
مجلة شهرية تعنى بالثقافة الحسينية والثقافة العامة تصدر عن العتبة الحسينّية املقّدسة

يف العملية االنتخابية 14 عاماً من التألق

 االعالم والتوعيةمهرجان ربيع الشهادة الثقافي العالمي

العدد 122 - شعبان املعظم  
1439 ه� 

is
sn

 2
52

3 
- 6

66
0

فتوى الدفاع الكفائي..
 تأريخ من نور تأريخ من نور



من إصدارات قسم
اإلعالم

مجلة شهرية ثقافية أجتامعيةمجلة شهرية نسوية تعنى بالثقافة العامة

مجلة شهرية تعنى بالثقافة الحسينية والثقافة العامةمجلة شهرية تعنى باملوقف السيايس

مجلة فصلية باللغة الفارسية تعنى بالثقافة الحسينية

مجلة فصلية باللغة االملانية تعنى بالثقافة الحسينية

مجلة فصلية باللغة الفارسية تعنى بالثقافة الحسينية

مجلة فصلية باللغة الفرنسية تعنى بالثقافة الحسينية

مجلة فصلية باللغة االوردو تعنى بالثقافة الحسينية

مجلة فصلية باللغة االنكليزية تعنى بالثقافة الحسينية

مجلة أسبوعية تعنى بالثقافة الحسينية



يحيى الفتالوي

إن من الجيد اضطالع القنوات االعالمية وبخاصة 

الحديثة - ونعني بها وسائل التواصل االجتامعي- 

مبحاربة وفضح الفساد املتنامي يف كثري من مفاصل 

العام  الرأي  واطالع  وكشفها  واملجتمع،  الدولة 

عليها، والدعوة اىل محاربتها، وبخاصة إذا كان ذلك 

كانت  اذا  وكذلك  الثابتة،  والرباهني  باألدلة  معززا 

كربى  أهمية  ذات  األضواء  عليها  املسلط  القضايا 

وتهم رشائح املجتمع عامة.

ولكن تسليط االضواء عىل قضايا هامشية وبسيطة 

سبيل  يف  هناك،  أو  هنا  تقع  قد  صغرية  وأخطاء 

الجهات متثل  االيحاء اىل الجامهري- مثال- أن تلك 

رأس الحربة يف محاربة الفساد، يف مسعى من نوع 

خفية،  أهداف  نحو  الجامهري  قيادة  اىل  جديد 

ليس له من العمر اال القليل، وإن محاوالت إبعاد 

الحقة، ال بد  الفساد  الشعب عن مفاصل  أنظار 

أن يصل اىل حد معني وينتهي، خاصة مع وجود 

الفساد  حاالت  اىل  تؤرش  ومؤثرة  مهمة  جهات 

الحقيقية التي ينبغي محاربتها. 

اقتناص  للفساد ال تتم عرب  الصادقة  ان املحاربة 

الصغرية  والهنات  البسيطة  األخطاء  بعض 

املفاسد  عن  للجامهري  إلهاء  ذلك  فإن  وتهويلها، 

ارضار  أميا  وأرضت  البالد  انهكت  التي  الحقيقية 

بالعباد، إمنا يتم بكشف املفاسد الكربى والضغط 

البدائل  وإحالل  عليها  القضاء  باتجاه  املستمر 

الصحيحة محلها.

يجلو  ما  لوجدنا  االسالمي  التاريخ  اىل  عدنا  ولو 

الكربى  الدروس  ويقدم  االفئدة  ويوقظ  االبصار 

أكرث  من  كان  ورمبا  الشأن،  هذا  يف  والواضحة 

الشواهد وضوحاً موقف االمام الحسني عليه السالم 

وقفته  ان  نجد  حيث  يزيد،  الطاغية  حكم  من 

كانت ضد ذلك الفساد الحقيقي املتمثل بالهيمنة 

واالستئثار بالسلطة ومقدراتها وحرص منافعها لفئة 

وحرمان  وغريهم،  واملتملقني  املقربني  من  معينة 

املنظومة  يف  االفساد  عن  فضال  منها،  الجامهري 

االسالمية بشكل عام.

إن حالة الفساد الحقة التي تستوجب اليوم تسليط 

به  املطالبة  متت  ما  يف  تتمثل  عليها،  االضواء  كل 

من املتصدين اىل الرتشيح للربملان بأن يكون ضمن 

االمتيازات  والغاء  انهاء  وهو  أال  أولوياتهم،  أوىل 

جهات  بها  تتمتع  أصبحت  التي  والكثرية  الكبرية 

أبسط  من  املواطنني  بقية  حرمان  مقابل  معينة، 

الحقوق وعىل رأسها الحقوق الصحية والتعليمية 

والخدمات، وغريها.

وإن الحديث عن هذه الحالة والدعوة اىل محاربتها 

وإنهائها، وإرساء حالة املساواة الحقة بني الجامهري 

مبختلف فئاتهم وانتامءاتهم، ليس ناجامً عن حالة 

أدلة وشواهد إسالمية  تدعمها  إمنا  الرنجسية،  من 

جلية ودامغة، مام يوجب العمل بها وتطبيقها قوال 

وفعال.

أيب  بن  عيل  املؤمنني  أمري  قدمه  ما  ذلك  ومن 

السالم لألمة، وكان ذلك حينام جاءه  طالب عليه 

الصحابيان طلحة والزبري، يطلبان التفضيل بالعطاء 

كام كان يفعل من كان قبله من الخلفاء! فسألهام: 

فقال:  فسكتا،  يعطيكام؟  الله  رسول  كان  )فام 

غري  من  املسلمني  بني  بالسوية  يقسم  كان  أليس 

يا  زيادة؟ قاال: نعم( ثم حاججاه قائلني: )و لكن 

رأيت  فإن  وقرابة،  وغناء  سابقة  لنا  املؤمنني  أمري 

أن ال تسوينا بالناس فافعل، قال: سابقتكام أسبق 

فقرابتكام  اإلمام:  قال  فقاال سابقتك،  أم سابقتي؟ 

فغناؤكام  اإلمام:  قال  قرابتك،  قاال:  قرابتي؟  أم 

فوالله  اإلمام:  فقال  غناؤك،  قاال:  غنايئ؟  أم  أعظم 

بيده  وأومأ  واحدة،  مبنزلة  إال  هذا  وأجريي  أنا  ما 

املناقب: 2 / 108 و111 )، وهناك   . إىل األجري » 

من الشواهد األخرى ألمري املؤمنني عليه السالم ما 

البرص والبصرية ملن كان خائفاً من عذاب  يُتحف 

الله وسخطه، ويبغي نيل عفوه ورضاه.

محاربته  ينبغي  الذي  الفساد  هو  ذلك  نعم؛ 

الذين  أولئك  من  وبخاصة  الجهات،  مختلف  من 

والحكومة  الربملان  يف  الحكم  مقاعد  سيعتلون 

حلقات  أوىل  تكون  وأن  القادمة،  االنتخابات  بعد 

من  الحالة  هذه  بإرساء  متمثلة  البلد  يف  االصالح 

املساواة، وأما من أنكر هذا وتجاهله وعمل بسواه 

وراح يبحث عن امتيازات جديدة، فليبحث له عن 

عذر أمام الله تعاىل غدا.

في البدء

فساد.. أولى بالمحاربة 
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شاركت العتبة الحسينية املقدسة بإصداراتها الثقافية املتنوعة يف معرض 

)نقرأ  شعار  تحت  السادسة  بدورته  اقيم  الذي  للكتاب،  الدويل  بغداد 

لرنتقي( مبشاركة عدة دول عربية واجنبية. 

العتبة  الدولية عيل ماميثةعن مشاركة  املعارض  وتحدث مسؤول شعبة 

ذات  بأقسامها  الحسينية  العتبة  اشرتكت  قائال“  املعرض,  يف  الحسينية 

ومركز  الكريم  القرآن  ودار  الفكرية  الشؤون  قسم  ومنها  الثقايف  النتاج 

دراسات كربالء فضالً عن جناح خاص بإصدارات الطفولة واصدارات قسم 

الحسينية متيز واقبال يف  العتبة  الشهرية والفصلية, وكان لجناح  االعالم 

هذا املعرض حيث شهد زيارة شخصيات ثقافية ودينية وسياسية عديدة“.

املنظمة  اللجنة  عضو  بنّي  للكتاب  الدويل  بغداد  معرض  يخص  ما  ويف 

للمعرض املهندس هاشم الزيك ان ” املعرض الدويل بدورته السادسة تم 

افتتاحه يوم الخميس 29 اذار 2018 تحت شعار )نقرأ لرنتقي( مبشاركة 

اكرث من 600 دار نرش من 21 دولة عربية واجنبية، بتنظيم من قبل اتحاد 

بريوت“مشرياً  يف  للمطبوعات  العارف  صدى  ورشكة  العراقيني  النارشين 

” ان من بني الدول املشاركة مرص وسوريا ولبنان واألردن وليبيا وتونس 

والجزائر واإلمارات والسعودية والهند وبريطانيا وإيران والكويت, حيث 

تم تقديم برنامج ثقايف متنوع يتضمن ندوات ثقافية وأمسيات شعرية 

وحفالت توقيع ألحدث الكتب“.

وأضاف ان ”اهم ما مييز املعرض هذا العام هو املشاركة املتنوعة والكبرية 

فيها  املعروضات  عدد  بلغ  والتي  ودولية،  عراقية  كتب  دور  قبل  من 

كإحصاء أويل ما يقارب 600 ألف عنوان متنوع يشمل كل مجاالت املعرفة 

والثقافة, فضالً عن االقبال الكبري من قبل القراء واملثقفني وطلبة املدارس 

والكليات، وهذه التطورات تعزى اىل تحسن الوضع االمني يف العراق..“ 

اقامة  اهمية  عن  السلوم  الجبار  عبد  االدباء  اتحاد  عضو  تحدث  فيام 

اهمية هذه  ”تأيت  قائال:  القراءة  وواقع  بالثقافة  للنهوض  معارض  هكذا 

النشاطات يف دعم الثقافة وتزويد القارئ مبا يحتاجه من قراءة معمقة، 

تعمل عل زيادة ثقافة القارئ وترسيخ املعلومة اكرث يف ذهنه اضافة اىل 

انها تقدم الدعم للكاتب واملؤلف“. 

وأشار اىل رضورة ” التنبيه اىل قيمة القارئ العريب ألنه لو مل يكن هناك 

كانت  سواء  املعنية  الجهات  وعىل  ومؤلف،  كاتب  هناك  كان  ملا  قارئ 

وزارة الثقافة او االعالم او املثقفني ان يرفدوا ويدعموا املعارض واالنشطة 

للقارئ  ليتسنى  رمزية  بأسعار  الكتب  توفري  مسألة  وخاصة  الثقافية، 

الحصول عليها بسهولة, وعلينا اللجوء اىل الكتب الورقية وعدم االعتامد 

عىل الكتب االلكرتونية وذلك لعدة أسباب ال يتسع املقام لذكرها“.

أعلن معهد االمام الحسني عليه السالم للمكفوفني وضعاف البرص، التابع 

لقسم النشاطات العامة يف العتبة الحسينية املقدسة عن بدء التسجيل 

لدراسة محو االمية للمكفوفني وضعاف البرص.

أن  املقدسة  الحسينية  العتبة  موقع  عىل  نرش  إعالن  يف  املعهد  وأوضح 

الدراسة  ان  علامً  ٣١-٥-٢٠١٨م،  ولغاية   ١-٤-٢٠١٨ من  يبدأ  التسجيل 

ستنطلق بتاريخ ١-٦-٢٠١٨ لألعامر من ١٥ اىل ٥٠ سنة.

وأشار االعالن أن املتخرج سوف يحصل عىل شهادة الصف الرابع االبتدايئ 

وهي معرتف بها من وزارة الرتبية، ويحق له اكامل دراسته مستقبالً. 

واشار اىل أن النقل والتدريس ومستلزماته مجاناً مضافا اليها وجبة طعام.

العتبة الحسينية المقدسة

معرض بغداد الدولي للكتاب

أخبار وتقارير

حضور دولي كبير ومشاركة 
متميزة للعتبة الحسينية المقدسة

 تعلن عن دورة لمحو االمية 
للمكفوفين وضعاف البصر

• سالم الطايئ
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التابعة  االنبياء  وارث  جامعة  لرئيس  والعلمي  االداري  املساعد  أوضح 

أساتذة  زيارة  أن»  األعرجي  نوفل  الدكتور  املقدسة  الحسينية  للعتبة 

وطلبة الجامعة ملدارس السيدة رقية والسيد عيل األصغر )عليهام السالم( 

شخصية  لبناء  امليدانية  العلمية  الربامج  ضمن  تأيت  كربالء  يف  لأليتام 

االنسان  بناء  بكيفية  وتعريفه  بنفسه,  ثقته  وتقوية  الجامعي  الطالب 

العراقي واملجتمع».

أيضاً  تأيت  الزيارة  الحسينية“  أن  للروضة  حديث  يف  االعرجي  وأضاف 

لدعم مسرية رعاية رشيحة االيتام واالهتامم بهم» مشريا اىل ان» الجهود 

جيد  باهتامم  يحضون  وأنهم  قيمة  جهود  االيتام  مدارس  يف  املبذولة 

االنبياء  وارث  جامعة  رئاسة  بني  االتفاق  عن»  كاشفا  منتظمة»  ورعاية 

الجامعة  اىل  االيتام  للطلبة  زيارات  تنظيم  عىل  االيتام  مدارس  وادارة 

واطالعهم عىل املختربات العلمية واختالطهم بطلبة الجامعة ليك يشعروا 

ان مستقبلهم مضمون ومؤمن».

الوفاء  من  جزءا  الزيارة  االنبياء  وارث  جامعة  طلبة  عد  جهتهم,  من 

لرشيحة االيتام وتضحيات آبائهم يف الدفاع عن الوطن واملقدسات.

وبنّي الطالب محمد الكرباليئ من كلية التمريض أن“ الزيارة لها اهمية 

كربى لدى اساتذة الجامعة وطلبتها لالطالع عىل اوضاع االيتام يف كربالء» 

مشريا اىل ان « هؤالء الطلبة لهم حق كبري وفضل عظيم علينا ملا قدمه 

اباؤهم من تضحيات كبرية يف سبيل الدفاع عن هذا الوطن».

ورأت طالبة كلية القانون رىب العبيدي ان» هذه الزيارة تهدف اىل اظهار 

االهتامم بهؤالء االيتام واشعارهم ان هناك من يهتم ألمرهم ويعتني بهم, 

ونشيد بالجهود التي تبذلها مؤسسة االمام الرضا عليه السالم التابعة اىل 

ممثلية املرجعية الدينية يف كربالء املقدسة يف رعايتهم واالعتناء بهم».

يف  مجاين  بشكل  التعليم  يتلقون  الذين  االيتام  الطلبة  عدد  أن  ويذكر 

مدارس السيد عيل االصغر والسيدة رقية عليهام السالم يقدر نحو ١١٥٠

واملناهج  والعالج  والطعام  النقل  لهم  املدارس  وتوفر  وطالبة,  طالب 

لبعض  مالية  مساعدات  اىل  إضافة  مجاين،  بشكل  االيضاح  ووسائل 

الطلبة من ايتام العوائل املتعففة وذات الدخل املحدود كام توفر لهم 

مستلزمات دراسية وقرطاسية.

جامعة وارث االنبياء
تتفقد مدارس األيتام بزيارات منظمة

• صديق الزريجاوي
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االثني   ٢٠١٨/٤/٧ السبت  صباح  املقدسة  الحسينة  العتبة  كرمت 

عرش فائزاً مبسابقة بصمة الثقافية األوىل التي حملت شعار )االمام 

الحسني ”عليه السالم“ منهاج للتنمية البرشية(.

املوارد  تطوير  قسم  رئيس  معاون  ذكره  ما  بحسب  التكريم  وتم 

البرشية منتظر عباس رشيف يف حفل أقيم عىل قاعة خاتم االنبياء 

أقامها  املسابقة  أن»  اىل  مشريا  الرشيف»  الحسيني  الصحن  داخل 

قسم تطوير املوارد البرشية يف العتبة الحسينية املقدسة للرتكيز عىل 

خالل  من  السالم(  الحسني)عليه  االمام  قضية  يف  االدبية  الجوانب 

أبوابها األربعة )الشعر والبحث واملقالة والصور الفوتوغرافية( « .

واوضح رشيف أن «عدد الفائزين يف املسابقة بلغ ١٢ فائزا من داخل 

العراق وخارجه, وإن الجوائز تنوعت بني املادية واملعنوية اضافة  اىل 

درع املسابقة للفائزين االوائل» مشريا اىل أن» عدد املشاركات وصل 

اىل ١٧٠ مشاركة عرضت عىل لجان متخصصة لتحديد الفائزين.

وتحدث الفائز األول الباحث حسني رشيد قائال: حصلت عىل الجائزة 

االوىل عن بحث بعنوان )خطاب واقعة الطف بني التنظري والتجسيد( 

وحاولت أن أبني فيه أن خطاب االمام الحسني)عليه السالم( خطاب 

انساين تنموي من خالل تعامل االمام الحسني مع اعدائه.

 وأشاد رشيد ”بالدور الفعال يف اقامة مثل هكذا  مسابقات ثقافية 

من شأنها تطوير الفكر الثقايف يف املجتمع  ونرش منهج اهل البيت 

االطهار ”عليهم السالم ” . 

ومن الجدير بالذكر أن املسابقة أقيمت عرب مواقع التواصل االجتامعي 

حيث قدم املشاركون من خارج العراق وداخله نتاجاتهم االدبية عرب 

املوقع االلكرتوين للقسم ضمن رشوط خاصة، وقد انطلقت املسابقة 

املايض  العام  ” يف  السالم  ”عليه  الحسني  االمام  أربعينية  زيارة  يوم 

واستمرت ملدة ثالثة أشهر.

شهد االسبوع الزراعي الدويل العارش الذي نظمته وزارة الزراعة عىل أرض معرض 

بغداد الدويل مشاركة فاعلة لقسم التنمية الزراعية يف العتبة الحسينية املقدسة.

وأشار املرشف عىل املشاريع الزراعية يف العتبة الحسينية عدنان عوز ان“ جناح 

العتبة الحسينية عرض منتجات املدن الزراعية التابعة للعتبة املقدسة من محاصيل 

الحار  والفلفل  والبامية  واللوبيا  والخيار  والكرزية  والعمودية  الزاحفة  الطامطم 

والبارد» مبينا انها « املشاركة الرابعة عىل التوايل للعتبة الحسينية يف املعرض».

للبيئة  الصديقة  العضوية  االسمدة  باستخدام  متتاز  العتبة  منتجات  أن»  وأكد 

العراقية  االسواق  يف  طرحها  يتم  و  االنسان،  صحة  عىل  تأثري  لها  ليس  وبالتايل 

بالجملة واملفرد».

وأملح مزارعون اىل“ قدرة القطاع الزراعي يف العراق عىل سد حاجة السوق املحلية 

من املنتجات الزراعية اذا ما استمر دعم الحكومة ألسعار االسمدة وتقنني الحصص 

املائية للمحافظات املنتجة والحد من االسترياد».

يذكر ان املعرض شهد مشاركة ٧٣ رشكة محلية وعربية واجنبية باإلضافة اىل ١٥

وكالة تجارية.

تكريم الفائزين األ وائل
بمسابقة (بصمة الثقافية) 

أخبار وتقارير

العتبة الحسينية المقدسة
تكشف عن "خصائص مميز ة" في 

منتوجاتها الزراعية  

• صديق الزريجاوي/

• محمد ضياء الدين/
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”عوائل  أن  الكرباليئ  الشيخ  الحسينية  للعتبة  الرشعي  املتويل  أكد 

مبينا  لهم“  الدعم  ونقدم  نرعاهم  ان  يف  علينا  الحق  لهم  الشهداء 

بل  اساس  شيئا  كان  وان  فقط  املايل  الدعم  ليس  الدعم“  ذلك  أن 

الصحية والرتبوية وتفقدهم والوقوف  الرعاية   ندعمهم من خالل 

عىل احتياجاتهم.

ودعا الشيخ يف كلمته مع عوائل االيتام“الجميع اىل التكاتف والعمل 

جهود  من  ميلك  ما  بقدر  كًل  وعوائلهم  االيتام  رشيحة  رعاية  عىل 

وامكانيات“.

 جاء ذلك أثناء حفل تكريم لأليتام يف مكتبه يف الصحن  الحسيني 

”عليه  عيل  االمام  اليتيم  كافل  والدة  ذكرى  مع  تزامنا  الرشيف  

السالم“وبحضور عوائل االيتام وعدد من الوجهاء.

من جانبه أشارمدير مكتب االمني العام للعتبة املقدسة سعد الدين 

البناء اىل القيام“ بجولة مع االيتام وعوائلهم داخل الصحن الحسيني 

الرشيف لرتسيخ مبادى الثورة الحسينية يف نفوسهم وتربكهم بوجبة 

طعام يف مضيف االمام الحسني ”علية السالم ” مؤكدا أن“دعم العتبة 

نبينا  نهج  ألنه  ينقطع   ولن  االمكان  قدر  مستمر  لأليتام  املقدسة 

حيث  وعوائلهم  االيتام  رعاية  يف  السالم“  عليهم   ” االطهار  واألمئة 

تستحق هذه العوائل كل التقدير ملا  قدموه من تضحيات وشهداء 

من اجل الوطن واملقدسات.

وذكر أن“تلك الدماء السخية والتضحيات الكبرية جعلتنا نعيش اليوم 

وتقديم  العوائل  بهذه  االهتامم  اىل“  الجميع  داعياً  وامان“  بسالم 

اىل  زيارته  الزائر خالل  يرشك  اىل رضورة“ان  منبهاً  لهم“  العون  يد 

للشهداء  ويدعو  زيارته  ثواب  يف  الشهداء  عوائل  املقدسة  املراقد 

االبرار“ مشددا عىل“ دور التكافل االجتامعي يف رعاية رشيحه االيتام 

وعوائلهم“.

ملا  املقدسة  الحسينية  للعتبة  امتنانها  االيتام  عوائل  قدمت  فيام 

العتبة   ” أن  اثري رزاق  الشهيد  قالت زوجة  تقدمه من دعم حيث 

املناسبات  كافة  ينسوننا يف  ايتامنا ومل  املقدسة احتضنت  الحسينية 

لذلك اقدم امتناين للقامئني عىل هذا التكريم وادعو الجهات املعنية 

اىل رعاية عوائل الشهداء النهم احق من غريهم باالهتامم وتحسني 

وضعهم االجتامعي واملعييش ”.

وشهد ختام اللقاء توزيع الهدايا لألطفال االيتام الذين أبدوا فرحتهم 

بهذا االهتامم مع دعوة عوائلهم اىل التواصل مع القامئني عىل رعاية 

االيتام يف العتبة الحسينية املقدسة من اجل سد احتياجاتهم .

جدير بالذكر أن العتبة الحسينية  املقدسة تحرص عىل القيام مبثل 

االيتام وعوائلهم وتوفري  النهوض برشيحة  هكذا مبادرات من اجل 

الحياة الكرمية لهم فيام تعد هذه املبادرة امتداداً ملبادرات عديدة 

عوائل  برعاية  تُعنى  خاصة  اقسام  استحداث  خالل  من  سبقتها 

وتأهيلهم  لأليتام  خاصه  مدارس  انشاء  عن  فضالً  وااليتام  الشهداء 

ثقافياً وتربوياً.

العتبة الحسينية المقدسة
تكرم عدد من االيتام
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من  مزيد  اىل  بحاجة  وهي  مجتمعنا  يف  تفاقمت  قد  مشكلة  هناك 
الجهد أال وهي مشكلة الطالق، وهي حالة اجتامعية تستوجب أن نقف 

عند بعض النقاط املتعلقة بها..
ان الشارع املقدس رّغب كثرياً اىل تكوين االرسة واعتربها النواة االوىل، 
البناء  هذا  واليوم؛  االنسان..  عند  الفطرية  للنزعة  االساسية  والحاجة 
االرسي بدأ يف بعض مجاالته يتصدع، لذا صار لزاماً علينا ان نبحث عن 

أسباب هذا التصّدع.
قد يكون من بني االسباب الرئيسية االختيار السيئ والناشئ من الطمع، 
عند الزوجة او عند الزوج، فسعان ما ينهار البناء بعد ان يظفر كل منهام 

بحاجته من الطمع.. والنتفاء وجود أساس صحيح لبناء هذه العالقة .
رب  فإن  وحقيقة  للبيت،  االرسة  رب  تفّرغ  عدم  ايضاً  األسباب  ومن 
االرسة يف هذه االزمنة - لالسف الشديد-  غري موجود يف االرسة، حتى وان 
كان يف البيت حيث يكون منشغالً مبلهيات كثرية تاركاً بيته ومسؤولياته 

خلف ظهره.
ومن األسباب االخرى انشغال كال الزوجني او البعض باملعايص والعياذ 
يسامح  بل  من يشء..  يتوجس  وال  بيشء  يكرتث  ال  البعض  فرتى  بالله، 
كل منهام اآلخر ألنه ايضاً رشيك له يف املعصية! ولذا عندما يهدد البيت 
اآلثام فال  بالطالق واالنفصال فإن األمر يصبح عادياً! ألنه غرق يف بحر 

يهمه يشء آخر...
نحن نعرتف ان الطالق يف بعض الحاالت حٌل ملشكلٍة ال حل لها سواه.. 
ولكننا نجزم جزما قاطعا إن اكرث املشاكل املوجودة هي مشاكل شكلية، 
اىل  الدفع  ومسألة  الزوجان،  يفرتق  أن  من  أوىل  االرسة  عىل  والحفاظ 
املهمة  املسألة  اىل االصالح هي  الدفع  بينام  الطالق مسألة خطرية جداً 

واألوىل. 
شخصية..  قضية  تكون  أن  من  اكرب  املسألة  ان  ادراك  ينبغي  كام 
وهنا نخاطب املؤسسات الرسمية وشبه الرسمية ألن يسعوا لحل هذه 
املشكلة.. ونخاطب اآلباء أيضاً حول قضية املهور العالية وحاالت الجشع 
يف الزواج ونقول لهم أن بناتكم، كرمياتكم، ليست مرشوعاً تجارياً تريدون 
تدور  أين  ذلك  بعد  يهمكم  وال  املال  من  حفنة  ورائه  من  تكسبوا  ان 
والتعفف  الصحيحة  الحياة  شؤون  بناتكم  تعليم  عليكم  بل  الدائرة.. 

والصرب والفضيلة والقناعة مبا كتبه الله عز وجل من الرزق...

التشيّع؟ وما هو جوهر  وحيوياً، حول حقيقة  مهامً  أمراً  نبنّي  أن  نود 
التشيّع الذي أراده اهل البيت عليهم السالم؟ وكيف نجّسد صدق االنتامء 

واالنتساب ألهل البيت عليهم السالم؟
إن املتتبع لروايات اهل البيت عليهم السالم يجد فيها اهتامماً واضحاً 
وكبرياً لبيان حقيقة وجوهر التشيع واالنتامء ألهل البيت عليهم السالم، 
وقد نبّه االمئة عليهم السالم من اجل ايقاظ االّمة وتنبيه البعض ممن وقع 
البيت،  يف توّهم خاطئ وتصور مضنون بعيد عن حقيقة االنتامء ألهل 
وهذا التوّهم موجود لدى الكثري ومنذ زمن االمئة عليهم السالم ويف ازمنتنا 
هذه ويف بقية االزمنة، مفاده ان مجرد االعتقاد مبنزلة ومرتبة ومقام اهل 
البيت عليهم السالم وان مجرد حبهم ومجرد االدعاء باالنتساب واالنتامء 
التي  القيام ببعض االعامل العبادية وبعض االمور االخرى  اليهم ومجرد 
تعرّب عن املشاركة لالمئة عليهم السالم يف مناسباتهم وافراحهم واحزانهم 

يكفي لصدق وحقيقة االنتامء ألهل البيت.
هناك الكثري من االحاديث بيّنها االمئة عليهم السالم ان هذا األمر وهم 
خاطئ فالبد ان نرفع هذا الوهم وان يكون لدينا التصّور الحقيقي الذي 
اراده اهل البيت عليهم السالم يف بيان حقيقة االنتامء ألهل البيت وكيف 

نجّسد صدق اإلدعاء..
لو  املواصفات واملقومات  السالم مجموعة من  االمئة عليهم  لقد ذكر 
اجتمعت حينئذ سريتقي االنسان اىل حقيقة وجوهر التشيع ألهل البيت 
او  معرفته  لعدم  اآلخر  البعض  وترك  ببعضها  أىت  اذا  اما  السالم،  عليهم 
لغفلته او العتقاده ان هذا البعض الذي يأيت به هو األهم والبعض اآلخر 

ليس مبهم فإنه ليس حقيقة من شيعة اهل البيت عليهم السالم..
َعْن َجاِبٍر َعْن أيَِب َجْعَفٍر عليه السالم قَاَل: قَاَل يِل: يَا َجاِبُر، أَيَْكتَِفي َمِن 
انْتََحَل التََّشيَُّع أَْن يَُقوَل ِبُحبَِّنا أَْهَل الْبَيِْت؟ فََواللَِّه، َما ِشيَعتَُنا إاِلَّ َمِن اتََّقى 
َعْن َجاِبٍر َعْن أيَِب َجْعَفٍر عليه السالم قَاَل: قَاَل يِل: يَا َجاِبُر، أَيَْكتَِفي َمِن 
انْتََحَل التََّشيَُّع أَْن يَُقوَل ِبُحبَِّنا أَْهَل الْبَيِْت؟ فََواللَِّه، َما ِشيَعتَُنا إاِلَّ َمِن اتََّقى 
َعْن َجاِبٍر َعْن أيَِب َجْعَفٍر عليه السالم قَاَل: قَاَل يِل: يَا َجاِبُر، أَيَْكتَِفي َمِن 

عِ، َواأْلََمانَِة،  اللََّه َوأَطَاَعُه، َوَما كَانُوا يُْعرَفُوَن يَا َجاِبُر إاِلَّ ِبالتََّواُضعِ، َوالتََّخشُّ
انْتََحَل التََّشيَُّع أَْن يَُقوَل ِبُحبَِّنا أَْهَل الْبَيِْت؟ فََواللَِّه، َما ِشيَعتَُنا إاِلَّ َمِن اتََّقى 
عِ، َواأْلََمانَِة،  اللََّه َوأَطَاَعُه، َوَما كَانُوا يُْعرَفُوَن يَا َجاِبُر إاِلَّ ِبالتََّواُضعِ، َوالتََّخشُّ
انْتََحَل التََّشيَُّع أَْن يَُقوَل ِبُحبَِّنا أَْهَل الْبَيِْت؟ فََواللَِّه، َما ِشيَعتَُنا إاِلَّ َمِن اتََّقى 

الِة، َوالرِْبِّ ِبالَْوالَِديِْن، َوالتََّعاُهِد لِلِْجريَاِن ِمَن  ْوِم، َوالصَّ وَكَرْثَِة ِذكِْر اللَِّه، َوالصَّ
َوتاِلَوِة  الَْحِديِث،  َوِصْدِق  َواألَيْتَاِم،  َوالَْغارِِمنَي،  الَْمْسَكَنِة،  َوأَْهِل  الُْفَقرَاِء 
يِف  َعَشائِرِِهْم  أَُمَناَء  وَكَانُوا  َخرْيٍ،  ِمْن  إاِل  النَّاِس  َعِن  األَلُْسِن  وَكَفِّ  الُْقرْآِن، 
َوتاِلَوِة  الَْحِديِث،  َوِصْدِق  َواألَيْتَاِم،  َوالَْغارِِمنَي،  الَْمْسَكَنِة،  َوأَْهِل  الُْفَقرَاِء 
يِف  َعَشائِرِِهْم  أَُمَناَء  وَكَانُوا  َخرْيٍ،  ِمْن  إاِل  النَّاِس  َعِن  األَلُْسِن  وَكَفِّ  الُْقرْآِن، 
َوتاِلَوِة  الَْحِديِث،  َوِصْدِق  َواألَيْتَاِم،  َوالَْغارِِمنَي،  الَْمْسَكَنِة،  َوأَْهِل  الُْفَقرَاِء 

اأْلَْشيَاِء...(

شــــــــذراتالجمــــــــــــــــعةالجمــــــــــــــــعةالجمــــــــــــــــعة
ممثل املرجعية الدينية العليا السيد احمد الصايف

الجمعة يف ٢٧/جامدي اآلخرة/١٤٣٩هـ املوافق ١٦ /٣ /٢٠١٨م

ممثل املرجعية الدينية العليا الشيخ عبد املهدي الكرباليئ

الجمعة يف ٥/رجب /١٤٣٩هـ املوافق ٢٣ /٣ /٢٠١٨م

مجموعة المواصفات التي تجسّد االنتماء ألهل البيت عليهم السالمهذه أسباب تصدّع بناء األسرة
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املعصومني  عن  الواردة  الروايات  من  للكثري  واملتأمل  املتتبع  يجد 
الباقر والصادق )عليهم السالم( اهتاممهم الشديد بتوعية  خصوصاً عن 
املنهج  الحفاظ عىل  التشيّع، وذلك حرصاً عىل  اتباعهم بحقيقة وجوهر 
املتكامل ملذهب أهل البيت وصيانته من حصول سوء الفهم او االشتباه 
او الغفلة او التطبيق اليسء له، مام يحرفه عن وجهته االصيلة التي متثل 
الوعاء العلمي والعميل الكامل ملنهج القرآن الكريم والنبي االكرم صىل 

الله عليه وآله.
حيث وجد األمئة يف بعض شيعتهم مصاديق لذلك، من خالل رؤيتهم 
الدقيقة للواقع املعاش لشيعتهم، وترك هذه الظواهر يف خضم التحديات 
املعرتك  ظل  ويف  اتباعهم،  بها  مير  التي  والشعائرية  واالخالقية  الفكرية 
خطرياً  تهديداً  اخرى سيشكل  وديانات  مذاهب  مع  والحضاري  الفكري 
عىل هوية وجوهر التشيع..لذلك تصدى االمئة )عليهم السالم( بكل قوة 
الصحيحة  بالعقيدة  املتمثلة  للتشيّع،  االساسية  املقومات  عىل  للحفاظ 
والعبادات املرشوعة والشعائر املأثورة والعمل الصالح واالخالق الفاضلة..

