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كيف ال تنخسُف األرُض ويهوي الفرقداْن

وجراُح الطفِّ بركاٌن على مرِّ الزماْن

سيدي يا ُحَجة اهلل.. 

أما آن األوان

َك امللقى ثالثًا دون دفٍن أو وقاْء جدُّ

ها هو اليوم مساٌء فوق احداق السماْء

أم ُتراْه.. 

حني ألقتُه ِعداْه

َل الطفَل ِشراعًا وسط حبٍر من دماْه َحَ

يِه على طول السننْي فلتعزِّ

نادبًا يف كل حنْي..

يا لثارات احلسنْي

حني تعلو بالنداْء..

رايُة تغرُس فجرًا.. 

يف ليالي كربالْء

حيدر رزاق مشران

يا لثارات احلسني..



م��ع اطالل��ِة ش��هِر االح��زان، ش��هُر حم��رٍم احل��رام، إذ تنش��ر املالئك��ة 
اجنحته��ا حزن��ًا على مصاِب آِل الرس��ول، نرفع راية احلزن على مرقد 
ام��ر املؤمن��ن »علي��ه الس��الم« لنعزي��ه ونع��زي انفس��نا مبص��اب فلذة 
كبده احلس��ن »عليه الس��الم«، الذي دون يف هذه الذكرى يوما من 
اي��ام اهلل اخلال��دة، ورس��م ملحمة تتغنى بها االجيال، وتستنش��ق منها 
عط��ر القي��م االنس��انية اليت جاء بها ديننا العظي��م، وحفل بها قرآننا 

الكريم.
لقد ثبت بالعقل والنقل أن احلسن »عليه السالم«جاء ليثّبت املسار 
ال��ذي اختط��ه جده الرس��ول االك��رم »صلى اهلل علي��ه وآله« ليحفظ 
سنته الشريفة من الزوال او التحريف، وإذ ثبت أن بعث الرسول كان 
يس��تهدف اص��الح الس��لوك االنس��اني بدلي��ل قول��ه »صل��ى اهلل علي��ه 

وآله«: )امنا بعثت ألمتم مكارم االخالق(..
ل��ذا ب��ات لزام��ا علين��ا أن نفه��م ب��أن ملحم��ة االم��ام احلس��ن »علي��ه 
الس��الم« كانت وال تزال مدرس��ة تستهدف تعليمنا استقامة السلوك 
وحسن االخالق، من تسامح وعفو وتواضع وحمبة وحسن عشرة.. وما 
احوجنا يف هذه االيام القاحلة اىل تلك املفاهيم الغضة املعشبة اليت 

تعيد للحياة لونها الرائق؟ ورائحتها الزكية!. 
فعلى الرغم من مرور أربعة عشر قرنًا من الزمان على فاجعة الطف، 
م��ازال دم احلس��ن »علي��ه الس��الم« حاض��را، ومازال��ت قضيت��ه تش��غل 
القل��وب واألفئ��دة واألذه��ان، وكأنه��ا حدث��ت باألم��س القري��ب، إن��ه 
س��ر عاش��وراء، وس��ر اخللود احلس��يين، الذي رس��م لنا أمسى األهداف 

اإلنسانية من تسامح وعفو وتواضع وحمبة وحسن ِعشرة.
لنجع��ل م��ن هذه املناس��بة احلزينة ب��ادرة يقظة يف االمس��اع واالبصار 
واالفئ��دة، فم��ن خالهل��ا نتأكد غاي��ة وجودنا يف ه��ذه احلياة، فذلك 
ه��و االس��اس ال��ذي ضحى احلس��ن »عليه الس��الم« ومن مع��ه بدمهم 

من أجل حتقيقه.

 اللجنة املشرفة على إدارة
العتبة العلوية املقدسة

راية احلزن
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حبثت جلنة إدارة العتبة العلوية املقدسة مع رؤساء األقسام والشعب 
الفنية واإلدارية يف العتبة العلوية املقدسة سبل النهوض بواقع العمل 
أمري  مرقد  لزائري  اخلدمات  أفضل  لتقديم  اجلهود  أقصى  وبذل 
املؤمنني )عليه السالم(, وذلك خالل االجتماع الدوري الذي أقيم يف 

دار ضيافة اإلمام علي )عليه السالم(.
وقال عضو جلنة إدارة العتبة احلقوقي قيصر كيكو يف تصريح جمللة 
الوالية »من أجل االرتقاء مبستوى اخلدمات اليت تقدم لزائري اإلمام 
علي)عليه السالم( وحتسني واقع عمل أقسام وُشَعب العتبة املقدسة, 
معوقات  مناقشة  اجل  من  دورية  اجتماعات  إقامة  الضروري  فمن 
املشاكل  لتلك  واجلذرية  السريعة  احللول  وإجياد  العمل  ومشاكل 
وتذليلها، وان االجتماعات املستمرة مع رؤساء األقسام والُشعب هلا 
دور مهم بتحديد القرارات املهمة ورسم خطة عمل واضحة ودقيقة 
وال ميكن حتقيق  واملستقبلية،  اآلنية  واخلطط  السياسات  وإجياد 

ذلك إال من خالل هذه االجتماعات املتكررة«.

أعلنت إدارة شركة فيض القسيم االستثمارية التابعة للعتبة العلوية 
املقدسة عن إطالق منتجاتها الغذائية من حلوم الدجاج اىل األسواق 

احمللية مبناسبة االحتفال بعيد الغدير األغر.
وقال رئيس شركة فيض القسيم االستثمارية األستاذ خالد هادي 
العلوية  العتبة  إدارة  برنامج  الوالية: »ضمن  شنون يف تصريح جمللة 
املقدسة يف دعم االقتصاد الوطين وتوفري املنتجات الغذائية مبختلف 
فيض  شركة  إدارة  بادرت  األغر  الغدير  عيد  حلول  ومع  أنواعها، 
القسيم إىل إطالق إنتاجها )دجاج فيض القسيم( مبختلف أنواعه اىل 

األسواق احمللية وبأسعار تنافسية«.
وأكد شنون، إن »مشروع منتجات فيض القسيم يأتي ضمن سلسلة 
املشاريع التنموية اجلاري اجنازها يف العتبة املقدسة من اجل تقديم 

اخلدمات ألبناء حمافظة النجف األشرف ولزائري املرقد الطاهر.

لجنة اإلرشاد والتعبئة تقلد جرحى 
الحرب وشاح أمري املؤمنني)ع( 

وتعالجهم يف داخل العراق وخارجه

إدارة العتبة العلوية تبحث مع رؤساء األقسام والُشَعب 
سبل اإلرتقاء لتقديم أفضل اخلدمات للزائرين

ضمن مشاريعها التنموية:
 شركة فيض القسيم ترفد السوق احمللية 

مبنتجاتها من حلوم الدجاج دعما لالقتصاد الوطين

أرسلت جلنة اإلرشاد والتعبئة للدفاع عن عراق املقدسات 
مستعجلة،  وبصورة  املقدسة،  العلوية  للعتبة  التابعة 
للعالج  جعفر،  وفالح  راضي  بشري  امحد  اجلرحيني 
احدهما خارج العراق واآلخر داخله فضال عن اجلرحيني 
الشيخ بهاء الناصري واملصور السيد كرار املوسوي اىل 
مستشفى الكفيل لغرض إمتام العالج على نفقة اللجنة 
اخلاصة. وقال عضو الشعبة الطبية يف اللجنة الدكتور 
جميد الطائي يف تصريح جمللة الوالية »ان املقاتل اجلريح 
بشري منتسب للواء 36 من الفرقة التاسعة قد جرح اثناء 
حترير ناحية العياضية غرب املوصل، ولديه نزف شديد 
بالعني، الذي تطلب اخالءه وارساله فورا اىل خارج العراق 
لتلقي العالج، فيما كان املقاتل اجلريح جعفر ينتسب اىل 
لواء احلسني عليه السالم من احلشد الشعيب، إذ ارسل 
اىل مستشفى الكفيل وحسب االتفاق مع الوقف الشيعي، 
الناصري  املبلغ مساحة الشيخ  اللجنة  فيما ارسل جرحيا 
والسيد املوسوي إلكمال عالجهما يف مستشفى الكفيل 
واللذان جرحا أثناء أداء واجبهما املقدس يف اللجنة بتحرير 
مدينة تلعفر من عصابات “داعش” اإلرهابية، اىل ذلك كرم 
مسؤول جلنة اإلرشاد والتعبئة للدفاع عن عراق املقدسات 
الشيخ عادل السوداني اجلرحى األبطال بتقليدهم وشاح 
أمري املؤمنني علي السالم تثمينا لتضحياتهم ودفاعهم عن 

العراق ومقدساته.
اهتماما  أولت  اللجنة   ” ان  للجرحى  السوداني  وأوضح 
وتوصيات  توجيهات  بالغا مبعاجلة اجلرحى وذلك حسب 
املرجعية الدينية، فقامت حلد اآلن بعالج حنو 300 جريح 
من قوات احلشد الشعيب واألجهزة األمنية املختلفة وعلى 
نفقتها اخلاصة، وقد متاثل مجيعهم للشفاء وبعضهم عاد 

بعد شفائه للدفاع عن العراق املقدسات.
تقديم  تواصل  مازالت  اللجنة  ان  السوداني  الشيخ  ولفت 
كل الدعم واملساعدة للجرحى وتتفقد أحواهلم، حيث بلغ 
أعداد اللذين أرسلت إىل خارج العراق حنو مخسني جرحيا
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بادرت إدارة العتبة العلوية املقدسة إىل تكريم خنبة من الكوادر الطبية 
العاملة يف جامعة مشهد الطبية ومن املساهمني يف إجناز وافتتاح مركز 
تأهيله من قبل الكوادر  الذي مت  للعيون،  املؤمنني )عليه السالم(  أمري 
والصيانة  والفنية  اهلندسية  الشؤون  أقسام  العاملة يف  والفنية  اهلندسية 

اهلندسية والعالقات العامة يف العتبة العلوية املقدسة.
وقال عضو جلنة إدارة العتبة املهندس فالح الصراف جمللة الوالية »تثمينا 
للمساهمة اخلرية اليت تقدمت بها الكوادر الطبية التخصصية العاملة 
يف جامعة مشهد الطبية بادرت إدارة العتبة العلوية املقدسة اىل تكرميهم 
إذ بدأ املركز  ملساهمتهم يف دعم املركز باألجهزة واملعدات الالزمة، 

بتقديم اخلدمات العالجية كمرحلة أوىل مع حلول عيد الغدير األغر«.
من جانبه قال الدكتور علي جنم شعاع رئيس فريق األطباء االختصاص 
املساهمني يف التربع باألجهزة واخلربات:« لنا الشرف باملساهمة يف اجناز 
هذا املستشفى التخصصي لتقديم خدماته للزائرين وأبناء املدينة يف جمال 

العيون« 
املناشئ  أرقى  من  هي  للمركز   زّودت  اليت  األجهزة   « ان  شعاع  وبنّي 
العاملية وتتخصص يف فحص العيون وهي تقدم خدماتها ملنتسيب العتبة 

والزائرين وأبناء احملافظة من خالل كوادر طبية متخصصة«.

معهد اإلمام علي)عليه السالم( 
للدراسات القرآنية يقيم عددا من 

الدورات التخصصية يف علوم القرآن 

إدارة العتبة حتتفي بالكوادر الطبية املساهمة يف مركز 
أمري املؤمنني)عليه السالم( التخصصي 

القرآنية  للدراسات  السالم(  علي)عليه  اإلمام  معهد  أقام 
عددا من الدورات املختصة يف علوم القرآن الكريم،إلعداد 
أساتذة يف علوم القرآن،بالتفسري وأحكام التالوة،والرسم 
القصرية  الدورات  عن  فضال  التجويد،  وعلم  القرآني، 
اليت يقيمها)قسم التعليم املستمر( لفرتات ال تتجاوز ستني 
يومًا. وقال املعاون اإلداري ملعهد اإلمام علي)عليه السالم( 
تصريح  يف  الدين  فخر  حممد  الشيخ  القرآنية  للدراسات 
خيضع  سنتان  املعهد  يف  الدراسة  »مدة  ان  الوالية،  جمللة 
عن  فضال  تعليمي,  ومنهاج  دراسي  جلدول  فيها  الطالب 
شروط وضوابط حمددة لقبول الطلبة يف املعهد, ومنها أن 
ودخل  املقدمات  أنهى مرحلة  قد  الطالب احلوزوي  يكون 
عدة  الختبارات  خيضع  الطالب  وان  السطوح,  مرحلة  إىل 
وضعت من قبل جلنة خمتصة للتقييم والقبول, وبعد إنهاء 
الطالب الفرتة الدراسية املقررة يتم منحه شهادة اجتياز حيق 
له من خالهلا مزاولة تعليم أحكام القرآن والتفسري والتالوة 

وحبسب االختصاص«.
دورات  أقام  افتتاحه  منذ  املعهد  ان«  الدين،  فخر  وأضاف 
عدة منها: »دورة إعداد األساتذة، خترج منها قرابة مخسني 
طالبا، ودورة أحكام التالوة وخترج منها قرابة سبعني طالبا, 
وان قسم التعليم املستمر التابع إىل املعهد أقام دورة بعنوان 
)البحث القرآني أمنوذجا( ودورة أخرى بعنوان )التوحيد يف 
نهج البالغة(, مشريا اىل مشاركة أكثر من ثالثني طالبا 
التعليم املستمر غري  الدورة«, الفتًا إىل ان« دورات  يف هذه 
مرتبطة باملنهج الدراسي الذي وضعه املعهد وهي دورات ال 

تتجاوز فرتتها من شهر إىل شهرين كأقصى حد«.
قسم  أقسام,  ثالثة  من  يتكون  »املعهد  أن  اىل  وأشار 
والنقد  القرآنية:)التفسري  العلوم  فيه  وتدرس  القرآن  علوم 
العلوم  ومجيع  القرآن  ومعاني  التالوة  وأحكام  التفسريي 
القراءة خيتص بدراسة علوم  القرآن(, وقسم  املتعلقة بعلوم 
قراءة القرآن الكريم: من أحكام التالوة والرسم القرآني 
وعلوم التجويد القرآني فضال عن مادة علوم القرآن, وقسم 
التعليم املستمر خيتص بإقامة دورات وقتية واليت ترتاوح فرتة 
إقامتها من شهر واحد إىل شهرين وحبسب الربنامج املعد 
لذلك. وبني فخر الدين ان« إلدارة املعهد رؤية بافتتاح قسم 
خاص بعلوم نهج البالغة والصحيفة السجادية وقسم علوم 
مكتبة  على  وحيتوي  املعهد  ان  مشريا  الشريف,  احلديث 
خمتصة بكتب العلوم القرآنية وكذلك وجود قسم إعالم 
والندوات  احملاضرات  وحفظ  بتوثيق  يقوم  باملعهد  خاص 

واملؤمترات اليت يقيمها املعهد«.

تشرف سفري العراق يف باكستان, الدكتور على رمحاني, والوفد 
املرافق له بزيارة مرقد اإلمام علي )عليه السالم(, بعدها التقى 
السفري برئيس جلنة إدارة العتبة العلوية املقدسة, األستاذ حممد 
حسن رزوقي اجلبان, يف دار الضيافة يف الصحن العلوي املطهر.

تصريح  يف  رمحاني  علي  باكستان  يف  العراقي  السفري  وقال 
صحفي جمللة الوالية, انه:

»مت خالل اللقاء حبث مجلة من املواضيع اليت من شانها ان تساهم 
)عليه  املؤمنني  أمري  مرقد  لزائري  اخلدمات  أفضل  تقديم  يف 
الزائرين  املقدسة الستقبال  العلوية  العتبة  السالم(, واستعدادات 

خالل زيارة أربعينية اإلمام احلسني )عليه السالم( املليونية«, 
مبينا » ان هذه الزيارة بادرة خري, ستتلوها زيارات أخرى لبحث 
املقدسة  العلوية  العتبة  اليت تصب يف خدمة  املواضيع  من  عدد 

وتقديم اخلدمات للزائرين«.
 

السفري العراقي يف باكستان يتشرف 
بزيارة مرقد اإلمام علي)عليه السالم( 

ويلتقي رئيس لجنة إدارة العتبة
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اللجنة احلقوقي قيصر كيكو ورئيس ديوان الوقف الشيعي 
السيد عالء املوسوي »دام توفيقه«.  

جملة  به  خص  تصريح  يف  الشيعي  الوقف  ديوان  رئيس  وقال 
من  خنبة  ضم  املوصل  مدينة  من  وفدا  اليوم  »التقينا  الوالية: 
ليتشرفوا  جاءوا  الذين  القدمية  املوصل  مدينة   ووجهاء  شيوخ 
فصائل  دور  وتثمني  السالم(  )عليه  املؤمنني  أمري  مرقد  بزيارة 
احلشد الشعيب ملا قدموه من تضحيات جسام لتحرير األرض 
مضيفا:  االبرار،  شهدائهم  على  والرتحم  واملقدسات  والعرض 
االشرف ضرورية جدًا  النجف  ملدينة  املوصل  أهالي  زيارة  »أن 
لكشف زيف تنظيم داعش االرهابي يف تضليل حقيقة مذهب آل 
البيت وأتباعهم وتبيان ما تنطوي عليه سرائر أهالي احملافظات 
بعامة  العراقيني  نية بني  والوسطى من حسن وصفاء  اجلنوبية 
وإخواننا املوصليني خباصة. من جانبهم قدم الوفد جزيل شكره 
الذين  البواسل  واملقاتلني  الشعيب  احلشد  فصائل  اىل  وامتنانه 

ساهموا يف حترير مدينة املوصل من براثن االرهاب الداعشي.

 

زار وفد من شيوخ ووجهاء مدينة املوصل العتبة العلوية املقدسة 
للتربك بزيارة املرقد العلوي الطاهر وكان يف استقباهلم رئيس 
جلنة إدارة العتبة املقدسة األستاذ حممد حسن رزوقي وعضو 

بادرت إدارة العتبة العلوية املقدسة وضمن االحتفال بعيد 
الغدير األغر اىل تسليم وجبة جديدة من دور جممع قنرب 
السكين اخلاص مبنتسيب العتبة العلوية املقدسة، وذلك 
أقيم يف اجملمع وحضره رئيس جلنة  بهيج  ضمن احتفال 
العتبة املقدسة احلاج حممد حسن رزوقي وأعضاء  إدارة 
اخلطيب  ماجد  والسيد  الصراف  فالح  املهندس  اللجنة 
مع  األسدي  حبيب  واملهندس  كيكو  قيصر  واحلقوقي 
حضور رئيس ومسؤولي قسم الشؤون اهلندسية والفنية يف 

العتبة املقدسة .
العلوية  العتبة  إدارة   « أن  الصراف  املهندس فالح  وأكد 
احلاصلة  االجناز  مراحل  دوري  وبشكل  تتابع  املقدسة 
والصعوبات  املعوقات  بتذليل  وتقوم  اجملمع  دور  بقية  يف 
احلاصلة كافة، وبعد تسليم الوجبة اجلديدة نعمل على 
خالل  اجنازها  سيتم  دارَا   101 تبلغ  أخرى  وجبة  تهيئة 

األسابيع املقبلة وتسليمها ملستحقيها من املنتسبني«.

وفد من مشايخ ووجهاء املوصل يزور العتبة العلوية ويلتقي رئيس 
ديوان الوقف الشيعي فيها

جلنة إدارة العتبة العلوية توزع وجبة 
جديدة من دور جممع قنرب السكين 

مركز أمري املؤمنني)عليه السالم( ينجز 
عددا من أعمال الرتجمة إىل لغات متعددة

السالم(  )عليه  املؤمنني  أمري  مركز  يف  واملتابعة  التنسيق  مسؤول  أكد 
للرتمجة حسنني عماد شبع, اجناز أعمال الرتمجة لعدد من الكتب من 

اللغة العربية إىل لغات خمتلفة.
وقال شبع يف تصريح خاص جمللة الوالية, انه« ضمن مساعي العتبة العلوية 
البيت )عليهم السالم( بصورة  املقدسة مبواكبة مسرية نشر فكر أهل 
عامة, وفكر أمري املؤمنني )عليه السالم( بصورة خاصة, أجنز مركز أمري 
املؤمنني للرتمجة طباعة وترمجة عدد من اإلصدارات من اللغة العربية إىل 

اللغات االنكليزية والفارسية واألوردو«.
وأضاف, ان » األعمال اليت أجنزت خالل الفرتة احلالية هي:كتاب)العالقة 
الفكرية يف  الشؤون  وإعداد قسم  البالغة( من مجع  نهج  اآلخر يف  مع 
)صانعوا  وكتاب  االنكليزية,  اللغة  إىل  وُترجم  املقدسة  العلوية  العتبة 
السالم علي وبنوه( تأليف مساحة السيد حممد علي احللو وُترجم إىل اللغة 
االنكليزية, وكتاب )اإلعداد الروحي لعصر الظهور( تأليف رئيس ديوان 
الوقف الشيعي مساحة السيد عالء املوسوي »دام توفيقه« ُترجم إىل اللغة 
الفارسية, وكتاب )نظام األسرة يف اإلسالم( تأليف مساحة الشيخ باقر 

شريف القرشي)رمحه اهلل( ُترجم إىل اللغة األوردية.
يذكر ان مركز أمري املؤمنني)عليه السالم( للرتمجة هو شعبة تابعة إىل 
قسم الشؤون الفكرية والثقافية يف العتبة العلوية املقدسة, وأجنز العديد 
من أعمال الرتمجة للغات اآلسيوية والغربية, فضال عن إضافة عدد من 

اللغات إىل املوقع الرمسي للعتبة العلوية املقدسة.
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أربعة ماذا  الطغات وأقّضت مضاجعهم، وأرجفت عظامهم، حروٌف  كلمة طاملا هّزت عروش 
محلت هذه احلروف من معاني حتى صنعت بهؤالء الطغاة كلَّ هذا الصنيع، واحلسني يف قربه 
واحلسني استشهَد قبل 1378 سنة، إذن ماذا حتمل هذه احلروف ملاذا مل يقف العامل بتمعن 
وإنصاف ليكتشف ما ختفي هذه احلروف بني طّياتها من معاٍن جليلة، رمبا كلٌّ يستطيع أن يضع 
لكّل حرٍف كلمة ومفهومًا يبدأ بأحد حروف هذا اإلسم املقدس، نعم احلسني)عليه السالم( 
هّز عروش الظاملني مبا محل من عنفوان السماء اليت كانت تنادي دائمًا بالعدالة وبالعبودية هلل 
وحده، محل هذا اإلسم كلَّ معاني التضحية والفداء من أجل احلق من أجل اإلصالح ومن أجل 
هداية البشرية، مل حيمل احلسني يف نهضته سوى اخلري لألمة، اخلري للبشرية لذلك بقي أمسه 
مطبوعًا يف قلوب األجيال يتحدثون عن واقعٍة مؤملٍة يف تفاصيلها احملسوسة لكنها كانت غنية 

بكل ما حيتاجه اإلنسان يف حياته ليعيش حّرًا كرميًا ينال حقوقه على أمّت وجه.
املفاهيم اليت محلها احلسني الميكن أن حنصيها مبقالة أو كتاٍب فهي أوسع وأكرب من ذلك 
بكثري ولكن ميكننا يف هذه السطور القليلة أن نذكَر أهّم مايدور يف أذهاننا هذه األيام 
وحنن نعيش الفاجعة ونعيش نشوة اإلنتصار يف آٍن واحد، انتصار الدِم على السيف كما يصف 
إّنه اإلنتصار احلقيقي على وجه األرض،  نهضة احلسني الكثري من الكتاب واحملللون، نعم 
ومن هذه املفاهيم أودُّ أن أذكَر مفهوم التوكل على اهلل عزوجل، فوال توكل احلسني التوكل 
احلقيقي على اهلل ملا حّقق كّل الذي حققه يف يوم عاشوراء، فكان رمزًا للتوكل والتسليم 
هلل عزوجل وأي رجٍل يرى كلَّ هذه املآسي ويتحملها بكل صدر رحب، ثم الصرب فقد كان 
عليه السالم مصداقًا واضحًا وجليًا للصرب فمن أراد أن يعرف ما الصرب فليأتي ملدرسة احلسني 
ويتعلم معنى الصرب احلقيقي، وهكذا معاني التضحية واإليثار ومعاني األخالق العظيمة كلُّ 
ذلك سطره اإلمام سالم اهلل عليه يف عاشوراء فياله من يوٍم داٍم حقق فيه سيد الشهداء كلَّ 
هذه املكاسب إىل يوم القيامة، وأنا أسطر هذه الكلمات أقول لنفسي ماذا عسانا أن نقول يف 
احلسني وقد قال فيه سيد البشر صلى اهلل عليه وآله وسلم: }حسني ميّن وأنا من حسني{ فهو 
االمتداد الطبيعي لرسالة جّده النيب األكرم، وهو االمتداد الطبيعي للخلق احملمدي األصيل 
واخللق العلوي النبيل واخللق الفاطمي واحلسين، وكيف اليكون كذلك وقد ترّبى يف حجر 
املدرسة  هذه  السالم،  عليها  الزهراء  فاطمة  األسرار  سر  حضن  ويف  اإلمامة  وحضن  النبوة 
العمالقة الغنية بكل معاني احلياة يف هذه الدنيا ويف اآلخرة كيف نستطيع أن ننهل منها ونأخذ 
الدروس والعرب لنروي عطشنا لتبتل نفوسنا مباء احلسني والذي من شِربه فاز باحلياة األبدية 
فهو إذن ماء احلياة، فإن كان اخلضر عليه السالم شِرب من ماء احلياة وسيبقى حتى النفخ 
يف الصور فإن من يشرب من ماء احلسني سيبقى يف احلياة اليت ليس بعها موت يف جنان اخللد 
اليت أعدها اهلل عزوجل حمليب وعشاق احلسني، عزيزي القارئ الكريم وأنت تعيش أيام املأساة 
تذكر هذه الكلمات، كلمات اإلصالح، احلرية، رفض الذل واخلنوع للظامل وأي ظلٍم أقبح 
من ظلم الشيطان، فقد تأخذنا أهوائنا الشيطانية مينًة ويسرى ولكن يعود بنا عشق احلسني إىل 
جادة األمل والوفاء إىل طريق األبات والغيارى فاهلل اهلل باحلسني مادمنا أحياء النفارقه ال بدمعٍة 
وال بزيارٍة وال بلطمة صدٍر وال مبفهوٍم ينفعنا يف هذه الدنيا واآلخرة... عظم اهلل لنا ولكن األجر 
أحبيت قّراء جملة الوالية وأنالنا اهلل وإياكم زيارة احلسني )عليه السالم( يف الدنيا وشفاعته يف 

اآلخرة إّنه مسيع الدعاء ...

ياحسين
رياض اخلزرجي



العتبة العلوية تشهد مراسيم تبديل الراية 
املقدس��ة  العلوي��ة  العتب��ة  أروق��ة  ش��هدت 
املراسيم السنوية اخلاصة برفع راية احلزن 
واألمل راي��ة حم��رم احل��رام حبض��ور رئيس 
دي��وان الوقف الش��يعي الس��يد ع��الء الدين 
املوس��وي ورئيس وأعضاء جلنة إدارة العتبة 
العلوي��ة املقدس��ة، وممثل��ي مراج��ع الدي��ن 
العظام وخنبة من فضالء احلوزة العلمية ، 
و حضور شخصيات من احلكومة احمللية 

واالحتادية  ومجع من الزائرين الكرام.
وخ��الل كلمته امام احلاضرين قال رئيس 
جلن��ة العتب��ة العلوي��ة احل��اج حممد حس��ن 
رزوق��ي : لنجع��ل من هذه املناس��بة احلزينة 
ب��ادرة يقظة يف األمس��اع واألبصار واألفئدة 
لنع��رف م��ن خالهل��ا غاي��ة وجودن��ا يف هذه 
احلي��اة، فذل��ك ه��و األس��اس ال��ذي ضحى 
اإلم��ام احلس��ني )علي��ه الس��الم(، بدمه من 

أجل حتقيقه ..
وق��ال رئي��س ديوان الوقف الش��يعي الس��يد 
ع��الء الدي��ن املوس��وي، يف كلم��ة القاه��ا 
به��ذه املناس��بة ج��اء فيه��ا : إن ش��هر حمرم 
ه��و ش��هر مدرس��ة اإلم��ام احلس��ني )علي��ه 
ال��يت  العظيم��ة  املدرس��ة  وه��ي  الس��الم(، 

تفت��ح أبوابه��ا م��ن جدي��د، ومل تغلقها قط. 
تلك املدرس��ة اليت تس��توعب مجيع الناس، 
الفق��ري والغ��ين، والصغ��ري والكب��ري، وهي 
ال��يت تعي��د إلينا ش��ريعة اهلل تب��ارك وتعاىل 
وس��نة نبيه حممد )صل��وات اهلل عليه وعلى 

آله األطهار(.
واضاف املوس��وي : حنن اآلن على مشارف 
دورة جدي��دة هل��ذه املدرس��ة اإلهلي��ة جيتمع 
فيه��ا ال��كل ويدخ��ل اجلمي��ع حت��ت خيمة 
إىل  ليس��تمعوا  الس��الم(  )علي��ه  احلس��ني 
واألح��كام  واإلرش��اد  الوع��ظ  جمال��س 

مع حلول شهر حمرم احلرام
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األستاذ حممد حسن رزوقي: 
لنجعل من هذه املناسبة احلزينة 
بادرة يقظة يف األمساع واألبصار 
واألفئدة لنعرف من خالهلا غاية 

وجودنا يف هذه احلياة فذلك 
هو األساس الذي ضحى اإلمام 

احلسني )عليه السالم( من أجله

رئيس ديوان الوقف الشيعي: 
شهر حمرم هو شهر مدرسة 

اإلمام احلسني )عليه السالم(، 
وهي املدرسة العظيمة اليت تفتح 

أبوابها ومل تغلقها قط. تلك 
املدرسة اليت تستوعب مجيع 

الناس

اىل راية األحزان الس��وداء اخلاصة باإلمام 
احلس��ني »علي��ه الس��الم« صاحبها أنش��ودة 
)راية األحزان( لفرقة إنش��اد العتبة العلوية 
املقدس��ة تاله��ا نع��ي حس��يين تفاع��ل مع��ه 
احلاض��رون يف رح��اب مرقد أم��ري املؤمنني 
)صلوات اهلل وسالمه عليه(، ثم كان مسك 
اخلتام قراءة زيارة عاشوراء املخصوصة ثم 
جمل��س حس��يين أقي��م يف رح��اب الصح��ن 

احليدري الشريف.

الفقهي��ة  واالخالقي��ة واإلخالص يف العمل 
وغريها من اجملالس اليت تصوغنا من جديد 
لتخ��رج أبط��اال كأبطال احلش��د الش��عيب 
املالح��م  أروع  بدمائه��م  يس��طرون  الذي��ن 
.. ه��ذه املدرس��ة مدرس��ة املواك��ب ال��يت 
خرج��ت م��ن حت��ت املنرب احلس��يين العظيم 

مجيع الذين قاموا بالتضحية والفداء.
بعدها جرت مراسم تبديل الراية املباركة 
اخلض��راء ألم��ري املؤمن��ني »عليه الس��الم«، 
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بمشاركة وحضور شخصيات دينية واكاديمية

العتبة العلوية تقيم مهرجان الغدير السنوي 
يف باحة الصحن العلوي الشريف

املقدســة  العلويــة  العتبــة  ادارة  اقامــت 
مهرجــان الغديــر الســنوي يف الصحــن 
احليدري الشــريف ،حبضور رئيس ديوان 
الوقــف الشــيعي الســيد عــاء الديــن 
املوســوي، و رئيــس وأعضــاء جلنــة إدارة 
العتبة العلوية املقدسة، وحضور عدد من 
أمناء العتبة العلوية الســابقني وممثلني 
عن العتبات املقدســة واملزارات الشريفة، 
وطلبة وأســاتذة احلــوزة العلمية وممثلي 
مراجع الديــن العظام وحضــور حمافظ 
النجف األشرف ومسؤويل ورؤساء الدوائر 
األمنية واخلدمية باحملافظة، وخنبة من 
الوجهاء وشيوخ العشائر مع مجع غفري 

من الزائرين الكرام.

