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شعر : حممد اخلالدي

امُلك�ِم  الوغ�ى  س����وَر  تقّحم�َت 
الط��فوِف ي����وِم  ليوِم�َك  فمج�دًا 
الش�����موِخ )ال(   ل���اِئَك  وجم�����دًا 
ال���ع���اِء حن�َو   ب��روِحَك  س�َ��موَت 
ب��������اسٍل ث�����ائ�������ٍر  م�����ن  ل�����َك  ف���ي��ا 
ظ��اف���ٍر ق�����������ائٍد  م�����ن  ل�َك  ي�������ا  و 
اخل��طوب ج���انبيَك  عل�ى  ت��دوُر 
الس�يوِف دائ�راِت  م�ن  خت�شَ  ومل 
احل��ياِة ع������َز   تصن�ُع  امل�وِت  م�ن 
الش�موُس ن��اظرِيَك  م�ن  وتش�رُق 
الع�راِق ك���َر  ُج��رُح���َك  زاَل  وم����ا 
ال��ف���راُت إلي���َك  ي���رنو   وم������ازاَل 
املكرم�اُت ب�َك   وطاب�ْت  فطب�َب 
اخلل����وُد ال��رحاَل   إل������يَك  يش������ّد 

ال����ع�������ظيِم  اإلل�ِه  عي������ُن  وتش�������تاُق 
ال���زماَن حت���دى  ف��كرًا   ف���بورك��َت 

ُعم��ي قلوب�������ًا  ت�������ضيُء   ورح�������َت 
ال�����دِم خضي�َب  ي�����ومًا  ك�����اَن  فق�����د 
ال��ُمك���َرِم ال����دِم  ب�����زه������و  ت�جل��ْت 
األع���ظ���ِم إىل  ُخ��ط��اَك  وت�������اق�����ْت 
ال�م���بهِم ال����ردى  ح��دوَد   ت�خط���ى 
ُي�����ه�����زِم ل�������م  الك����رام�������ِة  ب��������سوِح 
ُمض��َرِم لظ�ٍى  يف  ال����رح���ى  ك�����دوِر 

ُرم�����ي  م�����ا   إذا   الن����باِل   ورم���ي    
ك��األن������ج����ِم ب�����مج������ِدَك  لت�سم����و 
امُلظ���ل���ِم األس���ى  ل����يَل  لت���مح������َو 
ي��ُل���ج���ِم ول��م   غي������ظًا   حي����محُم  
ظ����م������ي وح���������لٍق  ش�����جٍي  ب����قلٍب 
ننت������م����ي ل�����ه  ض���م���������رًا   ل���تبق�����ى 
ك���امل���ُح�����رِم ح����ول����َك  وي�����ح��������رُم 
زم���������زِم ع���ل���ى  س�����������ن����اَك  ل����رؤي�������ا 
ي�ُ���ع������دِم ول�����م   ي���ع������يُش   وظ�������لَّ  

جمدًا لـيوِمَك



م��ع  إطال��ة ه��ال ش��هر صف��ر اخل��ر، يقط��ف املوال��ون مث��رات التضحي��ة 
والنهضة احلس��ينية العاملية، منذ انطاقتها وتأس��يس ملحمتها الكرى يف 
تربة كرباء املقدس��ة وفتح آفاق س��بل تغير املنكر وإثبات املعروف وبش��ائر 
النصر يف رفع راية اإلصاح بني الناس على يد سيد شباب أهل اجلنة اإلمام 

احلسني)عليه السام( وبركة دمه املقدس إىل يومنا هذا.
فنرى أثر الفتح الرباني واضحًا جليًا بتوافد مايني املبني لزيارة االربعني 
املخصوصة لس��يد الش��هداء)عليه الس��ام(، وهنا يف العتبة العلوية املقدس��ة 
حي��ّط الزائ��رون رحاهل��م - م��ع حرق��ة املص��اب ولس��ان الع��زاء - عن��د وال��د 
السبط الشهيد أمر املؤمنني علي )عليهما السام( يعّزونه ويعّزون أنفسهم 
وحيمل��ون راي��ات احل��زن واألمل قب��ال راي��ة العتب��ة الس��وداء الباكي��ة وبي��ان 
حاهل��م يق��ول عظ��م اهلل أج��رك ومصاب��ك ي��ا أم��ر املؤمن��ني بش��هادة ولدك 
الش��هيد العطش��ان، وه��ا حن��ن س��يدي ي��ا أبا احلس��ن جئنا من ش��رق األرض 
وغربها قصدناك وولدك واهل بيتك شيبًا وشباباً، نساًء وأطفااًل مل مينعنا 
حاكم أو حيرجنا سقم أو يضرنا حر أو برد، ُيذّكرنا عطشنا بعطش اإلمام 
احلس��ني)عليه الس��ام(، وجوعنا جبوع يتامى أهل بيتك وتعب املسر بعناء 

سيب آل بيتك عليهم السام. 
س��يدي ي��ا أم��ر املؤمنني هذا الزحف العظيم من ش��يعتك وحمبيك صبغ 
األرض سوادًا واآلفاق بكاًء وأسفًا ملا جرى يف طف كرباء من جمزرة أقرحت 
القلوب وانتكست فيها الضمائر والعقول، سيدي أيها امُلعّزى هذا نصر ولدك 
يف أّم��ة ج��ّده ق��د حتق��ق وفتحه الذي قصده  يوم قال: من حلق بنا استش��هد 
وم��ن مل يلح��ق بن��ا مل ي��درك الفت��ح، ق��د أجنز يف وع��ي األم��ة وإيقاضها من 

سبات الغفلة والضعة واالستكانة والركون إىل أمراء اجلور والفسوق.
قصدت��ك اجلم��وع س��يدي ي��ا إم��ام العدال��ة واإلنس��انية زائ��رة ومعزي��ة لك 
مستلهمة من عزمك وحكمتك وهي َتقصد أرض اإلباء وقتيل العدى سيد 

الشهداء يف أربعينيته عليه وعلى املستشهدين بني يديه الصاة والسام.
فك��ن ي��ا أم��ر املؤمنني ش��فيعًا لنا عن��د اهلل يف قب��ول قصدن��ا وزيارتنا وجناح 

أمرنا يف الدنيا واآلخرة. 

 اللجنة املشرفة على إدارة
العتبة العلوية املقدسة

أنت امُلَعّزى
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إدارة العتبة العلوية تشارك في 
اجتماع مشترك لمناقشة الخطط 

المعدة لخدمة زائري األربعين

جملس  بعضو  متمثلة  املقدسة  العلوية  العتبة  شاركت 
األمين  االجتماع  يف  الصراف  فالح  املهندس  االدارة 
اخلدمي املشرتك والذي عقد يف مبنى حمافظة النجف 
أربعينية  زائري  املعدة خلدمة  اخلطط  ملناقشة  األشرف 

اإلمام احلسني)عليه السالم(
الوالية:  تصريح جمللة  الصراف يف  فالح  املهندس  وقال 
»كانت إلدارة العتبة العلوية املقدسة مشاركة وحضور 
يف االجتماع اخلدمي واألمين املشرتك الذي عقد يف مبنى 
احملافظة والذي حضره, حمافظ النجف األشرف ونائبه 
األول، ومعاون احملافظ للشؤون األمنية والقنصل اإليراني 
يف املدينة املقدسة, وممثلو الدوائر اخلدمية واألمنية يف 

احملافظة«.
وأضاف الصراف ان: »االجتماع ناقش اخلطط املشرتكة 
احملافظة  واستعدادات  املليونية  األربعني  بزيارة  اخلاصة 
الذين  الكرام  للزائرين  الضرورية  اخلدمات  لتقديم 
بزيارة  للتشرف  األشرف  النجف  حملافظة  سيتوافدون 
مرقد أمري املؤمنني )عليه السالم( واالسرتاحة يف جواره 

قبل التوجه اىل كربالء املقدسة ألداء مراسم الزيارة«.
وشدد الصراف اىل أن »إدارة العتبة  بادرت بوضع خطة 
تنظيمية خدمية مسبقة لزائري أربعينية اإلمام احلسني 
لالسرتاحة  مواقع  ستة  فيها  حددت  السالم(،  )عليه 
املقدسة  العلوية  العتبة  بـ)مضيف  متثلت  والضيافة، 
السالم(،  )عليها  الزهراء  فاطمة  وصحن  املركزي، 
سيد  واسرتاحة  احلولي،  الطريق  يف  الزائرين  ومدينة 
واسرتاحة  املدينة،  مركز  يف  السالم(  )عليه  الشهداء 
واملطبخ   ،96 عمود   – حسني  يا  طريق  يف  الزائرين 

املركزي جوار مرآب متعدد الطوابق(«.

العتبة  إدارة  األربعني املشكلة من قبل  زيارة  إدارة  قامت جلنة 
الضيافة  مواقع  على  لإلطالع  ميدانية  جبولة  املقدسة  العلوية 
اخلدمات  سبل  مجيع  لتقديم  مبكرا  أعدت  الذي  واخلدمة 
النجف  اىل حمافظة  املليونية  ستتوافد مجوعهم  اليت  للزائرين 
األشرف قبل التوجه اىل كربالء املقدسة إلحياء شعرية »زيارة 

األربعني« يف العشرين من صفر.
وقال رئيس جلنة إدارة زيارة األربعني املهندس فالح الصراف يف 

تصريح جمللة الوالية: 
لزيارة  اخلدمة  طريق  يف  اجلديدة  املواقع  بتفقد  جولتنا  »بدأت 

األربعني، برفقة مسؤول مضيف العتبة العلوية املقدسة املركزي، 
ورؤساء أقسام الصيانة اهلندسية والشؤون اخلدمية وحفظ النظام، 
وقسم اإلعالم، وقد مت اختيار موقع جديد ليكون مبثابة مطبخ 
حرم  من  القريبة  واالسرتاحة  الضيافة  مواقع  خمصص خلدمة 
اىل )مضيف  السالم(، حيث سيقدم خدماته  )عليه  اإلمام علي 
الزائرين املركزي وصحن فاطمة )عليه السالم(، ومدينة اإلمام 
علي )عليه السالم يف الطريق احلولي(، وقد مت اختيار موقع آخر 

ملطبخ ضيافة يف مرآب العجالت الكهربائية اخلدمية«.
وأشار الصراف »ستتضمن أماكن الضيافة واالسرتاحة لزائري 
موقع  يف  باخلصوص  الثقافية  الفعاليات  من  العديد  األربعني 
عرضا  سيشهد  والذي  السالم(  )عليه  الشهداء  سيد  اسرتاحة 
ما جرى  التارخيية  واقعة كربالء  الضوء على  يسلط  مسرحيا 

فيها من  التضحيات واملثل العليا«.
بادرت لوضع  العلوية املقدسة  العتبة  »إدارة  وأكد الصراف ان 
متثلت  مواقع  ستة  فيها  حددت  مسبقة  خدمية  تنظيمية  خطة 
فاطمة  وصحن  املركزي،  املقدسة  العلوية  العتبة  )مضيف  بـ 
احلولي،  الطريق  الزائرين يف  ومدينة  السالم(،  )عليها  الزهراء 
املدينة،  مركز  يف  السالم(  )عليه  الشهداء  سيد  واسرتاحة 
واملطبخ   ،96 عمود   – يا حسني  طريق  الزائرين يف  واسرتاحة 
املركزي جوار مرآب متعدد الطوابق(، مؤكدا على متابعة إدارة 
وضيافة  خدمة  مواقع  الختيار  امليدانية  املقدسة  العلوية  العتبة 

جديدة خلدمة زائري األربعني جبميع الوسائل املتاحة«.

لجنة إدارة زيارة األربعين تقوم بجولة تفقدية لمواقع الخدمة والضيافة التابعة للعتبة
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باشرت الكوادر اهلندسية والعمالية لدائرة املهندس املقيم التابعة للعتبة العلوية املقدسة 
بنصب برجني رئيسيني لنقل وحتويل الطاقة الكهربائية من ناحية احليدرية الواقعة 
مشال غربي حمافظة النجف االشرف لتكملة مشروع حمطة األمري التحويلية التابعة 
للعتبة العلوية املقدسة واليت ستعمل على تنظيم جتهيز الطاقة الكهربائية اىل صحن 
السيدة فاطمة الزهراء)عليها السالم( واملدينة القدمية وذلك بالتعاون مع دائرة املشاريع 
احملطة  ملشروع  املقيم  املدني  املهندس  وصرح  الكهرباء.  لوزارة  التابعة  الكهربائية 
التحويلية )علي العكايشي( جمللة الوالية: »مت اختيار أربعة اماكن لنصب )8( ابراج يف 
مساحة )1250( مرتا مربعا للربجني بعد استبدال الرتبة وحسب نوعية االرض فيكون 
مستوى نزول االسس ملسافة )5( امتار للرتبة الطينية و)4( امتار للرتبة الكلسية منها، 
قوة  وحسب   )7×7( ومنها   )9×9( منها  بقياسات خمتلفة  القاعدة  أرضية  تهيئة  مع 
الباقية  او ركاكتها ومت صب األسس لربجني وسيتم اكمال أسس األبراج  االرض 

الحقا، وخيضع الصّب اخلرساني اىل مواصفات عاملية وبأسرع الطرق املهنية«.  
من جانبه صرح املهندس الكهربائي علي الزيين التابع لدائرة مشاريع الطاقة الكهربائية 
التابعة لوزارة الكهرباء العراقية: »هذه االبراج ستنقل لنا الطاقة الكهربائية من ناحية 
احليدرية )خان النص( الواقعة مشال غربي حمافظة النجف االشرف اىل حمطة األمري 
التحويلية ويكون عددها )8( أبراج سرتبط بها الكهرباء الوطنية ومن ثم تنقل على 
شكل مغذيات عددها )13( مغذيا ينقل عربهما الكهرباء الوطنية اىل صحن فاطمة 
الزهراء )عليها السالم( واملدينة القدمية، الفتا إىل أن املغذيات ستكون بسعة )33( 

KV   ستصل عرب أعمدة وابراج خاصة لبدء عملها«.

قسم  إىل  التابعة  املتطوعني  وحدة  استنفرت 
املقدسة  العلوية  العتبة  يف  اإلدارية  الشؤون 
طاقات كوادرها العاملة استعدادا لتنظيم عمل 
األربعينية  للزيارة  متطوع  آالف   3 من  أكثر 
املليونية من أجل رفد األقسام الفاعلة باملتطوعني 
لتسهيل عملها. وصّرح مسؤول وحدة املتطوعني 
»حبسب  الوالية:  جمللة  الزركاني  أمحد 
توجيهات رئيس قسم الشؤون اإلدارية واخلطة 
قامت  األربعني  عمليات  غرفة  من  املوضوعة 
مواسم  يف  العادة  هي  وكما  املتطوعني  وحدة 
الزيارات املليونية اليت تشهدها حمافظة النجف 
األشرف جبهود تنظيمية كبرية استعدادا لرفد 
الفاعلة بعشرات  العلوية املقدسة  العتبة  أقسام 
املتطوعني من أجل ضمان انسيابية العمل فيها 

خالل هذه املناسبات وزيارة األربعني«.
املواكب  من  استدعت  الوحدة  »إن  مضيفا: 
خمتلف  من  قدموا  متطوعا   3500 واهليئات 
والناصرية  والكوت  البصرة  منها  احملافظات 

واهلامشية وبابل والديوانية وغريها«.
وأشار الزركاني: »مت توزيع املتطوعني حبسب 
اليت  واخلربة  واحلرفية  واملهنية  الكفاءة 
توزيعهم على أغلب  املتطوع حيث مت  ميتلكها 

أقسام العتبة املقدسة«.

الثقايف, )كتاب  النسوية برناجمها  أقامت شعبة الفكرية واملكتبة 
حتت اجملهر( حبضور مجع من الباحثات واالكادمييات.

أسامة محودي،  النسوية،  واملكتبة  الفكرية  مسؤولة شعبة  قالت   
ان »برنامج كتاب حتت اجملهر هو برنامج ثقايف، يهدف إىل التعريف 

بالكتب املهمة واملواضيع اليت تناولتها بني طياتها«.
معلومات  أهم  ملناقشة  باحثة متخصصة  استضافة  »انه مت  وأضافت, 
طالبات  من  عدد  ومبشاركة  فيه،  املتناولة  واملوضوعات  الكتاب 
العتبة  منتسبات  من  عدد  عن  فضال  العلمية،  واحلوزة  اجلامعات 
الدارسات  تعريف  إىل  تهدف  برامج  هكذا  ان  إىل  مشرية  العلوية، 

بأهمية الكتاب وطريقة تناول موضوعاته«.

كوادر العتبة الهندسية تهيء أبراج الطاقة الناقلة لمحطة 
األمير بالتعاون مع دائرة المشاريع الكهربائية

استنفار أكثر من ثالثة آالف 
متطوع لزيارة األربعين

شعبة الفكرية والمكتبة النسوية تقيمان 
برنامجها الثقافي)كتاب تحت المجهر(
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بالزيارة  النسوي غرفة عمليات خاصة  القسم  إدارة  شّكلت 
األربعينية متكونة من مسؤوالت شعب القسم، وذلك ضمن 
اإلمام  أربعينية  زوار  الستقبال  النسوي  القسم  استعدادات 
احلسني)عليه السالم(، وقالت مسؤولة القسم وفاء حرب جمللة 
احلسني  اإلمام  أربعينية  زوار  الستقبال  »استعدادا   : الوالية 
)عليه السالم( ومن أجل وضع خطة مناسبة للجانب األمين 
واخلدمي والثقايف مت تشكيل غرفة عمليات خاصة إلكمال 
مجيع االجراءات الالزمة قبل توافد الزوار، مضيفة: »تكونت 
غرفة العمليات من مسؤوالت الشعب واليت تفرعت اىل جلان 
عدة كاللجنة اخلاصة بالوضع االمين وجلنة الوضع اخلدمي 

وجلنة اجلانب الثقايف.
وأضافت حرب: »اعددنا خطة متكاملة تضم مجيع اجلوانب 
اليت تقدم أفضل اخلدمات للزائرات فقد وضعنا خطة امنية 
خاصة باحلرم الطاهر وخطة خاصة بأبواب الدخول للصحن 
سيفتتح  الذي  فاطمة  بأبواب صحن  خاصة  وخطة  الشريف 
والصحن  احلرم  تشمل  خدمية  خطة  عن  فضال  الزيارة  يف 
كل  تهيئة  عن  فضال  فاطمة  وصحن  وحميطه  الشريف 

مستلزمات مبيت الزائرات«.

القسم النسوي يشكل غرفة 
عمليات خاصة بزيارة االربعين 

املقدسات  عراق  عن  للدفاع  والتعبئة  اإلرشاد  جلنة  مبلغو  نقل 
التابعة اىل العتبة العلوية املقدسة سالم ودعاء املرجعية الدينية 
العليا إىل املقاتلني املرابطني بني ناحية تل عبطة وقضاء احلضر 

غربي املوصل.
عالء  الشيخ  مساحة  اللجنة  يف  عبطه  تل  حمور  مسؤول  وقال 
املوصلي، ان »مبلغي اللجنة التابعة إىل العتبة العلوية املقدسة، 
وقوات  الشعيب  احلشد  من  املنتظر  لواء  من  املقاتلني  تفقدوا 
احلشد العشائري املرابطني على السواتر األمامية بني ناحية تل 

عبطة وقضاء احلضر غربي حمافظة نينوى«.
الدينية  املرجعية  ودعاء  نقلوا سالم  اللجنة  »مبلغي  ان  وأضاف, 
العسكرية  بالضوابط  االلتزام  بضرورة  وتوصياتها  للمقاتلني، 
ممتلكاتهم  على  واحلفاظ  األهالي  ومساعدة  واإلنسانية 
قوات  من  املقاتلني  قلدوا  اللجنة  »مبلغي  ان  مبينًا،  وأرواحهم«، 
أمري  اإلمام  مرقد  ووسام  وشاح  والعشائري،  الشعيب  احلشد 
املؤمنني )عليه السالم(« مشريًا، »ان املقاتلني أعربوا عن جزيل 
شكرهم وامتنانهم للمرجعية الدينية اليت اهتمت بهم وأنقذت 

العراق من براثن داعش اإلرهابي«.

الشؤون  إىل قسم  التابعة  البشرية  املوارد  تنمية  اختتمت يف شعبة 
التصميم  )مبادئ  يف  دورة  املقدسة،  العلوية  العتبة  يف  اإلدارية 
األكادميي - Principles Academic Design(، حاضر فيها 
املدرب )حممد اجلباري( من قسم اإلعالم، وشارك فيها عدد من 
املنتسبني واملنتسبات من أقسام العتبة املختلفة وكذلك منتسبون من 
عدد من املؤسسات التابعة للمزارات الشيعية الشريفة. وقال املسؤول 
يف الشعبة مسلم الرماحي يف تصريح جمللة الوالية »استمرت الدورة 
التخصصية مدة 10 أيام ختللتها  تطبيقات عملية، واختتمت الدورة 
باختبار للمشاركني منحوا على أثرها شهادات مشاركة واجتياز 
حسب التقدير املمنوح هلم«. وأكد الرماحي، أن الشعبة مستمرة يف 
تطوير مهارات املنتسبني يف جماالت خمتلفة من خالل تبين الدورات 

التطويرية املهنية التنموية.

مبلغو لجنة اإلرشاد ينقلون سالم المرجعية 
إلى المقاتلين المرابطين بين ناحية تل 

عبطة وقضاء الحضر بالموصل

تنمية الموارد البشرية تختتم دورة 
تخصصية في مبادئ التصميم األكاديمي

تؤكد األمانة العامة للعتبة 
العلوية املقدسة أنها ال متتلك 
أي قناة تلفزيونية وال عالقة 
هلا بأي قناة أرضية أو فضائية 

حتمل اسم اإلمام علي عليه 
السالم أو احد ألقابه لذا اقتضى 

التنويه مع التقدير..

تنويه
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ظريف  جواد  الدكتور حممد  اإليراني  اخلارجية  وزير  تشرف 
السالم(،  )عليه  املؤمنني  أمري  مرقد  بزيارة  له  املرافق  والوفد 
املقدسة  العلوية  العتبة  إدارة  وكان يف استقباهلم أعضاء جلنة 
السيد ماجد اخلطيب واحلقوقي قيصر كيكو ومنتسبو شعبة 
العالقات الداخلية يف قسم العالقات العامة، بدار ضيافة اإلمام 

علي )صلوات اهلل وسالمه عليه(.
من   جمموعة  املقدسة  العلوية  العتبة  إدارة  جلنة  أعضاء  وقدم 
السالم(  )عليه  املؤمنني  أمري  بركات  من  املباركة  اهلدايا 

للدكتور ظريف، مع االحتفاء بالوفد املرافق له.
وقال الدكتور ظريف يف تصريح خص به جملة الوالية: »حقيقة 
يف شهري حمرم وصفر وزيارة االربعني، يكون كرم العراقيني 
واألمن واألمان الذي ينعم به الزائرون بربكة أهل البيت األطهار 
)عليهم السالم(، هو من دواعي الفخر والسرور للعامل اإلسالمي 
اخلاصة  الضيافة  ان حسن  مؤكدا  الشيعي،  العامل  وال سيما 

اليت يبذهلا العراقيون جيب أن يذكر«.
واكد ظريف خالص شكره وتقديره اىل العتبة العلوية والعتبات 
املقدسة يف عموم العراق على اجلهود اليت تبذهلا يف سبيل إجناح 

هذه الزيارات وحسن استقبال الزائرين الكرام«.
وأشاد حبسن الضيافة وحفاوة االستقبال من قبل املسؤولني يف 

العتبة العلوية املقدسة«.