وحيث اننا نعيش تحديات صعبة يف وسط قد يغلب فيه قلة الوعي 
وعدم الفهم الصحيح ملا أراده أمئة اهل البيت )عليهم السالم( نجد لزاماً 

التذكري دامئاً مبقاصد ومضامني روايات امئة اهل البيت عليهم السالم.
الصادق  االمام  عن  روي  وقد  والعقيدة:  العلم  مع  العمل  تطابق   -١
)عليه السالم(: )ليس من شيعتنا من قال بلسانه وخالفنا يف اعاملنا وآثارنا، 
ولكن شيعتنا من وافقنا بلسانه وقلبه، واتّبع آثارنا وعمل بأعاملنا اولئك 

شيعتنا(.
٢- املالزمة بني الِشعار )شعار التشيّع( والتقوى والورع يف دين الله أي 
الوعي لجوهر التشيع املتمثل بالورع والتقوى: من ذلك قول االمام الباقر 
)عليه السالم( لبعض شيعته: )والله ما معنا من الله براءة وال بيننا وبني 
الله قرابٌة وال لنا عىل الله حّجٌة وال نتقرب اىل الله إال بالطاعة فمن كان 
منكم مطيعاً لله تنفعُه واليتنا ومن كان منكم عاصياً لله مل تنفعه واليتنا.. 

ويَْحكم ال تغرَتُّوا ويَْحُكم ال تغرَتُّوا(.
ففي  االخرى:  املجتمع  مكونات  مع  السلمي  بالتعايش  االهتامم   -٣
رواية عن االمام الصادق )عليه السالم(  لبعض شيعته: عليكم بتقوى الله 
وصدق الحديث وأداء األمانة وحسن الصحبة ملن صحبكم وإفشاء السالم 
وإطعام الطعام، صلّوا يف مساجدهم وعودوا مرضاهم واتبعوا جنائزهم 

فإن أيب حدثني ان شيعتنا اهل البيت كانوا خيار من كانوا منهم..

نتحدث اليوم حول موضوع البطالة، وأرجو أن يتضح املطلب بشكل 
واضح للجميع..

اجتامعياً نعرّب عن العاطل بأنه الذي ال ميلك وظيفة، وتارة اخرى نطلق 
هذا املصطلح عىل شخص آخر ميلك مرتبّاً شهرياً لكنُه ال يُنتج.. 

الحالة االوىل حالة خطرية، فاالنسان عندما يقطع شوطاً من الدراسة 
فإنه  شيئاً  يجد  مل  فإذا  مستقبالً،  بحال جيد  يستقر  ان  يتأمل  فإنه  مثالً 
يُصاب باإلحباط.. واذا ما شاركه غريه من زمالء وأصدقاء يف هذا االحباط، 
هذا  ألن  أخطر..  أخرى  حالة  تولّد  اجتامعية  حالة  ستكون  املسألة  فإن 
الشخص سيكون فقرياً وإذا كان فقرياً يف بعض الحاالت مع روحية وقدرة 
بسيطة، فإنه سيكون طعمة لجهات أخرى، بل انه قد يحاول اللجوء اىل 
مشكلة ما، بزعمه أنها تشكُل حاّلً فيتحول األمر اىل هروب من واقع يسء 

لواقع يسء آخر..
ويف الحالة الثانية نالحظ ان هناك بطّاال بال انتاج، وهذه تعد أيضاً من 
يعد  الرضوري  باملقدار  لكنه  ليس كل يشء،  املال  الخطرة، ألن  الحاالت 
رضورياً ألنه مقّوم لحياة االنسان، فإذا كان البطّال من النوع الثاين مبعنى 

أن لديه ماال ولكن ليس عنده انتاج فإنه سيشعر بامللل وبالتشاؤم..
إن أمري املؤمنني عليه السالم قد ذكَر هذا املطلب بعبارة دقيقة فقال: 
)من تساوى يوماه فهو مغبون( فيفرتض أن يكون اليوم القادم أفضل من 
اليوم الحايل.. وهذه البطالة ستولّد مجتمعاً متشامئاً ومتكاسالً، و ستكون 

هناك آثار سلبية اضافية جمة..
فضالً عن أن البطالة تولّد حالة من الفراغ الذي قد يكون قاتالً لإلنسان.. 
الَْخرْيِ:  ِبَخَواتِِم  الّساَلُم  َعلَيِْه  ُدَعائِِه  يقول يف  السالم  عليه  السجاد  واالمام 
)فَِإْن قَّدرَْت لََنا فَرَاغاً ِمْن ُشْغٍل فَاْجَعلُْه فَرَاَغ َساَلَمٍة( ألن االنسان الفارغ 
يكون مشوشاً وغري مستقر الذهن، ولذلك فإن البطالة خطرة جداً وال بد 

من السعي ملعالجتها مبختلف السبل..

شــــــــذراتالجمــــــــــــــــعةالجمــــــــــــــــعةالجمــــــــــــــــعة
ممثل املرجعية الدينية العليا السيد احمد الصايف

الجمعة يف ١٢/رجب/١٤٣٩هـ املوافق ٣٠ /٣ /٢٠١٨م

• أعدها وحررها: صباح الطالقاين

ممثل املرجعية الدينية العليا الشيخ عبد املهدي الكرباليئ

الجمعة يف ١٩/رجب األصب/١٤٣٩هـ املوافق ٦ /٤ /٢٠١٨م

ــهذه صفات أتباع اهل البيت عليهم السالمالبطالة تولّد مجتمعًا متشائمًا ومتكاسالً
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تقارير

 تأريخ من نور
فتوى الدفاع الكفائي..

وقد كان لإلعالم دور مشهود ومميز منذ انطالق الفتوى وحتى تحقيق النرص النهايئ 
الحقة،  املساندة  دون  مكتوفة  املخلصة  االقالم  تقف  ومل  اللحظات،  هذه  وحتى 
ومواجهة االقالم املأجورة التي سعت وخابت مساعيها يف مساس الفتوى املقدسة 

وأبطالها ونتائجها.
يف هذا التقرير رصدنا بعضاً مام كتب يف الوسائل االعالمية املختلفة عن الفتوى 

ونتائجها مع االعتذار لكل االقالم التي مل يسع املجال اىل ذكرها يف هذا التقرير.
اعظم فتوى واجبة

كبري االمئة يف وزارة االوقاف املرصية الشيخ نشأت اسامعيل زارع قال يف حديث 
ملراسل مجلة الروضة الحسينيةاثناء زيارته اىل العراق :ان فتوى الدفاع الكفايئ هي 

اعظم فتوى واجبة يف مثل هذه الظروف، وهذا هو االسالم الحقيقي عندما يصبح 
البلد يف خطر محدق ويهدد امن الوطن واملواطنني االمنني، والدليل ان الوضع – 
بعدها- كام رأينا يف امن والناس يعيشون يف سالم، والله جل وعال يقول يف كتابه 
الكريم ”وجاهدوا بأموالكم وانفسكم يف سبيل الله“، والدفاع عن الوطن واالرض 
عندما يستبيحها العدو هو سبيل الله، فإذا قتل االنسان دون وطنه فهو شهيد يف 
سبيل الله، كام يف الحديث النبوي الرشيف ”من قتل دون ماله وارضه فهو شهيد“.

 رصاع وجود

ان:  ذكر  االعالم   وسائل  من  ملجموعة  الحسيني يف ترصيح صحفي  رشيد  السيد 
الفتوى الرشعية الدفاعية التي اصدرتها املرجعية العليا يف النجف االرشف كان لها 

• إعداد: هيئة التحرير

الزمان: يوم الجمعة الرابع عرش من شعبان 1435هـ املوافق الثالث عرش حزيران لعام 2014م تاريخ سيبقى خالداً يف اذهان العراقيني يتناقلونه جيال بعد جيل.
املكان : خطبة الجمعة يف صحن أيب االحرار االمام الحسني عليه السالم، وعيون الجموع ترقب املوقف من احتالل مدن عراقية كاملوصل واالنبار ودياىل وصالح الدين.
الحدث: اعالن ممثل املرجعية الدينية العليا وخطيب الجمعة يف كربالء املقدسة الشيخ عبد املهدي الكرباليئ إطالق )فتوى الدفاع الكفايئ( من قبل املرجع الديني 

األعىل السيد عيل الحسيني السيستاين )دام ظله الوارف( .
أصداء الحدث:فور صدور الفتوى استجاب لها ابناء العراق ومبختلف االعامر ملبني النداء املقدس للدفاع عن ارض العراق وشعبه ومقدساته، وكانت نتائج الفتوى 
واضحة وكبرية عىل الساحة العراقية منذ لحظة انطالقها حيث نزلت الفتوى كالصاعقة عىل كيان داعش وأعوانه ومن يقف وراءه، وُعقدت عىل أثرها اجتامعات يف 

كواليس االعداء للبحث عن مخرج من هذا املأزق الذي وقعوا فيه ولكن بال جدوى، وقادت تلك الفتوى التاريخية العراق اىل النجاة من املخططات الظالمية وتحقق 
النرص النهايئ بفضلها وبفضل املخلصني الذين لبوا النداء ومن ساندهم عىل مختلف الصعد، وتحررت جميع ارايض العراقية من سيطرة داعش االرهايب.
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الشعب  اوساط  واستنهاض هممهم يف  املؤمنني  تحريك  الكبري يف  املحوري  الدور 
العراقي، واعطت هذا االيعاز للناس بأن القضية ليست قضية سياسية وليست هي 
الواقع مصالح سياسية يتهافت عليها طرفان وامنا الرصاع رصاع وجود فإما ان  يف 

نكون نحن او هم .
للفتوى املقدسة أبعاد متعددة

السياسية  )اإلبعاد  كتابه  يف  العامري(  يارس  )عامر  السيايس  الباحث  أشار  فيام 
واالجتامعية لفتوى )الجهاد، بحسب عنوان الكتاب((: أغلقت الفتوى كل افتعال 
تقسيم  مخطط  بوجود  يعتقد  كام  إثارتها،  املخطط  وكان  وأهلية،  طائفية  حرب 
املنطقة، بعد دخول داعش للموصل، إال أن الفتوى ووقوف املجاهدين عرقل ذلك، 
وأثبتت الفتوى أن طريق الحل يف العراق، ليس حالً أحادياً فقط، أمنا البد من تكاتف 
فقط،  وأمني  بُعٍد عسكري  ذات  ليست  الفتوى؛  وأن  آراءهم،  وتوحدت  الجميع، 
لصد متدد العصابات اإلرهابية، إمنا كانت للفتوى املقدسة أبعاد سياسية واجتامعية 
متعددة، ألنها تعد من نوادر الفقه الشيعي، فطوال قرن من الزمن، ورغم صدور 
العديد من الفتاوى الجهادية الدفاعية؛ مل نجد هناك فتوى أوضح أبعاداً وأشمل 
مدلوالت بالشكل واملضمون، تربز خالل فرتة زمنية مل تتعد السنة، إال فتوى الجهاد 
الكفايئ لإلمام السيستاين، ومل تقترص الفتوى عىل تلك األبعاد، وإمنا قدمت املرجعية 
الدينية بعدها الئحة )املقاتل املثايل(، وهي مجموعة من التوصيات، لتكون مبثابة 
مسارات وإرشادات ليس ملجاهدي الحشد الشعبيفقط ، إمنا تصلح أن تكون )الئحة 

لحقوق اإلنسان( يف الجانب العسكري والحريب لكل جيوش العامل.
الفتوى حددت مصري العراق

ويف االطار ذاته اكد املمثل الخاص لألمني العام لبعثة األمم املتحدة ملساعدة العراق 
يان كوبيتش، ان املرجعية الدينية العليا، كان لها الدور الكبري يف تحريك الشعب 

العراقي ملحاربة تنظيم داعش االرهايب.
وقال كوبيتش خالل لقائه ممثل املرجع السيستاين الشيخ عبد املهدي الكرباليئ، 
يف الصحن الحسيني الرشيف، ان ”االرشادات والتوجيهات التي اطلقتها املرجعية 
الدينية العليا عرب منرب الجمعة من كربالء، كانت ذات أهمية كبرية للجميع، ومن 

ضمنها منظومة األمم املتحدة“.
العراقي  الشعب  تحريك  يف  الكبري  الدور  لها  كان   ، الدينية  املرجعية   ” ان  وأكد 
ملحاربة تنظيم داعش االرهايب“، مشرياً اىل، انه ”بدون فتوى السيد السيستاين كان 

مصري العراق يكون مختلفاً عىل ما هو عليه اليوم“.
وتابع املمثل الخاص لألمني العام لبعثة األمم املتحدة ملساعدة العراق، ان ”القوات 
االمنية العراقية ومن ضمنها الحشد الشعبي، استمعت جيداً اىل توجيهات املرجعية، 

وخاصة يف التعامل مع النازحني، وتقديم املساعدات االنسانية لهم“.
عىل  العسكري  االنتصار  رغم  بعد،  بالعراق  ينته  مل  ”االرهاب  ان  كوبيتش،  وبني 
داعش، لذلك هناك الكثري امام البالد، ونريد نحن كأمم متحدة ان نقدم مساعدتنا، 
يف  االستمرار  هو  اولوياتنا  اهم  ومن  املساعدات،  هذه  يف  اولويات  هناك  ولكن 
الن  البالد،  مناطق  لجميع  بل  للنازحني،  فقط  ليس  االنسانية،  املساعدات  تقديم 
العراق ترضر بكامل مدنه بسبب داعش، اضافة اىل مساعدتنا للحكومة العراقية 
بإعادة النازحني اىل مناطقهم، ألسباب انسانية وسياسية، من اجل تحقيق العدالة يف 

االنتخابات للمناطق التي شهدت نزوحاً جامعياً“.
 الفتوى شملت العراقيني

وحاولت عديد من الجهات املغرضة وسم الفتوى بالطائفية لكن أرض الواقع تبعتها 
االقالم املنصفة عملت عىل دحض تلك االدعاءات الباطلة ذات االبعاد الهدامة.

ويف هذا الصدد ذكر االستاذ محمد جميل عودة-جامعة بغداد يف بحث له بعنوان) 
البعد اإلنساين لفتوى)الجهاد‘بحسب تعبريه‘(الكفايئ( ألقاه خالل مهرجان )فتوى 

ألتباع  فقد  موجهة  الفتوى  تكن  مل  املقدسة:  العباسية  املقدس(العتبة  الدفاع 
أطياف  لتشمل  بها  اتسمت  التي  الشمولية  فتالحظ  السيستاين  املرجع  ومقلدي 
الشعب العراقي مبختلف توجهاتهم دياناتهم ومناطقهم ووالءاتهم السياسية ، ولعل 
الحشود املليونية يف املناطق الجنوبية التي تقدمت للتطوع مل تستوعبها املؤسسة 
ليك  الفرص  ينتظرون  االالف  مئات  فظلَّ  الشعبي  الحشد  مؤسسة  وال  العسكرية 
لقتال  الغربية  املناطق  ابناء  من  االالف  توجه  ذلك  قبال  ويف  بالجبهات،  يلتحقوا 
االرايض حيث  تحرير  يف  الشعبي  والحشد  االمنية  القوات  مع  واملساهمة  داعش 
تزايدت املطالب واملناشدات بأن يكونوا ضمن الحشد الشعبي وهذا ما تم فعالً 
بجعلهم ضمن صفوف مؤسسة الحشد الشعبي، ... وتزايد املنضوون ضمن صفوف 
والرتكامن  وااليزيديني  املسيحيني  من  قوات  فتشكلت  الشعبي  الحشد  مؤسسة 
والصائبة والبيشمركه وبذلك وحدت الفتوى كافة العراقيني واختلطت دماؤهم يف 

خط املواجهة من اجل اعادة االمن للعراق وشعبة.
وأشار اىل“ ان االيجابية الكبرية ملشاركة مختلف العراقيني يف مواجهة داعش اعطى 
الكثري  تأثر  الفتوى،فرمبا  اطالق  من  الغاية  حول  املحررة  للمناطق  كبريا  اطمئنانا 
مبحاوالت البعض تشوية حقيقة وجوهر الفتوى محاولني اللعب عىل الوتر الطائفي، 
لكن ما حدث هو عكس ارادة أولئك الذين يشوهون الحقائق، فتغريت لغة الخطاب 
من الشك بغايات الفتوى وفلسفتها ومدى طائفيتها اىل االرتياح والثقة واالنضامم 
ضمن التشكيالت التي تواجه املجموعات االرهابية ولعل املتتبع لخطاب املرجعية 
الدينية يالحظ دعوتها وإرصارها الكبري عىل ارشاك رجال املناطق املحررة يف تحقيق 

االمن واالستقرار.
العراقيون يشعرون بأمان 

وقد أعادت فتوى الدفاع الكفايئ أمان الوطن املفقود، وأبعدت أشباح التناحر التي 
فيه)نحن  املوسوي مقاال جاء  املضمون كتب طاهر  إثارتها، ويف هذا  االعداء  أراد 
نعيش االنتصارات التي يسجلها ابناء املرجعية يف فصائل املقاومة االسالمية بجميع 
مسمياتها دون استثناء يف قوات ) الحشد الشعبي ( والقوات املسلحة،واليوم نشعر 
اننا بأمان تام من الخطر الذي كان يهدد وجود العراق ، فضال عىل ان من انضم 
االسلحة  انواع  عقائدية مدربة متتلك جميع  قوة  اصبحوا  الشعبي  الحشد  لقوات 
التصدي ألي تهديد من املمكن ان  التي متكنها من  الخفيفة واملتوسطة والثقيلة 

يهدد العاصمة بغداد واملدن املقدسة بشكل خاص ووحدة البلد بشكل عام.
العالج الناجح

ولقد قادت تلك الفتوى التاريخية العراق اىل بر األمان وأعادت بناء ما كس من بعض 
مفاصله، وأرجعت الشعب العراقي موحدا متكاتفا متآخياً متحاباً مشمراً السواعد 
يداً واحدة إلعادة الحياة الطبيعية للجميع وبداية صفحة جديدة مرشقة بالوعي 

واملحبة.
الفتوى  ان  الخصوص  بهذا  له  مقال  اوضح يف  الصبيحاوي  د. حيدر فرحان حسني 
العراقية،  املكونات  أبناء  من  الكثري  حولها  اجتمع  لقضية  الناجح  العالج  )كانت 
وكانت االستجابة رسيعة من الشيعة والسنة، اضافة اىل الديانات األخرى كاملسيحيني 
بشأن  تروج  كانت  التي  الشبهات  وطردت  األخوة  معاين  وعززت  واأليزيديني، 
فإن  السنية،  املحافظات  يف  وقع  العدوان  وأن  سيام  واملذهبية  الطائفية  الخالفات 
املرجعية الدينية دعت املواطنني العراقيني – دون متييز عرقي أو طائفي- من الذين 
يتمكنون من حمل السالح للتطوع للدفاع عن الوطن، فكان لها أثرها يف تحرير مدن 
املجتمع وصنع  تفريق وحدة  األعداء يف  وأفشلت مخططات  أرسها،  وفك  العراق 
الفتوى املباركة لتعيد  العراقي، بل جاءت  أبناء الشعب  حرب طائفية وعرقية بني 
التالحم التاريخي بني مكونات الشعب العراقي ومواجهة أعداء اإلنسانية ” الوهابيني 

الدواعش“ يف خندق واحد(.

13 العدد 122 - شعبان المعظم  1439 هـ



تحول مستوى املناهج التعليمية وطرق التدريس ومدى مواءمتها للمستوى العلمي لطلبة املراحل الدراسية املختلفة اىل قضية جدلية 

ما بني القامئني عىل تهيئة املناهج وتحديثها وتطويرها؛ وبني الكوادر التدريسية؛ واالهايل، وذلك عىل خلفية ازدياد املالحظات الخاصة 

بتحديث املناهج التي مل تصل اىل مرحلة االستقرار منذ عدة سنوات، فضالً عن االرباك الذي يسببه التحديث اذا مل يواكب تطوير 

الكوادر التدريسية لتحقيق االهداف املنشودة.

تحقيقات

المناهج التعليمية..
جدليّة التطوير ومواكبة طرائق التدريس

• تحقيق: سالم الطايئ

• تحرير: صباح الطالقاين

وسائل  توفري  يف  القصور  فإن  آخر  جانب  ومن 

تعليم املناهج قد يكون سبباً آخر يف تذبذب املستوى 

الدرايس، مضافاً اليه االرباك الحاصل بداية كل عام يف 

انهاء  املناهج والقرطاسية حيث ال يتم  عملية توزيع 

هذه العملية إال بعد عدة شهور من بداية الدراسة، 

االستيعاب،  عىل  تؤثر  الحال  بطبيعة  االمور  وهذه 

وتشعر الطالب بالنقص يف حال عدم قدرته عىل رشاء 

املناهج التي مل توزَّع يف املدارس...

تطوير املناهج عملية مشرتكة

مؤسسة  ان  رأى»  عباس،  احمد  الرتبوي  املرشف 

يف  الوزارة  عليه  تعتمد  اسايس  ركن  الرتبوي  االرشاف 

العملية  يف  العاملني  كفاءات  لتطوير  الرتبوية  االدارة 

الكوادر  إعداد  متتلكه من خربة سواء يف  ملا  الرتبوية، 

او يف تطوير املناهج الرتبوية، ويجب ان يكون هناك 

ألن  الرتبوية  املناهج  لتطوير  يسعى  ملن  واسع  إملام 

التطوير يتضمن املحتوى والطريقة وأسلوب التقويم، 

أي تطوير العملية التعليمية بصورة شاملة».

عملية  تتم  أن  ميكن  ال  بأنه»  استدرَك  عباس  لكن 

التطوير هذه إال بالعمل الجامعي فهي ليست خاصة 

او لجنة معينة، بل تتعدى  او جهة االرشاف  بالوزارة 

االمور  وأولياء  التدرييس  الكادر  ايضا  لتشمل  ذلك 

والطلبة أنفسهم، ليتم وضع منهج معارص يتوافق مع 

املستويات الدراسية» .

وأضاف أن ” املناهج التعليمية التي يدرسها الطلبة 

تثري أزمة يف الوسط التعليمي يف الفرتة االخرية، فبعض 

وعدم  املناهج  صعوبة  من  يشكون  االمور  اولياء 

من  كان  وهنا  للطلبة،  العمرية  للمراحل  مخاطبتها 

التغيريات- ان  بإجراء  الوزارة  املفرتض - يف حال قيام 

ــ
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منها  الجديدة،  املناهج  لوضع  امور  عدة  عىل  تعمل 

من  املناهج  تطوير  عىل  ترشف  لجان  استحداث 

بآرائهم،  أولياء األمور واألخذ  املختصني وارشاك بعض 

فضالً عن رضورة مشاركة خرباء نفسيني  وخرباء تعليم 

بحيث  املواد،  وتبسيط  السلبيات  لتشخيص  وأطباء 

يعرّب  وأن  الطالب،  لعمر  العقيل  اإلدراك  مع  تتناسب 

محتوى املنهج عن املادة املقررة وليس مجرد معلومات 

مللء الكتاب، باإلضافة اىل العمل عىل تكثيف الدورات 

للكوادر التدريسية يف كيفية االستفادة من املعلومات، 

والتقليل من الكم املعريف وعدم تكرار املواضيع“.

قصور يف املناهج وطرائق التدريس!

الدكتور رحيم مزهر جبل، تدرييس يف كلية اللغات 

التعليمية  العملية  أساس  ان  أفاد»  بغداد  بجامعة 

مبراحلها املختلفة هو املنهج، ومام ياُلحظ ان الطالب 

يف بعض املراحل الدراسية يدرسون مناهج ال متنحهم 

املهارات الحياتية الرضورية، وهي بعيدة عن الواقع، 

التلقني  عىل  تعتمد  التي  التدريس  طرق  عن  ناهيك 

اداء  عند  النسيان  اىل  الطالب  يعرض  مام  والحفظ، 

مدى  عىل  تعتمد  االمر  هذا  ومعالجة  االمتحانات، 

اهتامم الجهات املعنية باملناهج التي يدرسها الطلبة». 

وأشار د. رحيم قيام الوزارة بإيفادهم للوقوف عىل 

اآلليات بهذا الصدد فقال“ تم ايفادنا عن طريق وزارة 

التعليم اىل عدة دول عربية واجنبية لتطوير املالكات 

الدول  مع  مقارنة  التدريس  طرق  وتغيري  التدريسية، 

املرئية  املناهج  واستخدام  التعليم  تطور  تشهد  التي 

استيعابها  ليتم  الطلبة،  ذهن  اىل  الصورة  تقرب  التي 

كتابة  وعند  والوقت،  الجهد  وتوفري  ارسع  بشكل 

التقرير عن تلك الدورات وكيفية تطوير املهارات التي 

بفقرات  العمل  يتم  مل  اكرث،  الطالب  فيها  يستوعب 

التقرير- لألسف- وُوضع يف االدراج ومل تتخذ به الوزارة 

اي اجراء، يف حني ان الوزارة أنفقت يف هذه الدورات 

6500 دوالر عىل كل أستاذ».

رضورات التحديث والتوأمة 

االدارية  للشؤون  الكوفة  جامعة  رئيس  مساعد 

فقال“  مغاير  رأي  له  كان  السهالوي  مهدي  الدكتور 

قالب  مبثابة  هي  عامة  بصورة  التعليمية  املناهج  إن 

يخاطب مستويات الطلبة فال ميكن ان يكونوا بنفس 

املستوى من الفهم, واملنهج ال يفرق بني هذا التاميز 

هذه  مراعاة  عىل  قادر  لكنه  موضوعاته  تنوع  رغم 

الفروق».

أن  يجب  الناجح  املنهج   » أن  مهدي  د.  أضاف 

وان  واملكانية،  الزمانية  العرص  متغريات  كل  يواكب 

ينطلق وفق أسس ثابتة لقيم املجتمع، ويلبي حاجة 

الطالب املعرفية، فإن مل يفعل ذلك فالطالب سيبحث 

عن وسائل اخرى مثل وسائل التواصل، وهذا التوجه 

ورمبا  دقة  لعدم  الطالب  عىل  عالية  خطورة  يشكل 

عدم  عن  فضال  الوسائل،  تلك  يف  املعلومة  مصداقية 

وجود من يوجهه ويرشده اليها بالشكل الصحيح.“

وتابع أن ” املناهج العلمية يف جامعة الكوفة مقرّة 

ومعتمدة من خالل لجان وزارية مكونة من العمداء 

لكليات تخصصية، ويتم يف كل فرتة مراجعتها وتحديثها 

مع  تتامىش  التي  الجديدة  العاملية  املناهج  حسب 

املستوى التعليمي للطالب، وكذلك يتم ادخال انظمة 

الطبي  التعليم  كنظام  ومستحدثة  جديدة  تعليم 

لوسرت  جامعة  من  املأخوذ  اندكريشن  ونظام  امليديو 

كلية  لطلبة  به  والعمل  ادخاله  تم  والذي  الربيطانية، 

جديدا  النظام  هذا  ويعد  الخامسة،  للمرحلة  الطب 

ومعتمدا عاملياً مام اخذ عىل عاتق الجامعة ان تتامىش 

بقية  يف  االمر  وكذلك  االنظمة،  يف  التطور  هذا  مع 

الكليات حيث تم ادخال مناهج وانظمة حديثة من 

خالل التوأمة مع جامعات رصينة كأن تكون امريكية 

او بريطانية او ايرانية، ليك ميكن  االستفادة من توحيد 

املناهج للوصول اىل املستوى العلمي املطلوب عاملياً“. 

عالء محمد بيديد. بشار معارج د. مهدي السهالويد. رحيم مزهر جبل

المنهج 

الناجح يجب 

أن يواكب 

متغيرات 

العصر، 

وينطلق 

وفق أسس 

ثابتة لقيم 

المجتمع، 

ويلبي حاجة 

الطالب 

المعرفية.

‚
‚
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الوزارة مسؤولة عن عملية تأخري املناهج 

مديرية  يف  املناهج  شعبة  مسؤول  قال  جانبه  من 

تربية كربالء عالء محمد بيدي» من املفرتض ان تكون 

علمية  انتقالة  تشكل  الرتبوية  املناهج  تغيري  عملية 

ونقطة تحول يف العملية الرتبوية إذا استثمرت بالشكل 

الصحيح، ومل تأخذ الوزارة الوقت الكايف لدراسة نتائج 

املختلفة  الثقافات  الوزارة  تراِع  ومل  الكثرية  التغريات 

وصار  املناهج  اصدار  يف  العقائدية  واألمور  للمجتمع 

العام  باإلطار  وتتمتع  املركزي  الطابع  عليها  يغلب 

للمجتمع.

بيدي  بني  الدراسية  املناهج  تأخري  سبب  وعن    

تتحمل  العلمي   والبحث  العايل  التعليم  وزارة   ” أن 

الدراسية،  املناهج  تأخري  عملية  يف  الكربى  املسؤولية 

املنهاج  وهناك سببان لتأخريها االول بسبب تحديث 

تأثري  له  وهذا  الطبعات,  تأخري  هو  اآلخر  والسبب 

العام  يف  ومبارشتهم  الطلبه  مستويات  عىل  مبارش 

الفقري  العمود  هي  املناهج  أن  باعتبار  الدرايس 

أخرى  الرتبوية بصورة عامة, وهناك مشكلة  للعملية 

تواجهها مديرية املناهج يف كربالء وهي أنها مل متتلك 

اي نسخة من املناهج لغرض االطالع عىل التحديثات 

واإلضافات واألخطاء.

وتابع أن» املديرية العامة للمناهج يف الوزارة هي 

وإصدارها  تحديثها  حيث  من  املناهج  عن  املسؤولة 

لكونها  متتلك لجاناً استشارية وخرباء وتتفرع منها 22 

مديرية مبا فيها مديرية كربالء التي تعترب حلقة وصل 

املناهج  بتحديث  تبليغنا  ويتم  واملناهج  الوزارة  بني 

اللجان  قبل  من  االستحداث  او  الحذف  او  كاإلضافة 

املختصة يف الوزارة وبدورنا نعمل عىل ابالغ املدارس 

بها.

وجود حلقة مفرغة !

األكادميي د. بشار معارج ، قال» فيام يخص املناهج 

الدراسية للمراحل االولية االبتدائية واملتوسطة املتوفرة 

املعتمدة،  العاملية  باملناهج  مقارنة  جيدة  تعد  حالياً 

ولكن املشكلة يف الكوادر التدريسية وكذلك يف طرق 

التدريس، فهنالك فجوة بني املناهج وطرق تدريسها 

واالحرتافية املتعلقة بالكادر التدرييس».

وأضاف معارج أن « هذا االمر يلقي بظالله السلبية 

الجامعة وهو غري مجهز  الطالب فرتاه يصل اىل  عىل 
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اىل  به  ترتقي  كافية  مبعلومات 

ان  واعتقد  جديد،  علمي  مستوى 

الجانب،  هذا  يف  مفرغة  حلقة  هنالك 

بالكوادر  اهتامم  هناك  يكون  ان  بد  وال 

املجاالت،  ومبختلف  عموماً  التدريسية 

لتطوير قابلياتهم وخرباتهم التي سينقلونها 

بدورهم اىل الطلبة، وبالتايل فان الطالب 

بحسب  وظيفة  عىل  يحصل  حينام 

مجهزاً  سيكون  فانه  اختصاصه 

ذا  تجعله  جيدة  اولية  مبعلومات 

كفاءة قابلة للتطوير والتحديث..“

اشكاليات تتعلق باملتابعة والدعم

ويف جانب آخر بيّنت املدرّسة زينب عبد 

االمري أن « املشكلة التي نعاين منها ليست 

تواصل  بقلّة  تتعلق  بل  فقط  باملناهج 

بإيصال  املساعدة  يف  ألبنائهم  االمور  اولياء  ومتابعة 

متابعتهم  يتم  ممن  الطلبة  فبعض  املناهج،  محتوى 

للمدرسة  زياراتهم  وتكرار  أمورهم  أولياء  قبل  من 

ومعرفة كيفية تدريس املادة ميتازون بتحسن املستوى 

أولياء  يعزف  الذين  الطلبة  عكس  عىل  الدرايس، 

فهم  التعليمية،  املؤسسة  مع  التواصل  عن  امورهم 

غالبا ذوو مستوى غري جيد, ومن املهم ان تكون االم 

وتتمكن  الدراسة  يف  االوالد  ملساعدة  بالفعل  مؤهلة 

مع  والتواصل  والتفاعل  جيد  بشكل  املواد  فهم  من 

التعليمية  املادة  ايصال  يتم  ليك  التدريسية،  الكوادر 

اىل ذهن الطالب بصورة شاملة وتفصيلية..» 

