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يحيى الفتالوي

الدولة  عمر  من  تنبثق  جديدة  صفحة  هي  ها 
بكونها  الجزم  ميكنه  أحد  وال  الدميقراطية  العراقية 
أفضل من سابقاتها أو أسوأ، ولكن انبثاقها مل يخل من 
اإلرهاصات املهمة التي تستدعي الوقوف عندها ملياً 
السابقة  كاألمم  نكون  بها مستقبالً، يك ال  واالستنارة 
التي مل تتعظ ومل تستفد من تجارب من كان قبلها 

فخرست وندمت. 
ويف ذلك قال تعاىل: بسم الله الرحمن الرحيم: الَِّذيَن 
الَِّذيَن  أُولَِٰئَك  أَْحَسَنُه   فَيَتَِّبُعوَن  الَْقْوَل  يَْستَِمُعوَن 
)الزمر:18(،  اأْلَلْبَاِب   أُولُو  ُهْم  َوأُولَِٰئَك  اللَُّه   َهَداُهُم 
وقال أمري املؤمنني )عليه السالم( أيّها الناس إنّه من 
استنصح الله وفّق ، ومن اتّخذ قوله دليال هدي للتي 
هي أقوم، وعن اإلمام الكاظم )عليه السالم( ، يف خرب 
طويل مع هشام قال: » يا هشام ....ومشاورة العاقل 
الناصح مين وبركة ورشد وتوفيق من الله ، فإذا شّد 
عليك العاقل الناصح فإيّاك والخالف ، فإّن يف ذلك 

العطب «.
وقد شهدت األيام املاضية تطابقا وتطبيقا دقيقا لآلية 
واألحاديث، وذلك يف كلمة املرجعية الدينية العليا 
بخصوص املشاركة يف االنتخابات ولكن ما يشتد له 
األسف وقوع العديد وبخاصة ممن يحسبون عىل 
ما يدعى بالطبقة املثقفة يف فخاخ الحرب النفسية 
التي انتهجت أساليب التسقيط تارة وروجت آلراء 
التي  األوهام  من  وغريها  التغيري  يف  الجدوى  عدم 
املرجعية  أن  رغم  أبناء شعبنا  من  كثري  انطلت عىل 
وكام عودت هذا الشعب وقفت اىل جانبه وأوضحت 

له الطريق السليم واألصوب.
ومبا أن املوقف قبيل االنتخابات كان صعبا ومعقدا 
اإلعالمية  الحرب  رقعة  اتساع  ورافقه  كبرية،  بدرجة 
وتشعب قنواتها األمر الذي أوقع كثريا من أبناء الوطن 
يف متاهات قد يصعب عىل أغلبهم الخروج منها ما 
الربانيني  العلامء  العلم واملعرفة من  مل يسعفه أهل 
ومنجى  وصوابها  كلامتهم  دقة  مدى  ثبت  الذين 

العاملني بها.
العليا وتحمال  الدينية  للمرجعية  بد  من هنا كان ال 
عىل  والعمل  الشعب  هذا  رعاية  يف  ملسؤوليتها 
بيانها  أطلقت  الصور  بأبهى  األمان  بر  إىل  إيصاله 
الخاص باالنتخابات، ولكن البعض قد سيطرت عليهم 
للمقاطعة  نة  املحسِّ والرتويجات  جهة  من  أهواؤهم 

من جهة أخرى، فاستقطعوا من كلمة املرعية ما يريض 
نفوسهم وتركوا الباقي ومل يتعبوا أنفسهم قليال حتى 
يف قراءته، وساندتهم كاملعتاد أبواق مأجورة وعقول 
عبارة  قرأ  كمن  فصاروا  البلد،  هذا  لتدمري  مؤدجلة 
الله(، فظل وما اهتدى اىل  )ال إله( وترك عبارة )إال 
السالم(  الكاظم)عليه  اإلمام  الذي دلَّ عليه  الصواب 

بقوله: »أكرث الصواب يف خالف الهوى«.
إن الكالم يف هذا املوضوع طويل ومتشعب واملجال 
ال يسع ولكن مخترص الكالم ألهل النهى ميكن إجامله 
يف أن بيان املرجعية بخصوص االنتخابات كان مبثابة 
العالجات  التي تحوي مجموعة من  الطبية  الوصفة 
املريض  فاستعمل  اآلالم،  مسكن  ضمنها  من  وكان 
أصاب  فام  العالجات،  بقية  وأهمل  فقط  املسكن 

النتيجة املرجوة وراح يكيل التهم للطبيب.
أنها عند  املرجعية نجد  تفاصيل كلمة  اىل  وبالعودة 
قراءتها كاملة غري منقوصة وال مستقطعة تشري مبا ال 
يقبل التشكيك اىل رضورة املشاركة الفاعلة إلحداث 

التغيري ولو جزئيا وهو ما حصل فعال.
يغضب  لالنتخابات  املقاطعني  األخوة  بعض  ولعل 
النقد  كلامت  بعض  من  تقدير  أقل  عىل  ميتعض  أو 
الالذعة، بيد أن إيضاح مالبسات هذه الصفحة أصبح 
وهي  لها،  كثرية  جهود  تكريس  من  بد  ال  رضورة 
دعوة اىل الخريين لتبيان كثري من التفاصيل الخاصة 
للبعض،  اإليالم  باملوضوع، حتى وإن كان فيه بعض 
ولكن ينبغي أن يكون مستندهم يف تقبل النقد قول 
كَرث  َمن  إخوانك  خرُي  السالم(:   )عليه  املؤمنني  أمري 

إغضابُه لك يف الحّق. 
كام ينبغي أن يكون الهدف من التطرق لهذا الشأن 
مستقبال،  الهنات  هذه  أمثال  يف  الوقوع  تفادي 
خصوصا وأن أيام بلدنا مألى بالقضايا من هذا النوع، 
وليكن هادينا يف ذلك رسول الله )صىّل الله عليه و 
تي  آله( بقوله: أربََعٌة تَلزَُم كُلَّ ذي ِحًجى وَعقٍل ِمن اُمَّ
، قيَل : يا رَسوَل اللِه ، ما ُهنَّ ؟ قاَل : اِسِتامُع الِعلِم ، 
وِحفظُُه ، ونرَشُُه ، َوالَعَمُل ِبِه، وما ورد عنه )صىّل الله 
عليه وآله( أيضا بقوله: ال خري يف العيش إال ملستمع 
واع، أو عامل ناطق(، وما أوصانا به أمئتنا عليهم السالم 
أن  للمؤمنني  فينبغي  منها  لإلفادة  التجارب  بحفظ 
يحفظوها يف ذاكرتهم مستنريين بقول أمري املؤمنني 

عيل )عليه السالم( :من التوفيق حفظ التجربة.

في البدء

صفحة جديدة.. وقراءة خاطئة
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الراهب املسيحي واالستاذ االكادميي األب حّنا اسكندر:

االطفال الباعة يف الطرقات.. 

الدراما الرمضانية..

الفوائد الصحية لصيام

االسالم دين املودة والتسامح وهو مكّمل لألديان التي 

سبقته

مهنة للكسب ام تسول مبطّن؟

موسم حصاد األرباح عىل حساب األخالق

شهر رمضان املبارك



الرشعي  واملتويل  كربالء  يف  العليا  الدينية  املرجعية  ممثل  افتتح    

للعتبة الحسينية املقدسة الشيخ عبد املهدي الكرباليئ يرافقه أمينها 

معهد  2018م  10أيار  الخميس  يوم  املوسوي  جعفر  السيد  العام 

الزهراء  للعلوم القرآنية النسوية التابع لقسم الشؤون الدينية.  

وقال الشيخ الكرباليئ يف كلمة ألقاها باملناسبة أن “من الواجب علينا 

أن نكون صبورين يف العمل وال نرتاجع ونكون طموحني إىل األمام 

حتى لو واجهنا ظروفاً صعبة”.

وأضاف أن “من الجيد أن نرى املرأة تدخل يف معهد للقرآن الكريم 

رغم مسؤوليتها األرسية واالجتامعية وهذا مؤرش واضح عىل اهتاممها 

الهدف من  التي تواجهها” مبينا أن “  الصعوبات  بأمور دينها رغم 

دراسة القرآن الكريم وأحكامه وتفسريه وحفظه هو العمل مبنهجه 

وتطبيقه يف الحياة اليومية”.

من جانبها أوضحت مديرة املعهد رسور مهدي عبد الله أن “ املعهد 

مخصص  وأنه  سنة،  إىل45   15 عمر  من  طالبة   240 من  أكرث  يضم 

العراقية  املحافظات  مختلف  من  طالبات  ويضم  فقط،  للنساء 

باإلضافة اىل طالبات من السعودية ونيجرييا”.

واملبيت  الدراسة  خدمات  يقدم  املعهد  أن  له  اإلشارة  تجدر  ومام 

لعدد من طالباته القادمات من خارج محافظة كربالء مجاناً، وقد تم 

تكريم املتفوقات الثالثة األوائل مبكافآت معنوية، يف احتفالية نهاية 

العام الدرايس األول يف املعهد بزيارة خاصة ملرقد اإلمام الرضا عليه 

السالم يف مشهد املقدسة. 

العاملة مبرشوع تسقيف املخيم  الهندسية والفنية  الكوادر  كشفت 

الحسيني عن قرب انجاز املرشوع بالكامل وضمن الفرتة املحددة.

خص  ترصيح  يف  دكه  أبو  فاضل  الحسيني  املخيم  مسؤول  وقال 

خريات  رشكة  قبل  من  أحيل  “املرشوع  ان  الحسينية(  )الروضة  به 

النواميس مبدة عمل تبلغ عرشين شهراً” مؤكدا  السبطني اىل رشكة 

ان” املالكات الهندسية والفنية تواصل عملها النجاز املرشوع ضمن 

املدة املقررة”.

واضاف ان “العمل باملرشوع مل يتوقف رغم الرضوف املالية الصعبة 

بعد  االستثامرية، وان املرشوع  املوازنة  باعتباره من ضمن مشاريع 

تتأثر  ال  للزائرين  مناسبة  عبادية  أجواء  بتوفري  سيساهم  انجازه 

بالتغريات املناخية“.

من جهته أشار املهندس املقيم حيدر شوقي صالح ان “نسب االنجاز 

١2٠٠م2 قدرها  اجاملية  مبساحة   ٪٨٥ بلغت  التسقيف  مبرشوع 

ومبساحة عمل تبلغ ٨٠٠م2”.

من  تتكون  التسقيف  مرشوع  من  الرئيسية  األجزاء  أن”  وأضاف 

يف  والحرارة  والرطوبة  األمطار  وعوازل  بالخرسانة  املغلف  الحديد 

حني تم تغليف الخيام من الداخل والخارج بالكايش الكرباليئ املعرّق 

مؤكدا  للمرشوع”،  املسجلة  والرشوط  املواصفات  وضمن  بالذهب 

يكن هناك حاجة  تنفيذية ومل  أية مشاكل  يواجه  “ مل  ان املرشوع 

لالستعانة باملؤسسات الحكومية”.

انجاز 85 % من مشروع

ممثل المرجعية الدينية العليا في 
كربالء

أخبار وتقارير

يفتتح معهد الزهراء للعلوم القرآنية 

تسقيف المخيم الحسيني

• عامد بعو 

• سالم الطايئ 
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اقامت مؤسسة نور الحسن الخريية وبالتعاون مع العتبة الحسينية 

االيتام  عوائل  نتاجات  لعرض  الخامس  السنوي  معرضها  املقدسة، 

والعوائل املتعففة يف منطقة بني الحرمني الرشيفني.

عرض  تضمن  “املعرض  ان  الحسني  عيىس  املؤسسة  مدير  وقال 

واملنزلية  الحرفية  اليدوية  واالعامل  والرسم  الخط  منها  املنتجات 

الحيل  وصناعة  والحياكة  الخياطة  اعامل  عن  فضال  صنوفها  بكافة 

واالكسسوار”.

وأضاف أن “الهدف من اقامة املعرض زيادة دخل هذه الرشيحة من 

عوائل االيتام واألرامل وتحفيزهم نفسيا ليشعروا  انهم افراد نافعني 

باملجتمع، فضال عن استثامر الطاقات واحتضان املبتكرين”.

يتيم  وأشار مدير املؤسسة إىل ان “املؤسسة ترعى أكرث من ١٨٠٠ 

ويزيد عن ٦٠٠ عائلة من عوائل ضحايا األرهاب وغريهم”.

النجارة  يف  دورات  تنظم  الخريية  الحسن  نور  مؤسسة  أن  ويذكر 

بشهادات  الحالقة  تعليم  دورات  عن  فضال  والحاسوب  والحدادة 

تدريبية وبالتعاون مع املركز الحريف  يف وزارة العمل.

نتاجات يدوية لعوائل األيتام
بمعرض بين الحرمين الشريفين

• حسني حامد املوسوي

 أكد وزير املوارد املائية حسن الجنايب إن “إدارة املشاريع الزراعية 

من قبل العتبة الحسينية يتناسب مع املواصفات والتوجهات العلمية 

الخاصة بالوزارة، كام ندعو املستثمرين بسلك هذا املسار لتحقيق 

الحسينية  للعتبة  الزراعية  املشاريع  أن”  اىل  املطلوبة”مشريا  الغاية 

د الصحراوي يف املدينة”. املقدسة، كفيلة بإيقاف التمدُّ

وأضاف الجنايب خالل زيارته ملرشوعي العتبة الزراعيني )فدك للنخيل، 

التابعتني للعتبة الحسينية  ومرشوع مدينة اإلمام الحسني الزراعية، 

يف  بالتطّور  متتاز  “املشاريع  أن   2٠١٨/٥/١٤ االثنني  يوم  املقدسة( 

استخدام التقنيات الحديثة ومساهمتها بتوفري األمن الغذايئ”. مشرياً 

إىل أنها “تساهم بإيقاف متّدد الصحراء اىل كربالء”.

كال  تضّم  املقدسة  الحسينية  العتبة  مزارع  أن  بالذكر  الجدير  ومن 

من مزرعة فدك للنخيل أكرث من 7٠ ألف فسيلة من أصناف عربية 

استُوردت خصيصاً للمزرعة وأخرى عراقية، ومبساحة كلية للمرشوع 

تبلغ )2٠٠٠( دونم. ومدينة االمام الحسني الزراعية مبساحة)١٠٠٠

دونم( وهي متخّصصة بالزراعة املحمية للبيوت البالستيكية ملحاصيل 

الخرضاء   ،الفاصوليا  ،الفلفل  الباذنجان  الطامطم،  )الخيار،  الخرض 

وزراعة محصول الحنطة( فضالً عن الرثوة الحيوانية.

االستثامرية  املشاريع  من  الزراعية  الحسينية  العتبة  مشاريع  وتعد 

الكربى، حيث قامت إدارة العتبة بتطويرها مبا يتناسب مع األساليب 

الحديثة للزراعة، عرب إدخال التقنيات الحديثة، وبهدف سّد حاجة 

إنها تحتوي  الزراعية والعلفية، كام  الكرباليئ من املحاصيل  السوق 

عىل محطة لرتبية األبقار واألغنام بأحدث التقنيات.

وزير الموارد المائية: 
مشاريع العتبة الحسينية الزراعية كفيلة 

بإيقاف التمدد الصحراوي في المدينة

• حسني حامد املوسوي 
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للعتبة  التابع  والبحوث  للدراسات  كربالء  مركز  عن  حديثاً  صدر 

الحسينية املقدسة موسوعة كربالء الشاملة والتي بلغ عددها تسعة 

أجزاء احتوت عىل الوثائق العثامنية التي تخص املدينة.

وقال مدير مركز كربالء للدراسات والبحوث عبد األمري القرييش أن “ 

املركز أصدر عدة أجزاء من املوسوعة حيث بلغ عددها ١٨ جزءاً من 

أصل ٥٠ جزءاً جاهزة للطباعة “.

وأضاف أن “ هذه الدفعة هي الثانية من اإلصدارات وقد تحدثت 

العثامنية،  بالوثائق  كربالء  مدينة  عن  جاءت  التي  األمور  أبرز  عن 

للمدينة فضالً  الجوانب اإلدارية والدينية والصناعية  منها ما يخّص 

عن الرتبية والتعليم والقضايا العسكرية”.

العتبتني  خزائن  إىل  تطرّقت   املوسوعة   “ أن  إىل  القرييش  وأشار 

عن  الصادرة  التكفريية  والفتاوى  والعباسية  الحسينية  املقدستني 

بعض العلامء آنذاك، كام تحدثت املوسوعة عن واقعة نجيب باشا 

التي ترجمت اىل اللغتني اإلنكليزية والرتكية”.

مبحاور  جزءا   ١2٠ من  أكرث  إىل  ستصل  املوسوعة  إعداد  إن  ويذكر 

األساتذة  أبرز  من  مجموعة  كتابتها  يف  ساهم  وقد   ، مختلفة 

املشاركات  عن  فضالً  العراقية،  الجامعات  مختلف  من  واألكادمييني 

الرتكية واإلنكليزية.

األحد  يوم  الرسمي  موقعها  عرب  املقدسة  الحسينية  العتبة  أطلقت 

ألنظمة  االلكرتوين”  الدم  “بنك  وموقع   تطبيق  2٠١٨/٥/١٣م 

األندرويد، بهدف مساعدة الناس عىل إيجاد متربعني بالدم يف عموم 

العراق.

وقال املربمج  طارق فارس السعدي من شعبة تقنية املعلومات بقسم 

إنشاؤه  تم  التطبيق   “ ان  املقدسة  الحسينية  للعتبة  التابع  اإلعالم 

ملساعدة ممن يحتاجون إىل متربعني للدم من كافة الفئات”مشريا اىل 

أن “التطبيق ال يقترص عىل مدينة دون اخرى بل يساعد عىل إيجاد 

متربعني بالدم من مختلف املحافظات العراقية واألقضية والنواحي 

التابعة لها”.

وأكد السعدي، أن تطبيق وموقع بنك الدم االلكرتوين متوفر حاليا يف 

املوقع الرسمي للعتبة الحسينية املقدسة ألنظمة االندرويد، وكذلك 

عىل )سوق بيل( ومتاح للتحميل مجانا “ مبينا أن املوقع” يحتوي 

عىل استامرة تسجيل بهدف جمع أكرب عدد من املتربعني من مختلف 

املحافظات يف عموم العراق”.

موسوعة كربالء الحضارية
إصدار جديد لمركز كربالء 

للدراسات والبحوث 

العتبة الحسينية المقدسة
تطلق موقع وتطبيق بنك الدم 

اإللكتروني

• عامر نوري

• مصطفى احمد باهض

أخبار وتقارير

العدد 123 - شهر رمضان المبارك 1439 هـ٨



زيارة املراقد املقدسة يف العراق واللقاء برجال الدين يف العراق ابرز ما 

حمله جدول اعامل الوفد الباكستاين الرفيع الذي وصل اىل كربالء يوم 

السبت املصادف ٥ أيار /2٠١٨، وضم رجال دين وصحفيني ومسؤولني 

يف وزارة االوقاف والشؤون الدينية يف باكستان.

وقال ممثل املرجعية الدينية العليا يف كربالء املقدسة الشيخ عبد املهدي 

الكرباليئ خالل لقائه بالوفد “ نحن اآلن أمام تحٍد خطري عىل اإلسالم وال 

بد من االنتباه ملخططات األعداء، والتي تكون أحياناً خفية قد ال ينتبه 

إليها البعض” مشريا اىل ان” مخططات االعداء تعمل عىل تصوير االسالم 

ويبددوا  املسلمني  يرعبوا  ان  ويريدون  ودماء”،  “عنف  دين  انه  عىل 

ثرواتهم ومينعونهم من التطور ويضعفوهم إلحكام السيطرة عليهم”.

وشدد عىل “رضورة املحافظة عىل الفكر االسالمي االصيل الذي يبتعد 

والتطرف  والقسوة  العنف  عن  متاما 

واالرهاب” مؤكدا الحاجة اىل” العمل يف 

االسالمي من  والتبليغ  التعليم  مجاالت 

والندوات  واملعاهد  الجامعات  خالل 

اىل  الفتا  والدورات”  واملحارضات 

عىل  للحفاظ  العمل  استمرار  “رضورة 

والتصدي  املعتدل  ومنهجه  االسالم 

للفكر املتطرف”.

وزراء  رئيس  مستشار  قال  جهته  من 

باكستان حبيب الله بتي أن “الطائفية أصبحت وباًء ولكن ميكن التخلص 

منها عن طريق التواصل بني رجال الدين مبذاهبهم املختلفة من أجل 

نزع روح التنازع واالختالف”.

أن”ما  عراقية  وقنوات  إعالميون  حرضه  صحفي  مؤمتر  يف  بتي  وأشار 

يذاع عن الخطاب الديني يف العراق من بعض القنوات واإلذاعات كذب 

وجدنا  وقد  الطائفي”  اإلعالم  يتناولها  “أكذوبة”  مجرد  وهو  ودعايات 

عكس ما سمعنا متاماً يف زيارتنا للعراق، إذ وجدنا الحب بني العراقيني 

والتعايش مبحبة بني مختلف الطوائف واألديان”.

وذكر بتي أن “اإلمام الحسني ليس للشيعة فحسب بل للعامل حيث أن 

الكل يؤمن برسالته وتضحياته مهام حاول اإلعالم تشويش الرسالة”.

فيام أوضح عضو الوفد ورئيس مؤسسة منهاج الحسني عليه السالم يف 

التواصل بني  “الزيارة تهدف الدامة  أن  اكرب   الشيخ حسني عيل  الهور 

علامء املسلمني وزيارة العتبات املقدسة يف العراق، فضال عن التعريف 

مبا يراه هؤالء العلامء يف العراق ونقله التباعهم ألن كل واحد منهم ميثل 

أمة”، عىل حد تعبريه.

الباكستانية  الدينية  الشؤون  وزارة  يف  املساجد  أمئة  مسؤول  قال  فيام 

سيد طاهر بخاري “ان االسالم موجود بسبب تضحيات االمام الحسني 

من  املسلمني  لجميع  عقيدة  وهذه  يزيد،  بوجه  ووقوفه  السالم  عليه 

الحسني  االمام  “ان  اىل  منوها  فقط”  الشيعة  وليس  والصوفية  السنة 

عليه السالم ليس شخصا بل عقيدة وفكرا ، وهو استمرار لرسالة االنبياء 

عليهم السالم”.

بدوره، قال عضو اللجنة الرشعية لكتابة الدستور الشيخ محمد راغب 

باكستان  دولة  “ان  نعيمي  حسني 

جانب  اىل  تقف  زالت  وال  وقفت 

التطرف  ضد  وشعبا  حكومة  العراق 

واالرهاب”معربا عن امله يف” استمرار 

اللقاءات والزيارات بني علامء املسلمني 

العراق   - البلدين  وان  خصوصا 

وباكستان - شهدا تراجعا كبريا لألفكار 

داعش  هزمية  بعد  والطائفية  املتطرفة 

يف العراق وطالبان يف باكستان”.

هود  النبيني  ومرقد  السالم  عليه  عيل  االمام  مرقد  زار  الوفد  أن  يذكر 

وصالح عليهام السالم يف النجف االرشف، والتقى املرجع الديني الشيخ 

بشري النجفي دام ظله، كام زار ايضا مسجد الكوفة املعظم وبيت امري 

املؤمنني عليه السالم، ومرقدي الصحابيني الجليلني ميثم التامر وكميل بن 

زياد عليهام السالم، ومسجد الحنانة.

كام زار الوفد ايضا مرقدي االمامني العسكريني عليهام السالم يف سامراء، 

القادر  عبد  الشيخ  ومرقد  السالم،  عليهام  الكاظمني  االمامني  ومرقدي 

دار  برئيس  الوفد  والتقى  النعامن،  حنيفة  ايب  ومرقد  وجامع  الكيالين، 

االفتاء العراقية الشيخ مهدي الصميدعي.

رجال دين وصحافة ومسؤولون 
في وزارة االوقاف الباكستانية:

ما يذاع عن الخطاب الديني في 
القنوات المغرضة أكذوبة

• صديق الزريجاوي

مستشار رئيس الوزراء الباكستاني:

الطائفية أصبحت وباًء ولكن يمكن 

التخلص منها عن طريق التواصل بين 

رجال الدين بمذاهبهم المختلفة

‚

‚
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هناك مجموعة من الترصفات بدأت تدب يف املجتمع دبيباً، بشكل بطيء 

يف بعض الحاالت، ولكن نفاجأ بأنها اصبحت حالة اجتامعية، ولعل املنظومة 

االخالقية التي نريد أن نبيّنها هي منظومة تستعمل اصطالح )العيب(.

القناعة  اجتامعية وهذه  قناعة  واىل  اىل عمل دؤوب وجامعي  نحتاج  إننا 

االجتامعية تبدأ مّنا كأفراد وأرس ومحالت ومجتمع.

ألننا عندما نفقد الجانب الرشعي كام يف بعض الحاالت، عىل سبيل املثال 

عندما نالحظ شخصا ال يلتزم بالجانب الرشعي، أو ال يتقيد بالحاالت الُعرفية، 

بدأت  واذا  بالتديّن،  تبدأ  اخالقية  منظومة  هناك  ان  ستكون  النتيجة  فإن 

املنظومة االخالقية بالتديّن فإننا سنستحسن الخطأ.

ومن األمثلة أيضا فان الشارع يحتاج قطعاً اىل آداب، مبعنى أننا عندما نسلك 

الشارع فنحتاج اىل أدب ألننا لسنا الوحيدين يف هذا الشارع وان الفرد  عندما 

يترصف يف الشارع فانا يعكس الرتبية التي ترىب عليها، وعندما ال يكرثث فذلك 

يؤدي اىل ان هذه املنظومة االخالقية ستبدأ باالنهيار ثم تتفىش حالة سلبية 

اىل عموم املجتمع.

وصورة أخرى عندما يؤمتن االنسان عىل مال فإنه من العيب ان ميد يده 

اليه، وهذا أمر مدعّو له يف جميع الرشائع والديانات، بان تؤدى االمانات، فإذا 

اخذ من املال او رسق من املال او انكرت االمانة سيكون هذا امر مرفوض عند 

العقالء.

الحاالت يتم  نبايل بهذه االمور، بل يف بعض  اننا ال   ان املشكلة تكمن يف 

التشجيع عليها بدعوى ان هذه مفردة صغرية ال تؤثر عىل مجتمع، وفجأة نرى 

التعامل  الصغرية قد اتسعت واصبحت مجلدا كبريا يصعب  ان هذه املفردة 

معه، ويصعب القضاء عىل هذه املفردات التي تفشت بطريقة مرعبة.

ان املنظومة االخالقية مبنيّة عىل املودة واملحبة والرباءة، اما يف الوقت الحايل 

فهذه املنظومة االخالقية بدأت تنهار واصبح املال هو محور كل املبادئ.

أعرافنا  عن  التنازل  اىل  دفعت  التي  املربرات  حول  قامئاً  السؤال  ويبقى 

ومبادئنا وقيمنا!؟

الحياء  مفردات  زرع  واىل  وبالدنا،  مدننا  قيم  عىل  الحفاظ  اىل  نحتاج  إننا 

والعيب والعفة لدى األبناء، لنحافظ عىل أرسنا وأبنائنا، ونحتاج اىل جو جامعي 

وأن نبعد ما دخل الينا من ثقافة غريبة مزقت االرُس، فلنقف ونجتمع مع أرسنا 

ونوجههم التوجه الصحيح ونستغل كل ما فيه تقّدم يف الخري، وال نستغله يف 

الرش.

نحن اآلن يف الجزء الثاين من مقّومات التشيّع الصحيح واالتباع الصادق ألمئة 

اهل البيت عليهم السالم، قد ذكرنا سابقا ان االمئة عليهم السالم يف زمانهم وجدوا 

لدى بعض شيعتهم قلة وعي بحقيقة وجوهر التشيّع، او سوء فهم او غفلة او 

اشتباه او سوء يف التطبيق، وان هذه االمور لو تُركت ستشكل خطراً عىل صيانة 

وحفظ جوهر وحقيقة مذهب اهل البيت عليهم السالم، لذلك كانوا كثرياً ما 

ينبّهون شيعتهم وأتباعهم اىل بيان حقيقة وجوهر التشيّع.

 ونحن قد بيّّنا أن هناك مقومات أربع ال بد من الجمع بينها جميعاً، وهي 

العقيدة الصحيحة والعبادة املرشوعة والشعائر املأثورة والعمل الصالح واالخالق 

الفاضلة، فإن أخّل احد أتباع اهل البيت)عليهم السالم( بواحد من هذه املقومات 

فهناك خلل يف حقيقة تشيّعه وجوهر اتبّاعه ألهل البيت عليهم السالم.

عليهام  والصادق  الباقر  االمام  عن  الكثرية خصوصاً  االحاديث  وردت  لذلك 

السالم، وُهم ينبّهون يف احاديثهم اىل اهمية االلتفات والوعي لحقيقة وجوهر 

السالم.. ونحن ذكرنا بعض  الصادق ألمئته عليهم  البيت واالتباع  مذهب اهل 

املقومات واملؤرشات التي تدل عىل ذلك.

السمعة  انعكاس  -اهمية  النقطة:  هذه  خالل  من  آخر  بعضاً  هنا  ونذكر   

الحسنة للعنوان العام والحذر من السلوكيات املنحرفة.

إن االنسان يرتكب تارة فعالً سيئاً غري مقبول.. وهذا ينعكس عليه ويرضه 

شخصياً، وتارة أخرى يرتكب ترصفاً او سلوكاً مشيناً او كالماً غري مقبول ينعكس 

ويرض بجميع أتباع العنوان العام.. وهذا خطري جداً..

من املالحظ أن أتباع اهل البيت يف اغلب املجتمعات يعيشون مختلطني مع 

اصحاب مذاهب اخرى واصحاب ديانات اخرى والغالب من الناس انا يجدون 

ان ترصفات وسلوكيات واخالق وكالم هؤالء األتباع مرآة عاكسة ملا أّدب به امئة 

هذا املذهب أتباعهم..

إن من الطبيعي أن يأيت االنسان اىل فكر معني أو اىل دين معني فيقرأ افكاره 

االفكار  لهذه  قراءته  ضوء  عىل  ويحكم  للحياة  مناهج  من  فيه  وما  ومنهجه 

واملناهج.. 

االتباع  لنفس  والترصفات  السلوكيات  اىل  يأتون  الناس  من  الغالب  ولكن 

أدب واخالق ومنهج ذلك  التي تعكس  املرآة  السلوكيات هي  ويجعلون هذه 

املذهب وقادته.. لذا ينبغي أن نلتفت ونطبّق هذا املعنى بالنسبة اىل سلوكيات 

واخالق وترصفات أتباع أهل البيت)عليهم السالم(.

شــــــــذراتالجمــــــــــــــــعةالجمــــــــــــــــعةالجمــــــــــــــــعة
ممثل املرجعية الدينية العليا السيد احمد الصايف

الجمعة 2٦/رجب األصب/١٤٣٩ه� املوافق 2٠١٨/٤/١٣م

ممثل املرجعية الدينية العليا الشيخ عبد املهدي الكرباليئ

الجمعة ٣/شعبان/١٤٣٩ه� املوافق 2٠/2٠١٨/٤

ر من السلوكيات المنحرفة وانعكاسها السلبي على مذهب أهل البيت عليهم السالمضرورة الحفاظ على المنظومة االخالقية للمجتمع ومنع تدهورها نحذّ
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نتلوا عليكم ايها األخوة واالخوات بياناً صادراً عن مكتب املرجع االعىل السيد عيل 
الحسيني السيستاين دام ظله: مع اقرتاب موعد االنتخابات النيابية يسأل الكثري من 
املواطنني الكرام عن موقف املرجعية الدينية العليا من هذا الحدث السيايس املهم، 

وبهذا الصدد ينبغي بيان أمور ثالثة: 
أن  يف  السابق  االستبدادي  النظام  سقوط  منذ  الدينية  املرجعية  سعت  لقد   -١
يحّل مكانه نظاٌم يعتمد التعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة عرب الرجوع 
اىل صناديق االقرتاع، يف انتخابات دورية حرّة ونزيهة، وذلك امياناً منها بانه ال بديل 
عن سلوك هذا املسار يف حكم البلد إن اُريد له مستقبل ينعم فيه الشعب بالحرية 

والكرامة ويحظى بالتقدم واالزدهار.. 
اليوم وبعد مرور خمسة عرش عاماً عىل ذلك التاريخ ال تزال املرجعية الدينية عند 
رأيها من ان سلوك هذا املسار يُشّكل � من حيث املبدأ � الخيار الصحيح واملناسب 
الفردي  الحكم  مهالك  يف  الوقوع  تفادي  من  بد  ال  وانه  ومستقبله،  البلد  لحارض 

والنظام االستبدادي تحت أي ذريعة او عنوان.
لكن من الواضح ان املسار االنتخايب ال يؤدي اىل نتائج مرضية إال مع توفر عدة 
رشوط، منها: أن يكون القانون االنتخايب عادالً يرعى حرمة اصوات الناخبني وال يسمح 
بااللتفاف عليها. ومنها: أن تتنافس القوائم االنتخابية عىل برامج اقتصادية وتعليمية 
وخدمية قابلة للتنفيذ بعيداً عن الشخصنة والشحن القومي او الطائفي واملزايدات 
املايل  بالدعم  االنتخابات سواء  أمر  الخارجي يف  التدخل  مُينع  أن  ومنها:  االعالمية. 
الناخبني لقيمة اصواتهم ودورها  العقوبة عىل ذلك. ومنها: وعي  أو غريه، وتُشّدد 
املهم يف رسم مستقبل البلد فال مينحونها ألناس غري مؤهلني ازاء مثن بخس وال اتّباعاً 

لألهواء والعواطف او رعايًة للمصالح الشخصية او النزعات الَقبلية او نحوها. 
2- ان املشاركة يف هذه االنتخابات حق لكل مواطن تتوفر فيه الرشوط القانونية، 
وليس هناك ما يُلزمه مبامرسة هذا الحق إال ما يقتنع هو به من مقتضيات املصلحة 
العليا لشعبه وبلده، نعم ينبغي ان يلتفت اىل ان تخليه عن مامرسة حقه االنتخايب 
مينح فرصة اضافية لآلخرين يف فوز منتخبيهم باملقاعد الربملانية وقد يكونون بعيدين 
جداً عن تطلعاته ألهله ووطنه، ولكن يف النهاية يبقى قرار املشاركة او عدمها مرتوكاً 

له وحده وهو مسؤول عنه عىل كل تقدير.
جميع  من  واحدة  مسافة  عىل  وقوفها  تؤكد  العليا  الدينية  املرجعية  ان   -٣
جهة  أو  شخص  أّي  تساند  ال  أنها  مبعنى  االنتخابية،  القوائم  كافة  ومن  املرشحني 
أو قامئة عىل االطالق، فاألمر كله مرتوك لقناعة الناخبني وما تستقر عليه آراؤهم 
بعد الفحص والتمحيص، ومن الرضوري عدم السامح ألي شخص او جهة باستغالل 
عنوان املرجعية الدينية أو أّي عنوان آخر يحظى مبكانة خاصة يف نفوس العراقيني 
وااللتزام  والنزاهة،  بالكفاءة  العربة  كل  فالعربة  انتخابية،  مكاسب  عىل  للحصول 

بالقيم واملبادئ، واالبتعاد عن االجندات االجنبية.

