال نتمكن من حفظ أو استيعاب كل ما نقرأه من 

معلومات.

االرتباط بني أنواع القراءة وأمناط التعلم

القراءة  أنواع  بني  وثيق  ارتباط  يوجد  الواقع  يف 

البرصي  النمط  أصحاب  أّن  حيث  التعلم  وأمناط 

يف  الصامتة  القراءة  استخدام  إىل  أكرث  مييلون 

الدراسة، بينام أصحاب النمط السمعي مييلون إىل 

القراءة الجهرية.

وبالتايل فالبعض يختار نوع القراءة بناًء عىل منط 

التعلم الخاص به، ويرتك النوع اآلخر الذي يحتوي 

عىل قدر من الفائدة كذلك.

كيفية  عن  سنتحدث  التالية  الفقرة  يف  لذلك 

نرتك  ال  بحيث  املذاكرة،  يف  النوعني  بني  الجمع 

ًقا للنتائج 
أنفسنا نتحرك طبًقا لنمط تعلمنا، ولكن وف

التي نحتاج إىل تحقيقها من التعلم.

الجمع بني االثنتني يف املذاكرة

من  قدر  أكرب  عىل  بالحصول  نهتم  جميعنا 

والحفظ  الفهم  عن  فنبحث  نتعلمه،  مام  الفائدة 

ام أّننا نريد إنجاز أكرب قدر ممكن 
يف الوقت ذاته، ك

أننا  من  التأكد  مع  قليل،  وقت  املعلومات يف  من 

قادرين عىل حفظه بشكل صحيح.

فإّننا  األشياء،  هذه  عىل  نحصل  حتى  وبالتايل 

نلجأ إىل استخدام كٍل من القراءة الجهرية والقراءة 

ت التالية سأخربك 
الصامتة يف املذاكرة. يف الخطوا

كيف ميكننا أن نفعل ذلك بالشكل الصحيح.

أنواع  استخدام  من  التمكن  جوهر  الحقيقة  يف 

يف  لهام  السليم  الرتتيب  عىل  يعتمد  القراءة 

الدراسة.

تأخذ  حيث  الصامتة،  القراءة  مع  تكون  فالبداية 

هذه  يف  فهمه.  وتحاول  تتعلمه  عاّم  عامة  فكرة 

املرحلة ستجد أّنك تفهم املكتوب يف وقت قليل 

كام تحدثنا.

ثم بعد ذلك تتحول إىل التخصص أكرث من ناحية 

االعتامد عىل القراءة الجهرية، حيث تبحث يف هذه 

املرحلة عن الحفظ.

عليك  سيوفر  ذلك  فإّن  االختبارات  أوقات  يف 

الكثري من الوقت، وسيمنحك كفاءة أعىل يف الحفظ 

تحتاج إليها لألداء الجيد يف االختبار.

أّن القراءة بنوعيها هي مفتاح النجاح  تذكر دامًئا 

يف عملية التعلم، ولذلك كن حريًصا عىل تطبيقهام 

بشكل صحيح.

أثناء التعُلم؟
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في الختام

أمري املؤمنني )عليه السالم( والقرآن الكريم

هًا أنظار املسلمني  مام قال أمري املؤمنني عيّل عليه الّسالم يف شأن القرآن الكريم موجِّ
ة هذا الكتاب اإللهّي املقدس: إىل أهميَّ

ها الّناُس فيام استحَفَظكم من كتابه« »اللَه الله أيُّ
 

»َعليُكم بكتاب الله فإنَّه الَحبُل املتني، والّنوُر 

ّي الناِقع، والعصمُة  املبني، والّشفاُء الّنافع، والرِّ

للمتمّسك، والّنجاُة للمتعلِّق، ال َيْعَوجُّ فُيقام، وال 

َيزيُغ َفُيسَتعَتب« 

»تعّلموا القرآن فانه أحسن الحديث، وتفّقهوا فيه 

فإنَّه ربيع القلوب«  

»إّن الله عّزوجّل َليهمُّ بعذاب أهل األرض جميعًا 

حّتى ال يحايش منهم أحدًا إذا َعِملوا باملعايص 

يب ناقيل  واجرتحوا الّسّيئات، فإذا نظر إىل الشِّ

لوات، والِولدان يتعلَّمون القرآن،  أقدامهم إىل الصَّ

ر ذلك عنهم«  رحَمُهم فأخَّ
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