ارهاصات اولياء االمور...

أم محمد، من سكنة كربالء، أم لثالثة ابناء يدرسون 

ابنائها  تعليم  يف  معاناتها  تشكو  مختلفة،  مراحل  يف 

لتوفري  بالعمل  والدهم  فيه  ينشغل  الذي  الوقت  يف 

اواجه  مل   » بقولها  مشكلتها  مبيّنة  الحياة،  متطلبات 

أي مشكلة اثناء اكامل دراستي وحصويل عىل شهادة 

املعهد بقدر ما واجهتها عند دخول ابنايئ يف املدارس، 

املسائل  فهم  لعدم  تدريسهم  استطيع  اعد  فلم 

أضع  وأحياناً  املناهج،  تغيري  بعد  الكتب  بعض  يف 

املسؤولية عىل املدارس، يف الوقت الذي اشعر فيه 

الدرس،  افهم  ال  انني  ابنايئ  إخبار  عند  باإلحراج 

واختالف  التعليم  اختالف  يف  تقع  املشكلة  ولكن 

املناهج وعدم استقرارها عىل حال معني وذلك منذ 

عدة سنوات »

اىل  به  ترتقي  كافية  مبعلومات 

ان  واعتقد  جديد،  علمي  مستوى 

الجانب،  هذا  يف  مفرغة  حلقة  هنالك 

بالكوادر  اهتامم  هناك  يكون  ان  بد  وال 

املجاالت،  ومبختلف  عموماً  التدريسية 

لتطوير قابلياتهم وخرباتهم التي سينقلونها 

بدورهم اىل الطلبة، وبالتايل فان الطالب 

بحسب  وظيفة  عىل  يحصل  حينام 

مجهزاً  سيكون  فانه  اختصاصه 

ذا  تجعله  جيدة  اولية  مبعلومات 

كفاءة قابلة للتطوير والتحديث..“

 تتعلق باملتابعة والدعم تتعلق باملتابعة والدعم

ويف جانب آخر بيّنت املدرّسة زينب عبد 

االمري أن « املشكلة التي نعاين منها ليست 

تواصل  بقلّة  تتعلق  بل  فقط  باملناهج 

بإيصال  املساعدة  يف  ألبنائهم  االمور  اولياء  ومتابعة 

متابعتهم  يتم  ممن  الطلبة  فبعض  املناهج،  محتوى 

للمدرسة  زياراتهم  وتكرار  أمورهم  أولياء  قبل  من 

ومعرفة كيفية تدريس املادة ميتازون بتحسن املستوى 

أولياء  يعزف  الذين  الطلبة  عكس  عىل  الدرايس، 

فهم  التعليمية،  املؤسسة  مع  التواصل  عن  امورهم 

غالبا ذوو مستوى غري جيد, ومن املهم ان تكون االم 

وتتمكن  الدراسة  يف  االوالد  ملساعدة  بالفعل  مؤهلة 

مع  والتواصل  والتفاعل  جيد  بشكل  املواد  فهم  من 

التعليمية  املادة  ايصال  يتم  ليك  التدريسية،  الكوادر 

اىل ذهن الطالب بصورة شاملة وتفصيلية..» 

ارهاصات اولياء االمور...

أم محمد، من سكنة كربالء، أم لثالثة ابناء يدرسون 

ابنائها  تعليم  يف  معاناتها  تشكو  مختلفة،  مراحل  يف 

لتوفري  بالعمل  والدهم  فيه  ينشغل  الذي  الوقت  يف 

اواجه  مل   » بقولها  مشكلتها  مبيّنة  الحياة،  متطلبات 

أي مشكلة اثناء اكامل دراستي وحصويل عىل شهادة 

املعهد بقدر ما واجهتها عند دخول ابنايئ يف املدارس، 

املسائل  فهم  لعدم  تدريسهم  استطيع  اعد  فلم 

أضع  وأحياناً  املناهج،  تغيري  بعد  الكتب  بعض  يف 

املسؤولية عىل املدارس، يف الوقت الذي اشعر فيه 

الدرس،  افهم  ال  انني  ابنايئ  إخبار  عند  باإلحراج 

واختالف  التعليم  اختالف  يف  تقع  املشكلة  ولكن 

املناهج وعدم استقرارها عىل حال معني وذلك منذ 
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حين��ام متّر املجتمعات البرشية بأزمات متالحقة أو حينام تش��هد ه��زات عنيفة أو تطورات 

مخيفة فإن املرحلة املذكورة ستكون مهّيأة لظهور جامعات (دينية) انعزالية متيل إىل أن تغلق 

الباب عىل نفسها لتتقوقع يف عامل خاص بها، ورمبا كان هذا العامل بعيدا وال ميت بصلة للدين 

الذي تنتمي إليه مث��ل هذه الجامعات أو الحركات املتطرفة التي ظهرت يف الديانة اليهودية 

واملسيحية واإلسالمية عىل حد سواء.

الوهابية..
 من الوالدة المتعسرة إلى الموت المحتوم

واملعــروف عــن الجامعــات ذات النزعــة االنعزالية هو 

إحســاس أفرادهــا بالتفوق واألفضلية عــىل اآلخرين من 

أبنــاء جلدتهم ودينهم، ســواء اختارت هــذه الجامعات 

سبيل السكوت عن هذا اإلحساس املدمر أو سبيل التعبري 

عنه، حيث ســيتخذ السبيل األخري صورا عدائية للمجتمع 

الذي تنتمي إليه هــذه الجامعات متمثال بنبذ كل أعضاء 

املجتمع وتكفري أفراده ممن ال ينتمون إىل هذه الجامعات 

الدينية املنعزلة واملحبطة.

والوهابيــة من بني أشــد الحــركات اإلســالمية املعارصة 

املتشــددة تعصبا ومــن أخطرها فتكا بالعقــول واألفكار 

والخلــق، ألنها تتجاوز كونها حركة أو تيــارا أو تنظيام أو 

مذهبا فقهيا إىل كونها ظاهرة سياسية وثقافية بحاجة إىل 

مراجعات عديدة ودراســات فكرية معمقة لفك االلتباس 

والتشــويش الحاصل يف الســياقات االجتامعيــة والدينية 

والثقافية التي أنتجتها، وجعلت من شخصية مؤسسها من 

أكرث الشخصيات املثرية للقلق وللحرية والرفض يف مشارق 

أرض املســلمني ويف مغاربها منذ تاريخ تأسيســه للحركة 

الوهابية قبل ما يقرب من الثالثة قرون وحتى يومنا هذا..

وُمحّمــد بن عبد الوهــاب النجدي التميمــي )١٧٠٣م - 

١٧٩١ م( هــو مؤســس الحركــة الوهابيّة التــي اتخذت 

مــن بالد الحرمني مركــزا لها، ثم قام بتبليــغ أفكاره حول 

التوحيد والرشك متأثراً بـآراء ابــن تيمية وفتاواه الفقهية 

املعروفــة بالتشــدد والتطرف، حيث كان يُعدُّ املســلمني 

ممن يخالفونه الرأي والهوى مرشكني ســنة كانوا أوشيعة ، 

وكان يــرتك أمورا كبرية تهدد وجود األمة برمتها مركّزا عىل 

مســائل ثانوية ومحّددة كالشفاعة والتوّسل أو البناء عىل 

القبور وشــّد الرحال لألماكن أملقدسة، حيث كّفر كل من 

يقــوم بهذه األمور واألعامل من املســلمني واعتربه مرشكاً 

يحــل دمه، ولذلــك كانت كربالء والنجــف من األهداف 

التي استقصدها ابن عبد الوهاب محاوال تخريبها وترشيد 

سكانها املسلمني األبرياء ال لسبب وجيه إال ألنهم يخالفونه 

الرأي والتوجه والهوى.

ورمبا تفس لنا ســرية بن عبــد الوهاب كثريا من الغوامض 

وامللغــزات التــي تكتنف حياتــه التي وصلــت يف بعض 

األحيان إىل ما يشــبه القصص الخيالية واألســاطري املحاكة 

حول هذه الشــخصية التي طافت بأمصار العامل اإلسالمي 

مبا فيها األمصــار العراقية التي طالها اعتداؤه وإمثه، فابن 

عبد الوهاب نشأ- كام تنقل املصادر التي تعرضت لسريته- 

يف وسط بدوي بوادي حنيفة بالياممة ويف منطقة يقال لها 

)العيينة( واملفارقة العجيبة ان العيينة هي املنطقة نفسها 

التي نشــأ فيها مدعي النبوة املشهور )مسيلمة الكذاب(، 

وكأن هــذه املفارقة الغريبة تحمل معهــا بعدها الرمزي 

املتمثّــل بأن ابن عبد الوهاب مل يكن يوما مجددا للســنة 

النبويــة وال امتدادا لصاحبها األكــرم بقدر ما كان امتدادا 

للمدعي الكاذب مسيلمة. 

أما أبوه عبد الوهاب فقد كان قاضيا عىل مذهب الحنابلة 

حازم محمد

مقاالت
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ذلــك املذهب الذي نشــأ بالعراق أوال،لكــن انتامءه ظل 

حجازياً، وهو املذهب األكرث تشــدداً بــني مذاهب الفقه 

اإلســالمي، والتف حول اإلمــام ابن حنبــل رأس الحنابلة 

جامعة مــن رواة الحديث جمعتهم محنــة خلق القرآن، 

والتصــدي لجامعة الــرأي من أصحاب اإلمــام أيب حنيفة 

النعــامن، ومل يبق تحت الضغط رافضاً مقالة الخلق منهم 

غري اثنني، هام:أحمد ابن حنبل )الزعيم الروحي للحنابلة( 

ومحمــد بن نوح، وقيــل إن األول اعرتف بها بعد أن مات 

الثاين ببلدة عانة، وهام يف الطريق بني رقة الشام وبغداد.

وقــد لحظ هذا األب املبتــىل بابنه مالمح الغلو عىل ولده 

مبكــرا، فنهره عندما اســتفحل هذا الغلو يف رشخ شــبابه 

وضيّق عليه، لكن الفتى الذي شــب عــن الطوق رأى أن 

يهجــر بلدته إىل مواطــن أخرى علها تحتضــن مثل هذه 

األفكار املتطرفة، فقصــد البرصة أول ما قصد حيث دخل 

مســاجدها معلام ومتعلــام ومخفيا مقاصده ودسائســه 

الدفينة عن علامئها وشيوخها وعامة أهلها إال عن بعضهم 

ممــن كانــوا يوافقونه الــرأي ويبادلونه املشــورة، وحني 

انكشف أمره بني هذه الدائرة الضيقة من مريديه وأتباعه 

يف البرصة اســتدعاه قــايض البرصة )العثــامين( فوبخه ملا 

ســمع منه كالما غري معهود يف الفقه وأصوله، ثم استتابه 

إال ان ابــن عبد الوهاب رفض التوبة طالبا مغادرة البرصة 

إىل بغداد التي أقــام بها قليال وهجرها حينام مل يجد عند 

أهلها ومشايخها آذانا صاغية.

وحينام ترك بغداد توجه إىل أربيل ثم إىل حلب فدمشــق 

إىل أن اســتقر بــه املطاف أخــريا يف القاهــرة التي هيأت 

لــه اإلقامة فيها تحصيل بعض العلــوم الفقهية واألصولية 

والصوفية التي فاته التحصل عليها حينام كان تلميذا عىل 

يدي والده وبعــض أصحابه من فقهاء الحنابلة يف مدينته 

العيينة.

ويف القاهرة التــف حولة مجموعة من األتباع التي تجهل 

حقيقته ونوايــاه ظنا منهم أنه زاهد مصلح ورع فقيه، ملا 

رأوه من ســلوك له يدل عىل الزهد والتقشــف وخشونة 

امللبس واملأكل، وقد ســجل املرتصدون لســريته ترصفات 

غريبــة عىل ســلوكه العام، حيــث كان يختفي عن الناس 

أشــهرا معــدودة يف القاهرة ثم يظهر عليهــم فجأة وهو 

حــارس الرأس معتمــرا جبة خرضاء من الحريــر الخالص، 

ويتحدث يف األسواق بني العامة بكالم ال يشبه كالم الناس.

ويعود ابن عبد الوهاب ثانية إىل مســقط رأسه أشد بأسا 

وأكرث تشددا وغلوا مام كان عليه حني غادرها، وهنا يطرح 

السؤال التايل نفســه، وهو: من أين أىت البن عبد الوهاب 

كل هذه القــوة والتأييد بعد أن خرج من بلدته طريدا ال 

يدري أين يذهب بسبب غلوه وازدرائه لكل من ال يوافقه 

الرأي من عموم املســلمني، وهل أنه التقى بقوى خارجية 

صاعدة –آنذاك- رأت يف الدعوة إىل مذهبه مصلحة كربى 

لرضب املسلمني بأنفسهم أوال، ولتحجيم الهيمنة العثامنية 

عىل الجزيرة العربية ثانيا، والجواب متضمن بطبيعة الحال 

النتائج الكارثية التي آلت إليها أمور املسلمني اليوم بسبب 

التمســك بفتاوى التطرف والكراهية والتكفري، وغريها من 

الفتاوى التي ال تســتقيم وصلب العقيدة اإلسالمية املبنية 

عىل املحبة والتســامح واإليثار بني املسلمني أنفسهم وبني 

املسلمني وإخوانهم من عموم البرش..

ويف عودتــه املذكورة اعتزل ابن عبــد الوهاب الناس عاما 

كامــال ال يكلم أحدا وال يكلمه أحــد ، ثم خرج إىل الناس 

يحمل كتابا صغريا كتبه أثنــاء عزلته هو كتاب )التوحيد( 

وهو يرصخ قائال يف الجموع التي التقته يف العيينة: الحق 

كل الحق يف هذا الكتاب الذي أحمل وكل ما جاء بســواه 

مــن الكتب فهو باطل مفــرتى، وإّن كل من ال يؤمن بهذا 

الكتاب فهو كافر عندي!

ومنذ تلك اللحظة التي خرج فيها حامال كتابه املزعوم أثار 

فتنة ال تنقطــع بني الناس حتى يزول هذا الغلو والتطرف 

الــذي يتخذ مــن التوحيد ســتارا لفــرض اإلرادة الدينية 

املتزمتة عىل النــاس، ومنذ اللحظة ذاتها فقد أثارت اآلراء 

الواردة يف الكتاب لغطا شــديدا وتفاوتا بيّناً عند الناس ما 

بني مؤيد متزمت وبني رافض منكر لهذا املوقف الســيفي 

البعيد عن جوهر اإلســالم، وقد حدا األمر بكبري القضاة يف 

العيينــة حينها وهو حنبيل كابن عبد الوهاب إىل أن يهدر 

دم األخري بســبب غلوه املفرط وإباحته دم من ال يوافقه 

من عموم املســلمني، األمر الذي جعــل ابن عبد الوهاب 

يخرج طالبا األمان لنفسه وعياله متوجها إىل الدرعية التي 

تعــد املنعطف الحقيقــي لرحلة هذا الفكــر املدمر نحو 

حتفــه املحتوم، وهو ما قــد نوفق للوقوف عنده يف مقال 

قادم بإذن الله..
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اهداف املهرجان

أكرث نضوجاً، ويُعزز  برؤية  األفكار والخروج  لتالقح  املهرجان  يسعى 

واملبدعني  العلامء  التقاء  خالل  من  التكامل،  نحو  اإلنسانية  املسرية 

بينهم، يف مسعى النضاج األفكار وتُرويج  واملفكرين والباحثني فيام 

معامل الدين الصحيح وطرد الفكر الظالمي والتكفريي واملنحرف عن 

قيم االسالم الحقة، وتبيان رسالة اإلمام الحسني يف إظهار دين جده 

النبي محمد )صىل الله عليه واله وسلم(، الذي ضحى بنفسه وأهله 

السلطة  قبل  من  املدعوم  االنحراف  من  ويحميه  ليبقيه  وأصحابه 

ووعاظها عىل مر األزمان.

كام يساهم املهرجان بالتعريف والتبليغ بنهضة االمام الحسني للعامل 

مبستويات متعددة، كام يهدف اىل توحيد املسلمني بالتفافهم حول 

شخصية متثل سبط نبيهم، فهو رسالة إليصال نهضة االمام الحسني)عليه 

السالم(عن طريق رشح اهداف وبيان واسباب نهضتهاملباركةوايصالها 

اىل كافة انحاء العامل، من خالل متثيل مثقفيه وشخصياته يف املهرجان.

ربيع الشهادة

يكمن السبب وراء اختيار اسم )مهرجان ربيع الشهادة( يف أن االمام 

الحسني)عليه السالم( له والدتان، االوىل كباقي البرش وكانت يف الثالث 

من شهر شعبان املعظم، والثانية يوم استشهاده سالم الله عليه، حيث 

افتتح عرصا جديدا لإلسالم الذي كاد ان ميوت لوال تضحياته التي ادت 

اىل حفظ الرسالة املحمدية وحاميتها من التزييف االموي.

الدورة االوىل

شعبان   )  ٣-١٠  ( من  للفرتة  االوىل  بدورته  املهرجان  اقيم  االقامة: 

١٤٢٦هـ, ٨ أيلول ٢٠٠٥م.

مهرجان ربيع الشهادة الثقافي العالمي
 14 عامًا من التألق

مهرجان ثقايف عاملي سنوي يقام يف مدينة كربالء املقدسة برعاية األمانتني العامتني للعتبتني  املقدستني الحسينية والعباسية تنطلق 

فعالياته يف الثالث من شهر شعبان املعظم ذكرى مولد اإلمام االمام الحسني (عليه السالم)،وقد حقق نجاحا باهرا بدورته األوىل عام 

(142٧ه� -2٠٠5م ) بالرغم من الظروف االمنية الصعبة التي كان يعيشها البلد آنذاك.

تقارير

اعداد: هيئة التحرير
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الشعار : )يف سفينة اإلمام الحسني)عليه السالم( يبحر الناجون( .

الدورة الثانية

االقامة: )٣-١٠ شعبان(١٤٢٧هـ، ٢٨ آب ٢٠٠٦م.

الشعار: ) اإلمام الحسني سكن لآلالم وبارقة لآلمال(.

الدورة الثالثة

االقامة: )٣- ٨ ( شعبان ١٤٢٨هــ املوافق ١٧ – ٢٢ آب /٢٠٠٧

الشعار : اإلمام الحسني)عليه السالم( باب الحكمة ومنقذ األمة.

الدورة الرابعة

االقامة: )٣-٨( شعبان ١٤٢٩هـ ، ٥ آب ٢٠٠٨م.

مَر  عىل  به  يُستضاء  نور  السالم(  )عليه  الحسني  )اإلمــام  الشعاره 

العصور (.

الدورة الخامسة

االقامة: )٣ -٧( شعبان ١٤٣٠ املوافق) ٢٦- ٣٠ متوز(٢٠٠٩م.

الشعار )اإلمام الحسني رسالة حوار يف عامل األزمات(

والهند  وايران  الكويت  بينها  من  دول،  مثانية  املهرجان  يف  شاركت 

واذربيجان وسويسا والهند، باإلضافة إىل العراق ومملكة البحرين. 

الدورة السادسة

االقامة: ) ٣-٧( شعبان ١٤٣١هـ، ١٦ متوز ٢٠١٠م.

الشعار : )االمام الحسني)عليه السالم( أمة لإلصالح وإصالح لألمة(

شارك يف هذه الدورة عدد من الدول األجنبية والعربية وصلت إىل 

مرص،  السويد،  فرنسا،  نيوزلندا،  كندا،  منها..  دولة   )٢١( من  أكرث 

الجزائر،  السنغال،  الكويت،  الهند،  الجزائر،  املغرب،  عامن،  سلطنة 

تركيا، غانا، أملانيا، باكستان، الكامرون، تونس، البحرين، إيران، سوريا، 

مختلف  من  والشعبية  الرسمية  الوفود  عن  فضالً  وبريطانيا،  لبنان 

الطوائف واملذاهب يف العراق.

الدورة السابعة 

االقامة: )٣-٧( شعبان  ١٤٣٢هـ املوافق ٥ متوز ٢٠١١ م

الشعار : )من نحر اإلمام الحسني) عليه السالم( تفجرت ينابيع الحرية 

والكرامة(

شهدمشاركة واسعة لشخصيات دينية وفكرية وثقافية وأدبية وفنية 

واجتامعية وأكادميية وشعراء وفنانني مسحيني وتشكيليني، وباحثني 

يف مجاالت عقائدية واجتامعية من أكرث من ٢٠ دولة.

الدورة الثامنة

االقامة: )٣-٧( شعبان١٤٣٣هـ املوافق ٢٤حزيران ٢٠١٢م، 

الشعار: )اإلمام الحسني عليه السالم وهج الرسالة ونهج العدالة  (

وأدبية  وثقافية  وفكرية  وسياسية  دينية  شخصيات  مشاركة  شهد 

وفنية واجتامعية وباحثني يف مجاالت عقائدية واجتامعية مثلت أكرث 

من ٤٥دولة.

الدورة التاسعة

االقامة: ) ٢-٦( شعبان  ١٤٣٤هـاملوافق )١٢-١٦(حزيران ٢٠١٣م.

الشعار: )اإلمام الحسني عليه السالم مثل أعىل ودعوة حسنى(

الوفود املشاركة فيه مثلتأكرث من ٥٠دولة.

الدورة العارشة

االقامة: )٣-٧ شعبان املبارك ١٤٣٥هـ(املوافق )٢-٦ حزيران ٢٠١٤م(

الشعار: )اإلمام الحسني)عليه السالم( نوُر األخيار وهدايُة األبرار(

الدورة الحادية عرش

ايار/   /٢٢-٢٦( لـ  املوافق  ١٤٣٦هـ(  املبارك  شعبان   ٣-٧( االقامة: 

٢٠١٥م(.

الشعار: )اإلمام الحسني عليه السالم رحمٌة ربانية ودعوٌة إنسانية(

الوقف  ديوان  ورئيس  العظام  الدين  مراجع  ممثيل  مشاركة  شهد 

الشيعي وأمناء العتبات واملزارات املقدسة يف العراق، وعدٍد كبريٍ من 

الشخصيات الدينية والثقافية والسياسية من داخل وخارج العراق.

الدورة الثانية عرش

االقامة: )٣-٧شعبان ١٤٣٧هـ(.

الشعار:)اإلمام الحسني)عليه السالم( مشكاة الحرية ونرباس الشهادة(.

الدورة الثالثة عرش 

االقامة: )٣-٧ شعبان١٤٣٨هـ(.

الشعار: )االمام الحسني)عليه السالم( غيث منهمر وفيض مستمر(

شاركت فيه وفود من٣٥دولة عربية وإسالميةوأجنبية.

الدورة الرابعة عرش 

االقامة:) ٣-٧( شعبان ١٤٣٩هـ 

اَلُم( ثَائُِروَن َوِبالَْفتَْوى ُمْنترَِصُوَن(. )َعلَيِْه السَّ الشعار: )ِبالُْحَسنْيِ

21 العدد 122 - شعبان المعظم  1439 هـ



منذ ان خلق اإلنسان وهو يتفكر يف ما حوله متعكزاً عىل عقله وحواسه يف تفسري الظواهر الكونية وأرسار املوجودات باحثاً عن 

أسبابها وعاّلتها، ومن ألطاف خالق هذه املوجودات أن جعل له أدالء يهدون خلقه وهم األنبياء والرسل، أي أنه مل يرتك البرش 

دون هداية بل دل عىل ذاته بذاته وترك إقرار اإلنسان بهذه الحقيقة وإميانه بها مرهونا باختياره، لذا تجد أن املجتمعات البرشية 

منقسمة بني من يؤمن بالله ويقر بتوحيده عز وجل وبني من ينكر ذلك.

وقد ترتب عىل أثر ذلك نشوب رصاع  بني املجتمعات إذ ان بعضها انربى ملحاربة  األديان الساموية أو سعى للتقليل من شأنها 

وتحريفها، أما البعض اآلخر فريى أن ال مناص من اإلميان مبا جاء بالكتب الساموية وتطبيقه يف جميع مفاصل الحياة.

 ولسرب غور هذا املوضوع والبحث يف تفاصيله التقت مجلة الروضة الحسينية باألستاذ يف كلية اإلمام الكاظم عليه السالم الشيخ 

اركان التميمي ودار معه الحوار اآليت:  

يتدين  وملاذا  الدين  ماهية  واستيضاح  االستفسار  نود  البدء  يف   

اإلنسان؟ 

• الدين  حاجة إنسانية ملحة، فلم تنشأ حضارة، أو قرية، أو مدينة إال 

ولها دين تدين به، وهذا ما أثبتته الحفريات التاريخية، وبرصف النظر 

عن ذلك الدين سواء كان ديناً صحيحا كاألديان الساموية أم دينياً وضعياً، 

ومام يذكر علمياً أن لإلنسان أربعة ابعاد نفسية والبعد الرابع منها يقال 

له العاطفة الدينية أو البعد الديني، ويقصد به أن اإلنسان حريص عىل 

املتجذرة  النفسية  غريزته  مييل  دين  له  يكون  أن  عىل  حريص  التدين، 

لذلك  دقيقاً،  صائباً  يكون  أن  يجب  الدين  اختيار  ولكن  عليها،  املجبول 

نجد أن الله سبحانه وتعاىل جعل بعضا من خلقه أدالء يهدون اإلنسان 

اىل الطريق القويم وهم االنبياء، إذ يقول جلَّ وعال يف القرآن الكريم )يا 

ْن َعَذاٍب أَلِيٍم تُْؤِمُنوَن  أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َهْل أَُدلُُّكْم َعىَلٰ تَِجارٍَة تُنِجيُكم مِّ

ِباللَِّه َورَُسولِِه َوتَُجاِهُدوَن يِف َسِبيِل اللَِّه ِبأَْمَوالُِكْم َوأَنُفِسُكْم َذٰلُِكْم َخرْيٌ لَُّكْم 

إِن كُنتُْم تَْعلَُموَن(. 

 يف خضم تعدد االديان واملذاهب والحركات كيف يتسنى للمرء ان 

يختار دينه؟ وعىل ماذا يعتمد يف اختياره؟

• هناك جملة من األمور واألدلة التي يعتمد عليها اإلنسان يف اختياره 

لدينه وأولها العقل، ويف الدين اإلسالمي وتحديداً يف أصول الدين ال يجوز 

تقليد العلامء وأول تلك االصول هو التوحيد فال يجوز أن نقلد عاملاً فنقول 

غري صحيح  وهذا  واحد(  الله  بأن  أقول  أيضا  فأنا  بالتوحيد  يقول  )ألنه 

حاوره: عامد بعو

تحرير: فضل الرشيفي

 األنبياء والرسل تبنّوا
قيمًا حارسة لإلنسانية

الباحث اإلسالمي أركان التميمي:

ـ

حوارات
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وغري جائز، بل عيلَّ ان أُؤمن بالله تعاىل عن طريق العقل وعن طريق 

دليل يقوم عندي، حتى وإن كان الدليل بسيطاً كدليل تلك االعرابية التي 

سئلت: ما دليلك عىل الله جل شأنه؟ قالت: دلييل هذا املغزل الذي أغزل 

فيه، فان هذا املغزل إن مل أحركه بيدي ال يتحرك، فكيف يعقل أن هذا 

العامل الكبري، وهذا الكون الفسيح يتحرك لوحده ويدير شؤونه بنفسه، 

وهنالك الدليل الوجداين وهو أن اإلنسان يؤمن بفطرته بوجود الله تبارك 

الله  يستدل عىل وجود  ان  لإلنسان  ايضا، كام ميكن  دليل  وتعاىل وهذا 

تعاىل من خالل البحث والقراءة وعىل وجه الخصوص ما يتعلق بالكتب 

الساموية وسري االنبياء عليهم السالم. 

 يذهب البعض اىل عزل الدين عن الشؤون املهمة للمجتمعات، هل 

من رد عىل هذا االعتقاد؟

التعامل معه، فلعل اإلنسان  • إن الخطأ يف فَهم الدين يولد خطأً يف 

يكون مؤمنا بالله تبارك وتعاىل لكنه يحرص الدين بالجانب العبادي، بينام 

الواقع أن أية حركة يتحركها اإلنسان ويراعي ويلحظ فيها الله تبارك وتعاىل 

الله  هي من الدين، مبعنى أن كل أمر يتحرك به اإلنسان يف دائرة رضا 

تبارك وتعاىل كله دين، سواء أكانت هذه الدائرة عبادية خاصة كالصالة 

به  يعيل  ما  عمل  مامرسة  أو  والشعائر،  والطقوس  والعبادات  والصيام 

عياله، فهذا العمل إن كان يف دائرة رضا الله تبارك وتعاىل فهو من الدين 

أيضاً، ولذلك ورد يف القرآن الكريم )وما خلقت الجن واألنس اال ليعبدون( 

بل  االخرى   والفرائض  الخاصة كالصالة  بالعبادة  والعبادة غري محصورة 

العبادة هنا  معناها ان يكون اإلنسان عبداً لله تبارك وتعاىل أي ان يتحرك 

يف كل حركاته مبقتىض البحث عن رضا الله تبارك وتعاىل وتنفيذا ملا أمر به 

من تفصيالت تحص ذلك العمل، وهنا أود أن اشري اىل قضية هامة وهي 

أن تقسيم العلامء للرسائل العملية اىل باب للعبادات وآخر للمعامالت 

ليس تقسيامً عىل ضوء ان هذه متثل عبادات وهذه ليست متثل عبادات 

وامنا ذلك تقسيم وتبويب علمي فقط، وإال فالعبادات واملعامالت كلها 

عبادة إذا كانت تسري يف طريق رضا الله تبارك وتعاىل، وكمثال عىل ذلك 

عىل  يكون  اإلرث  وتقسيم  املعامالت  جزء  يف  فهي  االرث  مسألة  لنأخذ 

ضوء األوامر االلهية والتعاليم الرشعية لذا فهو عبادة، وكل مفاصل الحياة 

ينظمها الترشيع كذلك، فتجد الترشيع الديني يُعتمد يف القضاء والسياسة 

واالقتصاد ويف سائر الجوانب واالختصاصات االخرى.

االلتزام  تدىن  او  األخرى  الحياتية  الجوانب  عن  الدين  فصل  لو   

الديني للمجتمعات كيف سيكون انعكاس ذلك يف رأيكم؟

• قبل االجابة دعونا نطرح تساؤالً آخر يقرتب يف معنى تساؤلكم الذي 

وأمئة  أنبياء  بدون  البرشية  املسرية  أن  تصورنا  لو  أننا  مفاده  طرحتموه 

معصومني وكتب ساموية، فام مصري هذه املسرية؟ والجواب أنه ال ميكن 

أن ندرك أن البرشية ستشهد فوىض عارمة ومصرياً مظلامً، فاإلنسان بطبعه 

مييل اىل الرش والفجور كام يف قول الله عز وجل )بَْل يُِريُد اإْلِنَساُن لِيَْفُجَر 

ومحددة  اإلنسانية  للمسرية  حارسة  قيم  وجود  من  بد  ال  لذلك  أََماَمُه( 

للسلوك القويم وكل هذه القيم النبيلة واملفاهيم الصحيحة والسامية إمنا 

جاءت من الكتب الساموية واألنبياء املبعوثني من قبل الله تعاىل.

 اىل ماذا تعزون أسباب تخيل الشخص عن هويته الدينية أو عدم 

اتباعه لدين معني؟ 

بدين،  يتدين  ال  اإلنسان  تجعل  التي  االسباب  • هنالك مجموعة من 

او يتخىل عن هويته الدينية، وقد يكون يف طليعتها الجهل، فقد يجهل 

اإلنسان اهمية التدين او ينكر وجود الله عز وجل وال يؤمن بوحدانيته 

دومنا دراسة ومتابعة وقناعة صحيحة وإمنا اعتمد عىل دعوات مشبوهة 

مغلوطة يسمعها هنا أو هناك، وهذه الدعوات ال تستند اىل دليل علمي 

إطالقا أو أنه نشأ يف بيئة تخلو من االجواء الدينية فاتّبع من سبقه من 

أهله وذويه اتباعا أعمى خالياً من البحث والتمحيص,  والله تبارك وتعاىل 

أشار اىل ذلك يف قوله )َوإَِذا ِقيَل لَُهُم ٱتَِّبُعواْ َمآ أَنزََل ٱللَُّه قَالُواْ بَْل نَتَِّبُع َمآ 

أَلَْفيَْنا َعلَيِْه َءابَآَءنَآ  أََولَْو كَاَن َءابَآُؤُهْم اَل يَْعِقلُوَن َشيْـًٔا َواَل يَْهتَُدوَن(. 

الجانب، من االسباب  أو أحادية  املنقوصة  القراءة   هل ميكن عد 

التي تبعد األفراد أو املجتمعات عن الدين؟ 

مفاهيم  بروز  يف  تتسبب  للدين  املجتزأة  القراءة  ان  كام  بالتأكيد،   •

أن  اىل  والتنبيه  االشارة  ينبغي  وهنا  الدين,  عن  منقوصة  ورؤية  خاطئة 

قسامً من  الخطاب الديني الذي يقدمه البعض خطاب غري مسؤول و ال 

يرتقي اىل مستوى جذب واقناع الناس أو األفراد وبخاصة الشباب، و هذا 

الخطاب غري املسؤول و غري الناهض قد يرتد سلباً عىل وعي الشاب وعىل 

قراره من التدين ألنه سيقرأ الدين من خالل هذا الخطاب فقط.  

