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روي عن عبد الله بن عباس أنه قال: 

قال يل الحسني عليه السالم:

»يا ابَن عباس، ال تتكّلمّن مبا ال ُيْعنيَك فإنني أخاف عليَك الِوزَر، 

وال تتكّلمّن مبا ُيعنيك حتى َترى له موضعًا، 

َفُربَّ متكّلم قد تكّلَم بحقٍّ َفعيَب، 

وال متارَيّن حلياًم وال سفيهًا، 

فإّن الحليَم يقليَك، والّسفيه ُيرديك، 

وال تقوَلّن َخلَف أحٍد إذا توارى عنَك،

 إال مثَل ما ُتحبُّ أن يقوَل عنَك إذا تواَرْيَت عنه،

 واعمل َعمَل عبٍد َيعَلُم أّنه مأخوٌذ باإلجرام ُمجزٌي باإلحسان، والّسالم«.



ثالثة وعرشون عاما سعى فيها رسول 

وسلم(  وآله  عليه  الله  )صىل  الله 

بجهد ليس للكلل معه مكانة، وعمل 

اجل  من  معه صحبة،  للتواين  ليس 

البقعة  تلك  يف  السامء  رسالة  نرش 

ويف  املساحة  حيث  من  البسيطة 

تلك األمة القليلة العدد.

 وضحى يف سبيل ذلك بكل ما كان 

وسلم(  وآله  عليه  الله  )صىل  ميلك 

وزوجه السيدة خديجة الكربى سالم 

الله عليها، فضال عن تلك التضحيات 

الجسام يف ارواح األعزاء من األهل 

النهائية  النتيجة  لتكون  واالصحاب 

عىل  انقلبتم  قتل  أو  مات  )أفنئ 

اعقابكم(.

حول  اسئلة  هنا  ترد  قد  بداهة  و 

االسباب التي أدت اىل الوصول اىل 

هذه النتيجة التي أقل ما يقال عنها 

ومن  تكون!!  أن  ينبغي  كان  ما  أنها 

ال  املثال  سبيل  عىل  االسئلة  تلك 

الحرص؛ 

هل كان االختيار اإللهي لهذه البقعة 

غري مناسب؟ 

الثلة  وتلك  الرسول  كان  هل  أو 

غري  حقا  به  آمنت  التي  القليلة 

غري  أو  الرسالة،  تبليغ  يف  كفوءة 

الرسايل  العمل  مبقتضيات  ملمة 

التساؤالت  من  وغريها  املطلوب؟ 

املشابهة.

جداال  حتى  او  نقاشا  يقبل  ال  ومام 

الله تعاىل عامل بكل  بسيطا يف ان 

االمور صغريها وكبريها؛ وأنه يعلم 

بالنتائج قبل صدور األعامل؛ كام انه 

االمور  تسيري  كيفية  يعرف  حكيم 

كامل  لتحقيق  الوجوه  أحسن  عىل 

البرش  خري  اختار  لذلك  االهداف، 

الشاملة  الكاملة  برسالته  للنهوض 

اال  سليم  قلب  اىل  تصل  مل  التي 

ومتلكته وهيمنت عليه ومألته إميانا.

كان  فأين  كذلك  االمر  كان  واذا   

وهل  األمة؟،  انقلبت  حتى  الخلل 

ومَل  أخرى؟؛  خيارات  هناك  كانت 

كل  ملء  اىل  تعاىل  الله  يعمد  َلمنْ 

باإلميان  حينها  املوجودة  القلوب 

وهو القادر عىل كل يشء؛ 

الله  اراد  التي  الرسالة  ما  وأخريا   

وراء  من  للبرش  يقدمها  ان  تعاىل 

تلك التضحيات مقارنة بتلك النتائج 

البرشي  العدد  حيث  من  البسيطة 

متام  واملدرك  حقا  اميانا  املؤمن 

االدراك للرسالة االلهية العظمى.

وكثرية  واسعة  اجابات  لها  أسئلة 

كبرية  جهودا  تحتاج  ومتشعبة 

الورق  من  واسعة  ومساحات  ايضا 

لإلحاطة بها، ولكن رسول الله صىل 

للناس  اخترصها  قد  وآله  عليه  الله 

هداية  ميادين  يف  العاملني  ولكل 

من  إلنقاذهم  والساعني  الناس 

قالها  التي  بكلمته  والرشك  الضالل 

طالب  ايب  بن  عيل  املؤمنني  ألمري 

اليمن  اىل  سريه  حني  السالم  عليه 

وهو صىل الله عليه وآله عىل فراش 

اىل  الحاجة  أشد  يف  وكان  املرض 

الناس  هداية  آثر  لكنه  قربه،  ابقائه 

حتى آخر لحظة من حياته فقال له: 

رجاًل،  بك  الله  يهدي  لنئ  عيل!..  )يا 

الشمس  عليه  طلعت  مام  لك  خري 

وما غربت(.

فيه  والتمعن  الحديث  هذا  ومن 

صغر  مدى  يتبني  باستفاضة 

حجم  أمام  الجسام  التضحيات 

ضآلتها  برغم  املرجوة  النتائج 

التضحية  حلقات  ولتستمر  وقلتها؛ 

بعد رسول الله صىل الله عليه وآله 

الله  صلوات  بيته  آل  يف  وسلم 

عابئني  أجمعني غري  عليهم  وسالمه 

مبا يخرسونه مهام كان.  

تضحية الهداية 

في البدء
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وقع املتويل الرشعي للعتبة الحسينية املقدسة الشيخ عبد املهدي 

الكرباليئ مذكرة تعاون مع وزير التعليم العايل والبحث العلمي 

عبد الرزاق العيىس يف املجاالت العلمية والتعليمية والثقافية.

وتهدف املذكرة اىل توسيع نطاق العلم واملعرفة، ورفع املستوى 

العلمي والثقايف، واستثامر القدرات واإلمكانيات املتوفرة لتحقيق 

األهداف املشرتكة، بحسب ما جاء يف املذكرة.

وتتضمن املذكرة أحد عرش بندا هي:

املادة أوال: التعاون يف املجاالت التعليمية

1- عقد دورات تعليمية مشرتكة.

2- تبادل األساتذة والخرباء.

3- التعاون يف مجال تقييم البحوث والدراسات العلمية.

4- تبادل الربامج االلكرتونية، األفالم، األرشطة التعليمية.

باملاجستري  املرتبطة  الدراسية  واالطاريح  الرسائل  تبادل   -5

والدكتوراه.

6- توفري املنح والزماالت الدراسية لخرباء وأساتذة الطرفني.

املادة ثانيا: التعاون يف املجاالت العلمية

1- إعداد وتدوين وترجمة النصوص واملتون الدراسية.

2- دعوة أساتذة وخرباء من الطرفني إللقاء املحارضات واملشاركة 

يف الندوات واملؤمترات العلمية.

التي  العلمية  املقاالت  املجالت،  الكتب،  مجال  يف  التعاون   -3

يحتاج إليها الطرفان.

املادة ثالثا: التعاون يف املجاالت الثقافية

1- توفري األرضية املناسبة لنرش العلوم واملعارف.

2- اقامة معارض ثقافية بصورة مشرتكة.

3- اقامة املسابقات املشرتكة.

املادة رابعا: التعاون يف مجال العالقات

1- عقد املؤمترات والندوات العلمية والفكرية.

2- نرش اآلثار والنتاجات العلمية للطرفني وفق املنهجية العلمية.

3- تبادل الزيارات بني مسؤويل الطرفني واملالكات الوظيفية.

4- تبادل قواعد البيانات للمؤسسات العلمية ومالكاتها مبا هو متاح 

لدى الطرفني.

املادة خامسا:التعاون اإلداري- التنظيمي

السابقة يف أرسع وقت  بالبنود  وضع اآلليات والربامج املرتبطة 

ممكن وتوفري سبل إنجاحها.

املادة سادسا: تنفيذ جميع املواد املارة الذكر 

من  بها  املعمول  والقوانني  للتعليامت  وفقا 

قبل الطرفني.

أ- التعليامت والقوانني املتبعة من قبل وزارة 

التعليم العايل والبحث العلمي.

قبل  من  املتبعة  والقوانني  التعليامت  ب- 

األمانة العامة للعتبة الحسينية املقدسة.

املكافآت  منح  للطرفني  يحق  سابعا:  املادة 

من  االستفادة  عند  لألساتذة  التشجيعية 

خرباتهم.

املادة ثامنا:املتابعة

كربالء  مركز  مدير  السيد  قبل  من  االتفاقية  بنود  متابعة  تتم 

للدراسات والبحوث ممثال عن العتبة الحسينية املقدسة، والسيد 

وكيل وزير التعليم العايل والبحث العلمي ممثال عن الوزارة.

املادة عارشا: املدة

تاريخ توقيعها من  ابتداًء من  التنفيذ  أ- تدخل هذه املذكرة حيز 

باتفاق  مستقبال  عليها  التعديالت  إجراء  ويجوز  الطرفني،  قبل 

الطرفني.

ب- االتفاقية نافذة ملدة خمس سنوات فقط قابلة للتجديد وفقا 

لرغبة الطرفني.

املادة الحادية عرش: حل االختالف

بنود املذكرة،  تنفيذ  الطرفني حول  لدى حصول أي اختالف بني 

يتم حسمها عن طريق املفاوضات والقرار املشرتك املتخذ من 

قبل الرؤساء.

العتبة الحسينية املقدسة توقع مذكرة تعاون مع وزارة التعليم 
العايل والبحث العلمي

أخبار  و تقارير
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أخبار  و تقارير

كلية  يف  وال��ت��دري��يس  الباحث  كشف 

عبد  عدنان  الدكتور  كربالء  جامعة  الزراعة 

بعنوان  دراس��ة  انجازه  عن  لهوف  الجليل 

تهاجم  التي  الفطريات  وتشخيص  "ع��زل 

اإلمام  مكتبة  يف  التاريخية  املخطوطات 

عىل  وتشخصيها  ال��س��الم  عليه  الحسني 

مركز  مع  بالتعاون  الجزيئي"  املستوى 

اإلمام الحسني عليه السالم لصيانة وترميم 

الحسينية  للعتبة  التابع  املخطوطات 

املقدسة.

يف  تسجل  التي  األوىل  هي  وال��دراس��ة 

التقانات  معلومات  لتسجيل  العاملي  املركز 

وباحث  علمي  مركز  من   )NCPI( اإلحيائية 

عراقي يف هذا املجال.

علمية  أساليب  "استخدمنا  لهوف  وقال 

حديثة يف طريقة التشخيص باعتامد طريقة 

تسلسل  وتحديد  املتسلسل،  البلمرة  تفاعل 

القواعد النيرتوجينية يف انجاز الدراسة".

املوقع  الدراسة يف  "تم تسجيل  وأضاف 

التقانات  معلومات  لتسجيل  العاملي 

الحسني  اإلم��ام  باسم   )NCPI( اإلحيائية 

عليه السالم باللغة االنكليزية، مبينا ان هذه 

الخطوة ستكون بداية لعزل فطريات أخرى 

وبكرتيا تهاجم املخطوطات التاريخية".

"ان  كربالء  جامعة  يف  التدرييس  وأوضح 

األكرث  األساليب  تحديد  اىل  تهدف  الدراسة 

من  األن��واع  هذه  عىل  السيطرة  يف  فاعلية 

األجناس  عىل  والتعرف  املجهرية،  األحياء 

والحد  املخطوطات  املنترشة عىل  الفطرية 

من أثارها الجانبية".

مركز  يف  املخترب  مسؤول  قال  جهته  من 

زغري  احمد  السالم  عليه  الحسني  اإلم��ام 

النقية  املزارع  تحضري  للباحث  وفر  "املركز 

مخطوطات  من  عينات  بأخذ  للفطريات 

ان  موضحا  املقدسة،  الحسينية  العتبة 

الدراسة استمرت ملدة شهرين تقريبا".

تأيت  ال��دراس��ة  ه��ذه  "ان  وأض���اف 

الباحثني  لرعاية  املركز  مبادرات  ضمن 

وتقديم الدعم لهم يف إكامل إعاملهم 

البحثية".

التي  الفطريات  ان  اىل  زغ��ري  ول��ف��ت 

فعال  م��وج��ودة  ليست  ال��دراس��ة  تناولتها 

تعرض  ح��ال  يف  بل  املخطوطات،  عىل 

املخطوطات اىل ظروف غري مناسبة تسهل 

منو هذه الفطريات عليها.

مايو  ايار/  مطلع  حصد  قد  املركز  وكان 

مشاركته  خالل  ذهبيتني  ميداليتني  املايض 

ال��دويل  العلمي  امل��وس��م  فعاليات  يف 

ومعارض  العمل  وورش  للمؤمترات  الثالث 

التدريبية  املؤسسات 

ال��ع��اص��م��ة  يف 

امل���ال���ي���زي���ة 

كواالملبور.

 (5000( وصول  عن  املقدسة  الحسينية  العتبة  مكتبة  ادارة  اعلنت 

عنوان للكتب النادرة للمكتبة.

 وقال مسؤول شعبة نظم املعلومات )السيد حسني رضوي( : ان  

عنوان   )5000( ال�  يقارب  ما  برشاء  انفردت  املقدسة  الحسينية  العتبة 

معرض  من  مختلفة  باختصاصات  اجنبية  مصادر  من  النادرة  للكتب 

جمهورية مرص الدويل.

قبل فرتة قصرية  اعلنت  ان  لها  املكتبة سبق  ان  واوضح رضوي: 

اطالق مرشوع الفهرس العراقي املوحد الذي شهد اتحاد فهارس اكرث 

من 20 مكتبة تخصصية.

واشار اىل:  ان مرشوع الفهرس ساهم بتوفري قاعدة بيانات واحدة 

الهدف منها تسهيل عمل الباحثني يف ايجاد املصادر املطلوبة، فضال 

كالهندسية  العلمية  باملصادر  الرقمية  املكتبة  بتزويد  مساهمته  عن 

والطبية، ومبا يقارب )مائة الف( عنوان جديد اىل جانب انجاز مكتبة 

تخصصية يف االمام الحسني عليه السالم وبأربع لغات عاملية.

وهي  اجنبية  مصادر  من  الكتب  اغلب  ان  بقوله:  حديثه  وختم 

مجاين  بشكل  متاحة  غري  انها  اال  العنكبوتية  الشبكة  عىل  موجودة 

وتباع بأسعار باهظة، مؤكدا ان العتبة الحسينية عملت عىل توفريها 

مجانا لجميع الباحثني واالكادمييني.

 

منجز علمي لباحث عراقي يحمل اسم االمام الحسني يتم تسجيله يف مركز عاملي

5٠٠٠ عنوان لكتب نادرة تصل اىل مكتبة العتبة الحسينية، 
وآالف املصادر متاحة مجانا للباحثني
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أخبار  و تقارير

قال عضو لجنة اإلرشاد والتعبئة للدفاع عن عراق املقدسات 

التابعة للعتبة العلوية املقدسة السيد ابا ذر العوادي ان “ مبلغي 

والذين  البطلة  العراقية  القوات  مع  تقدمهم  يواصلون  اللجنة 

والعدوان  الشديد  الحر  ظّل  يف  الباهرة  االنتصارات  يحققون 

الرشس وهم صامئون متوكلون عىل الله الواحد األحد.

وأضاف العوادي ان " مبلغي اللجنة واملتطوعني معهم شاركوا 

العراقي  الجيش  أبطال  مع 

اإلرهاب  مكافحة  وجهاز 

والرد  االتحادية  والرشطة 

املدينة  اقتحام  يف  الرسيع 

يشرتك  فالكل  القدمية، 

ويقاتل ويتقدم وينقذ األرواح 

من املدنني األبرياء والجرحى 

من األهايل الذين يستخدمهم 

داعش درعا برشيا لهم".

يؤدون  املبلغني  ان  وتابع" 

من  أكرث  املعركة  هذا  يف 

مسؤولية ويواكبون لحظة بلحظة األبطال من قطعاتنا املنترصة، 

مكافحة  أبطال  مع   ،2017 حزيران  من   23 الجمعة  يوم  فكانوا 

اإلرهاب من زقاق إىل زقاق ومن منزل اىل منزل إذ األبنية القدمية 

واألزقة الضيقة التي يتمركز بها العدو املنكرس الذي يلفظ أنفاسه 

األخرية ويقذف بسمومه املتبقية من انتحاريني وقناصة أجانب 

مع  اللجنة  ومبلغي  الجنسيات،  مختلف  من  وانغامسني  وعرب 

التي  ووصاياها  املرجعية  بتوجيهات  يذكرونهم  البطلة  القوات 

ونقل  الصوم  أحكام  وبعض  الجهاد  أحاديث  وذكر  يوميا  توزع 

سالم املرجعية التي تبعثها اىل املقاتلني األبطال".

وإجالء  مبساعدة  يقومون  اللجنة  مبلغي   “ ان  العوادي  وقال 

هروبهم  بسبب  داعش  بنريان  أصيبوا  الذين  األبرياء  املدنني 

يف  القدمية  املدينة  أزقة  من 

األمنية،  القوات  نحو  املوصل 

أبطالنا  أوساط  يف  ويتنقلون 

يحققون  الذين  املقاتلني، 

وبشجاعة  الباهرة  االنتصارات 

سيدهم  شجاعة  من  مستلهمه 

وولديه  املؤمنني  امري  عيل 

الفضل  وأبا  الحسني  اإلمام 

السالم"،  "عليهم  العباس 

بصوالتهم املشهودة".

رسور   " اىل  العوادي،  واشار 

ليك  العيد  وينتظرون  واملرتفعة  العالية  ومعنوياتهم  املقاتلني 

يعيدوا يف نقاطهم ويف جبهاتهم، ويبعثون بسالمهم وتحياتهم 

وعهدهم ملرجعيتهم العليا يف النجف االرشف بأنهم لن يعودوا 

إىل ديارهم إال بعد أن يحرروا آخر شرب من ارض العراق العزيز 

من دنس داعش اإلرهايب".

صدر عن مركز االعالم الدويل يف قسم االعالم بالعتبة الحسينية 

املقدسة كتاب )عتبات العراق املقدسة يف ملف العالقات االيرانية- 

برتجمة  الخاص  الثاين  التوثيقي  االصدار  يعد  والذي  العثامنية(، 

الوثائق املستقاة من مركز االرشيف العثامين يف تركيا.

وقال مسؤول االصدارات الرتكية يف مركز االعالم الدويل صباح 

الحسينية  بالعتبة  االعالم  قسم  من  ورعاية  بتوجيه  الطالقاين: 

العثامنية الخاصة  الوثائق  املقدسة يستمر العمل برتجمة وتبويب 

أعاله  املوسوم  الكتاب  صدر  وقد  املقدسة،  والعتبات  بكربالء 

برتجمة االستاذ الدكتور أمري الخالدي رئيس قسم اللغة الرتكية يف 

جامعة الكوفة وبجهود تطوعية مباركة.

وثائق  بني  االصدار  هذا  يف  املرتجمة  الوثائق  تنوعت  وأضاف 

دينية وادارية واخرى اجتامعية ومالية وقانونية ضمن اطار العالقات 

بني الدولة الصفوية والدولة العثامنية، ويف فرتات شهدت تفاهم 

وانسجام مابني الدولتني املذكورتني.

العمل  يجري  االخرى  العثامنية  الوثائق  من  العديد  هناك  وتابع 

عليها حاليا ضمن مرشوع ُمعد لجلب وترجمة كافة الوثائق املتعلقة 

بكربالء املقدسة وبقية املدن والعتبات برعاية األمانة العامة للعتبة 

الحسينية املقدسة.

أدوار متعددة ملبلغي العتبة العلوية يف أزقة املوصل القدمية

وثائق رسمية تكشف وضع العتبات املقدسة يف ملف العالقات االيرانية-العثامنية
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 أرسل قسم الشؤون الفكرية والثقافية 

وبتوجيه  املقدسة  العباسية  العتبة  يف 

مساعدات  قافلة  العامة  امانتها  قبل  من 

الغذائية  املواد  من  العديد  ضمت 

املقدس  الشعبي  الحشد  ملقاتلوا 

والعز  الرشف  سواتر  عند  املرابطني 

الرش  عصابات  يقارعون  وهم  والكرامة 

اإلرهابية  داعش  عصابات  والظالم 

أرايض مغتصبة يف  تبقى من  ما  لتحرير 

املوصل الحدباء.

رئاسة  بينته  ما  وبحسب  هذه  القافلة 

يف  والثقافية  الفكرية  الشؤون  قسم 

كل  شملت  املقدسة  العباسية  العتبة 

الحرض- جبال  -تل اصفوك-  )البعاج  من 

املوصل  ملحافظة  التابعة  سنجار( 

املرجعّية  لتوجيهات  امتثاال  تأيت  والتي 

الدينّية الُعليا الحاّثة عىل دعم ومساندة 

الشعبّي  الحشد  وأبطال  األمنّية  القّوات 

والوقوف معها وهي تخوض غامر حرٍب 

أجل  من  اإلرهابّية  داعش  عصابات  ضّد 

استعادة ما ُسلب من أرايض العراق.

عدة  من  جزء  هي  هذه  املساعدات 

العتبة  وتواصلت  استمرت  قوافل 

العراق  ألبطال  بإيصالها  املقدسة 

املتواجدين يف جبهات القتال ومبختلف 

قواطع العملّيات والذين يضّحون بالغايل 

والنفيس من أجل حامية العراق من الزمر 

اإلجرامّية،  داعش  وعصابات  اإلرهابّية 

والوقوف معهم حتى تحرير آخر شرٍب من 

تربة هذا الوطن العزيز وبالنسبة لقسم 

الشؤون الفكرية فهذه هي القافلة الثانية 

مساعدات  تعقبها  ان  املؤمل  من  التي 

أخرى. 

املقاتلون من جانبهم شكروا 

املقّدسة  العّباسية  العتبة 

الكبرية،  جهودها  عىل 

املستمّر  وتواصلها 

خالل  من  معهم 

يف  املتكّررة  زياراتها 

املساعدات،  إيصال 

الدعم  وتقديم 

مؤّكدين  لهم..  الكبري 

حتى  انتصاراتهم  ومواصلة  ثباتهم  عىل 

تحقيق النرص، وتطهري أرض العراق من 

دنس هذه العصابات اإلجرامّية.

املقّدسة  العّباسية  العتبة  أّن  يذكر 

مساعدات  قوافل  إرسال  عىل  تحرص 

غذائّية وعينّية إىل كاّفة قواطع العملّيات 

العسكرّية دعاًم للقّوات األمنّية والحشد 

تشكيل  إىل  باإلضافة  األبطال  الشعبّي 

عوائل  تكريم  لغرض  مختّصة  لجنٍة 

شهدائهم ومتابعة حالة جرحاهم.

العتبة العباسية املقدسة ترفد مقاتيل الحشد 
الشعبي يف املوصل بقافلة مساعدات

أخبار  و تقارير
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الجمـــــــــعةشـــــــذرات
• الشيخ عبد المهدي الكربالئي

• المتولي الشرعي للعتبة الحسينية المقدسة (دام عزه)

• يعّدها ويحررها: صباح الطالقاين

شذرات الجمعة

الكرباليئ: بناء األرسة السعيدة يحفظ املجتمع الصالح

خالل  الكرباليئ  املهدي  عبد  الشيخ  العليا  الدينية  املرجعية  ممثل  قال 

املوافق  االخرة/1438ه�  25/جامدي  يف  الجمعة  لصالة  الثانية  الخطبة 

السعيدة  األرسة  عليها  تبنى  التي  األسس  بيان  يف  زلنا  ال  2017/3/24م" 

واملستقرة واملتامسكة، وال زلنا يف بيان كيفية بناء هذه األرسة التي يحفظ 

من خاللها املجتمع الصالح، ووصلنا اىل مرحلة مهمة يف بناء األرسة أال وهي 

مرحلة الزواج.. والكالم ليس موجها للشباب املقبلني عىل الزواج فقط، وإمنا 

لكل رجل متزوج وحتى الجد الذي له أوالد وأحفاد..

التي  املتدّنية  النظرة  الزوجية..  للعالقة  نظرتني  هناك  الكرباليئ"  وأوضح 

بسببها تحصل الكثري من املشاكل، والنظرة االسالمية السامية الراقية.. مبينا 

والعالقة  املرأة  اىل  والرجل  الشاب  ينظر  أن  صفتها  املتدّنية  النظرة  أن" 

له  املرأة  تنجب  وأن  الجنسية  والشهوة  للغريزة  اشباع  مجرد  بأنها  الزوجية 

أوالدا يكونون امتدادا له.. وهذه النظرة خاطئة.. وكذلك املرأة حينام تنظر 

وكأنثى  كامرأة  موقع  لها  يكون  أن  ملجرد  الزوجية  العالقة  واىل  الرجل  اىل 

مقبولة عند الرجال لتشبع غريزتها، أو ملجرد أن يكون هناك رجل يشاركها 

يف الحياة ليس إال.. هذه النظرة خاطئة أيضًا..

تكوين  وكيفية  بينهام  والعالقة  والزوجة  للزوج  اإلسالم  نظرة  وبني سامحته 

ٍج  َداَل َزونْ ِتبنْ ُتمنْ اسنْ األرسة الناجحة قائال" فلنتأمل هذه اآلية القرآنية: )َوِإننْ َأَردنْ

ًا  َتانًا َوِإمثنْ ئًا َأَتأنُْخُذوَنُه ُبهنْ ُه َشينْ َداُهنَّ ِقنَطارًا َفال َتأنُْخُذوا ِمننْ ُتمنْ ِإحنْ ٍج َوآَتينْ َمَكاَن َزونْ

ُكمنْ ِميَثاقًا  َن ِمننْ ٍض َوَأَخذنْ ُضُكمنْ ِإىَل َبعنْ ىَض َبعنْ َف َتأنُْخُذوَنُه َوَقدنْ َأفنْ ُمِبينًا )20( َوَكينْ

َغِليظًا )21(. فاالية أشارت أن الله تعاىل واالسالم ينظر اىل العالقة الزوجية 

بني الرجل واملرأة كرباط مقدس وميثاق مقدس البد أن ُيحرتم وُيعطى له 

قيمته ودوره يف الحياة.. وهذا ينبع من نظرة الرجل اىل املرأة كزوجة ونظرة 

املرأة اىل الرجل كزوج..

الفرد  حياة  يف  وخطرية  ومهمة  مقدسة  أهداف  هناك  الكرباليئ"  وتابع 

بناء األرسة، فلننظر اىل هذه  الناجحة ومن  الزوجية  العالقة  واملجتمع من 

األهداف وهي كالتايل، وليعمل كل واحد رجالً  او امرأة عىل تحقيقها ليسعد 

نفسه ومجتمعه ويحصل عىل رضا الله تعاىل..

1-الحفاظ عىل الدين والعّفة والطهارة وتحصني الفرد واملجتمع من االنحراف 

والفساد: فقد ورد يف الحديث الرشيف: )من تزّوج فقد أحرز نصف دينه(..

2-دوام النسل االنساين: فالله تعاىل أراد من اإلنسان الذي أكرمه بالعقل ان 

يكون خليفة له يف االرض وتظهر منه العبودية لله تعاىل.."

3-الحصول عىل االستقرار النفيس واالجتامعي.."

الصايف: من ال يستطيع أن يؤدي للناس أماناتهم عليه أن يتنّحى

الخطبة  الصايف خالل  احمد  السيد  العليا  الدينية  املرجعية  قال ممثل 

الثانية لصالة الجمعة يف 18/جامدي اآلخرة/1438ه� املوافق 2017/3/17م" 

او يؤّمن  كتابًا  انسانا ما يؤّمن عندك  ان  العام تعني  ان األمانة مبعناها 

عندك بيتًا لسبب من األسباب او لظرف من الظروف ثم بعد ذلك يطالبك 

بها، فهنا البد من ارجاع هذه األمانة اىل أهلها.

يف  تدخل  لكنها  الحالة  هذه  عن  تختلف  حاالت  وجود  الصايف  وبنّي 

ضمن األمانة وأن الحديث كله حديث اجتامعي ليس له مساس سيايس 

ذاكرًا بعض األمثلة بالقول" أنا كمعّلم تصدّيت وطلبت التعيني يف هذه 

املسائل  الطالب  بتعليم  ُتلزمني  الوظيفة  هذه  وان  املهمة،  الوظيفة 

العلمية واملسائل االخالقية، فعندما يأيت التلميذ مع ويّل أمره ويسّلمه 

إلدارة املدرسة فهو يسّلم أمانًة، وهذه األمانة يجب أن ُتصان وُتحفظ 

بواجباتها  القيام  ما دامت يف املدرسة، وعىل املتصدي لحفظ األمانة 

تدريسًا وأخالقًا وآدابًا".

وبنّي ممثل املرجعية الدينية العليا" ان األمر ليس امرًا اشتهائيًا امنا هو 

التزام ما بني التصدي لهذه املسألة وما بني قبول اآلخرين، فإذا مل تُقم 

بهذه املسؤولية فأنت مل تُصن األمانة، وإذا عملَت خالف ما هو املقصود 

من الوظيفة فأنت مل تُصن األمانة أيضًا.."

ورضب السيد الصايف مثااًل آخر قائاًل" ان املريض عندما يأيت اىل طبيب 

تصّدى للمسؤولية يف مستشفى ما.. فإنه يجب عىل الطبيب أن يكون أمينًا 

الخاصة  لُه يف عيادته  الذي يكون عليه عند مراجعة املريض  باملقدار 

وذلك يف التشخيص ويف طريقة التعامل ووصف الدواء.. واذا مل يستطع 

تحّمل املسؤولية املناسبة  فالبد أن يتنازل عن تسّنمها، ال أن يّدعي األمانة 

ويتحول اىل شخص غري أمني..."

وتابع" كذلك فإن املواطن عندما يذهب اىل موّظف يف مؤسسة معينة 

باملعامالت  املواطنني  حاجات  يقيض  أن  التزم  قد  املوّظف  هذا  فإن 

أداء األمانة  الرسمي وهو شكل من أشكال  الدوام  املختلفة خالل فرتة 

املفروضة عليه.. وهنا نقول أن أداء األمانة من األمور الطبيعية وأن خيانة 

األمانة من املشاكل األخالقية.."

• الشيخ عبد المهدي الكربالئي
• المتولي الشرعي للعتبة الحسينية المقدسة (دام عزه)
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الجمـــــــــعةشـــــــذرات
الكرباليئ: :ظاهرة خطرية بالنظام العشائري منافية للرشع والقانون

الجمعة  خطبة  خالل  الكرباليئ  املهدي  عبد  الشيخ  العليا  املرجعية  ممثل  قال 

يف 9/رجب االصب/1438ه� املوافق 2017/4/7م "ان للعشرية ونظامها وتقاليدها 

وأعرافها وأحكامها دور مهم وفاعل يف الحياة االجتامعية يف العراق لعدة أسباب.. 

فكيان العشرية ميثل جزءا أساسيا من الرتكيبة املجتمعية يف العراق.. ويف نفس 

الوقت الذي ذكرنا فيه هذه األمور االيجابية فإن مام يؤسف له يف الفرتة األخرية 

شيوع ظاهرة بعض األعراف والتقاليد واألحكام التي تتناىف مع القواعد الرشعية 

والضوابط القانونية مام يشكل خطورة يف بعض الجوانب االجتامعية.."

موضحًا" ان من مخاطر بروز هذه األعراف والتقاليد واألحكام السلبية هو تهديد 

التعايش السلمي بني أفراد املجتمع.. فحينام تكون هناك رصاعات ونزاعات وُتحل 

بالحكمة والحوار والتصالح وإن طال الوقت باستخدام هذا االسلوب فهذا يؤدي 

باملجتمع اىل التعايش السلمي.. ولكن اذا ُغّلَب العنف واستعامل األحكام الجائرة 

فإن التعايش السلمي بني أفراد املجتمع والعشائر سيكون حينئذ مهددًا.."

تغليب  أن  وهو  اليه  نلتفت  أن  بد  ال  مهام  آخر  أمرا  هناك  أن"  الكرباليئ  وبنّي 

الفوىض عىل القانون والرشع من األمور الضارة التي تهدد املجتمع.." موضحًا" 

اننا عىل ضوء هذه اآلثار الضارة البد لنا أن نرصد ونشّخص تلك التقاليد واألعراف 

واألحكام الضارة والسلبية لنميزها عن األعراف الجيدة التي يجب أن نتمسك بها..

مشريًا اىل" انه بعد هذه املقدمة يقع الحديث عن النظام العشائري ودوره يف 

املجتمع يف محاور عدة:

املحور االول: األدوار االيجابية للعشرية يف املجتمع: فُتعد العشائر يف العراق 

فتالحظ  األخالق  ومكارم  الصفات  ومحامد  النبيلة  القيم  من  ملجموعة  مدرسة 

يف العشائر الكرم والجود والشجاعة والشهامة وإطعام الطعام وحل املشاكل 

والنزاعات بالطرق املقبولة والسلمية وغريها من محامد ومكارم الصفات..."

العشائري:  للكيان  واالصالحي  االيجايب  للدور  األساسية  املبادئ  الثاين:  املحور 

والكالم هنا موّجه للعشرية وأفرادها عىل السواء.. فإذا كنتم تريدون دورًا اصالحيًا 

واجتامعيًا ايجابيًا أُلرسكم وللمجتمع فالبد أن يتم اعتامد ثالثة مبادئ مهمة:

املبدأ األول: عدم تجاوز الحدود الرشعية وثوابت أحكام االسالم.

املبدأ الثاين: رعاية الضوابط القانونية التي ٌاقرت لغرض املصلحة العامة.

املبدأ الثالث: اعتامد منهج التسامح والعفو والتغايض عن اإلساءة واالبتعاد عن 

العصبية القبلية واألهواء الشخصية.

الصايف: ُنشدد عىل رضورة اإلنفاق والتكافل واغاثة النازحني

قال ممثل املرجعية العليا يف كربالء السيد أحمد الصايف خالل خطبة 

الجمعة التي ألقاها داخل الصحن الحسيني الرشيف يف 2/رجب/1438ه� 

املوافق 2017/3/31م" لعل املجتمعات عندما تتكافل فيام بينها وتؤسس 

الحالة املجتمعية  فإن هذه  األعباء  التضامن وتخفيف  داخلها حالة من 

حالة رقي ومتّدن وتحرّض..

