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افتتاحية العدد
وأعدوا هلم ما استطعتم من قوة
ُ
ُ
التأه�ب
األم�ن  -ب�كل أطياف� ِه ومس�ميات ِه  -ه�و حال�ة
رج�ل
إن أه�م م�ا يتس�م ب�ه
ِ
واالس�تعداد الدائ�م ،واجلهوزي�ة العالي�ة ،التي حيت�اج إليه�ا يف غال�ب األوق�ات ،إذ ه�و
ج�دار احلماي�ة األول للحواض�ر املدني�ة ،ال�ذي يتحس�س األخط�ار والتهدي�دات ً
أوال
ب�أول قب�ل كل أح�د.
ل�ذا كان أه�م أولويات�ه التي الب�د ل�ه أن يهت� َم به�ا وينميه�ا يف مجي�ع مفاص�ل
أف�راده ه�و االس�تعداد واجلهوزي�ة ،وه�ذا العن�وان يض�م يف طيات�ه وجنبات�ه ك ّم ً�ا
.
ً
ضخم�ا م�ن اآللي�ات واألف�كار واخلط�ط و ...التي ع�ن طريقه�ا يرف�ع معنوي�ات أف�راد ِه
ويكس�بهم اللياق�ة التام�ة يف التص�دي لألخط�ار والتهدي�دات.
أه�م ه�ذه اجلاهزي�ة والكف�اءة ه�و اجلان�ب املع�ريف والنفس�ي ،فالت�زود
وإن م�ن ِّ
املع�ريف والنفس�ي باملق�دار ال�كايف ال�ذي حيص�ن أف�راده م�ن ه�ذه اجله�ة ل�ه أث�ره
.
الكبير يف اس�تقرار أجه�زة األم�ن املختلف�ة.
واجلان�ب املع�ريف ينقس�م إىل معرف�ة ختصصي�ة مهني�ة ،حبس�ب املوق�ع والتخص�ص
ال�ذي ميارس�ه الف�رد الواح�د ،ومعرف�ة إمياني�ة عقائدي�ة وتطبيقي�ة تع�زز عن�ده مش�اعر
ال�والء واالرتب�اط بالق�وة اإلهلي�ة القاه�رة املتصرف�ة يف ه�ذا الك�ون.
َ
رج� ِل األم�ن ،كذل�ك
فكم�ا أن القس� َم
حل� َريف عن�د ُ
األول مه� ٌم لتكمي� ِل اجلان�ب ا ِ
الفلس�في
القس�م الثان�ي مه�م ب�ل مبس�توى ع�ال م�ن األهمي�ة ،إذ ه�و ُيو ِف� ُر الداف� َع
َّ
.
والش�رعي هل�ذه التضحي�ة الكبيرة التي يق�وم به�ا رج�ل األم�ن جبه�ده ووقت�ه
العقل�ي
َّ
َّ
وراحت�ه حت�ى يص�ل إىل التضحي�ة بنفس�ه يف س�بيل الوط�ن وأف�راده.
وه�ذا ال حيص�ل  -ع�ادة  -إال مبس�وغ منطق�ي يوف�ر ل�ه الداف�ع حن�و ه�ذا الن�وع
م�ن التضحي�ة ،وإال فيك�ون بن�اء رج�ل األم�ن بن�اءاً مه�زوزاً غير مس�تقر س�رعان م�ا
ينه�ار عن�د أول مواجه�ة فيترك اجملتم�ع  -بعدئ�ذ  -عرض�ة ألن�واع األخط�ار تفت�ك
ب�ه وتنخ�ر كيان�ه ،فالوع�ي الديني بش�قيه العقائ�دي والتطبيق�ي مه�م لرج�ل األم�ن
ً
ً
ً
ً
عقائدي�ا
فكري�ا
تس�ليحا
مس�لحا
أهمي�ة قص�وى ،ل�ذا ن�رى املقات�ل منه�م إذا م�ا كان
باملق�دار ال�كايف أكف�أ م�ن اآلخ�ر غير املؤه�ل ذل�ك التأهي�ل مب�ا ال يق�اس م�ن
ّ ُّ
�ت ِف َئ ً�ة َ
التف�اوت ،ق�ال تع�اىلَ P :
ك�م ِّم�ن ِف َئ� ٍة َقلِيلَ� ٍة َغلَ َب ْ
ير ًة ِب� ِإ ْذ ِن اللِ َوالل َم� َع
ك ِث َ
.
الصا ِب ِر َي�ن Oالبق�رة...249/
َّ
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Pقل هل �ن ن� ِّبئ ْ
ك ِبلخسين
ِ
َ
َّ َ َ َّ
َْ
ُ
ل َس ْع ُيمْ
الين ض
أعاال ً* ِ
َْ
ُّ ْن َ َ ُ ْ َ ْ َ ُ َ
َ
س
اة ادل� ي�ا وه يح بون
ِف الي ِ
ُ
َ
ً
َ َ
َّ ُ ْ ُ ْ ُ َ ُ ْ
س
ح
ي
ولك
أنم
ِ نون صنعا * أ ِ
َّ
َ
َ ِّ ْ َ ق َ
َ َ ُو َ
ائ ِه
ال
�
ل
و
م
ب
ر
ات
آي
ب
ا
ف
ك
ين
ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َُ
ُ
َ
َ
فَ َ
ْ َْ ُ
مي لمْ
ال ْم ف َل ُن� ق� ُ
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ِ
ْ
ْ ً
َ ْ َم ل ق� َ� َ
ام ِة َوزانO
يو ا ِ ي

الكهف.105-103:

ٌ
ٌ
ثالث وما أعظمها من
آيات
آيات ُتن ّب ُه ذلك اإلنسان الذي
ٍ
ُ
التصورات اخلاطئ ِة
أخذته
والعقائد
ُ
واألفكا ُر املنحرف ِة
الباطل ِة فرتمي ِه يف ساح ِة
ا ُ
خلسران والعاقب ِة السيئة،
ح ّتى أن اهلل تعاىل يوم القيامة
ً
لوزن
ميزانا
ال ُيقي ُم هلؤال ِء
ِ
َ
اخلسران أتى
أعماهلم ،ألن
ِ
مجيع األعمال ،فال حاجةَ
على
ِ
عندئذ!
للميزان
ٍ
ِ
وللوقوف على الفائد ِة القرآني ِة
ِ
اآليات نقول:
من هذه
ِ

ً
َ
أعماال؟ فيما
األخسرون
َم ْن ه ُم
لألخسرين
أقسام
يلي عد ُة
َ
ٍ
ً
أعماال:
 -1الكافر باهلل وكتبه
ورسله ،وكذا منكر الرسول
اخلامت  dمن الديانات
األخرى الذين حرفوا دينهم
ً
شيعا ،وهذه الصورة
وكانوا
هي املتيقنة من اآليات الشريفة،
قال تعاىل:

ً
أيضا الدعوات
ومثل ذلك
الباطلة اليت تدعوا الناس
إىل ترك تقليد فقهاء األمة
وعلمائها ،ويضعون الناس يف
مهب الريح ،ومفرتق السبل،
ويتهمون الفقهاء بأن فهمهم
هو من عند أنفسهم وليس من
النيب  « :أفتخ ُر
الدين! قال ُّ
ُ
ُ
فأقول:
يو َم القيام ِة بعلما ِء أميت
علما ُء أميت كسائ ِر األنبيا ِء
َقبلي»
نهج الفقاهة للسيد حمسن
احلكيم.
 -4أصــحــــــاب الثـــــــقافـــــــات
احلديثة باسم التطور واملدنية
واحلداثة،الذين يضللون الناس
بأفكارهم املادية والباطلة
على أن الدين عبارة عن
أحكام قدمية ال تتماشى
واحلياة املعاصرة ،وأن النظام
ً
مرتبطا
اإلسالمي سوا ًء كان
بالفرد أو باجملتمع أو باالقتصاد
أو السياسة فهو ال يتعدى أن
ً
نظاما أسس وشاع يف
يكون
حقبة زمنية دون غريها ،ومن
غري الصحيح -عندهم -تعميم
املفاهيم واألفكار الدينية إىل
كل نواحي احلياة ويف كل
عصورها.

املائدة.44:
وأخرياً..ليلتفت اجلمي ُع إىل
أن املعاصي والسيئات -يف
األغلب -تؤول إىل تكذيب
الرسالة والوقوع يف حبائل
الضالل والكفر! قال تعاىل:
ُ ث َّم َ
كَ
ين
ان َعا ِق َب َة َّال ِذ َ
الس َ
وأى َأن َ
ك َّذ ُبوا
َأ َسا ُؤوا ُّ
َّ
اللِ َو َ
كا ُنوا ِب َها
ات
ِبآ َي ِ
َي ْس َت ْه ِز ُئون الروم10:
رب العاملني
واحلمد هلل ِّ
5
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اإل ْس َ
ال ِم ِد ً
ينا
Pق َو َمن َي ْب َت ِغ َغ َْ
ي ِ
اآلخ َر ِة
َفلَن ُي ْق َب َل ِم ْن ُه َو ُه َو ِف ِ
ِم َن ْ َ
ين
اس ِر َ
ال ِ
آل عمران،85:
ويف حديث "األصبغ بن نباتة"
أنه سأل اإلمام علي  عن
تفسري اآلية ،فقال اإلمام:
«كفرة أهل الكتاب ،اليهود
والنصارى ،وقد كانوا على
احلق فابتدعوا يف أديا ِنهم وهم
ص ً
َ
نعا»
حيسبون أنهم حيسنون ُ
تفسري نور الثقلني :ج3ص311
ُّ
كل من كان معانداً
-2
ً
وناصبا بالعداء ألهل بيت النبوة
 ،Dوألشياع ِهم (كما عن
بعض األعالم) ،فعن أبي عبد
اهلل الصادق :
«الناصيب شر من اليهودي،
فقيل له :وكيف ذلك يا بن
رسول اهلل؟ قال :إن الناصيب
مينع لطف اإلمامة ،وهو عام،
واليهودي مينع لطف النبوة وهو
خاص»
احلدائق الناضرة :ج 5ص .187
ً
أيضا:
وعن أبي عبد اهلل 
الناصب من نصب لنا
«ليس
ُ
أهل البيت ألنك ال جتد أحداً
بغض حممداً َ
يقول :أنا ُأ ُ
وآل
الناصب من
ولكن
حممد،
َّ
َ
ٍ
نصب لكم وهو يعل ُم أنكم
تتولونا ،وتتربؤون من عد ِونا»
معاني األخبار :ص104
 -3أصحاب الدعوات الباطلة
واألفكار املنحرفة املنتشرة يف
جمتمعنا اليوم بأمساء وعنوانني
براقة وجذابة كادعاء السفارة
أو النيابة عن صاحب العصر
 ،fالذين غرتهم الدنيا وباعوا
حظهم بالثمن األدنى ،مستندين

يف أفكارهم وعقائدهم إىل
أدلة ال قيمة هلا يف -هذا
اجملال -كاألحالم واالستخارة
وما إىل ذلك مع شديد األسف،
مستغلني الناس بعاطفتهم جتاه
القضية املهدوية وبساطتهم
فمن ابعدهم عن منهج العلم
والعلماء واملعرفة ،وأودعوهم يف
دوائر السخافات والرتهات.