ونبذ  واملدنية  التحرض  تبنى  اإلسالم  أن  اىل  تشري  مقوالت  هناك   

الجهل والتخلف، فهل كان لدى االسالم أسساً ومعايري اعتمدها لتطبيق 

ذلك؟  

• ال شك ان اإلسالم يدعو بل يرص عىل االرتقاء بحياة اإلنسان حيث 

ان الرشع اإلسالمي اهتم بكل الجوانب التي تتصل بالفرد ومتس كيانه 

ومنها النهوض بالجانب االقتصادي للفرد وسعى إللغاء الفوارق الطبقية 

بني افراد املجتمع مبا يتالءم وتحقيق الرفاهية للجميع، وما فريضة الزكاة 

‚‚
اإلمام الحسين عليه السالم ثار من اجل 

اإلنسانية كلها وليس من اجل فئة معينة، 
‚‚والسير على نهجه يحقق األمن واألمان.
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لذلك،  مصاديق  اال  واملحتاجني  الفقراء  مساعدة  عىل  والحث  والخمس 

كتابه  يف  تعاىل  الله  قال  إذ  العلم  وطلب  التعلم  عىل  اإلسالم  كام حث 

الكريم )وهل يستوي الذين يعلمون والذين ال يعلمون( وهنالك الكثري 

عليه  الصادق  اإلمام  قال  حيث  التعلم  عىل  تحث  التي  االحاديث  من 

السالم )ليت السياط عىل رؤوس اصحايب حتى يتفقهوا يف الدين( وهنا 

به،  املجتمع  تسلح  العلم ورضورة  أهمية  السالم عىل  عليه  اإلمام  يؤكد 

وهذان منوذجان ملا تساءلتم عنه وهناك من النامذج الكثري، كام يف الحياة 

الزوجية ويف شؤون الدفاع عن االوطان واالعراض واالموال ويف املبايعات 

ويف شتى أمور الدين والدنيا.

 كيف تقرؤون أثر انعكاس التدين عىل تعايش املجتمعات وازدهار 

الشعوب؟ 

• االديان الساموية دعت اىل التعايش والتواصل بني املجتمعات مبا يعزز 

ازدهار الشعوب وتقدمها وقد قال سبحانه وتعاىل يف القرآن الكريم )يَا 

ن ذَكٍَر َوأُنثَٰى َوَجَعلَْناكُْم ُشُعوبًا َوقَبَائَِل لِتََعارَفُوا   أَيَُّها النَّاُس إِنَّا َخلَْقَناكُم مِّ

إِنَّ أَكْرََمُكْم ِعنَد اللَِّه أَتَْقاكُْم  إِنَّ اللََّه َعلِيٌم َخِبرٌي(  ولكن هذا االمر مرتبط 

بفهم الدين فاذا كان فهم الشخص للدين فهام صحيحا سينعكس ذلك 

–بال شك-عىل سلوكه وترصفاته وعالقته باآلخرين، ويعّد ما تتبناه مدرسة 

أهل البيت مصداقاً للفهم الحقيقي للدين، أما الفهم الخاطئ للدين فقد 

انتج مدارس تعيش التصلب والجمود والتكلس وتقوم عىل تكفري اآلخرين 

مام جعلها خطراً يهدد بنية التعايش السلمي.

 يرى البعض أن هناك مخاطر تهدد االلتزام الديني للمجتمع أو تحد 

منه؟ أين تكمن هذه املخاطر؟

اإلنسان  التي يعيش فيها  البيئة  املخاطر كثرية وأولها  أن  • ال شك يف 

وقرناء السوء فهام من ضمن املخاطر البينة التي تهدد الفرد الذي يعد 

غري  اإلعالم  وسائل  كذلك  املخاطر  ومن  املجتمع،  بناء  يف  االساس  اللبنة 

تهديدا  عّدها  وميكن  بل  املغرضة  االجتامعي  التواصل  وقنوات  امللتزمة 

حقيقيا للمجتمع، عرب ما تبثه تلك القنوات والوسائل من برامج هابطة 

إضعاف  يف  فعالة  مساهمة  تساهم  وبالتايل  واملجتمع،  لألرسة  تيسء 

والسامية  النبيلة  القيم واملفاهيم  للمجتمع وتبعده عن  الديني  االلتزام 

التي زرعها الدين، خاصة وأن وراء تلك الربامج والقنوات تقف أجندات 

خارجية تعمل عىل سلخ اإلنسان من انسانيته وجعله ال يقّدر ذاته وال 

يحرتمها، وذلك يحتم علينا ان نعي هذه املخاطر وغريها وأن نقف وقفة 

جادة وأن نسّخر إعالمنا ملجابهتها بشتى الوسائل.

تجاه  املسلم  بالفرد  املناطة  املسؤولية  اىل  االشارة  نود  أخريا..   

مجتمعه؟

• بداية عىل الفرد أن يبني إميانه بناًء رصيناَ سليامَ متأتياً عن قناعة، 

وأن ال يعزف عن مجالس العلامء، وأن يواكب عىل الحضور يف الندوات 

الثقافية والعلمية، وبعد ان يتسلح بالعلم واملعرفة يتطلب منه ان يكون 

اىل  الحقة  واملعرفة  بالعلم  التسلح  بعد  وأدعوه  ومنهجه،  لدينه  داعية 

فان  وبالتايل  ملعتقده،  الرتويج  يف  االجتامعي  التواصل  وسائل  استثامر 

القيام بهذه األمور سيجعل منه شخصاً فاعالً يف الحراك الثقايف، سيّام أن 

هناك حرباً شعواء ال زالت دائرة بني التيار الديني والتيار اإللحادي.
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مالمح الحرب القادمة على العراق

والء الصفار / العراق

العراق عام  لها  التي تعرض  الهجمة الرشسة  وبالتايل فان 
2014 من قبل كيان داعش االرهايب جاءت ضمن ذلك املخطط 
واقتصاديا  سياسيا  وانهاكه  البلد  اضعاف  بهدف  الخبيث 
واغراقه بالديون وابقائه كحلبة رصاع دويل ليكون يف كل حني 
بامس الحاجة للقوات الدولية وسوقا رائجا لتسويق االسلحة، 
الجامهريي  وااللتفاف  العليا  الدينية  املرجعية  فتوى  ان  اال 

حولها وأد ذلك التكالب وافشل جميع املخططات الدنيئة.
بعد  وبالخصوص  االعالمية  للترصيحات  املتتبع  ان  كام 
انتصار العراق عىل كيان داعش يلمس وجود ايحاءات ورموز 
لحرب  مالمح  خالله  يستقرأمن  خبثا  اكرث  ملخطط  مشفرة 

جديدة مل تظهر بَعُدادواتها للسطح.
ونتائج  امليدانية  الدراسات  عىل  االطالع  خالل  لكننامن 
نلمس  املتخصصة  واالحصائيات  والتحليل  البحث  مراكز 
والصواريخ  البارود  لغة  عن  بعيدا  بحروبه  توجه  العامل  ان 
العابرة للقارات خصوصا ان العامل اليوم اصبح بفضل شبكة 
املعلومات الدولية )االنرتنت(قرية صغرية بل اضيق من ذلك 
حيث ميكن اختزاله بشاشة حاسوب او شاشة جهاز محمول، 
وبالتايل فان مالمح الحرب القادمة حسب التوقعات ستكون 
وشبكات  الكرتونية  مواقع  ادواتها  بحتة  تكنولوجية  حربا 

تواصل اجتامعي.
وتأكيدا عىل ماطرح اعاله فان االحصائيات الحديثة التي 
 We اإلعالمية  الرشكة  بينها  من  املتخصصة  اصدرتهااملراكز 
االجتامعي التواصل  حسابات  إدارة  ومنصة   Are Social

وسائل  مستخدمي  عدد  تجاوز  اىل  تشري   Hootsuite
مليارات  الثالثة  العامل  أنحاء  جميع  يف  االجتامعي  التواصل 
يبلغ )7,524(  الكرة االرضية  شخص، مؤكدة ان عدد سكان 
مليار شخص يستخدمون   )3,819( بينهم  مليار شخص، من 
شبكات  عىل  نشطني  شخص  مليار  و)3,028(  اإلنرتنت، 
التواصل االجتامعي، و)5,052( مليار شخص ميتلكون هواتف 
الهواتف  يستخدمون  شخص  مليار  و)2,780(  محمولة، 

لتصفح شبكات التواصل االجتامعي.
كبريا خالل  تقدما  شهد  العراق  ان  البحثية  املراكز  وتشري 
االعوام القليلة السابقة حتى بات يحتل مراتب الصدارة عىل 
ومواقع  االنرتنت  استخدام  مجال  يف  العربية  الدول  مستوى 

التواصل االجتامعي، اذ يسجل املرتبة الرابعة من بني البلدان 
Inter-( العربية املستخدمة لالنرتنت حسب تصنيف موقع

مستخدمي  إحصائيات  يف  املتخصص   )net World Stats
عربيا  الرابعة  املرتبة  كذلك  واحتل  العامل،  حول  اإلنرتنت 
ان سجلت  بعد  بوك(  )الفيس  اعداد مستخدمي  من حيث 
منصات مواقع التواصل االجتامعي أكرث من 13 مليون عراقي 
اي %40 من السكان وذلك مطلع عام 2017، اال انه استطاع 

يف نفس العام ان يقفز ويحتل املرتبة الثالثة.
االعالم  مضامر  يف  واملدرب  املستشار  اعدها  دراسة  ويف 
مستخدمي  قاعدة  إن  فيها  اشار  االحمد(  )خالد  االجتامعي 
)فيسبوك(  االنرتنت  عىل  شعبية  االكرث  االجتامعية  الشبكة 
يف  املستخدمني  اوساط  بني  متزايدا  وانتشارا  توسعا  تشهد 
العامل العريب، مبينا ان عدد مستخدمي هذه الشبكة يف العامل 
دولة   22 يف  مستخدم  مليون   83,1 قرابة  اىل  وصل  العريب 
عربية، مؤكدا ان االرقام تظهر ان العراق جاء يف املرتبة الثالثة 

يف مؤرش عدد املستخدمني.
واكدت مراكز بحثية عىل ان النسبة االكرب من مستخدمي 
االشخاص  من  هم  االجتامعي  التواصل  ومواقع  االنرتنت 
بينام  مميزة،  نسب  النساء  واحتلت  عاما   )30( سن  دون 
اشارت مراكز بحثية ان االلعاب الحديثة املخصصة لالطفال 
اي  مع  التواصل  للمستخدم  تتيح  املراهقني  وبالخصوص 
يشخص يستخدم ذات اللعبة من خالل غرف دردشة داخل 
االنرتنت  خدمة  توفر  مستخدميها  عىل  تشرتط  التي  اللعبة 

لتشغيلها او ما يطلق عليه اللعب )اون الين(.
صورة  لرسم  تكفي  اعاله  املقدمة  ان  الحديث  خالصة 
عن  فضال  العراق  عىل  القادمة  الحرب  مالمح  عن  واضحة 
معرفة ادواتها والفئة املستهدفة خصوصا ان العراق يعد من 
البلدان املتأخرة يف مجال التكنولوجيا وبالتايل فان مثل هكذا 
حروب ستكون غري متكافئة تكنولوجيا الفتقار البلد لوسائل 
املواجهة والدفاع، لذا البد من اطالق حملة استباقية للتصدي 
بطرق  والتعريف  التثقيف  حمالت  خالل  من  الحرب  لهذه 
وتعلم  النفسية  الحرب  مواجهة  وكيفية  الشائعات  مواجهة 
من  بدءا  ذلك  وغري  الناعمة  الحرب  رسائل  تفكيك  وسائل 

الفرد والعائلة واملؤسسات الدينية واالجتامعية والحكومية.

املتتبع للوضع السيايس والترصيحات االعالمية العاملية والدولية وحتى املحلية ازاء العراق يلمح بوضوح وجود 

اياد خفية وخطط مدروسة التريد لهذا البلد تحقيق االمن واالستقرار واالزدهار، خصوصا ان العراق تعرض 

ان معظم  العامل،كام  الحاكمة يف  الغزوات واالحتالل من قبل اإلمرباطوريات  للعديد من  التاريخ  عىل مدار 

الدول املتصارعة تحاول فرض سيطرتها ومد نفوذ اطامعها النها تعتقد بان العراق ميثل عمقا اسرتاتيجيا لها.

رؤى 
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القيم التربوية في

• الباحث :سعد ماجد عبد الحسني

ماجستري علوم سياسية

بحوث

(من بحوث مهرجان ربيع الشهادة 12) الجزء الثاني
الشخصية الحسينية
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 ثالثا : جهاده وشجاعته

إن خــري داللة عىل جهاد وشــجاعة اإلمام الحســني 

)عليــه الســالم(، ما أقــدم عليه يف مواجهتــه للنظام 

الســيايس والعســكري األمــوي برفــض بيعــة يزيــد 

ومواجهته عسكريا يف كربالء يف العارش من محرم سنة 

٦١ هجرية.

ومن ذلك عندما نزل يف طريق كربالء وقطع طريقه 

الحــر بن يزيد الرياحي محذراًإياه مواصلة طريقه اىل 

الكوفــة وإال فمصريه القتل. فقال له الحســني )عليه 

السالم(: « أفباملوت تخوفني؟ ولكن أقول كام قال أخو 

االوس البن عمه وقد لقيه وهو يريد نرصة رسول الله 

)صــىل الله عليه وآله وســلم(، فقال لــه: أين تذهب 

فانك مقتول؟ فقال:
سأميض وما باملوت عار عىل الفتى

                                اذا ما نوى حقا وجاهد مس�لام

وآىس الرجال الصالحني بنفس�ه

                          وفارق خوفا ان يعيش ويرغام«)١(.

كام شهدت الحياة السياســية لإلمام الحسني )عليه 

الســالم( قبيــل واقعــة الطــف، عديدا مــن مواقف 

الشــجاعة والكلمة الثابتة واملنطق الحــق، فُكتُبه اىل 

معاويــة ورفضه واليــة العهد وبيعة يزيــد، وإرصاره 

الخروج عىل سلطته رغم التحذيرات العديدة باعرتاض 

مواصلة ســريه اىل الكوفة، تنم عن رصاحته وجرأته يف 

اإلصحار بالحق، رغم معرفته بنهاية مصريه، فقد كتب 

)عليه السالم( اىل أخيه محمد بن الحنفية، حينام عزم 

الخروج عىل ســلطة يزيد كتابا: « بســم الله الرحمن 

الرحيم، من الحســني بن عيل اىل محمد بن عيل ومن 

قبله من بني هاشم، اما بعد: فان من لحق يب استشهد، 

ومن تخلف مل يدرك الفتح والسالم« )٢(.

وقد ذكر ابن شهرآشــوب يف مناقــب آل ايب طالب 

جملة مــن مواقف الشــجاعة لإلمام الحســني )عليه 

الســالم(، منها منازعته مع الوليــد بن عتبة يف ضيعة، 

فتناول )عليه الســالم( عاممة الوليد عن رأسه وشدها 

يف عنقــه وهو حاكم املدينة املنــورة التي يعيش فيها 

)عليه السالم()٣(. 

ويوم املواجهة يف كربالء، حني اعلن اإلمام الحســني 

)عليه الســالم( ان جيش يزيد مرص عىل قتله، قال له 

البعــض: انزل عىل حكم ابن عمك، فقــال لهم )عليه 

الســالم( بحزم «..اين ال ارى املوت اال سعادة، والحياة 

مع الظاملني اال برما«)٤(.

فــكان اإلمام الحســني )عليه الســالم( رابط الجأش 

شجاعا، وقد بُهر بشجاعته وجرأته حتى أعداؤه لعدم 

انهياره امــام النكبات التي أخــذت تتواثب عليه هو 

وأهل بيته وأصحابه)٥(.

رابعا: مظاهر من مكونات شخصيته 

توافرت يف شــخصية اإلمام الحســني)عليه السالم( 

عديــد من املؤهــالت االخالقية والرتبويــة الجوهرية 

التي امدته بقــوة روحية الحد لها من االميان العميق 

بالله، فكانت احد اهم العنــارص الضخمة التي أَثرَت 

نهضتــه االصالحية وجعلتها خالــدة اىل االن، ذلك ان 

تلك املكونــات وظفها اإلمام )عليه الســالم( ليتفاعل 

بها مع االمة االســالمية، واهم املظاهر لتلك املكونات 

االخالقية والرتبوية:

أ- االحسان والعفو عن الناس

كان اإلمام الحســني )عليه السالم( حليام متسامحا، 

يتســع قلبــه لكل الناس، وان اســاءوا اليــه، اذ تأدب 

بآداب النبوة وحمل روح جده الرسول )صىل الله عليه 

وآله وســلم( يوم عفا عمن حاربه ووقف ضد الرسالة 

االسالمية، فكان )عليه السالم( ال يرد عىل ميسء بإساءة 

بل يحنو عليه ويرشــده اىل طريق الحق)٦(, وقد روي 

عنه انه قال: «لو شتمني رجل يف هذه االذن- واومأ اىل 

اليمنى-، واعتذر يل يف االخرى لقبلت ذلك منه، وذلك 

ان امــري املؤمنني عيل بن ايب طالب حدثني انه ســمع 

جدي رسول الله )صىل الله عليه وآله وسلم( يقول: ال 

يرد الحوض من مل يقبل العذر من محق او مبطل «)٧(. 

وروي انــه يف يوم ما، دخل احد املبغضني لعيل وبنيه، 

فرأى الحسني )عليه السالم( فبالغ يف شتمه وشتم ابيه، 

فنظر )عليه السالم( اليه نظرة عاطف رؤوف، ثم قال 

«خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلني«)٨(.

كــام روي ان غالما له جنــى جناية توجب العقاب، 

فامر )عليه الســالم( بتأديبه، فانــربى العبد قائال: «يا 

مــوالي والكاظمني عــن الغيظ، قال )عليه الســالم(: 

اخلــوا عنه. فقال يا موالي: والعافــني عن الناس. قال 

)عليه الســالم(: قد عفوت عنك. قال يا موالي!: والله 

يحب املحسنني. قال )عليه السالم( انت حر لوجه الله 

ولك ضعف ماكنت اعطيك«)٩(.

هذه الروايات واملواقف وغريها عن اإلمام الحســني 

)عليه السالم( تدلل عن مدى عفوه وحلمه واحسانه، 
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وهــو يطبق ويلتــزم باهتامم االســالم بفضيلة الحلم 

والعفو، بوصفها ســمًة بارزة يف ضبط وتوجيه ســلوك 

البرشية ضمن ســامت املنهج االسالمي، كام انها تعرب 

عن مدى اميان اإلمام )عليه الســالم( برضورة االحسان 

اىل الناس قدر املســتطاع عىل ان يكون هذا االحسان 

مرتبط بالله تعاىل عرب االهداف االلهية النبيلة.

   كــام ان هــذه الروايــات، تعــرب عــن ان الرتبية 

الخلقية لإلمام الحسني )عليه السالم( هي تلك الرتبية 

املحكومة بالقيم التي اقرها االســالم وهي التي متكن 

االنســان املسلم من احســان التعامل مع الله بسالمة 

العقيدة، ومع النفــس مبوضوعية وصدق، ومع الناس 

عىل إعطاء كل ذي حق حقه..)١٠(.

ب- التواضع

التواضــع، هو احرتام الناس بحســب قدرهم وعدم 

الرتفــع عليهم. وهو خلق كريم.. فقــد أمر الله تعاىل 

رســوله محمداً )صىل الله عليه وآله وسلم( بالتواضع، 

كــام جاء يف قوله تعاىل : « واخفض جناحك ملن اتبعك 

من املؤمنني«)١١(.

مــن اهم صفــات اإلمام الحســني )عليه الســالم( 

الشــخصية، التواضع، فقد روي عن سفيان بن مسعر. 

قــال: بلغنــي عن الحســني بن عيل، انه مّر مبســاكني 

يأكلــون كساً ) خبزا يابســاً (، فقالــوا: ياابا عبد الله! 

الغــذاء. فنزل وقــال )عليه الســالم(: ان الله ال يحب 

املســتكربين. فــاكل معهم، ثم قال لهــم: قد أجبتكم 

فأجيبوين. فانطلقوا معه، فلام اتوا املنزل قال لجاريته: 

اخرجي ماكنت تدخرين)١٢(.

هذه الرواية تدلل ان اإلمام )عليه السالم( مل ينشغل 

بنقــص وعيوب وعــدم رفعة مكانة هؤالء املســاكني 

وطعامهــم، بــل تواضع لهم من غــري منقصة، بل عن 

رفعة وجالســهم، وادخلهم منزله واطعمهم ما يدخر 

له وعياله من طعام.

لقد كان اإلمام الحسني )عليه السالم( يتواضع حتى 

مع مقربيه واهله تواضعا خالصا لله تعاىل ال يبتغي به 

اال مرضاته. فحينام تَهاَجَر مع اخيه محمد بن الحنفية 

وحدث كالم بينهام، كتب محمد ابن الحنفية كتابا اليه 

جاء فيــه: «اما بعد يا اخي، فــان ايب واباك «عيل« ال 

تفضلني فيه وال افضلك، وامك فاطمة بنت رسول الله 

)صىل الله عليه وآله وسلم(، ولو كان ملء االرض ذهبا 

ملك امي ما وفت بأمك، فاذا قرات كتايب هذا فرص ايل 

حتى ترتضاين فأنك احق بالفضل مني، والسالم عليكم 

ورحمــة الله وبركاتــه « ففعل اإلمام )عليه الســالم( 

ذلك)١٣(. 

باملقابل كان )عليه السالم( ال يتواضع ابدا للمتكربين 

املتجربين، كمعاوية ويزيد ومروان بن الحكم والوليد 

بن عتبة، حتى قال له احدهم : «ان فيك كربا. فأجابه 

)عليــه الســالم( : كل الكــرب لله وحــده، وال يكون يف 

غريه«)١٤(.

وبقيــت ســمة التواضع عند اإلمام الحســني )عليه 

السالم( سمة واضحة، حتى يف واقعة الطف يف كربالء، 

فعندما سقط ) اسلم ( وهو موىل له رصيعا يف املعركة، 

مىش اليه )عليه السالم( بنفسه واعتنقه، وكان به رمق، 

فتبسم ) اسلم ( وافتخر بذلك ثم استشهد )١٥(. وكذلك 

فعــل مع ) واضح ( الرتيك، فقــال ) واضح (: من مثيل 

وابن رســول الله )صىل الله عليه وآله وســلم( واضع 

خده عىل خدي؟..)١٦(.

كل هذه املصاديق تعرب عن تواضع اإلمام الحســني 

)عليه الســالم(، فكان )عليه السالم( يعيش يف االمة ال 

يأنف من فقريها وال يرتفع عىل ضعيفها وال يتكرب عىل 

احد فيها، يقتدي بجده رســول اللــه )صىل الله عليه 

وآله وسلم( وابيه

ج- الجود والسخاء

لقــد كان اإلمام )عليه الســالم( يحــض ويركز عىل 

الكرم والسخاء والجود ويوجه دامئا بذلك، اذ قال: «يا 

أيها الناس نافســوا يف املكارم.. يــا أيها الناس من جاد 

ســاد ومن بخل رذل، وان اجــود الناس من اعطى من 

ال يرجو، وان اعفى الناس من عفى عن قدرة..»)١٧(.

وكثرية هــي الروايات التي تؤيد جــود وكرم اإلمام 

الحســني )عليه الســالم(، فمن كرمه وعفوه انه وقف 

ليقي دين اسامة بن زيد وليفرج عن همه الذي كان 

قد اعرتاه وهو يحترض مريضا، رغم ان اســامة بن زيد 

كان قــد وقف يف الصف املناوئ ألبيــه ومل يبايعه)١٨(. 

كام انه ُوجد يوم الطف عند استشــهاد اإلمام الحسني 

)عليه الســالم( عىل ظهــره اثر، فســالوا ابنه عيل بن 

الحسني )عليه السالم( عن ذلك؟ فقال: «هذا مام كان 

ينقــل الجراب عىل ظهره اىل منــازل االرامل واليتامى 

واملســاكني«)١٩(. وكان )عليه الســالم( دامئــا ما يقول: 

«صاحــب الحاجــة مل يكرم وجهه عن ســؤالك، فاكرم 

وجهك عن رده«)٢٠(.

كام واشــتهر عن اإلمام الحســني )عليه السالم(، انه 

العدد 122 - شعبان المعظم  1439 هـ2٨



كان يكــرم الضيــف، ومينــح الطالب، ويصــل الرحم، 

وينيــل الفقري، ويســعف الســائل، ويكســو العاري، 

ويشــبع الجائع، ويعطي الغارم، ويشد من الضعيف، 

ويشــفق عىل اليتيم، ويعني ذا الحاجة، وكانت افعاله 

يف كل مفاصل حياته شــاهدة له بصفة الكرم والجود، 

ناطقة بانه متصف مبحاسن الشيم.

اضافــة اىل هــذه املكونــات الرتبويــة واالخالقيــة 

لشــخصية اإلمام الحســني )عليه الســالم(، فقد كتب 

الكثري عن عنارص قوة شخصيته؛ ملا متيزت به بالعديد 

مــن الخصــال والفضائل التي ترابطت مــع ما ذكرناه 

فكان منها:

1- قوة االرادة: وصالبة العزم والتصميم، فقد وقف 

يف وجه الحكــم االموي، ليأمر باملعــروف وينهي عن 

املنكــر، فاعلن بال تردد رفضه توريــث الخالفة ليزيد 

ورفض مبايعته، اذ قال: «:..ومثيل ال يبايع مثله..«)٢١(. 

فرســخ )عليــه الســالم( مبخالفــة يزيد مبــدأً رشعياً 

ودستورياً، وهو ال ينبغي ان يحكم االمة االسالمية مثل 

يزيد بن معاوية.   

2- االباء: لقد كان اإلمام )عليه الســالم( أيََب النفس، 

رفع شــعار الكرامة االنســانية، فلم يخضع الحد، وقد 

وقف يوم الطف قائالً: «..والله ال اعطيكم بيدي إعطاء 

الذليل، وال افــر فرار العبيد، اين عذت بريب وربكم ان 

ترجمــون..»)٢٢(. كــام قال ألخيه محمد بــن الحنفية: 

«..يــا اخــي والله لو مل يكن يف الدنيــا ملجأ وال مأوى 

ملا بايعت يزيد بن معاوية«)٢٣(. هذه املواقف وغريها 

تؤكد ان اإلمام الحســني )عليه السالم( اعطى للبرشية 

درسا يف االباء وعزة النفس والجرأة يف االصحار بالحق.

٣- املوعظ��ة: لقــد عــربت مواعظ اإلمام الحســني 

)عليــه الســالم( يف حياته عن حــاالت اخالقية رفيعة 

املســتوى، ونفع الناس اجياال متعاقبة، وذكرت العديد 

من الروايات مواعظ اإلمام )عليه السالم( للناس، منها 

محاوله تعليمه واخيه الحســن )عليه الســالم( لرجل 

كبري الســن اليحســن الوضوء الصحيح وبطريقة غري 

مبــارشة من خــالل الوضوء أمامه. اضافــة اىل العديد 

من الكلامت الرشــيدة الهادفة اىل ايقاظ الناس واالمة 
االسالمية )٢٤()٢٥(.

هذه بعض من عنارص شخصية اإلمام الحسني )عليه 

السالم(، فاســتيفاؤها رضب من التعقيد للباحث الن 

فضائل وخصال ومقومات وحياة اإلمام )عليه السالم( 

مدرسة كبرية ال تسعها كتاب وال مجلدات.

١- اسامعيل ابن كثري الدمشقي، البداية والنهاية، ج٨، ص ١٨٧.

٢- محمد باقر املجليس، بحار االنوار الجامعة لدرر اخبار االمئة االطهار، 

ج٤٥، ص ٨٧. وينظر ايضا :  جعفر البيايت، االخالق الحسينية، ط ١،) قم ، 

مؤسسة انوار الهدى للنرش، ١٤١٨هـ(، ص١٣٤. 

٣- ابن شهراشوب، مناقب ال ايب طالب، تحقيق : لجنة من اساتذة النجف 

االرشف، ) النجف االرشف، منشورات املكتبة الحيدرية، ١٩٥٦( ، ج٣، ص 

.٢٢٤-٢٢٥

 : تحقيق  السالم(،  )عليه  الحسني  االمام  العوامل،  البحراين،  الله  عبد   -٤

مدرسة االمام املهدي )عج(، ط١ ) قم ، مدرسة االمام املهدي )عج( للنرش، 

١٤٠٧هـ( ص ٦٧.

٥- باقر رشيف القريش، حياة االمام الحسني )عليه السالم(، مصدر سابق، 

ج١، ص ١٧ ومابعدها.

اعالم  السالم(،  )عليه  البيت  الهل  العاملي  املجمع  يف  التاليف  لجنة   -٦

الهداية « االمام الحسني سيد الشهداء «  الكتاب الخامس، ص ٣٨-٣٩.

السالم(، موسوعة كلامت  )عليه  العلوم  باقر  الحديث يف معهد  لجنة   -٧

االمام الحسني )عليه السالم(، ص ٧٣٨.

٨- املصدر نفسه، ص ٧٣٧.

٩- عيل بن محمد الصباغ، الفصول املهمة يف معرفة االمئة، ج٢، ص ٧٦٩. 

١٠- محمد منري سعد الدين، وقفة مع مدرسة الحسني الرتبوية والخلقية، 

دراسات وبحوث مؤمتر االمام الحسني )عليه السالم(، يف مجموعة باحثني، 

القسم الثالث، ص ٣٣٢.

١١- سورة الشعراء، اية : ٢١٥.

١٢- محسن االمني ، اعيان الشيعة، ج ١، ص ٥٨٠.

١٣- ابن شهرأشوب، مناقب آل أيب طالب، ج٣، ص ٢٢٢.

١٤- لجنة الحديث يف معهد باقر العلوم )عليه السالم(، موسوعة كلامت 

االمام الحسني )عليه السالم(، ص ٨٩٤.

١٥- جعفر البيايت، االخالق الحسينية، ص ٣٠٠-٣٠١.

)عليه  الحسني  انصار  يف  العني  ابصار  الساموي،  طاهر  بن  محمد   -١٦

النرش  مؤسسة   ، قم   ( ط١  الطبيس،  جعفر  محمد  تحقيق:  السالم(، 

االسالمي، ١٤١٩هـ(، ص ١٤٥.

١٧- املصدر نفسه، ص ٢٣٤-٢٣٥.

١٨- عبد الله البحراين، العوامل، االمام الحسني )عليه السالم(، ص ٦٢.

١٩- ابن شهر اشوب، مناقب ال ايب طالب، ج٣، ص ٢٢٢.

٢٠- جواد القيومي، صحيفة الحسني )عليه السالم(، مصدر سابق، ص ٣٣٤.

٢١- محسن االمني، اعيان الشيعة، مصدر سابق، ج١، ص ٥٨١. وينظر ايضاً: 

مرتىض العسكري، معامل املدرستني، مصدر سابق، ج ٣، ص ٤٦. وينظر ايضاً: 

احمد راسم النفيس، الطريق اىل مذهب اهل البيت )عليه السالم(، ط١  ) 

بريوت، الغدير للنرش والتوزيع، ١٩٩٧(، ص ٧٧.

للنرش  النعامن  دار  بريوت،   ( املدرستني،  معامل  العسكري،  مرتىض   -٢٢

والتوزيع، ١٩٩٠(، ج٣، ص ٩٧.

)د.م،  التاريخ،  قسامت  عىل  بصامت  تركوا  رجال  القزويني،  لطيف   -٢٣

د.ن، د.ت(، ص ١١٦.

٢٤- جعفر البيايت، االخالق الحسينية، مصدر سابق، ص ٣٢-٣٣.

٢٥- من كلامت االمام الحسني )عليه السالم( التي متتزج بصف املوعظة. 

قوله )عليه السالم( : « ان املعروف اذا اسدي اىل غريه ضاع « و: « إياك 

وما تعتذر منه، فان املؤمن اليسئواليعتذر، واملنافق كل يوم يسئ ويعتذر 

إدام  فانها  الغيبة،  ! كف عن  ياهذا  اغتاب عنده: «  ايضا لرجل  «، وقال 

كالب النار «، وقال : « رش خصال امللوك الجنب من االعداء، والقسوة عىل 

الضعفاء، والبخل عند االعطاء «، و : « البخيل من بخل بالسالم «، وقال: « 

الصدق عز، والكذب عجز، والس امانة..». ينظر يف ذلك حول قصار كلامت 

االمام الحسني )عليه السالم( يف املوعظة وغريها : ابن شعبة الحراين، تحف 

العقول فيام جاء من املواعظ والحكم عن ال الرسول، مصدر سابق، ص 

٢٤٥ ومابعدها.

ش
هوام

2٩ العدد 122 - شعبان المعظم  1439 هـ



زار اكرث من ٧٠ طبيباًمن مختلف دول العامل مدارس االيتام التابعة ملؤسسة االمام الرضا (عليه السالم) التي يرشف عليها مكتب املرجع 

الديني االعىل السيد عيل الحسيني السيستاين(دام ظله الوراف) يف مدينة كربالء املقدسة، لتقديم الخدمات الطبية والعالجية لهذه الرشيحة، 

بشكل تطوعي انساين يهدف ملساعدتهم والوقوف عىل املشاكل الصحية التي يعانون منها.