أعلنت إدارة معمل مياه نبع العتبة التابع إىل العتبة العلوية املقدسة إنهاء استعداداتها اخلاصة بدعم املواكب 
احلسينية باملياه املعقمة خالل الزيارة املليونية ألربعينية اإلمام احلسني )عليه السالم(.

وقال مسؤول شعبة نبع العتبة, املهندس ليث النجار, يف تصريح جمللة الوالية: حسب توجيهات السادة أعضاء 
جلنة إدارة العتبة العلوية املقدسة, باشرنا بإنتاج كميات كبرية من املياه املعقمة واملعاجلة بااليزو استعدادا 

لسد حاجة املواكب خالل الزيارة املليونية ألربعينية اإلمام احلسني )عليه السالم(«.
وأضاف, »ان املعمل يعمل خبطني إلنتاج املياه الصاحلة للشرب, املعقمة واملعاجلة بااليزو, وبطاقة إنتاجية تصل 
إىل أكثر من )600( علبة لكل خط من خطوط االنتاج, وبطاقة إمجالية تصل إىل أكثر من )1300( علبة 

يف اليوم الواحد«, مشريًا اىل, ان: املعمل يدار من قبل كوادر فنية كفوءة وعلى مدار الساعة«.
ونوه النجار إىل »ان معمل مياه نبع العتبة هو احد املشاريع االستثمارية التابعة إىل العتبة العلوية املقدسة, 

والذي يقدم أسعارا تنافسية مدعومة, فضال عن خدمة التوصيل اجملاني للمواكب واهليئات احلسينية«.
يذكر ان معمل مياه نبع العتبة أنشأ على مساحة من األرض مقدارها )400م2( يف املزرعة التابعة إىل العتبة 

العلوية املقدسة الواقعة على طريق )لبيك ياحسني( مقابل العمود )96( مشالي حمافظة النجف االشرف.

املقدسة عن  العلوية  العتبة  والفنية يف  الشؤون اهلندسية  أعلن قسم 
العلوية  العتبة  توسعة  ألعمال  اجناز  ومراحل  اجناز  نسب  حتقيق 
الغربية لصحن فاطمة الزهراء )عليها السالم(،  املقدسة من اجلهة 
وقال مسؤول قسم الشؤون اهلندسية والفنية يف العتبة العلوية املقدسة 
املهندس كرار عيسى كاظم يف تصريح خاص جمللة الوالية »ان نسب 
الزهراء  فاطمة  لصحن  الكونكريتية  باهلياكل  اخلاصة  االجناز 
)عليها السالم( بلغت 100%، آما األعمال األخرى فإنها توزعت على 
تبلغ  والذي  والعبادة  الزيارة  جبزء  اخلاصة  األعمال  منها   مراحل، 
مساحته 32 ألف مرت مربع فقد بلغت نسب االجناز فيها 75%, اما 
بالنسبة إىل األعمال املعمارية اخلاصة مبتحف العتبة العلوية مبساحة 
3700مرت مربع بنسبة اجناز بلغت 25%«، وأضاف »ان نسب االجناز 
يف بناية املكتبة بلغت نسبة 43% ومبساحة 3700مرت مربع, ووصول 
نسب االجناز يف البناية الصحية األوىل والثانية والبالغ عددها 300 
وحدة صحية إىل  95%, ووصول نسب االجناز يف بناية املضيف األوىل 
والثانية إىل 35%«، وأشار كاظم »ان العمل مستمر بوترية متصاعدة, 
إذ مت إنهاء األعمال اخلاصة برتكيب أنابيب التربيد وأنظمة إطفاء 
احلريق يف نفق صحن فاطمة )عليها السالم( بصورة تامة, مؤكدا« 
استمرار أعمال التشطيب يف بناية املكتبة واملتحف والبناية اإلدارية 
الثانية وبناية املضيف واجملاميع الصحية، واستمرار األعمال اخلاصة 
بتغليف الواجهات الداخلية للجزء اجلنوبي للزيارة والعبادة، وتغليف 

الواجهات الشمالية باستخدام املرمر والطابوق الكربالئي«.

وزير الخارجية اإليراني: حسن الضيافة 
والكرم في العتبة العلوية في محرم وصفر 

مدعاة للفخر والسرور

معمل مياه نبع العتبة ينهي استعداداته الخاصة بدعم المواكب 
الحسينية في أربعينية اإلمام الحسين )عليه السالم(

تحقيق نسب انجاز جديدة في إعمار صحن 
فاطمة الزهراء)عليها السالم(
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بمشاركة العتبة العلوية املقدسة

إنطــالق فعاليــات مهرجان حليف القــرآن الثقايف 
السادس يف مزار زيد الشهيد)عليه السالم(

القــرآن  انطلقــت فعاليــات مهرجــان حليــف 
األمانــة  تقيمــه  والــذي  الســادس  الثقــايف 
اخلاصــة ملــزار زيــد الشــهيد )عليــه الســالم( 
على أروقة املزار الشــريف يف حمافظة بابل، 
حتــت شــعار )أثر البنيــة الفكريــة واملعرفية 
لثورة زيد الشهيد »عليه السالم« يف املنظومة 
األمانــة  وبرعايــة  وحماورهــا(،  اإلســالمية 
العامة للمزارات الشيعية الشريفة يف العراق, 
وحضــور العتبــة العلويــة املقدســة، والعتبــات 
املقدسة)احلسينية والكاظمية والعسكرية 
والعباســية(، مــع حضــور خنبــة مــن أســاتذة 
احلــوزة العلميــة يف النجف االشــرف وباحثني 
وأكادمييني من اجلامعات العراقية املختلفة 
وممثلــني عــن احلكومــة احملليــة حملافظــة 
بابــل وعدد مــن القادة األمنيــني يف احملافظة 
والعديــد مــن املؤسســات الثقافية من خمتلف 

احملافظات العراقية.
وقال األمني اخلاص للمزار الدكتور الســيد 
عــالء املدنــي يف تصريح جمللــة الوالية »نقدم 
خالــص الشــكر اىل العتبــة العلوية املقدســة 

املهرجــان  إجنــاح  يف  الفاعلــة  الســهاماتها 
السادس يف مجيع األصعدة املادية واللوجستية 
وباخلصــوص يف اجلانب االعالمي، إذ وفرت 
العتبــة املقدســة تــرددا للبــث املباشــر الجناح 
املهرجان مع ختصيص كادر إعالمي متميز 

لتغطية فعاليات وبرامج املهرجان«.
وأشار املدني، بقوله: تزامنا مع شهر التضحية 
واجلهاد شهر حمرم احلرام انطلقت فعاليات 
مهرجــان حليــف القــرآن الســنوي الســادس, 
والذي يهدف إىل تســليط البحث على القرآن 
وعلومه، وتسليط الضوء على االرتباط الوثيق 
بــني ثورتــي اإلمــام احلســني )عليــه الســالم( 
وحفيده الســيد زيد )عليه الســالم( من حيث 
إبــراز وإظهار اإلبعاد املشــرتكة بني الثورتني 
على األصعدة العقائدية والفقهية واألخالقية 
احلوزويــة  الدراســات  وتالقــح  والسياســية، 
واألكادميية للخروج مبقررات علمية رصينة 
من خالل تســليط البحث على البنية املعرفية 
والفكرية لثورة زيد الشهيد)عليه السالم(«.

واضاف، »ان املهرجان يهدف اىل حث األقالم 

باختالف مبانيها املعرفية إىل التنقيب العلمي 
للوصــول إىل النبــع احلقيقي لثــورة زيد )عليه 
الســالم( ومعارفهــا, وجعــل ثــورة زيــد »عليــه 
الســالم« حمطــة تــالٍق بني مذاهب املســلمني 
يف التقريــب بــني وجهات النظــر للوصول اىل 

رفض الطائفية والعنصرية«.
من جانبه قال رئيس قســم اإلعالم يف العتبة 
»نبــارك  الشــمري:  فائــق  املقدســة  العلويــة 
لألخــوة يف مزار زيد الشــهيد )عليه الســالم( 
هــذا االجناز الرائع واملهرجــان البديع، إذ أن 
املزارات الشــريفة والعتبات املقدسة جتاوزت 
واالجتماعيــة  الدينيــة  بالواجبــات  مهامهــا 
اىل مديــات أوســع لتصبــح مراكز لإلشــعاع 
الفكــري واحلضــاري، ودليــل ذلــك حضــور 
ممثلني ومسؤولني من سبع جامعات وهو دليل 
على تبين مّد جســور التواصل مع املؤسســات 
بغــداد  كجامعــة  والفكريــة  األكادمييــة 
وواســط وبابــل والكوفــة وكليــة الكفيــل 

وغريها من اجلامعات والكليات«.
املقدســة  األماكــن  أصبحــت  وأضــاف: 

تقرير: سامي العبودي
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أماكــن للحــوار وتبــادل األفكار واإلشــعاع 
احلضــاري، وقــد كتبت األقــالم املبدعة من 
كبــار األكادمييــني والباحثــني، ومن خالل 
هــذا املهرجــان تــراث زيــد الشــهيد وهو جزء 
من تراث مدرســة أهل البيــت األطهار واألمة 

اإلسالمية مجعاء«.
وأكــد الشــمري ان »العتبة العلوية املقدســة 
كانــت حاضــرة ومســاهمة يف املهرجــان من 
خــالل التعــاون الكبــري بــني إدارتــي العتبــة 
املقدســة واملــزار الشــريف من بــاب ان العتبة 
النشــاطات  لــكل  راعيــة  املقدســة  العلويــة 
الفكرية وتنطلق من ذات املبدأ الذي انطلق 
منــه املــزار الشــريف، والعتبــة املقدســة مــن 
خالل أقســام اإلعالم والشؤون الدينية وقسم 
مضيــف العتبــة واآلليــات والعالقــات العامــة 
ومجيــع األقســام ذات العالقة الذين جســدوا 
ميدانيا مبدأ التواصل وتقوية األواصر خدمة 
ألهل البيت األطهار )عليهم الســالم( والعراق 
احلبيــب، ونتمنــى من بقية املزارات الشــريفة 
ان حتــذو حــذو هــذا املــزار الشــريف وتلتحق 

بالركب الثقايف املميز«.
مــن جانبه قال رئيس اللجنة العلمية اخلاصة 
باملهرجان األســتاذ املســاعد الدكتور حممد 
طالــب احلســيين »اســتقبلت اللجنــة العلميــة 
اخلاصــة باملهرجــان اكثــر مــن )30( حبثــا 
علميــًا، اعتمــدت فيهــا اللجنــة جمموعــة من 
الضوابــط والشــروط مت مــن خالهلــا ترشــيح 
)25( حبثــًا للمشــاركة يف اجللســة البحثيــة 
واســتبعدت مخســة حبوث ملخالفتها الشروط 
والضوابــط«، مبينــا »ان مهرجــان هــذا العام 
شــهد مشــاركة ابــرز اجلامعــات واملراكــز 

البحثية والعلمية العراقية«.
وعلــى هامش املهرجان افتتح معرض الصورة 
عــّدة  تضمــن حمــاور  والــذي  الفوتوغرافيــة 
منهــا صــور توثــق العمــارة اإلســالمية ملــزار 
زيد الشــهيد)عليه الســالم( والعتبات املقدسة 

واملزارات الشريفة، وقصص بطوالت احلشد 
اإلبــداع  مجعيــة  نظمتــه  والــذي  الشــعيب، 
كمــا  األشــرف،  النجــف  يف  الفوتوغــرايف 
تضمنــت فعاليــات املهرجــان قصائــد شــعرية 
شــعبية وكذلك انشــودة لفرقة إنشاد العتبة 
احلســينية املقدســة، وفقــرة تكريــم عوائــل 

شهداء احلشد الشعيب.

املهرجــان  درع  املهرجــان  إدارة  وقدمــت 
التكرميــي اىل إدارة العتبة العلوية املقدســة 
تسلمه مسؤول شعبة التعليم والتوجيه الديين 
الشــيخ ســعد أبــو الطابوق، وشــهادة تقديرية 
اىل قســم اإلعالم يف العتبة املقدســة للجهود 

املبذولة الجناح املهرجان.
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العتبة العلوية املقدســة تحتضن املؤتمر 
املرجعيــة  ملعتمــدي  الثانــي  الســنوي 
الدينيــة العليا الخاص بزيــارة االربعني

أقامــت احلــوزة العلميــة يف النجف األشــرف/ جلنة الشــعائر الدينية مؤمترها 
الســنوي الثانــي ملعتمدي املرجعية الدينية العليــا اخلاص بزيارة االربعني حتت 
شــعار )زيارة األربعني بني مداد العلماء ودماء الشــهداء( والذي عقد يف رحاب 

مرقد أمري املؤمنني )صلوات اهلل وسالمه عليه( يف جامع اخلضراء.
وقــال األســتاذ يف احلــوزة العلميــة املباركــة آيــة اهلل الشــيخ باقــر األيروانــي 
يف كلمــة لــه بافتتــاح املؤمتــر: ان املبلغــني يف احلوزة العلمية الشــريفة واملنرب 
احلســيين همــا عامــالن مؤثران خلدمة الزائرين يف مســرية األربعني، مشــريا 
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اىل أن الربنامــج العقائــدي للحــوزة العلميــة 
تبيــان  يتضمــن،  األربعــني  زائــري  خلدمــة 
واإلرشــاد،  والوعــظ  الشــرعية  األحــكام 

وصالة اجلماعة. 
مــن جانبــه قــال األســتاذ يف احلــوزة العلمية 
لــه  األشــكوري يف كلمــة  الســيد أمحــد 
باملؤمتر: ان الربنامج التبليغي لزيارة األربعني 
األمــة  نفــوس  يف  الثقــة  زرع  علــى  يركــز 
واســتذكارها النصــر وحربهــا ضــد الظلم، 

ورصد املخاطر االجتماعية لتقديم العالج.
مضيفــًا: ان زيــارة األربعني جيب ان تســتثمر 
يف نشــر القيم احلضارية اإلنســانية والدينية 
والوالئيــة، مــع التأكيد علــى تأصيل اهلوية 
وترشــيدها بنحــو ال تفقد األمــة صفتها، مع 
الرتكيــز علــى املفاهيم الــيت حتتاجها األمة 

سيما يف الوقت الراهن.
وختم الســيد األشــكوري حديثه قائاًل : إن 
زيــارة األربعــني حتمل العديد من اخلصائص 
الفريــدة الــيت ُتــربز منهــا الشــعور اإلنســاني 
املفعــم حبيويــة احلركــة واللغــة احلضاريــة 
الســليمة الصامتــة اهلادفــة والفطريــة املعربة 
عن الضمري والوجدان بالسري للجميع إليصال 
الرسالة، واســتعادة استذكار مقوالت سيد 
الشــهداء )عليــه الســالم( يف حركتــه الــيت 
محلــت معانــي العــدل واالســتقامة والثبــات 

واإلصرار ووضوح اهلدف.
فيما أوضح رئيس قســم الشــؤون الدينية يف 
العتبــة العلوية املقدســة الشــيخ عبد الســادة 
اجلابــري: اليــوم جيتمــع األخــوة مــن املبلغني 
واملعتمدين من اللجان املشــرفة على املشروع 
ليعلنوا ترمجة التضحيات اليت ترمجها سيد 
الشــهداء أبو عبد اهلل احلســني )صلوات اهلل 
وســالمه عليــه( علــى أرض الواقــع ليكونوا 
منــارا وعلما وشــاهدا لألهــداف اليت أعلنها 
ثورتــه  يف  الســالم(  احلســني)عليه  اإلمــام 
املباركــة ويرمســون اخلطط اليت ثبتها على 
أرض الواقــع لتبيــان أهــداف اإلســالم وهــي 
األمر باملعروف والنهي عن املنكر واحلركة 
اإلصالحية اليت قادها ســيد الشــهداء )عليه 

السالم(.
وأضــاف عبد الســادة: ان احلركة التبليغية 
مبا متثله من أهمية بالغة كان للعتبة العلوية 

وبقيــة العتبــات املقدســة واملزارات الشــريفة 
دور مهم منها يف دعم ورفد املشروع التبليغي 
إذ يرعــى اليــوم قســم الشــؤون الدينيــة يف 
العتبة العلوية املقدســة املؤمتر وله مشاركة 

فاعلة فيه.
من جانبه قال املبلغ الســيد هاشــم العوادي: 
يعــد هــذا امللتقــى الســنوي لطلبــة احلــوزة 
العلميــة ومبلغيهــا أحــد الربامــج الــيت تقــوم 
عليها املرجعية الدينية وهو يهدف اىل مجلة 
مــن األمــور األوىل منهــا إدامــة التواصــل مع 
اجملتمــع والتواجــد يف الوســط االجتماعــي، 
الزائريــن  احتياجــات  تلبيــة  الثانــي  واألمــر 
متثــل  باعتبارهــا  األربعــني،  مســرية  خــالل 
أكرب ظاهرة اجتماعية على مســتوى العامل 
وحتتاج اىل وجود بعض الشــخصيات الدينية 
مبا خيدم املناسبة، واألمر الثالث أن احلوزة 
العلميــة واملرجعيــة الدينيــة أثبتــت وجودهــا 

وسط ميدان الصراع 
واملعركــة  واحلــرب 
الفكريــة معــا وهي 
وجــود  اىل  حتتــاج 
وهنــا  مضاعــف 
تكمن قوة املشروع.
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ميزانيــة العتبــة حصــرًا أم هناك متربعون يف 
هذا اخلصوص؟

األعــم األغلــب يف الســنوات الســابقة كان 
زيــارة  قــرب  تربعاتهــم  يقدمــون  املتربعــون 
األربعــني، ولكن أغلــب ما يقّدم هو من قبل 
ميزانية العتبة وما يأتي من تربعات سيكون 
إضافــة إن شــاء اهلل إىل ما تقدمــه العتبة من 

خدمات.
هــل يكتفــي املضيــف يف هــذه املناســبة مبا 
لديه من منتســبني أم ســتوجه دعوة ملن يروم 

التطوع يف هذه الزيارة؟
بالتأكيــد ســتكون هناك دعوة ملــن اعتدنا 
عليهــم يف الســنوات الســابقة مــن املتطوعــني 
كموكــب هيئــة قمر بين هاشــم من مدينة 
البصــرة الفيحــاء فهنــاك عمــل دؤوب هلــم، 

املتطوعــني اإليرانيــني، ومــن  باإلضافــة إىل 
الواجــب ذكــره أّن مــا ُيقدم مــن خدمات يف 
املراكز الســتة آنفــة الذكر ال يقتصر على 
اإليواء والطعام بل ستكون هناك مفارز طبية 
ومراكــز لإلجابــة علــى املســائل الشــرعية، 
كمدخــل ثــورة العشــرين، وكذلــك مركز 
للمفقوديــن وهناك جمموعــة الفولدرات اليت 
حتتــوي علــى أهــم اإلرشــادات واليت ســتوّزع 
علــى الزائريــن الكرام فهنــاك عدة خدمات 

ستقدم إن شاء اهلل يف هذه املراكز. 
لكم الشــرف لعدة ســنوات يف هذا املكان 
لتقديــم هــذه اخلدمــات، ولكــن بالتأكيــد 
الســنوات  يف  املشــاكل  بعــض  واجهتكــم 
الســابقة هــل حاولتم تاليف هذه املشــكالت 

هذه السنة؟
اعتدنا عندما ينتهي موســم الزيارة ان جنتمع 
مع مجيع األخوة املنتسبني يف شهر ربيع األول 
واإلخفاقــات،  املشــكالت  لتســجيل مجيــع 
ونثبِّــت هــذه املالحظــات للوقــوف على إجياد 
احللول املناسبة لتالفيها يف السنوات الالحقة 

بعونه تعاىل.
هــل تتوقعــون زيادة أعــداد الزائريــن يف هذه 

ما أهم استعدادات املضيف لتقديم اخلدمات 
للزائرين يف أيام زيارة األربعني؟

الواقــع مت تشــكيل غرفــة عمليــات يف  يف 
العتبــة العلويــة وكان للمضيــف حضــوٌر يف 
هــذه الغرفــة وكانــت االســتعدادات من أول 
شهر حمرم احلرام، ومن اجلدير بالذكر أّن 
هناك ست مناطق وحمطات لتقديم اخلدمات 
الكاملــة للزائرين كاإليــواء وتقديم الطعام 
يف مدينــة النجــف األشــرف وكل موقع يوزع 
ثالث وجبات ومنها مداخل النجف الرئيســية 
قرب جمســرات ثورة العشرين واحلولي قرب 
الســلم الكهربائي وصحــن فاطمة وكذلك 
يف املــرآب متعــدد الطوابــق ويف كل موقــع 
سُتقدم يوميًا عشرة آالف وجبة إن شاء اهلل. 
مــا يقــّدم من وجبــات طعــام للزائرين هل من 

ما أحلى أن تجدَ نفسك وقد لّفك غشاٌء من نوٍر، وأيّ نور أجمل وأرقى من نور خدمة 
أهل البيت)ســالم اهلل عليهم( لذا خدمة أمير المؤمنين)عليه الســالم( يتشــرفون 
دائمــًا بخدمــة زائريه الكــرام وال يعرفون للراحــة طعمًا ألنهم انشــغلوا بما يريح 
أنفســهم العاشــقة لهذا المولى ومن هؤالء خدمة ومنتسبو قســم مضيف العتبة 
العلوية المقدســة بكل أصنافهم ووظائفهم فهم كتلة واحدة من العشــق العلوي 
واإليمان الحســيني تركوا كلَّ شــيء مــن أجل أن يظهروا بوجهٍ حســن أمام وليِّ 
نعمتهم أمير المؤمنين عليه الســالم فكان لنا هذا اللقاء مع رئيس قســم المضيف 
في العتبة العلوية المقدســة السيد عيسى الخرسان ليضعنا أمام أهم االستعدادات 

لهذا القسم في مناسبة أربعينية اإلمام الحسين عليه السالم. 

مضيف العتبة العلوية املقدسة

سواعد تجسد الكرم 
الهاشمي

ريا ض اخلزرجي

رئيس قسم املضيف السيد عيسى اخلرسان
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وقلــت هلم: قد يكون املركــز الوحيد الذي 
يقــدم خدمــة للزائريــن بشــكل مباشــر هــو 
قسم املضيف فإّن مجيع األقسام تقدم خدمة 
ولكن بشكل غري مباشر وعلى سبيل املثال 
قسم اخلدمات يقدم خدمات بشكل مباشر 
كذلك أنتم أيها املنتســبون يف هذا املضيف 
عليكــم أن تقدمــوا هــذه اخلدمــة املباشــرة 
يقــدم  فمــن  العظيــم  الشــرف  هــذا  وتنالــوا 
اخلدمــة الصادقــة واخلالصــة لزائــري املوىل 

أمري املؤمنني فقد قّدمها ألمري املؤمنني نفسه 
فياله من شرٍف كبري. 

يف اخلتــام مــاذا تقــول ألمــري املؤمنني)عليــه 
السالم(.

نأمــل أن ُتكّلــل هذه اخلدمــات بالقبول عند 
أمري املؤمنني روحي له الفداء وإذا ُقبلت هذه 
اخلدمــة عنــد الزائريــن معنى ذلك ســتكون 
مقبولــة بعونــه تعاىل عنــد ولي نعمتنــا اإلمام 

أمري املؤمنني سالم اهلل عليه. 