ً
منتميا
 -5كل من كان
هلذا الدين اإلسالمي احلنيف
وال يسلم له تسليما يف
تشريعاته وأحكامه ،فيبتدع
أفكارا وتشريعات يتوهم
أنها الرؤية الصحيحة ملسريته
يف الدنيا ،مبتعداً كل البعد
عن الدين وأهل الدين من
العلماء والفقهاء ،وهذا النمط
املنحرف جتد له مصاديق
كثري ًة ،كبعض التشريعات
العشائرية
السنن
يف
واحملاكم الوضعية ،قال
تعاىل:
َ و َمن َّ ْ
يُ
با َأن َز َل
ل َْ
كم ِ َ
اهلل َف ُأ ْو َلـ ِئ َك ُه ُم ْال َ
كا ِف ُر َ
ون

نعمة األمن

األمن و العقيدة ()1

هانـ ـ ــي الكـ ـ ــناني

حتدثنا يف عدد سابق أنه ال ميكن تصور
حياة هانئة مطمئنة سعيدة من دون وجود
عنصر األمان فيها ،بل وال ميكن متشية
عجلة التنمية احلياتية إال بعد وجود غطاء
تعد من أهم
األمن واألمان ،ألن حالة األمن ُّ
الدعائم األساسية اليت تستند إليها احلياة،
ً
وبدونها تضحى احلياة م ّراً
علقما ،ولذا جتد
أن املقياس اليوم يف الدول املتحضرة واملتطورة
هو مدى فاعلية هذا العنصر فيها ،ومدى
مشوليته للحياة يف تلك الدول على املستوى
الفردي واألسري واالجتماعي واالقتصادي
والسياسي وغريها من ميادين احلياة.

مفهوم األمن:
6
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ُ
بشأن
تعاريف املفكرين والباحثني
اختلفت
ِ
َ
تعاريف كثريةً
ُمفرد ِة (األمن) ،فأوجدوا لنا
ومتعددة ،وال أعتقد أننا حمتاجون إىل سرد
تلك التعاريف املختلفة بعدما أغنانا علماء اللغة
بتعريف واسع وشامل ينطبق على اجلميع،
وهو يعين يف اللغة( :طمأنينة النفس وزوال
اخلوف) ،فاإلنسان اآلمن هو املطمئن على
نفسه وعرضه وماله وحياته ،والبلدة اآلمنة
هي البلدة املطمئنة بكل شؤونها وميادينها.
ومن هنا انقسم األمن إىل أقسام متعددة

كـاألمن العقائدي والفكري والوطين
والسياسي واالقتصادي وغريها ،وكلها
تهدف إىل طمأنة النفس وإذهاب اخلوف
األمن به،
عنها يف ذلك اجملال الذي َتسمى
ُ
فاألمن الوطين ً
مثال هو كون البلد مستقراً
ً
مطمئنا ال اضطراب فيه وال تشويش،
وكذلك احلال بالنسبة إىل األمن العقائدي
الذي حنن بصدده -والذي يعين :إقامةعقائد
أمن عقائدي ٍة) تقو ُم حبماي ِة
ِ
(منظوم ِة ٍ
الناس من أي فكر ضاللي مسموم ،وحتصني
اهلوية اإلسالمية من كل التيارات اإلحلادية
واملنحرفة.
إذن :فاألمن العقائدي هو عبار ٌة عن فلرتة
وغربلة للغذاء ال َع َقدي الذي يتناوله اإلنسان
من الوسائل واملصادر املتعددة ،فيقوم األمن
العقائدي ،بأدوات وخربات خاصة  -سنتعرض
هلا الحقاً ان شاء اهلل تعاىل -بتصفية املدخول
العقائدي للفرد املسلم ،فيقوم بفرز الغث من
السمني ،والصاحل من الطاحل ،واحلقيقة
مفحوص
عقائدي
من الوهم ،فيقد ُم ُه كزا ٍد
ٍّ
ٍ
وسامل من كل خط ٍر ،عندها يطمئن اإلنسان
ٍ
املسلم لتلك العقيدة الصحيحة ويعيش معها
بال.
باستقرار نفسي وراح ِة ٍ

كلمات و خطب

عليٌّ jوالفتنة

سيد حممد الشريفي

قال أمري املؤمنني َ :
ي ْال ِف ْت َن ِةْ َ ،
ول َي ُ
«أ ُّي َها َّ
اسَ ،ف ِإ ِّني َف َق ْأ ُت َع ْ َ
ت َئ َعلَ ْي َها
الن ُ
ك ْن ِل َي ْج َ ِ
ْد َأ ْن َما َج َغ ْي َه ُب َهاْ ،
واش َت َّد َ
اس َأ ُلو ِني َق ْب َل َأ ْن َت ْف ِق ُدو ِنيَ ،ف َو َّال ِذي
ييَ ،بع َ
كلَ ُب َهاَ ،ف ْ
َأ َح ٌد َغ ْ ِ
اع ِةَ ،
َن ْف ِسي ِب َي ِدهَ ،ل َت ْس َأ ُلو ِني َع ْن َش ْيءٍِ ،في َما َب ْي َن ُ
ك ْم و َب ْ َ
ْدي ِما َئ ًة
الس َ
ول َع ْن ِف َئ ٍة َته ِ
ي َّ
وم ِّط ِر َح ِ َ
اخ ِر َ
ض ُّل ِما َئ ًة ،إِ َّل َأ ْن َب ْأ ُت ُ
الا،
كا ِب َهاَ َ ،
اع ِق َها ،و َقا ِئ ِد َها َ
ك ْم ِب َن ِ
و ُت ِ
وسا ِئ ِق َها و ُم َن ِ
ي ُ
وت ِم ْن ُه ْم َم ْو ًتا» نهج البالغة :ج ،1ص.182
و َم ْن ُي ْق َت ُل ِم ْن َأ ْهلِ َها َق ْت ًل ،و َم ْن َ ُ
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ُ
ُ
ستعمل يف اللّيالي
السواد ،و ُت
فقأت :مبعنى
قلعت وتغلّ ُ
ُ
بت عليها ،وغيه ُبهاَ :س ّد ُة َّ
َ
َ
َ
ُ
وميوت إن مل
الكالب ،وكل َمن تعض ُه َي ُّن
الشديدة السواد ،والكل ُب :دا ٌء ُي ُ
صيب ِ
يباد ِر العال َج.
وقيل يف الفتنة :أنها ُ
وقعة ا َ
ّ
جل َم ِل َحي ُ
السذ َج من الناس ،فهل جيو ُز
ْث أصابت احلري ُة
بعض كبا ِر الصحاب ِة؟ ثم ْ
ُ
ؤخذ أموا ُ
ُ
هل ُت ُ
تنتحل اإلسال َم ظاهراً ،وفيها ُ
هلم
قتال فئ ٍة
رب؟ وكيف ُيعامل أسراهم؟
كغنائم َح ٍ
ِ
إال أن اإلمام  كان يرى أن نقض العهود وشق عصا األمة لن ُيبقي من اإلسالم
إال امسه ،ومن القرآن إال رمسه ،وستطمس معامل الدين ،فبال َغ يف نصيحة القوم من
خالل الكتب والرسل ،فلم يستجيبوا للحق ،ومل يكن من سبيل إال القتال ،فقاتلهم
بشدة وصرامة حتى أمخد الفتنة.
وقيل :إنها فتنة اخلوارج ،ألنهم أهل صالح وقدسية ظاهرية من خالل اعتنائهم
السذج من الناس يرتددون يف قتاهلم ،والقول األول
الكبري بأداء املستحبات جعلت ُ
أنسب.
َ
حشي كاس ٍر ،وإذا ُقلِ ْ
َع ْ ُ
عت عي ُن ُه ُسلِبت
الفتنة ِب َش َب ٍح َو
ي الفتن ِة :ش ّبه اإلما ُم 
ٍّ
قدر ُت ُه وحيوي ُت ُه كما تشري عبار ُة (عني الفتنة ) ،إىل أن اإلمام  كان يتجه يف
مواجهته للفتنة إىل مراكزها األصلية ،ورموزها األساس ،وال يقصد املغرر بهم فيها،
فالفتنة تزول إذا زال مركزها.

هكذا كانوا

من مساوئ األخالق
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عن عمرو بن نعمان اجلعفي
قال« :كان ألبي عبد اهلل
 صديق ال يكاد يفارقه
إذا ذهب مكانا ،فبينما
ّ
احلذائني
هو ميشي معه يف
َّ
(بالتشديد وهم صانعو النعل)
ومعه غالم له سندي ميشي
خلفهما إذ التفت الرجل يريد
غالمه ثالث مرات فلم يره
فلما نظر يف الرابعة قال :يا
ابن الفاعلة أين كنت؟ قال:
فرفع أبو عبد اهلل  يده
فصك بها جبهة نفسه ،ثم
قال :سبحان اهلل تقذف أمه!
قد كنت أرى أن لك ورعا
فإذا ليس لك ورع ،فقال:
علت فداك إن أمه سندية
ُج ُ
مشركة ،فقال :أما علمت
أن لكل ُأ ّمة نكاحاَ ،ت َن َّح
عين ،قال :فما رأيته ميشي
معه حتى فرق املوت بينهما»
الكايف :ج2ص.324
تعد بذاءة اللسان من األمراض
واآلفات اخلطرية املنتشرة يف

هاني عبد الرضا

وسطنا االجتماعي مع شديد
األسف ،فنسمع السب والشتم
حتى من اآلباء واألمهات
حبق أبنائهم ،والسائق مع
الراكبني ،والطالب مع
زميله ،ورجل الشرطة مع
غريه ،وهكذا ،ويرتكز
هذا املرض بنسبة كبرية
يف الوسط الذي يكثر فيه
االختالط.
والبذاءة تعين الكالم
القبيح ،وهي تشمل السب
والفحش والقذف ،فأما السب
فهو الشتم كقول القائل( :يا
كلب ويا خنزير وما شابه
ذلك) ،وأما الفحش فهو كل
كالم يقبح التصريح به
كاأللفاظ النابية اليت تسمع
من هنا وهناك على ألسنة
البعض ،وأما القذف فهو
اتهام الغري بالفاحشة كقول
القائل( :يابن الزانية وما إىل
ذلك) ،وبعد هذا نريد أن
نتعرف بشيء من االختصار