هناك سؤال مهم يتمثل يف: ما الذي ينبغي عىل أي انسان قوله إن كان عنده 

اخ او ولد ويريد أن يوجهه للوجهة الصحيحة؟

والجواب بالتأكيد سيكون بأن عليه أن يبنّي ويرشد ويوضح مساوئ الطريق 

الذي سلكه، وأكرث من هذا ال يتمكن... والطرف املقابل ينبغي عليه أن يسمع 

وان يلتفت، وأن يسأل نفسه ملن فائدة هذه النصيحة؟! وهل فائدتها تعود يل 

ام ملن نصحني.

هذه الحاالت االجتامعية وهذه الحوارات ما بني الناصح وما بني قوم يفرتض 

أن يأخذوا بالنصيحة، حدثت يف مجتمعاتنا ومجتمعات غرينا، وان التأريخ  يعيد 

نفسه-كام بقال-.

 ففي القرآن الكريم نالحظ ذلك التعبري الجميل الوديع، الذي جاء من انسان 

ليس غريباً عن مجتمعه بل هو أخ لهم يعرفهم ويعرف طبيعتهم وعاش معهم 

الناصح الذي عاش معهم وهو  النصائح، فقال هذا  وأراد ان يوجه لهم هذه 

نبي الله هود )عليه السالم(: )قَاَل يَا قَْوِم اْعبُُدوا اللََّه َما لَُكْم ِمْن إِلٍَه َغرْيُُه(.

انه مل يقل اعبدوين بل قال )اْعبُُدوا اللََّه( واين أوجهكم لحقيقة انتم يف غفلة 

عنها، ورما تكونون قد استيقنتموها لكن جحدمتوها ملصالح ضيّقة، وأكد حينام 

الذي  وحده  الطريق  هذا  بأن  الواقع،  نحو  عىل  غريه(  اله  من  لكم  )ما  قال 

ينجيكم أفال تتقون، وان الكالم ليس يل أنا كنبي من الله تعاىل وانا اخاطبكم 

وأوجهكم وانصح.

ولكن املجتمعات يف بعض الحاالت بل وكثري من الحاالت ال تحب الناصح، 

واالستفادة،  واملال  والسلطة  النفوذ  بطبقة  متمثلة  راقية  أن هناك طبقة  كام 

ِضعاف  يصطادون  ألنهم  جزما،  سيترضرون  ممن  املهمة  الطبقة  هم  وهؤالء 

النصح  هذا  من  املترضرين  فإن  وقطعاً  الجهلة،  عىل  ويسيطرون  النفوس 

سيعرتضون...

وبالعموم إننا ندعو املجتمع اىل االستامع للنصيحة الصادقة، والعمل مبوجبها 

الواعية  األذن  يرزقنا  ان  وتعاىل  سبحانه  الله  ونسأل  الفائدة،  تتحقق  وبالتايل 

التي تسمع النصيحة من الناصح األمني.. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العاملني 

وصىل الله عىل محمد واله الطيبني الطاهرين.

شــــــــذراتالجمــــــــــــــــعةالجمــــــــــــــــعةالجمــــــــــــــــعة
ممثل املرجعية الدينية العليا السيد احمد الصايف

الجمعة ١٠/شعبان/١٤٣٩ه� املوافق 27 /٤/ 2٠١٨م 

• أعدها وحررها: صباح الطالقاين

ممثل املرجعية الدينية العليا الشيخ عبد املهدي الكرباليئ

الجمعة ١7-شعبان املعظّم- ١٤٣٩ه� املوافق ٤-ايار-2٠١٨م

ــالمرجعية العليا توضّح خارطة الطريق لالنتخابات النيابيّة في العراقالمرجعية العليا تحث المجتمع باألخذ بالنصيحة والعمل بموجبها
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ربيع الشهادة مهرجان ثقايف عاملي سنوي تقيمه األمانتان العاّمتان للعتبتني املقدستني الحسينية والعباسية مبناسبة ذكرى والدة اإلمام 

الحسني وأخيه العباس وولده السجاد)عليهم السالم(، يحمل يف كل عام عبقا خاصا وأطروحات جديدة وضيوفا مختلفني من شتى البقاع 

واأللوان والتوجهات ليدل بشكل عميل عىل عمق الروابط اإلنسانية التي يحملها فكر أهل البيت عليهم السالم، وليؤكد للعامل اجمع إن 

اإلمام الحسني )عليه السالم( عىل وجه التحديد إمنا هو نور هداية وطريق حرية وسعادة وكرامة للبرشية بأرسها.

وقد انطلقت عرص يوم الجمعة )3شعبان 1439هـ( املوافق لـ)20نيسان 2018م( فعاليات املهرجان بنسخته الرابعة عرشة تحت شعار: 

)باإلمام الحسني)عليه السالم( ثائرون وبالفتوى منترصون(، وشهد حضورا متميزا لشخصّيات دينّية وحوزويّة وثقافّية وأكادميّية من 

داخل وخارج العراق، فضالً عن ممّثيل العتبات املقّدسة واملزارات الرشيفة يف العراق والعامل اإلسالمّي وممّثلني عن الحكومتني املحلّيتني 

يف محافظتي كربالء املقّدسة والنجف األرشف ، باإلضافة إىل وسائل إعالم محلّية ودولّية مرئّية ومسموعة ومقروءة، مصحوبا طيلة أيامه 

ومبختلف فعالياته بحضوٍر جامهريي كبري. 

تحقيقات 

مهرجان ربيع الشهادة الرابع عشر
صدح باإلباء الحسيني وتعطر بفتوى النصر

• تحقيق: 

سالم الطايئ /عامد بعو/

محمد ضياء الدين

• تحرير: يحيى الفتالوي

وقد شهد املهرجان هذا العام أسوة بكل عام تطابق 

أهمية  عىل  عنوانه  اشتمل  حيث  واملضمون،  العنوان 

أشكاله، من جهة  بجميع  والطغيان  الظلم  الثورة ضد 

العظيمة  التاريخية  الفتوى  دور  أخرى  جهة  ومن   ،

للمرجع الديني األعىل سامحة آية الله العظمى السيد 

عيل الحسيني السيستاين )دام ظله الوارف( يف تحقيق 

اإلجرامية  داعش  عصابات  عىل  املؤزر  العراقي  النرص 

ومن يقف وراءها من قوى الظالم والرش.

الكلامت  يف  واضحا  حضورا  التطابق  ذلك  لقي  وقد 

بعض  عن  فضال  والختام،  االفتتاح  حفال  شهدها  التي 

الروضة  اجراها مندوبوا مجلة  التي  الجانبية  اللقاءات 

الحسينية.

وكانت الحصيلة كام يف التحقيق التايل، حيث جاء يف 

كلامت االفتتاح:

الشيخ الكرباليئ يشيد بأبطال الفتوى 

كلمة املتويل الرشعي للعتبة الحسينية سامحة الشيخ 

عبد املهدي الكرباليئ “ نحن يف تجّدد من اللقاء معكم 

وقد دخل مهرجاننا هذا دورته الرابعة عرش، وهو رقٌم 

األنوار  لعصمة  عّدة  ميثّل  إذا  املنشود،  باألمل  مشعر 

العدد 123 - شهر رمضان المبارك 1439 هـ12



بالثقة  مفعم  أمل  يرشق  املوعود،  وخامتها  اإللهيّة 

وقد  وصامداً،  الحّق سيبقى شامخاً  منهج  أن  الراسخة 

عّزز هذا األمل رجال صدقوا ما عاهدوا عليه أيّب الضيم 

ووطنهم  لدينهم  وإيثارهم  تفانيهم  من  الشهداء  سيّد 

األعىل حينام  استنصار مرجعهم  فأجابوا  ومقدساتهم.. 

األرواح  فاسرتخصوا  والوطن  الدين  نداء  استرصخهم 

وآثروا اآلخرة عىل الدنيا”. 

زيارتنا  األماين يف  ونعيش  نقرأ  كنا   “ وتابع سامحته 

الفوز  ندرك  أن  عىس  السالم(  الشهداء)عليه  لسيد 

يردد  إذ  الشهداء،  ملكوت  أرواحنا  لتالمس  العظيم 

الله  عبد  أيب  لحرم  القدسية  الفضاءات  عرب  املؤمنون 

الحسني)يا ليتني كنت معكم فأفوز فوزاً عظيامً( وكّنا 

نقول: وهل ميكن لتلك البطوالت التي سطرها أصحاب 

ال  سوف  ورمبا  خلدها  الزمن  أن  ظننا  والتي  الحسني 

يجود الزمان بنظريٍ لها، وهل ميكن أن تتكرر عرب زماٍن 

غري زمان الحسني)عليه السالم(؟”.

رئيس ديوان الوقف الشيعّي.. منهج الشهادة أّدى اىل 

النرص

سامحة  الشيعّي  الوقف  ديوان  رئيس  قال  وفيام 

السيد عالء املوسوي “ ونحن نعيش هذه األيام املباركة 

التي  االنتصارات  أفراح  مع  والرسور  بالفرح  املقرتنة 

حققها أبناء العراق، حني طهروا أرضه من كيان داعش 

الذين  الشهداء  بدماء  الذي خط  النرص  ذلك  اإلرهايب، 

البيت)عليهم  أهل  أمئة  منهج  الشهادة  منهج  انتهجوا 

السالم(، الذي أّدى اىل نرص العراق والعراقيني”.

وأكد أن “ املرجعيُّة حركت وجدان األمة وبنت سوراً 

قالها  مخترصة  بكلمة  اآلخرين  اعتداءات  أمام  عظيامً 

يف  واألمة،  العراق  عن  أسود  كابوساً  فكشفت  املرجع 

أرايض  باحتالل  فيها  التي فوجئنا  املشؤومة  األيام  تلك 

كلمة  بعد  االنكسار  من  الحالة  تلك  وتحولت  العراق، 

املرجع العظيم اىل حالة من االعتداد والشعور بالقوة 

واالندفاع اىل التضحية، ومل يطل األمر كام قال البعض 

ثالثني سنة ومل يطل أكرث من ثالث سنني، وذلك بربكة 

ولدهم  من  واألمئّة  والحسني  عيل  منهج  املنهج  هذا 

املبادئ  عىل  وثبات  صدق  منهج  السالم(،  )عليهم 

وانتظاٍر للقاء الله تعاىل”.

ونوه املوسوي أن” الحملة الثقافيّة قد اشتّدت عىل 

قدمنا  ولكننا  اإلسالمية،  األمة  هذه  وعىل  البلد  هذا 

تجربة فائقة وهي تجربة العراق وتجربة الفتوى التي 

هناك  يكون  أن  العامل  ونتحدى جميع  العراق،  نرصت 

منهج ديني أخالقي يستطيع أن يحرك الناس وأن يحرك 

والسلم  الحرب  يف  الناس  وحياة  األمور  ويدير  املعركة 

كام فعل هذا املنهج املرجعي الذي ينتمي اىل منهج آل 

البيت)عليهم السالم(، “. 

الوفود االسيوية.. الحسني عليه السالم لإلنسانية 

بأكملها

ألقاها  التي  املشاركة  االسيوية  الوفود  كلمة  وأما 

بالنيابة عنهم الدكتور نظري حسني مدير برامج يف قنوات 

فضائية باكستانية فقد اشار فيها “ انه يف زمن العوملة 

هذا إذ يبحث العامل عن اإلسالم الحقيقي تربز شخصية 

وسبيال  النور  من  مشعالً  السالم(  الحسني)عليه  اإلمام 

وتعاليمه  وأفعاله  شخصيته  وإن  إميان،  بكّل  لالتباع 

العقائدي  والقالب  الدين  مجرد  من  أبعد  إىل  تصل 

واللون والقومية، إنّه بحق شخصية لإلنسانية بأكملها، 

إن موقفه املعارض للطغيان والتزييف واألفعال اآلمثة 

ميثل تجسيداً للتعاليم الحقة لجميع األوصياء واألنبياء 

يف  للسالم  املحبني  البرش  جميع  حصن  إنه  والرسل.. 

جميع أرجاء العامل،  إنه رمز الصالح للبرش، إنه املثال 

من  الناس  فلتصُح  اإلصالح،  وتحقيق  للتضحية  الحق 

الغفلة وعندها كل منا سيناله”. 

وفود قارة أفريقيا.. كربالء إباء املوقف اإلسالمي 

اإلنساين األصيل، والفتوى انتصار لالنسانية

وفيام قال نيابًة عن وفود قارة أفريقيا الشيخ شعبان 

ليون عضو برملان سابق وامام وخطيب ومدرس يف مركز 

الرسول األكرم)صىل الله عليه وآله وسلم( يف مدغشقر 

“ نحن فخورون جداً بحضورنا معكم وحسب ما دونت 

بني  لنكون  مدغشقر  بلدنا  من  للمجيء  لنا  دعوتكم 

اإلخوة من جميع بقاع األرض، لنحتفل سويًة مبولد سيد 

الشهداء اإلمام الحسني)عليه السالم(، جئناكم من بلدنا 

إىل  لنصل  الفانيال  برائحة  املعطّرة  الجزيرة  مدغشقر 

كربالء املعطرة باإلباء إباء سيد الشهداء)عليه السالم( 

إباء املوقف اإلسالمي اإلنساين األصيل، الذي ضحى بكل 

يشء يف سبيل إصالح اإلنسان وإصالح أمة جده الرسول 

األعظم محمد)صىّل الله عليه وآله(”. 

وأضاف “ نحتفل هذا العام معكم بذكرى والدة سيد 

تحرير  لكم  ونبارك  نحتفل  كام  السالم(  الشهداء)عليه 

وانتصار  اإلجرامية  العصابات  دنس  من  العراق  أرايض 

المرجعيّةُ 

حركت 

وجدان األمة 

وبنت سورًا 

عظيمًا أمام 

اعتداءات 

اآلخرين 

بكلمة 

مختصرة
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االنتصار  هذا  اإلرهايب،  الظالم  ضد  معركته  يف  العراق 

العظيم الذي بدأ من هذا املكان حيث اعلنت من هنا 

الفتوى التي أصدرها سامحة السيد عيل السيستاين)دام 

العظيم  النرص  بهذا  معكم  العام  هذا  لنحتفل  ظلّه(، 

الذي هو انتصار لإلنسانية عىل أعداء اإلنسانية”.

قارة أوربا.. اإلمام الحسني كافح باسم اإلنسانية

وكلمة قارة أوربا التي ألقاها بالنيابة عنهم الربوفسور 

أودو شتاين باخ مدير مركز الحوكمة يف الرشق األوسط، 

وخبري يف شؤون الرشق األوسط يف القناة األملانيّة األوىل 

مفّدى  شخص  أو  نبي  مبولد  االحتفال  إن   “ والثانية 

ليست مجرّد أمر معتاد، وإّنا هي عبادة وشعرية وفرصة 

لتغري الواقع، وكذلك يفعل البابا يف مولد املسيح)عليه 

السالم(، فهو يحتفل بالشعائر ليس كعبادة فقط وإّنا 

ليوصل رسالة إىل العامل أجمع، فإن األشخاص املقّدسني 

ميلكون  وإنا  فقط،  واحدة  لديانة  مقدسني  ليسوا 

رساالت للعامل أجمع، وكان اإلمام الحسني)عليه السالم( 

يحمل رسالة لكّل اإلنسانية.

واشار” إّن رسالة اإلمام الحسني)عليه السالم( تحمل 

معنى العدالة، وهي مل تكن مقدمة من حاكم سيايس 

الحسني)عليه  اإلمام  من  وإنا  االقتصاد،  أصحاب  أو 

السالم( املدافع الحقيقي عن تحقيق العدالة، وهو ابن 

اإلمام  السالم(، ورسالة  أيب طالب)عليه  بن  اإلمام عيل 

عيل)عليه السالم( ملالك األشرت رسالة من مؤمن مسلم، 

لكنها كانت تحمل الخاصيّة العامليّة لجميع اإلنسانية، 

هي  بل  إثنية  قوانني  مجموعة  أو  بأقلية  تتحدد  وال 

املجتمعات  يف  واملحكوم  الحاكم  بني  العالقة  تحدد 

يف  يكون  ولن  األهّم  ليس  املجتمع  يف  فالحاكم  كافّة، 

لن  املجتمع  مقبولية  دون  الحاكم  ألّن  املجتمع،  قّمة 

ميلك الرشعية.

من  اإلنسانية  باسم  كافح  الحسني  اإلمام  “أن  وأكد 

أجل أن يحق الحق ويحقق العدالة، وهذه أعظم رسالة 

الرسالة  هذه  وأن  اإلنسانيّة،  إىل  تصل  أن  املمكن  من 

هو  وهذا  عاملية،  رسالة  لتكون  باستشهاده،  تنتهي 

السبب الذي جذبني إىل هنا مع العلم أين لست مسلامً 

وال شيعياً وال عربيّاً وال عراقياً، ولكن رغم هذا قدمت 

من برلني إىل كربالء لالحتفال مبولد اإلمام الحسني)عليه 

السالم(”.
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كلمة العتبتني املقدستني.. قراءة تاريخ الفتوى وما 

قبلها رضورة وما بعدها رضورة

كلمة العتبتني املقدستني الحسينية والعباسية ألقاها 

املتويل الرشعي للعتبة العباسية املقدسة سامحة السيد 

احمد الصايف خالل حفل ختام مهرجان ربيع الشهادة 

هذه  اغتنم  فيها”  وقال  عرش  الرابع  العاملي  الثقايف 

الفرصة العزيزة ألنوه إىل أمر مهم جدا وهو أن فتوى 

العليا  املرجعية  أطلقتها  التي  املباركة  الكفايئ  الدفاع 

كانت حارضة يف هذا املؤمتر بشكل خاص ولعلها كانت 

هي الغالبة حتى يف عنوان وشعار املؤمتر وهي تستحق 

بال شك، وال ريب بأن تقرأ بأكرث من قراءة ويبحث عنها 

ويبحث حولها يف أكرث من بحث. 

فقهية  قراءة  لها  الفتوى الشك  ان   “ الصايف  واوضح 

سياسية  وقراءة  عسكرية  وقراءة  اجتامعية  وقراءة 

ارهاصات  هو  املهم  اليشء  ولعل  اقتصادية،  وقراءة 

مهمة  الفتوى  قبل  ما  أحداث  قراءة  وإن   ، الفتوى 

ناقصة  تبقى  التاريخية  فاألحداث  الفتوى،  لفهم  أيضا 

الحدث  قبل  ما  قرأنا  اذا  لكن  فقط،  الحدث  قرأنا  اذا 

بعد  ما  ايضا  لها  أضفنا  إذا  وكذا  الصورة،  ستكتمل 

عىل  الرسيعة  اإلطاللة  باب  فمن  لذلك   ، الحدث 

التوجيهات  عرشات  ضمن  املرجعية  فإن  رسيع  تاريخ 

منها  الصادرة  البيانات  يف  سواء  والتحذيرات  والوصايا 

بشكل مبارش أو من خالل خطب الجمعة إذا قرأناها 

عدم  نتيجة  وشيكا  كان  االنهيار  أن  سرنى  فإننا  بدقة 

الفساد  ولوجود  العسكرية  للمؤسسة  الصحيح  البناء 

املسترشي يف بعض املؤسسات”.

شهدا  قد  حزيران  من  والعارش  التاسع  أن”  وعّقب 

قراءات  ضمن  املعنى  وهذا  البناء،  من  جزء  انهيار 

تاريخية يكون من األمور املهمة خصوصا ونحن اآلن يف 

ضيافة سيد الشهداء )عليه السالم( حيث قرأنا واقعة 

الطف ما قبل 61 للهجرة، ثم قرأناها ما بعد 61 للهجرة، 

باإلضافة اىل قراءتنا الخاصة يف يوم الطف يف العارش من 

محرم، فأصبحت الصورة واضحة املعامل بعد أن أسعفتنا 

التاريخية لحقيقة ما كان يجري وحقيقة ما  النصوص 

جرى بعد واقعة الطف، لذلك اعتقد أن الجميع بحاجة 

دامئا الن يراجعوا تاريخ ما قبل الفتوى ليجدوا أهمية 

صدور هذه الفتوى يف وقتها املحدد وآثارها االيجابية.  

كلمة العتبات املقّدسة.. الشعب العراقي حري األلباب 

العتبة  إدارة  مدير  القاها  املقّدسة  العتبات  كلمة 

إن   “ املرشدي مؤكدا  الشيخ ستار  املقّدسة  العسكريّة 

للعتبات املقدسة يف العراق دوراً كبرياً وفاعالً يف تجسيد 

ورسم  التضحيات،  وأكرب  القيم  وأنبل  األهداف  أعمق 

لخصوص  ال  اإلنسانية،  لعموم  واإلميان  األمان  سبل 

األديان التوحيدية أو دين اإلسالم، وقد انربت العتبتان 

املقّدستان وحازت قصب السبق يف مد جسور التعارف 

والتالقح والتالقي بني عموم بلدان هذه املعمورة، وقد 

يف  خطوة  هو  إّنا  اليوم  نراه  وما  منهم،  الصفوة  أخذ 

مسري طويل وليس بعيد املنال”.

وسؤدداً  همًة  العراق  لشعب  “إن  املرشدي  وبنّي 

ونهى،  لب  ذي  كّل  وحري  األنظار،  ولفت  أبهر  وكرماً، 

فقد جسد قيم األنبياء وصفات األصفياء، وجعلها وقفاً 

الجود  فقابل  السالم(،  الحسني)عليه  اإلمام  طريق  يف 

بالجود، والتضحية بالتضحية، ومل يدخر شيئاً إاّل قدمه 

لنداٍء عال منذ سنني طوال، وعهد  وأجراً  إجالالً وشكراً 

منه  وحرم  البعض،  وأغفله  الكثري  نساه  جديد،  قديم 

اآلخرون.

الوفد الرويس.. تقومون بكل املمكنات للّم شمل 

املسلمني

ألقاها  التي  بيباسون  الهام  الشيخ  كلمة  ثم  ومن 

الروحية  الزعامة  باسم   “ الرويس  الوفد  عن  بالنيابة 

املتمثلة  االتحادية  روسيا  جمهورية  يف  للمسلمني 

وباسمي شخصياً،  االتحادية  روسيا  املفتي يف  بسامحة 

أود أن أقول لكم أجمل تحيّة للمسلمني، وأود ان أعرب 

عن شكري الجزيل لدعوتنا لهذا املهرجان الذي شاركنا 

فيهه بسعادة بالغة، وأود أن أقدر هذا التنظيم العايل 

عىل  حصلنا  واللطيفة،  املهّمة  والربامج  جداً  واملحرتف 

م 1439هـ) الموافق  أما كلمات الختام الذي شهده عصر يوم الثالثاء (7شعبان المعظّ
لـ(24نيسان 2018م) في الصحن الحسيني الشريف فقد استمرت على ذات المنوال في 
الثورة الحسينية واهميتها لالنسانية، مع حضور كبير لفتوى الدفاع المقدس  تبيان 

وأثرها في نصرة الحق واالنسانية.

إن قراءة 

أحداث ما 

قبل الفتوى 

مهمة 

لفهم 

الفتوى، 

فاألحداث 

التاريخية 

تبقى ناقصة 

اذا قرأنا 

الحدث فقط

‚
‚

15 العدد 123 - شهر رمضان المبارك 1439 هـ



بلدكم،  وتاريخ  ثقافة  عن  ومفيدة  كثرية  معلومات 

وتفاجأنا كيف أنّكم تقومون بكل املمكنات ليك تقوموا 

األخوة بني  املودة ورابطة  املسلمني وتقوية  بلّم شمل 

األمة اإلسالمية”.

عليا  مراحل  اىل  وصل  “املهرجان  بيباسون  وأوضح 

أن  ميكن  ما  أعىل  عىل  حصل  منا  شخص  كل  وقيمة 

تأكدنا  كله  ذلك  من  واألهم  فوائد،  من  عليه  يحصل 

من جدوى العمل اإلسالمي بني املسلمني عندما يكون 

مشرتكاً، وتأكدنا أن اإلسالم هو دين محبة وسالم وطيبة 

وإنسانيّة ونتمنى لكم التوفيق يف عملكم املستقبيل”.

ثم جاءت كلمة للقس الدكتور جوزيف كولنك من 

أمريكا ” 

مشريا “خالل األيّام التي قضيناها معكم هنا وجدت 

انتصار  وتكراراً هي:  جملة واحدة متر يف ذهني مراراً 

الجملة  أفهم معنى هذه  إذا كنُت  السيف،  الدم عىل 

بقتل  ليس  األعظم  االنتصار  أّن  فأظّن  صحيحاً  فهامً 

أعدائنا بل هو عندما نكون مستعدين لنضحي بحياتنا 

للبرشية،  يغفر  أن  الرحمن  من  طالبني  لآلخرين  حباً 

هذا هو الدرس الذي تعلمته من شهادة الحسني)عليه 

العون يك  الله  من  يطلب  أن  ميكنه  كان  وقد  السالم( 

ألجل  بحياته  يضحي  أن  اختار  ولكنه  أعداءه  يقتل 

الحب والغفران، وهذا هو االنتصار األعظم”.

دار اإلفتاء العراقّية.. كنا وال نزال أخوة أحبة

الناطق  ثم جاءت كلمٌة لدار اإلفتاء العراقيّة ألقاها 

جمهوريّة  مفتي  ممثّل  البيايت  عامر  الشيخ  الرسمي 

العراق “ نحن أيها اإلخوة يف بلٍد عصفت بها رياح الفتنة 

لكننا  البغيض،  املستعمر  بناها  التي  الطائفية  بفكرة 

متخذين  وشيعة  سنة  اتحدنا  وجل  عز  الباري  بفضل 

من قول الباري عز وجل ))أَِطيُعوا اللََّه َوأَِطيُعوا الرَُّسوَل 

وجه  بها  نبتغي  طاعًة  فأطعناها  ِمنُكْم((  اأْلَْمِر  َوأُويِل 

أيها  اتخذتم  وأنتم  العراقيون  تعاىل،  وهكذا هم  الله 

اإلخوة يف العتبتني املقدستني شعاراً عظيامً أال وهو ربيع 

الشهادة، فالربيع مبقتضاه أن ينتهي بأيامه وأشهره إال 

يتغذى  فهو  تعاىل،  الله  عند  دائم  ربيع  الشهيد يف  أن 

ويرشب بفضل الباري عز وجل يف جنات النعيم، نعم 

تبارك  الله  أحبة، وقول  نزال أخوة  كنا وال  أيها اإلخوة 

َا الُْمْؤِمُنوَن إِْخَوٌة(( و-إّنا- هي أداة حرٍص  وتعاىل: ))إِنَّ

وتوكيد يف اللغة العربية”.

وفد بريطانيا.. اإلمام الحسني هو منوذج للدور 

اإلنساين

بريطانيا  وفد  ممثّل  هيور  جريس  الدكتور  بني  كام 

أن اإلمام الحسني عليه السالم لإلنسانية كلها بقوله “ 

الحسني)عليه  اإلمام  بأن  يرتدد  ما  غالباً  األيّام  يف هذه 

للمسلمني  وليس  فحسب  للشيعة  ينتمي  ال  السالم( 

فقط وإنا لله وبالتايل لإلنسانية جمعاء، لقد جمع هذا 

السنة والشيعة واملسيحيني من  املؤمتر االحتفايل سوياً 

عالمة  إنها  اللغات،  مختلف  ومن  البلدان  من  العديد 

آدم  أوالد  فنحن  اإلنسانية،  وحدة  عىل  بعمق  تدل 

مدعّوون جميعاً للخدمة والعبادة والحب لإلله الواحد 

األحد”.

وأردف قائالً “ وأنا قادم إىل هنا، كان اهتاممي األكرب 

واجب  بها  نؤدي  التي  بالكيفية  تفكرينا  تحفيز  هو 

الحسني)عليه  اإلمام  بحياة  شكل  بأفضل  التعريف 

السالم( وفضائله وأخالقه، إن كنا حقاً نؤمن بأن اإلمام 

اإلنساين ولإلنسانية جمعاء،  للدور  الحسني هو نوذج 

عندها البد لنا أن نبحث عن سبل للتعريف بقصته يك 

نظهر مساره النموذجي يف الحياة، إن كّنا نؤمن بدين 

الفطرة الذي ولد عليه جميع البرش، فإن هذه الرسالة 

يجب أن تصل بطريقة تلمس قلب كل من سمع له، إنه 

عمل رائع يناسب حقاً أحباب الحسني هنا يف كربالء، إن 

مسألة وضع النموذج، وإيجاد أفضل وسيلة للتعبري عنه 

جهوداً  تتطلب  العامل  شعوب  لجميع  إتاحته  ثم  ومن 

مركزة من مجموعة تعمل بكل إخالص “.

الفضل يعود 

إلى المرجعية 

والمؤسسات 

الدينية 

والشهداء 

في إنقاذ 

البالد والعباد 

من اإلرهاب

‚
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رئيس االتحاد العاملي للتصوف: اإلمام الحسني من 

أبواب املدد اإللهي 

“لطاملا كان النرص من نصيب الحق وإن طال، فهو 

الغالب عىل الباطل وإن كره الكافرون، وبالطبع هنالك 

املقاتل، مستقرة  يف كل حرب عقيدة راسخة يف نفس 

ما  إذا  األمام  إىل  النفس  يدفع  ليك  وجدانه  أعامق  يف 

شعر بتخاذلها أو ضعفها، ومدد يستمد منه القوة وَمْن 

أفضل من اإلمام الحسني وأهل البيت عليهم السالم أن 

يكونوا هم مددنا يف مواجهة األعداء والظاملني”.

هكذا تحدث  ملجلة الروضة الحسينية الدكتور مازن 

والباحث  للتصوف   العاملي  االتحاد  رئيس  الرشيف 

مع  حضوره  خالل  تونس  من  قدم  الذي  االسرتاتيجي، 

وفد ضم أكرث من 70 شخصية ثقافية وأكادميية ودينية 

من القارات املختلفة للمشاركة يف فعاليات املهرجان.

الدينية  املؤسسات  دور  أهمية  إىل  الرشيف  ولفت 

املتطرف  الفكر  ومحاربة  السالم  صنع  يف  وجهودها 

وخص بالذكر” دور املرجعية يف إنقاذ العراق واملنطقة 

من خطر التطرف من خالل الفتوى املباركة” مبينا أن 

“ دور الحشد الشعبي كان مكمالً للجيش العراقي ومل 

يكن خارجا عنه والفضل يعود إىل املرجعية واملؤسسات 

الدينية والشهداء يف إنقاذ البالد والعباد من اإلرهاب”.

أكادميي أملاين: بفتوى املرجعية الدينية ووحدة 

العراقيني تحقق االنتصار عىل داعش

اإلسالمية  اإللهيات  دراسة  يف  املتخصص  واعترب 

الدكتور مهدي كريهورد من جامعة كيفن األملانية خالل 

يف  الدينية  املرجعية  فتوى  أن”  املهرجان  يف  مشاركته 

“داعش”  تنظيم  مواجهة  األرشف عىل وجوب  النجف 

االنتصارات  لهذه  الحاسمة  البداية  شكلت  االرهايب 

انتصار عظيم وكبري  االنتصار عىل داعش  الكربى، وإن 

جدا” مؤكدا أنه “ لوال املرجعية الدينية يف العراق ملا 

تم هذا  االنتصار الكبري عىل تنظيم داعش االرهايب”.

وأضاف قائال” من خالل هذه الزيارة أهنئ املرجعية 

الدينية والشعب العراقي بهذا االنتصار، وأقول لشعب 

والثبات،  بالوحدة  بالتمسك  االستمرار  عليكم  العراق 

فهذا هو سبب انتصاركم عىل داعش”. 

العراقي قال” إن  وعن مشاهداته ورأيه يف الشعب 

مشاركتنا يف مهرجان ربيع الشهادة تجربة قيّمة جداً، 

ومتنوعة،  منفتحة  آراء  وكربالء  العراق  يف  رأيت  فقد 

أن  رأيت  كام  التعامل،  يف  حرّة  ثقافة  إىل  يشري  وهذا 

العديد  فضالً عن وجود  وواعي  مثقف  العراق  شعب 

ويتكلمون  الجامعات  يف  يتعلمون  الذين  الشباب  من 

جيداً مبواضيع مهمة ومضامني مختلفة تعرّب عن مستوى 

ثقايف متميز”.

فيما كان للحوارات الشخصية شخوصها المهمة في هذه الصفحات وكان أهمها:

17 العدد 123 - شهر رمضان المبارك 1439 هـ



ال ترشق شــمس إال ويســتيقظ فيه العامل عىل بحرية من الدم املراق بدون أي معنى، وال مير يوم إال 

وتطول قامئة الضحايا الذين ال يعرفون مل تســتهدفهم العمليات اإلرهابية؟ وما الذنب الذي اقرتفوه 

ليفقــدوا حياتهــم أو حياة أحباء لهم بكل هذه الســهولة املجانية، وخلــف كل هذه العمليات الال 

إنســانية تقف مجاميع امللثمني وامللثامت املتمســكني بجدوى أفعالهــم واملوهومني بامتالكهم حق 

الوصاية عىل أرواح الناس، فيقتلون من شاءوا بدم بارد ويستحيون أناسا آخرين.