وقال املرشف العام عىل مدارس االيتام سعد الدين هاشم» تقرير: محمد ضياء الدين
الذي  االنساين  التعاون  مدى  عن  اعرب  ان  استطيع  ال 
التطوعي،  وعملهم  لأليتام  معالجتهم  يف  االطباء  يقدمه 
واالموال التي ينفقونها يف سبيل وصولهم اىل االيتام، حيث 
ان  استثناء»,مبيناً:  املادية دون  النفقات  يتكفلون بجميع 
السالم  عليه  الرضا  االمام  الحسينيةومؤسسة  العتبة  دور 
يقومان بتسهيل دخول االجهزة واملعدات الطبية والعقاقري 
الفريق  ان  القادمني»,منوهاً»  لألطباء  املسبق  والتنسيق 
دولة  من١٢  قدموا  طبيباً   ٧٠ من  يتكون  الزائر  الطبي 

اوربية وآسيوية اضافة اىل العراق». 
وأضاف املرشف العام»ان املؤسسة تعمل عىل بناء مدرسة 
اوالد مسلم مبساحة تقدر بـ١٢٥٠ مرت مربع، تتسع إلعداد 

كبرية من االيتام، لتقليل الزخم يف مدارس االيتام الحالية». 
االيتام  معالجة جميع  الطبي  الكادر  امكانية  عدم  مبيناً» 

سوى الحاالت امللّحة التي تستوجب املعالجة». 
ومن جانبه اوضح االخصايئ يف طب االسنان الدكتور غالم 
مثانية  منذ  عام   العراق كل  اىل  السويد»أقدُم  سامر، من 
سنوات لتقديم املساعدة الطبية لأليتام يف كربالء والنجف، 
الذي  التطوعي  الفريق  مع  وسامراء  الكاظمية  اىل  اضافة 
ودول  وامريكا  وبريطانيا  وكندا  السويد  من  اطباء  يضم 
طبية يف فحص  تقديم خدمات  نعمل عىل  اخرى، حيث 
وأمراض  األيتام،  االطفال  لدى  االسنان  مشاكل  ومعالجة 
العيون، بطريقة تحفيزية لكس حاجز الخوف والقلق من 
وتقديم  مكافئتهم  من خالل  االيتام  االطفال  لدى  العالج 

تقارير

أطباء دوليون
لمعالجةأيتام مدارس مؤسسة االمام الرضا (عليه السالم) في كربالء
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الهدايا لهم».
علم  يف  مختصني  اطباء  استقدام  عىل  وأضاف»نعمل 
النفس يف العام القادم الن الكثري من االطفال بحاجة اىل 
تأهيل نفيس نتيجة لفقدانهم ابائهم ولصعوبة ضغوطات 
مؤسسة  بها  تقوم  التي  الكبرية  الجهود  الحياة».مثّمناً» 
االمام الرضا )عليه السالم( يف رعاية رشيحة االيتام وتقديم 

كافة االحتياجات لهم».
لغرض  الدول  من  عدد  بزيارة  نقوم  أننا  د. سامر»  وتابع 
اال  لهم،  الخدمات  وتقديم  واأليتام  املحتاجني  مساعدة 
اننا نشعر بالفخر لخدمة ابناء الشهداء الذين دافعوا عن 
العراق وعن مذهب اهل البيت عليهم السالم  ولهذا نشعر 

بالراحة والود يف العراق دون بقية الدول التي نزورها».
فيام قال االخصايئ يف طب العيون الدكتور مصطفى روجي» 
انها الزيارة األوىل التي اقوم بها اىل العراق ملساعدة االيتام 
ومعالجتهم، واطمح اىل املزيد من التعاون وتكرار القدوم 
اىل مدارس االيتام يف االعوام  القادمة ملا وجدناه من تعاون 

وترحيب من قبل االدارات و االطفال االيتام».
خدمات  من  تقدمة  ملا  الحسينية  العتبة  نشكر  وأضاف» 
سبيل  يف  لنا  تقدمها   التي  التسهيالت  اىل  اضافة  لأليتام 
افضل  تقديم  اىل  ونطمح  ــدارس  امل هذه  اىل  الوصول 
واملعالجة  التشخيص  خالل  من  لأليتام  الطبية  الخدمات 
اهتامم  من»  وجد  ملا  سعادته  عن  لهم»معرباً  الدقيقة 
برشيحة  السالم  عليه  الرضا  ــام  االم مؤسسة  قبل  من 

الشهداء  ألبناء  واجب  االنساين هذا»  عمله  االيتام»معترباً 
الذين دافعوا عن االنسانية بكل صورها».

بالفريق  االيتام  مــدارس  وتالميذ  ادارة  رحب  بدورهم 
التي  والرعاية  االهتامم  الطبي، معربين عن شكرهم عىل 
ابداها الكادر الطبي داعني اىل املزيد من الزيارات لهم يف 

املستقبل القريب.
عيل  مدرسة  تالمذة  احد  جابر،  مجتبى  الطالب  وقال 
االصغر )عليه السالم(» نشكر االطباء الذين زارونا ملعالجة 
بتواجده يف  الراحة واالطمئنان  عيوننا واسناننا, معرباً عن 

مدارس االيتام التابعة للعتبة الحسينية».
من  اكرث  تضم  الطبية  العاملية  العطف  منظمة  ان  يذكر 
لتقديم  الدول  من  عدد  وتزور  دولة،   ١٢ من  طبيباً   ٧٠
العراق  اىل  واملحتاجني،وتأيت  للمرىض  الطبية  املساعدة 
للسنة الخامسة عىل التوايل ملعالجة ايتام مدارس السيدة 
رقية وعيل االصغر عليهام السالم، ومدارس اخرى لأليتام يف 
عدد من املحافظات بشكل تطوعي مجاين، حيث تتكفل 

املنظمة بجميع نفقات التنقل والعالج.
االمام  مؤسسة  عليها  ترشف  التي  االيتام  مدارس  وتشهد 
ويتيمة  يتيم  والتي تضم حوايل ١١٢٥  السالم  عليه  الرضا 
يف مراحل الدراسة االبتدائية واملتوسطة بني الحني واآلخر، 
زيارات من منظامت انسانية وزيارات تفقدية من النخب 
الروح  ورفع  االيتام  احتياجات  عىل  االجتامعية،للوقوف 

املعنوية لديهم.
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قصيدة

• الشاعر أحمد الخيال
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أوقْف جراَحك وامسْح عربَة القلِم   

وانرثْ عىل غيمٍة ما شئَت من فرحٍ   

وامطْر سواحَل حزِن األرِض أرغفًة   

رتّل عىل حجٍب, من خلفها حجٌب   

واقس��ْم بها ليلًة أضح��ْت معلقًة   

ذي ليل��ٌة ريُحها هّب��ْت عىل عدٍن   

مولوُده��ا غ��رٌّة بيض��اُء طاه��رٌة   

فانسْل بروحك يف ضوٍء به كَُملْت   

ض��وُء النب��ّوِة واإلمياِن م��ن أزٍل   

ماذا عىس وجع��ي، أىّن يكلُّمه؟!!   

وكّل صويت إذا م��ا صْحُت ينظرُه   

آٍت ع��ىل صه��وِة األي��ام, يف دمه   

آٍت إىل دمع��ِة األيت��اِم ميس��حها   

تعرف��ه    األرِض  دروِب  وكّل  آٍت 

آٍت وم��ن غَفلَ��ْت عين��اه طلعته   

يأيت وكّل دم��وعِ الحزِن يحصُدها   

واغم��ْد ظبا وجعٍ يهت��زُّ فيه دمي

وارسْم عىل قبلِة األقامر بوَح فمي

واغس��ْل وجوَه مس��اكنٍي من الربِم

وقْف عىل نجمِة اإلرشاق يف الظلِم

بني الس��موات إذ ترثيك بالقس��ِم

فكان منها ال��ذي نرويه يف الحلِم

له م��آُل الُدنا املس��طوُر يف القدِم

كلُّ الديان��اِت لإلنس��ان واألم��ِم

ض��وُء الواليِة, ال يُبقي ظامً بظمي

وكّل روحي ونبيض صار من كلُمي

بالنع��ِم اإلس��الم  إىل  إلين��ا،  آٍت 

نذُر الوجوِد ل��يك يحييه من عدِم

أب��اً ل��كلِّ غري��ٍب ض��اَع يف اليُتِم

ُخط��اه منث��ورة يف الري��حِ واألََدِم

من قبُل قلٌب له قبَل العيوِن عمي

ال ج��رَح يَبقى وال ن��زٌف من األمِل

الخامس��ة  ..الليل��ة  العظيم��ة  الليل��ة  ه��ذه  يف  أرشق  ال��ذي  الن��ور  إىل 

ب��ن  الحج��ة  أرض��ه  يف  الل��ه  بقي��ة  إىل  املعظ��م..  ش��عبان  م��ن  ع��رشة 

الحس��ن عج��ل الل��ه تع��اىل فرج��ه الرشي��ف وجعلنا م��ن أعوان��ه وأنصاره
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السؤال:
متى يجوز سفر املؤمن إىل البلدان غري اإلسالمية؟ ومتى يحرم؟

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 () لإلمام عيل () «لنئ يهدي الله بك عبداً من عباده خري لك مام طلعت عليه الشمس من مشارقها 
اىل مغاربها».

وعن النبي () أيصاً أن رجالً قال له أوصني فقال: «أوصيك أن ال ترشك بالله شيئاً... 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 سلباً عىل دينه، 

ودين من ينتمي إليه.
يجوز للمسلم كذلك أن يقيم يف البلدان غري اإلسالمية إذا مل تشكّل عائقاً عن قيامه بالتزاماته الرشعية بالنسبة اىل نفسه وعائلته حارضاً 

ومستقبالً.
يحرم السفر اىل البلدان غري اإلسالمية أينام كانت يف رشق األرض وغربها، إذا استوجب ذلك السفر نقصاناً 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.

السؤال:

 ما حكم الزوجة واألوالد البالغني يف سفرهم اىل بلد ينقص فيه الدين ؟

الجواب: 

إذا تأكدت الزوجة وجزمت بأن سفرها مع زوجها يستلزم نقصاناً يف دينها حرم عليها السفر معه.

إذا تأكد األوالد البالغون بنني أو بنات بأن سفرهم مع أبيهم أو أمهم أو أصدقائهم مثال يستلزم نقصاناً يف دينهم حرم عليهم السفر 

معهم.

يقصد الفقهاء ب� (نقص الدين): إما فعل الحرام باقرتاف الذنوب الصغائر أو الكبائر كرشب الخمر أو الزنا أو أكل امليتة أو رشب 

النجس أو غريها من املحرمات األخرى. وإما ترك الواجب كرتك الصالة أو الصوم أو الحج أو غريها من الواجبات األخرى.

السؤال:

ما حكم املهاجر املضطر اىل بلد غري اسالمي ؟

الجواب: 

 إذا حكمت الرضورة عىل املسلم أن يهاجر اىل البالد غري اإلسالمية مع علمه بأن تلك الهجرة تستوجب نقصانا يف دينه، كام لو سافر 

إلنقاذ نفسه من املوت املحّتم أو غري ذلك من األمور املهمة، جاز له السفر حينئذ بالقدر الذي يرفع الرضورة دون ما يزيد عليها.

طبقا لفتاوى المرجع الديني األعلى سماحة آية اهللا 
السيد علي الحسيني السيستاني (دام ظله الوارف)

سفر المؤمن إلى بلد  غير إسالمي

موقع السيد السيستاني دام ظله الوارف
االستفتاءات الشرعية

مسائل شرعية
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مسألة 1٠1٩: املال املقرتض إن كان مثلياً كالدراهم والدنانري والحنطة والشعري كان وفاؤه وأداؤه بإعطاء ما مياثله يف الصفات من جنسه 

سواء أبقي عىل سعره الذي كان له وقت االقرتاض أم ترقى أم تنزل.

وهذا هو الوفاء الذي ال يتوقف عىل الرتايض، فللمقرض أن يطالب املقرتض به وليس له االمتناع ولو ترقى سعره عام أخذه بكثري، كام 

إن املقرتض لو أعطاه للمقرض ليس له االمتناع ولو تنزل بكثري.

وميكن أن يؤدى بالقيمة أو بغري جنسه بأن يعطي بدل الدراهم دنانري مثالً أو بالعكس، ولكن هذا النحو من األداء يتوقف عىل الرتايض، 

فلو أعطى بدل الدراهم دنانري فللمقرض االمتناع من أخذها ولو تساويا يف القيمة، بل ولو كانت الدنانري أغىل، كام أنه لو أراده املقرض 

كان للمقرتض االمتناع وإن تساويا يف القيمة أو كانت الدنانري أقل قيمة.

هذا إذا كان املال املقرتض مثلياً وأما إذا كان قيمياً فقد مر أنه تشتغل ذمة املقرتض بالقيمة، وإمنا تكون بالنقود الرائجة، فأداؤه الذي ال 

يتوقف عىل الرتايض يكون بإعطائها، وميكن أن يؤدى بجنس آخر من غري النقود بالقيمة لكنه يتوقف عىل الرتايض.

ولو كانت العني املقرتضة موجودة فأراد املقرض أداء الدين بإعطائها أو أراد املقرتض ذلك فالظاهر جواز امتناع اآلخر.

الدراهم مثال دنانري  مسألة 1٠2٠: يجوز يف قرض املثيل أن يشرتط املقرض عىل املقرتض أن يؤديه من غري جنسه، بأن يؤدي عوض 

وبالعكس، ويلزم عليه ذلك برشط أن يكونا متساويني يف القيمة أو كان ما رشط عليه أقل قيمة مام اقرتضه.

مسألة 1٠21: لو رشط التأجيل يف القرض صح ولزم العمل به وكان كسائر الديون املؤجلة وقد مر حكمها يف املسألة (٩٨5).

مسألة 1٠22: لو اشرتط يف القرض أداؤه يف مكان معني صح ولزم العمل به، فلو طالب املقرض به يف غري ذلك املكان مل يلزم عىل املقرتض 

القبول، كام أنه لو أداه املقرض يف غريه مل يلزم عىل املقرض القبول، هذا إذا كان الرشط حقاً لهام معاً، أو ألحدهام ومل يسقطه وأما إذا 

أسقطه كان كأن مل يشرتط، وسيأيت حكمه.

مسألة 1٠2٣: يف حكم االشرتاط وجود قرينة حالية أو مقالية عىل تعيني مكان التسليم كبلد القرض أو غريه، ومع فقدها فإن وجدت 

قرينة صارفة عن بعض األمكنة بالخصوص � ولو كانت هي لزوم الرضر واالحتياج إىل املؤنة يف الحمل إليه � كان ذلك يف حكم تعيني غريه 

و لو إجامالً، وحينئٍذ فاألحوط لهام الرتايض وإن كان األظهر وجوب األداء عىل املقرتض لو طالبه املقرض يف أي مكان غريه و وجوب القبول 

عىل املقرض لو أداه املقرتض يف أي مكان كذلك.

مسألة 1٠24: يجوز أن يشرتط يف القرض إعطاء الرهن أو الضامن أو الكفيل، وكل رشط سائغ ال يكون فيه النفع املايل للمقرض و لو 

كان مصلحة له.

مسألة 1٠25: إذا اقرتض دنانري ذهبية مثالً ثم أسقطتها الحكومة عن االعتبار وجاءت بنقد آخر غريها كانت عليه الدنانري األوىل، ولو 

اقرتض شيئاً من األوراق النقدية املسامة ب� ( إسكناس ) ثم أسقط عن االعتبار مل تفرغ ذمة املقرتض بأدائه بل عليه قيمته قبل زمن 

اإلسقاط.

مسألة 1٠26: إذا أخذ الربا يف القرض و كان جاهالً � سواء أكان جهله بالحكم أم باملوضوع � ثم علم بالحال فإن تاب حل له ما أخذه 

حال الجهل وعليه أن يرتكه فيام بعد، وال فرق يف ذلك بني كون الطرف اآلخر عاملاً بالحال وجاهالً به.

مسألة 1٠2٧: إذا ورث ماالً فيه الربا، فإن كان مخلوطاً باملال الحالل فليس عليه يشء، و إن كان معلوماً ومعروفاً وعرف صاحبه رده 

إليه وإن مل يعرف عامله معاملة املال املجهول مالكه.

منهاج الصالحين - ج2

أحكام القرض
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بانوراما

األطهار  االئمة  والدة  تحيي  المقدسة  كربالء 
عليهم السالم في شهــــر شعبــان المعظـــم



• تصوير: قاسم العميدي



تحقيقات

 االعالم والتوعية
• تحقيق: سالم الطايئ  • تحرير: صباح الطالقاين

لالعالم دور كبري يف التاثري عىل سري العملية االنتخابية والقناعة بها ومدى اقبال املواطنني عىل عملية االقرتاع، وهذا الدور إن كان 

ايجابياً وتوعوياً فإنه قد يُديم ثقة الناس يف مشاركتهم باالنتخابات وبالنتيجة تأثريهم يف نتائجها، بعد أن تزعزعت ثقة الناخب خالل 

الدورات السابقة بسبب تنصل الجهات املتصدية للمسؤولية عن تنفيذ وعودها تحت مختلف الذرائع والحجج..

في العملية االنتخابية
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نحو اعالم توعوي يساهم يف التغيري

ولتوضيــح دور االعالم يف العملية االنتخابية تحدث 

االعالمي سجاد الحسيني قائال» ظهرت يف اآلونة األخرية 

توجهات ودعــوات تدعو لعزوف الناخبني عن التوجه 

لإلدالء بأصواتهم يف االنتخابات، بحســب ما يشــاع يف 

بعض وســائل االعالم ومواقــع التواصل االجتامعي أو 

من خالل الرأي العام املحيل». 

واضــاف ان ”مــن أبرز أســباب العــزوف هو عدم 

تحقيق تطلعات الجامهري وما تصبوا إليه من خدمات 

ومستقبل واعد، نعم طرأ تحسن طفيف يف مدخوالت 

األفراد ولكنه مل يكن مبســتوى الطموح وال مبستوى ما 

يتأىت من إيراد للدولة, وكان ضعف التخطيط والتخبط 

يف السياســات واضح وفاضح, فضالً عــن تكرار نفس 

الوجوه التي مل تقدم شيئاً يذكر، هذه االسباب وغريها 

أثــرت اىل حد كبري يف اقبال الناس عــىل االنتخابات»، 

مبينــا ان ”هنــاك رأي عقاليئ يفيد بــان العزوف عن 

االنتخابات ميثل الهروب من مواجهة املشــكلة وعدم 

التصدي لها, وبالنتيجــة يجب أن يصب توجه االعالم 

الهــادف والصادق نحــو ترغيب الجامهــري وافهامها 

بــان صناديق االقــرتاع هي وحدها التــي تغري الواقع 

غري املقبول لدى عامة الشــعب، نحو مستقبل افضل 

وطبقة سياســية تعمل وفق نظام املؤسســات البعيد 

عن املحاصصة والفساد».

وتابــع «إن اســتطعنا توجيــه االعالم نحــو توعية 

مختلف رشائــح املجتمع برضورة املشــاركة وبكثافة 

وارصار يف التغيــري من خالل االنتخابــات فإن النتيجة 

هي الربح االكيد للشعب والوطن».

عدم االنصياع ملحاوالت عرقلة االنتخابات

مدير اذاعة النهرين يف محافظة واســط عالء الفرايت 

أكد عىل «رضورة سعي وســائل االعالم بكافة انواعها 

للرتويج لالنتخابات، باعتبارها الطريق األسلم واالمثل 

للعمل عىل تطوير واقع البالد ورفع القدرات العلمية 

والرتبوية والحضارية“.

واشــار يف حديثــه ان ”من الرضوري جــدا ان يتم 

اختيــار املرشــح الكفوء الذي يســتطيع تقديم كل ما 

يخــدم املصلحــة العامة وليــس املصالح الشــخصية 

والحزبيــة، وأن ال يتأثر الناخب وميّســه االحباط من 

بعض الوجوه السابقة التي كانت تحكم».

مشددا عىل رضورة «توعية الناخب بعدم االنصياع 

واالنجراف ملن يحاول عرقلــة العملية االنتخابية، الن 

ذلك يؤدي اىل الوقوف يف وجه املســاعي الرامية لبناء 

البلد ويحطم ارادة الشعب».

 

تعريف الجمهور بالنظام االنتخايب

استاذ االعالم د. عمران الكركويش أوضح «ان لالعالم 

دورا اساســيا يف املرحلة املقبلــة لالنتخابات الربملانية, 

ويجب أن يكــون هناك حملة إعالمية للمشــاركة يف 

االنتخابات، والبد أن يعمل اإلعالم عىل إظهار املواطنني 

بأنهم أصحاب القرار يف العملية االنتخابية“.

وأضاف ”من مهام االعالم يف املرحلة الحالية العمل 

عىل إعادة الروح والحامس للمواطن تجاه التغيري من 

خالل عملية االنتخابات، وتعريف الرأي العام والناخبني 

بآليات االنتخابات واهميتها وتعريف الجمهور بالنظام 

االنتخايب وكيفية االدالء بأصواتهــم، وتعريفهم بنظام 

القوائم وبالربامج االنتخابية للمرشحني“.

وأردف ”شــخصياً أرى رضورة أن يركز الناخب عىل 

الشــخصيات النزيهة والجديــدة وأن يتجاوز الوجوه 

التقليدية، لــيك يتم اقصاء الفاســدين، وعدم القبول 

بالرشــاوى املقدمــة من املرشــحني، وتجاوز األســامء 

واألرقام يف بداية القوائم ألنها تشري إىل أشخاص ميثلون 

الواقع التقليدي البائس“.

حسني العامريد. عمران الكركويشسجاد الحسيني عالء الفرايت

يجب أن يصب 
توجه االعالم 

الهادف 
والصادق 

نحو ترغيب 
الجماهير 

وافهامها 
بأن صناديق 
االقتراع هي 
وحدها التي 
تغيّر الواقع 
غير المقبول 

لدى عامة 
الشعب.
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ورش تدريبية لضامن نزاهة العملية االنتخابية

مسؤول اعالم مكتب مفوضية كربالء حسني العامري 

قــال «من موقع الشــعور باملســؤولية نــرى انه عىل 

اإلعــالم أن يلعب دورا كبريا يف عملية بناء الدميقراطية 

بالشــكل الصحيح وخاصة أثنــاء االنتخابات التي تعد 

احد مظاهر الدميقراطية“.

واوضح ان ”االنتخاب بالنســبة للناخب هي عملية 

اتخــاذ قرار ســيايس عىل درجــة كبرية مــن األهمية، 

وليس بالبســاطة التي نتصورها، ألنــه حينام ينتخب 

فأنه ينّصُب من يُفرتض أن يخدمه ويدير شــؤونه كام 

يتمنى, وألنه ليس بإمكانه فعل يشء للمرشــح الفائز 

سوى استبداله بعد الدورة االنتخابية التي ال تقل عادة 

عن أربع سنوات, فاملواطن هو صاحب القرار باختيار 

مــن ميثله وال ميكــن ألية جهــة ان تلزمــه يف عملية 

التصويت او عدمه».

واشــار ان ”املســؤولية تقع عىل املواطن يف رضورة 

تجنــب العــزوف عن االنتخــاب، ألن ذلــك يزيد من 

الواقع البائس ويعطي فرصة جديدة للمتصّدين الذين 

مل يثبتــوا الكفــاءة او النزاهة او القيادة الرشــيدة يف 

الدورات السابقة».

وتابــع العامــري «وليك يتــم الحفاظ عــىل نزاهة 

ومصداقية العملية االنتخابية وضامن وصول االصوات 

اىل صناديــق االقــرتاع، فقد عملنا كمكتــب مفوضية 

انتخابــات يف كربالء املقدســة عىل اقامــة أربع ورش 

تدريبية خاصة مبوظفي املكتــب، إلتقان التعامل مع 

االجهزة املستخدمة يف عملية االقرتاع،  وبالتايل سيقوم 

هــؤالء املوظفــون بتدريــب موظفي مراكــز االقرتاع 

الذين ســوف يعملون عىل اســتخدام هــذه االجهزة 

يف يــوم االنتخاب»، منوها ان «مكتب كربالء اســتلم 

قوائم املرشحني حسب التوقيتات الزمنية والتي تشمل 

)١٢ قامئــة و ٨ تحالفات و ٤ أحــزاب منفردة(، تضم 

ما يقارب ١٥٥ مرشــح, تم ارســالها عن طريق مكتب 

املحافظة اىل املكتــب الوطني لتأخذ طريقها للتدقيق 

واالقرار“.
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كيف نفرح لفرحهم؟..

عبدالرحمن الالمي

واملسلمون مندوبون إلظهار السور يف أفراحهم والحزن يف أتراحهم،كام ورد ذلك عن أمئّة املسلمني 

)عليهم الّسالم( يف روايات عديدة؛ ففي الخصال )ج٢ ص٦٣٥( للشيخ الصدوق عن أمري املؤمنني عيّل 

بن أيب طالب )عليه السالم( يف حديث األربعامئة: «أنَّ الله تبارك وتعاىل اطلَّع إىل األرِض فاختارنا 

واختار لنا شيعًة ينرصوننا ويفرحون لفرحنا ويحزنون لحزننا ويبذلون أموالهم وأنفسهم فينا أولئك 

مّنا وإلينا».

 وبسنده عن الريّان بن شبيب عن اإلمام عيّل بن موىس الرضا )عليه السالم( قوله: «يا ابن شبيب 

إْن رسَّك أن تكون معنا يف الدرجات العىل من الجنان فاحزن لحزننا وافرح لفرحنا وعليك بواليتنا»، 

ويف الوسائل )ج ١٤، ص ٥٠٢( نقالً عن كامل الزيارات البن قولويه القّمي بسنده عن مسمع بن عبد 

امللك عن اإلمام جعفر بن محمد الصادق )عليه السالم( قوله: «رحم الله دمعتك أما إنّك من الذين 

يعّدون من أهل الجزع لنا والذين يفرحون لفرحنا ويحزنون لحزننا».

العجالة هو:  الفرح لفرحهم والحزن لحزنهم! وسؤالنا يف هذه  اىل  إذن فنحن مندوبون وبشّدة 

كيف نفرح لفرحهم؟

ال شّك أّن كّل ما يقّربنا اىل الله )تبارك وتعاىل( هو مدعاة للغبطة والسور لنفوسنا، ويف نفس 

الوقت هو مدعاة إلدخال السور والفرح عىل إمام زماننا، وقد ورََد عنهم )عليهم الّسالم( أّن أفضل 

عمٍل يدعونا اىل السور هو صَدقَة الّس واإلكثار من الصلوات عىل محمد وآل محمد )صىّل الله 

عليهم أجمعني(.

مناسبات  أمئّتهم يف  زيارة  العيال، وحثهم عىل  التوسعة عىل  األكيدة  الفرح  مظاهر  من  أن  كام 

الفرج، وزيارة األموات والدعاء لهم، ولتكن كّل  الّسالم( واإلكثار من قراءة دعاء  والداتهم )عليهم 

مناسبة محطّة توقّف وتأّمل لالستغفار ومراجعة النفس، فقد ال تسنح فرصة عودتها ثانية.

وقد يزيد البعض يف مظاهر الفرح ويخرج عن الضوابط واألحكام الرشعية، ويُطلق لنفسه العنان 

الفرح بالخروج عن الحدود والقيود، فيستخدم اآلالت املوسيقيّة  للترصّف كام تشاء، والتعبري عن 

االحتشام،  وعدم  والغناء  الرقص  وإباحة  والفجور،  الفسق  أهل  بألحان  أهازيجه  وتشبيه  املحرّمة، 

مام يؤدي اىل إفراغ املناسبة الرشيفة من محتواها كونهادعوة لالرتباطواالتصال بالله )تبارك وتعاىل( 

وتجديد العهد والوالء ألهل البيت )عليهم السالم ( واالستجابة لهذه الدعوة واملوعد يتحتّم أن يكون 

مبا يُريض الله )عّز وجّل( ال مبا يُسخطه ويغضبه.

إطالق مجموعة  اإلسالمية عىل  الثقافية  واملراكز  الجمعة  املراجع وخطباء  توصيات  توالت  وقد 

توصيات ومالحظات يف كّل عام تبنّي فيها الفرح املسموح، وتذّم الفرح املقدوح.

التقيّد مبا جاء عنهم  الذكرى، علينا  الله )جّل جالله( ونيسء اىل صاحب  ومن أجألن ال نُسخط 

)عليهم الّسالم( فنكون زيْناً لهم ال شيْناً عليهم، وأن ال نتخلف عن دعوات مرجعياتنا فنكون بذلك 

قد أسخطنا الله وصاحب الذكرى وإمام زماننا )عجل الله تعاىل فرجه الرشيف(.

كام أّن للمسلمني مّمن يّتبعون أهل البيت األطهار (عليهم الّسالم) أيّام حزن وافتجاع، يف مناسبات استشهاد الّرسول 
األكرم (صىّل الله عليه وآله وسلّم) والصّديقة الزهراء (عليها الّسالم) وباقي أمئّتهم (عليهم الّسالم) فيلبسون السواد 

فيها، وينصبون األعالم واملواكب ويقيمون مجالس الندب والعزاء، كذلك لديهم مناسبات فرحٍ ورسوٍر وابتهاج، 
يف أيّام األعياد املعهودة واملناسبات اإلسالمّية األخرى مثل املبعث وليلة القدر وانتصارات املسلمني يف غزويت بدر 

والخندق وأيّام مولد املعصومني األربعة عرش (عليهم الّسالم) وغري ذلك.

إضاءات
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تتحدث لـ «الروضة الحسينية» عن  قصة اعتناقها

لمذهب أهل البيت
اشار املستبرص االملاين رايرن استنشل «ان االوضاع يف العراق تختلف متاما عام يصوره اإلعالم الغريب واالوريب».

وقال استنشل يف حديث ملجلة الروضة الحسينية بعد زيارته ملرقد اإلمام الحسني عليه  السالم «انها املرة الرابعة التي ازور فيها العراق, 

واالوضاع فيه تبدو اكرث امنا من السنوات املاضية, اشعر باألمان والراحة وانا يف مرقد االمام الحسني عليه السالم».

وأضاف «كنت طوال الحرب التي يخوضها العراقيون ضد داعش ادعو للمقاتلني العراقيني بالنرص, وان ال يصيب العراقيني واملراقد 

املقدسة اي مكروه».

• تقرير: صديق الزريجاوي • تحرير: فضل الرشيفي

تقارير

عائلة المانية
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البحث عن الحقيقة 
وأوضح استنشل اىل انه «اعتنق اإلسالم ومذهب اهل البيت عليهم السالم 
قبل ٧ ســنوات بعد رحلة طويلة يف البحث عن الحقيقة, مبينا انه «كان 

يعتقد ان الله واحد ليس له ولد او زوجة». 
وعن الكتب التي تأثر بها, قال املســتبرص االملاين «تأثرت بالقرآن الكريم, 
ومــا جذبني العتناق مذهــب أهل البيت عليهم الســالم هو كتاب نهج 
البالغة وكتاب اإلمامة للعالمة الحيل, موضحا ان «رســالة الحقوق لإلمام 

زين العابدين عليه السالم متثل قاعدة اساسية لحقوق اإلنسان».
وعزا استنشل «تأثره مبذهب أهل البيت عليهم السالم اىل اصدقائه الذين 
كانوا يدعونه للمجالس واملناســبات الدينية والتي كان لها االثر الكبري يف 
اعتناقــه لإلســالم, الفتا اىل ان اي كتاب ينقل الصــورة الحقيقة المئة اهل 

البيت عليهم السالم سيؤثر يف القارئ ال محالة».
القراءة قادتني  لألميان  بأوصياء النبي (ص) 

فيام تحدثت زوجة استنشل السيدة سولتان ساحني عن استبصارها قائلة  
«كنا نتعلم يف املدرسة والحظت يف احد الدروس ان بعد وفاة النبي صىل 
الله عليه وآله مل يكن هناك اوصياء بعده, فشــعرت ان خطأ ما يف املنهج 
الــدرايس الذي كنــا نتلقاه  ولكن بعد البحــث والتحقيق توصلت اىل ان 
مذهب اهل البيت عليهم الســالم يقر بوجود االوصياء وهم  االمئة االثنا 

عرش فعرفت ان هذا هو الطريق الصحيح فال ميكن ان يكون هنالك نبي 
ليس له اوصياء».

واســتطردت بالقول « اول كتــاب قرأته هو «ثم اهتديت» للتيجاين وكان 
مــن الكتب املؤثرة يف حيايت, موضحة «انها املرة االوىل التي أزور فيها مع 

ابنتي العراق والعتبات املقدسة».
وأشارت السيدة ساحني ذات االصول النمساوية اىل  ان «زيارتها مع ابنتها 

اىل كربالء مهمة جدا بالنسبة البنتها التي بلغت سن الشباب».
بدورها, قالت الســيدة زكية طاهري ذات االصول االفغانية والتي تسكن 
العاصمة النمســاوية فيينا «زرت كربالء مع عائلتي ســابقا وكان ذلك يف 
عــام ٢٠٠٩, واالن انا اكرر هذه الزيــارة لكوين اريد ان اعلم اوالدي حب 

اهل البيت عليهم السالم الن االغرتاب ميثل خطرا عىل معتقداتهم».
من جهته, ذكر منســق الوفد حســني عبد عيل «ان الوفــد التقى ممثل 
املرجعية الدينية العليا الشــيخ عبد املهدي الكرباليئ والذي وعد برتجمة 
الكتب التي تصدر عن العتبة الحســينية املقدســة اىل عــدة لغات بينها 

اللغة االملانية».
وأضاف عبد عيل «الوفد زار ايضا العتبات العلوية والكاظمية والعسكرية 
والعباســية وقدم لهم رشحا وافيا عن مشــاريع العتبة الحسينية املقدسة 

واقسامها ونشاطاتها».