على أهم أسباب هذا املرض
الفتاك ،فمن أسبابه:
 -1غياب ثقافة القرآن وسنة
املعصومني  عن سلوك
البذائني والفحاشني ،قال
تعاىلَ :و ُقو ُل ْ
اس ُح ْس ًنا
وا ِل َّلن ِ
البقرة83:
بل وحيذرنا من ذلك بقوله:
َ ما َيْل ِف ُظ ِمن َق ْو ٍل إِ َّل َل َد ْي ِه
يب َع ِتيدٌ ق8:
َر ِق ٌ
ول
قال الصادق  عن َر ُس ِ
اهللأنه قالَ :
بُ
ك ْم
«أل ُأ ْخ ِ ُ
ك ْم ِم ِّن َش َب ً
ِب َأ ْب َع ِد ُ
ها َقا ُلوا َبلَى
َّ
ول الل َق َ
َيا َر ُس َ
اح ُ
ش
الْ :ال َف ِ
ْالَُت َف ِّح ُ
ش ْال َب ِذي ُء»
الكايف :ج2ص291
 -2استحكام العادة السيئة
يف سلوك اإلنسان ولسانه
حبيث تصري جزءاً ال يتجزأ
منه بسبب ما اعتاد عليه يف
احمليط األسري واالجتماعي
الذي يعيش فيه ،فالكلمات
السيئة ال تكاد تفارقه يف
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ً
مانعا من أهل النار»
أكثر جمالسه وال جيد
ً
رادعا من نفسه يقلعه من ال حيضره الفقيه :ج352 ،4
وال
من عادته املستحكمة تلك ،و يكفي أن البذاءة مما يأمر
إذ من استحلى بتلك األلفاظ بها الشيطان ويدعو هلا ،قال
يعسر عليه الفطام ،وقال تعاىل:
الشي َ
َّ
الشاعر:
ان َي ِع ُد ُ
ْط ُ
ك ُم ْال َف ْق َر
ُّ
ّ
كالطفل ْ
ال ّنفس
شب على َو َي ْأ ُم ُر ُ
إن تهمله َّ
كم ِب ْال َف ْح َشاء َوالل
كم َّم ْغ ِف َر ًة ِّم ْن ُه َو َف ْض ً
حب ال ّرضاع وإن تفطمه ينفطم َي ِع ُد ُ
ّ
ال
ُّ
اس ٌع َعلِي ٌم البقرة268:
َوالل َو ِ
 -3اجلهل بعاقبة البذاء وأثره وعلى أي حال فعند الرجوع
ً
ً
دنيويا
وأخرويا ،فأما األثر إىل الرواية املباركة خنلص
الدنيوي فهو أن بذاءة اللسان إىل بعض الفوائد املهمة
ً
جتعل صاحبها
ممجوجا هي:
ً
ومبغوضا عند الناس ،قال أ -حجم شناعة ومبغوضية
رسول اهلل :
البذاءة عند اإلمام الصادق 
ّ
«إن من شرار عباد الل من حيث أنه  صك جبهته
ُتكره جمالسته لفحشه»
الشريفة حني مساعه تلك
وأما األخروي فكما قال العبارة من صديقه ومالزمه.
رسول اهلل« :إن الفحش ب -أن البذاءة يف اللسان
ً
قذفا بالفاحشة ،مما
من البذاء ،والبذاء يف النار» تعد
الكايف :ج1
يرتتب على ذلك أحكام
وقال الصادق :
القذف ،وهي :أن «القاذف
«من خاف الناس لسانه فهو جيلد مثانني جلدة وال تقبل

له شهادة أبدا إال بعد التوبة
أو يكذب نفسه ،فإن شهد
له ثالثة وأبى واحد ،جيلد
الثالثة وال تقبل شهادتهم حتى
يقول أربعة" رأينا مثل امليل يف
املكحلة»
كما عن اإلمام الصادق
 الوسائل :ج26ص،177
ومما يالحظ أن اإلمام
ً
قذفا حتى مع
 اعتربه
املشركة! فكيف باملسلمة؟!
ج -مقاطعة اإلمام الصادق
 لذلك اإلنسان رغم أنه
صديقه ،ومل يكلمه حتى
املوت.
د -نفي الورع عن أصحاب
القول الفاحش وبالتالي انتفاء
الدين ،فقد ورد يف األثر:
«ال دين ملن ال ورع له» كما
عن الرضا 
99
الوسائل ج16ص211
واحلمد هلل رب العاملني
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آثار الغضب السلوكية
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قال بعض علماء األخالق :الغضب شعلة
نار اقتبست من نار اهلل املوقدة إال أنها
ال تطلع على األفئدة وإنها ملستكنة
يف طي الفؤاد استكنان اجلمر حتت
الرماد وتستخرجها محية الدين من
قلوب املؤمنني أو محية اجلاهلية
والكرب الدفني من قلوب اجلبارين اليت
هلا عرق إىل الشيطان اللعني .
ومن العجب أن الناس  -أكثر
الناس  -ال حيدث نفسه بعالج هذه
احلالة النفسية القبيحة يف أغلب
األوقات مع جزم هؤالء باآلثار املهلكة
والذميمة للغضب ،والتوابع املضرة

السيد يوسف املوسوي

القبيحة ،فإن الغضب يدفع باللسان إىل
الشتم والسب ،وإبداء سوء اآلخرين،
وهتك أسرارهم ،والشماتة مبصائبهم،
والسخرية واالستهزاء باإلنسان ،وغري
ذلك من قبيح الكالم واألفعال مما
ال يق ّره عاقل ،وأشد من ذلك كله ما
حيصل من الندامة بعد انقضاء مدته
وزوال موقفه وثورته ،وما خيلف من
عداوة األصدقاء ،ومشاتة األعداء،
وتعكري صفو النفس وتأمل الروح
والبدن .
ً
أيضا مع كل
كما أن من العجب
هذا َ
الشني والسوء آلثار الغضب ومازال

الكثري منا يتوهم أن الغضب دليل
الرجولة والشهامة ،مع أنه مطلع على ما
يصدر من غريه عندما يغضب من األفعال
القبيحة املشينة كأنها حركات صبيان
مغرورين أو كاجملانني ذوي التصرفات
العشوائية واحلركات غري املنتظمة،
فرمبا عجز الغاضب عن التشفي وإطفاء
نار غضبه ،فيعمد إىل متزيق ثيابه ولطم
وجهه أمام الناس وحبضور الصديق
والعدو ،ما جيعله يف مواقف خمزية من
اللوم والسخرية واالزدراء ،ورمبا جيد
من يرد عليه سبه وشتمه ومجيع كالمه
السيئ فيذوق الذل واهلوان ،لذا روي عن
رسول اهلل :
«الشجاع من ميلك نفسه عند غضبه»
جامع السعادات :ج1ص.258

11
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و للغضب آثار سيئة على األسرة
واجملتمع  ،فإن سيئات الغضب ونتائجه
الوخيمة كثرية تتعدى مساحة الفرد
إىل األسرة واجملتمع ،ذلك أن الغضب
يبعد املرء عن طبيعته البشرية بال
شعور ويشل حركة تفكريه يف
مواجهة املواقف ويثري يف النفس نوازع
الشر ويفقده رشده ،فيكون سلوكه
من غري اتزان بعيداً عن احلكمة
والعقل ،ألن الشيطان يف هذه اللحظة

هو القائد واملشري وهو الذي يسيطر
على حتركاته ولسانه ،فيخرجه عن
صوابه.
أما تأثري الغضب على مستوى األسرة
فهو عامل فعال فيتفكك األسرة
وتشتيت مشلها بسبب حلظة غضب
فتنقطع أواصر القربى وينهدم البناء
األسري ويضيع األبناء بسبب حلظة
غضبية غري منضبطة ،قد تؤدي إىل
نزاع يصل إىل حد الطالق أو قطيعة
رحم أو عقوق والدين أو حتى إىل إزهاق
روح.
كذلك تأثري الغضب على اجملتمع فإن
ما ينجم عنه من توليد ومتكني احلقد
يف القلوب ،وإيذاء اآلخرين يعترب من
مفرقات اجملتمع القوية ،ألن الغضب
ً
جممعا لكل شر
حالة نفسية تكون
وسوء ،وهو مفتاح الشرور ،فإذا امتألت
القلوب بالبغضاء واحلقد والضغينة
فإنه سيعيش اإلنسان يف جمتمع هو يف
خصام دائم وانفصال فردي قائم على
رفض اآلخر بطريقة سلبية تهجمية
تعتمد على مقابلة السيئة مبثلها مما
يساعد على انتشارها الذي بدوره يفقد
اجملتمع استقراره وأمنه وخيلق جواً من
القلق املستمر بسبب القطيعة وتفكك
الروابط االجتماعية.

ُ
األسرة اآلمنة

يوسف محيد
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يتصدر البث الفضائي اليوم وسائل اإلعالم
يف حياة اإلنسان ،فأكثر وقت ميكن أن
يقضيه الفرد اليوم هو أن تكون عيناه
مشدودتني إىل شاشة التلفاز برباجمها
الكثرية املتنوعة والشاملة جلميع املراحل
العمرية.
وال يستهان بهذه اآللة اإلعالمية املهمة،
فهي اليوم ترسم للكثري من الصغار والكبار
سلوكهم ومنظومتهم العقائدية واألخالقية،
ً
إقباال من قبل شركات
ومن أكثرها
ً
اإلنتاج العاملية ،نظرا ملا تدره من أرباح مادية
بسبب استهدافها لألسرة املسلمة ولشرحية
واسعة تتسع دائرتها باستمرار ،وهي شرحية
األطفال والشباب.
فعلى الوالدين االنتباه وااللتفات إىل ذلك
جبدية تامة ،واختيار الربامج اليت تدعو إىل
الدين واألخالق بنسبة كبرية يف املسلسالت
للمجتمع ٌ
جيل َيتحلى
صد َر
واألفالم ،كي ُي ّ
ِ
بصفات محيد ٍة ،ومظاه َر سلوكي ٍة حمبوب ٍة،
ٍ
وبالتالي حيصل االطمئنان واالستقرار يف
اجملتمع ،ألن ُ
ستمد اجملتم َع
ُّ
ك َّل أسر ٍة
بشخصيات متزن ٍة يف سلوكها ،وهذه
ٍ
الطريقة واآللية يف بث السموم واألمراض

األخالقية ضمن األفالم واملسلسالت قد
جنح بها أصحاب الشركات العاملية املنتجة
وخذ ً
لذلكُ ،
ُ
املسلسالت
مثاال على ذلك ما تبث ُه
الرتكية أو العربية أو األجنبية من خالع ٍة
واحنالل ُخلُقي ،وإباح ِة العالقات احملرمة والزنا
ٍ
والسفاح ،بأساليب انطلت على بناتنا وأبنائنا
وعوائلنا ،وعلى العكس جند النتيجة على
أوالدنا وعوائلنا إذا كانت الربامج التلفزيونية
تؤكد على املفردات األخالقية الصحيحة،
حب اخلري والصالح بني الناس،
وتركز على ِّ
َ
الوسيلة اإلعالمية األوىل  -كما قلنا -
فإن
اليوم هي هذه الشاشة األلكرتونية ،وكثري
من الشخصيات اإلجيابية والسلبية تأخذ
مادتها السلوكية منها.
وما َنرى من بعض اآلباء اليوم من إهمال
يف هذه املسألة ال َينسج ُم واملهمة الكبرية
ُ
يتعامل
اليت يضطلع بها جتاه أسرته وبيته ،إ ْذ
اآلبا ُء مع التلفا ِز على أنه آلة هلو لقضاء الوقت،
ال أنها برامج ثقافية معدة ومقصودة إلنشاء
وتعديل وتوجيه السلوك يف اجتاه ما ،وينتج
عن اإلهمال يف هذا اجلانب عواقب قد ال
يغريها الندم وال تعاجلها احلسرات.