ابت��دأ حفل االفتتاح بق��راءة آي من الذكر 
احلكي��م تاله��ا عل��ى أمس��اع احلاضري��ن 
الق��ارئ الس��يد هان��ي املوس��وي ث��م كلمة 
لرئي��س جلن��ة إدارة العتبة العلوية املقدس��ة 
احل��اج حمم��د حس��ن رزوق��ي رّح��ب فيه��ا 
التهان��ي  آي��ات  أمس��ى  مقدم��ا  باحلض��ور 
والزم��ان  العص��ر  لصاح��ب  والتربي��كات 
اإلس��المية  واألم��ة  العظ��ام  واملراج��ع 
واحلض��ور املب��ارك حلول عيد الغدير األغر 
ي��وم تنصي��ب أمري املؤمنني )عليه الس��الم(، 

إمامًا وخليفًة.
ثم اعتلى املنصة السيد عالء الدين املوسوي 
رئيس ديوان الوقف الش��يعي يف كلمة له، 
أكد فيها على أن والء أهل البيت األطهار 
)عليهم السالم( الذي نشأ من هذه املناسبة 
العظيم��ة وه��ي ي��وم الغدي��ر ه��ي جوه��رة 
عظيم��ة فينبغ��ي عل��ى املؤم��ن أن ال يف��ّرط 
به��ا وأن حيتف��ظ به��ا ويهتدي به��ا قلبه وأن 
يتمس��ك بعقائد أهل البيت األطهار )عليهم 

الس��الم( وأخالقهم ومبادئه��م، مؤكدا أن 
ه��ذه النعم��ة ال تثب��ت وال ت��دوم اال بالعم��ل 

الصاحل الذي يثبت الوالية بالقلب .
بع��د ذل��ك اعتل��ى املنص��ة الدكت��ور عباس 
الفح��ام ليق��رأ قصي��دة باملناس��بة العط��رة 
نيابة عن الدكتور حممد حس��ني الصغري، 
ث��م ب��ادرت فرق��ة إنش��اد العتب��ة العلوية اىل 
تقدي��م موش��ح )غدي��ر الكوث��ر( بقصائ��د 

تغنت باملناسبة العطرة.
وق��د ش��هد مهرج��ان الغدير الس��نوي الذي 
اس��تمر يوم��ني فعالي��ات اخرى منه��ا افتتاح 
معرض للنحت والنقوش على املرايا والزجاج 
يف جامع عمران بن ش��اهني داخل الصحن 
العل��وي الش��ريف، وتكريم عوائل ش��هداء 
جلن��ة اإلرش��اد والتعبئ��ة للدف��اع ع��ن عراق 
املقدس��ات التابعة للعتبة املقدس��ة وتكريم 
عوائ��ل ش��هداء احلش��د الش��عيب، واقام��ة 

مهرجان شعري خاص بهذه املناسبة.
وع��ن ه��ذه الفعالي��ات ق��ال املهن��دس ف��الح 

الص��راف عض��و جلن��ة ادارة العتب��ة : عل��ى 
هام��ش مهرجان الغدير الس��نوي مت افتتاح 
مع��رض خ��اص بإجن��ازات  قس��م الصيان��ة 
ال��يت تتضم��ن بوس��رتات ولوح��ات ختري��م 
ونقش تنوعت بني اخلشب والزجاج واملرايا
واضاف الصراف :ضم املعرض بعض املواد 
التارخيي��ة والرتاثي��ة اليت  يعود تارخيها إىل 
أكث��ر م��ن مئة عام منها مس��امري حديدية 
ومشعدان��ات و)لوكس( إن��ارة ومن ضمنها 
ب��اب خش��بية يق��در عمره��ا حس��ب أه��ل 
أب��واب  أح��د  ه��ي  االختصاص)140س��نة( 

املقابر القدمية بالصحن الشريف.  
وب��ني الص��راف : ان إدارة العتب��ة العلوي��ة 
املقدس��ة ب��ادرت بتكري��م 89 عائل��ة م��ن 
عوائ��ل ش��هداء احلش��د الش��عيب وش��هداء 
جلن��ة اإلرش��اد والتعبئ��ة التابع��ة إىل العتبة 
العلوي��ة املقدس��ة خ��الل فق��رات مهرج��ان 
الغدير الس��نوي هلذا العام وقد بلغ عددهم 
اإلرش��اد  جلن��ة  م��ن  ش��هيدا  عش��ر  س��تة 
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والتعبئ��ة م��ن طلبة احل��وزة العلمي��ة, و)73( 
ش��هيدا من تشكيالت احلشد الشعيب من 
الذين ضحوا بأنفسهم تلبية لنداء املرجعية 

الدينية الرشيدة . 
كما شهد اليوم الثاني من مهرجان الغدير 
السنوي ملتقى الغدير الشعري الذي افتتحه 
عري��ف احلف��ل األس��تاذ مرتض��ى احلمامي 

بتالوة معطرة من الذكر احلكيم  تالها 
الق��ارئ حس��ني احلكي��م ثم تلتها انش��ودة 
بيع��ة الس��ماء لفرق��ة انش��اد العتب��ة العلوية 
وبع��د ذلك توالت حناجر الش��عراء: الس��يد 
رزاق مش��ران,  حي��در  القزوي��ين،  ش��اكر 
ع��ادل الفتالوي, والش��اعر الس��وري ش��ادي 
احلالق، والش��اعر اليمين الس��يد إمساعيل 

ال��يت  ألق��وا قصائده��م  الذي��ن  احلس��ين، 
تغن��ت به��ذه املناس��بة العظيمة عل��ى امساع 

احلاضرين . 
ويف خت��ام امللتق��ى الش��عري اس��دل الس��تار 
ع��ن  فعالي��ات مهرج��ان الغدي��ر الس��نوي 
الذي ش��هد تكرميا للش��عراء واإلعالميني 

املشاركني يف املهرجان.  
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وجدت  النقص  سد  أجل  ومن  الكهربائية  الطاقة  شحة  من  يعاني  والعراق  عقود  منذ 
المولدات لتعوض الكهرباء الوطنية  للمواطن وتساعده على مواجهة  حر الصيف الالهب أو 
إلنجاز اعماله االخرى في المنزل والعمل ، العتبة العلوية المقدسة غير بعيدة عن هذه الظروف التي 
يعيشها المواطن العراقي، فقد دأب المسؤولون في العتبة على استمرارية توفير الطاقة الكهربائية 
من خالل هذه المولدات، بوجود منتسبين  بذلوا قصارى جهودهم من أجل ديمومة هذه الخدمة فهم 
يتجولون في أروقة العتبة والمؤسسات التابعة لها لإلشراف وإعادة تأهيل هذه المولدات لتستمر في عطائها 
بتوفير الطاقة سواء للزائرين الكرام أو للمنتسبين في أقسامهم كافة ، ومن أجل الوقوف على أهم نشاطاتهم 

وإنجازاتهم التقينا بمسؤول شعبة المولدات مهند مجيد حميد ليطلعنا على اعمال الشعبة ومهامها. 

حدثن��ا ع��ن  بداي��ة تأس��يس ه��ذه الش��عبة وعدد 
منتسبيها؟

كان��ت وحدة املولدات ضمن ش��عبة الكهرباء 
احلاج��ة  وزي��ادة  العتب��ة  أقس��ام  تط��ور  وبع��د 
للطاقة الكهربائية انتقلت اىل شعبة السيطرة 
واملولدات التابعة لقسم الصيانة اهلندسية، اما 
عدد منتس��بيها فف��ي البداية كان العدد قلياًل 
وبع��د توس��ع العم��ل يف ش��عبة املول��دات حص��ل 
زيادة العدد اىل ثمانية منتس��بني س��تة منهم يف 

الشفت الصباحي وإثنان يف الشفت املسائي.

أو مجي��ع  مول��دات خاص��ة  عل��ى  تش��رفون  ه��ل 
مولدات العتبة؟

تقوم شعبة السيطرة واملولدات بصيانة املولدات 
اخلاص��ة بالعتب��ة واألقس��ام التابعة هلا املوجودة 
ضمن إطار الصيانة الدورية املكلفة بها شعبة 

السيطرة واملولدات. 

املع��روف أن كهرب��اء العتب��ة ط��وارئ وعلى مدار 
الساعة فما احلاجة للمولدات؟

نع��م إن كهرب��اء العتب��ة العلوي��ة ضم��ن خ��ط 
الط��وارئ وه��ذا فق��ط ضم��ن إط��ار الصح��ن 
األحي��ان  بع��ض  الش��ريف ولك��ن يف  العل��وي 
تك��ون هناك صيان��ة للكهرباء الوطين لذلك 
الش��ريف  العل��وي  الصح��ن  يس��توجب جتهي��ز 
املول��دات  تش��غيل  طري��ق  ع��ن  بالكهرب��اء 

شعبة  المولدات في العتبة العلوية 

كوادر فنية تعمل على 
استمرار العطاء

تقرير: رياض جميد علي
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باإلضافة اىل أن األقسام األخرى التابعة للعتبة 
م��ن فن��ادق العتب��ة ودور الطباع��ة ودار النش��ر 
ودار الرتمج��ة واملضيف ومش��روع املاء وخمازن 
العتبة وقسم اآلليات وبرادات املضيف واملزرعة 
وبقية األقسام األخرى فإنها ليست ضمن خطة 

الطوارئ.

ما اهم  نشاطات هذه الوحدات؟
لش��عبة املول��دات نش��اطات عدي��دة منها صيانة 
املول��دات بأنواعه��ا كاف��ة وجتفيته��ا وتبدي��ل 
قط��ع غياره��ا امليكانيكية إضافة إىل صيانة 
األعط��ال و األض��رار الكهربائي��ة اليت حتدث 

بشكل طبيعي يف املولدات.

ما املعوقات اليت تواجه سر العمل؟
أعم��ال  يف  إال  العم��ل  يف  معوق��ات  التوج��د 
الصيانة اخلاصة باملولدات تكون حاجتنا اىل 
قطع الغيار ومواد جيب توفرها لغرض اكمال 
أعم��ال الصيان��ة واملع��وق الكبري ه��و فقط يف 

سرعة جتهيز هذه املواد.

م��ا ن��وع املولدات وهل تس��عى العتبة الس��تحداث 
مولدات ذات مواصفات عالية؟

توج��د عندن��ا مول��دات متنوع��ة وذات أحج��ام 
خمتلفة وقدرات خمتلفة وأكثر أنواع املولدات 
املوج��ودة عندنا هي نوع )بري كنز( و )كمنز( 

وكرتبلر إضافة اىل املولدات الصغرية.
وتس��عى العتبة الس��تخدام مولدات ذات قدرات 
عالية من مناش��يء عاملية متطورة لس��د النقص 

يف الطاقة الكهربائية. 

ما املشاريع اليت حتتاج اىل مولدات لتشغيلها؟
توج��د هنال��ك مش��اريع مهمة حتت��اج اىل طاقة 
الكهرب��اء  توف��ر  ع��دم  وبس��بب  كهربائي��ة 
املس��تمرة حتتاج اىل توفر مولدات لسد النقص 
 )RO(وتوجد مش��اريع مهمة أمثال مشروع املاء
واملزرع��ة يف منطق��ة )الرهيم��ة( إذ يت��م هنالك 
زراع��ة احملاصي��ل الزراعي��ة اليت تتطل��ب توفر 
اىل  اخراجه��ا  يتوج��ب  ال��يت  اجلوفي��ة  املي��اه 
تش��غيل مول��دات تتحم��ل ه��ذه األج��واء احل��ارة 
إضافة اىل وجود قس��م لرتبية األغنام واملواشي 
يف ه��ذه املزرع��ة ال��يت تك��ون حباج��ة ماس��ة 
للطاق��ة الكهربائي��ة املس��تمرة لغ��رض توف��ري 
العل��ف احليواني وكذلك وجود قس��م املخازن 
والدواج��ن ومعم��ل غس��ل الس��جاد ومعمل )نبع 
العتب��ة( أض��ف إىل ذل��ك وج��ود مدين��ة زائ��ري 
اإلم��ام احلس��ن)عليه الس��الم( ومدينة الزائرين 
يف احلول��ي ومدين��ة الزائري��ن يف منطق��ة )10 

طوارئ(. 

ه��ل حتتاج��ون اىل أي��دي عامل��ة لس��د النق��ص 
احلاصل بسبب زيادة املشاريع ؟

يف حال��ة زي��ادة مش��اريع العتبة العلوية وبس��بب 
الزي��ارات املس��تمرة ملرق��د أم��ري املؤمنني)علي��ه 
الس��الم( وعليه يس��توجب زيادة األيدي العاملة 
للقي��ام بأعمال الصيانة الدورية للمولدات على 
أمت وج��ه ولك��ن حاليًا احلمد هلل العدد كاٍف 

للقيام بهذا العمل. 

أم��ر  تعمل��ون يف خدم��ة  وأنت��م  ش��عوركم  م��ا 
املؤمنن)عليه السالم( وزائريه الكرام؟

املؤمنني)علي��ه  أم��ري  خدم��ة  تع��دُّ  الواق��ع  يف 
السالم( شرٌف كبري جدًا لنا والذي ينال هذا 
الش��رف فق��د ن��ال خ��ري الدني��ا واآلخ��رة بإذن��ه 
تع��اىل وكذل��ك خدم��ة زائ��ري س��يدي وموالي 
ول��ي نعمتن��ا اإلم��ام عل��ي ابن أبي طال��ب )عليه 

السالم( هي شرٌف ما بعده شرف.

كلمة أخرة ؟ 
حن��ن على يقني أن أمري املؤمنني)عليه الس��الم( 
يس��مع وي��رى ه��ذه اخلدمات لذلك تع��دُّ خدمة 
أم��ري املؤمنني)علي��ه الس��الم( وزائري��ه ه��ي من 
أق��رب العب��ادات اىل اهلل تع��اىل وأس��ال اهلل أن 
يوفقنا واجلميع هلذه اخلدمة الش��ريفة ونس��أل 
من اجلميع الدعاء لنا بالتوفيق وحسن العاقبة. 

لشعبة المولدات 
نشاطات عديدة منها 

صيانة المولدات 
بأنواعها كافة 

وتبديل قطع غيارها 
الميكانيكية إضافة 
إلى صيانة األعطال 

و األضرار الكهربائية 
التي تحدث بشكل 

طبيعي في المولدات.
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إعداد:
عبد الحسن الشافعي
حيدر محمد الكعبي

حمود الصراف
رياض مجيد علي

علي الوائلي

الحسين مدرسة للقيم اإلنسانية

تساؤالت حول الثـــــــورة الحسينيــــــــة

القضية الحسينية ودور اإلعالم في ترسيخ مبادئها



الحسني مدرسة 
للقيم اإلنسانية

محود حسني الصراف

احلس��ني س��بيل االحرار اىل العزة والكرامة واقامة العدل واالصالح.. وهو مدرس��ة البطولة والتضحية والفداء.. مدرس��ة للقيم 
االنس��انية جبوانبها كافة، تتعلم منه االجيال احلياة احلرة الكرمية.. فس��ريته الشريفة تبني ملطلعها انها شخصية تستنهض 

اهلمم وتوقظ الضمائر من براثن اخلبث واجلنب وحب الشهوات وضعف االميان.



مدرسة كربى ومنهج حلياة اإلنسان
أضاحي بأرض الطهر انبلجت فس��امرتها البيض والقنا واس��توحت الكرامة من لدن 
لطيف خبري يف ظهرية موحشة أعتمتها اجلهالة املستفيضة بالظلم والرذيلة، انفجرت 
أحقاده��ا متوارث��ة اهلمجي��ة والعصبي��ة القبلي��ة... إال ثل��ة تطهرت مبا نهجت من س��بل 
احل��ق ولثم��ت من رضاب الصاحلني نورا مقدس��ا مس��تلهمة من ن��ور اهلل تبارك وتعاىل 

ما يوصل للخلود احلقيقي.
وأبو األحرار )عليه السالم( ابن رسول اهلل )صلى اهلل عليه واله( ذلك الشامخ يف رمضاء 
كرب��الء ق��د عط��ر بالدليل موضحًا س��بل النهى ومتس��كًا بالعروة الوثقى فاس��تفهم 
اجلمع احلجة ولكن الس��امري طغى وهوت الفراعنة نفوس��هم أس��فل سافلني.. فأبوا 
أن يفهموا احلقيقة فتاهوا يف س��راب العتمة فاعدموا يف نفوس��هم اخلري وجرى فيهم 

السحت وعبدوا الشيطان وساء سبيال.
ث��ورة اإلم��ام احلس��ني علي��ه الس��الم � النهض��ة احلس��ينية العظمى � طريق إىل الس��مو 
واإلص��الح اإلنس��اني، كتبه��ا ثل��ة ممن اخلص��وا هلل تعاىل ترس��يخا للقواعد واملبادئ 
والقيم اإلهلية اليت جاء بها النيب األكرم صلى اهلل عليه واله بعد الردة اليت أحدثها 
اتباع الش��يطان والذين اس��لموا وملا يدخل اإلميان يف قلوبهم فعاثوا يف األرض فس��ادا 
وكادوا ان يه��دوا اإلس��الم ل��وال القرب��ان الذي ق��دم إلحياء الدين م��ن براثن األعداء 

والضالني.
اإلمام احلس��ني عليه الس��الم مدرس��ة كربى ومنهاج حلياة اإلنسان، خالدة بتعاليمها 
وإرش��اداتها وعظاته��ا، مشس هداية تنري اإلنس��انية، فهو القائ��ل: )أال وإن الدعي ابن 
الدع��ي ق��د ركز بني اثنتني بني الس��لة والذل��ة، وهيهات منا الذلة، يأبى اهلل لنا ذلك 
ورس��وله واملؤمن��ون، وحجور طابت وطهرت، وأن��وف محية، ونفوس أبية، من أن نؤثر 
طاع��ة اللئ��ام، عل��ى مص��ارع الك��رام، أال وإن��ي زاحف بهذه األس��رة على قل��ة العدد 

وخذالن الناصر(!
أبو عبد اهلل )عليه السالم( أبى إال النور دربًا ورضا اهلل تبارك وتعاىل أواًل وآخرًا فقّد 
الطغاة بنهج جده نزيل عرش اهلل املصطفى األجمد الرسول املسدد النيب أبي القاسم 
حمم��د )صل��ى اهلل علي��ه وال��ه( وم��ا احت��وى من أبي��ه املرتض��ى )عليه الس��الم( وعانق 

الفردوس لتحيا يف قداسه مجوع املؤمنني ألقًا ميتد يف نهج اخللود.
حقق سالم اهلل عليه االنتصار العظيم  على العبودية واليأس...ومترد الدم على الرتاب 
حيكي قصة االميان، متدرجة اىل سلم االرتقاء لرضا اهلل تبارك وتعاىل، فهو راحة 
القل��وب املتعطش��ة للح��ب للس��الم لالمان ..والوص��ول اىل احلقيقة.. ومت��رد الدم على 
الرتاب.. ولتس��تفيق احلقيقة من رقدة العابثني واجلهلة الذين ودوا لو يس��دل الس��راب 

نور اهلل الذي ال يطفا ولو كرهوا.. 

دم احلسني 
تصطك يف معرتك الطريق ذمة تهظمها األفاعي أصواتها خانعة ترجتف يف ضيقها.. 
أفنته��ا الرذائ��ل فتتهام��س امله��ازل آكلة أزمانه��ا من جيف التاريخ.. من بؤر التس��افل 
تكيف��ت.. حت��ى هواجس��ها ان��ربت يف زمح��ة الطري��ق وانس��لخت م��ن ذاته��ا حيضنها 
اجلحي��م، أكفه��ا يتيم��ة املقاصد، عاجزة عن أن تقضم النور أو تثلم الفالح، هيهات 
... مقصدها دخان، فقد أزهر النور يف الضمائر ألنه صوت الصالح، مشسه مشرقة 
متوت عند ضلها الرذائل، وتنفتح وتزهر وردة منائها من الدم اخلضيب. ميتد يف كل 

املدى حقيقة وجوهر. بشارة تضيء ... أن قد مست رسالة السماء..
 ه��ذا دم احلس��ني ... تألف��ه النف��وس، يف��رتش أفئدة اخلالئق فيبع��د طريق احلق اىل 

اهلل تعاىل.
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الس��ؤال: اذا كان االم��ام احلس��ني )علي��ه الس��الم( 
يعلم باستش��هاده فلماذا خياطب القوم يوم عاش��وراء 
)دعوني انصرف عنكم اىل مأمين يف االرض( ؟ 

اجل��واب: م��ن اخلطأ ق��راءة النص��وص الصادرة عن 
االم��ام احلس��ني )علي��ه الس��الم( بص��ورة جُمَت��َزأة، 
فهن��اك نص��وص صدرت عن��ه )عليه الس��الم(  ُيبنّي 
فيها أّنه مقتوٌل ال حمالة، فقد قال )عليه الس��الم(: 
)ُخ��طَّ امل��وُت عل��ى ولِد آدم خَمط الق��الدة على جيد 
يعق��وب  اش��تياق  أس��اليف  إىل  أوهل��ين  وم��ا  الفت��اة 
إىل يوس��ف، وِخ��رَي ل��ي مص��رٌع أن��ا القي��ه، فكأنَّي 
بأوصال��ي ُتقّطُعه��ا ُعس��الن الفل��وات ب��ني النواويس 
وكربال فيمألن مين أكراشًا جوفا وأجربًة ُسغبا، 
ال حميص عن يوم ُخّط بالقلم( وقال )عليه السالم( 
)فإن��ي ال أرى امل��وت إاّل س��عادة واحلياة مع الظاملني 

إاّل برما()حتف العقول: 246(.
 هكذا اعلن احلس��ني )عليه السالم( ثورته املدّوية 
صراح��ًة يف اج��واء الع��امل م��ن دون ل��ف أو دوران، 
يس��معها لي��س فقط أولئك الذين عاصروه وعاش��وا 
أيام��ه، ب��ل كل م��ن كانت ل��ه أذن واعية يف كل 
زمان ومكان، فهو ال يرى للحياة مثنًا وهو ينظر اىل 
الظاملني املس��تبدين يتولون امر املس��لمني ويتالعبون 

مبقدراتهم.
 ب��ل عل��ى العكس من ذلك كله، كان يرى القتل 
واملوت يف سبيل األمر باملعروف والنهي عن املنكر  

ويف س��بيل اقامة احكام اهلل ونبذ احكام الكفر 
والطاغوت احلى من الَش��َهد، وخري من احلياة اليت 

حيياها املؤمن ذلياًل.
أما ما طرحه )عليه الس��الم(  من خيار االنس��حاب 
بقول��ه: )دعون��ي انص��رف عنك��م اىل مأم��ين م��ن 
االرض( فه��و م��ن باب القاء احلجة على اتباع يزيد، 
وليوض��ح للع��امل أن يزي��د يري��د قتل��ه مهم��ا  كلف 
الثم��ن، وال يدع��ه عل��ى وج��ه  االرض، إذ ي��رى أن 
وجوده)علي��ه الس��الم( يش��كل خط��را كب��ريا على 
س��لطانه، ف��كان الب��د له م��ن التخلص من��ه )عليه 
السالم( بأي وسيلة من الوسائل، وحتى لو أن االمام 
احلس��ني )علي��ه الس��الم( باي��ع  يزي��د، ال يؤمن على  
نفس��ه م��ن القت��ل، فيقتل��ه يزي��د كم��ا قت��ل معاوية 

االمام احلسن )عليه السالم( غيلة.
السؤال: الشيعة هم الذين قتلوا االمام احلسني)ع(؟
اجل��واب: مصطل��ح الش��يعة يطل��ق على اتب��اع االمام 
عل��ي وأه��ل بيت��ه )عليه��م الس��الم(، والذي��ن قاتل��وا 
االمام احلس��ني )عليه السالم( اربعة طوائف كلهم 
من شيعة ال ابي سفيان كما وصفهم بذلك االمام 

احلسني)عليه السالم(.
 1- اخل��وارج:  الذي��ن كان��وا يعتقدون خطأ االمام 
احلس��ني )علي��ه الس��الم( يف خروجه وثورت��ه، أمثال 

عمرو بن احلجاج وغريه.
2- املغ��رورون يف الدني��ا وُط��اّلب اجل��اه واملنص��ب 

تساؤالت
حول الثـــــــورة الحسينيــــــــة

حسن عطا اهلل اخللخالي
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أمثال عمر بن سعد وغريه.
3- اعداء االمام  احلس��ني)عليه الس��الم( واملنتقمني 

منه، أمثال منقذ العبدي ومشر بن ذي اجلوشن.
4- اخلائفون  من ابن زياد وبطشه، أمثال احلصني 

ابن النمري وغريه .
 وه��ؤالء ال ميك��ن ان يطل��ق عليه��م ش��يعة االم��ام 
احلس��ني )علي��ه الس��الم(، فالش��يعة ه��م املوال��ون 
إلمامهم، واملنقادون ألمره، والسائرون حتت رايته.

)علي��ه  احلس��ني  االم��ام  اصطح��ب  مل��اذا  الس��ؤال: 
الس��الم( معه النس��اء واالطفال؟ أمل يكن االفضل 

تركهن يف املدينة ؟
الس��الم(  )علي��ه  احلس��ني  خ��روج   -  1 اجل��واب: 
بعائلت��ه كان اس��تجابة للمش��يئة اإلهلي��ة أواًل، فقد 
قال )عليه الس��الم( الخيه حممد بن احلنفية )ش��اء 
اهلل أن  يران��ي قتي��ال وأن يراُه��نَّ س��بايا()األخالق 
احلس��ينية: 43( ومن جانب آخ��ر لبلورة الرأي العام 
بإيض��اح املقاص��د الرفيعة اليت ث��ار من أجلها، فقد 
ادرك االم��ام احلس��ني )علي��ه الس��الم( أن الرس��الة 
االس��المية ال ميك��ن ان تنتص��ر إال بفخام��ة م��ا 
يقدم��ه م��ن التضحيات، لذلك قّدم أبناءه وأهل بيته 
وأصحاب��ه، وه��ذه أعظ��م تضحي��ة مل يقدمه��ا أّي 

مصلح اجتماعي على وجه األرض.
2- ليمارس��ن دوره��ن يف اكمال مش��روع االصالح 
احلس��يين، وبالفع��ل كان  خلطاباتهّن يف الكوفة 

والش��ام أبل��غ االثر يف فضح جرائ��م النظام االموي، 
وبيان دوافع وأهداف النهضة احلسينية.

3- نق��ل اح��داث كربالء كما هي وتضييع فرصة 
حتريفها وطمس��ها وتغييب معاملها املش��رقة من قبل 
النظ��ام االم��وي، فل��و خ��رج االم��ام  احلس��ني)عليه 
الس��الم( ه��و وم��ن مع��ه م��ن الرج��ال م��ن دون ان 
يصطحب نساءه واهل بيته فيقتلوا مجيعا، ويكون 
مص��در املعرف��ة ألح��داث  النهض��ة احلس��ينية ه��و 
يعم��ل  احل��ال  وبطبيع��ة  وح��ده،  االم��وي  اجله��از 
االموي��ون عل��ى أخف��اء االح��داث وطم��س كل خرب 
يرون فيه ما يوهن س��لطانهم، واختالق االخبار مبا 

يناسب مصاحلهم وسياستهم .
4- اخل��وف عليه��ن من أن يقعن فريس��ة بيد اجلهاز 
االموي وجعلهن وسيلة ملساومة االمام احلسني)عليه 

السالم(، مقابل اخذ البيعة ليزيد.
5-  إظه��ار بش��اعة االموي��ني، وحقده��م عل��ى عرتة 
نبيهم وسبيهم لذريته، وهذا من شأنِه تأجيج الرأي 

العام ضد يزيد وأتباعه.
االم��ام  أن  اىل  الُكّت��اب  بع��ض  يذه��ب  الس��ؤال: 
احلس��ني)عليه السالم( مل خيطط لثورة هلا دوافعها 
وأهدافه��ا ومعامله��ا، ب��ل كان يتخذ الق��رارات تبعًا 
ملس��تجدات الظروف كما فعل يف اس��تجابتِه ألهل 

الكوفة عندما كاتبوه؟
اجل��واب: النص��وص الص��ادرة ع��ن االم��ام احلس��ني 
)عليه السالم( ُتَبنّي بوضوح سبب خروجه  واهداف 
ثورت��ه، فيق��ول )علي��ه الس��الم(: )أال ت��رون أن احلق 
ال يعم��ل ب��ه وأن الباط��ل ال يتناه��ى عن��ه... فإن��ي ال 
أرى امل��وت إال س��عادة وال احلي��اة م��ع الظامل��ني إال 
برم��ا( وقال)علي��ه الس��الم(: )إن��ي مل  أخ��رج اش��رًا 
وال بط��رًا وال مفس��دًا وال ظامل��ًا وإمنا خرجت لطلب 
االصالح يف ُأّمة جدي أريد أن آمر باملعروف وأنهى 
عن املنكر( فإذا كان خروج االمام احلس��ني)عليه 
الس��الم( م��ن مك��ة تلبيًة لدع��وات أه��ل الكوفة، 
وم��ن دون ختطي��ط للثورة، فلماذا يكتب من مكة 
اىل رؤس��اء االمخ��اس يف البص��رة يزي��د بن مس��عود 
النهش��لي واالحن��ف ب��ن قي��س واملن��ذر ب��ن اجل��ارود 

وغريهم؟
وإذا كان االم��ر كذل��ك فلم��اذا مل يرج��ع االم��ام 
احلس��ني)عليه الس��الم( ع��ن الكوف��ة حينم��ا َبَلَغ��ه 
مقتل مسلم بن  عقيل )عليه السالم( حني تيقن من 
ختاذل أهل الكوفة وعدم وفائهم له، وخباصة أنه 

مل يلتِق بعد جبيش احلر؟
إذًا كان االمام احلس��ني )عليه الس��الم( يفّكر يف 
قيادة ثورة عظيمة تعيد لالسالم مكانته املرموقة، 
وحتافظ على الرس��الة االس��المية بعدما أوش��كت 
عل��ى االن��دراس، فه��ذا االم��ام زي��ن العابدين)علي��ه 
الس��الم( يرتق��ي من��رب مركز اخلالف��ة وال ينزل إال 
بفضيح��ة آل ابي س��فيان فيثري الناس ضدهم، وقد 
بقي أهل الشام سنني طوال يرددون قصة قتل االمام 
��َي كثري  احلس��ني)عليه الس��الم( وأوالده، ح��يت حُمِ
مم��ا كان يصب��و الي��ه معاوي��ة  ويزيد يف نش��اطهم 
االعالمي، فلم يستطيعوا بعدها بكل ما أوتوا من 

قوة أن يقلبوا احلقائق ويزوروا التاريخ. 
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القضية الحسينية 
ودور اإلعالم يف ترسيخ مبادئها

ــه  ــين علي ــام الحس ــة اإلم ــال قضي ــل لألجي ــنين تنق ــات الس ــذ مئ ــر من ــس والمناب ــت المجال ظل
ــرى  ــا ج ــام( وم ــم الس ــه )عليه ــه وصحب ــه وآل ــت ب ــي لحق ــة الت ــي والظام ــام والمآس الس
عليهــم فــي ذلــك اليــوم، اضافــة الــى الــدور الــذي قدمتــه الثــورة وانقــاب الموازيــن فــي  

ــه. ــد ثورت ــره وتخلي ــام نص ــول أم ــة المقت ــن هزيم ــة م ــكرية واالجتماعي ــادالت العس المع
ــينية  ــادئ الحس ــب المب ــاول جوان ــم تتن ــا ل ــام اال انه ــائل االع ــي وس ــور ف ــدة التط ــع ش  وم
بشــكل كامــل واكتفــت بنقــل المجالــس والشــعائر الموســمية وتســليط الضــوء عليهــا 

ــورة .  ــة مــن قيــم هــذه الث ــب الفعال ــب الجوان واهمــال او تغيي

هشام أموري ناجي
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عام جديد ونتاجات مستهلكة 
صفر  وشهر  احلرام  احملرم  شهر  حلول  مع 
من  كثري  الدينية  الفضائيات  خالل  من  تبث 
اعتاد  اليت  الكالسيكية  والربامج  اجملالس 
عليها املرء يف كل عام على ان يشاهدها من 
دون ان يطرأ عليها اي جتديد او تغيري، ومبا ان 
املناسبة اليت حلت حتمل يف طياتها كثري من 
املبادئ االنسانية والدينية اليت تستحق ان ُتدرس 
انتاج  طريق  عن  قادمة  جديدة  ألجيال  وُتفسر 
برامج خمتلفة وصناعة اعالم متجدد يواكب 
الفكر والتكنلوجيا احلديثة وال تستمر ببث 
اعمال فائضة عن حاجة املستهلك، لذا عليها 
وكارتونية  درامية  برامج  إلنتاج  جهدا  تبذل 
اليت  االعمال  من  وغريها  وفواصل  وسينمائية 
ترسخ صورة االحداث يف ذهن املشاهدين عن 
اال  مجهورا،  االوسع  لكونها  املرئيات  طريق 
يف  تراوح  بقيت  االعالمية  املؤسسات  هذه  ان 
أو  املستهلكة  النتاجات  على  معتمد  مكانها 
احملروقة كما يسميها اصحاب االختصاص. 

فضائيات با جدوى
االعالم  جمال  يف  متتبع  كل  على  خيفى  ال 
بات  املرئي  االعالم  ان  احلديثة  واالتصاالت 
لكونه  االخرى  االعالم  وسائل  يتصدر  اليوم 
يتضمن مميزات ال متلكها غريها النها تتعامل 
مع اهم حاستني لدى االنسان )السمع والبصر( 
ومبا ان ابناء جمتمعنا اليوم بدت عليهم عالمات 
وخباصة  واملطالعة  القراءة  جمال  يف  الكسل 
لديهم  ليست  نفسه  الوقت  ويف  الشباب  فئة 
باملعطيات  احلافل  االسالمي  بتارخيهم  دراية 
عظيمة  بشخصيات  اليت جتسدت  واالجنازات 
بد  ال  فكان  التاريخ،  صفحات  خلدتها 
للمؤسسات االعالمية والفضائيات العمل اجلاد 
التاريخ  تلفزيونية ختلد هذا  اعمال  انتاج  على 
املزدهر حتى ال نعطي الفرصة لآلخرين إلنتاج 
افالم ومسلسالت لصياغة التاريخ وشخصياته 
وتفرضها  وااليدلوجي  السياسي  مزاجها  على 
مليء  مشوه  تاريخ  على  ابناؤنا  ليطلع  علينا 
تراثنا  عن  البعيدة  واملتغريات  باالحنرافات 
وتارخينا، فبعد االنفتاح الذي شهد العراق بعد 
العديد من  االن شهد ظهور  عام 2003 وحلد 
الفضائيات الدينية والسياسية كأنهم يف سباق 
حلصد املشاهدين واالتباع هلذا االجتاه او ذلك 
التيار الديين واملذهيب، فضائيات بال هدف ال 
يهمها رغبة اجلماهري او اجتاههم املهم فرض 

تصورات  تنقل  ما   اجندات 
لتقدمها   احلدود  وراء  ما  واراء 

ألبنائنا بأفكار ومفاهيم مغلوطة.

اعامنا با نتاجات 
تسويق  طريقة  يف  العامل  نواكب  حتى 

بشكل  نفكر  ان  علينا  قضايانا، 
التخندق  بودقة  للخروج من  مدروس اعالميا 

والتجاذبات السياسية والفئوية ومغادرة االعالم 
الديين الرائج اليوم يف جمتمع يتنفس التعاليم 
حيمل  كونه  وزمان  مكان  كل  يف  الدينية 
مضامني اكل الدهر عليها وشرب مل تستطع 
ود  جلذب  منهجية  بطرق  العامل  ختاطب  ان 
االسالم  بقضية  واقناعهم  ومشاعرهم  الناس 
ومبادئه، هذا من جانب ومن جانب اخر وفيما 
بصددها  حنن  اليت  احلسينية  القضية  خيص 
وكيفية تسويقها اىل العامل بطريقة احرتافية 
يفهمها الطرف االخر فيكون ذلك عن طريق 
رعاية من قبل الدولة واملؤسسات ذات العالقة 
بأنشاء شركات لإلنتاج الفين اسوة بباقي دول 
العامل عندما تسوق قضاياها وظالماتها وتراثها 
واملسارح  والدراما  السينما  خالل  من  للعامل 
طويل  باع  هلا  واجنبية  بأشراف خربات حملية 

يف االخراج واالنتاج والكتابة والتسويق .