الوهابية
من الوالدة المتعسرة إلى الموت المحتوم

ول��يك مياط اللثام ع��ن أوجه هؤالء املتعصب��ني ال بد من 

معرفة الش��خص املختفي خلف اللث��ام، وال بد من قراءة 

أفكاره التي تحولت إىل هدف ممنهج ال إىل مجرد وس��يلة 

رضورية النبعاث ما اس��موه الصح��وة التي تجرب اآلخرين 

ع��ىل اعتناق ما يعتق��ده من حقائق ه��ي يف واقع األمر 

أوهام وأباطيل ما أنزل الله بها من سلطان! 

وقبل إكامل مسرية الوهابية وانتعاشها الفكري يف القرون 

الثالث��ة األخرية ال بد من طرح الس��ؤال التايل ليكون دليال 

لن��ا وهاديا ونح��ن نتتبع رحلة هذه الحرك��ة منذ والدتها 

ونش��أتها ونش��اطها املس��تفحل انتهاء بنهايته��ا املتوقعة 

واملحتومة حيث أخذت بوادرها تظهر يف السياسات التي 

كان��ت باألمس تدع��م الوهابية بكل م��ا أوتيت من قوة 

واليوم تتخىل عنها ناكرة فضلها متخلية عنها وكأنها البعري 

األجرب، والس��ؤال هو: ملاذا مييل األفراد املتش��ابهون اىل 

التعصب أو املبالغة، وكيف يصبح الناس العاديون قتلة ال 

يفرقون بني شيخ وطفل رضيع وامرأة ثكىل؟ وكيف تتفجر 

الرغبات املكبوتة لهؤالء القتلة بغتة وبدون س��ابق إنذار 

فيصب��ح لديهم قتل النفس التي حرم الله قرينا للعمليات 

البطولية الت��ي تفدى بها األوطان لط��رد غازي بغيض أو 

إلرهاب محتل غاشم؟؟

 وقد توقفنا يف مقال س��ابق إىل أن ابن عبد الوهاب طلب 

الصفح يف العيينة بعد أن بالغ يف أفكاره املتش��ددة فخرج 

طالبا الدرعية التي ستكون الحاضن السيايس املستفيد من 

أفكاره الدينية املتزمتة،

وكان ابن عبد الوهاب مي��ارس التدريس يف بيته بالدرعية 

فتأتيه النس��وة والصبيان طالبني العلم عىل يديه، أما هو 

فقد ف��رض كتابه )التوحيد( مادة مقررة لكل متعلم يريد 

النهل من هذا الش��يخ املضطرب الفكر ، املمزوج وجدانه 

بكراهي��ة كل من ال يتفق مع آرائه الت��ي أعلنها يف كتابه 

املذكور، 

شيئا فش��يئا اقنع هذا الشيخ أصحابه ومؤيديه أنهم امللة 

الرابح��ة وأنهم الفرقة الناجية التي برش بها رس��ول الله –

صىل الله عليه وآله وس��لم تس��ليام- أصحابه قبل قرون، 

وأنهم وحدهم أهل الحق وكل ما س��واهم من املس��لمني 

وغري املس��لمني مخالفون منافقون كاف��رون ليس لهم إال 

الس��يف واملوت الزؤام، وما كان من هؤالء البدو املساكني 

إال أن صدقوا وسلموا لصاحبهم ومنحوه أموالهم ورقابهم 

ورقاب أوالدهم لينالوا رضاه وبركاته التي ما أنزل الله بها 

من سلطان.

وم��ا ه��و إال عقد أو يزيد حت��ى قويت ش��وكة الوهابية 

فأصبحت من أقوى الفرق والحركات األصولية املنظمة يف 

الجزي��رة العربية وما جاورها، وقد فرض��ت إرادتها بقوة 

الس��يف عىل كل أرجاء الجزيرة وقبائلها العربية، وخريتها 

بني الطاعة والقتل، وقد كان القتل الوحيش بسيوف هؤالء 

حازم محمد

مقاالت

الحلقة (٢) الصعود المتأرجح
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الب��دو أو ببنادقهم العثامنية القدمي��ة نصيب اآلالف من 

أه��ل العراق وال س��يام س��كان املدن املقدس��ة كالنجف 

وكرب��الء والق��رى املحيطة به��ام والتي تحول��ت أنهارها 

وغدرانها إىل بحريات من الدم ال لس��بب إال لكونهم ليسوا 

عىل هوى الش��يخ النج��دي، أما القبائ��ل األخرى القاطنة 

خ��ارج بالد نجد والحجاز فقد فرض ابن عبد الوهاب عىل 

حجيجها القادمني لزيارة بيت الله الحرام املرور بالدرعية 

واملبيت بها ثالث��ة أيام لغرض عرض الدعوة الوهابية عىل 

هؤالء ثم فرضها عنوة أو س��يكون مص��ري الرافضني منهم 

القتل الفوري.

وكدليل عىل قوة هذه الحركة وش��دة بطشها فقد فشلت 

القوة العس��كرية العثامنية يف التصدي لها بعد أن أرسلت 

وحدات عس��كرية عثامني��ة مدربة من بغ��داد واملوصل 

لاللتح��ام بالحركة التي نجحت بالتص��دي واجربت القوة 

املهاجم��ة التي مل تكن تجيد حروب الصحراء عىل التقهقر 

واالنهزام، األمر الذي شجع الحركة الوهابية فيام بعد عىل 

احتالل الحرم امليك الخاضع للسيادة العثامنية آنذاك.

ويف العام ١٣٨٠ه� دخلت جي��وش الوهابية مكة املكرمة 

فعاثت بها فس��ادا ونهبت نفائسها، ومل تسلم من أيديهم 

حتى الحجرة النبوية املباركة، وهدمت القباب واملشاهد، 

وهدم بيت خديجة زوج الرس��ول األكرم، وس��ويت قبور 

الصحابة واألمئة األطهار باألرض ونادى املنادي من مساجد 

مك��ة أن ال ص��وت يعلو عىل ص��وت ابن عب��د الوهاب، 

وفرضت عىل الناس أمورا مل يكونوا يألفوها سابقا كتحريم 

الدخان ومعاقبة املدخن��ني واألمر بتقصري الثياب، وإطالة 

اللحى وحجب النس��اء، وردم القبور والتخلص من عقيدة 

التعلق باألولياء الصالحني وحرق الكتب التي تروج لذلك، 

ووصلت املبالغة أشدها حني أمر ابن عبد الوهاب بإبطال 

أية صالة لجامعة ال يكون أمامه��ا حنبليا، وهكذا دواليك 

حتى استوى األمر للحركة الوهابية.

واآلن، وملا كان الجوهر اإلس��المي ينهض عىل مبدأ رئيس 

يتمثل بكون اإلس��الم دين الفط��رة البيضاء التي فطر الله 

عباده عليها والثها يف نفوس��هم وضامئرهم، وأن التس��ليم 

به��ذا الجوهر يقت��يض أن تكون ه��ذه الفط��رة البيضاء 

نقية من كل ش��ائبة تفرضها األفكار املس��بقة أو تطرحها 

التأويالت املتعس��فة ملفردات الجوهر اإلسالمي املتعددة 

ولقضاياه ومس��ائله اإلشكالية املتغرية، وهو ما ال نجده يف 

أدبيات حركة كالحركة الوهابية؛ فإن سائال قد يسأل: كيف 

اس��تطاعت –إذن- هذه الحركة النجاح كّل هذه السنني؟ 

وما هو رّس قوتها لتؤثر يف املاليني من املسلمني الذين مالوا 

إىل ه��ذه األفكار مع علمهم بتزم��ت أصحابها وخروجهم 

ع��ن اإلج��امع اإلس��المي ذي النزوع الوس��طي؟؟ وهو ما 

سيكون موضوعنا للحديث بإذن الله يف الحلقة القادمة.  
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مهام حاول اعداء االنسانية أن يشّوهوا االديان ويفرّقوا فيام بينها فإن محاوالتهم تبوء بالفشل، وبوجود أفكار وعقول نرّية وعلامء 

ومفكرين فإنه من املستحيل ان تستقر الكراهية والعداء بني االديان واملذاهب يف املجتمعات، ألن هذه الشخصيات النبيلة لها دورها 

يف ترسيخ التعايش ومحاربة التفرقة والتطرف، وهي مبثابة  وقاية من االفكار التكفريية التي حاولت وبشتى الطرق أن تجعل االديان 

الساموية التي جاءت كل منها مكملة اىل ما قبلها مصدر عداء وكراهية بني معتقديها، من اجل مترير أهدافها املظلمة. 

من  أمنوذج  مع  التايل  الحوار  الحسينية(  )الروضة  مجلة  أجرت  الرابع عرش  الثقايف  الشهادة  ربيع  مهرجان  فعاليات  هامش  وعىل 

الشخصيات التي تدعو اىل التعايش والتقارب بني االديان، وهو الراهب املسيحي واالستاذ االكادميي األب حّنا اسكندر، الذي يبدو 

عليه شغف عميق يف مسألة التقارب االسالمي املسيحي. 

الراهب المسيحي واالستاذ االكاديمي األب حنّا اسكندر:
االسالم دين المودة والتسامح وهو مكمّل لألديان التي سبقته

حوارات

حوار: محمد ضياء الدين      تحرير: صباح الطالقاين

 هل هذه زيارتكم األوىل إىل العراق، وكيف وجدتم  كربالء؟ 

كربالء، وأشكر  لزيارة  ُوفقت من خالله  رائع  اختبار  لدي  كان   •

اللجنة القامئة عىل مهرجان ربيع الشهادة الثقايف الدويل الرابع عرش 

كذلك  املهرجان،  يف  واملشاركة  للحضور  الدعوة  يل  وجهت  والتي 

أتاحت يل الفرصة لالطالع ورؤية األماكن املقدسة يف كربالء، حيث 

روح التسامح وكرم الضيافة واالحرتام الذي تلقيته من الجميع، وأنا 

األمر كشف يل  لوحدي هنا، هذا  املسيحي  الدين  ارتدي زي رجل 

شعور الحب واملودة بني جميع االديان واملذاهب، وحيث هذا الكم 

من الناس الذين يزورون اإلمام الحسني ويأتون للصالة.. رؤية هذه 

األشياء كان أمرا اكرث من رائع بالنسبة يل. 

االديان  بني  واالنسجام  التقارب  خلق  تجدون جدوى يف   هل 

واملذاهب املختلفة عرب الحوار وخاصة اذا كان الحوار هادفا اىل ازالة 

الشبهات والعوائق وكشف الحقائق؟ 

• خالل مشاركتي املثمرة يف هذا املهرجان وجدُت لدى الكثري من 

ــ
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الجاّدة يف  الرغبة  لديهم  ان  واالكادمييني،  املسلمني  وعلامء  املشايخ 

االتجاه الحواري بني االديان وبيان مختلف اآلراء واملعتقدات، ونحن 

الحوار واللقاء بأخوتنا املسلمني، كام ان  ايضا ندعو اىل  كمسيحيني 

نبوءة تقول »سيتحد املسيحيون واملسلمون يوم ما«، ألن  يف ديننا 

الله،  وكلمة  الله  روح  مريم  ابن  عيىس  باملسيح  يؤمنون  املسلمني 

بأننا  »نشهد  الحواريون  يقول  حيث  نسلم  كمسيحيني  أيضاً  ونحن 

مسلمون«، اذاً نحن نعتقد أن التقارب بني الديَنني كبري.

بقية  معتنقي  إىل  ديننا  لتعريف  مهم جداً  الحوار  أن  إىل  إضافة 

األديان ومعرفة أوجه التشابه واالختالف، ألن الحوار من أقوى عوامل 

القضاء عىل التعصب الديني، كام أن الحوار يفّوت الفرصة عىل َمن 

يريد تشويه األديان وخلق الكراهية والتطرف يف املجتمعات.

وقد كتبُت توصية إىل القامئني عىل املهرجان بأن يقيموا يف املستقبل 

حوارات عىل أساس القرآن الكريم، ألنني أتصور حني ندرس القرآن 

الكريم بعمق نجد أن القرآن واإلنجيل متشابهان اىل حد بعيد. 

 وهل وجدتم يف مهرجان ربيع الشهادة الذي تقيمه العتبات 

املقدسة دورا وجهدا فيام يتعلق بتقوية التقارب املعريف بني األديان؟

لُحمة  إيجاد  إىل  يهدف  ملموسا،  وجهدا  دورا  هناك  أن  أكيد   •

إىل  الصحيح  اإلسالمي  بالدين  والتعريف  الساموية،  الديانات  بني 

دين  هو  اإلسالمي  الدين  بأن  الجميع  إىل  برسالة  ويبعث  العامل، 

الرسالة  وهذه  سبقته،  التي  لألديان  مكّمل  وهو  والتسامح،  املودة 

تأيت بعد أن تشوهت صورة اإلسالم من خالل بعض الفتاوى املتطرفة 

التي كّفرت بقية األديان، وحاولت أن تجعل من اإلسالم غطاًء لها، 

لكن بوجود مثل هكذا مهرجانات وخطابات سيتم القضاء عىل كل 

املحاوالت الفاشلة يف خلق الكراهية بني األديان واملذاهب. 

 ذكرتم ان لكم تخصصا يف اإلسالميات وبالخصوص يف دراسة 

تخص  مؤلفات  لكم  كانت  باإلنجيل، هل  ومقارنته  الكريم  القرآن 

املشرتكات اإلسالمية واملسيحية ؟

خالل  من  وقيامته  املسيح  »صلب  عنوان  حمل  بحثاً  قدمُت   •

القرآن الكريم« ومن خالله حاولت إعطاء تفسري مختلف عن التفسري 

التقليدي، آليات الشبهة الشهرية عن صلب اليهود والرومان املسيح، 

إّن  الكرمية، وأقول  القرآنية  وذلك من خالل قراءة مسيحية لآليات 

أن  بهدف  واملسيحيني،  املسلمني  بني  التقرّب  سيزيد  املفهوم  هذا 

يعيش جميع عباد الله يف سالم ومحبّة متبادلة.

باإلضافة إىل كتاب آخر بعنوان النبي والرتهب، تناولت فيه انتشار 

املسيحية يف الجزيرة العربية، وتضّمن معالجات لنقاط جديدة من 

بني نقاط كثرية، وهي الكعبة يف مّكة املكرّمة، والرشك والجاهليّة من 

خالل القرآن الكريم، للداللة عىل توّغل املسيحيّة بني العرب حتّى 

عشيّة انطالقة اإلسالم. 

القرآن  نصوص  تفسري  محاولة  تضمنت  أخرى  بحوث  هناك  و 

الدين  املقدس ومن خالل اطالعي عىل  الكتاب  الكريم عىل أساس 

اإلسالمي والقرآن الكريم استطيع أن أقول إن اإلسالم واملسيحية ليسا 

دينيني بل فرقتني لقربهام من بعضهام البعض.

 ظهور التعصب الديني والعصابات اإلجرامية التي لبست زي 

املسيحيني  بني  العالقة  عىل  أثّرت  هل  برأيكم  لها،  غطاء  اإلسالم 

واملسلمني؟ 

جرائم  من  شاهدنا  ما  وبالخصوص  اإلجرامية  العصابات  إن   •

اإلرهاب يف العراق وان كانت هذه العصابات قد سعت يف كل األرض 

ان تهلك الحرث والنسل إال أنها فشلت فشالً ذريعاً يف أن تفرّق بني 

املسيحيني واملسلمني،  بل استطيع القول أنها كانت صدمة ايجابية 

للمسيحيني واملسلمني ليك يعودوا إىل أصولهم وجذورهم،  مفيدة  

ألن هناك الكثري من الرتاكامت أثرت عىل الدين اإلسالمي وأّدت اىل 

املتطرفة والتكفري، فاملسيحي  التي حملت األفكار  العصابات  نشوء 

اليوم يشعر بأن املسلم أصبح اقرب منه يف ما مىض، وذلك بسبب 

ما شاهده وعاناه من التعصب الديني  واملعتقدات التكفريية التي 

أن  بيّنة  عىل  الجميع  أصبح  وبالتايل  اإلجرامية،  العصابات  مارستها 

ما تنتهجه هذه العصابات ليس هو اإلسالم الحقيقي بل هو زائف، 

وأن الدين االسالمي الحقيقي يدعو اىل التقارب واملودة بني جميع 

لدى  االسالم  لتشويه  السيايس  االستثامر  وبالتايل فشل هذا  االديان. 

بقية االديان.

الحسني وضّحوا  االمام  املسيحّيون عشقوا  الحسينية:  الروضة   

معه، ما رّس ذلك العشق برأيكم؟ 

• انا ال امتلك املعلومات الكافية عن االمام الحسني ولدّي الرغبة 

االمام  قراءات حول  أقّدم  بأن  أعدكم  كام  سريته،  اطلع عىل  أن  يف 

الحسني يف املستقبل القريب، لكن استطيع القول بأن ذلك العشق 

الذي كان لدى املسيحي الذي نرص االمام الحسني »وهب النرصاين« 

والراهب الذي احتضن رأس الحسني الشهيد يف بعلبك وغريهم مّمن 

ذكروا يف التاريخ ومّمن مل يُذكروا، كان سببه الجذور التي نعود إليها 

نحن املسيحيني واملسلمني، وأنا عىل يقني بأننا سنعود ونلتقي بلُحمة 

أكرث ووعي أكرب. ‚‚
االستثمار السياسي حاول تشويه صورة االسالم، 
واالرهاب كان بمثابة صدمة ايجابية للمسيحيين 

‚‚والمسلمين.
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استطالع

شهر رمضان
سلوكيات صحيحة وأخرى خاطئة في

ومبا ان الصيام يف شهر رمضان وبقية االيام يعد فرصة 

التي  والحياتية  االجتامعية  السلوكيات  لتقويم  ذهبية 

السوء، فقد حاولنا  او  التجاوز  او  الخطأ  يشوبها بعض 

ينبغي  التي  العادات  تحديد  التايل  استطالعنا  خالل 

العادات  اهم  اىل  االشارة  عن  فضالً  عنها،  االبتعاد 

الصحيحة والتأكيد عليها.

 بناء روحي وخلقي

الخطيب يف العتبة الحسينية الشيخ عبد االمري املنصوري 

روحياً  االنسان  لبناء  مدرسة  رمضان  شهر  أن”  أكد 

االنسان  أراد لإلنسان ومن  تبارك وتعاىل  فالله  وخلقياً، 

االلهي،  القرب  مراتب  اىل  ليصل  ويتكامل  يتسامى  ان 

ربه  اىل  منها  ليعرج  عندها  يقف  محطات  له  فجعل 

ويشعر بفقره وحاجته اليه تعاىل، ومن هذه املحطات 

نستقبل شهر رمضان سنوياً بنّية الصيام وأمنية اإلمتام بفضل الله وتيسريه وهدايته، وتربز يف هذه املناسبة مصاديق اإلميان وعمل الخري 

وااللتزام الديني واالنساين واألخالقي بصورة أبهى مام كانت عليه خالل أوقات السنة األخرى، وتتخلل هذه األجواء املفعمة بأحاسيس 

الصرب والقناعة والرضا بأمر الله تعاىل آماٌل عريضة للمؤمنني، بإحقاق الحق وتحقيق العدالة والعيش الكريم وترسيخ مفاهيم اإلسالم 

السمحاء وتصحيحها بعيداً عن انحرافات التطرف والتحلل والَضالل.

ومن جانب آخر، فإن العادات السيئة من أخطر سلوكيات االنسان ألنها متنعه من التقدم والكامل، فاملبتىل بكرثة االكل والنوم تفوته 

الكثري من فرص النجاح، واملبتىل بعادة التسويف ال يوفق اىل التوبة واملبتىل بالكذب يفقد ثقة الناس.

وقد يصري االنسان عبداً لعاداته كام هو حال املدمنني عىل املخدرات، فقد روي عن اإلمام الحسن عليه السالم: )العادات قاهرات، فمن 

اعتاَد شيئا يف رسّه وخلواته، فضحه يف عالنيته وعند املأل(.

•تحقيق: سالم الطايئ  •تحرير: صباح الطالقاين
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املؤمنني  فيه  تعاىل  الله  دعا  املبارك، شهر  رمضان  شهر 

اىل ضيافته، والله اذا دعا الناس اىل موائده وعطائه فانه 

الله  دعانا  التي  املوائد  هذه  وما  ضيافتهم،  يف  يغدق 

تعاىل للتزود منها والوصول من خاللها اىل مراتب عالية 

اىل رضاه، واىل  إال دروس نصل من خاللها  الكامل  من 

بناء انفسنا وقتل شهواتنا الشيطانية، ولكن ليس كل من 

صام وصَل، فالصائم ليس من كف عن الطعام والرشاب 

بل من صاَمْت جوارحه والجوارح تتحرك بوحي الجوانح 

الله  من  والقرب  الطاعة  واستشعر  القلب  صام  فإذا 

واالطمئنان خضعت له الجوارح.

الصيام  حال  يف  الرشوط  أن“من  املنصوري  وأضاف 

يف  واملهم  االساس  الركن  وهو  والسلوك،  الخلق  حسن 

لذا  الصيام،  ايام  اليومية فضالً عن  حياتنا  كل مجاالت 

من  أجر  جعل  وآله  عليه  الله  صىل  االكرم  النبي  فان 

حسن خلقه الجواز عىل الرصاط، والرصاط من اصعب 

وآله  عليه  الله  صىل  اكد  حيث  القيامة  يوم  العقبات 

))...أيها  رمضان  شهر  استقبال  عند  خطبته  يف  وسلم 

الناس من حّسن منكم يف هذا الشهر خلقه كان له جواز 

عىل الرصاط يوم تزل فيه االقدام((.

الصائم يف شهر رمضان عىل  يكون  أن  أنه” البد  وتابع 

مستوى عال من الخلق والرحمة لآلخرين وكف األذى 

والرحمة  والرأفة  أساء  عّمن  والتجاوز  الناس  واحرتام 

ومساعدة  املؤمنني  وبقية  والوالدين  واالوالد  بالزوجة 

االعامل  عىل  واإلقبال  واملحرومني  وااليتام  الضعفاء 

يف  راسخة  ملكة  األخالق  هذه  تكون  حتى  الصالحة، 

هذا  يف  ونجحنا  استفدنا  فقد  كذلك  كّنا  فإذا  النفس، 

الطريق والسلوك والسري اىل الله تعاىل، وإال فليس لنا إال 

الجوع والعطش. 

اىل  االلتفات  من  بد  ال  قائال“  حديثه  املنصوري  وختم 

أمر مهم يف كل العبادات وهو ان العبادة عىل نحوين:

وال  الواجب  خاللها  من  االنسان  يُسقط  عبادة  االول: 

وهو  يصيل  كمن  وبركاتها  آثارها  من  شيئاً  يكسب 

التكليف فقط،  ان يسقط  الدنيا وهمه  بأمور  منشغل 

فهذا ليس له من آثار وبركات وفيوضات الصالة شيئ او  

قد يحصل عىل يشء يسري جداً.

بل  الواجب  اسقاط  منها  الغرض  ليس  عبادة  الثاين: 

تهذيب النفس واالستفادة من نورها وفيوضاتها لذا تراه 

يف صالته يعيش حالة الخشوع ويف صيامه يعيش حالة 

الله تعاىل، فالعبادات  صوم الجوارح وحالة القرب من 

ليست وظيفة يؤديها العبد وكفى، بل تهذيب للسلوك 

وبناء لإلنسان فكلام اقرتب من مصدر النور ازداد نوراً.

 وقوٌد امياين

شهاب احمد الحسني، من مدرسة االمام الحسني التابعة 

للعتبة الحسينية املقدسة، قال” يعترب شهر رمضان من 

الله عليه وآله  النبي صىل  الشهور كام ورد عن  افضل 

االيام  افضل  وايامه  الشهور  افضل  الله  عند  هو  )شهر 

ولياليه افضل الليايل وساعاته افضل الساعات...( ولذلك 

فهو فرصة مثينة للتزود بالوقود االمياين اذا صح التعبري.

ومن هذا املنطلق ال بد من تغيري العادات والسلوكيات 

االمام  قال  كام  العبادات  افضل  تغيريها  الن  الخاطئة 

عيل عليه السالم )افضل العبادات غلبة العادة( اي ان 

تتغلب عىل العادة.

ومبا اننا يف رحاب شهر رمضان املبارك، حرٌي أن نستعرض 

بعض السلوكيات الحسنة يف شهر رمضان املبارك فنذكر 

منها:

١ـ تالوة القرآن.

2ـ االهتامم بالفقراء.

٣ـ االقبال عىل صالة الجامعة.

الجيدة  العادات  من  وغريها  الطعام  اطباق  تبادل  4ـ 

واملحببة لدى الجميع.

5-تبادل الزيارات وصلة الرحم التي يؤجر فيها الصائم 

أجر غري محدود.

والعادات  السلوكيات  اىل  ننتبه  أن  كذلك  بنا  وحرٌي 

الخاطئة ونعمل عىل تصحيحها، ومنها:

يف  الناس  من  العديد  يصاب  لألسف  الفاعلية:  قلّة  ١ـ 

ما  تدين  اىل  يؤدي  مام  والخمول  بالكسل  رمضان  شهر 

يقوم به املوظف او العامل والطالب عاّم تعّود عليه من 

انتاج خالل الشهور االخرى.

الشديد  التأكيد  الدينية نالحظ  التعاليم  اىل  ولو رجعنا 

بالعبادات  رمضان  شهر  وليايل  ايام  احياء  اهمية  عىل 

فشهر  الصالحة،  االعامل  ومضاعفة  والدعاء  والذكر 

رمضان تكون االعامل فيه مقبولة كام قال الرسول االكرم 

صىل الله عليه وآله )وعملكم فيه مقبول( فعىل االنسان 

املؤمن ان ال يجعل الصيام سبباً للتقصري يف العمل بل ان 

يكون الصيام حافزاً للجد يف العمل.

يف  الخاطئة  السلوكيات  من  الطعام:  يف  االرساف  2ـ 

مام  الطعام  تناول  يف  واالفراط  االرساف  رمضان  شهر 

التي  يفقد الصيام هدفاً من اهم أهدافه وهو الصحة 

البد أن يكون 

الصائم في 

شهر رمضان 

على مستوى 

عال من الخلق 

والرحمة 

لآلخرين

‚
‚
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الله عليه  الله صىل  قال رسول  الصيام، كام  ترجى من 

وآله )صوموا تصّحوا( فاألفضل للصائم االكتفاء بوجبتي 

يشري  الكريم  القرآن  أن  عن  فضالً  والسحور،  االفطار 

)كُلُوا  تعاىل  قال  والرشب  االكل  يف  االعتدال  اهمية  اىل 

بُوا َواَل ترُْسِفُوا...(. َوارْشَ

الكثري  يقيض  حيث  التلفاز:  مشاهدة  عىل  االدمان  ٣ـ 

ونحن  التلفاز  برامج  مشاهدة  يف  اوقاتهم  الناس  من 

يف  املسلسالت  لعرض  الفضائيات  تنساق  كيف  نالحظ 

شهر رمضان والربامج املسلية وغريها وكأن شهر رمضان 

موسم لعرض املسلسالت والربامج الرتفيهية التي تبعدنا 

عن اهداف شهر رمضان وقيمته الحقيقية.

فينبغي االقتصار عىل مشاهدة بعض املسلسالت الهادفة 

والجيدة التي ال تيسء اىل املشاهد، وقد قال رسول الله 

صىل الله عليه وآله )الشقي من ُحرم غفران الله يف هذا 

الشهر ومل يغفر ذنوبه(.

تراه  ما  غالباً  السلوك  ة: هذا  التعامل بعصبية وحدَّ 4ـ 

انه  بحّجة  االمور  ألبسط  يغضب  فرتاه  الكثريين  عند 

صائم!

اجله  من  جاء  آخر  هدفا  الصيام  يفقد  الترصف  وهذا 

الَِّذيَن  أَيَُّها  )يَا  التقوى كام قال تعاىل  اىل  الوصول  وهو 

ِمن  الَِّذيَن  َعىَل  كُِتَب  كَاَم  يَاُم  الصِّ َعلَيُْكُم  كُِتَب  آَمُنوا 

يكون  ان  املتقي  صفات  ومن  تَتَُّقوَن(،  لََعلَُّكْم  قَبْلُِكْم 

حليامً ال يغضب ألبسط االمور.

5ـ عدم الحضور للصالة يف املساجد: فبدالً من ان يكون 

الحضور يف املسجد يف ايام شهر رمضان اكرث من غريه من 

للصالة  الحضور  البعض ولألسف يعزف عن  ترى  االيام 

يف املسجد.

باملصلنّي  عامرة  املساجد  تكون  ان  يفرتض  حني  يف 

خالل الشهر الكريم، فان االمام عيل عليه السالم يقول 

)الجلوس يف املسجد احب ايّل من الجلوس يف الجنة ألن 

الجلوس يف الجنة فيه رىض نفيس والجلوس يف املسجد 

فيه رىض ريب( فاإلنسان املؤمن عليه دامئاً ان يبحث عن 

رضا الله تعاىل.

 سلوكيات خاطئة

االستشارية يف مركز االرشاد االرسي يف العتبة الحسينية 

السلوكيات  ان  زادت”  العوادي  مجيد  املقدسة، ضحى 

الخاطئة يف شهر رمضان املبارك تتمثل يف:

١-السهر: فنجد ان بعض االفراد يتجمعون من اجل اللهو 

والسهر غري النافع كمتابعة بعض الربامج التي ال فائدة 

منها او اللعب او السهر عىل برامج التواصل االجتامعي، 

وبالتايل تضيع الفرائض بالنهار أو تتأخر عن وقتها، لذلك 

للتخلص من هذه  يعمل جاهداً  ان  املسلم  الفرد  عىل 

العادة، فإما السهر من اجل تأدية اعامل الشهر املبارك 

او النوم فهو خري من اللهو.

2-كرثة النوم نهارا: إذ ينبغي للمسلم أن ال يقيض نهار 

والتسبيح،  القرآن،  بقراءة  بل  النوم  بكرثة  رمضان  شهر 

وكرثة الذكر، واالستغفار، واالعامل املستحبة االخرى.

املطبخ  يف  النساء  تجتمع  ما  فعادة  الوقت:  ٣-تضييع 

لتحضري االفطار وهكذا مييض وقت العرص يتبعه تحضري 

املائدة، وهنا نلفت اىل رضورة عدم االستغراق وتضييع 

الوقت اكرث من الالزم يف إعداد الطعام بل تخصيص وقت 

مناسب وكايف لقراءة القرآن وأداء املستحبات االخرى.

 املغرتبون وشهر رمضان

تتكون من  ابراهيم، رب أرسة  اسامعيل خليل  املغرتِب 

املهَجر  دول  يف  الصيام  ارهاصات  عن  تحدَث  أفراد،   ٥

قائالً” بالنسبة ألوقات الصيام يف بعض البلدان الغربية 

فهي طويلة جداً وتصل ما بني 2٠ اىل 22 ساعة يف اليوم، 

كام ان اجواء رمضان يف بالد الغرب تختلف كثريا فهي 

التي لها خصوصية وجاملية  ليست كام يف بالد الرشق 

االسالمية  الجاليات  أن  نرى  لذا  الكريم،  الشهر  يف هذا 

قبل هذا الشهر تخطط للسفر اىل بلدانها، ليكونوا وسط 

عوائلهم وأقاربهم يعيشون اجواء شهر رمضان العبادية 

القدر العظيمة وقضاء  والقدسية، وبالخصوص يف ليايل 

بعض اوقاته يف اروقة العتبات املقدسة لألمئة االطهار. 

وأضاف اسامعيل قائال” اما الذين ال يستطيعون السفر 

يشارك  فالبعض  والدراسة  العمل  بسبب  بلدانهم  اىل 

كختمة  االسالمية،  املراكز  تقيمها  التي  الربامج  بحضور 

الحضور  يبقى  ولكن  الجامعة،  وصالة  الكريم  القرآن 

هذا  ايام  كانت  اذا  خصوصاً  املطلوب  باملستوى  ليس 

الشهر يف فصل الصيف، التي فيها صالة املغرب واإلفطار 

تصل اىل الساعة الحادية عرش ليالً.

باهتة  الغرب  بالد  يف  املبارك  الشهر  هذا  اجواء  وتبقى 

أشهراً  وأبنيتها  شوارعها  تغطي  التي  كالثلوج  باردة 

ساعات  بطول  الصيام  معاناة  بعض  وتتصدر  عديدة، 

اعرتاض  اىل  باإلضافة  املكلّفني،  لألطفال  بالنسبة  النهار 

ذويهم  مع  صيامهم  ومناقشة  املدارس  ادارات  بعض 

الطعام  تناول  عن  الطفل  امتناع  ان  يعتقدون  ألنهم 

للمواد  استيعابه  عىل  يؤثر  طويلة  لساعات  والرشاب 

الدراسية، وكذلك يعتقدون ان هناك حيفا عليهم، وهذا 

بعض االفراد 

يتجمعون من 

اجل اللهو 

والسهر غير 

النافع من 

اجل متابعة 

بعض البرامج 

التي ال فائدة 

منها

‚
‚
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ال يتوقف عىل االطفال بل يشمل حتى بعض العاملني 

يف الرشكات الخدمية وعىل سبيل املثال ال الحرص سواق 

النقل العام.

ه اليهم  وتابع أن” هناك قسام من الشباب املغرتب تُوجَّ

اسئلة واعرتاضات من أقرانهم الطلبة حول الجدوى من 

الشاب متحرّيا يف  االكل والرشب، ويبقى  امتناعهم عن 

الرد لعدم معرفته بفلسفة شهر رمضان، ألنه اخذ ميارس 

بعض الطقوس الدينية والتعبّدية كام يراها يف محيطه 

العائيل وهو يجهل الكثري عن ماهيتها ومعانيها.