ثقافاتٌ مهاجرة

السيد يوسف املوسوي

اإلدمان على المخدرات كارثة اجتماعية...
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جاء يف أحد التقارير أنه :يف بعض الدول
املتقدمة تباع املخدرات علنا يف أماكن
خمصصة هلا وتباع بغرامات حمدودة جدا
وبعلم السلطات هناك ،وقد سئلوا عن
السبب فقالوا :إننا لو منعناهم ال ميتنعون
وسوف تصعد أسعارها ،وهؤالء مدمنون
سوف يرتكبون اجلرائم من أجل شراءها،
أما إذا مسحنا هلم سوف نعرف من يتناوهلا،
ويكون أمام أعيننا ،وسوف نعرف الكمية
اليت تدخل لبلدنا ونستطيع أن نتحكم
بها ،وهذه السلطات أخذت بالقول املشهور
(املمنوع مرغوب) ،وهذا دا ٌل على عجز تلك
الدول.
وال خيفى على املتتبع الكريم املضار
الصحية والنفسية واالجتماعية لتعاطي
املخدرات فهي تهدد شعوب وبلدان العامل،
وأما يف جمتمعاتنا اليوم فإن ظاهرة تناول
املخدرات تعد ظاهرة دخيلة على اجملتمع
ً
ً
استهدافيا
مشروعا
وال يبعد أن تكون
للثقافة اإلسالمية وبالتالي للشباب املسلم،
وال ننكر أن البلد يف هذه السنني فيه
ثقافات أخرى باعتبار خاطئ،
ول ُع استريا ِد
ٍ
وهو أننا ال ميكن لنا أن نسري مع العامل

إال بأكل تفاحة الغرب اليت ستخرجنا من
جنة اإلسالم ،وهذا ما جنده جيلس على
كرسي القبول يف أذهان طبقة الشباب.
ومهما يكن فإن املسؤولية امللقاة على
املؤسسات احلكومية واألهلية والدينية
هي عامل التصدي هلذه الظاهرة من خالل
املؤمترات والندوات واخلطب والكتابات
والوعظ والدعوة واملنابر احلسينية
وصلوات اجلمعة ،ومهما كانت األسباب
فإنه ال ميكن حتميل مسؤولية هذا الفساد
االجتماعي لطرف معني ،حتى اجلهات
احلكومية لن تستطيع معاجلتها دون
تعاون املؤسسات االجتماعية على اختالف
توجهاتها وتنوع اختصاصاتها ،فأمن
واستقرا البلد أمانة حيافظ عليها اجلميع.
وتبقى األسرة هي العامل األول إلحياء
أو قتل هذه الظاهرة وغريها ،فإذا كان
منهج األبوين هو اإلهمال ،وينصب اإلهتمام
ُ
فقط جبانب األكل والشرب دون الدين
واخللق ،فهذا جيعل األسرة عرضة ملشاريع
ً
وهدفا ملن يريد أن يرهق اجملتمع
الفساد،
بأمراض ومفاسد رمبا يصعب عالجها بعد
ارتكازها يف طبقات اجملتمع املختلفة.

بناء شخصية رجل األمن

نحنُ وا َ
ألخالق (..)2
مراتب الصفات

فإن
عن اإلمام الصادق « :املكارم َع ْش ٌرِ ،
تكون َ
فيك َفْل َت ُ
ْت ْ
َ
ك ْن ،فإ ّنها َت ُ
كون
أن
اس َت َطع َ
ْ
ُ
ُ
ولد ِه وال
ولد ِه،
يف ال ّر ُج ِل وال
وتكون يف ِ
تكون يف ِ
ُ
ُ
ُ
بد وال تكون يف
تكون يف أبي ِه ،وتكون يف ال َع ِ
ا ُ
سان ،وأدا ُء األما َن ِة،
أسِ ،
حل ِّرِ :
وص ْد ُق اللِّ ِ
ص ْد ُق ال َب ِ
ْ
ْ
ُ
َ
وصلة ال َّر ِح ِم ،وإقرا ُء َّ
السائ ِل،
يف ،وإطعا ُم ّ
الض ِ
ِ
ُ
َ
َ
الصنا ِئ ِع ،وال َّتذ ُّم ُم للجا ِر ،وال ّتذ ُم ُم
واملكافأ ُة على َ
َ
ُن احليا ُء».
ورأسه َّ
للصاح ِبُ ،
ِ
(اخلصال :ص ،431ح.)11
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وصل بنا الكالم أحبيت الكرام إىل التعرف
على مراتب االتصاف باألخالق احلسنة أو السيئة
وميكن القول :إن ما يتصف به اإلنسان من صفات
له ثالث مراتب ،ميكن أن نذكرها بصورة
نفص ُل الكالم فيها ،بذكر بعض
إمجالية ،ثم ِّ
األمثلة والنماذج حتى تتضح عند القارئ الكريم.
ُ
االتصاف على حنو احلال.
املرتبـة االوىل :أن يكون
املرتبة الثانية :أن يكون االتصاف على حنو امللكة.
املرتبة الثالثة :أن يكون االتصاف على حنو االحتاد،
وسنشرع ببيان هذه املراتب حسب التسلسل :
أوال  :صفة احلال (احلالة) :وهي أن يتصف
اإلنسان بصفة على وجه السرعة ويفقدها بذات
السرعة وهذا ما يسمى (باحلال) كما يف حالة

الشيخ سعد العابدي
اخلجل اليت تودي إىل امحرار الوجه ،حيث حتصل
هذه احلالة لإلنسان بوجود سببها ،وتغيب بغيابه
ً
فمثال بعض
والذي هو اخلجل كما يف املثال،
الناس قد يتصف بصفة مجيلة كالكرم ً
مثال،
لكن هذا الكرم موجود عند هذا الشخص مادام
ً
نفس ُه
عنده ما ٌل ،فرتاه
كرميا دون أن تكون ُ
ً
كرمية ،بل ألنه ُيب أن يشري إليه الناس بالكرم
فهو ينفق لذلك السبب ،وأغلب األشخاص الذين
يبتلون بهذه احلالة املراءون ،فنرى بعضهم يتصف
بوصف من أجل أن ميتدحه الناس عليه ،ولكن
سرعان ما يتخلى عنه لو خال بنفسه ،قال تعاىل:

َ َ َُ
َّ َ َ ُ َ ُ َ َّ َ َ َ َ ْ َ شَ َ
ين ْم
و ِإذا لقا ِ
الين آَموا قلا آَما و ِإذا خوا ِإل � ي� ِ
اط ِ ِ
َ ُ َّ َ َ ُ َّ َ نَ ْ ُ ُ ْ َ ْ ُ َ َّ ُ َ ْ َ ْ ُ
تزئ ب ْم َو َي ُم ُّد ُ ْ
ْ
مس
ه
قلا ِإن معك ِإنا �حن ت ِزئن*الل يس ِ ِ ِ
ُ َ
ُ �غ ْ َ
ان ْم َي ْع َمهن البقرة 14/ـ 15
ِف ط ي ِ ِ



O

فعن الباقر ( :إنها نزلت يف ثالثة ـ ملا قام النيب
 بالوالية ألمري املؤمنني  ـ أظهروا اإلميان
والرضا بذلك ،فلما َخلَوا بأعداء أمري املؤمنني 
ك ْم إِ َّ َ
نا َ ْ
َقا ُلوا :إِ َّنا َم َع ُ
ن ُن ُم ْس َت ْه ِز ُئ َ
ون) (املناقب،
ابن شهر آشوب :ج ،3ص ،) 94فأنت ترى أخي
القارئ الكريم حال هؤالء املنافقني فهم يتلونون
باألوصاف تل ّو َن احلرباءِ ،فسرعان ما يتصفون
وسرعان ما ينزعونه عن أنفسهم ،وسيأتي
بوصفُ ،
ٍ
الكالم عن املراتب الباقية.
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األول من شوال:
* عيد الفطر املبارك ،ويستحب فيه أعما ٌل كثري ٌة،ومن أفضلها زيارة املوىل أبي عبد اهلل احلسني
ُ
ثالث غفر اهلل ل ُه ما
 ،فعن أبي عبد اهلل الصادق  قال :من زار احلسني  يف ليل ٍة من ٍ
تأخ َر ،ف ِق َ
أي اللّيالي ُجعلِ ُت ِفداك؟ قالُ :
تقد َم من َذنب ِه و َما ّ
ليلة ال ِفط ِر ،أو ليل ِة األضحى ،أو ليل ِة
ّ
يلُّ :
ُّ
صف من َش ْع َبان.
الن ِ
* ويف هذا اليوم ( 1شوال) سنة(41هـ)( ،وقيل43 :هـ) أهلك اهلل تعاىل أحد فراعنة هذه األمة عمرو
بن العاص ،وعمره  90سنة.
* ويف هذا اليوم ( 1شوال) سنة (2هـ) ،غزوة قرقرة الكدر.
الرابع من شوال:
يف ليلة ( 4شوال) سنة (247هـ) ،كان مقتل املتوكل العباسي ،بأمر أبنه حممد املنتصر باهلل،
وكانت مدة خالفته  14سنة وعشرة أشهر وثالثة أيام ،وعمره  41سنة.
اخلامس من شوال:
* يف هذا اليوم ( 5شوال) سنة (8هـ) ،وبعد ً 15
يوما من فتح مكة ،كانت غزوة حنني ،وقيل:
يف النصف من شوال.
* يف مثل هذا اليوم (5شوال) سنة (60هـ) ،وصل مسلم بن عقيل إىل الكوفة ،فدخلها وبايعه من
أهلها  18ألف رجل سراً للحسني .
الثامن من شوال:
* ويف هذا اليوم ( 8شوال) سنة (1344هـ) ،هدمت اضرحة قبور ائمة البقيع و قبور باقي الصحابة
على يد الوهابيني السعوديني.
اخلامس و العشرون من شوال:
* ويف هذا اليوم ( 25شوال) سنة (148هـ)  ،استشهاد االمام السادس من ائمة اهل البيت  bاالمام
جعفر بن حممد الصادق  مسموما على يد املنصور العباسي.

وقفة مع القانون

مع دستور جمهورية العراق 2005
األستاذ الدكتور قاسم هيال
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يع��د دس��تور مجهوري��ة الع��راق لس��نة  2005الدس��تور
الثام��ن املطب��ق يف الب�لاد ،حي��ث س��بقته الدس��اتري
التالي��ة-:
 )1القانون األساسي العثماني لسنة .1876
 )2القانون األساسي العراقي لسنة .1925
 )3الدستور العراقي املؤقت لسنة .1958
 )4الدستور العراقي املؤقت لسنة .1964
 )5الدستور العراقي املؤقت لسنة .1968
 )6الدستور العراقي املؤقت لسنة .1970
 )7قانون إدارة الدولة للمرحلة االنتقالية لسنة .2004

العدد ( )2لشهر شوال 1436هـ

وكان اإلعــداد لدســتور مجهوريــة العــراق لســنة  2005يف ظــل االحتــال األمريكــي ،حيــث أعلنــت
ســلطات االحتــال بأهنــا قــررت تشــكيل جملــس لكتابــة الدســتور العراقــي القــادم ،وإهنــا ســتعني أعضــاء
هــذا املجلــس باملشــاورة مــع اجلهــات السياســية واالجتامعيــة يف البلــد ،ثــم تطــرح الدســتور الــذي يقــره
املجلــس للتصويــت عليــه يف اســتفتاء شــعبي عــام.
فــكان جــواب املرجــع األعــى ســاحة الســيد عــي احلســيني السيســتاين  Kمبــددا ملــروع االحتــال
مــن األســاس ،رافضــا فــرض تعيــن أعضــاء جملــس كتابــة الدســتور ،مؤكــدا عــى مبــدأ انتخاهبــم احلــر ،يف
اســتفتاء تارخيــي ،حيــث كان نــص بيــان ســاحته( :بســمه تعــاىل إن تلــك الســلطات ال تتمتــع بأيــة صالحيــة
يف تعيــن أعضــاء جملــس كتابــة الدســتور ،كــا ال ضــان أن يضــع هــذا املجلــس دســتورا يطابــق املصالــح
العليــا للشــعب العراقــي ويعــر عــن هويتــه الوطنيــة التــي مــن ركائزهــا األســاس الديــن اإلســامي احلنيــف
والقيــم االجتامعيــة النبيلــة ،فاملــروع املذكــور غــر مقبــول مــن أساســه ،وال بــد أوال مــن إجــراء انتخابــات
عامــة لكــي خيتــار كل عراقــي مؤهــل لالنتخابــات مــن يمثلــه يف جملــس تأســييس لكتابــة الدســتور ،ثــم
جيــري التصويــت العــام عــى الدســتور الــذي يقــره هــذا املجلــس ،وعــى املؤمنــن كافــة املطالبــة بتحقيــق
هــذا األمــر املهــم واملســامهة يف انجــازه عــى أحســن وجــه ،أخــذ اهلل تبــارك وتعــاىل بأيــدي اجلميــع إىل مــا
فيــه اخلــر والصــاح والســام عليكــم ورمحــة اهلل وبركاتــه).
يتكــون دســتور مجهوريــة العــراق لســنة  2005مــن ( )144مــادة ،مقســمة عــى ســتة أبــواب ،تســبقها
ديباجــة ،وكــا مبــن يف اجلــدول التــايل-:

إحصائية مواد أبواب دستور مجهورية العراق لسنة 2005

وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني

العدد ( )2لشهر شوال 1436هـ

لقــد أشــارت ديباجــة الدســتور إىل أصالــة وعراقــة بــاد الرافديــن ،موطــن الرســل واألنبيــاء b
ومثــوى األئمــة االطهــار  bومهــد احلضــارة ،واىل أن الدســتور كتــب تلبيــة لنــداء الوطــن واســتجابة
إلرصار املراجــع العظــام والزعــاء والسياســيني ،وذاكــرة فجائــع شــهداء العــراق شــيع ًة وســن ًة وعربــ ًا
وكــرد ًا وتركامن ـ ًا ،ونابــذة للطائفيــة والعنرصيــة ،وداعيــة للوحــدة الوطنيــة ،ومبينــة ألهــم أســس الدســتور
اجلديــد يف حتقيــق العــدل واملســاواة والتعــدد والتنــوع ،حيــث يســن الدســتور مــن منظومــة القيــم واملثــل
العليــا لرســاالت الســاء ومــن مســتجدات العلــم واحلضــارة.
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مخالفات تحتاج إلى تشريع

املوظفون ومعامالت املراجعني

18
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الح ُظ أن بعض املوظفني من منتسيب
ُي َ
دوائر الشرطة يتأففون يف بعض األحيان
ويتصرفون بعصبية عند قيامهم بإجناز
ً
وخصوصا عندما
معامالت املراجعني،
ري من املراجعني،
يكون هناك زخ ٌم كب ٌ
قدر فيه جهود
وحنن يف الوقت الذي ُن ِّ
هؤالء األخوة املنتسبني نود هنا أن نستغل
هذه الفرصة ونقدم هلم بعض النصائح
راجني منهم أن يتقبلوها منا ويأخذوها
بنظر االعتبار أثناء تأديتهم لوظيفتهم ،إذ
نلتمس منهم أن يتقوا اهلل عز وجل يف العمل
الوظيفي ،الذي هم مسؤولون عنه مبقتضى
وظيفتهم ،ويف كل ما له عالقة بعملهم،
من حتسني عالقاتهم مع املوظفني اآلخرين
يف العمل ،ومع املراجعني أصحاب املصاحل
عندهم ،وأن يراقبوا اهلل عز وجل يف عملهم،

الشيخ د.أمحد اخلفاجي

طالبني ثوابهم منه ،قائمني بواجبات وظيفتهم
مبتغني مرضاة اهلل عز َّ
وجل ،خائفني من عقابه
العاجل واآلجل ،وأن يضعوا يف حسبانهم أن
اهلل فوقهم يراقبهم وحياسبهم وجيازيهم ،فمن
جار أو ظلم أو أهمل واجبات وظيفته انتقم اهلل
منه ،وعليهم أن يتحلّوا بفضائل األخالق ومنها
على وجه اخلصوص :األمانة والصدق والعدل
والعفة والرفق والتواضع ومعاملة الناس مبا
ّ
احلق ،فعليهم
حيب أن يعاملوه به مع التزام
ُّ
أن يكونوا رمحاء بالناس ،يعاملونهم باللّطف
واحمل ّبة واإلكرام ،وأن يتغاضوا ويصفحوا عن
إِساءات اآلخرين ،والسيما سوء أخالق بعض
املراجعني الثقالء ،وأن ال ينظروا إىل املراجعني
صي اهلل حوائجهم إليه
على أ ّنهم دونهم ،إِذ ّ
مبقتضى وظيفتهم.
ونلتمس من أعزائنا املوظفني من منتسيب

الصف.3-2:
وعليهم أن حيذروا من أن يستأثروا ألنفسهم
بشيء حبكم سلطتهم الوظيفية ،يف حني
أن آخرين هلم فيه حق مسا ٍو حلقهم فيه.
وعليهم أن يستمعوا إىل ُنصح الناصحني،
ونقد الناقدين ،ل ُيصلحوا من أمرهم ،أما
املستكرب فإنه يغضب من نصح الناصحني
ونقد الناقدين ،فترتاكم أخطاؤه وآثامه،
حتى ُيف َتضح ويسقط من أعني الناس
أمجعني ،وقد خيرج من عمله الوظيفي
مطروداً.
وعليهم أن يعاملوا اآلخرين كما ُي ُّبوا أن
ُيعا َملوا هم به لو كان هو املراجع صاحب
احلاجة ،أو هو املوظف األدنى.
وعليهم أن ُيبادروا بكل ما لديهم من
استطاعة أن يقضوا حاجات ذوي احلاجات
عندهم ،أو يف دائرة عملهم ،وعليهم أن
حيذروا من اإلهمال والتسويف واملماطلة.
وأخرياً نقول إِنه مما يؤسف له أن احلضارة
الغربية قد أخذت ملصاحلها الدنيوية بكثري
من هذه الوصايا اليت جاء بها اإلسالم ،يف
حني أن التأخر احلضاري الذي أصيب به
املسلمون اليوم ،قد جعلهم يرتكون العمل
بهذه الوصايا مع علمهم بها ،وجيلبون إىل
دوائرهم التعقيدات اليت تركها الناس من
حوهلم.
ونتمنى يف الوقت ذاته أن يكون هناك
تشريع يعمل على احلد من الظواهر السلبية
ويعاقب مرتكبيها من أجل خدمة وطننا
العراق احلبيب.
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دوائر الشرطة أن يلتزموا مبا أوجب اهلل
عليهم ،وأن يبتعدوا ع ّما ح ّرم اهلل عليهم ،مهما
تع ّرضوا خالل وظيفتهم ملغريات مالية أو غري
مالية كالرشوة ،وإيثار مصلحة أنفسهم على
مصاحل أصحاب احلقوق ،إىل غري ذلك من
احملرمات ،ومنها الغيبة ،والنميمة ،واإلضرار
بال ّناس ،واإلفساد فيما بينهم.
وعليهم أن يتواضعوا للناس ،والسيما أهل
األقدار واملكانات العلم ّية واالجتماعية،
وأن حيذروا من أن تأخذهم الع ّزة باإلثم،
واالستكبار عن ال ّنصح.
وعليهم أن حيذروا من الظلم واجلور وحرمان
هلوى
ذوي احلقوق حقوقهم ،وإيثار غريهم
ً
من األهواء ،فمن ظلم عباد اهلل يف الدنيا
كان اهلل يوم القيامة خصمه ،ومن الظلم
تيسري مصاحل األقربني واألصحاب ،وأعضاء
اجلماعة احلزبية اليت هو منها بني ذوي
احلقوق املتساوية ،بل جيب عليه إتاحة الفرص
ً
علما
هلم بالتساوي ،وتفضيل من هو األكفأ
ً
ً
ً
ودينا ،وليس شيء أدعى إىل
وعمال
وإخالصا
تعجيل نقمة اهلل على عبده ،وحتويل نعمته عنه
من الظلم ،فليحذروا من دعوة املظلوم ،إذ
ليس بينها وبني اهلل حجاب ،وإِن اهلل للظاملني
لباملرصاد.
وعليهم أن ُيسنوا إىل من هم حتت سلطتهم
من موظفني ،وإىل ذوي احلاجات ،باالبتسامة
وحسن االستقبال ،والقول
يف وجوه املراجعنيُ ،
ا ّللني ،مع معاملة اجلميع بالعدل.
وعليهم أن حيذروا من الوعد التسويفي
يهمه الوفاء به ،فاخللف
الكاذب ،الذي ال ُّ
يف الوعد يوجب املقت عند اهلل وعند الناس،
وليضعوا نصب أعينهم قول اهلل عز وجل:

َ
َ َ ُ ُ َ َ َ َت ف ْ َ ُ َ
َ ُّ َ َّ َ َ ُ
الين آَموا ِل تقلن ما ل ��علن
يا أيها ِ
َ
َ
ُ
ُ
ُ
ْ َ َّ ْ َ
َت ف ْ َ َ
َ ُ َ َ ق ْ تً
َ
�
الل أن تقلا ما ل ��علن
د
ع
ا
ِ
* ك ب�ر م� ِ

جريمة وأثر

جرمية ختريب املمتلكات العامة
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عد إتالف املمتلكات العامة
ُي ّ
من اجلرائم اليت تتعلق حبق
اجملتمع ،كونها ال تؤدي
لضرر فرد بعينه بل تتجاوز
ذلك إىل إحلاق اخلسائر
املالية الفادحة بالدولة.
ًّ
إن محاية املمتلكات العامة
مسؤولية تقع يف جمملها
على كل من يعيش على
ً
مواطنا كان
تراب الوطن
ً
مقيما ،والبد من تكاتف
أو
اجلهود حلماية املمتلكات
العامة مع إقامة وتنظيم
محالت توعوية للمحافظة
عليها يف املدارس وخاصة
يف الصفوف األولية.
ولقد أوىل ّ
املشرع العراقي
اهتماما ً
ً
بالغا بهذه اجلرمية،
نص يف املادة ( )197من
فقد َّ
قانون العقوبات العراقي رقم
( )111لسنة  1969على أن:

 -1يعاقب باإلعدام أو السجن
املؤبد كل من خرب أو هدم
أضر إضرارا ً
بليغا
أو أتلف أو َّ
ً
أمالكا عامة
عمداً مباني أو
أو خمصصة للدوائر و املصاحل
احلكومية أو املؤسسات أو
املرافق العامة أو للجمعيات
املعتربة قانونا ذات نفع عام أو
منشآت النفط أو غريها من
منشآت الدولة الصناعية أو
حمطات القوة الكهربائية
واملائية أو وسائل املواصالت
أو اجلسور أو السدود أو
جماري املياه العامة أو
األماكن املعدة لالجتماعات
العامة ،أو الرتياد اجلسور
 ،وذلك بقصد قلب نظام
احلكم املقرر بالدستور.
 -2وتكون العقوبة اإلعدام
إذا استعمل اجلاني املفرقعات
يف ارتكاب اجلرمية أو

إذا جنم عن اجلرمية موت
شخص كان موجوداً يف تلك
األماكن.
 -3وتكون العقوبة السجن
املؤبد أو املؤقت إذا وقعت
اجلرمية يف زمن هياج أو
فتنة أو بقصد إحداث الرعب
بني الناس أو اثناء الفوضى
دون أن يكون قصد الفاعل
قلب نظام احلكم املقرر
بالدستور.
 -4وتكون العقوبة السجن
املؤقت لكل من تسبب قصداً
يف تعطيل شيء مما ُذكر يف
الفقرة ( )1أو عرقلة انتظام
سريها.
ويكم على اجلاني يف
ُ -5
مجيع األحوال بدفع قيمة
الشيء الذي خربه أو هدمه
أضربه))
أو أتلفه أو َّ
َّ
إن التعدي على املمتلكات