حسني عبد عيل رايرن استنشل سولتان ساحني
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قراءه في كتاب

اإللحاد
حوار ساخن عن

مثة حوار افرتايض بني توأمني يف بطن أمهام. يسأل أحدهام اآلخر فيام لو 

األول عّمن  فيتساءل  ذلك،  أنّه يشك يف  اآلخر  لهام،فيجيبه  أم  بوجود  يؤمن 

الثاين أن ذلك محض خرافة!!!مبا أننا  يوفر لهام ما يحتاجانِه للعيش، فيقول 

اً، ومل نسمع صوتها ومل نشم رائحتها، فال وجود ليشء اسمه أم.  النرى أمَّ

الحارض،  مكانهام  من  رحيلهام  بعد  القادم  مكانهام  عن  األول  يسأل  ثم 

فيقول الثاين أنه ال يوجد مكان آخر غري هذا الحارض، والسبب أننا مل نسمع 

بأحد قبلنا عاش يف ذلك املكان املقرتح. 

ويستمر الحوار بينهام، وما يقوله التوأم الثاين يشبه ما يقوله امللحدون يف 

عاملنا، فهم ال يؤمنون بوجود الله ألنهم ال يرونه، ومل يعرفوا من عاش حياة 

أخرى غري حياتهم، وبذلك فال حياة بعد املوت.

ومام يتذرع به امللحدون قولهم أنهم ال يؤمنون مبا ال يرونه،وهم ينسون 

غري  حقائق  أنها  عىل  الناس  معها  يتعامل  التي  األمور  من  الكثري  هنالك  أن 

والجاذبية  والعواطف  والعقل  واالليكرتونات  الكهربائية  الطاقة  مثل  مرئية، 

واملغناطيسية واملوجات فوق الصوتية والروح والحياة وسواها.

منذ أن فتح اإلنسان عينيه ووجد تحته أرضا يزرعها، ويبني عليها، ووجد فوقه سامًء تنريها الشمس نهارا، ويزيّنها القمر والنجوم ليال، ووجد ما 

يحتاج ملعيشته ماثالً حوله، أخذ يتساءل عّمن خلق كل ذلك.

    وعند النظر إىل نفسه، أدرك مكامن الحكمة يف خلقه، فأخذ يتساءل عّمن خلقه ودبّر شؤونه، فكان اإلميان بوجود خالق ومدبر واعي هو األصل، 

وكان اإللحاد بنكران الخالق واملدبر هو الشذوذ،وقد اتخذ الفريق األول من آيات الله دليال عىل إميانه، ومل يجد من ألحد سوى التشكيك. 

منذ أن فتح اإلنسان عينيه ووجد تحته أرضا يزرعها، ويبني عليها، ووجد فوقه سامًء تنريها الشمس نهارا، ويزيّنها القمر والنجوم ليال، ووجد ما 

يحتاج ملعيشته ماثالً حوله، أخذ يتساءل عّمن خلق كل ذلك.

عنوان الكتاب: حوار ساخن عن اإللحاد 

 Heated Debate on Atheism

اسم املؤلف: هادي املدريس

سنة النرش: 14٣٨ ه�| 2٠1٧ م(الطبعة الثانية)

• قراءة أ.د.حميد حسون بجيةالنارش: دار أهل البيت (عليهم السالم) للعلوم
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ال  امللحدين  لكن  الخالق،  وجود  عل  األدلة  من  الكثري  املؤمنون  ويقدم 

يقدمون دليال واحدا عىل عدم وجوده،فهم يتذرعون بأشياء خالفية ال تصمد 

أمام النقاش مثل نظرية التطور والصدفة وسواهام. 

طريق  عن  وجوده  للخلق  الخالق  يثبت  ال  ملاذا  امللحدين:  أسئلة  ومن 

الحواس؟ والجواب أن إمياننا بوجود األشياء عن طريق الحواس راجع إىل ما 

يقوله العقل، وما الحواس إال وسائل، وكثريا ما نؤمن قطعيا بأمور بديهية كثرية 

دون املرور بالحواس، ومن ذلك جامل األخالق الحسنة وقبح األخالق السيئة 

وما إىل ذلك، ولكن عندما يحدثك شخص عن تجمع ِقطَع من املعادن وتكّون 

سيارة عن طريق الصدفة، فال يعينك العقل عىل قبول ذلك،فكيف إذا تعلق 

األمر بوجود الكون كله؟

ونقول للملحدين الذين يطلبون الدليل عىل وجود الله أن يتأملوا يف الكون 

مبا  الكون  األول وهو وجود  الدليل  لهم  نذكر  يستخدموا عقولهم حينام  ثم 

ٍء أَم ُْهُم الَْخالُِقوَن()الطور| ٣٥(. ومن  يف ذلك أنفسهم)أَْم ُخلُِقوا ِمْن َغرْيِ َيشْ

عجائب الخلق أن األرض هي الكوكب الوحيد يف مجموعتنا الشمسية الذي 

العني  أن  والثانية  والصلبة،  والسائلة  الغازيّة  الثالث:  بحاالته  املاء  فيه  يتوفر 

تحولها  مختلفة  برتددات  الطيف(  أساسية)ألوان  ألوان  سبعة  تبرص  البرشية 

شبكية العني إىل شفرة كهربائية وينقلها العصب البرصي إىل مراكز اإلبصار، 

يجري  ثم  ألوان،  إىل  ويرتجمها  الشفرة  تلك  بفك  يقوم  املخ  إىل  تصل  وحني 

األلوان،  من  له  حرص  ال  ما  نبرص  وبذلك  املوجات،  هذه  بني  ومزج  تداخل 

واليشء نفسه يحدث عند تذوقنا للطعام. 

ومن األسئلة الكثرية التي يثريها امللحدون سؤالهم: من خلق الله؟ وجوابه 

أننا ال نقول أن كل موجود ال بد له من موجد، لكن الكائنات املوجودة تحمل 

نفس  يحمل  ال  الصانع  هذا  أن  صانعا،وبديهي  لها  فاّن  وبذلك  الصنعة،  أثر 

بذاته،  غني  فالله  مصنوعاته،  بخالف  يكون  أن  له  بد  فال  يصنع،  ما  صفات 

وبذلك يكون السؤال يف غري محله،ومن البديهي أن ملوحة كل يشء بامللح، 

لكن ملوحة امللح ذاتية. 

أننا  اإلله(  كتابه)وهم  يف  دوكينز  ريتشارد  بينهم  ومن  امللحدون  ويعرتف 

غري قادرين عىل استيعاب وتصّور كل ما يف الكون، فمخيلتنا تعجز عن تصور 

املسافات الكبرية، كام تقرص عن تخيل اإللكرتون وسواه، عىل أن عامل األحياء 

الشهري جي يب أس هالدين يقول يف كتابه )العوامل املمكنة(أنه يعتقد أن الكون 

أغرب مام نستطيع تخيله، وأن يف السامء واألرض من األشياء أكرث بكثري مام 

حلمت به فلسفٌةما أو تحلم به، فامذا عّمن خلق الكون؟

ال ميلك امللحدون أدلة عىل إلحادهم، فهم يعتقدون أن مسألة وجود اإلله 

من عدمه هي نوع من الالأدرية، وبذلك تكون مسألة وجود الله أو عدمه لها 

نفس االحتاملية من الصحة، فهم يقولون أنهم قد يعرفون اإلجابة مستقبال، 

وحتى ذلك الوقت يكون الكالم عن االحتامالت وليس عن اليقني، والجواب 

أننا نقول لهم: ملاذا ال تؤمنون إىل أن يحصل الدليل عىل عدم وجود اإلله؟

العقل  أن  العقالين، ونقول  للمنطق  فعال  مبيد  الدين  أن  ادعاءاتهم  ومن 

هو أصل الدين، فاملؤمنون يستخدمون العقل دامئا، بينام يلغيه امللحدون من 

خالل تعاملهم مع أفكار مثل الصدفة والتطور الذايت وسواهام،فنحن نقول أن 

األشياء وضعت بدقة، مام يستدعي –عقال- أنها من فعل فاعل. 

دليل،  بدون  ادعاء  وهو  اإللحاد،  إىل  يؤدي  العلم  أن  امللحدون  ويّدعي 

ومحاولة فاشلة الستاملة أهل العلم اىل طريقهم،بينامالعكس هو الصحيح، ويف 

ذلك يقول أنتوين فلو امللحد الذي اعرتف أخريا بوجود إله أن أينشتاين مل يكن 

الطبيعة  انتظام قوانني  الذي ربط بني  الكبار  الفيزياء  الوحيد من بني علامء 

وحكمة اإلله الخالق،وإمنا يشاركه يف ذلك أساطني فيزياء الكوانتم مثل فرينر 

املوجات  ميكانيكا  مؤسس  الالحتميةوإروينرشودنجر  مبدأ  هايزنربك صاحب 

وماكس بالنك مؤسس فيزياء الكم وبول ديراك من كبار مؤسسيها وستيفن 

إىل  نتوصل  عندما  يقول:  الذي  للزمان(  موجز  كتاب)تاريخ  صاحب  هوكنك 

النظرية الجامعة، فسنتمكن من معرفة الحكمة من الوجود، وعندها سنكون 

"قد عرفنا كيف يفّكر اإلله"، ويقول أيضا" قد ال تجد إجابة إال مشيئة اإلله".

حسب  واإلميان  االنتقايئ  واإلميان  الفطرة  مخالفة  امللحدين:  صفات  ومن 

املقدسات  اهانة  إىل  وامليل  والزئبقية  والرنجسية  باملؤمنني  واالستهزاء  املزاج 

املقدس  وإنكار  املنكر  وتقديس  اإلقصاء  ودعوى  مبكيالني  والكيل  والتعصب 

وسواها،كام ويتميز اإللحاد بالتطرف من أجل تخريب الثقافة العلمية، وهو 

نفس االتهام الذي يوجهونه للدين. 

ويلّح امللحدون عىل الصدفة باعتبارها سببا لوجود الكون، ونقول: لو وجدنا 

سيارة متوقفة عىل قارعة الطريق، فهنالك عدة احتامالت: إما أن تكون تلك 

السيارة قد صنعت نفسها، أو أن الصدفة هي التي صنعتها، أو أن مجموعة 

مهندسني مهرة قد قاموا بصنعها، فأي االحتامالت أقوى؟ 

وترُضب كذلك عدة أمثلة لذلك مثل مثال الطائرة العمالقة ونظرية القردة 

الكومبيوتر،  مفاتيح  لوحة  عىل  النقر  مبجرد  لشكسبري  قصيدة  تكتب  التي 

وعندما أحىص العلامء إمكانية كتابة قصيدة شكسبري املكونة من ٤٨٨ حرفا 

فكيف   .٦٩٠- إىل  ١٠ مرفوعة  يساوي  ذلك  احتامل  أن  الطريقة، ظهر  بهذه 

الحال مع كل الجسيامت يف الكون؟ وبذلك فقد ذهبت الصدفة إىل التقاعدبل 

اىل الفناء. 

وبالنسبة لنظرية دارون، فقد أقّر دارون نفسه يف سريته الذاتية بصعوبة 

تصور كون هائل ككوننا قد نشأ مبحض الصدفة العمياء،ثم قال:"ومن ثم فإين 

أؤمن بوجود اإلله". 

وبخصوص خلق الكون، أصيب امللحدون باإلحباط ألن العلم قدم الدليل 

عىل أمرين: أن للكون بداية أي أنه ليس أزلياً، وأنه نشأ من العدم. 

ويقدم التصميم الذيك دليال آخر ضد ما يرجوه املالحدة،إذيقول أنتوين فلو: 

أوصلني االستدالل الفلسفي للتصميم الذيك إىل اإلقرار بوجود إله حكيم خالق.

أما بخصوص التطور، فيناقض املالحدة أنفسهم عندما يقولون مثال أن كل 

عضو من أعضاء اإلنسان له هدف، لكن وجود اإلنسان نفسه ال هدف له.

ويقّدم الكتاب ما يسوقه امللحدون من افرتاءات عىل الكتب املقدسة وعىل 

ويف  لها،  امللحدين  ونظرة  الدينية  وتفسرياتها  األخالق  يتناول  ثم  الله،  أنبياء 

فصله األخري يتناول تراجع أنتوين فلو، أرشس امللحدين عن اإللحاد،بعد ذلك 

يقدم فصال عن أهل البيت واالستدالل عىل وجود الله يف مجالس أربعة. 

الكبري،  الحجم  تناول كتاب مكّون من ٦٧٩ صفحة من  إن  وأقول رصاحة 

العجالة هو يف واقع األمر  يصلح كل فصل منه ليكون كتابا مستقال، وبهذه 

تجنٍّ كبري عىل الكاتب والكتاب، فال بد للقارئ الحريص من أن يقرأ الكتاب 

بكل تفاصيله قراءة متأنية، فالغنيمة ال تُقّدر بثمن.
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تقارير

مجلة الروضة الحســينية كانت حارضة يف املهرجان 

لعمل تحقيق يســلط األضواء عليه وعىل محتواه وما 

يحمله للعامل من معاين جمة أقلها خط رســالة للعامل 

أجمع أن عراق السالم واملحبة وكربالء اإلباء والكرامة 

مل تســتطع قوى الظالم أن تغري نهجها، أو أن تنال من 

شموخها وسعيها اىل بناء املستقبل املرشق.

وكان��ت االنطالق��ة عن��د رئي��س مهرج��ان النهج 

الس��يناميئ الراب��ع ومدي��ر مجموعة قن��وات كربالء 

الفضائية حيدر جلوخان للحديث عن املهرجان فقال 

« إن مهرجــان النهج الســيناميئ بدورته الرابعة حقق 

كثريا مــام مخطط له من حيث طبيعــة ونوع االفالم 

املشــاركة وعددها فضال عن خضوعها اىل عدة لجان، 

وصــوال اىل فرز 132 فيلام منهــا من 27 دولة لعرضها 

أمام لجنة التحكيــم وهذا العدد يعترب جيدا جدا، أما 

مدة املهرجان فكانت بحدود خمســة ايام يتم خاللها 

عرض جميــع االفالم التي رُشــحت اىل لجنة التحكيم 

عىل فرتتني صباحية ومســائية ليكــون يوم الختام يوم 

• تقرير: عامد بعو

«مهرجان النهج السيناميئ الرابع عرس فني يف كربالء»  هكذا عده املشاركون فيه، ملا يحمله من تنوع يف االفالم املشاركة والشخصيات الحارضة 

والضيوف من مختلف الجنسيات، تأكيدا ملا للسينام من أثر يف بناء الثقافات وتطوير الشعوب والبلدان، ويف محاربة وفضح أساليب أهل الرش، 

ولتقف السينام يف صف من حاربوا بالسالح أومن حملوا أقالمهم سيفا يقطع تخرصات املنافقني والغاشمني، بكتاباتهم وأشعارهم وغريها، استكامال 

ملنظومة كل شخص يدافع بطريقته.

عرس فني في كربالء ...
افتتاح فعليات مهرجان النهج السينمائي الدولي الرابع
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اعالن النتائج وتوزيع الجوائز. 

وبنّي جلوخــان أن « جوائز املهرجــان توزعت عىل 

مجموعتــني، االوىل االفــالم الروائية القصــرية والثانية 

االفــالم الوثائقية باإلضافة اىل جائزة افالم الســيناريو 

، فضال عن جائزة افالم الرســوم املتحركة االنيميشــن، 

وتنافــس )136( فيلــامً عىل هــذه الجوائز، وحكمت 

بينها لجنة مكونة من خمســة حكام دوليني ترأســها 

الفنان العراقي محمود أبو العباس».

فيام تحدث مدير مهرجان النهج الس��يناميئ الرابع 

املخرج الس��يناميئ حس��نني الهاين عن ي��وم االنطالق 

قائ��ال» اليوم تنطلق الــدورة الرابعــة ملهرجان النهج 

الســيناميئ الــدويل الرابع وهذه الــدورة مختلفة عن 

ســابقاتها مــن خالل املشــاركات حيث تم اســتقبال 

3150 فيلام من 117 دولة، وبعد تشــكيل عدة لجان 

منها الفكرية والرشعيــة والفنية تم اختيار 136 فليام 

للمشــاركة يف مســابقات املهرجان االربعة )مســابقة 

الفيلم الروايئ ومسابقة الفيلم الوثائقي ومسابقة فيلم 

االمنيشن ومسابقة السيناريو(.

وأوضــح « ان االفالم املنتجة خصيصا ملهرجان النهج 

الســيناميئ الــدويل ضمت مختلــف الــدول العربية 

واالجنبية ومنها اليابان وايطاليا ومرص وســوريا وايران 

والكويــت واالمــارات, وهــذه الدورة ســوف تكون 

انطالقة قوية وقفزة نوعية نحو صناعة سينام فاعلة يف 

العراق, علام ان املرشوع خريي فبالسينام وبالثقافات 

تبنى الشعوب والبلدان والسينام تشرتك جنبا اىل جنب 

مع السالح والشــعر وغريها يف الدفاع والتثقيف وكل 

يدافع بطريقته.

ويف الس��ياق ذاته تحدث الفنان محسن الجيالوي 

عن األهمية االنس��انية للمهرجان بقوله» إن مهرجان 

النهج السيناميئ يف دورته الرابعة بل وحتى يف الدورات 

الســابقة ميثــل تظاهرة فنية، واســتطيع أن اســميه 

عرســا فنيا عراقيا خالصا يف كربــالء، فهذه االرض التي 

احتضنت سبط رسول االنســانية)صىل الله عليه وآله 

وســلم( االمام الحسني )عليه الســالم( تحتضن اليوم 

ايضا هــذا املهرجان الذي يُعنى باإلنســانية وبحقوق 

العامل، وهذا املهرجان يعنــي اليشء الكثري لنا كفنانني 

حيــث نختلط من خالله، ومن خالل افالمه نطلع عىل 

التجــارب العديدة ونحتك مــع مخرجني ومع مؤلفني 

وغريهم ، عرب الحوارات والندوات الثقافية التي تحصل 

او الجلسات النقدية التي تعقد باملهرجان.

 وأكــد ” ان لهذا املهرجــان اهمية كبرية جدا حيث 

تعجز مؤسســات الدولة عــن اقامة مثلــه وإن املنا 

يف هــذا املهرجــان كبري جدا من خالل مــا يُعرض فيه 

مــن افالم ومن تجارب مهمة جــداً فهناك افالم عربية 

عاملية عرضت يف الدورات الســابقة والحالية حصلت 

عىل نتائج وجوائز قيمة ، كام أن كل اخواننا املخرجني 

العراقيني سواء كانوا يف قناة كربالء او يف باقي القنوات 

فتحــت لهم ابــواب املشــاركة يف مهرجانــات عربية 

وعامليــة من خالل هذا املهرجــان بعدما حققوا نتائج 

مفرحة جدا.

من جانب آخر عرض رئيس اللجنة التحكيمية الفنان 

محمود اب��و العباس الجوائز املقدم��ة لألفالم الفائزة 

فق��ال» إن جوائز املهرجان هي ســبائك من الذهب، 

وقد فاز الفلم االســباين )تحت االرض( للمخرجة نايرا 

ســانز فوينتس بجائزة االفالم الوثائقية، وقد فاز فيلم 

الرســوم املتحركة التايلندي )ذكرى( للمخرج ناجابات 

درايف بجائزة االنيميشــن، فيام حصل الفيلم االفغاين 

)االم مــاري( للمخــرج ســادام وحيدي عــىل الجائزة 

االوىل يف مســابقة االفــالم الروائية القصــرية، وحصل 

عىل الجائزة الثانية الفيلم الهندي )اون( للمخرج ت . 

س. براســتا، وحصل عىل الجائزة الثالثة الفيلم االيراين 

)هــل أ نت كــرة طائرة( للمخرج محمــد بخيش، فيام 

حيدر جلوخان
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فاز الفيلامن العراقيان )2038( للمخرج محمد نوري، 

و)O+( للمخرج وثاب الصكر عىل شــهادات تقديرية 

يف مسابقة أفالم السيناريو ”.

فيام وجه أبو العباس نقدا لعدد من الجهات املعنية 

بالشأن الثقايف حيث قال « ال نريد ان نلقي اللوم عىل 

وزارة الثقافــة فقــط باعتبار انها مل تحقق شــيئا منذ 

عــام 2003، وإن من حقق هم املؤسســات الرســمية 

ومنظــامت املجتمــع املدين التــي تعمل باســتمرار، 

وباجتهــادات شــخصية متت إقامة هــذه املهرجانات 

الســينامئية، وبحسب اعتقادي فان اقامة اي مهرجان 

ســيناميئ حالياً أو اي حراك ثقايف آخــر بالعراق يعترب 

مــؤرش عافيــة وصحة باعتبــار ان العــراق قد خطط 

لتدمريه بطرق شــتى، ومل يكن التدمــري مقصورا عىل 

تدمــري البنى التحتية وامنا هناك مخطط كامل للتدمري 

الفكري والثقايف وتحطيم كل ما من شــأنه رفعة شأن 

االنســان العراقــي، وبحمد الله فقد أســهم املثقفون 

إســهاماً مبارشاً بعملية الدفاع والبناء، وإن كان بشكل 

متواري نوعا ما.

كام قال الدكتور رشيف الس��عدي من كلية االعالم 

جامع��ة بغ��داد ” جئنا اليوم لهــذا املهرجان والحظنا 

حضور فنانني وضيوفا رائعني ومن مختلف الجنسيات 

وهــذا دليل جيل عــىل نجاح هذا املهرجــان ونتمنى 

ان يكون عند حســن ظن الجميع ونسال الله النجاح 

الدائم لهم».

وأضــاف ان « اقامــة مثل هكــذا مهرجانات هذه 

األيام لهي خري دليل عىل دوامة التطوير نحو االفضل, 

عرب التالقح الفكري باملرتبة االوىل، وهو يجســد حالة 

اســتطيع القــول ان من خاللهــا ميكن ايصــال افكار 

متعــددة متثل واقعنــا ومتثل حالة التصــدي لظواهر 

ومشكالت قد يعاين منها الشعب العراقي أو الشعوب 

االخرى «.

وكان��ت خامت��ة محط��ات التحقيق عن��د املخرج 

واملرسحي التلفزيوين عيل الشيباين فقال « إن مهرجان 

النهج الســيناميئ مهرجان دويل تدعــى فيه مجموعة 

من املبدعني الذين يعملون يف حقل السينام, ويف هذا 

املهرجان أشعر ان هنالك طاقة جاملية عظيمة وكبرية 

جدا بان تكون كربالء لها الريــادة ولها االمكانية ولها 

االبــداع املميز يف ان تحتضن هكــذا مهرجانات مثلام 

تحتضن مهرجانــات الفنون التشــكيلية واملسح وما 

ســواه، وبحق أقــول إن هذا املهرجان الســنوي صار 

تقليدا نفتخر به». 

محمود ابو العباسحسنني الهاين عيل الشيبايند. رشيف السعديمحسن الجيالوي
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 الرقابة المالية عند اإلمام علي

د.منارق العكييل

وقد أوىل االســالم اهتامما بالغــا بالرقابة فعمل لها أجهزة 
ودواويــن تبارش رقابة فاعلة ومســتمرة عــىل مالية الدولة 
وحاميتها مــن العبث والضياع بجانب الرقابــة الذاتية التي 
غرســتها العقيدة الصادقة يف نفوس املسلمني، حتى ورد ان 
من اســامء الله الحســنى )الرقيب( بل ورد لفظة رقيب يف 
اكــرث من موضــع يف القرآن الكريم للداللــة عىل أهميتها يف 
املحافظــة عىل املجتمع وصيانة حقوق االفراد وذلك يف قوله 
تعاىل )إِنَّ اللََّه كَاَن َعلَيُْكْم رَِقيبًا( وكذلك يف قوله تعاىل )وَكَاَن 

ٍء رَِقيبًا(. اللَُّه َعىَل كُلِّ َيشْ
امــا الرقابة املالية باملعنى الحديث فيقصد بها املؤسســة 
التــي ترشف عىل النظــام املايل بهــدف املحافظة عىل املال 
العام من الهدر والضياع، وقد كان النظام الرقايب يف اإلســالم 
يرنــو اىل تحقيــق مجموعة من األهــداف ابرزها التأكد من 
اإليــرادات العامة والنفقات العامــة وانفاقها وفق الرشيعة 
اإلســالمية وضمن األوجه املخصصة لهــا دون ارساف، فضال 
عن ســعي الرقابــة املالية يف ظل االســالم اىل مراقبة النظام 

االقتصادي العام ومنع االحتكارات وتحديد األسعار.
 وبهــذا نالحــظ ان مفهوم الرقابة يف اإلســالم مفهوم عام 
وشامل وعىل هذا األساس ميكن القول ان األنظمة الرقابية يف 
اإلسالم مارســت العديد من أنواع الرقابة املالية والتي ميكن 
تقسيمها اىل رقابة مالية من حيث التوقيت )توقيت الرصف( 
اي رقابة مالية ســابقة لعملية الرصف ملنع الغش والتالعب 
بأمــوال الدولــة، ورقابة مالية الحقة للتأكــد من ان األموال 

ذهبت اىل أوجه الرصف املحددة لها.
 اما النوع الثــاين فهو الرقابة املالية من حيث الجهة التي 
تتوالها وتقســم اىل رقابة مالية خارجية تتم من قبل جهات 
خارجية تقع خارج الهيــكل التنظيمي للوحدات االقتصادية 
ورقابــة ماليــة داخلية تتوالهــا جهات من داخــل الهيكل 

التنظيمي للوحدات االقتصادية.
 أمــا النوع الثالث فهو الرقابــة املالية من حيث طبيعتها 
وتقســم اىل رقابة مالية محاســبية تهــدف اىل التحقق من 
ســالمة عملية تحصيل اإليرادات وتســديد النفقات ورقابة 
إداريــة ملراجعة عمل الجهات اإلدارية للكشــف عن مواقع 

األخطاء ومعالجتها.
وتؤكد املصادر التاريخية ان االمام عيل عليه الســالم اوىل 

اهتامما بالغا بالرقابة املالية فكانت من أولوياته استشــعارا 
منه ألهميتها يف إنجاز األعامل، وتحقيق العدالة، وإعادة ثقة 
الرعية بالراعي بعد أن أصابها التشــويه فيام مىض من األيام، 
لذا نراه ينربي بشدة الســرتداد ما نُِهب من أموال املسلمني، 
وما أُِضيع من حقوقهم، فقال قولته املشهورة يف املال املأخوذ 
َج ِبِه اَلنَِّســاُء، َو ُملَك  يف غري حقه: ”َوَواَللَِّه لَْو َوَجْدتُُه قَْد تُزُوِّ
ِبِه اإَْلَِماُء لَرََدْدتُُه، فَِإنَّ يِف اَلَْعْدِل َسَعًة، َوَمْن َضاَق َعلَيِْه اَلَْعْدُل 

فَالَْجْوُر َعلَيِْه أَْضيَُق“.
وقد نهى عليه الســالم استغالل السلطة والنفوذ للوصول 
إىل املنافع الخاّصة، والتوّسع فيها، فيقول باقر رشيف القريش 
))عىل ويّل وقائد املســلمني أن يتفّقد شــؤون والته وعاّمله، 
ويرسل العيون لتحّري أعاملهم وترصفاتهم، ومحاسبة دخلهم 
الفــردي ونفقاتهــم؛ وأموالهم الخاّصة بهم، فــإْن رأى منهم 
خيانــًة لبيت املــال، أو تقصرياً يف واجبات أحــٍد منهم، عزله 

وأنزل به أقىص العقوبات، وصادر أمواله((.
وقد نقلت شــواهد كثرية ألمري املؤمنني )عليه السالم( يف 
ذلــك، منها ما ورد يف كتابــه إىل زياد بن أبيه يف البرصة قوله 
))وإيّن أقسم بالله قسامً صادقاً، لنئ بلغني أنّك خنت من يفء 
املسلمني شيئاً، صغرياً أو كبرياً؛ ألشدّن عليك شّدة تدعك قليل 
الوفر، ثقيل الظهر، ضئيل األمر((، وكذلك يف  كتاب لـه )عليه 
الســالم( إىل بعض عامله «أما بعد، فقد بلغني عنك أمر، إن 
كنت فعلته فقد أســخطت ربك، وعصيت إمامك، وأخزيت 
أمانتك )ألصقت بأمانتك خزية ـ بالفتح ـ أي رزية أفســدتها 
وأهانتهــا(، بلغني أنك جــردت األرض )قرشتها، واملعنى أنه 
أنســبه إىل الخيانة يف املال، وإىل إخراب الضياع( فأخذت ما 
تحت قدميــك، وأكلت ما تحت يديك، فارفع إيّل حســابك، 

واعلم أن حساب الله أعظم من حساب الناس، والسالم».
وإميانــا بأهمية الرقابة يف حفظ األنفس واألموال، وبقيمة 
الفكر الرقايب لإلمام عيل )عليه السالم(، وما يحمل بني جنباته 
من ُمثُل إنســانية غاية يف النبل واملروءة يف وقت نحن أحوج 
فيه إىل رقابة واعية صادقة هدفها الحفاظ عىل ثروات البلد، 
وصيانة كرامة اإلنســان فيه، والحفاظ عىل ممتلكات الرعية 
وحقوقهــا، عن طريــق تفعيل الدور الرقــايب للدولة بحيث 
يُحاَســب املسؤولون واألفراد بال متييز، كام كان معموال به يف 

دولة االمام عيل عليه السالم.

ال يخفى ما للرقابة من أهمية بالغة يف حفظ املوارد االقتصادية للدولة واملحافظة عىل حقوق االفراد 

من التعدي والضياع وهي وسيلة فاعلة لضامن توزيع الناتج القومي بني افراد املجتمع بصورة عادلة، 

وهي تعني يف احدى صورها التأكد من بلوغ األهداف التي تسعى الدول لتحقيقها من خالل السياسات 

االقتصادية واملالية واالجتامعية.

بأقالمهم
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نسيج  أثرت عىل  امتدادات  من  املّدمر  الفكر  لهذا  ملا  االسالمية  لألمة  قضية وجود  متثل  املتطرف  الفكر  مواجهة  مسألة  أصبحت 

املجتمعات، وخلقت اقتتاالً ال ينتهي إال بفرقة املسلمني وإضعافهم وصوالً لخدمة مخططات التقسيم والترشذم..

ومن هذا املنطلق فإن الهزمية العسكرية لحاميل الفكر املتطرف ال تكفي إال اذا اقرتنت بحرب فكرية وإعالمية تتظافر فيها الجهود 

االساس يف خلق مجتمع متعايش  تعد  التي  اىل دور االرسة  املدين، وصوالً  املجتمع  الوعظ واالرشاد ومؤسسات  الحكومية ومنابر 

متحاب بسالم وأمان.

اجتامعياً مؤثراً، ومن هنا كانت فرصة استضافة وفد  العربية حيث ميثل عمقاً  الدينية فعاالً يف عموم املنطقة  التوعية  ويعد دور 

علاميئ مرصي إلطالعه عىل حقيقة االوضاع يف املدن والعتبات املقدسة يف العراق، وإبعاد شبح الشبهات والتزييف الذي تحاول جهات 

عديدة انتهاجه لتمزيق الوحدة االسالمية.

سنحت الفرصة للتحاور بهذه الشؤون مع عضو الوفد املرصي الزائر الشيخ محمد رمضان محمد، الذي يحمل شهادة الدكتوراه يف 

الخطاب الديني وعضوية اتحاد العلامء العريب االفريقي ملكافحة الفكر املتطرف.

عضو اتحاد العلماء العربي االفريقي لمكافحة التطرف:

لن نسمح بافتعال الفتن بين المذاهب االسالمية

حوارات

حاوره: سالم الطايئ     تحرير: صباح الطالقاين
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ما أسباب زيارتكم، وكيف وجدتم العراق خالل هذه الزيارة؟

علامء  بني  الحقيقي  الفعيل  التواصل  فرص  لخلق  الزيارة  جاءت هذه   •

مرص والعراق، والعمل عىل خلق االنفتاح الواعي وتحقيق الوحدة اإلسالمية 

مورست  الكثريين ممن  أذهان  وااللتباس يف  الشبهات  ورفع  املسلمني،  بني 

عليهم محاوالت تشويه صورة املذاهب االسالمية، فضالً عن ايضاح الصورة 

الحقيقية الناصعة عن الشيعة والتشيع و مذهب اهل البيت عليهم السالم، 

ونحن سعداء باملعاملة التي القيناها من عموم الناس وترحيبهم واستقبالهم 

وضيافتهم لنا منذ ان حطت بنا الطائرة يف ارض العراق واىل نهاية زيارتنا، 

فشعرنا وكأننا نعيش يف مرص، وهذا تأكيد عىل ان االمة العربية واحدة ال 

اختالف فيها، وإن ما يحدث من أمور بسبب السياسة ال يؤثر عىل وحدة 

املذاهب، والوقوف جنباً اىل جنب لنرصة االسالم واملسلمني والوقوف بوجه 

من يحاول تشويه صورة ديننا الحنيف. 