السنة وتفوقها على أعداد السنوات السابقة؟
حســب مــا وردنــا مــن معلومــات أّن األعــداد 
ســتكون أكــرب وأكثــر يف إيــواء الزائريــن 
وحنــُن علــى أهبة االســتعداد جلميــع األعداد 
اليت ســتفد لزيارة أمري املؤمنني عليه الســالم 

إن شاء اهلل. 
هــل مــن كلمــة توجهونهــا للزائريــن يف هذه 

املناسبة؟
وااللتــزام  األعمــال  قبــول  اهلل  نســأل  أواًل 
بالتوجيهــات األمنية اليت تفرضها املؤسســات 
األمنيــة يف هذه احملافظة املقدســة وبالنتيجة 
االلتــزام بهــذه التوجيهــات تصــبُّ يف مصلحة 

الزائرين مجيعًا.
مــاذا توجهــون مــن كلمــة ملنتســيب وخدمــة 
مضيــف العتبــة يف هذه املناســبة وإن كانت 
جهودهــم مشــهودة علــى طوال الســنة ولكن 
يف هــذه الزيــارة بالتأكيد ســتكون اجلهود 

مضاعفة فماذا تقول هلم؟
من املهم قبل كل مناســبة ان جنتمع جبميع 
املنتسبني لنستمع ملا لديهم من مشكالت أو 
اقرتاحــات تنفعنــا يف تطوير مســتوى اخلدمة 
يف هــذا القســم، وقبــل الزيــارة اجتمعنــا بهم 
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إعداد:
عبد الحسن الشافعي
حيدر محمد الكعبي

حمود الصراف
رياض مجيد علي

علي الوائلي زيارة االربعين بين همة التمويل واخفاق التدويل 

مسيرة األربعين ومصداق الفتح الحسيني

أهل البيت في نهج البالغة

الحسين عليه السالم موسوعة االصالح

واقعة صفين



استعدادات تسبق احلدث:
املواكــب احلســينية يف  اصحــاب  يبــدأ 
كل عام من شــهر صفر اخلري ويف ايامه 
االوىل اىل التوجــه اىل اماكنهم املنصوبة 
على طريق كربالء املقدسة وذلك إلعادة 
تأهيــل وجتديد واضافــة ملحقات جديدة 
للحســينات واملواكــب وتزويدهــا باملــؤن 
الغذائية والصحية واملياه والســرادق ألجل 
اســتيعاب اعــداد الزائريــن الــذي يرومون 
الســري اىل مدينــة كربــالء، كل ذلــك 
جبهود شخصية وشعبيه ومتويل ذاتي من 
القائمــني علــى املواكــب الذيــن يتربعون 
بأمواهلــم اخلاصــة مــن دون تدخــل مــن 
املؤسسات احلكومية والوزارية، علمًا ان 
هذه املواكب حتتاج اىل اموال كثرية من 
اجل استمرارها لعشرين يومًا على االقل، 
ألنهــا تقدم يف اليوم الواحد ثالث وجبات 
رئيســة وفواكه وعصائر وحلويات طوال 

بمجــرد حلــول شــهر صفــر الخيــر يدخل 
العراقيــون شــبه انذار بســبب االســتعداد 
للمارثون الحســيني الذي اعتــاد عليه ابناء 
هــذا الشــعب فــي كل عام وجعلــوه ضمن 
الخطط الســنوية مــن االســتعداد لتجهيز 
وجبــات الطعام والســكن ووســائل الراحة 
واالمور الطبية عن طريق اقامتهم المواكب 
المنتشــرة من اقصــى اطراف العــراق الى 
مدينــة كربالء المقدســة، كل ذلــك وغيره 
من اجل توفير االجواء المناســبة الستقبال 
الوفــود الزاحفة من كل بقاع العالم الى رمز 
االنســانية ومنهجها االمام الحســين )عليه 

السالم(.

زيارة االربعني

بني همة التمويل واخفاق التدويل 
هشام اموري ناجي
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مدة استقباهلا للزائرين، واكاد اجزم ان 
الزائرين االجانب طوال مدة السري وأليام 
عديــدة ال ينفــق أحــد منهــم دوالرا واحدًا 
على وجبات الغذاء والشــراب والســكن، 
متوفــر  النفــس  تشــتهيه  مــا  كل  ألن 
االراضــي  دخوهلــم  منــذ  اليــد  ومبتنــاول 

العراقية وحلني وصوهلم كربالء .

جتمع بامتيازات خاصة :
يتميــز التجمــع يف كربــالء يف العشــرين 
الــيت  التجمعــات  باقــي  عــن  مــن صفــر 
حتــدث يف مبناســبات وطقــوس خمتلفــة 
حــول العــامل لكونه التجمــع االكرب من 
حيث تعدد اجلنســيات واللغات واشكال 
والــوان الزائريــن االجانــب واملشــاركني 
فيه ســنويًا من كل عام، ففي كل ســنة 
يشــاهد اصحــاب املواكب وجــود زائرين 
قدمــوا اىل مدينــة كربــالء املقدســة من 
دول بعيدة عن العراق كأطراف ووســط 
القــارة االفريقيــة ودول أوربــا ومــن شــرق 
اســيا وامريــكا كل هؤالء جيمعهم حب 
االمــام احلســني )عليــه الســالم(، حبيــث 
يبلــغ تعــداد الزائرين االجانــب اكثر من 
مليوني زائر اضافة اىل املاليني من جنوب 

ووسط ومشال العراق. 

مشاكل تبحث عن حلول :
العراقيــني  علــى  املناســبة  ثقــل  مــع 
واســتعدادهم هلــا بــكل مــا ميلكون من 
روح وخدمــة حســينية خالصــة متواصلــة 
مــن دون ملــل وضجــر، جند أنهــم يعانون 
من مشاكل حتول دون مواصلة جهودهم 
خاصة يف االيام القريبة من العشرين من 
صفــر، ولذلــك على اجلهــات احلكومية 
والــوزارات االمنيــة واخلدميــة  املختصــة 
يــد  االلتفــات ألصحــاب املواكــب ومــد 
العــون هلــم إلمتــام ما يقدمونــه، لكونهم 
والكــرم  الناصعــة  الصــورة  يعكســون 
امــام  للعراقيــني  الرفيعــة  واالخــالق 
الوافدين، وهذا ما شهدوا به امام وسائل 
االعــالم يف اكثــر من موطــن، ومن هذه 
املشــاكل عــدم وجــود طريق خــاص بهم 
خلــف املواكب لتلبيــة احتياجاتهم خالل 

الزيارة. 

تدويل املناسبة اخفاق غري مربر :
على مدى اكثر من عقد والعراقيون قد 
حترروا من ســلطة اجلــور والنظام البعثي 
واخذت املناسبات الدينية التباع آل البيت 
)عليهــم الســالم( تنتشــر بفعــل احلرية يف 
ممارســة الطقــوس الدينيــة، اال انهــا مل 
تصــل اىل الــرأي العاملي بصــورة صحيحة 
او انها وصلتهم عن طريق و ســائل اعالم 
مغرضــة مت تشــويهها وتزييفهــا وخــدش 
حقائقهــا عــن طريق اقالم وابواق مأجورة 
كما حصل يف صحيفة الشــرق االوســط 
مــن العــام املاضــي عندمــا نشــرت اخبــار 

وصفت الزيارة بنعوت غري اخالقية .
لذلك اود ان اشــري اىل اخفاق املؤسســات 
االعالميــة والدينية والعتبات املقدســة يف 
تدويل هذه املناســبة املاراثونية اىل العامل 
بشــكلها املثالــي وذلــك مــن خــالل دعوة 
كبــار املراســلني العامليــني التابعــني اىل 
وكاالت وصحــف واذاعــات عاملية امثال 
)نيويــورك تاميز وواشــنطن بوســت وملوند 
الفرنسية واجلارديان الربيطانية ووكالة 
اسوشيتد برس AP ورويرتز الربيطانية...( 
وغريهــا مــن القنــوات واالذاعــات العاملية  
واطالعهــم علــى كواليــس الزيــارة ومــا 
يــدور يف هــذه املناســبة ونقلهــا للعامل من 
خالهلــم عــن طريــق وســائلهم االعالمية، 
وعــدم االكتفاء بوســائل االعالم احمللية 
اليت مل يعرفها ويشاهدها غري العراقيني. 
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مسرية األربعني
ومصداق الفتح الحسيني

الشيخ بدري البدري

 يف كل عــام وملاليــني احملبني والعاشــقني لرمز 
التضحيــة والبطولة وإمام املســتضعفني واألخيار 
وشــهيد احلــق واإلبــاء موعــد مع مســري الشــعور 

اإلنساني  اهلادف والضمري احلي.
 من كل أحناء األرض ومن كل اللغات واأللوان  
ــت ذالك  يقصــد أحــرار العــامل  الرتبــة اليت ضمَّ
الــروح احليَّــة والنفــس  اجلســد املقــدس وتلــك 
الكبــرية الــيت أراد صاحبهــا تغيــري وجه األرض 
مــن صور الظلم واجلور ونشــر العدالة بني أفراد 
بين آدم وشيوع الفضيلة واألخالق النبيلة، والذي 
مــا أراد بنهضتــه إال وجــه اهلل وحتقيــق أهــداف 
األنبيــاء فــإن ســبيلهم الصــالح واإلصالح ونشــر 
الفضائــل ومنهاُجُهــم التغيري ما اســتطاعوا لذلك 
مــن ســبيل، لــذا فــإن شــعار ثــورة أبــي الضيــم) 
عليــه الســالم( اإلصــالح، فَأنِعم جبارحــة البيان 
الصادق لســيد شــباب أهل اجلنة وما وراءها من 
عــزم ابن رســول اهلل )صلــى اهلل عليه وآله( وأمري 
العــزم والبطولــة علي)عليه الســالم( حــني أعلنها 
ثــورة عارمة علــى الطغيان ضد احلكم األموي، 
رأى احلــدود معطلــة واحلرمــات مهتوكــة  ـا  ملَـّ
والكرامــات مســحوقة ويزيــد يلعــب مبقــدرات 
املســلمني أعلــن ثورتــه وبــنيَّ أســباب خروجه إىل 
العراق ))إنِّي مل أخرج أشــرا وال بطرًا والمفسدًا 
وال ظاملــاً وإمنــا خرجــت لطلب اإلصــالح يف أمة 
جــدي أريــد أن آمر باملعــروف وأنهى عن املنكر 
فمن قبلين بقبول احلق فاهلل أوىل باحلق ومن ردَّ 
عليَّ هذا أصرب حتى حيكم اهلل بيين وبني القوم 

باحلق وهو خري احلاكمني((.
فَأكــرم بثائــر أخــذ جمامــع القلــوب فهوتــه ومل 
ه رســول اهلل )صلى اهلل عليه  تطلــب عنــه بداًل جدُّ
وآلــه ( الــذي دعا لدين اهلل وحده، إذ كان فردًا 
ثم صار أمة، وأبوه علي)عليه السالم( الذي جسد 
احلــق قواًل وفعــاًل فذاب يف حمبته والتزم طاعته 
مــن عرفــه وكان علــى الفطرة الســليمة وعاداه 
وازداد حقــدًا عليــه مــن خبثت ســريرته واعوجت 
فطرتــه، هوتــه القلــوب وميزته العقــول وأنصفته 
الضمائــر ملا رأت من صدق دعوته وإصراره على 
تبليغهــا وإن أريــق دمــه احلــيُّ األقــدس ونكران 
ــة اجملتمعة فيه من قيادة  ذاتــه مــع الصفات اجلمَّ
رتهــا عصمــة إمامتــه وزّينهــا نســُبه  حكيمــة أطَّ
السامي خلري الربية )صلى اهلل عليه وآله( وأيدتها 
قالئد األحاديث النبوية، فمعشوق القلوب حسنٌي 
ســبُط رســول اهلل وحبيُبــه وابُنه ورحيانُتــه وثالُث 
أوصياءه يف أمته وإماٌم قام أم قعد وســيُد شــباب 

أهل اجلنة وشهيُد بيت النبوة.
 وجــاءت اجلمــوع الزاحفة حنو ضرحيك الطاهر 
الــذي مــا بقعــة يف األرض إال متنــت أنهــا خلــط 
قــربك مضجــع، حتــث اخلطى وجتد املســري لياًل 
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ونهارًا مل تبالي من أشــعة الشــمس  وبرد الشــتاء 
قاصــدة أرض كربــالء املقدســة الــيت حضيــت 
بضم جسدك املطهر وصارت منارا وقبلة لزوارك 
وأحبائــك وعشــاقك الذيــن يتنافســون للثــم ثراك 
والوقــوف علــى أعتابــك وقــد أخــذ منهــم األمل 
واألســى مأخــذا ملا جرى عليــك فوقفوا على بابك 
آســفني باكني يرددون كلمات الوالء متمنني لو 
كانــوا معــك ووقفــوا دونك يدفعــون الضر كما 
وقــف أصحابــك وأهل بيتك يدفعون عنك ســيوف 
وسهام القوم بأعناقهم وِصباِح وجوههم حتى حان 
لقاءهــم بربهــم وهــم مضرجون بدمائهــم  فرحون 
مبــا أعــدَّ اهلل هلــم من منــازل يغبطهم بهــا األولون 
وهــم  أعتابــك  علــى  وقــف حمبــوك  واآلخــرون، 
خياطبــون الصفــوة أصحابــك و يــرددون كلمــة 
حفيدك اإلمام الصادق)عليه السالم( ياليتنا كنا 

معكم فنفوز فوزًا عظيمًا.
 ســيدي أبــا عبــد اهلل إنــه الفتــح العظيــم الــذي 
قصدتــه بكلمتــك مع بين هاشــم قبيــل خروجك 
مــن املدينــة )مــن حلق بي استشــهد ومن مل يلحق 
بــي مل يدرك الفتح(، ســيدي يــا إمام الفتح املبني 
ما ذكر التأريخ أن كلمة الفتح يراد منها القتل 
واملــوت واملذكــور فيه منه مــا يكون نصرًا على 
األعــداء وفــوزًا بغنائمهــم وتربعــًا علــى عروشــهم 
كفتوحات اإلســالم املختلفة وفتح مكة، لكن 
كلمــة الفتــح الــيت قلتهــا مصطلــح من نــوع آخر 
بيَّنــَت تعريفــه بوقفتــك أمــام دنيــا الباطــل وزيــف 
احلــكام ورؤوس النفــاق حــني قلــت هلــم بصــوٍت 
جهــوري أرعــد نفوســهم املريضــة وزلــزل أركان 
دولتهــم اخلاويــة ال لتبعيتكــم الُء رفٍض مســتمر 

لكم ما بقينا وبقيتم.
 فزَت ســيدي شــهيد اإلباء ومن حلق بك استشهد 
ونــال حيــاة وحظــًا عظيمًا، ومــن مل يلحق بك مل 
يــدرك فتــح الشــهادة بــني يديــك حيــث الدرجات 
املعدة لك وللِخرَيَة األبرار من أهل بيتك وأنصارك 
الذيــن َخُلــَص الوفــاء إليهــم يــوم عاشــوراء، تلــك 
الدرجــات الــيت يغبطكــم عليها من عــرف معنى 

الفوز بالشهادة ونعيمها.
 دمــك املقــدس الــذي صبــغ ثــرى كربــالء بقــي 
عبيطــًا متجــددًا ثائــرًا كأنــه ينطق كل حني يف 
وجــوه الطغــاة ال أعطيكــم بيــدي إعطــاء الذليل 
وال أفــر منكم فــرار العبيد، وضرحيك الوتر يف 
العاملــني عــزًا وتضحيــًة وإباًء وخلــودًا إىل اآلن مل 
يشــفع مصدر إلهلام املســتضعفني القوة والشــموخ 
واجللــد أمــام فراعنــة الناس وطغاة العــامل الذين 
ترعبهــم قبتــك ومنائــُر حضرتك احلمــراء ويقضُّ 
مضاجَعهــم وجوُدها وترهق أبصارهم ذاًل وَصغارَا 
وكأنهــم يســمعون صوتك املُــَدوِّي يف كل عصر 
وأمــام كل طاغــوت مثلــي ال يبايــع مثلــك، فهــم 

حياربونك كل آٍن مّلا رأوك حيّا ما ضمت األرض 
نور ثورتك وعطاء نهضتك.

 ولــزوارك يف ذكــرى أربعينك فتح عظيم  متفرع 
مــن فتحــك األعظم يقــرُّ عينك، ماليــني يزحفون 
حنــوك زرافــاٍت ووحدانــا مــا بــني راكــب وماٍش 
علــى قدميه ملئــات الكيلومرتات ال يبالي من أمل 
املســري، قصدوا حضرتك شــبابًا وشــيوخًا ونســاًء 
وأطفــااًل، مرضــى وأصحاء كلهــم ينادي لبيك يا 
حســني جامع صفوفهــم وركب مســريهم قلوبهم 
وموتكــم املنقطعــة إليكــم وحاديهــم إليك  نداء 

العقيدة بإمامتك هلم.
 قصــدوك للزيــارة إحيــاًء للدين وتأييدًا لشــعائره 
واتباعًا لســنة املعصومني)عليهم السالم(،والزيارة 
ليســت من األمور املوروثــة عن اآلباء امُلقلدِة عنهم 
كمختلــف التقاليــد اليت دأبت عليهــا اجملتمعات 
واألعــراف، والهــي مــن قبيل النزعــات التعصبية 
عــن  اجملــردة  اإلعتباطيــة  األمــور  أو  الفارغــة  
األهداف، والزيارة ليســت ممارسة ترفيهية كما 
يف الزيــارات الســياحية مــن قبيــل زيــارة املتاحف 
واألماكــن األثريــة، لكــن الزيــارة ديــن ندين به 
وعمــل صــاحل نتقــرب إىل اهلل عــز وجــل بــه فهي 
إقــرار بإمامــة ســيد الشــهداء)عليه الســالم(فمن 
كلمــات زيــارة األربعني قول الزائر )الســالم على 
ولــي اهلل وحبيبه، الســالم على خليل اهلل وجنيبه، 
السالم على صفي وابن صفيه( وكذلك شهادتنا 
بوالية اإلمام على األمة)اللهم إني أشهد أنه وليك 
وابــن وليــك وصفيــك وابــن صفيــك( ويف الزيــارة 
إقــراٌر مبظلوميــة حجــة اهلل علــى عبــاده اإلمــام 
احلســني)عليه السالم() وقد توازر عليه من غرته 
الدنيــا وبــاع حظــه بــاألرذل األدنى وشــرى آخرته 
هــواه،  وتــردى يف  وتغطــرس  األوكــس  بالثمــن 
واســخطك وأســخط نبيــك( وفيهــا لعــن ألعدائــه 
أعــداء الديــن وهــو حيمل معنى التــربي من أعداء 
أوليــاء اهلل ومــا يتحقــق فيه من معنــى الطاعة هلم 
)اللهــم فالعنهــم لعنــًا وبيــاًل وعذبهم عذابــًا أليمًا( 
ويف الزيــارة الســالم علــى اإلمام الشــهيد الغريب 
العطشــان وفيــه جتديــد الوالء والطاعــة له )عليه 
الســالم( )الســالم عليك يابن رســول اهلل، السالم 
عليك يابن سيد االوصياء( وفيها معنى اإلستعداد 
لقلبكــم ســلم  )قلــيب  لنصرتهــم يف كل حــني 
وأمــري ألمركم متبــع ونصرتي لكم ُمعدة حتى 
يــاذن اهلل لكــم، فمعكم معكم ال مع عدوكم 
صلوات اهلل عليكم وعلى أرواحكم واجسادكم 

وشاهدكم وغائبكم وظاهركم وباطنكم(.
 بابي أنت وأمي يا أبا عبد اهلل صلوات اهلل عليك 
وعلى املستشهدين بني يديك من أهل بيتك األبرار 

وأصحابك املنتجبني. 

زيارة الحسين عليه 
السالم ليست من 

األمور الموروثة عن 
اآلباء المقلدةِ عنهم 

كمختلف التقاليد 
التي دأبت عليها 
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 وضمــن هذا املخطط كان االمام احلســني 
عليه السالم محل املسؤولية والوراثة الطبيعية 
ألؤلئــك األوليــاء يف األرض، فأمتد صداه من 
عمــق الزمــان يف سلســلة ربــط فيهــا املاضي 
باحلاضــر، فمــا كان اال ان وهــب نفســه 
لألمــة شــهيدًا بطريقة اقشــعرت هلــا األبدان 
وانزعجت منها االنســانية، حني اعرتض على 
الظلــم واراد قيــادة حركة االصــالح الديين 
واالنســاني واالخالقــي والعــودة باجملتمع اىل 
صفــات كانــت علــى عهد رســول اهلل )صلى 

اهلل عليه وآله(.
 وعندمــا قال: )أمنا خرجــت لطلب اإلصالح 
يف امــة جــدي حممــد صلــى اهلل عليــه وآلــه( 
قوبــل بالقتــل، فأعطــى للمجتمــع اإلســالمي 
مســتوى من الشد الرتبوي وعمقًا من اجلذب 
املعنــوي، وعلــم روحــي له الفــداء ان االمر ال 
يتحقــق اال بإجيــاد طريقــة يهــز بها املشــاعر 
والظمائــر، وحيقــق وعي عام خيلد وميتد مع 
الزمــن، ويتطــور يف قلب كل عصر مع كل 
ذكــرى.. أال وهــي مأســاة الطــف األليمة يف 

كربالء.
فتلــك الواقعــة املروعــة قباًل كانــت حاضرة 
يف علم اإلمام احلســني عليه السالم، وكان 
طائعــًا خمتــارًا للمصــري الــذي ينتظــره، وهو 
يعلــم مستســلمًا لقــدره، وقــال يف أول خطبة 
لــه عليه الســالم: )وخرّي لي مصــرع انا القيه 
كأني بأوصالي تقطعها عسالن الفلوات بني 
النواويــس وكربــالء فيمــألن مين اكراشــًا 
جوفــًا واجرية ســغبًا ال حميــص عن يوم خط 
بالقلــم، رضــا اهلل رضانــا أهــل البيت، نصرب 
علــى بالئــه ويوفينا اجــور الصابرين( وأشــار 
خبطبتــه اىل الرتابط بني حمنته وحمن بعض 
األنبيــاء وقــال: )ان من هــوان الدنيا على اهلل 
ان رأس حييــى بــن زكريــا عليهمــا الســالم 
اهدى اىل بغي من بغايا بين اســرائيل( فأراد 
اعطــاء فكــرة أن رأســه الشــريف ســيجري 
عليــه مــا جرى على رأس حييى عليه الســالم 

سيهدى اىل الباغي يزيد.
احلكمة من حركته:

احلكمــة مــن وراء حركــة االمام احلســني 

عليــه الســالم انه اعطــى زمخًا واشــعل فتيل 
يتوقــد منــه االميــان وأيقــظ ضمائــر كادت 
متــوت، وأعــادت قضيتــه تفكــري االنســان 
املســلم بنفســه، لئــال يــرتك لعقيــدة مزيفــة 
مبتدعــة مليئة بالشــوائب واملصــاحل الذاتية، 
وجــه  ســّود  مــا  االســالمي  التاريــخ  يف  ألن 
احلقيقــة ووضــع فيــه ما نســب اىل االســالم 
وبدلــوا وحجبوا حقائــق واحرقوا الكثري من 
النصــوص الــيت هلــا مســاس بعقائــد النــاس 

واملسلمني .
فأراد االمام احلسني عليه السالم تغيري هذا 
الواقــع حبركــة مــن اجملتمع، هم بأنفســهم 
يبقــوا متفرجــني متخلفــني حتــت وطــأة  اال 
الفاســدين واعالمهــم الــذي اســتثمر الواقــع 
االســالمي برمتــه ملآربهــم، فاألمــور ضبابيــة 
اصبحــت امــام األمــة، ولــو علــم املســلمون 
مأســاة  مــن  جــرى  ومــا  النكبــة  حبقيقــة 
االســتغالل الســم الديــن، وانهــم غــريوا مــن 
مفاصل األخالق واملبادئ االسالمية الندفعوا 

ملعاجلة اآلالم اليت تنتظرهم.
مــن هذه النقطــة وعظ االمام احلســني عليه 
الســالم الناس، ودفعهم اىل التفكري جبدية 
يف طريقــة إلعــادة اســالمهم، فاعــرتض على 
االستسالم ألفكار واعمال بين مروان وأمية 
وبين العباس وثار على مناهجهم اليت هي من 
تسويالت الشيطان الذي قال تعاىل: )أَلْقُعَدنَّ 

هَلُْم ِصَراَطَك املُْسَتِقيَم( }األعراف/16{.
احلســني  اإلمــام  قــاده  الــذي  االصــالح  إن 
عليــه الســالم اراد بــه احبــاط وختريــب تلك 
التصرفــات ومنــع ذلــك املد امللعــون، وايقاف 
وتدابريهــم  ســعيهم،  يف  املضلــني  حركــة 
املشــتقة من الضغوط النفســية جتــاه الدنيا، 
وهــو قوله تعــاىل: )َوَأَضــلَّ ِفْرَعــْوُن َقْوَمُه َوَما 
َهَدى(}طه/79{، فأدركنا ان نهضة االمام 
احلســني عليه الســالم شــأنها بناء دنيا فيها 
احلياة العادلة، تفضي اىل حياة سعيدة ابدية 
يف اآلخــرة خبــالف دنياهم املســنونة بأخطاء 
قامــت علــى اســاس مــن التحريــف الكبــري 
والزيف الكثري ينســبونه اىل اإلســالم، وهم 

واهمون فال الدنيا تستقيم هلم وال اآلخرة.