قضيتنا مغيبة
ما  بكل  احلسينية  الرسالة  حال  هو  كذلك 
ومبادئ  ومضامني  سامية  معان  من  حتمله 
املتخصص  الديين  االعالم  يقدم  مل  خالدة، 
وتفسري  لتوضيح  الصحيح  باالجتاه  خطوة  أي 
اسباب قيام الثورة احلسينية وما الغرض الذي 
من اجله قدم االمام احلسني عليه السالم اهل 
اهلل  سبيل  يف  قرابني  اخللص  واصحابه  بيته 
امام  من اجل كشف زيف االموين وفضحهم 
العامل وما ارتكبوه يف حق االنسانية من هتك 
حلرمات اهلل وقتل النفس وحماربة آل رسول اهلل 
على  لصرفها  املسلمني  اموال  ونهب  وصحبته 

املنكرات وارتكاب الرذيلة وشراء الذمم.
جيب ان يهتم العاملون يف املؤسسات االعالمية 
والثقافية والدينية على ابراز كل هذه الصور 

بكل حرفية واخالص بعيدا عن التجاذبات 
فسحة  ولديهم  هلم  متاح  االن  فالوقت 

تتاح  مل  اليت  احلرية  من  كبرية 
لغريهم يف السابق. 
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باسم الكربالئي يف ضيافة الوالية

باســم الكربائــي .. شــخصية منبريــة متميــزة مــن شــخصيات الجيــل المعاصــر.. فهــو يعنــي االبــداع والبراعــة 

والكفــاءة والمقــدرة الخاقــة.. أســس مدرســة منبريــة انتمــى اليهــا جيــل مــن المنشــدين ليســوا بالقليــل 

ــينية  ــه الحس ــى خطوات ــرف عل وار  لنتع
ــ ــذا الح ــة ه ــة الوالي ــامي.. كان لمجل ــم االس ــي العال ــرين ف منتش

حاوره: أمحد الكعيبالمتميــزة والمتألقــة فــي خدمــة المنبــر الحســيني..
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ل��و حدثتن��ا ع��ن اول عم��ل س��جلته يف االس��توديو 
وكيف كانت الفكرة؟

بعد الدعوة اليت وجهت لي من االخوة الكربالئين 
والق��راءة يف حس��ينية  1994م  ع��ام   الكوي��ت  يف 
واللق��اء  وال��ه  الرس��ول االعظ��م صل��ى اهلل علي��ه 
ببع��ض االس��اتذة واملختص��ن الذي��ن هل��م خ��ربة 
باالنت��اج والتصوي��ر، حصل��ت ل��ي فكرة التس��جيل 
يف االس��توديو بقصائ��د تعن��ى بالن��يب وآل��ه عليهم 
لك��ن حص��ل  واالقاوي��ل  الصعوب��ات  رغ��م  الس��الم 
التوكل على الباري س��بحانه وبدأنا التسجيل يف 
عم��ل جدي��د مميز باملش��اركة مع الفنان األس��تاذ 
داود حس��ن وحت��ت عن��وان )املباهل��ة( فكان��ت ه��ذه 

البداية اخلطوة االوىل.

إع��داد  يف  اخل��ربة  أه��ل  ببع��ض  تس��تعن  ه��ل 
قصائدكم وتهيأتها للقراءة؟

نعم يف بعض األحيان نستعن باملختصن باألنغام 
واألط��وار احلس��ينية إلخراج العم��ل بتقنية عالية 
ومناس��بة ول��ه مقبولي��ة ووق��ع ل��دى املتلق��ي، مب��ا 
النهض��ة احلس��ينية املقدس��ة،  يس��هم  يف خدم��ة 
ولك��ن اغل��ب القصائد ه��ي من إع��دادي فأنا الذي 

أختار هلا الطور وطريقة األداء املناسبة.

كيف تقرأ النص احلس��يين )القصيدة الشعرية( 
وه��ل لك��م الفك��رة بإخ��راج الن��ص أم ه��ل ه��ي م��ن 

خيال الشاعر الي تتعاملون معه؟
النص الش��عري مهم لدّي من خالل س��عة اخليال 
يرمسه��ا  ال��يت  املعن��ى  وس��باكة  التصوي��ر  ودق��ة 
الشاعر الذي ينظم ما عنده من قصيدة ويف بعض 
األحي��ان اط��رح الفك��رة ال��يت اريدها على الش��اعر 
لكي نصل اىل املس��توى الذي نس��عى إليه بالش��عر 
واللحن واالداء ال للكالسيكية وتقليد على الغر.

هن��اك بعض األحلان اليت تطرح من خالل أدائكم 
يف االستوديو تكون غريبة شعرا وحلنا ملاذا؟

أن��ا عندم��ا اق��رأ ال أق��رأ لفئ��ة معين��ة أو جملتم��ع 
مع��ن، ولك��ن اقرأ للع��امل العربي واالس��المي لكي 

أصل إليهم بقراءتي وأدائي..
ويف ه��ذا الص��دد كن��ت أقرأ ه��ذا الع��ام يف حضرة 
س��يدي وموالي االمام احلس��ن عليه السالم رأيت  
ش��خصا مصري��ا يرف��ع الفت��ة كت��ب عليه��ا )أن��ا 
مص��ري ش��ّيعين باس��م( وه��ذا فخ��ر واعت��زاز، و قد 
انتش��رت يف املواقع الشيعية اإلسالمية والشكر هلل 

وحده.

كي��ف يكون تنس��يقك مع الش��عراء واألدباء اعين 
املبدأ العلمي الذي يناسب منربك؟

األس��اتذة الش��عراء واألدب��اء مجيعه��م ل��ي الش��رف 
بالتعام��ل معه��م ولك��ن ال��ذي يناس��بين يف من��ربي 
وهو )املنرب احلس��يين( الذي يصل صداه اىل احناء 
الش��اعر قب��ل  الع��امل اإلعتم��اد عل��ى روح وضم��ر 
م��ع  الوجدان��ي  االرتب��اط  عل��ى  اعتم��د  كتابت��ه.. 
كرب��الء احلس��ن »علي��ه الس��الم« قب��ل املس��ميات 
والعناوي��ن وغره��ا، وه��ذا ه��و املب��دأ ال��ذي أري��ده. 
الن��ص الش��عري ل��دّي مه��م من خالل س��عة اخليال 
ودقة التصوير وسبك املعنى الذي يرمسه الشاعر.

يط��رح  وم��ا  احلس��يين  االنش��اد  ت��رى  كي��ف 
بالفضائيات الشيعية من قراءات وقصائد؟

املس��ؤولية كبرة تقع على املنش��د  احلسيين اليوم 
واالعم��ال ال��يت تنت��ج وتط��رح جيب ان تع��رض على 
اصح��اب االختص��اص قب��ل بثه��ا م��ن خ��الل النص 

الشعري واالنتاج والتصوير كل ذلك مسؤولية.
أم��ا ال��ذي يط��رح الي��وم امتن��ى أن يك��ون عل��ى ق��در 
اإلعالم العاملي الذي نشاهده اليوم من قبل الطرف 
اآلخ��ر م��ن معطي��ات انتاجي��ة وفنية واس��تعراضية 
وخ��ربات جتع��ل م��ن األعم��ال هل��ا ص��دى وانتش��ار 

وتأثر واسع.

وحت��ت  برعايت��ك  تنتجه��ا  ال��يت  األعم��ال  ه��ل 
امسك؟

عملي��ات  ضم��ن  تك��ون  وجمالس��ي  اعمال��ي  أغل��ب 
االنت��اج اخلاص��ة مبؤسس��ة )bk( وه��ي تابع��ة لن��ا 
وه��ي طباع��ة  اخ��رى  وكذل��ك تصدين��ا ألعم��ال 
الدواوين احلس��ينية لش��عراء كبار كان هلم الدور 
الفع��ال يف توعي��ة اجملتم��ع وم��ن تل��ك الدواوي��ن 
)دي��وان الس��يد صاحل احللي( و)ديوان منهل الش��رع 
للس��يد عبد احلس��ن الش��رع( و)ديوان عب��ود غفلة( 
واآلن  النوي��ين(  جاس��م  الش��يخ  الرائ��د  و)دي��وان 
األم��ر  عب��د  الكب��ر  الش��اعر  )دي��وان  العم��ل  قي��د 

الفتالوي(.. وان شاء اهلل نوفق خلدمة اآلخرين.

كلمة اخرة يقوهلا احلاج باسم الكربالئي لقرائنا 
األعزاء؟

أن��ا اق��ل م��ن يق��ول ولك��ن اذك��ر نفس��ي واألخ��وة 
الكرام والقراء األعزاء ان املس��ؤولية كبرة ونداءنا 
جي��ب أن يك��ون اك��رب من خ��الل الط��رح واملضمون 
والعقي��دة ال��يت ارادها س��يدنا االمام احلس��ن عليه 
الس��الم ورس��الته اإلهلي��ة ال��يت ضح��ى م��ن اجله��ا 
جبميع ما ميلك، واش��كركم التاحة هذه الفرصة 

ألكون خادما لقراء جملتكم املوقرة

األعمال التي تنتج 
وتطرح يجب ان 

تعرض على اصحاب 
االختصاص قبل بثها

انا عندما اقرأ ال 
لفئة معينة او 

لمجتمع معين، بل 
اقرأ للعالم العربي 

واالسالمي لكي 
اصل اليهم بقراءتي 

وأدائي..
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مسائل شرعية حول الشعائر الحسينية

الَكسِب غري امَلشروِع يف دُعاِء مكاِرِم األخالِق
معهد االمام عليA للدراسات القرآنية ونهج البالغة والصحيفة السجادية

إعداد:
قسم الشؤون الدينية 

شعبة التبليغ
الشيخ مصطفى ابو الطابوق

الشيخ محمد الماجدي
الشيخ جميل البزوني

الشيخ محمد رضا الدجيلي

الشباب والشعائر
يف االعجاز القرآني



نقــدم جمموعــة مــن املســائل الشــرعية املتعلقــة بأحــكام الوافديــن 
إىل املراقــد املقدســة مــع أجوبتهــا علــى ضــوء فتــاوى مساحــة آيــة اهلل 
ــني  ــوارف آمل ــه ال ــي احلســيين السيســتاني دام ظل العظمــى الســيد عل

االنتفــاع بهــا.

مسائل شرعية حول الشعائر الحسينية

اعداد:  الشيخ مصطفى أبو الطابوق

أس��ئلة املؤمنن املوجهة لس��ماحة إية اهلل العظميى 
الس��يد عل��ي احلس��يين السيس��تاني واملوج��ودة يف 

املوقع الرمسي ملكتبه:

الس��ؤال: يف ي��وم العاش��ر م��ن حم��رم احل��رام بعض 
النس��وة يقمن جبّز ش��عورهن فهل جيوز ذلك وهل 

جتب عليهن الكفارة؟
اجلواب: جيوز وال كفارة عليهن.

الس��ؤال: ه��ل جي��وز للم��رأة أن تلط��م وجهه��ا وتنثر 
شعرها يف العزاء احلسيين؟

اجلواب: جيوز .

السؤال: هل جيوز للفتاة أو املرأة املتزوجة أن تذهب 
إىل املس��جد حلض��ور ص��الة اجلماع��ة ومس��اع 
الع��زاء  وجمال��س  الديني��ة  احملاض��رات 
احلس��يين إذا مل يرض األب أو الزوج 
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بذل��ك، أو إذا ع��ارض حضوره��ا حق��وق زوجها أم 
ال جيوز؟

اجل��واب: أم��ا املتزوج��ة فال جيوز هل��ا اخلروج من 
بيتها إال بإذن زوجها وأما غر املتزوجة فإن كان 
خروجه��ا موجب��ًا لت��أذي أبيه��ا ش��فقة عليه��ا من 

بعض املخاطر مل جيز هلا اخلروج أيضا.
الس��ؤال: ه��ل جي��وز للم��رأة أن تق��رأ التعزي��ة يف 
من��ازل قريب��ة م��ن الش��وارع العام��ة ال��يت حيتم��ل 
احتم��ااًل قوي��ًا م��رور أجان��ب م��ن الرج��ال حبي��ث 

يسمعون صوتها؟
اجل��واب: إذا كان صوته��ا مب��ا يش��تمل علي��ه من 
الرتقيق والتحس��ن مهيجًا عادة للسامع فالالزم 
التجن��ب ع��ن ذل��ك م��ع إح��راز مس��اع األجن��يب 
لصوتها وإاّل فال بأس به )وقد مر حسن االحتياط 

واالجتناب(.

الس��ؤال: م��ا تقولون يف ب��كاء النس��اء بصوت عال 
يف جمالس العزاء يف حن يكون اجمللس مشرتك 
من الرجال والنساء وطبعًا ُتسمع أصوات النساء 
مم��ا يلف��ت نظر الرجال وقد ميي��ز بعض الرجال 
صوت من يبكي حبيث يعرف به من هي الباكية؟

للرج��ل  بكائه��ا  ص��وت  امل��رأة  إمس��اع  اجل��واب: 
األجنيب ليس حمرمًا يف حد ذاته.

والنفس��اء  للحائ��ض  جي��وز  ه��ل  الس��ؤال: 
تعزي��ة  جمال��س  يف  حتض��ر  أن  واملس��تحاضة 
احلس��ن )عليه الس��الم( أو يف جمال��س ذكريات 

باقي املعصومن صلوات اهلل عليهم أمجعن؟
اجلواب: جيوز .

الس��ؤال: مبناس��بة زيارة األربعن لإلمام احلسن 
)علي��ه الس��الم( وم��رور الزائري��ن عل��ى املواك��ب 
التع��ب  وبس��بب  عنده��ا  ومكثه��م  احلس��ينية 
واإلره��اق فإنه��م كث��رًا م��ا ينس��ون حاجياته��م 
هن��اك صعوب��ة حتصي��ل  ولك��ن  املواك��ب،  ل��دى 
أصحابه��ا لع��دم وج��ود آثار ت��دل عل��ى أصحابها. 

فما هو تكليف أصحاب تلك املواكب؟
اجل��واب: م��ع الي��أس م��ن الوص��ول إىل صاحبه��ا 

يتصدق بها على الفقراء املتدينن.

الس��ؤال: هنال��ك ظاهرت��ان حتص��الن كل ع��ام 
يف املس��ر إىل كرب��الء يف زي��ارة أربعيني��ة اإلم��ام 

احلسن )عليه السالم(:
1- س��ر األخ��وة الوافدي��ن إىل كرب��الء املقدس��ة 
عل��ى الطري��ق املخص��ص للس��يارات، فه��ل جي��وز 
ذلك مع العلم أن الطريق ) سايد واحد فقط (؟

2- يضع اإلخوة أصحاب املواكب الذين يقومون 
خبدم��ة زائ��ري اإلم��ام احلس��ن )علي��ه الس��الم( 
حواج��ز يف طري��ق الس��يارات لتخفي��ض الس��رعة 

حفاظًا على الزائرين، فهل جيوز ذلك؟
اجل��واب: 1- ينبغ��ي تنظي��م املس��ر حبي��ث ينتفع 

منه الطرفان.
2- ال مانع من ذلك بالتنسيق مع شرطة املرور.
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بداية ما معهد االمام علي للدراسات ومم يتكون؟
البالغة  القرآنية ونهج  معهد االمام علي للدراسات 
االول  الدرس فيه من  السجادية يبتدئ  والصحيفة 
من  يتكون  واملعهد  هجرية   1439 االول  ربيع  من 
القران  مواد علوم  فيه  وتدرس  القران  قسمن علوم 
وما  القران  واعجاز  املفسرين  ومناهج  والتفسر 
القسم  اما  التالوة  احكام  اىل  اضافة  ذلك  شاكل 
كيفية  يف  الطالب  ميكن  القراءة  قسم  هو  االخر 
يتخصص  حبيث  واحكامه  القران  قراءة  يتعلم  ان 
ومنهج  التالوة  احكام  فيه  وتدرس  فقط  بالقراءة 

البحث القرآني والتجويد االستداللي.

ما ضوابط القبول باملعهد وطبيعة الدوام فيه؟ 
حتى  مساء  ساعات  لثالث  مسائي  املعهد  يف  الدوام 
ال يعارض الدراسة احلوزوية لطالب احلوزة واملعهد 
خاص لطلبة احلوزة الذين اجتازوا مرحلة املقدمات 
فهؤالء  اخلارج  والبحث  االولية  السطوح  اىل 
مشمولون يف التقديم للمعهد اما الضوابط فمنها 

من اخلط��وات املهمة والكبرية اليت عملت عليه��ا العتبة العلوية 
املقدس��ة يف تهيئة طال��ب العلم يف جمال ق��راءة القران الكريم 
وتعليم االحكام والتفس��ري هو افتتاحها ملعهد الدراسات القرآنية 
ونهج البالغة والصحيفة السجادية يف النجف االشرف حيث يعنى 
بالدراس��ات القرآنية ونهج البالغة والصحيفة الس��جادية وحول 
تفاصيل هذا املشروع ارتأينا ان نلتقي مبسؤوهلا الشيخ حممد فخر 

الدين ليطلعنا اكثر عن عمل هذا املعهد.

 Aعلــي االمـــــــام  معهد 
القرآنيــــــة ونهج  للدراسات 

البالغة والصحيفة السجادية
لقاء: علي كريم
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من قد اجتاز مرحلة املقدمات على أن يكون معرف 
من قبل االساتذة واملعتمد يف املنطقة ويكون حاصال 
املركزية  للجنة  باالمتحانات  الكارت اخلاص  على 
كما ان هنالك نسبا تفاضلية يف القبول من ناحية 
العمر والدراسة احلوزوية فضال عن ذلك اذا زاد عن 

العدد احملدد سيكون اختبار امتحان تنافسي. 

ما الغاية الرئيسية إلنشاء هذا املعهد؟
وهي  علمي  مركز  من  متتلكه  وما  العتبة  مكانة 
ووجود  السالم  عليهم  البيت  اهل  علم  مدينة  باب 
االشرف  النجف  يف  ومركزيتها  العلمية  احلوزة 
وحلاجة طلبة العلوم الدينية اىل مثل هكذا مراكز 
افتتاح  ارتأينا  اجلانب  هذا  يف  متخصصة  قرانية 
الية علمية ممنهجة تبعا  معهد قراني ممنهج وفق 
وغر  العراقية  اجلامعات  يف  الرصينة  للمؤسسات 
بن  تالقح  اي  احلوزوي  املنهج  عن  فضال  العراقية 

االكادميي واحلوزوي يف املنهج للمعهد.

ما الذي يقدمه ايضا املعهد لطالب العلم اىل جنب 
توسعة  يف  املستقبلية  نظرتكم  وماهي  فيه  تعلمه 

املعهد؟
توجد  ذلك  عن  فضال  جمانا  فيه  التعلم  يكون 
سفرات للعتبات املقدسة وهي سفرات دورية للطالب 
كمعلم  يتخرج  من  لكل  مقرتح  وهناك  وحمفزات 
قران وهو عند خترجه من املعهد فان العتبة املقدسة 
ستدعمه مبستلزمات اقامة دورة يف منطقة سكناه او 
العتبة  برعاية  وتفتح  الطالب  يتواله  الذي  اجلامع 

يف تعليم وتفسر القران.
منها  اخرى  أقسام  ستفتتح  القادمة  السنوات  ويف 

احلديث  علوم  وقسم  السجادية  الصحيفة  قسم 
وقسم نهج البالغة. 

كيف مت وضع املنهج؟
املنهج مت وضعه من خالل تشكيل جلنة متخصصة 
لوضع  الكوفة  جامعة  واساتذة  احلوزة  اساتذة  من 
يف  فيه  املعمول  للمنهج  وفقا  رصن  علمي  منهج 

الوزارة خصص للدراسات االنسانية.

والغرف  القاعات  من  املعهد  بناية  تشغل  كم 
الدراسية وهل موقعها يناسب طلبة احلوزة العلمية؟

شارع  يف  اسرتاتيجي  وموقعه  جيد  املعهد  مكان 
الرسول وبالقرب من املدارس احلوزوية وحيتوي على 
مخس قاعات ومكتبة ختصصية  يف القران والبالغة 
لالعالم  غرفة  وخصصت  السجادية   والصحيفة 
قناة  على  وتنشر  والدروس  احملاضرات  فيها  تسجل 
التلكرام اخلاصة مبعهد االمام علي اي بعد انتهاء 
الدرس للطلبة كافة الذين يرغبون باالستماع هلذه 

القناة فضال عن طلبة املعهد.

كيف جاءت فكرة انشاء هذا املعهد؟
افتتحنا  حينما  وتبلورت  سنة  قبل  جاءت  الفكرة 
خاصة  دورات  وهي  العلمية  احلوزة  لطلبة  دورات 
ولدينا دورات عامة لكن قليل، جتد فيها طلبة احلوزة 
وحضور  استقطاب  راينا  خاصة  دورة  خصصنا  ملا 
ان  وارتأينا  بعدها  دورة  من  اكثر  فأقمنا  كثر 
نضع هذه الدورات يف مركز علمي ممنهج ليحصل 
على نتيجة اكرب ومت رفع املقرتح وحصلت املوافقة 
بعضهم  بل  به  ورحبوا  احلوزة  اساتذة  على  فعرض 

قال هو مشروع ضروري ومهم. 

جاءت فكرة انشاء 
المعهد عندما 

افتتحنا دورات لطلبة 
الحوزة العلمية ورأينا 

استقطابها لحضور 
واسع فارتأينا ان 

نضع هذه الدورات 
في مركز علمي 

ممنهج لنحصل على 
نتيجة اكبر
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والشعائرالشباب

مجيل البزوني

عاد جعفر يف وقت متأخر وهو متوتر ومنزعج 
لكنه  باهله  مير  ان  دون  غرفته  اىل  ودخل 
عاد سريعا اىل اخلروج جمددا، وكانت تلك 
الليلة احدى ليالي حمرم األخرية قبل ان يبدا 

االستعداد لزيارة األربعني. 
والديه وجلس وهو يستعد للكالم  سلم على 
معهم حول ما مسعه من كالم حول ما يقوم به 
يف حمرم من اعمال ومراسيم فقال ألبيه: إنين 
احتاج اىل احلديث معكم يف هذه الليلة قالت 
االم: انا سأقوم بإعداد الشاي لكم مادامت 
القضية سيكون فيها كالم طويل قال االب: 
هذه  من  بالك  شغلت  اليت  املشكلة  وماهي 

االعمال اليت منارسها يف حمرم؟
تكلموا  أصدقائي  بعض  إن  جعفر:  قال   
وغري  حمرم  يف  املشروعة  األمور  يف  اليوم 
انطق  ان  دون  إليهم  استمع  املشروعة وكنت 
بكلمة واحدة ألني شعرت باخلوف من صحة 
علي  يرد  ال  حتى  احلديث  فهبت  كالمهم 

أصدقائي بكالم غري متوقع، لكين استمعت 
واضحا  وصار  جيدا  وفهمته  كالمهم  اىل 

عندي. 
استمع االب لولده بشكل جيد ثم اخذ يبتسم 
ليشجع أبنه على ذكر كل ما لديه من كالم 
خيص القضية اليت تكلم عنها مع أصدقائه 
له أن  انسان حيق  بالقول: إن كل  أردف  ثم 
تتضح  حتى  يعرفها  اليت  األمور  يف  يتكلم 
ينسى  ااّل  املهم  من  لكنه  لآلخرين  الصورة 
ان احلديث أحيانا ليس من حق اجلميع، ومع 
ذلك فانا اريد منك ان توضح لي ما هي تلك 
األمور اليت وردت على لسان اصحابك وخفت 

من رّدها؟
قال االبن: أحد أصدقائنا شخص مثقف وقد 
سألنا أسئلة عدة واستنتج من تلك األسئلة أن 
االعمال اليت نقوم بها ليست كلها مشروعة 
وعلى هذا طلب منا أن تكف عن االعمال غري 

املشروعة. 
قال االب: هذا كالم مجيل وعقالني، ولكن 
يف  واضحة  رؤية  هذا  صاحبكم  ميتلك  هل 
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حتديد املشروع وغري املشروع من االعمال؟ 
البكاء  إن  لنا  قال  صاحبنا  إن  جعفر:  قال 
والزيارة فقط قد وردا يف الروايات وغري هذين 
االمرين ليسا مشروعني وعلى هذا ليس كل 
عمل نقوم به من الشعائر مشروعا فلماذا نقوم 

به؟ 
قال االب: امسع يا ولدي سأنقل لك ما قاله 
بعض املؤمنني يف هذه القضية إذ قال: كُثر 
الكالم والّلغط يف اآلونة األخرية حول الشعائر 
هذا  أن  وحول  العزاء،  وكيفية  احلسينية، 
الفعل أو ذاك، أيدخل حتت عنوان الشعائر أم 

ال، وما هو احمُللَّل منها وما هو احمُلرَّم؟
ما  أوال  فلننظر  ذلك  قبل اخلوض يف  ولكن 
معنى الشعائر؟ واجلواب نقول فيه قد عّرفها 
األول:  اثنان:  أهمها  عدة،  الّلغة مبعاٍن  علماء 
كالصفا  العبادة،  أماكن  والثاني:  العبادة، 
َفا  واملروة وغريها، كما قال تعاىل: }ِإنَّ الصَّ
أما   .)158 )البقرة   } اهللَّ َشَعاِئِر  ِمْن  َواملَْرَوَة 
عن  تعبريهم كثريًا  فلْم خيتلف  الدين  علماء 
الثاني  الشهيد  عنها  عربَّ  فقد  التعريف.  هذا 
)قدس سره( يف كتابه )مسالك األفهام ج2، 
بها.  تعاىل  يعبد اهلل  اليت  بالعبادات  ص198( 
وعليه: فيكون أي أمر عبادي من شعائر اهلل 
القلوب، كالصالة  تقوى  اليت جعلها اهلل من 
والصوم واحلج وغريها من العبادات املعروفة.

على  قد نصَّ  املقدَّس  الشارع  أن  املعلوم  ومن 
الكريم  القرآن  خالل  من  العبادات  هذه 
بيت  أهل  عن  الواردة  الشريفة  واألحاديث 
الم(. فهل كانت العبادة،  العصمة )عليهم السَّ
فيهما،  ورد  ما  على  توقيفيَّة  الشعائر،  ومعها 
أم أن هناك عناوين تساعد على توسعة مفهوم 
الشعائر  مفهوم  معها  يتوسع  وبالتالي  العبادة، 
اليت أمر اهلل سبحانه بتعظيمها، ومعنى كونها 
توقيفيَّة هو أن نقتصر فقط على موارد العبادة 
واألحاديث  الكريم  القرآن  عليها  نصَّ  اليت 
الصالة،  ومنها  املتقدمة  كاألمثلة  الشريفة، 
وال نضم هلذه العبادات شيئًا آخرًا، ولكننا لو 
الحظنا بعض األفعال املباحة اليت مل يعتربها 
الشارع املقدس مرغوبة وحمبوبة له، كاألكل 
والشرب والنوم مثاًل، جند أننا لو نويناها مثاًل 
بعنوان التقوِّي على عبادة اهلل تعاىل قربًة إىل 
العبادة، وحتوَّلت  تعاىل، لدخلت يف عامل  اهلل 
من فعل مباح ال ُيثاب فاعله وال يؤجر عليه، إىل 
فعل مستحّب ُيثاب فاعله ويؤجر عليه، وبالتالي 
النّية- من شعائر  صارت -بهذه احلالة وهذه 
اهلل اليت ُأِمرنا بتعظيمه.. ولو اجتهنا بأنظارنا 
املؤمنون  به  الشعائر احلسينية، وما يقوم  إىل 

العزاء  من حضور جمالس  عاشوراء،  أيام  يف 
ُيثار  اليت  األمور  من  وغريها  ولطم  وبكاء 
حوهلا الغبار كل عام، هل هي من الشعائر أو 
ال؟ فنجد أنها -يف أقل التقادير- تندرج حتت 
عنوان املواساة ألحزان النيب حممد )صّلى اهلل 
وهذا  الم(.  السَّ )عليهم  بيته  وأهل  وآله(  عليه 
العنوان حبد ذاته مستحب عند بعض الفقهاء، 
كما صرَّح بذلك بعض املراجع عندما سألناه 
ال؟!  أو  مستحب  هو  هل  املواساة  عنوان  عن 
مطلوب  أمر  بل  مستحب  »هو  جوابه:  فكان 
يفرحون  باب  من  مؤكد-  مستحب  -أي 
هذا  على  فبناًء  حلزننا«،  وحيزنون  لفرحنا 
الرأي: هذه قاعدة مّطردة بني أيدينا ميكننا 
بأصله، يصلح  مباح  أي فعل  أن نطبقها على 
أن يكون فيه مواساة ملصاب اإلمام احلسني 
عائلته  أفراد  أحد  ملصاب  أو  الم(،  السَّ )عليه 
عن  ًا  خاصَّ ًا  نصَّ لو مل جند  حتى  وأصحابه، 
به. فنستفيد  أنه قد قام  الفعل  املعصوم بهذا 
اليت  الروايات  من  مثاًل  البكاء  مشروعية 
عليه،  البكاء  بثواب  وصرَّحت  وحثَّت  أمرت 
كهذه الرواية: من رواية طويلة لإلمام الرضا 
الم( قال فيها: »إن يوم احلسني أقرح  )عليه السَّ
جفوننا، وأسبل دموعنا، وأذلَّ عزيزنا، بأرض 
كرب وبالء، أورثتنا الكرب والبالء، إىل يوم 
اإلنقضاء، فعلى مثل احلسني فْلَيبِك الباكون، 
)حبار  العظام«.  الذنوب  حيطُّ  البكاء  فإن 
للحالة  املثال  وهذا  ص283(،  ج44  األنوار، 
الثانية، كمشروعية  أما مثال احلالة  األوىل. 
اللَّطم مثاًل، فمن أين أخذناها؟ فإننا مل جند 
الم(  روايًة تنصُّ على أن أحد األئمة )عليهم السَّ
الصدور  لطم  لنا  ُيشرِّع  حتى  صدره،  لطم 
بفعله، ويكون هذا الفعل مستحبًا وُيثاب عليه 
فاعله، ولكن إذا أدخلنا عنوان لطم الصدور 
ته  حتت عنوان مواساة صدر احلسني الذي رضَّ
حتول  النّية،  بهذه  ونويناه  حبوافرها،  اخليل 
هنا  ومن  عليه،  وُنثاب  نؤجر  عبادّي  أمر  إىل 
توقيفية  ليست  احلسينية  الشعائر  أن  نعلم 
باملعنى املتقدم، حتى مننع دخول أي فعل فيها، 
وحنّرمه ونشّنع على فاِعِليه، ونّتهمهم باإلساءة 
إن  أوضح:  أخرى  وبعبارة  واملذهب.  للدين 
على  فقط  متوقفة  ليست  احلسينية  الشعائر 
ما ورد يف نصوص الروايات، كالبكاء مثاًل، 
أن  تقدم-  ما  -بناًء على  نقول  أن  بل ميكن 
يدخل  املواساة  بعنوان  به  ُيؤتى  مباح  فعل  أي 
يف الشعائر احلسينية، ويكون حمبوبًا للموىل 

.. عزَّ وجلَّ

أن أي أمر عبادي 
يكون من شعائر 

اهلل التي جعلها اهلل 
من تقوى القلوب، 
كالصالة والصوم 

والحج وغيرها من 
العبادات المعروفة..
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امُلِسلم  اجمُلتمَع  َجَعَلْت  اخللفّياِت  تلك  ُكّل  إنَّ 
الدنيا،  احلياة  لشهواِت  َتبَعًا  يَتغرّي  آنذاك, 
وُمغرياتها على حساِب العيِش امَلشروِع واملتوازِن 
يف تلبية الرغباِت واحلاجات، مما شغلهم ذلك 

عن العبادِة والعباِد.
األخالِق  َمكارِم  ُدَعاِء  ِمْن  التالي  الَنّص  ويف 
وَمرضي األفعاِل، تَتَوّضحُّ لنا صوٌر وظواهر، قد 
الُدَعاِء  بلساِن  الَسالُم،  َعليه  اإلَماُم،  َحَكاَها 

امُلؤّسِس وامُلعاجِل, ومبنهِج التقييم والتقويم .
فلم يكن َما َذَكَره اإلَماُم, زيُن العابدين, َتَرَفًا 
غرٍض,  أو  ِحكَمٍة  دون  القوِل,  ِمْن  تطوياًل  أو 

َيقصَده ِجّدًا وواقعًا, حني يدعو:
ٍد َوآِلِه، َوَتوِّْجين ِبالِكفاَيِة،  مَّ )اللُهمَّ َصلِّ َعلى حُمَ
ين ُحْسَن الِوالَيِة، َوَهْب لي ِصدق اهِلداَيِة،  َومُسْ
َعِة، َوال  َعِة، َواْمِنْحين ُحْسَن الدَّ َتْفِتيّن ِبالسَّ َوال 
َعل َعْيشي َكّدا, َكّدا، َوال َتُردَّ ُدعائي َعَليَّ  جَتْ

لقد َرصَد اإلماُم عليُّ بن احُلَسني, عليه الَسالُم,  ُمتغرياِت َحراِك امُلسلمني, سلوكًا وُخِلَقًا يف َعصره, ِمْن الذين 
أدركوا ظواهَر الفتِح اإلس��المي للبالِد البعيدِة, وكاَن يتفاخُر بها بنو أمّية ِجَهاَرًا حتى )قالوا : ولنا الفتوُح 
العظاُم، ولنا فارس، وخراسان، و أرمينية، وسجستان، وإفريقية، ومجيُع فتوِح عثمان(, وتعايشوا مع األقواِم 
اجلديدِة الداخلِة يف اإلس��الِم, وحَتّسَن الوضِع االقتصادي, بضرِب النقوِد, ووفرتها عندهم أيام, عبد امللك بن 
مروان, يف س��نِة سٍت وسبعني, للهجرِة,)ويف هذه الس��نِة, َضَرَب عبُد امللِك بن مروان, الدنانرَي والدراهَم, وهو 
أولُّ َمن أحدَث ضربها يف اإلس��الِم, فانتفع الناس بذلك(,  َفْضاًل َعْن نزوِع نظاِم احُلكِم األموي نفس��ه, إىل 
ا  االهتَماِم بكنِز األمواِل, وتبذيرها وإس��رافها يف ُسبٍل غرِي َمشروَعٍة, وإثراِء طبقاٍت على حساِب أخرى, ِمَ

َتَسببوا بإفقاِر بعض الناِس, وِحرَمانهم حقوقهم, وَقطِع عطائهِم, بدوافَع عقيديٍة وسياسيٍة.