وأضاف الصايف" ان االنسان إذا اطأمن أن املجتمع ال يرتكه فسيكون لديه 

منحى من العطاء والطأمنينة والتفاعل، فإذا أراد أن يأكل ويرشب ويسكن 

فعليه أن يفكر باآلخرين.. ألنه ليس من الصحيح أن يعزل االنسان نفسه 

وتكون عالقته باآلخرين عالقة استفادة شخصية تدوم ما دامت مصلحته 

قامئة ومبجرد تزعزعها يحاول أن ينقم.. وهذه ليست طريقة صحيحة..

البخل من أفضل موارد تأمني الضامن االجتامعي  وأشار أن " رفع حالة 

والتكافل االجتامعي.. فالبخل من الصفات املذمومة، وأن االنسان البخيل 

إذا مر به ظرف قاهر فسيحتاج اآلخرين وعندها لن يجد احدًا يساعده 

ألنه أّسس ملفهوم خاطئ.. ويف مقابل البخل حالة اإلنفاق وهذا اإلنفاق 

سواء عىل املستوى الشخيص او عىل املستوى املجتمعي له فوائد جّمة..

ونقل ممثل املرجعية اآلية الرشيفة يف سورة آل عمران، والتي تتحدث 

ِذيَن  الَّ َسنَبَّ  َيحنْ )َوال  تعاىل:  بقوله  عنها  وتنهانا  الذميمة  البخل  صفة  عن 

ُقوَن  ًا َلُهمنْ َبلنْ ُهَو رَشٌّ َلُهمنْ َسُيَطوَّ ِلِه ُهَو َخرينْ ُه ِمننْ َفضنْ ا آَتاُهمنْ اللَّ َخُلوَن مِبَ َيبنْ

َمُلوَن  ا َتعنْ ُه مِبَ َمَواِت َواأَلرنِْض َواللَّ ِه ِمرَياُث السَّ ِقَياَمِة َوِللَّ َم النْ َما َبِخُلوا ِبِه َيونْ

َخِبرٌي )180((. مبينًا ان هؤالء يعتقدون أن اليشء الذي يبخلون به سيعود 

بنفعه لهم، بينام توضح اآلية الرشيفة ان هذا االعتقاد هو اعتقاد خاطئ.. 

بل هو رٌش لهم.." 

• السيد احمد الصــــافي
• المتولي الشرعي للعتبة العباسية المقدسة (دام عزه)
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االعتداء عىل الكادر التدرييس 

ظاهرة مريبة ومؤرش خطري

ال يختلف اثنان عىل ان 

ظاهرة االعتداء عىل الكادر 

التدرييس ظاهرة خطرة 

ومؤرش عىل وجود خلل يف 

البنية الرتبوية واالخالقية 

للمجتمع، وهذا  االمر يتطلب 

بحث أسباب هذه الظاهرة 

ونتائجها وموقف املعنيني 

منها وأثرها عىل سري العملية 

التعليمية والرتبوية. 

مجلة الروضة الحسينية 

تناولت املوضوع باهتامم 

وخصصت له التحقيق التايل 

جامعة  يف  النفس  علم  قسم  رئيس 

الحسني  عبد  أحمد  االستاذ  كربالء 

تنامي  أسباب  عن  تحدث  االزيرجاوي 

يخفى  ال  قائال"  الظاهرة  هذه 

التعليم  ان مهنة  احد  عىل 

االساسية يف  املهام  من 

وتطويره  املجتمع  تنمية 

ينظر  املجتمع  كان  فاذا 

نظرة  التعليم  ملهنة 

سنجد  وتبجيل  اح���رتام 

صحيح،  والعكس  راقيا  مجتمعا 

اآلونة  يف  نجد  اننا  االس��ف  يثري  وما 

االع��ت��داء عىل  ان ظ��اه��رة  االخ���رية 

فكثري  تتسع  اخذت  التدرييس  الكادر 

خالل  من  نالحظها  التي  الشواهد  من 

او  االجتامعي  التواصل  مواقع 

اإلع��الم  وسائل  خ��الل  من 

امل��ت��ع��ددة ت��ؤك��د ذل��ك، 

لهذا  االنتباه  من  والب��د 

جدا،  الخطري  املنعطف 

سن  ال��رضوري   من  وأرى 

قانون لحامية الكادر التعليمي 

االطفال  رياض  من  بدء  والتدرييس 

وصوال اىل الجامعات ".  

 • تحقيق: عامد بعو

 • تحرير: فضل الرشيفي   

تحقيقات
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ان   " النفس  علم  استاذ  وأوض��ح 

هي  الظاهرة  هذه  تنامي  اسباب 

بعض  ل��دى  املتخلفة   النظرة 

العامة  الثقافة  ضعف  و  االهايل 

مدركني  غري  يجعلهم  مام  لديهم 

لخطورة ما اقدموا عليه من سلوك 

اولياء  من  البعض  ان  كام  يسء،  

يف  ومكانته  نفوذه  يوظف  االمور 

او  التدرييس  الكادر  عىل  الضغط 

االساءة اليه، وهذا ترصف خاطئ، 

اولياء  بعض  ان  اىل  باإلضافة 

االمور ال يعمل عىل الضبط الذايت 

القدرة عىل  لنفسه، وبالتايل يفقد 

املواقف  يف  االنفعايل  االت���زان 

ابنه مبادة معينة  الصعبة كرسوب 

ناهيك عن  ما،  او تعرضه  لحدث 

بعض  عند  الحياه  ضغوطات  ان 

ضغط  أداة  تكون  ان  ممكن  االرس 

عىل سلوك الفرد، فضال عن  عدم 

اخ��ذ رج��ال االم��ن دوره���م  يف 

اىل  ادى   التدرييس  الكادر  حامية 

تفاقم هذه الظاهرة".  

ان  النفس"  علم  اس��ت��اذ  ون���وه 

الكادر  االعتداء عىل  تنامي ظاهرة 

التدرييس يؤثر سلبا عىل املستوى 

الطالب  يرى  فعندما  التعليمي، 

باستخفاف  سينظر   يهان  استاذه 

اىل معلمه مام يولد انتكاسة نفسية 

وهذا  امل��درس،  او  املعلم  عند 

ادائه يف  ان يؤثر عىل  االمر ميكن 

املؤسسة التعليمية وبدوره سيؤثر 

املعلمني  بقية  ع��ىل  اآلخ��ر  ه��و 

مام  لديه  االح��ب��اط  حالة  بسبب 

التعليمية  العملية  عىل  ينعكس 

برمتها". 

الكادر  تحمي  فاعلة  قــوانــني 
التدرييس 

م���س���ؤول ال��ش��ع��ب��ة 

تربية  يف  القانونية 

فالح  االستاذ  كربالء 

تحدث  عسكر  حسن 

القانونية  امل���واد  ع��ن 

التي تحمي الكادر التدرييس 

وعموم املوظفني قائال " نظرا ملا 

والتعليمية  الرتبوية  الكوادر  متثله 

من أهمية خاصة باعتبارهم الحجر 

االساس يف العملية الرتبوية، وملا 

الرتبية  وزارة  موظفو  به  يقوم 

دور  م��ن  لها  التابعة  وامل��راك��ز 

واسناد  دع��م  يف  وحيوي  مهم 

تعزيز  وبهدف  الرتبوية  العملية 

لهم  املناسبة  االج���واء  وتهيئة 

والحفاظ عىل كرامتهم وحقوقهم 

التي  واالس��اءات  االعتداءات  من 

النفوس  اصحاب  من  تبدر  قد 

امل��واد  تفعيل  تقرر  الضعيفة 

امل���ادة)229)  التالية:  القانونية 

او  اهان  من  كل  بالحبس  يعاقب 

هدد موظفا او اي شخص 

عامة  بخدمة  مكلف 

هيئة  او  مجلسا  او 

محكمة  او  رسمية 

اداري���ة  او  قضائية 

او  اث���ن���اء واج��ب��ه��م 

امل��ادة)230)  ذل��ك,  بسبب 

عن  تقل  ال  مدة  بالحبس  يعاقب 

او  موظف  عىل  اعتدى  من  سنة 

او مجلس  عامة  بخدمة  اي مكلف 

او هيئة رسمية او محكمة قضائية 

واجباتهم  تأدية  اثناء  اداري��ة  او 

وتكون  ذلك،   بسبب  او  

ملدة  الحبس  عقوبة 

اذا  ال تقل عن سنتني 

االعتداء  مع  حصل 

وامل��ق��اوم��ة ج��رح او 

عقوبة  وت��ك��ون  اذى، 

عىل  تزيد  ال  م��دة  السجن 

سبع سنوات او الحبس مدة ال تقل 

الجرح  وقع  اذا  سنوات  ثالث  عن 

هو  من  او  ق��اض  عىل  االذى  او 

بدرجة مدير عام فاكرث اثناء تأدية 

وامل��ادة)231)  بسببها,  او  وظيفته 

تزيد  ال  م��دة  بالحبس  يعاقب 

او  وبالغرامة  سنوات  ثالث  عىل 

منع  من  العقوبتني  هاتني  بإحدى 

قصدا موظفا او اي شخص مكلف 

بواجباته,  القيام  عن  عامة  بخدمة 

مشددا  ظرفا  يعترب  امل��ادة)232( 

يف  املبينة  الجرائم  ارتكاب  يف 

املوارد اعاله 1- اذا ارتكب الجرمية 

ارتكب  اذا   -2 االرصار,  سبق  مع 

الجرمية خمس اشخاص فاكرث, 3- 

اذا ارتكب الجرمية شخص 

يحمل سالح ظاهرا".

تعاون مشرتك 
التيسري  مدرسة  مدير 

االس���ت���اذ ع��يل ج��واد 

مهدي قال " ان احد اسباب 

تنامي ظاهرة االعتداء عىل الكوادر 

الطلبة رغم  التدريسية هو رضب 
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موضحا"  قانونا،  ومنعه  رشعا  حرمته 

يتبعها  ان  ميكن  أساليب  عدة  هنالك 

املعلم ليتجنب رضب الطالب وليمنع  

حدوث النزاع مع ويل أمر الطالب كإتباع 

اساليب التشويق يف التعليم او ابداء 

التعامل مع الطالب وويل  املرونة يف 

أمره، وعىل ويل امر الطالب ان يقوم 

ملتابعة  الرتبوي  الكادر  مع  بالتنسيق 

الرجوع  العلمي البنه، وعليه  املستوى 

اىل مدير املدرسة يف حال حصول اي 

مشكلة". 

ان  املعلم  انصح  مهدي"  وأض��اف   

يطور قابلياته العلمية لينال استحسان 

واصغاء الطلبة واحرتامهم، وان يعمل 

حسنا  تنظيام  ال��دروس  تنظيم  عىل 

والحفظ،  االستيعاب  من  الطلبة  ميكن 

الطلبة  مع  يتعامل  ان  الرضوري  ومن 

تعامال حسنا بدال من التعنيف". 

 العقوبة من أجل التعلم 
شهيد  محمد  حيدر  االستاذ  التدرييس 

الطلبة  عقوبة  بجدوى  يعتقد 

حديثة  اساليب  هناك   " قائال 

اعتامدها  ميكن  للتعليم 

يف تنمية قدرات الطلبة وال 

بأس بقليل من الرضب عمال 

النفس  علامء  اليها  اش��ار  مبا 

والرتبويني، وليك ال ييسء الطالب 

االستاذ  يراعي  ان  يجب  ولكن   ، االدب 

االنصاف والعدالة يف رضب  تالميذه،  

هو  الرتهيب  من  الهدف  يجعل  وان 

جيل  وليس  مثقف  واع��ي  جيل  خلق 

مضطرب نفسيا".

أسلوب التشويق 
عن  تحدث  الخالدي  أمري  املواطن    

أؤي��د  ال  ق��ائ��ال"  ال��رضب  م��ن  موقفه 

املعلم  يقوم  ان  أؤيد  وامنا  الرضب 

عىل  كان  سواء  الطلبة  وارشاد  بنصح 

املستوى التعليمي أو االخالقي، وعىل 

املعلم ان يشوق الطلبة ملادته".

ان الرضب  ارى  الشخيص  برأي  وبني" 

الطلبة  لدى  املخاوف  يزيد 

تنفريهم  يف  ويسهم 

العلمية،  امل���ادة  م��ن 

انهيار  اىل  يؤدي  وقد  

ط��م��وح��ات ال��ط��ال��ب 

املدرسة  يرتك  وبالتايل 

ان  ميكن  االمر  وهذا  نهائيا، 

أمر  ويل  بني  املشاكل  بخلق  يتسبب 

الطالب والكادر التدرييس".

احرتام متبادل 
الطالب أحمد عيل أبدى  رأيه باملوضوع 

مرفوض  أمر  لألستاذ  االساءة  ان  قائال" 

ومعيب ولكن رضب االستاذ للطالب هو 

االساءة  يف  تسهم  التي  االسباب  أحد 

اتباع  اىل   االستاذ  وأدعو  االستاذ،  اىل 

الطالب،  النصح واالحرتام مع  أسلوب 

يبادل  ان  عليه  الطالب  مع  الحال  وكذا 

بطاعته  وي��ق��وم  االح���رتام  اس��ت��اذه  

والتعاون معه".
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قراءة في كتاب

بتناول  مقدمته  املؤلف يف  ويبدأ    
إعجاز  من  الكريم  القرآن  به  جاء  ما 
املسلمون  ر  شمَّ بياين  وسحر  قرآين 
والتفكر يف  تدبره  عن سواعدهم يف 
ومام  ومعارفه.  علومه  مكنون  ليستخرجوا  وآياته  سوره 
ساعدهم يف ذلك وجود الرسول الكريم)صىل الله عليه 
إذ مىض يف مهمة تفسري  وآله وسلم( بني ظهرانيهم، 
األوىل  وظيفته  بعد  غوامضه  وتوضيح  الكتاب  ذلك 
يف تبليغه. ثم جاء دور الصحابة الكرام وعىل رأسهم 
وتبيان  تفسريه  يف  السالم(الرائد  )عليه  عيل  األمام 

علومه بعد الرسول الكريم. 
     ويقول املؤلف إن التنمية البرشية من املصطلحات 
الحديثة التي ظهرت يف العقد األخري من القرن العرشين. 
وقد عاىن الحقل كغريه من الحقول الجديدة من مشكلة 
الباكستاين  االقتصاد  عامل  منظور  وحسب  التعريف. 
يف  أسهم  من  أبرز  يعد  الذي  الحق  محبوب  الشهري 
املتحدة  لألمم  التابع  البرشية  التنمية  مؤمتر  إنشاء 
تعرف التنمية عىل أنها )عملية تهدف إىل زيادة القدرات 
املتاحة أمام اإلنسان(. ويعرِّفها عامل االقتصاد الهندي 
الفائز بجائزة نوبل يف االقتصاد أمارتيا كومار سني وهو 
من مؤسيس منهج التنمية البرشية عىل أنها)عملية ترمي 
يحدد  مل  لكنه  لألفراد(  الفعلية  الحريات  توسيع  إىل 
نطاق هذه الحريات. لكن الدكتور عبد الهادي الجوهري 
يعرِّفها عىل أنها)التحريك العلمي املخطط ملجموعة من 

العمليات االجتامعية واالقتصادية من خالل إيديولوجية 
معينة لتحقيق التغيري املستهدف من أجل االنتقال من 
حالة غري مرغوب فيها إىل حالة مرغوب الوصول إليها(. 

ومثة تعاريف أخرى ال يتسع املجال لذكرها.
البرشية  التنمية  مفهومي  بني  املؤلف  يقارن  ثم   
بعالقة  تتجسد  وثيقة  عالقة  بينهام  فالعالقة  والتنمية. 
التالزم بينهام. لكن أهم الفوارق بينهام هو أن مصطلح 
التنمية ال يتعدي مساحة االقتصاد و يأخذ حيز العموم 
يف حني حدد الربنامج اإلمنايئ لألمم املتحدة التنمية 

البرشية عىل أنها )توسيع خيارات البرش(.
التنظري  األول  الفصل  الكاتب يف  يستويف  أن  وبعد 
وتطوره  البرشية  التنمية  لحقل  والرضوري  املالئم 
الثاين- الفصل  يتناول يف  الوضعية،  وأسسها  كمفهوم 
منهجا  البرشية  التنمية  موضوعة  األول-  جزئه  يف 
كون  من  منطلقا  لها،  القرآنية  الخصائص  ذاكرا  قرآنيا 
وكذلك  القرآنية  املفردة  من  استنباطها  ممكن  مفرداتها 
القرآن  أن  اآليات-رغم  لسياقات  اإلجاميل  املعنى  من 
مثل  ألن  رصاحة  التنمية  ملصطلح  يعرض  ال  الكريم 
هذه املصطلحات تتغري وتتأثر زمانا ومكانا: مثل التزكية 
كام يف اآلية 9 من سورة الشمس )قد أفلح من زكاها(؛ 
ريب  )وقل  اإلرساء  سورة  من   24 اآلية  يف  كام  والرتبية 
والربكة  والتكاثر  والتكثري  ربياين صغريا(؛  كام  ارحمهام 

واإلنبات والتنبيت وغريها من املرادفات األخرى.  
التنمية  اإلنسان يف  مكانة  بني  الكاتب  يقارن  ثم      

التنمية البرشية يف القرآن الكريم: 

دراسة موضوعية
ماجستري  رسالة  أيدينا  بني  الذي  الكتاب     

بتاريخ  الكوفة  الفقه| جامعة  كلية  إىل  مقدمة 

املركز  تقديم  يف  مذكور  كام   ،2٠13|6|26

للكتاب. وقد حازت الرسالة عىل درجة االمتياز 

التربير  وكان  الجامعة.  نفقة  عىل  والطبع 

لذلك )ألنها ُعّدت من إحدى الرسائل املنفردة 

التي أخرجتها الكلية عىل طيلة عقود  املتميزة 

وأصالة  ابتكار  من  به  امتازت  ملا  الزمن  من 

موضوعية(. كام أن العتبة الحسينية املقدسة 

قد كرمت الكاتب بدرع التميز، كام حاز الكتاب 

للتنمية  العريب  املركز  من  اإلبداع  درع  عىل 

رائع يف  علمي  إنجاز  إزاء  فنحن  إذن  البرشية. 

مجاله. 

    بقلم: طالل فائق الكاميل 

كربالء  مركز  املقدسة:  الحسينية  للعتبة  العامة  األمانة  منشورات  من 

للدراسات والبحوث| دار الكفيل للطباعة والنرش والتوزيع

الطبعة األوىل| 1435 ه�

قراءة
أ د حميد حسون بجية  
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الشيخ عيل بشري النجفي

لزرع  خارجية  هجمة  من  يعاين  العراق  ان 

الفتة بني ابنائه، وعلينا نحن وكذلك املؤسسات 

االعالمية ان تعمل لتهدئة الفنت والطائفية

الشيخ عيل بشري النجفي

لزرع  خارجية  هجمة  من  يعاين  العراق  ان 

الفتة بني ابنائه، وعلينا نحن وكذلك املؤسسات 

االعالمية ان تعمل لتهدئة الفنت والطائفية

الوضعية.  التنموية  الدراسات  يف  ومنزلته  القرآنية  البرشية 
التباين بوضوح  يتبدى  بينهام،  فرغم وجود بعض املشرتكات 
يف الجزئيات والتفاصيل والغايات. وتكمن علة ذلك يف الرؤية 
ألية  املكونة  والرؤى  املفاهيم  حركة  يف  تؤثر  التي  الكونية 
باقر  محمد  السيد  رؤية  عىل  اإلطار  هذا  يف  ويعرج  نظرية. 
النظام  تبناها  التي  الخاصة  املادية  املصلحة  أن  من  الصدر 
االجتامعي  البالء  مصدر  كانت  وغاية  وسببا  مقياسا  الرأساميل 

يف عدم تحقيق سعادة اإلنسان وهدر كرامته. 
التنمية  وجود  يستلزم  األرض  يف  اإلنسان  فاستخالف      
التنمية  تحقق  أصول  من  أصال  االختيار  يكون  إذ  البرشية 
البرشية، وواجب لتحقيق مقاصد الرشيعة ليكون اإلنسان غاية 

التنمية وأمنوذجها األرقى.
البرشية- يف  التنمية  -محور  اإلنسان  أن     يضاف إىل ذلك 
أن  بد  فال  والروح،  املادة  القرآين مكون من عنرصي  املنظور 

ُتبنى فعاليات التنمية البرشية عىل هذه 
الحقيقة: الوسطية بني املادة والروح.

سامت  إىل  الكاتب  يتطرق  ثم    
هذه  ومن  القرآن.  يف  البرشية  التنمية 
والثبات  والتوازن  الشمولية  السامت: 
واإللزام  واإلنسانية  واالستقاللية 
والتواصل والتتابع. ويذكر املؤلف لكل 

سمة ما يؤيدها من آيات قرآنية. 
   ويف الجزء الثاين من الفصل الثاين 
يتناول املؤلف غايات ومقاييس التنمية 
الكريم.  القرآن  البرشية ومعوقاتها يف 
 115 اآلية  يف  تعاىل  قوله  من  وينطلق 
أمنا  )أفحسبتم  املؤمنون  سورة  من 
خلقناكم عبثا وأنكم إلينا ال ُترجعون(. 
القرآن  يف  البرشية  التنمية  فهدف 
عليه  املتفق  الهدف  نفس  هو  الكريم 
وتطوره  باإلنسان  )االرتقاء  اصطالحا: 

لتحقيق  والسعي  جميعا،  املختلفة  البرشية  النشاطات  يف 
اآلية  يف  تعاىل  لقوله  تجسيدا  واألخروية(  الدنيوية  سعادته 
وال  اآلخرة  الدار  الله  آتاك  فيام  )ابتِغ  القصص  سورة  من   77
آيات  ثالث  عىل  يده  املؤلف  ويضع  الدنيا(.  من  نصيبك  تنَس 
يعتربها )غاية الترشيع ومنتهى فلسفة الحياة واإلنسان( وهي: 
قوله تعاىل يف اآلية 30 من سورة البقرة )إين جاعل يف األرض 
خلقت  )وما  الذاريات  سورة  من   56 اآلية  يف  وقوله  خليفة(؛ 
الجن واإلنس إال ليعبدون(؛ وقوله يف اآلية 143 من سورة البقرة 

)وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء عىل الناس ويكون 
الرسول عليكم شهيدا(.

القرآين  التنمية البرشية من املنظور  يتناول مقاييس      ثم 
التي تتباين من مورد إىل آخر بحسب الطلب-كام يقول املؤلف-
برشيا  موردا  باعتباره  والبنني  اقتصاديا  موردا  باعتباره  كاملال 
األخطاء  عن  تكفريا  باعتباره  واالستغفار  الطبيعية  واملوارد 
للرشوع بالعمل الصالح واالمتثال ألوامر الله واالصطفاء اإللهي 
االختبار،  من  كنوع  االبتالء  وقوع  عند  الترصف  وحسن  للقائد 

وغريها كثري، وكلها مستندة إىل آيات قرآنية.
البرشية ومعوقاتها- التنمية    ويف مناقشته موضوع تخلف 
من منظور قرآين- يخلص الكاتب إىل أن ذلك مبني عىل تخلف 
قرآنية  بتسميات  التخلف  عملية  رت  ُصوِّ وقد  الفكري.  الجانب 
مختلفة: كالضالل والشقاء والكفر والفسق والفجور والجحود 

والظلم وما إىل ذلك. 
األول-  جزئه  الثالث-يف  الفصل  ويف    
يف  البرشية  التنمية  ميادين  الكاتب  يتناول 
القرآن الكريم ومبادئها. وهذه امليادين هي: 
واالجتامعي.  واالقتصادي  واألخالقي  الفكري 
باآليات  إياها  بالتفصيل ومسندا  يتناولها  ثم 

الكرمية. 
الثاين- جزئه  الثالث-يف  الفصل  ويف    
يف  اإللهية  الخالفة  نظرية  املؤلف  يتناول 
القرآن وعالقتها بالتنمية البرشية. ويتطرق يف 
والتسخري  االستخالف  مبادئ  إىل  ذلك  إطار 

والتمكني وعامرة األرض وإصالحها. 
البحث-يتوصل  الخامتة-خالصة  ويف   
الكاتب إىل نتائج يعرضها بإيجاز وقد توزعت 
وقد  ومباحثه،  الكتاب  فصول  مختلف  عىل 

ذكرنا معظمها.
ميدانه،  جاد يف  جهد  فالكتاب  وأخريا     
أجاد الكاتب يف استشارة مصادره وتوثيقها. 
ولو  أنه ُأخضع لتنقيح لغوي، لخال من عيوب األخطاء النحوية 
ما سببته بعض األخطاء  التي عكرت-باإلضافة إىل  واإلمالئية، 

الطباعية- من صفو طباعته األنيقة.     
   عىل أن طباعة الرسائل واألطاريح قد تصيب أولئك الذين 
أسهموا يف إيصال العمل إىل ما هو عليه بالغنب، مثل املرشف 
ُأخذت  الذين  املناقشة  لجنة  أعضاء  ورمبا  األطروحة،  عىل 
مالحظاتهم بنظر االعتبار، من خالل عدم اإلشارة إليهم ضمن 

الكتاب. 
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حوارات

السرت كروك من جمهورية ايرلندا, 

عمل سابقا كمستشار يف االتحاد 

األورويب للشؤون الخارجية 

واألمنية يف الرشق األوسط. 

ويعمل اآلن يف منتدى النزاعات 

وهو منتدى يسعى ملساعدة 

الناس بفهم الحوادث الجارية 

يف العامل باألخص يف العامل 

اإلسالمي والتدخل من بعض 

الدول الكربى.

مستشار سابق يف االتحاد األورويب: 

أوروبا والغرب مل يفهموا الدول اإلسالمية

حوار: سالم الطايئ -  ترجمة : عيل التكمجي

حوارات

هناك كثري من وسائل االعالم التي تهدف اىل تضليل 
التي  السبل  هي  فام  الحقائق  وتشويه  العام  الرأي 

ميكن مقارعتها بها؟ 
 كروك: هنالك حرب إعالمية جارية يف الغرب، ولدينا 
السياسية لطائفة واحدة  وسائل إعالمية تخدم املصالح 
دول  بعض  وتدعم  اإلسالم  صورة  تشويه  تحاول  وهي 
نزاهة  وفيها  حقيقية  أخبار  توفري  يجب  لذلك  الخليج, 
ودقة ومصداقية بحيث ال ميكن ألحد أن يثبت إنها كاذبة 

ثم جعلها متاحة, كام أن من الرضوري جدا تقديم وصف 
حقيقي ملا يحدث يف الرشق األوسط عن طريق وسائل 
خالل  املثال،  سبيل  فعىل  ورصينة,  معتمدة  إعالمية 
إىل  االستامع  اإلرسائيليون  فضل  لبنان  يف   2006 حرب 
قناة املنار للحصول عىل أخبار دقيقة أكرث من االستامع 
اإلرسائيليني  ألن  بهم  الخاصة  اإلرسائيلية  القنوات  إىل 
تنقل  املنار  كانت  فيام  املغرضة  الدعاية   يبثون  كانوا 
مثل  أخرى  قنوات  وهناك  بواقعية,  أحداث  من  يدور  ما 

جيل أن وسائل االعالم باختالفاتها اصبح لها دور كبري يف التأثري عىل الرأي العام، فإذا ما حققت الوسيلة االعالمية 
عنرص الوصول اىل املتلقي متكنت من تقديم رسالتها وكان لها صدى وتأثري واضح يف تغيري أو تثبيت اآلراء لدى 
املجتمع املعني، أو توجيهه نحو قضية معينة، وهذا ما بات أثره واضحا يف السنوات األخرية من تأثريات احدثتها 
بعض القنوات االعالمية العاملية والعربية وكل بحسب سياسيتها واهدافها، وتكاد تكون أبرز تلك القنوات من حيث 

الشهرة تلك القنوات التي عملت عىل تضليل الرأي العام العاملي وحققت فيه نجاحا واضحا.
وبهدف التطرق اىل بعض شجون هذا املوضوع ودور الوسائل االعالمية يف تضليل الرأي العام وكيفية مواجهة 
القنوات املغرضة حاورت مجلة الروضة الحسينية املستشار السابق يف االتحاد األورويب للشؤون الخارجية واألمنية 

يف الرشق األوسط السيد )السرت كروك( من جمهورية ايرلندا..
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روسيا اليوم، التي يتم مشاهدتها بشكل متزايد من قبل 
األوروبيني واألمريكيني يف جميع أنحاء العامل ألنها توفر 
فهام مختلفا ملا يحدث يف العامل ولديها تأثري كبري يف 

املجتمعات األوربية.
 ومن جانب آخر فان هنالك قنوات أثبتت فشلها وعدم 
سيئة  سمعة  لديها  التي  الجزيرة  قناة  ومنها  مصداقيتها 
عن  كاذبة  وأخبار  فيديو  مقاطع  من  تعرضه  ما  بسبب 
نسبة  انخفاض  اىل  ادى  مام  األوسط  الرشق  الوضع يف 
املشاهدات فيجب ان يكون العنرص األسايس هو صحة 
العمل. وال بد من االشارة اىل إن العمل ال يجب أن يتم 

برسعة ولكن ال بد من القيام به بشكل صحيح ودقيق.

أو  التصدي  من  متكن  التي  الناجحة  السبل  هي  وما 
إيقاف تأثري تلك القنوات؟ 

يجب  وغريها  كالجزيرة  املغرضة  القنوات  ملواجهة   
أي  كوادر مؤهلة ومختصة  لديها  احرتافية  قنوات  إنشاء 
ذات خربة إعالمية تخصصية,  فمن عيوب بعض القنوات 
ال  كوادر  بتوظيف  قيامها  الغرب  مواجهة  تحاول  التي 
متلك أدىن مستويات الخربة ويف بعض االحيان ميتازون 

بالتطرف وهو ما يؤدي إىل فشلها ألنها ال تنقل الواقع. 
بحس  متمتعا  –مثال-  الربامج  مقدم  يكون  ان  فيجب 
املتلقي  يف  التأثري  من  ليتمكن  مواجهة  وقوة  أعالمي 
عىل  البث  تعدد  برضورة  يتمثل  مهم  آخر  يش  ,وهناك 
كافة األقامر الصناعية ونحن نعلم ان األقامر هي تحت 
سيطرة بعض الدول فال تسمح بأي قناة مغايرة بالبث عرب 

تردداتها.

االحداث الجارية يف هذه الفرتة كشفت عن كثري من 
الصور واملعلومات التي كانت غائبة نوعا ما عن الغرب 
، فكيف اصبحت نظرة املجتمع الغريب لإلسالم 

يف ظل هذه األحداث؟ 
السنوات  مدى  عىل  لإلسالم  النظرة  أن 
كذلك  داعش,  بسبب  سوءا  تزداد  املاضية 
دول  طريق  عن  ج��اء  اإلس��الم  فهم  إن 
واملؤثر،  املسلط  اإلعالم  ومتتلك  معينة 
التفكري  مراكز  معظم  برشاء  قاموا  وقد 
فعندما  الغرب,  يف  الكربى  والثقافة 
األحيان،  بعض  يف  لندن  إىل  أذهب 
تصيبني الدهشة من كيفية تأثر الغرب 
ان  عىل  القنوات  تلك  رسد  بدوامة 
وليس  الشيعة  ضحايا  هم  السنة 
بني  ضحايا  كانوا  من  هم  الشيعة 
السنية,  السيطرة  او  الحكام  يدي 

األمور املهمة لحل األزمات 

هو الوصول إىل معرفة وتحديد 

أسباب النزاع وكيفية إيجاد الحلول 

املناسبة لها.

,,

,,
إيقاف تأثري تلك القنوات؟ 

يجب  وغريها  كالجزيرة  املغرضة  القنوات  ملواجهة   
أي  كوادر مؤهلة ومختصة  لديها  احرتافية  قنوات  إنشاء 
ذات خربة إعالمية تخصصية,  فمن عيوب بعض القنوات 
ال  كوادر  بتوظيف  قيامها  الغرب  مواجهة  تحاول  التي 
متلك أدىن مستويات الخربة ويف بعض االحيان ميتازون 
ال  كوادر  بتوظيف  قيامها  الغرب  مواجهة  تحاول  التي 
متلك أدىن مستويات الخربة ويف بعض االحيان ميتازون 
ال  كوادر  بتوظيف  قيامها  الغرب  مواجهة  تحاول  التي 

بالتطرف وهو ما يؤدي إىل فشلها ألنها ال تنقل الواقع. 
بحس  متمتعا  –مثال-  الربامج  مقدم  يكون  ان  فيجب 
املتلقي  يف  التأثري  من  ليتمكن  مواجهة  وقوة  أعالمي 
عىل  البث  تعدد  برضورة  يتمثل  مهم  آخر  يش  ,وهناك 
كافة األقامر الصناعية ونحن نعلم ان األقامر هي تحت 
سيطرة بعض الدول فال تسمح بأي قناة مغايرة بالبث عرب 
كافة األقامر الصناعية ونحن نعلم ان األقامر هي تحت 
سيطرة بعض الدول فال تسمح بأي قناة مغايرة بالبث عرب 
كافة األقامر الصناعية ونحن نعلم ان األقامر هي تحت 

تردداتها.

االحداث الجارية يف هذه الفرتة كشفت عن كثري من 
الصور واملعلومات التي كانت غائبة نوعا ما عن الغرب 
، فكيف اصبحت نظرة املجتمع الغريب لإلسالم 

يف ظل هذه األحداث؟ 
السنوات  مدى  عىل  لإلسالم  النظرة  أن 

يف ظل هذه األحداث؟ 
السنوات  مدى  عىل  لإلسالم  النظرة  أن 

يف ظل هذه األحداث؟ 

كذلك  داعش,  بسبب  سوءا  تزداد  املاضية 
دول  طريق  عن  ج��اء  اإلس��الم  فهم  إن 
واملؤثر،  املسلط  اإلعالم  ومتتلك  معينة 
التفكري  مراكز  معظم  برشاء  قاموا  وقد 
فعندما  الغرب,  يف  الكربى  والثقافة 
األحيان،  بعض  يف  لندن  إىل  أذهب 
فعندما  الغرب,  يف  الكربى  والثقافة 
األحيان،  بعض  يف  لندن  إىل  أذهب 
فعندما  الغرب,  يف  الكربى  والثقافة 

تصيبني الدهشة من كيفية تأثر الغرب 
األحيان،  بعض  يف  لندن  إىل  أذهب 
تصيبني الدهشة من كيفية تأثر الغرب 
األحيان،  بعض  يف  لندن  إىل  أذهب 

ان  عىل  القنوات  تلك  رسد  بدوامة 
وليس  الشيعة  ضحايا  هم  السنة 
بني  ضحايا  كانوا  من  هم  الشيعة 
السنية,  السيطرة  او  الحكام  يدي 
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وان هذا التأثر مرده قوة الرسد من قبل تلك الدول لدرجة 
نظر  كوجهة  منه  وجعلوا  ذلك  استوعبوا  األوروبيني  أن 

ثابتة لهم.