زيارة املراجع الدينية والعتبات املقدسة، هل خرجتم منها برسالة معينة؟ 

ح لعموم العامل وهي ان العلامء و الناس يف  • هناك رسالة يجب أن توضََّ

والسليم،  الصحيح  بالدين  عارفون جداً  العراقية  املحافظات  وباقي  النجف 

واالختالف مع بعض املذاهب ال يعيب، الن املذاهب كلها تتفق عىل االصل، 

ولكن قد تختلف يف بعض الفروع، وهذا ليس عيباً يف الدين وال يف اجتهاد 

علامء الدين.

يتدخل  ان  أحد  ألي  نسمح  ال  بأننا  الزيارة  هذه  خالل  من  نبنّي  كذلك 

السنة  بني  العلمية  او  النفسية  او  العقلية  واملشاجرات  الفنت  ويفتعل 

بالتسميات، وُهم  الواقع يقول ليس هناك سنة او شيعة إال  والشيعة، الن 

جميعاً مسلمون تحت راية ال اله اال الله محمد رسول الله.

كام تعلمون فإن مدرسة أهل البيت عليهم السالم تعاين تغييبا يف الرتاث 

االسالمي بشكل عام وقد يكون يف بعضه متعمدا، فهل ترون ما يربر ذلك 

التغييب؟ 

فأي  السالم،  عليهم  البيت  أهل  تراث  اىل طمس  يدعو  ما  ليس هناك   •

انسان لديه عقل ال يقبل ان تطمس أمجادنا وأوليائنا من أهل البيت عليهم 

السالم، ألن مكانتهم ومنزلتهم عند الله عظيمة، وقد أمرنا عز وجل مبحبتهم 

الله ملا يغذوكم  )أِحبّوا  الله عليه وآله حيث قال  بنص سيدنا محمد صىل 

َا  )إمِنَّ تعاىل  وقوله  لحبّي(،  بيتي  أهل  وأِحبوا  الله  بحب  وأحبوين  نعمِه  من 

ميكن  وال  تَطِْهريًا(  َويُطَهِّرَكُْم  الْبَيِْت  أَْهَل  الرِّْجَس  َعْنُكُم  لِيُْذِهَب  اللُه  يُِريُد 

االعرتاض أبداً عىل قول الله تعاىل، وقول رسوله وآل بيته ألنهم حملة أرشف 

تراث بالوجود، ومن نبعهم الصايف جاءت السّنة الرشيفة التي طبّقوها عمالً 

وسلوكاً وتوجيهاً.

لوحدة  وهل من املمكن جعل قضية اإلمام الحسني عليه السالم سبباً   

املسلمني ومحط اهتامم جميع الطوائف؟

• التقريب بني املذاهب ال يعني أن نلغي مذهباً او نطمس مذهباً آخر، 

وال داعي للفرقة بني السلف والخلف وبني السنة والشيعة وبني أمة وأخرى، 

فاإلمام الحسني عليه السالم ثار من اجل اإلنسانية كلها وليس من اجل فئة 

معينة، والسري عىل نهجه يحقق األمن واألمان. 

ومن جهة اخرى فليس هناك ما يدعو بأن ال نستعني بآراء علامء املذهب 

نقول ال  السّنية، نحن جميعاً  املذاهب  بينه وبني  يوجد فرق  فال  الشيعي، 

اله اال الله محمد رسول الله, وال يوجد اي فوارق بني املذاهب فهي ثابتة 

االصول، ولكن هناك تغيري يف بعض الفروع التي ليس لها تأثري عىل صورة 

االسالم الحقيقية وجوهره.

يف الفرتات االخرية ظهر طغيان الفكر املتطرف الذي شّوه صورة االسالم، 

فام هي أهم الخطوات الواجب اتخاذها ملواجهة هذا الفكر املدّمر؟.

• عىل الجميع ان يفهم أن التنظيامت االرهابية ومنها تنظيم داعش ليس 

بالرأي  معهم  اختلفَت  فان  والتحاور،  بالتفّكر  تؤمن  وال  بالدين،  لها عالقة 

بالكفر، ومن هنا يجب ان نعمل عىل مقارعتهم، فمن يرجع  فسيتهمونك 

اىل رشده ويستجيب فهو خري، وإن مل يستجب فعلينا ردعه وال ميكن تركهم 

حق  وجه  بدون  اآلمنني  عىل  ويتعدون  فساداً،  والعباد  البالد  يف  يعيثون 

ويستبيحون الدماء واألعراض والحرمات.. 

العصابات من خالل  بها ملحاربة هذه  العمل  تم  امور  نعم، هناك عدة 

خطب الجمعة، لتفهيم الناس ان هذا الفكر منايف لالسالم، وأن يحافظوا عىل 

ابنائهم ليك ال يتم اغراؤهم واستقطابهم اىل مثل هذا الفكر املتطرف، كام 

أن العمل عىل اقامة املؤمترات والندوات التثقيفية والدينية للقضاء عىل هذا 

الفكر املتطرف واقتالعه من جذوره يعد واجباً مهامً جداً.

ونحن ال نزال نبذل قصارى جهدنا من اجل إبداء موقف ثابت وتوضيحه 

للرأي العام يف كافة وسائل االعالم، بأن هذا الفكر هو فكر ضال ال عالقة له 

باالسالم عىل االطالق من خالل ما شاهدناه من اجرام وحيش بحق االنسانية، 

والتعدي عىل املساجد وحرمات الناس، رغم انهم يعلمون ان من قتل مسلامً 

متعمداً جزاءه جهنم خالداً فيها.

االمة  ومتزيق  العام  الرأي  تضليل  هدفها  مغرضة  اعالم  وسائل  هناك 

وتشويه الدين، كيف ميكن مواجهة تلك الوسائل؟ 

• عىل وسائل االعالم بصورة عامة أن تقف وقفة جادة وحقيقية ملرحلة ما 

بعد داعش، ألنها مرحلة الحرب الفكرية واالعالمية ضد االسالم وما يحمله 

من عقائد سمحاء، ونرى من الرضوري أن تتصدى وسائل االعالم باحرتافية 

للقنوات املغرضة، وأن تجّند جيوشاً اعالمية والكرتونية مؤهلة ومختصة للرد 

الحقائق، وهذه املسؤولية ال تقع عىل وسائل االعالم  الشبهات وبيان  عىل 

فقط وامنا هي مسؤولية مشرتكة، يتحملها خطباء املنابر والجهات الحكومية 

وحتى املواطن نفسه، الذي يعترب النواة االساسية التي ينطلق منها التعايش 

السلمي ومواجهة الفكر املتطرف.  ‚‚
اإلمام الحسين عليه السالم ثار من اجل 

اإلنسانية كلها وليس من اجل فئة معينة، 
‚‚والسير على نهجه يحقق األمن واألمان.
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استشراق

يؤكد كثري من الباحثني والدارسني لالسترشاق وتاريخه واهدافه وشخوصه أنه ترعرع بني أحضان كنسية يف نشأته األوىل، 

وأرضعته ثقافتها وغذته أهدافها ومدته بكل أسباب القوة ليقف يف مواجهة الرشق املسلم عىل أمل إعادة تنصري املسلمني 

وحثهم بالدليل العلمي وغري العلمي عىل ترك دينهم والدخول يف دين الهداية والرشد!

• د. هاشم املوسوي

 سيرة الرسول األكرم
تحت مبضع االستشراق
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ومل يتوقــف التأثــري الكنيس عىل رواد االســترشاق الحديث حتى مع زمن 

تبدلــت فيه الحياة العلمية والثقافية االوربية عرب دخولها مرحلة )التنوير 

األوريب( مــع بدايات القرن الســابع عــرش، وهي املرحلة التي اتســمت 

بالعقالنية واملســاواة بني البــرش والعدالة اإلنســانية والنظرة املوضوعية 

للكون وللظواهر وللثقافات البرشية، وهو ما ال نجد له أية أصداء واقعية 

يف التعامل االســترشاقي مع الثقافة اإلسالمية ورموزها وإبداعاتها املعرفية 

والثقافيــة والعلمية، مام يؤكد روح التعصب والرغبة يف التهديم واالنتقام 

عند أغلب املســترشقني واألكادمييني الغربيني الذين أخفوا معاولهم تحت 

أقالمهــم وتبجحوا بحبهم للحقيقيــة التي ال نجد لها حضــورا فيام كتبوا 

بالرغــم من الجهد العلمي الواضح ومن املتابعة الدقيقة لتفاصيل الثقافة 

االسالمية ، فقها وتفسريا ولغة وأدبا وترشيعا وسرية نبوية.

وكانت سرية الرسول األكرم )( إحدى نقاط التصادم القدمية بني الرشق 

والغرب إذ تعود جذورها األوىل إىل دخول املسلمني إسبانيا ودعوتهم الناس 

هناك إىل االسالم حيث أثريت كثري من القضايا الخالفية بني علامء املسلمني 

وقساوسة بالد )الوندال - األندلس( وكانت شخصية الرسول الكريم وسريته 

العطرة نقطة تصادم وعقبة كبرية يف الجداالت الحوارية بني الطرفني نظرا 

ملا يحمله كالهام من رؤية مختلفة بهذا الخصوص.

واملحزن يف األمر أن تلك الرؤية تطورت وتبدلت مع النشــاط االسترشاقي 

آخذًة منحًى عدائيا ســلبيا مغاليا يف انتقاد شــخصية الرسول واستهدافها، 

وهــذا األمرال نجد له منحى مشــابها أي يرد باملثل عند علامء املســلمني 

ومثقفيهــم حيث ينظــرون إىل أنبيــاء الديانات الســاموية األخرى بكل 

تقديــس ووقار وإجــالل، وهو ما  التفــت إليه)دينيه( أحد املســترشقني 

املنصفني فوصف ميول أغلب مسترشقي أوربا يف التعامل مع سرية الرسول 

محمد، بالقول: ) يخيل إلينا بأننا نســمع محمدا يتحدث يف مؤلفاتهم إما 

باللهجــة األملانية وإمــا باللهجة الربيطانية أو الفرنســية، وال نتمثّله بهذه 

العقلية والطباع التي ألصقت به يحّدث عربا باللغة العربية!!!(

ولعل مكمن الخلل يف الرؤية االســترشاقية الجاهزة عن شــخصية الرسول 

تعود إىل عدم قدرة هذه الرؤية عىل معالجة واقعة أو حدث كوين ميتد إىل 

عامل الغيب مرتبطا بأســباب السامء من خالل همزة وصل اسمها )الوحي( 

 )( تجمــع مبارشة بــني صاحب هذا الحــدث )محمد بن عبــد الله

وبــني الله ســبحانه وتعاىل خالق األكوان ومدبر األمــر ومصطفي األنبياء، 

وهي ال شــك تجربة من نوع فريد تخرج عن حدود العقل الذي تذرع به 

املســترشقون وتتجاوز أطر تحليالتهم املنطقية التــي تأىب قبول رس غيبي 

عظيم كهذا!

يف حني ال يتعامل املســلمون مع السرية النبوية عىل أنها مجموعة أحداث 

تاريخيــة رصفة قابلة للتحليل وللنقد واالنتقاد، وكان االوىل باملســترشقني 

مراعاة وجهة النظر اإلســالمية عند الدخول ملناقشــة أحداث السرية وهو 

رشط مــن رشوط االنصــاف املعــريف واملوضوعيــة التي تقتــي  احرتام 

املصدر الغيبي لرســالة نبي اإلسالم، والوقوف عىل معرفة الوحي ومفهومه 

اإلســالمي، ثم اإلحاطة بكل جوانب البحث التاريخي وتقيص كل وجوهها 

املمكنة وصوال إىل معرفة الحقيقة كام هي، والبت بصدقيتها أو تهافتها.

يف كتابــه )محمد يف مكة( تتبدى هــذه الحقيقة بوضوح عند )مونتغمري 

واط( مؤلف الكتاب الذي يتحاىش ذكر )قال الله( عندما يستشــهد بقول 

قرآين ليقول: )قال القرآن( أو )قال محمد( الذي عده مؤلف الكتاب متأثرا 

بأفكار )ورقة بن نوفل( املســيحي كام يورد صاحب هذا الكتاب املتمركز 

عىل حقيقة تافهة تذهب إىل أن اإلســالم ما هو إال مجرد تلفيقات يهودية 

ومسيحية صنعها محمدبن عبد الله،حيث يعزو الكاتب املذكور نبوته إىل 

مجرد )تخيل خالق( مستبعدا لقاء الرسول األكرم بجربئيل عليه السالم من 

الناحيــة التاريخية، وذاهبا إىل أن القرآن ليس كالم الله بقدر ما هو  إنتاج 

لاّلوعي الجمعي العريب، مفّسا غزوات الرســول ومعاركه الجهادية تفسريا 

اقتصاديــا تجيزه الحاجة إىل األموال الطائلة إلرغام العرب عىل الدخول يف 

الطاعة وغري املســلمني من سكان الجزيرة عىل دفع الجزية، والغرابة كلها 

تتجىل يف تفكري هذا املســترشق عندما يفس ذهاب الرسول األكرم املعتاد 

إىل غــار حراء لغرض التعبد بقوله: إن زيــارة محمد لحراء ميكن أن تكون 

فراراً من حر مكة خالل فصل الصيف!!!

أما املســترشق املوســوعي )كارل بروكلامن)واملحســوب عىل االسترشاق 

األملاين غري املرتبط مبؤسســة اســتعامرية كام هو حال االسترشاق الفرنيس 

واالنجليزي والهولندي فقد تحدث يف كتابه )تاريخ الشــعوب اإلســالمية( 

متجاوزا ســابقه حينام نفى أية خصوصية للرسالة االسالمية ناظر إىل نبوة 

)نبينا محمد)(( عىل أنها ليســت نبوة باملعنى الصحيح وإن صاحبها 

شــخص نضجت يف داخله فكرة أنه مدعو ألداء رسالة النبوة األمر الذي مل 

يرث الغرابة عند قومه الذين اعتادوا عىل وجود الكهان داخل النظام القبيل 

يف مكة وما حولها قبل أربعة عرش قرنا.

 )( ويبالغ بروكلامن يف اعتامد الروايات الشواذ كقوله باعرتاف محمد

بآلهات قريش الثالث اللوايت كان العرب يعتربوهن بنات الله، وأشــار فيام 

أشــار يف كتابه هذا اىل أن النبي ذكر هذه اآللهة يف إحدى اآليات املوحاة 

اليه بقوله: ) تلك الغرانيق العىل وإن شفاعتهن لرتتجى( ثم ما لبث محمد 

أن أنكر ذلك يف اليوم التايل!!! وهذا افرتاء واٍه إىل درجة أنه ال يستحق أن 

يرد عليه..

ويتابع )فلهوزن( سابقيه يف كتابه )تاريخ الدولة العربية من ظهور االسالم 

اىل نهاية الدولة االموية(  فيقول معلال تحويل القبلة من بيت املقدس اىل 

الكعبة : ) واعتربت مكة مركزا لإلســالم ، ومن هذه اللحظة فصل االســالم 

عن اليهودية فصال تاما ونهائيا وجعل دينا عربيا قوميا( بينام فس الرسالة 

االســالمية تفسريا سياســيا خالصا جاعال من شــخص الرسول مجرد إنسان 

طامح للســلطة اســتطاع بقوة ارادته توحيد العرب عــىل دين واحد هو 

نسخة طبق االصل عن اليهودية كام يدعي.

ومــن خالل النامذج االســترشاقية الثالثة التي عرضنا بإيجاز شــديد ألهم 

آرائها يتبني لنا أن أولئك املســترشقني وعىل اختالف مشاربهم وتوجهاتهم 

قد انقادوا اىل منهج فكري واحد عند تعاملهم مع الســرية الشخصية لنبي 

االســالم، وهو منهج خاطئ مل يكن ليضع املعرفــة الحقيقية هدفا له عند 

التعامل مع أحداث هذه الســرية وعالقة صاحبهــا باألحداث الكربى التي 

رافقت البعثة النبوية، وإمنا كان الهدف الرئييس متمثال مبحاولة االسترشاق 

وضَع سرية الرســول األكرم وجهاده األســطوري تحت مبضعه الذي اعتاد 

عىل تزييف الحقائق وتشويه كل ما ميت لإلسالم ولرموزه العظيمة بصلة.
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اسرة ومجتمع

يحتفل املسلمون يف مختلف بقاع الكرة االرضية بوالدة رسول الله محمد وآله بيت االطهار (عليهم السالم) حيث يقيمون مجالس 

الفرح ويذكرون فيها اقوالهم وجوانب من سرية حياتهم ويتبادلون التهاين بينهم او يقصدون املراقد املقدسة ألوليائهم للزيارة متبعني 

بذلك اقوال النبي وأهل البيت عليهم السالم حيث ورد عن االمام جعفر الصادق(عليه السالم)  انه قال: (أحيوا أمرنا رحم الله من 

أحيى أمرنا )،وهذا يؤكد عىل اهمية إحياء امرهم يف الفرح أو الحزن، وتعد زيارة مشاهدهم املطهرة مظهرا من مظاهر ذلك االحياء .

المناسبات الدينية ...
وتصحيح المسار

كام أن احياء مناســبات اهل البيت )عليهم الســالم( ومنها مواليدهم 

الرشيفة، له أثار كبري للفرد واملجتمع ملا تتضمن من معانٍ  ودالالت كثرية.

مجلــة الروضة الحســينية اعدت تقريــراً عن اهمية احيــاء امر اهل 

البيت)عليهم السالم(.

فوائد املناسبات الدينية

ال شــك ان ما ورد من آيــات قرآنية وأحاديث للنبــي واألمئة االطهار) 

عليهــم الســالم( تؤكد وتويص بإحيــاء ذكرهم عىل مــدى العصور ونقل 

احاديثهم وعلومهم عرب االجيال لالقتداء بسريتهم وتطبيقها يف حياتنا, ويف 

هذا يقول الشــيخ حســن موىس الصفار  يف مقال له نرش يف مجلة الواحة 

الفصليــة ، بعنوان)إحياء املناســبات الدينية بني الواقــع والطموح(: لعل 

من أهم فوائد املناســبات الدينية، التي تهتم مجتمعاتنا بإحيائها، كذكرى  

مواليــد النبي واألمئة مــن أهل بيته )عليهم الســالم( وذكريات وفياتهم، 

أنها تشــكل فرصة جيدة لتعريــف أجيال املجتمع بالقــدوات الصالحة، 

ولتقديم ســرية النبي والطاهرين من أهل بيته، كنامذج للتأيس واالقتداء, 

فإحياء هذه املناسبات، تذكري لألمة بالقدوات والنامذج الصالحة، وتوثيق 

للتواصــل بني أبناء األمة وتاريخهم اإلســالمي املجيــد، وهي إطاللة عىل 

الصفحات املرشقة من سري األولياء والسلف الطاهر.

وأضــاف أنه: أمر رائــع ومفيد أن تجتمع هذه الحشــود الضخمة من 

الناس، رجاالً ونساًء كباراً وصغاراً، لالحتفاء بذكرى استشهاد االمام الحسني 

يف عاشــوراء، أو يف املناسبات املشــابهة، وان يتفاعلوا مع أحداث نهضته 

املباركة، واالصغاء اىل تفاصيل سريته العطرة، وإظهار تعاطفهم وتفاعلهم 

مع مواقفــه املبدئية, وإن ذلك يوفّر يف نفوســهم زخــامً روحياً، وأصالة 

إميانية، ويجعلهم اقرب إىل خط وسلوك أولئك الرجال اإللهيني الصالحني، 

وأبعــد عن طريــق مناوئيهم من الظاملــني واملنحرفني, لذلــك ينبغي أن 

توظف تلك املناســبات من أجل إنجاز هذا الهدف، بحيث يتعرف أبناؤنا 

عىل حيــاة أمئتهم الهداة، ويتحفــزون لالقتداء بهــم يف التزامهم املبديئ، 

واســتقامتهم األخالقية، ومتســكهم بالقيم الفاضلة, كام أن ذكر مصائب 

أهل البيت عليهم السالم ينبغي أن يكون ضمن هذا السياق، وليس مجرد 

إثارة لعواطف الحزن واألىس.

أهمية الشعائر

كام أن إلحياء الشــعائر أهمية كبرية يف ترســيخ مبادئ االسالم وتقوية 

أوارص التعــاون يف املجتمع وغريها من الصفات الحميمة لدى الناس فقد 

ذكــر يف كتاب بعنوان )دور أهل البيت )ع( يف بناء الجامعة الصالحة ج٢ 

( ملؤلفه الســيد محمد باقر الحكيم أن الشــعائر تعتــرب» أحد الخطوط 

الثابتة يف الرشيعة االسالمية ألنها تعرب عن حاجات انسانية ثابتة يف الحياة 

االجتامعية لإلنسان، ولذلك فهي ال تتغري بتغري اساليب الحياة االجتامعية 

• اعداد: محمود املسعودي
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أو ظروف التطور املدين يف حياة االنسان، وهذا الثبات يف الشعائر ينطلق 

من الدور الذي تقوم به الشعائر الذي يعرب عن هذه الحاجات الثابتة يف 

الحياة االنسانية والذي ميكن أن نتبينه يف االبعاد االربعة التالية :

االول : أن الشــعائر تعتــرب اطاراً يحفظ للجامعــة وجودها من الضياع 

ومتاســكها ووحدتها من التفكيك والتفرق وهذا يعرب عن حاجة اجتامعية 

ثابتة يف الحياة االنسانية .

الثاين : أن الشــعائر لها دور مهم يف تشــخيص هوية الجامعة وترسيخ 

انتامئها إىل االسالم ومتيزها عن الجامعات االخرى ; بحيث تحقق الشعائر 

أصالة االمة واســتقالل شــخصيتها وينّمي فيها الشعور باالعتزاز والكرامة 

واالنتامء إىل االســالم والهوية واالســتقالل والعزة والكرامة من الحاجات 

االنسانية الثابتة .

الثالث : أن الشــعائر .... تؤثر عىل املحتوى الداخيل )النفيس( لإلنسان 

: الشــعوري والعاطفــي والعقيل من خالل املامرســة املســتمرة وتطابق 

الظاهر مع الباطن والشــكل مع املضمون ; هذا من ناحية الفرد املامرس 

، ومضافــاً إىل ذلك يكون لهــا دور يف الحالة االجتامعية العامة وشــؤون 

االفــراد االخرين من خــالل ما توجده من عرف عام يكــون له تأثري اكرب 

من القوانني والترشيعات أحياناً، فهي تساهم بشكل فعال يف إيجاد حالة 

الثبات واالستقرار واالنسجام العام يف الفرد واملجتمع .

الرابع : إن الشــعائر لها آثار ومداليل تعرب عن حاجات ثابتة متعددة : 

)تربوية( كإيجاد العرف العام الذي يســاهم يف ضبط السلوك االجتامعي 

لالفــراد، و)سياســية( مــن خــالل االداء الجمعي للشــعائر كام يف صالة 

الجامعــة والجمعــة والحج الذي يظهــر قوة الجامعة ومتاســكها وعزتها 

وكرامتهــا ، ويــؤدي إىل كس حالة الخوف والرتدد عنــد بعض االفراد من 

خالل االنســجام يف الحركة مع االخرين ، و)اجتامعية( من خالل تأكيدها 

للعالقات االجتامعية بني الجامعة وايجاد روح التكافل والتعاون والتفاهم 

واملودة بني افرادها ، وتبادل املنافع واملصالح بينها )ليشهدوا منافع لهم( 

كــام هو يف الحج ، و)إعالمــي( من خالل ما تقدمه الشــعائر للناس من 

مضامني عقائدية ومفاهيم فكرية واخالقية ، وكذلك ميكن أن تكون بعض 

الشعائر أفضل وسيلة للتعبري عن املتبنيات السياسية واالجتامعية .

جواز إقامة االحتفاالت يف املناسبات الدينية

يتكرر السؤال بشكل دامئي حول اقامة االحتفاالت يف املناسبات الدينية 

وهــل فيها دليل ام أنها مخالفة للرشع، وبعد البحث وجدنا االجابة التي 

تؤكد وباألدلــة عىل جواز االحتفال بهذه املناســبات الدينية، ففي موقع 

مركــز االبحاث العقائدية طرح الســؤال )ما هو الدليــل عىل جواز إقامة 

االحتفــاالت يف أفراح محّمــد وآل محّمد؟( فتمت اإلجابــة عنه مبا ييل» 

هناك اســتدالالت عديدة لجواز االحتفال مبولد النبّي)صىّل الله عليه وآله 

وســلّم(، وأهل بيته)عليهم السالم(، اســتدّل بها علامء الفريقني رّداً عىل 

الوّهابية، التي ترى أّن االحتفال مبولده)صىّل الله عليه وآله وسلّم( بدعة، 

من األدلّة:

١- قوله تعاىل: )) َذلَِك َوَمن يَُعظِّم َشــَعائَِر اللِه فَِإنََّها ِمن تَقَوى الُقلُوِب 

(( )الحج:٣٢(، باعتبار أّن شــعائر الله تعــاىل هي أعالم دينه، خصوصاً ما 

يرتبــط منها بالحّج؛ ألّن أكرث أعامل الحّج إمّنا هــي تكرار لعمل تاريخي، 

وتذكري بحادثة كانت قد وقعت يف عهد إبراهيم)عليه الســالم(، وشــعائر 

اللــه مفهــوم عاّم شــامل للنبّي)صــىّل الله عليــه وآله وســلّم( ولغريه، 

فتعظيمه)صىّل الله عليه وآله وسلّم( الزم. 

ومن أســاليب تعظيمه: إقامة الذكــرى يف يوم مولده ونحو ذلك، فكام 

أّن ذكرى ما جرى إلبراهيم)عليه الســالم( من تعظيم شعائر الله سبحانه، 

كذلــك تعظيم ما جرى للنبّي األعظم محّمد)صىّل الله عليه وآله وســلّم( 
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يكون من تعظيم شعائر الله سبحانه.

٢- قولــه تعاىل: )) ذَكِّرُهم ِبأَيَّاِم اللِه (( )ابراهيم:٥(، فإّن املقصود بأيّام 

الله: أيّام غلبة الحّق عىل الباطل، وظهور الحّق، وما نحن فيه من مصاديق 

اآلية الرشيفة؛ فإّن إقامة الذكريات واملواسم فيها تذكري بأيّام الله سبحانه.

٣- قولــه تعــاىل: )) قُــل ِبَفضِل اللــِه َوِبرَحَمِتــِه فَِبَذلِــَك فَليَفرَُحوا (( 

)يونــس:٥٨(، إذ مــن املصاديق الجليّــة لرحمة الله ســبحانه هو: والدة 

النبّي)صىّل الله عليه وآله وسلّم(، الذي أرسله الله رحمة للعاملني، فالفرح 

مبناسبة ميالده)صىّل الله عليه وآله وسلّم( مطلوب ومراد.

٤- قوله تعــاىل: )) َورَفَعَنا لَــَك ِذكرََك (( )الــرشح:٤(، فإّن االحتفاالت 

مبيالده)صىّل الله عليه وآله وسلّم( ما هي إالّ رفع لذكره، وإعالء ملقامه.

٥- قولــه تعــاىل: )) قُل الَّ أَســأَلُُكم َعلَيِه أَجــراً إاِلَّ املَــَودََّة يِف الُقرىَب (( 

)الشــورى:٢٣(، بأّن موّدة ذوي القــرىب مطلوبة رشعاً، وقد أمر بها القرآن 

رصاحــة، فإقامة االحتفاالت للتحّدث عاّم جرى لألمئّة)عليهم الســالم( ال 

يكون إالّ موّدًة لهم.

وُه (( )االعراف:١٥٧(،  ٦- قولــه تعاىل: )) فَالَِّذيَن آَمُنوا ِبِه َوَعزَُّروُه َونرََصُ

باعتبار أّن إقامة االحتفال للتحّدث عنه)صىّل الله عليه وآله وســلّم( فيه 

نوع من التعظيم والنرصة له.

االستثامر االمثل 

وبالنســبة التباع أهل البيت عليهم الســالم يرى األعالم واملفكرون أن 

املناسبات وباألخص ذكرى والدات ووفيات أمئة اهل البيت)عليه السالم( 

ينبغي ان ال متر من غري ان نتعلم من اقوالهم وسريتهم وحياتهم واعتبارها 

دســتوراً لنا يف الحياة, ويف ذلك يقول الشــيخ محمــد صنقور من مملكة 

البحريــن يف مقال له: ان  امر أهل البيت )عليهم الســالم( الذي أوصت 

الروايات املأثورة عنهم بإحيائه هو معامل الدين االسالمي الذي يُعرف من 

طريقهم يف مقابــل ما يتداوله الناس من غري طريقهم, ذلك النَّ طريقهم 

هــو وحده الذي مل يَُشــبْه انحراف أو تجاوز عام جاء بــه القرآن الكريم 

وســنة النبي )صىل الله عليه وآله(، وعليه فكلُّ ما ثبت عنهم من تفسريٍ 

للقرآن أو بياٍن ألصول وفروع العقيدة وتفاصيل االحكام الرشعية الفقهية 

ومــا أُثر عنهم من إيضاٍح لقيم الدين وتوصياته ومواعظه كلُّ ذلك يكون 

تناوله وتأصيله وترويجه داخٌل يف ســياق اإلحياء ألمر أهل البيت )عليهم 

السالم(.

وأكــد أن»َ عقد املجالس التي يُســتعرض فيها مآثر أهل البيت )عليهم 

الســالم( وِســرَيهم ومكارم أخالقهم، واملجالس التي تُعقد ليُستعرض فيها 

ني أخذ الدين عنهم والتي هي تعبرٌي آخر  الرباهني والحجج املقتضيــة لتعُّ

عن امامتهم, واملجالس التي تُعقد ليُستعرض فيها ما يُنتج التوثيق للعالقة 

والصلــة بهم ليكون ذلــك طريًقا ألخذ الدين عنهم والتمثُّل بســجاياهم 

ومكارم أخالقهم, كُّل ذلك يقع يف سياق االحياء ألمرهم».

ونبــه اىل رضورة أن يكون» اســتحضار ذكريــات مواليدهم ووفياتهم 

وعقد املجالس لذلك واســتثامرها ألجــل تأصيل الوالء لهم وتوثيق الصلة 

بهم من خالل استعراض مآثرهم ومناقبهم والظالمات التي وقعت عليهم, 

واســتثامرها كذلك لنرش أُصول العقيدة وقيم الدين ومبادئه التي ناضلوا 

من أجل ترسيخها يف وجدان األُمه, كُّل ذلك يقع يف سياق اإلحياء ألمر أهل 

البيت )عليهم السالم(».

واســتدل عــىل دعوتهم عليهم الســالم عىل إحياء أمرهــم بقوله أن « 

الذي يؤكِّد ما اســتظهرناه من أنَّ اإلحياء ألمر أهل البيت )عليهم السالم( 

يشــمل االســتحضار ملآثرهم ومناقبهم والظالمات التي وقعت عليهم ما 

رواه يف قرب االسناد بسنده عن ايب عبد الله )عليهم السالم( قال لفضيل: 

ثون؟ قال: نعم ُجعلت فداك قال: إنَّ تلك املجالس اُحبُّها  تجلســون وتُحدِّ

فأحيــوا أمرنا يا فضيل! فرحم اللــه من أحيى أمرنا، يا فضيل من ذَكرنا أو 

ذُكرنــا عنده فخرج من عينــه مثل جناح الذباب ُغفر له ذنوبه ولو كانت 

أكرث من زبد البحر». 
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تكنولوجيا المراقبة
بين متطلبات األمان وانتهاك الخصوصية

وتساهم تكنولوجيا املراقبة اىل حد كبري يف الحفاظ عىل األمن سواء 

يف املناطق السكنية او االماكن العامة واملؤسسات الحكومية، وتتنوع 

بحسب  ونوعيتها  الرؤية  مبدى  املتعلقة  التكنولوجيا  هذه  خواص 

ال  العراقي  للمجتمع  بالنسبة  لكنها  املطلوب،  واالستخدام  الجودة 

تزال تعد من التكنولوجيات الحديثة غري املؤطرة بإطار قانوين يحفظ 

للمستخِدم، ولآلخرين، حقوقهم.

كامريات املراقبة يف املناطق السكنية

قبول  مستوى  تحديد  يف  مهام  دورا  والتقاليد  األعراف  وتلعب 

وان  خاصة  العامة،  واالماكن  السكنية  املناطق  يف  املراقبة  كامريات 

ال  بل  التكنولوجيا  استخدامات هذه  من  كثريا  تِحد  املجتمع  ثقافة 

تتقبلها اصالً يف بعض املناطق التي تشهد نفوذا عشائريا.

ومؤسسات  والخاصة  العامة  االماكن  يف  املراقبة  اجهزة  تخضع  وال 

الدولة سواء كانت كامريات او غريها اىل قانون وضوابط استخدام يف 

الوقت الحايل، االمر الذي ميكن ان يشكل خطراً اجتامعياً من نوع 

جديد.

ولذا فمن املرجح ان التجازوات التي تحصل بشأن كامريات املراقبة 

يتم التعامل معها وفق ما يطرحه القانون الجزايئ عىل ضوء االدلة 

ومدى التجاوز الذي احتوته.