ورغم معرفة املسلمني بقدسية هذا الشهر املبارك والذي 

جاء ذكره يف القرآن الكريم بقوله تعاىل: )يَا أَيَُّها الَِّذيَن 

ِمن  الَِّذيَن  َعىَل  كُِتَب  كَاَم  يَاُم  الصِّ َعلَيُْكُم  كُِتَب  آَمُنوا 

تَتَُّقوَن( وما جاء عىل لسان نبيّنا الكريم  لََعلَُّكْم  قَبْلُِكْم 

ولياليه  بأيامه  الشهر  فضل  تبنّي  رشيفة  أحاديث  من 

وساعاته، وما فيه من ليلة القدر التي هي خري من ألف 

شهر، لكن نرى أشخاصاً ولألسف الشديد ميارسون بعض 

السلوكيات الخاطئة جهالً او عمداً او سوء توفيق، نذكر 

بعضاً منها:

لشهر  العام  الجو  مراعاة  وعدم  باإلفطار  التجاهر   �

رمضان، فرتى البعض يأكل او يرشب او يدخن يف االماكن 

العامة ويتجاهل اآلخرين غري مكرتث باألحكام الرشعية 

الواردة بهذا الخصوص.

� نجد )بعض( الشباب وخالل هذا الشهر املبارك فقط، 

صيامهم،  قبول  لتحصيل  وذلك  الصالة  ألداء  يقفون 

كام هو حالهم يف شهر محرم الحرام حني يشاركون يف 

الشعائر الحسينية ومسرية االربعني لكن ال تجده يؤدي 

فريضة الصالة.

� جهل البعض، أن الصيام صيام الجوارح كلها وليس فقط 

صيام جارحة واحدة وهي االمتناع عن االكل والرشب، 

فرنى البعض ال يبايل بالكذب او النظر اىل املحرمات او 

فعل بعض املنكرات، وبالتايل فصيامه ال يُقبل وليس له 

إال الجوع والعطش.

بأداء  يهتمون  ال  الصيام  فريضة  يؤدون  الذين  بعض   �

املستحبات، وتراهم يضيعون وقتهم مبتابعة التلفزيون 

مواقع  او  االصدقاء  مع  طويلة  لساعات  الجلوس  او 

التواصل االجتامعي.

ولو تقصينا لوجدنا الكثري من املامرسات الخاطئة التي 

الكثري  فتجد  غريه،  ويف  املبارك  الشهر  هذا  يف  متارس 

من  يستفيد  ان  دون  آخر  ويأيت  رمضان  شهر  يذهب 

الدروس والعرب لهذا الشهر الكريم وما أكرثها.
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بتاريخ )2٠١٦/2/٥( بعدم  كام ان موقفها وقرارها 

عرض رأيها السيايس اسبوعياً يف الخطبة الثانية لصالة 

األمور  مستجدات  ذلك حسب  يتوقف  وانا  الجمعة 

املسؤولية  من  تنصال  يكن  مل  املناسبات،  ومقتضيات 

انها  بل  الواقع  من  هروبا  او  عاتقها  عىل  امللقاة 

استثمرت ذلك لعرض مرشوعا اصالحيا اعتمدت فيه 

طريق  عن  االسالمي  تراثنا  من  تاريخية  شواهد  عىل 

التذكري مبا ورد عن االمئة املعصومني “عليهم السالم”.

عليه  عيل  االمام  عهد  عىل  الضوء  تسليطها  ولعل 

االستعراض  منه  الغرض  ليس  االشرت  ملالك  السالم 

افضل  ميثل  العهد  هذا  ان  بل  فحسب  التاريخي 

تضمن  عادلة  مدنية  دولة  لبناء  وخارطة طريق  رؤيا 

الحقوق والحريات للجميع.

استلم  السالم  عليه  عيل  االمام  بان  يذكر  فالتاريخ 

دولة تعاين من ازمات كبرية ومتكن خالل فرتة قصرية 

جدا من بناء دولة ذات نظام اقتصادي ومايل وعسكري 

السلمي  التعايش  اسس  اشاعة  عن  فضال  متكامل 

داخل املجتمع واكد عىل التوزيع العادل للرثوات، اذ 

السالم  عليه  االمام عيل  بان سؤال  اللغة  علامء  يشري 

عن الشخص الذي وجده يستجدي بعبارة “ما هذا” 

ومل يستخدم عبارة “من هذا” تحمل مدلوال عميقا، اذ 

ان “من” تستخدم للعاقل يف حني تستخدم “ما” لغري 

العاقل وبالتايل فان االمام عليه السالم مل يكن سؤاله 

عن الشخص بل عن تلك الحالة مستغربا ومستهجنا 

اياها.

ويف  العليا  الدينية  املرجعية  فان  بدء  عىل  وعودا 

املوافق  )١7شعبان١٤٣٩ه�  يف  التاريخي  خطابها 

2٠١٨/٥/٤م( وضعت النقاط عىل الحروف لتميز بني 

من  مواصفات  تحديد  مع  واملتمردين  االصالح  قادة 

تنطبق عليه صفة املصلح وتحديد مواصفات املتمرد 

واالمئة  لالنبياء  االصالحية  الحركة  انطالق  من  بدءا 

عليهم السالم وحتى وقتنا الحارض، معللة ان الهدف 

نتيجة  يأيت  التاريخي  االستعراض  هذا  من  والغاية 

اإلمام  وجود  ظل  يف  خصوصا  الحركة  هذه  الستمرار 

املعصوم الغائب )عجل الله فرجه( من جهة فضال عن 

من  لالستفادة  اخرى  جهة  من  بالحارض  املايض  ربط 

تلك التجارب التي مرت بها األمم والشعوب يف كيفية 

تعاملها مع قادة الحركة اإلصالحية الحقيقية لتفادي 

الوقوع يف فخ من وقفوا ضد هذه الحركة اإلصالحية 

أو مل يتعاملوا معها بالتعامل الصحيح.

بني  ليميز  الكرباليئ  املهدي  عبد  الشيخ  واستدرك 

حركة  من  ينتج  الصالح  ان  مؤكدا  واإلصالح،  الصالح 

اإلصالح اي صالح الفرد لذاته، اما اإلصالح فهو حركة 

يف  الحياة  وشؤون  املجتمع  أحوال  إصالح  منها  يُراد 

والثقافية  والفكرية  العقائدية  املجاالت  مختلف 

مبينا  ذلك،  وغري  والسياسية  والرتبوية  واالجتامعية 

ان املجتمعات يف مختلف األزمنة واألمكنة منذ عهد 

القيامة شهدت وتشهد رصاع  يوم  اىل  األوىل  البرشية 

دائم بني حركات الفساد واالنحراف والضالل والباطل 

والرذيلة ضد الحركات االصالحية والخري والفضيلة التي 

مرهونة  غري  النها  الساعة  قيام  حتى  تتوقف  ولن  مل 

بعهد األنبياء واألمئّة عليهم السالم.

ومل تكتف املرجعية العليا عند هذا الحد بل انطلقت 

لتحديد األركان واألسس للعملية اإلصالحية منذ عهد 

األنبياء واالمئة عليهم السالم وحتى وقتنا الحارض، والتي 

اجملتها بثالث اركان وأسس يتمثل الركن االول بتوفر 

النتائج الكاملة للحياة يف جميع شؤونها، فيام ركزت يف 

الركن الثاين عىل رضورة توفر القادة املصلحني الذين 

اإلصالحي  املنهج  تطبيق  اهمها  صفات  فيهم  تتوفر 

من  الفضىل  الصفات  وتوفر  أنفسهم،  عىل  بتاممه 

المرجعية الدينية العليا والمتمردين 

والء الصفار / العراق

البائد  الديكتاتوري  النظام  العراق منذ سقوط  بها  التي مر  املتتبع واملتفحص لالزمات واملنعطفات 

وحتى وقتنا الحارض يجد ان املرجعية الدينية العليا مارست دورا رياديا يف انتشال البلد واالنتقال به 

اىل بر االمان خصوصا خالل االزمات واملنعطفات واملؤامرات الخطرة، حتى وصل بها الحال اىل اطالق 

البلد  املتصدين إلدارة  األهيل وحث  السلم  رعاية  إىل  دعواتها  تكرار  بسبب  بُح“  ”أن صوتها  عبارة 

”لتسخري إمكانياتهم“ لتطوير البلد وتطهري املؤسسات الحكومية من الفساد

رؤى 
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الورع والتقوى وغريها مام يجعلهم قادة قادرين عىل 

حركة اإلصالح، فضال عن توفر مقومات القيادة لديهم 

ليتمكنوا من قيادة املجتمع لحافة اإلصالح، اما الركن 

العليا  الدينية  الذي استوقفت عنده املرجعية  الثالث 

واالنقياد  والتفّهم  والوعي  االستجابة  مبسألة  يتمثل 

والطاعة من قبل رشائح املجتمع املراد إصالحها لقادة 

اإلصالح.

ويف سابقة تعد االوىل من نوعها ان املرجعية وخالل 

االصالحية  الحركة  عىل  تركز  كانت  السابقة  خطاباتها 

انها يف خطابها هذا  اال  لالنبياء واالمئة عليهم السالم، 

ميثلون  الحارض  وقتنا  يف  املصلحون  العلامء  ان  بينت 

امتدادا طبيعيا لحركة املصلحني وانه البد من اطاعتهم.

وانتقلت املرجعية بعد ذلك لتوضح ان هنالك ثالث 

الحركة  من  بالضد  وتقف  وقفت  الناس  من  فئات 

يف  املتنفذة  بالطبقة  االوىل  الفئة  تتمثل  اإلصالحية، 

الحياة  شؤون  مختلف  عىل  تتسلط  التي  املجتمع 

أو  االجتامعي  أو  املايل  أو  السيايس  موقعها  بسبب 

الطبقة  بانها  اياها  واصفة  اإلعالمي  أو  االقتصادي 

بسبب  اإلصالحية  للحركة  ورفضاً  ومترداً  خطراً  األكرث 

استكبارها وخشيتها من فوات مصالحها السياسية أو 

الدنيوية وأنفتها واستعالئها عىل الحركة اإلصالحية، اما 

الطبقة الثانية تتمثل بالطبقة الجاهلة أو غري الواعية 

بالحركة  الكايف  النضج  او  الوعي  لديها  ليس  التي 

الذين  وهم  بها،  تحيط  التي  واألجواء  اإلصالحية 

ناعق حسب  كّل  ينساقون ويسريون وينعقون خلف 

وصف املرجعية.

بها  تتحكم  التي  بالطبقة  تتمثل  الثالثة  الفئة  أما 

تسري  والتي  الشخصيّة  واألمزجة  والشهوات  األهواء 

أو تكون  العشائرية،  أو  القومية  نزعاتها  أحياناً خلف 

هذا  يف  نقاش  أي  تقبل  وال  املايض  يف  لفكرها  أسريًة 

اإلرث الفكري املايض لها.

كام اكدت املرجعية ان الطبقة املتنفذة واملتسلّطة 

يف املجتمع وحسب ما ورد يف الكثري من اآليات القرآنيّة 

واالنقياد  األنبياء  عن  الناس  تثني  أن  تحاول  كانت 

والسحر  كالضالل  االتهامات  مبختلف  باتهامهم  اليهم 

محاوالتها  عن  فضال  واالفرتاء،  والكذب  والكهانة 

أجل  من  واالجتامعية  االعتبارية  شخصيتهم  بتسقيط 

وقتنا  يف  الطبقة  هذه  وان  عنهم،  الناس  يبعدوا  أن 

الحارض تسري عىل نفس الطريق اال انها ال تعتمد نفس 

واألزمنة  األمكنة  بحسب  عناوين  تختار  بل  العناوين 

لتتمكن من خاللها النفوذ اىل عقول وعواطف وقلوب 

اتباع  عن  ومينعوهم  ليحرفوهم  الناس  من  البسطاء 

قائد الحركة اإلصالحية يف وقتنا الحارض املتمثل بالعامل 

الديني الذي يف حال تصديه إلصالح جانب مام فسد 

من أمور املسلمني، فتارًة تشكك يف أهليته يف التصدي 

لإلصالح، وتارًة تحاول إبعاده عن قلوب الناس مبختلف 

االجتامعية  مكانته  من  لتحط  والتشكيكات  الشبهات 

ليقل تأثري كالمه يف املجتمع.

وبعد هذا االستعراض الدقيق والواضح فان املرجعية 

الدينية العليا كانت والزالت تسجل حضورها يف جميع 

والحساسة  الخطرية  املنعطفات  يف  خصوصا  املواقف 

التي مير بها البلد وشعبه، اال انها افصحت بان عملية 

تتعرث ألسباب هي  وقد  كثرية  بعوامل  ترتبط  اإلصالح 

زمنية  فرتة  اىل  تحتاج  ورمبا  املصلحني،  إرادة  خارج 

طويلة، مؤكدة عىل رضورة شعور الجميع باملسؤولية 

السكة  عىل  املسار  لوضع  وتحملهم  التغيري  إجراء  يف 

الصحيحة والصرب والجالدة يف مسرية اإلصالح.
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القيم التربوية في

• الباحث :سعد ماجد عبد الحسني

ماجستري علوم سياسية

بحوث

(من بحوث مهرجان ربيع الشهادة 12) الجزء الثالث
الشخصية الحسينية
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مكانة اإلمام الحسني بن عيل )عليه السالم( يف 

االسالم

الش��ك ان اإلمام الحس��ني )عليه الس��الم( له مكانة 

كبرية يف الفكر االنس��اين بش��كل عام والفكر االسالمي 

بش��كل خاص، فهو حفيد رس��ول الل��ه محمد )صىل 

الله عليه وآله وس��لم(، وابن عيل بن ايب طالب )عليه 

الس��الم(، حوى عىل القيم والشامئل التي ترىب عليها، 

والتي جعلت منه انس��انا متكام��ال يف دينه وأخالقه، 

وصاحب شخصية قوية محبوبة. جسد )عليه السالم(  

كل هذه املعطيات االيجابية من قيم االس��الم، فعاش 

حياته ينش��د الحق ويحارب الباطل، وهذا ما تجس��د 

بواقعة الطف يف كربالء من خالل اعالن النهضة بوجه 

الحكم االم��وي، فكانت هذه النهضة محيطا واس��عا 

للمثل والقيم االنسانية واالسالمية واالخالقية، جسدت 

فضاء واس��عا م��ن املعطي��ات العقائدية والسياس��ية 

واالجتامعية واالقتصادية.

مبعن��ى اخر، يق��ول انطوان ب��ارا : ان ث��ورة اإلمام 

الحسني )عليه السالم( كانت مرآة لشخصيته وترجمة 

ملبادئ��ه ومثل��ه، واي تط��رق له��ا كثورة. ه��و تطرق 

لش��خصية الحسني )عليه الس��الم(، اي ان الثورة هي 

جزء من الشخصية الشاملة له، فهي جزء من مقومات 

ومحصالت الش��خصية، ومن ثّم يكون اإلمام الحس��ني 

)عليه السالم( مثالً لهذه الشخصية عنوانا لنهضته )١(.

انطالقا من ذلك، نس��تطيع القول : ان نهضة اإلمام 

الحس��ني )عليه الس��الم( هي جزء ومكون اساس لرفد 

عظم��ة وس��مو مكانته يف االس��الم، اضاف��ة اىل الرافد 

االله��ي الذي س��ند مكانة هذه الش��خصية يف محكم 

كتابه الكري��م، والرافد النبوي، الذي س��ند مكانته يف 

االحاديث النبوية الرشيفة. 

وبن��اء عىل ذل��ك س��نتناول مكانة اإلمام الحس��ني 

)عليه السالم( يف القرآن الكريم والسنة النبوية، ضمن 

مطلبني بيشء من االيجاز.

وتأيت مكانة اإلمام الحس��ني )عليه السالم( من عدة 

مس��تويات، منها مس��توى اوس��مة التقدير التي نالها 

من الله تعاىل والرس��ول )صىل الله عليه وآله وسلم(، 

وفضائله وقربه من بيت النبوة، واملس��توى االخر، ما 

تجس��د من صفات وسامت شخصية تحىل بها، وال بد 

م��ن التنويه ان اهمية الكتابة يف موضوع الش��خصية 

واملكانة منهجيا، تنطوي تحت تربير منطقي، وهو ان 

مس��الة اس��تعادة التاريخ عن طريق احياء شخصيات 

رجاالته، امر انس��اين حضاري، تحافظ عليه الش��عوب 

واملجتمعات عىل اختالف توجهاتها وثقافاتها.

 املطلب االول

 اإلمام الحسني )عليه السالم( يف ظالل القرآن 

عني االس��الم عناية خاصة يف محك��م كتابه الكريم 

وبش��كل رصيح او م��ؤول بفضل مكان��ة اهل البيت 

)عليه الس��الم(، واإلمام الحسني )عليه السالم( ، لذلك 

فقد عنى القرآن باإلمام الحس��ني )عليه الس��الم( مع 

ابي��ه واخيه وامه، فرف��ع ذكرهم وح��ث بإطراء عىل 

اتباع س��لوكهم واالقتداء بهم وضمن لالمة االس��المية، 

ان ال تزي��غ عن طريق الح��ق والهدى اذا اقتدت بهم 

ومل تتقدم عليه��م يف مجاالت الحكم والترشيع وادارة 

شؤونهم )2(. 

لذلك س��نتناول البعض م��ن اآلي��ات القرآنية التي 

خص��ت النبي محم��د وأهل بيته)صل��وات الله عليه 

وعليه��م( ، وحيث ان اإلمام الحس��ني )عليه الس��الم( 

هو من آل الرس��ول )صىل الله عليه وآله وسلم( واهل 

بيته باجامع املس��لمني قاطبة، لذل��ك فاآليات الواردة 

بفضلهم منطبقة عليه.

عن س��فيان الثوري، عن ابن عب��اس، ان قوله تعاىل 

َاَط الُْمْستَِقيَم » ، كان  يف س��ورة الفاتحة : » اْهِدنَا الرصِّ

تفس��ريها : اهدنا اىل حب النب��ي واهل بيته )٣(. وعن 

الحافظ س��ليامن القندوزي الحنفي : ويف مسند احمد 

بس��نده عن حميد بن عب��د الله قال : ان��ه ذكر عند 

النبي )صىل الله عليه وآله وس��لم( قضاء قىض به عيل 

بن ايب طالب )عليه الس��الم( فاعجب )صىل الله عليه 

وآله وس��لم( وقال : » الحمد لله الذي جعل الحكمة 

فينا اهل البيت » )٤(. وكان هذا الحديث النبوي تعقيبا 

29 العدد 123 - شهر رمضان المبارك 1439 هـ



عىل اآلية ) 2٦٩( من سورة البقرة : » يُْؤيِت الِْحْكَمَة َمن 

كَُّر  يََشاُء َوَمن يُْؤَت الِْحْكَمَة فََقْد أُويِتَ َخرْيًا كَِثريًا َوَما يَذَّ

إاِلَّ أُولُو اأْلَلْبَ��اِب »، فقد نزلت اآلية بحق النبي )صىل 

الله عليه وآله وس��لم( وعيل وبنيه )عليهم الس��الم)٥(. 

وعن القندوزي ايضا، عن اإلمام جعفر الصادق )عليه 

الس��الم(، ان��ه قال يف تفس��ري اآلية )7( من س��ورة آل 

عم��ران : » َوَما يَْعلَ��ُم تَأِْويلَُه إاِلَّ اللَُّه َوالرَّاِس��ُخوَن يِف 

الِْعلِْم» قال: » نحن الراسخون يف العلم » )٦(.

وعن جابر عن ايب جعفر الباقر )عليه السالم(، سئل 

عن قول الله تعاىل يف س��ورة ال عم��ران اآلية )١٥7(: 

» َولَ��ِنئْ قُِتلْتُْم يِف َس��ِبيِل اللَِّه أَْو ُمتُّ��ْم لََمْغِفرٌَة ِمَن اللَِّه 

َورَْحَم��ٌة َخرْيٌ ِمامَّ يَْجَمُعوَن »، قال )عليه الس��الم( : » 

أتدري يا جابر ما سبيل الله؟ فقلت : ال اال اسمع منك. 

قال: » سبيل الله عيل )عليه السالم( وذريته..« )7(.

وعن عيل بن الحس��ني )عليه السالم(، ان ابن عباس 

بعث اليه يس��أله عن تفسري اآلية )2٠٠( من سورة ال 

عم��ران : » يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اْصرِبُوا َوَصاِبُروا َوَراِبطُوا 

َواتَُّق��وا اللََّه لََعلَُّكْم تُْفلُِحوَن » فقال عيل بن الحس��ني 

)عليه السالم(: نزلت يف ايب وفينا، ومل يكن الرباط الذي 

امرنا به، وسيكون ذلك ذرية من نسلنا  املرابط..)٨(.

ويف تفسري اآلية )٦٩( من سورة النساء :« َوَمْن يُِطعِ 

اللََّه َوالرَُّس��وَل فَأُولَِئَك َمَع الَِّذيَن أَنَْعَم اللَُّه َعلَيِْهْم ِمَن 

الِِحنَي َوَحُسَن أُولَِئَك  َهَداِء َوالصَّ يِقنَي َوالشُّ دِّ النَِّبيِّنَي َوالصِّ

رَِفيًق��ا » ، عن عيل ب��ن موىس الرضا )عليه الس��الم(، 

ع��ن آبائه عيل ب��ن ايب طالب )عليهم الس��الم(، قال : 

قال رس��ول الله )صىل الله عليه وآله وس��لم( يف هذه 

اآلية : من النبيني محم��د، ومن الصديقني عيل بن ايب 

طالب، ومن الش��هداء حمزة، ومن الصالحني الحس��ن 

والحسني..)٩(.

ويف تفس��ري العيايش لآلية )٨٣( من سورة النساء : » 

َولَْو رَدُّوُه إِىَل الرَُّسوِل َوإىَِلٰ أُويِل اأْلَْمِر ِمْنُهْم لََعلَِمُه الَِّذيَن 

يَْستَنِبطُونَُه ِمْنُهْم »، عن عبد الله بن جندب، عن عيل 

بن موىس الرضا )عليه الس��الم(: يعني آل محمد وهم 

الذين يستنبطون من القرآن ويعرفون الحالل والحرام 

وهم الحجة لله عىل خلقه )١٠(. هذه اآلية وتفس��ريها 

يقرتن باألمئة من اهل البيت )عليه السالم(، وحيث ان 

اإلمام الحس��ني )عليه الس��الم( منهم فاآلية الكرمية يف 

شأنه بال جدال.

وجاء ايضا يف تفس��ري العيايش لآلية )٣٣( من سورة 

االرساء : » َوَمن قُِتَل َمظْلُوًما فََقْد َجَعلَْنا لَِولِيِِّه ُس��لْطَانًا 

»، عن جابر عن ايب جعفر الباقر)عليه الس��الم(، قال: 

نزلت هذه اآلية يف الحسني )عليه السالم(. قتل مظلوما 

ونحن اولياؤه..)١١(.

وعندم��ا نزلت آي��ة التطهري يف س��ورة االحزاب آية 

َ��ا يُِري��ُد اللُه لِيُْذِهَب َعْنُك��ُم الرِّْجَس أَْهَل  )٣٣( : » إِنَّ

الْبَيِْت َويُطَهِّرَكُْم تَطِْهرياً »، جاء عن ام سلمة انه عندما 

نزلت هذه اآلية. قالت : فارس��ل رسول الله )صىل الله 

عليه وآله وسلم( اىل عيل وفاطمة والحسن والحسني، 

فقال : » هؤالء اهل بيتي » )١2(. وعن اإلمام عيل )عليه 

الس��الم(، انه عندما نزلت آية التطه��ري، قال : » فقال 

رس��ول الله )صىل الله عليه وآله وسلم( : يا عيل هذه 

اآلية نزلت فيك ويف سبطَيَّ واالمئة من ولدك »)١٣(.

وايض��ا حظى اإلمام الحس��ني )عليه الس��الم( ومن 

مع��ه من اهل البيت )عليهم الس��الم(، بآية املودة يف 

س��ورة الشورى اآلية )2٣( : » قُل الَّ أَْسأَلُُكْم َعلَيِْه أَْجرًا 

إاِلَّ الَْمَودََّة يِف الُْقْرىَبٰ.. »،فقد جاء يف تفس��ري السيوطي 

وغريه، تفسري هذه اآلية باإلسناد اىل ابن عباس، قال: ملا 

نزلت هذه اآلية، قالوا : يارسول الله، من قرابتك هؤالء 

الذين وجبت علينا مودتهم؟ قال )صىل الله عليه وآله 

وسلم( : » عيل وفاطمة وابناهام » )١٤(.

ومن اآلي��ات الكرمية التي نزلت بح��ق اهل البيت 

)عليهم الس��الم(، لتشيد بفضلهم، ما تسمى آية االبرار 

الواردة يف س��ورة االنس��ان اآلية )٥( اىل آخر السورة، 

فهذه اآلية نزلت بحق العرتة الطاهرة. 

وق��د روى جمهور املفرسي��ن واملحدثني: انها نزلت 

فيهم، بعد مرض الحسن والحسني )عليه السالم(، وقد 

نذر اإلمام عيل )عليه الس��الم( صيام ثالثة أيام ُش��كرا 

لله أن برئا، وتابعته زوجته فاطمة )عليها السالم(، وملا 

برئا من املرض صاموا جميعا، ومل يكن عند اإلمام عيل 

)عليه السالم( يف ذلك الوقت يشء من الطعام ليجعله 
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إفطارا لهم فاس��تقرض ثالثة اصواع من الشعري؛ ليكون 

افطاره��م لثالثة أيام، ويف الي��وم االول وقبل االفطار، 

واذا مبس��كني اس��تطرق بابهم يقصد السؤال، فأعطوه 

افطارهم جميعا، ويف اليوم الثاين وقبل االفطار استطرق 

بابهم يتيم فأعطوه صوعهم لإلفطار، ويف اليوم الثالث 

اس��تطرق بابهم اس��ري فوهبوه افطارهم، ومل يفطر ال 

عيل )عليه السالم( لثالثة ايام اال باملاء، واذا باآلية تنزل 

عىل النبي )ص��ىل الله عليه وآله وس��لم(: »إِنَّ اأْلَبْرَاَر 

بُوَن ِمْن كَأٍْس كَاَن ِمزَاُجَها كَافُوًرا * َعيًْنا يرَْشَُب ِبَها  يرَْشَ

ُرونََها تَْفِج��ريًا * يُوفُوَن ِبالنَّْذِر َويََخافُوَن  ِعبَاُد اللَِّه يَُفجِّ

يَْوًما كَاَن رَشُُّه ُمْستَِطريًا »، فهنا تجسدت اعىل درجات 

الكامل االنساين الهل البيت )عليهم السالم( والحسني 

)عليه السالم( واحد منهم )١٥(.

ويف آي��ة املباهلة ك��ام يطلق عليها، اآلي��ة )٦١( يف 

َك ِفيِه ِمْن بَْعِد َما َجاَءَك  سورة آل عمران: » فََمْن َحاجَّ

ِمَن الِْعلِْم فَُق��ْل تََعالَْوا نَْدُع أَبَْناَءنَا َوأَبَْناءَكُْم َونَِس��اَءنَا 

َونَِس��اءَكُْم َوأَنُْفَسَنا َوأَنُْفَس��ُكْم ثُمَّ نَبْتَِهْل فََنْجَعْل لَْعَنَة 

اللَّ��ِه َعىَل الَْكاِذِبنَي»، وذهب أهل التفس��ري من جميع 

املس��لمني، اىل انها نزلت حني خرج الرسول )صىل الله 

عليه وآله وس��لم( بعيل وفاطمة والحس��ن والحسني 

)عليهم الس��الم( ملباهلة نصارى نج��ران، فعربت اآلية 

عن الحس��ن والحسني )عليهام الس��الم( بأبناء الرسول 

)صىل الل��ه عليه وآله وس��لم(، وعن فاطم��ة )عليها 

الس��الم( بنس��ائه، وعن عيل )عليه الس��الم( بالنفس. 

ويف ذلك مكانة رفيعة مل ينلها غريهم )١٦(. واما نصارى 

نجران فانهم ارس��لوا العاقب والسيد يف نفر منهم اىل 

الرسول )صىل الله عليه وآله وسلم(، وارادوا مباهلته، 

فخرج )صىل الله عليه وآله وس��لم( مع عيل وفاطمة 

والحس��ن والحسني )عليه الس��الم(، فلام رأوهم، قال 

اس��قف نجران : » هذه وجوه لو اقسمت عىل الله ان 

يزي��ل الجبال ألزالها » ومل يباهلوا الرس��ول )صىل الله 

عليه وآله وسلم( )١7(.

ه��ذه بعض اآلي��ات القرآنية الكرمي��ة التي تناولت 

فضائل اهل البيت )عليهم السالم( ومكانتهم، واإلمام 

الحس��ني )عليه الس��الم( واحد منه��م، فقد تجلت يف 

ش��خصيته املعاين الرشيف��ة والقيم الرفيع��ة والصور 

االنس��انية، التي أيدتها هذه اآلي��ات، والقرآن الكريم 

الوثيقة االلهي��ة العظمى، أعرب بش��كل مبارش وغري 

مب��ارش عىل درج��ات الرفعة واملكانة الس��امية ألهل 

البيت )عليهم الس��الم( واإلمام الحسني )عليه السالم( 

منهم. اضافة اىل السنة النبوية، اذ كانت بذات االتجاه.

فاروس   ، قم   ( ط١  املسيحي،  الفكر  يف  الحسني  بارا،  انطوان   -١

للنرش، 2٠٠٤(، ص 22-2١.

2- عيل االبطحي، االمام الحسني )عليه السالم( يف احاديث الفريقني، 

ص 2٩2.

 ، قم   ( القران،  تفسري  يف  امليزان  الطباطبايئ،  حسني  محمد   -٣

منشورات جامعة املدرسني يف الحوزة العلمية، د.ت( ، ج١، ص ٤١.

عيل   : تحقيق  القرىب،  لذوي  املودة  ينابيع  القندوزي،  سليامن   -٤

١٤١٦ه�(، ج١، ص  للنرش،  االسوة  دار   ، د.م   ( ارشف، ط١  جامل 

.22٥

٥- عيل االبطحي، االمام الحسني )عليه السالم( يف احاديث الفريقني، 

ص ٣٤١.

٦- سليامن القندوزي، ينابيع املودة لذوي القرىب، ج٣ ، ص 2٣٦

عيل   : تحقيق  العيايش،  تفسري  العيايش،  مسعود  بن  محمد   -7

عاشور، ) د.م، د.ن ، د.ت ( ، ج٤، ص 22٩.

٨- هاشم البحراين ، غاية املرام يف تعيني االمام من طريق الخاص 

والعام، تحقيق : عيل عاشور، ) د.م ، د.ن ، د.ت (، ج٤، ص 22٩

٩- عبيد الله احمد النيسابوري، شواهد التنزيل لقواعد التفضيل، 

الثقافة،  احياء  قم، مجمع  املحمودي، ط١،)  باقر  : محمد  تحقيق 

١٩٩٠(، ج١، ص ١٩٩.

١٠- محمد بن مسعود العيايش، تفسري العيايش، ج١، ص 2٦٠.

١١- املصدر نفسه، ج2، ص 2٩٠.

الصحيحني،  عىل  املستدرك  النيسابوري،  احمد  الله  عبد  ايب   -١2

تحقيق : يوسف عبد الرحمن، ) بريوت، دار املعرفة، د.ت (، ج2، 

ص ٤١٦.

١٣- هاشم البحراين ، غاية املرام يف تعيني االمام من طريق الخاص 

والعام، ج٣، ص ١٩٥.

 ( باملأثور،  التفسري  يف  املنثور  الدر  السيوطي،  الدين  جالل   -١٤

بريوت، دار املعرفة، د.ت ( ، ج٦، ص ٥-٦.

١٥- عيل الكوراين، الحق املبني يف معرفة املعصومني، ط١، ) بريوت، 

دار الهادي، 2٠٠٣(، ص 2٨٦ ومابعدها.

١٦- محمد بن مسعود العيايش، تفسري العيايش، ج١، ص ١77

١7- عز الدين عيل بن ايب الكرم )ابن االثري(، الكامل يف التاريخ، ج 

2، ص 2٩٣.
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قصيدة

• الشاعر وهاب رشيف
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تَتَعــرثَّ    خطواتهــا  يف  األرُض 

مقٌل تحــاوُل أن تصــّدَق ما ترى   

الوقُت تحرســُه الوســاوُس عقلُها   

وهزميُهــْم    تضاءلــوا  الضّيقــون 

غرقــوا وقد غرّْت صالفَة بؤِســهْم   

مــاذا جــرى لشــياهِهْم أتُفكِّــُر؟   

اْســتنزفوا غيامتِهْم    الغــواُة  َمَرَج 

وأَمــاَم عيِنــَك يا عــّيل جموعهْم   

ُمــْذ فــاَز ســّيُدها تــدوُر وتْخَرسُ

تتقطَّــُر مخــاوٍف  َغــرْيُ  ْيشَء  ال 

ســحٌب ميــرُّ الضــوُء وهي تــربُّر

شــفٌة أمــرُّ مــن الظــالم وأقفــُر

الظنــوُن وتكــربُ بُــرٌَك تشــّيُدها 

يرثْثــُر والفــراُغ  يقــدُح  الحــرُف 

لَعــٌب أغــرُّ مــن الرجــاِء وأفقُر

ورؤاَك يف شــوِق التســاؤِل أنهــُر

لْؤِمهــْم وتآكلــوا    أكلــوا أصابــَع 

القْصــُد ملْ يقصْد ســواَك وملْ ينْم   

ومناُهُم اســتغفاُر مــا ترْجو لهْم   

يــا ليلَُهــْم مــّروا ومــرَّ يلوكُهــْم   

عَقدوا عىل أَمِل الســحاب مدائناً   

يشــعُر    كالطفولة  حولََك  الشــعُر 

أبــاً    مئذنــًة  صــاَر  تــلٌّ  الصــربُ 

والعدُل يرصُخ يــا أيب رتَجوا فمي   

أنَا كلّــام كابرُْت دمعي ِســلُْت يب   

مــْذ أنت يف صخــِر الرجولِة تحفُر

الــورُد يهمــُس والريــاُح تُكَْرِكــُر

وألنــَت حاولَــَك البــالُء وتغفــُر

وُضحاَك يف ُرطَِب القصيدِة ســكَُّر

جفَّ السحاُب وأنَت وحدك متطُر

والصبُح مــن خيٍط يــراَك فيزهُر

يكــّربُ واألذان  شــاخوا  وبنــوُه 

ُ ودمــي عــىل جدرانهــم يتصــربَّ

تتحّجــُر وأرضُهــْم  عــيلَّ  أْجــري 

هاهــْم غزاهْم ضيُقهــْم يتثاءبـــــــــوَن وأنَت يف عقــل املجرّة تبُرص

وأَنــا الزمــاُن أهــزُّ شــّباَك املكـــــــــــــاِن لعلّـــــُه بَعلِيِّــــِه يتنــّوُر  
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السؤال:

 اذا صام شخص ثم افطر ملرضه ثم دفع الكفارة فهل عليه القضاء اذا وجد نفسه قادراً يوماً ما؟

الجواب: 

اذا أستمر مرضه اىل شهر رمضان التايل سقط عنه القضاء ووجبت عليه الفدية وأن مل يستمر مرضه أوجب عليه القضاء فقط فأن مل يقض 

حتى مضت السنة وجبت الفدية ويكفي فيها اطعام مسكيناً واحد ٧50 غراماً حنطة عن كل يوم.