الدول  اىل  املسلمني  هجرة  حققت  وهل 
االوربية آثارا مختلفة عىل مجتمعاتها؟

تتميز  الغربية  املجتمعات  إن  يبدو  ما  عىل 
كرثة  فبسبب  املسلمني،   تجاه  بالعنرصية 
إىل  أدت  مختلفة  عربية  دول  من  الهجرة 
البقاء  حافة  عىل  الناس  من  كثري  يعيش  ان 
منذ  اإليرادات  تزايد  بسبب  وذلك  اقتصاديا 
لكل  األسعار  تزايد  مقابل  يف   ,2005 عام 
املواد وذلك جعل الشعوب االوروبية تشعر 

بالتهديد, فقد كان 93% من الوظائف الجديدة 
تذهب  أوباما  حكم  ف��رتة  خ��الل  أمريكا  يف 

للمهاجرين وبأجور قليلة ، وهذا يؤدي إىل التنافس عىل 
يؤجج  مام  األصليني  املواطنني  حقوق  وسلب  الوظائف 
الذين  بل  جميعهم  ليس  للمهاجرين  بالكره  الشعور 

هاجروا بطريقة غري الرشعية. 
هل تعتقدون ان هناك طرقا بديلة عن الحروب لحل 

النزاعات واملشاكل الدولية؟
لقد قضيت أوقاتا طويلة اعمل عىل فتح قنوات اتصال 
مع العديد من الدول ولكن مل استطع التوصل إىل ما هو 
وأهمها هي  املشاكل  من  العديد  لوجود  نتيجة  مطلوب 

عدم فهم الطرف املقابل. 
إىل  الوصول  هو  األزم��ات  لحل  املهمة  األم��ور  فمن 
الحلول  إيجاد  وكيفية  النزاع  أسباب  وتحديد  معرفة 
املناسبة لها، وأنا شخصيا قد عملت لفرتة طويلة يف هذا 
املجال كوسيط بني عدة دول متنازعة إلقناعهم عىل حل 
األمور سلميا , فكنت أتفاوض مع حامس وحركات أخرى 
لتقليل العنف ضد األبرياء, وأغلب الدول التي ترغب دامئا 
الحصول  اجل  الغرب من  النزاعات هي دول  وتبادر يف 
عىل أهداف معينة وهذا سيؤدي بدوره إىل انهيار وتخلف 

الدول األخرى. 

املجتمع  مع  الدويل  التحالف  تعامل  تقيمون  كيف 
العريب؟

ال��دول  يفهموا  مل  عامة  بصورة  وال��غ��رب  أوروب���ا 
وتحقيق  والسلطة  الحكم  إال  تعرف  ال  فهي  اإلسالمية، 
عىل  يعملون  وهم  اإلسالم  مبادئ  عن  بعيدا  أطامعها 
محاربته ومحاربة الدول العربية , وحتى من يعرف شيئا 
هم  من  يعرف  ال  أنه  فمؤكد  اإلسالم  بعض  عن  بسيطا 
الشيعة وما هي أهدافهم , وكل ما يدركه هو أن الشيعة 

تعمل عىل اإلرهاب والطائفية وذلك من خالل ما تصلهم 
من معلومات مزيفة ومحرفة من وسائل إعالمية مغرضة. 
الخليج  دول  خالل  من  اإلس��الم  إىل  تنظر  وأمريكا 
وبالتايل فإنهم ال يعرفون اإلسالم اآلخر، لذلك فهم 
يرون الصورة املشوهة، مام يدعو املسلمني اىل 
بوجه  للوقوف  العامل  يتحدوا يف كل دول  أن 
الغرب إلثبات موقفهم وبيان حقيقة اإلسالم 
يبينوا  وان  الخصوص  وج��ه  عىل  والشيعة 
تشكل  التي  السياسية  العملية  من  موقفهم 

السبب الرئييس للحرب يف سوريا والعراق.
 لقد عمل الكثري من العنارص عىل السعي 
واملشاركة يف نشوب الحرب عام 2003 وهم 
يتمتعون اآلن مبناصب وامتيازات كبريه يف 

امريكا وبقية الدول. 

كيف رأيتم دور املرجعية يف حفظ االمن 
والسالم يف العراق عىل وجه التحديد؟ 

وحكيمة  متميزة  قيادة  صاحب  السيستاين  السيد  إن 
وهو مقبول ومتبع من قبل الشيعة وال ميكن إعطاء وصف 
ما ميكن وصفه ملا  يفوق  الشخص من خاليل ألنه  لهذا 
شاهدناه  ما  وهذا  الرأي  وإتباع  وقيادة  حكمة  من  يحمله 
خالل فتوى الدفاع الكفايئ املقدسة ضد عصابات داعش 
عن  للدفاع  واحدة  وقفة  الشعب  أوقف  حينام  اإلجرامية 
تلك  بفضل  العراق  وَحِفَظ سالمة  ومقدساتهم،  أرضهم 

الفتوى. 

كان  ما عام  نوعا  أنكم شاهدتم صورا مغايرة  نعتقد 
يف ذهنكم من خالل زيارتكم هذه للعراق، فام الذي 

سينقل من خاللكم عن العراق بعد عودتكم؟ 
هناك أمور كثرية تأثرت بها أثناء هذه الزيارة إىل العراق 
وباألخص عندما شاهدت الزائرين داخل الحرم الحسيني 
وهم يؤدون الزيارة والعبادة بكل طاقة وحيوية متحملني 
عناء السفر من كافة املحافظات والدول وهذا دليل عىل 
العراقيون خصوصا  يعيشه  الذي  واألمان  التعايش  حب 

يف ارض كربالء. 
وأما رسالتي إىل دول الغرب وخاصة أمريكا فهي يجب 
وان  الشيعية  الطائفة  عىل  األضواء  يسلطوا  أن  عليهم 
األهمية  من  لهم  ملا  العراق  يف  وباألخص  بها  يهتموا 
والدور البارز يف التصدي لإلرهاب نيابة عن كل العامل 
ميكن  فال   , بينهم  فيام  والتعاون  قادتهم  آراء  وإتباع 
ألمريكا أن تصل إىل حل املشاكل - لو أرادت- من خالل 
دول الخليج فقط, بل عليهم ان يتوجهوا للحوزة العلمية 
يف النجف االرشف لحل كافة املشاكل يف الدول العربية. 

وان هذا التأثر مرده قوة الرسد من قبل تلك الدول لدرجة 
نظر  كوجهة  منه  وجعلوا  ذلك  استوعبوا  األوروبيني  أن 

الدول  اىل  املسلمني  هجرة  حققت  وهل 

تتميز  الغربية  املجتمعات  إن  يبدو  ما  عىل 
كرثة  فبسبب  املسلمني،   تجاه  بالعنرصية 
إىل  أدت  مختلفة  عربية  دول  من  الهجرة 
البقاء  حافة  عىل  الناس  من  كثري  يعيش  ان 
منذ  اإليرادات  تزايد  بسبب  وذلك  اقتصاديا 
لكل  األسعار  تزايد  مقابل  يف   ,
املواد وذلك جعل الشعوب االوروبية تشعر 

تعمل عىل اإلرهاب والطائفية وذلك من خالل ما تصلهم 
من معلومات مزيفة ومحرفة من وسائل إعالمية مغرضة. 
الخليج  دول  خالل  من  اإلس��الم  إىل  تنظر  وأمريكا 
وبالتايل فإنهم ال يعرفون اإلسالم اآلخر، لذلك فهم 
يرون الصورة املشوهة، مام يدعو املسلمني اىل 
بوجه  للوقوف  العامل  يتحدوا يف كل دول  أن 
الغرب إلثبات موقفهم وبيان حقيقة اإلسالم 
يبينوا  وان  الخصوص  وج��ه  عىل  والشيعة 
تشكل  التي  السياسية  العملية  من  موقفهم 

السبب الرئييس للحرب يف سوريا والعراق.

واملشاركة يف نشوب الحرب عام 
يتمتعون اآلن مبناصب وامتيازات كبريه يف 

 رسالتي إىل 

دول الغرب 

وخاصة أمريكا 

فهي أنه 

يجب عليهم 

أن يسلطوا 

األضواء 

عىل الطائفة 

الشيعية وان 

يهتموا بها 

وباألخص يف 

العراق.
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تقارير

إعـــــالم
الكيان الصهيوين

واألزمة الخليجية
القطــــــــــرية

الكيان الصهيوين  العدو القديم 
والصديق الجديد ملحاربة االسالم 

املتطرف 
الصهيوين  الكيان  اعالم  دوائر  استثمرت 

لالزمة  واملتالحقة  املتجددة  املواقف 

الخليجية، حيث بدأ موقفها واضحا وجليا 

الخليجي  الصف  مع شق  انها  البداية  منذ 

لكسب ود الدول املعارضة لقطر للتعامل 

معها ملحاربة االسالم املتطرف كام اسامه 

بنيامني  الصهيوين   الكيان  وزراء  رئيس 

نتنياهو. 

الوثيقة  »العالقات  فان  يبدو  ما  وعىل 

وأج��ه��زة  شخصيات  م��ع  وامل��م��ت��ازة« 

العامدي  محمد  ذكرها  التي  )صهيونية( 

و)الكيان  غ��زة  ب��ني  القطري  الوسيط 

التي  الحرصية  املقابلة  يف  الصهيوين( 

مل  اإلرسائييل  »واال«  موقع  معه  اجراها 

تكن كفيلة لدفع حكومة تل ابيب للوقوف 

دفع  بل  الخليجية،  أزمتها  يف  قطر  مع 

أمن  وزير  ليربمان  أفيغدور  عرب  ابيب  تل 

السعي  اىل  فيها  الصهيوين(  )الكيان 

الكيان  رؤية  يخدم  مبا  األزم��ة  لتوظيف 

االقليمية بشكل خاص.

ففور بدء األزمة اعترب وزير خارجية الكيان 

خطوة  ان  ليربمان:"  أفيغدور  الصهيوين 

الكيان  ام��ام  الباب  ستفتح  املقاطعة 

الصهيوين للمشاركة يف مكافحة ما سامه 

اإلرهاب، مضيفا ”ال شك يف أن هذا يفتح 

ضد  القتال  يف  التعاون  فرص  من  كثري 

اإلرهاب“.

الكيان  سفري  قال  االق��وال  خطى  وعىل 

مايكل  واشنطن  لدى  السابق  الصهيوين 

رمال  ف�ي  رُس��م  جديدا  خطا  ”إن  أورن 

تغريدة  يف  وأض��اف  األوس�����ط“  ال��رشق 

العرب،  إن بالده مل تعد ضد  توتري  عىل 

ولك�ن )الكيان الصهيوين( والعرب يقفون 

حد  عىل  قطر،  من  املمول  اإلرهاب  ضد 

تعبريه.

اهتامما  الحالية  الخليجية  االزمة  شهدت 

بالغا من اعالم الكيان الصهيوين؛ وارجعوا 

ذلك اىل تامني بلدهم وامنهم القومي من 

مخاطر االرهاب والتطرف.

كل  الصهيوين  الكيان  اعالم  تلقف  حيث 

حقائق  واعتربها  لقطر  كيلت  التي  التهم 

ال تشكيك فيها وال جدال, مؤكدا ان قطر 

الدول  مع  التعامل  يف  بازدواجية  تلعب 

يف  فعال  بشكل  تساهم  حيث  العربية, 

العسكرية  القوة  ضمن  اليمن  ضد  الحرب 

وبالرتاشق  السعودية,  تقودها  التي 

اللفظي املقصود ضد ايران, بالوقت الذي 

تقوم هي رسا يف التعامل مع تلك الدول.

العصا  السعودية  ان توجه  لهذا كان البد 

املتواطئ  موقفها  عن  لتحييدها  لقطر 

مع ايران او الدول التي تقف ضد الخليج 

العريب حسب زعمها.

,,

,,
تقارير

أعده: عيل الهاشمي
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ترويض الدولة املتمردة 
”يديعوت  صحيفة  يف  العسكري  املحلل  اما 

أحرونوت“، أليكس فيشامن، فكتب يف تحليله، 

”ترويض  عمليا  هو  اليوم  قطر  يصيب  ما  أن 

باالدعاء  تحليله  مستهال  املتمردة“،  للدولة 

كبار  من  ستة  أراضيها  من  أبعدت  ”قطر  أن 

عدة  منذ  حامس  لحركة  العسكري  الذراع  قادة 

أحدا  التكتم عىل ذلك، ألن  ”تم  وأنه  أسابيع“، 

من املعنيني باألمر مل يرد ضجيجا خالل زيارة 

من  للسعودية  ترمب(  )دونالد  األمرييك  الرئيس 

سادت  التي  االنسجام  حالة  يف  يؤثر  أن  شأنه 

يف  عقدت  التي  الثالثة  القمة  مؤمترات  يف 

السعودية“.

تحّول  كانت  قطر  ”دول��ة  إن  فيشامن  قال  كام 

عرب  غ��زة،  قطاع  يف  حامس  لحركة  ماليا  دعام 

قناتني، األوىل علنية ومعروفة للكيان الصهيوين  

ومبوافقتها، والتي تم عربها ضخ نحو 900 مليون 

عدوان  )بعد  غزة،  قطاع  ترميم  إلع��ادة  دوالر 

”الجرف الصامد“ عام 2014(. والثانية رسية كانت 

العسكري  والذراع  لقيادة حامس  تذهب  أموالها 

فيها“.

وأشار املتحدث ذاته إىل أن ”الواليات املتحدة 

بإخراج  القطرية  القيادة  مطالبة  وراء  كانت 

الدفعة  تنفيذ  الدولة، وأنه مع  قادة حامس من 

التغيري  حجم  الحركة  قيادة  تدرك  مل  األوىل 

وأن  ترامب،  إدارة  بفعل  املنطقة  يف  الحاصل 

عن حامس  السعودية  تحدث يف  عندما  األخري 

كواحدة من املنظامت اإلرهابية )بحسب تعريف 

وراء  من  يقصد  كان  فإنه  املتحدة(،  الواليات 

ذلك رسالة واضحة موجهة باألساس لدولة قطر، 

للتنصل من الحركة ودعمها لها“.

املرصية  ”االت��ه��ام��ات  أن  ف��ي��ش��امن،  ورأى 

إلسباغ  وذلك  حقائق،  هي  لقطر  والسعودية 

الدوحة“،  ضد  املعلنة  الخطوات  عىل  رشعية 

عدة  حملت  الخارجية  قطر  ”سياسة  أن  زاعام 

قناة  فتح  محاولتها  مثل  ذاته،  الوقت  يف  أوجه 

للحوار بني الكيان الصهيوين  وحامس من جهة، 

ال��ذراع  دعم  إىل  ذات��ه،  الوقت  يف  وسعيها، 

التوصل  محاوالت  وتخريب  للحركة،  العسكري 

الكيان  ع��دوان  خالل  النار  إلط��الق  وقف  إىل 

الصهيوين  عام 2014�، وهي فرية تقدمها وسائل 

حقيقة  عىل  للتغطية  الصهيوين  الكيان  إعالم 

للمبادرة  حينه  االحتالل يف  ودولة  إفشال مرص 

القطرية الرتكية لوقف العدوان.

الهزة التي ستغري بوصلة قطر 

اىل  االنظار  الصهيوين  الكيان  صحف  سلطت 

االمريكية  االدارة  اقناع  اىل  السعودية سعت  ان 

االوان  وآن  بازدواجية  تلعب  قطر  بان  الجديدة 

اللعبة عليها وتحميلها سوء  اىل ردعها وتخريب 

افعالها، واكدت الصحف بان الهزة االرضية التي 

عىل  تداعيات  لها  ستكون  الخليج  دول  تطال 

املدى البعيد، عىل الرغم من ان امريكا ال تريد 

دفع قطر اىل احضان املعسكر االيراين.

دور الكيان الصهيوين  يف اشعال فتيل االزمة 

حاولت صحف الكيان الصهيوين ابعاد االنظار عن 

كيانها ودوره يف اشعال فتيل االزمة الخليجية، 

يف محاولة منها للرتويج بان االزمة حدثت نتيجة 

ملجابهة االرهاب من قبل دول التعاون الخليجي 

االسالمي  االره��اب  محاربة  اجل  من  والوقوف 

حسب وصفهم، اال ان مراقبني ومحللني لالزمة 

التي  العالقة  ان  عن  تحدثوا  قطر  السياسية يف 

االمريكية  واالدارة  الصهيوين  اللويب  بني  تجمع 

ودولة االمارات ساهمت بشكل فاعل يف اشعال 

االزمة.

يف امل��ق��اب��ل، ذه��ب��ت م��راس��ل��ة ”ي��دي��ع��وت 

بتغطية  املتخصصة  بريي،  سمدار  احرونوت“، 

كان  بأن ما حدث  االدعاء  العربية، إىل  الشؤون 

سببه وشاية قام بها طرف بنقل معلومات واخبار 

تؤكد تورط قطر بدعم املنظامت االرهابية يف 

ليبيا والسودان من خالل دعمها باألموال بطرق 

ملتوية وغري واضحة للعيان، الهدف منها تنشيط 

ضد  سيناء  يف  للعمل  إرهابيني  تجنيد  عمليات 

النظام املرصي مع إثبات وجود بصامت لقطر 

يف محاوالت إلسقاط نظام الحكم يف البحرين.

يف  السائد  الخطاب  بان  القول  بريي  وختمت 

تحذير  رسالة  هو  الصهيوين   الكيان  اع��الم 

ألمري قطر شخصيا الن يقف عن دعمه لإلرهاب 

كالرئيس  مصريه  كان  واال  االرهابية  واملنظامت 

املرصي املخلوع محمد مريس.

القريب  الذي كان باألمس  الصهيوين  الكيان  إن 

ولكنه  األط��راف  كل  كسب  عىل  الحرص  شديد 

هذه  من  االستفادة  جامح  كبح  من  يتمكن  مل 

شك  وبال  تبعاتها  اليه  ستؤول  ما  منتظرا  االزمة 

فان الكيان لن يقعد مكتوف االيدي بل سيسعى 

عن  فضال  الخالف  جذوة  ابقاء  يف  للمساهمة 

زيادة اشعاله.

 ويرى محللون أن من ابرز دواعي الكيان لذلك 

هو املشاركة يف محور اقليمي جديد يكون هو 

جزءا ال يتجزأ منه يف محاربة ما يسميه باإلرهاب 

اإلسالمي، فضال عن زيادة عرى التعاون وتوطيد 

القواسم املشرتكة مع الدول التي قاطعت قطر، 

فاملهم لدى الكيان الصهيوين يف كل أزمة يف 

املنطقة أن يخرج رابحا مهام كانت خسائر سواه. 
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 عىل أهمية هذا الجانب الذي نادرا 

ما نجده يف مدن عربية أخرى، فإن 

هناك ما يسرتعي االنتباه و يستحق 

التوقف عنده مطوال و تفصيال.

 هذا الجانب هو حسن إدارة أموال 

ينفع  فيام  واستثامرها  الوقف 

الناس.

و كانت البداية بزياريت ملستشفى 

مستشفى  وهو  "الكفيل"، 

تخصيص يتكّون من ثالثني قسم، 

من  فقط  سنوات  بضع  منذ  شّيد 

املقدسة،  العتبات  وقف  أموال 

لكن  الجميع  عالج  عىل  يقوم 

األولوية للطبقات املعدمة؛ البناء 

من  يعد  الهندسية  الناحية  من 

أحدث ما رأيت و كذلك التجهيزات 

من  التقنية مستوردة  عالية  الطبية 

أملانيا، يسع هذا املستشفى مائتي 

الدكتور  لنا  قاله  ما  وفق  و  رسير، 

به  أجريت  فقد  الحسني  ماهر 

و  عام  خالل  عملية  ألف  عرشون 

نصف العام فقط، و هذا مستوى 

مستشفيات  يتجاوز  مل  إن  يناطح 

امللفت  و  بحجمه؛  شهرية  عاملية 

املرشوع  هذا  عىل  القامئني  أن 

اإلنساين املهم للغاية، قد أطلقوا 

من  لكل  الصحي  التأمني  مرشوع 

يريد. 

أغلبه  يتكون  الطبي  الطاقم 

و  طوائفهم  بكل  العراقيني  من 

من  بها  يستعان  قلة  و  مذاهبهم، 

و  تأهيل  و  للمساعدة  األجانب 

الطبي  الطاقم  هذا  الخربة،  نقل 

لدعوة  استجاب  فسيفسائه  بكل 

و  أجور"،  بال  أطباء   " شعار  تحت 

وفق  منهم  تطوعية  تعني حمالت 

جدول زمني، نحو املناطق النائية، 

بصحبة شاحنات الدواء بل و جهاز 

لغسيل الكىل متنقل.

مطبعة  امللفت  الثاين  املرشوع 

مجهزة  الكفيل"،  "مركز  ضخمة 

عملها  يقترص  ال  األجهزة،  بأحدث 

ملاذا 
يريدون 

أن نعادي 
الشيعة؟

أيام من حيايت يف كربالء 

• اسامعيل القاسمي الحسني/ الجزائر

مل يكن سفري اىل العراق يف شهر شعبان املايض 

للسياحة و اللهو طبعا،و إمنا ملعاينة واقع األشقاء 

هناك خاصة منهم الذين أريد لنا أن نعتربهم أعداء 

من الدرجة األوىل، لذلك كانت محطتي األوىل مدينة 

كربالء التي تبعد عن بغداد بحوايل مائة كيلومرت 

جنوبا، و بها العتبات املقدسة حيث مقامات سادتنا 

الحسني سبط الرسول و سيد شباب الجنة و أخيه  

العباس و بعض من آل البيت )ع(.

تفاصيل كثرية عالية األهمية تستحق العرض، لعل 

أهمها املعاملة النبيلة، غاية يف األدب و اللطف 

مع أي ضيف، دون متييز لدينه فضال عن طائفته أو 

مذهبه، الدقة يف التنظيم و االنضباط التام مع 

املواعيد، الحرص الشديد يف إتقان العمل؛ كام كان 

الفتا حياة املدينة التي ال تنام، فاألرضحة مفتوحة 

عىل مدار الساعة تستقبل الزّوار من مختلف أصقاع 

األرض، و الشوارع التي تصب نحوها، مفّتحة أبواب 

متاجرها و مطاعمها كذلك واصلة ليلها بنهارها؛

مقاالت
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فقط  الديني  الكتاب  طباعة  عىل 

كام قد يتبادر للذهن، و إمنا ميتد 

لجميع املواضيع التي تعني الفكر 

ال  و  العلوم،  كل  يف  و  اإلنساين 

و  األطفال  قصص  من  ذلك  يخلو 

مجاّلتهم.

و  إليه،  شّدين  الذي  الجهاز  إمنا 

الشهرية  الهامل  زاوية  ابن  الكاتب 

التي تضم آالف  العريقة  مبكتبتها 

املخطوطة،  الوثائق  و  الكتب 

لسبعة  تاريخه  يعود  ما  منها 

الحديث  الجهاز  هو  خلت،  قرون 

الرقمي  بالتصوير  يقوم  االذي 

نسخا  منها  يطبع  و  للمخطوطات 

مهم  أمر  هذا  لألصل؛  مطابقة 

عىل  الحفاظ  أجل  من  للغاية 

املعريف  و  العلمي  املوروث 

جهة  من  و  جهة،  من  اإلنساين 

أخرى إمكانية توسيع االستفادة منه 

للباحثني و الدارسني، هذا الجهاز 

مل أعرف له يف عاملنا العريب إال 

قّلة نادرة منها يف اإلمارات و آخر 

كان  إن  أذكر  ال  و  السعودية،  يف 

و  املغرب؛  و  مرص  يف  موجودا 

سجلت هذه املطبعة اكتفاء ذاتيا 

للكتاب املدريس يف العراق.

ما  بكل  مقال  يلّم  أن  ميكن  ال 

ما  إمنا  و  رأيس،  بعيني  شاهدته 

أردت قوله و ربطا مبقدمة املقال، 

بالهذيان  معنيني  غري  هنا  اإلخوة 

حول  عندنا  تالك  التي  الهرطقة  و 

املذهبية،  و  الطائفية  و  العداء 

الواقع،  أرض  عىل  يعملون  إنهم 

و  مصانع  يشّيدون  و  يبنون 

و  فالحيه  أرايض  يستصلحون 

يعّمرون، و يفتحون أبوابهم للغري 

و ميّدون أياديهم.

و تساءلت فيام بيني و بني نفيس، 

نحن يف املغرب و تحديدا الجزائر، 

دينية  منارات  و  مراكز  لدينا  كانت 

أذكر  و  أوقافها،  لها  عريقة  علمية 

محمد  الشيخ  املؤسس  جدي  أن 

بن أيب القاسم قدس رّسه )1897(، 

الله  رحمه  الوالد  غاية  إىل  و 

الهامل  زاوية  مشيخة  توىل  الذي 

كانت  جميعهم   ،)1994-1987(

املشاريع  و  الربامج  نفس  لهم 

الوقف  بأموال  املجتمع  لخدمة 

ماذا  ترى  متاما،  هنا  اإلخوة  مثل 

ربحنا حني تم تأميمها؟ بل األزهر 

مهمة  أوقاف  له  كانت  الرشيف 

للغاية و أّممت هي كذلك، أليست 

ملثل  أهال  الرشيف  األزهر  منارة 

هذه االنجازات العمالقة حقا. 

يوما  عرش  خمسة  أمضيت  لقد 

منها زرت  و  كربالء املقدسة،  يف 

مراقد السادة بداية من سيدنا عيل 

)ع( ثم ما أمكنني مثل سيدنا موىس 

العسكرية،  العتبات  و  الكاظم 

الحسني  سيدنا  مرقدي  عن  فضال 

عليهم  العباس  الفضل  ابو  و 

جميعا سالم الله، و صليت بجميع 

تلكم املقامات الرشيفة الطاهرة، 

مئات  بل  عرشات  يؤّمها  التي 

حدب  كل  من  يوميا  الناس  آالف 

أشعرين  موقفا  أذكر  ال  صوب،  و 

الله  -و  أشعر  مل  بينهم،  بالغربة 

يشهد عىل ما نقول- بأن أحدا من 

اإلخوة نظر إيل مجرد نظرة متييز 

طائفي أو مذهبي، مل يسألني أحد 

أي  الحشود من  تلكم  من بني كل 

أنا؟.  أنا؟ و عىل أي مذهب  طائفة 

زرعت  إمنا  الطائفية  الفتنة  هذه 

عىل  أثرا  لها  أجد  مل  و  نحن  فينا 

ال  و  العراق؛  يف  الواقع  أرض 

ُعذر لنا ال مع الله و ال مع العقل، 

تعرضوا  كذلك  هم  فاألشقاء 

و  أصوله  و  خطري،  إعالمي  لضخ 

غال  يحملوا  حتى  معروفة،  أياديه 

و كراهية لبقية طوائف األمة، لكن 

مراجعهم  و  أكرب،  كانت  عقولهم 

و حكمة  أكرث نصحا  كانت  الدينية 

و صدقا مع الله، فلم يأت ذلكم 

أكله  "الوهايب"  اإلعالمي  الضخ 

لتغيري  يعرف سبيال  و مل  بينهم، 

مكونات  كل  من  األخوي  موقفهم 

األمة. 

تلكم  يف  اإلخوة  أهنئ  ما  بقدر 

املقامات املقدسة عىل نجاحهم و 

حسن تدبريهم و جهادهم الحق 

اإلنسان،  و  مجتمعهم  خدمة  يف 

عىل  أملا  القلب  يعترص  ما  بقدر 

العميل  مستوانا  و  البائس،  حالنا 

فهمتم  هل  التافه.  الفكري  و 

ليس  نعاديهم؟  أن  يريدوننا  ملاذا 

ال   حتى  إمنا  و  الطائفة  الختالف 

نكون مثلهم نعمل، فالعمل يعني 

و  االكتفاء  يعني  اإلنتاج  و  اإلنتاج 

االستغناء، و كليهام يعني الحرية و 

االستقالل، و املراد أن نبقى عبيدا 

السباب؛  و  الهجاء  إال  نحسن  ال 

بل  طائفة  ال  و  مذهب  ال  العمل 

و ال دين له، عقيدته هي "العقل" 

الذي أنعم به الله عىل آدم و مّيزه 

به عمن سواه، و ال يشء غريه.

الفتنة 

الطائفية 

إمنا زرعت 

فينا نحن 

و مل أجد 

لها أثرا 

عىل أرض 

الواقع يف 

العراق
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النحو القرآين:

دكتورة  وفاء عباس فياض /  جامعة كربالء / كلية العلوم اإلسالمية

النظرية والتطبيق                              

تتعلق  التي  ال��دراس��ات  كل  ولعل 

بالقرآن الكريم من تفسري آياته وإيضاح 

األلفاظ  دالالت  يف  والبحث  معانيه 

الهدف  كان  واألساليب  الجمل  وتراكيب 

يعزز  ومام  القرآين.  النص  فهم  منها 

)معاين  ب�  النحوية  الدراسات  أن  ذلك 

القرآن( مل يكن هدفها التفسري الحريف 

الرتكيب  هذا  كان  وإمنا  الكريم،  للقرآن 

ويتعرس  القرآن  من  ُيشِكل  مبا  يعنى 

أما  للدارسني.  وبيانه  وإيضاحه  فهمه 

السعي إىل وضع قواعد وضوابط لفظية 

الخطأ والصواب  التمييز بني  تسعى إىل 

الحقة,  مرحلة  يف  جاء  فقد  الكالم  من 

قال ابن خلدون:)) وخيش أهل العلوم 

منهم أن تفسد تلك امللكة رأسا ويطول 

والحديث  القرآن  فينغلق  بها  العهد 

واستنبطوا  املفهوم،  عىل 

كالمهم  مجاري  من 

ق���وان���ني 

الكليات  شبه  م��ط��ردة  امللكة  لتلك 

أن��واع  سائر  عليها  يقيسون  والقواعد 

الكالم(( مقدمة ابن خلدون 546. 

كان   ) ال��ق��رآين  النحو   ( ومصطلح 

القدمية  النحوية  الدراسات  يف  معروفا 

فهمه  استقر  أن  بعد  ترصيحا.  ال  ضمنا 

عند القدماء فأسسوا له ووضعوا أصوله 

املنطلقات  ح���ددت  وق��د  وق��واع��ده 

القرآين  النحوي  التفكري  يف  التأسيسية 

وقواعده  وأصوله  النحو  هذا  معامل 

بالقرآن  املطلق  اإلمي��ان  من  انطالقا 

الكريم، وخصوصية االستعامل 

فمخالفة  ال���ق���رآين، 

ال�����ق�����رآن 

بحوث

من املعلوم والثابت أن القرآن 

الكريم هو الباعث األول واملصدر 

األساس يف نشأة علوم العربية 

وال سيام النحو ذلك أن أول عالقة 

ربطت القرآن الكريم بالنحو هي 

أنه السبب القوي والعامل الدافع 

إىل وضع هذا العلم وإنشائه. فنشأ 

النحو نشأة قرآنية يف ظل القرآن 

الكريم ويف رحابه. وكام يقول 

الدكتور مهدي املخزومي)) فالنحو 

وليد التفكري يف القرآن الكريم؛ 

ألن العلامء مل يفكروا ابتداء 

يف وضع علل التأليف واإلعراب، 

ولكنهم توصلوا إىل ذلك بعد أن 

نضجت الفكرة يف أثناء قيامهم 

بعملهم القرآين(( الخليل بن أحمد 

الفراهيدي، أعامله ومنهجه . 
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للقواعد 

شذوذا  ليس 

كام  ال��ع��رب��ي��ة  ع���ن 

فك...  يوهان  املسترشق  ذهب 

التي  الخاصة  القرآنية  واالس��ت��ع��امالت 

تحتوي هي أيضا عىل مخالفات للقواعد العامة 

املختلف  للشذوذ  مغاير  مستوى  يف  تعد 

املراتب بالنسبة للترصف اإلعرايب يف العربية 

الفصحى والعربية امُلولَّدة. 

العصور  معطيات  من  املحدثون  واستفاد 

السليم  النحوي  الفكر  ومث��رات  املتقدمة 

عن  بالكشف  تعنى  مؤلفات  لديهم  فظهرت 

وتحديد  النحوية  الدراسات  يف  جديد  منهج 

مصطلح  تارة  فكان  مستقل  خاص  مصطلح 

الدكتور  عند  ظهر  ال��ذي  ال��ق��رآين(  النحو   (

ميك  أحمد  والدكتور  مكرم  سامل  العال  عبد 

القرآن  )نحو  مصطلح  كان  وت��ارة  االنصاري 

العال  عبد  الدكتور  عند  أيضا  وظهر  الكريم( 

الجواري  الستار  عبد  والدكتور  مكرم  سامل 

والدكتور  املخزومي  مهدي  والدكتور 

كاصد  والدكتور  بنيان  خليل 

الزيدي.