د.أمحد علي عبود
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العامة من اجلرائم اليت جيب
التصدي هلا ومعاجلتها من
قبل األسر اليت يقععلى عاتقها
توجيه وتثقيف أبنائها بضرورة
احلفاظ على املمتلكات
العامة وجتنب تدمريها
كمسؤولية اجتماعية ووطنية
ودينية ،كما متتد املسؤولية
إىل املدرسة واملسجد فيما
يأتي التنسيق فيما بني
الوزارات واجلهات املسؤولة
وإدارات التعليم ،رافداً
ً
هاما لتفعيل الدور التوعوي
وإطالق احلمالت التوعوية
ووضع اللوحات اإلرشادية
يف مواقع املمتلكات على
أن تتضمن عبارات التوعية
والتحذير بضرورة احلفاظ
على املمتلكات العامة.
ويالحظ أن العبث باملمتلكات
العامة يف الشارع العراقي

انتشر يف اآلونة األخرية،
ً
مرتبطا بشكل
وكان ذلك
مباشر بالرتبية ،وأنه ال يرتبط
مبرحلة عمرية حمددة.
وهذا ْ
إن دل على شيء فإنه
يدل على قصور من قبل
املؤسسات والدوائر املعنية يف
معاجلة هذه الظاهرة ،وفيما
يتعلق بتوعية املواطنني بضرورة
احملافظة على املمتلكات
العامة ومحايتها من أيدي
العابثني ،مما يستوجب
ضرورة تنظيم محالت توعوية
عال من خالل
على مستوى ٍ
الطرقات والشوارع وامليادين
ووسائل اإلعالم كافة.
وميكن القول :إن هذه
تعد مشكلة كبرية
اجلرمية ّ
وحتتاج عدة جهات حللها أو
احلد منها ،وبالتالي فهي
ظاهرة سيئة غري حضارية،

وأن العمل البد أن يبدأ من
املنزل ثم املدرسة ،والبد أن
يتم وضع قانون ويتم تطبيقه
ملعاقبة املخالف.
وميكن أن نقرتح يف هذا
الصدد بوضع كامريات
احلدائق
يف
مراقبة
واملتنزهات العامة حلمايتها
من العابثني ،كما نطالب
اجلهات املعنية بفرض
حبق
رادعة
عقوبات
املخربني والعابثني لكف
أذاهم ومنعهم من التعدي
على املمتلكات العامة
مهما كانت.

مع المسؤول

حفظ ِّ
ظام
ؤون
ِ
ِق ْس ِم ُش ِ
الن ِ
ُقدسة
العل ِ
العت ِ
َوية امل ّ
َبة َ
يف َ
األهداف و املنطلقات
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بالنظر للمكانة املقدسة
اليت حتتلها حمافظة النجف
األشرف بصورة عامة من
احتضانها اجلثمان املطهر
ملوىل املسلمني واملوحدين اإلمام
علي بن طالب  ،ولكونها
قبلة العلم والعلماء ،بسبب
وجود املرجعية العليا على
ارض هذه املدينة املطهرة ،وملا
حتتله العتبة العلوية املقدسة
من مكانة خاصة يف نفوس
املوالني ،كان ألسرة حترير
جملة (سبل األمن) مع رئيس
قسم شؤون حفظ النظام يف
العتبة العلوية املقدسة األستاذ
(حاكم حسن عبد دوش)
لقا ٌء حول املهام واملسؤوليات

اليت يضطلع به هذا القسم
املهم ،فكان هذا احلوار:
ً
بداية نرحب
ُأسر ُة اجملل ِة:
بضيف اجمللة األستاذ (حاكم
حسن عبد دوش) رئيس قسم
شؤون حفظ النظام ،وندعو
اهلل تعاىل أن يعينه على مهامه
ومسؤولياته ،وأن يتقبل اهلل منه
ومن القائمني على هذا القسم
املبارك ،متى تشرفتم باستالم
مهامكم يف هذا القسم
املبارك؟
األستاذ حاكم دوش :كان
تشرفنا باستالم مهام القسم
العام احلالي ( ،)2015و حبسب
السياقات اإلدارية واألمنية اليت
كانت متبعة يف العتبة العلوية

املقدسة ،آملني من املوىل تعاىل
أن يوفقنا إلكمال مسرية
الشرف يف خدمة موالنا أمري
املؤمنني .
ُأسر ُة اجملل ِة :هل ميكنكم أن
تتفضلوا علينا بذكر جممل
أعمالكم يف قسم حفظ النظام
داخل وخارج العتبة العلوية
املقدسة؟
األستاذ حاكم دوش :باإلضافة
إىل عملي األساس كرئيس
لقسم شؤون حفظ النظام وهو
اإلشراف والتوجيه واملتابعة
ملنتسيب القسم املكلفني
باحلفاظ على مجيع مرافق
العتبة ،مبا فيها الزائرون
والعاملون فيها ،نلخص لكم
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عمل قسم شؤون حفظ النظام
ضمن النقاط اآلتية.
 -1حفظ ممتلكات العتبة
العلوية وزائريها من السرقة،
من خالل التفتيش الدقيق
واملراقبة العالية للوافدين إىل
العتبة املقدسة ،ومما يلحق
بهذا العمل هو مراقبة صناديق
األمانات واليت بدورها تقوم
حبفظ أمانات الزائرين وضمان
استعادتها من قبلهم عند
انتهائهم من مراسيم الزيارة.
 -2تنظيم دخول وخروج الزائرين
وضمان انسيابية حركتهم،
وكذلك حركة املواكب
احلسينية يف املناسبات الدينية
و التنسيق املسبق معهم.
 -3ضمان انسيابية دخول
وخروج العجالت التابعة للعتبة
و منتسبيها والوفود الرمسية،
من خالل تعريفها لسيطرات
التفتيش يف النقاط اخلارجية،
كما و يقوم القسم بالتنسيق
مع اجلهات األمنية يف احملافظة
لتسهيل دخول الوفود الرمسية
وتبادل املعلومات.
 -4تنظيم ونقل املعلومات
من وإىل أقسام وشعب العتبة
من الداخل واخلارج من
خالل االتصاالت السلكية و
الالسلكية لتسهيل األعمال
و يتحمل القسم
اليومية،
مسؤولية حفظ املفاتيح جلميع
مرافق العتبة من خالل فتح
األبواب اليت يتطلب فتحها يف
وقت احلاجة و ضمان إغالقها
عند االنتهاء.

 -5يقع على عاتق القسم
مسؤولية الكامريات اليت
تشمل الكامريات الداخلية
و اخلارجية حيث تتواجد يف
داخل العتبة و خارجها ،ومهمة
عملها هي نقل الصورة احلية
إىل مركز االتصاالت ،ومن ثم
حتويلها عند احلاجة إىل األمانة
العامة للعتبة و إىل رئيس القسم
من خالل املتابعة و املراقبة
أربع
املستمرة ،وعلى مدار
ٍ
ً
ساعة برصد احلاالت
وعشرين
َ
املشبوهة والسيئة ومعاجلتها ،و
مراقبة السياج اخلارجي للعتبة
من العابثني و املندسني الختاذ
ما يلزم بصددها.
 -6و هنا كعمل ال خيلو من
األهمية و اخلدمة للزائرين
ويتمثل بعمل شعبة خدمات
اجلنائز واليت يقوم كادرها
باستالم املتوفى من بداية
ساحة التوديع إىل العتبة العلوية
املقدسة ،وبعدها يقومون
بالصالة و الزيارة على امليت و
إعطاء هدية تدفن مع امليت.
ُأسر ُة اجملل ِة :و ما هي املشاكل
والعقبات اليت تواجهونها يف
عملكم؟
األستاذ حاكم دوش :كل
عمل ال بد أن حت ّفه املشاكل
والعقبات ،وهذه املشاكل تزداد
كلما كان العمل أكثر أهمية
ومتاسا مع حياة وأمن املواطنني،
وملا كان عملنا فيه من األهمية
الكبرية امللقاة على عاتقنا،
فقد تنوعت املشاكل والعقبات،
إذ أن هذا القسم يف متاس

مباشر مع الزائر الكريم،
هم ومسؤولية
و هو حيمل َّ
محايته وأمنه وحتقيق راحته،
فال بد واحلال هذه أن يكون
هناك مشاكل كثرية تواجه
املنتسبني ،والقسم ككل
حني العمل ،ولكننا ملا كنا
حنتسب عملنا يف سبيل اهلل
وخدمة تقربنا إليه سبحانه
فقد عقدنا العزم على تذليل
الصعوبات كافة ،من
أجل خدمة وراحة الزائرين
الكرام.
ٌ
ُأسر ُة اجملل ِة :كلمة أخري ٌة
لكم؟
األستاذ حاكم دوش :أوجه
كالمي األخوي لكل
الزائرين بالتعاون مع كل
اجلهات األمنية ومنتسيب
العتبة العلوية املقدسة،
ً
ً
حلقة واحد ًة
مجيعا
لنكون
يف خدم ِة موالنا أمري
املؤمنني ،واحلمد هلل رب
العاملني.
ُأسر ُة اجملل ِة :ويف نهاية هذا
اللقاء ال يسعنا إال أن نتقدم
لألستاذ (حاكم دوش) رئيس
قسم شؤون حفظ النظام
بالشكر والتقدير على إثرائه
للمجلة بتلك املعلومات املهمة،
داعني املوىل تعاىل له ولكل
كادر القسم ومجيع العاملني
املخلصني يف العتبة العلوية
املقدسة بقبول األعمال والفوز
بشفاعة أمري املؤمنني .

ٌ
تأهيل وإصالح
السجن

محاية السجني من التعذيب
د.أمحد اخلفاجي
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َّ
إن العقوبة قدمية قدم
اإلنسانية،
اجملتمعات
فالعقوبة هي اجلزاء الذي
ي ّرد اجملتمع به على اجلرمية،
و للعقوبة السجنية أنواع
خمتلفة كاألشغال الشاقة
و العقوبة بالسجن أو احلبس
لفرتة مؤقتة غري أنها اتسمت
يف ُجلها باحتوائها على نوع
من أنواع اإليالم و التعذيب،
وقد بذل اجملتمع الدولي

مبؤسساته ومنظماته الدولية
و العديد من الدول بشكل
منفرد جهوداً كبرية للحد
من عمليات تعذيب السجناء،
تعد إحدى االنتهاكات
اليت ّ
اخلطرية حلقوق اإلنسان.
ومما ال خيفى أن لكل
إنسان قدرته يف حتمل اآلالم
و خاصيته النفسية ،فالتعذيب
يتدرج من سوء املعاملة إىل
اآلالم احلادة و حتى إىل املوت