ومــا كان مــن اإلمــام ليســكت او يصمــت 
علــى ما يرى مــن ايهام املســلمني واضالهلم، 
ولديــه مــن األخبــار املســبقة من جده رســول 
اهلل صلــى اهلل عليــه والــه قولــه )ان اخلالفــة 
حمرمــة علــى ال ابــي ســفيان وعلــى الطلقاء 
وابناء الطلقاء، فإذا رأيتم معاوية على منربي 

فابقروا بطنه(.

إيقاظ اجملتمع من الغفلة:
االمام احلســني عليه الســالم واجه مشــكلة 
عــدم قــدرة النــاس علــى التمييــز بــني احلــق 
والباطــل، ومــن هو االمــام احلقيقي ومن هو 
اخلليفــة الشــرعي، بســبب االعــالم املضــاد 
الــذي اثــر علــى جمتمــع املســلمني، فصــوروا 
مــا ال ميكــن للعقل قبوله، فمثــاًل قالوا (أن 
من غلب وقهر واســتحوذ على السلطة بالقوة 
وان كان فاســقًا غاصبًا شاربًا للخمر قاتاًل 
للنفــس احملرتمــة ميكنــه ان يشــغل منصــب 

خليفة رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله(.
الســالم  عليــه  احلســني  االمــام  اراد  لقــد 
مــن األمــة اعــادة النظــر يف اطــار العقيــدة 
اجلــرم،  فداحــة  اىل  والتنبيــه  الصحيحــة 
وان تلــك مــن تســويالت من غصــب احلكم 
لصاحلــه، وكأنــه عليــه الســالم يقــول: فال 
ميكنكــم قبول البــدع والوقــوع حتت تأثري 
األســر الفكــري واخلــوف الســلطوي، وألنه 
مل يــَر أيــه معاجلــة من املســلمني للتغري، برز 
يســتنهضهم بدمــه وحيركهم بالفــداء ليلغي 
جبنهم ويعطيهم اجلرأة وفاًء لقول رسول اهلل 
)صلى اهلل عليه وآله(: من رأى سلطانًا جائرًا 
مســتحاًل حلــرم اهلل ناكثًا لعهــد اهلل خمالفًا 
لســنة رســول اهلل )صلى اهلل عليه وآله( يعمل 
يف عباد اهلل باألثم والعدوان فلم يغري ما عليه 
بفعــل وال قــول كان حقًا على اهلل ان يدخله 

مدخله(.

احلسني عليه السام امام السام:
ثــورة اإلمام احلســني عليه الســالم مل تكن 
مســلحة، وإمنــا كانــت ثــورة اصــالح فكر 
وعقيــدة وتصحيــح مبــادئ، امــا القتــال فقد 

السيد فاروق ابو العربة

نهضة االمام الحســين عليه الســالم ال تمثل واقعة الطف فحسب، وانما هذه المعركة الفاصلة كانت خالصة 
لجهود األنبياء والمرســلين في اهدافهم ومناهجهم، من ادم ونوح وابراهيم وموسى وعيسى ومحمد )صلى 

اهلل عليه وآله( والى جميع االحداث التي عملت على مستوى التغيير في المجتمعات.

موسوعة اإلصالح
اإلمام الحسني عليه السالم

»انما خرجت لطلب اإلصالح يف أمة جدي«
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ُفــرض علــى اإلمــام فرضــًا،  وهو عليه الســالم كشــف عن هذه 
احلقيقــة بقولــه :)إن الدعي ابن الدعي قد ركز بني اثنتني، بني 

السلة وبني الذلة وهيهات مّنا الذلة(.
فالطاغيــة يزيــد مل يــرتك لإلمام عليه الســالم أي خيار آخر غري 
احلــرب، فلهــذا وإن كانــت املواجهــة عســكرية فهــي مواجهــة 

عقائدية بامتياز.

نهج االمام احلسني عليه السام السياسي:
اإلصالح السياســي على رأس ما يصلح الناس ألن الشــعوب على 
اديــان ســالطينهم، وملــا كانــت املقــدرات بيد احلاكــم اجلاهل 
املتهتــك، فهــو حيركهم كيف يشــاء حنو الضــالل، وعندما بلغ 
امســاع ســيد الشــهداء ان يزيــد أصبــح هــو اخلليفــة علــى األمــة 
اإلســالمية، قال عليه الســالم:)على االســالم الســالم إذ قد بليت 
األمة براع مثل يزيد( فهذا كاٍف ان جيعل اإلمام احلســني عليه 
الســالم يدخــل يف صــراع مع الســلطة األموية، وواجــه ضغوطهم 
بضغوط عدم املبايعة، فعكس رؤيته الشــرعية لألمة ضد أعتى 
طغاة األرض، واستخدم اسلوب اخلطاب السياسي باجلهاد، بعد 
أن يأس من وعظ القوم وارشادهم بالعودة اىل االسالم احلقيقي 
فلم يتعظوا ومل يقبلوا منه الدعوة اىل احلوار، ومل يبدأهم بقتال 
رعايــة للصحــوة والعــودة اىل الصــراط املســتقيم، اىل ان شــرعوا 
هــم باالعتــداء، وهــذا ســّر خلود واقعــة الطــف وتأكيداتها على 
ان احلــركات االصالحيــة ال يقودهــا امثال يزيــد، وامنا يقودها 

االبرار الصاحلون امثال االمام احلسني عليه السالم واصحابه.
والــذي يقــرأ التاريــخ بعد احلادثــة يرى مدى انتشــار الصحوة يف 
االمــة االســالمية، واالنتصــار العظيــم الــذي حققــه اإلمــام علــى 
اســاس فضح كفر األمويني وخط دكتاتورية خلفائهم، وتلمس 
الناس ليس فقط كفر ونفاق هؤالء فحسب، بل كل من حكم 
فيما بعد بغري ما انزله اهلل هو من  صنف املنحرفني امثال يزيد.

من ذلك احلني تشكلت يف اجملتمع قضية متميزة ألحرار العامل، 
وهي الدعوة للوقوف مع احلق ضد الباطل، واصبح احلسني عليه 
الســالم نرباســًا لــكل املرتدديــن واســوة يف البــذل والعطــاء جتاه 

استحقاق احلياة االبدية والذكر اخلالد.

الراءة من اعداء اهلل: 
الكفــر واالميــان ال بــد ان نضــع بينهــا خطــًا امحــرًا، فالعــداوة 
قائمــة علــى التنافــر اىل يوم الديــن، وال ميكن مجعهما يف قلب 
املسلم، ولكن باإلمكان مجع )التولي والتربي(، بل جيب على 
املوالــي ألوليــاء اهلل الــرباءة مــن اعــداء اهلل، وهــو مــا امتــاز بــه 
الفكــر االســالمي عن باقي األديان واحلــركات والنظريات 
اإلصالحيــة، فاملســلم احلقيقــي يوالي املؤمنــني ويوافق على 
ما قام به االمام احلســني عليه الســالم  يف نهضته ويعادي 
الكافرين واملنافقني اعداء الدين من بين امية امثال يزيد 
علــى مــا قام بــه من شــناعة يف اليوم العاشــر من احملرم 
وامثــال معاويــة عندمــا حــارب اخلليفــة الشــرعي علــي 
بــن ابــي طالب عليه الســالم وقتل ســبط النــيب االمام 
احلســن عليــه الســالم، واالمــة االســالمية مل تكن 
على قدر املســؤولية يف ردودها جتاه اولئك فأضطر 
هــو عليــه الســالم للوقــوف بوجــه النفاق وقــال )اال 
تــرون ان احلــق ال يعمــل بــه وان الباطل ال يتناهى 
عنــه( وترك البــاب مفتوحًا لألجيــال مؤكدا ان 
عليهم يف عقيدتهم ان يكتشــفوا العناصر اليت 
تســببت باالختــالف الذين تطرفــوا وجعلوا من 

التقاتل سنة يف االمة.
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مــن  الرســول االكــرم يف أكثــر  حتــدث 
مناســبة ويف أكثــر مــن موقــف كحديــث 
تناقلتــه كتــب  الــذي  املعــروف  )الثقلــني( 
كافــة  املســلمني  عنــد  املعتــربة  احلديــث 
مبختلــف مذاهبهــم، وقــرن فيــه أهــل بيتــه 
ـ  وجعلهمــا  اجمليــد،  بالقــران  الكــرام 
جَمَتمَعــنيِ ـ أمانــًا مــن الضاللــة حتــى ورود 
احلــوض عليه يــوم الفزع األكرب، ما كان 
مدفوعًا بعاطفة حب القرابة أو بأية عاطفٍة 
أخــرى أو بهــوى وجــدِه يف نفســه، فالقــرآن 
الكريم وبلســان عربــي مبني برأه من ذلك 
يف قوله تعاىل: ))َوما َيْنِطُق َعِن اهلوى * إْن 
ُهَو إاّل َوْحٌي يُوحى * َعلَّّمُه َشــديُد القوى(( 

)النجم:5-3(.
ومثله كان اإلمام علي )عليه السالم( وهو 
يشــيد بالعرتة الطاهرة؛ ألنه يدور مع احلق 
حيثمــا دار، فــكان وصفــه هلــم ينطلق من 
هذا احلق وال يتجاوز ما هم أهل له منه. 

1. أهل البيت وفضلهم عند اهلل تعاىل:
ملا كان أهل البيت )عليهم السالم( املوضع 
األمــني، القوي، فقد وجده اهلل أهاًل حلفظ 
دينــه، واملــكان احلصــني الــذي يــودع فيه 
أســراره، واملعقــل الــذي يأمتنه علــى معامل 
شــريعته، ووعــاًء قويــًا حيفظهــا مــن كل 
شائبٍة أو عيٍب، ولقوة هذا املكان احلصني 

فقد كّنى ـ عليه السالم ـ أهل بيته ـ بأنهم 
اجلبــال الشــاخمات والكهــوف احلصينة، 
وهــم األســاس الصلــب الذي يرتكــز عليه 
ديــن اهلل، وينبثــق منــه يقني املوقنــني، إليهم 
يرجــع التائبون، وهلذا كان هلم حق الوالية 
على بين البشر، فهم أوصياء جدهم املبعوث 

رمحة للعاملني وورثة علمه. 
يقول عليه الســالم: )وهم موضُع ِسّرِه وجلُأ 
أمــِرِه وَعيَبُة علِمــِه وَموِئُل ُحكِمِه وكهوُف 

ُكُتِبِه وجباُل دينِه(. 
)ُهْم أساُس الديِن َوِعماُد الَيقنِي إليِهْم يفيُء 
الغالــي وبِهــْم َيلَحــُق التالي وهَلُْم حــقُّ الواليٍة 

وفيهم الَوصّيُة والِوراَثة(. 

2. أهــل البيــت )عليهــم الســالم( والرســول 
الكريم )صلى اهلل عليه وآله وسلم(.

مــا كان ألهل البيت )عليهم الســالم( هذه 
املنزلــة العاليــة عنــد اهلل تعــاىل إال ألنهــم 
مســتحقون هلا، فهم مربؤون من كل دنس 
منزهــون مــن كل رجــس مطهــرون من اهلل 
تطهــريًا، هــذا أوال، وثانيــا: ألنهــم الشــجرة 
الرســالية الوارفة الظالل، امتدادًا لرســالة 
الرســول حتى يــرث اهلل األرض ومن عليها، 
تلــك شــجرة النبــوة، وهــم )عليهم الســالم( 
أغصانهــا ومثارها، حتت ظل تلك الشــجرة 
حط اهلل رســالته، فكانت موئاُل ملالئكته 

خيتلفــون إليها يف كل حني، وخيتلف إليها 
أراد  أو مــن  مــن طلــب علمــًا أو حكمــًة 
االرتــواء مــن املنهــل الصــايف مــن ينبوعهــم 

النقي، فيجد ذلك قريبًا ومطلبه سهاًل.
يقول )عليه الســالم(:- )حَنُن َشــَجرُة النُّبوِة 
وحَمطُّ الرِّســاَلِة وخَمَتَلُف املالئكِة ومعاِدُن 

الِعلِم وَينابيُع احلكم(.
ويقول )عليه الســالم(:- )ُأسَرُتُه َخرْيُ اأُلَسْر 
ُمعتِدلــة  أغصاُنهــا  َشــَجرٍة  َخــرْيُ  وَشــَجَرُتُه 

َلٌة(. ومثاُرها ُمَتَهدِّ

3. علم أهل البيت )عليهم السالم(: 
إذا كان النيب )صلى اهلل عليه وآله وســلم( 
قد فتح لكبري اهل بيته من بعده علي)عليه 
الســالم( ألــف بــاب مــن العلم ينفتــح له من 
كل بــاب ألــف بــاب، فمن أوىل بهــم بولوج 
مدرسة اإلســالم الكربى املشرعة أبوابها، 
يتدارســون فيهــا قــرآن ربهم اجمليد وســنته 
وهــم  أيديهــم،  يف  فمفاتيحهــا  الشــريفة، 
خزنــة العلــم وأبوابــه، والدالــون عليه، فمن 
أتــى غريهــم عاد خائبــًا خبفي حنــني، ومن 
طلبــه مــن ســواهم مل جيد إال ســرابًا، فهم 
الوعــاء الــذي وعــى مــن القــران كرائمــه، 
وكيف ال يكونون كذلك، وهم الكنوز 
الــيت قدمتهــا يــد الرمحــن الكرميــة لبين 
البشــر، وطبعتها بطابــع الصفات الكرمية 

أهل البيت يف نهج البالغة
مهــدي الظـاملي
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الصــدق  فكالمهــم  الفاضلــة،  والســجايا 
وصمتهــم أفضــل مــن أشــرف كالم، فهــم 
رواد أهــل احلــق والبــد أن يصــدق الرائــد 

أهله. 
الّشــعاُر  )حنــُن  الســالم(:-  )عليــه  يقــول 
ُتؤتــى  وال  واألبــواُب  واخَلَزَنــُة  واألصحــاُب 
الُبيــوَت إال مــن أبواِبهــا َفمْن أتاهــا من غرِي 

َي سارقًا(.  أبوابها مُسِّ
ويقول )عليه السالم(:- )َفُهْم َكراِئُم القرآِن 
َوُهــم ُكنــوُز الرمحِن إن َنَطقوا َصَدقوا وإْن 

َصَمتوا مًل ُيسبُقوا َفْلَيصُدْق رائٌد أهلُه(. 

4. منطق أهل البيت )عليهم السالم( وشيء 
من صفاتهم األخرى: 

إذا كان كالم أمري املؤمنني )عليه السالم( 
فــوق كالم املخلوقني وحتت كالم اخلالق 
ـ كمــا هــو كذلــكـ  فأهــل البيــت )عليهم 
الســالم( كلهــم أمــراء الــكالم وقادتــه، 
ففــي أبياتهــم نبتــت عــروق الفصاحة، وبني 

جدرانها تهدلت وتدنت غصون البالغة. 
يقول )عليه السالم(:- )وإّنا أُلمراُء الكالِم 
لْت ُغصوًنًه(.  بْت ُعروقُه َوَعلينا َتهدَّ وفينا َتَنشَّ
ويتنقــل اإلمــام )عليــه الســالم( بــني صفات 
أهــل البيــت، فيمر عليها صفــة بعد أخرى، 
فهــم الذيــن يعيــش العلــم بــني أكنافهــم، 
وميــوت اجلهل عنــد أقدامهم، وهم احللماء 
أقصــى درجــات احللــم، فمــن مــدى حلمهم 
نستوحي مقدار علمهم، فهم القمة يف كل 
فضيلة، فظاهرهم خيرب عن شرف الباطن، 
كمــا خيرب الصمت عن مكنون احلكمة 
املنطوية يف منطقهم، وهم يدورون من احلق 
حيثما دار، ال خيالفونه  وال خيتلفون فيه. 
يقــول )عليــه الســالم(:- )ُهــْم َعيــُش الِعلــِم 
رِبُكم ِحلمُهم عن َعلِمِهم،  وموُت اجَلهِل، خُيْ
َوَظاهُرُهم َعْن باِطِنِهم، َوَصْمِتِهم عن ِحَكِم 
َمنِطِقِهــم، ال خُياِلفــوَن احلــقَّ وال خَيَتلفــوَن 

فيه(.
ثم انهم )عليهم السالم( ميسكون بأيديهم 
املقدسة أزمة احلق، وهم األعالم الواضحة 
يهتــدي  فيهــا  الطريــق،  ظلمــة  تنــري  الــيت 
الضالون املتحريون، أفليس من حقهم ـ إذن 
ـ أن تنزهلم األمة بأشــرف املنازل وأفضلها، 
تلــك املنــازل اليت أرادها اهلل هلــم يف قرائنه 
اجمليــد، وأن تردهم أنقى املوارد وأصفاها، 

لريتووا منها كما ترتوي اإلبل الظمأى. 
ِعــرَتُة  )وبيَنُكــم  الســالم(:  )عليــه  يقــول 
َنِبّيُكــم وهــم أّزمــُة احلــقِّ وأعــالُم الديــِن 
وأِلســَنُة الّصــدِق، فأنزلوهم بأحَســِن منازل 

القراِن وِردوُهم ُوروَد اهليِم الِعطاش(. 

5. أهل البيت دعائم اإلسالم وعماده: 

إذا كان بيــت اإلســالم ال يقــوم إال بدعائم 
فليــس  أوده،  تقيــم  وأعمــدة  تســنده  قويــة 
غــري أهــل البيت يصلح أن يكــون الدعامة 
والعمــاد، فهم أقوياء يف دين اهلل، خملصون 
يف طاعتــه، عاملــون مبــا يصلــح أمــر األمة، 
يضعــون األمــور يف مواضعهــا، يعطون كل 
ذي حــق حقــه، ال يتجــاوزون مواضع احلق، 
فــكل شــيء عندهــم موضــوع يف نصابــه، 
وتتزعــزع  الباطــل،  غمائــم  تنقشــع  فبهــم 
أركانــه، وتنقلع الســنته من جذورها، وإذا 
كان غريهــم يأخــذ أمــور دينــه عــن طريق 
االخبــار والروايــات، فهــم ينطبــع الديــن يف 
نفوســهم، ويتغلغــل يف عقوهلــم، ومثل هؤالء 
الذين يعقلون أمر دينهم، ويرعونه بأنفسهم 
قليلــون، أمــا أولئــك الذيــن يأخذونــه عــن 

طريق األخبار والروايات فهم كثريون. 
يِن  يقــول )عليه الســالم(:- )ُهــْم َدعاِئــم الدِّ
يف  احلــقُّ  عــاَد  ِبهــم  االعِتصــاِم،  ووالِئــُج 
ِنصاِبِه، وأنــزاَح الباِطُل عن َمقاِمِه، وانَقَطَع 
لســاُنُه عــن مْنَبِتِه، َعَقلــوا الّديَن عقَل وعايٍة 
وِرعايــٍة، ال َعْقــَل مَســاٍع وروايــٍة، فــإَن رواَة 

العلِم كثرٌي، ورعاُته قليٌل(.
ثم أن اهل البيت ال ختلو األرض منهم ابدًا: 
حاضــر منظور أو غائٌب مرتقب، وهل ختلو 

األرض من جنوم السماء؟
آِل  مثــَل  إنَّ  )َأال  الســالم(:-  )عليــه  يقــول 
حممــد )صلــى اهلل عليه وآله وســلم( َكَمَثِل 

جنوِم السماِء؛ إذا خوى جنٌم طلَع جنٌم(

6. أهــل البيــت وادعاء اآلخرين الرســوخ يف 
العلم:

يتســاءل اإلمــام )عليــه الســالم( عــن اولئك 
الذيــن يزعمــون أنهــم الراســخون يف العلــم 
دون أهــل البيت )عليهم الســالم(، ويصفهم 
بأنهــم كاذبــون، يبغــون ظلمــًا وبهتانًا على 
آل الرســول، أنهــم حيســدون أهــل البيــت 
وعلــم  فضــل  مــن  اهلل  أعطاهــم  مــا  علــى 
ومكانة ســامية، فــاهلل تعاىل هو الذي رفع 
منزلــة أهــل البيــت )عليهم الســالم( ووضع 
اآلخريــن، وهو الذي أعطاهم كل فضيلة، 
حــرم منهــا اآلخرين، وهو الــذي أدخل أهل 
البيت حتت كساء رمحته الواسعة، وأخرج 
منهــا غريهــم، واهلل ســبحانه وتعــاىل يعطي 
النــاس اهلــدى مــن خالهلــم، ويزيــل عمــى 
القلــوب والبصائــر واألبصــار بســببهم، وأن 
اهلل غــرس اإلمامــة يف بيتهم وجعلها يف بين 
هاشــم، دون غريهــم مــن قريــش، ألنهــا ال 
تصلــح إال هلــم، وأن الواليــة فيهم حصرًا ال 
تتعداهــم، هكــذا شــاءت إرادة اهلل؛ ألنهــم 
هم القوامون على دينه، واإلمتداد الطبيعي 
لرســالة جدهم الرسول الكريم )صلى اهلل 

عليــه وآله وســلم( الــذي قرنهم بكتاب اهلل 
اجمليــد، الــذي ال يأتيه الباطل من بني يديه 
وال مــن خلفه، وهــم مثله منزهون عن كل 

باطل.
قال )عليه السالم(: )أيَن الّذيَن َزَعموا أّنهم 
الراِســخوَن يف العلِم دوَنَنا َكِذبًا وَبْغيًا، أْن 
َوَحَرَمهــم،  َرَفَعنــا اهلُل ووَضَعهــم، وَأعطانــا 
وَأْدَخَلنــا وأخَرَجهــم، ِبنــا ُيســًتعطى اهُلــدى، 
وُيْســَتجلى الَعمــى، إن اأَلِئّمــَة مــن ُقريــٍش 
َغَرســوا يف هذا البطِن من هاشٍم، ال َتصُلح 
على سواُهم، وال َتصُلح الوالة من غريهم(.