ولذلك     

تنبه 

الباحثون 

أن  عىل  املحدثون 

نحونا  يخالف  نحوا  هناك 

هذا وهو ) النحو القرآين ( وهو يختلف 

وأسلوبا،  ومنهجا  قواعد  العربية   نحو  عن 

نص  من  يستمدها  وقواعد  أص��ول  له  وهو 

الكريم ولغته وأساليبه، يقول الدكتور  القرآن 

املخزومي:)) فالقرآن إذن يجب أن يكون فوق 

العريب  القرآين  النص  ألنه  االعتبارات؛  كل 

وأساليبها  للعربية  ممثال  جاءنا  الذي  الصحيح 

نحو  هو  يكون  أن  ينبغي  وك��ان  األصلية، 

يخالف  نحوا  للعربية  أن  نرى  ولكننا  العربية، 

القرآن يف كثري من وجوه التأليف، وأن للعربية 

القرآن وأسلوب  قواعد مل تؤخذ من نصوص 

النحاة  لها، وكان حقا عىل  أساسا  فيه  التأليف 

ونحو  القرآن  نحو  بني  خالف  هناك  يكون  أال 

العربية، بل يجب أن يستند نحو العربية إىل 

قوتها  النحاة  قواعد  تستمد  وأن  القرآن،  نحو 

لو  نظمه،  وعبقرية  القرآن  نحو  من  وسالمتها 

اضطروا  ا  وملَّ كثريا،  ألفادوا  ذلك  فعلوا  كانوا 

التأويل والتقدير ليوفقوا بني  إىل التمحل يف 

القرآنية...((  واألساليب  املوضوعة  قواعدهم 

قضايا نحوية 57-56.

املعارصة  الدراسات  بعض  صنفت  وقد   

تنوع  بحسب  املحدثني  الباحثني  جهود 

اتجاهات البحث لديهم إىل اتجاهني: 

االتجاه األول: دراسات نحوية مستقلة ُعنيت 

بالكشف عن اتجاه ) النحو القرآين( يف النحو 

العريب، فبحثت مفهومه، وظواهره وأصوله، 

دراسة  هي  إلينا  وصلت  دراس��ة  وأول 

سامل  ال��ع��ال  عبد  ال��دك��ت��ور 

م��ك��رم امل��وس��وم��ة 

القرآن  ب���) 

النحوية(/1965م.  الدراسات  وأثره يف  الكريم 

ويشري  القرآين(،  للنحو   ( الثاين  الباب  وأفرد 

القواعد  إىل  لديه  القرآين(  النحو   ( مصطلح 

وقراءاته  الكريم  بالقرآن  املتأثرة  النحوية 

فاملقصود   (( منه  املستنبطة  أو  املتعددة، 

من النحو القرآين أنَّ القرآن الكريم قامت عىل 

سواء  أصول  نهجه  عىل  وبنّيت  قواعد  أساسه 

أكانت معه شواهد أخرى تدعم هذه القواعد 

أم مل تكن ؟ وأسواء كانت هذه األصول تتفق 

القرآن  ألن  تتفق؟  ال  أم  النحاة  أص��ول  مع 

النحو  قواعد  أغنى  املختلفة  بقراءاته  الكريم 

وزاد من قيمتها وأمدها بأمنت القواعد وأحسن 

األساليب (( القرآن الكريم وأثره يف الدراسات 

النحوية 306.

إىل  أدت  التي  االس��ب��اب  أه��م  من  ولعل 

النحوي  البحث  يف  القرآين  النحو  اعتامد 

لدى املعارصين هي الدعوة إىل بناء منهجية 

القرآن مستندة إىل الحقيقة  معرفية يف فهم 

القرآنية، وُتعتمد أساسا مهام يف إيجاد الحلول 

ملشكالت املوروث النحوي.

لهذا  املحددة  الفكرية  األس��س  وتتضح 

الستار  عبد  أحمد  الدكتور  عند  النحوي  الفكر 

بقوله:))  القرآن(/1974م،  نحو   ( يف  الجواري 

فدراسة النحو القرآين هي املفتاح الذي ينفتح 

به كثري من مغاليق النحو التي استعصت عىل 

ومتهيد  وتهذيبه،  لتيسريه  تصدى  ممن  كثري 

سبله املتوعرة املتشعبة(( نحو القرآن 6.

وحاول الجواري أن يضع أسسًا جديدة لبناء 

النحو غري أسسه األوىل، وتقوم عىل الدراسة 

التعبري  اساليب  وفهم  للرتكيب،  الشاملة 

عن  النحو  عزل  عدم  إىل  والدعوة  القرآين، 

معانيه وأساليبه املتميزة التي مل توافق قواعد 

النحاة. ومنه تقدير املحذوف كاملبتدأ والخرب 

واملجرور  كاملفعول  الفضلة  أو  والفاعل، 

سواء  املحذوف  تقدير  أن  إال  إليه  واملضاف 

يغري  الذكر  واجب  غري  أو  الذكر  واجب  كان 

النفس؛  يف  أثره  يضعف  أو  املعنى  يف 

إمنا  ذكره  املألوف  حذف  ألن 

رضب  غالبا  ب��ه  ي��راد 
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املنشئ  املشاركة بني  من 

أو  ق��ارئ��ا   ( واملتلقي 

تصور  يف   ) سامعًا 

امل��ع��ن��ى ال��ع��ام 

ح���ت���ى ي��ك��ون 

ذل����ك أب��ل��غ 

التأثري  يف 

وأدع����ى 

ىل  إ

االقتناع. 

وه��������ذا 

األس����ل����وب 

التعبري  فن  يف 

م��زي��ة ب���ارزة من 

مزايا القرآن.

الدعوات  كرثة  ومع 

وتعايل األصوات الداعية 

إىل ) النحو القرآين( أصبحت 

ملحا  ومطلبا  رضورة  الحاجة 

النحو  منهج  تصحيح  بوجوب 

القدامى،  عند  عليه  كان  ما  إىل  مساره  وإرجاع 

ذلك  إىل  ذهب  كام  نظرية  وضع  استلزم  مام 

)نظرية  كتابه  األنصاري يف  أحمد ميك  الدكتور 

النحو القرآين(. وكان اإلطار العام لهذه النظرية 

النظرية  هذه  ومقومات  الكريم(  )القرآن  هو 

وجوانب  االتفاق  جوانب  يف  تنحرص  األساسية 

والنصوص  النحوية  القواعد  بني  االختالف 

القرآنية. 

وجاءت دراسة الدكتور خليل بنيان )النحويون 

مواقف  تحديد  يف  الكريم(/2002م،  والقرآن 

أنهم  عليهم))  واستدرك  القرآن،  من  النحويني 

العلم-  هذا  إقامة  عىل  عاكفون  وهم  يذهلون 

بني  أنهم  حقيقة  عن  وأصوله-  وقواعده  أسسه 

بدالئل  امُلمثل  تعاىل  الله  كالم  القرآن،  يدي 

واألقوى  واألقوم  واألعىل  األسمى  إعجازه 

واألح��ك��ام((. واألساليب  األل��ف��اظ  يف 

النحويون والقرآن الكريم10. 

مستقلة  دراسات  الثاين:  االتجاه 

التفكري  أسس  عن  بالكشف  ُعنيت 

القرآين واتجاهاته وخصائصه  النحوي 

هذه  ان��ج��ازات  يف  ونلمح  األسلوبية. 

وترسيخه  باملعنى  كبرية  عناية  الدراسات 

الفني  التعبري  وطرائق  عنه،  التعبري  مبسالك 

والربط بني معاين الكالم ، وخري من مثل هذا 

 ( كتابه  يف  عرفة  أحمد  محمد  الشيخ  االتجاه  

اعتمد  إذ  والجامعة(  األزهر  بني  والنحاة  النحو 

وكذلك  النحوي.  العمل  قويا يف  أساسا  املعنى 

الدكتور شوقي ضيف متأثرا بأراء ابن مضاء.

وكذلك الدكتور فاضل السامرايئ يف )معاين 

النحو( والدكتور كريم حسني ناصح يف )البديل 

بان  والدكتورة  الحذف(  ظاهرة  من  املعنوي 

صالح يف )مراعاة املخاطب يف النحو العريب( 

القرآين  النحو  من  ال��دراس��ات  هذه  وأتخذت 

عن  النحو  وقراءة  النحو،  مسائل  لتيسري  وسيلة 

طريق القرآن الكريم، ودراسة النحو عىل أساس 

املعنى.

ملا  معارص  مصطلح  القرآين  فالنحو  وعليه 

ُعرف عند القدامى ب� مجموعة األنظمة والقواعد 

القرآين  النص  من  تستنبط  التي  واألح��ك��ام 

الكريم, والقامئة عىل أساس من الفهم الصحيح 

والسليم للغة القرآن الكريم ومعانيه وأساليبه.

القرآين  النحو   ( بعنوان  مقالة  يف  وخلصنا 

أحدى  يف  نرشت  اإلج��راء(  إىل  املصطلح  من 

املجالت يف العام املايض إىل أن املتأمل يف 

عرض موضوع النحو القرآين يكون أمام مسارين 

منهجيني ال ثالث لهام:

تابعا  القرآين  النحو  يكون  أن  األول:  املسار 

للنحو العريب مبعنى أن األفكار املتعلقة بالنحو 

العريب سيتم عىل وفقها فهم الرتاكيب القرآنية 

حرصا، وبذا يكون الكالم النحوي مقترصا عىل 

مناذج من القرآن الكريم.

النحو  اعتبارات  أن نضع  الثاين: وهو  املسار 

العريب، وقواعده جانبا ونأيت إىل نصوص القرآن 

الكريم، ونبدأ بعملية استقراء وتتبع للرتاكبيات 

النحوية عىل  القاعدة  القرآنية ثم يجري صناعة 

الكريم  للقرآن  يعطي  منحى  وهو  الوفق،  هذا 

املتفردة  واالستعاملية  التدوينية  خصوصيته 

التي تفوق خصوصية أي كالم عريب آخر، وهو 

وضع  يف  كبرية  جهود  اىل  بحاجة  جديد  مسار 

ومنها  الكريم،  القرآن  لغة  لفهم  عام  منهج 

جانب الرتاكيب القرآنية، التي تتفاعل املفردات 

مع بعضها بعضا لتعطي ذلك الرونق االعجازي 

لهذه اللغة.

تطبيقها  ميكن  التي  املناهج  انجع  من  ولعل 

املغلقة  املدونة  منهج  هو  القرآين  النحو  يف 

التي نادى بها األستاذ الدكتور حسن عبد الغني 

عىل  ودراس��ات��ه  أبحاثه  يف  وطبقها  األس��دي 

ونحن  الكريم  القرآن  يف  األلفاظ  من  مجموعة 

نطبقها عىل الرتاكيب النحوية.

لقراءة  إجرائية  املغلقة هي طريقة  واملّدونة 

روحية  تستوحي  وفهمها،  املكتوبة  النصوص 

وفهم  الطينية  الرقم  قراءة  يف  اآلثاريني  منهج 

ننظر  أن  قرآنيا  هذا  ويعني  ونقوشها.  كتاباتها 

عىل  قادرة  متكاملة  مدونة  بوصفه  القرآن  اىل 

والرتكيب  اإلفراد  مستويي  عىل  معانيها  إظهار 

مع  املنهجي  التصور  هذا  ويتناظر  ذاتها،  من 

القرآن  تفسري  هو  التفسري  رضوب  من  رضب 

أوىل  منذ  افتقر  التفسري  هذا  أّن  إال  بالقرآن 

�شوال املكرم ـ  1438 هـ26



حكمة بهلول

• سامي املنذري

وبهلول  عامة  بامور  يتحدثان  رجالن  كان  الجوامع  احد  يف 

يستمع اليهام من غري ان يتدخل.

 وجرى الحديث بينهام اىل ذكر حادثة عن احد الفقهاء، فقال 

الرجل لصاحبه: لقد ذكر يل احد اصدقايئ بانه عرضت عىل 

الفقيه صورة ألحد وكالئه وهو جالس يف مكتبه واىل  هذا 

جنبه امرأة غريبة وقيل له ان وكيلك عرض عىل هذه املراة 

الزواج مقابل مساعدتها ماليا، فتأمل الفقيه وقرر طرد وكيله 

هذا وحجب عنه الوكالة.

 فاجابه الرجل االخر : ان مثل هذا الحكم باطل كيف لهذا 

وكيله؟  قول  اىل  يستمع  ان  غري  من  بأمر  يحكم  ان  الفقيه 

وهذا يعني ان هذا الفقيه غري عادل وال يجوز الصالة خلفه 

النه حكم باطال، فلو رأى بعينه شخصا يرشب الخمر ال يجوز 

ان يحكم عليه قبل ان يستمع اىل أقواله حتى يعلم السبب 

فلرمبا هنالك امر خفي عليه، كان يكون شارب الخمر ال يعلم 

بطرد  الفقيه حكم  ان  العدالة وطاملا  انه خمر، وهذه هي 

وكيله من غري االستامع اليه فهو غري عادل وانا بدوري سوف 

امتنع عن الصالة خلفه.

هل  وقال:  الرجل  لهذا  فاعتذر  الكالم  اىل  بهلول  انتبه  هنا 

تسمح يل بان اتدخل ؟ 

فقال له تفضل، فقال بهلول : انت حكمت عىل عدم عدالة 

الفقيه ألنه مل يستمع اىل الطرف االخر واصدر حكمه .

اجابه الرجل نعم وهل يف هذا خلل؟

قال بهلول : بل عني الصواب ولكني أسألك كيف حكمت عىل 

الفقيه بأنه فقد العدالة ومل تستمع اليه ؟

)أتأمرون الناس بالرب وتنسون انفسكم( 

أول من  وأنتم  والعدالة  باالخالق  بااللتزام  الناس  أتطالبون 

يخالف ؟

إنها والله)قسمة ضيزى(

فكرة قلم

ورثناها  التي  والقلة  املنضبطة،  املنهجية  الخطوات  اىل  لحظاته 

لتطبيقه ال تعدو أن تكون مفهوما عاما يفتقر إىل التنظري واإلجراء، 

ويعمد اىل ذكر اآليات القريبة من اآلية املذكورة لتشابهها لفظيا أو 

موضوعا. وبحسب الضبط املنهجي الذي قّدمه الدكتور حسن عبد 

لغوية  علوم  إلقامة  مقرتحًا  قّدم  وتطبيقا  تنظريا  األسدي  الغني 

مادتها لغة القرآن الكريم كعلم األصوات القرآين والرّصف القرآيّن 

والنحو القرآين والبالغة القرآنية والنّص القرآين.... 

التفسري  رضوب  من  رضب  وج��ود  إليه  اإلش��ارة  تجدر  ومام 

اللغوية  توجهاتهم  اختالف  عىل  القدامى  العلامء  من  كثري  لدى 

والنحوية؛ ولكنه ال يعد منهجا من املناهج يعرف بتفسري القرآن 

بالقرآن ويعرف:)) بأّنه مقابلة آية باآلية وجعلها شاهدًا لبعضها عىل 

قرآنه  من  تعاىل  الله  مراد  بهذه ملعرفة  ليستدّل عىل هذه  اآلخر 

حسني  محمد  الكريم/  القرآن  لتفسري  العامة  املبادئ  الكريم(( 

الصغري81.

وينسجم هذا املنحى من التفسري مع القول بالتكامل الداليل 

لكتاب الله، واستغنائه. فوصف بأحسن األوصاف، وكان األوىل يف 

االعتبار أن يتوّجه به لفهم القرآن, فاملتكلم أو منتج املدونة هو 

إىل  يعدل  فال  َثّم  ومن  كالمه؛  من  مراده  بيان  من غريه يف  أوىل 

)ألنه هو  باملتكلم  له  شأن  ال  ما  لسبب  ذلك  تعذر  إذا  ،إال  غريه 

آياته.  لتدّبر  لخلقه  دعوته  مع  األسباب( السيام  تعاىل مسبب  الله 

ثّم إن القرآن كان خطابا منذ أول لحظة نزل بها، ملخاطبني أراد 

هدايتهم، فاألوىل أن تكون هذه الرسالة واضحة ومفهومة منهم. 

القرآن يصّدق  إّن  وآله(:))  عليه  الله  الله )صىل  جاء عن رسول 

بعضه بعضًا؛ فال تكذبوا بعضه ببعض(( نهج البالغة الخطبة 18. 

الدر املنثور6/2.

إّننا بصدد الدعوة إىل منهجية للقراءة والتحليل تتوجه إىل نص 

إىل  يحتاج  ال  الذي  كامله  املطلق يف  الكامل  أبدعه  الذي  القرآن 

وتعاىل  تبارك  الله  فكالم  مخلوقاته))  عن  بذاته  املستغني  غريه، 

يبنّي  عمن  أيضا  غنيٌّ  فهو  املؤمنني؛  أمري  صفته(( كام يف جواب 

دالالت ألفاظه، ومقاصده. ولعل فيام ذهب إليه بعض املعارصين 

بقوله:)) النظر إىل القرآن الكريم كوحدة لفظية وكالمية متكاملة 

إىل  النظر  خالل  من  إال  آياته  أو  فقراته  نفهم  أن  ميكن  ال  بحيث 

جميع  إىل  وكذلك  اللفظية  الوحدة  هذه  وجوانب  أبعاد  جميع 

فقراته(( علوم القرآن 366. 

ملنهجنا  رسمها  نروم  التي  للصورة  مقاربة  صورة  يرسم  ما 

عن  يتحدث  النص  تدع  بأن  صلة  أوثق  صورتنا  أن  إال  القرآين؛ 

نفسه ويرتافع يف قضيته ليعطي ما يريد إعطاءه إيانا من معارفه 

ودالالته فيفلت مام هو متعارف من قواعد العربية. ويعمل جاهدا 

ليكون  القرآين؛  النص  لقواعد تخص مستويات  يف صياغة قرآنية 
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أصـــــول العقيدة 
هيكلية موجزة ألصول العقيدة اإلسالمية مبنية عىل املنهج العلمي العقيل

ملن مل يكن متابعا
تناولنا يف االعداد السابقة بيان املبادئ )الفطرية 

والعقلية( الستة واعطيناها ترقيام ليك نستخدمها 

فيام بعد يف الرباهني املطلوبة وكانت كالتايل:

ونصه  الرضر  دفع  لزوم  )فطري(:  األول  املبدأ 

أن: )كل حي إذا احتمل وجود رضر وخطر يندفع 

الرضر  هذا  وجود  من  والتأكد  التفتيش  اىل  أوال 

عىل  سيعمل  فإنه  ذلك  له  تأكد  فاذا  املحتمل، 

التخلص أو الهروب من ذلك الرضر و الخطر(.

املبدأ الثاين )فطري(: وجوب شكر املنعم ونصه 

قدم  إذا  سوي  طبيعي  عاقل  إنسان  كل  أن  أن: 

وعفوي  طبيعي  بشكل  يشعر  فإنه  نعمة  أحد  له 

وتلقايئ باالمتنان والشكر له..

أمر فطري  الثالث )فطري(: حب املعرفة  املبدأ 

إذا  طبيعي سوي  عاقل  إنسان  كل  أن  أن:  ونصه 

واجه أمرا يجهله فإن ذلك يثري فيه فضوال يندفع 

معه بشكل عفوي اىل استكشافه ومعرفته ما مل 

مينع من ذلك مانع.

املبدأ الرابع )عقيل(: أن هنالك واقعا ونحن جزء 

منه، ونصه: مبساعدة الحواس يعطينا العقل أمرا 

مهام وهو االعرتاف بالواقع الذي نحن فيه والذي 

ويتأثر  فينا  يؤثر  الواقع  وهذا   ، منه  جزء  نحن 

وآثاره مبنية عىل نظام يحكمها.

املبدأ الخامس )عقيل(: أن النقيضني ال يجتمعان 

ونصه: اذا اتصف يشء ما بصفة معينة  فال ميكن 

ان يتصف بنقيضها يف نفس الوقت .

علة  معلول  لكل  أن  )عقيل(:  السادس  املبدأ 

ونصه: أن كل موجود يحتاج يف وجوده اىل 

و)املمكن(،  )املعلول(  ونسميه  يوجده،  سبب 

وأن املوجود الذي ال يحتاج يف وجوده اىل سبب 

يوجده ونسميه )الواجب(.

العقل  عمل  مساحة  حول  السابع  الدرس  وكان 

والعوامل التي تؤثر عليه وتم بيان مراحل اتخاذ 

القرار عند االنسان حسب التايل:

املرحلة األوىل: الغرائز

1 – الغرائز الحياتية كاألكل

2- الغرائز االنانية كالشهرة والجاه

 3_ غرائز التملك

4 – الغرائز الفكرية كاملعرفة واالستكشاف

والشعور  كاالطمئنان  النفسية  الغرائز   –  5

باالستقرار

6 – الغرائز الروحية كالتفتيش عن الغيب

7 – الغرائز االجتامعية كاالنتامء اىل فئة

به  تأنس  ما  طلب  وهو  الحسية  الغرائز   –  8

الحواس

وطيب  املزاج  اعتدال  من  املزاجية  الغرائز   –  9

املفاكهة

10 _ الغرائز األمنية وهو االبتعاد عن كل ما يسبب 

الهالك

املرحلة الثانية: مرحلة الفطرة

املرحلة الثالثة: العقل

التي  الطريقة  اىل  الحلقة  هذه  يف  وسنتطرق 

مناقشة  وطريقة  القادمة  الحلقات  بها  سنتناول 

املسائل والوصول اىل االهداف املنشودة.

الصيغة الفنية يف تناول املسائل 
العقائدية

الرضورية  املبادئ  بعض  بيّنا  أن  بعد 
نرشع إن شاء الله تعاىل يف بيان املسائل 
املنهج  وفق  أدلتها  بيان  مع  العقائدية 

الفني التايل:
مسألة  مسألة  املسائل  بذكر  سنبدأ    .1
)م( مع رقم  الرمز  لكل مسألة  وسنعطي 
تسلسلها، فمثال املسألة رقم واحد سيكون 
رمزها )م1( والرمز )م( سريمز اىل املسألة 
ستكون  نفسها  وهي  دليلها  بيان  قبل 
االستدالل،  من  االنتهاء  بعد  املربهنة 
والرقم لبيان تسلسها بني املسائل فيعرف 
الرجوع  يسهل  كام  بعدها،  وما  قبلها  ما 

اليها عند الحاجة.
أساسية وأصلية سنكتفي  2.  كل مسألة 
املتفرعة  املسائل  أما  ب�)م(،  لها  باإلشارة 
منها فسنضيف لها الرمز )ف( ليعرف أنها 
املناقشة  ميكن  ال  وأنه  أصل  ولها  فرعية 
مع  اال  الفرعية  املسألة  يف  والبحث 

التسليم باملسألة األم لها.
بذكر  املسألة  طرح  صيغة  ستكون    .3
يف  مفروض  هو  ما  استخراج  ثم  نصها 
الربهان  ثم  إثباته  املطلوب  ثم  املسألة 
الهندسة  يف  كام  بالضبط  والدليل 

الرياضية.

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
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 العميد  ح�س مد  • ال�سيد 

4.  سيعتمد الدليل عىل ما ييل:
والتي  ذكرها  عن  فرغنا  التي  املبادئ    •
كانت بديهية ومل نحتج اىل الربهنة عليها، 
وسرنمز لها بالرمز )ب( مع رقم تسلسلها، 
التي تم ذكرها اىل حد االن هي  واملبادئ 

ستة مبادئ ثالثة فطرية وثالثة عقلية.
•  مبادئ أخرى قد نحتاج اىل ذكرها قبل 
بالرمز  لها  سرنمز  وأيضا  املسائل،  بعض 
يف  ذكرها  تسلسل  ميثل  رقم  مع  )ب( 

املسائل التالية.
وهذه املبادئ قد تكون بديهية ال نحتاج 
تكون مسائل من علوم  قد  أو  اثباتها،  اىل 
أخرى قد تم الربهنة عليها يف تلك العلوم.

•  كل مسألة يتم الربهنة عليها ميكن أن 
تكون دليال للمسائل التي تأيت بعدها.

الدروس  خالل  من  ذلك  كل  وسيظهر 
الصرب  فرنجو  تعاىل،  الله  شاء  إن  االتية 
بذكر  التقدم  قليال وسيتضح كل يشء مع 

الدروس.
5.  إن تفريعات املسائل العقائدية كثرية 
العمر الستيفائها، كام  الوقت وال  وال يسع 
أن املكلف لن يسأل عنها يوم القيامة وإمنا 
هي من باب زيادة العلم ورفعة الدرجات.

ويف كل مسألة إن شاء الله تعاىل سنذكر 
املتعارف،  للمكلف  بها  التكليف  حدود 
أي  العملية  املسائل  املتلقي  يعرف  حتى 

عليها،  وسيحاسب  بها  االميان  يلزمه  التي 
املكلف  جهلها  إن  التي  العلمية  واملسائل 

فال ترثيب عليه وال حساب.
ميكن  ال  فإنه  العلمي  املنهج  وفق    .6
اثبات  بعد  اال  القرآنية  باآليات  االستدالل 
أن القران هو كتاب الله وحجته عىل خلقه، 
إن  النبوة  مبحث  اىل  قليال  سيتأخر  وهذا 
القرآنية  اآليات  ذكرنا  فاذا  تعاىل،  الله  شاء 
االستدالل  باب  من  يكون  فلن  ذلك  قبل 
ومعرفة  واالستئناس  التأييد  باب  من  وامنا 

مضامني اآليات الرشيفة واالنس بها.
هو  الدروس  بهذه  املخاطب  إن    .7
أو  بالغ عاقل من أي جنس كان  إنسان  كل 
قومية أو حضارة، نعم كلام تقدمنا بالبحث 
عدم  بسبب  البرش  من  جامعات  ستغادرنا 
إميانهم ببعض املسائل، وهذا مهم جدا 
هم  البداية  يف  كان  إذا  املخاطب  فإن 
يف  بالخطاب  املعني  فإن  البرش  عموم 
املسائل املتقدمة هم املؤمنون مبا تقدم 
الذي  املنهج  وهذا  مسائل،  من  ذلك  عىل 
عىل  التعرف  لنا  سيتيح  شاء  إن  سنتبعه 
اىل  البرش  بني  املعروفة  والنحل  امللل 

زمننا املعارص ومنشأ الخالف بينها.
املسائل  تستمر  أن  املقرر  من    .8
اىل  الوصول  مرحلة  اىل  هذه  العقائدية 
ولن  والحرام  الحالل  مسائل  وهي  الفقه 

يدخل فيها ألن تلك املرحلة يقودها الرشع 
بشكل مستقل ومنفرد، ولكن ستكون مسألة 
امليزان يف أخذ الحكم الرشعي من مسائل 

هذه الدروس إن شاء الله تعاىل.
هذه  صياغة  يف  النظر  إعادة  سيتم    .9
املسائل وطريقة رشحها وبيانها -إن وجدنا- 
اىل  يشري  ما  املتابعني  رسائل  خالل  من 
حصول لبس أو غموض او خطأ يف بعض 
العبارات وسنعيد نرش الدرس مع التعديل.
10.  قد يكون يف بعض الدروس نوع من 
وإعادة  الصرب  بعض  مع  ولكن  الصعوبة 
حاولنا  وقد  ذلك،  يرتفع  قد  الدرس  قراءة 
بعض  يف  ولكن  اإلمكان  قدر  التبسيط 
باملعنى،  يخل  قد  التبسيط  فان  املواضع 
بشكل  الدروس  هذه  مستوى  أن  ونزعم 
املتوسط  الثالث  طلبة  مستوى  هي  عام 
ولعدة  ذلك  من  أعىل  مسائل هي  وهنالك 
من  الحقيقة  طالب  عىل  وليس  مستويات، 
بأس إذا أتعب نفسه يف فهم هذه الدروس 
جدا  مهمة  املسائل  هذه  فإن  وتدبرها 
وتتعلق بدين االنسان وما سيسأل عنه يف 

يوم الحساب.
االخوة  خدمة  يف  دامئا  سنكون  أننا  كام 
واستفساراتهم  اسئلتهم  واستقبال  األعزاء 

لالستفادة منها واالجابة عليها.
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1- كرثة صالته:

عرف اإلمام الحسني )عليه السالم( 

ومناجاته  وصيامه،  صالته  بكرثة 

اإلمام  بعبادة  أشاد  وقد  تعاىل  لله 

املؤالف  السالم(  )عليه  الحسني 

يقول:  األثري  ابن  فهذا  واملخالف، 

»وكان الحسني ريض الله عنه فاضاًل، 

والحج،  والصالة،  الصوم،  كثري 

والصدقة، وأفعال الخري جميعها« .

وقال عبدالله بن الزبري: »أما والله 

لقد قتلوه، طوياًل بالليل قيامه، كثريًا 

يف النهار صيامه« .

بالصالة  مشغواًل  أوقاته  أكرث  وكان 

اليوم  يف  يصيل  وكان  والصوم، 

بذلك  حدث  كام  ركعة  ألف  والليلة 

ولده زين العابدين )عليه السالم(.

2- إحياء ليلة العارش بالعبادة 

والصالة:

محرم  من  التاسع  يوم  عرص  يف 

)عليه  الحسني  اإلمام  أمر  61ه�  سنة 

من  يطلب  أن  العباس  أخاه  السالم( 

من  املعركة  تأخري  األموي  الجيش 

ليلة عاشوراء إىل يومها وذلك للتفرغ 

للعبادة والصالة والدعاء واالستغفار.

أن  املجليس  العالمة  ذكر  فقد 

قال  السالم(،  )عليه  الحسني  اإلمام 

يوم  السالم(  )عليه  العباس  ألخيه 

إليهم  »ارجع  املحرم:  من  التاسع 

غد،  إىل  تؤخرهم  أن  استطعت  فإن 

نصيل  لعلنا  العشية  عنا  وتدفعهم 

 ، ونستغفره  وندعوه  الليلة  لربنا 

فهو يعلم أين كنت قد أحب الصالة 

الدعاء  وكرثة  كتابه،  وتالوة  له، 

واالستغفار« .

وروى الطربي يف تاريخه مثل ذلك: 

إن اإلمام الحسني )عليه السالم( قال 

ألخيه العباس )عليه السالم(:

أن  اسَتَطعَت  َفِإِن  إَليِهم،  »ارِجع 

ِعنَد  وَتدَفَعُهم  ُغدَوٍة  إىل   َرُهم  ُتَؤخِّ

يَلَة،  اللَّ َنا  ِلَربِّ ُنَصيّل  نا  َلَعلَّ ِة؛  الَعِشيَّ

أيّن  َيعَلُم  َفُهَو  وَنسَتغِفُرُه،  وَندعوُه 

وِتالَوَة  َلُه،  الَة  الصَّ اِحبُّ  ُكنُت  َقد 

عاِء َواالسِتغفاِر!« . ِكتاِبِه، وَكرَثَة الدُّ

أما كيف أحيا اإلمام الحسني )عليه 

السالم( وأصحابه تلك الليلة؟

أن  إىل  والرواة  املؤرخون  يشري 

قد  وأصحابه  السالم(  )عليه  اإلمام 

أحيوا ليلة عاشوراء بالعبادة والصالة 

والدعاء واالستغفار.

عليه  الُحَسنُي  »وباَت  الراوي:  قال 

وَلُهم  يَلَة  اللَّ ِتلَك  وأصحاُبُه  الّسالم 

اإلمام 

الحسني)عليه السالم( 

وإقامة 

الصالة

• الشيخ د. عبدالله أحمد اليوسف

إن للصالة منزلة عظيمة يف اإلسالم، فهي أفضل 

األعامل الدينية، وأحب األعامل إىل اللَّه تعاىل، 

وهي من أعظم الطاعات، وأفضل العبادات، وهي 

عمود الدين، إن قبلت قبل ما سواها، وإن ردت 

ردَّ ما سواها، وهي آخر وصايا األنبياء واألمئة)ع(، 

وهي معراج املؤمن اليومي إىل عامل امللكوت.

وقد حثَّ القرآن الكريم عىل املحافظة عىل 

الصالة، وأدائها يف مواقيتها، وااللتزام برشائطها 

وواجباتها وآدابها، يقول اللَّه تعاىل: }َحاِفُظوا َعىَل 

ِه َقاِنِتنَي{ )  الَِة اْلُوْسَطى َوُقوُموا ِللَّ َلَواِت َوالصَّ الصَّ

الََة َكاَنْت  الََة ِإنَّ الصَّ ( ويقول تعاىل: }..َفَأِقيُموا الصَّ

َعىَل اْلُمْؤِمِننَي ِكَتاًبا َمْوُقوًتا{ ) ( ويكفي أن تعلم أنه 

قد ورد ذكر الصالة يف القرآن الرشيف ٩٩ مرة، مام 

يوحي بأهمية الصالة ومكانتها املقدسة يف الدين. 

وقد روى املؤرخون أن اإلمام الحسني )ع( كان 

من أعبد الناس يف زمانه، ومن أكرثهم اهتاممًا 

بالصالة حتى يف الظروف الصعبة، وإليك بعض ما 

أثر عن محافظته وإقامته للصالة يف النقاط التالية:

مقاالت
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....وَكذا  وقاِعٍد،  وقاِئٍم  وساِجٍد  راِكٍع  َبنَي  ما  النَّحِل،  َكَدِويِّ  َدِويٌّ 

ُة الُحَسنِي عليه الّسالم يف َكرَثِة َصالِتِه وَكامِل ِصفاِتِه« . كاَنت َسِجيَّ

وذكر ابن كثري عن الحارث بن كعب وأيب الضحاك عن عيّل بن 

الحسني [زين العابدين ] عليه الّسالم :  »باَت الُحَسنُي عليه الّسالم 

عوَن،  وأصحاُبُه طوَل َليِلِهم ُيَصّلوَن وَيسَتغِفروَن وَيدعوَن وَيَترَضَّ

َقيٍس  بُن  َعزَرُة  َعَليها  َوراِئِهم،  ِمن  َتدوُر  ِهم  َعُدوِّ َحَرِس  وُخيوُل 

ِذيَن َكَفُروا  َسنَبَّ الَّ ، َوالُحَسنُي عليه الّسالم َيقَرُأ: {َو ال َيحنْ اأَلحَمِيسُّ

ًا َو َلُهمنْ  يِل َلُهمنْ ِلَيزنْداُدوا ِإمثنْ ا مُننْ ُفِسِهمنْ ِإمنَّ ننْ ٌ أِلَ يِل َلُهمنْ َخرينْ ا مُننْ َأمنَّ

ى  َحتَّ ِه  َعَلينْ ُتمنْ  َأننْ ِمِننَي َعىل  ما  ُمؤنْ النْ ِلَيَذَر  ُه  اللَّ ُمِهنٌي* ما كاَن  َعذاٌب 

ِب } « . يِّ َخِبيَث ِمَن الطَّ يَز النْ مَيِ

يُل َعىَل الُحَسنِي عليه الّسالم  ويف أنساب األرشاف: »َلاّم َجنَّ اللَّ

ُه ُيَصّلونَ  وُيَسبِّحوَن وَيسَتغِفروَن وَيدعوَن  يَل ُكلَّ وأصحاِبِه قاُموا اللَّ

عوَن « . وَيَترَضَّ

مطمئنة،  ونفس  سليم  بقلب  تعاىل  الله  يالقوا  أن  أرادوا  لقد 

تلك  سهروا  وقد  والرحمة؛  واملغفرة  العفو  الله  يسألون  وهم 

أحد  يذق  أنه مل  حتى  والدعاء  والصالة  بالعبادة  الليلة إلحيائها 

منهم طعم الرقاد كام يروى يف بعض املصادر التاريخية.