 الَكسِب غري امَلشروِع
 يف ُدعاِء َمكاِرِم األخالِق

مرتضى علي احللي
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َمَعَك  أدعو  َوال  ِضدا،  َلَك  َأْجَعُل  ال  َفإّني  َرّدا، 
َواْمَنْعين  َوآِلِه،  ٍد  مَّ حُمَ َعلى  َصلِّ  اللُهمَّ  ِنّدا,  
َوَوِفْر  الّتَلِف،  ِمَن  ِرْزقي  َوَحّصْن  َرِف،  السَّ ِمَن 
َمَلَكيت ِبالرَبََكِة فيه، َوأِصْب بي َسبيَل اهِلداَيِة 
ٍد وآِلِه،  مَّ ِلْلرِبِّ فيما أْنِفُق ِمْنُه, اللُهمَّ َصلِّ َعلى حُمَ
َغرْيِ  ِمْن  َواْرُزْقين  االْكِتساِب،  َمْؤَنَة  َواْكَفين 
َلب، َوال  احِتساب، َفال أْشَتِغَل َعْن ِعباَدِتَك بالطَّ
فاْطِلْبين  اللُهمَّ  امَلْكَسِب،  َتِبعاِت  إْصَر  أْحَتِمَل 
ا أْرَهُب,   ِتَك مِمّ ِبُقْدَرِتَك ما أْطُلُب، َوأِجْرني ِبِعزَّ
َوْجهي  وُصْن  وآلِه،  ٍد  مَّ حُمَ َعلى  َصلِّ  اللُهمَّ 
َفأْسرَتْزَق  ِباإلْقتاِر  جاهي  َتْبَتِذْل  َوال  ِبالَيسار، 
َفأْفَتِتَ  َخْلِقَك،  ِشراَر  َوأْسَتْعِطْي  ِرْزِقَك،  أْهَل 
َمَنَعين،  َمْن  بَذّم  وُأْبَتلي  أْعطاني،  َمْن  ْمِد  حِبَ
َوأْنَت ِمْن دوِنِهْم َوِليُّ اإلْعطاء َوامَلْنِع, اللهم َصِل 
عبادٍة،  يف  صّحًة  وارُزقين  وآِلِه،  حممٍد  على 
َوَورعًا  اسِتعماِل،  َوِعلَمًا يف  َزهادِة،  وفراغا يف 

يف إمْجاِل (.
عليه  احُلَسني,  بن  َعلّي  اإلَماِم,  َتركيَز  إنَّ 
الَسالُم, على َضروَرِة  العيِش احَلسِن و امَلشروِع 
واملتوازِن, يف َكسِبه وطلِبه وأغراضه,)َوال َتْفِتيّن 
َعل  جَتْ َوال  َعِة،  الدَّ ُحْسَن  َواْمِنْحين  َعِة،  ِبالسَّ
كرامِة  على  ذلك  َكّدا,َكّدا(,وأثِر  َعْيشي 
جاهي  َتْبَتِذْل  َوال  امُلسِلِم,وامُلؤمِن)  اإلنساِن 
ِباإلْقتاِر َفأْسرَتْزَق أْهَل ِرْزِقَك، َوأْسَتْعِطْي ِشراَر 
بَذّم  أْعطاني،وُأْبَتلي  َمْن  ْمِد  حِبَ َفأْفَتِتَ  َخْلِقَك، 
على  َيقوُم  وظيفيًا  وزانًا  لنا  ُيّقُدُم  َمَنَعين(,  َمْن 
التوازِن بني إشباِع احلاجاِت الضرورية  أَساِس 
حياتيا, وبني احلفاِظ على قيمِة الَفرِد, شخصّيا 
)َوَتوِّْجين  َمقولِة,  حتَت  َينَدِرُج  واجتماعيا, 
ِبالِكفاَيِة(, ف,)عن أبي عبد اهلل, اإلَماِم جعفِر 
بن  عليُّ  كان   : قال  الَسالُم,  عليه  الَصادق, 
احُلَسني, َعليهما الَسالُم, إذا أصبَح َخَرَج َغادّيًا 
اهلِل,  رسوِل  بن  يا   : له  فقيَل  الرزِق,  طلِب  يف 
صلى اهلل عليه وآله وسلم, أين َتذهُب ؟ فقال 
 : قاَل  ؟,  أتتصدُق   : له  قيَل  لعيالي  أَتّصّدُق   :
َمْن َطلَب احَلالَل, فهو ِمْن اهلِل عّز وَجّل, َصدقٌة 

عليه (.
وما َيرَتبُط بذلك ِمْن حقوٍق وتبَعاٍت عامٍة,) َوال 
َينَهاُر  قد  إذ  امَلْكَسِب(,  َتِبعاِت  إْصَر  أْحَتِمَل 
خَيَتّل  أْن  مبجرِد  َعاَمًة,  االجتماعيُّ  التعايُش 
العنصُر األخالقي والقيمي يف َحراِك الكسِب, 
األمواَل,  األغنياُء  َيكنُز  وَحامَلا  األفراِد,  عند 
َرِف،  السَّ ِمَن  )َواْمَنْعين  فيها,  اهلِل  َحقَّ  ومَيَنعوَن 
َوَحّصْن ِرْزقي ِمَن الّتَلِف (,فَيَتَصّنُف اجمُلتمُع إىل 

صنفني رئيسني يف ُبنيته ُهَما :
يف  ظاهرًا  كان  ما  وهذا  والُفقراُء,  امُلرتفون 

بفعِل طغياِن وظلِم  الَسالُم,  اإلَماِم, عليه  عصِر 
وفَساِد بين أمّية, ُحكومًة, وَعقيدًة وسلوكا .

وأْن  بّد  ال  الطائلَة  ثروته  رأى  إذا  الغين  )فإنَّ 
َيطَغى, وَيصرَف فاِضَل َماِله يف اللهِو والفجوِر, 
والفقرُي إذا مل حيصل على َعَمٍل أو َمِرَض, البّد 

أْن َيبقى بال غذاٍء وِكَساٍء وَمسَكٍن وَمَصٍح,
إىل  اجملتمُع  يتوزُع  العاملني  هذين  جّراِء  وِمْن 
طبقتني دانية وقاصية, فينجُم ِمْن ذلك, َحزازاٌت 
الفقرِي  بقاَء  وإنَّ  وتباغٌض,  وِعَداٌء  وشحناٌء 
الغين  سراِح  وإطالَق  ظلٌم,  امَلسَكنَة  ُيكابُد 
َيعمُل ما َيَشاُء, َجوٌر وإجحاٌف باجمُلتمِع,  فالِعالُج 

, هو مبا َشّرعه اهلُل تعاىل :  واحَللُّ
والرَتَف  الَسَرَف  َحّرَم  قد  سبحانه  أّنه   : أواًل 
ألجِل  وليس  ذلك,  يتعاطى  َمْن  وذَم  والفجوَر, 
الفقرِي واجملتمع فحسب, بل ألجِل الغين نفسه, 
فضاًل عن أّن الرَتََف والَسرَف ُيوجباِن البطالَة .
ثانيا: أّنه تعاىل قد أوجَب للفقراِء وامَلَساكني 
األغنياِء  أمواِل  يف  حقوقًا  العامِة  وامَلَصاحِل 
تتكافىء وحوائجهم, فال يبقى يف اجمُلتمِع فقرٌي 
و ال َمصَلحٌة ُمعّطَلٌة, وبهذه اخُلطِة احَلكيَمة, 

َع اإلسالُم بني : مَجَ
1-حرّية الَعَمِل والتَجارِة ومجع الَثروِة – بالوجِه 

امَلشروع, ِفقَهًا وأخالَقًا -.
2- امُلسايرُة مع الرغبِة األصليِة يف النفِس, ِمْن 

ُحّب امَلاِل.
3-حفظ األغنياِء ِمْن اإلفراِط يف الرَتَِف .

أو  كاَن  فقريًا  الضعيفِة,  الطبقِة  4-ضماُن 
مريضًا أو عاِجزًا .

تبقى  ال  الَعاَمِة, حتى   امَلَصاحِل  فراِغ  َسدُّ   -5
مصلحٌة من غري رصيٍد(.

 الَمَصاِدُر:
1- الَصحيَفُة الَسّجاِديُّة.

2- شرُح نهج البالغة, ابن أبي الحديد,ج15,ص259, 
ط2, قم, 1387هـ.

ج4,ص416,ط,  األثير  ابن  التاريخ,  في  الكامُل   -2
بيروت,1965م.

الفقيه,  يحضَره  ال  ْمن  شرح  في  المتقين  روضُة   -3
تعليق   )األول(,ج3,ص209,  المجلسي  تقي  محمد 
علي   والشيخ  الكرماني  الموسوي  حسين  وطبع,السيد 

پناه  اإلشتهاردي .
4- الفضيلُة اإلسالميُّة, السيد محمد الحسيني الشيرازي, 

ص 175,174, ط1,دار العلوم, بيروت,1426هـ.

قد َينَهاُر التعايُش 
االجتماعيُّ بشكل َعام 
مبجرِد أْن َيَتّل العنصُر 

األخالقي والقيمي يف 
َحراِك الكسِب عند 

األفراِد..
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في لقائة مع الوالية..
الباحث االسالمي السيد عبد املطلب املوسوي»دام توفيقه« 

األئمة األطهار أمرونا بإحياء أمرهم وذكر مصائبهم والبكاء عليهم 
وإنشاد الشعر فيهم.. 

مع بداية موس��م أحزان ال حممد يف ش��هري حمرم وصفر يعرّب املؤمنون عن عواطفهم وجزعهم على أبي عبد اهلل احلسني سالم اهلل 
عليه بألوان احلزن كافة واملصاب من الش��عائر واالفعال وهي تزداد طرائقا يف كل عام ، حتى صارت بعض االفعال لدى الكثري 
ب��ني مؤيد ومعارض ، وقد حاولت م��ع الكثري من الفضالء اخلوض يف هذا احلديث فرفضوا اخلوض فيه، فكان البد للمؤسس��ات 
الدينية والفضالء واالس��اتذة ان يكون هلا الدور االكرب يف التعريف مبعنى الش��عائر وبيان احلقائق حتى ال ختتلط على العامة ، 
هلذا كان لقائي بالباحث االسالمي السيد عبد املطلب املوسوي للحديث معه حول ما يطرح يف كل عام من شعائر وافعال وما تثريه 

من لغط عند الكثري ، ودور العلماء واملؤسسات يف عملية بيان احلقائق ، فابتدأني قائال : 

حاوره: هاشم الباججي

- ما الش��عائر يف قوله تعاىل )ومن يعظم 
شعائر اهلل فإنها من تقوى القلوب(؟                                              
 حول معنى الش��عرية ال أريد أن ادخل يف 
التفاصي��ل اللغوي��ة وإمن��ا اكتفي بذكر 
زب��دة وخالص��ة األق��وال يف معناه��ا وه��و 
إنه��ا العالم��ة ال��يت تش��عر وت��دل عل��ى ما 
يراد اإلشعار به والداللة عليه وشعائر اهلل 
ه��ي كل م��ا يدل على اهلل س��بحانه وهي 
على ما ورد يف تفسري جممع البيان معامل 
اهلل واإلع��الم ال��يت نصبه��ا لعب��اده ،وهذه 
اآلية جاءت ضمن تفاصيل مناس��ك احلج 
واهلدي ووصفها القرآن بأنها ش��عائر اهلل 
ث��م أعطى حكما كليا وقال ومن يعظم 
ش��عائر اهلل أي م��ا ي��دل عل��ى التضحي��ة 

هلل والتق��رب إىل اهلل ف��ان ه��ذا التعظي��م م��ن 
تق��وى القل��وب أي إن ه��ذه الش��عائر ليس��ت 
مبظاهرها وحركاتها وأش��كاهلا وإمنا مبا 
حتويه يف باطن القائم بها من تقوى وخش��ية 
اهلل وحمب��ة لتعظي��م أم��ر اهلل وإقام��ة معامل��ه 
،فحقيقة الش��عائر هي القلوب املفعمة حبب 
اهلل واخل��وف م��ن غضبه وليس��ت هي جمرد 

حركات وفعاليات استعراضية..
- هل الشعائر احلسينية داخلة يف مضمون 
اآلية؟                                             

نعم الشعائر احلسينية من شعائر اهلل ويثبت 
ذل��ك ع��ن طريق��ني : األول: ه��و إن الش��عائر 
يف اآلي��ة ه��ي مع��امل اهلل والش��ك إن اإلم��ام 
احلس��ني عليه الس��الم من معامل اهلل وإحياء 
ذك��ره وس��ريته وتضحيته م��ن أعظم املعامل 
ال��يت ت��دل عل��ى اهلل ،حيث ان��ه امام مفرتض 
الطاع��ة وخليف��ة لرس��ول اهلل صل��ى اهلل عليه 
وال��ه وق��د ضح��ى ب��كل م��ا لدي��ه م��ن اجل 
وال��زوال.                                                                             االحن��راف  م��ن  اهلل  دي��ن  حف��ظ 
الثان��ي: إننا نؤمن وطبق��ا حلديث الثقلني ان 
أهل البيت عليهم السالم عدل القرآن وإنهم 
املبينون للقران فأمرهم هو أمر القران وأمر 
الرس��ول األعظ��م صل��ى اهلل علي��ه وال��ه وقد 

أمرونا بإحياء واقعة عاش��وراء ومصيبة سيد 
الش��هداء علي��ه الس��الم فه��ي ب��ال ش��ك م��ن 

شعائر اهلل..
- م��ن املعين بتثبيت الش��رعية هلذه الش��عرية 

أو تلك؟                                    
سؤال مهم جدا... بعد أن عرفنا إن الشعائر 
احلس��ينية ه��ي م��ن ش��عائر اهلل فهن��ا نأت��ي 
إىل كيفي��ة ه��ذه الش��عائر.. مناس��ك احل��ج 
بينه��ا الرس��ول األعظ��م صل��ى اهلل عليه وآله 
وق��ال خ��ذوا م��ين مناس��ككم ...وش��عائر 
اإلمام احلس��ني عليه السالم بينها لنا األئمة 
وأمرون��ا  أمره��م  بإحي��اء  وأمرون��ا  األطه��ار 
بذك��ر مصائبه��م والب��كاء عليه��م وإنش��اد 
الش��عر فيه��م... وه��ذه األوام��ر ل��و امتثلناها 
فإنها كافية جدا لتعظيم الشعائر احلسينية 
وبن��اء الثقاف��ة العاش��ورائية ثقاف��ة التضحية 
والعطاء واحلركة حنو إصالح األمة وطبقا 
هل��ذا املنه��ج ال��ذي رمسه أه��ل البي��ت عليهم 
السالم لنا فان الشعائر احلسينية الصحيحة 
ال��يت حتت��وي عل��ى إحي��اء أم��ر أه��ل البي��ت 
،وأمره��م يع��ين مش��روعهم الذي ج��اءوا من 
اجل��ه وهو تطبي��ق القران والش��ريعة باعتبار 
إنه��م ع��دل الق��ران وه��دف القران والرس��ل 
واألنبي��اء ه��و إن يق��وم الن��اس بالقس��ط، أي 

أن يق��وم الن��اس يف مجيع ش��ؤون حياتهم 
والتفري��ط.                                                                                            اإلف��راط  ويتجنب��وا  بالع��دل 
هن��ا بع��د معرف��ة اإلم��ام وه��دف اإلم��ام 
يأت��ي دور العاطفة وذلك بتصوير تضحية 
اإلم��ام احلس��ني علي��ه الس��الم م��ن اج��ل 
هذا اهلدف الذي أراد بنو أمية إلغاءه من 
الق��ران ،هن��ا يأت��ي دور الش��عر والنياحة 
والبكاء من اجل إذكاء وإهلاب العاطفة 
بعد أن مت تنوير العقل الذي هو األس��اس 
الن أس��اس الدي��ن ه��و املعرف��ة ... ه��ذه 
تك��ون ش��عائر منتجة لألمة احلس��ينية، 
يع��ين ام��ة معرف��ة ووع��ي وفه��م وعقي��دة 
وعاطف��ة موجه��ة حن��و أه��داف العقي��دة.                                                                                       
احلس��ينية  الش��عائر  إن  يق��ال  أن  أم��ا 
يع��رب  أن  ول��ه  واح��د  ل��كل  مفتوح��ة 
ع��ن حزن��ه أو حب��ه مب��ا يش��اء فه��ذا :                                                                                 
أوال: أمر خالف األدلة الشرعية اليت أمرتنا 
أن ال نتج��اوز أه��ل البي��ت فنهل��ك   ثاني��ا: 
ه��و أم��ر خطري جدا الن الش��عائر مقدس��ات 
والي��وم الكث��ري م��ن الن��اس ي��رون الدين هو 
الشعائر وال يلتزمون من الدين إال بالشعائر، 
تابع��ا لأله��واء  املق��دس إذا أصب��ح  واألم��ر 
واآلراء اخلاصة فان هذا يفتح باب التكفري 
عل��ى مصراعي��ه وكل ش��خص  والتفس��يق 
يقول أريد أن اعرب عن حزني على احلس��ني 
عليه الس��الم مبا أراه، ش��خص يقول اضرب 
راس��ي وافلق هاميت،آخر يقول أمال جس��مي 
باجل��راح آخ��ر يقول اقطع إصبعي آخر يقول 
اح��رق بييت وأثاث��ي  آخر يقول اجعل زوجيت 
وبناتي يعرضن أنفس��هن للس��يب...اخل وكل 
ف��رد ي��رى م��ا يعتقده ش��عرية مقدس��ة وميثل 
اإلخ��الص وال��والء وم��ن خيالف��ه فه��و ع��دو 
للش��عائر وللحس��ني.. ويص��ل األم��ر أن األخ 
يعادي أخاه باس��م الش��عائر املختلقة املبتدعة 
اليت ال أساس هلا... ولذلك فان اكرب خطر 
مزق األمة وجعلها تتحارب فيما بينها هو أن 
املقدس��ات مل تع��ط إلمامها احل��ق ومرجعها 

وفيصلها. 
املقدس��ات جي��ب أن حت��دد م��ن قب��ل مصدر 
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الشريعة وهو النيب أو اإلمام أو من ميثله وهو 
املرج��ع والفقي��ه اجلامع للش��رائط احلاكم 
وال��ذي ميث��ل عق��ل األمة الذي يس��يطر على 
االجت��اه  يف  ويوجهه��ا  الديني��ة  العواط��ف 
الصحي��ح ال��ذي يوحد األم��ة وال يفرقها وقد 
وج��ه اإلم��ام السيس��تاني دام ظل��ه األم��ة يف 
الع��ام املاض��ي إىل جتن��ب األم��ور الغري متفق 
عليه��ا واليت تثري التفرق��ة وبذلك يكون قد 

تبني الرشد من الغي..      
ه��ل الش��عائر احلس��ينية عب��ارة ع��ن خطاب 
موجه؟ هل هي متثل بعدا عقائديا؟                   
الشعائر احلسينية فيها بعدان:                                                                          
األول: عقائ��دي يرتب��ط بالفك��ر و القل��ب 
وه��و أن نعتق��د بإمام��ة س��يد الش��هداء عليه 
السالم وان اهلل سبحانه أعده هلذه التضحية 
العظم��ى ال��يت حف��ظ بها دين مجي��ع األنبياء 
لدي��ه  م��ا  ب��كل  ضح��ى  وان��ه  واألوصي��اء 
وحتم��ل كل ه��ذه املصائ��ب م��ن اج��ل أن 
ميي��ز ب��ني الدي��ن الص��ادق وه��و دي��ن ج��ده 
وأبي��ه دي��ن العدل والصدق والقيم اإلنس��انية 
الس��امية ،والدي��ن ال��كاذب دي��ن يزيد وبين 
واالس��تحواذ  والدج��ل  الك��ذب  دي��ن  أمي��ة 
                                                                                               . األم��ة  واس��تعباد  والرئاس��ة  امل��ال  عل��ى 
الثان��ي :فقه��ي يرتب��ط بعملنا حن��ن وهو إننا 
نه��ج  مواصل��ة  مس��ؤولية  نتحم��ل  أن  جي��ب 
احلس��ني عليه السالم بالتزام الدين الصادق 
وت��رك الدي��ن اليزي��دي األم��وي ال��كاذب، 
والزي��ارة  واملواك��ب  واجملال��س  والش��عائر 
لإلم��ام احلس��ني عليه الس��الم ه��ي حمطات 
وق��ود  وش��حن واس��تلهام طاق��ة وق��وة ألج��ل 
السري يف هذا الطريق وهذا معنى ما أكدته 
الزيارات اليت وردت عن أئمتنا عليهم السالم 
وه��و التأكي��د على  ..معك��م  معكم .....  
الم��ع عدوك��م ..و.. س��لم ملن س��املكم ..و.. 
ح��رب مل��ن حاربك��م.. وأمث��ال ه��ذه املعان��ي 
العالي��ة ال��يت إذا مت العمل بها س��وف يكون 
لدين��ا ام��ة حس��ينية وجيه��ة باحلس��ني حتيى 
حي��اة احلس��ني يف أخالقه��ا وقيمه��ا وت��رتك 

يزيد وأخالقه وقيمه اجملافية لإلنسانية .
- هل هناك ضمن الشعائر احلسينية شعائر 
متف��ق عليها من اجلمي��ع ؟ وماذا متثل بعض 
الشعائر غري املتفق عليها؟                                                    
اتضح جواب هذا الس��ؤال من جواب السؤال 
الثال��ث وأضي��ف هن��ا إن اق��ل م��ا يق��ال ع��ن 
الشعائر غري املتفق عليها إن العمل بها خالف 
االحتياط ،إن املؤمن حيتاط لدينه ويرتك ما 

حيتمل إن اهلل ال يرضى عليه والشك إن غري 
املتف��ق علي��ه يؤدي كم��ا أوضحنا إىل الفتنة 
والتم��زق وخدم��ة أع��داء األم��ة ،ف��إذا كان 
هن��اك عم��ل حيتمل فيه هذا الضرر الكبري 
ويوجد بديل عنه ال ضرر فيه بل كله فائدة 
ولدينا يقني بان اهلل والنيب وأهل البيت عليهم 
الس��الم يرضون به، فهل هناك مؤمن خياف 
اهلل ي��رتك العم��ل ال��ذي في��ه رض��ا اهلل يقين��ا 
ويعمل ما حيتمل فيه س��خط اهلل،إنين احرتم 
مش��اعر بع��ض األع��زاء من أحباب احلس��ني 
علي��ه الس��الم الذي��ن تهيج مش��اعرهم ألجل 
مصيبة س��يد الشهداء وحيبون أن يعربوا عن 
حبهم بهذه األساليب هو أن يلتفتوا إن احلب 
وهيج��ان املش��اعر لي��س ه��و املطل��وب ل��دى 
إمامنا احلس��ني وإمنا املطلوب هو اس��تعمال 
ه��ذا احل��ب واس��تثماره يف حتقي��ق أه��داف 
احلسني والوقوف بوجه أعدائه وهذا يتم إذا 
وضعنا حبنا ومشاعرنا يف طريق وحدة امتنا 
وتقويته��ا يف وج��ه أعدائه��ا ..وان جنعل حبنا 
حت��ت س��يطرة عقولن��ا وعقولنا حت��ت طاعة 
عقل الش��رع والقيادة الش��رعية اليت توحدنا 
وتوجهنا حنو حتقيق أهداف اإلمام احلس��ني 
اإلم��ام  ،إن  أعدائ��ه  ودح��ر  الس��الم  علي��ه 
احلس��ني استش��هد ك��ي يب��ين ام��ة العقالء 

املضحني ال أمة املضحني بالعقول..
ال��يت  املوان��ع  بع��ض  هن��اك   -
مث��ل  الش��عائر  بع��ض  م��ع  تصط��دم 
كي��ف  الضرر،الس��خرية،اهلتك،اخلرافة، 
التعامل مع هذه املوانع؟                                                
العب��ادات كله��ا  كل الفقه��اء يقول��ون إن 
مب��ا يف ذل��ك الواجبات مش��روطة بعدم وقوع 
الض��رر املعتد به عقالئي��ا على النفس وعلى 
اس��تلزمت  إذا  الواجب��ات  فحت��ى  اآلخري��ن 
الض��رر  فإنه��ا بالعن��وان الثان��وي تس��قط أو 
تتح��ول م��ن حالة إىل أخرى ،والش��عائر اليت 
إىل  أدت  إذا  أكي��د  مس��تحب  عم��ل  ه��ي 
الض��رر بالنف��س أو باآلخري��ن مث��ل إغ��الق 
الط��رق والتج��اوز عل��ى املمتل��كات فهي بال 
ش��ك غ��ري مقبول��ة الن املقصود من الش��عائر 
ه��و طاع��ة اهلل وتق��وى القلوب وال ميكن أن 
يط��اع اهلل باملعصي��ة ،هذا يف الش��عائر املتفق 
عليه��ا. أم��ا الش��عائر املش��كوكة فهي غري 
ثابت��ة م��ن األص��ل ف��إذا اس��تلزم العم��ل به��ا 
إحل��اق الض��رر بالب��دن أو اجملتم��ع أو توهني 
الدي��ن فهن��ا تتأكد حرمتها بال ش��ك ،وأما 
الس��خرية واهلت��ك فان الش��عائر املتفق عليها 

ال��يت أوصان��ا بها األئمة عليهم الس��الم فهي 
أعمال حضارية وعقلية وإنسانية يستحسنها 
كل عق��الء البش��ر وال تثري الس��خرية، وإذا 
كان هناك جاهل يسخر بها فعلينا أن نرفع 
جهله باحلكمة واملوعظة احلس��نة واجلدال 
األحس��ن، وإذا كان متجاه��ال ومعان��دا فال 
ش��أن لن��ا ب��ه وحنن ال ن��رتك ديننا وش��عائرنا 
م��ن اجل إرضاء املتجاهل��ني واملعاندين. وأما 
الشعائر غري املتفق عليها واليت فيها أساليب 
منفرة لعقالء البشر، فهنا نقول ملن يفعلها إن 
االمام احلس��ني عليه الس��الم استشهد ألجل 
إنق��اذ اإلنس��انية مجع��اء وعلين��ا أن جن��ذب 
البش��رية إىل ثورة احلس��ني ونعرفهم مبادءها 
وأهدافه��ا، فكيف جنذب الناس إىل الدين 
واىل احلس��ني علي��ه الس��الم بأس��اليب تنف��ر 
الناس عن احلس��ني. لق��د أكد علينا األئمة 
كونوا زينا لنا وال تكونوا شينا علينا،جروا 
إلينا كل مودة ،ادفعوا عنا كل قبيح، وهذا 
ال��كالم نفس��ه يذك��ر يف ج��واب اس��تلزام 
بع��ض الش��عائر ذك��ر اخلراف��ات ،فاإلم��ام 
األم��ة  إص��الح  ألج��ل  استش��هد  احلس��ني 
واإلصالح ال يتم إال بتنمية عقول األمة ورفع 
مس��توى وعيها ومعرفته��ا واخلرافات تقضي 
على عقل األمة ووعيها ومل يستش��هد اإلمام 
احلسني عليه السالم ليصنع امة خرافية. إن 
حياة س��يد الش��هداء وس��ريته زاخرة بدروس 
التضحي��ة والعط��اء واإلب��اء وزاهي��ة بأمج��ل 
صور اإلنس��انية الس��امية اليت ل��و عرضناها 
على العامل على حقيقتها الجنذب العامل إىل 
اإلس��الم احملمدي العلوي احلسيين األصيل. 
فاحلس��ني وثورته ليس حباجة إىل اخلرافات 
واألحالم، فأرجو من كل من حيب احلسني 
الش��عائر  تك��ون  أن  اج��ل  م��ن  يس��عى  أن 
واملناب��ر مث��ال أعلى لإلنس��انية ومنارا تهتدي 
به األمم وان ال جنعل من الشعائر احلسينية 
أضحوكة وفلما كوميديا للعامل ولنتق اهلل 
يف دم احلسني وأهل بيته عليهم السالم فانه 

أمانة يف أعناقنا .
- هل الشعائر احلسينية واجبة أم مستحبة؟

الش��ك إن الشعائر احلس��ينية عمل مستحب 
مؤك��د وه��و م��ن أفض��ل القرب��ات إىل اهلل 
س��بحانه .. ه��ذا ه��و احلك��م األول��ي ال��ذي 
ال خ��الف علي��ه ..نع��م إذا تعرضت الش��عائر 
احلس��ينية والزيارة إىل خطر احملو النس��يان 
احلاك��م  الفقي��ه  أو  اإلم��ام  يتدخ��ل  فهن��ا 
وجيعله��ا يف حك��م الواج��ب وجييز أن يبذل 

من اجلها الدماء واألرواح ...   
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وقبل هذا وذاك لنعرف ما معنى االحلاد:
االحل��اد: املي��ل ، والع��دول ،  املي��ل ع��ن الدي��ن ،و انته��اك 
حرم��ة احل��رم . ويف الق��رآن الكري��م : )ِإنَّ الَِّذي��َن َكَف��ُروا 
َراِم الَّ��ِذي َجَعْلَناُه  ِ َوامْلَْس��ِجِد احْلَ وَن َع��ن َس��ِبيِل اهللَّ َوَيُص��دُّ
اٍد  ِللنَّ��اِس َس��َواًء اْلَعاِك��ُف ِفي��ِه َواْلَباِد  َوَمن ُي��ِرْد ِفيِه ِبِإحْلَ
ِبُظْل��ٍم نُِّذْق��ُه ِم��ْن َعَذاٍب َأِليٍم (  ، واللحد : الش��ق يكون يف 

جانب القرب للميت ، أحلاد، وحلود .
وامللتح��د : امللج��أ ، ويف الق��رآن الكري��م : ) ق��ل إن��ي ل��ن 

جيرني من اهلل أحد ولن أجد من دونه ملتحدا (  
و يف اصط��الح الش��رع : االحل��اد ه��و م��ن م��ال عن الش��رع 
القوي��م إىل جه��ة م��ن جه��ات الكفر ، فامللحد أوس��ع فرق 

الكفر حدا : أي هو أعم من الكل  .
نش��أة فكرة االحلاد بصورته اجلديدة يف اجملتمع الغربي 
م��ع مطل��ع الق��رن املاض��ي م��ن خ��الل اف��كار )فريدري��ك 
نيتش��ه . . ( وه��و كات��ب أملاني مصاب بالصرع تويف س��نة 
1900 ، أعل��ن إحل��اده وموقف��ه ض��د الدي��ن ، ودع��ا إىل 
العن��ف والدكتاتوري��ة ، فتبن��ى أف��كاره هتلر وموس��ليين 
ثم تبناه الشيوعيون والنازيون ، ونشروا كتبه بعد موته 

بست سنوات ، ومسوه فيلسوف القوة واإلنسانية ! 
ونيتش��ه يدع��و إىل الث��ورة على الدين والقي��م ، فهو ناقم 
عل��ى الدي��ن ، ألنه يقف أم��ام رغبات��ه ونزواته ،وكذلك 
كان ناقم��ا عل��ى الدين نتيجة تص��رف بعض من رجاله 
السيما الذين يربرون للحكام ظلمهم ، لذا كان يعجبه 
كل من يهاجم الدين ورجاله ، ويتجرأ على مقدساته  .

أما نيتشه نفسه فقد كان مصابًا بالصرع كما ذكرنا 
سابقا ، وأصيب مبرض جنسي أفقده القدرة على الزواج 
، وع��اش متس��كعًا ب��ن أملاني��ا وإيطالي��ا والنمس��ا ، حت��ى 

أصيب باجلنون ملدة عشر سنوات أو أكثر ، حتى مات !
وكتب��وا عن��ه أن��ه كان يف صب��اه متدين��ًا ، وكان أهل��ه 
يأمل��ون في��ه أن يك��ون قسيس��ًا ، لكن��ه س��رعان م��ا تغ��ر 
وسلك طريق الفساد اجلنسي وأعلن )إني قتلت اهلل( . 

كان نيتش��ه مغرم��ًا بالق��وة واجلرأة إىل الته��ور ، وكان 
يكت��ب أف��كاره الناقمة على كل ش��ئ بعبارات قصرة غر 
منتظم��ة ، كقول��ه ) اهلل م��ات ( و ) إن احمل��رك لإلنس��ان 
هو حب السيطرة ( و ) ال تدخل على املرأة إال والسوط يف 
يدك ( ! ومع ذلك فان البعض قد تبنى كتبه بعد موته 
ومسوه فيلسوفًا ، ومسوا هذره فلسفة القوة واإلنسانية !
فلنتأم��ل قول��ه : » ب��دأُت مغامراتي الفكري��ة ، وفررُت من 
احل��رة إىل اإلحل��اد ، ف��ازدادت حرت��ي ! فإىل أين أجته ؟ 
أف��ال جي��در ب��ي أن أع��ود أدراج��ي إىل اإلمي��ان ، أو أن أوّفق 

إلميان جديد؟!
وقول��ه : » أن��ا ال أري��د أن أك��ون نورًا ألبناء ه��ذا الزمان ، 
بل أريد إيراثهم العمى ! وكل مولود جديد يأتي برجس 
إىل الع��امل ! فإياك��م وممارس��ة الفضائل ! ولنكن أعداء 
فيم��ا بيننا ، وليحش��د كل منا ق��واه ليحارب اآلخرين ! 
فخ��ر الس��الم م��ا َقُصرت مدت��ه ! وإن من اخل��ر أن تكون 
األق��ذار كث��رة يف ه��ذا الع��امل ! ف��ال معن��ى للوج��ود ، 

واحلكمة قاتلة( !
هك��ذا كان��ت اف��كاره واراؤه فالتناقض فيه��ا واضحا فهو 
م��رتدد  حائ��ر ال يس��تطيع ان يتخ��ذ الق��رار .. ذو نفس��ية 
معق��دة ومريض��ة .. ومع ذلك يص��ر بعضهم على اتباعه 
ومتجي��ده .. ، وهن��ا ينطب��ق عليه��م املث��ل الطي��ور عل��ى 

يتخوف الكثريون من انتشار ظاهرة أو فكرة االحلاد عند بعض الشباب يف جمتمعاتنا 
االس��المية بعامة والس��يما اجملتمع العراقي ، ولكن بنظرة فاحصة ومتأملة هلذه 
الظاهرة وحتليلها  وتفكيكها والبح��ث يف ماهية الظاهرة أصال ! والبد من البحث 
اوال عن منشأ هذه الفكرة ؟ ثم معرفة منّظروها ؟  وماهي طبيعة اجملتمع اليت ظهرت 
به هذه الفكرة ؟ وما هو رد فعل اجملتمع آنذاك؟ ثم نأتي على جمتمعاتنا االسالمية 
لنع��رف مدى تأثري هذه االفكار يف جمتمعاتنا، وملاذا تأثر بها بعض الش��باب ؟ وهل 
الذي��ن تأثروا بهذه الفكرة او الظاهرة هم مؤمن��ون بها يقينا واعتقادا ؟ او هو جمرد 

ردة فعل نتيجة اخفاقات وانكسار االمة ؟ ليتبني لنا بعد ذلك حقيقة االمر .