• تقرير: صباح الطالقاين

مل يك د (ابو عقيل) أن ينتهي من نصب كامريات املراقبة يف بيته موزعاً الِقطع عىل املدخل والباحة و باتجاه الشارع مقابل الباب الرئييس 

للمنزل حتى تبارى له بعض الجريان بالتساؤل عن مديات هذه الكامريات وزوايا الرؤية لها، وفيام كان يرشح لهم موضحاً ان اوضاع 

الكامريات ال تتعدى حدود املنطقة املقابلة للباب الخارجي بدأت عالمات االنزعاج واالستنكار عىل وجه أحدهم قائالً“ اذا كانت الكامريا 

مسلّطة عىل الشارع فبالتأكيد ستظهر اجزاء من بيوتنا وهذا ما ال نرىض به أبداً“. وتطور االمر ليتحول اىل جدال ومن ثم شجار وزعٍل 

عىل أثره قام ابو عقيل بنزع الكامريا الخارجية محتفظاً ببقية القطع املرشفة عىل باحة مسكنه الداخلية.

تقارير
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ولكن املسألة من الجانب اآلخر الخاضع لعمل الحكومة ومؤسساتها 

تختلف، فقد تم نصب اجهزة املراقبة يف العديد من االماكن، وفق 

متطلبات األمن وما تفرضه من واقع، قد يجعل العديد من االماكن 

العامة عرضة للتنصت واسرتاق النظر...

ويقول )عيل هادي( املتخصص يف بيع ونصب كامريات املراقبة" ليس 

هناك اية ضوابط او رشوط للعمل يف قطاع كامريات املراقبة، ولكن 

الالسلكية  واالجهزة  املخفيّة  الكامريات  عىل  تشدد  االمنية  الجهات 

فإن  االعتيادية  املراقبة  كامريات  أما  وتداولها،  بيعها  فتمنع  فقط، 

الجهات االمنية تحث املواطنني عىل اقتنائها"..

ويؤكد» ان هناك اقبال كبري عىل نصب الكامريات بسبب الرضورات 

االمنية التي تفرزها البطالة وانحراف الشباب بسبب عدم رعايتهم 

تحد  انها  الحكومة، فضالً عن  قبل  بهم ومبستقبلهم من  واالهتامم 

تتميز  كونها  املمتلكات،  عىل  والتجاوز  السقة  عمليات  من  كثرياً 

مبيزات التصوير اللييل وقابلية ارجاع الصور والتسجيالت اىل فرتات 

زمنية مختلفة».

بأننا  يفيد عيل»  الناس  التجاوز عىل خصوصيات  وفيام يخص عدم 

نراعي االلتزام باخالقيات املهنة واحرتام خصوصيات منازل وممتلكات 

الناس، وذلك من خالل نصب الكامريات بأماكن وزوايا تضمن حامية 

املساكن وبنفس الوقت ال تتجاوز عىل حقوق اآلخرين“.

وتنحوا بعض الدول العربية مثل االمارات والسعودية ومرص واملغرب 

كامريات  استخدام  املعادلة يف حق  التوازن بني طريف  منحى يحقق 

قانون خاص  إقرار  يف  البحث  عرب  معينة،  بضوابط  والتقيّد  املراقبة 

التي  األماكن  لتضم  مبراقبتها،  املسموح  األماكن  تعريف  يف  يتوسع 

الصناعية والتجارية والدينية والتعليمية والفندقية  مُتارس األنشطة 

والثقافية والرياضية والسياحية والجمعيات األهلية.

ويفيد خبري التكنولوجيا حسني احمد» اصبحت كامريات املراقبة جزء 

الناس،  ممتلكات  عىل  والحفاظ  اليومية  الحياة  تامني  من  رضوري 

حيث يزداد الطلب عليها يف كافة مؤسسات الدولة واملؤسسات غري 

الرسمية واالحياء السكنية واملمتلكات العامة».

حاليا  املستوردة  املراقبة  كامريات  انظمة  معظم  ان  عن“  ويكشف 

فيام  معينة،  ملدد  ضامن  فيها  يوجد  ولكن  صيني  منشأ  ذات  هي 

لذا  دينار،  ألف  مابني 100 – 500  الواحدة  املنظومة  اسعار  تراوح 

نراها اصبحت متاحة ألعداد كبرية من الناس».

ويؤكد حسني» ان التكنولوجيا املتاحة ضمن نطاق هذه الكامريات 

اصبحت تؤّمن للمواطن مراقبة داره او مصالحه او اطفاله حتى يف 

حاالت السفر واالبتعاد عن موطنه، وذلك عرب تطبيقات يتم تحميلها 

عىل اجهزة املوبايل“.

وَعود عىل بدء، فان االعراف والتقاليد واملوروثات الزالت تحتوي عىل 

جوانب مضيئة تتمثل يف اصالح ذات البني والتجاوز عن االساءة، حيث 

التئم جمع من جريان )ابو عقيل( وعقدوا جلسة صلح بني املتخاصمني، 

لتكون هذه الحادثة محط اهتامم واستذكار وِعربة، يف حال قرر احد 

مسكنه،  ومخارج  مبداخل  املراقبة  كامريات  نصب  اآلخرين  الجريان 

بحيث يتم اتخاذ كل االحتامالت واحرتام الخصوصية ملن ُهم يف الجوار.

حسني احمدعيل هادي
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هَو الذي سيمألَ األرَض قمحاً وحبّاً وينرثُ األحالَم يف حقوِل األحداق .. هَو 

.. أبجديُة الوحي وخامتتُُه وصبغُة اللِه وكُْنُه النبوُّاِت .. سرناه .. أجْل سرناه 

حاَب وكام تفتضُّ الليَل بنشوِة  ُد  من حولها السَّ كام نرى الشمَس وهي تبدِّ

َحر .., أو كقمٍر أوََّب لوعِد الله ...  السَّ

النفوِس,  ندوَب  ويرفأُ  السننِي,  ويرتُّق جراَح  الوحي,  ليُلقي ظالَل  يجيُء 

ويرقأ دموَع األنهاِر وهي تهمُس باملاِء للشاِة والذئب ... يتنّفُسه الصباُح 

كالّندى وهو يراقُص حفيَف األشجاِر .. سيغِمرُنا بنورِِه كام بزَغ الصوُت 

ُ الفصول: )إي والذي بعثني بالنبوِة  الذي ال ينطُق عن الهوى وهو يبرشِّ

الناِس  كانتفاِع  غيبتِه  يف  واليِتِه  بنوِر  ويستضيئوَن  به,  لينتفعون  إنّهم 

بالشمِس وإن جلّلها السحاب(. 

كعشِق  أو..   .. بصالٍة  نبيٍّ  وكهياِم   .. لهم  قال  أفالَذها(  األرُض  )ستُخِرُج 

أرٍض للمطِر ينساُب النوُر حتى متتلَئ أعمدُة التواريِخ وتزِهُر الرتاتيُل عىل 

أرضحِة املعنى, فعندما يرنُِّم املطُر لحَنه تصغي األرُض , وعندما تتغازُل 

العصافرُي تتبّسُم األشجار, وعندما يغرُِّد العشُق يسكُت الشعر.  وحتى يف 

فال  البالبِل  أصواَت  األعشاِش  دفِء  األفعى عىل  ستناغُم  املدينِة  أطراِف 

صوٌت هناَك للغراِب وال سطوٌة لألسِد عىل الظبي وال تحرُس الكالُب زوجَة 

الفالِح العجوز.

ِس.. فالقلُب يعرُف العدَل املطلق  سيشرُي الحاكُم ــ القائُم ــ إىل قلبِه املقدَّ

مملكتُه  اللِه  وفيُض  العشِق,  أديُم  نسبُه  املرايا..,  مَن  أكرثَ  الواضُح  وهَو 

النبوية و)تقلّبه يف الساجدين( ينرثُها رفيُف املالئكة .., ستظلّلُه العصافرُي 

واقي يغسُل قدميِه  السَّ الراقُص عىل شهقاِت  النبُع   ,... بأجنحِتها, والنبُع 

الحافيتني, والريُح تحمُل ندى الصباِح لتتألأل عىل شفتيِه كلمُة اللِه وهَو 

ُن الفجَر تالوَة العشِق: )َونُِريُد أَْن مَنُنَّ َعىَل الَِّذيَن اْستُْضِعُفوا يِف األَرِْض  يلقِّ

َونَْجَعلَُهْم أمَِئًَّة َونَْجَعلَُهُم الَْوارِثنَِي(. 

عيناُه تّساِن نوراً.. كلُّ يشٍء موجوٌد يف هذا العشق, قاَل الله ذلك, فهَو 

املنقُذ واملصلُح الحارُض الغائُب .. إنّه النهُر الذي يغسُل الروَح من عذاباِت 

األرِض .. إنّه األمُل الذي يشعُّ يف خطوِط الظلمة .. إنه البسمة والرحمة 

)األمُر(  إنه   .. والنامء  العطاء   .. والعلم  الحلم   .. والجالل  الجامل  إنه   ..

مقرَّب,  ملٌك  أو  مرسل,  نبيٌّ  إاّل  له  يتحمَّ ال  الذي  املستصعُب  )الصعُب 

امتداِد  يتربُّم من  ال  الكبرُي  فالعقُل  باإلميان(.  قلبَه  اللُه  امتحَن  أو مؤمٌن 

تضاريِس املحنِة ... أّما الفكُر الضئيُل فيسقُط يف متاهاِت الهفوة ؟ )وإن 

الثاين عرش من ولدي يغيُب حتى ال يُرى ويأيت عىل أمتي زماٌن ال يبقى 

من اإلسالم إال اسُمه وال من القرآن إال رسُمه فحينئٍذ يأذُن اللُه بالخروِج 

َك به والويُل  ُد الدين, طوىب ملن أحبه وطوىب ملن متسَّ فيُظِهُر اإلسالَم ويجدِّ

ملبغِضِه( 

القلُب املفعُم بالحبِّ يُحلُِّق يف سامِء الحقيقِة .. يسُج رشاَع االنتظاِر عىل 

شواطِئ اليقني .. ويف كلِّ يوٍم يزداُد ثقًة وهو يخطو .., خطوة .. خطوتني 

.. ثالث نحَو العروِج إىل دولٍة كرميٍة يرُث فيها املباركوَن األرَض، هي مسافة 

كِْر أَنَّ  بُوِر ِمن بَْعِد الذِّ قلٍب .. مسافٌة تفصُل الزمن .. )َولََقْد كَتَبَْنا يِف الزَّ

 .. جاحد  عقيٍم  عمٍر  من  أطوُل  هي   ,.. الُِحوَن(  الصَّ ِعبَاِدَي  يَرِثَُها  اأْلَرَْض 

وأقرُص من نبضِة مؤمٍن يف هدأِة ليِل العاشق، مسافة حبٍّ تسابُقها دقّاُت 

وكيانِه،  اسمِه،  نحَو  يقوُده  الذي  املرفأ   .. املالذ   ... املساِر  إىل  فيها  قلِبِه 

وانتامئِِه .... )لْو ملْ يبَق من الدنيا إاّل يوٌم واحد لطّوَل اللُه ذلَك اليوَم حتى 

ييل رجٌل من عرتيت اسمه اسمي ميأل األرَض عدالً وقسطاً كام ُملئْت ظلامً 

وجوراً(.

ة  والحجَّ والخليفُة  والصالُح  والصاحُب  والبقية  والخلُف  املهديُّ  إنه 

مع  يزداُد  وال  األفئدة،  ومهوى  النفوِس  ملتقى  يزْل  مل  الذي  واإلنساُن 

ساحلِِه...،  عىل  عكفت  وقد  وجامالً،  جالالً  إال  واألجياِل  األزماِن  تعاقِب 

، ولكنه كلام غاَص يف هذا الكامل  ويقيُّض للمبحِر يف أثباِجِه أن يلتقط الدرَّ

تضاءَل فكرُه أماَم نورِِه وقد أداَر دفّة التاريخ، فانحنى لعظمته العظامء 

وخشَع لجاللِِه األجالء. 

كاَن القمُر شاهداً عىل تحقيِق الوعِد اإللهي فاكتمَل بِه وأطّل من رُشفِة 

السامِء, وأسفَر مستبرشاً باملولوِد يف هذه الليلِة قائالً: إينِّ أعاهُد اللَه أْن 

الليلة، وسأكون شاهداً مع الشمِس والنجوِم والسامء  أنذَر وجهي لهذِه 

البالد،  أرباِض  يف  البُرشى  نسائَم  الليلِة  هذِه  عبِق  من  وسأنرثُ  واألرض، 

وأيقُظ من نداها السنابَل يف صالِة الفجِر، وأناجي القروَن مبا ترقرَق من 

أدبية

وأشرقتِ األرض ...
• محمد طاهر الصفار
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كوثرها عىل فِم الشعراء، وسأجعُل منها واحة غّناء يُستنشق منها رياحنُي 

بُها بأجواِء االنتظار, وأردُِّد ما تناثَر من أصدائِها حتى تدبَّ  الوالء, وأخصِّ

فيها البيِّنات، وتختلُج فيها األمنيات. 

رحيَق  منها  تجمُع  أخرى،  اىل  زهرٍة  من  النحلِة  كانتقاِل  تنتقُل  القروُن 

إلرشاقِة  املتلهِّفني  املؤمنني  قلوِب  خليَِّة  يف  مصّفى  صرباً  لتصبَّه  االنتظاِر 

وجهِه النبويِّ منُذ يوم والدته, فيقوُم وبيِده صولجاُن النبوُّاِت وبني يديِه 

اللِه من جديد,  فيهام روَح  ليبّث  لواَءهام  , وقد حمَل  والخرُض  املسيُح 

ويوصوَن  يهدوَن  أمئًة  الحسنِي  صلِب  من  )وجعَل  وأجداِده,  آبائِِه  روَح 

بيتي, ومهدّي أمتي,  قائُم أهِل  التاسُع منهم  بأمري ويحفظوَن وصيتي, 

أشبه الناِس يب يف شامئلِِه وأقوالِِه وأفعالِِه ليظهَر بعَد غيبٍة طويلٍة وحريٍة 

ُمضلٍّة فيعلن أمَر اللِه ويظهر ديَن الحق(, ولتصبح كربالء أنشودة نهضتِه 

الحامسية, ولحنُه الشجي. 

, وتغيل يف دمائِِه  , وعىل شفتيِه ظأم الطفِّ يقوُم ويف عينيِه دمعُة الطفِّ

أصداُء رصاِخ األطفال تخرتقُها واعية جده التي تتفطُر لها القلوب ويتدفُّق 

ُد املشهُد أماَمه, ويصعُد  لها الحزُن العميق ))أال من نارٍص ينرصنا(( فيتجسَّ

ذلَك  يف  دٍم  فأيُّ  املأساِة,  هوِل  من  متألاّمً  ضاّجاً  فيقوم  جبيِنِه,  يف  الدُم 

اليوم قد ُسِفك؟ وأيَّة حرماٍت قد انتُهكت ؟ فمشاهُد ذلَك اليوِم الحزيِن 

تتّحُد يف مخيلِتِه بالحزِن واألمِل لتشّكَل هدفَه السامويَّ يف إنقاِذ األمِة من 

الطواغيِت والجبابرِة .. فهَو الرمُز األعىل واألمُل األكرب:

املأساويِة  واللوحاِت  األليمة  الفاجعة  تفاصيِل  عىل  وأساه  حزنُه  ويطوُل 

التأريخ حيُث يستبدُّ الحزُن به حتى يصبح  التي ضّمها متحُف  الناطقِة 

هذا الحزُن ديَدنه وتتغلغُل صوُر عاشوراَء يف نفسِه ومتتزُج بدمِه لتصبَح 

جذوًة من الغضب. 

 ُ يخرضَّ  ,.. جاهلية(  ميتًة  ماَت  غيبِتِه  يف  ولدي  من  القائَم  أنكَر  )من 

االغرتاُب عىل قناديِل املنائِر .. يتجىّل املعنى بهمساِت الليِل .. يبوُح بها 

تبذُر  ... هكذا  اللقاِء  .., حيَّ عىل  الظهوِر  ترتيلٍة لصالِة  أوِل  عنَد  الفجُر 

األمنياُت جدائلَها ..

يُس الغائُب يف فناِر اللِه .. متى تثمُر سدرُة املنتهى ؟ أيُّها القدِّ

ِد بالنوِر ؟ متى تعشوشُب أنفاُس الليِل املُتهجِّ

متى تعانُق مرافُئ الحننِي أرشعَة الخالص ؟

متى تستيقُظ أرواُح الكهِف من ُسباِت الَحَجْر ؟

متى تَّتقُد بوصلُة السامِء عىل قبلِة الطفِّ ؟

 قوافُل الدموِع أرسَْت من عيوِن التيه .. الصوُت ــ النبوءة ــ الذي أوقَد 

)جاذبيته(  تحثّها   .. مساها  قبَل  بقلِبها  تتبعه  الهدى  بوصلَة  روِحها  يف 

التي بثّت فيها انتامءها إليه .. تتوُق له .. تسرتجُع صداُه يف نفِسها وقلِبها 

وروِحها لتلِبي نداَء القلِب املنقِذ الذي ينتِشلُها من جرِف سيٍل عارٍم، وشفا 

واٍد سحيق ويقوُدها إىل الواحِة السامويِة وهي تشرُي إليها بأفيائها وسَط 

الضباب......

إنه شالُل الطأمنينِة ينساُب إىل قلبِها الوالِه... لقد عانقِت األمُل الذي يشعُّ 

يف عتمِة الروح ووردت ساقيَة النجاِة )َوَعَد اللَُّه الَِّذيَن آَمُنوا ِمنُكْم َوَعِملُوا 

الَِحاِت لَيَْستَْخلَِفنَُّهْم يِف اأْلَرِْض كَاَم اْستَْخلََف الَِّذيَن ِمن قَبْلِِهْم َولَيَُمكَِّننَّ  الصَّ

ن بَْعِد َخْوِفِهْم أَْمًنا يَْعبُُدونَِني اَل  لَنَُّهم مِّ لَُهْم ِديَنُهُم الَِّذي ارْتىََضٰ لَُهْم َولَيُبَدِّ

يرُْشِكُوَن يِب َشيْئًاً(.

ي��ا قم��َر الت��مِّ اىل َم ال��رساْر؟

لن�����ا قل�وٌب لَك مش�������تاقٌة

هج��رُه ش��ّفنا  قريب��اً  في��ا 

فلُتْجلِ��ه الغ��يِّ  ظ��الِم  ُدج��ى 

ن��اٌرص وال  الدي��ُن  يس��تنظُر 

مت��ى ن��رى بيَض��َك مش��حوذًة

ن��رى خيلَ��َك موس��ومًة مت��ى 

األع��الَم منش��ورًة ن��رى  مت��ى 

مت��ى ن��رى وجَه��َك م��ا بينن��ا

ذاَب ُمحبُّ��������وَك ن االنتظ��اْر

كالنبِت اْذ يشتاُق صوَب القطاْر

والهجُر صع��ٌب من قريِب املَزاْر

يا مرش��َد الناِس ب��ذاِت الفقاْر

االنتص��اْر بك��ُم  إاّل  ولي��َس 

كامل��اِء ص��اٍف لونُها وه��ي ناْر

الُغب��اْر فتث��ريُ  تع��دو  بالن��ِرص 

ع��ىل ك��امٍة مل تَس��ْعها القف��اْر

كالشمِس ضاءْت بعَد طوِل استتار

***

 ***

 ***

 ***

 ***

 ***

 ***

 ***

***
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إعداد: اسامعيل الربيعي طب وعلوم

 ابتكر علامء معهــد الفيزياء والتكنولوجيا بجامعة تومســك طريقة جديدة 
للبحث عن األشياء غري املعدنية سيئة التوصيل للتيار الكهربايئ يف الرتبة.

وطور العلامء رادارا يســتخدم خوارزمية غري اعتيادية ملعالجة اإلشــارات، ما 
يسمح باكتشاف أشــياء مصنوعة من البالستيك والبوليمري واملطاط واللدائن 

املسلحة بألياف زجاجية وغريها، بغض النظر عن نوع الرتبة.
ويقول نائب مدير املعهد فالريي دونتشينكو: «يف البداية كانت هذه الطريقة 
مخصصة لســرب ما تحت ســطح األرض بهدف البحث عــن األنابيب التي متر 
بداخلها الكابالت البرصية، التي تخدم حتى ٢٥ ســنة يف روسيا وبلدان رابطة 

الدول املستقلة، لذلك تحتاج إىل صيانة وتبديل».
ويبحــث الرادار عن املواد بقيــاس مقدار العزل الكهربايئ للرتبة واألجســام 
تحتها، حيث يحسب اإلشارات مبساعدة خوارزمية خاصة، ما يسمح يف النهاية 

بالحصول عىل صورة بالراديو نرى فيها األشياء التي نبحث عنها.
واجتــاز هذا الرادار جميع االختبارات بنجاح وأصبح باإلمكان اســتخدامه يف 
البحث عن جميع األشــياء غري املعدنية، أي أن مجال اســتخدامه واسع جدا، 

مع العلم أنه يعد األول من نوعه يف العامل.

رادار يكشف 
مواد تحت التربة 

ذكر اختصاص اطفال الدكتور حسني محبس حسن ان هناك اشياء خطرية 
مل ينتبه لها االهل  والتي تشكل خطر عىل االطفال وتحدد سلوكهم ومنها:

١- ارسال طفلك او طفلتك اىل الدكان القريب 
٢- ترك االطفال لفرتات طويلة بدون مراقبة

٣- خروج االطفال للعب يف اوقات الظهر او الليل
٤- ترك الطفل مع احد االقارب يف البيت

٥- الكلامت البذيئة امام االطفال
٦- التعري او اللبس الفاضح امام االطفال 

٧- االنرتنت بدون قيود لألطفال
كلهــا امــور تحدث يوميا رمبا عنــد البعض و ما ال تعلمه هو ان نســبة 

حدوث تعرش بالطفل او انحراف اخالقي هي نسبة عالية جدا 
و تذكــر من يفعل االخطاء سيســعى ان ال يعرف به احد فمن الطبيعي 

انك مل تالحظ يشء

اشياء خطيرة ال نهتم بها .. 
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ما زال العلامء يدرسون الجسم البرشي منذ قرون طويلة، إال أن ترشيح جسم 
اإلنسان ال يزال معقًدا إىل اليوم ومثة العديد من األجزاء الغامضة فيه واألرسار 

الكامنة.
و اكتشــف العلامء مؤخراً عضواً يف الجســم رمبا مل يكن معروفًا من قبل، رغم 
أنه قد يكون من أكرب أعضاء الجســم عىل ما يعتقد الباحثون الذين هم وراء 

هذا االكتشاف.
وقد توصل العلامء إىل ما يعتقد أنه نسيج ورايث يوجد يف جميع أنحاء الجسم، 
عىل شكل شــبكة متكاملة من األقسام املليئة بالســائل، ويعمل هذا النسيج 

كممتص للصدمات.
ويعمل هذا الجهاز النســيجي عىل حامية جسم اإلنســان واألعضاء املختلفة 

من أُثر الصدمات.
ويعمل هذا الجهاز النســيجي عىل حامية جسم اإلنســان واألعضاء املختلفة 

من أُثر الصدمات.
ويعمل هذا الجهاز النســيجي عىل حامية جسم اإلنســان واألعضاء املختلفة 

ولن يســاعد هذا االكتشــاف عىل فهم أجزاء الجســم فحســب، بل قد يلهم 
إمكانية فهم ومعالجة السطانات مبعرفة أسباب انتشاره يف أماكن معينة.

 ،interstitium وتســمى هذه املقصورات أو األجزاء املتشــابكة علميًا باســمinterstitium وتســمى هذه املقصورات أو األجزاء املتشــابكة علميًا باســمinterstitium
وهي تعمل مبثابة طرق رسيعة ملرور السائل الذي يجلس تحت الطبقة العليا 

للجلد البرشي.
وتشــمل املناطق التي تغطيها الشبكة بدرجة أوضح، الجهاز الهضمي والرئتني 

واألنظمة البولية، كام تحيط بالرشايني واألوردة، واللفافة بني العضالت.
ويقــول فريق بقيادة جامعة نيويورك إن العضو املكتشــف حديثًا موجود يف 
جميع أنحاء الجسم – ولكن بطريقة ما، مل يتم التعرف عليها بدرجة واضحة، 

حتى اآلن.
ويرى الباحثون أن هذا العضو يتكون من نسيج ضام يتألف جزئني: جزء قوي 
يقــوم عىل الكوالجني وهو الربوتني الرئييس يف العضــالت والجلد عادة، وجزء 
مــرن يقوم عىل االيالســتني وهو بروتني يكون عادة يف األنســجة الضامة وهو 
مرن يف العادة مع وجود ســائل يتحرك يف كل مكان من هذا النســيج املتسع 

واملرتامي يف الجســم.
ويقــول الباحثون إن العضو ظل غري معروف حتى اآلن بســبب االعتامد عىل 

تقسيم الحقول يف فحص األنسجة الثابتة عىل الرشائح املجهرية.
وسوف يفتح هذا االكتشاف بعد تأكيده مجاالت جديدة يف الطب البرشي، قد 

تلهم يف معالجة العديد من األمراض بغري الطرق التي كانت معروفة سابًقا.

العلماء يكتشفون عضوا 
جديدا في جسم االنسان 

يــرتك مرض الســكري عواقبه الوخيمة عىل صحة اإلنســان، حيث 

يســبب اضطراب عمل البنكرياس ويلحق الــرضر بالكىل والجهاز 

العصبي والقلب، ويسبب جروح القدم التي ال تلتئم.

ويعــد عــالج جروح القــدم التي تصيــب املــرىض «متالزمة قدم 

الســكري»، من أكرب التحديات التي يعمــل العلامء عىل تخطيها، 

ألن أقدام املصابني بالســكري تفقد حساســيتها، وهم أكرث عرضة 

لإلصابات، حتى أنهم ال يشعرون بها أحيانا.

لذلــك، ابتكر علامء رشكة Siren جوارب «ذكية» ملرىض الســكري 

مزودة بأجهزة استشــعار دقيقة مثبتة يف نســيجها. وتراقب هذه 

األجهزة باستمرار حرارة القدمني يف ست نقاط، حيث يشري ارتفاع 

درجة الحرارة يف أي نقطة منها إىل بداية التهاب يف الجسم، يسبق 

تكون التقرحات وغريها.

كام أن هذه األجهزة ترســل إشــارات عرب تطبيــق «بلوتوث» إىل 

تطبيق آخر خاص يثبته املريض يف هاتفه الذيك، يعلم املريض فورا 

بوجــود جرح أو تقرح جديد ليقــوم مبراجعة الطبيب. وعند عدم 

توفر الهاتف الذيك لدى املريض، يرســل الجهاز اإلشارة عرب صفارة 

إنذار خاصة.

ويشري مبتكرو الجوارب «الذكية» إىل أنها قابلة للغسل ألن األجهزة 

تصبح نشطة فقط عند ارتدائها، مع العلم أن مدة خدمة بطاريات 

هذه الجوارب خمســة أشــهر فقط. وتبلغ قيمة ٥ أزواج من هذه 

الجوارب حاليا ١٩٫٩٥ دوالر أمرييك.

علماء يبتكرون عالج جروح القدم

63 العدد 122 - شعبان المعظم  1439 هـ



أفقي
أمر  فعل  الرشيف(،  فرجه  تعاىل  الله  )عجل  الحجة  لإلمام  االوىل  الغيبة   -١

مبعنى أسكت.

٢- قطع، السفري الثالث لإلمام املهدي)عجل الله تعاىل فرجه الرشيف(.

٣- من أسامء السيف، يؤدي فروض الوالء)م(.

٤- عكس غالء، أرشد، نحوز)م(.

الشام،  أهل  من  الرشيف(  فرجه  تعاىل  الله  الحجة)عجل  أنصار  يطول،   -٥

نصف حازم.

٦- ظلم وإذالل)م(، الِجامل)م(، حرف عطف يفيد طلب التعيني.

٧- عكس نفع، أعلن رفض وناقَشهم فيها، نتيجة العمل)م(.

٨- السفري الرابع لالمام املهدي)عجل الله تعاىل فرجه الرشيف()م(.

٩- يقف حائال عن املرام)م(، صاحب صحيح الود.

١٠-  ملجأ، أدعم وأعاضد)م(، دافع وحامى.

١١- من سور القرآن الكريم)م(، مردودي املايل.

١٢-  نقيض الرُّْشد، أنصار االمام املهدي)عجل الله تعاىل فرجه الرشيف( من 

أهل العراق، شارك يف العمل.

١٣- مكررة، قميص ضد الرصاص، تحرَّك ببطء عىل يديه وركبتيه)م(.

١٤- رسيُع جادُّ يف أمره، ضيّق بني األجزاء، فهم ومعرفة تامة.

األول  الرشيف(  فرجه  تعاىل  الله  املهدي)عجل  االمام  سفريي  نسب    -١٥

والثاين، أنصار االمام املهدي)عجل الله تعاىل فرجه الرشيف( من أهل مرص.

عمودي
١- أحد الوالدين، ميارس الرياضة، مزروع باملتفجرات.

٢- مراوغ)م(، مكرر، جمع ماء)م(.

٣- مرتبط بعضه ببعض)م(، َدَخلَْت َعلَيِْه أََداُة التَّْعِريِف، ثالثة أرباع )محمل(.

٤- )Φ( رمز يعني الفراغ يف الرياضيات)م(، السفري األول لإلمام املهدي)عجل 

الله تعاىل فرجه الرشيف()م(.

٥- بَِطيء الَفهِم، نقيض عادل، االنحراف.

٦- عكس املرض)م(، األوطان)م(، نصف ثابت.

٧- نبات تصنع منه السالل والكرايس، نقيض، يصاحب النار)م(.

٨- طّي، جمع املهلة)م(، السقي)م(.

٩-  عمل وأنشأ، محبب)مبعرثة(، غري مسلح.

١٠-  عكس ذيك، ثلثي دار، يعتمد عليها يف البحوث والدراسات.

١١-  أدام النظر يف ُسكون طرْف، للتعريف، نظري، ُمظْلِم.

١٢- الغيبة الحالية لإلمام املهدي)عجل الله تعاىل فرجه الرشيف(، عقل.

١٣-  وادي يف جهنم، تكىس به الشوارع)م(، جمع أمسية)م(.

١٤-  عكس خطأ،  جمع محمل، َضاع ِبالَ فَائَِدٍة.

١٥- السفري الثاين لإلمام املهدي)عجل الله تعاىل فرجه الرشيف()م(.

كــــــــ ـــــــلــــــ ـــــــمـــــــ ـــــــا ت

طرائف وحكم
االستعجال

مام يُروى عن أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب علية السالم أنه أوقف 

أحد  استأمن  لُيصيل  يدخل  أن  وقبل  مسجد  باب  عند   ً مرة  فرسه 

فطمع   ... عليه  الذي  السج  وعىل  فرسه  عىل  الباب  عند  الواقفني 

الرجل املُستأمن عىل الفرس ورسق رسج الفرس وهرب إىل السوق 

وباعه هناك ...

وملّا خرج االمام عيل بن ايب طالب علية السالم من املسجد مل يجد 

الرجل وال السج فذهب إىل السوق ليشرتي رسجاً آخر حتى يستطيع 

ركوب الفرس ، وقد أدهشه أن وجد رسج فرسه نفسه معروض للبيع 

يف السوق فسأل صاحب الدكان بكم يبيعه ..؟

- فقال البائع : بعرشة دراهم ...

- فقال له االمام عيل : وبكم باعك السج من أحرضه لك .. ؟؟

- قال البائع : بخمسة دراهم ..

لقد   ، الله  سبحان   : وقال  السج  السالم  عليه  عيل  االمام  فاشرتى 

كنت أنوي أن أدفع للرجل السارق خمسة دراهم عند خروجي من 

املسجد لقاء أمانته .. لكنه أستعجل رزقه ورسق السج وباعه .. ولو 

مل يستعجل رزقه بالحرام ألخذه بالحالل .. !!

مالحظة / (م) تعني (معكوسة)

إعداد: هيئة التحرير استراحة
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مـــ ـــتـ ـقـــ ـــا طـ ــعـــ ـــة

حل استراحة العدد السابق

الوطن
يُِحّب  يُِحّب، وال  إّن اإلنسان ال يناضل إال من أجل ما 

يُطلب من  بالتقدير واالحرتام، فكيف  إال ما هو حريٌّ 

مواطن أن يُحّب وطنه ويُقّدرُه وهو يجهل تاريخه وال 

يشعر يف قرارة نفسه بأنّه ينعم مبا تُؤّمُنه الدول األخرى 

لرعاياها من أمن ورفاهية.

السعداء
عىل  فحرصوا  اآلخرين  عن  بأنفسهم  انشغلوا  الذين  هم 

إصالح قلوبهم وتقويم اعوجاجهم ، فحاسبوا أنفسهم قبل أن 

يحاسبوا يوم القيامة , وهم الذين عرفوا حقيقة الحياة وأنها 

دار ممر وليست بدار مقر .. فاغتنموا أوقاتهم فجعلوها يف 

طاعة الله .
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طال��ت علين��ا لي��ايل اإلنتظ��ار فه��ل

ي��ا ب��ن ال��زيكِّ للي��ل اإلنتظ��ار غ��ُد

فانه��ض فدتك بقاي��ا أنف��ٍس ظفرْت

الجل��ُد خانه��ا  مل��ا  النوائ��ب  به��ا 

ه��ب أن جن��دك معدوٌد فج��دك قد

مال��ه ع��دُد الق��ى بس��بعني جيش��اً 

السيد رضا الهندي رحمه الله