3- اإلتيان بالصالة جامعة يف اليوم العارش:

أداء  عىل  حريصًا  السالم(  )عليه  عيل  بن  الحسني  اإلمام  كان 

أدى  فقد  الظروف،  وأحلك  األوقات  أصعب  يف  حتى  الصالة 

اليوم العارش من املحرم واألعداء  الصالة جامعة بأصحابه يف 

تنهال عىل جسده  تهجم عليه من كل حدب وصوب، والسهام 

لله  يدي  بكل ذلك وهو واقف بني  يبايل  كان ال  أنه  إال  الطاهر، 

عز وجل.

وقد جعل عبدالله بن سعيد الحنفي -وهو من أصحاب اإلمام- 

أتّم  أن  إىل  العدو  سهام  من  الحسني  اإلمام  دون  درعًا  بدنه 

إن  وما  عاشوراء،  يوم  يف  جامعة  صالته  السالم(  )عليه  اإلمام 

ملا  نحبه  الحنفي  عبدالله  قىض  حتى  صالته  من  اإلمام  انتهى 

أصابه من السهام، حيث وجدوا عىل جسده الطاهر ثالثة عرش 

سهاًم غري رضبات السيوف وطعنات الرماح؛ فكان أول من لقب 

ب�)شهيد الصالة (.

اإلسالمية  األمة  السالم(  )عليه  الحسني  اإلمام  أعطى  وبذلك 

درسًا يف وجوب املحافظة عىل الصالة، واإلتيان بها يف الشدة 

القوة  يف  والحرب،  السلم  يف  والرس،  العلن  يف  والرخاء، 

من  حال  بأي  ترتك  ال  التي  الدين  عمود  فالصالة هي  والضعف، 

األحوال.

املرجعية ونساء العراق 

• والء الصفار

عقود من الزمن واملرأة يف بعض مناطق العراق الزالت حتى يومنا الحارض تتجرع 

املر بصمت وتقتل ببطئ نتيجة اعراف وتقاليد عشائرية يرفضها العقل واملنطق 

او  بأي صلة، فضال عن عدم وجود اي رادع قانوين  والمتت لالسالم واالنسانية 

عشائري للحد منها.

جعلني  مام  املقال  هذا  يف  والتقاليد  االعراف  تلك  اختزال  الصعب  من  ولعل 

استوقف عند ابرز ثالث اعراف عشائرية تتمثل ب�)النهوة، والكصة بكصة، وزواج 

الدم "الفصلية"( وهي مصطلحات "عشائرية"، لكل منها تقاليد خاصة استنبطت 

للعمل  العشائر  عىل  بنودها  وفرضت  املتعصب  العشائري  العرف  من  احكامها 

املدنية  االحوال  وترشيعات  النبوية  والسنة  الكريم  للقران  مخالفتها  رغم  بها 

والنصوص القانونية ومعايري حقوق االنسان بل مخالفتها الواضحة لطبيعة البرش.

وقبل الحديث عن اثار تلك االعراف والتقاليد واملوقف منها اود ان اوضح بشكل 

موجز معنى تلك االعراف بشكل منفرد، اذ ان "النهوة" تعني ان )ينهي( ابن العم 

عىل ابنة عمه ومينع زواجها إال برضاه، وان من يتقدم لزواجها دون موافقته يقتل، 

ويعد القتل هنا حق مرشوع وال يعد ابن العم وفق العرف العشائري قاتال، اما 

زواج "كصة بكصة" فهو نوع تتبادل فيه النساء باملقايضة، ويحدث هذا الزواج 

لشقيق  يزوج شقيقته  أن  إىل  أحيانا  ما فيضطر  فتاة  بخطبة  الشاب  يرغب  عندما 

خطيبته او يزوج الرجل ابنته، لتبقى حياة كل طرف مرهونة بحياة الطرف االخر، 

اما زواج الفصلية فيعني ان تكون املرأة مثنا إلنهاء خالف بني عشريتني سال الدم 

بينهام.

بل يف  للقانون  انتشارها التخضع  قساوتها وسعة  من  الرغم  االعراف عىل  هذه 

يقوم  ثم  لحلها ومن  العشائري  للحكم  اعادتها  اىل  القانون  يلجأ  االحيان  بعض 

بالنظر بها، ويؤكد عدد من القضاة ان 'النهوة العشائرية' تعد جرمية اال ان القانون 

العراقي مل يفرد لها مادة أو فقرة خاصة بها، وكذلك االنواع االخرى من التقاليد.

ولعل من يبحث يف هذا النوع من التقاليد يجد انها متجذرة ومستمرة ومل تخضع 

يوما ما للقوانني السارية بالرغم من تسجيل مئات حاالت الطالق شهريا بسببها، 

اال ان كلمة الفصل اليقاف مثل تلك التقاليد واالعراف جاءت عىل لسان املرجعية 

الدينية العليا لتضع حدا لها فناشدت عرب منرب الجمعة قبائل وعشائر العراق كافة 

للوقوف بحزم امام تلك االعراف والتقاليد، حتى جاء يوم )2017/5/23( ليسجل 

بداية النهاية ملامرسة تلك االعراف والتقاليد وذلك من خالل كتابة "وثيقة عهد" 

ضمت )13( بندا وقع عليها اغلب رؤساء وقبائل العراق بجوار قرب االمام الحسني 

عليه السالم وبحضور جهات رسمية من الحكومات املركزية واملحلية لجعل تلك 

)النهوة(  "منع ظاهرة  منها  الثامن  البند  الجميع، وقد جاء يف  ملزمة عىل  البنود 

وجعل املرأة مادة يف الفصول العشائرية, وكذلك منع ظاهرة )الكصة بالكصة( أو 

إجبار أو منع الفتيات من الزواج من شخص ال ترغب به"، لتضع املرجعية الدينية 

وجعلها  املرأة  استغالل  رواية  من  االخري  الفصل  الوثيقة  هذه  خالل  من  العليا 

سلعة للتبادل العشائري. 

والئيات
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ــــون يـــبـــيك مــعــي ــــك ــك وال ــت ــي ــك ب

ــك حــتــى بــدمــعــي رشقـــُت ــت ــي ــك ب

الــبــكــاء ـــشـــِف مـــا يب  ُي ــم  ــل بـــيك ف

ــطــفــوف ــــوم ال ــك ي ــاب ــص ــكــيــت م ب

الـــ ـــرتك  ت مل  األرض  ــىل  ع ــا  ــع رصي

ــه الــجــبــني ــن ووجـــهـــك قـــد ُصــــك م

* * *

ــات الــطــوال ــف ــره ــامل ـــوك ب ـــاط أح

وســـــامـــــوك خـــطـــة خـــســـٍف فــام

يــســتــكــني أن  ملــثــلــك  ــــا  ــــاش وح

* * *

يــنــفــِع ومل  دمـــعـــي  يـــجـــِد  ــم  ــل ف

ــــه مـــدمـــعـــي ــــع ــــأدم ـــــــص ب وغ

أدمــعــي الـــجـــوى  ـــار  ن ُتـــطـــِف  ومل 

ـــِع ـــج ـــف ــــك امل ــــرصع ـــت مل ـــي ـــك ب

ــك مــــن مـــوضـــِع ــم ــس ــج جـــــــراُح ب

ــــِع ــــب ــــورة اإلص ــــت ـــــك مــــب وكـــــّف

* * *

ِع ـــل واألســــــــل الــــــــرُشّ ـــب ـــن ـــال وب

تــخــضــِع ومل  ــــهــــوان  ال ـــت  رضـــي

ــل الـــفـــتـــى األنــــــزِع ــي ــل وأنــــــت س

* * *

الكـــــــــــــــــــــــــون يــبكـــــــــي

قصيدة
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ـــــاء ــــا اإلب ــــان ــــا أت ـــًة م ـــص فـــيـــا ق

ــوُب ــط ــخ ــا ال ــن ــت ـــا أت ــة م ــص ــــا غ وي

ــري ــج ــه ـــرِّ ال ـــح ــــًا ب ــــالث أتـــبـــقـــى ث

ـــــراَب الــطــفــوف ــــاك ت ــي دم ــق ــس أت

ــي الــعــبــيــد ــب ــك س ــائ ــس وُتــســبــى ن

* * *

ــا صـــوت وحـــي الــســامء أبـــا الــطــف ي

ـــــــدروب ال ــــك  ب رؤاك  تــــلــــوح 

حــني كــــل  يف  ــك  ــف ــي ط فـــــُأبـــــرِصُ 

خـــافـــقـــي يف  ـــن  ـــك ـــس ت ـــــــك  ألن

أروِع وال  ـــا  ـــه ـــن م ـــــدع  ـــــأب ب

ــــِع ــــج أف وال  مـــنـــهـــا  بــــــــآمل 

ُتـــرفـــِع مل  األرض  ـــىل  ع ــا  ــح ــري ط

ـــِع؟ ـــق ـــن ُت مل  ـــــــدرك  ص وغــــلــــة 

ــــن الـــدعـــي؟ ـــحـــمـــُل رأســـــك الب وُي

* * *

ــــفــــارس األشـــجـــِع ــــَل ال ــــَث ــــا َم وي

مسمعي يف  صـــوتـــك  ويـــنـــســـاب 

ــــــروح ويــــغــــدو وميـــــيض مــعــي ي

ـــــــني جـــــفـــــوين واألضـــــلـــــِع وب

الكـــــــــــــــــــــــــون يــبكـــــــــي
شعر: الشاعر عبدالوهاب خليل أبو زيد 
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طبقا لفتاوى املرجع الدين األعىل سامحة آية الله العظمى 
السيد عيل الحسيني السيستاين )دام ظله الوارف(

السفر اىل البلدان غري اإلسالمية

الجواب: 

يستحسن سفر املؤمن اىل البلدان غري اإلسالمية لغرض نرش 

الدين وأحكامه، والتبليغ بها إذا أمن عىل دينه ودين أبنائه 

الصغار من النقصان، قال النبي محمد )ص( لإلمام عيل )ع( 

»لنئ يهدي الله بك عبدًا من عباده خري لك مام طلعت عليه 

الشمس من مشارقها اىل مغاربها«.

وعن النبي )ص( أيصًا أن رجاًل قال له أوصني فقال: »أوصيك 

أن ال ترشك بالله شيئًا... وادع الناس اىل االسالم، واعلم أن 

لك بكل من أجابك عتق رقبة من ولد يعقوب«. 

يجوز سفر املؤمن اىل البلدان غري اإلسالمية، إذا جزم أو 

اطأمن بأن سفره اليها ال يؤثر سلبًا عىل دينه، ودين من ينتمي 

إليه. 

يجوز للمسلم كذلك أن يقيم يف البلدان غري اإلسالمية إذا 

مل تشّكل عائقًا عن قيامه بالتزاماته الرشعية بالنسبة اىل نفسه 

وعائلته حارضًا ومستقباًل. 

يحرم السفر اىل البلدان غري اإلسالمية أينام كانت يف رشق 

األرض وغربها، إذا استوجب ذلك السفر نقصانًا يف دين 

املسلم، سواء أكان الغرض من ذلك السفر السياحة أم 

التجارة أم الدراسة أم اإلقامة املؤقتة أم السكنى الدامئة أم 

غري ذلك من األسباب.

مسائل شرعية

موقع السيد السيستاين دام ظله الوارف

االستفتاءات

السؤال:

متى يجوز سفر املؤمن إىل البلدان غري اإلسالمية؟ 

ومتى يحرم؟

           
 





 







 





       
 


            
 


       


         

 

ا�سا امليا واحامها
هارال تا

مسائل شرعيةمسائل شرعيةمسائل شرعيةمسائل شرعيةمسائل شرعيةمسائل شرعية

يستحسن سفر املؤمن اىل البلدان غري اإلسالمية لغرض نرش 

الصغار من النقصان، قال النبي محمد )ص( لإلمام عيل )ع( 

وعن النبي )ص( أيصًا أن رجاًل قال له أوصني فقال: »أوصيك 

اطأمن بأن سفره اليها ال يؤثر سلبًا عىل دينه، ودين من ينتمي 

مل تشّكل عائقًا عن قيامه بالتزاماته الرشعية بالنسبة اىل نفسه 

التجارة أم الدراسة أم اإلقامة املؤقتة أم السكنى الدامئة أم 

ال�ساحل منها
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مع التابعين

السيد ابن الطاووس )قدس رسه(
نسبه:

هو السيد ريض الدين عيل بن موىس بن جعفر بن طاوس من أحفاد 

اإلمام الحسن املجتبى و اإلمام السجاد عليهام السالم.

ولد ابن طاوس يف 15 محرم سنة 589 ه� ، يف مدينة الحلة.

أرسة آل طاوس
كان جده السابع محمد بن إسحاق من سادات املدينة الكبار، و قد 

لقب بطاوس لجامله.

و كان أبو ه موىس بن جعفر من الرواة الكبار، و كان قد كتب الروايات 

يف أوراق متفرقة فقام ابنه بعد وفاته بجمعها يف كتاب تحت عنوان: 

فرقة الناظر و بهجة الخاطر مام رواه والدي موىس بن جعفر.

و أمه بنت ورام بن أيب فراس الذي كان من أكابر علامء اإلمامية. و 

أما جدته ألبيه فهي من أحفاد الشيخ الطويس و لهذا فقد كان يقول 

الشيخ  أحيانًا أخرى: جدي  يقول  و  بن أيب فراس  أحيانا: جدي ورام 

الطويس.

و كان أبناؤه و إخوته و أبناؤهم أيضًا من علامء الشيعة الكبار.

دراسته
كانت بداية دراسته يف مدينة الحلة، حيث درس عند أبيه و جده ورام 

بن أيب فراس املقدمات.

لقد حظي السيد يف طريق طلب العلم بإدراك قوي و ذكاء متوقد، و 

استطاع أن يتفوق عىل زمالئه خالل مدة قصرية.

تعلم  الدرس  اشرتك يف  عندما  بأنه  املحجة  السيد يف كشف  يذكر 

خالل سنة ما يتعلمه اآلخرون خالل سنوات و تفوق عليهم.

و قد درس الفقه لسنتني و نصف ثم استغنى عن األستاذ فقرأ بقية 

الكتب الفقهية يف عرصه لوحده.

شخصيته االجتامعية
حظي السيد ابن طاوس باحرتام خاص بني علامء زمانه و عامة الناس. 

و باإلضافة إىل كونه فقيهًا مشهورًا فقد كان أديبًا بارعًا و شاعرًا مقتدرًا، 

إال أن شهرته األصلية كانت يف زهده و تقواه و عرفانه، و كانت أكرث 

مؤلفاته يف األدعية و الزيارات.

و كانت عنده مكتبة كبرية قل نظريها ورثها عن جده. و قال إنه قرأ 

جميع هذه الكتب أو درسها.

سفراته العلمية
سافر ابن طاوس إىل مدن كثرية لالستفادة من علامئها بعد أن حرض 

عند أساتذة الحلة.

إىل  أواًل  ف��ذه��ب 

الكاظمية.  مدينة 

استقر  و  ت��زوج  ثم 

قد  و  ب��غ��داد.  يف 

عامًا   15 خالل  قام 

بغداد  مدينة  يف 

العلوم  بتدريس 

املختلفة، و قد كان 

بغداد  إىل  مجيئه 

سنة 625 ه.

السيد  رج��ع  قد  و 

إىل مسقط رأسه يف 

بعد  الحلة  مدينة 

بالضغط  شعر  أن 

عليه من قبل الدولة 

العباسية ليك يتسلم مناصب يف الحكومة.

الرضا  الدين ثالث سنوات أيضًا بجوار مرقد اإلمام  و قد بقي ريض 

عليه السالم ثم هاجر إىل النجف و كربالء و أقام يف كل منهام ثالث 

سنني. و قد كان مهتاًم بالسري و السلوك و كسب املعنويات فضاًل عن 

إعداد التالميذ و تربيتهم و تدريس العلوم املختلفة.

بعنوان  املحجة(  )كشف  كتاب  كربالء  يف  إقامته  خالل  كتب  قد  و 

وصية ألبنائه الذين كانوا صغارًا يف ذلك الوقت.

و كانت آخر سفرة له إىل بغداد سنة 652 ه. و قد قبل منصب النقابة 

فيها. و قد بقي يف بغداد حتى وفاته. و مل يغادرها حتى يف خالل 

هجوم املغول عليها.

نقابة السادات
لقد عرض عليه الخليفة العبايس املستنرص خالل إقامته يف بغداد 

الوزارة و السفارة و غريهام إال أنه مل يقبل شيئًا من ذلك و احتج عليه 

بأنه: لو عمل طبقًا ملصالحهم فسيقطع عالقته بالله تعاىل و إذا عمل 

طبقًا لألوامر اإللهية و العدل و اإلنصاف فإن األرسة الحاكمة و بقية 

الوزراء و السفراء و القادة ال يتحملون ذلك، و سيقولون إن عيل بن 

طاوس بفعله هذا يريد أن يقول لو أن الحكم صار بأيدينا فسنعمل 

هكذا و هذا األسلوب خالف سرية من حكم قبله.

النقيب ميثل  و قد قبل السيد نقابة العلويني يف سنة 661 ه. و كان 

أكرب شخصية علمية و دينية من بني السادة و هو املسئول عن جميع 

شئونهم و منها: القضاء يف املنازعات و إعانة املساكني و العاجزين 

• إعداد: حسني السالمي
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و رعاية األيتام.

حفظ  أجل  من  هو  املنصب  لهذا  قبوله  أن  عىل  السيد  أكد  قد  و 

أرواح أصحابه و الشيعة الذين كانوا يف معرض القتل و الغارات 

املغولية.

أساتذته
حرض السيد عند أكابر علامء عرصه و منهم:

1 - أبو ه موىس بن جعفر

2 - جده ورام بن أيب فراس

3 - ابن منا الحيل

4 - فخار بن معد املوسوي

تالمذته
من تالمذته الذين تخرجوا يف مدرسته:

1 - سديد الدين الحيل والد العالمة الحيل

2 - العالمة الحيل

3 - الحسن بن داود الحيل صاحب الرجال

4 - عبد الكريم بن أحمد بن طاوس )ابن أخيه(

5 - عيل بن عيىس اإلربيل

مؤلفاته
ألف ابن طاوس ما يقرب من 50 مؤلفًا أكرثها يف موضوع األدعية و 

الزيارات.

و كانت له مكتبة غنية فيها ما يقرب من 1500 كتاب استفاد منها عند 

مع  عنده  كانت  التي  املصادر  من  الكثري  ضاع  قد  و  كتبه.  تأليفه 

مرور الزمن و اقترصت معرفتنا بها عن طريق اإلشارات الواردة يف 

مؤلفاته و هذا ما يزيد من قيمة هذه املؤلفات.

من مؤلفاته:
- عرشة مجلدات هي )املهامت و التتامت(طبع كل واحد منها تحت 

األسبوع،  جامل  الربيع،  زهرة  السائل،  فالح  منها:  مستقل  عنوان 

إقبال األعامل.

و قد كتبها السيد كتتمة ملصباح املتهجد للشيخ الطويس.

2 - كشف املحجة لثمرة املهجة. و هو كتاب أخالقي يحوي وصايا 

السيد ألبنائه و قد ذكر فيه أيضًا املراحل املختلفة من حياته.

3 - مصباح الزائر و جناح املسافر

4 - امللهوف عىل قتىل الطفوف

5 - مهج الدعوات و منهج العنايات

وفاته
تويف السيد عيل بن طاوس سنة 664ه�، يف مدينة بغداد. و قد نقل 

جثامنه الطاهر إىل النجف األرشف و دفن يف حرم أمري املؤمنني 

عليه السالم.

خياراتنا بعد ازمة داعش
• عيل الطالقاين

بأقالمهم

ألهمية  ونظرا  باألمان.  العراق  مدن  تنعم  مل  الزمن  من  عقد  من  أكرث  منذ 

االرهابية  التنظيامت  قبضة  من  املدن  تحرير  فان  داعش،  مابعد  مرحلة 

يتطلب احاطة كاملة يف تحديث الرؤية السياسية واألمنية، أضافة اىل تركيز 

الجهود الدبلوماسية يف دعم العراق بحربه عىل االرهاب.

واليوم اصبحت القوات األمنية وقوات الحشد الشعبي لديهام ثقة كبرية يف 

لإلنجازات  وتتمة  التنظيامت،  بهذه  الهزمية  وإيقاع  االرايض  باقي  استعادة 

والتضحيات التي تقدمت ينبغي عدم الغفلة عن عدة محاور، من أجل عدم 

تكرار أخطاء املايض.

القوى  مختلف  بني  العالقات  ترطيب  الرضوري  من  بات  الحوار،  تعزيز   ���

العنف  الحد من  السياسية واملجتمعية حيث سيسهم ذلك بشكل كبري يف 

من أجل اخراج البالد من األزمة الخانقة التي مل تفرق بني املواطنني مهام 

اختلفت انتامءاتهم. والجدير بالذكر أن العراق نجا بأعجوبة من حرب طائفية 

كان يحاك لها ليل نهار.

��� محاربة الفساد، تعهدت الحكومة العراقية مبحاربة الفساد الذي يتغلغل 

الحكومة  تعهد  عام عىل  من  أكرث  مرور  وبرغم  الحكومية،  املؤسسات  يف 

بالقضاء عىل الفساد لكن اىل االن مل يحدث تغيري ملموس، مام وضعها أمام 

غضب شعبي لن يسمح لها بالرتاجع عن تعهدها. 

العشائرية  الروابط  انهيار  اىل  تدور  التي  املعارك  أدت  ذيك،  أمن   ���

واالجتامعية اىل حد كبري، ويف ظل غياب الحلول سيستمر مسلسل العنف 

واستقطاب االرهابيني وتجنيدهم مام يدمر البالد. لذا يتطلب اليوم محاربة 

االرهاب بأوجه متعددة منها سياسية وعسكرية وثقافية ودينية.

وهو  العراقي  االرهاب  مكافحة  جهاز  اإلرهاب،  مكافحة  عىل  التدريب   ���

قوة ضاربة ميتلك إمكانيات قتالية عالية املستوى لكن هذه القوات قدرتها 

باقي  مع  تجهيزها  يتطلب  مام  لها،  الكايف  الدعم  انقطاع  بعد  تراجعت 

الوحدات القتالية بشكل يؤمن احتياجاتها الفعالة.

تأمني  الدول املجاورة من أجل  العراق كثريا عىل  الحدود، ضغط  تأمني   ���

حدودها. إال أن موقف هذه الدول مل يكن رصيحًا ومل تتخذ اجراءات كافية، 

من هنا يتطلب من العراق أن يفعل ما بوسعه من أجل مساعدته للحصول 

خطر  أي  وصد  الحدود  مراقبة  قادرة  ومتطورة  متقدمة  مراقبة  أنظمة  عىل 

قادم.

استطاع تنظيم داعش يف وقت مىض ان يسيطر عىل 40% من مساحة العراق 

املقدس  للدفاع  بفتواها  الطاولة  الدينية  املرجعية  قلبت  ما  رسعان  لكن 

فقد،  ما  اسرتجاع  مرحلة  ولتنطلق  التنظيم  متدد  من  املخاوف  وأنهت 

من  العراقية  الدولة  وأنقذت  املعنويات،  عززت  عظيمة  انجازات  فتحققت 

االنهيار وأعادت لها هيبتها وللقوات املسلحة قوتها. 

وبرغم قيام التنظيامت االرهابية بتفريغ املناطق التي تتواجد فيها االقليات 

وباقي الطوائف حيث ارتكبت مجازر فظيعة بحق هذه الفئات. يبقى املجتمع 

العراقي مبكوناته وطوائفه رشيكا يف العيش تحت ظل عملية سياسية واحدة 

بحكم الرشاكة يف األرض. لقد حولت االنتصارات األنظار والتوجه اىل البناء 

املتطور للبالد، حيث ميتلك العراق موارد كافية، وعقول وطاقات، حتى متنع 

من االنزالق نحو العنف. 
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إمام وخطيب مصىل االمام الحسني  يف السويد 

ووجودها  كفاءتها  يف  كبري  اثر  لها  أصبح  الجاليات 
اإلبداعي يف املجتمع الغريب

حوار: عمران اليارسي �� تحرير: عيل الهاشمي

اىل  تفتقر  مشكلة  الهجرة  ظاهرة  اضحت 
الكفاءات  هجرة  مع  خصوصا  الحلول, 
ميلكون  الذين  العليا  الشهادات  واصحاب 
لهم  افضل  ملستقبل  التغيري  مفاتيح 
والتقدير  االهتامم  غياب  ان  اال  ولبلدهم, 
اىل  دفعتهم  العمل  متطلبات  وتوفري 
وهو  اال  عنه,  يبحثون  ما  عن  بحثا  الهجرة 
لكفاءاتهم,  االمثل  واالستثامر  التقدير 
او  بطيئة  واملعالجات  كثرية  االسباب 
الشباب  من  الكثري  رأي  حسب  منعدمة 
بالنسبة  املهاجر اال ان الحل يبقى مجهول 

لهم.
مع  سنناقشها  وحيثياتها  الهجرة  ظاهرة 
الشيخ عيل الساموي خطيب مصىل االمام 
السويدية  ماملو  يف  السالم  عليه  الحسني 
خالل  من  اسبابها  وماهي  عنها  ليحدثنا 

الحوار التايل.

هل لك ان توضح لنا اسباب الهجرة 
والدوافع الرئيسة لها؟

•الشك أن للهجرة سابقا دوافع عدة؛ 
ميكن  وه��ذا  السيايس,  الدافع  أهمها 
تكميم  عن  الناتج  باالضطهاد  حرصه 
اإلنسانية  القيم  احرتام  األفواه وعدم 
فال  ال��رأي،  عن  التعبري  أبسطها  التي 
وال  بحرية،  رأيه  اطالق  ميكنه  املثقف 

غريه الذي يحاول أن يبدي رأيه.
•ثانيا الدافع اإلنساين املتمثل بتوفري 
عىل  اكان  سواء  العيش  أسباب  ابسط 
تحاول  التي  البسيطة  الطبقة  مستوى 
رفع مستواها املعايش أو عىل مستوى 
أصحاب الشهادات الذين أفنوا حياتهم 
تؤهله  شهادة  عىل  الحصول  سبيل  يف 
يجعله  اجتامعي  مركز  صاحب  ليكون 
ويعيش  املجتمع  يف  فاعال  عضوا 
يجد  ال  قد  الكفاءة  فصاحب  بكرامة، 
يف بلده من يضعه يف مكانه املناسب، 
بسبب  منه  أوىل  غ��ريه  ي��ك��ون  وق��د 
الكفوء  عزل  يف  املتبعة  السياسات 
نفوذ،  له  يكون  ملن  الفرصة  وإعطاء 
وهذا ما دفع صاحب الكفاءة ان يبحث 

عن بلد يهيء له الفرصة. 
مع  الــتــعــامــل  ــم  ــدت كــيــف وج  -
التي  الدول  يف  والكفاءات  املواهب 

هاجرتم اليها؟

هنا  عشناها  التي  حياتنا  خالل  •من 
كالم  مصداق  الجانب  هذا  أن  وجدنا 
كل  )قيمة  السالم  عليه  املؤمنني  أمري 
أمرئ ما يحسنه( فصاحب املوهبة ُتنّمى 
يف  األم��وال  لها  تخصص  بل  موهبته 
الدراسة  كون  عن  فضال  تنميتها,  سبيل 
جانب,  من  هذا  معني  بعمر  تختص  ال 
الكفاءات  أصحاب  أن  آخر  جانب  ومن 
محرتمة  مواقع  يتسنمون  والخربات 
وتجعلهم  نفوسهم  يف  الثقة  تزيد 

اعضاًء فاعلني يف املجتمع.
ــدول  ال يدفع  ــذي  ال مــا  بــرأيــك   -
باملواهب  الكبري  لالهتامم  االجنبية 

والكفاءات املهاجرة اليها؟ 
•الدافع األساس هو الحاجة اىل هذه 
اىل  تحتاج  ال  التي  الجاهزة  الكفاءات 
وقت او دعم اقتصادي فهي توفر وقتا 
فضال عن االموال, كام ان هذه الكفاءات 
اغلبها ذات خربة فال تحتاج اىل تدريب 
السويد  يف  مثال  وهنا  طويل,  وقت  أو 
مستشفى  تجد  ال  املثال  سبيل  عىل 
باألخص  اجنبية  كفاءات  وفيه  اال  كبريا 
من بالدنا وعىل مستوى عال وهذا ليس 
يف مجال الطب بل يف مجاالت أخرى 

كالتعليم والرياضة والصناعة وغريها.
للتعليم  فرص  هناك  هل   -
لتدفع  االجنبية  الدول  يف  والتطوير 

حوارات
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اثبات  عن  بحثا  للهجرة  الشباب 
ذاتهم؟

والباب  كثرية  فرصة  هناك  •بال شك 
مفتوح لتطوير الذات والقدرات وتهيئة 
االدوات لذلك,  فالشباب املهاجر يكثف 
محرتمة  شهادة  عىل  للحصول  نشاطه 
اجتامعي, وهذا  مركز  ذا  ليكون  تؤهله 
من  الشباب  من  الكثري  عند  ملسته  ما 
20 سنة  التدريس منذ  خالل عميل يف 
الشباب  من  الكثري  رأيت  اليوم,  اىل 
انفسهم,  تطوير  عىل  يعملون  ممن 
البلد,  يف  عليا  وظائف  عىل  للحصول 
االنسان  يكون  ان  مفرح  يشء  وهذا 
العريب حريص عىل تطوير قدراته مبا 
فرص  عن  وبحثه  اندفاعه  مع  يتناسب 

عمل تثبت ثقته بنفسه.
منهم  األخرى  املستويات  عىل  أما 
من طور نفسه يف املجال االقتصادي 
بالبنان، ومنهم  له  يشار  تاجرا  فاصبح 
مستوى  عىل  طورها  مواهب  له  من 
هذا  يف  اس��م  له  فكان  الرياضيات 
الجانب  سلك  من  ومنهم  املجتمع، 

الريايض وكان له دور بارز.
تحد  قد  التي  العراقيل  هي  ما   -  
والكفاءات  املــهــارات  تطوير  من 

املهاجرة لدى الدول االجنبية؟ 

الجوانب اإليجابية وهي  تحدثنا عن 
وعوائق،  سلبيات  هناك  ولكن  كثرية, 
عائق  هي  مثال  هنا  فاللغة  اللغة  منها 
املهاجر, فال عمل  يقف يف وجه  كبري 
نجد  هنا  وم��ن  لغة,  بال  دراس��ة  وال 
ماهي  عىل  بقيت  كفاءات   هناك  ان 
تقل  السبب  فلهذا  اللغة,  بسبب  عليه 
فرص العمل والدراسة يتبعها التوقف 

اإلبداعي.
البعض  تعصب  السلبيات  وم��ن 
وعدم االندماج يف املجتمع وقد يفهم 
من كالمي أن االندماج يعني الذوبان يف 
هذا املجتمع, فاملراد ليس هذا, ولكن 
اعني باالندماج االندماج اإليجايب الذي 
يتمثل بقبول الطرف االخر وفهم لغته 
واحرتام رأيه ليك يفهم رأيي ويتقبله 
اإلسالم  فهم  من  فهناك  عرضه،  عند 
عىل وجه مغالط فيه وهناك من فهم 
اإلسالم الحقيقي وتأثر به ومبنهج اهل 
اإلسالم  ودخل  السالم  عليهم  البيت 

فاالندماج باملفهوم األخالقي له اثره.
لديها  االجنبية  ــدول  ال بعض   -  
تقّبل  يف  ديني  او  عنرصي  تحسس 
األجانب، كيف تتعامل الجاليات مع 

هذه التحسس؟
واقعا  أصبحت  اليوم  •الجاليات 
كبري  اثر  ولها  املجتمعات  هذه  يف 

يف  اإلبداعي  ووجودها  كفاءتها  يف 
املجتمع, فاألصوات العنرصية وعدم 
ولكن  موجود,  امر  هذا  األجنبي  قبول 
الجاليات  لكون  ك��ب��ريا؛  ليس  اث��ره 
الغريب,  املجتمع  يف  كبرية  أصبحت 
وباملقابل هناك حقائق ال ميكن نكرانها 
واالرتباط  التزاوج  خالل  من  كاالندماج 

االرسي.
هل  امُلغرِتبة  الكفاءات  نجاح   -

ينعكس عىل بلدها االم؟ 
 *** عزيزة   عيل  ج��ارت  ان  •ب��الدي 

وقومي وإن شحوا عيل كرام
الكفاءات  أغ��ل��ب  أن  يخفى  ال   •
مل  ألنها  اال  اغرتابها  كان  ما  املغرتبة 
لها فرصة مناسبة, وان عادت مل  تكن 
والخسارة  املناسب،  الظرف  لها  يهيئ 
هذه البد أن تجد لها تفسريا عند البلد 
األصيل, فأنا اعرف بعض األصدقاء من 
الخرباء واملتمّيزين ممن ذهب وقدم 
بالرفض،  فقوبل  وخدماته  مرشوعه 
ببالدنا  ونفتخر  بكفاءاتنا  نفتخر  وهنا 
رغم عدم احتضانه لهذه الكفاءات فال 
بد من صحوة تنظر اىل هذه املشاريع 
بتخصيص  وتعيدها  النادرة  اإلبداعية 
لتعود  الكفاءات  هذه  يضم  مؤمتر 

مكرمة.
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مقاالت

االقتصاد 

العراقي 

وعالج البطالة 

واألزمات

• صباح محسن كاظم

أحادي  العراقي  اإلقتصاد  ويعترب   

الجانب واملوارد ،فهو يعتمد عىل 

للتقالبات  الخاضع   - النفط  ريع 

العاملية  السوق  يف   - السعرية 

البالد من تنوع  ،رغم تنوع ثروات 

للصحراء  السهل  من  طوبغرافيته 

اىل املناطق الجبلية ،ولو ُأستثمرت 

اإلقتصاد  لكان  األمثل  اإلستثامر 

العراقي بصورة ُمغايرة .. وُمختلفة 

والرفاهي  اإلقتصادي،  النمو  من 

،فالتنوع الزراعّي ،والسياحّي ، َيّدُر 

عىل البالِد برثوة مالّية  ضخمة لو 

الدينية  السياحة  إستثامر  ُأحسن 

مهد  العراق  ،بإعتبار  ..واآلثارية 

ومقامات  والنبوات  الحضارات 

املقدسات  أرض  يف  األولياء 

الكيل  باإلعتامد  التوجه    ،فيام 

تأثرياته  له  النفطية  صادراتنا  عىل 

املجتمع   عىل  الكبرية  السلبية 

بسبب عدم محافظة –النفط- عىل 

إكتشاف  ،فمنذ  ثابت  بيع  سعر 

القرن  مطلع  بالعراق  النفط 

املايض ،

فرتات  مالمح  نحدد  أن  نستطيع 

الوطنية  ثروتنا  إلستثامر  معينة  

كانت  ااملايض  القرن  ،ففي مطلع 

القدح  لها  اإلحتكارية   الرشكات 

امُلعىل يف التنقيب والتصدير ولنا 

الفتات من موارده ،ثم يف العهد 

املليك بدأ تشكيل مجلس اإلعامر 

الحياة  تنشط  وبدأت  األعىل 

العمل،  فرص  وتوفر  اإلقتصادية 

ثم بعد تاميم النفط بعد ثورة 14 

–متوز 1958 بدأت عمليات التنمية 

املرحلة-  قرص  –رغم  الكربى 

وقتل  الثورة  عىل  اإلنقالب  بسبب 

زعيمها  الشهيد عبد الكريم قاسم  

،ثم مرحلة السبعينييات والخطط 

دخول  ،لكن  البناء  يف  اإلنفجارية 

مع  تارة  الجوار  مع  بحربه  العراق 

الدكتاتورية  بغزو  واخرى  ايران 

للكويت الشقيق ،جعل العراق من 

الريب إن لإلقتصاد أهميته القصوى يف حالة 

اإلكتفاء الذايت للمواطن من السلع والخدمات 

والحقوق بكل املجاالت ..لذلك تخطط 

الشعوب واألمم والدول يف التنمية اإلقتصادية 

..وإستثامر الرثوات ،وتقيم املرشوعات 

التنموية للقضاء عىل البطالة وزيادة الدخل 

القومي بتنويع الصادرات بعد تلبية السوق 

املحيل من البضائع واملنتجات .