بني االعتقاد واخفاقات االمة
هاشم حممد
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أشكاهلا تقع!
ث��م ظه��ر بعد ذلك تي��ار ) الوجودية ( وهو تيار 
فلسفي ، يكفر أتباعه باهلل ورسله وكتبه وبكل 
الغيبيات وكل ما جاءت به األديان ، ويعدونها 
عوائق أمام اإلنسان حنو املستقبل، وقد اختذوا 
االحل��اد مب��دأ ووصل��وا إىل م��ا يتب��ع ذل��ك من 
نتائ��ج مدم��رة ، ومن أش��هر زعماء ه��ذا التيار » 
جان بول سارتر » الفرنسي املولود سنة 1955 
م ، وه��و ملح��د ويناصر الصهيونية ، وانتش��رت 
واملراهق��ات  املراهق��ن  ب��ن  التي��ار  ه��ذا  أف��كار 
يف فرنس��ا وأملاني��ا والس��ويد والنمس��ا وإجنل��رتا 
الفوض��ى  إىل  أدت  حي��ث   ، وغره��ا  وأمري��كا 
والالمب��االة  اجلنس��ية  واإلباحي��ة  اخللقي��ة 

باألعراف االجتماعية واألديان.
ويضاف إىل ذلك )الفرويدية( وهي مدرسة يف 
التحليل النفس��ي، أسسها اليهودي)سيجموند 
فرويد( وهي تفس��ر الس��لوك اإلنس��اني تفسرا 
جنس��يا ، وجتع��ل اجلن��س هو الداف��ع وراء كل 
ش��ئ ، كما أنها تعترب القيم والعقائد حواجز 
وعوائق تقف أمام االش��باع اجلنس��ي، مما يورث 
اإلنس��ان عق��دا وأمراض��ا نفس��ية، ومل ت��رد يف 
كت��ب وحتلي��الت فروي��د أي��ة دع��وى صرحي��ة 
وإمن��ا  الذه��ن،  إىل  يتب��ادر  كم��ا  لالحن��الل 
كان��ت هناك إمي��اءات حتليلية كثرة تتخلل 
، تدع��و إىل ذل��ك، وق��د  املفاهي��م الفرويدي��ة 
استفاد اإلعالم الغربي والسيما الصهيوني من 
ه��ذه املفاهيم لتقدميها على حنو يغري الناس 
بالتحلل من القيم وييس��ر هلم سبله بعيدا عن 

تعذيب الضمر  .
وق��د رف��ض عقالء اجملتم��ع الغرب��ي ومفكريهم 
واس��تاذتهم ه��ذه الفك��رة اص��ال حت��ى ج��اء يف 
القان��ون اجلنائ��ي ال��ذي أص��دره االنكلي��ز ض��د 
االحلاد وفرضوا به عقوبة املوت حرقا على كل 
 haeretico ملح��د )ح��رق امللح��د أو الزندي��ق

 .  )comburend
واملالح��ظ م��ن خ��الل الس��رد التارخيي لنش��وء 
ه��ذه الفكرة انها منت وترعرعت بن املشوش��ن 
الن  النفس��ين  واملرض��ى  واملتمردي��ن  فكري��ا 
االمي��ان فط��ري موج��ود عن��د كل انس��ان ،لذا 
قال كريس��ى موريس��ون رئيس اجملمع العلمي 
يف نيوي��ورك : ))ان البش��ر ال يزال��ون يف فج��ر 
عص��ر العلم وكلما ازداد ضياء العلم س��طوعا 

جال لنا شيئا فشيئا صنعه خالق مبدع ((  .
ان اإلس��الم حريص على ان يرش��د اإلنسان إىل 
تل��ك الق��وة املدبرة هلذا النظام و االميان بها ، 
ألنها املدبرة لكل شيء وسبب األسباب ، وجيعل 
االمي��ان ب��اهللَّ والوحدانية الركي��زة اليت تقوم 
ورف��ض  اهلل  بتوحي��د  االعتق��اد  دعائ��م  عليه��ا 
أي اعتق��اد اخ��ر مب��ين عل��ى العق��د النفس��ية 

واجملتمعية . 
فاإلحل��اد معن��اه الضي��اع وال��ال انتم��اء ال��ذي 

حت��ركًا  متح��ركًا  تائه��ًا  اإلنس��ان  جيع��ل 
عش��وائيًا ينفع��ل بالعوام��ل من حول��ه وال يؤثر 
فيه��ا ، كم��ا أّن الش��رك والوثني��ة ال��يت جتع��ل 
م��ن غ��ر املطل��ق مطلق��ًا » م��ن غر اإلل��ه إله « 
م��ن اجله��ل علم ،وم��ن الفقر غن��ى ومن العجز 
قدرة، فس��واء كان هذا غر املطلق هو القبيلة 
أو احلزب أو العلم الذي ش��ق لنا السيطرة على 
الطبيع��ة ، إن اس��تجبنا إىل املطال��ب فيتح��ول 
غ��ر املطل��ق إىل إله يعبد ، وحينئذ يكون س��ببًا 
يف تطوي��ق حرك��ة اإلنس��ان وجتمي��د قدرات��ه 
عل��ى االب��داع ; وذل��ك بس��بب أّن ه��ذا النس��يب 
م��ن القبيل��ة أو العلم لي��س إاّل حاجة حيتاجها 
البش��ر ف��ان غ��اىل به��ا وجعلها ; ه��ي االله وهي 
غر غنّيًة وغر قادرة وغر عاملة وغر مسيطرة، 
فحينئ��ذ تكون عائقًا لإلنس��ان م��ن هدايته إىل 
س��واء الس��بيل والتقدم واإلبداع والعدالة  ، لذا 
ق��ال تع��اىل: )ال جتع��ل مع اهلل إهل��ًا آخر فتقعد 

ملومًا خمذوال(  
لذا نشاهد كل )من حياول ان يعتقد باإلحلاد( 
أن��ه متم��رد ويدع��و إىل الثورة على كل ش��يء! 
وه��م ناقمون على جمتمعه��م ودوهلم الراكدة 
يف واق��ع ظ��امل متخل��ف ، فيعجبه��م كل م��ن 
يعل��ن النقم��ة على هذا الرك��ود ! فاختذوا من 
االحلاد شعارا لرفض هذا الواقع الفاسد الذي 
تعيشه االمة االسالمية على كافة مستوياتها 
، فليس هلؤالء املتأثرين باإلحلاد فكر او عقيدة 

بل انهم رتبوا اولوياتهم على االتي:
-التأثر بالغرب وتعظيمه

-رفض الواقع والنقمة عليه
بع��ض  بس��بب  علي��ه  والنقم��ة  الدي��ن  -رف��ض 
االف��كار املتزمت��ة ال��يت حت��اول بع��ض اجله��ات 

االسالمية املتزمتة فرضها داخل اجملتمع
-رفض الواقع السياسي

لق��د س��ّوق بع��ض الغربي��ن أف��كار االحل��اد اىل 
ش��بابنا م��ن خ��الل اث��ارة بع��ض الش��بهات ع��ن 
الدين ، وكذلك عن طريق استغالل االخطاء 
املرتاكمة من قبل احلكام وبعض رجال الدين 
الذين اوصلوا االمة اىل ماهي عليه من تشرذم 

وتفكك وانهيار .
ولك��ن البد م��ن التفريق ب��ن مصطلح االحلاد 
ومصطلح )الالديين ( ،فاملصطلح االخر يعين 
وج��ود فئ��ة ش��بابية تعيش حالة اغرتاب نفس��ي 
وجمتمع��ي وتع��رب ع��ن اس��تيائها م��ن الوض��ع 
السياس��ي  االس��الم  اح��زاب  بوج��ود  اجلدي��د 
عل��ى  ادارته��ا  يف  وفش��لت  الب��الد  حتك��م  ال��يت 
م��دى م��ا يقرب من عق��د ونص��ف , فتهرب حنو 
مقاطع��ة التدي��ن دون ان يوج��د لديه��ا اي علم 
او دراي��ة بقضية االحل��اد واليت حتتاج اىل رؤية 
فلس��فية ومنه��ج حيات��ي مغاي��ر مل��ا ه��و مطروح 
م��ن حال��ة رف��ض جمتمع��ي ناب��ع م��ن رد فع��ل 
جت��اه م��ا حيص��ل يف الب��الد م��ن فوض��ى وغياب 

اخلدم��ات وهيمن��ة س��لطات متع��دد م��ع ضي��اع 
االمل بالتقدم واالرتقاء بس��بب تفش��ي الفساد 

وانتشار الرشوة واحملسوبية.
ان خيب��ات املواط��ن العرب��ي وخ��ذالن األح��زاب 
حبكوم��ة  لناخبيها..)حلم��وا  األس��المية 
اس��المية وبالد غنية واكتشفوا انها خدعتهم 
وافقرته��م وقتلته��م يف ح��روب طائفي��ة( جاءت 

نتيجة االسباب االتية :
ارتكبت��ه داع��ش والقاع��دة  م��ن  - فظاع��ة م��ا 
وحت��ت  الدي��ن  باس��م  الالأخالقي��ة   اجلرائ��م 

شعارات قرآنية ونبوية.
السياس��ي لالح��رتاب  االس��الم  ح��ّكام  -اش��اعة 

الطائفي وتربير القتل باسم الدين واملذهب.
-استش��راء الفس��اد املال��ي واالخالقي للس��لطة 

واالحزاب الدينية احلاكمة
التدي��ن بتفج��رات  اس��المين يدع��ون  -قي��ام 

ارهابية تقف خلفها منظمات تتاجر بالدين.
-االس��تبداد الديين اخلاضع لس��لطة سياس��ية 

متنح لنفسها القدسية واحلق فيما تفعل .
يوج��ب  م��ن  اىل  مس��لمن  دي��ن  رج��ال  -دع��وة 
علي��ك حبك��م اس��المك ان تك��ره اآلخ��ر الذي 

خيالفك يف الديانة.
وتنوعت األسباب األخرى على النحو اآلتي:

• ردة فعل ضد التطرف واجلمود الديين، ونفور 
من الدين ناجم عن تشدد اجتماعي.

• ظه��ور أش��ياخ الغل��و الذين بّغض��وا الدين إىل 
الناس.

ويبق��ى نض��ال االس��الم املس��تمر ض��د االحل��اد 
والش��رك هو يف حقيقت��ه احلضارية نضال ضد 
املشكلتن بكامل بعديهما التارخيين ، وتلتقي 
املش��كلتان يف نقط��ة واح��دة أساس��ية ، وه��ي : 
إعاقة حركة االنسان يف تطوره عن االستمرار 
اخل��الق املب��دع الص��احل  ، الفع��ال الذي حياول 
النه��وض باالم��ة والس��يما الش��باب وانتش��اهلم 
من تلك االفكار املريضة املطروحة يف الساحة 
اىل ع��امل املعرف��ة والن��ور والس��مو بالنف��س اىل 
س��احة االس��الم واالمي��ان احلقيقي كم��ا اراده 

اهلل تعاىل فهو اخلر املطلق .
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إن االعجاز القرآني نلمسه متنوعا يف أمناطه منه ما هو اخالقي ومنه ما هو 
تربوي، ومنه ما هو علمي وهكذا.. فالرتبوي نلمسه واضحا يف قصة يوسف 
عليه السالم.. أما االخالقي فنجده مبثوثا يف كثرٍي من السور القرآنية سواء 
املكية منها ام املدنية ونعثر عليه يف احلكم واملواعظ وجند ذلك على سبيل 

املثال ال احلصر يف اآليات اليت يتحدث فيها لقمان مع ابنه.
وأما العقائدي فنجده يف سورة البقرة اليت يبهرنا مبا فيها من مفاهيم عقائدية 

عالية.
العلوم  سائر  يف  املتبعة  االستنتاجية  الطريقة  على  يعتمد  فنجده  العلمي  أما 
الطبيعية واالنسانية وحتقق ذلك يف الربط املنطقي بني الدال واملدلول فاآلية 

هي الدال والظاهرة الكونية هي الدلول.
ان احلالة القرآنية هي اليت تنقل الظاهرة الكونية من الواقع احملسوس اىل 
الظاهرة  من  القرآنية  االفادة  هي  العملية  هذه  من  واحلصيلة  مقروء،  واقع 

الكونية باوسع نطاق واعلى مدى.
وقد ساعدت السنة النبوية على كشف السور اللبابية عرب االحاديث النبوية 
واقوال آل بيته عليهم السالم، من ذلك ما قآله الرسول االكرم صلى اهلل عليه 

وآله )فاحتة الكتاب أفضل القرآن()قلب القرآن يس، مركز املصطفى(.
ذوي  )بصائر  القرآن(  قلب  )يس  يس:  سورة  على  وآله  عليه  اهلل  صلى  وقال 

التمييز يف لطائف الكتاب العزيز: 392/1(.
وجاء عنه صلى اهلل عليه وآله يف حديثه عن اية الكرسي )سيدة آي القرآن( 
)املصدر السابق( وعن سورة التوحيد على انها )ثلث القرآن( )املصدر السابق(.

ومن هنا جند ان تنوع الكاشف من تنوع املواقع، فالفاحتة او يس سورة وهي 
بنظر  تؤخذ  وعندها  ايضا،  وهي مقطع  آيات  الكرسي  ان  مقطع، يف حني 
االعتبار ناحية االتصال واالنفصال ملا هلا من اثر فعال يف كشف النظم وابانة 
التناسب، فلو وقفنا على املقطع االول من اية الكرسي سنجده خمتلفا عن 
مقطع القلق يف اجلزء الثالثني.. وميكننا القول ان السورة املقطعية متسورة 
السورة(  من  املتقطعة  )هي  املقطعية  االيات  تكون  متاميتها يف حني  بلحاظ 
امنا خياطب  البالغية  باساليبه  العزيز  اهلل  فكتاب  السور  تلك  اىل  مفتقرة 
الروح مبنطقها من الوان الكالم ال من حروفه فيقف بالناس على نص اليقني 

ومقطع احلق.
لذلك دعا اهلل سبحانه وتعاىل اىل التدبر يف آيات القرآن لكي يتضح وجود 

وعدم االختالف فيه بضم اآليات بعضها اىل بعضها اآلخر.

يف االعجاز القرآني
د. خليل املشايخي
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صدر حديثًا
مكتبات موقوفة

همسات ثقافية
كتاب يف سطور

إعداد:
هاشم الباججي
حسن السالمي



تعد املكتبة األكثر عراقة يف أيرلندا، التابعة لكلية ترينيت وجامعة دبلن يف أيرلندا، اليت تعرف بالعربية “مبكتبة 
الثالوث”، وشيدت هذه املكتبة يف العام 800 قبل امليالد. وتضم املكتبة بني رفوفها 200 ألف كتاب ، وقد ساهمت 

بكل تأكيد يف نقل مستوى رقي اجلامعات يف أيرلندا ملستوى مميز.
ومكتبة ترينيت هي واحدة من أكرب مناطق اجلذب السياحي يف أيرلندا، وتضم هذه املكتبة اآلالف من الكتب 
بنيت عام 1732م،  رئيسة  توجد غرفة كبرية  املكتبة  النادرة، ويف هذه  الضخمة  املطبوعة واجمللدات  القدمية 

حتتوي على 200 ألف كتاب من أقدم الكتب وأندرها.
املهندس  تصميم  من  ويعدُّ حتفة  الضخم، كما  اجلامعة حبجمه  مباني  بقية  مثل  مثله  املكتبة  مبنى  ويتميز 

املعماري توماس بورغ، ويقع هذا املبنى الضخم يف وسط اجلامعة.
“دورو”  أشهرها كتاب “كيلز” وكتاب  ومن  الثمينة،  الفكرية  الكنوز  العديد من  املكتبة على  وحتتوي 

وهناك أيًضا كتاب “هوث” إىل جانب عدد من النصوص القدمية األخرى، وميثل كتاب “كيلز ” أحد أهم 
آثار الفن الديين يف العصور الوسطى، حيث يلقى هذا الكتاب اهتماًما نوعًيا إذ إن أكثر من نصف مليون 

زائر يصلون إىل دبلن يف كل عام من أجله، وهذا الكتاب هو عبارة عن خمطوطة كبرية تشتمل على 
األناجيل األربعة، من العهد اجلديد، مكتوبة باللغة الالتينية، وكما تشري التحقيقات اليت أجراها 

خرباء عديدون يف اجملال إىل أن الكتاب مصدره من مكانني، األول: جزيرة إيونا الواقعة غرب 
اسكوتلندا، والثاني: مدينة كيلز يف مقاطعة ميث اإليرلندية.

كما وتلقت كلية ترينيت، يف القرن الثامن عشر، قيثارة بريان بورو، اليت تعد واحدة 
من بني ثالث قيثارات غيلية، تعود يف تارخيها إىل العصور الوسطى، وتلك القيثارة 

ال تزال موجودة لوقتنا احلالي.
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العالمة  بسماحة  اخلاصة  املكتبة  املطهرة  احليدرية  الروضة  مكتبة  على  اوقفت  اليت  املكتبات  بن  من   
الشهيد السيد حممد حسن حبر العلوم واليت وصلت اىل املكتبة يف يف 1 / ربيع األول / 1431ه� املوافق 
2010/2/16م ، وقد ضمت املكتبة )745( كتابا يف خمتلف املواضيع العلمية والثقافية والدينية واالدبية.

حياته 
� 1942م يف النجف األشرف، ونشأ على يد والده مساحة آية اهلل السيد  ولد السيد )ره( يف عام 1361ه� 
موسى حبر العلوم )ره( أحد علماء أسرة آل حبر العلوم املعروفن بتقواهم وزهدهم، فرتبى تربية دينية 
وعلمية، وتدّرج يف دروس احلوزة العلمية يف مراحلها املختلفة، ثم عنِّ إمامًا جلامع البقيع يف النجف 
األشرف ووكياًل لسماحة آية اهلل العظمى السيد حمسن احلكيم )قدس سره( وكان له من العمر حينها 
25 عامًا، وكان يرتأس بعثات احلج اليت كانت ُترسل إىل الديار املقدسة يف مكة واملدينة ، بعد وفاة والده 
مساحة آية اهلل السيد موسى حبر العلوم شغل موقعه يف مدينة الكوفة، وعّن من قبل املرجع الديين آية 
اهلل العظمى السيد اخلوئي )قدس سره( إمامًا يف مسجد الكوفة ، كان اجتماعيًا ومتواضعًا ومتواصاًل 

مع الناس مما جعله حمبوبًا بينهم ، حضر حبث السيد اخلوئي لسنن عدة.
استشهاده

حن قيام االنتفاضة الشعبانية عام 1991م كان له دور إجيابي يف إرشاد الناس ونصحهم ، وقد مت اعتقاله 
النجف  يف  داره  من  وصهريه  ولده  مع  1991م  الشعبانية  االنتفاضة  بعد  رمضان  شهر  من  اخلامس  يف 
األشرف من قبل النظام الصدامي اجملرم ، ومل ُيعرف مصره حتى سقوط النظام عام 2003م، ومل ُيعلم 

مكان دفنهم إىل هذا اليوم .

مكتبات موقوفة اىل مكتبة الروضة الحيدرية املطهرة

مكتبة سماحة العالمة الشهيد 
السيد محمد حسن السيد موسى بحر العلوم )ره(



صدر حديثًا

العهد  يف  التعليمية  العراق  ))سياسة  بعنوان  جديد  كتاب  حديثا  صدر 
امللكي((

صدر عن دار الوضاح األردنية كتاب عن ))سياسة العراق التعليمية يف 
مدير  معاون  مطوك(  غامن  )حيدر  الدكتور  للمدرس  امللكي((  العهد 
مركز دراسات الكوفة ، ويبحث هذا الكتاب يف السياسة التعليمية يف 
اململكة العراقية من خالل حتليل حماضر جملس النواب العراقي خالل 
اربعينيات  بداية  واىل  احلديثة  العراقية  الدولة  لتأسيس  األوىل  السنوات 

القرن العشرين

ابن  فكر  يف  السعادة  وسبل حتصيل  األخالق  »إشكالية  حديثا  صدر 
اهليثم«

احلادي  العدد  السياسات  ودراسة  لألحباث  العربي  املركز  عن  صدر 
اليت   » »تبنيُّ احملّكمة  العلمية  الدورية  من   )2017 )صيف  والعشرون 
ُتعنى بالدراسات الفكرية والثقافية، تضّمن هذا العدد الدراسات التالية: 
»إشكالية األخالق وسبل حتصيل السعادة يف فكر ابن اهليثم« )جالل 
الدريدي(، و«الرسالة اليمنية: النزعة الدينية والقومية للفيلسوف موسى 
ابن  بالفيلسوف:  املتصوف  لقاء  و«عن  دّماج(،  زيد  )همدان  ميمون«  ابن 
عربي مشيًعا ابن رشد« )حممد صالح بوشتلة(، و«نظرية األنواع األدبية: 
و«ختييل  السكوتي(،  )أمساء  ثقافية؟«  مواضعة  أم  بيداغوجي  تصنيف 
الزمن الكولونيالي: ازدواجية اخلطاب ومتزقات الذات واهلوية يف رواية 
وتضّمن  شطاح(.  اهلل  )عبد  خضرا'«  ليامسينة  لليل  النهار  به  يدين  'ما 
العدد، أيًضا، مراجعتني لكتابني مهّمني هما: »االستغراب العربي: صور 
أمريكا يف الشرق األوسط« لعيد حممد، وقد قام مبراجعته طلعت فراج، 
و »املالحم والفت« البن طاووس، وقد توىّل مراجعته عقيل عبد احلسني. 

صدر حديثا كراس )حقائق نورانية يف مرقد السيدة .. (
صدر حديثا عن االمانة اخلاصة ملزار العلوية شريفة يف احللة كراس 
بعنوان )حقائق نورانية يف مرقد السيدة شريفة(  ، وقد ضم الكراس 
الذي تعدُّ الرقم )1( يف سلسلة اصدارات املرقد اقوال بعض العلماء يف 
املرقد، اضافة اىل بعض اخلرائط القدمية اليت مت جلبها من االرشيف 
العثماني اليت تؤكد وجود القرب قبل اكثر من مئيت سنة ا، اضافة اىل 

بعض صور املزار القدمية .
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عنوان الكتاب : كشكول الطفيلي
املؤلف :االستاذ د. عبود الشيخ محمد جواد الطفيلي

الناشر : دار الرافدين – بريوت
الكتاب  هذا  تأليف  من  الغرض  فيها  يذكر  للمؤلف  مبقدمة  الكتاب  يبتدأ 
الذي مساه بالكشكول - ملا حيويه من الدراسات والتقارير احلديثة والتنبؤات 
واملواضيع العلمية والصحية والثقافية وغريها - فيقول ) وحاولت يف هذه املبادرة 
والرجوع  قراءتها  لغرض سهولة   ، وتصنيفها  والتقارير  الوثائق  وتبويب هذه  مجع 
اليها كلما دعت احلاجة ، وحسب تسلسلها يف كل فصل � فأصبح كل فصل 
خيتص مبادة او فقرة حمددة(، وقد ضم الكتاب بني صفحاته ال� )522( ثالثة 
عشر فصل، ابتدأها بالفصل االول بعنوان )هل تعلم( الذي ضم كما من املعلومات 
الثقافية والدينية واالجتماعية والعلمية، اما الفصل الثاني فكان بعنوان ) عجائب 
وغرائب(، الفصل الثالث جاء بعنوان مجيل فيه دروس وعرب وجتارب السنني )امجل 
ما تعلمته يف حياتي(، والفصل الرابع جاء بعنوان )تنبؤات ومفاجات( حيث مجع 
املؤلف اهم التقارير والدراسات والتنبؤات العلمية، اما الفصل اخلامس فقد كان 
الطبية  الدراسات  الكثري من  الفصل على  ثروتك( وحيوي هذا  بعنوان )صحتك 
اليت تنفع الفرد يف جمال الصحة، والفصل السادس بعنوان )عامل املرأة( وقد ابتدأ 
الفصل بعبارة مجيلة: خيترب الذهب بالنار، وختترب املرأة بالذهب ، وخيترب الرجل 
التغيري والربيع  . اما الفصل السابع والثامن فكانا بعنوان سياسي )رياح  باملرأة 
العربي( و )السياسة يف هذا الزمان( وقد ذكر الكثري من املسائل السياسية املهمة 
الفصل   ، والتدخني واملخدرات(  )الشيخوخة  بعنوان  التاسع فكان  الفصل  اما   ،
العاشر جاء بعنوان )قادة الوحدة واالصالح الديين( وقد ذكر يف هذا الفصل مناذج 
التارخيية  الوقائع(  للعلماء املصلحني ، وكان الفصل احلادي عشر بعنوان )اهم 
واحلوادث الفلكية يف شهور السنة اهلجرية ، وكان الفصل الثاني عشر مميزا 
الربيع  العراق عام 1991 واليت اعتربها بداية  الشعبانية( يف  )االنتفاضة  بعنوان 
العربي ، وقد روى ماحصل يف النجف ، والفصل الثالث عشر يروي الطفيلي عن 
انتفاضة صفر عام  املواقف احملرجة يف حياتي( وقد ذكر فيها قصص  )اكثر 
1977 وكيفية استدعائه مع وجهاء النجف اىل بغداد ، واحلقيقة ان الكتاب 
جدير بالقراءة ملا حيويه من مواضيع علمية شيقة ودراسات وجتارب شخصية مهمة.   

كتاب يف سطور

هوى باحلرب على الورق
يّدون االفكار

حبروف العشق .. قبل 
انتحارها

ينسجها ... من روحه .. ومن 
عقله

ليسمو عرب الزمان
يف طريق العشق واهليام

همسات قلم
قد يقسو القلم تارة ..

وتارة قد ينكسر 
فبحت له من حروف وكلمات
انت الذي علمتنا .. من سار 

على الدرب وصل
فعاد منتفضا الرتاب ..

الذي عال واعرتى االوراق ..
وشكى بهمس الفراق

من قلة القراء
                                                          

  هاشم الباججي

همسات ثقافية

همس القلم



الء
 و

سة
هم

- »حب احلسن أجنين« 
...زفر عابس واهلًا وقد اختذ قلبه درعًا يقيه حد السيوف، وأحاط روحه بهالٍة ال يعرتيها الكسوف. 

- » يا نفس من بعد احلسن هوني« 
... وتنشق العباس ذاك القدس حتى ارتوى من معينه الزالل، فهانت عليه نفسه يف مقابل تلك 

النفس، وَنَصب هامته الزكية رايًة أبديًة ما زالت ترفرف منذ ذاك األمس. 
وجثا احلسن عند الرأس، متبّتالًً متحسرًا قد فاض به اجلوى، وإن كان يقينه يعصمه من كل 

يأس. 
- »تركت اخللق طرًا يف هواكا  

    وأيتمت العيال لكي أراكا« 
رباه، ... أي عشق هو هذا، وأي قدس! 

أي ذخٍر اختذه أولئك األصفياء، فخاضوا به جلج الفناء وجَنوا إىل شط البقاء، عطاًء ال يعرتف 
حبدود العطاء! 

أي وميض زرعه العشق يف تلك القلوب، فتفّجرت شوقًا كشمٍس بال غروب، وحتول اجلسد أداًة 
تتوسلها الروح لتنصهر وتذوب، ومرقاًة تتسلقها احلياة لتندمج كمااًل يف كيان احملبوب! 

أولئك قوم عشقوا احلسن، وعشَق احلسُن اهلل، فعشقوا اهلَل يف احلسن! 
إيه عابس، ... يا أسد شبيب، ... هل تبسمت طلتك البهية يوم الحت لك اجلنان خلف تلك اآلفاق 

الوردية؟! 
هل نفضَت عن لبدتك غبار الدنّية وتشبثَت بأهداب املنية عساَك تركب فلك الغاضرية، بعدما 

أجّنكَ عقاًل حب ابن فاطمة الزكية؟! 
إيه عباس، ... يا حيدرة هاشم، ... ها قد وقفت بال سيٍف وال طاس، وال يدين وال راس، أمسى وأرقى 
وأروع وأحلى من مجيع الناس، بعدما اخّتذت من العن سالحًا ومن اليدين جناحًا، ومن الرأس 

الشامخ املرفوع بدرًا يسكب النور يف ظلمات الدنيا فالحًا؟! 
عابٌس ... وعباس، ... حكاية عشٍق مل حتط به األهلة واألقواس، وال استطاعت أن ترتمجه أحلان 

النبضات واألنفاس. 
عابٌس وعباس، ...  امسان ملوصوٍف واحد، أحدهما َفَعل، واآلخر بالغ يف الفعل، ولكن املفعول واحد، 

هو املعشوق، رغم حركات الوقف واإلعراب واألجراس. 
لقد عبس ملاء الدنيا وأشاح عنه، وتبسم لكوثر اآلخرة ونهل منه. 

عبس يف وجه القبح َفَفراه، وأشرق يف حضرة احُلسن فذاب يف هواه. 
أما حضرة احُلسن، حسن العشق، فقد وهب نفسه كلها هلل، وأيتم العيال، كل العيال، حتى حنن، 

لكي تراه! 
أي واحسيناه، ... هوذا العشق يصبو إليك حلنا، فتعزف بأوداجك أكمل األحلان! 

هو ذا ليل عاشوراء قد عسعس، وانسّلت أنغام بالبله يف ثنايا فجره فتنّفس، والتقت يف فضائه أهلٌة 
وأقواٌس لنصر ولد قبل أذان العشق فغدا مبسك الطهر قد تغّمس!   

هوذا ليلهم، متتطيه أشعة السحر، فرتسم يف فضائه كل آهات البشر، وتنسج من أنفاس شوقهم 
بدرًا بأنوار احلسن املرصع باهليام قد استرت، وإذا كل العشق، يتماهى بهالل غدا ينمو بن النبض 
والنظر، يستنر بشعاع عابس، والعباس واحلسن ، ويتّوجه اكتمال العشق يف يوم النصر املوعود، 

مع اكتمال بدر املنتظر.

حكاية عشق 
بقلم: رجاء حممد بيطار



لطائف العارف يف اغالط القوم الواضحة

قصيدة.. ضفافُ العبــــــــــاس

الوقوف على شفا الحفرة 
املؤسسة الرتبويةوإنتاج الرتدي األدبي واملعريف

داد
شاكر القزوينيإع

د. خليل املشايخي



وق��د ش��هد الع��راق ف��رتات مضيئ��ة يف نت��اج 
مؤسس��اته الرتبوي��ة واألكادميي��ة واجلامعي��ة 
متخ��ض  الس��ابقة  احلق��ب  يف  فقره��ا  عل��ى 
عنه��ا أجي��اال من املبدع��ني واألدب��اء واملثقفني 
والعلم��اء االنس��انيني يف الرؤية والغاية والعمل 
ويف اجتهاده��م للتق��رب اىل رضى اهلل وتقواه، 
تصاع��دت يف ف��رتات ث��م م��ا لبث��ت بعده��ا ان 
انطفأت بس��بب سياسات احلكومات الظاملة 
واجلاهل��ة والقس��رية وم��ا تبعه��ا م��ن اجن��رار 
للمؤسس��ات والس��يما الرتبوي��ة حنوه��ا ألثرها 
العميق يف تش��كيل االنس��ان وقناعاته ورؤاه، 
وحماب��اة وإرض��اًء للطواغيت واملفس��دين، مما 
أوقعه��ا يف هاوي��ة االحندار والتجهيل والفش��ل 

اىل يومنا هذا.
ويف العق��د األخ��ري م��ن هذا القرن بلغ املش��هد 
مدياته��ا،  أقص��ى  يف  الرتاجيدي��ة  مأس��اته 
فشاعت الفوضى والفساد والتخبط واحندرت 

الكف��اءات التدريس��ية اىل مدي��ات كاف��رة 
فض��ال  التدري��س  وط��رق  والفضائ��ل  بالقي��م 
ع��ن املناه��ج واخلدم��ات الالزم��ة لنج��اح هذه 
عل��ى  وللوق��وف  واألمس��ى،  األه��م  املؤسس��ة 

اخلط��ري  التداع��ي  ه��ذا  أس��باب  أه��م 
لت��دارك  املمكن��ة  واملعاجل��ات 

الس��قوط يف هاوي��ة العدم ونار 
اجلهل والفساد املريع، اقرتبنا 
كث��ريا اىل أه��ل اخل��ربة يف 
واىل  الرتب��وي  اجمل��ال  ه��ذا 
املعني��ني  املثقف��ني  بع��ض 
به��ذا الش��أن لنقّل��ب مج��رات 
املبه��م  ومس��تقبلنا  حاضرن��ا 

يف ظ��ل هذا االحندار املتفش��ي 
والفس��اد  اجله��ل  وط��أة  حت��ت 

املهيم��ن واحملس��وبيات اليت تكاد 

ان ت��ودي مبس��تقبل الع��راق برمت��ه، عّلنا جند 
م��ا نض��يء ب��ه ليلن��ا البهي��م املدهل��م باخل��وف 

والضياع.
واقع الالسلم والالحرب يف الالدولة

دخي��ل  واإلعالم��ي  والفن��ان  الرتب��وي  ي��رى 
العكايش��ي وه��و يس��تعرض هم��ه يف ه��ذه 
املع��ين  ل��دى  خفي��ا  لي��س  قائ��ال:  املس��ألة 
واملخت��ص واملتاب��ع واملتأثر ان حتديد وتأش��ري 
املنح��در البياني يف تأس��يس الص��رح البنيوي 

ما ال شك فيه ان بناء أمة هلا مستقبل يف ركب حضارة تليق بتاريها وقيمها وإنسانيتها اليت تفردت بها عرب ِسْفٍر من منجز من اجملد كان 
فخرا بني األمم، يتطلب بعد سلسلة طويلة من االنهيارات والتشوهات واالنكسارات وعلى مجيع املستويات االنسانية واملادية واحلسية، أن 
يعاد ترسيخ وبناء األسس وإعادة هيكلة البنى القيمية واملادية للنأي عن الشاذ واحملبط واملتخلف واهلش العقيم ودوافع االنقسام والتناقض 
املودي للهالك والتناحر وذهاب الريح، للنأي عن كل ما يبعث على األمل والضرر الذي يضعف الروح ويدفعها اىل الضياع والضالل واالضمحالل، 
وما ال يقبل جدال أن تضطلع املؤسسات الرتبوية والتعليم العالي باملهمة الرئيسية يف التصدي خللق املواطن االنسان القادر على بناء هذا الوطن 
املتحضر بقيمه العالية اليت جيب نفخها يف جسده وطرائق عقله وتقوية أواصر بنائها يف نسيج اجملتمع لتحقيق االنبعاث املطلوب والبناء السليم 

املرجو حضاريا والقريب اىل رضى اهلل تعاىل ورضوانه.

الوقوف على شفا الحفرة

املؤسســة الرتبويــــة
وإنتاج الرتدي األدبي واملعريف

حتقيق : شاكر القزويين
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خلل��ق أجي��ال الثقاف��ة واآلداب والفن��ون هب��ط 
هبوط��ا جائ��را أزاء ذل��ك الق��در ال��ذي كانت 
علي��ه واجب��ات املؤسس��ة الرتبوية إلنت��اج ورفد 
مصب��ات أنه��ار الثقاف��ة واآلداب والفن��ون م��ن 
األجي��ال الواع��دة يف تل��ك اجمل��االت وتنمي��ة 
مس��تقبل  لغ��د  وحتضريه��ا  املواه��ب  وصق��ل 
والفن��ون..  واآلداب  الثقاف��ة  وط��ن  يف  زاه��ر 
ولع��ل أهم أس��باب االحن��دار والرتاجع يف هذه 
املهم��ة تتلخ��ص يف تراج��ع املؤسس��ة الرتبوي��ة 
االنش��طة  مس��توى  تدن��ي  بأس��باب  لألخ��ذ 
الثقافي��ة واألدبي��ة والفني��ة ل��دى االختص��اص 
يف دوائر النش��اط املدرسي، وتردي املستويات 
الرتبوي��ة والتعليمي��ة مم��ا ينعك��س ذلك على 
ج��دوى  لع��دم  اجملتمعي��ة  الذاك��رة  تنش��يط 
مس��تقبل التعليم عندنا، وعدم تفعيل األنشطة 
الالصفي��ة يف الوس��ط الرتب��وي والتعليمي مما 
ح��دى بالطال��ب التعوي��ض عن ذل��ك يف تفريغ 
ش��حنات طاقته يف عبثية الوسائل االخرى وال 
س��يما طاقته االجيابية، وس��ببا رئيس��يا آخرا 
هو تراجع دور الدولة واملؤسس��ات احلكومية 
ووزارة الرتبي��ة خاص��ة ع��ن اجيابي��ة ومفعولية 
األخ��ذ بي��د املوه��وب والواعد لتنمي��ة قابلياته 
ومواهب��ه، فض��ال ع��ن التخب��ط الواض��ح يف 
سياس��ات الالدول��ة وال األم��ن وال االس��تقرار 
وواق��ع الالس��لم والالح��رب مم��ا جيع��ل م��ن 
يف  اجملتمع��ي  األم��ن  ومس��لمات  م��دركات 
صراع واهتزاز دائم وكذلك عدم وثوق االفق 
املعيشي للفرد مما ينزع اىل هروبه من منتجه 
احلس��ي فم��ا بال��ك باملنت��ج العقل��ي والثق��ايف 

واألدبي.