ً
أحيانا ،إذ يتضمن التعذيب
ثالثة عناصر جوهرية و ثابتة.
العنصر األول :ويتمثل يف
فالتعذيب
األشخاص،
يستوجب وجود شخصني:
الضحية ومرتكب أعمال
التعذيب.
العنصر الثاني :يتعلق جبوهر
التعذيب و هو إحلاقا آلالم
و املعاناة بشخص الضحية.
العنصر الثالث :يتعلق بغاية
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التعذيب ،فالغاية األساسية
اليت يهدف مرتكب التعذيب
إىل حتقيقها هي إنها كإرادة
الضحية و هدم شخصيته و
إنسان يتهب هدفا حلصول
على اعرتافاته و تصرحياته
اليت رفض اإلدالء بها ،و
بذلك ميكن أن يع ّرف
التعذيب بأنه:
إيقاع آالم بصورة قصدية
من طرف مرتكب التعذيب
على ضحيته بهدف الوصول
ً
رغما عن إرادة
إىل غايته
الشخص الضحية.
وقد أعطى املشرع الدولي
ً
تعريفا شبه شامل ودقيق
للتعذيب ،إذ ع ّر ّفته اتفاقية
املتحدة ملناهضة
األمم
التعذيب لعام  1984يف املادة
األوىل بأنه(( :أي عمل ينتج
عنه أمل أو عذاب شديد،
ً
ً
عقليا ،يلحق
جسديا كان أو
عمدا بشخص ما بقصد
ً
احلصول من هذا الشخص،
أو من شخص ثالث على
معلومات أو على اعرتاف ،أو
معاقبته على عمل ارتكبه أو
يشتبه يف أنه ارتكبه ،هو أو
شخص ثالث أو ختويفه أو
إرغامه ،هو أو أي شخص
ثالث على عمل معني)).
ويستخلص من هذا التعريف
أنه يشمل كل أنواع التعذيب
اجلسدي والنفسي املباشر أو
غري املباشر بهدف احلصول
على معلومات أو اعرتافات،

فاالعرتاف هو سيد األدلة
ً
إراديا
لذلك البد أن يكون
ً
ً
وصرحيا ،ولكن
وواضحا
االعرتاف اقرتن على مر
التاريخ باستعمال وسائل
التعذيب املختلفة و أعمال
العنف املتنوعة اليت متارس
على الشخص املتهم للحصول
على اعرتافه ،وبالرغم من
كل ما بذله اجملتمع الدولي
للقضاء على التعذيب إال أنه
يبقى أرسخ وسائل التحقيق،
والوسيلة األساسية للتحقيق.
وجتدر اإلشارة هنا إىل أن
مفهوم التعذيب خيتلف عن
مفهوم القسوة و عن املعاملة
غري اإلنسانية ،فالقسوة
هي كل إيذاء قد يصيب
اإلنسان ،وميكن أن يكون
ً
ً
معنويا ،كما أن
جسديا أو
ً
وفقا
الغرض من التعذيب -
للتعريف الذي أعطته معاهدة
مناهضة التعذيب  -هو محل
املتهم على االعرتاف ،األمر
الذي ال يشرتط فيه استعمال
القسوة ،كما ختتلف القسوة
درجة
عن التعذيب يف
اجلسامة ،فإذا كان اإليذاء
ً
تعذيبا ،و إذا
شديداً يصبح
مل يصل إىل تلك الدرجة
يصبح ً
نوعا من أنواع استعمال
املشرع
وجيرم
القسوة،
ِّ
ِّ
العراقي مجيع أفعال اجلرح و
الضرب و اإليذاء العمد اليت
يعتدي بها شخص على سالمة

جسد الغري ،وذلك يف املواد
( )416-412من قانون
العقوبات العراقي املعدل
رقم ( )111لسنة ،1969
فالسجني هلا حلق يف محاية
جسده.
وهذا التجريم حيمي
السجني ألن النصوص
حتمي كافة الناس دون
متييز ،وجيب التأكيد
على أن اإليالم الذي هو
من لوازم العقوبة ،خيتلف
عن آالم التعذيب و اإليذاء
الذي يقع على السجني
بشكل غري قانوني وغري
الزم لتنفيذ العقوبة ،ويف
الغالب يقع التعذيب على
السجني من خالل توقيع
عقوبات تأديبية تتسم
بالوحشية وعدم اإلنسانية،
ومن خالل القضايا العديدة
اليت تتعلق بالتعذيب و
املعاملة أو العقوبة القاسية
و غري اإلنسانية و املهينة
ً
ً
ودوليا،
وطنيا
يف السجون
تعد العقوبة قاسية و غري
ّ
إنسانية أو مهينة إذا كانت
غري متناسبة مع الفعل
املرتكب.
فاحلفاظ على النظام
واألمن يف حياة جمتمع
السجن ،أو غري منطقية أو
غري ضرورية أو تعسفية أو
تنتج ً
أملا شديداً.

ٌ
أمان ألهل األرض

الناس صنفان
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جاء يف كتاب االمام علي  لعامله مالك
األشرتَ :E
كو َن َّن َعلَ ْي ِه ْم َس ُب ً
«ول َت ُ
عا
ضا ِر ًيا َت ْغ َت ِن ُم َأ ْ
َ
ان إِ َّما َأ ٌخ
كلَ ُه ْمَ ،ف ِإ َّن ُه ْم ِ
ص ْن َف ِ
ري َل َك ِف ْ َ
َل َك ِف ِّ
الْل ِق،
ين ،وإِ َّما َن ِظ ٌ
الد ِ
ض َُ
َي ْف ُر ُط ِم ْن ُه ُم َّ
الز َل ُل و َت ْع ِر ُ
ل ُم ْال ِعلَ ُل ،و ُي ْؤ َتى
ْدي ِه ْم ِف ْال َع ْم ِد ْ َ
وال َطأَ ،ف َأ ْع ِط ِه ْم ِم ْن
َعلَى َأي ِ
ت ُّب و َت ْر َ
ضى
َع ْف ِو َك َ
وص ْف ِح َكِ ،م ْثل َّال ِذي ُ ِ
َّ
وص ْف ِحهَ ،ف ِإ َّن َك
ْط َي َك الل ِم ْن َع ْف ِوه َ
َأ ْن ُيع ِ
َّ
َف ْو َق ُه ْم و َوا ِلي َ
األ ْم ِر َعلَي َ
ْك َف ْو َق َك ،والل َف ْو َق
َم ْن َو َّل َك» نهج البالغة :ج ،3ص.84
تستحق هذه الوصية املباركة أكثر من
وقفة لبيان مجاهلا وروعة معانيها ،فهي
جامعة للحكمة واحلق ،وهي إذ تأتي
على لسان علي  ويف كتابه فإنها
مأثرة له ،مأثرة سياسية ونظرية بوجه
نظريات ومناهج أزمنة العنف واإلقصاء

السيد محمد الشريفي

والدكتاتورية والبطش ،هذه املأثرة متقدمة
ً
زمانا على نظرياتها مثل وثيقة حقوق
اإلنسان اليت صدرت بعد إن اجتمعت خرية
عقول بين البشر يف اهليئة الدولية ،وبعد
مناقشات واسعة ُأق ّرت ،ومازلنا نرى أثر
ً
التفوق العلوي عليها ً
واضحا ،فبينما
جليا
تقول الوثيقة األممية« :إن مجيع البشر
مولودون أحراراً ،ومتساوون يف الكرامة
واحلقوق ،وعليهم أن يعملوا جتاه بعضهم
البعض بروح األخوة» ،يأتي النص العلوي
ً
متفوقا بإنسانيته ،فيجعل الغري مبثابة
النفس ،حيث يقول  يف وصيته البنه
ً
ميزانا
احلسن « :يا بين اجعل نفسك
فيما بينك وبني غريك ،فأحبب لغريك ما
حتب لنفسك ،واكره له ما تكره هلا
 ،»......نهج البالغة :ج ،3ص.45
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ومعاملة الغري كالنفس آكد من معاملته
كأخ وأهم وأمسى.
إن البشرية ُم َع َّرضة النتكاسات كبرية،
ما مل تسرتشد ب َه ْدي اإلسالم الكبري
القلب احملمدي األصيل ،وتعيش حتت ظل
االنشقاقات الدينية واملذهبية والعرقية
احلادة ،اليت تستبيح الدم والعرض
واألوطان ،حيث عاجل أمري املؤمنني 
مرض التكرب الذي أصاب َ
َ
بعض الرعية من
جراء شعورهم بالتفوق الديين واالجتماعي
على أهل الذمة ،بتأكيده  على فكرة
النظري يف اخللق ،ليؤسس حلياة قائمة على
حرية املعتقد حتت ظالل القرآن وشعاره
املباركَ :
ل إِ ْ
ين َق ْد َت َب َّ َ
الر ْش ُد
ك َرا َه ِف ِّ
ي ُّ
الد ِ
ِم َن ْال َغ ِّي Oالبقرة256:
ً
متدفقة بالوصية
ثم جاءت النصوص العلوية
ً
هاتفة باحرتام اإلنسان ،قال
بأهل الذمة

أمري املؤمنني  جلارية بن قدامة« :وال
ً
مسلما وال معاهداً» ،وأمر حممد بن
ُت ِّقر
أبي بكر حني واله مصر بتقوى اهلل يف
السر والعالنية وخوف اهلل تعاىل يف املغيب
واملشهد ،وباللني للمسلم وبالغلظة على
الفاسق ،وبالعدل على أهل الذمة ،وأوصى
ً
رجال فقال:
«يا معقل بن قيس .....وال تظلم أهل الذمة،
وال تتكرب إن اهلل ال حيب املتكربين»
شرح النهج البن ابي احلديد :ج ،3ص173
بل ميكن اعتبار قوله « :يا أيها الناس
إن آدم مل يلد عبداً ،وال أمة ،إن الناس
كلهم أحرار»
الكايف :ج 8ص .69
من وثائق املساواة اإلنسانية بني البشر،
هذا هو إسالم الرمحة واخلري ال إسالم
العنف واإلرهاب.