     لعّل أحد أبرز املعاناة ألبناء الشعب العراقي 

هو البطالة ،وباألخص عند الفئات الشابة  من 

الخريجات والخريجيني، الذين أنهوا الحياة 

العلمّية ،والرتبوّية ،يف تخصصات علمّية أو 

إنسانّية من الجامعات واملعاهد املختلفة 

،فضاًل عن أفواج من العاطلني عن العمل ،ممن 

مل يكملوا مسريتهم العلمّية ،
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بعد الحرية 

وسقوط 

الدكتاتورية 

شهد 

العراق 

قفزة 

إقتصادية 

مل يشهدها 

بتاريخه

بلد غني إىل بلد يعتمد املديونية 

بالديون بحدود 127  ليخرج مثقاًل 

مليار مديونية ،أثقلت كاهل شعبه 

،بعد  التنمية  عمليات  ،ووقفت 

الحصار الدويل علّيه.

وبعد الحرية وسقوط الدكتاتورية 

مل  إقتصادية  قفزة  العراق  شهد 

وصلت  حيث  بتاريخه  يشهدها 

مليار   130 من  اكرث  اىل  امليزانية 

من  مهمة  مرحلة   ،وبدأت  دوالر 

املفتوحة  ،والتجارة  املدن  إعامر 

التجارية  والبضائع  السلع  لكل 

السلع  بكل  األسواق  ،وإزدهرت 

ومن منايشء عاملية ودولية ،رغم 

واإلداري  املايل  الفساد  حاالت 

النفوس  ضعاف  من  ومحاولة 

،من  العام  املال  عىل  بالتجاوز 

هدر  أو  امُلريبة  الصفقات  خالل 

إستنزفت  ملتوية  بطرق  املال 

اإليرادات جراء صعّود سعر النفط 

األسعار  إنتكاسِة  وبعد   ، للذروة 

الرتاخيص  جولة  كلفة  ،وارتفاع 

التي فرضتها الرشكات لإلستخراج 

السلبي  الدور  له  كان  والتصدير  

يف ان يفقد العراق جزء من ثروته 

الرشكات،وحرب  تلك  لصالح 

العراق،واإلرهاب  عىل  داعش 

البعثي املستمر باملدن من خالل 

التحتيه،   البنى  وتدمري  التفجري 

التسليح  عىل  الرثوة  وإستنزاف 

نفقات كبرية ،و  أدى  إىل  مجددا 

من  تتسع  البطالة  ظاهرة  بدأت 

الخطط  هناك  ،بالطبع  جديد  

الكفيلة لرتميم الواقع اإلقتصادي 

وتحقيق اإلصالح من خالل وضع 

املحكمة،  اإلقتصادية  الخطط 

وفق  العلمية  واإلسرتاتيجيات 

والجدوى  اإلقتصادية  إمكانياتنا 

النافعه  املشاريع  إقامة  من 

الثغرات  وسد   ، املحلية   للسوق 

من  العامة  بامليزانة  العجز  يف 

منهجية  ومنظومة  آلية  خالل 

املوارد  عىل  بالحصول  باإلرتقاء 

بعد  الدولة  لخزينة  املالية 

التباطؤ مبعدالت النمو باإلقتصاد 

العراقي،

الرثوات  بتنويع   : والحلول 

،واملوارد  والزراعية  السياحية، 

الحدودية  املنافذ  عىل  الرضيبية 

 ، املختلفة   السلع  ودخول 

اإلستثامر،واإلرتقاء  بيئة  وتنشيط 

،وتقليل  الخاص  القطاع  بدور 

والكامليات  الهادف  غري  اإلنفاق 

الدولة  بدوائر  الرصف  يف 

فالبذخ املفرط يؤدي  ومؤسساتها 

التحمد  إقتصادية  إنتكاسة  إىل 

القوانني  ،فتحسني  عقباها 

املستثمرين  بحامية  اإلقتصادية 

بالبنك  ،واإلهتامم  واملستهلكني 

والتشجيع  العراقي  املركزي 

النقدية  والسياسة  اإلدخار،   عىل 

بّيع  عمليات  وضبط  املالمئة 

متناهية  بدقة  ،ومراقبتها  العملة 

رصف  سعر  عىل  ،واملحافظة 

الدينار العراقي ،ومكافحة تهريب 

وإستثامرها   ، ،وهدرها  العملة 

بعقارات  البالد    بخارج جغرافية 

ومشاريع  التخدم الوطن وااليدي 

ظاهرة  تتسع  لذا  فيه  العاملة 

عىل  السلبية  وتاثرياتها  البطالة  

،فكرثة  جوانب  بعدة  املجتمع 

التضخم   ،وتصاعد  البطالة 

الطريق اىل الجرمية وتبعاتها . 

عىل  املوظفني  إحالة  وباإلمكان 

من  عامًا   30 إكامل  بعد  التقاعد  

العمر  إىل  النظر  بدون  الخدمة  

 55  -50 العمر  من  يبلغ  ملن  أو 

األبناء  توظيف  أجل  من  ؛  عامًا 

بدياًل عنه وبالتايل نستطيع تقليل 

أن  ،بعد  امُلرعبة   البطالة   نسبة 

أفواجًا  العراقي  الشارع  إكتسحت 

والذين  الخريجيني  من  كبرية 

االبوية  الدولة  رعاية  ينتظرون 

بعد  تعيينهم  خالل  من  لهم 

أكرث من عقدين بالدراسة والجهد 

والسهر والكد العلمّي  ،فمن غري 

فرصة  الدولة  التجد  أن  املنصف 

زهرة  افنوا  الذين  لهؤالء  عمل  

أو   . الدراسية  باملقاعد  شبابهم 

من خالل تسليف جميع العاطلني 

باإلستيفاء  مضمونة  عمل  بسلف 

،وليس  املنتجه  املوارد  ودوام 

هادفة  غري  شكلّية  مبرشوعات 

فضاًل   ، االرباح  مضمونة  وغري 

لتطوير  زراعية  إقامة مشاريع  عن 

عرشات  ،فهناك  الزراعية   الرثوة 

األرض  من  املرتوكة  املساحات 

بالعراق ودون أستثامر ،فباإلمكان 

يف  الشباب  طاقات  إستثامر 

وزراعتها  االرض  إستصالح 

وتحقيق اإلكتفاء الذايت من خالل 

وحفر  الدولة   بها  تقوم  مشاريع 

من  الشباب  لتنقذ  اإلروائية  اآلبار 

البطالة امُلدمرة .
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أسماء  الفائزين بمسابقة المفكرة الحسينية 

  • الجوائز/ خواتم متنوعة من العتبة الحسينية المقدسة  

2017
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اسماء  الفائزين / مسابقة المفكرة الحسينية
املافة اال ا�س 

وا�س سمرال ا�س ح�سن دعا 
ا   ربل  ا عبد ال�ستار

باب ين مد اد 
ربل مد بدر و�سن 
مد عبد العي مد  بداد 
وا�س ار ح�سن حمعبد ال 
باب عيدا ي ساعبد الر 

وا�س  نا ح�سن ر 
وا�س  عبد احل�س يب 
ربل  �سرور مد علي
 ايل را عمرا  ار

باب  ي سارواد عبد الر 
حامد من�سي باب ين 

وا�س  ح�سن حم �ر 
باب  �سعد ا حميد

ربل لي ا�سماعي روا 
ربل ال�سرا ا علي �سعد 

باب حبي �عبد العبا بيدا 
ربل ااد �سلع سبا 
 را علي ح�سن املثنى
وا�س ل ح�سن حم 
باب  حيدر جميد ابر

ربل اح�سن عل ا 
باب  ساد مهد ح�سن
املثنى  علي ح�سن بدر
وا�س  ح�سن حم برو 
باب  الد �سهيد عر
باب منار ر اسر 

 ار عمرا ار اا 
وا�س اع ا�س يل 

على األخوة الفائزين مراجعة مركز االعالم الدولي الكائن في شارع 
الشهداء ألستالم جوائزهم لغاية آخر ذي الحجة ١٤٣٨ ه�

ويرجى جلب نسخة من هوية االحوال المدنية للفائز
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كيف تحقــــــــــق النجاح

التحيّل  إّن  النجاح:  بإمكانّية  االقتناع 
يف  يساعد  اإليجابّية  والسلوكّيات  باألفكار 

شّق الطريق نحو النجاح، وتخّطي العقبات 

تطبيقها  إىل  باإلضافة  خالله،  املوجودة 

عىل أرض الواقع، ماّم يجعل النجاح أكرث 

قربًا من ذي قبل. 

التدّرج يف النجاح: من الصعب جدًا بل من 
املستحيل الوصول إىل النجاح دون التدّرج ، إذ 

يحتاج الوصول إىل قّمة النجاح تحقيق األهداف 

التي  األساس  حجر  لتكون  الحياة؛  يف  الصغرية 

الكربى  األهداف  ولتحقيق  عليها،  االرتكاز  يتم 

التي تحّقق النجاح، وال بأس باالقتناع بالقليل حتى 

يتّم الحصول عىل الكثري. 

التأثري يف اآلخرين: هو من املهارات املهّمة 
التي تساعد يف تحقيق النجاح، من خالل امتالك 

إقناع اآلخرين بفعل األمور املهّمة  القدرة عىل 

بشكل  املسؤولني  كانوا  سواء  النجاح،  لتحقيق 

التي  الصغرية  الفروع  أو  تحقيقه،  عن  مبارش 

تؤّدي إىل لنجاح.

أهّم  للتقييم من  النفس  إّن إخضاع  التقييم: 
األمور التي تساعد عىل سلوك طريق النجاح دون 

مع  املمكنة،  والخسائر  األرضار  وبأقل  فشل، 

التصحيح التلقايّئ للسلوكيات الخاطئة، وإبدالها 

عىل الفور بالسلوكّيات الناجحة والهادفة. 

تقليد الناجحني: البد من االقتداء باألشخاص 
الناجحني و دراسة سلوكّياتهم، وطريقة تفكريهم 

تقليدهم  ومحاولة  ألفكارهم،  وتنفيذهم 

األعمى،  التقليد  عن  االبتعاد  مع  بعقالنّية، 

االحتياجات  مع  يتناسب  ما  عىل  التقليد  وتركيز 

الخاّصة لكّل شخص، مع مراعاة الفروق الفردّية 

املوجودة من شخص إىل آخر. 

وعدم  الطرق  أحد  إغالق  حال  يف  املرونة:   
تحديد  يتم  للنجاح،  سعيًا  اخرتاقها  من  التمّكن 

طريقة بديلة وفّعالة بشكل فوري، للبقاء ضمن 

نتيجًة  عنه  اإلزاح��ة  وعدم  الصحيح،  الطريق 

للشعور باالنهزام أو اإلحباط أو التكاسل.

الطريق إىل النجاح قد يكون طوياًل ومليئًا 
باملطّبات والعقبات، إال أّنه من السهل تعبيده، 
ولتحقيق النجاح البد من اتباع الخطوات التالية:

أبداع
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ان  الحسبان  يف   يكن  مل 

وصمه  ال��ذي  الطفل  ذلك 

والبالهة  بالغباء  أستاذه  

العلامء  أشهر  أحد  سيكون 

وس��ريف��د  ال���ع���امل  يف 

الحضارة اإلنسانية بالعديد 

من االكتشافات العظيمة. 

عاد  الطفل  ذل��ك  ان  ويذكر 

أحد  منزله يف  اىل  املدرسة  من 

وصدره  بشدة  يبيك  وهو  االي��ام 

يعلو ويهبط برسعة و نحيبه ميزق نياط 

القلب، وقد دخل الطفل عىل أمه يف انكسار 

واضح وحزن ميأل عينيه، ومبجرد أن رأته امه احتضنته بعينيها 

قبل صدرها وسألته وعيونها تدمع حزنًا عىل صغريها “ ماذا بك 

يا بني؟ 

املدرس  يل  قال  لقد  البكاء:  يف  مستمر  وهو  الصبي  أجابها 

اليوم يف املدرسة أنني صبي غبي ال فائدة مني أبدًا، وال فائدة 

من تعليمي أساسا، قالها يل يا أمي وسط ضحكات جميع زماليئ 

لقد أهانني أمام الجميع، ولن امتكن من الذهاب إىل املدرسة 

مرة ثانية .

تقول  وهي  بحنان  خده  ولثمت  صغريها  دموع  االم  مسحت 

وال  بعد،  موهبتك  يدركون  ال  فإنهم  صغريي،  يا  تحزن  ال   :

طويل  وقت  مير  لن  ولكن  عنهم،  غائبة  ونباهتك  ذكاؤك  زال 

 .. نبوغك  الجميع  ي��درك  حتى 

طفلها  تحفز  الذكية  االم  بدأت 

اليوم  يف  عاد  حتى  وتشجعه 

إهانة  مت��ام��ًا  متناسيًا  ال��ت��ايل 

استاذة، وبعد ثالثة أشهر جاءها 

وقد تضاعف حزنه وانكساره ألن 

أخذته  قد طرده،  املدرسة  ناظر 

لتعلم  املدرسة  إىل  وذهبت  امه 

غلظة  يف  الناظر  فأخربها  السبب 

وقسوة واضحة أنه طفل متخلف ومعاق 

وهذه املدرسة مل تؤسس للمعاقني.

أن  أقسمت  املنزل وقد  اىل  االم مع طفلها  عادت 

وكانت  العامل..  يف  طفل  أذىك  ابنها  بأن  يقر  الجميع  تجعل 

ومل  ابنها،  مسامع  عىل  صباح  كل  القسم  هذا  ت��ردد  االم 

تعليمه،  مهمة  كاهلها  عىل  أخذت  بل  بالكالم وحسب،  تكتف 

واستأجرت له  املدرسني وبدأ يتعلم يف املنزل، كانت تستقطع 

من مالها الضئيل حتى تشرتي له كل ما يحتاج من أجل التعليم 

العميل والنظري، مل تتعب ومل تيأس، بل كانت سعادة طفلها 

دافعًا لها للمزيد من العطاء، بعد هذا االهتامم اخذت حياة 

الطفل منحًى آخر وصار ينكب عىل الدراسة والبحث والتجريب 

ولساعات عديدة وبشكل متواصل ومستمر، وبعد عرشين عامًا 

كان العامل كله يتحدث عن العبقري الذي أضاء العامل بأكمله 

.. إنه توماس أديسون مخرتع املصباح الكهربايئ. 

أذكــــــى طـــــــفل

يف الـــعامل 
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التلقيح اإلصطناعي 

بريق امل لإلنجاب

مل يكن يتوقع احمد ان كلمة بابا ستصبح عليه عبئَا يوما ما، فهذه الكلمة التي لطاملا حلم بها عندما 

كان اعزبا، اال ان الحلم قد يواجه بواقع اصعب منه مام يولد لدية صدمة نفسية واخرى اجتامعية، 

لها  يتعرض  التي  الضغوط  ان  اال  منتظرا  فبقى  حمل،  دون  اعوام  خمسة  من  اكرث  زواجه  عىل  فمر 

كفيلة بهدم قواه وقدرته عىل التحمل، وهذا ما دفعه اىل البحث عن بديل؛ ولكن اين وكيف؛ وماهي 

املخاوف التي ترافق ذلك؛ وكم هي نسبة النجاح التي تضمن له ذلك الحلم. 

تحقيق : ابراهيم العويني 

تحرير : عيل الهاشمي

تحقيقات
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فتحت  وامل��خ��اوف  االس��ب��اب  تلك  لتوضيح 

التلقيح  ب��واب��ة  الحسينية(  مجلة)الروضة 

االصطناعي ملعرفة ماهية عمله وكيف يتم 

الدكتوره ازهار عبد فليح، اختصاص نسائية 
الرضيع  الله  عبد  مركز  ومسؤولة  وتوليد، 
االنابيب  اطفال  عملية  ان  قالت"  للخصوبة 
احيانًا حسب رغبة املريضة، وخصوصًا  تجرى 

يف املستشفيات الخاصة، حيث يكون الزوجان 

مقتنعني متامًا بهكذا عملية، بعد معاناة  طويلة 

ينصح  مجهول،  والسبب  االنجاب  عدم  من 

عملية  مثل  بديلة  طرق  باتخاذ   ازواج  هكذا 

بشان  االخري  القرار  ولكن  التلقيح االصطناعي، 

ذلك يرتك للزوجني يف النهاية".

النصيحة  ت��ق��دم  أخ���رى،  ح���االت  يف  "ام���ا 

واملشورة الطبية وبعد استكامل التحاليل كافة 

يكون القرار اما اطفال انابيب او تلقيح صناعي 

او عالقة طبيعية".

يف  تجرى  االنابيب  اطفال  عملية  ان  مبينة" 

من  االزواج  عند  املنوي  السائل  قصور  حاالت 

او الشكل للحيامن، او  العدد  او  ناحية الحركة 

يكون  كأن  الزوجية  العالقة  استحالة  حالة  يف 

الزوج مصاب بداء السكري او اسرتجاع السائل 

املنوي للمثانة".

اطفال  عملية  فتجرى  للزوجات  بالنسبة  "اما 

الرحمية  االنابيب  انسداد  حالة  يف  االنابيب 

)ان��ب��وب ف��ال��وب( يف ح��ال��ة االل��ت��ه��اب او 

الحمل  او  جراحية  عملية  نتيجة  االستئصال 

حاالت  يف  تجرى  حيث  الرحم،  خ��ارج 

فشل العالقة الزوجية او بعد فشل 

االصطناعي  التقليح  عمليات 

 6( وأحيانًا  م��ح��اوالت(   3(

محاوالت(".

التلقيح  لعملية  املصاحبة  االثـــار 
االصطناعي

بسبب  تكون  التي  االنطوائية  النفسية  الحالة   -

عدم حدوث الحمل.

- اآلثار الجانبية لألدوية من ناحية تقليل خصوبة 

ُأيسء  اذا  قصرية  فرتة  يف  واستهالكه  املبيض 

استعامل االدوية املمرضه للمبيض.

- حدوث حاالت رسطان للمبيض )حاالت قليلة( 

ولكن يجب ان تذكر. 

- يف حالة حدوث الحمل قد يكون حمل ثاليث 

أو رباعي اكرث من )توأم( مام يؤدي اىل حدوث 

والدات مبكرة ومشاكلها.

- تحدث حاالت تهيج املبيض أو فرط تحسس 

تنشيط  يف  وخ��ص��وص��ًا   )OHSS( املبيض 

يف   )pco. Syndrmen( املتكيسة  املبايض 

درجاتها الثالثة

 mild 1� القليلة 

 miden 2� املتوسطة

تجنبها  )قاتل( وهذه ميكن    siver الشديدة   �3

بالسونار  امل��ت��ش��ددة  املتابعة  طريق  ع��ن 

والتحاليل الهرمونية.

عادة يتم اسرتجاع االجنة الدرجة االوىل وتتم 

املناعة  نسبة  وأعتقد  بالسونار،  الحمل  متابعة 

بالنسبة لألطفال املولودين عن طريق االنابيب 

عىل  وتعتمد  متساوية،  الطبيعي  الحمل  او 

األم،  صحة  سالمة  وم��دى  الحاضن  الرحم 

الجنني الطفل يف املستقبل  مام ينعكس عىل 

والرتبية لها الدور االكرب يف ذلك.

التلقيح  لعملية  املــاديــة  التكلفة 
االصطناعي

تجرى  الذي  املركز  عىل  العملية  تكلفة  تعتمد 

تتعدى  ال  الحكومي  املركز  فمثال  العملية  فيه 

املراكز  يف  ام��ا  مليون(،   2( العملية  تكلفة 

وتكون  مليون(،   5( العملية  فتكلفة  الخاصة 

نسبة النجاح تكون بني 40 � %50.
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مقاالت

التلقيح  عملية  فــشــل  ــاب  ــب اس
االصطناعي

ت���ك���ون ب���ي���وض ال���زوج���ة 

قابلة  غ��ري  امل��س��ح��وب��ة 

تكون  )ك���أن  للتخصيب 

معدومة(،  الوراثية  املادة 

يف  يحدث  ع��ادة  وه��ذا 

االعامر فوق  النساء ذوات 

سن 35، او يكون الرحم ذو 

بيئة ال تساعد عىل اثبات االجنة 

قبل  من  مقاومة  حالة  )تحدث  داخلة 

الرحم لألجنة املزروعة(.

يدخل الحظ يف هذه العملية بعد اسرتجاع 

االجنة ذوات الدرجة االوىل وعدم 

للفشل،  سبب  اي  وج��ود 

وقد تكون هناك تشوهات 

التي  الحيامن  يف  كبرية 

يحدث  فال  البيوض  تلقح 

تخصيب.

الطبي����ة  املراكز 

ال��خ��������اص��ة 

لع����ملية الت����لقيح االصطناعي

يوج���د ل���دينا يف العراق مراكز 

االنابيب،  ألط��ف��ال  كثرية 

متطورة  املراكز  وه��ذه 

املراكز  ببقية  أس���وًة 

ونسبة  العراق  خ��ارج 

تكون  ت��ك��اد  ال��ن��ج��اح 

تجرى  فمثال  متساوية، 

عمليات الفحص الورايث 

وكذلك  االس��رتج��اع  قبل 

املولود،  اختيار جنس  عمليات 

ولكن هناك بحوث قيد الدراسة فيام يخص 

العامل  دول  بعض  يف  تجرى  الزوج،  عجز 

خاليا  الستحداث  الجذعية(  الخاليا  )زرع 

يف  حاليًا  توجد  ال  وهذه  للحيامن،  منتجة 

العراق.

تربع  املراكز  بعض  يف  تجرى  مبينة:   

تقل  التي  للزوجة  بالنسبة  بالبيوض 

يف  النجاح  نسبة  يزيد  مام  خصوبتها 

هذه املراكز، وهذه محدودة يف العراق.

التلقيح االصطناعي والدين 
من  قائال"  تحدث  امل��دين  خضري  السيد 

ملن  الحارض  الوقت  يف  املتعارفه  االمور 

ان  الطبيعي  بالطريق  االنجاب  عليه  يتعذر 

وهو  االصطناعي  بالتلقيح  يسمى  ملا  يلجأ 

االسالمي  وللمرشع  مختلفة  انحاء  يقع عىل 

وجهة نظر يف كل منها وهذه االنحاء هي:

من  املنوي  السائل  يؤخذ  االول:  النحو   �1

الزوج وتحقن به زوجته باإلبرة او ما شاكل 

من الطرق وهذه الطريقة جائزة وال اشكال 

فيها، وال يجوز حقن هذا السائل يف امرأة 

اخرى غري زوجته.

ال��زوج  حومين  يؤخذ  ال��ث��اين:  النحو   �2

وبويضة الزوجة ويتم التخصيب يف انبوبة 

الزوجة  اىل رحم  البويضة  تعاد  ثم  اختيار 

وهذه الطريقة جائزة أيضًا.

امرأة  وبويضة  الزوج  من  حومين  يؤخذ   �3

رحم  تنقل  ثم  فتخصب  زوجته  غري  اخرى 

ويجوز  ايضًا  جائزة  الطريقة  وهذه  الزوجة 

كاألخت  الزوجة  محارم  من  البويضة  أخذ 

الزوج  محارم  من  اخذها  يجوز  وال  واالم، 

عىل االحوط وجوبًا.

بصاحبة  الولد  يلحق  الحالة هل  هذه  ويف 

تكامل  الذي  الرحم  بصاحبة  أم  البويضة 

فيه الجنني، يف املسألة احتامالت فالبد من 

بأحكام  يتعلق  فيام  بينهام  االحتياط  رعاية 

االمومة والبنوة.

ان موضوع االنابيب غري متداول بني اوساط 

املجتمع الرشقي ومن الصعب ان تقنع 

الرجل واملرأة بهذا املوضوع فالبعض يتقبل 

والبعض االخر ال يتقبل
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وتخصب  امل��رأة  من  البويضة  تؤخذ   �4

بحومين رجل غري زوجها ثم تعاد اىل هذه 

املرأة وهذه الطريقة جائزة وان كان ينبغي 

االجتناب عنها.

عينات من االشخاص الذين خضعوا 
لعملية التلقيح االصطناعي

روت السيدة زينب محمد" تعديت الثالثني 

بعد  ولكن  بطفل،  ارزق  ومل  عمري  من 

يف  التخصصية  املراكز  إلحدى  مراجعتي 

زوجي  مع  االنابيب  اطفال  عمليات  اجراء 

اجرايئ  بعد  االنجاب  استطيع  اين  تبني 

للعملية".

"واتفقت مع زوجي والحمد الله تم اجراء 

للعقم  الرضيع  الله  عبد  مركز  العملية يف 

الحمل   من  الثالث  الشهر  يف  ان��ا  واالن 

الفحوصات  اج��راء  متابعة  يف  ومستمرة 

واملراجعة حسب ارشادات الدكتورة  ليك 

أب��دًا،  أي��أس  ولن  الطفل،   سالمة  اضمن 

وسأواصل السعي إىل اإلنجاب مازال لدي 

مقومات اإلنجاب وإمكانياته، حيث عملت 

والطب  الشعبي  الطب  منها  محاوالت 

التقليدي ، وهذا الحلم الذي اريد تحقيقه 

االن فاليش مهم عندي كأنجايب واحسايس 

باألمومة".

اما  املواطن حسنني عيل من مدينة كربالء" 

اربع  من  أكرث  منذ  العالجية  رحلته  بدأت 

املستشفيات  من  عدد  مبراجعة  سنوات 

والحكومية  األهلية  املتخصصة؛  واملراكز 

يف بغداد وعدد من املحافظات العراقية، 

نتج عنها كرثة  تكبد خاللها مشاق متعددة 

تذكر  بوادر  دون  املراكز  تلك  عىل  الرتدد 

للنجاح أو الحمل. 

ثقة  ولدي  الله  يف  األمل  أفقد  مل  وقال 

يف  عني  الناس  يقوله  ما  يهمني  وال  كبرية 

مقتنع  فأنا  االنابيب  اطفال  عمليات  اجراء 

بهذه الفكرة طاملا حللها الرشع االسالمي". 

املسعودي،  عون  عبد  الدكتور  تحدث 

عن  االرسي،  االرشاد  مركز  يف  استشاري 

ملوضوع  املجتمع  تقبل  عدم  اسباب 

اسباب  عدة  هناك  قائال:"  االنابيب  اطفال 

تجعل املجتمع ينظر لهذا املوضوع بشكل 

لفهم  ثقافة  وجود  عدم  منها  مختلف، 

موضوع االنابيب، مام سبب لغط كبري لدى 

باإلضافة  رشعي،   غري  تدخل  بانه  البعض 

اىل ان هناك تقاليد وعادات  ال تسمح لرجل 

ان يجعل زوجته عرضه لهذا املوضوع بدءًا 

يتساءل  حيث  وقدراته  بذكوريته  بالتشكيك 

ملاذا ينقل الحيمن عن طريق االنابيب ومل 

منه،  الخلل  بالشك  يبدأ  هنا  مبارشة،  ينقل 

وحتى املرأة كذلك عندما تقارن نفسها مع 

بقية النساء فيكون لديها شك.

االنابيب  موضوع  ان  املسعودي:  وبنّي 

الرشقي  املجتمع  اوساط  بني  متداول  غري 

بهذا  واملرأة  الرجل  تقنع  ان  الصعب  ومن 

املوضوع فالبعض يتقبل والبعض االخر ال 

يتقبل.

واكد املسعودي يف حديثه" ان الحديث عن 

ان يكون عرب  وسائل  هذا املوضوع يجب 

واضح  يكون  تركيز يك  اىل  ويحتاج  االعالم 

ما  وفق  املجتمع  تقبله يف  وسهولة  الفهم 

يرشع ويسمح به الدين االسالمي. 

وبالتايل يساهم يف حل الكثري من القضايا 

الخالف  تسبب  التي  االرسية  واملشاكل 

بسبب  يكون  الطالق  حاالت  من  فالكثري 

عدم االنجاب، فالرجل حتى يثبت ذكوريته 

مل  واذا  الذرية  عن  يبحث  للناس  ورجولته 

يحصل عليها تجده يدافع عن نفسه بطرق 

يف  والخلل  اللوم  يضع  قد  و  متعددة، 

زوجته مام يؤدي اىل الطالق بينهام.

غري  موضوع  االنابيب  أطفال 
املجتمع  ــاط  اوس بني  متداول 

الرشقي
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البيت السعيد

أهداف الزواج

•االستقرار النفيس والتجاوب العاطفي
الكرمية  الحياة  أساَس  الهدُف  وُيَعدُّ هذا   

وامل���ودة  ال��ص��دق  رك��ائ��ز  ع��ىل  القامئة 

والرَّحمة واإلخالص.

•التكامل
سن  وصولهام  لدى  والفتاة  الفتى  ينتاب 

هذا  ويتالىش  بالنقص،  إحساس  البلوغ 

مرحلة  وتبدأ  ال��زواج  ظل  يف  اإلحساس 

حيث  الكامل  نحو  واالتجاه  النضج  من 

تختفي الفوىض يف العمل والتعامل بعد 

تسديد  اىل  بإخالص  طرف  كل  يسعى  أن 

الطرف اآلخر وإسداء النصح إليه.

•الحفاظ عىل الدين 
ما أكرث أولئك الذين دفعت بهم غرائزهم 

نفوسهم  وتلوثت  الهاوية  يف  فسقطوا 

وفقدوا عقيدتهم . 

السقوط  اإلنسان  يجّنب  الزواج  فإن  ولذا 

يف تلك املنزلقات الخطرة. 

تزوج  من  الرشيف)  الحديث  ورد يف  وقد 

فقد أحرز نصف دينه(. 

والزواج  يكفل لإلنسان جوًا من الطأمنينة 

ميّكنه من عبادة الله سبحانه والتوجه إليه.

•بقاء النسل 
لقد أودع الله الرغبة لدى اإلنسان الستمرار 

كثمرة  األطفال  مجيء  أن  شك  وال  النوع, 

للزواج يعد لدى أولئك الذين يبحثون عن 

مزاحمني  أشخاصًا   ، فقط  واملتع  اللذائذ 

للزواج  فإن  ولذا   ، فيهم  مرغوب  وغري 

والسري  للتكامل  مدعاة  فهو  معنويًا  بعدًا 

يف طريق الكامل.

•السعي نحو االتحاد 
صافية،  مرآة  بعيد  حد  إىل  تشبه  الحياة 

ولذا  فيها،  الرؤية  يشّوه  غبار  أقل  فوجود 

ينبغي السعي دامئًا لحفظها جلية صافية.

لذا فإن عىل الزوجني أن يتحّدا فكريًا وأن 

ينعدم ضمري األنا متامًا يف الجو األرسي 

و يجب أن يكون القرار مشرتكًا وأن يدعم 

كل منهام رأي اآلخر

•رعاية الحقوق 
الحد األدىن يف الحياة الزوجية هو رعاية 

كل طرف لحقوق الطرف اآلخر واحرتامها. 

إليه  وصلت  ما  أق��ى  أن  املؤكد  وم��ن 

حقوق  يف  والعقائد  املذاهب  مختلف 

الزوجية موجود يف النظام اإلسالمي.

بسم الله الرحمن الرحيم 

ْن َأنُفِسُكْم َأْزَواًجا  }َوِمْن آَياِتِه َأْن َخَلَق َلُكم مِّ

ًة َوَرْحَمًة ِإنَّ يِف  َودَّ َتْسُكُنوا ِإَلْيَها َوَجَعَل َبْيَنُكم مَّ لِّ

ُروَن{  َقْوٍم َيَتَفكَّ َذِلَك آَلَياٍت لِّ

)21( سورة الروم

ملاذا نتزوج؟

سؤال ينبغي أن يسأله كل شاب وشابة لنفسه بل كل مريد للزواج قبل أن يقدم عليه. 
ملاذا نتزوج؟ وما الحكمة من هذا الزواج؟

إعداد: عيل الهاشمي
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 من السامت االساسية  للعالقة الزوجية هي تقبل الرشيك 

كونها تعد املرحلة االوىل يف بدء عالقة قامئة عىل التوافق 

ضمن اطار الزواج, ألنها تركز عىل تقبل االيجابيات والسلبيات 

ضمن اطار ان ال احد كامل.