التشخيص نصف العالج
زه��رة  االس��المية  والباحث��ة  الرتبوي��ة  وتش��ري 
القاجبي/منتس��بة يف العتبة العلوية املقدس��ة، 
اىل األس��باب العملي��ة والواقعية اليت أس��همت 
يف تدن��ي إنت��اج املؤسس��ة الرتبوي��ة للمتميزي��ن 
إبداع��ا وفك��را رغ��م تط��ور أدوات العص��ر 
واجملتم��ع  للف��رد  ودنوه��ا  وس��ائلها  وتوف��ر 
أه��م  م��ن  ان  قائل��ة:  خصوص��ا،  والطال��ب 
األس��باب اليت أدت اىل ضحالة املنتج الرتبوي 
كغاي��ة يف بن��اء جيل مقتدر واع ووس��يلة لبناء 
امل��ادة  ه��ي ضع��ف  س��ام،  متحض��ر  جمتم��ع 
العلمي��ة املقدم��ة للطالب م��ن الناحية النظرية 
والتطبيقي��ة، وكذل��ك التخب��ط والعش��وائية 
يف اختي��ار الك��وادر التعليمي��ة والتدريس��ية، 
وغي��اب عنص��ر ال��ورع واالب��داع ل��دى املعل��م 
اس��تخدام  ع��ن  امل��درس  وابتع��اد  وامل��درس، 
االسعافات النفسية لدى الطلبة بسبب تدهور 
الوض��ع األمين وانتش��ار ح��االت العنف وبذات 
الوق��ت ال��ذي تعان��ي في��ه أكثر امل��دارس من 
افتقاره��ا للمرش��د الرتبوي، يضاف له جتاهل 
املدرس��ني ملضامني اخلطة اليومية، واستمرار 
تغي��ري املناه��ج بش��كل ملفت للنظ��ر بني حني 
وآخ��ر مم��ا أربك عمل امل��درس والطالب معا، 
وانش��غال أغلب املدرس��ني بالتدريس باملدارس 

األهلي��ة وانع��كاس تعبهم واس��تنزافهم س��لبا 
عام��ل  وغي��اب  احلكومي��ة،  امل��دارس  عل��ى 
االنضب��اط ل��دى الطلب��ة واس��تهزائهم بالنظام 
املدرس��ي مم��ا ادى اىل نش��وء حال��ة التغاف��ل 
لدى أغلب املدرسني عن كثري من األمور غري 
املنضبط��ة أو الالئق��ة حفاظا عل��ى كرامتهم 
وسالمتهم يف ظل هذه الظروف الشاذة، كما 
ان انعدام عامل التخطيط للشرائح اخلرجيني 
وعدم استثمار كفاءتهم حسب االختصاصات 
أدى اىل غياب الثقة باملؤسس��ة الرتبوية وعدم 
جدي��ة الطال��ب باملثاب��رة واالجته��اد، وغي��اب 
الق��درة وضع��ف ال��وازع العقائ��دي والفكري 
واألدب��ي واحل��س الفين عند األجيال املعاصرة 
فض��ال عن غياب وابتع��اد متابعة اآلباء لألبناء 
وافتقاره��م لعامل الثواب والعقاب وأهم ش��يء 
ه��و ضع��ف االش��راف الرتبوي فت��كاد عملية 
االشراف معدومة خلوف املشرف من حماسبة 
اآلخرين أو ما يقوله ال يعمل به، وبذلك فقدت 
العملي��ة الرتبوي��ة عنص��را هاما كان حيس��ب 

حسابه فيما مضى.

الفلسفة الرتبوية يف ضوء قيم اجملتمع
جي��د  د.  أمح��د عبيد كاظم /كلية الرتبية 
األس��اس، ان ردود الفعل ليس��ت طريقا للبناء 
الس��ليم فف��ي ضوء قي��م اجملتمع تقوم فلس��فة 
البن��اء الناج��ز، وهو به��ذا يوضح: ان يوما بعد 
آخر تتعمق وتزداد مسؤوليتنا اجتاه مؤسسات 
واألس��رة  )املدرس��ة  االجتماعي��ة  التنش��ئة 
اجملتم��ع  أن  إذ  اإلع��الم(  ووس��ائل  واألق��ران 
ظل فرتة طويلة يرزح حتت مفاهيم وفلس��فات 
خمتلف��ة حولت��ه م��ع م��رور الزم��ن إىل جمتم��ع 
غ��ري متماس��ك، وإذا كان بعضه��م يعتق��د أن 
مشكلة العراق اآلن هي إعادة بناء ما دمرته 
احل��روب املتتالي��ة فق��ط، فأنه خمط��ئ، فهذا 
الوطن ال حيتاج إال إلعادة بناء اجملتمع السليم 
والصحي��ح وف��ق فلس��فة تربوية بعي��دة كثريا 
واب��دا عن احملاصصة ألن احملاصصة حطمت 
كا ما هو مجيل يف جمتمعنا وأهداف تربوية 
س��ليمة تقوم بها املؤسس��ات الرتبوية اليت تقع 
عل��ى عاتقها املس��ؤوليات اجلس��ام. فاملؤسس��ة 
الرتبوية مسؤولة عن تنمية الشخصية وصقلها 
والنفس��ية  االجتماعي��ة  النواح��ي  مجي��ع  يف 

والعقلي��ة، مب��ا يتناس��ب مع قي��م اجملتمع اليت 
يعي��ش فيها الطالب. وهناك مؤسس��ات أخرى 
مثل مؤسسة األسرة فلها دور تربوي أيضا فهي 
امل��كان األول ال��ذي يتعلم في��ه الفرد العادات 
والتقاليد وأسس السلوك واآلداب والتعامل مع 
اآلخري��ن،  وط��رق التعبري عن النفس بش��كل 

صحيح ومناسب. 
وال ب��د للبيئ��ة التعليمي��ة أن تتي��ح ألصح��اب 
وتوجي��ه  وتنميته��ا  قدراته��م  إب��راز  املواه��ب 
وإرش��اد املوهوب��ني ومس��اعدهم يف التكي��ف 
مع النفس واحمليط واألقران وتوفري األنش��طة 
والربامج واملناهج اليت تعزز وتربز تلك املواهب 
الدراس��ي  التحصي��ل  جم��االت  يف  والتف��وق 
املتميز او االس��تعداد العلمي لالبتكار التقين 
وامليكانيكي أو يف اجلانب الفين التشكيلي 
أو يف صناع��ة احل��رف الش��عبية والفلكلورية 
أو يف جم��االت القي��ادة اجلماعي��ة واحلض��ور 
املتمي��ز. وهن��ا ن��ود التأكي��د والرتكي��ز على 
وس��ائل التعبري الثق��ايف يف رعاية املوهوبني يف  

جمال األدب والشعر واخلطابة.

تعليم فارغ وأطاريح مسروقة
وتنطل��ق م . م . آالء رحي��م الش��مري/ طالب��ة 
الدكتوراه واملنتسبة للعتبة العلوية، من موقع 
مس��ؤولية الطال��ب أزاء نفس��ه وجمتمعه ودوره 
التارخي��ي يف بن��اء احلي��اة الفاضلة واملتحضرة 
وه��ي خت��رتق مفهوم دور املؤسس��ة الرتبوية يف 
صن��ع األدي��ب واملثقف قدميا وحديثا وأس��باب 
تده��ور ه��ذا النت��اج يف يومن��ا ه��ذا واحلل��ول 
املرتقب��ة لفع��ل إصالح اخللل يف هذه املنظومة 
الرتبوي��ة القائم��ة على، اإلنس��ان، وذات القيم 
ان  لتق��ول:  احلض��اري،  للبن��اء  احملرك��ة 
كب��ريا  دورا  التعليمي��ة  الرتبوي��ة  للمؤسس��ة 
وفع��اال مهم��ا يف صنعها األديب واملثقف، فمن 
وجه��ة نظري أعتقد ان دور املؤسس��ة الرتبوية 
والتعليمي��ة يف صنعه��ا لألدي��ب واملثقف قدميا 
كان أقوى نتاجا وحضورا إبداعيا من دورها 
يف الوق��ت احلاض��ر بالرغم من وجود الكثري 
م��ن املقوم��ات االجيابي��ة اليت تدع��م دور هذه 
املؤسس��ة حديث��ا عم��ا كان��ت قدمي��ا، عل��ى 
الرغم من التطور احلاصل يف كافة اجملاالت 
وعل��ى ش��تى األصع��دة س��واء كان مبس��توى 

ضعف  هي  الرتبوي  املنتج  ضحالة  اىل  أدت  اليت  األسباب  أهم  من  القاجبي: 
املادة العلمية واستمرار تغيريها والتخبط والعشوائية يف اختيار الكوادر 

التدريسية وانشغال أغلب املدرسني بالتدريس باملدارس األهلية.
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التطور العلمي أو التكنولوجي السائد حاليا، 
وبرغم كلِّ التقنيات والوس��ائل احلديثة اليت 
أصبحت متاحة للجميع يف احلصول على شتى 
املعلوم��ات. أما قدميا فقد كانت املؤسس��ات 
الرتبوي��ة والتعليمية أكث��ر حرصا على إعداد 
ه��ذا النموذج من املثقف واألديب فبالرغم من 
عدم وجود ما متوفر حاليا من وسائل وتقنيات 
حديثة اال ان الطالب كان نوعا ما يهتم بتزويد 
نفس��ه باملعلوم��ات، إذ كان يرت��اد املكتب��ات 
ويبح��ث ع��ن مواضيع خمتلفة لتغ��ين معرفته، 
أي ان الطال��ب كان يتع��ب نفس��ه قليال أو ان 
هن��اك رمب��ا ثقاف��ة س��ائدة حتثه عل��ى البحث 
واالستقصاء وتنمي عنده الرغبة بتطوير نفسه 
وقابليت��ه املعرفي��ة والعلمي��ة والثقافي��ة، وم��ن 
الطبيع��ي ان ه��ذا ال��دور الضعي��ف للمؤسس��ة 
التعليمي��ة يع��ود اىل ع��دة أس��باب منها، اخللل 
يف الدع��م احلكومي للمؤسس��ات والكوادر 
الرتبوي��ة وذلك بعدم إقامة دراس��ات أو ندوات 
او مؤمت��رات يش��ارك فيه��ا الطلب��ة بش��كل 
خ��اص، وع��دم العناي��ة باملنه��اج الرتب��وي ومبا 
يتالئ��م مع التطور احلاصل حاليا، كذلك ان 
اخت��اذ بع��ض الق��رارات احلكومي��ة اخلاطئة 
حبق املؤسس��ات التعليمي��ة والرتبوية كان هلا 
تأثريات س��لبية كثرية على الكادر التعليمي 
والطلب��ة وم��ن تل��ك الق��رارات � مث��ال � إعط��اء 
درجات إضافية أو جعل أكثر من دور للطلبة 
الراس��بني، فض��ال ع��ن عدم وج��ود مصداقية 
يف املؤسس��ات التعليمي��ة والرتبوي��ة وال يوج��د 
للتق��دم،  يتخ��ذ  كطري��ق  بالتعلي��م  اهتم��ام 
فالتعلي��م أصب��ح عندن��ا م��ع ش��ديد األس��ف.. 
ف��ارغ، وأصب��ح َهمُّ الطالب ه��و احلصول على 
الش��هادة اليت يكتب عليها امسه، فضال عن 
أحباث ورس��ائل وأطاريح مس��روقة، وحس��بك 
واحملس��وبيات  الواس��طات  اىل  تنظ��ر  أن  إال 
ال��يت خرب��ت البل��د ودمرت��ه،  واحملاصص��ات 

فلي��س غريبا أن يوضع الش��خص املناس��ب يف 
املكان غري املناس��ب، فن��رى اجملتهد يقبع يف 
زاوي��ة ميت��ة م��ن احلياة يتج��ّرع خيبة األمل يف 
أحالم��ه ال��يت ضّيعه��ا أس��وأ اخلل��ق )صاح��ب 
األم��ر والس��لطة( بينم��ا ن��رى كي��ف يعتل��ي 

اجلاهل والفاسد سنام القمة ورأس اهلرم.
غنى الرتاث ونكوص احملسوبية واحلزبية

فيم��ا ينطل��ق املثق��ف النجف��ي عب��د الصاح��ب 
م��ريزا م��ن ت��راث مدينت��ه كتجرب��ة حضاري��ة 
متفردة واقعا ونتاجا حيا ال زال ش��اخصا بني 
ظهرانين��ا، حينم��ا أش��ار: كان��ت الكتاتي��ب 
قدمي��ا متث��ل املؤسس��ة الرتبوي��ة قب��ل ظه��ور 
العاملي��ة  احل��رب  بع��د  احلكومي��ة  امل��دارس 
االوىل، وبرغ��م األس��اليب القدمي��ة املتبع��ة يف 
التعلي��م، متكن��ت ه��ذه املؤسس��ة م��ن إغن��اء 
اجملتمع بشعراء وأدباء وعلماء فطاحل فرضوا 
أنفسهم على الساحة االدبية والثقافية احمللية 
والدولي��ة مل��ا كان��وا يتمتع��ون ب��ه م��ن رصانة 
وإب��داع ف��ذ، كل يف جمال��ه وكان القاس��م 
املش��رتك بينه��م مجيع��ا ق��وة االس��اس ال��ذي 
ش��يدوا عليه جمدهم كش��عراء وأدباء ورجال 
فك��ر ودين، أال وه��ي اللغة العربية من ألفها 
إىل يائه��ا، حي��ث كان املعلم��ون االوائ��ل يف 
تل��ك الكتاتي��ب يهتم��ون بأن يك��ون التلميذ 
ق��د أتق��ن االمالء واالنش��اء ومقدم��ات قواعد 
اللغ��ة العربي��ة خ��الل م��روره يف ه��ذه املرحل��ة 
إىل  منه��ا  ينتق��ل  كان  وعندم��ا  االبتدائي��ة 
املرحل��ة اليت بعدها كان متقنا متاما ملباديء 
اللغة العربية، وإال فلن يتسن للتلميذ إجتيازها 

حتى يتقنها حبذافريها.
وعندم��ا بدأ عصر املدارس احلكومية كان 
خرجي��ي الكتاتي��ب هم املتفوق��ون دائما على 
أقرانه��م م��ن التالمي��ذ يف إتقان اللغ��ة العربية 
إم��الء وإنش��اء وقواع��دا بس��بب ق��وة ورصان��ة 
أساس��هم فيه��ا، وق��د اس��تمرت حال��ة تفوقهم 

ه��ذا مع تقدمه��م يف بقية املراحل الدراس��ية، 
واس��تمر ه��ذا التمي��ز حتى خلت امل��دارس من 
هؤالء، حينها بدأ عهد تراجع حالة التفوق يف 
اللغة العربية وبقية العلوم واضحا يف املدارس 
العراقي��ة وق��د تزام��ن ذل��ك م��ع ف��رتة حك��م 
البعثي��ني للع��راق إذ تع��رض التعلي��م لكارث��ة 
وه��ي حال��ة تف��وق أبن��اء احلزبي��ني وحصوهل��م 
عل��ى درج��ات عالية، ال النه��م كانوا مؤهلني 
لذل��ك التمي��ز، وإمن��ا لكونه��م أبن��اء ف��الن 
املس��ؤول البعث��ي أو فالن��ه املس��ؤولة البعثي��ة، 
حت��ى ب��دأت النتيج��ة الس��يئة واضح��ة حت��ى 
لألعم��ى ح��ني جتد محل��ة ش��هادة الدكتوراه 
اللذين ال جييدون الكتابة بالعربية الفصحى 
ومس��تواهم يف معرف��ة قواع��د اللغ��ة العربي��ة 
ال يتج��اوز مس��توى معرف��ة التلمي��ذ يف الصف 
الس��ادس االبتدائ��ي من حيث كث��رة االخطاء 
االمالئية واالنشائية ناهيك عن تراجعهم حتى 
يف جم��ال اختصاصه��م، وهذا أمر معيب جدا 

ال جتده يف بقية دول العامل.

اخللل يف منظومة األخالق والقيم
فيم��ا ي��رى اإلعالم��ي ماج��د الس��وداني م��ن 
اإلداري��ة  املنظوم��ة  داخ��ل  جتربت��ه  منظ��ور 
للمؤسس��ة الرتبوية: ان جناح املؤسسة الرتبوية 
يس��تند عل��ى املثل��ث الرتبوي )املعل��م، الطالب، 
العائلة( يف بناء شخصية الطالب مرهون بفهم 
نفس��يته وحاجات��ه املختلف��ة وميول��ه وقدراته، 
وهناك فرق كبري بني طالب وآخر من خالل 
املوهب��ة ال��يت حتت��اج إىل معل��م يصق��ل، فه��و 
القادر على إحداث التغيري اإلجيابي يف سلوك 

الطالب وبناء شخصيته وتطوير مهاراته.
وهن��اك الكث��ري م��ن املؤش��رات عل��ى املعل��م 
والطال��ب قدمي��ًا وحديث��ًا، ف��إذا ع��رف املعل��م 
دوره ورس��الته وصالحيات��ه وواجباته وكذلك 
الطالب فإن اجملتمع يتطور بشكل اجيابي يف 
خمتل��ف اجلوان��ب ومنها اجلان��ب األدبي الذي 
تزخر املدينة قدميا وحديثا بإرثها  احلضاري 

والثقايف واالدبي.
وإن نظ��رة س��ريعة وفاحصة عل��ى الواقع الذي 
تعيش��ه مدارس��نا ه��ذه األي��ام يش��ري إىل وجود 
والقي��م،  االخ��الق  خل��ل كب��ري يف منظوم��ة 
املتكام��ل  املعل��م  وج��ود  ع��دم  ع��ن  فض��ال 
املهتم��ة  واالقس��ام  العام��ة  املديري��ة  وابتع��اد 
باجلان��ب األدب��ي والف��ين ع��ن اهل��دف األمسى 
بس��بب مشول هذه املؤسس��ة بسياسة التقشف 
فض��ال ع��ن سياس��ة ال��وزارة يف دمج األقس��ام 
اليت ختبطت يف عملها حيث اصبحنا نش��اهد 
كي��ف يع��رّب الطالب عما يف نفس��ه وعن عدم 

رضاه عن واقعه بسبب تلك السياسات
هل��ذا ال ب��د م��ن التع��اون ب��ني املدرس��ة والبيت 
واجملتم��ع احملل��ي والوط��ين وخمتل��ف وس��ائل 

السلطاني: إذا كان البعض يعتقد أن مشكلة العراق اآلن هي إعادة بناء 
ما دمرته احلروب املتتالية فقط فأنه خمطئ فهذا الوطن ال حيتاج إال إلعادة 
بناء اجملتمع السليم والصحيح وفق فلسفة تربوية وأهداف تربوية سليمة.
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االع��الم، كم��ا ال ب��د م��ن تفعي��ل دور املعل��م 
بتنمي��ة  يس��هم  ال��ذي  الكش��ف  يف  واملدي��ر 
الطال��ب أدبيا بع��د ان وجد فيه كل مقومات 

النجاح واملستقبل الذي ينتظره. 

)ال حل يف واقع الالدولة(
وم��ن خم��اض انثي��االت اآلراء وه��ي تغ��ور يف 
صميم أزمة املؤسس��ة الرتبوي��ة والتعليمية يف، 
خل��ق وصق��ل اإلب��داع والتف��رد، ينبج��س ضوء 
م��ن بني ثنايا كلم��ات أصحاب هذه اآلراء ... 
فيص��ل دخيل العكايش��ي اىل حل��ول مفادها: 
ان ال ج��دوى م��ن أي معاجل��ة ق��د تت��م خ��ارج 
إط��ار املؤسس��ات يف دول��ة حقيقي��ة، إذ حينها 
يأت��ي احل��ل الس��حري الفري��د، وذل��ك بوض��ع 
اخلط��ط الالزم��ة والق��رارات لتفعي��ل وتطوير 
وتب��ين واقع املواهب ورعاي��ة ذوي االمكانات 
اخلط��ط  تل��ك  وإق��رار  املتمي��ز،  وال��ذكاء 
والقرارات ضمن الربنامج الرتبوي احلكومي 
وقوانني رعاية املواهب لوزارة الرتبية، وتسمية 
اللج��ان التخصصي��ة يف املؤسس��ات والدوائ��ر 
املعني��ة لغ��رض تظافر جهود املعنيني يف رس��م 
الربنام��ج التنموي للطفول��ة واملتميزين، فضال 
عن إخراج تلك املناهج واخلطط من املسارات 
والتوجه��ات التقليدي��ة وإبعاده��ا ع��ن الروت��ني 

وتشريع ذلك ضمن لوائح التشريع.  
وم��ن منطل��ق التجرب��ة األكادميي��ة املبدع��ة 
للفنان والتدريسي على حد سواء جيد د.أمحد 
السلطاني ان: المفر من اعتبار الثقايف األدبي 
والش��عري أب��رز أمن��اط النش��اط اللغ��وي، إذ 
يبق��ى املوه��وب يف ه��ذا اجلان��ب عل��ى اتصال 
دائ��م بثقاف��ة أمت��ه وش��عبه وتراث��ه، ويؤك��د 
علم��اء النف��س عل��ى ضرورة الربط بني حس��ن 
التفك��ري وج��ودة التعبري الثقايف الش��عري، إذ 
يرون أنها مظهران لعملية عقلية واحدة، ذلك 
أن التعبري هو احملصلة النهائية لدراس��ة اللغة 
العربي��ة جبميع مهاراتها. وتتمثل أهداف تعليم  
التعب��ري بص��ورة عامة يف تدري��ب الطالب على 
التعب��ري ع��ن حاجاته��م ومش��اعرهم وخرباته��م 
الط��الب ملواجه��ة  وتهيئ��ة  بش��كل صحي��ح، 
املواقف احلياتية املختلفة اليت تستلزم التعبري 
وتدريبه��م عل��ى التفكري املنطق��ي املنظم مما 

مينحه مس��احة لإلبداع والتجديد ثم ممارس��ة 
مجي��ع أن��واع النش��اط اللغ��وي ال��يت تتطلبه��ا 
املواق��ف اجملتمعية. ويتم ذلك من خالل تزويد 
املتعل��م بالق��درة عل��ى التعب��ري بلغ��ة س��ليمة، 
ومتك��ني املتعل��م م��ن التعب��ري ع��ن أف��كاره 
وأحاسيس��ه وانفعاالته وعواطفه بش��كل راق 
ورفيع ومؤثر فيه س��عة األفق ورحابة اإلبداع، 
ومتك��ني املتعل��م م��ن توس��يع دائ��رة معارف��ه 
وأف��كاره م��ن خ��الل رجوع��ه اىل املكتب��ات 
ومص��ادر املعلوم��ات، واحل��ث عل��ى إكس��اب 
التفك��ري  ممارس��ة  عل��ى  الق��درة  الطال��ب 
املنطقي يف عرض أفكاره وتسلسلها والربهنة 
عليه��ا لتك��ون مؤثرة يف نفس املتلقي، وتنمية 
حساس��ية املتعل��م ملواجه��ة املواق��ف احلياتي��ة 
املختلف��ة مث��ل كتاب��ة الرس��ائل واملذك��رات 
واخلواط��ر واملق��االت واحملادث��ات واملناقش��ات 
ومجي��ع أن��واع النش��اط اللغوي اليت تس��هم يف 

تكيف املتعلم مع اجملتمع. 

خلق املعنى اإلنساني يسبق اإلبداع
ويذهب ماجد السوداني اىل ما مفاده من واقع 

عملي يف منظومة املؤسسة الرتبوية: ال بد من 
تفعي��ل اللجن��ة االدبي��ة وجلن��ة اللغ��ة العربي��ة 
املش��كلة يف املدرس��ة فض��ال ع��ن تفعيل دور 
جمالس اآلباء واملعلمني وتعديل أس��س اختيار 
الطاقم االداري يف املدرسة من مدير ومساعد 
ومرش��د تربوي، اضافة إىل املش��رف الرتبوي، 
أيضًا ال بد من تركيز دور املعلم على اجلانب 
الرتب��وي أكث��ر م��ن اجلان��ب التعليم��ي وه��ذا 
يتطل��ب ختفي��ض نص��اب املعلم م��ن احلصص 
ليك��ون ق��ادرًا عل��ى القيام باملهمة االساس��ية 
إلجي��اد الطال��ب املوهوب. فض��ال عن تصحيح 
مس��ار العالق��ة ب��ني الطال��ب ومعلم��ه فنظ��رة 
خاطف��ة عل��ى واقع العالقة بني املعلم والطالب 
نرى اهلبوط الكبري يف العالقة قدميا وحديثا 
واليت كانت مبنية بشكل كبري سابقا على 

االحرتام.
فيما جتد آالء الشمري ان احللول تكمن يف: 
مواكب��ة التط��ور احلاص��ل يف ش��تى اجملاالت 
واالهتم��ام  كاف��ة،  األصع��دة  وعل��ى  ش��تى 
بصن��ع إنس��ان قب��ل أي ش��يء فعندم��ا يك��ون 
لدينا إنس��ان مب��ا حتمل كلمة االنس��انية من 
معنى فعند ذلك حنن قادرون على صنع أديب 
ومثق��ف، واالهتمام بش��رحية األدباء واملثقفني 
احلض��اري  ودوره��م  حقوقه��م  وع��دم خب��س 
والتارخي��ي، وه��ذا حم��ال يف ظ��ل احملاصصة 
واعت��الء املناص��ب اجلاه��ل واألم��ي والس��ارق 
عل��ى  الطلب��ة  تش��جيع  واحلرام��ي!! كذل��ك 
االبت��كار واالخرتاع��ات وتفعيل دور املتميزين 
ألنهم أداة بناء املستقبل وروحه الدافعة للتفوق 
والرصانة، فضال عن ضرورة إقامة مؤمترات 
ون��دوات أو ورش��ات للطلب��ة لتحفيزه��م عل��ى 
التفك��ر واالندماج يف عجلة التطور والتفاعل 
اإلنس��اني م��ع تبي��ان دورهم يف بن��اء احلضارة 
م��ن خ��الل بلده��م ال��ذي حيي��ون ب��ه وحاجاته 
امللحة واالضطالع باإلجابات الكونية للمبدع 

احلقيقي يف خضم منجزه اإلبداعي.

العكايشي: ال جدوى من أي معاجلة قد تتم خارج إطار املؤسسات يف دولة 
حقيقية إذ حينها يأتي احلل السحري الفريد وذلك بوضع اخلطط الالزمة 
االمكانات  ذوي  ورعاية  املواهب  واقع  وتبين  وتطوير  لتفعيل  والقرارات 

والذكاء املتميز.
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َس�����������الٌم عل�ى الَقم�����������ِر األْذه��������ِب
َس����������الٌم علي�َك  ِشه����������اُب الّس�ماء
والع������������������������املَن لذْك�������رَك  أق�����وُم 
القل�وُب إلّي�����������������ه  َمقاُم�َك حْتب���ْو 
وب�نْ احُلس��������ِن وبْيُن�كَ في����������ٌض
في�ا َص�������������اِحَب الّنْخ�وِة الباس���������ِل
وس�اقي الُعطاش�ى بي�����ْوِم الُطف�وِف
تَبارك�َت م��������������ْن ع������������������امٍل عاب�ٍد
ُأْخس��������������������ِف ب������������������ال  ُين�ُر  وب�دٍر 
َب��������������������اَب احَلوائ��ِج مْن�ُذ َعرفُت�َك 
فم����������ا رّد رّب������������ي ُدعائ������������������ي الّي�ه
َورث�َت الّشج���اعَة م�������������ن والدْي�َك
ِم�����َن الش�اخمَن الُفح������وِل الك�راِم
الّسلي�����������ُل م������������ن الكربي�اِء فأن�َت 
البن�َن أُلمِّ  الولي��������������������ُد  وأن��������������َت 
َكش�ْفَت احُلش������������ْوَد ع����ِن العْلق�ِم
الُف�ؤاُد وُقوف��������������ًا فج�ّف  َنزف�������������َت 
َتراَم���������������ى الت��������راُب هلْوف�ًا َفخ�ورًا
اأُلب�����������������اِة من������������اَر  لدي�َك  فص�اَر 
َتن������وُح الّسب����������������ايا ورأُس�ك يعل�و
أب���ا الفض������������ِل تعل�و قباُب�ك ب�درًا
وب�ن احُلسي���������نِ وبيُن�ك ن����������������وٌر

َس��������������الٌم عل�ى الفاض������ِل األْطي�ِب
وف�ّذ م��������������َن الف����������اتِك  األْصه�ِب

رِك األْرح������بِ َج������������الاًل اىل ق���������������دْ
ُمْن�دِب فم����������ْن ُمس�تغْيٍث وم��������������ْن 
َيْنُض�ِب م��������������ن العاشق������َن فل�������م 
يْث������������ِرِب م�������ن  الكرام������ِة  وسي�����َف 
وح����������امي اخل�دوَر وأه������������َل الن�يب
�����رِب ُشج���������������اٍع كفي��������ٍل وذي حَمْ
ومش���������سٍ ُتضي�����������ُئ ب����������ال مْغ�رِب
ب������������������ال َمْرك�ِب َغ�دوُت َغريًق����������ا 
وكُن�َت الشفي����������������َع اىل املْطل�������ِب
َوخ�َر اخِلص�������������اِل ب�����������������ال أْعُي�ِب
ول�����������������ْدَت وم������������ْن خ�رِة األْنُس�ِب
األت�����������ُرِب أب�������������ي  َسلي��������������ُل عل�ّي 
َيْع�ُرِب َوخي�������ِر األم�����وُم��������ِة م�����������ن 
َونل�َت الُف������������راَت ول����������������������م ُتْق�رِب
َوس�����������ْرَت إل������ى األرِض كاألْش�هِب
عل�����ى جْس�مِك الظام�ئ امُلْخض�ِب
امُلْذه�ِب ُشعاع����������ًا م��������������ن اللؤل�����ِؤ 
ُمضيئ�ًا عل�ى الرم�����ِح كالكْوك�ِب
كم�������������ا الب�دُر أن��َت عل�ى الغْيه�ِب
ج�ِب َيش�قُّ الّسم��������������اَء ول��������������م حُيْ

ضفافُ العباس
شعر: د. نوري الوائلي
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لطائف العارف في اغالط القوم الواضحة

د. خليل ابراهيم جميل

جيب أن يستخدم حرف اجلر مع الفعل حبسب املعنى 
اجلر  حرف  استعملت  فاذا  رغب  الفعل  فمثال  املراد 
يف  )رغبت  فنقول  )أراده(  الفعل  معنى  فيصبح  )يف( 

هذا( مبعنى: اردته
واذا استعملت )إىل( يصبح معناه )توجه( فنقول:

)رغبت اىل اهلل( مبعنى: توجهت اىل اهلل تعاىل ضارعا
واذا استعملت حرف اجلر )عن( اصبح معناه: صرف 
نفسه عنه نقول: رغبت عن الشيء: مل ارده اي صرفت 

نفسي عنه. 
ومنهم من جيعل الفعل متعديا بنفسه دون احلاجة 
رغبت  فيقول:  )اراده(  مبعنى:  يأتي  جر  حرف  اىل 
رغبت  ونقرأ:  نسمع  كما  وليس  اردته،  اي  الشيء، 

الشيء أو رغبت بالشيء اي اردته..
بُتُه بهذا الشي.  وليس صوابا القول: رغَّ

بته يف هذا الشيء. والصواب ان نقول: رغَّ
ونسمع أو نقرا: فعلته رغم الظروف الصعبة. 

والصواب ان نقول: فعلته على رغم الظروف الصعبة. 
مثل  مجلتها  يف  )االَّ(  استعمال  الصواب  من  وليس 
قولنا )بالرغم من انه كان معهم االَّ انه تآمر عليهم(.
كثرا  مثله  نقرأ  الصواب  عن  بعيٌد  التعبر  وهذا 

وعلينا االبتعاد عنه فنقول: 
بالرغم من انه كان معهم تآمر عليهم.
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صور مزقت قلب التاريخ 
صفحات معتمة

عاشوراء الحسنيA عبق املاضي وعنفوان الحاضر
أطفال الخدج بني األسباب والعالج

الطالق غري املباشر وتأثريه السلبي على األوالد
واذا النفوس مرضت

إعداد:
قسم الشؤون النسوية

 شعبة اإلعالم النسوي

شعر: اسعد احلسيين

في�ُض حزن�ي  ونب�ع  ع�ام  كل 
رض�ًا الص�در  س�أضرب  ع�ام  كل 
مس�اٌء حتتوي�ه  ال  ح�زن  ب�ي 

ص�الٍة  ف�رُض  يق�ام  وق�ت  كل 
اذاٌن الع�راِق  يف  ص�اح  كّلم�ا 

ّغ�ُض فق�دك  حب�زن  وف�ؤادي 
ُي�رُض ُرضض�ت  كم�ا  فعس�اه 
أرُض حتوي�ه  فكي�ف  إهل�ي  ي�ا 
ف�رُض ق�ام  ق�د  احلس�ِن  وبنح�ِر 
نب�ُض واحس�يناه  القل�ب  أّذن 



وانا أرحتل مع سبايا اإلمام احلسن)عليه السالم( عرب بطون الكتب أتلوى حزنًا 
وآمل��ا بن الس��طور وج��دت كلمات أبكت ع��ن التاريخ.... وجدت��ه يتكلم عن زينب 
وبن��ات الرس��الة قائ��اًل: بعد ذلك العز الش��امخ الذي مل يفارقه��ن منذ اوجد اهلل 
كيانه��ن، فلق��د ك��ن باألمس يف س��رادق العظم��ة وأخبية اجلاللة تش��ع نهارها 
بش��مس النب��وة ويضيء ليله��ا بكواكب اخلالفة ومصابيح األنوار الس��اطعة بن 
رحٍل منتهب وخباء حمرتق وفرق سائد ومحاة صرعى وال حمام هلن وال كفيل 
ال يدري��ن م��ن يدف��ع عنهن إذا دهمهن داهم، ومن الذي ي��رد عادية املرجفن ومن 
يس��كن ف��ورة الفاق��دات وخيفف عن وحدته��ن... صراخ الصبية... أن��ن الفتيات... 
نش��يج الواهل��ات.... ف��أم الطف��ل ال��ذي فطمت��ه الس��هام... وش��قيق مستش��هد.... 
وفاقدة ولد.... وباكية على محيم واىل جنبهن أش��الء مبضعه وأعضاء مقطعة 
وحنور دامية.... وهن يف فالة من األرض جرداء..... وعلى هذا كله ال يدرين مباذا 

يندلع لسان الصباح... ومباذا ترتفع عقرة املنادي؟ أبالقتل أم باألسر؟؟؟؟؟؟. 
هكذا وجدُت عبد الرزاق املقرم يكتب كلماتُه بدموع عينه وش��غاف القلب خيط 

عبارات أدمت احملاجر من كثرة الصراخ والعويل ما أعظم تلك املصيبة....
 