7. أهل البيت وفنت بين أمية:
ويستطلع اإلمام)عليه السالم( بعني بصريته 
الثاقبة مستقبل هذه األمة، وقد بدت عليها 
طالئــع االحنــراف، فــريى بــين أميــة ينزون 
علــى منــرب رســول اهلل )صلــى اهلل عليه وآله 
القــردة واخلنازيــر، يســوقون  نــزو  وســلم( 
األمــة حبــد الســيف إىل جاهليــة رعناء، ما 
هلا من اإلســالم إال أمسه، أشــبه ما تكون 
جباهليــة أحفادهــم اليــوم مــن داعــش ومن 
لــف لفهــم، يتخذون عبــاد اهلل خــواًل، ومال 
املســلمني مغنمًا فأين سيقف أهل البيت يف 
هــذه الفتنــة العميــاء، اليت حتــرق األخضر 

واليابس؟ 
حيــدد )عليه الســالم( هذا املوقــف حتديدًا 
دقيقًا، فالفتنة وإن كانت ستطال اجلميع، 
لكنهــا بالنســبة إليهــم ســتنال مــن دنياهم 
ومنهــم ومن شــيعتهم الشــيء الكثري، قتاًل 
وتعذيبــًا وحرمانــًا مــن احلقوق، وســبًا على 
منابــر الفتنــة، لكنها لن تســتطيع أن تنال 
مــن معدنهــم الصلــب وعقيدتهــم الراســخة 
ال  كمــا  احلنيــف،  بإســالمهم  وإميانهــم 
تســتطيع أن تزحزحهــم عــن مراتبهــم الــيت 
رتبهــم اهلل فيهــا قيــد أمنلــة، فهــم يف كل 
ذلــك ثابتون، مهما اشــتدت ريــاح الفتنة من 
حوهلــم، صابــرون حتــى يفرجهــا اهلل عنهــم 
تفريج اجللد ملا حتته، مبن يسوق بين أمية 
ســوق األنعام ويســقيهم بــكأس من الصرب 
والعلقــم، وأهــل البيــت )عليهم الســالم( يف 
كل فصــول هــذه الفتنــة يف منجاة منها يف 

عقيدتهم ومبادئهم وإسالمهم. 
يقول )عليه الســالم(: )َتــِرُد عليُكم ِفتَنُتُهم 
]يعــين بــين أمية[ َشــوهاَء حمشــيًة، وقطَعًا 
جاهليــًة، ليــَس فيهــا منــاُر هــدًى، وال َعَلــٌم 
ُيــرى، حنــُن أهل البيــِت منها بنجاٍة، َوَلْســنا 
عليكــم  اهلل  ُجهــا  ُيفرِّ ثــم  بدعــاٍة،  فيهــا 
َكَتفريــِج األديــِم، مِبــن َيســوُمهم َخســفًا، 
ٍة(.  ويسوقهم ُعْنقًا، ويسقيهم بكأٍس ُمَصربَّ
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الوالدة املباركة:
ولد)عليه السالم( يف احلادي عشر من ذي احلجة سنة 148هـ 
يف املدينة املنورة، وقد ورد ان والدته حبد ذاتها كانت كرامة 
مــن اهلل تعــاىل مبــا يليــق بعلو شــأنه وعظيــم منزلتــه، فقد روي 
عــن ام االمــام الرضــا )عليه الســالم(: ملا محلــت بابين علي، مل 
اشــعر بثقــل احلمــل وكنــت امســع يف منامــي تســبيحا وتهليال 
ومتجيــدا مــن بطــين، فيفزعين ويهولــين فإذا انتبهــت مل امسع 
شــيئا فلمــا وضعتــه وقــع األرض واضعا يديه علــى األرض رافعا 
رأســه للســماء حيــرك شــفتيه كأنــه يتكلــم فدخــل علــيَّ أبوه 
موســى بــن جعفر)عليــه الســالم( فقال لــي: )هنيئا لــك يا جنمه 
كرامة ربك( فناولته إياه يف خرقة بيضاء فاذن يف اآلذن األمين 
وأقام يف األيسر ودعا مباء الفرات فحنكه به ثم رده إلّي فقال: 
)خذيه فإنه بقية اهلل تعاىل يف ارضه(.عيون اخبار الرضا 30/2

سنوات عمره وحياته:
عاش اإلمام الرضا )عليه الســالم( أربعًا ومخســني سنة وأشهرًا 
على املشهور، وعلى ما هو مشهور أيضًا فإنه )عليه السالم( ولد 
يف السنة اليت استشهد فيها جده اإلمام الصادق )عليه السالم( 
وعــاش )عليــه الســالم( مــع أبيــه اإلمام موســى بن جعفــر )عليه 
الســالم( مــا يقرب من أربع وثالثني ســنة، وكانــت مدة إمامته 

وخالفته بعد أبيه ما يقرب من عشرين سنة .
عاصر )عليه السالم( بقية حكم هارون العباسي عشر سنني 
ومخســة وعشــرين يوما، ومن بعده ابنه حممد بن هارون 
املعروف باألمني وهو ابن زبيدة، ثالث ســنني ومخسة 
وعشــرين يومــًا ، ُخلع بعدهــا وأجلس مكانه عمه 
ابراهيــم أربعــة عشــر يومًا ، ثــم خرج حممد بن 
زبيــدة من الســجن بعدها وبويــع ثانيًة، فملك 
ســنة وستة أشــهر وثالثة وعشرين يومًا، ثم 
تغلب عليه وقتله أخوه ابن اجلارية عبداهلل 
املأمــون الذي ملك عشــرين ســنة وثالثة 
وعشــرين يومــًا، والــذي أنتهــت حيــاة 
اإلمــام الرضا )عليه الســالم( وإمامته 
يف عهــد املأمــون بعــد مضــي مخس 

سنوات من حكمه.

النص بامامته:
كان الرضا )عليه الســالم( حجة 
اهلل وخليفتــه يف أرضــه بعــد أبيــه 
الكاظم)عليــه  موســى  اإلمــام 
أبائــه  مــن  بنصــوص  الســالم( 
)عليهــم الســالم( . وقــد صــرح 
اإلمــام موســى الكاظــم بإمامة 

ســليل الدوحة احملمدية ثامن ائمة ال البيت عليهم السالم حجة احلق الراضي بالقدر والقضاء، غريب الغرباء 
أبي احلســن علي ابن موســى بن جعفر بن حممد بن علي بن احلسني بن علي بن أبي طالب صلوات اهلل وسالمه 
عليهم أمجعني.. تتوضأ االمم والشعوب من فيوضاته لتصل الطريق االمسى لنهج احلق ورضا اهلل تبرتك وتعاىل.

من سرية سليل الدوحة املحمدية 
اإلمام أبي الحسن الرضا عليه السالم

محود حسني الصراف
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ابنــه الرضا ومرارًا تكرارًا، دون بقية اوالده، 
وأشــهد على ذلــك اصحابــه يف مواقع عديدة، 
قــال  أبــاه الكاظــم  أن  مــا روي  ذلــك  ومــن 
للمفضــل بــن عمــر انه صاحب األمــر من بعده 

ومن أطاعه فقد رشد ومن عصاه كفر .
مصائبه وصربه عليه السالم

كآبائه واجداده ابتلي عليه الســالم مبصائب 
كثــرية جترعهــا بصــرب وثبــات من قــوم تواقة 
انفســهم للنعيــم الزائــل، مــر يف حياته مبرحلة 
حرجــة جــدا مل متــر بغــريه مــن ائمــة اهــل 
املأمــون  الن  الســالم( مجيعــا،  البيت)عليهــم 
العباســي كاسالفه امتاز حكمه بالعداء آلل 
الرسول عليهم السالم وبالظلم واجلور املستور 
وامتــاز كذلك باملكــر واحليلة، اذ مل يكن 
يظهر العداء آلل البيت)عليهم الســالم( عالنية 
امــام املأل بســبب الظروف السياســية اليت مّر 

بها سلطانه. 
فمــن اخلطــوات املهمــة اليت ســار بهــا املأمون 
لتدعيــم اركان حكمه.. اجبــاره االمام)عليه 
الســالم( علــى تولي والية العهــد بعده، ملعرفته 
باملكانــة العظيمــة اليت حيوزهــا الرضا)عليه 
السالم( يف قلوب اتباعه، بل يف قلوب املسلمني 

بعامة.
وملــا كان)عليــه الســالم( يأبــى ذلــك، فقــد 
أحل املأمــون عليــه مــرة بعــد اخــرى، حتــى بلغ 
بــه االمــر ان هــدده بالقتــل إن رفــض ذلــك، 
فوافــق االمام)عليــه الســالم( مكرهــا، وقــد 
روي عنــه يف ذلــك قولــه: ) اللهــم انــك نهيتــين 
عــن االلقاء بيدي إىل التهلكة، وقد أكرهت 
واضطــررت، كما أشــرفت من قبــل عبد اهلل 
املأمــون علــى القتل متى مل اقبــل والية عهده، 
وقد أكرهت واضطررت كما اضطر يوسف 
ودانيال عليهما السالم، قبل كل واحد منهما 
الواليــة مــن طاغيــة زمانــه، اللهــم ال عهــد اال 
عهــدك، وال واليــة لــي إال مــن قبلــك، فوفقين 
إلقامــة دينــك واحياء ســنة نبيــك حممد)صلى 
اهلل عليه واله( فإنك أنت املوىل والنصري، ونعم 
املــوىل أنــت ونعم النصــري( فقبل االمــام بوالية 
العهد وهو باٍك حزين. ولكن، استطاع االمام 
الرضا)عليــه الســالم( ان حيــّول هــذا الواقــع 
املؤمل اىل وسيلة تفضح بغي املأمون ومكره، 
فقد اشــرتط يف قبوله باالمر أن ال يولي أحدا 
وال يعــزل أحــدا وال يغــري رمسا وال ســنة، ومن 
الواضــح ان قبــول منصــب دون عمــل امنــا هو 
تصريــح واضــح بكراهته لــه، وانه جمرب على 
تقلده، الن من يسعى اىل تولي سلطان ما ال بد 

ان خيوض اعماله، ال ان ينال امسه فحسب.
كما ان االمام الرضا)عليه الســالم( اســتطاع 
ان حيتــك بأكــرب قدر بالنــاس، فتعرفوا عليه 
عن كثب، وخباصة يف انتقاله اىل بالد بعيدة 
عــن حاضرة االســالم االوىل –املدينــة املنورة- 
وممــا يــدل على ذلك مــا ورد أنه ملا توجه)عليه 
الســالم( من خراسان منصرفا إىل احلجاز يف 
قدمته االوىل، حضره مجاعة العلماء والفضالء 

مــن أهل خراســان وغريهم، وكان قد ركب 
يف العماريــة، فاجتمعــوا حولــه وقالــوا: يــا ابن 
رســول اهلل، أتفارقنــا وال تفيدنــا مــن علمــك 
شــيئا؟ أال حتدثنــا حبديــث ننتفع بــه يف ديننا؟ 
فاطلع)عليه الســالم( رأســه مــن العمارية حتى 
أشرف عليهم، وقال: )حدثين أبي عن أبيه عن 
جده رســول اهلل)صلــى اهلل عليه وآله( أنه قال: 
أن اهلل عــز وجــل يقول: االميــان حصين، ومن 
دخــل حصــين أمن من عذابي، ومن قال ال إله 
إال اهلل خملصــا دخــل اجلنــة( ثم ضرب راحلته 
وســار قليــال والناس خلفه، ثــم التفت إليهم ثم 
قال: )بشــرطها وشروطها، وأنا من شروطها(.

عوالي اللئالي 94.

من فضائله ومناقبه:
كان من زهده )عليه الســالم( أن جلوســه يف 
الصيف على حصري ، ويف الشــتاء على مســح 
ولبســه الغليــظ مــن الثيــاب، فــإذا بــرز للناس 
تزيــن هلم بأزيــن اللباس، وكان كل كالمه 
)عليــه الســالم( وجوابــه ومتثالــه انتزاعات من 
)عليــه  وكان  آياتــه،  مــن  واقتبــاس  القــرآن 
السالم( خيتمه يف كل ثالثة أيام مرة ويقول: 
لــو أردت أن أختمــه يف أقــل مــن ثالثــة أيــام 
خلتمته لكنين ما مررت بآية قط إال فكرت 
فيها ويف أي شيء أنزلت ويف أي وقت ، فلذلك 

صرت أختمه يف كل ثالثة أيام مرة . 
ومن عبادته)عليه السالم( ما رواه عبد السالم 
ابــن صــاحل اهلروي قــال: جئت إىل بــاب الدار 
الــيت حبــس فيهــا أبــو احلســن الرضــا ) عليه 
الســالم ( بســرخس فاســتأذنت عليه الســجان 
فقال: ال سبيل لك عليه فقلت : ومل ؟ فقال : 
ألنــه رمبا صلى يومــه وليلته ألف ركعة وإمنا 
ينفتــل مــن صالته ســاعة يف صدر النهار وقبل 
الــزوال وعنــد اصفرار الشــمس ، فهو يف هذه 

األوقات يناجي ربه . 
ومن كرم أخالقه ) عليه السالم ( ما حكاه 
عمــه إبراهيــم بــن العباس قــال : مــا رأيت أبا 
احلســن الرضــا )عليــه الســالم( جفــا أحــدا 
بكالمه قط، وال رأيته قطع على أحد كالمه 
قــط حتــى يفرغ منــه، وال رد أحــدا عن حاجة 
قــط، وال مــد رجليــه بــني يدي جليــس له قط  
وال رأيتــه يشــتم أحــدا مــن مواليــه ومماليكه 
قــط، وال رأيتــه يقهقــه يف ضحكــه قــط بــل 
كان ضحكه )عليه السالم( التبسم، وكان 
إذا نصــب مائدتــه أجلس معه عليها مماليكه 
ومواليــه حتــى البواب والســايس، وكان قليل 
النوم بالليل كثري السهر حييي لياليه بالعبادة 
من أوهلا إىل الصبح ، وكان ) عليه السالم ( 
كثري الصيام وال يفوته صيام ثالثة يف الشهر 
، ويقــول ) عليــه الســالم ( : ذلك صوم الدهر 
، وكان ) عليــه الســالم ( كثــري املعــروف 
والصدقــة يف الســر وأكثــر ذلــك يف الليالــي 
املظلمــة فمــن رأى مثلــه فال تصدقــوه وناهيك 
بها من خصال شــريفة وخالل طريفة وصفات 

منيفة، فيه ) ع ( وآباؤه الكرام عليهم أفضل 
أن يكونــوا أحســن  البــد  والســالم  الصــالة 
النــاس خلقــا وخلقــا، وأظهرهم فرعــا وعرقا. 
وال ينافيــه مــا ورد فيــه ) عليــه الســالم ( أنــه 
أمســر اللــون مــع أن األمســر هو الــذي بياضه 
مشــوب باحلمــرة فيســمى عند العــرب أمسر، 
وأن اإلمام ) عليه السالم ( ال يظهر للناس من 
كل شــيء إال مــا حتتملــه عقوهلم وال تنحســر 
عنــه أبصارهم وال تنفر منــه بصائرهم، فلهذا 
قالت أم الفضل ابنة املأمون زوجة ابنه حممد 
اجلــواد ) ع ( المهــا حــني دخل ) عليه الســالم 
( عليهــا فغشــي عليهــا إن هــذا الرجــل يريــين 
كل يــوم صــورة من مجاله أحتري عند رؤيتها، 
واآلن ملا دخل رأيت يف وجهه نورا أخذ مبجامع 
قلــيب وبصــري. وروي أيضــا : أن النــيب ) ص 
( كان يســمع أصحابــه مــن صوتــه يف قراءته 
القــرآن مــا حتتمله عقوهلــم ولو أمسعهم صوته 
ملاتــوا عنــد مساعه . وال شــك أن نورهم واحد 
وطينتهم واحدة من ذلك النور العظيم ، ) ذرية 
بعضهــا مــن بعــض واهلل مسيــع عليــم( ، وهلــذا 
كان األئمــة عليهم الصالة والســالم يظهرون 
خلواص شيعتهم الكرام على حسب احلاالت 
الــيت حتتملهــا عقوهلــم يف كل مقــام، فهــم 
مظاهــر احلقيقة األحديــة واحلجة على مجيع 
الربيــة ، فــال بد مــن ظهورهم لكل واحد مبا 
يناســب القابليــة ، وليس هــذا بغريب وال منهم 
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شهادته)عليه السالم(
ملــا انقلــب مكر املأمون عليــه حبكمة االمام 
الرضا)عليــه الســالم( وتأييــد اهلل تعــاىل لــه، 
وجــد ان ال مفــر اال ان يكتــم تلــك االنفــاس 
الطاهــرة ليأمــن على دنياه وســلطانه، فاحتال 
لذلك باتباعه سنة آبائه الضالني، فدس السم 

لالمام)عليه السالم( يف طعامه.
روي عــن حممــد بــن اجلهــم انــه قــال: كان 
الرضــا يعجبــه العنب، فاخذ منه شــيء فجعل 
يف موضــع اقماعه االبــر اياما، ثم نزعت منه، 
وجيء به اليه فاكل منه وهو يف علته فقتله.

وورد يف خرب: ان املأمون أمر عبد اهلل بن بشري 
أن يطــول أظفــاره، وأخرج إليه شــيئا كالتمر 
وقــال: اعجــن هــذا بيــدك مجيعــا، ثــم أمــر 
للرضا)عليــه الســالم( عليــه الســالم بالرمان، 
وأمر البن بشري أن يعصره بيده، ففعل، وسقاه 

املأمون للرضا بيده.
 وروي عن ابي الصلت اهلروي انه قال: دخلت 
على الرضا وقد خرج من عند املأمون، فقال: 
)يــا أبــا الصلــت قــد فعلوها( وجعــل يوحد اهلل 

وميجده.
ارحتــل االمــام الرضا)عليه الســالم( اىل جوار 
ربــه يف الســابع عشــر مــن شــهر صفــر عــام 
203هـــ مظلومــا مهضومــا، فســالم عليه يوم 

ولد ويوم ميوت ويوم يبعث حيا.
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وقعت يف اإلسالم بني نهضة احلق وصراع 
الباطل من أجل اســتحواذ على نعيم زائل 
وجاه كاذب ليعتلي هامات الرجال وحيز 
رقــاب اخلــري واإلصــالح مــع مــن غرتهــم 

الدنيا وزينتها ومات عنده ضمري احلق.
وحسب ما ذكر املؤرخون إنها كانت يف 
ابتداء ذي احلجة ســنة )36(هـ وانتهت يف 
صفر )37(هـ، وقيل إنها يف سنة )38(هـ، 
وقتل فيها من الطرفني ما يربو على املئة 

وعشرة آالف، وقيل سبعون ألفًا.
ويف روايــة معتــربة عــن عبــد اهلل بن قيس 
قال: ... أخذ أبو األعور وحرزه على الناس 
فشــكى املسلمون فأرســل)عليه السالم( 
فوارس على كشــفه، فاحنرفوا خائبني، 
فضــاق صــدره )عليه الســالم( فقال ولده 
اإلمــام احلســني )عليــه الســالم(: أمضــي 
إليه يا أبتاه؟، فقال )عليه السالم(: امِض 
يــا ولــدي، فمضــى مــع فــوارس فهــزم أبا 
األعــور  الســلمي ...، وأتــى أبــاه وأخــربه، 
فبكــى أمــري املؤمنــني )عليــه الســالم(، 
فقيــل مــا يبكيــك يا أمــري املؤمنني وهذا 
أول فتح بربكة احلســني )عليه السالم(؟ 
فقال )عليه الســالم(: ذكرت إنه ســيقتل 

عطشانًا بطف كربالء...
ومــن الذيــن استشــهدوا يف حــرب صفني 
الصحابــي اجلليــل عمار بن ياســر )رضي 
اهلل عنه( الذي قال عنه رســول اهلل )ص(: 
يــوم  وكان  الباغيــة(،  الفئــة  )ســتقتلك 
صفــني يقــول: يــا أيهــا الناس الــرواح إىل 
اجلنة، وقال حني نظر إىل راية عمرو بن 
العــاص: واهلل إن هــذه الرايــة قــد قاتلتها 
ثالث مرات وما هذه بأرشدهن، ثم قال:

حنن ضربناكم على تنزيله
  فاليوم نضربكم على تأويله

ضربًا يزيل اهلام عن مقيله
ويذهل اخلليل عن خليله

أو يــرجـــع احلــق إلـى ســـــبـيلـه
      

كان فارســًا شــجاعًا ونبياًل وعند أبواب 
رضا اهلل تبارك وتعاىل لينتشــي من طيب 
الفــردوس ويقبــل علــى الرســول األكــرم 
)صلــى اهلل عليــه وآله وســلم( بطريق اهلل، 
محــل عليــه ابــن جــزء الســكيكي وأبو 
العادية الفزاري، فأما أبو العادية فطعنه، 

وأما ابن جزء فاحتز رأسه...

وحــزن عليه أمري املؤمنني )عليه الســالم( 
وبكــى، وروي إن أمــري املؤمنــني )عليــه 
الســالم( طــاف يف القتلــى فوجــد عمــار 
)رضي اهلل عنه( ملقى بينهم، فجعل رأسه 

على فخذه وأنشأ يقول:

إال أيها املوت الذي ليس تاركي
  أرحين فقد افنيت كل خليِل

أراك بصريًا بالذين أحبهم 
كأنك تأتي حنوهم بدليل

يــوم استشــهد نيفــًا  وكان عمــر عمــار 
وتســعني ســنة... ودفنه أمري املؤمنني)عليه 
الســالم( يف ثيابــه ومل يغســله... وشــهد 
الواقعــة خزميــة بــن ثابت األنصــاري )ذو 
الشــهادتني( وهــو ال يســل ســيفًا وقال: ال 
أصلــي خلف إمام حتى يقتل عمار فأنظر 
من يقتله، فإني مسعت رســول اهلل )صلى 
اهلل عليه وآله وسلم( يقول: )ستقتله الفئة 
الباغيــة( فلمــا قتــل عمار قــال: قد حانت 
لي الصالة، ثم اقرتب فقاتل حتى قتل...  