 وهذا من شأنه ان يقوي العالقة من خالل تصحيح مسارها 

االحرتام  قاعدة  عىل  سيكون  التقبل  الن  الصحيح,  باالتجاه 

املتبادل وتقدير آراء وأفكار االخر،  من هنا ميكننا بناء عالقة 

قوية كون التقبل حصل مبجرد املوافقة عىل الزواج.

 ونؤكد ايضا ان التقبل ال يعني املوافقة عىل كل السلبيات 

بسالم  متر  ان  ميكن  الحالية  املرحلة  ان  يعني  التقبل  امنا 

لحني معرفة كيف نصل اىل ارضية مشرتكة تجمع كال الزوجني 

باطار واحد وتدفع بهام اىل طريق السعادة التي يشرتكان يف 

تحقيقها.

الزوج  الن  عالقة؛  اي  نجاح  ب��وادر  اوىل  هو  والتقبل   

التعامل  يتقبل زوجته وال يقارنها بأخرى؛ سيتمكن من  الذي 

الذي  الرجل  عكس  عىل  وسلبياتها,  بايجابياتها  معها 

يقارن،فاألخري سيقع بدوامة النقص والبحث عن غريها 

وبالتايل سيقع يف املحرمات ولن ينال ما يرجوه اال الذلة.

آخر  بشخص  زوجها  تقارن  عندما  الزوجة  وكذلك 

مختلف عنه وقد يكون أرفع منه ثقافة او مكانة اجتامعية 

جحيم  اىل  بزوجها  عالقتها  فستتحول  سلطة  او  ماال  او 

وسينقلب البيت اىل مستنقع للمشاكل، وستقع يف حلقة 

وبالتايل ستقع يف  حياتها  ليدخل  آخر  عن رجل  البحث 

والعادات  االسالمي  الدين  ينايف  وهذا  ايضا  الحرام 

تتقبله  ان  يجب  لهذا  املجتمع،  وسينبذها  والتقاليد 

وتحاول تغيريه اىل  االفضل وأن تكون سندًا له يف 

الحياة. 

تقبل رشيك الحياة

لك و لك

املوّدة والصفاء 
ينبغي أن تسود الحياة الزوجية عالقات املوّدة 

واملحبة والصفاء، فإن الحياة الخالية من الحب 

ال معنى لها.

واملودة من وجهة قرآنية هي الحب الخالص ال 

ذلك الحب الذي يطفو عىل السطح كالزبد.

التعاون 
إن أساس الحياة الزوجية يقوم عىل التعاون 

ومساعدة كل من الزوجني لآلخر يف جوٍّ من 

الدعم املتبادل وبذل أقى الجهود يف حل 

املشاكل وتقديم الخدمات املطلوبة.

صحيح أن للزوج وظيفته املحددة ، وللزوجة 

هي األخرى وظيفتها املحددة 

ولكن الصداقة واملحبة يلغي هذا التقسيم 

ويجعل كاًل منهام نصريًا لآلخر وعونًا، وهذا ما 

يضفي عىل الحياة جاماًل وحالوة. 

التفاهم
تحتاج الحياة املشرتكة إىل التفاهم والتوافق. 

 فبالرغم من رغبة أحد الطرفني يف اآلخر إال 

إن ذلك ال يلغي وجود أذواق مختلفة وسلوك 

متباين.

وليس من املنطق أبدًا أن يحاول أحدهام إلغاء 

اآلخر يف هذا املضامر. 

بل إن الطبيعي إرساء نوع من التوافق 

والتفاهم حيث تقتيض الرضورة أن يتنازل كل 

طرف عن بعض آرائه ونظرياته لصالح الطرف 

اآلخر يف محاولة لردم الهّوة التي تفصل بينهام 

ومّد الجسور املشرتكة عىل أساس من الحب 

الذي يقيض بإجراء كهذا.

وأن ال يبدي أي طرف تعصبًا يف ذلك ما دام 

األمر يف دائرة الرشعية التي يحددها الدين .

اسس الحفاظ عىل 
الحياة الزوجية

بقلم: محرر الصفحة
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الخان.. غاية مل تستمر 
د. حمزه الخالدي مدير متحف تراث النجف 

الخان  بناء  تم   : ق��ال  الشيالن  خ��ان  يف 

التجار  آغا  معني  1895(وب��ن��اه  س��ن��ة)1890- 

إليواء زوار مدينة النجف االرشف , لكنه مل 

يؤد الغرض املطلوب ألن الدولة العثامنية، 

عليه  هيمنت  ال��ع��راق،  يف  حكمها  خ��الل 

وجعلت منه إدارة عثامنية لحكم النجف.

الخان مقرا لحكومتهم  العثامنيني  اتخاذ  إن 

لألهايل  ثورة  انطالق  اىل  ادى  النجف  يف 

كتبت  ما  قليال  وهي   1915 عام  والعشائر 

عنها املصادر التاريخية رغم انها غريت من 

واالجتامعية  واالقتصادية  السياسية  الحالة 

قام  حيث  االوس��ط  وال��ف��رات  املدينة  يف 

الثوار بطرد العثامنيني من هذا املكان الذي 

كان يسمى )القشلة( عند االتراك باعتباره رمزا 

سياسيا وحكوميا ملن يستويل عليه.

املحلية  للحكومة  مقرا  بعدها  الخان  اصبح 

االرشف  النجف  مدينة  واصبحت  النجفية 

من  عامني  مل��دة  بنفسها  نفسها  تحكم 

االربعة  املحالت  زعامء  بقيادة   1917-  1915

وتم  ,الرباك(  ,الحويش  العامرة  )املرشاك, 

تأليف مجلس الندوى.

خان الشيالن رمزا ملقاومة االحتالل 
محافظات  ألغلب  الربيطاين  االحتالل  بعد 

خان الشيالن..

 أثــر وتــاريخ
خان الشيالن من املعامل 

االثرية املهمة يف مدينة النجف 
االرشف الرتاثية ويضم معلمني 

حضاريني احدهام هو مكان 
املتحف الذي يحتوي عىل مقتنيات 

لرتاث وتاريخ العراق ومدينة النجف 
اضافة اىل االحداث املهمة التي 

جرت يف هذا املوقع فضال عن الفن 
والطراز املعامري والبناء املتميز. 
يتوسط خان الشيالن مدينة النجف 

القدمية، ويتجاوز عمره مائتي 
سنة، ويتألف الخان، الذي بني عىل 

أرض مساحتها 15٠٠ مرت مربع، من 
رسداب وطابقني علويني بغرف كثرية 
ومتداخلة، تتقدمها أواوين مقوسة، 
بنيت بأسلوب معامري جميل، وعىل 

الجدران نقوش وزخارف إسالمية، أما 
السقوف، فمبنية عىل شكل أقواس من 

الطابوق واآلجر.

تاريخ و تراث

يئ
طا

 ال
م

ال
س

ق: 
قي

ح
• ت
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كان  العراق 

الربيطانيون 

ب��داي��ة  يف 

األم�����������ر 

ي��ت��ج��ن��ب��ون 

م���دي���ن���ة 

ملا  النجف 

ثقل  من  لها 

ديني  ومركز 

رغم  ولكن 

ذل�����ك ت��م 

واستولوا  الشيالن  خان  منطقة  إىل  دخولهم 

عليه واتخذوه مركزا للحكم ,وعىل اثرها نشبت 

للفشل  تعرضت  ولكنها   1918 عام  يف  ثورة 

وتم اعدام أحد عرش زعيام من زعامء الثورة 

واصبحت حكومة النجف تعاين من الفوىض 

والضعف إضافة اىل قسوة الحكم الربيطاين 

كسجن  الخان  استخدم  وقد  الشعب  ضد 

الذين  ومن  الربيطانيني,  ضد  يقف  من  لكل 

ابو  )ابراهيم  الشاعر  الخان  هذا  يف  سجنوا 

)املايزور  املعروفة  االهزوجة  شبع( صاحب 

الشيالن عمره خسارة( الن خان الشيالن كام 

ذكرنا اصبح رمزا للمقاومة ضد االحتالل ويتم 

فيه تجمع الثوار لالنطالق ضد املحتل.

االوىل  ال��رشارة  انطلقت  املكان  هذا  ومن 

وشارك  االرشف  النجف  يف  العرشين  لثورة 

فيها كافة العشائر العراقية وقد اتخذته مركزا 

معركة  وهي  املعارك  اوىل  ويف   , للتجمع 

الرارنجية تم أرس 167 من الجنود الربيطانيني 

بينهم ضابطني وتم سجنهم يف نفس املكان 

خان  وهو  للثوار  سجنا  يتخذونه  كانوا  الذي 

وجود  عىل  تدل  آثار  وجدت  وقد   , الشيالن 

عىل  ورسومات  وأسامء  وثائق  من  السجناء 

جدران املكان, وبقي االرسى يف هذا املكان 

قرابة االربعة اشهر وتأسست يف ذلك املكان 

بزعامة  الربيطانيني  االرسى  رعاية  جمعية 

من  ومجموعة  األصفهاين  الرشيعة  شيخ 

ليصبح املكان يف وقتها رمزا  النجف,  شباب 

لتشكيل جمعيات  لالنسانية واملقاومة ومقرا 

عراقية مهمة. 

عدة  وم��رور  األح��داث  تلك  انقضاء  بعد  و 

سنني تعرض املكان إىل اإلهامل خاصة يف 

حني    2010 عام  لغاية  السابق  النظام  أيام 

قامت هيئة  اآلثار ومجموعة من ابناء العراق 

كامل  بشكل  واعادتة  به  باالهتامم  الخريين 

ألنه  منه  املهدمة  االجزاء  وبناء  ترميمه  بعد 

وتراثه  وتاريخه  العراق  لحضارة  مرآة  يعترب 

وحاليا تؤمه اعداد كبرية من الزائرين االجانب 

والعرب والعراقيني.

انطالق ثورة 

لألهايل والعشائر 

عام 1٩15 وهي 

قليال ما كتبت 

عنها املصادر 

التاريخية رغم 

انها غريت من 

الحالة السياسية 

واالقتصادية 

واالجتامعية يف 

املدينة والفرات 

االوسط
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النجف  يف  للرتاث  متحفا  الشيالن  خان 
األرشف 

قال  الرفيعي  عالء  املتحف  اعالم   مسؤول 

يف  املوجودة  واآلثار  املقتنيات  جمع  تم   :

املتحف  من  بعضها  اماكن  عدة  من  املتحف 

الرتاث ومنها  العراقي تم تحويلها من قسم 

عن طريق تربع االهايل بقطع اثرية. 

بانوراما  خالل  من  العرشين  ثورة  جسدت 

اعادة  بعد  املتحف  قاعة  جدار  عىل  رسمت 

وتتضمن   . السابق  الطراز  بنفس  ترميمها 

عام  منذ  الثورة  انطالق  البانوراما  ه��ذه 

مأمور  مقتل  من  جرت  التي  واالحداث   1918

املركز واخراج شعالن ابو الجون من السجن 

محمال  ك��ان  ال��ذي  القطار  عىل  واالستيالء 

باالسلحة والعتاد .

عىل  الحفاظ  مع  الخان  ترميم  اع��ادة  متت 

مبني  فهو  املهدمة  غري  االجزاء  من  معامله 

بأشكال متناظرة فالجزء الشاميل بنفس طراز 

وشكل الجنويب، والجزء الرشقي بنفس طراز 

بخرباء  االستعانة  اىل  اضافة  الغريب,  وشكل 

اآلثار واستخدام املواد البسيطة من الفريش 

والجص التي بني فيها الخان سابقا . وقد بني 

بطريقة هندسية عىل شكل اطواق خالية من 

مواد التسليح التي تستخدم حاليا باعتامدها 

عىل الركائز. 

يحتوي الخان عىل قاعات عديدة استخدمت 

منها  العرشين  ثورة  ملتحف  كمعرض  حاليا 

االلبسة  عىل  تحتوي  التي  املنسوجات  قاعة 

السابقة  االوس��ط  الفرات  ومناطق  النجفية 

اسلحة  عىل  تحتوي  اخرى   وقاعة  والحالية, 

من  للمتحف  كهدايا  قدمت  العرشين  ثورة 

عدد من الشيوخ والسادة , وقاعة للنحاسيات 

واألدوات املنزلية التي صنعت يدويا والحيل 

النسائية واملالبس والنقوش.  

يف بداية تأسيس املتحف كان للحكومة دور 

املستمر  االهتامم  هو  نأمله  وما  إنشائه  يف 

بتاريخ  لالهتامم  املختصة  الجهات  قبل  من 

وحضارة  قصة  ي��روي  ال��ذي  العراق  وت��راث 

الشعب.

 

املهمة يف  املؤسسات  أحد  الشيالن  خان 
العراق والعاملني العريب واإلسالمي

د. امري الخالدي عضو سابق يف مديرية تراث 

الكوفة  جامعة  اللغات  كلية  واستاذ  النجف 

التي  الوثائق  وعن  الخان  اهمية  عن  تحدث 

عن  وغ��ريه  العثامين  االرشيف  من  جمعها 

الخان فقال:

اىل  التابعة  املؤسسات  أحد  الشيالن  خان 

النجف سابقا وهو من املؤسسات  اثار  دائرة 

املهمة ليس يف النجف فقط وامنا يف العراق 

كان للحكومة 

دور يف إنشاء 

املتحف وما 

نأمله هو 

االهتامم 

املستمر من 

قبل الجهات 

املختصة 

لالهتامم بتاريخ 

وتراث العراق 

الذي يروي قصة 

وحضارة 

الشعب.
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وال��ع��امل��ني ال��ع��ريب 

بسبب  واإلس���الم���ي 

شهدها  التي  االحداث 

وخاصة ثورة العرشين 

التي حررت العراق من 

ظلم وتسلط املحتلني

بهذا   االه��ت��امم  ع��اد 

ال����رصح ال��ت��اري��خ��ي 

وال��ح��ض��اري وإع���ادة 

تعرضه  بعد  ترميمه 

واالندثار  اإلهامل  اىل 

تساقط من عام 1930 اىل عام 2010   اىل  ادى  مام 

البعض من أجزائه. 

 كام تم جمع الوثائق والصور لألحداث املتعلقة بخان 

مكتب  من  لجلبها  تركيا  اىل  وفد  ارس��ال  عرب  الشيالن 

حيث  العثامين  االرشيف  ودار  للمخطوطات  سليامين 

تم جمعها هناك عند انهيار الدولة العثامنية يف الحرب 

ونقله  الرتاث  بجمع  االتراك  قام  االوىل حيث  العاملية 

اىل اسطنبول وتصنيفه , ومام يشار له ان دار االرشيف 

وثيقة,  مليون(  من)150  يقرب  ما  عىل  يحتوي  العثامين 

حصة العراق منها اكرث من )150 الف( وثيقة اضافة اىل 

املخطوطات, كام تم جمع وثائق اخرى من االهايل يف 

العراق ممن كانوا محتفظني بها عىل مدى السنني.

أين الجوانب األخرى من سريتهم

الّسالم(  )عليهم  األطهار  األمئة  حياة  والخطباء  الكّتاب  من  الكثري  يختزل 

اإلمام  عن  يتكلمون  أو  يكتبون  حينام  فتجدهم  واحد،  موضوع  أو  حدث  يف 

فرتة  به  متّيزت  الذي  العلمي  الجانب  عن  يحيدون  ال  الّسالم(  )عليه  الصادق 

اإلمام الصادق )عليه الّسالم(، وهكذا األمر إذا تكّلموا عن اإلمام الكاظم )عليه 

الّسالم( فسيكون الرتكيز عىل الفرتة التي قضاها يف سجون طواغيت عرصه ال 

غري، حتى أّن أغلبنا ال يعرف عنه )عليه الّسالم( سوى هذه القضّية.

واإلمام  العهد،  والية  وقضّية  الّسالم(  )عليه  الرضا  اإلمام  مع  الحال  ونفس 

وعىل  عرصه،  علامء  أساطني  قبل  من  اختباره  ومجلس  الّسالم(  )عليه  الجواد 

)عليهم  األطهار  األمئة  باقي  وهكذا  أكثم(،  بن  )يحيى  القضاة  قايض  رأسهم 

الّسالم(.

الّرسول  أّن  أّن املسلمني بكّل مذاهبهم ومشاربهم ُيجمعون عىل  ونحن نعلم 

هم  الّسالم(  )عليهم  األطهار  بيته  وأهل  وسّلم(  وآله  عليه  الله  )صىّل  األكرم 

أو  أو خلاًل  التاريخ خطاًل  الصفات اإلنسانّية، ومل يسّجل  كّل  املثل األعىل يف 

خدشًا يف أقوالهم وأفعالهم وتقاريرهم أبدًا.

وسؤالنا: إذا كانوا )عليهم الّسالم( بهذه الحال فأين الجوانب األخرى من سريتهم 

الجليلة؟

)عليهم  األطهار  البيت  أهل  تاريخ  بحّق  الشديد  والغنب  الكبري  الظلم  فمن 

الّسالم( أّن ال يعرف املسلمون عن اإلمام الكاظم )عليه الّسالم( سوى قضية 

سجنه وإلقاء جثامنه الرشيف عىل الجرس ببغداد، وُيخفي الكّتاب وأرباب املنابر 

عّنا الجوانب املشّعة من حياته الرشيفة، وهو أحد أعالم الهداية الرّبانية يف دنيا 

الوجود، وشمس من شموس املعرفة يف عامل البرشية، إنه من العرتة الطاهرة 

التنزيل،  مبحكم  وسّلم(  وآله  عليه  الله  )صىّل  األكرم  الّرسول  قرنهم  الذين 

وجعلهم قدوة ألويل األلباب، وسفنًا للنجاة، وأمنًا للعباد، وأركانًا للبالد.

فهل ُيعقل أن نختزل عمره الرشيف الذي دام خمسا وخمسني سنة يف قضّية 

واحدة مل تأخذ من سنّي عمره إاّل ربعه؟! وهو الذي تزّوج العديد من الزوجات 

وأولدهّن الكثري من األوالد حتى فاق األمئة )عليهم الّسالم( ذرّية، وأحصاهم 

بعض املؤّرخني بسبعة وثالثني ولدًا، منهم مثانية عرش ذكورًا وتسع عرشة إناثًا، 

وهو الذي عارص أربعة من الحّكام العباسّيني، كان آخرهم هارون الذي ضّيق 

الخناق عىل الهاشمينّي كثريًا، وكان عنيفًا متعّسفًا مع اإلمام )عليه الّسالم(.  

الجوانب  لنا  يوّضحوا  أن  والخطباء  والباحثني  واملفّكرين  الكّتاب  واجب  فمن 

إليها، فإّننا نحتاج أن نرى  التي نحن مبسيس الحاجة  األخرى لسريتهم العطرة 

التي  الطريقة  هي  وما  زوجاتهم،  مع  يتعاملون  الّسالم(  )عليهم  كانوا  كيف 

الّسالم(،  )عليهم  وآبائهم  أّمهاتهم  يرّبون  كانوا  وكيف  عليها،  أبناءهم  يرّبون 

التي  الطرق  هي  وما  منهم،  واملعادين  املوالني  ألقربائهم  مواصلتهم  ومدى 

مداراتهم  كانت  وكيف  العلوم،  شّتى  أصحابهم  تدريس  يف  يستخدمونها 

للضعفاء والفقراء من شيعتهم، وما هو تعاملهم مع أهل املذاهب األخرى، 

وكيف كانوا يتحّرزون ويحتاطون من ظلم وتعّسف السلطات الجائرة عىل طول 

تنتهي يف  ال  التي  والطويلة  الكثرية  العناوين  من  ذلك  وغري  الرشيفة،  حياتهم 

مثل هذه العجالة.

كلمة البد منها

• عبدالرحمن الالمي
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  السيدة فاطمة الزهراء

هل هي البنت الوحيدة لرسول الله
هل أّن السيدة فاطمة الزهراء هي البنت الوحيدة لرسول الله )صىّل الله عليه وآله وسّلم( وزينب ورقّية وأّم كلثوم هّن ربائبه؟ 

وهل ميكن االستفادة من قول الزهراء )عليها الّسالم( يف خطبتها: »فإن تعزوه وتعرفوه تجدوه أيب دون نسائكم« من أّن الزهراء هي البنت الوحيدة 

لرسول الله )صىّل الله عليه وآله وسّلم(؟

هذا اإلشكال وغريه من الشبهات يف هذا املوضوع سيجيبنا عليه األساتذة الفضالء من مدرسة أهل البيت األطهار )عليهم الّسالم(: 

شبهة واكثر من ّرد

•اإعداد: عبدالّرحمن الّلمي

إذ يقول سامحة العالمة السيد 

جعفر مرتىض العاميل:

البنات  كتابني حول  أّلفنا  قد  إننا 

إىل  البعض  ينسبهن  اللوايت 

وآله  عليه  الله  )صىّل  الله  رسول 

»بنات  باسم:  أحدهام  وسّلم(، 

يف  الصائب  »القول  باسم:  واآلخر  ربائبه«  أم  النبّي 

إثبات الربائب«، وقد تعرضنا لبعض الحديث حول هذا 

األعظم  النبي  من سرية  »الصحيح  كتاب:  املوضوع يف 

مأساة  كتاب  كتاب: »خلفيات  وآله« ويف  عليه  الله  صىل 

الزهراء عليها السالم«.

النبّي )صىّل  بنات  كان كالمنا مقترصًا عىل موضوع  وقد 

عاشت،  التي  الوحيدة  البنت  وأّن  وسّلم(  وآله  عليه  الله 

العاملني  نساء  سيدة  هي  وولدت،  وتزوجت،  وكربت، 

يقة، وأما زينب، ورقّية، وأّم  املظلومة، الشهيدة، الصدِّ

كلثوم، فإن الدالئل تشري إىل أنهّن كنَّ ربائب له )صىّل 

الله عليه وآله وسّلم(.

حال  يف  ماتوا  فقد  الذكور،  وأوالده  بناته،  سائر  وأما 

الله  )صىّل  الله  لرسول  كان  قد  أنه  ال شك  كام  الصغر، 

عليه وآله وسّلم( ولد اسمه إبراهيم قد مات وهو صغري 

أيضًا. 

أما بالنسبة ملا قالته الصديقة الشهيدة يف خطبتها: »فإن 

تعزوه وتعرفوه، تجدوه أيب دون نسائكم« ..

فنقول:

أنها  عىل  يدل  ال  الّسالم(  )عليها  كالمها  إّن  يقال:  قد 

ألنها  وسّلم(،  وآله  عليه  الله  )صىّل  له  الوحيدة  البنت 

إمنا قالت ذلك )عليها الّسالم(، بعد وفاة زينب، ورقّية، 

وآله  عليه  الله  )صىّل  الله  رسول  زمن  يف  كلثوم،  وأّم 

وسّلم(، فغاية ما يستفاد من كالمها هذا: أنها حني إلقائها 

لخطبتها، كانت هي البنت الوحيدة للنبّي )صىّل الله عليه 

وآله وسّلم(.

ولكن ميكن أن ُيجاب عن ذلك: بأّنها تريد أن تقول لهم: 

تزوج  قد  أن  يّدعي  أن  يستطيع  منهم  أحد  يكن  مل  إّنه 

بنتًا لرسول الله )صىّل الله عليه وآله وسّلم(، إذ ليس له 

)صىّل الله عليه وآله وسّلم( بنت غريها.

ولو كان للنبّي بنت غريها، حتى لو كانت تلك البنت قد 

ماتت، فإّنه ميكنه ملن كان زوجها، أن يردَّ ويقول: إنه هو 

أيضًا قد نال رشف مصاهرته للنبّي )صىّل الله عليه وآله 

وسّلم(.

هذا  كالمها  أتبعت  أّنها  هي  ذلك  عىل  القرينة  ولعل 

ته  أخوَّ فقّررت   ، رجالكم«  دون  عّمي  ابن  »وأخا  بعبارة: 

وآله وسّلم(  عليه  الله  الله )صىّل  لرسول  الّسالم(  )عليه 

دون كّل أحد من الناس، وقد جاءت العبارتان يف سياق 

واحد.

يف  منحرصة  األخوة  أّن  الثانية:  العبارة  مفاد  كان  فإذا 

النبّي  استشهاد  وبعد  قبل  الّسالم(  )عليه  عيّل  اإلمام 

فالبّد  زمان،  كّل  ويف  وسّلم(،  وآله  عليه  الله  )صىّل 

هذا  مع  منسجاًم  أيضًا  األوىل  العبارة  معنى  يكون  أن 

الله  )صىّل  الله  لرسول  بنات  توجد  ال  وأّنه  املعنى، 

وبعد  قبل  الصحابة،  نساء  ضمن  يف  وسّلم(  وآله  عليه 

استشهاد النبّي )صىّل الله عليه وآله وسّلم(.

ويف جميع األحوال نقول:

إننا قد أثبتنا يف كتابينا: »بنات النبّي أم ربائبه«، و »القول 

الصائب يف إثبات الربائب«: أّنه مل يكن للنبّي )صىّل الله 

عليه وآله وسّلم( بنات غري السيدة فاطمة الزهراء )عليها 

َ وماتوا يف  الّسالم(، وأّن جميع إخوتها، وأخواتها، قد ُمنتنْ

حال الصغر، وأوردنا من األدّلة ما يكفي ويفي باملطلوب، 

وال يتوقف إثبات ذلك عىل ما أوردته يف خطبتها صلوات 

الله وسالمه عليها.

أو  االحتامالت،  بعض  يثري  أن  ألحد  أمكن  لو  وحتى 

الشبهات، فإن ذلك ال مينع وال يدفع أثر تلك األدلة يف 

الله  )صىّل  للنبّي  بنات  نسبة  صّحة  بعدم  الظّن  تأكيد 

عليه وآله وسّلم( قد كربن، وتزوجن سوى الزهراء )عليها 

الّسالم(.

عيل  الشيخ  سامحة  ويقول 

هذه  عىل  راّدًا  الكوراين 

الشبهة:

بالجمع  البنات  ذكر  أّن  أواًل: 

ِبيُّ  النَّ َها  َأيُّ َيا   ﴿ تعاىل:  يف قوله 

َوِنَساِء  َوَبَناِتَك  َواِجَك  زنْ أِلَ ُقلنْ 

َن  َرفنْ ىَنٰ َأننْ ُيعنْ ِلَك َأدنْ ِهنَّ ِمننْ َجاَلِبيِبِهنَّ َذٰ ِننَي َعَلينْ ِمِننَي ُيدنْ ُمؤنْ النْ

ُه َغُفوًرا َرِحياًم ﴾) (. َن َوَكاَن اللَّ َذينْ َفاَل ُيؤنْ

أكرث  وآله وسّلم(  عليه  الله  )صىّل  للنبّي  أّن  يدّل عىل  ال 

من بنت واحدة، فالقضية الفرضية ال يجب أن يكون لها 

واقع مطابق، والتعبري بالعام املقصود به الخاص كثري 

يف القرآن الكريم، كام قال الله تعاىل يف آية املباهلة: ﴿ 

ا  ِم َفُقلنْ َتَعاَلونْ ِعلنْ ِد َما َجاَءَك ِمَن النْ َك ِفيِه ِمننْ َبعنْ َفَمننْ َحاجَّ

ُفَسُكمنْ  ُفَسَنا َوَأننْ َناَءُكمنْ َوِنَساَءَنا َوِنَساَءُكمنْ َوَأننْ َناَءَنا َوَأبنْ ُع َأبنْ َندنْ

َكاِذِبنَي ﴾) (. ِه َعىَل النْ َنَت اللَّ َعلنْ َلعنْ َتِهلنْ َفَنجنْ ُثمَّ َنبنْ

وهي  باألنفس  املقصود  أّن  عىل  املسلمون  أجمع  وقد 

النبّي وعليًا، وبالنساء وهي جمٌع، فاطمة الزهراء  جمٌع، 

فقط  والحسني  الحسن  جمٌع،  وهي  وباألبناء  وحدها، 

)صلوات الله عليهم أجمعني(.

ثانيًا: لعلامء الشيعة رأيان يف املوضوع، فبعضهم يرى 

عليه  الله  النبّي )صىّل  بنات  كلثوم  وأّم  وزينب  رقّية  أّن 

وآله وسّلم(، وبعضهم يرى أنهّن ربائبه وأنهّن بنات هالة 

أخت خديجة، وقد ماتت أّمهام وربتهام خديجة )رضوان 

تتزوج  ومل  عذراء  كانت  خديجة  أن  ويرون  عليها(،  الله 

قبل النبّي )صىّل الله عليه وآله وسّلم( كام أشيع عنها.

قال ابن شهرآشوب: )وروى أحمد البالذري، وأبو القاسم 

الكويف يف كتابيهام، واملرتىض يف الشايف، وأبو جعفر 

يف التلخيص أن النبي صىل الله عليه وآله تزوج بها وكانت 

عذراء، يؤكد ذلك ما ذكر يف كتايب األنوار والبدع أن رقّية 

وزينب كانتا ابنتي هالة أخت خديجة() (. انتهى.

الحديث  مصادر  من  أدّلتهم  القول  هذا  وألصحاب 

واألنساب والتاريخ) (.

ويؤيده ما يف صحيح البخاري: )عن نافع أن رجاًل أىت ابن 

عمر فقال: يا أبا عبد الرحمن ما حملك عىل أن تحج عامًا 
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وتعتمر عامًا وترتك الجهاد يف سبيل الله عز وجل، وقد 

علمت ما رغب الله فيه؟

بالله  إميان  خمس:  عىل  اإلسالم  بني  أخي  ابن  يا  قال: 

وأداء  رمضان،  وصيام  الخمس،  والصلوات  ورسوله 

الزكاة، وحج البيت.

قال: يا أبا عبد الرحمن أال تسمع ما ذكر الله يف كتابه: ﴿ 

َفِإننْ  َنُهاَم  َبينْ ِلُحوا  َفَأصنْ َتَتُلوا  اقنْ ِمِننَي  ُمؤنْ النْ ِمَن  َطاِئَفَتاِن  َوِإننْ 

ٰى َتِفيَء  ِغي َحتَّ ِتي َتبنْ َرٰى َفَقاِتُلوا الَّ ُخنْ َداُهاَم َعىَل األنْ َبَغتنْ ِإحنْ

َنٌة َوَيُكوَن  ٰى اَل َتُكوَن ِفتنْ ِه... ﴾) ( ﴿ َوَقاِتُلوُهمنْ َحتَّ ِر اللَّ ِإىَلٰ َأمنْ

ِه... ﴾؟) ( قال: فعلنا عىل عهد رسول الله )صىّل  يُن ِللَّ الدِّ

الرجل  فكان  قلياًل  اإلسالم  وكان  وسّلم(  وآله  عليه  الله 

يفنت يف دينه إما قتلوه وإما يعذبوه، حتى كرث اإلسالم 

فلم تكن فتنة.

قال: فام قولك يف عيل وعثامن؟

قال: أما عثامن فكان الله عفا عنه، وأما أنتم فكرهتم أن 

تعفوا عنه، وأما عيل فابن عم رسول الله )صىّل الله عليه 

حيث  بيته  هذا  فقال:  بيده  وأشار  وَخَتُنه،  وسّلم(  وآله 

ترون() (. انتهى.

النبّي  مع  كان  أنه  عيّل  بيت  إىل  بإشارته  عمر  ابن  يقصد 

عليًا  أّن  ذكر  أنه  ويالحظ  وسّلم(،  وآله  عليه  الله  )صىّل 

)عليه الّسالم( َخنَت النبّي )صىّل الله عليه وآله وسّلم( أي 

صهره عىل ابنته ومل يذكر ذلك لعثامن، ماّم يشري إىل أّنه 

صهره عىل ربيبته) (

آل  عيل  الشيخ  سامحة  ويقول 

عىل  رّده  معرض  يف  محسن 

هذه الشبهة:

اآلونة  يف  التساؤل  كرث  لقد 

وأّم  ورقّية  زينب  حول  األخرية 

كلثوم، هل هّن بنات رسول الله 

ربائبه، ألنهّن  كّن  أنهّن  أو  الله عليه وآله وسّلم(،  )صىّل 

بنات  أنهّن  أو  سابقني،  زوجني  من  خديجة  زوجته  بنات 

)عليها  أّن خديجة  إال  )هالة(،  اسمها:  التي  أخت خديجة 

الّسالم( توّلت تربيتهّن بعد زواجها من رسول الله )صىّل 

الله عليه وآله وسّلم(، وبعد وفاة أختها هالة.

شهرة  املشهور  املعروف  إّن  نقول:  األمر  هذا  ولبيان 

عند  عليه  وامُلجَمُع  اإلمامية  الشيعة  علامء  بني  عظيمة 

غريهم هو أّن زينب ورقّية وأّم كلثوم بنات رسول الله 

كلامت  تضافرت  وبهذا  وسّلم(،  وآله  عليه  الله  )صىّل 

أعالم الطائفة.

املسائل  أجوبة  يف  رّسه(  )ُقّدس  املفيد  الشيخ  قال 

120 يف جواب سؤاٍل  العكربية )املسألة الخمسني(، ص 

الله  الله )صىّل  ابنتا رسول  زينب ورقّية، هل هام  حول 

عليه وآله وسّلم( أو ربيبتاه، فأجاب )ُقّدس رّسه( بقوله: 

والجواب أّن زينب ورقّية كانتا ابنتي رسول الله )صىّل الله 

عليه وآله وسّلم(، واملخالف لذلك شاذ بخالفه.

وقال الكليني )ُقّدس رّسه(: وتزوج خديجة وهو ابن بضع 

الّسالم(:  )عليه  له منها قبل مبعثه  وعرشين سنة، فولد 

بعد  له  وولد  كلثوم،  وأّم  وزينب،  ورقّية،  القاسم، 

مل  أنه  أيضًا:  وروي  وفاطمة.  والطاهر  الطّيب  املبعث: 

يولد بعد املبعث إال فاطمة )عليها الّسالم(، وأّن الطّيب 

والطاهر ُولدا قبل مبعثه) (.