ما أعظم تلك املصيبة
نياق هزيلة جاءت لرتحيل بنات رسول اهلل)صلى اهلل عليه واله وسلم( فال غطاء 
وال وطاء وأش��رف ما خلق اهلل واطهر وأنقى من على وجه األرض كأنهن س��بايا 
الروم والديلم.... لقد تعاملوا معهن مبنتهى القسوة والغلظة وكأنهم ينتقمون 
لثارات بدر وحنن.... أنها الوصمة اليت سودت وجه التاريخ.... ها هي زينب)عليه 
السالم( ختاطب ابن سعد بقوهلا...« سود اهلل وجهك ينب سعد يف الدنيا اآلخرة 
تأم��ر ه��ؤالء الق��وم بأن يركبونا وحنن ودائع رس��ول اهلل؟.... ها هي وديعة رس��ول 
اهلل)صل��ى اهلل علي��ه وال��ه وس��لم( يركبها العس��كر عل��ى مجال بغر وط��اء.... أي 
جرمي��ة ه��ذه ال��يت س��ودت وجه التاري��خ....؟ أي قان��ون جييز  أن يتعام��ل مع املرآة 
هك��ذا؟؟؟  يف ع��ام 61ه��� ، هن��اك.... يف كرب��الء وم��رورًا بالكوف��ة والش��ام وانتهاًء 
باملدينة انتهكت مجيع املفاهيم اإلنس��انية والقيم األخالقية اليت محلها رس��ول 
اهلل لإلنس��انية..... فاحتاج التاريخ أن يتقيأ حمتواه من جديد كي يفرغ بطون 
صفحات��ه ليتمك��ن م��ن نزع ثوب التاريخ املليء بأوس��اخ البش��رية كي يصرخ من 

جديد )أنها زي����������نب( ما هكذا ُتعامل..... هؤالء ودائع رسول اهلل.... 

صفحات معتمة 
واس��تمرت املس��رة فف��ي كرب��الء عقائ��ل بي��ت النب��وة ت��ذرف الدم��وع عل��ى تلك 
اجلثث الزاكية ناديات صارخات والعدو ينهب اخليام ويس��لب بنات الرس��الة.... 
فه��ذه صفح��ات معتم��ة م��ن التاري��خ تعم��ق منه��ا رائحة ال��دم والرتاب... وتش��عل 
بنران أمية، ويرتفع منها أنن األسر..... وعند التاريخ املتعب وجدت امرأة هناك 
من آل بكر بن وائل كانت مع زوجها إىل جانب بنات رسول اهلل صاحت: يا آل بكر 
ابن وائل أتسلب بنات رسول اهلل ال حكم إال هلل يا لثارات رسول اهلل)صلى اهلل عليه 
واله وس��لم( أس��كتها كف اخلوف وكمم فمها، لكن ضلت كلمتها متزق بقلب 
التاري��خ لتمل��ئ صفحات��ه بل��ون دماء احلس��ن لتعلن ع��ن جرمية ما أبش��عها..... 
وم��ع انتقال��ه أخ��رى واعرتاف من صفحات املاضي بلس��ان البروني يعرتف ان ما 
ُفعل باحلسن مل يفعل يف مجيع األمم بأشرار اخللق من القتل بالسيف والرمح 
واحلج��ارة وأج��راء اخلي��ول....  ال زال��ت ذاكرت��ي ختت��زن اآلالم اليت تس��ربت هلا 
م��ن معان��اة س��طور التاري��خ ال��يت محلت أكرب مأس��اة للبش��رية.... رأي��ت الدموع 
ختتلط بالدماء وصوت الدعاء... )اللهم تقبل منا هذا القربان( ممزوجا بصوت 
املظلومن يعتليه نش��يج األطفال وعويل النس��اء، ومن تربة كربالء أرتفع الدم 
ليج��رب آدم للس��جود ل��ه م��رة اخ��رى.... ي��ا آدم أس��جد لدم احلس��ن ال��ذي خالط 
الط��ن وال��رتاب يف كرب��الء... أس��جد ل��رتاب أق��دام زينب)عليه��ا الس��الم( ال��ذي 
داس��ته عندم��ا احنن��ت ترف��ع قربانه��ا إىل بارئها....اس��جد ل��رتاب ال��ذي احتض��ن 
مدام��ع رقي��ة وه��ي تبك��ي أباه��ا.... اس��جد أيه��ا التاري��خ ليس��جد مع��ك املاض��ي 

واحلاضر واملستقبل حلسن اخللود...

رملة اخلزاعي 

صور مزقت قلب التاريخ 

صفحات معتمة
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متر علينا يف هذه األيام ذكرى استشهاد أبي عبد اهلل اإلمام احلسني عليه السالم وأهل بيته صلوات 
اهلل عليهم وأصحابه رضوان اهلل عليهم أمجعني، تلك املأساة العظيمة اليت أدمت قلوب املسلمني 
مظلومية  من  وجعلت  البيت  آل  عواطفهم حنو  وحركت  األرض  بقاع  وهزت مشاعرهم يف كل 
احلسني عليه السالم شعارا يستقي منه األحرار األهداف اإلنسانية السامية اليت نذر اإلمام احلسني 
عليه السالم نفسه من أجل حتقيقها. فكربالء احلسني التقف حدودها عند سنة إحدى وسّتني 
تتعدى بذلك كل حدود  للهجرة، وال على حدود كربالء اجلغرافّية، وإمنا هي حمطة تارخيية 
الزمان واملكان لتبقى بصمتها طرّية تتجّدد مع األّيام والشهور والسنوات، ويكون وقعها صدى ينري 
ضوؤه الظلمة احلالكة الذي ارسته أيدي الظاملني والطغاة على مرِّ العصور. فعاشوراء احلسني عليه 
السالم هي دروس وعرب تسري حياتنا وتنظمها إن حنن سرنا على خطى احلسني عليه السالم وتؤدي 
اىل بناء الشخصية الصاحلة النافعة جملتمعها فهو عندما أراد القيام بثورته أشار عليه السالم إىل 
هذا اهلدف اإلصالحّي يف وصّيته اليت كتبها إىل أخيه حمّمد بن احلنفّية، يف قوله عليه السالم:«... 
وإّني مل أخرج أشرًا وال بطرًا وال مفسدًا وال ظاملًا، وإمّنا خرجُت لطلب اإلصالح يف أّمة جّدي...

)املناقب، البن شهر آشوب، ج4، ص89( ، فكان عليه السالم منوذج املصلح الذي سار على خطاه 
العديد من الثوار فيما بعد فها هو غاندي يسري على خطى احلسني عليه السالم ويقول: )تعلمت من 
احلسني كيف أكون مظلوما فانتصر( وغريه من املصلحني الذين اختذوا من عاشوراء احلسني 

نرباسا يستلهمون منه العرب ومنوذجا حلراكهم يف إصالح جمتمعاتهم.
وألّن نهضة عاشوراء قامت على أساس اإلميان واإلخالص والدعوة إىل احلّق، وضّحى شهداؤها 
بأرواحهم أداًء للتكليف اإلهلّي ولنصرة حّجة اهلل على اخللق، فقد أفاض اهلل تبارك وتعاىل على 
هذه النهضة بركاٍت وآثارًا كثرية ومتواصلة ما بقيت األرض والسماء، وخري دليل على هذا األمر 
عندما عاد اإلمام السّجاد عليه السالم ببقّية الركب احلسييّن إىل املدينة املنّورة بعد واقعة عاشوراء 
ورحلة الشام، جاء إليه إبراهيم بن طلحة بن عبيد اهلل وقال: من الغالب؟ فقال عليه السالم: )إذا 
دخل وقت الصالة فأّذن وأقم تعرف من الغالب( )مقتل احلسني عليه السالم للمقّرم، ص370( ، 
وحنن اليوم ويف مثل هذه الظروف اليت مير بها بلدنا وما نعيشه من أجواء التأمر اخلارجي والداخلي 
إلضعاف عزميتنا وخبسنا حقوقنا واالستيالء على ما هو حق لنا نقول علينا أن جنعل من عاشوراء 
احلسني عليه السالم شعارا لنا ونرباسا نستضئ به للوصول اىل غايتنا وحتقيق أهدافنا والذود عن 

أرضنا وخرياتنا.

Aعاشوراء الحسين
عبق الماضي وعنفوان الحاضر

د. خدجية حسن علي القصري
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مل ي��ر امح��د وال حت��ى زوجت��ه املول��ود اجلديد 
فارتعدا وخافا واصابهما الذهول وبينما هم يف 
حريته��م وذهوهلم دخ��ل عليهم عدد من االطباء 
يبش��رانهما ويقوال هلما ال ختشيا شيئا والطفل 
س��ليم قد أدخل فورا لردهة اخلّدج املعقم النه 
ولد مبكرا يف الشهر الثامن من عمره وحيتاج 

ملزيد من العناية.
مل يعرفا ما يقوال حتى راحا يتعرفا اكثر عن 
ماهية الوليد اخلديج لالطمئنان على وليدهما 
اجلدي��د وم��ن هن��ا ب��دأت رحلة معرف��ة اخلّدج 
املعق��م وم��ا يق��دم للولي��د يف ايام��ه االوىل م��ن 

الوالدة.
وكنم��وذج من��ر عليه ملعرفة م��ا يقدمه اخلدج 
املعق��م لالطف��ال اخذن��ا مستش��فى الزهراء يف 
النج��ف االش��رف وهو املستش��فى ال��ذي ولدت 
في��ه زوج��ة امح��د وقب��ل الب��دء بذك��ر ارق��ام 
يف  اخل��دج  ص��االت  تدخ��ل  ال��يت  ال��والدات 
املستشفى وقبل أن نشرع يف تفاصيل مايقدمه 
قس��م اخل��دج م��ن العالج��ات,  علين��ا ان نعرف 
معنى كلمة خدج اوال، فيشري علماء اللغة بان 

معن��ى خ��دج خداجا الداب��ة القت ولدها ناقص 
اخللق او قبل متام ايام احلمل املتعارف عليها، 
فه��ي خ��ادج وخم��دج وولدها خدي��ج، واخلداج 
كل نقصان يف شيء  و يف البشر هم األطفال 
الذي��ن يولدون قبيل موعد والدتهم – النقصان 
يك��ون يف ف��رتة احلم��ل – فيول��د الطف��ل قبل 
انهاء 37 اسبوعًا من احلمل – قبل دخول األم 
ش��هرها التاس��ع يف احلم��ل. و يتمي��ز األطف��ال 
اخل��دج بكونه��م يول��دون بوزن اقل م��ن الوزن 
الطبيع��ي لنظرائهم يف مث��ل فرتة والدتهم غالبًا 
م��ا تك��ون اوزانهم اقل م��ن 2,5 كيلوغرام و 
احيانًا يتس��بب نقص الوزن الش��ديد – اقل من 
1,5 كيل��و غ��رام – بوفاة الطفل بعد س��اعات 

من والدته بسبب الضعف الشديد.
ويذك��ر خمتص��ون اس��بابا متع��ددة يف تزاي��د 
اع��داد االطف��ال اخل��دج منه��م م��ن عزاه��ا اىل 
اس��باب والدي��ة حبت��ة ومنه��م م��ن اوض��ح بانها 
بس��بب تزاي��د اع��داد الس��كان يف احملافظ��ة 
م��ع ق��دوم عدد كبري م��ن مواطين احملافظات 
اجمل��اورة للمؤسس��ات الصحي��ة يف احملافظ��ة 
او  العناي��ة  نتيج��ة  الزه��راء  ومنه��ا مستش��فى 
االهتم��ام ال��ذي يلقون��ه او مسع��وا عن��ه وه��ذا 
بطبيعت��ه يس��بب زمخ��ا داخ��ل رده��ات اخل��دج 

اليت حيتاجها املولودون اجلدد.

الزخم يف ردهات اخلدج املعقم
وهنا يشري الطبيب املختص باالطفال الدكتور 
باسم هادي حول الطفل اخلديج واسباب زيادة 
الي��وم  ب��ان  يق��ول  االطف��ال يف اخل��دج حي��ث 
ع��دد ال��والدات ازداد من العملي��ات القيصريية 

والوالدات  الطبيعية.
ويتابع��ه ايض��ا الدكت��ور حممد مه��دي طبيب 
اخل��دج املعق��م بالقول بان هناك اس��بابا اخرى 

بعد طول انتظار دام الكثر من عش��ر س��نوات 
االول  استبش��ر امح��د مبول��وده  زواج��ه  عل��ى 
اجلدي��د حينم��ا مسع الطبيبة وهي تبش��ره ومل 
يص��دق م��ا مسعه فبعد كثري م��ن املعاناة اليت 
عاش��ها وزوجت��ه يف مراجع��ة االطب��اء للع��الج 
ولكليهم��ا يف داخ��ل وخ��ارج الب��الد وص��رف 
بطف��ل  الع��زة  رب  لريزقه��م  الكب��رية  املبال��غ 
مي��أل حياتهم��ا فلم تنجح كل ه��ذه احملاوالت 
وم��رت الس��نون والعم��ر يتقدم بامح��د وزوجته 
وكث��رة احمليط��ني حوهلم��ا يس��الونهما كلم��ا 
وجدوه��م يف حف��ل او ع��رس او م��أمت او لق��اء 
ع��ن اس��باب عدم وجود طفل حت��ى االن لديهم 
مم��ا يوقعه��م يف احلرج واحيان��ا يقعون ضحية 
للتغام��ز والتالمز واالكثر من هذا وذاك انهم 
قاطع��وا بع��ض ارحامه��م واصدقائهم للتخفيف 
م��ن كث��رة الس��ؤال ولكن وبعد عش��ر س��نني 
م��ن ه��ذه املعان��اة جت��دد االم��ل يف نفس امحد 
وزوجته حني ابلغت الطبيبة الزوجة بانها حامل 
وبدأت الفحوص��ات اليومية واالهتمام باجلنني 

حتى حانت حلظة الوالدة وهنا..

حتقيق علي الوائلي

أطفال الخدج 
بني األسباب والعاج
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املعق��م واخل��دج املنزل��ي واضاف��ة ع��دد اك��رب 
من احلاضنات ورفدها بالكوادر التمريضية، 
فيؤك��د مدي��ر مستش��فى الزه��راء التعليم��ي 
يف النج��ف االش��رف يف هذا اجمل��ال بانه وبعد 
كان  احملافظ��ة  يف  الس��كان  ع��دد  زي��ادة 
م��ن الض��روري توس��عة رده��يت اخل��دج املنزلي 
واخل��دج املعق��م فق��د بدأن��ا يف املش��روع س��نة 
ع��دد  ورف��ع  املعق��م  اخل��دج  بتوس��عة   2014
احلاضن��ات اىل اكث��ر م��ن مئة باملئ��ة  اضافة 
اىل وح��دات انش��ات باخل��دج املعق��م كانعاش 
الطف��ل بالعناي��ة املرك��زة للطف��ل واس��تطعنا 
احل��اق تط��ور آخ��ر يف الع��ام االخ��ر بتوس��عة 
اخل��دج املنزل��ي اىل اضافة حاضن��ات ايضا هلا 
اضاف��ة لبع��ض اخلدمات  املتط��ورة منها جهاز 
) الس��ي باب ( اجهزة االنعاش الرئوي ومتابعة 

احلالة املرضية لالطفال .

وسائل عالج متطورة وحديثة
ويع��رج الطبي��ب االخصائ��ي يف ط��ب االطف��ال 
الدكت��ور باس��م ه��ادي عل��ى ذلك قائ��اًل »بان 
وس��ائل الع��الج الي��وم توفرت يف اخل��دج املعقم 
مث��ل جهاز الس��يباب« CPAP Device و هو 
قن��اع صغ��ري يتم وضع��ه على األن��ف أو الفم أو 
كليهم��ا و يت��م وصله جبهاز ض��خ اهلواء حتت 
جم��رى  انس��داد  مين��ع  حت��ى  موج��ب  ضغ��ط 
التنف��س لي��ال. ويس��تدرك باس��م قائ��ال »وه��ذه 
االجه��زة قام��ت تط��ور اعماره��م واحيان��ا يعرب 
االس��بوع او االس��بوعني واحيان��ا ي��وم او يومني 
الكام��ل غ��ري اخلديج,  س��ابقا كانت فرصة 
حياته��م قليلة لكن اليوم بس��بب هذه االجهزة 
وف��رت فرصة كبرية مما يفس��ر تواجد اعداد 

املرضى الكبرية«.
كما يضيف اهلرموش ايضا »ان اخلدج املعقم 

واملنزل��ي حاليا جيدة ولكن تاتي ايام وخاصة 
يف الصي��ف فيه��ا ح��االت الريق��ان ) ابو صفار( 
فتات��ي ح��االت عدي��دة مم��ا يول��د زخ��م كبري 

داخل ردهات اخلدج«.
اب��و صف��ار او الريقان  ))هو ارتفاع نس��بة مادة 
حديث��ي  األطف��ال  عن��د  ال��دم  يف  البيلريوب��ني 
ال��والدة، وه��ي م��ادة يفرزه��ا جس��م اإلنس��ان 
بش��كل طبيع��ي بواس��طة حتلل كري��ات الدم 
احلمراء، وبعدها يقوم الكبد بأخذ تلك املادة 
ليت��م طرحه��ا بال��رباز حت��ى يتم التخل��ص منها. 
جت��در اإلش��ارة إىل أّن م��ادة البيلريوب��ني عن��د 
زيادة نس��بة تركيزها يف الدم تكون س��امة، 
تلك الزيادة يف املادة تؤدي إىل ظهور أبو صفار 
عند األطفال حديثي الوالدة، ويف الغالب يظهر 
عل��ى األطف��ال من��ذ الي��وم األول، ول��ه أمس��اء 
عدي��دة مث��ل الصف��راء، ويرق��ان األطف��ال، أو 

الصفرة((.
وهن��ا يؤك��د الدكت��ور مصطف��ى اهلرم��وش 
ب��ان املستش��فى حصل��ت على مب��ادرة من وزارة 
الصح��ة باضاف��ة حاضن��ات اىل املعقم النش��اء 
املس��توى الثال��ث من احلاضن��ات تضاف مثانية 
عش��ر حاضنة وهو مش��روع متكامل من وزارة 

الصحة وشركة جي االمريكية .
ام��ا طبيع��ة اس��تقبال االطف��ال يف اخلدج فتمر 
مبراح��ل عدة لتناول العالج فيدخل اىل اخلدج 
املعقم ويبني حسن متعب مسؤول اخلدج املعقم 
بان��ه يوج��د انع��اش ع��دد اثن��ني منه��ا انع��اش 
صال��ة عملي��ات وانع��اش والدة طبيعي��ة كم��ا 
يوج��د مم��رض باالضاف��ة اىل الطبي��ب املقي��م 
وعليه مس��اعدة الطبيب بتقديم اللقاحات منها 
ال��يب س��ي ج��ي والته��اب الكب��د الفايروس��ي 
واللقاحات االخرى فيبقى الطفل تقريبا نصف 
ساعة اىل ساعة يف حالة الوالدة الطبيعية واما 

منه��ا ب��ان يكون  لدخول الطفل بس��بب ضيق 
ال��والدي احل��اد ويزي��د كلم��ا كان  النف��س 
اخلدي��ج عم��ره اصغ��ر او ع��دم اكتم��ال من��و 
الطف��ل او ع��دم وصول��ه للعم��ر الكامل وهذا 
س��بب رئيسي من اس��باب العسر الوالدي الذي 

يدخله للخدج
ويضي��ف حمم��د مه��دي بانن��ا كم��ا ن��رى يف 
اخلدج تش��وهات خلقية مصحوبة بعسر والدي 
او غري مقرتن بتشوهات والدية وهي تكون يف 

داخل اخلدج و ممكن عالجه.

املؤسسات الصحية اجلاذبة
ويتف��ق الدكت��ور مصطفى اهلرم��وش مع عدد 
م��ن املتتبع��ني واملختص��ني ب��ان »هن��اك اس��بابا 
لزي��ادة ه��ذه احل��االت وذل��ك ب��ان املؤسس��ات 
الصحي��ة يف النج��ف االش��رف جاذب��ة للمناطق 
واحملافظ��ات اجمل��اورة فيرتك��ون مؤسس��اتهم 
الصحي��ة يف احملافظات وياتون اىل املؤسس��ات 
الصحية يف النجف مما يؤدي اىل تزايد اعداد 
االطف��ال يف كل ع��ام وق��د بلغت العام املاضي 
س��تة وعشرين الف حالة والدة وهو رقم كبري 
ومن الضروري السيطرة عليه والوالدة متفاوتة 
ونس��تقبل لي��س أق��ل م��ن س��بعني حال��ة والدة 
يف الي��وم الواح��د م��ن عملي��ة قيصريي��ة ووالدة 

طبيعية«.
وهذا بطبيعته يشكل عبئا اخر على املؤسسات 
الصحي��ة يف احملافظ��ة وم��ن املهم االش��ارة اىل 
ض��رورة إبداء الرعاية وتقديم مس��توى خدمات 
أفض��ل يف املؤسس��ات الصحية خارج احملافظة 
لتخفيف العبء عن مؤسساتنا الصحية حبسب 

ما ذكره املختصون.
وم��ع تزاي��د ه��ذه االع��داد من االطف��ال اخلدج 
اخل��دج  توس��عة ص��االت  يتطل��ب  االم��ر  ف��ان 
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حتى حني املطالبة باس��تالمه على مس��ؤوليتهم 
ام��ا  الطف��ل  صح��ة  عل��ى  حفاظ��ا  اخلاص��ة 
احلاضن��ات فيها حتكم برفع درجات احلرارة 
حس��ب وزن الطفل من س��بعة اشهر اىل الطفل 
العالج��ات اخلاص��ة  باالضاف��ة اىل  الكام��ل 
كاملغ��ذي وتوس��يع القصب��ات واالن��يت بايت��ك, 
كم��ا ان اخل��دج جمه��ز بالكام��رات داخ��ل 
وخارج اخلدج وما من طفل يدخل اخلدج اال و 
موجود سوار يوضع يف قدمه يكتبون فيه اسم 
االم واس��م الطبيب��ة يف اول خروج��ه من الرحم 
ويؤك��د مس��ؤول اخل��دج بان اخل��دج املعقم ال 
يدخله من ال يلبس الكاون والشوت ومننع اي 
شخص من الدخول للحفاظ على صحة الطفل 
وال��كاون هو بدل��ة خاصة كبدالت العمليات 
يلبس��ها الطبيب او املمرض اثناء دخوله للخدج 

املعقم.  
ويؤكد الطبيب املختص الدكتور باسم هادي 
حديثه حول متابعة الطفل مابعد اخلدج مشريا 
بان متابعة الطفل مبا انه خرج من اخلدج وليد 
جدي��د حيت��اج اىل ج��و معت��دل ومعق��ول وان ال 
يك��ون جوا باردا وال حارا فكال احلر والربد 

الزائد يؤذي الطفل.
اجراءات الستالم وتسليم اخلدج 

وخيض��ع اس��تالم الطف��ل وتس��ليمه م��ن اخلدج 
املعق��م الج��راءات ع��دة وضوابط ع��دة منها ما 
يوضح��ه امح��د عبد االم��ري جريو وهو ممرض 
ف��ين يف اخل��دج املعق��م حيث يش��ري بقوله حنن 
نب��دأ ح��ني وص��ول الطف��ل من صال��ة العمليات 
او صالة الوالدة الطبيعية و لدينا غرفة انعاش 
واعطاءه اللقاحات االربعة بي س��ي جي وش��لل 
االطف��ال والكب��د وكل طف��ل يص��ل جلن��اح 
اخلدج نعطيه من هذه اللقاحات وحسب الوزن 
لك��ن اذا كان اق��ل م��ن كيلوين النعطيه اي 

من هذه اللقاحات
اما طريقة التسليم فيبني ايضا امحد جريو بان 
تس��ليمه يكون لذويه من الدرجة االوىل وهما 

االب واالم وباالم��كان ج��دة الطف��ل ان تع��ذر 
ذلك ثم نقوم باخذ جنس��ية االب واالم وبشرط 
وج��ود عق��د ال��زواج وتوقي��ع االب ومعلومات��ه 
وامسه واسم االم ووزن الطفل فاملستمسكات 
واملصداقي��ة  الطف��ل  ح��ق  تثب��ت  النه��ا  مهم��ة 
تك��ون موج��ودة اذ ال ميك��ن تس��ليم الطف��ل 
دون وج��ود املستمس��كات الرمسي��ة, كما ان 
املرحلة االخرية من االجراءات هي اعطاء ورقة 
اللقاح��ات اليت اخذها الطفل خبتم املستش��فى 
واخلدج املعقم وورقة للبيان وورقة باب اخلروج 
للمستش��فى حت��ى تدق��ق بش��كل اك��رب منع��ا 

لالشتباه او التبادل .
وبع��د م��ا عرفن��ا ما مي��ر به الطفل م��ن مراحل 
تزاي��د  واس��باب  املعق��م  اخل��دج  يف  عالجي��ة 
االطف��ال في��ه ف��ان األطف��ال اخل��دج يكون��ون 
املستش��فى  به��م يف  يف وح��دة عناي��ة خاص��ة 
وال��يت تس��مى باخل��دج املعق��م و ذل��ك ملراقب��ة 
اوضاعه��م الصحي��ة والن الطف��ل اخلدي��ج مل 
تت��ح ل��ه الفرصة لبن��اء اجهزة جس��مه الداخلية 
بصورة كاملة فيعاني من نقص منو يف اجلهاز 
اهلضمي او التنفس��ي او تنظيم حرارة اجلس��د 
و تنظيم نبض القلب و ضغط الدم يف اجلسم. 
و لتجنب خس��ارة الطفل اخلديج يتم وضعه يف 
حاضنات تؤمن له درجة حرارة مناسبة جلسده 
كم��ا يت��م تزويده��ا إذا دعت احلاج��ة بأجهزة 
مراقبة نبضات القلب و اجهزة للمساعدة على 
التنف��س فيما يعم��ل االطباء على اجراء العديد 
م��ن الفحوص��ات لألطفال اخل��دج للتأكد من 
س��المتهم و تعتم��د الف��رتة ال��يت ميك��ث فيها 
الطفل يف احلاضنة على منو االجهزة الداخلية 
فاالطب��اء لن يس��محوا لالهل باخ��راج ابنهم يف 
ح��ال ش��كل األم��ر خط��ورة عل��ى حيات��ه و إّن 
الطف��ل اخلدي��ج حيت��اج إىل عناي��ة اك��رب م��ن 
املول��ود الطبيعي,  واخ��ريا عرف امحد وزوجته 
ط��ال  ال��ذي  ابنهم��ا  واس��تلما  املعق��م  اخل��دج 

انتظاره.  

يف حال��ة العملي��ة القيصري��ة فهن��ا اذا كان��ت 
مس��تقرة حالت��ه الصحية وبعدم��ا يقوم الطبيب 
بفحص��ه عنده��ا خي��رج اما يف ح��ال انه حيتاج 
عناية مباشرة فتشكل له كانولة وجتهز اليه 
احلاضن��ة وحت��ى اذا اضطر االم��ر واحتاج اىل 
جهاز الس��يباب واالوكس��جني وبعد ان تستقر 
ام��وره الصحي��ة  يب��دأ الرضاع��ة ونق��وم بدف��ع 
احلليب له بالسرجنة وعند حتسن حالته متاما 

تاتي االم الرضاعه مباشرة.

يقدم للخديج عدد خمتلف من اللقاحات 
ويكم��ل الدكت��ور قائ��ال ب��ان وح��دة اخل��دج 
املعق��م تعم��ل عل��ى اس��تالم االطف��ال املولودين 
حديث��ا س��واء م��ن صال��ة ال��والدة او املولودي��ن 
بالعملي��ات ولدين��ا غرف��ة انع��اش نتاب��ع فيه��ا 
حال��ة الطف��ل اخلدي��ج ف��اذا ش��اهدنا وتتبعن��ا 
نفس��ه جي��دا سنس��تطيع عنده��ا اخراج��ه ام��ا 
اذا كان نفس��ه غ��ري مس��تقر او يعان��ي البعض 
م��ن تش��وهات فس��نضعه حت��ت املراقب��ة ونقوم 
باعطاء االوكسجني واذا مل يستجب سنعطيه 
الس��ي ب��اب اىل ان تتحس��ن حالت��ه باالضاف��ة 
اىل العالج��ات االخ��رى كاملض��ادات احليوي��ة 
والفيتامين��ات واملغذي��ات حبس��ب احلاجة اليت 
تقتضيه��ا صح��ة كل طف��ل  وهن��اك ح��االت  
منها خديج غري متكامل وتكون حالته صعبة 
فنالقي بعض الصعوبات ليس يف العالج  وامنا 
حبال��ة الطف��ل ولك��ن الكث��ري م��ن االطف��ال 

كانوا يستجيبون للعالج.

استقرار احلالة الصحيةشرط تسليم الطفل 
لذويه 

فيما يضيف ايضا حس��ن متعب موسى مسؤول 
اخلدج املعقم ابرز ما يتعلق بقسمه قائال توجد 
مراقب��ة دقيق��ة م��ن الطبي��ب للحال��ة احلرج��ة 
ويوجد انعاش طفل امسه ) R C U ( والطفل 
ال يس��لم ألهله اال اذا اس��تقرت حالته الصحية 
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يتسارع البعض من عامة الناس يوميًا وبأعمار خمتلفة لزيارة 
املستشفيات وعيادات االطباء عند إحساسهم بأمل او شعورهم 
مبرض قد اصاب احد اجزاء اجسادهم  وذلك  للعالج حرصًا 
منهم لئال يطور هذا املرض وجيتاح اعضاء صحيحة من باقي 
واالف  الدنانر  مالين  املرضى  بعض  ينفق  وقد   ، اجسامهم 
أمّل  الذي  املرض  شبح  ليزيح  البالد  خارج  والسفر  الدوالرات 

بهم ليعيش باقي حياته صحيح البدن من غر علة.
اجلنسن  كال  ومن  الناس  من  كبرة  فئة  هناك  ولكن 
لدى  معروفة  غر  مرضية  حالة  تعيش  خمتلفة  وبأعمار 
الشخص املريض كونها ال تصيب اي من اجهزة اجلسم وال 
يكتشف  نفسه ألن من  املريض  يكتشفها  اعراض  فيها  توجد 
املرض هم الناس الذين يتعاملون مع هذا الشخص املريض- 
مبرض النفس � كون اعراض املرض تظهر من خالل كالمه 
واحلسد  واحلقد  بالكراهية  مليء  كالم  الناس  مع  وتعامله 

ونقد االخرين وعدم تقبل الرأي االخر وفاقد القناعة بالرزق 
اليومي والنعمة اليت افاضها اهلل جل شأنه يف الصحة و الذرية 

والسكن وغرها.
واملشكلة ان جمتمعنا املغلق على نفسه وال يرى الناس كيف 
حتتفل مبناسباتهم واعيادهم والتواصل بن االقارب هو جزء 
من اسباب هذا املرض ألن اغلب بيوتاتنا تربي اجياال واجيال 
كل شيء لديهم ممنوع وحمرم وترفض التزاور بن االقارب 
وسط هذا التشاؤم يبين الطفل شخصيته ويرتبى عليها اىل 
ان يتخرج من هذا اجملتمع شخص مريض نفسيا معقد بسبب 
العقد اليت و ضعها امامه االهل بالتحديد ، لذلك جيب ان 
نغادر كل تلك التقاليد اليت نشأ عليها اباؤنا وامهاتنا وان 
نورثها ألبنائنا وتبقى ُسنة باطلة مقيتة يعاني منها اجملتمع 

يف املستقبل .

واذا النفوس مرضت
رقي�ة هش��ام 
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بالتزايد  وأخذت  وخطرية  مهمة  حالة  األزواج  بني  انتشرت 
وهي الطالق غري املباشر أو الذي حيمل مسميات أخرى منها 
الصامت أو النفسي ومعناه انه ال توجد مودة ورمحة وسكون 
بني الزوجني وهما يف خصومة دائما رغم كونهما يعيشان 
واألفكار  الرؤى  يف  تنافر  حيصل  وبالتالي  واحد  بيت  يف 
واألمزجة واألهداف ولكن يبقيان يف حالة صراع مستمرة، 
وذلك  الرمسي،  أو  املباشر  الطالق  إىل  يصالن  ال  ولكن 
مستقبل  منها  عليه  يتكتمان  الزوجني  جتعل  أسباب  لعدة 
األوالد وبعض الضوابط االجتماعية خوفا من نظرة اجملتمع 
املطلق  واقع  من  واخلشية  عليهما  والكالم  هلما  والعائلة 
النفسي  الطالق  من  حالة  يف  جيعلهم  الذي  األمر  واملطلقة 
الشكلية  بصورته  الزوجية  العالقة  إطاره  يف  تستمر  الذي 
متلكه  ال  الذي  املادي  العوز  وكذلك  فقط،  الناس  أمام 
الزوجة وأهلها ال يستطيعون حتملها مع أطفاهلا فتضطر إىل 
البقاء معه وتكون يف حالة صراع مستمر، حتى وإن كان 
للبعض غري ذي قيمة يف نظرهم، لكنه  يبدو  السبب  هذا 
القدرة  عدم  وكذلك  امرأة  ألي  االنفصال  قرار  على  يؤثر 
على فتح بيت آخر فيضطر للبقاء مع الطرف احلالي وتكون 
فيما  كاملة  شبة  بصورة  اخليوط  منقطعة  بينهما  العالقة 
يتعلق باحلياة اخلاصة بهما وغريها الكثري من األسباب وان 
هذا النوع من الطالق يكون ضحيته غالبا األطفال الذين 
املستمرة  واخلالفات  التنافر  كثريي  أبوين  وسط  يعيشون 
على  بآخر  أو  بشكل  ينعكس  مما  روتينية  شبه  بصورة 

األوالد من الناحيتني النفسية والرتبوية.