واقعة صفني
مهدي محود
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لقاء مع الشاعر مرتضى شكر

شهيد املنرب احلسيين السيد جواد علي السيد حممد شرب

الشاعر العارف السيد عبد احلسني الشرع

جاسم النويين يف 
ديوان »الوالية«

إعداد وإشراف:
احمد الكعبي

اخلطيب الشيخ عبد الزهراء الكعيب:
»وإن كنت لست شيعيا«
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تنجبلك امجل جديل وامشحال بتها
هنالــك مــدارس عــدة للقصيــدة احلســينية 
حاليــا يف الســاحة )النجفيــة، الكربالئية، 
هــل  املغرتبــة(  والقصيــدة  العــراق،  عمــوم 
متتلك مالحظات عنها وألي منهما تنتمي؟

حتتــل املدرســة النجفيــة املرتبــة العليــا يف 
موهبتــه  وصقــل  الشــاعر  حتقيــق كمــال 
ورفدهــا باألســس الشــعرية الرصينــة الــيت 
ترقى به وبها اىل قمة شــعرية شــاخمة، وانا 
مــن هــذه املدرســة الــيت افاضــت علــي مــن 
شــالالتها ما جعلين اكون يف موقع متقدم 

على قمة الشعر:
تظل والييت للشعر شريان

تتفجر بكل دكه قصيدة
درة جمد تزهي بتاج االميان

تتشظة بأناشيد العقيدة
عكاظ تشوفها بعيون األزمان

انهل من شعرها الي تريده
منبع كوثري ترتاه اآلمال

تنهل زودها منه الرواية
تسجدله القوايف لو حجه او كال

هلل الشعر صار النجف ايه
لــو طلــب منــك ان حتــدد ثالثــة شــعراء يف 

املقدمة، هل تضع امسك ضمنهم؟
لســت انــا مــن يضــع امســي ضمــن املراتــب 
الثــالث يف مقدمــة الشــعراء بــل ان اربــاب 
احلرفــة هــم الذيــن يضعون امســي بني تلك 
االمســاء واملتذوقــون للشــعر ايضــا يضعــون 

امسي بني ثالثة امساء يف املقدمة:
هاك احبر بنزيفي بعني وجدان

وخليين امبجان اليب تراني
ما بني السطور ايلوح عنوان

خبور ايطرز امشوع الصواني

الرسالي النازف يف تلك البقعة:
دم الضحية بارض الفده احروف

غزهلا الشاعر بأعذب قوايف
تشاهدها ابنزيز القافيه اتطوف

دمعة كربال ابعني اليوايف
هــل حتــب اســلوب التلميــح أو التصريــح يف 

قصائدك؟
قــوة القصيــدة يف وقتنــا املعاصر تكمن يف 
الصــورة املنســوجة بصيغــة حرفيــة لريبــط 
املســتمع مــع الشــاعر  واختــاذ منهجية ثورة 
االمام احلســني عليه الســالم اي ان التلميح 
جيعــل من املســتمع اذنــا صاغية لالســتماع 
مبــا يطــرح علــى طاولــة احليــاة اليومية من 
مشاكل واعالم املستمع بان الشاعر يعيش 

معاناة الشعب اليومية:
أحسني التضحية والتضحية احسني

املصيبة اعيون ما هجرت دمعها
مجرة كربال ما باعت الدين

وصالة الليل تتباها بشفعها
التجربــة  ســنني  بنــت  رأيــك  يف  القصيــدة 

الشعرية ام بنت اللحظة؟
القصيدة بنت التجربة الشعرية وذلك يتضح 
يف التجــارب الشــعرية الســابقة الواضحــة 

للعيان يف الساحة الشعرية:
عمر القصيدة ايلوح من وحي اخلربة

وتبديلك االياك كال عربة فكرة
ايهمــا اقــرب اىل ذاتــك؛ احلديــث ام القديم 

من الشعر؟ وملاذا؟
كال الضربــني حيــث ان تالحقهمــا ينتــج 
جيــال مــن الشــعر املتميــز واملثــري لالعجاب 
وذلــك ألن يف القديــم التجربــة ويف احلديث 

االبداع:
صورة امس واليوم لو زاوجتها

كم عمرك الشعري؟
يتحــدد عمــري الشــعري بنــاًء على مــا انثره 
شــعرا علــى ســجادة العطــاء اليومي للشــعر 
واملنرب احلســيين ال على االربعة واخلمســني 

عاما املؤشرة اىل سلة عمري الشعري
ما دام القلم ينبض باالبداع

على اسطور الورق ينزف مشاعر
وقوايف تزوك اشفاف االمساع 

اذا انه وجب اتسمه شاعر
هــل تــرى ان العمــر الشــعري وحــده كاف 

لنضوج الشاعرية؟
والصــورة  الفكــري  الــروض  خصوبــة  ان 
الشــعرية املنســوجة بأنامــل الفــن االبداعي 
املعاصر والشــاعرية الفياضة واالطالع على 
مــا جتــود بــه قرائــح الشــعراء املبدعــني من 

لوحات فنية كما اوضحه:
ما طولك مثقف انته موهوب

وبنات افكارك بعمر البكاره
نشيد بالية موعد يسكن اكلوب

بال استئذان وباليه استخاره
هــل تــرى ان معرفــة الــوزن الشــعري ختلــق   

شاعرا؟
الشــاعر  يعــرف  ان  الضــروري  مــن  ليــس 
الوزن، بل ان معرفة الوزن تســكن يف رؤاه 
االبداعية للتجديد واحداث طفرة وراثية يف 

تالقح األوزان:
كل فنان مبدع اذنه  قيثار

وترتجم ما كتب انشودة غضه
مو اوزان تتقاطع باألفكار

مو جلمات بشفاف ومضه
ما أعمدة بناء القصيدة يف نظرك؟

جتربــة الشــاعر الشــعرية ومــا يكتنــزه من 
الثقافــة الفكريــة وماهيــة واقعــة الطــف 
يف الرؤيــا العلميــة والذوبــان يف تــالل الــدم 

أناس ســمعوا قصائده وآخرون قرؤوها وبين السمع والقراءة نجد المشاعر 
تتدفــق متماثلة وهي تنصب في محور االحســاس المرهف الممزوج بوالية 

اهل البيت عليهم السالم..
هــذا كله يتجلــى احبتي االفاضل وأنتــم تتابعون تقرؤون معنــا هذا اللقاء 

المثمر مع الشاعر االديب االستاذ مرتضى شكر النجفي

مرتضى شكر للوالية ..
املدرسة الشعرية النجفية تحتل املرتبة 

العليا يف تحقيق كمال الشاعر

حاوره احمد الكعبي
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مرتددا يف بثه للمرة الواحدة.
فأخربهمــا قائــاًل : إنــين تلقيــت بعــد اإلنتهاء من البــث مكاملة من 
أحــد ٌامــراء اجليــش )وهو مــن أبناء الســنة( طالبين ببثه مــرة ثانية 
فقلــت له: ســيدي ال يستحســن بــث موضوع مرتــني يف اإلذاعة وهو 
يســتغرق ســاعات وليس دقائق مضافًا انين أخشــى من أبناء الســنة 

معارضتهم للحديث عن اخلصوصيات الشيعية .
فــرد عليــه بصرامــة حتــى خفــُت أن يقتحــم اإلذاعــة مبدرعاته بعد 

ساعة فريميين يف سجن النهاية.
قال: أنا أقول لك وأنا من أبناء السنة.

قلــت: حســنًا ســيدي ولكــن أخربنــي ماالــذي أتــى بــك إىل كالم 
الشيعة؟

قــال: إنــي ملــا رجعت إىل املنزل وجــدت زوجيت جالســة عند املذياع 
وتبكي سألتها ِمم بكاؤك؟

أشــارت إىل املذياع ففهمت منها أن اســتمع... وملا استمعت احلديث 
جرت دموعي حزنًا من غري إرادتي بقيت دقائق حتى انتهى احلديث 
فلــم أمســع القصــة كاملــة ُاريــدك أن تعيــد بثــه لــي وللماليني من 
أمثالــي كــي نعــرف حقائق مــا جرى على أهل البيــت اليت أخفاها 

املعاندون.. أنا لسٌت شيعيًا ولكين لن أحتمل طمس احلقيقة.

ذهب اجملاهد الكبري آية اهلل الشــهيد الســيد حســن الشــريازي مع 
اخلطيب احلسيين املعروف الشهيد عبدالزهره الكعيب إىل بغداد 
ليقنعــا مديــر اإلذاعــة أن يبــث قــراءة )مقتــل اإلمــام احلســني عليه 
الســالم( يف يوم عاشــوراء، وكانت مبادرة شــجاعة منهما يف ذلك 

الزمن )الستينات امليالدية(.. 
ولكنهمــا وبالتــوكل علــى اهلل تعاىل وبراعتهمــا يف النطق واإلقناع 
استطاعا أن يقنعا مدير االذاعة بصعوبة بالغة حتى أنهما ملا خرجا 
من عنده مل يكونا على يقني بأنه سوف يفي بوعده ولكنه وفى.. 
وبتأييد من اهلل ســبحانه وتعاىل مسع الناس للمرة األوىل يف العراق 
ودّول اخلليــج )مقتــل اإلمام احلســني عليه الســالم(  بقراءة الشــيخ 
عبــد الزهــره الكعــيب مــن إذاعــة بغــداد وكان ذلــك يف الســاعة 
العاشــرة صباح يوم عاشــوراء، وال خيفى ما كان هلذه اخلطوة من 
آثــار بنــاءة عظيمة على الكيان الشــيعي يف املنطقــة وأداء حكيم 
لتبليــغ معــامل احلــق واملظلوميــة احلســينية إال أن األعجب من هذا 

العجيب هو تكرار بث املقتل عصر ذلك اليوم أيضًا!
ولكن ال تعجب فإن للحسني عليه السالم نفوذا اىل القلوب فذهب 
الشــهيدان الســيد حســن الشــريازي والشــيخ عبدالزهــره الكعــيب 
ليستفســرا مــن مديــر اإلذاعة ســبب تكــرار البث علمــًا أنه كان 

تولد 1332هـ يف النجف االشرف
عامل اديب ومن كبار اخلطباء يف العراق وغريه

اقتحم عليه جالوزة الطاغية سطح املدرسة الشربية يف النجف االشرف ليال بكسر باب املدرسة وايقاضه من نومه واخذه دون ان يسمحوا 
له حتى بارتداء مالبسه وذلك ليلة 15 من شهر رمضان املبارك سنة 1402هـ ـ 1982م وبقي لفرتة يف السجن حتى استشهد حتت التعذيب

الخطيب الحسيني الشهيد عبدالزهره الكعبي

السيد جواد علي السيد محمد شرب

وإن كنت لست شيعيًا

شهيد املنرب الحسيني
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البطاقة الشخصية 
الشــيخ جاســم بــن الشــيخ عبــد العظيــم بن الشــيخ 
طاهــر النويــين الغــراوي الطويرجــاوي، ولــدت يف 
قضــاء اهلنديــة )طوريج( عــام 1934م يف منزل يرفع 
بــه صوت احلســني عليه الســالم من خالل اســرتي 
الــيت متيزت باجناب اخلطباء واالدباء ومنهم والدي 
والــذي يشــار لــه بالبنــان انــذاك، وانــا متــزوج مــن 

امراتني ولدي اربع ابناء وبنتان.
. 

كيف كانت بدايتك مع املنر احلسيين
بدايــيت كان لــي مــن العمــر ثالث عشــرة ســنة مع 
والــدي رمحــه اهلل تعاىل بقراءة املقدمات احلســينية 
وكان املشروع ان اكون خطيبا كاالباء واالجداد 
ملا املكه من مقومات تساعد على ذلك قوة الصوت 

ينحدر ضيف العدد من أسرة جعلت من 
منابرها منائرا للسامعني من حيث أبنائها 
»عليهم  البيت  أهل  برثاء  عرفوا  الذين 
هذه  من  رجالت  برز  وقد  السالم«.. 
األسرة الكريمة ذاع صيتهم والح نجمهم 
»جد  أمثال  الحسينية  الخطابة  يف سماء 
األسرة الشيخ عبود النويني، والخطيب 

الشيخ هادي النويني.. وغريهم«..
مع  خاصا  حديثا  »الوالية«  لديوان  فكان 
الحاج  القدير  الرائد  األسرة  هذه  سليل 

الشيخ جاسم النويني الطويرجاوي..

واحلافظة واتزان الشخصية وغريها، ولكن كان 
طموحــي ان اكــون منشــدا )رادود( النــين احببــت 
ان ال اكــون مقلــدا الدائهــم اخلطابــي وأخــرج عن 
املألــوف بشــخصية حســينية جديــدة يف هــذا البيت 
اهلنديــة  فابتــدات يف قضــاء  املعــروف باخلطابــة، 
)موكــب ال عنــرب( وموكب)الشــبيبة احلســينية( 

وموكب)كنوش( وغريها.
 

تعامل��ك م��ع الش��عراء الش��عبيني وم��ع م��ن وج��دت 
نفسك املنري؟

كان التعامل االول مع الشاعر طه ياسني اهلنداوي 
والشاعر وهيب زيارة وحممد علي العذاري وصبحي 
البانــي وهــؤالء مــن مدينــيت طوريــج ثــم تعاملت مع 
الشاعر املعروف حسن العذراي وعبد احلسني صربة 
احللــي وصاحــب ناجي الســامل من احللــة بعد ذلك 
تعاملــت مــع شــاعر كربالء الشــيخ كاظم منظور 
واحلــاج كاظــم الســالمي وعــودة ضاحــي وســليم 
البياتــي ثــم تعاملــت مــع النجف االشــرف وشــعرائه 
امثال الشيخ هادي القصاب وعبد احلسني ابو شبع 
وعدنان جدي ثم تعاملت مع شعراء العاصمة بغداد 
بعد انتقالي اليها عام 1956م واالستقرار مبجالسها 
والقــراءة فيهــا تعاملت مع الشــاعر الشــهيد الســيد 
علي املوســوي الكاظمي واملال سلمان الشكرجي 
واملــال فاضــل الصفار وغريهم.. ووجدت نفســي مع 

الشاعر الشيخ هادي القصاب

ملاذا انتقلت اىل بغداد العاصمة وما االسباب؟
اثــر دعــوة وجهت لي من اهالــي طوريج املقيمني يف 
بغــداد )عالوي احللــة( وعزاء الشــواكة والبتاويني 
واهالــي الكاظمية وغريهم فكانت جتربة جديدة 
لــي مــن حيث اجملتمع والثقافات املختلفة والطبقات 
املنفتحة فطاب لي التعامل معهم واالستقرار عندهم

ه��ذا يع��ين انتقلت س��كنا وعم��ا وق��راءة يف العاصمة 
بغداد؟

نعــم وقــد عملت يف ســوق الشــورجة النــي مل اختذ 
من املنرب وســيلة عيش وامنا املنرب وســيلة اصالحية 
تربويــة تهدف الصــالح اجملتمع وارشــاده اىل الدين 

االسالمي. 

ومت��ى  ياضنوتي(اي��ن  )جس��ام  قصي��دة  حكاي��ة  م��ا 
قرأتها؟

هذه القصيدة للشاعر الشعيب الكبري املرحوم عبد 
احلســني ابــي شــبع النجفــي قــراءة يف قضــاء احلي 
حمافظــة واســط يف موكــب اجلصاصنــة يف بداية 
السبعينات وكان ادائها ولونها وشعرها خيتلف عن 
غريهــا مــن القصائــد هلا احلضور اجليد واالنتشــار 
الواســع وكل ذلــك يقف على التوفيــق والقبول من 
البــاري عــز وجل ســبحانه واعتربها بــني الناس هي 

هوييت.

ما اهم مشاركة يف مسرتك املنرية اليت رايت من 

جاسم النويني يف ديوان »الوالية«

اجرى اللقاء احمد الكعبي

قصيدة »جسام يا ضنوتي« هويتي.. 

لم اتخذ 
من املنرب 

وسيلة عيش 
وانما املنرب 

بالنسبة 
لي وسيلة 

اصالح 
وتربية..
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خاهلا الكرامات والراهني؟
االثــر  هلــا  الــيت  العزائيــة  املشــاركات  اهــم  مــن 
الكبري والربهان الواضح يف يوم العاشر من حمرم 
احلــرام يف كل عــام اىل عــام 1979حبيــث منعــت 
القراءات احلســينية من قبل زمرة البعث وقد عدنا 
للمشــاركة بعــد عــام 2003م وكنت اقــرا قصيدة 
من املوشــح للشــاعر اخلالد الشــيخ ابراهيم حسون 
اهلنــداوي حيــث كان يصــف مــا جرى علــى االمام 
احلســني عليــه الســالم بدقــة شــعرية وخيال واســع 
وعربة ســاكبة امام اجلماهري احملتشــدة من العامل 
االســالمي بعامــة والعــراق خباصــة واملشــاركة يف 

ركضة طوريج.
 

ل��و اردت ان تقي��م جملس��ا حس��ينيا يف منزل��ك مل��ن 
تدعو للقراءة؟

ادعــو اخلطيــب الكبــري حجة االســالم واملســلمني 
مساحــة الســيد حامد امليالي والرادود القدير ســيد 
حســن الكربالئــي مــع احرتامي لكل خــدام املنرب 

احلسيين.

ختام اللقاء معكم 
الشــكر اجلزيــل والثنــاء اجلميل لكــم على اتاحة 
هــذا اللقــاء الكــون يف خدمتكــم ومــن الذين هلم 
الشرف لالطاللة على صفحات جملة امري املؤمنني 

عليه السالم )الوالية الغراء(.

 تعاملت مع كثير من 
الشعراء ولكن وجدت 

نفسي مع الشاعر 
هادي القصاب

كان شــاعرانا الســيد الشــرع)رمحه اهلل( صادقا مع اهلل تعاىل ومع رســوله االعظم 
صلى اهلل عليه واله واالئمة االبرار عليهم الســالم فلم ينظم الشــعر للفخر واملباهات 
او لطلــب الــرزق والكســب املــادي الدنيــوي، فقد كان ســيدا جليل القــدر متدنا، 
وله شــخصية مهابة ومكانة عالية لدى مجيع الطبقات، كما يقول الشــيخ جعفر 

حمبوبة يف كتابه النجف االشرف ماضيها وحاضرها.
وقد ذكر الســيد امحد الشــرع قال: حدثين والدي اخلطيب احلســيين الســيد عبد 
العزيز الشرع ـ ابن اخ الشاعر السيد عبد احلسني الشرع ـ راويا عن شاعرنا اخلالد 
الشــرع)رمحه اهلل( قــال: رأيــت يف املنــام كأنــي يف االخــرة وكل لــه شــان، وبينمــا 
انــا كذلــك اذ رأيــت ســرادقا كبريا من بعيــد، فقصدته واذا بأحــد املراجع الذين 
كانوا يف ذلك الوقت، فســالته مل ال تدخل يف ذلك الســرداق؟ فقال: اردت الدخول 
فمنعوني، وقالوا: بان هذا املكان خاص خبدمة االمام احلسني عليه السالم، يقول 
الســيد الشــرع: ثــم التفــت اىل ذلك املرجــع الديين وكان من الســادة ال حبر العلوم 
وقال لي: يا سيد عبد احلسني اذهب انت واكيد ستدخل النك خادم احلسني عليه 
الســالم يقــول: فاقبلــت اىل الســرداق فمنعونــي من الدخــول، فقلت: ملــاذاِ؟ انا خادم 
احلســني عليــه الســالم، فقالــوا: بلــى نعرفك، وقالــوا لي: انظــر اىل مكانك جاهز 

وفارغ ينتظرك، لكنك التاتيه اال بعد ثالثة ايام.
اىل هنا انتبه الشــاعر الشــرع)رمحه اهلل( من نومه وعلم انه ســيموت بعد ثالثة ايام، 
وخالل تلك االيام الثالثة اخذ يودع االهل واالقارب واجلريان واالصدقاء، واعد قربه 

وهيا عدة املوت، واخر ما نظم قصيدته الشهرية ومطلعها:
اشلون بيه اوثكل وزن حسابي       وانرتس من املعاصي اكتابي

ويقول فيها:
اشلون بيه لو كرب مين االجل      واخذ مسعي والساني انثجل
ظلت اعيوني تدير اعله االهل        تشوفها اتهل الدمع ملصابي

 وطبعت كاملة يف ديوانه املوســوم )منهل الشــرع( اجلزء الثالث وصل من كراماته 
ومقاماته)رمحــه اهلل(، واشــتهرت هــذه القصيــدة حتى طبقت شــهرتها االفاق وقرات 
علــى املنابــر يف ارجــاء العــامل ، ولعل امجل مــن قراها الرادود واملــال محزة الصغري 
والشــيخ جاســم النويــين الطويرجــاوي، كما قراهــا اغلب اخلطباء كونها تناســب 
جماالت شــتى منها: الوعظ واالرشــاد والتذكري بعامل املوت ومنازل االخرة ووافقت 

الرؤيا ان دلت على شيء فامنا تدل على: 
1ـ ان الســيد الشــرع)رمحه اهلل( كان مــن االتقيــاء والرجــال الصاحلــني واصحــاب 

الصفاء.
2ـ اخالصــه وســالمة تعاملــه مــع ربه جل وعال ومع النــيب حممد صلى اهلل عليه واله 
االطهار عليهم السالم الذي نذر حياته من اجلهم بعيدا عن املباهاة، والفخر والرياء 

خبالف ما وقع فيه بعض زمالئه من الشعراء وقعوا يف منزلقات الدنيا.
3- مبــا ان الرؤيــا كانــت صادقــة مــن حيــث وقوعهــا فكذلــك مضمونهــا صــادق 
وصحيــح، اي ان مــا اخــرب عنــه )رمحه اهلل( من مشــاهدات من مكانه يف الســرداق 
املعدة خلدام االمام احلسني عليه السالم صحيح اي ان رؤيا الشاعر الشرع كانت 
صادقــة، فهــو اذا مــن اهــل اجلنــة وكل ذلك يرتكز على النيــة الصادقة يف العمل 

والتقرب  ومعرفة اهل البيت عليهم السالم. 

الشاعر العارف
السيد عبد الحسني الشرع

1894 م ـ 1964م
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تحقيق: علي الوائلي

التاريخ اإلســالمي يذكر ان أول من أقام مأتمًا على االمام الحسين)عليه السالم( هو جده رسول اهلل)صلى اهلل عليه واله( 
فرســول اهلل هو اول من بكى على ســبطه اإلمام الحســين)عليه الســالم( وكذلك األئمة الهداة)عليهم الســالم( ابتداًء 
بأمير المؤمنين)عليه الســالم( وحتى االمام المهدي)عج(، ولهم ســالم اهلل عليهم احاديث كثيرة في فضل زيارة اإلمام 
الحســين)عليه الســالم( والبكاء عليه والدعاء لزواره والحث على اقامة المآتم من خالل وصاياهم الصحابهم, واســتمرت 
المآتم والشعائر الحياء فاجعة كربالء على امتداد التاريخ حتى اصبحت ثورة االمام الحسين)ع( منارا لمن يريد التحرر من 
الذل والظلم والعبودية والخالص من الطغاة فإقامة المجالس والشــعائر الحسينية كانت وال زالت تقض مضاجع الطغاة 
والظالميــن وبقــي اتباع اهل البيت يحيون هذه الشــعائر حتى يومنا هذا وكان ألبناء مدينة النجف األشــرف الدور الكبير 
في تقديم التضحيات من ابنائها في ســبيل اقامة تلك الشعائر واستمرارها ولمسنا هذا الدور في الزمن الماضي القريب 

وحتى اليوم فاننا نجد مختلف الشعائر التي دأب عليها ابناء النجف االشرف مستمرة وباقية الى ما شاء اهلل تعالى. 
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يشــري الســيد زكي نعمة جريو مسؤول اهليئة العليا 
للمواكب احلسينية يف النجف ان النجف االشرف 
كانــت والزالــت حاضنــة للشــعائر احلســينية ومل 
تنقطــع علــى مــدى التاريــخ وحتــى يف ايــام الطاغية 
فانهــا قدمــت الكثــري من الشــهداء مــن ابنائها من 
اجل اقامة الشــعائر احلســينية فيبــني بلمحة قريبة 
لتاريــخ الشــعائر بــان موكــب العــزاء الــذي كان 
يف طــرف الــرباق وهــو طــرف من االطــراف االربعة 
الــيت كانت تتكــون منها النجف األشــرف آنذاك 
والذي تأسس سنة 1816 وقد اسسه السيد عباس 
بــن ســعد جريــو، وقــد كان عــزاء لقــراءة روزخون 
)خطيــب( ومــن بعده بعشــر ســنني ارتقــى املنرب اول 
بالنجــف والعــراق والــدول االســالمية وهــو  رادود 
الشيخ خليل الشماع االسدي واول خطيب كان يف 
موكب النجف طرف الرباك هو السيد حممد رضا 
الرضوي املوســوي ومن بعده بدأ طرف املشــراق من 
بعدهــا انتقلــت املشــاعل اىل طرف العمــارة بزعامة 
البوكلــل وهــم اصحــاب اهليئــة والفكــرة االوىل 
للمشــاعل وكذلــك احيــاء الشــعائر مــن قبل طرف 
العمــارة، ويضيــف شــيخ البــو عامــر العــام الشــيخ 
فرحــان العامــري بــان النجفيــون دأبــوا علــى احياء 
الشــعائر والــيت مــن بينهــا املشــاعل والــيت كانــت 
ســابقا ال تتجــاوز االربعــة مشــاعل يف العام 1936 
او 1937 وكان مشــعلنا االخــري وهــذه املشــاعل 
متثــل هجــوم بين امية على خيــام االمام وايضا هي 
مواســاة للســيدة زينــب وعيــال االمــام احلســني, اما 
خادم احلسني امري السفري فريى ان شعرية املشاعل 
ترمــز اىل الثــورة احلســينية علــى شــكل مشــاعل 
فعندمــا صــار الســيب الهــل البيــت بعدما استشــهد 
االمام بقت الســبايا يف العراء ويف الظالم فجاء بنو 
أســد وقد أشــعلوا القناديل وهذه املشــاعل تعرب عن 
القناديــل اليت وضعت لتنــري الطريق والبعاد الذئاب 
فيما يضيف الســيد زكي جريو ايضا بان املشــاعل 
يف ذلــك الوقــت تقــام حيث كانت املدينــة القدمية 
ال يوجــد فيهــا انــارة مثل اليــوم فيخرجــون لينورون 
ويواســون امــري املؤمنــني فابتدات املشــاعل وكانت 
اول عشــرية هي عشــرية العكايشــيني وبعدهم البو 
الشــكري وابتــدات حتــى اصبح اليوم كل مشــعل 
ميثــل عشــرية فبــدات شــعائر االطــراف مــن عــزاء 
والزجنيــل  والتشــابيه  والتطبــري  والكعــدة  اللطــم 
وحــرق املخيم فبــدأ الرواديد يقرؤون قصائدهم من 
الشيخ خليل الشماع والرادود حممد حسني الشماع 
و الشيخ جابر وهو خال الشيخ عبد الرضا الرادود 
ومن بعده السيد حممد العوادي واىل االن هو وابنه 
يقرؤون واخلطباء الســيد الرضوي ومن بعده السيد 
حممــد والشــيخ حممــد علــي اليعقوبــي والدكتــور 
الشــيخ امحــد الوائلــي ومن بعده الشــيخ الفيخراني 

والسيد جابر اغائي ومن بعده الشيخ شريف.