السؤال:

 هل يجوز للمراة الحامل الصيام يف شهر رمضان؟

الجواب: 

 الحامل املقرب )يف شهري الثامن او التاسع( إذا خافت الرضر عىل نفسها ، أوعىل جنينها جاز لها االفطار ـ بل قد يجب كام إذا كان 

الصوم مستلزماً لالرضار املحرم باحدهام ـ ويجب عليها القضاء بعد ذلك كام تجب عليها الكفارة أيضاً ، ويكفي يف الكفارة اعطاء 

الفقري )٧50 غراما( من الحنطة اودقيقها بل يجزي مطلق الطعام حتى الخبز واملعكرونة ايضاً .

واما الحامل غري املقرب )من الشهر االول ايل نهاية الشهر السابع( فإن كان الصوم يرض بها او بجنينها او كان موجباً لوقوعها يف 

الحرج الذي ال يتحمل عادة فيجوز لها االفطار ويجب القضاء وال تجب عليها الكفارة .

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

صوم المريض والحامل

موقع السيد السيستاني دام ظله الوارف
االستفتاءات الشرعية

مسائل شرعية
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الرهن هو : ) جعل وثيقة للتأمني عىل دين أو عني مضمونة ( .

مسألة ١02٨ : الرهن عقد مركب من إيجاب من الراهن و قبول من املرتهن ، و ال يعترب فيهام اللفظ بل يتحققان بالفعل أيضاً ، فلو 

دفع املديون ماالً للدائن بقصد الرهن و أخذه الدائن بهذا القصد كفى .

مسألة ١02٩ : يعترب يف الراهن و املرتهن البلوغ و العقل و القصد و االختيار و عدم كون الراهن سفيهاً و ال محجوراً عليه لفلس إال إذا 

مل تكن العني املرهونة ملكاً له أو مل تكن من أمواله التي حجر عليها .

مسألة ١0٣0 : يجوز لويل الطفل و املجنون رهن مالهام و االرتهان لهام مع املصلحة و الغبطة .

مسألة ١0٣١ : ال يعترب يف صحة الرهن القبض عىل األظهر و إن كان هو األحوط ، نعم مقتىض إطالقه كون العني املرهونة بيد املرتهن 

إال أن يشرتط يف كونها بيد ثالث أو بيد الراهن ما مل يناف التأمني املقوم له .

مسألة ١0٣2 : يعترب يف املرهون أن يكون عيناً خارجية مملوكة يجوز بيعها و رشاؤها فال يصح رهن الدين قبل قبضه و ال املنفعة و ال 

الحر و ال الخمر و الخنزير و ال األرض الخراجية و ال الطري اململوك يف الهواء إذا كان غري معتاد العود و ال الوقف و لو كان خاصاً إال مع 

وجود أحد مسوغات بيعه .

مسألة ١0٣٣ : يعترب يف العني املرهونة جواز ترصف الراهن فيها و لو بالرهن فقط ، فإذا رهن مملوك الغري فصحته موقوفة عىل إجازة 

املالك ، و لو ضمه إىل مملوكه فرهنهام لزم الرهن يف ملكه و توقف يف الضميمة عىل إجازة مالكها .

مسألة ١0٣4 : لو كان له غرس أو بناء يف األرض الخراجية صح رهن ما فيها مستقالً ، و أما رهن أرضها و لو بعنوان التبعية ففي صحته 

إشكال بل منع .

مسألة ١0٣5 : ال يعترب أن يكون الرهن ملكاً ملن عليه الدين ، فيجوز لشخص أن يرهن ماله عىل دين شخص آخر تربعاً و لو من غري 

إذنه ، بل و لو مع نهيه ، و كذا يجوز للمديون أن يستعري شيئاً لريهنه عىل دينه عىل ما تقدم يف كتاب العارية ، و لو عني له املعري أن 

يرهنه عىل حق مخصوص من حيث القدر أو الحلول أو األجل أو عند شخص معني مل يجز له مخالفته ، و لو أذن له يف الرهن مطلقاً جاز 

له الجميع و تخري .

مسألة ١0٣6 : لو كان الرهن عىل الدين املؤجل و كان مام يرسع إليه الفساد قبل األجل من دون أن ميكن دفعه عنه كتجفيف الثمر 

فإن رشط بيعه قبل أن يطرأ عليه الفساد و جعل مثنه مكانه يف استيفاء الدين صح الرهن و يبيعه الراهن أو يوكل املرتهن يف بيعه ، و إن 

امتنع أجربه الحاكم فإن تعذر باعه الحاكم أو وكيله و مع فقده باعه املرتهن فإذا بيع جعل مثنه مكانه يف استيفاء الدين ، و أما لو رشط 

عدم البيع إال بعد األجل بطل الرهن و كذا لو أطلق و مل يشرتط البيع و ال عدمه عىل األقرب .

و لو رهن ما ال يتسارع إليه الفساد فعرض ما صريه عرضة للفساد كالحنطة تبتل و مل ميكن دفع الفساد عنه فالظاهر انفساخ الرهن 

أيضاً .

منهاج الصالحين - ج2

كتاب الرهن
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بانوراما

شهر القرآن.. والرحمة والغفران



• تصوير: قاسم العميدي

شهر القرآن.. والرحمة والغفران



تحقيقات 

العفو والتسامح 
•تحقيق: عامد بعو  •تحرير: صباح الطالقاين

من أهم الفضائل النفسانية التي ال ميكن لإلنسان السوي التدّرج يف مراتب الكامل دون العمل بها هي صفة العفو والتسامح، وهي 

من الصفات املشرتكة بني الحق تبارك وتعاىل و العبد، عىل ما جاء يف مأثور الدعاء اللهم انك عفٌو تحب العفو فاعُف عنا. ويف دعاء 

العفو وأمر  فالله سبحانه وتعاىل عفٌو ويحب  اذاً  آخر" وقد أمرتنا أن نعفو عّمن ظلَمنا وقد ظلْمنا أنفسنا فاعُف عّنا وارحمنا"، 

االنسان بالعفو والتسامح.

ووفق ما جاءت به الرشيعة الساموية وتعاليم النبوة السمحاء ومبادئ أمئة أهل البيت )عليهم السالم( حول العفو والتسامح يدور 

استطالعنا التايل، نظراً ألهمية الرتكيز عىل هذه املفاهيم يف وقتنا الحايل، الذي شحَّ فيه املتسامحون وقلّت فيه النفوس القادرة عىل 

العفو والتجاوز والتسامح.

صفات االرتقاء بالمجتمع
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آثار العفو والتسامح

الباحث االس��المي الش��يخ منج��د الكعبي تحدث 

قائ��الً" بالنظر اىل اآليات التي تح��ث عىل العفو نجد 

الكثري م��ن املعاين العالي��ة منها قوله تع��اىل: )الَِّذيَن 

َّاِء َوالَْكاِظِمنَي الَْغيَْظ َوالَْعاِفنَي  َّاِء َوالرضَّ يُنِفُق��وَن يِف الرسَّ

َعِن النَّاِس َواللَُّه يُِحبُّ الُْمْحِس��ِننَي(، ويف آية اخرى بنّي 

الله تع��اىل: )فََمْن َعَفا َوأَْصلََح فَأَْج��رُُه َعىَل اللَِّه(، اما 

الرواي��ات الواردة عن امئة اهل البيت عليهم الس��الم 

يف الحث عىل العفو والتس��امح فتلك س��ريتهم عليهم 

الس��الم، حينام س��ّمْت تلك اليهودي��ة النبي االعظم 

صىل الل��ه عليه واله، وحينام قت��ل ومثّل وحيش بعمِّ 

النب��ي الحمزة رضوان الله علي��ه او حينام دخل مكة 

فاتح��اً، وكذلك س��رية االمئة الطاهرين عليهم الس��الم 

حينام كانوا يعفون ويسامحون من يؤذيهم، وتلك هي 

ال��دروس العملية التي البد لكل م��ن يّدعي انه عىل 

دينهم وسريتهم االقتداء بهم وترك االنتقام، فالله تبارك 

وتعاىل يس��مع ويرى وهو مطلع ع��ىل الرسائر ويعلم 

خائنة األعني وما تخفي الصدور".

وأوضح الكعب��ي" قالوا: بأضدادها تعرف االش��ياء. 

وال يخف��ى ع��ىل ذي لب ان ض��د العفو والتس��امح 

هو االنتق��ام،، ان الح��ق تبارك وتع��اىل أراد للبرشية 

إن يعمروا االرض بانتش��ار املحبة والس��الم ال بالقتل 

والترشيد والتسقيط واشاعة الفاحشة".

واستدرك" هنالك موارد يكون فيها العفو والتسامح 

سبباً لجرأة املجرم، والشك ان حفظ النظم االجتامعية 

م عىل العف��و، وذل��ك بالتص��دي ملعاقبة  ه��و املق��دَّ

املجرمني يك ال تنترش الجرمي��ة يف املجتمع، وروي عن 

أمري املؤمنني )عليه الس��الم(: )العفو يفسد من اللئيم 

بقدر اصالحه من الكريم( وكذلك قال )عليه السالم(: 

)جاِز بالحس��نة وتجاوز عن الس��يئة ما مل يكن ثلامً يف 

الدين او وهناً يف س��لطان االس��الم( ففي هكذا موارد 

البد من إلحاق الجزاء العادل بامليسء".

وأكد الكعبي" زخ��رت اآليات والروايات الدالة عىل 

العفو عن��د املقدرة ووصفه بأنه اك��رم الخصال، مثل 

قول��ه تعاىل:) َولََم��ن َصرَبَ َوَغَف��َر إِنَّ َذٰلَِك لَِم��ْن َعزِْم 

اأْلُُم��وِر(، ويف الرواي��ات: لي��س الش��ديد بالرصعة انا 

الش��ديد الذي ميلك نفس��ه عند الغضب، وكان مالك 

االش��رت رضوان الله عليه ماراً يف س��وق الكوفة وعليه 

قميص خام وعاممة خام ايضاً، فرآه شخص يغلب عليه 

الطي��ش فاحتقره لثيابه العادية ه��ذه، ورماه ببندقة 

ط��ني فلم يلتفت اليه مالك االش��رت وم��ىض، فقيل له: 

هل تعرف م��ن رميت؟ وقال ال. فقي��ل له هذا مالك 

صاحب أمري املؤمنني عيل بن ايب طالب )عليه السالم(، 

وقد كان حديث مالك االش��رت وذكرُه عىل كل لس��ان. 

فارتعد الرجل وتبع االشرت ليعتذر منه فوجده قد دخل 

املس��جد وهو قائ��م يصيل فلام فرغ م��ن صالته وقع 

الرجل عىل قدميه يقبلهام فقال االشرت ما هذا وما بك 

قال اعتذر اليك مام صنعت، فقال مالك الشرت: ال باس 

عليك فو الله ما دخلت املسجد إال ألستغفر لك"!

لألرسة الدور األكرب

استش��ارية عل��م االجتامع يف مركز االرش��اد األرسي 

ضحى العوادي أش��ارت اىل ان"  االهل هم الذين لهم 

ال��دور االكرب يف زرع صفة التس��امح والعف��و وتربية 

أبنائهم عىل هذه الصفة االيجابية وغريها من السامت 

الحس��نة منذ الصغر، وأن غيابها يع��ود اىل عدة امور 

منها اهامل االهل لتنش��ئة أبنائهم عىل هذه الصفات 

الحميدة".

واضافت" الطفل عندم��ا يولد يكون صفحة بيضاء، 

فاألبوي��ن هام الل��ذان يضع��ان ما يري��دان يف هذه 

الصفح��ة، وينبغي عىل كل ف��رد من افراد املجتمع ان 

يع��رف ان العفو عن االخرين هي س��مة االنبياء فعن 

النبي محمد صىل الله عليه واله )اوصاين ريب بس��بع: 

شهالء داود الدهشالشيخ منجد الكعبي عيل حسني الخباز

الشك ان 

حفظ النظم 

االجتماعية 

هو المقدَّم 

على العفو، 

وذلك بالتصدي 

لمعاقبة 

المجرمين 

كي ال تنتشر 

الجريمة في 

المجتمع
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أوص��اين باإلخالص يف الرّس والعالني��ة، وأن أعفو عّمن 

ظلمن��ي، وأعطي من حرمني، وأصل من قطعني، وأن 

يك��ون صمتي فكراً، ونظري ع��رباًَ(. لذلك عىل املؤمن 

تجنب الخص��ام والتحيل بالتس��امح والعفو عن اخيه 

املؤمن ملا يرتتب عليه من ايجابيات عديدة من ضمنها:

١-العفو اقرب للتقوى: ان االنس��ان الذي يقرتب اىل 

التق��وى ترتفع درجته عند الل��ه وحينام يبادر بالعفو 

فإن��ه يكون اقرب لحالة التقوى واكرث موفقية يف بلوغ 

رض��ا الله عز وجل كام يف قوله تعاىل )َوأَن تَْعُفوا أَقْرَُب 

لِلتَّْقَوٰى � َواَل تَنَسُوا الَْفْضَل بَيَْنُكْم(.

2-حّدثنا االس��الم عن القصاص واخ��ذ العني بالعني 

والس��ن بالسن لكنه يف نفس الوقت شدد يف ان يكون 

اخذك لحقك بدقة متناهية وأن ال تطغى عىل املخطئ، 

ك��ام فّضل العفو ع��ىل هذه العملي��ة  يف قوله تعاىل: 

ثْلَُها فََمْن َعَفا َوأَْصلََح فَأَْجرُُه َعىَل  )َوَجزَاُء َسيِّئٍَة َسيِّئٌَة مِّ

اللَِّه إِنَُّه اَل يُِحبُّ الظَّالِِمنَي( سورة الشورى ، آية :٤٠. 

٣-يف العفو ل��ذة ال تجدها يف االنتقام اذ ان املنتِقم 

تظل نفس��يته متوترة ومضطربة، اما العايف عن الناس 

فتكون نفسيته مطمئنة وهادئة.

٤- من عفا عفا الله عنه: دامئا نبتهل اىل الله بالدعاء 

)اللهم اغفر لن��ا واعف عنا( طلبا للعفو واملغفرة لقاء 

إس��اءتنا وتقصرين��ا يف اداء واجباتن��ا، الن من صفات 

الل��ه تعاىل الغفار والرحيم وم��ن اراد ان يتحىل بهذه 

الصفات  سيقابله  الله بالعفو والرحمة.

٥-ينبغي عىل الفرد ان يبتعد عن االنتقام، وليس من 

الصحيح ان ينتقم املس��لم من اخيه املس��لم بل يعفو 

عنه ويس��امحه كام يف قوله تعاىل )َولْيَْعُفوا َولْيَْصَفُحوا 

أاََل تُِحبُّوَن أَن يَْغِفَر اللَُّه لَُكْم َواللَُّه َغُفوٌر رَِّحيٌم( س��ورة 

النور ،آية :22. 

من ِسامت تكامل الوعي

عضو اتحاد االدباء يف كربالء عيل حسني الخباز أدىل 

قائالً" هذه القضية محورية وتدور حول مسالة واحدة 

ه��ي الوعي، ف��إذا تكامل الوعي عند االنس��ان تزداد 

مساحة الصرب والتحمل واملودة واملحبة".

وأضاف" ان الوعي ينتج اميان وثقافة وصرب وتفاهم 
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نحن بحاجة 

ألن يكون 

اعالمنا انسانيًا 

جامعًا وليس 

مذهبيًا 

محصورًا بأطر 

محدودة، 

فضالً عن 

الحاجة لزرع 

مفاهيم مثل 

حب الوطن 

وإبعاد النعرات 

والثأر

وتحّمل وتسامح، ويبعد عنك االستياء والغضب واالمل 

واملعاناة، فضالً عن الس��كينة والطأمنينة التي يعيش 

يف اجوائها االنس��ان املتس��امح حيث ال يجدها اآلخر 

املنتِقم".

وأكد محذراً" ان رصاعنا املادي يشكل تهديداً ميكن 

ان يق��وض مفاهيم ديننا، لذا علين��ا كمجتمع مثقف 

وواعي أن نحّصن أنفسنا ونحّصن محيطنا لتكون لدينا 

ارادة مجتمعي��ة متكاملة للتس��امح والعفو والتجاوز 

عن االساءة".

وأوض��ح الخب��از" نح��ن بحاجة ألن يك��ون اعالمنا 

انس��انياً جامعاً وليس مذهبياً محصوراً بأطر محدودة، 

فضالً ع��ن الحاجة ل��زرع مفاهيم مث��ل حب الوطن 

وإبعاد النع��رات والثأر وما اىل ذلك من الصفات التي 

ت��زرع يف االجيال الجديدة القس��وة ب��دالً من املحبة 

والتعايش والتسامح".

التسامح يخفف من وطأة الظروف العصيبة

استشارية علم النفس الرتبوي مبركز االرشاد االرسي 

التابع للعتبة الحس��ينية املقدسة شهالء داود الدهش 

قالت" نحن نحتاج اىل التسامح وبشدة حيث الظروف 

يف بلدنا معقدة بس��بب عدم االستقرار والعنف وآثاره 

عىل املجتمع، وهنا املس��امحة تأيت لتخفف من وطأة 

هذه الضغوط عىل أفراد املجتمع".

وأضافت" ان الش��خص املتس��امح ليس بالش��خص 

الضعيف بل ان الشخصيات التي تتقبل التسامح هي 

قوي��ة االرادة ومتتل��ك الوعي ولديها خ��ربات كبرية يف 

الحياة، والعفو والتسامح يساهم يف تقريب الفجوات 

بني االشخاص وخاصة داخل العوائل، حيث نالحظ كرثة 

املشاكل االرسية واملشاكل الزوجية يف الوقت الحارض، 

وهنا يكون العفو والتس��امح هو العالج االفضل لهذه 

املشاكل".

منبهًة" ان بعض الش��خصيات يصعب عليها سلوك 

طريق التس��امح او العفو او االعتذار، ويف هذه الحالة 

ال بد من ترويض النفس والتدرج بالسعي نحو تحصيل 

هذه الصفات النبيلة، حيث ميكن البدء بطرق مبارشة 

او غ��ري مبارشة لهذا الس��لوك الس��وي اقت��داًء بأمئتنا 

االطهار ورسالة االسالم السمحاء".

الحاجة للتسامح يف كل مكان وزمان

املرشفة الرتبوية التي فّضلت أن يدوَّن اس��مها )س، 

ع( أكدت" ان الجهة املس��ؤولة بالدرجة االس��اس عن 

زرع مفاهي��م التس��امح يف االبناء ه��ي األم، ومن ثم 

البيت بشكل عام، ويأيت بعد ذلك املدرسة وما تتضمنه 

م��ن محيط طاليب واداري ملا لهم من تأثري يف تنش��ئة 

االجيال وتعبئتها بالقيم واملبادئ السامية ومن ضمنها 

الصفات التي هي محور املوضوع.."

وبيّن��ت" انن��ا بحاج��ة اىل العفو والتس��امح يف كل 

وقت، بل حت��ى بعد املوت نحتاج للعفو والتس��امح 

حيث نرتجيه من الله س��بحانه وتعاىل يوم الحس��اب 

والجزاء، وأيضاً نحتاجه حالياً ألننا عشنا ظروفا صعبة، 

والب��د من هاتان الصفتان ليك يعم الس��الم واألمان يف 

عراقنا الحبيب، مؤكدة" ان العفو والتس��امح يحتاجان 

اىل إرادة وقوة ش��خصية ألنهام شيئان ال يُستهان بهام 

فكيف تس��تطيع ان تبتسم يف وجه من طعنك او اساء 

الي��ك بل تقابله باالحس��ان ليك يش��عر بالندم وبأنك 

ش��خصية متوازنة معط��اءة تس��تحق أن يعتذر منك 

ويعدل سلوكه تجاهك".
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هل ميكن أن نجد يف كامريا التأريخ صوراً أروع من هذه الصور؟؟! 

هل ميكن أن نجد يف ارشيف البرشية مشهداً أهيب وأجل من هذا املشهد؟؟! 

وقفُت كثرياً قبل أن يختط القلم هذه األسطر وأنا أتأّمل وأحاول جاهداً أن أروِّض الكلامت وأرسجها 

لرتســم صورة هذا املشهد عرب امتداده الزماين واملكاين الشاخص بأربعة عرش قرناً، لكنها كانت تنفر 

مني كأفراٍس متمرِّدة.

معركةُ بدر..
بوصلةٌ تُوقِدُ الشمس

تخيّلُت أنني أقف وس��ط تلك الصحراء الالهبة وأنا أتخطّى 

قواف��ل العصور التي أفعمتها تلك الصحراء بنس��ائم الوحي 

وخّصب��ت أزمانها بفي��ض نجوى النبي.. ث��م وجدتني آنس 

بالرمال فاكتنفتن��ي وتآلفت معي فتامهيت معها وانصهرت 

يف رمضائه��ا فنط��ق التاري��خ والزم��ان وامل��كان واألبعاد .. 

واتّضحت الشخوص وتجّس��دت األحداث، حتى كأنَّ الحياة 

قد دبَّ��ت يف ذلك اليوم من جدي��د ، واختلجت أمامي تلك 

الظهرية الساطعة قبل أكرث من أربعة عرش قرناً.

الغب��ار القاتم ينجيل ليتمّخض عن جيش��ني اس��تعدا للقتال 

واملواجه��ة.. خرج من كل جيش ثالثة رجال وقابل كل واحد 

ه من الجيش اآلخر... منهم ندَّ

ستة رجال يتوقف عليهم مجرى التاريخ. 

س��تة رجال من َصفَّني مختلفني يقفون اآلن وكل واحد منهم 

يحمل س��يفاً ولن ي��رىض بالرجوع إىل أصحاب��ه إال قاتالً أو 

مقتوالً..!

إنها لحظة تقرر موقف السامء واألرض..، لحظة الحسم التي 

يتب��نّي بعدها األفق األبيض أو األس��ود.. اإلس��الم أو الكفر..، 

وعىل أيديهم يقف هذان املصريان. 

س��تة رج��ال تتطلع إليه��م األزمان واألجيال وه��م يف برزخ 

د حياتهم وموتهم فإما  الغيب، فعىل أيدي هؤالء الستة تتحدَّ

الجنة وإما النار، إما الهدى وإما الضالل، إما الحرية والكرامة 

واملس��اواة واإلخاء والعدل والفضيلة والنجاة، وإما العبودية 

والجاهلية واالس��تعباد واالس��تبداد والظلم والقهر والطبقية 

والرذيلة والهاوية. 

ثالثة رج��ال وقفوا ميثل��ون الجبهة األوىل أم��ام ثالثة مثلوا 

الجبهة الثانية، ومىش الخصامن ملالقاة بعضهام، فال يس��مع 

إال وق��ع أقدامهم فالعيون مرتقب��ة واآلذان صاغية والجميع 

متلّهف ملا سيؤول إليه هذا النزال. 

لو عرضت كامريا التاريخ هذا املش��هد الرهيب لعجز الفكر 

عن التعب��ري وُوجمت العقول واغرورق��ت العيون بالدموع 

وُحبست األنفاس وتنّفست الصدور الصعداء. 

إنه��ا اللحظ��ة التي ترشق فيه��ا الحقيقة وتنطل��ق منها إىل 

آفاق النور، أو تطمس فيها ويسود بدالً عنها الظالم الدامس 

وغياهب الجهل.

ال ش��ك أن القارئ ق��د عرف َمن هم هؤالء الرجال الس��تة، 

وع��رف أيضاً من هم الثالث��ة الذين ميثلون جبهة اإلس��الم، 

ومن هم الذين مثلوا جبهة الكفر، ولكن اليشء الذي رمبا مل 

يعرفه هو: لَِم ينظر الفريقان إىل هذه املبارزة نظرة مصريية 

وكأنها كل يشء بالنس��بة لهام أو كأن انتصار الثالثة منهم أو 

هزميتهم هي النتيجة النهائية ؟؟!!

إن الثالث��ة األوائل الذي��ن مثلوا جبهة اإلس��الم كانوا ضمن 

جيش تعداده أكرث من ثالمثائة مقاتل، أما الثالثة الذين مثلوا 

جبهة الكفر فقد كانوا ضمن جيش قوامه حوايل ألف مقاتل، 

فلِ��َم هذا التوّجس والتوتّر والرتقّب عىل نتيجة هذه املبارزة 

التي ال تغري من املعادلة شيئاً يذكر ؟ 

فأي من الثالثة ال يش��ّكلون عدداً مهامً بالنس��بة إىل الجيش 

الذي ينضّمون إليه، فام الداعي إلعطاء هذه املبارزة األهمية 

القصوى التي يتم عىل نتيجتها تحديد مصري النرص أو الهزمية 

؟ 

فلرمبا تغ��ريت املعادلة بعد هذه الجول��ة وانقلبت موازين 

محمد طاهر الصفار

مقاالت

ــ ــ

العدد 123 - شهر رمضان المبارك 1439 هـ42



القوى للخارس فيه��ا فينترص يف النهاية وهذا ما يحدث كثرياً 

يف الح��روب، فالجيش الذي يض��م يف صفوفه )٣١٣(  مقاتال 

وه��و تعداد جيش املس��لمني أو )١٠٠٠( مقاتل وهو تعداد 

جيش املرشكني ال تكون خس��ارته فادحة عندما يخرس ثالثة 

من رجاله، فلَِم الرتكيز واالعتامد الكيل عىل هذه املبارزة من 

قبل الجانبني ؟

يف تفاصي��ل هذه املبارزة يتجىل الجواب الش��ايف وتس��طع 

الحقيق��ة الواضحة تحمل يف طياتها جواب��اً قاطعاً ُمفحامً ال 

يدع أدىن ش��ك للسائل، فلذلك نرتك الجواب للتاريخ ونرتقّب 

حيثي��ات ذلك الن��زال وأحداثه لنجد الج��واب جلياً يف تلك 

اللحظة عند رسول الله )صىل الله عليه وآله(. 

األكفاء

يف تل��ك اللحظ��ة برز م��ن املرشكني عتبة ب��ن ربيعة وأخوه 

ش��يبة بن ربيعة وابنه الوليد بن عتبة ودعوا املس��لمني إىل 

املبارزة، فربز إليه��م ثالثة رجال من األنصار وهم بنو عفراء 

معاذ ومعوذ وعوف بنو الحارث، فأنف القريشيون مبارزتهم 

ورفضوا وقالوا لهم: )ارجعوا فام لنا بكم حاجة(. 

ثم نادى عتبة رس��ول الله )ص��ىل الله عليه وآله(: )يا محمد 

أخ��رج إلينا أكفاءنا من قومن��ا(. فقال النبي )صىل الله عليه 

وآل��ه( لعبيدة بن الحارث بن عب��د املطلب ولحمزة بن عبد 

املطل��ب ولع��يل بن أيب طال��ب: )قوموا فقاتل��وا بحقكم إذ 

جاؤوكم بباطلهم(، فتقدم هؤالء الثالثة إىل العدو فلام صاروا 

بإزاء الثالثة املرشكني ق��ال عتبة: )تكلّموا نعرفكم، فإن كنتم 

أكفاءن��ا قاتلناكم(، فقال حمزة: )أن��ا حمزة بن عبد املطلب 

أسد الله وأسد رس��وله(، فقال عتبة: )كفؤ كريم ومن هذان 

معك( ؟ قال: )عيل بن أيب طالب وعبيدة بن الحارث بن عبد 

املطلب(، فقال عتبة: )كفؤان كرميان(. 

هنا ينجيل بعض الجواب حيث يتّضح ما يشّكله كل من هؤالء 

الثالثة للجيش الذي ينتمي إليه من قوة ورهبة وش��جاعة..، 

يف تلك اللحظة اس��تقبل رسول الله القبلة واتجه بكل نفسه 

وروحه إىل ربه وقال: )اللّهم هذِه قريُش قد أَقبَلَت بُخيَالئِها، 

وفَخرِها تحادُّك َوتكّذُب رُسولَك. اللّهمَّ فََنرصُك الّذي َوَعدتني 

بِه، اللّهمَّ أِحنهم) أي اهلكهم( الغداة(. 

اإلسالم كله يف مواجهة الكفر كله

لق��د مثل عيل وحمزة وعبيدة اإلس��الم كله ب��كل ما يحمله 

م��ن معنى، كام مثل عتبة وش��يبة والولي��د الكفر كله بكل 

معانيه وصفاته، وها هم يقف��ون وجهاً لوجه، وانتصار أحد 

الفريق��ني يعني انتصار الجيش كله بل وانتصار ما يعتقد به 

من مفاهيم وما يدين به. 

التق��ى الفريقان وكان من الطبيعي أن يبارز كل واحد منهم 

من يناس��به يف الس��ن فبارز عيل الوليد وكان��ا أصغر القوم 

س��ناً وكان عيل يبل��غ من العمر عرشين س��نة، وبارز حمزة 

عتبة وكانا أوس��ط القوم وعمر حمزة س��بع وخمسون سنة، 

وبارز عبيدة ش��يبة وهام أسن القوم وكان لعبيدة من العمر 

سبعون عاماً فام كانت النتيجة ؟ 

كان ع��يل أول من أنجز مهمت��ه بنجاح، فرضب الوليد رضبة 

عىل رأسه شّقه إىل نصفني فتعالت أصوات املسلمني بالتكبري 

وه��م يرون بريق ذي الفقار يقطر م��ن دم الوليد، ثم تكرر 

التكب��ري بقت��ل عتبة عىل ي��د الحمزة بعد قت��ال عنيف، أما 

عبيدة وشيبة فقد رضب كل واحد منها اآلخر يف نفس الوقت 

فوقعت رضبة عبيدة عىل رأس ش��يبة فأردته قتيالً ووقعت 

رضبة شيبة عىل ساق عبيدة فقطعتها وسقط االثنان، وحمل 

كل فريق من الجيشني صاحبهم، فحمل عيل والحمزة عبيدة 

ووضعاه أمام رسول الله )صىل الله عليه وآله(. 

إرشاق الهدى عىل بريق السيوف

لقد س��قى عبيدة غرس اإلسالم بدمه ملبياً دعوة السامء بعد 

أن قتل عدواً له، فنظر إىل الرسول )صىل الله عليه وآله( وهو 

يبتس��م غري آبه بالجراح، فقد أنسته فرحة النرص والنظر إىل 

وجه رسول الله )صىل الله عليه وآله( أمل الجرح فقال للنبي: 

لو كان أبو طالب حياً لعلم أنني أقررت عينه حني قال:

كذبتْم وبيِت اللِه نُخيل محّمداً * وملا نطاعْن دونه ونناضِل

وننرصُه حتى نرّصَع حوله * ونذهُل عن أبنائنا والحالئِل

ما أروعها من لحظات تلك التي تحيل اإلنس��ان فيها إىل عامل 

السمو والخلود، ما أجملها وأصدقها حني يالقي ما وعده الله 

صدقاً وعدال، لقد تيّقن عبيدة يف قلبه معنى اإلسالم وحقيقة 

النب��وة فآمنت روحه الطاهرة به��ام وأرشقت بنورهام حتى 

فاضت بني يدي رس��ول الله )صىل الله عليه وآله( يف طريق 

العودة إىل املدينة. 

لقد حس��م هؤالء الثالثة األمر، وانترص اإلسالم يف أول وأهم 

جوالت��ه مع الكفر عىل أيديهم، ودافعوا عن الدعوة وجوهر 

الرسالة بس��يوفهم، وذادوا عنه بأرواحهم، ووقفوا برؤوسهم 

الشامخة وهم يعلنون كلمة الحق يف األفق، وينرشون دعوة 

الس��امء يف األرض، دعوة النور والهدى، لق��د تجلت أهمية 

هذه املبارزة التي وضعت اللبنة األوىل لإلس��الم، كام تجلت 

أهمية املبارزين ودورهم العظيم يف تأس��يس اإلسالم وإرساء 

دعامئه ورسم منهجه القويم.

لق��د أنجز الله وعده لرس��وله يف بدر ون��رصه وأيده فكانت 

ب��در هي القبس الذي أرشق من نور اإلس��الم ملحق غياهب 

الجاهلية.
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اسرة ومجتمع

يحل شهر رمضان املبارك فينهمر ذلك الكم الهائل من الربامج واملسلسالت التي تغزو الشاشات العربية ومنها الشاشات العراقية، وكأن 

هذا الشهر مكسب مادي كبري لرشكات إنتاج الربامج والدراما التي ال يتناسب معظمها مع أجواء هذا الشهر املبارك وال يلبي املتطلبات 

الثقافية للصامئني بوجه الخصوص واملؤمنني بشكل عام وذلك بحسب آراء املختصني الذين يضعون اللوم واملسؤولية عىل غياب الرقابة 

عىل اإلنتاج، وكذلك جعل الغاية األوىل هي الكسب املادي عىل حساب تهديم الثقافة املجتمعية عرب إلهاء الجامهري وتضييع أوقات 

مهمة ميكن لإلنسان استغاللها يف التقرب إىل الله تعاىل .