أحياء عند ربهم
ٌ

السيد محمد الشريفي
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هو محزة بن عبد املطلب بن هاشم بن عبد مناف ،ومحزة لغة هو األسد لشدته وصالبته ،ومنها:
وع ِرف بـ(هاشم) ألنه ّ
هش َم
أفضل األعمال أمحزها ،أي :أمتنها و أقواها ،واس ُم جد ِه عمروُ ،
ٌ
عم الرسول
اخلب َز وحنر اإلبل وقدمها للمحتاجني من أهل مكة ملا أصابها
قحط شديدٌ ،وهو ُّ
النيب  بأربع سنوات ،نشأ محزة وترعرع يف بيت والده سيد
كب
الرضاعة ،و َي ُُ
َّ
 وأخو ُه من َّ
البيت الذي ش ّعت منه أنوا ُر النبوة واجملد
ضيف احملتاجني ،وهو
ُ
قريش وزعيمها،وساقي احلجيج ،و ُم ِّ
ً
ُ
َ
َ
والسؤدد ،حتى قيل فيهُّ « :
ُ
وأشدها شك ِي َمة » ،فكان محزة ِن ْع َم ال َع ِم ،و ِنع َم
ُّ
ْش،
أعز ً
فتى يف ق َري ٍ
األخ.
ِ
الصاحب و ِنع َم ِ
ً
النيب  مادحا ع ّم ُه محز َة أنه قالَ :
ي َّ
وعلي» حبار االنوار:
اس َحز ُة وجعف ٌر
وروي عن
«خ ُْ
ِّ
ٌّ
الن ِ
«حنن َس ٌ
ُ
وع ّمي محز ُة
لب
ج 21ص ،63وقال:
ُ
علي َأخي َ
بعة :بنو ِ
سادات أه ِل اجل ّنة ،أنا َو ٌّ
عبد املُ ّط ِ
واملهدي» تاريخ بغداد :ج 9ص ،440وقال َ « :ل ْ
َ
واحلسن واحلس ُ
كان َمكت ُو َب ًا عند
قد
ني
وجعف ٌر
ُ
ُّ
«رأيت
رسول اهلل» بصائر الدرجات:ص ،141وقال :
وأسد
ُ
السا ِبعة ،محز ُة ُ
ُ
السما ِء َّ
اهللِ يف َّ
أسد اهللِ
ِ
َ
ُ
غس ُل محز َة» كنز العامل:ج 11ص ،675وهذه الشهادات من رسول اهلل  الذي ما ينطق
ت
املالئكة ِّ
عن اهلوى كافية يف حقه رضوان اهلل عليه ملعرفة مقامه عند اهلل ،و عند رسوله  ،ومما اشته َر
ُ
ُ
ُ
قريش تهابه و ختاف
األمثال بشجاعت ِه و إقدامه ،وكانت
الشجاعة ،فكانت ُتض َر ُب
به محز ُة E
ً
َ
ُ
عالمة
ام،
منه ،حتى قيل :إنه كان يقاتل بسيفني ،وكان يض ُع عند املعارك على صدر ِه ريشة َن َع ٍ
ً
فارقة ِل ُي َ
خيف بها األعداء ،فلما أشه َرإسال َم ُه قالت العرب عنه حينئذ« :اليو َم َع َّز حمم ٌد وأن محز َة
َس َيمنع ُه» ،إذ كفوا عن بعض إساءاتهم للمسلمني ،كما قد قالت قريشَ « :و ْ
بإسالم
قد َفلَ َت ِم ّنا حمم ٌد
ِ
ع ّم ِه احلمزة فاحذروا َ
ابن أخي ِه َّ 
األسد
فإن فيه ثور ًة كثور ِة
بطش ُه وسطو َت ُه ّ
ِ
وقصروا عن أذى ِ
وكان ُ
َ
َ
لي اليسا َر
لعلي  عندما تدو ُر رحى احلرب« :
يقول
ال َغضبان »،
ياعلي ُخ ِذ اليمنيََ ،و َد ْع َ
ّ
ٍّ
ً
ً
َ
ني سوداوتني ،باس َم
وكان خطيبا مفوها
القلب »،
وللمسلمني
صبيح ْ
َ
َ
الوج ِه ذا حاجبني غليظني ،وعين ِ
ً
ً
ً
َّ
َ
احلدب على املعوزين واحملرومني،
ري
وكث
،
ء
ْطا
ع
م
سخيا
عفيفا
كرميا
،
ة
ي
أب
نفس
ذا
وكان
الثغ ِر،
ّ
َ
ِ ً
ٍ ٍ
ِ
ً
ً
رج ُع سائال أو َيطر ُد وافدا ،حتى قال كعب بن مالك يف رثائه:
إ ْذ كان َي َه ُب ما َيلك ،وال ُي ِ
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فقـــد كـــان عــــزاً أليتام ِنا
		
يريــــد بــــذاك رضــا أمحد

َ
املــــــالحم يف الــــ َبزة
وليـــث
ِ
ً
ورضوان ذي العرش والعزة

فرضوان اهلل عليه مادارت األيا ُم .....

انساب االرشاف :ج 4ص291

ٌ
صغيرة
أوراقٌ

إىل اإلسطبل

كان أم�ير البل��د يزع��م أن��ه يع��رف نظ��م الش��عر ،فأنش��د يوم��ا قصي��دة أم��ام جح��ا
وق��ال ل��ه :أليس��ت بليغ��ة؟ فق��ال جح��ا :ليس��ت به��ا رائح��ة البالغ��ة ،فغض��ب األم�ير
وأم��ر حببس��ه يف اإلس��طبل ،فظ��ل حمبوس��ا م��دة ش��هر ث��م أخرج��ه ،ويف ي��وم آخ��ر
نظ��م األم�ير قصي��دة وأنش��دها جلح��ا ،فق��ام جح��ا مس��رعا ،فس��أله األم�ير :إىل أي��ن
ي��ا جح��ا؟ فق��ال :إىل اإلس��طبل ي��ا س��يدي.

االستدراج
َّ
َّ
��ن َحي ُ
تعاىل:س َن ْس�� َت ْد ِر ُج ُه ْم ِم ْ
ْ��ث ال َي ْعلَ ُم َ
��ون
ُس�� ِئل أب��و عب��د الل  ع��ن ق��ول الل
َ
��ب َف ُي ْملَ��ى َل��هَ ُ ،
��ب َّ
��د ُد َل��ه ِع ْن َد َه��ا ِّ
ق��الُ :ه�� َو ْال َع ْب ُ
��ن
وت َّ
الذ ْن َ
��د ُي ْذ ِن ُ
الن َع�� ُم َف ُتْل ِهي��ه َع ِ
��ن ُّ
��ن َحي ُ
��وبَ ،ف ُه�� َو ُم ْس�� َت ْد َر ٌج ِم ْ
ْ��ث َل َي ْعلَ�� ُم ال��كايف :ج ،2ص،452
ِال ْس�� ِت ْغ َفا ِر ِم َ
الذ ُن ِ
وبعك��س االس��تدراج :التنبي��ه ب��زوال النعم��ة وك��در العي��ش ،كم��ا روي تفس�ير ذل��ك
ع��ن اإلم��ام الص��ادق  ،فق��د روى صاح��ب الوس��ائل ع��ن س��فيان ب��ن الس��مط ق��ال:
َّ
��ب َذ ْن ً
ب��ا َأ ْت َب َع��ه ِب َن ِق َم�� ٍة
��د َخ ْ
�يراً َف َأ ْذ َن َ
ق��ال أب��و عب��د اهلل « :إِ َّن الل إِ َذا َأ َرا َد ِب َع ْب ٍ
و ُي َذ ِّ
ك�� ُره ِال ْس�� ِت ْغ َفا َر» ج ،16ص.68

هــل تعلــم :اإلســفنج حيــوان
بحــري وليــس نباتــاً.
هــل تعلــم :أن أعــدى أعــداء
اإلنســان هــي احليــة ،ولكــن تذكــر
أن أعــدى أعــداء اإلنســان نفســه
التــي بــن جنبيــه!.
هــل تعلــم :قنفــذ البحــر ميشــي
علــى نهايــات أســنانه.
هــل تعلــم :بعــض العناكــب ميكث
( )520يوما ً بــدون أكل.
هــل تعلــم :أن نحلــة العســل إذا
لســعتك متــوت هــي علــى الفــور.

ه��ذه الس��لحفاة العج��وز البالغ��ة م��ن
ً
عام��ا فق��دت قدميه��ا
العم��ر ()90
عندم��ا تعرض��ت للق��رض بواس��طة
أح��د احليوان��ات القارض��ة ،حت��ى ق��ام
مالكه��ا بتعويضه��ا به��ذه األرج��ل
االصطناعي��ة ،وه��ي اآلن تس�ير بس��رعة
مضاعف��ة بفض��ل ه��ذه األرج��ل!
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هل تعلم:

ُ
بدائل تديم احلياة

استفتاءات

أسئلة فقهية مطابقة لفتاوى السيد السيستاني (دام ظله)
السؤال:
الجواب :بعض االختالف يف ذلك يستند إىل اختالف الفتاوىً ،
مثال بعض الفقهاء يرون
كفاية رؤية اهلالل يف أي مكان آخر يشرتك يف جزء من الليل مع بلد املكلف يف احلكم
ً
ً
وأيضا بعضهم يرى كفاية
أيضا ،وبعض الفقهاء ال يرون ذلك،
بدخول الشهر يف بلد املكلف
الرؤية بالتلسكوب وحنوه وبعضهم يشرتط الرؤية بالعني اجمل ّردة ،وبعض االختالف ينشأ من
اعتماد البعض على شهادات برؤية اهلالل يف مناطق يرى البعض اآلخر عدم إمكانية رؤية
اهلالل فيها وفق املعلومات الفلكية الدقيقة ولذلك ال يعتمد تلك الشهادات.
السؤال :هل هناك استحباب وارد حول صوم ستة أيام من شهر شوال؟
الجواب :الروايات الدالة على استحباب صيام ستة أيام من شوال غري نقية السند ،ومن
ً
ً
متفرقا ـ فليبدأ فيه بعد مضي ثالثة أيام من يوم العيد،
متتابعا أو
أراد اإلتيان به رجاء -
ً
معلال أنها
فإنه قد ورد يف بعض النصوص املعتربة النهي عن الصيام بعد الفطر ثالثة أيام
(أيام أكل وشرب).
السؤال :ما حكم الصالة والصيام الفائتة على املكلف سواء كان ذكرا أو أنثى بعد البلوغ وحال اجلهل
ملاذا يوجد االختالف غالبًا يف رؤية هالل شهر رمضان املبارك وشهر شوال؟
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باألحكام؟وإذا كان عليه القضاء فكيف يقضي ما مل يعلم عدد ما فاته من صيام وصالة؟ وهل هناك

كفارة وفدية للصيام؟

الجواب :جيوز له االقتصار يف القضاء على ما يتيقن فواته ،وتثبت عليه كفارة اإلفطار
ً
وكفارة التأخري يف القضاء إال إذا كان يعتقد آنذاك ـ اعتقاداً
جازما ـ بعدم وجوب الصيام
عليه.
السؤال :هل جيوز الصوم املستحب يف بعض األيام إذا كان الشخص عليه قضاء لشهر رمضان لعدد
العدد ( )2لشهر شوال 1436هـ

من األيام وله متسع من الوقت ليقضي ما بذمته قبل حلول رمضان التايل؟

الجواب :ال جيوز ،ولكن إذا قصد القضاء وصامه يف تلك األيام لنيل ثوابها ناله أيضا إن
شاء اهلل تعاىل.

قبس من وصايا السيد السيستاني K
للمقاتلني يف ساحات اجلهاد
آداب عا ّم ٌة ال َب َّد ِم ْن ُمراعا ِتها َّ
ري
فللِجها ِد ٌ
حتى َم َع غ ِ
وقد َ
ك َان َّ
املُسلمنيَْ ،
أص َحا َب ُه
وصي ِبها ْ
الن ُّ
يب ُ kي ِ
ق ْب َل ْ
اإلمام
عن
الَ ،ف َق ْد َ
أن َي ْبع َث ُهم إىل ال ِق َت ِ
ص َّـح ِ
ِ
ادق  jأ ّنه َق َ
ال:
َّ
الص ِ
َّ
ان َر ُس ُ
َ
«ك َ
َع ُ
اه ْم
ول الل ص إِ َذا َأ َرا َد َأ ْن َي ْب َع َث َس ِر َّي ًة د َ
َّ
َّ
ي َي َديْه ُث َّم َي ُق ُ
َف َأ ْجلَ َس ُه ْم َب ْ َ
ريوا ِب ْس ِم الل و ِبالل
ولِ :س ُ
َّ
َّ
اللَِ ،ل َت ُغلُّواَ ،
ول
ول
وف َس ِبي ِل الل َ
ِ
وعلَى ِملَّ ِة َر ُس ِ
ياَ ،
ول َت ْغ ِد ُرواَ ،
ت ِّثلُواَ ،
خا َفا ِن ً
ول َت ْق ُتلُوا َش ْي ً
َُ
ص ِب ّي ًا،
ول َ
ام َر َأ ًةَ ،
َ
ول َت ْق َط ُعوا َش َجراً إِ َّل َأ ْن ُت ْض َط ُّروا إِ َل ْي َها»
ول ْ
الكايف :ج 5ص.27
________________

معاني الكلمات:
ال تغلوا :الغلول هو اخليانة وأكثر ما يستعمل يف اخليانة
يف الغنيمة.
وال متثلوا :التمثيل هو قطع األذن واألنف وما أشبه ذلك من
التشويه جلثة الضحية بعد املوت تشفيا.
وال تغدروا :الغدر ضد الوفاء ،وهو نقض العهد أو العقد
املربم مع العدو.
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