حملت  ما  فأول  رّسه(:  )ُقّدس  الطربيس  الشيخ  وقال 

الطاهر، وولدت  الطّيب  الله بن محمد وهو  ولدت عبد 

له القاسم، وقيل: إّن القاسم أكرب، وهو بكره، وبه كان 

ُيكنَّى، والناس يغلطون فيقولون: ُولد له منها أربع بنني: 

القاسم، وعبد الله، والطّيب، والطاهر، وإمنا ُولد له منها 

ابنان وأربع بنات: زينب، ورقّية، وأّم كلثوم، وفاطمة) (.

وقال ابن شهراشوب )ُقّدس رّسه(: أوالده: ُولد من خديجة: 

القاسم، وعبدالله، وهام الطاهر، والطّيب، وأربع بنات: 

زينب، ورقّية، وأّم كلثوم، وهي آمنة، وفاطمة، وهي أّم 

أبيها. ومل يكن له ولد من غريها إال إبراهيم من مارّية، 

ُولد بعالية يف قبيلة مازن يف مرشبة أّم إبراهيم، ويقال: 

سنة  وله  بها  ومات  الهجرة،  من  سنة مثان  باملدينة  ولد 

وعرشة أشهر ومثانية أيام، وقربه بالبقيع) (.

أّن  الله(: ثم ال ريب يف  )رحمه  التسرتي  وقال املحقق 

زينب ورقّية كانتا ابنتي النبّي )صىّل الله عليه وآله وسّلم(

.) (

ويدل عىل أّن النبّي )صىّل الله عليه وآله وسّلم( كان عنده 

َواِجَك َوَبَناِتَك  زنْ َ ِبيُّ ُقل ألِّ َها النَّ عّدة بنات قوله تعاىل: ﴿ َيا َأيُّ

ىَن َأن  ِهنَّ ِمن َجاَلِبيِبِهنَّ َذِلَك َأدنْ ِننَي َعَلينْ ِمِننَي ُيدنْ ُمؤنْ َوِنَساء النْ

ِحياًم ﴾) (. ُه َغُفوًرا رَّ َن َوَكاَن اللَّ َذينْ َن َفاَل ُيؤنْ َرفنْ ُيعنْ

والشهرة  بالشهرة،  تثبت  إمنا  األنساب  أّن  إىل  مضافًا 

بعض  كتبه  ما  عىل  اطلعُت  وقد  املقام،  يف  حاصلة 

فضالء الشيعة يف االستدالل عىل أّن زينب، ورقّية، وأّم 

وآله  عليه  الله  )صىّل  الله  رسول  بنات  يكنَّ  مل  كلثوم، 

وسّلم( وإثبات أنهّن ربائبه، فلم أجد األدلة التي ذكروها 

بنتائج  كتبت  متكّلفة،  ضعيفة،  عندي  كلها  بل  تاّمة، 

مسبقة، والله العامل) (.

صالح  الشيخ  سامحة  ويقول 

هذا  عىل  رّده  ضمن  الكربايس 

اإلشكال:

أّن  يف  املؤرخني  بني  خالف  ال 

الرسول  رزق  وجّل(  )عّز  الله 

املصطفى )صىلَّ الله عليه و آله( 

أوالدًا ذكورًا وإناثًا، لكن اختلفت 

الله  )صىلَّ  أوالده  عدد  يف  واملؤرخني  املحّدثني  أقوال 

هم  هم ستًا ومنهم من عدَّ آله(، فمنهم من عدَّ و  عليه 

سبعًا.

فقد ذكر العالمة ابن شهر آشوب أّن مجموع أوالد النبي 

)صىل الله عليه وآله( من الذكور واإلناث سبعة.

الطاهر  وهام   � الله  وعبد  القاسم  فهم:  الذكور  أما 

وإبراهيم،  الكربى،  خديجة  السيدة  وأمهام   � والطّيب 

وأمه السيدة مارية القبطية.

 � آمنة  � وهي  وأما اإلناث فهن: زينب ورقّية وأّم كلثوم 

وفاطمة، وكلهن من السيدة خديجة.

ما  غري  زوجاته  من  للنبّي  يولد  مل  أّنه  كالمه  من  ويظهر 

ذكر، وال عقب للنبّي إال من ُولد فاطمة) (.

َخِديَجَة  َج  َوَتَزوَّ رّسه(:...  )ُقّدس  الكليني  ث  املَحدِّ وقال 

َعِثِه  َمبنْ َل  َقبنْ َها  ِمننْ َلُه  َفُوِلَد  َسَنًة  يَن  ِ َوِعرشنْ ٍع  ِبضنْ ُن  ابنْ َوُهَو 

َنُب َوأّم كلثوم َوُوِلَد َلُه  َقاِسُم َورقّية َوَزينْ الم( النْ )عليه السَّ

الم(. اِهُر َوَفاِطَمُة )عليها السَّ َعِث الطّيب َوالطَّ َمبنْ َد النْ َبعنْ

َعِث ِإالَّ َفاِطَمُة  َمبنْ َد النْ ُه َلمنْ ُيوَلدنْ َبعنْ ثم قال: َوُرِوَي َأينْضًا َأنَّ

َعِثه) ( َل َمبنْ اِهَر ُوِلَدا َقبنْ الم( َوَأنَّ الطّيب َوالطَّ )عليها السَّ

الم(: "َوَلمنْ ُيوَلدنْ  ِ )عليه السَّ ُن النُْحَسنينْ َوَقاَل اإلمام َعيِلُّ بنْ

)عليها  َخِديَجَة  ِمننْ  آله(  و  عليه  الله  )صىلَّ  ِه  اللَّ ِلَرُسوِل 

الم(") (. اَلِم ِإالَّ َفاِطَمُة )عليها السَّ سنْ ِ َرِة اإلنْ الم( َعىَل ِفطنْ السَّ

)رحمه  الحسني  معروف  هاشم  السيد  العالمة  قال  و 

)صىلَّ  للنبي  الكربى  خديجة  السيدة  أنجبت  لقد  الله(: 

الله عليه و آله( من الذكور اثنني، القاسم وبه كان ُيَكنَّى، 

الطاهر  أّن  وقيل  والطّيب،  بالطاهر  امللقب  الله  عبد 

واملشهور  صغريين،  ماتا  أوالدهام  من  ولدان  والطّيب 

بني املؤرخني واملحدثني أنها مل تلد له من الذكور سوى 

من  نحوا  القاسم  وعاش  ذكرنا،  كام  الله  وعبد  القاسم 

البنات كام  له من  وأنجبت  أكرث من ذلك،  سنتني، وقيل 

زينب  وهن  أربعًا،  واملؤرخني  الرواة  بني  املشهور  هو 

له سوى  تلد  أنها مل  والزهراء، وقيل  كلثوم  وأّم  ورقّية 

اعني  زينب والزهراء، أما رقّية وأّم كلثوم فمن صنع الوضَّ

عىل  عفان  بن  لعثامن  وزوجوهام  بناته  إىل  أضافوهام 

لبناته كغريه  الرسول  الكريم عند  الكفوء  ليكون  التوايل 

من  زواجه  ملناسبة  النورين  بذي  ولقبوه  صاهروه  مّمن 

بنتيه، وليس ذلك ببعيد.

وقيل أنها قد أولدت له ثالثًا زينب ورقّية والزهراء، والقول 

األول هو الشائع واملشهور عند املحدثني واملؤرخني.

ثم أضاف قائاًل: وال يهمنا تحقيق هذه الناحية يف حني 

ح القول األخري، وقد أضاف الوّضاعون إىل بناته  أين ُارجِّ

الثالثة أّم كلثوم وزوجوها لعثامن بعد اختها رقّية ليكون 

ذا النورين أو لغري ذلك من األسباب التي ترفع من شأنه 

بنظر الوضاعني) (.
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قصة قصيرة

دميتي لــــــــــــــــم تعد تغني .. !! 
عدي محسن الساعدي 
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دميتي لــــــــــــــــم تعد تغني .. !! 
أستيقظ محمد منذ الصباح الباكر ، بعد ان أنهى عرشة ايام من 

أجازته املقررة التي قىض معظمها بالعمل مع جريانه )ابو عيل 

البنة ( وكان مبلغ االجور الذي وفره مئة وخمسة وعرشون الف 

، سيأخذ منها خمسة وعرشون ويرتك الباقي عند زوجته وابنته 

سارة  لقضاء احتياجات املنزل لعرشون يوما" قادمة .. 

جلس مع سارة الصغرية منتظرين وجبة االفطار ، فأجابها عن 

كل االسئلة التي سألتها .. عن سبب ذهابه للعسكرية ، وعدم 

كأنها  يبدو   ، قليال"  سكتت    .. بها  وعدها  التي  للدمية  رشاءه 

وجهشت  حالها  تبدل  ما  رسعان  أنها  اال   .. بأالجابة  اقتنعت 

بالبكاء والرصاخ ، حني ارتدى الزي العسكري ! ورفضت بشدة 

متمسكة  بطرف البنطلون تحاول انتزاعه منه ، فقد فشلت كل 

املحاوالت املغرية اليقاف رصاخها 

اىل  ، وال مضاعفة املرصوف  ترضيها  تعد قطعة حلوى  فلم 

ألف دينار تقنعها .. انها تريد منه البقاء معها هذه املرة لحضور 

عيد ميالدها الخامس الذي تنتظره بفارغ الصرب .. 

خرج محمد .. واغلقت الزوجة من خلفه االبواب بوجه سارة ، 

كأنها اغلقت عىل احالم حياتها ستاٌر من الحرية والتساؤل .. من 

الذي سيحرض يل كيكة امليالد ..؟! من الذي سيشرتي يل الدمية 

التي تغني ؟ من الذي سيعطيني املرصوف ؟ من ومن ومن ...؟! 

مل تجد أي جواب ، فشعرت بالتعب وغفت تشهق حرسات من 

أمل الفراق 

غاب  التي  االيام  طيلة  بجد  االخبار  نرشات  سارة  ام  تابعت 

عنها الزوج ، وكانت جميع القنوات قد ملئت شاشاتها برشيط 

احمر يقبض القلب ويعكر املزاج .. عاجل .. عاجل ... سيطرت 

ما يسمى بتنظيم الدولة االسالمية ) داعش ( عىل منطقة جرف 

الصخر جنوب محافظة كربالء .. 

انتابها شعور بالقلق والتوتر عىل خطورة االحداث االخرية ومل 

تعد تحتمل االنتظار ، فأتصلت به ليطمنئ قلبها ، وقد اخربها 

انهم متجهون نحو منطقة جرف الصخر لخوض معارك هناك 

لتحريرها من الجرذان ، فتيقنت ان غيابه قد يطول هذه املرة 

فلم تحدثه عن ظروفهم التي تزداد سوء يوم بعد يوم ، ومل 

تذكر له نفاذ املرصوف ، ومل تذكر له ان العطار رفض اعطائهم 

الزيت والرز والحمص ، وان سارة مل تعد تشرتي منه الحلوى 

ألنه ال يأخذ منها النقود ، ألنها ممزقة مثل قلبها الصغري .. ومل 

تقل له انهم يخافون الظلمة وان موعد اجور مولدة الكهرباء 

صدرها  بني  من  ينتزع  قلبها  ان  له  تقل  ومل   ، وقته  حان  قد 

بكل طرقة باب يطرقها صاحب الدار يطلب منها االيجار .. مل 

ولن تخربه باطنان من العذاب واألمل التي تحملها عىل اكتافها 

الناعمة ، ليك ال تهبط من عزميته يف الدفاع عن ارض الوطن 

الطاهرة ، فمرارة الحياة وسقم االيام حتام" ستنجيل بقدومه 

، وهو يحمل برشى االنتصار عىل اعداء الوطن .. هذا ما تقوله 

لسارة كل ليلة لتغفوا بني احضانها مطمئنة راضية بأمل اللقاء 

مجددا" باألب الحنون 

وتحقق النرص اخريا" وشاع الخرب يف التلفاز وبني الناس .. بأن 

جرف النرص تحررت وعادت اىل احضان الوطن وعرفت سارة 

.. قد يأيت اليوم او غدا" ال أكرث ،  ان قدوم ابيها صار قريب 

وان فرحتها باالحتفال بعيد امليالد ، صارت فرحتني ، فارتدت 

ثوب االحتفال ، ومشطت شعرها كأنها عروسة يف ليلة زفافها .. 

طرقت الباب منذ الصباح ليست كعادتها ، فقد صمتت االبواب 

منذ رحيل االب .. وركضت سارها تسابق امها لفتح الباب وهي 

.. بابا  تغرد كعصفورة اخفضت جناحيها فوق اعشاش النخيل 

باب ال تشبه  ! وطرقت  فأجابها صوت ال يشبه صوته   .. بابا   ..

نغمت طرقته .. ! انه احد الجنود يقف عىل الباب ، وقد امتألت 

عيناه بالدموع .. 

اين بابا يا عم ... ؟! اين دميتي التي تغني .. ؟! اين كعكة امليالد 

..؟! فلم يستطع احد االجابة .. فكل االجوبة يا سارة .. 

فقط عند بابا 
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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.

1- بطل معركة الخندق.

عتب،  الرتاب،  يف  ندس  آسيوية)معكوسة(،  عملة   -2

نصف )جائز(

3- أكِمل ما قال االمام الحسني عليه السالم: ....... أول�ى 

الحسني  حب   : الطف  يوم  القائل  النار،  دخول  من 

أجنني، من اغراض الشعر)معكوسة(.

4-املاُء يف أَسفل الحوض إِذا كان مبقدار ما يسرته، َمن 

يَتَوىلَّ اإلمارة.

َمزنُْهوٌّ مفتخر بنفسه،  اتفاقي)معكوسة(،  5-أتراجع عن 

كلمة فارسية معناها )قليل(،

6-نصف مبيد، ثوب خلق)معكوسة(، حب، ثلثا حلة، 

ٍه طَلنٍْق َوبَشاَشٍة، َواِضٌح الَ ُغبَاَر  7-ولدي)معكوسة(، َوجنْ

َعلَينِْه.

َكاٍم َصائِبٍَة  لِيٍَّة تَُقوُد إىَِل أَحنْ 8-ِعلنٌْم قَائٌِم َعىَل قََواننَِي َعقنْ

َوتََجنُِّب النَْخطَِإ)معكوسة(، إضاءة وملعان)معكوسة(.

ارضية  مرتفعات  هاشم)معكوسة(،  لبني  9-املنتسب 

دون الجبال.

10-الوصول) مبعرثة(، يرتك بلده.

أهّم،  آخر  إىل  معنى  من  االنتقال  يفيد  11-حرف 

ننْبُل، تغطية بثوب او بدهان او غريه. متشابهة، يف السُّ

12-عاصمة عربية)معكوسة(، بحر )معكوسة(،متشابهة، 

13-طريق، مديح و إطراء، أسف.

14-ال يلد)معكوسة(، حرف رشط غري جازم يفيد التعليق 

النطق)معكوسة(،  فقدان  املستقبل،  أو  املايض  يف 

لؤلؤ)معكوسة(.

15-يخفي)معكوسة(، نبيان أرسال اىل فرعون وقومه.

1-جمع عندليب، سورة قرآنية ليس فيها بسملة، جنون.

استراحة

• اعداد: هيئة التحرير

أفـــــــــــــــــــــــــــــــقي

عمــــــــــــــــــــــــــــــــودي

١

٢

٣

٤

٥

٦

٧

٨

٩

١٠

١١

١٢

١٣

١٤

١٥

 ١٤ ١٣ ١٢ ١١ ١٠ ٩ ٨ ٧ ٦ ٤٥ ٣ ٢ ١

2-نقيض نهار، دعاء يقرأ ليلة الجمعة، من سور القرآن الكريم.

3-من أحفاد أيب طالب عليه السالم استشهد مع عمه الحسني عليه السالم يف 

كربالء، مصنوع من ورق.

4-غرباء)معكوسة(،جد النبي املصطفى)صىل الله عليه وآله وسلم()معكوسة(.

5-دولة عريب)معكوسة(، يوم االعتداء وهدم قبور البقيع.

6-أدىن ما ال يقال لألبوين، صفرة البيض)معكوسة(، ثابت ومتامسك)معكوسة(، 

أقرأ القرآن بصوت مرتفع.

آلة رمي  باردة جدا)معكوسة(،  الثاين  كانون  أيام يف  الفواكه)معكوسة(،  7-من 

السهام.

8-من ادعية ليلة القدر.

9-إلتامس، مشارك يف معركة بدر، جميل املنظر)معكوسة(.

10-قبيلة قحطانية هي أحد فرعي األنصار يف فجر اإلسالم، قََرَع، للنداء، نقيض 

)نفعه(.

الطف،  يوم  استشهد  السالم  عليه  الحسني  لالمام  موىل  جزم،  11-حرف 

شقيق)معكوسة(.

12-من أبناء االمام الحسني عليه السالم استشهد يف الطف.

13-أنا حفيده، نصف يبني، اداة استثناء، عكس )َصَدَر(.

14-من أنصار االمام الحسني عليه السالم يوم الطف، أصحاب السمر)معكوسة(. 
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اإ�س ومعنىرفة ادبية

 العددعةاملتقا لماال ح

حلم معن بن زائدة

اشتهر األمري والشاعر معن بن زائدة بحلمه وحكمته.

الذين  بني  من  استئذان  بال  أعرايب  عليه  دخل  اإلمارة  توىّل  وملا 

قدموا لتهنئته وقال بني يدي معن:

أتذكر إذ لحافك جلد شاٍة *** وإذ نعالك من جلد البعري ِ

فأجاب معن: نعم أذكر ذلك وال أنساه ... فقال األعرايب:

فسبحان الذي أعطاك ُملكاً *** وعلّمك الجلوس عىل الرسير ِ

 .. بحمدك  ال  الله  بحمد  وذاك  حال  كل  عىل  سبحانه  معن:  قال 

فقال األعرايب:

فلسُت ُمَسلّامً إن ِعشُت دهراً *** عىل معن ٍ بتسليم األمري ِ

قال: السالم سنة تأيت بها كيف شئت .. فقال:

أمريٌ يأكُل الفوالذ ِسـّراً *** ويُطعم ضيفه خبز الشعري ِ

قال: الزاد زادنا نأكل ما نشاء ون�ُطعم من نشاء .. فقال األعرايب:

سأرحُل عن بالٍد أنَت فيها *** ولو جاَر الزماُن عىل الفقري ِ

فمصحوب  عّنا  رحلت  وإن  بك  فمرحباً  جاورتنا  إن  معن:  قال 

بالسالمة ... قال:

عىل  عزمُت  قد  فإين   *** بيشٍء  ناقصة  ابن  يا  يل  فجد 

املسري ِ

قال: أعطوه ألَف درهم ...... فقال:

قليل ما أتيت به وإين *** ألطمع منك باملال الكثري ِ

قال: أعطوه ألفاً آخر.

فأخذ األعرايب ميدحه بأربعة أبيات بعد ذلك ويف كل بيت 

مدح يقوله يعطيه من حوايل األمري معن ألفاً من عندهم، 

فلام انتهى تقدم األعرايب يقبل رأس معن بن زائدة وقال: ما 

جئتك والله إال مخترباً حلمك ملا اشتهر عنك، فألفيت فيك 

من الحلم ما لو قّسم عىل أهل األرض لكفاهم جميعاً فقال:

سألت الله أن يبقيك ذخراً *** فام لك يف الربية من نظريِ 

قال معن: )) أعطيناه عىل هجونا ألفني فأعطوه عىل مديحنا 

أربعة ((
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قبراضمنبناملسي

عبسلهاعالدوباس

مروكاريكابرالط

رالذرآمرليدلخو

وقاباعدهعامجلا

بقلعلمالسءاحيف

نطفلا سرخيرقفلا

جبرفةسمنبتةيل

نوزاتميسديعرين

دهدلتكلامنبفيس

بلقلاحاعءاهبلا

مللهحلقويصعسوء

راسمدايزنبديزي
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ابراهيم

    اسم علم أعجمي من بالد النهرين موطن النبيِّ إبراهيم.

الرفيع،  األب  أي:  "أَبرام"  األصيل  واسمه  الجمهور.  أبو  معناه:      

عون، ألن إبراهيم أصله من  األب املكرَّم. واالسم ليس عربياً كام يَدَّ

أبرهة.  أبرام،  إبراهام،  فقالوا:  االسم  لوا  وبدَّ الكوفة.  قرب  "كَونْىث" 

ويرى األكراد أن االسم كردي مركب من "بَر: األخ"، و"هام:الصخر"، 

واملعنى: أخو الصخر. ولعل هذا املعنى األخري جاء من صنعة أبيه 

ابراهيم:  اسم  واصل  التامثيل.  لصنع  الصخر  نحت  وهي  عمه،  أو 

آرامي

   

َمْديَن

    اسم علم مذكر كنعاين قديم، وهو اسم مدينة قدمية بفلسطني 

موىس،  قبل  وكان  الخليل،  إبراهيم  بني  من  قبيلة  جد  اسم  عىل 

لتبوك. وهي مدينة شعيب. ومدين  البحر األحمر محاذية  وتقع عىل 

الُقويص )ت بعد 1040ه�( رئيس األطباء مبرص وهو صاحب قاموس 

األطباء. وهو غري "مدين" يف الجزائر.
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علمية وطبية

• اعداد:عيل الهاشمي

اعلنت رشكة "اريون" االمريكية، انها تعمل عىل انتاج طائرة "كونكورد 

االبن" النفاثة املزودة مبحركات جرنال إلكرتيك، والقادرة عىل التحليق 

برسعة 1851 كم يف الساعة، اي ارسع من الصوت.

وذكرت الرشكة التي تعمل عىل تطوير طائرات AS2، إىل جانب رشكة 

إيرباص، أن "طائرة كونكورد االبن" ستعمل مبحركات جرنال إلكرتيك، 

ما ميكنها من التفوق عىل رسعة الصوت.

عىل  قيمنا  "لقد  نيكولز،  دوغ  "إريون"  لرشكة  التنفيذي  الرئيس  وقال 

بدقة،  وعسكري  مدين  محرك   12 من  أكرث  املاضيني  العامني  مدى 

تلبية  للطريان سيساعدنا عىل  إلكرتيك  مع جرنال  العمل  أن  ونعتقد 

املواصفات الالزمة لتحقيق أهدافنا".

وستُطلق الرشكة رحالت تجريبية يف عام 2021، وستسري أول رحالت 

تجارية ابتداء من عام 2023.

"إن  موتيه،  براد  إلكرتيك  جرنال  رشكة  رئيس  نائب  قال  جهته  من 

من  أرسع  مدنية  طائرة  أول  تصميم  يف  يتمثل  إريون  رشكة  هدف 

الصوت خالل نصف قرن، ونحن نرحب برؤيتها ومتحمسون ملواصلة 

املناقشات حول تكوين املحرك".

وطائرة إريون AS2، ستحلق برسعة عالية تصل إىل 1851 كم يف الساعة، 

لتقرتب من رسعة كونكورد التي وصلت إىل 2170 كم يف الساعة، وطور 

وجسم  الكربوين،  الجناح  لهيكل  أولية  تصميامت  اآلن  حتى  الفريق 

الطائرة ومعدات الهبوط، وكذلك نظام الوقود.

إريون  الرئيسية، كام ستكمل  إيرباص جميع املكونات  وستوفر رشكة 

التجميع  عملية  تكساس،  ومقرها  باس"،  "روبرت  رشكة  تدعمها  التي 

النهائية.

طائرة ركاب ارسع من الصوت

وأهمها  بالجسم  حيوية  عدة  وظائف  بأداء  تقوم  "الكىل" 

تصفية الدم من السموم وإزالة الفضالت عن طريق البول، 

الصحية  غري  الغذائية  العادات  بعض  فهناك  ذلك  ورغم 

عبئا  يضع  األمرالذي  بالجسم  السموم  تراكم  إىل  تؤدي 

إضافيا عىل الكىل.

التي  الرضورية  األمور  من  والكبد  الكىل  تنظيف  لذلك 

يجب أن يهتم بها الشخص للحفاظ عىل األجهزة الحيوية 

موقع  موقع  نرشه  ملا  وطبقا  بوظائفها،  للقيام  بالجسم 

وأهمها  األعشاب  من  عدد  هناك   "justhealthylife"

البقدونس الذي يعمل عىل منع اإلصابة بأمراض الكىل أو 

تكون الحصوات بالكىل ومنع تراكم السموم بالجسم .

يغسل الكىل 

ويطهر الجسم من السموم 

البقدونس

علوم وتكنولوجيا

• اعداد: اسامعيل خليل
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من  وفرية  كمية  عىل  الحتوائه  الكىل  تطهري  يستطيع  البقدونس 

الفيتامينات مبا يف ذلك فيتامني C,A,k الغنية باملعادن األساسية 

مثل الحديد وهي التي تعتمد عليها الكىل يف القيام بوظائفها.

يحتوي  فإنه  الكىل  تطهري  عىل  البقدونس  قدرة  إىل  وباإلضافة 

فهو  الصحة  لتحسني  الطبية  الخصائص  من  مجموعة  عىل 

مضاد للميكروبات وفقر الدم، والتخرث، ويعمل عىل تخفيض 

ارتفاع ضغط  الكبد، ويقلل من  بالدم ومينع تسمم  الدهون 

الدم، ويعترب مدرا قويا للبول، ويعوض نقص السكر بالدم، 

ويكافح األكسدة وينظم الدورة الشهرية.

الكىل  حى  عالج  يف  كبرية  فعالية  ذو  البقدونس  فإن  كذلك 

ويدفعها للخارج، وشاي البقدونس يزيد من عملية التخلص من 

البول بالجسم كام يعمل عىل منع امتصاص انسجة الكىل لألمالح 

يعوق  تكوين حصوات الكىل .مام 

يحتوي  فإنه  الكىل  تطهري  عىل  البقدونس  قدرة  إىل  وباإلضافة 

فهو  الصحة  لتحسني  الطبية  الخصائص  من  مجموعة  عىل 

مضاد للميكروبات وفقر الدم، والتخرث، ويعمل عىل تخفيض 

ارتفاع ضغط  الكبد، ويقلل من  بالدم ومينع تسمم  الدهون 

الدم، ويعترب مدرا قويا للبول، ويعوض نقص السكر بالدم، 

الكىل  حى  عالج  يف  كبرية  فعالية  ذو  البقدونس  فإن  كذلك 

اخرتع طالب هندي يبلغ عمره 18 

صناعي  قمر  ألصغر  منوذج  سنة 

الذيك،  الهاتف  من  أصغر  بحجم 

والذي كشفت وكالة ناسا الفضائية 

األمريكية عن نيتها إطالقه يوم 21 يونيو.

يف  وهو  رشوق  رفعت  ويدعى  الصبي،  هذا  واستطاع 

الصف الثاين عرش ويعيش يف مدينة تشيناي جنويب الهند، 

تحمل  التي  العلمية  املسابقات  من  واحدة  يف  املشاركة 

اسم ”مكعبات الفضاء“، والتي تم تنظيمها من قبل وكالة 

للتعليم  العاملية  الرشكة  مع  بالتعاون  األمريكية  الفضاء 

إيدودالرنينغ إنك.

وسوف يتم استخدام الطباعة ثالثية األبعاد يف تصنيع هذا 

القمر الصناعي، والذي تم تسميته كالم سات، وسوف تقوم 

الوكالة بإطالقه عىل منت صاروخ من 

الرحالت  منشأة  من   4 آر  إس  طراز 

فريجينيا  يف  والوبس  الفضائية 

بالواليات املتحدة.

وقال الطالب رشوق أن القمر الصناعي كالم سات مصنوع 

ظاهرة  سيمثل  الكربون  ألياف  من  املقوى  البوليمر  من 

تكنولوجية يف رحلته التي تصل مدتها الزمنية إىل 12 دقيقة، 

ويتيح قوة دفع ضخمة يف التخطيط للبعثات الفضائية ذات 

تكلفة أقل مستقبال.

كالم  باسم  الصناعي  القمر  تسمية  أن  إىل  اإلشارة  وتجدر 

سات نسبة إىل العامل النووي الهندي والرئيس السابق إيه 

يب جي عبد الكالم، ويأيت هذا االبتكار بني تصنيف مجموعة 

ال� ”فيمتو“، حيث أن وزنه يقل عن 0٫1 كجم. 

قمر صناعي بحجم املوبايل!
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تنميةتنمية 

مديــــــــــــــــــــراً
عندما تصبح

جديـــــــــــــــــــداً

االساسيات واملبادئ 

نهنئك مبنصبك الجديد ومبارك لك؟

االن يجب ان تستعد التخاذ خطوات عملية وجدية اكرث كونك لست راضياً عن اداء االدارة 

السابقة؛ بسبب اخفاقاتها املتكررة وهذا ال بأس به اذا كان عدم الرضا نابعا من اجل 

االصالح.

ومن االمور املهمة التي يجب ان تبدأ بها هي ان ترسم بصمتك املميزة والصورة املرشقة يف 

نفسية العاملني لديك.

• اعداد: عيل الهاشمي
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مديــــــــــــــــــــراً
اسرتاتيجية املدير الجديد

كنت  التي  القدمية  التعامل  طريقة  من  تغري  ان  عليك  يجب  بداية 

التي كنت تنفذها تختلف عن  تتبعها وانت موظف الن املسؤوليات 

لهذا  الجديد....  بها عند تسنمك املنصب  التي ستكلف  املسؤوليات 

يجب عليك اتباع االيت....

1. تعرف عىل موظفيك من هم وماهي قدراتهم وقابلياتهم 

2. اهتم بكل موظف لديك كأنه الوحيد الذي يعمل 

3. يجب التمييز بني االعامل التي يقوم بها 

4. اعمل معهم كفريق واحد وشاركهم اعاملهم

5. درب موظفيك ليستطيعوا االستمرار يف العمل 

6. راقب بدقة االعامل التي يقومون بها كونك املسؤول االول عنها 

7. استخدم التحفيز وهو العنرص املهم يف االدارة كونه يساهم 

يف تقدم عجلة العمل وفق ما تراه

8.  فوض بعض صالحياتك حتى ال تنهمك بأعامل االدارة وترتك 

االعامل االخرى 

متعة السلطة

رسمياً  مديراً  بصفتك  بها  وستتمتع  السلطة  عىل  ستحصل  بالتأكيد 

مكلفا بإدارة املؤسسة التي ستعمل عىل تطويرها وفق رؤية السياسة 

العامة وليس رؤيتك الشخصية.

ستتمتع بالسلطة ولكن انتبه هل تتمتع بالتأثري ايضا ام ال؟ 

رمبا توفرت االوىل كونك متتلك زمام االمور يف املؤسسة وتستطيع 

ال  قد  التأثري  ان  اال  املوظفني,  اىل  وتعليامت  توجيهات  تصدر  ان 

يتوفر لديك فهو يشء مختلف عن السلطة وهذا ما يفتقر اليه اغلب 

املدراء الجدد.

فالسلطة: هي القدرة املمكنة لفرد او جامعة للتأثري عىل شخص او 

مجموعة من االشخاص. 

اما التأثري: فهو استخدام السلطة والسلوك لتغيري سلوك شخص او 

مجموعة من االشخاص. 

فالسلطة والتأثري ينبعان من مصدرين

االول هو موقعك باملؤسسة وقدرتك يف التأثري عىل االخرين 

االوىل  النقطة  من  اهم  تكون  والتي  الشخصية  مميزاتك  الثاين هي 

تحصل  ان  ميكن  السلطة  الن  موظفيك,  اىل  اقرب  تكون  كونها 

خربتك  بسبب  عليها 

ومصداقيتك  ومهارتك 

فال  الثانية  اما  العمل  يف 

جاذبيتك  خالل  من  اال  تأيت 

عىل  وقدرتك  العمل  يف 

معهم  التعامل 

وانسانيتك يف العمل 

التي  املساعدة  وتقديم 

والعون  والنصيحة  يحتاجونها 

والتقدير إلسهامات االخرين.

نصيحة ادارية

لنفسك  تقرصها  وال  السلطة  شارك 

والحظ ترصفاتك بانتظام لرتى موقعك بعيون 

موظفيك.

الحرية يف اتخاذ القرارات 

من  كاٍف  قدر  عىل  سيحصلون  بانهم  الجدد  املدراء  بعض  يعتقد 

الصف  يف  املسؤولني  بان  يعتقد  ألنه  القرارات,  اتخاذ  يف  الحرية 

الثاين يستطيعون املبارشة باألعامل املكلفة بهم.

وهذا خطأ فادح يقع به املدراء الجدد فاملسؤولية االدارية يتحملها 

فقط املدير املسؤول امام من هو اعىل منه؛ لهذا يجب ان يكون 

مشاركا فعاال يف القرارات واالجراءات التي يتخذها مع من هم اقل 

منه مسؤولية.

السيطرة التامة عىل االمور 

من االمور الخاطئة التي يعتقدها املدراء الجدد ان منصبهم الجديد 

سيمكنهم من السيطرة عىل االمور لكن رسعان ما يصدمون بالواقع 

شعورا  سيولد  وهذا  لديهم,   العام  التصور  عن  املختلف  االداري 

باإلحباط واالهامل ألنه سيضعهم بدوامة ال يعرفون كيفية الخروج 

منها بسبب كرثة املهام واملسؤوليات التي تقع عىل عاتقهم.

نصيحة ادارية

استمرارك  ومدى  عملك  طبيعة  يحدد  االداري  اسلوبك  تأثري  إن 

االخرين  خالل  من  الراجعة  التغذية  بتجميع  قم  لهذا  باملنصب؛ 

وليس فقط تقديرك الذايت؛ الن تقييم االخرين عنك سيزيدك معرفة 

بقائك  فرص  تحسني  عىل  سيعمل  وهذا  بها؛  تقع  التي  باألخطاء 

باملنصب اىل مدى بعيد.
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في الختام

خطب عظيم بشواٍل لقد وقعا

في يوم ثامنه االسالم قد فجعا

معاول احلقد قد دكت قواعده 

فخر من فوقها ما قام وارتفعا

بيوت فخر آلل اهلل قد هدمت

بكف حاقدة والدين قد صدعا
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بئس اجلزاء ملبعوث االله وهل

إكرامه في بنيه ما بهم صنعا!

ما ذنب أبنية فوق القبور علت

بإذن خالقها والذكر قد َصَدعا