الدراما الرمضانية..
موسم حصاد األرباح على حساب األخالق

ان  بل  الدراما  صانعي  أهداف  يف  الغرابة  وليست 

وجه  عىل  اإلميانية  املجتمعات  وقوع  يف  جلها  الغرابة 

التحديد فريسة سهلة لهذه الشباك، رغم وجود بعض 

القنوات الفضائية التي تسعى إليصال الناس واملؤمنني 

هذا  وليايل  أيام  خالل  من  األجر  عظيم  تحصيل  اىل 

الشهر املبارك كبعض القنوات الدينية، ولكن مع شديد 

األسف نجد أن هناك كاّمً جاّمً من الجامهري تستسيغ 

من  أكرث  العربية  وغري  العربية  الدراما  قنوات  متابعة 

من  يتجزأ  ال  جزء  الدراما  تلك  وكأن  العادية،  األيام 

خصائص الشهر.

مجلة الروضة الحسينية ولجت بيت الدراما والربامج 

اىل  الهادفة  الدراما  غياب  اسباب  ملعرفة  الرمضانية 

تنشئة وتثقيف املجتمع وتكون مناسبة للشهر الفضيل.

غياب الرقابة 

تقول املمثلة زينب البلويش من سلطة ٌعامن ملجلة 

الروضة الحسينية: إن اغلب املسلسالت والربامج التي 

تعرض عىل الشاشات يف شهر رمضان الكريم ال تتناسب 

• اعداد: محمود املسعودي
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معه، فقد نشاهد أن بعض  دراما غافلة أو متجاهلة 

عن االلتزام بتقاليد وثقافات املجتمعات العربية، وهذا 

بشكل  غيابه  أو  القانون  يف  خلال  هناك  أن  عىل  يدل 

وبرامج،  دراما  بعرض هكذا  لهم  يسمح  كيف  إذ  تام، 

فيجب أن تكون هناك مراقبة قانونية ملنع مثل هكذا 

أعامل، كام عندنا يف سلطة ُعامن حيث هناك توجيه 

لرشكات اإلنتاج والسينام عىل إنتاج مسلسالت وبرامج 

لحرمة  حفظا  الشهور  باقي  يف  ينتج  ما  عن  تختلف 

بعادات  االلتزام  عىل  تحث  وكذلك  الفضيل،  الشهر 

يكون  أن  األفضل  من  أن  أعتقد  لذلك  وتقاليد شعبنا، 

الربامج  نوعية  ويحدد   ويتابع  يرشف  قانون  هناك 

يف  وخصوصا  الشاشة،  عىل  تعرض  التي  واملسلسالت 

أكرث  عبادية  من خصوصية  له  ملا  املبارك  رمضان  شهر 

من أي شهر آخر، والتزام املمثالت باملالبس املحتشمة، 

لعرض  أكرب  وقت  تخصيص  هناك  يكون  أن  وأمتنى 

التاريخية  واملسلسالت  والثقافية  الدينية  املحارضات 

برامج  للصائم مثل  فوائد  لها  برامج  اإلسالمية، وكذلك 

الصحة وغريها من الربامج املفيدة.

 الربح والخسارة 

الفنان ستار السعداوي عضو الفرقة القومية للتمثيل 

أربع  منذ  متوقفة  العراقية  الدراما  أن:  بني  بغداد  يف 

العريب  الوطن  يف  أما  املالية  األزمة  بسبب  سنوات 

الدرامي  التسابق  وترية  تصاعد  يف  تكمن  فاملشكلة 

يعترب  ألنه  رمضان  شهر  يف  العربية  القنوات  لجميع 

فرصة جيدة النتشار األعامل.

وأوضح السعداوي أن: بعض تلك األعامل ال تناسب 

اإلنتاج  أن  ذلك  اإلساءة  من  كثري  وفيها  الشهر  قدسية 

يهتم مبجال الربح والخسارة ويعول بعض املنتجني عىل 

بعض األعامل التي فيها إساءة وغري مالمئة لهذا الشهر 

من أجل كسب املال ولضامن كمية كبرية من االعالنات 

وإن  والربامج  واملسابقات  املسلسالت  خالل  واملعلنني 

كان فيها إساءة  للمشاهد. 

وأرجع السعداوي سبب عرض هذا النوع من الدراما 

برامج  ساعد عىل ظهور هكذا  الذي  الرقابة  غياب  اىل« 

ومسلسالت، لذا نحن نحتاج اىل مركزية يف اإلنتاج و رقابة 

دقيقة وصارمة، كام ينبغي أن ال ننىس وجود بعض القنوات 

التي تعمل بقصد لتحطيم أخالق الشعب العراقي وتجتهد 

بنرش اإلفساد وتساعد عىل انتشار املخدرات وهدم األرسة 

العراقية بشتى الوسائل مبعنى أنها تعمل وفق أجندة ثابتة 

هدفها تدمري ثقافة الشعب العراقي.

ذكر  املشكلة  ملواجهة  املطلوبة  الحلول  وعن 

السعداوي يف حديثة ملجلة الروضة الحسينية أن: أحد 

أهم الحلول لرد هكذا دراما يتمثل بعنرص التثقيف عرب 

الندوات الثقافية ومن خالل املناهج الدراسية و االعالم 

واملهرجانات والندوات الثقافية ويجب تخصيص وقت 

لهذا املوضوع الذي يعد من املواضيع املهمة.

 غياب املعرفة بأهمية دور الفن 

أو  املعاناة  عن  هادي  طالل  الفنان  تحدث  فيام 

القصور يف فهم معنى ودور الفن يف الحياة حيث قال: 

منذ أربع سنوات مل نشهد دراما رمضانية تليق باملتلقي 

التقشف  اسمها  أكذوبة  هناك  أن  والسبب  العراقي 

األخرى،  الدرامية  واألعامل  الربامج  توقفت  لذا  املادي 

الشاشات  قبل  مغزوة من  العراقية  الشاشة  مام جعل 

العربية، كام أن هناك سببا آخر هو عدم الدراية وغياب 

االسرتاتيجيات .

وأضاف أن: كثريا من األعامل التي تعرض من خالل 

جهاز الستاليت سلبية وال تتناسب مع الشهر الفضيل، 

اإلساءة  يف  واضحا  قصدا  هناك  بأن  تشعر  منها  وكثري 

لهذا الطقس الجميل والروحي، ونحن كمجتمع عراقي 

من  عنها  يتحدث  ملن  بحاجة  خاصة  مشاكل  لدينا 

املادي  الدعم  األيدي ألن  الدراما ولكننا مكتويف  خالل 

الثقافة  عىل  القامئني  ألن  كبريا  انعداما  شهد  واملعنوي 

والفن يف العراق ال يؤمنون بدور الفن بتطوير املجتمع 

وهذه هي املشكلة بحد ذاتها.

 خلل يف املنظومة النفسية 

االستشارية النفسية ومديرة مركز اإلرشاد االرسي يف 

الديوانية الدكتورة هدى عباس فيصل انتقدت تشجيع 

الدراما لبعض القضايا واألمور الال أخالقية حيث قالت 

أن« للدراما التلفزيونية يف رمضان أثرا كبريا عىل املجتمع 

واملعتقدات  املفاهيم  بعض  إدخال  تحاول  حيث 

التلفزيونية،  األعامل  خالل  من  املجتمع  اىل  الخاطئة 

وقد أصبحنا نرى يف اآلونة االخرية أن شهر رمضان أصبح 

عرض  يف  للتسابق  أصبح  وإنا  والطاعة  للعبادة  ليس 

املسلسالت التي ال تراعي حرمة هذا الشهر وقدسيته، 

ذلك أن اغلب املسلسالت تشجع الجوانب الال أخالقية 

وان انتشار مثل هكذا دراما تؤدي اىل حدوث خلل يف 

وتلعب  واملجتمع،  لألفراد  والقيمية  النفسية  املنظومة 

دورا كبريا يف التأثري عىل الثقافة اإلسالمية من خالل:-  

١. تداخل بالشخصية: حيث يعيش الفرد تداخل يف 

الشخصية من خالل التدخل بني شخصية الفرد الواقعية 
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والشخصية الدرامية االفرتاضية مام يثري حاله عدم الرضا 

نتيجة املقارنه بني الخيال والحقيقة 

2. ظهور مفهوم الرتسيخ الذهني لألمور الال أخالقية: 

فاملجتمع العراقي –مثال- مجتمع محافظ ولديه عادات 

إسالمي  طابع  ذا  ومجتمع  اجتامعية  وأعراف  وتقاليد 

واألدب  الحياء  عن  الخارجة  باألمور  يقبل  ال  باألغلب، 

ويرفض وجودها داخل املجتمع، ومثل هكذا مسلسالت 

ال أخالقية تؤدي إىل تكوين منظومة جديدة من القيم 

والعادات وقد تؤدي اىل ترسيخها لدى املجتمع، من قبيل 

الثقافة الرتكية والهندية وما تحتويه من عادات وتقاليد 

ال تالئم الثقافة العراقية ففي هذه الدراما الدخيلة عىل 

تعاطف  كسب  العمل  منتج  يحاول  العراقي  املجتمع 

مربرات  إيجاد  ومحاولة  املسلسل  أبطال  مع  الجمهور 

لألعامل الال أخالقية التي تخدش الحياء ومحاولة جعلها 

مقبولة اجتامعيا، ومكافأة املخطئ وتقبله يف املجتمع 

ولهذا تكون قد ادخلت الدراما عادات وتقاليد خارجة 

عن قواعد األخالق والتعاليم اإلسالمية. 

مثل  مشاهدة  كرثة  أن  حيث  الفكرية:  البطالة   .٣

داخل  اإلبداع  قتل  اىل  تؤدي  تلفزيونية  أعامل  هكذا 

بتقليد  يقوم  حيث  االسالمية  هويته  وطمس  الفرد 

بالنامذج  تأثره  نتيجة  الدخيلة  الغربية  للثقافة  أعمى 

السيئة التي تكافئ من خاللها الدراما.

 األطفال أكرث تأثراً 

القومي  باملركز  الباحثة  فايد،  سوسن  الدكتورة 

الوطن  لبوابة  قالت  والجنائية  االجتامعية  للبحوث 

عليهام  تقع  واإلعالم  الدراما  إن   : شاملة  الكرتونية 

واألعامل  وتنشئته،  املجتمع  تثقيف  كبرية يف  مسئولية 

الفنية التي يتفاعل معها املواطنون تؤثر عىل املجتمع 

بشكل مبارش وأسايس.

إياها  واصفة  الرمضانية  الدراما  فايد  وانتقدت   

خصال  من  الفضيل  الشهر  يتطلبه  ما  تقدم  مل  بأنها« 

وقيم روحية عالية، وإنا حثت بعض املسلسالت عىل 

من  وقانوناً  رشعاً  الجرمية  األعامل  ومامرسة  العنف 

تجارة املخدرات والسالح وارتكاب الشغب يف املناطق 

اهتاممات  تشغل  التى  األعامل  من  وهى  العشوائية، 

الناس يف الشارع، ألنها تجسد بعض النامذج السيئة يف 

املجتمع، والجمهور بطبيعة الحال يتأثر بهذه األعامل. 

وأكدت عىل أن« املتلقني لهذه الدراما واملتأثرين بها 

وتفاعالً  استقبال  أكرث  ألنهم  واملراهقون  األطفال  هم 

لهذه  يتعرضون  وأنهم  خاصة  الخارجية،  املؤثرات  مع 

املشاهد باستمرار« منتقدة الدراما الرمضانية عىل أنها« 

احتوت عىل مشاهد تلغى القيم والفضائل، وتُعيل من 

القيم املادية عىل املعنوية ىف ظل غياب املسؤولني عن 

املجتمع وتنشئته وقيمه«.
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الدولة المثالية العادلة...
بين عهد االمام علي وجمهورية افالطون

د.منارق العكييل

فسعى االنسان ومنذ العصور املبكرة اىل تحقيق الرفاهية 
اإلنس��انية بابهى صورها ويف جمي��ع املجاالت وبالخصوص 
يف املج��ال االقتص��ادي، اذ ن��ادى االنبياء والرس��ل بالدولة 
املثالية العادلة والسعي لتحقيقها منذ نشوء البرشية ودعا 
لها الفالس��فة واملفكرين امثال الفيلسوف اليوناين افالطون 
الذي عد من اوائل الفالس��فة الذين ن��ادوا بتحقيق الدولة 
املثالية العادلة عام 380 قبل امليالد، فضال عن تبنيه رس��م 
مع��امل هذه الدولة التي قس��مها اىل طبقات ثالث تش��كل 
طبقة امللوك اوىل تلك الطبق��ات يليها طبقة الحراس ومن 

ثم الطبقة االقتصادية التي تشمل التجار والحرفيني.
وم��ام يعيب هذه الدول��ة التي نادى به��ا افالطون انها 
كان��ت قامئة ع��ىل التفرقة بني اف��راد املجتم��ع من خالل 
التقس��يم الطبقي الس��ابق فطبقة التج��ار والحرفيني التي 
تعد الطبقة املنتجة واملحرك الرئيس للنشاط االقتصادي اىل 
جانب الطبقة الثانية التي تش��مل طبقة الحراس املسؤولة 
ع��ن تحقيق امن الدولة س��خرت جهوده��ام لصالح طبقة 
امللوك وهذا بعينه اصل التفرقة، ومام تجدر االش��ارة له انه 
ع��ىل الرغم من جميع الجهود التي بذلها افالطون لتحقيق 

تلك الدولة اال انها بقيت حلام مل يتحقق.
وتؤكد املصادر التاريخية ان معامل الدولة املثالية العادلة 
مل يش��هد لها اي وجود حقيقي ومل تر النور س��وى يف عهد 
االم��ام ع��يل عليه الس��الم الذي اس��تطاع بحكمته ارس��اء 
قواعده��ا بعي��دا عن الش��عارات، فقد متكن م��ن تحقيق 
العدال��ة بني جمي��ع افراد املجتمع بعيدا عن التقس��يامت 
الطبقية والعرقية واالجتامعية، اذ كان جميع افراد املجتمع 
يف دولت��ه متس��اوون بالحقوق والواجب��ات ومل تكن هناك 
طبقة تعمل لصالح طبق��ة أخرى، فضال عن ارشافه املبارش 
ع��ىل توزيع الدخل بعدال��ة بني اف��راد املجتمع كام وضع 
قوانني صارمة للحفاظ عىل امل��ال العام من الهدر والضياع 

وأسس لنظام مايل صحيح يحقق التوازن االقتصادي.
ك��ام تعرض اإلمام ملوض��وع مهم إذ رفض عليه الس��الم 
أن ينس��اق املجتم��ع وراء األغراض السياس��ية أو األطامع 
الش��خصية للحكام، كام قام )عليه الس��الم( باجراءات عدة 
تهدف اىل استقالل القضاء اهمها فصل الجهاز القضايئ عن 
الس��لطة الحاكمة وتأمني الحصان��ة الكاملة للقايض بحيث 
ال يتأثر ب��يشء وال تؤثّر عليه أي جه��ة كانت، خصوصا ان 
القضاء مل يكن مس��تقالً عن السلطة وكان القايض يراعي يف 
قضائه رغبة الس��لطة القامئة، ومث��ال عىل ذلك ما نالحظه 
جلي��اً يف عهده التاريخي ملالك األش��رت )رض��وان الله تعاىل 

علي��ه( الذي جاء فيه»وأعطه ����� اي القايض ��� من املنزلة 
لديك ما ال يطمع فيه غريه من حاجتك ليأمن بذلك اغتيال 
الرجال له عندك وانظر يف ذل��ك بليغاً« وبهذا يكون اإلمام 
أول املؤسس��ني للدولة املدني��ة الحديثة الت��ي تكون فيها 
الحريات مكفول��ة للجميع، وهم متس��اوون أمام القانون 

نظراً لعدالة القضاء.
ويف الخت��ام ليس غريباً أن تقوم األم��م املتحدة بتكريم 
ش��خصية كش��خصية أمرياملؤمنني صلوات الل��ه عليه، بعد 
ان اطلع��وا وبتجرّد عىل س��ريته العط��رة، ووصلوا إىل هذه 
النتيجة، واتخذوه رمزاً للعدالة اإلنسانية واالجتامعية، وقد 
أصدرت األمم املتحدة تقريراً باللغة االنجليزية من س��تني 
صفحة أعده برنام��ج األمم املتحدة اإلنايئ الخاص بحقوق 
اإلنس��ان وتحسني البيئة واملعيش��ة والتعليم تم فيه اتخاذ 
اإلمام عيّل عليه الس��الم من ِقبَل املجتمع الدويل ش��خصيًة 
متميزة، ومثالً أعىل يف إش��اعة العدالة، واحرتام الرأي اآلخر، 
واح��رتام حق��وق الناس جميعاً مس��لمني وغري مس��لمني، 
وتطوي��ر املعرف��ة والعلوم، وتأس��يس الدولة عىل أس��س 

التسامح والخري والتعددية، وعدم خنق الحريات العامة.
وق��د تضمن التقرير مقتطفات م��ن وصايا أمري املؤمنني 
عليه السالم املوجودة يف نهج البالغة، التي يويص بها عامله، 
وقادة جنده، حيث يذك��ر التقرير أنَّ هذه الوصايا الرائعة 
تعد مفخرة لنرش العدالة، وتطوير املعرفة، واحرتام حقوق 

اإلنسان .
وش��دد التقرير الدويل عىل أن تأخذ الدول العربية بهذه 
الوصاي��ا يف برامجها السياس��ية واالقتصادي��ة واالجتامعية 
والتعليمي��ة، ألنها )ال ت��زال بعيدة عن ع��امل الدميقراطية، 
ومنع متثيل السكان، وعدم مشاركة املرأة يف شؤون الحياة، 

وبعيدة عن التطور وأساليب املعرفة(.
واملالح��ظ أنَّ التقرير املذكور ق��د وزع عىل جميع دول 
األم��م املتحدة، حيث اش��تمل عىل منهجي��ة أمري املؤمنني 
عيّل بن أيب طالب عليه السالم يف السياسة والحكم، وإدارة 
البالد، واملش��ورة ب��ني الحاكم واملحكوم، ومحاربة الفس��اد 
اإلداري واملايل، وتحقيق مصالح الناس، وعدم االعتداء عىل 

حقوقهم املرشوعة .
وتضم��ن التقرير ال��دويل أيضاً رشوط اإلم��ام عيّل عليه 
الس��الم للحاكم الصالح، الت��ي وردت يف نهج البالغة، وفيها 
يقول )إنَّ من نصب نفسه للناس إماماً فليبدأ بتعليم نفسه 
قبل تعليم غريه، وليكن تأديبه بس��ريته قبل تأديبه بلسانه، 

فمعلم نفسه ومؤدبها أحق باالجالل من معلم الناس(.

حفل تراث الفكر اإلنساين يف جميع مجاالته االقتصادية واالجتامعية والسياسية بفكرة إقامة الدولة 

املثالية العادلة أي بناء مجتمع مثايل خايل من التفرقة والتمييز بني جميع افراده مبختلف تياراتهم 

وقومياتم.

بأقالمهم



قراءه في كتاب

نهاية حلم وهم اإلله

أن  أجل  للكتاب، ومن  بنقده  املرصي  أمين  الدكتور  األستاذ  يبدأ  أن  وقبل 

يكون نقده للكتاب علميا ومنطقيا، وبعيدا عن املهاترات العقيمة، فقد صّدره 

مبقدمة متهيدية عن قواعد التفكري املنطقي الصحيح. وقد وضع تلك املقدمة 

األخالق  الوجود وفلسفة  الصحيح وفلسفة  التفكري  عىل عدة أصول: فلسفة 

وفلسفة العلم ونظرياته وفلسفة الدين ودوافع اإللحاد.

صدر كتاب)وهم اإلله( عام 2٠٠٦ فأثار الكثري من الجدل، وأُلّفت الكثري 

العربية. فقد  للرد عىل ما جاء فيه. وترجم إىل عدة لغات منها  الكتب  من 

أديان  وناقد  وكاتب  2٠٠٩. وهو مخرج  عام  البغدادي(  )بسام  برتجمته  قام 

وملحد عراقي، خريج كلية الفنون الجميلة-جامعة بغداد. هاجر إىل السويد 

وأكمل دراسته هناك. وهو مهتم بكتابة الشعر والقصة القصرية ومقاالت يف 

نقد األديان. ومثة أكرث من دليل عىل أنه ال خربة لديه يف املنطق والفلسفة، 

وهو أقل دراية مبنهج العقل والدين. بيد أنه نصب من نفسه حاكام ومدافعا 

عن كتاب)وهم اإلله( ومؤلفه. وهو يثني عىل ما جاء يف الكتاب من )براهني 

علمية(، ومل يلتفت إىل أنها كانت أدلة مزيفة ناقضت الرباهني الفلسفية التي 

يُعّد عامل األحياء الربيطاين ريتشارد دوكينز Richard Dawkins من أشهر دعاة اإللحاد املعارصين املجاهرين مبعاداتهم للدين وفكرة اإلله. وألن 

أسلوبه يتسم بطابع السخرية والتهكم واالستفزاز، فقد كان نقده »يفتقر ألبسط املقومات العلمية يف نقاشاته لألدلة الفلسفية والرؤى الدينية.« 

وقد ألف دوكينز كتبا منها )صانع الساعات األعمى(و)الجني األناين(، لكن أشهرها كتاب)وهم اإلله e God Delusion�( الذي تُرجم إىل عدة 

لغات. وقد أوكلت مؤسسة الدليل مهمة دراسة ونقد الكتاب إىل األستاذ الدكتور )أمين املرصي(املتخصص بالعلوم العقلية.

• قراءة أ.د.حميد حسون بجية

عنوان الكتاب: نهاية حلم وهم اإلله

تأليف: األستاذ الدكتور أمين املرصي

النارش: مؤسسة الدليل للدراسات والبحوث 

العقدية التابعة للعتبة الحسينية املقدسة

سنة النرش: سنة 20١٧م

العدد 123 - شهر رمضان المبارك 1439 هـ4٨



جاء بها كبار الفالسفة من أمثال أرسطو والفارايب وابن سينا وغريهم.

أما عن ريتشارد دوكينز نفسه، فقد ولد عام ١٩٤١ يف كينيا. وهو عامل يف 

األحياء التطورية-متخصص يف األبحاث الجينية- وعلم سلوك اإلنسان وكاتب 

مواضيع علمية. وبذا فليس لديه تخصص يف الفلسفة والدين. وهو من جانبه 

علم  بني  فشتان  عليهم.  والتطاول  االختصاص  أصحاب  ملجادلة  نفسه  نصب 

الطبيعة الحيس التجريبي وعلوم ما وراء الطبيعة العقلية غري املحسوسة!

ثم يبدأ األستاذ الدكتور املرصي مبناقشة دوكينز ابتداء من مقدمة كتابه، 

والرد عليه بالتفصيل مبا يتوافق مع ما وضعه يف مقدمته التمهيدية من أصول.

أو  خياله  نسج  من  قصصا  دوكينز  يتناول  الكتاب،  من  األول  الفصل  ويف 

مروية عن أصدقائه، ال يصلح رسدها إال لبسطاء الناس! وبذلك فال يحتوي هذا 

الفصل مسائل علمية تستحق التعليق، وهو يعزز كالمه مبا ورد عن املالحدة.

 وللمؤمنني بوجود إله أن يستشهدوا بالكثري مام ورد عن أساطني حكامء 

علامء  وكبار  الصناعية،  العلمية  الثورة  علامء  ومعظم  وفالسفتهم،  اليونان 

الحاصلني  الذرية  الكم  فيزياء  أصحاب  من  النوابغ  والعلامء  واملخ  األعصاب 

عل جوائز نوبل-فمعظم الحاصلني عىل تلك الجائزة هم من العلامء املؤمنني.

    ويف الفصل الثاين من كتاب)وهم اإلله(، يركز دوكينز عىل نحو كوميدي 

توماس  أولئك  ومن  اإللهي.  املبدأ  ومن  الدين  من  الساخرين  أقوال  عىل 

للواليات  األسبق  والرئيس  األمرييك  الدميقراطي  الحزب  مؤسس  جفرسون 

املتحدة، وهو من رموز املاسونية العاملية.

مناهج  بأصول  الفصل عن جهل شديد  دوكينز يف هذا  نقاشات  وتكشف 

البحث العلمي، وكذلك جهله مبوضوعات العلوم الفيزيائية، وحتى البايولوجية 

التي هي من صلب اختصاصه!

العلم  الفصل اعرتافه بعدم أهلية  ومام يناقض دوكينز فيه نفسه يف هذا 

لتبيان القيم األخالقية. ومام تجدر اإلشارة إليه أن املنهجية الفكرية املخطوءة 

فصول  كل  تتخلل  والفلسفي  الديني  الفكر  مع  التعامل  يف  املنطقية  وغري 

الكتاب، وهي ال ميكن أن تخدع إال الناس السذج. أما عند العلامء، فهي ال تثري 

إال السخرية ليس إال. فهو ينتقد الفكر الديني مبنهج حيس مادي. وهذا من 

الجهل املتعمد يف تحديد طبيعة املنهج املناسب لطبيعة املوضوع املراد نقده.

عىل  لريد  والحكامء  الفالسفة  لباس  دوكينز  يرتدي  الثالث،  الفصل  ويف 

الفيلسوف توما األكويني. وكان األجدر به أن يقّدم هذا الفصل قبل الفصلني 

لتوما  دوكينز  انتقادات  وتكشف  البحث.  منهجية  تقتضيه  حسبام  السابقني 

أقحم  الذي  لدوكينز«  املأساوي  الفلسفي  املنطقي  املستوى  »عن  األكويني 

نفسه يف ورطة! فهو يذكر األدلة الخمسة املشهورة لتوما األكويني عىل نحو 

محرف ومشوش ومبا يتوافق مع ما يريد أن يقوله، أو أنه مل يفهم ما يراد قوله. 

فدوكينز يجهل ما يتطلبه النقاش من مقدمات منطقية وفلسفية.

أو  ينىس   ،Big Bang �eoryالعظيم االنفجار  لنظرية  فمثال عند طرحه 

يتناىس أن النظرية تتعلق بكيفية نشأة الكون وليس بنشأة أصل الكون. كام 

أن هذه النظرية تقتيض أن الكون نشأ من نقطة منفردة  انهارت حينها قوانني 

الحرارة والكثافة يف أقىص حاالتهام. وبعد حصول  الفيزياء املعروفة، فكانت 

الصغرية  األجسام  منها  لتتكون  بردت  ثم  الهائلة،  الطاقة  انبعثت  االنفجار، 

وبعدها الكبرية. فلم تتعرض النظرية ألصل تلك النقطة املنفردة وكيف جاءت 

وكيف حصلت تلك التطورات التي أدت إىل ذلك االنفجار. فاإلجابة عن ذلك 

خارجة عن أنطقة القوانني الطبيعية والفيزيائية.

هزلياته  إىل  دوكينز  يسارع  ذلك،  كل  عىل  املنطقي  الرد  عن  عجزه  وبعد 

عن  الطرف  يغض  وهو  العلامء،  أقوال  من  للتهكم  ويعود  اململة.  وحكاياته 

سبب تدين أكرث العلامء.     

ويف الفصل الرابع الذي عّده دوكينز أهم وأخطر فصل يف كتابه، إذ يتضمن 

هو  األكرب  االحتامل  يكون  ملاذا  دوكينز  يتساءل  لإللحاد،  األساسية  املبادئ 

عدم وجود اإلله؟ وكعادته، فهو يعتمد عىل الشعر والخيال ليدغدغ مشاعر 

القارئ. كام يتخذ من أقوال جيفرسون ربيب املاسونية إلهامات له. فام عالقة 

العلم ومنهجه الحيس التجريبي بإثبات املبدأ اإللهي أو نفيه؟ وهو ال يعترب 

الفعال  الحل  هو  الطبيعي  االنتخاب  أن  كام  للصدفة.  بديال  الذيك  التصميم 

الوحيد املطروح بالنسبة له. ولنسأل دوكينز: كيف حصلت االختالفات الجينية 

ومتيزت إىل نافع وضار؟ هل كان ذلك بغاية أم بغريها؟ كيف متيّز املادة غري 

الواعية بني النافع والضار؟

ولو تشدق امللحدون بالسؤال الطفويل: إذا كان الله قد خلق الكون، فمن 

خلق الله؟ فيمكن أن نقلب السؤال عليهم: لو أن الكون قد خلَقنا، فمن خلق 

الكون؟

يف   DNA البرشي  الجينوم  مرشوع  ورئيس   DNA ال�  مكتشف  ويقول 

أمريكا فرانسيس كولينز، وهو مؤمن: »...فالتطور آلية يستعملها اإلله متاما 

كام يستعمل آلية الخلق الخاص.«

ويُشِكل دوكينز عىل املؤمنني مبا يسميه )أسلوب سد الثغرات(. ونقول له أن 

العديد من علامء األحياء والفيزيائيني يف القرن العرشين قد اعرتفوا بوجود إله. 

وال بد لنا من ذكر الفيلسوف الربيطاين انتوين فلو امللحد العنيد الذي تحول 

من زعيم للمالحدة إىل مؤمن باملبدأ اإللهي.

ويف الفصل الخامس وما يتلوه من فصول وحتى نهاية كتاب دوكينز، مثة 

نقد للدين ونفي للمبدأ اإللهي. ويف هذا الفصل يسعى دوكينز إىل البحث عن 

جذور الدين ومناشئه التطورية والنفسية واالجتامعية والتاريخية، ويتجاهل 

املنشأ اإللهي.

الطب  أستاذ    Paul Vitzفيتز بول  الربوفيسور  قاله  فيام  عليه  ردنا  ويأيت 

النفيس بجامعة نيويورك يف كتابه املشهورFaith of the Fatherless والذي 

كان نفسه ملحدا ثم استبرص. فيقول يف دراسة أجراها عىل شخصيات عديدة 

 neurosis من مالحدة العرص الحديث أن اإللحاد يعود إىل خلل نفيس عصايب

وتقف وراءه رغبة دنيئة يف الالشعور للتخلص من سلطة األب والحلول محله-

ويطرح  باألمان.  الشعور  بالله  اإلميان  وراء  يشخص  فرويد-بينام  يقول  كام 

 Defective Father Hypothesis األبوي  التقصري  فرضية  فيتز  الربوفيسور 

التي يربط فيها بني رفض سيطرة األب البرشي ورفض سيطرة األب الساموي.

ويف الفصول الالحقة، يطرح دوكينز أسئلة ويجيب عنها مبا يحلو له، مثل 

انتزعها من  لنصوص  يتعرض  ثم  للدين يك نكون صالحني؟  هل نحن بحاجة 

بعض  من  للرذيلة  مامرسة  أنها  عىل  يبدو-  ما  -عىل  ويركز  املقدس  الكتاب 

األنبياء. وهو يعزو العدوانية للدين، وإىل غري ذلك من هذيانات.

وتنتهي مرسحية )وهم اإلله( التي كانت مجرد حلم أراد من خالله دوكينز 

أن ميثل دورا أكرب من إمكاناته الفعلية، متوهام أنه يوقظ البرشية من وهم. 

وحقيقة األمر أنه كان األجدر به أن يوِقظ نفسه من أوهامه املريضة!
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االطفال الباعة في الطرقات.. 
• تحقيق: صديق الزريجاوي   • تصوير: مرتىض االسدي

منذ ســاعات الصباح االوىل يفرتش الطفل ”عيل“ ذو االربعة عرش عاما الطريق وســط شــارع الجمهورية عند مدخل مركز مدينة 

كربالء املقدســة من الجهة الرشقية، ليامرس عمله اليومي مســتعينا بقّبان الكرتوين ميثل مصدر رزقه الوحيد، ليتقاىض مبلغ زهيد 

مقداره )250( دينار مقابل كل شخص يرتقي القبان ليعرف مقدار وزنه.

مبحافظة  الرشقي  الحمزة  قضاء  يف  عائلته  ترك  “عيل” 

الديوانية جنوب العراق وقصد كربالء ليامرس مهنته التي 

تدر عليه مبلغا بسيطا يوميا ال يتعدى ال� 15 الف دينار 

يف احسن االحوال، بحسب قوله.

ويضيف “تركت املدرسة وانا يف الصف الثالث االبتدايئ 

إلعانة عائلتي ووالدي املريض”، مبينا انه يبقى يف كربالء 

ملدة اسبوعني او ثالثة حتى يذهب لزيارة عائلته ثم يعود 

مرة اخرى.

ويؤكد الطفل الذي تبدو عالمات الفقر والحرمان بائنة 

انا  العمل بل  عىل مالمحه ومالبسه “مل يجربين احد عىل 

انه  اىل  مشريا  وعائلتي”،  ايب  ملساعدة  العمل  بدأت  من 

اي  مساًء  الثامنة  وحتى  صباحا  الثامنة  من  يوميا  يعمل 

مبعدل )12( ساعة يوميا يقضيها جالسا وسط الشارع.

ويعزو “عيل” سبب مجيئه للعمل يف كربالء اىل امكانية 

يف  بالعمل  مقارنة  الزائرين  اعداد  كرثة  بسبب  العمل 

مدينته التي تقل فيها فرص العمل، نافيا ان تكون هناك 

جهة منعته من العمل بسبب صغر سنه.

دراسته  ترك  الذي  الوحيد  الطفل  ليس  “عيل”  لكن 

عائلته،  ملساعدة  بسيطة  مبهنة  للعمل  واتجه  وطفولته، 

ففي شارع الجمهورية نفسه يوجد العرشات من االطفال 

املدينة  وسط  وكذلك  مختلفة  بسيطة  مبهن  يعملون 

املناديل  كبيع  التفتيش  ونقاط  التقاطعات  ويف  القدمية 

ن؟ ّمهنة للكسب ام تسول مبطّ

تحقيقات
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الورقية والعاب االطفال واملالبس.

”تسول مبطّن“ 

وتعترب االخصائية النفسية الدكتورة نهى الدرويش عمل 

وفق  مبطن”  “تسول  والتقاطعات  الشوارع  يف  االطفال 

ومعظم  للتكّسب  غطاء  وهو  للمهن،  العاملي  التصنيف 

يقدمون  ال  وهم  للعمل،  القانوين  السن  دون  هؤالء هم 

خدمات وانا يقدمون بضاعة رمزية مقابل اي مثن حتى 

وان كان متربع به فوق االمكانية.