أثاره على األوالد:
والتصادم  التنافر  بيت مياله  يعيشون يف  الذين  األطفال  إن 
وعدم التفاهم والصراخ املستمر بني األبوين فإنهم ال ميكن 
الذين  األطفال  كباقي  وطبيعي  سليم  بشكل  ينمو  أن 
واالحرتام  والتفاهم  احلب  ميالها  طبيعية  بيئة  يف  ينشؤون 
أسرته  بني  املستمرة  باملقارنة  األطفال  يبدأ  حبيث  بينهما 
املتفككة واحلياة األسريَّة اليت يعيشها باقي األطفال ما 
يولد لديه الشعور باإلحباط أو قد يكسبه اجتاها عدوانيًا 
كونهم  السليمة  األسر  أطفال  وباألخص  اجلميع  جتاه 
واالحنراف  النفسية  لألمراض  تعرضا  أكثر  يكونون 
السلوكي والعدواني وفقدان الثقة بالذات إىل جانب القلق 
واهلموم اليت تسود جو األسرة، مما يولد عندهم االكتئاب 
فيها  ينحرف  قد  اليت  املراهقة  مشكالت  ثم  البدايًة،  يف 
األبناء يف عالقاتهم اخلاصة للبحث عن اهلناء الذي فقدوه 
بني أبويهما واالستقرار العاطفي الذي سلب منهم يبحثوا عنه 
خارج البيت مما يؤدي إىل تعرفهم على أشخاص منحرفني 
ومن بيئات سيئة إىل أن يصبحوا جمرمني، وكما إن الشجار 
الدائم بني األبوين يعكس صورة سلبيَّة لألبناء عن الزواج 

الطالق غري املباشر وتأثريه السلبي 
على األوالد

ابتهال عباس 
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وتكوين احلياة األسرية يف املستقبل عندهم.

األسباب التي تؤدي إىل هذا النوع من الطالق:
حالة  يف  جتعلهم  اليت  األمور  معرفة  الزوجني   على  جيب 
واللجوء  بينهما  واللني  االحرتام  غياب  منها  وجتنبها  الصراع 
أو  املنزل،  من  املتكرر  واهلروب  احلوار,  يف  العالي  للصوت 
ب�  يسمى  ما  وهو  البيت  داخل  منفصال  طرف  كل  جلوس 
)االنعزال املكاني( لكي ال يكون مواجهة بينهما بالكالم 
أو تدني املستوى االقتصادي للعائلة أو خبل الرجل على أهل 
بيته باملال أو بالكالم الطيب , مما جيعل الزوجة تبحث عن 
أو  أخرى,  أمور  أو  ألوالد  يكون  وغالبا  به  تهتم  أخر  شيء 
تفضيل اآلخرين على الطرف اآلخر, مبعنى أن يفضل الرجل 
أهله أو أصدقاءه على زوجته, فيعطيهم وقته وماله واهتمامه 
ويبخل على تلك املسكينة أو يقضي معظم وقته يف املقاهي 
أو مواقع التواصل وشبكة االنرتنت للرتويح عن نفسه متناسيا 
املرأة  تفضل  بالعكس  أو  وأطفاله,  زوجته  اجتاه  التزاماته 
أهلها أو صديقاتها على زوجها, فيشعر الرجل بانتقاص وأنها 
يف غنى حقيقي مما يؤدي إىل حالة الفوضى وعدم االستقرار 
باحتياجات  والالمباالة  واألنانية  يولد اإلهمال  البيت مما  يف 
ومتطلبات األسرة وإلقاء املسؤولية دائما على الطرف اآلخر 

وهذه بعض األسباب وليس كلها.

بعض املقومات الصحيحة التي تقوم عليها الحياة 
الزوجية:

أيها الزوجان الكرميان إن الشريعة اإلسالمية عندما أقرت 
واملودة  االحرتام  طياتها  يف  حتمل  متينة  أسس  على  الزواج 
نرى  لذا  أسرة صاحلة  لتنشئة  والتفاهم  والتعاون   والصفاء 
الزواج  ثقافة  أهمية  الزواج  على  املقبل  اإلنسان  يعرف  أن 
وثقافة  األخر  على  الزوجان  من  كل  وحقوق  يتزوج  وملاذا 
هو  الذي  الرجل  وعلى  بينهما   حدث  إذا  اخلالفات  إدارة 
أو  زوجته  على  احلياة  ضغوط  ينفس  ال  أن  البيت  يف  أقوى 
حلل  التكيف  على  القدرة  زيادة  جيب  أطفاله،وكذلك 
املشكالت وان نقتدي بأقوال أهل البيت )صلوات اهلل عليهم( 
منها قول اإلمام السجاد )عليه السالم( )وأما حق الزوجة بان 
تعلم إن اهلل عز وجل جعلها لك سكنا وإنسا فتعلم إن ذلك 
نعمة اهلل عليك فتكرمها وترفق بها فهذا حقها ( وقول اإلمام 
الصادق : ما من امرأة تسقي زوجها شربة ماء إال كان خريا 
هلا من عبادة سنة، كما وان إشاعة جو من األلفة واحملبة يف 
املنزل إما بكلمات املودة بينهما  وخري دليل على ذلك قول 
للمرأة  الرجل  )قول  واله(:  عليه  اهلل  املصطفى)صلى  احلبيب 
إني احبك ال يذهب من قلبها( ألنه إذا متاسكا عاشا يف بيئة 

صالة مستقرة هلا تأثريات اجيابية على أبنائهم. 
وأخريا قال اهلل عز وجل يف كتابه العزيز )وجعل بينكم مودة 
ورمحة( كون هذه اآلية حتمل مضامني عالية ومعاني كبرية 
تكوين  أسس  وهي  والرمحة  واأللفة  والسكن  املودة  منها 
التعاون والتنازل  األسرة وسعادتها واصل طهارتها وكما إن 
بني الزوجني أو غض الطرف عن األخر وعدم االساءة إليه، 
وان يتعامالن بينهما بإحسان  كل هذا يساعد على إشاعة 
جو من الراحة واأللفة والتضافر بني أفراد العائلة وهذا ما 
يريده الدين اإلسالمي ألنه ببناء أسرة سعيدة وإمداد اجملتمع 
عاتق  على  تقع  مشرتكة  مسؤولية  تكون  صاحلني  بإفراد 

الزوجني.

الصعيد  على  سواًء  جدا  مهم  اهلدف  حتديد  ان  اهلدف:  حتديد 
اقة واألمل، إضافًة اىل انه يشكل  ر الطَّ الشخصّي أو املهيّن، فهو يوفِّ
اقة الالزمة للتغلُّب على العقبات  دافعا الختاذ القرارات، بل هو الطَّ
تكاسل  إىل  لألسف  تؤدِّي  واحلياة  العمل  فضغوط  واملشاكل، 
الكثريين وضياع اهدافهم فالتغلب على الضعف من خالل الرتكيز 

على اهلدف جيعل من االنسان قياديا حتى يف ازماته.
املؤثرات  تزول  عندما  بالفراغ  الناس  بعض  يشعر  القيم:  على  البقاء 
اخلارجيَّة كاملنصب والسيارة الفارهة والبيت الكبري النهم تعودوا 
هذه االشياء وصاروا يرون هذه االمور جزء من شخصياتهم وتناسوا ما 
يؤمنون به وضيعوا القيم االساسية لالنسان، فاالنسان قيمته باخالقه 
تزول  اليت  الطارئة  االمور  هذه  مع  ال  االخرين  مع  وسلوكه  وعلمه 
وتزول معها الشخصية الضبابية اليت صنعتها اوهام املادة، فاالنسان 
مهما امتلك من اموال او مناصب عليه ان يبقى على قيمه كي يصدق 
مع نفسه ومع االخرين وال يواجه مصاعب يف املستقبل اذا مازالت هذه 

االمور الطارئة كاملنصب واجلاه واملال. 
النظرة االجيابية لألمور: وتكمن أهميَّة نظرتك االجيابية انها تلعب 
السلبية  النظرة  اصحاب  الن  املستقبلي،  جناحك  يف  كبرًيا  دوًرا 
ينظرون إىل كل شيء كهجوم عليهم، لذا فهم يقضون وقتهم يف 
فهم  االجيابية  النظرة  اصحاب  ا  أمَّ اآلخرين،  ولوم  أنفسهم  محاية 
ي جبدية ويقومون مبا يلزم، لكنَّهم يغفلون عن  يتعاملون مع التحدِّ
الفوائد بعيدة املدى للتجربة واخلربة املكتسبة، بل يواجهون املشكلة 
اآلخرين،  ولوم  األحكام  إطالق  من  بداًل  التعلُّم  يف  ورغبة  باهتمام 
احلدث  يستغلوا  كي  وكيف؟«  »ملاذا؟  حول  أسئلة  يطرحون  فهم 
كفرصة لتطوير أنفسهم، ومثل هؤالء القادة يسألون أنفسهم دائًما 

»ماذا ميكن أن أستفيد أو أتعلَّم من هذه التجربة.
 تطوير املهارات واكتساب اخلربات: من املهم جًدا أن تطوير املهارات 
واكتساب اخلربات من خالل القراءة واالستماع اىل جتارب اصحاب 
واملهارات  املعلومات  الكتساب  التدريبية  الفرص  واستغالل  اخلربة 
اليت  الظروف  و  التغيريات  مع  االنسان  تعامل  يف  جدا  مهمه  ألنها 
تواجهه يف البيت او يف العمل وجتعله يتكيف مع خمتلف الظروف 

اليت تواجهه.  

كيف تنجحني يف تخطي االزمات؟
مروة كريم

تجعلها  مقومات  اىل  الحياتية  مسريتها  يف  املرأة  تحتاج 
تتخطى املصاعب وتكتسب مرونة يف التعامل مع االزمات، 
ألنها غالبا ما تكون مسؤولة عن مجموعة إفراد كأفراد اسرتها 
او افراد يف عملها ولكي تكون مستعدة للتعامل مع أي أزمة 

هناك مبادئ يجب ان تتبعها:
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إعداد:
أرشد رؤوف قسام

من اطعمة محرم
»الزردة«

الضيافة في مجالس الفاتحة
مدينة المواكب الحسينية في الكوفة العلوية

هنا الوالية هنا االصالة



حمرم  شهري  خالل  العزاء  مبواكب  تعج  االشرف  النجف  مدينة  هي  كما  املقدسة  العلوية  الكوفة 
الشباب احلسيين تأسس على حمبة احلسن )عليه السالم(  وصفر.. ومن مواكبها املشهورة موكب 
والوفاء للقضية احلسينية اخلالدة  وبهمة الشباب من أهالي مدينة الكوفة ، حيمل لواء هذا املوكب 
احلاج )عباس شلش( ليؤدي الشعائر احلسينية املعروفة وكذلك القيام خبدمة الزوار واملعزين لإلمام 

علي و ولده احلسن )عليهما السالم(.
ومن املواكب العريقة أيضا يف الكوفة موكب السادة آل اخللخال )عزاء السيد تقي اخللخالي( ويسمى 
ايضًا )موكب ام املصائب زينب عليها السالم( وتتنوع فيه الشعائر احلسينية إذ يعقد يوميًا مأمت احلسن 
من مصائب  ليالي حمرم مصيبة  من  ليلة  يذكر يف كل  وقد  العزاء  وقراءة جملس  السالم(  )عليه 
الطف فيوم ملسلم بن عقيل عليه السالم ويوم لعلي االكرب ويوم للعباس وهكذا وصواًل لليلة عاشوراء 
)الطباَك�(،  ويف موكب السادة ال اخللخال هناك يوم خترج مراسيم العزاء بأسم )كندي گلو( حيث 

حيمل املعزون الشموع ويومان عزاء املشق وهو شعرة استعراض تقرع فيها الطبول وحتمل السيوف 
)صلى  حممد  ال  من  معصوم  امام  مع  بالثأر  لألخذ  واالستعداد  احلرب  عن  تعبرًا  بها  وتلوح 

اهلل عليه واله ( وكذلك يوم عزاء الزجنيل وهكذا تستمر خدمة الزوار واملعزين اىل جانب 
القيام بالشعائر احلسينية خالل شهري حمرم وصفر ويرفع راية املوكب السيد حممد 

السيد تقي اخللخالي ومعه ابناءه واخوته من السادة آل اخللخال وبقية شباب مدينة 
موكب مسلم بن عقيل يف حسينية مسلم بن عقيل قرب مسجد الكوفة وموكب 

الرشاوي  جامعة  وموكب  اجلمهورية  طرف  يف  السالم(  )عليه  املؤمنن  امر 
وموكب شباب املنتظر وموكب ابو القاسم وموكب الزوية وهناك موكب 

من  العاشر  يوم  السكة  شارع  من  ينطلق  الذي  اخليام  وحرق  للركضة 
احملرم...

مدينة املواكب الحسينية يف الكوفة العلوية





جمالس  بكون  االشرف  النجف  مدينة  متتاز 
الفاحتة فيها هي جمالس متعددة االهداف... 
على  ترمحا  الفاحتة  سورة  لقراءة  اوال  فهي 
وثانيا  أجله  من  اجمللس  عقد  الذي  الفقيد 
وثالثا  املتويف  اهل  ومواساة  التعازي  بتقديم 
ابناء املدينة والتوادد فيما  تعدُّ مكانا لتالقي 
بينهم واالطمئنان على بعضهم البعض فهي 
صرف  اجتماعي  حمفل  التكاملية  بالنتيجة 
املودة  يف  املغزى  عميقة  انسانية  واهدافه 
الفاحتة  جمالس  على  والغالب  والرمحة.. 
واجزاء  والقهوة  املاء  فيها  الضيافة  تكون 
املصحف توزع على الراغبن بالقراءة وبالرغم 
من انها )هذه الفقرة( احنسرت احنسارا كبرا 
على الراغبن اال انها توجد يف بعض اجملالس 
للقران  مقرئ  بواسطة  يتلى  القران  ان  حيث 
ختتم غالبا اجملالس مبجلس حسيين يعتلي 
بالوحدة  احلاضرين  مذكرا  اخلطيب  فيه 
والعربة من ذلك.. وكان من ضمن الضيافة 
سابقا وتكاد اليوم أن تكون معروفة متاما حيث 
كانت السجائر توزع على احلاضرين وهذا ما 

كان حيصل يف السابق.
وباملطلق تعقد جمالس الفاحتة يف اجلوامع 
ان  بعد  املدينة  احياء  يف  املنتشرة  واملساجد 
إذ كان  القدمية  املدينة  كانت حمصورة يف 
ومسجد  اهلندي  ومسجد  الطوسي  جامع 
وجامع  الغطاء  كاشف  ومسجد  اجلواهري 
ومسجد  احلبوبي  ومسجد  صفا  صايف 
وجامع  الدين  حمي  آل  ومسجد  األعسم 
وجامع  االنصاري(  الشيخ  )مسجد  الرتك 
جمالس  فيها  تعقد  يوميا  كانت  الطرحيي 
اليوم فتوزعت على طول احياء  أما  الفاحتة، 
اجلغرافية  الرقعة  وحسب  وعرضها  املدينة 
اجملالس  فيها  تقام  اليت  اجلوامع  من  ان  اال 
كمونة  وجامع  الكليدار  جامع  هي  بكثرة 
العباس  الفضل  ابو  وجامع  غنيم  ابو  وجامع 
منطقة  وكل  عقيل  بن  مسلم  وجامع 
جامع  الكوفة  يف  وكذلك  املميز  وجامعها 
ابن  وجامع  الدين  حمي  وجامع  اخللخالي 
هو  املوضوع  هذا  يف  واملقصود  وغرها..  اسد 

القهوة  وهي  تقدم  اليت  الرئيسية  الضيافة 
العربية االصيلة وحتّضر هذه القهوة بطريقة 
)قاسم  احلاج  اخربني  إذ  مميزة  احرتافية 
بأن  القهوة(  ابو  ب�)قاسم  الشهر  الشيباني( 
ومذاقها  الغامق  االسود  بلونها  متتاز  القهوة 
املر املميز احملبب حيث يقوم بتجهيزها بدقة 
االصيلة  القهوة  حببوب  يأتي  ان   بعد  عالية 
)طاوة(  بواسطة  النار  على  بتسهيتها  ويقوم 
بواسطة  وتصنع  وتطحن  تدق  ثم  خاصة 
على  تسخن  به  خاص  حناس  او  فافون  قدر 
بالقوة حيث  بالدلة اخلاصة  وتوزع  نار هادئة 
تصب ثم قليال يف فناجن خاصة ، وقول احلاج 
قاسم الشيباني جيب ان تؤخذ الفنجان باليد 
اليمنى وحتتسى بثالث رشفات حتى يستطاب 
طعمها واذا اكتفى الشارب بفنجان او اثنن 
عليه ان يهز الفنجان داللة االكتفاء وهذا ما 
هو متوارث من العادات ويقول ايضا: انه تعلم 
هذه املهنة من والده الذي كان يعمل القهوة 
يف مسجد اهلندي لثالثن عاما ثم انتقل اىل 
مساجد االحياء بعد ان انتقلت اجملالس اىل 
امضى  وقد  القدمية..  املدينة  خارج  املساجد 
املهنة  هذه  يف  عاما  اربعن  اهلل  رمحه  والده 
يف  الشيباني  قاسم  احلاج  يستمر  واليوم 
بها منذ نعومة اضفاره  املهنة اليت عمل  هذه 
بعد  املشوار  يكمل  ان  يريد  وهو  اليوم  ولغاية 
ابيه رمحه اهلل وهو اليوم قد امضى اكثر من 
مخسة وعشرين عاما يف هذه املهنة اليت يقول 
عنها انها ممتعة فيها خدمة لوجه اهلل تعاىل 
عياله وكذلك  ومعينة  معيشته  اىل  اضافة 
املدينة  يف  اجتماعية  مكانة  له  جعلت  انها 
حيث  املدينة  ووجهاء  بالناس  لقاءه  لكثرة 
القهوة  تقديم   يف  خدمته  على  اضافة  انه 
اليت حيرص على جعلها افضل ما يكون من 
حيث الطعم واملذاق والنظافة وكذلك يقوم 
بتنظيم شؤون جمالس الفاحتة بالكامل من 
اعداد وجتهيز املاء واملواد االخرى اىل االعالن 
عن حالة الوفاة والتشييع واعالن مكان وزمان 

جمالس الفاحتة.
حقا انه يعشق مهنته وخيلص بها.

الضيافة يف مجالس الفاتحة
قاسم ابو القهوة
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محرم  شهرا  بها  يختص  التي  األطعمة  من 
وصفر إال وهي أكلة )الزردة( يتم توزيعها 

اإلمام  وأخيه  الشهداء  على مصاب سيد 
الحسن عليهما السالم. 

المذاق  حلوة  االطعمة  من  الزردة  تعدُّ 
التي تقدم بعد ان تبرد و هي ذات مذاق 
الجميل  االصفر  بلونها  وتمتاز  طيب 

العنبر  )الرز  هي  الرئيسية  ومقاديرها 
الهيل(  و  والزعفران  الحر  ودهن  والسكر 

باإلضافة الى ماء الطبخ وتزين بالدارسين واللوز 
واحيانًا بمبروش جوز الهند، وهذه االطعمة غالبًا ما 
تقدم للمواساة ومن اجل بيان المحبة والوالء ألهل 
التكافل  باب  في  تدخل  كما  السالم  عليهم  البيت 
أقاربه  والقريب  جاره  الجار  يطعم  حيث  االجتماعي 
واالهل وكذلك تزداد اواصر المحبة والتراحم فيكون 
بذلك هذا الشهر الحرام شهر تعاطف وتآزر باإلضافة 
الى اظهار مشاعر الحزن بمصاب سيد الشهداء عليه 
عليه  الحسين  االمام  بركات  موائد  فتعد  السالم 
يبقى  فال  جدًا  كبيرًا  والعطاء  البذل  فيكون  السالم 
أحد جائعا او محتاجا للطعام ام الشراب فسالم عليك 

سيدي ابا عبد اهلل. 

من اطعمة محرم

الزردة



هنا الوالية .. هنا الرتاث .. هنا االصالة .. ملف اروقة جنفية يف جملة الوالية يقف اليوم 
على اعتاب عام جديد .. حيث األعداد السابقة قد خطت نهج الرتاث والعرب حيث ساهمت 
وببساطة يف توضيح معامل وشخصيات مدينة هي ليست خافية بل مت القاء الضوء عليها 
وكما تعلمون ايها االحبة ان االعالم يف هذه املرحلة احلرجة اليت مبر بها العامل بأسره 
وكأنه حبر هائج وتتعاىل فيه اصوات تياراته بعشوائية املصاحل وعبثية االرادات ااّل أن 
هناك مثة سفن اعالمية متخر عبايتها بقوة وثبات وسكينة ومن تلك السفن سفينة الوالية 
)اجمللة( اليت مجعت اخشابها على حب اهلل ورضاه واعدت بإخالص حيث طرقت مسامريها 
بقوة االنتماء اىل االسالم احلنيف الطاهر وسقلت على نهج رسول اهلل )صلى اهلل عليه واله( 
وربطت بسرية امري املؤمنني )عليه السالم( وطليت مبحبة اهل البيت ليكون شعارها خدمة 
االنسانية مجعاء حيث خط شعارها بالصدق والكلمة اهلادفة تسعى وتسري آلفاق واسعة 
تصل ألرجاء العلم واملعرفة والرتاث واالصالة فهي ان احتاجت ان تغوص يف حبار املعارف 
والعلوم ال تتوانى و ال ختشى من اجل اخراج الآللئ واالصداف النفيسة من عبق املاضي 
وأصيل احلاضر خلدمة املستقبل فمركب اروقة جنفية يف سفينة الوالية يتابع ويبحث يف 
كل زقاق ويف كل مدرسة وجامع ومقام عن َعَلم وِعلم عن رجل مهين ورجل عمل بصدق 
االنتماء ملدينة طاملا احتضنت العلماء واالدباء والشعراء واهل الزهد والعبادة واالبداع يف 
العمل انها النجف ... جنف علي )عليه السالم( الرمز الشامخ هلذه املدينة حيث تتهاوى كل 
الرموز ... فعهدًا ايها الوالية سنبقى اوفياء للكلمة الصادقة اهلادفة اليت من شأنها اظهار 
النجف بأبهى صورة و هي صورتها احلقيقية بعيدًا عن املغاالة بل باحلقيقة اليت تستحقها 

.. هنا الوالية هنا الرتاث .. هنا االصالة 

هنا الوالية
هنا االصالة
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ان ظاهرة  العلمية احلديثة  الدراسات  يف زيادة الوزن خالل العطالت الصيفية اصبحت اكدت  الزيادة  وان  عامة  عاملية  صحية  الزائدة مشكلة  االوزان  ذوي  عند  اكثر  تكون  فصل الوزن  يف  الكسل  ان  الدراسة  وبينت  قبل.  االطفال من  يف  الدهون  بزيادة  يهدد  الشاشات الصيف  اسر  يف  يقعون  الذين  املعروف سواء التلفزيونية او شاشات الكمبيوتر وغرها واملراهقن  انه من  التقنيات احلديثة، كما  الكثر من  عند  تقل  الصيف  يف  النوم  ساعات  واخلريف، ان  الشتاء  بفصلي  مقارنة  االفراد  الوزن من  وزيادة  السمنة  تسبب  النوم  قلة  الدراسة وان  واوضحت   ، احلركة  قلة  مع  اىل خاصة  ترجع  والسمنة  النوم  قلة  بن  العالقة  يفيد ان  الذي  اهلرمون  نسبة  الطعام اخنفاض  تناول  تنظيم  باالضافة عملية  الطاقة  اهلرمون وستهالك  نسبة  ارتفاع  الذي اىل  للشهية  الفاتح 
يسبب الشعور باجلوع.

والشقاق،  والزيغ  والتنازع  التعمق  على  دعائم:  أربع  على  الكفر 

فمن تعمق مل ينب إىل احلق ومن كثر نزاعه باجلهل دام عماه 

السيئة  عنده  وحسنت  احلسنة  عنده  ساءت  زاغ  ومن  احلق،  عن 

عليه  وأعضل  عليه طرقه  وعرت  شاق  ومن  الضاللة،  وسكر سكر 
أمره  وضاق عليه خمرجه 

والشك على أربع شعب: على التماري واهلول والرتدد واالستسالم، 

فمن جعل املراء ديدنا مل يصبح ليله. ومن هاله ما بن يديه نكص 

على عقيبه، ومن تردد يف الريب وطئته سنابك الشياطن، ومن 

استسلم هللكة الدنيا  واآلخرة هلك فيهما

زيادة الوزن في الصيف

من اقوال االمام أمير المؤمنين )ع(

إن  كاليفورنيا  جبامعة  العلماء  ويقول 
مقارنة  فريدة،  اجملرة  هذه  جيعل  »ما 
باالكتشافات األخرى، هو التأكيد املطيايف 
لبعدها، ومبراقبة جمرة تعود إىل هذا الزمن 
تطور  استكشاف  ميكننا  القدم  يف  املوغل 

اجملرات يف كل أحناء الكون«.
املرحلة  هذه  يف  أنه  إىل  العلماء  ويشر 
هذه  كانت  األول  التاريخ  من  االستثنائية 
 300 حنو  مبعدل  جديدة  جنوما  تلد  اجملرة 
100 مرة أسرع من جمرتنا  سنويا، أي بنحو 

ويشار إىل أن العلماء اكتشفوا اجملرة 
-املعروفة باسم زيد8 جي أن دي 5296- 

فلك  يف  املتمركز  هابل  منظار  مبساعدة 
ثابت بالنسبة لألرض ومنظار كيك املوجود 
على قمة بركان مونا كيا اخلامد يف جزيرة 

هاواي األمركية.
وكان العلماء قد تقصوا حنو مائة ألف من 
أبعد اجملرات قبل حتديد أن واحدة منها ميكن 
أن تكون متمركزة بشكل صحيح يف الفضاء 
بتحليل األشعة حتت احلمراء املنبعثة منها. 
وبالتحليل املطيايف لطول موجة اجملرة تبن 
لسلم  األمحر  الطرف  إىل  احنرافها  مدى 
الدقيقة  املسافة  معرفة  متت  وهكذا  األلوان. 

اليت تبعد بها اجملرة عن األرض.

التبانة.
من  اقرتبوا  أنهم  الفلك  علماء  ويعتقد 
كانت  رمبا  اليت  األوىل  اجملرات  اكتشاف 
شفاف،  غر  كون  من  التحول  عن  مسؤولة 
عندما كان معظم غاز اهليدروجن حمايدا، 
إىل كون شفاف، عندما أصبح اهليدروجن 
التأين،  إعادة  عصر  يسمى  ما  وهو  متأينا، 
أو  الذرة  لتحويل  فيزيائية  عملية  وهي 
اجلزيء إىل أيونات بإضافة أو إزالة جسيمات 

مشحونة مثل اإللكرتونات أو أيونات أخرى.
نفس  يف  زالت  ما  اجلديدة  اجملرة  إن  وقالوا 
املنطقة من السماء اليت سبق تسجيلها فيه.

اكتشف علماء الفلك أبعد مجرة في الكون المنظور على 

مسافة تزيد على 13 مليار سنة ضوئية على حافة الكون.

منها  المنبعث  الضوء  يستغرقه  الذي  الزمن  لطول  ونظرا 

قبل  كانت  كما  اليوم  تُرى  المجرة  فإن  األرض  إلى  ليصل 

700 مليون سنة فقط بعد االنفجار العظيم، وهو النظرية 

التي تقول إن الكون انبثق عن انفجار مادة قديمة شديدة 

الكثافة قبل نحو 13.8 مليار سنة.

أبعد مجرة      
في الكون  

 
 

الجبان واللص الممسوخ
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حتميله مسؤولية اختاذ القرارات اليت ترتبط 
الطفل  القرار على  حبياته، فال جيب فرض 
بشكل تعسفي وظامل، بل جيب مشاركته 
به حّتى لو اخّتذ قرارًا خاطئًا ففي هذه احلالة 
وتقديم  وإقناعه  باألمر،  مناقشته  ميكنك 
ال  للتفكري.  الفرصة  وإعطائه  له  البدائل 
تعرتض ألحالم طفلك وتوقفيها، بل مناقشته 
من  مبساعدتك  له  حتقيقها  وحماولة  بها، 

خالل وضع خّطة مشرتكة بينكم. 
خالل  من  للطفل  احلسنة  القدوة  متثيل 
األفعال واألقوال املسؤولة أمام الطفل وعدم 

التصّرف جبهل.    
األمر،  لزم  إن  اإلجيابي  العقاب  استخدام 
أسلوب  واستخدام  يؤذي.  وال  يعلم  الذي 
اليت  اجليدة  األمور  على  مكافئة  التحفيز 
أمرين  يرغب طفلك يف عمل  عندما  يفعلها. 
يف نفس الوقت، عّلميه أن خيتار منهم حسب 
بني  ما  يفّرق  وأن  احلاجة،  وحسب  األولوية 
طفلك  يتلقاه  ملا  جيدًا  انتبهي  واألهم.  املهم 
من احمليط اخلارجي كالتلفاز واإلنرتنت. وال 
تسمحي له بأن يتعرض ألمور ال تناسب سّنه 

أو مستوى تفكريه. 
والرعاية  احلنان  من  طفلك  حترمي  ال 
أو  إسراف  دون  ولكن  العاطفية، 
تعاملي  ال  سيفسده.  هذا  ألّن  مبالغة؛ 

وعلميه  بقسوة،  طفلك 

كيف يعرب عن مشاعره اجتاه اآلخرين وأاّل 
خيجل من إظهار احلب والعطف وخباصة لِك 
التعامل  يف  األخالق  علميه مكارم  ولوالده. 
وعدم  واألمانة،  كالصدق،  اآلخرين  مع 
فيجب  منهم،  السخرية  أو  اآلخرين  إيذاء 
أن مييز الطفل بني اخلطأ والصواب. فهمي 
طفلك جيدًا، وعلميه كيف يفهم اآلخرين، 
ال  بتصّرف  قاموا  إن  معهم  يتعامل  وكيف 
حلديث  اإلنصات  كيفية  عّلميه  يعجبه. 
إذا  التحّدث  وعدم  جيد،  بشكل  اآلخرين 
كان الوضع ال يلزم للحديث. من املهم جدًا 
ال  وأن  اآلخرين  مشاركة  الطفل  يتعّلم  أن 
يكون أنانيًا أو انطوائيًا، فاشركيه برياضة 
يوازن  أن  علميه  آخرين.  أطفال  مع  مجاعية 
اللعب كل وقته  بني أمور احلياة فال يأخذ 
ولكل  وقت  شيء  فلكل  الدراسة  وينسى 

شيء أهمية معينة. 
االهتمام باحلياة املدرسية للطفل، ومشاركته 
يوميًا  معه  حتدث  اليت  واألمور  املواقف  يف 
يلتزم  أن  وتعليمه  له،  النصائح  وتقديم 
بدروسه وال يهمل بها. االهتمام بتغذية الطفل 
تعليمه  إىل  باإلضافة  ومفيدة،  سليمة  تغذية 
الطعام،  أوقات  يف  املناسبة  السلوكيات 
وإشراك الطفل اجللوس على املادة مع كل 

العائلة.

خطوات بناء شخصية الطفل

االسرة هي نواة المجتمع والقادرة على خلق بيئة يمكن ألطفالنا ان يطوروا من 
خالها الكثير من العادات الجيدة كالكرم، والصدق، والشعور بالعدل.. 

لكي تضع خطة تبني لطفلك شخصية قوية يستطيع بها مواجهة المجتمع وكيفية 
التعامل معه لتكون األساس مستقبله على أساس صحيح هناك خطوات ومنها:
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غري��ب كح��ال كل العظم��اء، ولد خارج الزمن، وانتمى اىل الضوء، متس��نما قمم اخللود، يتفّجر 
م��ن ب��ن أصابع كفيه زمزم اخلصب، ينس��اب رقراق��ا ليغمر األرض اجملدبة ويلهمه��ا مناَءها بيادر 

خر وسنابل خبز للجائعن.. 
ول��د غريب��ا يف عص��ر مل��وث بق��يء الطواغي��ت، وكان ن��ورا حقيقيا يف زم��ن التهمته عتم��ة الليالي 
احلمراء، فطبيعته املضيئة تكره البقع الداكنة، واالش��جار امللعونة، حقيقة ش��فافة تعبق بالطهر 

والنقاء..
جاء وحيدا، ليمنح السعادة لكل الوجوه العبوسة، والعيون البائسة، ويفتح هلم ابوابا مشرعة حنو 

ذرى العلياء.. 
جاء، ليعّلم النهار كيف يلبس ضوَءُه، وتتخلى العتمة عن سوادها، كيف ترتل الشفاه حبمد اهلل، 
جاء ليدور مع احلق كأبيه رافقه حيث دار.. جاء ليعّلم الناس كيف يعيش��ون أحرارا يف دنياهم، 

يفتح هلم أفاقا رحبة من الكربياء، فيتيقنوا ان املوت سعادة ..واحلياة مع الظاملن برما..
جاء حيث اخلطى، قادما من أقصى املدينة، طالبا االصالح يف امة جده، ال أشرا وال بطرا والمفسدا 
وال ظاملا، آمرا باملعروف وناهيا عن املنكر، كله رغبة الن يعيد ش��جرة االس��الم غضة طرية بعد ان 

ايبسها هجر اجلاهلية.
وملا ركز الدعي ابن الدعي بن الس��لة والذلة.. رفض احلس��ن عليه الس��الم مهادنة املارقن، وقال 

مبلء فمه: ال واهلل ال أعطيكم بيدي أعطاء الذليل، وال أقر اقرار العبيد.. 
فكان الطف، وقرعت طبول احلرب وتعاىل فحيح االفاعي: يوم بيوم بدر..

ليق��ف الس��بط حزين��ا، يرم��ق القوم باش��فاق وعيناه تفيضان بالدم��وع..  ويردد أِس��فا: أبكي هلؤالء 
القوم، يدخلون النار بسبيب..! 

هكذا انت ياسيد العظماء تتجاوز كل املديات، لتهب احلياة معنى آخر وتنسكب دمعة على رمضاء 
كربالء، ويتسامى من بن يديك عطش الرضيع شكوى أليمة حنو كبد السماء، وتطرز األرض 

كفوف الكفيل ينابيع تروي ضمأ الباحثن عن معنى األخوة والفداء.. 
وما هّون كل ذلك انه كان بعن اهلل، فقلت: اهلي ان كان هذا يرضيك..؟ فخذ حتى ترضى..! 
فص��رت س��فينة النج��اة، ون��رباس التائه��ن، ورغي��ف اجلائع��ن، واعلن��َت دم��اءك راي��ة ح��ق يف كل 

معركة مع الباطل..
وكن��ت داع��ي اهلل ال��ذي ابك��ى املالئك��ة واالنبي��اء، أبكي��ت حتى الس��ماء، ب��ل البيت واملش��عر احلرام 
واحل��ل واإلح��رام.. فبقتل��ك مات احلس��ن عليه الس��الم، ومات علي عليه الس��الم، ومبثل هذا اليوم 

ماتت فاطمة عليها السالم، ومات رسول اهلل صلى اهلل عليه واله..

داعي اهلل
فائق الشمري



عـــن عبد اهلل بن عمر قال : )ســـمعت احلســـن 

بـــن يلع عليهما الســـام يقول : لو لـــم يبق من 

ادلنيـــا إال يوم واحـــد لطول اهلل عـــز وجل ذلك 

ايلـــوم حىت خيـــرج رجـــل مـــن ودلي ، فيمألها 

عدال وقســـطا كمـــا ملئت جـــورا وظلما (
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