املشاعل احدى الشعائر احلسينية اليت متيز بها 
النجفيون

ويســرد الشــيخ فرحــان قائــال انه كان فيما ســبق 
كل فرد يشعل مشعله ويتجه اىل الصحن الشريف 
وكانــت املشــاعل تدخل اىل احلضرة الشــريفة وال 
يــزال مشــعلنا االخــري رغم كثــرة العدد عــن العدد 
الســابق، وكان هنالــك 34 مشــعاًل قبل الســقوط 
فقــط واليــوم قــد ازدادت بعــد زوال نظــام الطاغية 
املقبور، ويتحدث  ابو حســن الشــيخ ســعيد الوائلي 
عن موكب الوائليني بقوله ان املوكب الذي تاسس 
يف طرف العمارة من  العام 1965 اقام العديد من 
الشــعائر احلسينية اىل جنب املواكب االخرى اليت 
كانت يف مدينة النجف االشرف وبعد االحداث يف 
زمــن الطاغيــة منعت املواكب وعنــد زوال الطاغية 
عــادت فــازدادت بشــكل اكرب وتوســعت الشــعائر 
فيما اشــتهرت مواكب النجف باملشــق واملشــاعل و 

الزجنيل.  
ويســتطرد ابــو حســن قائــال ان العشــرية  قدمــت 
يف هــذا الطريــق حاهلــا حال بقية األســر والعشــائر 
كثريًا من الشهداء يف زمن الطاغية ليس فقط يف 

النجف بل حتى يف باقي احملافظات.
امــا عــن لطمية الزجنيل وهو املوكب الراجل الذي 
يســري مسافة حتى الوصول للمرقد العلوي فيحدثنا 
الشــيخ ابــو امحــد آل جوهــر بان النجفيــني اعتادوا 
ان يقيموا هذه املواكب اىل جنب الشــعائر االخرى 
وقــد ازدادت بشــكل واضــح وكبــري بعــد ســقوط 

الطاغية املقبور.

 ان النجف االشرف 
كانت والزالت حاضنة 

للشعائر الحسينية 
ولم تنقطع على مدى 
التاريخ وحتى في ايام 
الطاغية فانها قدمت 

كثيرا من ابنائها 
من اجل اقامة هذه 

الشعائر
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زفــة القاســم يف ليلة الثامــن واقامة اجملالس ومحل 
املشعل وغريها عادات وشعائر دأب عليها النجفيون 
كمــا يبــني احلاج حممد عبد الرضا تويج مســؤول 
موكب ســيد الشهداء ـ طرف العمارة حيث يؤكد 
بــان تاريــخ هــذه الشــعائر قديم جدا وقــد توارثناها 
مــن آبائنــا واجدادنــا منذ الســتينيات والســبعينيات 
مــن القــرن املاضــي وحنــن جددنا هــذه اخلدمة اىل 
ان وصلنــا اىل هــذا املســتوى وعندنــا جملس يرتقي 
املنــرب بعــد ان كان يرتقيــه شــيخ حســن جديــدي 
وســيد حبيــب االعرجي والــرادود املقتدر كرار ابو 
غنيــم وعندنا وجبة عشــاء للحضور وكذلك عندنا 
نشــاطات اخــرى علــى طريق ويف ليلــة الثامن عندنا 
زفة القاسم ومشعل حيث ان عشرية آل تويج كلها 
تنضوي حتت هذا املشعل وكل شخص ياتي لكي 
ينظــم وحيضــر يف هذه الطقوس فــرتى الكثري من 
ابنــاء عمومتنــا يأتــون من الناصريــة والبصرة وبقية 
احملافظــات، ويوضــح كيــف كان ابنــاء املدينــة 
يتقامســون حضور اجملالس واحيائها 
الســبعينيات  يف  النجفيــني  بــان 
والســتينيات كانوا يوزعون التعازي 
على الوقت فرتى العلماء وقت الفجر 
وبيــت  الربانــي  حتضــر اجمللــس يف 
حبر العلوم الســاعة العاشرة صباحا 
والبقيــة  العمايــدي  البــو  والظهــر 
فسابقا كانت هذه الشعرية موجودة 
يف النجــف قبــل 500 عــام وحتــى 
املشــاية واول مشــاية كانوا هم  من 

ابناء مدينة النجف.

زفة القاسم يف ليلة الثامن واقامة 
اجملالس ومحل املشعل وغرها 

عادات وشعائر دأب عليها النجفيون
وامــا فيمــا يتعلــق بالشــعائر االخرى 
فيبني الشيخ محودي كريم احلداد 
مســؤول طــرف احلويــش بــان عــزاء 
املشــق والتطبري يبــدأ من اليوم االول 
مــن حمــرم حتى الثالث عشــر ونقدم 
الطعام كل يوم عشاء من بعد املأمت 
احلســيين اذ مت تأســيس املوكــب ـ 

طرف احلويش سنة 1928 وهو اول موكب مشق 
وتطبــري بعــد عــزاء الــرتك وحنــن مســتمرون بهــذا 
املوكب واباءنا واهلنا سجنوا يف 1936 ايام ياسني 
اهلامشي وكذلك يف العام 1954 وســجن الكثري 
مــن ابآؤنــا وحتــى ايــام الطاغيــة وقد اشــرتكنا يف 
انتفاضــة 1977باجتــاه كربــالء وكانــت االيــام 
صفر وحنن مســتمرين من اصغر طفل حتى الرجل 
الكبري يف احياء هذه الشعائر ولدينا عالقة اخوية 
حســينية يف النجــف وخارجهــا علــى طــول الســنة 
حيــث نكــون متواجديــن يف املناســبات الدينيــة يف 
املواكــب  امــا  وســامراء،  وكربــالء  الكاظميــة 
احلســينية اليوم وبعد ســقوط الطاغية فقد وصلت 
اعدادهــا 3600 موكبًا فقط يف النجف األشــرف 
حبســب ما يؤكده السيد زكي جريو وهي موزعة 
علــى واحــد وعشــرين قضــاء وناحيــة ويف مركــز 

املدينة فقط 630 موكبًا.

املواكب احلسينية اليوم وبعد سقوط الطاغية 
فقد وصلت اعدادها 3600 موكب

اجملالــس  ان  اال  الطغــاة  قبــل  مــن  منعهــا  ورغــم 
احلســينية الــيت كان يقيمهــا ابنــاء املدينــة ضمــن 
شــعائرهم احلســينية بقيت حمافظة على دميومتها 
واســتمرارها ويبني الشــيخ وليد حامت ســعد راضي 
بــان موكــب طــرف املشــراق وهــو اقــدم االطراف 
االربعة تأسيســا يف املدينة القدمية وموكب طرف 
املشــراق تاســس ســنة 1814م اي قبــل اكثــر من 
مئتني ومخســني ســنة كان يف احد بيوتات املشراق 
يقام جملس عزاء وبعدها انتقلنا اىل جامع الطوسي 
بيت شــيخ الطائفة وكان مدرســة دينية انتقلنا اىل 
هــذا املــكان واقمنــا العــزاء على االمــام ومن ذلك 
الوقــت وحتــى االن هــو مســتمر يف احيــاء الشــعائر 
فيعتــرب اقــدم موكب وحمل للســكنى فكان هنا 
حملة ام العلى وجبل الديك وهذه التسميات كانت 

قدمية وبعدها صارت حملة املشراق.
ويضيــف الشــيخ وليد كيف جوبهت هذه الشــعائر 
الكثــر مــن مــرة على مــدى تاريــخ تاسيســها حيث 
يذكــر مــا قالــه لــه والــده اذ كان يتحــدث عــن 
الطواغيــت الذيــن قبــل الطاغيــة اهلــدام حيث ينقل 
كان هنــاك منــع يف زمــن نــوري ســعيد وامللكيــة  

تاريخ هذه الشعائر 
قديم جدا وقد 

توارثناها من ابائنا 
واجدادنا منذ 

الستينات والسبعينات 
من القرن الماضي 
ونحن جددنا هذه 

الخدمة الى ان وصلنا 
الى هذا المستوى
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الن قضيــة احلســني عليــه الســالم هي قضيــة ثورة 
ضد الظلم واالستبداد فكان الطغاة خيشون املنرب 
احلســيين النه منرب ثوري فلطاملا حتصل مضايقات 
الويــالت  عانينــا  قــد  الطاغيــة  عهــد  واخرهــا يف 
حتــى اغلــق اجمللــس لســنوات عديــدة وحصــل منــع 
تــام للمواكــب واللطميــة الكعديــة هــي جــزء من 
الشــعائر اليت تقام ايضا يف هذه املدينة حيث يشــري 
احلــاج حيــدر كبــون يف حديثــه بان املوكــب يبدأ 
يف العشــرة االوىل مــن حمــرم احلــرام مبجلس عزاء 
ولطميــة )كعديــة( بعدهــا وجبة طعــام للزائرين ثم 
يف االيام اليت بعدها الوفيات واملناسبات الدينية اذ 
ان املوكب ال ينقطع عن اقامة الشــعائر احلســينية 
وتقديــم خدماتــه للزائريــن واول رادود ارتقــى املنرب 
يف املوكــب هــو الــرادود كريــم عاشــور وذلــك يف 
ســبعينات القــرن املاضــي والشــيخ حيــدر االعســم 
والشــيخ كــرار العارضــي والعديــد مــن اخلطبــاء. 
وعــن تاريــخ ومــكان تاســيس هــذا املوكــب يبــني 
احلــاج حيــدر كبــون بانه تاســس يف مدينــة رفحاء 
يف الســعودية ويف العــام 1993 رجــع اىل العــراق 
ومــارس اصحابــه من احلاج كبون عملهم يف احياء 
الشعائر احلسينية وكان يطبخ الطعام ليتم توزيعه 
يف املناســبات الدينية يف النجف االشرف وكربالء 
والكاظميــة وســامراء اســتمر هــذا املوكــب حتى 
العــام 2003 تــويف احلاج املؤســس للموكب فبقي 
اصحابــه ومؤســس املوكــب احــد اعضــاء طــرف 
املشــراق يف مخســينيات القرن املاضــي وقد حكم 
باالعــدام غيابيــا يف العــام 1977 وقــدم عــددًا من 
الشــهداء منهــم ابنــه وابنــاء اخوتــه وعمومتــه، امــا 
يف مــأمت بــاب الســيف فشــعرية املشــق ايضا تكون 

حاضرة وهذا ما يوضحه احلاج مســلم كســار اىل 
ان املوكب تابع اىل مأمت طرف املشراق ومقره بني 
السوق الكبري وشارع زين العابدين ويسمى بعكد 
السيف)بكســر السني( فالكسبة يف هذا العكد 
يف العشرة االوىل يف حمرم يقيمون املأمت ظهرا حتى 
انتهــاء املواكــب ويقــدم ايضا شــعرية )املشــق( ومن 
قدامــى خــدام املوكــب حجــي باقــر جبــاره وحجي 
علــي كســار والفيخرانــي وســيد حســن الشــريفي  
احلمامــي  جابــر  والســيد  كمونــه  جــواد  وســيد 
والكثــري غريهــم وهــذا املوكــب عمــره اكثر من 

مئة واربعني سنة.
ومن هذه الشعائر يستلهم االحرار يف العامل كيفية 
الثبــات علــى العقيــدة والدفــاع عن مبادئ االســالم 
الــيت استشــهد مــن اجلهــا االمــام احلســني عليــه 
السالم فتبني الشعائر مدى التضحيات اليت قدمها 
ابطــال كربــالء إلعــالء راية احلق والوقــوف بوجه 
الظاملــني واملســتبدين ولتبقــى الشــعائر احلســينية 
تذكــر االجيــال باالهــداف الــيت انطلق منها ســيد 
الشــهداء فلقــد بقيــت الثــورة احلســينية رغم مضي 
اربعة عشــر قرنًا وســتبقى ابد الدهر مشسًا للحرية 
تنــري درب الثائريــن واملقهوريــن الذيــن وجــدوا فيها 
خــري معرّب عــن آالمهم وآماهلم يف اقامة العدل ورفع 
الظلــم وقــد اختــذوا من الشــعائر احلســينية افضل 
وســيلة للرفــض والتحــدي واملقاومة وجســرًا للتعبري 
عــن الــذات والدفــاع عنهــا ومحايتها مســتمدين من 
هــذه الثورة املباركة قوتهم واستبســاهلم فهي النبع 
الصايف الذي تستقي منه الثورات على طول التاريخ 
رفضهــا للظلــم واالســتبداد لتؤكــد ان كل زمــان 
ومــكان حيمــالن حســينًا ويزيــدًا وهمــا يف صــراع 

أزلي بني احلق والباطل.

من هذه الشعائر 
يستلهم االحرار في 
العالم كيفية الثبات 

على العقيدة والدفاع 
عن مبادئ االسالم 
التي استشهد من 

اجلها االمام الحسين 
عليه السالم
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كثرية هي الكلمات اليت نسمعها ولكن منها ما ينطبع يف القلب ليستقر فيه منبئًا عن معنى 
حتمله هذه الكلمات، فلو مررنا قلياًل على خطبيت السيدة زينب بنت علي )عليهما السالم(، 
لوجدنا فيهما املضامني الكثرية واملفاهيم اإلنسانية اليت ُتنبئ عن عمق هذه الشخصية الفذة 
واليت كانت ُتفرغ عن تربية السماء تربية النيب اخلامت)صلى اهلل عليه واله( وتربية سيدة النساء 
وأمري املؤمنني)عليهما السالم( ومن هذه الكلمات وهي عنوان هذه املقالة )ما رأيت إاّل مجيال(، 
قالتها بعد أن أمسعها اللعني يزيد بُن معاوية كلمة جارحة دامية أراد أن يشعل قلبها امللتهب 
اللعني:  قال  حيث  السالم(،  احلسني)عليه  اإلمام  وإمامها  سيدها  رأسهم  وعلى  األحبة  بفقد 
)كيف رأيت صنع اهلل بأخيك....(، فقالت)عليها السالم(: )ما رأيت إال مجياًل( ماذا رأت عقيلة 
اهلامشيني لتصفه باجلميل؟ رأت رؤوس اخوتها وأبنائها وأبناء أخوتها وأصحابهم ورأت أجسادًا 
مقطعة إربًا إربا ورأت حرق اخليام ورأت طفاًل رضيعًا أخرتقه سهم املنية ورأت ورأت ... ولكن 
َنْفُس  َالَِّذي  َو  إّنها بنت عليٍّ عليه السالم الذي قال:  مع ذلك تقول هذه املقولة اخلالدة، نعم 
َاْلِفَراِش يِف َغرْيِ َطاَعِة اهلل  َأْهَوُن َعَليَّ ِمْن ِميَتٍة َعَلى  ْيِف  ِبَيِدِه أَلَْلُف َضْرَبٍة ِبالسَّ ِاْبِن َأِبي َطاِلٍب 
)نهج البالغة، ابن ابي احلديد(، إّنهم أهل بيٍت نذروا أنفسهم هلذا الدين والنهج القويم وهلذا 
الصراط املستقيم الذي أمرنا اهلل باتباعه، نعم رأت كلَّ هذه املصائب بعينها الباصرة ولكّن 
عنَي بصريتها رأت أشياًء أخرى مل ترها عيون األعداء بل مل ترها عيون املوالني، إّنها رأت مبقتل 
احلسني)عليه السالم( بقاء الدين وبقاء املثل العليا وبقاء احلق لقد رأت بإراقة دم أخيها الطاهر 
الطاعة  الينا مثرة  الدم ملا وصل  بهذا  لو مل ُتسقى  الرسالة حيث  النبوة ومعدن  حياًة لشجرة 
املعنى  هذا  ترمجت  وقد  اإلهلية،  للذات  املطلق  التسليم  رأت  اجلسام،  والتضحيات  اخلالصة 
بنفسها بعد شهادة اإلمام احلسني)عليه السالم( مباشرة عندما هجم األعداء على خميم النساء 
واألطفال، فقد هرعت إىل السجاد)عليه السالم( لتأخذ منه األوامر وتكليفها الشرعي فقالت 
له: هل نبقى يف اخليام وهي حترتق، هذا يعين أّن هذه السيدة كانت يف أعلى درجات التسليم 
للحق تعاىل فاجلمال الذي رأته السيدة زينب سالم اهلل عليها مل تره إمرأٌة غريها وهذا ما جعل 
من هذه السيدة شخصيًة فّذة إذن التضحية الصادقة واخلالصة هي اليت سحقت يزيد وأعوانه 
فما كان شفاًء ودواًء جلسد هذا الدين السقيم إال أن يرتشف من دواء دم أبي عبد اهلل)عليه 
اليوم صرخات الضحية والفداء تدوي من أجل هذا الدين يف أرجاء العامل فالعامُل  السالم(، 
كلُّه ينادي ياحسني، العامل كلُّه يبحث حلواًل للبشرية من خالل ثورة احلسني بل من خالل دم 
احلسني الذي ُأريق على أرض كربالء قبل 1400 سنة أّي مجاٍل هذا حيث القوة والعزمية اليت 
تركتها هذه التضحيات يف نفوس األحرار واملطمئنني مببادئ هذه الشخصية العظيمة أي مجال 
أكرب وأعظم من هذا اجلمال الذي تركه لنا سيد الشهداء حيث بامسه حتررت األرض وبامسه 

بنينا عّزنا مرًة أخرى حيث أراد هلا األعداء اإلندثار واإلندراس. 
نعم ما رأت السيدة زينب )عليها السالم( إاّل مجيال وسرتى أمجل عندما خيرج ولدها مناديًا 
يالثارات احلسني وميأل األرض قسطًا وعدال كما ُملئت ظلمًا وجورًا فما علينا إال أن نتصفح 
دائمًا كتاب اجلمال هذا الذي أّلفته الصديقة واليت نهلت معانيه من نبع كتاب أّمها الصديقة 
بسفينة  متمسكني  ونبقى  الصايف  النبع  من هذا  لننهل مجيعًا  املؤمنون  أيها  فهلّموا  الكربى 

النجاة ومصباح اهلدى لنعيش اجلمال احلقيقي إن شاء اهلل...

ما رأيتُ إاّل جميال:
رياض اخلزرجي



مسائل شرعية حول الطب

العمل الحسيني والحكم الشرعي

إعداد:
قسم الشؤون الدينية 

شعبة التبليغ
الشيخ مصطفى ابو الطابوق

الشيخ محمد الماجدي
الشيخ جميل البزوني

الشيخ محمد رضا الدجيلي

أسماء القران الكريم
الشباب واملشي اىل االمام الحسني عليه السالم



ــن إىل  ــن املســائل الشــرعية املتعلقــة بأحــكام الوافدي نقــدم هــذه جمموعــة م
ــى  ــة اهلل العظم ــة آي ــاوى مساح ــوء فت ــى ض ــا عل ــع أجوبته ــة م ــد املقدس املراق

ــا ــاع به ــني االنتف ــوارف آمل ــه ال ــتاني دام ظل ــيين السيس ــي احلس ــيد عل الس

مسائل شرعية حول الطب

اعداد:  الشيخ مصطفى أبو الطابوق

الس��ؤال: م��ا ريك��م يف دخ��ول الط��اب والطالب��ات يف كلي��ة 
الط��ب م��ع العل��م ان م��ن ضروري��ات ال��دروس االط��اع عل��ى 
عورات، واجس��ام النساء ومامس��تها بالنسبة للطاب، فضًا 
عند تش��ريح أجس��ام املوتى، وهم عموما من املس��لمني يف مثل 
بلدنا، وبغر ذلك ال ميكن للطالب الدخول يف كلية الطب؟

يرتت��ب  ان��ه  حُي��رز  الط��ب  إذا كان طال��ب كلي��ة  اجل��واب: 
عل��ى تعلم��ه ه��ذا العل��م � املف��روض توقفه على ارت��كاب بعض 
املرم��ات � مصلح��ة ملزم��ة ش��رعًا أي: م��ا ال يرض��ى الش��ارع 
املق��دس برتكه��ا كانق��اذ نف��س حمرم��ة م��ن امل��وت أو م��ا 
حبكم��ه م��ن الض��رر البلي��غ ج��از ل��ه ذل��ك ولك��ن يقتص��ر يف 

ارتكاب املرمات املشار اليها على ما تتقدر به الضرورة.
الس��ؤال: م��ا ه��و رأي مساحتك��م يف اخن��راط بع��ض فتي��ات 
الطائف��ة يف دراس��ة الط��ب، حي��ث انن��ا حباج��ة ماس��ة لوج��ود 

العنصر النسائي للكشف على النساء .
 اجلواب: جيوز مع رعايتها اللتزاماتها الشرعية اذا اخنرطت 

يف هذا املسلك .

كتابة تقارير مزيفة للحصول على مكسب:
الس��ؤال: ما هو حكم الطبيب الذي يكتب تقريرا مزيفا حبق 
ف��رد )صحي��ح( بناء على طلب ذلك الفرد من أجل احلصول 
على مكس��ب او من اجل االعفاء من مس��ؤولية؟ وما هو حكم 

الفرد؟
املع��ين  للش��خص  وال  للطبي��ب،  ذل��ك  جي��وز  ال  اجل��واب: 

التسبيب فيه، فانه كذب ورمبا يؤدي اىل مفاسد اخرى.
أجرة الفحص الطيب:

الس��ؤال: ما حكم الطبيب الذي يزيد أجرة فحصه 
رف��ع  ق��د  العق��ار  أّن صاح��ب  الط��يب، حبج��ة 
الطبي��ب  بعي��ادة  اخل��اص  العق��ار  أج��ور 
مبزاول��ة  املتعلق��ة  املصاري��ف  الن  او 
وماه��ي  زادت؟  ق��د  االختص��اص 
زاد  ال��ذي  املؤج��ر  مس��ؤولية 

االجيار؟
ذل��ك  جي��وز  اجل��واب: 
للطبي��ب، ولكن ال ينبغي 
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ل��ه ان يأخ��ذ من األج��ر ما يزيد 
عل��ى مق��دار احلاج��ة، وكذل��ك 
ُيزي��د يف  أن  ل��ه  امل��كان جي��وز  صاح��ب 
األجر، مع انتهاء مدة العقد ورغبة الطبيب 
يف جتدي��ده، ولك��ن ينبغ��ي ان ال يزي��د فيه��ا اال 

مبقدار حاجته.