هناك  “ان  الدرويش  تقول  النفسية،  الدوافع  وعن 

العمل  اىل  االطفال  لتوجه  واجتامعية  اقتصادية  اسباب 

بهذه الطريقة، ولكن االسباب النفسية تكمن يف ان الطفل 

اذا تعلّم ان يتكّسب دون ان ينتج يشء فإن ذلك سيجعله 

يسلك سلوكا اعتامديا اتكاليا يدمن عليه فيام بعد”.

ويؤكد استاذ العلوم الرتبوية والنفسية يف جامعة كربالء 

الدكتور احمد االزيرجاوي ان الدوافع وراء توجه االطفال 

االعامل  للقيام مبثل هذه  عوائلهم  قبل  توجيههم من  او 

الدور  غياب  ظل  يف  خصوصا  والعوز  الفقر  منها  كثرية، 

مام  الطفل،  عائلة  داخل  او  املدرسة  يف  سواء  التثقيفي 

يرتتب عىل ذلك بناء الذات او الشخصية عند الطفل من 

خالل محيطه، اذ انه يخرج من مجتمع صغري هو االرسة 

اىل مجتمع اكرب هو الشارع، وهذا سيضيف خربة قد تكون 

سيئة او جيدة وهنا يكون بناء الذات او الشخصية بسبب 

تراكم الخربات ونوعها.

متابعة  ايضا  السبب  يكون  “قد  االزيرجاوي  ويضيف 

االقران عند قيامهم بالنزول اىل العمل يف الشارع وهم من 

فيندفع  االرسة  عند  الثقايف  الوعي  وضعف  واحدة،  بيئة 

االطفال للقيام مبثل هكذا اعامل”.

الذي  املجهول  “املستقبل  ايضا  السبب  يكون  قد  كام 

لعائلة  واملادي  الصحي  التأمني  وغياب  العائلة،  يواجهه 

يتوجه  وبالتايل  بان مصريه مجهول  الطفل، يجعله يشعر 

وفقا  السن”،  هذا  يف  مستقبله  لتأمني  العمل  هذا  اىل 

لالزيرجاوي.

ارتفاع نسب الفقر ينذر بتفاقم الظاهرة 

االطفال  توجه  يف  الرئيس  السبب  ميثل  الفقر  ان  ومبا 

دون سن البلوغ اىل مثل هكذا اعامل فأن االرتفاع الكبري 

ينذر  الحرب  بسبب  االخرية  االعوام  يف  الفقر  نسب  يف 

بارتفاع اعداد االطفال الذين يتوجهون للعمل يف الشارع 

دون السن القانوين.

لسان  عىل  العراقية  التخطيط  وزارة  احصائية  وتؤكد 

مع  له  لقاء  يف  الهنداوي،  الزهرة  عبد  الرسمي  متحدثها 

صحيفة عراقية “ان نسبة الفقر يف العراق ارتفعت خالل 

عام 2016 اىل 30 % بعد ان كانت 22 %  يف عام 2014”، 

وهو ما يفرس ارتفاع اعداد االطفال املترسبني من املدارس.

اتفاقية حقوق االطفال.. ال حقوق عىل ارض الواقع 

ميثل عمل الطفل “عيل” وأقرانه مخالفة رصيحة لبنود 

عليها  التوقيع  بعد  اعتمدت  التي  الطفل  حقوق  اتفاقية 

مبوجب قرار الجمعية العامة لألمم املتحدة 44/25 املؤرخ 

يف 20 ترشين الثاين / نوفمرب 1989، اذ تنص املادة 32 من 

االتفاقية عىل:

من  حاميته  يف  الطفل  بحق  االطراف  الدول  تعرتف 

االستغالل االقتصادي ومن أداء أي عمل يرجح أن يكون 

خطريا أو أن ميثل إعاقة لتعليم الطفل، أو أن يكون ضارا 

بصحة الطفل أو بنموه البدين، أو العقيل، أو الروحي، أو 

املعنوي، أو االجتامعي.

ولضامن تنفيذ هذه املادة اوجبت االتفاقية عىل الدول 

واالجتامعية  واالدارية  الترشيعية  التدابري  اتخاذ  االطراف 

والرتبوية التي تكفل تنفيذ املادة، وتقوم مبا ييل:

- تحديد عمر أدىن أو أعامر دنيا لاللتحاق بالعمل.

- وضع نظام مناسب لساعات العمل وظروفه.

- فرض عقوبات أو جزاءات أخرى مناسبة لضامن تنفيذ 

هذه املادة بفاعلية.

قانون العمل والضامن االجتامعي ال ينطبق عىل االطفال 

الباعة؟! 

العراقية  القوانني  يف  التدابري  هذه  مثل  وجود  وعن 

د. وعود االنباريد. ضياء االسديد. احمد االزيرجاوي
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النافذة والتي قد يكون من شأنها ان متنع عمل االطفال، 

يقول عميد كلية القانون يف جامعة كربالء الدكتور ضياء 

العقوبات  قانون  يف  قانونية  نصوص  “هناك  االسدي 

العراقي ميكن االعتامد عليها يف منع تشغيل االطفال دون 

سن البلوغ او القوانني والضوابط التي تصدر من الجهات 

ذات العالقة كقانون العمل والضامن االجتامعي”.

اال ان استاذة قانون العمل يف جامعة كربالء الدكتورة 

وعود االنباري، اكدت بان قانون العمل والضامن االجتامعي 

“ال ينطبق عىل االطفال الذين يعملون يف الشوارع كونهم 

ال يعملون مع رشكات او مصانع او مؤسسات”.

تجربهم  الذين  االطفال  حاالت  ان  االنباري  وبيّنت 

تدخل ضمن جرائم ضد  الشارع  العمل يف  عوائلهم عىل 

القانون  يفتقر  التي  االرسي  العنف  وجرائم  الطفولة 

العراقي لحد االن اىل نص قانوين ملكافحتها، مبينة ان النص 

القانوين لقانون العمل مينع تشغيل االطفال دون سن ال� 

15 عاما.

ملكافحة  قانون خاص  اىل  يفتقر  العراقي  القانون  لكن 

االطفال  ضد  العنف  ضمنه  يندرج  الذي  االرسي  العنف 

ومنه اجبارهم عىل التسول والعمل الذي يرتتب عليه ترك 

الدراسة وتوجه الطفل نحو اعامل ال تناسب سّنه، بحسب 

االنباري.

يف  االطفال  عمل  ملكافحة  القانونية  املعالجات  وعن 

عىل  “ينبغي  االنباري  تقول  القانوين،  السن  دون  الشارع 

الربملان العراقي ترشيع قانون ملكافحة العنف االرسي كام 

هو الحال يف كردستان العراق وكذلك الترشيعات القانونية 

يف العديد من الدول”.

وتضيف “ال ينبغي االكتفاء بالترشيع بل يجب ان يكون 

هنالك تنفيذ من خالل ايجاد مراكز ايواء لهؤالء االطفال 

املعنفني ملساعدتهم ، وتجريم اولياء االمور يف حال اجبار 

اطفالهم عىل العمل الن العنف ال يكمن يف الرضب فقط 

بل يف اهانة الطفولة”.

ارتفاع اعداد الجرائم بحق االطفال والنساء

ووفقا إلحصائيات رسمية حصلت عليها مجلة )الروضة 

املرتكبة  الجرائم  فإن عدد  الحسينية( من مصادر خاصة 

بحق االطفال والنساء يف عام 2017 والتي تصنف عىل انها 

جرائم عنف ارسي والتي سجلت بشكل رسمي يف محكمة 

كربالء فقط 738 جرمية، توزعت اىل 572 اعتداء جسدي، 

و137 اعتداء لفظي، و29 اعتداء نفيس، و 3 حاالت اعتداء 

جنيس.

احصائيات  عىل  الحسينية  الروضة  مجلة  حصلت  كام 

لألطفال املتسولني يف كربالء، وتؤكد تلك االحصائيات ان 

السنوات  يف  خصوصا  مستمر  تصاعد  يف  املتسولني  عدد 

االخرية، اذ بلغ عدد املتسولني يف عام 2005 ثالث متسولني 

 8 و   ،2006 عام  متسول  طفل   11 سجلت  بينام  فقط، 

اطفال متسولني عام 2007، و 19 طفل متسول عام 2008، 

و 30 طفل متسول عام 2009، و 19 طفل متسول عام 

2010، و 15 طفل متسوال عام 2011، و 11 طفل متسول 

طفل   19 و   ،2013 عام  متسول  طفل   22 و   ،2012 عام 

متسول عام 2014، و35 طفل متسول عام 2015، و 36 

طفل متسول عام 2016.

وتشمل هذه االحصائيات االطفال املتسولني والباعة من 

يتسولون يف كربالء  اما من  سكنة محافظة كربالء فقط، 

محافظاتهم،  اىل  ترحيلهم  فيتم  سكنتها  من  ليسوا  وهم 

وفقا ملصادر مطلعة.

معالجات قانونية ونفسية واجتامعية

ان  الدرويش  نهى  الدكتورة  النفسية  الخبرية  وترى 

االسباب النفسية التي تدفع االطفال للعمل ميكن معالجتها 

من خالل تربية االطفال عىل عزة النفس وعىل مبدأ “ان 
ان االسباب 

النفسية 

التي تدفع 

االطفال 

للعمل يمكن 

معالجتها من 

خالل تربية 

االطفال على 

عزة النفس

‚
‚
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االنسان يجب ان يأكل من عمل يده وعرق جبينه” وهذه 

القيم - عزة النفس واحرتام العمل- يجب تعليمها للطلبة 

يف مرحلة رياض االطفال.

وتشدد عىل ان معالجة االطفال الباعة ممن ادمنوا هذا 

العمل يحتاج اىل برامج عالجية ال يقل احدها عن 6 اشهر، 

عىل ان تقدم لهم بدائل ويتم تعليمهم مهنة جديدة بعد 

ان يتم معالجة التشوهات النفسية والحرمان والفجوات 

املوجودة يف شخصياتهم، مشرية اىل اهمية وجود تكافل 

وتعاون بني جميع رشائح املجتمع ملعالجة هذه الظاهرة”.

من جهته يرى رئيس قسم العلوم الرتبوية والنفسية يف 

جامعة كربالء الدكتور احمد االزيرجاوي” ان من بني اهم 

املعالجات تقوية الجذب يف البيئة املدرسية، وخلق عالقة 

طيبة بني الطالب واملدرسة ليك ال يرتك الدراسة، واضافة 

التي  للطلبة، وتقديم بعض الشخصيات  ثقافية  نشاطات 

مهنياً  مهمة  بعد  فيام  واصبحت  املدرسة  من  تخرجت 

للتشبث  التشجيعية  الكلامت  بعض  إللقاء  واجتامعياً، 

بالدراسة، وبالتايل تقوية االنتامء لدى الطالب ملدرسته.

املدرسني  يرتك  ان  رضورة  عىل”  االزيرجاوي  ويشدد 

يف  للبقاء  الطالب  وإقناع  التالميذ  اىل  االساءة  واملعلمني 

املدرسة وعدم الترسب منها، مؤكداً عىل” اهمية تثقيف 

الطفل  ملسرية  الدعم  اهامل  عدم  عىل  والعوائل  االرس 

ارشادية  مراكز  وجود  ورضورة  والرتبوية،  التعليمية 

االستشارات  لتقديم  منطقة  كل  يف  متخصصة  اجتامعية 

الرتبوية العلمية للعوائل يف كيفية تربية الطفل ومعالجة 

املشكالت الطارئة”.

وحتى تتوفر الترشيعات القانونية والتدابري االجتامعية 

والنفسية ملكافحة ظاهرة عمل االطفال يف الشوارع يبقى 

لقمة  لكسب  الشوارع  يجوبون  ورفاقه  “عيل”  الطفل 

العيش مواجهني مستقبل مجهول بكل معنى الكلمة.
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مل يكن فرض الصوم يف االســالم اختبــارا من االختبارات االعتيادية التي قــد يخترب فيها الله عباده، 

وإمنــا هو نداء إلهي كبــري توجه به الرحمن إىل أحبابه املؤمنني، وأراد منهــم أن يقدموا لتلبية هذا 

النداء بال تثاقل وبال تكاسل أو ضجر أو إحساس خاطئ بأن هذا الشهر ما هو إال حرمان من امللذات 

واملطايب، وتصبري للنفس عن املآكل واملشارب ، 

سبع مآثر
لشهر اهللا الفضيل

فالله سبحانه وتعاىل حينام يقول: يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا كُِتَب 

يَاُم كَاَم كُِت��َب َعىَل الَِّذيَن ِم��ن قَبْلُِكْم لََعلَُّكْم  َعلَيُْك��ُم الصِّ

ِريًضا أَْو َعىَلٰ  ْعُدوَداٍت فََمن كَاَن ِمنُك��م مَّ تَتَُّقوَن .أَيَّاًم��ا مَّ

ْن أَيَّاٍم أَُخَر َوَعىَل الَِّذيَن يُِطيُقونَُه ِفْديٌَة طََعاُم  ٌة مِّ َسَفٍر فَِعدَّ

َع َخرْيًا فَُهَو َخرْيٌ لَُّه َوأَن تَُصوُموا َخرْيٌ لَُّكْم  ِمْسِكنٍي فََمن تَطَوَّ

إِن كُنتُْم تَْعلَُموَن .َشْهُر رََمَضاَن الَِّذي أُنزَِل ِفيِه الُْقرْآُن ُهًدى 

ْهَر  َن الُْهَدٰى َوالُْفرْقَاِن فََمن َشِهَد ِمنُكُم الشَّ لِّلنَّاِس َوبَيَِّناٍت مِّ

ْن أَيَّاٍم أَُخَر  ٌة مِّ فَلْيَُصْمُه َوَمن كَاَن َمِريًضا أَْو َعىَلٰ َس��َفٍر فَِعدَّ

َة  يُِري��ُد اللَُّه ِبُكُم الْيُرْسَ َواَل يُِريُد ِبُكُم الُْعرْسَ َولِتُْكِملُوا الِْعدَّ

ُوا اللََّه َعىَلٰ َما َهَداكُْم َولََعلَُّكْم تَْشُكُروَن . َولِتَُكربِّ

 مل ي��رد عناء بالبرش وال وصب��ا وال إذالال، وقد رشح االمام 

الص��ادق رّس هذا النداء اإلله��ي بقوله : )لذة ما يف النداء 

أزال تعب العبادة والعناء(

وحينام كان الصيام يف اللغة : اإلمس��اك والكف عن اليشء 

، ويف الرشع : اإلمساك عن األكل والرشب وغشيان النساء 

من الفجر إىل املغرب احتسابا لله ، وإعدادا للنفس وتهيئة 

له��ا لتقوى الله باملراقبة له وتربية اإلرادة عىل كبح جامح 

الش��هوات ، فالعربة ليس��ت باملنع نفسه، وإنا ليقوى من 

صام احتس��ابا عىل ترك املض��ار واملحرم��ات ، وقد كتب 

عىل أهل امللل الس��ابقة فكان ركنا من كل دين ; ألنه من 

أقوى العبادات وأعاظمها رتب��ة، وقد عرفته حتى الديانة 

اليهودية السابقة لإلسالم تاريخيا.

ولو أن االنس��ان امتنع عن الصوم وع��ن القيام بالتكليف 

االلهي أو ضجر منه رافضا له ملا ينطوي عليه من الش��دة 

واالزع��اج والجوع والعطش، فهو يف الحقيقة مينع الكرامة 

عن نفس��ه ويأباها من الله خالقه وخالق األكوان، ويقبل 

لنفس��ه الهبوط إىل مدارج األنعام بل أضل سبيال ، وهذه 

أوىل مآث��ر هذا الش��هر العظيم الذي كرّم االنس��ان بهذا 

التكليف واختربه يف صدق النية وأداء املهمة الجليلة.

وثاين املآثر متثلت بأن تفضيل ش��هر رمضان  حدث بسبب 

ن��زول القرآن فيه عىل رس��ول الله )َش��ْهُر رََمَض��اَن الَِّذي 

أُن��زَِل ِفيِه الُْقرْآُن ُهًدى لِّلنَّاِس......(، وقد اكس��ب املجتمع 

االسالمي ش��هر رمضان قدس��يته الواجبة واملستحقة من 

خالل نقل قيمته من كونه خطابا خوطب فيه الفرد املسلم 

ْهَر فَلْيَُصْمُه( إىل  القادر عىل الصيام )فََمن َش��ِهَد ِمنُكُم الشَّ

كونه عبادة يؤديها  املجتمع اإلسالمي بكل رسور وتكاتف 

ومحب��ة وتآزر ب��ني الطبقات الغني��ة والفق��رية التي قد 

تحتف��ل لحظة االفطار عىل طعام واحد، ورمبا كانت هذه 

املأث��رة من أجّل املآثر ملا لها من دعوة إىل تالحم املجتمع 

وتوحده يف تأدية الطقوس الرمضانية، وهو تالحم سيؤدي 

إىل تالحامت أخ��رى وتآزرات يف مجاالت أخرى سياس��ية 

واجتامعية وثقافية.

وثال��ث املآثر تج��ىل يف كون الصيام عب��ادة وعمال صالحا 

مهام يف آن واحد ، ولو تأملنا قول الله تعاىل )كُِتَب َعلَيُْكُم 

يَاُم كَاَم كُِتَب َعىَل الَِّذيَن ِمن قَبْلُِكْم( لوجدنا أن الصوم  الصِّ

هنا أمر إصالحي وإجباري كام تقتضيه مفردة كتب عليكم، 

د . بتول محمد البرصي

مقاالت
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ومعنى ذلك أنكم أيها الصامئون لستم مطلعني عىل أرسار 

أجس��امكم وكيف تعمل وتتحرك حاملة أرواحكم ، وعليه 

فالصيام عمل صالح يُصلح الجس��د ويؤهله للنفس ويزيل 

هبوط النفس للجس��د أكرث حتى تخرج منه منترصة عليه 

بجهوزيته��ا للعبادة والرق��ي والفهم والتواص��ل مع الله 

وأوامره ونواهيه يف هذا الش��هر عىل الخصوص ويف س��ائر 

شهور الله عىل العموم.

إن قدس��ية شهر رمضان ال تتمثل بكونه شهر عبادة فقط، 

وإنا شهر عمل وعطاء وارتقاء باألرواح عرب تطهري األجساد 

من درن الش��هوات وإلحاحها، وهذه ه��ي املأثرة الرابعة 

من مآثر هذا الش��هر الفضيل الذي تح��ول- واحزنا عليه 

اليوم- يف الدول اإلس��المية إىل شهر إنفاق وبذخ وإرساف 

يف الطع��ام والرشاب حت��ى باتت العائلة املس��لمة تنفق 

يف رمضان أضعاف ما تنفقه يف بقية ش��هور الس��نة، وهذا 

س��لوك بحاجة إىل املراجع��ة من األرس املنفق��ة كّل هذا 

األنف��اق الذي كان م��ن األوىل أن يذهب إىل مجاالت الرب 

األخرى كمساعدة املحتاجني والتربع بالطعام للمجاهدين 

املرابط��ني يف س��احات القتال وما أكرثهم الي��وم يف عاملنا 

اإلس��المي ال��ذي تكالبت عليه قوى ال��رش من كل حدب 

وصوب!!!

أما املأثرة الخامسة فجسدها قوله تعاىل )َوأَن تَُصوُموا َخرْيٌ 

لَُّك��ْم �( الذي يش��ري اىل أن الصيام عمل يس��تهدف الخري 

فينا ويسعى لتجذير أبعاده يف السلوك الفردي والجمعي، 

فه��و حني ينطلق من ال��ذات الفردية أوال فإنه كفعل خري 

سيصب يف قناة املجتمع، فالصائم حني يشعر مبرارة الجوع 

وقس��اوته س��ينرصف ذهنه إىل الفقراء وكيف تحملوا كل 

آالم الجوع وسيفكر باألطفال اليتامى واملحرومني ويصبح 

من ضمن مفه��وم الخري العام لديه االلتفات 

اىل ه��ؤالء وإعانته��م والش��عور بش��عورهم، 

وهكذا يقدم الصوم درس��ا أخالقيا عىل املس��توى 

الذايت لكنه يستهدف املجموع يف نهاية األمر.

وس��ادس املآثر، هي روحية خالصة فإذا سلمنا أن الله ال 

يرشع أمرا إال وفيه مصلحة العباد عىل املس��توى الدنيوي 

واألخ��روي، ومبا أننا وقفنا ع��ىل البعد الدنيوي اإلصالحي 

الذي يس��ببه صوم رمضان عىل مس��توى صحة الجس��د 

)الف��رد( وصحة أخالقه )املجتمع(، فإننا ال ميكن أن نغفل 

الجانب الروحي املكتنف يف فلسفة الصوم املشتملة عىل 

رياض��ة روحية هائلة لن يصل لها إال من ش��غله التفكري 

بأبعادها، فالروح حني تس��مو منترصة عىل الجسد )الرتايب 

األريض( فإنه��ا تعرج بس��موها ه��ذا اىل جوهرها األصيل 

اإللهي، ومن رشوط هذا العروج قمع الشهوات الجسدية 

من أجل فتح املنافذ للروح يك تسبح يف عاملها األبهى الذي 

تظل تعشق العودة اليه.

وف��وق كّل ه��ذا وذاك فإن أهم املآث��ر وأعظمها هي أن 

الصوم جنة من النار كام حدث س��يد األنبياء بذلك، وكام 

ورد ع��ن اإلمام الباقر )عليه الس��الم( قول��ه: من ختم له 

بصيام يوم دخل الجنة، فطوىب ملن عرف رّس الصوم وطوىب 

مل��ن أداه ك��ام أراد له رب العزة ولو لي��وم واحد من أيام 

عمره، فف��ي هذا اليوم منج��اة من خزي الن��ار وعذابها 

وش��دتها، وصدق أمري املؤمنني )عليه الس��الم( حني جعل 

آخر وصاياه ألهله وخاصته من شيعته حني خاطب ولده 

اإلمام الحسن)عليه السالم( عليك بالصوم فإنه زكاة البدن 

وُجنة ألهله.
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حوارات

مدير معهد (شفقنا) كاثرين شكدام:
فتوى الدفاع  الكفائي مواجهة فعّالة ضد الوهابية

مستبرصة، اعتنقت الدين اإلسالمي نتيجة بحث وتدقيق ومتحيص استمر ألعوام، وبعد ذلك شعرْت ان من واجبها نرش ثقافة أهل 

البيت عليهم السالم وبالخصوص مبادئ النهضة الحسينية.

ترى اليوم أن بإمكانها الوصول إىل وسائل اإلعالم العاملية لتوضيح صورة اإلسالم الحقيقية لدى الغرب، وهي مقتنعة بأن ذلك ممكن 

من خالل تسليط الضوء عىل سرية اإلمام الحسني عليه السالم و زيارة األربعني، وجعِل الناس تعي أن الظلم الذي عاىن منه أتباع 

اهل البيت عىل مر القرون، إمنا هو بسبب تبنيهم لإلسالم الحقيقي وقيمِه السمحاء وأسسه الداعية للتعايش واملحبة والتسامح...

انها مدير معهد )شفقنا( كاثرين شكدام، ضيفة الحوار التايل ملجلة الروضة الحسينية.

ترجمة: عيل جاسم

تحرير: صباح الطالقاين

حوار: عامد بعو
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 من خالل متابعة كتاباتكم نالحظ ان لديكم الكثري من املقاالت 

عن اإلمام الحسني)عليه السالم( وواقعة كربالء... ما الذي دفعكم 

اىل ذلك؟

بالخصوص،  والشيعة  الحسني  اإلمام  عن  الكتابة  عىل  تركيزي   •

الشيعة وخاصة يف  التحيّز ضد  الكثري من  فذلك ألين أعتقد بوجود 

دول الغرب، وكنت أرغب من خالل هذه الكتابات أن أبنّي للغربيني 

التطرف  ملواجهة  به  يقوم  الذي  وما  الشيعي  املذهب  يعني  ماذا 

والوحشية اإلرهابية..

الناس  تفكري  يتجه  اإلسالم  كلمة  تُذكر  عندما  األحيان  معظم  يف 

ارتكبوها،  التي  اإلرهابية  األعامل  وجميع  والوهابية  السعودية  اىل 

دين  وأن  الوهابية،  عن  يختلفون  الشيعة  أن  يعلمون  ال  ولكنهم 

العصمة عليهم  بيت  أهل  مبني عىل أسس  يعتنقونه  الذي  اإلسالم 

السالم ومبادئهم الداعية للتسامح والعدل والتعايش...

و كَوين اعتنقُت الدين اإلسالمي شعرت أنه من واجبي نرش ثقافة 

اإلمام الحسني، وذلك لوجود إمكانية لدي للوصول إىل وسائل اإلعالم 

العاملية، وتوضيح الصورة لدى الغرب، واعتقد ان أفضل طريقة للقيام 

بذلك هي من خالل زيارة االربعني وما متثلُه من صور نبيلة فضالً 

عن نرش سرية اإلمام الحسني عليه السالم، وجعِل الناس يف كل مكان 

تفهم أن الظلم الذي عاىن منه أتباع اهل البيت عليهم السالم عىل 

مر القرون انا وقَع بسبب تبنيهم لإلسالم الحقيقي وقيمِه السمحاء 

وأسسه الداعية للتعايش والتسامح...

 ماذا كانت ردود األفعال بعد صدور كتابِك »من مكة اىل سهل 

كربالء ومأساة أهل بيت النبوة«؟

• أحَب العديد من الناس كتايب، فقد تطرقت لقصة االمام الحسني 

عليه السالم وذهابه من مكة اىل كربالء، وكذلك مسرية السبايا من 

يستهدف  الكتاب  وآالم...  مآيس  من  رافقها  وما  الكوفة  اىل  كربالء 

عن  الصحيحة  الصورة  نقل  لغرض  املسلمني  وغري  األجانب  القراء 

محرّم وعن أربعينية االمام الحسني عليه السالم وقضيته العادلة، وما 

الذي يجعل املاليني من الناس يحيون هذه الذكرى كل عام بعد هذه 

القرون الطويلة.  

بالتعرّف عىل  بدأت  العامل  انحاء  الناس يف  العديد من  ان  اعتقُد 

سرية اإلمام الحسني عليه السالم وقضيته العادلة ونضاله ضد الظلم 

والطغيان، وذلك من خالل ما يُنرش من مقاالت ودراسات يف اآلونة 

االخرية باللغات املختلفة ويف وسائل اعالمية دولية متنوعة...

تشويه  حاول  )داعش(  وخصوصاً  واملتطرف  الوهايب  الفكر   

صورة الشيعة لدى الرأي العام العاملي، كيف ميكن مواجهة ذلك؟

• إن فتوى الدفاع  الكفايئ التي صدرت من املرجع السيد السيستاين 

كانت بال شك مواجهة فعالة ضد الوهابية، حيث توحَد العراقيون 

وفضحوا  فأفشلوا  وطنهم،  عن  للدفاع  وقومياتهم  مذاهبهم  بكافة 

مامرسات داعش التي انتهكت كل القيم االنسانية وأصبحت عدواً 

لكل العامل. 

اعتقد ان اهم يشء هو الحفاظ عىل الدين، ومن بعد ذلك السعي 

لنقل الحقائق اىل الرأي العام الغريب، كام أن إدانة الوهابية بشكل 

وهذا  املسلمني،  عن  وفصلهم  لفضحهم  جيداً  طريقا  متثُل  منهجي 

بالتأكيد أمر صعب ألننا أقلية ولكن اذا نظرنا اىل معركة الطف حيث 

جيش االمام الحسني كان فقط 72 فسنزداد عزمية ألننا اليوم نثل 

عرشات املاليني... 

الحسينية  الشعائر  عن  ستنقلونها  التي  الرؤية  ماهي   

وبالخصوص زيارة االربعني حني عودتكم اىل بلدكم؟ وهل للعراق 

نصيب من الدراسات التي تقومون بها؟

• شخصياً سوف أكتب سلسلة تقارير لصحيفة الواشنطن بوست 

االمريكية، وسأتطرق اىل الجانب اإلنساين للزيارة األربعينية، وكيف ان 

الشعب العراق الكريم يقوم بتقديم كافة الخدمات ملاليني الزائرين 

من كافة دول العامل مجاناً، بدون أية مساعدة من الحكومة، وينظّم 

يف نفس الوقت تجمعاً برشياً كبرياً جداً يدعو اىل السلم والتسامح 

والقيم النبيلة... ليس هناك بلد يف العامل يتمكن من استضافة هذا 

يفعل ملصلحة  أية شكاوى. ال أحد  الزائرين دون  الكبري من  العدد 

الدين اإلسالمي أكرث من الشعب العراقي. 

فانه  الدراسة  العراق من  نصيب  ما يخص  وأما عن سؤالكم يف   

أمر مؤكد، كام أن من الطبيعي وروده يف دراسايت حيث سأركّز عىل 

الثقل  يشكلون  الذين  السالم  عليهم  البيت  اهل  امئة  سرية  دراسة 

الديني والتاريخي والرتبوي يف العراق ويف العامل اإلسالمي.

‚‚
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

القرآن الكريم كتاب املسلمني ودستور حياتهم الذي نزل به الروح األمني عىل النبي األكرم)صىل الله عليه وآله وسلم( فكان 

أول أهداف االسترشاق الساعي إىل رضب األصول التي يبنى عليها هذا الكتاب املقدس من خالل تحطيم مركزيّته القامئة عىل 

كونه نقطة االلتقاء الساموي الالمتناهي باألريض البرشي املتناهي، وقد عمد املسترشقون -ونستثني منهم املنصفون بطبيعة 

الحال- إىل أساليب شتى يف السعي لتحطيم مركزية القرآن ، متثلت بإرجاع أصوله وأحكامه إىل جذور يهودية أو مسيحية بغية 

نزع أصالته وتفرده، وكان من هذه األساليب أيضا محاولة تقويض العمد املرتكز عليها اإلسالم والقرآن واملتمثلة بتوحيد الله 

وتنزيهه عام وصفه به البرش وعن ما أكرثوه من األرباب الزائفة واملتعددة التي ال ميكن أن يستمر معها كون فسيح منتظم دال 

عىل واحدية مطلقة.

• د. هاشم املوسوي

فقه اإلسالم 
بعيون المستشرقين
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وكان ال بد لالس��ترشاق عند السعي لرضب األصل 

الق��رآين من رضب صاحب القرآن نفس��ه، وأعني 

به س��يد املرس��لني واألنبياء، وق��د أوضحنا ذلك 

ووقفن��ا علي��ه يف املقال الس��ابق، وبيّنا كيف أن 

بعض املسترشقني يحملون عقدة تاريخية اسمها 

)نبي املسلمني( فحاولوا تشويه صورته الرباقة يف 

مخيلة االنس��انية ال يف مخيلة أصحابه فحس��ب، 

وكأنا تربطهم به عداوة ش��خصية قدمية مع كّل 

ما يتبجحون به من أقوال وعبارات مفادها: أنهم 

منصفون وعلميون وال يريدون اال اشاعة الحقيقة 

كام هي بني الناس.

وإذا كان الق��رآن ق��د ظن��وه هدف��اً س��هالً من 

أهدافهم وقد تعه��د رب العزة بحفظه وصيانته 

عن أي تدنيس، وإذا كان محمد نبي املليارات من 

البرش والعظيم االول من عظامء البرشية مقصدا 

لنبالهم املسمومة يرمونها أىن شاؤوا بغية التشويه 

والتزييف والتقليل من شأنه ومنزلته بني مريديه 

وبني الن��اس عامة؛ ف��كان م��ن األوىل لهم ومن 

األجدى رضب كل الفرعي��ات واألفكار واألقاويل 

االسالمية األخرى عىل مختلف مستوياتها.

وقد كان الفقه االس��المي أحد أهم املحاور التي 

ح��اول االس��ترشاق مقاربتها والني��ل منها، وهو 

يعل��م عل��م اليق��ني ان اقواله وحجج��ه يف باب 

الفق��ه االس��المي والترشي��ع القرآين م��ا هي اال 

استمرار لنفس الحجج واالقاويل القدمية الباهتة 

واملغرض��ة واملتعصبة ال للحقيق��ة وانا لتزييف 

هذه الحقيقة.

انطلق املس��ترشقون املتعاملون م��ع باب الفقه 

االس��المي)اال ما ندر منه��م كاإليطايل نالينو( من 

مس��لمة بديهية وهي أن هذا الفقه مستمد من 

أصول أخرى ومعتم��د عليها اعتامدا كليا، ولكنها 

ليس��ت رشقية هذه امل��رة كام هو ح��ال االصل 

القرآين ذو االص��ل التورايت )الرشق��ي( بل أصول 

رومانية!!!

ومل يقت��رص اتهامهم عىل )الفقه االس��المي( بحد 

ذات��ه، بل مالوا ميينا وش��امال يف توزيع االتهامات 

لتش��مل فقهاء االس��الم األج��الء حي��ث اتهموا 

)الش��افعي واالوزاعي( بالتلم��ذة القانونية ذات 

االصول الرومانية يف مدرس��ة ب��ريوت القانونية، 

وكأن املسلمني ليس منهم الفقهاء األوائل األساتيذ 

كمحمد )صىل الله عليه وآله وس��لم( وعيل)عليه 

الس��الم( وأه��ل بي��ت العصمة)عليهم الس��الم(

وبعض الصحابة كعبد الله بن مسعود وغريه.

فهذا املس��ترشق ديبور يس��تكرث عىل املس��لمني 

تأسيس مدرس��ة فقهية أصيلة ونابعة من حاجة 

املجتمع االسالمي للترشيع القانوين الذي تفرضه 

حاج��ة املجتمع املتعدد اللغات واالعراق واملمتد 

م��ن جزيرة العرب حتى املحيط��ات رشقا وغربا، 

فيقول: )بعد أن فتح املسلمون بالدا ذات مدنيات 

قدمية نش��أت حاجات مل يكن لالس��الم عهد بها، 

وحل��ت محل ش��ؤون الحياة العربية البس��يطة 

عادات وانظمة مل يرش��د لها الترشيع االس��المي 

ارش��ادا دقيقا... ثم اخذت الوقائع الجزئية تزداد 

ومل ت��رد فيها نصوص وكان ال بد للمس��لمني من 

الحكم بها..(. 

ومتادى بعض آخر من املسترشقني يف وصف درجة 

اعتامد الترشيع االس��المي عىل الترشيع الروماين 

بحيث جعلها كلية، بين��ام وصف بعض آخر من 

املسترشقني الفقه االس��المي اوصافا غريبة، فريى 

)آرنست جارسون( أن االسالم كله ما هو اال عبارة 

عن عمليات فقهية غالبا ما تكون مزيجا مشوها 

م��ن آراء وم��دركات خاطئ��ة ألنه��ا تعتمد عىل 

اجتهادات قد تكون مناسبة لزمن دون زمن!!! يف 

حني ذهب البعض منهم اىل ان قوانني )جستنيان( 

املرّشع الروماين املعروف قد دخلت إىل االس��الم 

وترسبت ضمن ما يع��رف باألحاديث املوضوعة 

املنسوبة للرسول األكرم!!!

ويبالغ املسترشق )هرني هيوك( حني يذهب أىل 

رأي غري��ب فريى أن الفقه االس��المي )برمته( ما 

هو اال القانون الروماين بتعديل ال يذكر!

ولعل ابرز القياسات الغائبة عن هؤالء املسترشقني 

هو القياس الخاطئ ال��ذي دمجوا فيه املفهومني 

معا )أي الفقه والقانون( فاملسترشقون ال يعرفون 

م��ن القان��ون )law( اال البع��د الوضعي األريض 

للرشائ��ع البرشية أما كلم��ة )فقه( فهي كمفهوم 

ال تقف عند هذا البع��د وإن كان مندرجا ضمن 

عمومياتها، فالفقه والرشيعة االس��المية تستقي 

من )الوحي(ال��ذي أمدها بأح��كام كلية يجهلها 

املسترشقون الذين أسقطوا القانون الروماين عىل 

جزئياته��ا وتفاصيلها وراحوا يبحث��ون عن نقاط 

التالق��ي واالتف��اق، وهي ال ب��د حاصلة يف بعض 

األمور بحكم )العقل( من حيث هو جوهر واحد 

عند جميع البرش.

لكن هؤالء املسترشقني لو انطلقوا من مبدأ يقرّه 

املسلمون أنفس��هم ويعملون به ويستندون إليه 

عىل وفق قناعاتهم الخاصة بهم ملفهوم الفقه من 

حيث هو نش��اط ذهني هدفه األس��اس السعي 

واالجته��اد ملعرف��ة أح��كام الله تع��اىل يف أفعال 

املكلفني بالوج��وب والحظر والن��دب والكراهة 

واالباحة، وهي أحكام متلقاة من الكتاب والسنة، 

ومام نصبه الشارع لها من األدلة، فإذا استخرجت 

األح��كام من تلك األدلة س��مي هذا النش��اط - 

ساعتها – فقها.

 ولو فقه املسترشقون ذلك وجعلوه نصب أعينهم 

يف اشتغاالتهم الفكرية ومحاوالتهم لقراءة االسالم 

ومعرفته ع��ىل الحقيقة التي ه��و عليها لرتددوا 

كثريا قبل أن يطلقوا أحكامهم املترسعة واملتعصبة 

بخص��وص الفقه االس��المي املمثل الس��تنباطات 

الفقهاء يف دائرة املنصوص عليه بالقرآن والس��نة، 

وما كان بال نص أي ما اس��تجد من أحكام فقهية 

تتطلبه��ا الحي��اة يف رشيعة املس��لمني التي هي 

النصوص املقدس��ة يف القرآن والس��نة، وهي عند 

املسلمني ثابتة ما ثبت الليل والنهار! 
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تعــد هذه الظاهرة إحدى اعنف الظواهر التي تواجه املجتمع اإلســالمي خاصة وأعقدها وتتداخل 

فيها العوامل الفكرية والنفسية واالجتامعية؛ فضال عن الثورة املعلوماتية الهائلة الحاصلة يف وسائل 

االتصال املتنوعة والتي جعلت اإلنســان مطلعا عىل ثقافات وفلســفات متعددة من شأنها أن تأثر 

فيه اقوى تأثري.

ظاهرة اإللحاد
في المجتمع

 وما يؤس��ف له بش��دة ما وصلت اليه ظاهرة اإللحاد من 

تفشٍّ اليوم يف مجتمعنا بش��كل عام وشبابنا بشكل خاص. 

وقبل البدء يف إعطاء نبذة تعريفية بس��يطة لهذه الظاهرة 

وكيفي��ة مواجهته��ا ال بد لنا من تعري��ف مخترص لإللحاد 

فهو بتعبري دقيق العدول عن االس��تقامة واالنحراف عنها، 

وألحدت: ماري��ت وجادلت قال تع��اىل:« إِنَّ الَِّذيَن كََفُروا 

وَن َعْن َس��ِبيِل اللَِّه َوالَْمْس��ِجِد الَْحرَاِم الَِّذي َجَعلَْناُه  َويَُصدُّ

لِلنَّاِس َس��َواًء الَْعاكُِف ِفيِه َوالْبَاِد َوَمْن يُرِْد ِفيِه ِبِإلَْحاٍد ِبظُلٍْم 

نُِذقُْه ِمْن َعَذاٍب أَلِيٍم » )س��ورة الحج، اآلية:2٥( اي انحرافا 

بظل��م وقد الحد يف الحرم ترك القصد فيام أمر به ومال اىل 

الظلم، وألحد يف الحرم أرشك بالله تعاىل، وقيل اإللحاد فيه 

الشك يف الله وأصل اإللحاد امليل والعدول عن اليشء.

 والتعري��ف العام لإللح��اد: امليل والع��دول عن الطريق 

القويم فهذا يعن��ي أن كل ترك للدين وهجر ألحكامه هو 

نوع إلحاد، ومن ثم فاإللحاد يشمل كل أنواع الكفر والرشك 

بالله تعاىل وامليل والحيدة عن أوامره وأحكامه، فهو وصف 

ألي موقف فكري ال يؤمن بوجود إله ألن رشط العلم عند 

امللحد هو أن يكون املعلوم قضية منطقية صحيحة مثبتة 

وميكن االعتقاد بها، وملا كان ادعاء وجود إله حسب اعتقاد 

امللحد غري مثبت فإن التصديق بوجود إله ليس علام؛ وانا 

هو نط من اإلميان الش��خيص غري قائم عىل أدلة وما يقدم 

بال دليل ميكن رفض��ه بال حاجة لدليل، ومن هذا فاإللحاد 

مبعناه لديهم« إنكار وجود اإلله«.

 أما عن نش��أته فهو قديم جدا ويع��ود اىل بدايات ظهور 

اإلس��الم فمن ب��ني األف��كار والعقائ��د واملامرس��ات التي 

اختصمت الدعوة اإلس��المية سواء يف عهده امليك أم املدين 

ال��رشك وما يتصل به، كام أن الق��وى والتجمعات الرشكية 

التي قادت التعبري القويل أو العميل ضد الدعوة اإلس��المية 

خاص��ة يف عهده املدين متثلت يف خصومة املرشكني للدعوة 

اإلسالمية.

 والالفت للنظر أن اإلس��الم عىل الرغ��م من إبطاله الرشك 

وبرهنته عىل فس��اد وتناقض مامرساته وكون املسلمني يف 

عهد صدر اإلس��الم ق��د قهروا املرشك��ني وهزموهم يف كل 

م��ا طرحوه واختصموا به الدعوَة قوال كان او عمال س��واء 

يف عرص النبي صىل الله عليه وآله وس��لم أو بعده وتطهر 

مجتم��ع املس��لمني يف الجزي��رة العربية كله��ا من الرشك 

واملرشكني، لكن عملية انطالق اإلس��الم ومتدده وتوسعه يف 

هداية الن��اس وإخراجهم من عبادة العب��اد والتامثيل اىل 

عب��ادة رب العباد تعرضت عرب التاريخ اإلس��المي اىل املد 

والجزر فتجددت الخصومات للدعوة اإلس��المية وتعددت 

الوسائل واملامرسات بأثواب ومذاهب ومعتقدات جديدة 

ظاهرها العرصية واملدنية والتطور وهي يف جوهرها تحمل 

املضمون العقدي نفس��ه الذي متثل يف العهد املدين، ومن 

بني القوى التي اختصمت اإلس��الم يف العرص الحارض وهي 

ال تعدو أن تكون شكال عرصيا لخصومات أعداء الدعوة يف 

عرص النبي محمد صىل الله عليه وآله وسلم سواء يف العهد 

د. خديجة حسن القصري

مقاالت
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امليك او املدين هو اإللحاد وامللحدون.

وقد وقع يف هذا الرشك قوم إبراهيم الخليل عليه الس��الم، 

فقال تعاىل:« إِذْ قَاَل أِلَِبيِه َوقَْوِمِه َما َهِذِه التَّاَمثِيُل الَِّتي أَنْتُْم 

لََها َعاكُِفوَن« )س��ورة األنبياء، اآلية:٥2( فنبي الله إبراهيم 

عليه الس��الم استنكر عىل قومه األصنام التي يعبدونها من 

دون الله فس��ألهم : أي يشء ه��ذه الصور التي انتم عليها 

مقيمون وكانت تلك التامثيل أصنامهم التي كانوا يعبدونها 

وكانوا يعكف��ون عىل عبادتها أي يقيمون ويدميون العبادة 

لها من دون الله ، وكذلك أرشك اليهود فطلبوا من نبي الله 

موىس عليه السالم ان يجعل لهم إلها يعبدونه من دون الله 

:« َوَجاَوزْنَا ِببَِني إرِْسَائِيَل الْبَْحَر فَأَتَْوا َعىَل قَْوٍم يَْعُكُفوَن َعىَل 

أَْصَناٍم لَُهْم قَالُوا يَ��ا ُموَىس اْجَعْل لََنا إِلًَها كَاَم لَُهْم آلَِهٌة قَاَل 

إِنَُّكْم قَْوٌم تَْجَهلُوَن« )سورة االعراف، اآلية:١٣٨(. 

ه��ذا وقد أصبح��ت وكام ارشن��ا يف البدء ه��ذه الظاهرة 

س��ارية يف وقتنا الحايل أكرث من ذي قب��ل وأخذت تهيمن 

عىل عقول البعض من ش��بابنا وكان من أسبابها املتغريات 

السياسية واالجتامعية الكبرية التي يشهدها املجتمع حاليا 

من تش��ويه صورة اإلسالم من خالل تطبيق مفهوم خاطئ 

له، وتش��جيع العنف والقتل وانتهاك حقوق اإلنسان عىل 

أنها من تعاليم اإلس��الم ، وكذلك الخطاب الديني املتشدد 

ال��ذي يصدره البعض املتزم��ت يف دينه والتي تؤصل ألهم 

مش��كالت التدين يف العرص الحارض والتي تعكس حقيقة 

اإلسالم وتعمل عىل تش��ويهه، فضال عن املساحة الواسعة 

التي حصل عليها ش��بابنا اليوم والتي وفرتها لهم وس��ائل 

االتصال املتنوع��ة ويف مقدمتها مواقع التواصل االجتامعي 

املتعددة والتي منحتهم مساحات كبرية من الحرية للتعبري 

ع��ن آرائه��م ووجهة نظره��م يف رفض الدي��ن، بعيًدا عن 

التحفظات التي تخلقها األعراف الدينية.

 وع��ىل الرغ��م من تفيش ه��ذه الظاه��رة وخطورتها فان 

مواجهتها تعتمد عىل ذات اإلنسان نفسه وكام هو معروف 

فإن اإلميان فطرة يستش��عرها الناضجون ويحيون يف ظلها 

خ��ارج دائرة الش��كوك والقلق 

وبذل��ك فم��ن كان قويا يف إميانه 

س��هل عليه مواجهة ه��ذه الظاهرة 

والنفاذ منها، وال ننىس الدور األس��ايس 

الذي تلعبه األرسة يف حياة أبنائها وتنشئتهم 

التنشئة الس��ليمة باعتبارها املؤسسة الرتبوية 

األوىل يف حياة اإلنس��ان والتي يأخذ املولود منها 

أهم مقوماته السلوكية واألخالقية وعليها يقع العبء 

األكرب يف تكوين شخصيته املستقبلية.

 وال شك إن صالح هذا األساس او فساده ينعكس أثره عىل 

الناش��ئة فهي صاحبة املس��ؤولية الكربى يف غرس العقيدة 

الصافية والفكر القوي��م والثقافة النافعة يف نفوس النشء 

وه��ي التي تع��ود األوالد عىل أداء العب��ادات منذ الصغر 

وتعمق فيهم الشعور بخشية الله تعاىل ومراقبته فالرتبية 

األرسية هي الكفيلة ببناء اإلنسان يف جميع مراحل حياته 

إميانا وتوحيدا، عقيدة وعق��ال وفكرا، ليؤهله هذا كله اىل 

القي��ام بأعباء التكاليف الرباني��ة من عبادة الله تعاىل كام 

أمر وعامرة األرض كام أراد .

املصادر:
- د.صاب��ر عب��د الرحمن طعيم��ة ، االلحاد الدين��ي يف مجتمعات 

املس��لمني نش��أته وتطوره ومذاهبه املع��ارصة ، دار الجيل،بريوت، 

١٤2٥ه- 2٠٠٤م .

- د. عمرو رشيف، خرافة االلحاد ، مكتبة الرشوق الدولية ، القاهرة 

، ١٤٣٥ه_ 2٠١٤م .
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إعداد: اسامعيل الربيعي 

 يف شــهر رمضــان فوائد صحيــة مذهلة وفعالــة، إن تم تطبيقها بالشــكل 
الصحيح. وسنذكر منها حسب رأي املختصني:

يعمل عىل راحة الجهاز الهضمي
أثناء الصيام، يحظى الجهاز الهضمي بفرتة من الراحة. حيث يُؤدي عدم تناول 
الطعام لس��اعاٍت طويلة إىل إراحة املعدة، وذلك من خالل التقليل من معدل 
إفراز العصارات الهاضمة، األمر الذي من شأنه الحفاظ عىل توازن السوائل يف 
الجسم، هذا باإلضافة إىل هضم الطعام مبعدل ثابت والتدّرج يف إنتاج الطاقة.

يعزز إزالة السموم
فاألطعمة املصنعة مسبقاً تحتوي عىل العديد من املواد الحافظة واإلضافات. 
تلك اإلضافات تتحول إىل س��موم داخل الجسم. العديد من تلك السموم يتم 
تخزينها داخل دهون الجس��م، وأثناء الصي��ام يتم حرق تلك الدهون، خاصة 
عن��د الصيام ملدة أطول. فيس��اعد ذلك عىل التخلص من الس��موم من خالل 

الكبد والكىل وغريها من أعضاء الجسم األخرى.
يساعد عىل التغلب عىل مشكالت اإلدمان

فقد أكد بعض الباحثني أن الصيام يساعد عىل التغلب عىل مشكالت اإلدمان 
للنيكوتني والكافيني وغريها. وع��ىل الرغم من وجود بعض األنظمة العالجية 
التي تس��اعد عىل ع��الج حاالت اإلدمان، إال أن الصيام ل��ه دور فعال يف مثل 

تلك الحاالت.
يساعد عىل التخلص من السمنة وخفض مستويات السكر يف الدم

حي��ث إنّه مينع تراكم وتكتل الدهون يف الجس��م، ك��ام يُقلّل من الحاجة إىل 
تناول بعض أصناف األطعمة الضارّة، ويحّفز من الرغبة يف تناول الخرضاوات، 
والفواكه، واألغذية الصحيّة األخرى، هذا باإلضافة إىل أنّه يكرّس سكر الجلوكوز 
املخزّن يف الجسم، وتحديداً املوجود يف العضالت ويف الكليتني، األمر الذي من 

شأنه املساهمة يف فقدان الطاقة الزائدة يف الجسم.

يعزز الجهاز املناعي
وذلك بس��بب التخلّص من الس��موم يف الجسم، وزيادة نس��بة الفيتامينات، 
واألمالح املعدنيّة، واملواد املضاّدة لألكس��دة، والتي من ش��أنها جعل الجسم 
أكرث قدرة عىل التصّدي لألمراض والعدوات املختلفة، وعالج بعض االلتهابات 

وتحديداً التهابات املفاصل.
مفيد ملرىض ارتفاع ضغط الدم

حيث إّن معدل التمثيل الغذايّئ يف الجسم ينخفض خالل الصيام، وبالتايل يقّل 
إفراز هرمون األدرينالني املؤّدي إىل ارتفاع ضغط الدم، األمر الذي من ش��أنه 

الوقاية من اإلصابة بأمراض القلب والرشايني.
يساعد عىل عالج االلتهابات ويقلل من تصلب الرشايني

بعض الدراس��ات أكدت أن الصيام يساعد عىل شفاء بعض أمراض االلتهابات 
والحساسية كالتهاب املفاصل، والصدفية.  ويقلل من مخاطر اإلصابة بأمراض 

القلب وتصلّب الرشايني. 
يعزز العادات الغذائية الصحية

فقد لوحظ أن الصيام يساعد عىل خفض الشهية تجاه تناول األطعمة الجاهزة. 
فب��دال من ذلك، يحفز الصيام الرغبة يف تناول األطعمة الصحية، وخاصة املاء 
والفواك��ه. كام يحفز الصائم عىل اتباع عادات صحيّة يف التغذية. يس��اهم يف 
تصغري حجم املعدة، ويقلل الش��هية. يقّوي خاليا الجسم، وبالتايل يساهم يف 

تأخري عالمات الشيخوخة.
ع��ىل الرغم من فوائد الصيام املتعددة تل��ك، إال أنه يف بعض الحاالت ينبغي 
استشارة الطبيب قبل الصيام كحاالت الحمل، الرضاعة، وقرحة املعدة، وغريها 
من الحاالت الخاصة. فقد يتس��بب الصي��ام يف بعض الجفاف مام يؤدي آلالم 
ال��رأس أو الصداع النصفي، او اعراض اخرى، مام يجب عىل الصائم ان يعرف 

االحكام الرشعية املخصوصة بهذا الشهر الكريم.

الفوائد الصحية لصيام شهر رمضان المبارك

طب وعلوم
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متكنت الصني من ابتكار تكنولوجيا جديدة من شأنها أن تُحدث ثورة حقيقية يف 
عامل النقل خالل السنوات املقبلة، كام أن من شأنها أن تحمي الكرة األرضية من 

كميات التلوث املتزايدة التي أصبحت مصدر قلق حقيقي للبرش.
ويف التفاصي��ل التي نرشتها وكالة »بلومب��ريغ« لألخبار،فإن الصني بدأت باختبار 
#طرق_ذكية هي األوىل من نوعها يف العامل ومن شأن نجاحها أن تحل الكثري من 
املشاكل والعوائق التي تواجهها صناعة الس��يارات الكهربائية والسيارات ذاتية 
القيادة، وهو ما يعني أن العامل مقبل عىل تغري جذري يف الطرق واملركبات عىل 

حٍد سواء مبا سيُغري من شكل الكرة األرضية برمتها.
والط��رق الذكي��ة التي متكن خ��رباء صينيون م��ن اخرتاعها قادرة عىل ش��حن 
الس��يارات_الكهربائية ذاتياً مبجرد س��ريها عىل الطريق، حيث تستمد السيارة 
الطاقة من الطريق الذي يزودها بالكهرباء، فضالً عن أن الطريق سيكون مزوداً 
بأدوات استشعار تساعد السيارات_ذاتية_القيادة، ما يعني يف النهاية أن السيارة 
ستس��ري يف الشارع دون الخوف من نفاد بطاريتها، كام أنها تسري مبفردها ودون 
تدخل البرش بعد أن تحصل عىل املس��اعدة من أجهزة االستشعار املثبتة أسفل 

السيارة عىل »الشارع الذيك«.
١٠٨وتم بالفعل بناء ش��ارع يبلغ طوله ١٠٨وتم بالفعل بناء ش��ارع يبلغ طوله ١٠٨ كيلومرتات يف مدينة جنان رشق الصني 
وبدأت تجربته الفعلية، عىل أن هذا الطريق يس��توعب مرور ٤٥ ألف س��يارة 
يومي��اً، وهو مزود بألواح شمس��ية لتولي��د الطاقة، وهي ألواح تكفي لش��حن 
السيارات العابرة فوقه إضافة إلنارته خالل الليل، كام أن طاقته تزود ٨٠٠ منزل 
يف محيط ذلك الشارع بالطاقة الكهربائية الالزمة لحياة قاطنيها، وذلك بحسب 
 )Qilu( ما نقلت »بلومبريغ« عن الرشكة املطورة لهذا الشارع الذيك، وهي رشكة

لتطوير خدمات النقل.
وتق��ول الرشكة أن ما قامت بتطويره حت��ى اآلن ويجري تجربته يف رشق الصني 
ليس نهاية املطاف، وإنا تطمح لطرق أكرث ذكاًء من ذلك وأكرث تطوراً، مبا يتناسب 

ويتواءم مع مركبات املستقبل.
من جانبها، تؤكد الحكومة الصينية أنه بحلول العام 2٠٣٠ فإن ١٠٪ من السيارات 
التي تس��ري يف الش��وارع ستكون »ذاتية القيادة« بش��كل كامل، أي أنها ستكون 

سيارات بدون سائق وال يتدخل البرش نهائياً يف تسيريها.
وبحس��ب رشكة »كيلو« التي قامت بتطوير »الش��ارع الذيك« فإنها تتوقع حركة 
مواصالت أفضل يف حال انتش��ار الش��وارع التي تتضمن خدمة الشحن للسيارة 
خالل س��ريها، إضافة إىل توفري الخرائط للس��يارة والعديد من الخدمات األخرى 
التي ستكون جميعها مستمدة للسيارة من أسفل الشارع، أي من تحت اإلسفلت، 

دون أن تضطر السيارة للتوقف ولو لدقيقة واحدة.
وقال املدير العام للرشكة املطورة للش��ارع ال��ذيك زو يونج إن »الطرق الرسيعة 
التي نقوم باس��تخدامها حالياً ال ميكن من خاللها س��وى أن متر السيارات فقط، 

ونستطيع القول إن هذه الشوارع هي الجيل األول«. 
وأضاف: »تبعاً لذلك نعمل حالياً عىل انتاج الجيل الثاين والجيل الثالث من الطرق 

عرب زراعة »عقول« و«أنظمة« عصبية يف هذه الطرق«.
يش��ار إىل أن أغلب رشكات الس��يارات يف العامل تصب اهتاممها حالياً عىل إنتاج 
الس��يارات الكهربائية، أم��ا رشكات التكنولوجيا الك��ربى ويف مقدمتها »غوغل« 
فتعمل عىل تجربة س��يارات »ذاتية القيادة« بدون سائق وتعمل أيضاً بالطاقة 

الكهربائية، ويتوقع أن تنجح وتنترش يف العامل خالل السنوات القليلة القادمة.

الصين تخترع «الشارع الذكي»

ابتكر مهندسون من سويرسا جهازا صغريا ملساعدة فرق اإلنقاذ يف 

البحث عن ضحايا الكوارث الطبيعية واالنفجارات.

ومتك��ن فريق من مهنديس املعهد الفدرايل للتكنولوجيا يف زيوريخ 

برئاسة الربوفيسور، سبورترييس براتسينيس، من ابتكار جهاز مبني 

عىل كشف األشخاص تحت األنقاض بواسطة املواد الكيميائية التي 

تنبعث من جسم اإلنسان.

ويتمي��ز الجهاز بحجم��ه الصغري وخفة وزنه وحساس��يته العالية، 

وميك��ن تثبيته حتى ع��ىل الدرونات، عالوة ع��ىل رخص مثنه. كام 

يحتوي الجهاز عىل خمس��ة أجهزة استشعار، ٣ منها تكشف مواد 

كيميائية محددة تنبعث من الجس��م. و2 يقيسان الرطوبة وتركيز 

غاز ثاين أكسيد الكربون.

وتس��تخدم حاليا ال��كالب املدرب��ة أو أجهزة س��رب األصوات، ويف 

الحالت��ني ال تكون النتائج صحيحة ١٠٠٪ ألن املصاب إذا كان فاقدا 

للوعي فلن يصدر أصواتا، والكالب قد تفقد رائحة الشخص.

ابتكار جهاز للبحث عن
الضحايا تحت األنقاض 
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أفقي
السالم،  عليه  الحسني  االمام  رأسهم  عند  الذين جلس  الطف  شهداء  من   -١

غيلة.

مينع. 2- من املفطرات ، 

٣- ميسح، كنية يزيد بن زياد الكندي من شهداء الطف.

٤- تحول من واىل، البدن)م(، نصف راعي.

٥- حرف نفي ونصب ، ترك أو أعرض عن، َحَدبَُة ظَْهِر البعري.

٦- وجع، مكررة، أول مؤذن يف االسالم.

7- ضد آخر، قيود، املثل والنظري. 

٨- من شهداء الطف قُطع رأسه ورمي به نحو معسكر االمام الحسني عليه 

السالم.

٩- أكرث وعياً، الفناء، تهكم وسخرية. 

١٠- عكس مدح)م(، نصف فباءوا، يحوز.

١١- سحب، ارتفعت، يأتون بعد امللوك)م(، والدة.

١2- قيدته، عكس شدة، يربر، رداء موحد. 

١٣- احتمي، استل السيف، يربر. 

١٤- فَْحُل الضأْن)م(، انفرد عن الجامعة وخالفهم، من النجاسات .

١٥- منطقة مراقبة الهالل يف السامء)م(، من املفطرات.

عمودي
١- فريضة يف شهر رمضان)م(، من املفطرات)م(.

الله عليه وآله وسلم( أنه  النبي )صىل  2- االسم االول لصحايب جليل وصفه 

من أهل البيت)عليهم السالم(، صحايب جليل نفاه الخليفة الثالث اىل الربذة، 

عكس نجح)م(.

٣- كثري السفر يف البلدان)م(، ترك عند شخص وديعة، والدك)م(.

٤- ثالثة أرباع مكوى، من املفطرات بدون ألف والم )م(.

٥- عقل)م(، كثري، مكررة.

٦- غرائب أو كتابات وأحاديث تتميّز بالطرافة والتسلية، من أدعية ليايل شهر 

رمضان املبارك.

7- من شهداء الطف قُطع رأسه وألقي به نحو معسكر االمام الحسني )عليه 

السالم(، أغلبه)مبعرثة(، حزن وغم.

٨- دخول، دعاء السحر، تُوِقف عن الحركة.

٩- الشمس)مبعرثة(، ملكنا)م(، العطر والطيب.

١٠- الهزُّ والزعزعة)م(، يجوز للصائم اتيانه اختياراً ما مل يخرج من فضاء فمه.

)م(، هات سؤالك، لالستفسار عن الكمية)م(، للسؤال  ١١- اسم مرَّة من شبَّ

عن الشخص، قطع.

١2- ينتمي اىل عدنان، للنداء، أربع وعرشون ساعة.

١٣- من أسامء املطر، عملة عربية، عكس رِس.

١٤- جمع مرقد)م(، هزات أرضية.

١٥- رياء)مبعرثة، من أدعية ليلة القدر وليلة الجمعة.

كــــــــ ـــــــلــــــ ـــــــمـــــــ ـــــــا ت

طرائف وحكم
اخوان الصدق

قال أمري املؤمنني )عليه السالم(: 

عليك بإخوان الصدق، فأكرث من اكتسابهم فإنهم ُعَدُة 

عند الرخاء و ُجنة عند البالء، و شاور يف حديثك الذين 

يخافون الله، و أحبب اإلخوان عىل قدر التقوى

انرصف مأجورا

قعد رجل عىل باب داره فاتاه سائل فقال له: اجلس، ثم 

السائل صاعا  اىل هذا  ادفعي  فقال:  عنده  بجارية  صاح 

فأعطه درهام،  قال:  عندنا،  بقي  ما  فقالت:  من حنطه، 

قالت: ما بقي عندنا دراهم، قال: فأطعميه رغيفا، قالت 

ما عندنا رغيف، فالتفت اليه وقال: انرصف يا فاسق يا 

فاجر، فقال السائل: سبحان الله تحرمني وتشتمني؟ قال: 

أحببت أن تنرصف وأنت مأجور!

مالحظة / )م( تعني )معكوسة(

إعداد: هيئة التحرير استراحة
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مـــ ـــتـ ـقـــ ـــا طـ ــعـــ ـــة

حل استراحة العدد السابق

بني حانة ومانة ضاعت لحانا 

والثانية  )حانة(  اسمها  أحداهام  بأمراتني..  رجل  تزوج 

ال  عمرها  السن  يف  وكانت)حانة( صغرية  )مانة(،  اسمها 

يتجاوز العرشين.. بخالف )مانة( التي كان يزيد عمرها 

عىل الخمسني، والشيب لعب برأسها. 

وكان كلام دخل إىل حجرة )حانة( تنظر إىل لحيته وتنزع 

منها كل شعرة بيضاء.. وتقول: يصعب عيل عندما أرى 

ما  وأنت  الجميلة،  اللحية  بهذه  يلعب  الشائب  الشعر 

زلت شاباً. 

هي  لحيته  فتمسك  )مانة(  حجرة  إىل  الرجل  فيذهب 

األخرى، وتنزع منها الشعر األسود وهي تقول له: يكدرين 

أن أرى شعراً أسود بلحيتك، وأنت رجل كبري السن جليل 

القدر.

ودام حال الرجل عىل هذا املنوال.. إىل أن نظر يف املرآة 

وقال:  بعنف  فمسكها  عظيامً..  نقصاً  بلحيته  فرأى  يوماً 

)بني حانة ومانة ضاعت لحانا(.
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   شهر رمضان وما أدراك ما شهر رمضان؟! هو َشْهر الله األكرب وِعيد أولياءه، ومن أعظم فرص الخري عطاًء 

ورحمة وبركة، ومهام اجتهدنا يف التقرب إىل الله تعاىل فنحن غالباً ال نخرج عن دائرة التقصري بحق أنفسنا، 

فنحن ضيوف أمام مائدة الله تعاىل )الَّذي ال تَْنُقُص َخزائُِنُه ، َوال تَزيُدُه كَرْثَُة الَْعطاِء إالّ ُجوداً وَكَرَماً(، فيا 

ْل..  أيها الصائم: ِقْف َوتأمَّ

قال النبي )صىل الله عليه وآله وسلم( ’’أَنَْفاُسُكْم ِفيِه تَْسبيٌح، َونَْوُمُكْم ِفيِه ِعبَاَدٌة،، وهذا ينطبق عىل من 

أّدى هذه الفريضة حقها، وهناك -مع شديد األسف- الكثري ممن يخرس الوقت، فقد ينقطع إىل مشاهدة 

برامج التلفزيون التي ال طائل منها أو مواقع اإلنرتنت أو قد يقيض وقته )بجلسات سمر( فارغة من ذكر 

الله فهل تكون أنفاسه تسبيحاً؟!.. أو أن يقيض أغلب وقته نامئاً تاركاً املستحبات كقراءة القرآن وغريها من 

العبادات املستحبة ما لو أجهد الفرد نفسه فأنه لن يدرك قسامً كبرياً منها لكرثتها، فلو تعب من العبادة 

وخلد إىل النوم كان يف عبادة أو قد يكون الفرد صاحب عمل متعب ال يقوى معه عىل كثري من العبادات 

املستحبة فتفوته بعض األعامل واألوراد املندوبة فمن أجهده العمل الحالل كان نومه عبادة.

قالت الزهراء)عليها السالم(:«جعل الله اإلميان تطهرياً لكم من الرشك،....والصياَم تثبيتاً لإلخالص...« واملُراد 

ويُعدُّ  فقط  تعاىل  الله  هو  وتوجهاً  وسلوكاً  فكراً  العمل  وراء  من  األسمى  الهدف  يكون  أن  باإلخالص هو 

اإلخالص دعامة أعامل اإلنسان التي ال يُقبل العمل إال بها ولجميع العبادات تقريباً مظهر حريك خارجي وال 

تنفك - غالباً - أن تكون مبرأى الناس ومسمعهم مام قد يجعل )النفس األمارة بالسوء( أن تبتىل بالرياء أما 

الصيام فأبعد عن الرياء وأقرب إىل اإلخالص باعتباره مُيارس دون أن يكون له مظهر خارجي..

َعاِء فَِإنَُّه ِمْفتَاُح كُلِّ  َعاُء يَرُدُّ الَْقَضاَء بَْعَدَما أُبْرَِم إِبْرَاماً فَأَكْرِثْ ِمَن الدُّ قال اإلمام الصادق)عليه السالم(: )الدُّ

َعاِء َوإِنَُّه لَيَس بَاٌب يُْكرَثُ قُْرُعُه إاِلَّ يُوَشُك أَْن  رَْحَمة َونََجاُح كُلِّ َحاَجة َوالَ يَُناُل َما ِعْنَد اللِه عزَّ َوَجلَّ إاِلَّ ِبالدُّ

يُْفتََح لَِصاِحبِه(.. وما أكرث األدعية الواردة يف هذا الشهر الكريم، فلكل يوم ولكل ليلة دعاء خاصا.. فضالً عن 

التعقيبات الخاصة للصالة واألدعية والتسبيحات اليومية النهارية، و أدعية ما بعد اإلفطار وأدعية السحر 

وقد تواترت الروايات أن للصائم دعوة ال ترد فهنيئاً للمبادرين بهذه األدعية ملا تعززه من صلة مبحض الخري 

والعطاء..  

املوت يقني ال شك فيه.. أليس كذلك؟! ولو تأملنا حولنا الفتقدنا وجوهاً قد لحقت برحمة الله يف هذا 

الله  -برحمة  ونلنا  بعافية  العمر  بنا  وأمتد  الصيام،  من  منعهم  مرٌض  أصابهم  قد  البعض  نجد  العام، كام 

ر أن هذا آخر شهر رمضان لنا،  وتوفيقه- رشف الصيام، فكم من شهر رمضاٍن مىض ونحن غافلون، فلو قُدِّ

فامذا نحن فاعلون؟!

ختامًا

.. لْ أمَّ تَ : قِفْ وَ ائِمْ ا الصَّ أهيُّ
• صادق مهدي حسن



فزت ورب الكعبة

• محراب أمري املؤمنني  يف مسجد الكوفة املقدس 
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