الفع��ل  م��ن  املتس��ببة  لام��راض  الطبي��ب  معاجل��ة 
املرم)كااليدز(:

 السؤال: ما حكم الطبيب الذي يعاجل مصابًا مبرض منقول 
الي��ه بعملية جنس��ية اعرتف املري��ض بانها زنا؟ مع العلم ان 
ت��رك امل��رض دون ع��اج س��ينتقل من الزان��ي اىل زوجته اليت 
ال تعل��م بزن��اه، وال تعل��م باصابت��ه، وال تعل��م بانتقال املرض 
اليه��ا؟ وم��ا ه��و موق��ف الش��رع فيم��ا ل��و انتقل ذل��ك املرض 
اىل زوجة الزاني وهي التعلم ووصلت اىل الطبيبة تش��كو ما 

تعانيه من اعراض املرض؟
اجل��واب: أّم��ا قي��ام الطبي��ب بع��اج املص��اب نتيج��ة ملمارس��ة 

جنسية غر مشروعة، فا بأس به.
وأّم��ا مقارب��ة املص��اب زوجت��ه م��ع احتم��ال انتق��ال الع��دوى 
إليه��ا ف��ا جيوز، إال مع إعامها باحل��ال ومتكينها للمقاربة 

باختيارها.
ول��و قاربه��ا م��ن دون رضاه��ا فاصيب��ت بامل��رض نفس��ه كان 

ضامنا.
وال جي��ب على الطبيب��ة اخبار املصابة بان زوجها املصاب هو 
الس��بب وراء اصابتها، اال مع ترتب مفس��دة الزمة االجتناب 

على عدم االخبار.
املرض��ى  ع��اج  رف��ض  للطبي��ب  جي��وز  ه��ل  الس��ؤال: 
مبرض)االي��دز(، وذل��ك خوف��ا م��ن احتم��ال نق��ل الفروس 
م��ن املص��اب اىل الطبيب املعاجل، حي��ث ان اجلهات املختصة 
واملس��ؤولة ال توفر املعقمات الضرورية هلذا املرض، وبالتالي 

يصبح الطبيب يف ضرر حمتمل؟
اجل��واب: اذا خ��اف الض��رر عل��ى نفس��ه ج��از ل��ه االمتناع عن 

مباشرة العاج.
 الس��ؤال: م��ا هو حكم ع��زل املصاب بااليدز؟ فهل جيب عليه 

ان يعزل نفسه؟ وهل جيب على أهله عزله؟
اجل��واب: ال جي��ب عليه ان يعزل نفس��ه، كم��ا ال جيب عزله 
على اآلخرين، بل ال جيوز منعه من حضور األماكن العامة 
كاملساجد وحنوها، اذا مل يقطع بانتقال العدوى اىل غره، 
نع��م جي��ب أن يراق��ب يف خص��وص الط��رق الناقل��ة للع��دوى 

قطعا او احتماال.
السؤال: ما هو حكم تعمد نقل العدوى؟ 

اجل��واب: ال جي��وز ذل��ك ف��ان ادى اىل موت املنتق��ل اليه ولو 
بع��د م��دة م��ن الزم��ن ج��از لولي��ه القصاص م��ن الناق��ل، اذا 
كان ملتفت��ا يف حين��ه اىل كون��ه موجب��ا لله��اك ع��اده، 
وكان متعم��دا، وام��ا ل��و كان جاها بذلك، او غافا عنه، 

فليس عليه سوى الدية والكفارة.
السؤال)9(: هل جيوز للمصاب بااليدز أن يتزوج من السليم؟

اجل��واب نع��م، ولك��ن الجيوز ل��ه ان خيدعه بان يصف نفس��ه 

بالس��امة عن��د اخلطب��ة واملقارب��ة م��ع علمه مبرض نفس��ه، 
كم��ا ال جي��وز ل��ه املقارب��ة املؤدي��ة اىل انتق��ال الع��دوى اليه، 
وام��ا م��ع احتم��ال االنتق��ال وع��دم التأّك��د من��ه، ف��ا جيب 

االجتناب عن املقاربة مع موافقته عليها.
السؤال: ما هو حكم زواج حاملي فروس االيدز من بعضهم؟

اجل��واب: المان��ع من��ه، نع��م اذا كان��ت املعاش��رة اجلنس��ية 
بينهم��ا ت��ؤدي اىل ازدي��اد امل��رض زيادة خطرة، ل��زم التجنب 

عنها.
للمص��اب  بالنس��بة  اجلنس��ية  املعاش��رة  م��ا حك��م  الس��ؤال: 
مب��رض االي��دز وهل حيق لغر املص��اب بااليدز ان ميتنع عن 

املعاشرة، النها من الطرق الرئيسية للعدوى؟
اجل��واب: حي��ق للزوج��ة الس��ليمة ان ال متك��ن زوجها املصاب 
م��ن املقارب��ة املؤدية � ولو احتم��اال � اىل انتقال العدوى اليها، 
ب��ل جي��ب عليه��ا منعه من ذل��ك ، ولو امكن تقلي��ل احتمال 
االصابة اىل درجة ال يعتد بها � ك�2 باملئة� باستعمال العازل 
الذك��ري او غ��ره، ج��از هلا التمكني بل الجي��وز املنع عندئذ 

على االحوط.
وبذل��ك يظه��ر حك��م ال��زوج الس��ليم م��ع زوجت��ه املصاب��ة، 
فان��ه ال جي��وز له مقاربته��ا مع احتمال انتق��ال العدوى اليه 
احتم��اال معت��دا به عند العقاء، ويس��قط حقه��ا يف املقاربة 
عن��د كل اربع��ة اش��هر، اال م��ع التمك��ن م��ن اختاذ الوس��يلة 

الكفيلة بعدم نقل العدوى.
 السؤال: ما حكم اجهاض احلامل املصابة مبرض االيدز؟

اجل��واب: الجي��وز ذلك، والس��يما بعد ولوج ال��روح فيه، نعم 
اذا كان اس��تمرار احلم��ل يس��بب ض��ررًا عل��ى األم، ج��از هل��ا 

اجهاضه قبل ولوج الروح فيه، البعده على االحوط.
الس��ؤال: م��ا حك��م حضان��ة االم املصاب��ة لوليده��ا الس��ليم، 

وارضاعه )اللنب وغره(؟
اجلواب: ال يسقط حقها يف حضانة وليدها، ولكن البد من 
اخت��اذ االج��راءات الكفيل��ة بع��دم انتق��ال الع��دوى الي��ه، فلو 
احتم��ل � احتم��اال معتدا به � انتقاهل��ا باالرتضاع من ثديها، 

لزم التجنب عنه.
 السؤال: ما حكم اعتبار مرض االيدز مرض موت؟ 

اجل��واب: مل��ا كان ه��ذا امل��رض م��ن االم��راض ال��يت تس��تمر 
بصاحبه��ا م��دة طويلة، فما يعد من مرض املوت هو مراحله 
االخرة القريبة من الوفاة، كمرحلة التهيج والقضاء على 

قوة املناعة، او ظهور اعراض عصبية قاتلة.
الس��ؤال: ه��ل جي��وز للطبي��ب، او جي��ب علي��ه ان يعل��ن ع��ن 
االصاب��ة مبرض االي��دز ملن يهمهم امر املري��ض كالزوجات 

او االزواج مثا؟
اجل��واب: جي��وز االع��ام ان مسح ب��ه املري��ض او وليه، وجيب 
اذا توق��ف علي��ه انق��اذ حيات��ه، ول��و لفرتة اط��ول، كما جيب 
اذا عل��م ان ترك��ه يس��تتبع انتق��ال العدوى اليه��م، من جهة 

تركهم االحتياطات الضرورية، واهلل العامل.
الس��ؤال: لو علم مس��لم ان��ه مصاب مبرض )االي��دز( املعدي، 
فهل جيوز له ممارسة العمل اجلنسي مع زوجته؟ وهل جيب 

عليه اعامها بذلك؟
اجلواب: اذا علم بان املقاربة تتسبب بانتقال املرض اليها مل 
جت��ز ل��ه مطلقا، وكذلك ان احتم��ل ذلك احتماال معتدا 

به.
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مجيل البزوني

الشباب
واملشي اىل اإلمام الحسني عليه السالم
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ليس متوقعًا يف اجملتمعات االسالمية ان يكون الشاب تابعًا 
يف افكاره لغريه دائما، فمجرد التبعية تشعر الشاب بالرفض 

خباصة عندما ال يفهم سبب التبعية وجيرب على قبوهلا.
ومن تلك القضايا االمور اليت ال ترتبط بتوجهات الشباب يف 
احلياة من قبيل املراسم الدينية اليت تعّود عليها وهو صغري وال 
زال يقوم بها حتى بعد ان شعر بانه جمرب على فعلها حبكم 

تبعيته ألهله يف ذلك.
وقضية املشي اىل االمام احلسني)عليه السالم( يف الزيارة من 
أكثر تلك القضايا اليت تشغل بال الشاب خصوصا وهو يرى 
ويسمع أن الشباب يف العامل يبدعون يف جماالت أخرى، ورمبا 
جينون كثريا من املال، يف حني ال يزال الشاب املسلم يزاول 
أمرًا يشعر يف كثري من األحيان انه قد تعود عليه يف صغره 

ومل يسأله أحد يف قبوله ورفضه.
والشاب بطبيعته يرغب يف فعل االمور عن قبول وقناعة؛ ألنه 
انه  حتى  واعماله  أفكاره  يف  مستقال  يكون  ان  يف  يرغب 
عندما ميشي ال حيب ان ميشي اال مع اقرانه من الشباب وليس 

مع والديه أو أهله.
يف  الشباب  ميارسها  اليت  الشعائر  أكثر  من  الشعرية  وهذه 
القوة  مع  يتناسب  حتتاجه  الذي  اجلهد  ألن  احلالي؛  الوقت 
ان عدد  بوضوح  ترى  ولذا  الشاب  بهما  الذي ميتاز  والنشاط 
املمارسني للمشي من الشباب يوازي عدد املمارسني من بقية 

االعمار مجيعا.
وعندما نريد من الشاب أن يفعل بعض هذه االمور اليت نعتقد 
بأهميتها فعلينا أن نرسم له صورة واضحة حتى ينساق معنا 
ليكون  شخصيته؛  وتتكامل  لألمور  وعيه  يف  ليزداد  فيها، 
بتلك  القيام  عن سبب  بعضهم  يسأله  عندما  الرد  على  قادًرا 

االعمال.
ومن أجل هذا قد حيتاج االنسان اىل وقت يعّود ابنه فيه على 
املمارسة اوال وذلك يف الوقت الذي يكون فيه غري قادر على 
مبا  الطرح  يف  معه  يتدرج  ثم  ووعيها،  الدينية  املطالب  فهم 
أن  عليه  إن  كما  مداركه،  فيه  وتنفتح  عمره  مع  يتناسب 
يراقب تلك املدارك من خالل االستماع اىل ما يدور يف ذهنه 
من امور تشغل بال الشاب حتى ال يسبقه اىل القناعة اآلخرون 
ألن قلب احلدث أرض خالية حتتاج اىل مراعاة وأناة وفطنة يف 
الفعل ومعرفة الوقت املناسب لبذر االفكار، فال يسبق وقت 
طرحها وال يتأخر يف الطرح عند احلاجة اليها، ومن ثم يكون 

األب هو املعلم للسلوك واملوضح للعقيدة.
كما إن األسلوب الذي جيب االعتماد عليه يف ذلك هو الرفق 
حتى وإن كانت طريقة التساؤالت اليت يتم طرحها غري معهودة 
منه  يستقبل  حتى  به  يثق  من  يريد  الشاب  فان  مقبولة،  وال 

الكالم وقبل الثقة بالقائل لن يسمع وإذا مسع لن يقتنع.
أثناء  الدروس  وإعطاء  الشعائر  لبعض  اإلنسان  وممارسة 
املمارسة يكون أكثر تأثريًا يف نفس املتلقي وذلك ألنه يرتبط 
بتلك االعمال عندما يكون التوضيح مقرتنًا بالعمل وهذا ما 

تؤكد عليه طرق التعليم احلديثة.
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مل يتفق علماء التفسري والباحثون عليها يف علوم 
القران الكريم حول عدد أمسائه، فقد ذكر 
الفريوزآبادي  يف كتابه: )بصائر ذوي التمييز 
يف لطائف الكتاب العزيز( ثالثة وتسعني امسًا 
وقال أبو املعالي عزيزي بن عبد امللك: )إن اهلل 

مّسى القرآن خبمسة ومخسني امسًا(.
أما صاحب التبيان الشيخ الطوسي قال: مّسى 
قرآنا  أمساه  أمساء،  بأربعة  القرآن  تعاىل  اهلل 
يف قوله تعاىل )ِإنَّا َجَعْلَناُه ُقْرآًنا َعَرِبيًّا(، ومساه 
َل اْلُفْرَقاَن  فرقانًا يف قوله تعاىل: )َتَباَرَك الَِّذي َنزَّ
َعَلى َعْبِدِه ِلَيُكوَن ِلْلَعامَلِنَي َنِذيًرا( }الفرقان/1{

ْمُد اهلل الَِّذي  ومّساه الكتاب يف قوله تعاىل: )احْلَ
ِعَوَجا( لَُّه  َعل  جَيْ َومَلْ  اْلِكَتاَب  َعْبِدِه  َعَلى  َأنَزَل 

}الكهف/1{.
ْلَنا  َنزَّ ُن  حَنْ )ِإنَّا  تعاىل:  قوله  يف  الذكر  ومّساه 

اِفُظوَن(}احلجر/9{ ْكَر َوِإنَّا َلُه حَلَ الذِّ
الشيخ  كتبه  ملا  مطابقًا  كان  الرأي  وهذا 

الطربسي يف تفسريه جممع البيان.
القرآن: تباينت أراء املفسرين حول كلمة القرآن 
وأصلها وسبب تسميته بها وهذا ما أّيده كبار 
علماء املسلمني يف مؤّلفاتهم قال الشيخ الطوسي: 
وتسميته بالقرآن حتتمل أمرين أحدهما ما روي 
عن ابن عباس انه قال: )هو مصدر قرأت قرآنا( 
تلوته مثل غفرت غفرانا وكفرت كفرانا  أي 
والثاني ما ُحِكي عن قتادة أّنه قال: هو مصدر 

قرأُت الشيَء إذا مجعت بعضه إىل بعض.
قال الراغب: ال ُيقال لكلِّ مجع قرآن وال جلمع 
القرآن  ي  مُسّ أيضًا  وقال  قرآن،  كالم  كل 

لكون مجع مثرات الكتب املنزلة السابقة.
وقد جاءت تسميته بهذا االسم حُمّلى بالالم يف 
القرآن أكثر من مخسني مرة )َوُأوِحَي ِإَليَّ َهَذا 
اْلُقْرآُن أُلنِذَرُكم ِبِه َوَمن َبَلَغ( وبال الم يف مخسة 
عشر موضعًا )َوُقْرآنًا َفَرْقَناُه ِلَتْقَرَأُه َعَلى النَّاِس 
}اإلسراء/106{  َتنِزياًل(  ْلَناُه  َوَنزَّ ُمْكٍث  َعَلى 
)َوَما  أيضًا:  اجلزء  وعلى  الكل  على  ويطلق 
َتُكوُن يِف َشْأٍن َوَما َتْتُلو ِمْنُه ِمن ُقْرآٍن َواَل َتْعَمُلوَن 
لوحظ  هنا  ُشُهوًد(  َعَلْيُكْم  ُكنَّا  ِإالَّ  َعَمٍل  ِمْن 
ثم  ومن  مقروءًا(  )كونه  الوصفية  معنى  فيها 
صح عموم اإلطالق والكلمة ذات أصل عربي 
عريق يف اصلها مصدر )قرأ يقرأ وقرآنا( على 
وزن غفران ورجحان وكفران وجاء استعماهلا 
َكاَن  اْلَفْجِر  )ُقْرآَن  تعاىل  قوله  يف  القرآن  يف 
َعُه َوُقْرآَنُه*  َمْشُهوًدا( وقوله تعاىل )ِإنَّ َعَلْيَنا مَجْ
َفِإَذا َقَرْأَناُه َفاتَِّبْع ُقْرآَنُه( )ج1،ص13 الشهيد يف 

علوم القرآن(.

القرآن الكريم هو الــكالم املعجز املنّزل وحيًا على النيب )صلى اهلل 
عليه واله( املكتوب يف املصاحــف املنقول بالتواتر امُلَتَعّبد بتالوته، 
وقد اختار اهلل تعاىل هلذا الكالم املعجز نبيه)صلى اهلل عليه وآله( 

وهلذا الكتاب أمساء  

حسن هادي السالمي

أسماء القرآن الكريم
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اهلل  فيه كتاب  ساهم  الذي  الدور  إّن  الفرقان: 
واحلق  والضاللة  اهلدى  بني  التفريق  يف  تعاىل 
احلالل  وسبيل  والنار  اجلنة  وطريق  والباطل 
بهذا  واحلرام كان سببا يف تسمية كتاب اهلل 

االسم.
وهناك آراء أخرى بهذا اخلصوص منها ما أوردها 
حيث  جماهد  عن  رواها  التبيان  تفسري  صاحب 
قال: معناه جيعل لكم خمرجا يف الدنيا واآلخرة، 
وعن السّدي قال: معناه جيعل لكم جناة، وقال 
الفراء: جيعل لكم فتحًا ونظرًا وعزا قوله تعاىل 
)يوم الفرقان يوم التقى اجلمعان(، ويف رواية البن 
النجاة  اىل  يؤدي  ألنه  بذلك  ي  مُسّ قال:  عباس  

َعل لَُّكْم ُفْرَقانًا(. واملخرج كقوله سبحانه: )جَيْ
ُيعدُّ اسم الكتاب مصدر يستقي منه  الكتاب: 
موضوع  طبيعة  حول  املعلومات  واملستمع  القارئ 
الكتاب كما ويعكس نسبة ذلك الكتاب أو 

عدم نسبته اىل هذا الكاتب او ذلك.
يكتب  كتب  من  مصدر  الكتاب  ان  وقيل 
الكتابة جلمعها  يت  ومُسّ وأصلها اجلمع  كتابة 
احلروف فاشتق الكتاب لذلك ألنه جيمع انواعًا 
على  واألخبار  واألحكام  واآليات  القصص  من 
أوجه خمصوصة وُيسّمى مكتوب كتابا جمازا 
ْكُنوٍن( أي اللوح احملفوظ  قال تعاىل: )يِف ِكَتاٍب مَّ
الكتاب  قدره  مبحل  تقوم  حركات  والكتاب 
املعنى  على  تدلل  جمتمعة  موضوعة  خطوط 

املقصود.
وجاء يف تفسري امليزان: الكتاب حبسب ما يتبادر 
منه اليوم اىل أذهاننا هو الصحيفة أو الصحائف 
طريق  على  املعاني  من  طائفة  فيها  تضبط  اليت 

التخطيط بقلم أو طابع أو غريهما.
وقد جرى كالمه تعاىل يف إطالق الكتاب على 

أمور منها:
على  املشتملة  األنبياء  على  املنزلة  الكتب   .1
شرائع الدين ككتاب نوح عليه السالم يف قوله 
..( وكتاب  قِّ تعاىل: )..َوَأنَزَل َمَعُهُم اْلِكَتاَب ِباحْلَ
ابراهيم وموسى عليهما السالم: )ُصُحِف ِإْبَراِهيَم 
َوُموَسى( }األعلى/19{ وكتاب حممد صلى اهلل 
عليه واله: )امل * َذِلَك اْلِكَتاُب اَل َرْيَب ِفيِه ُهًدى 
لِّْلُمتَِّقنَي(}البقرة/2{ وكتاب حييى عليه السالم: 
ْكَم  احْلُ َوآَتْيَناُه  ِبُقوٍَّة  اْلِكَتاَب  ُخِذ  َيى  حَيْ )َيا 

َصِبيًّا(}مريم/12{.
2. الكتب املخّصصة بضبط احلسنات والسيئات 
)َوُكلَّ  انسان:  لكل  خمصص  هو  ما  فمنها 
َيْوَم  َلُه  ِرُج  َوخُنْ ُعُنِقِه  يِف  َطآِئَرُه  َأْلَزْمَناُه  ِإنَساٍن 
اْلِقَياَمِة ِكَتاًبا َيْلَقاُه َمنُشوًرا* اْقَرْأ َكَتاَبَك َكَفى 

ِبَنْفِسَك اْلَيْوَم َعَلْيَك َحِسيًبا(}اإلسراء/1314{.
ومنها قوله: الكتب اليت تضبط أحداث الوجود 
ونظامه وهذه منها الثابت: )َوَما َيْعُزُب َعن رَّبَِّك ِمن 
َماء َواَل َأْصَغَر ِمن  ْثَقاِل َذرٍَّة يِف اأَلْرِض َواَل يِف السَّ مِّ
ِبنٍي( }يونس/61{  َذِلَك َوال َأْكرَبَ ِإالَّ يِف ِكَتاٍب مُّ
كما  التغيري  اليها  يتطرق  اليت  الكتب  ومنها 
يشاء اهلل تعاىل )مَيُْحو اهلل َما َيَشاء َوُيْثِبُت َوِعنَدُه 

ُأمُّ اْلِكَتاِب( }الرعد/39{
من  مشتق  الكالم  ان  اللغويون:  يقول  الكالم: 
الكلم وهو مبعنى اجلرح فكما ان اجلسم يتأثر 
ويتأمل باجلراحة فكذلك الكالم يؤمل القلب، 
االتفاق  كتابه  يف  السيوطي  الدين  جالل  وقال 
الكلم  من  الكالم شقق  )ان  القرآن:  علوم  يف 
مبعنى التأثري ألنه يؤثر يف ذهن السامع فائدة مل 
َن املُْشِرِكنَي  تكن عنده( قال تعاىل: )َوِإْن َأَحٌد مِّ
اْسَتَجاَرَك َفَأِجْرُه َحتَّى َيْسَمَع َكاَلَم اهلل ُثمَّ َأْبِلْغُه 

َمْأَمَنُه َذِلَك ِبَأنَُّهْم َقْوٌم الَّ َيْعَلُموَن(}التوبة/6{
وقد روي عن احلسني بن خالد قال: قلت للرضا 
اهلل  رسول  ابن  يا  السالم  عليه  موسى  بن  علي 
أخربني عن القرآن أخالق أم خملوق؟ فقال: ليس 

خبالق وال خملوق ولكنه كالم اهلل عز وجل.
الكريم  للقرآن  أوصاف  وردت  لقد  أوصافه: 
اليها  تطرقنا  اليت  األمساء  القرآن غري  نفس  يف 
معاجلة  يف  القرآن  أثر  اىل  إشارة  )شفاء(  منها 
والغل  واحلقد  كالكفر  القلوب  أمراض 
فيه  ملا  ايضا  للجسم  شفاء  هو  بل  واحلسد 
قوله  نظري  العامة  الوقائية  الصحة  قواعد  من 
ِإنَُّه اَل حُيِبُّ  ُتْسِرُفوْا  َواَل  َواْشَرُبوْا  تعاىل: )وُكُلوْا 
املُْسِرِفنَي(}األعراف/31{، ومنها القصص كما 
َوَما  قُّ  احْلَ اْلَقَصُص  هَلَُو  َهَذا  )ِإنَّ  يف قوله تعاىل: 
ِكيُم(}آل  ِمْن ِإَلٍه ِإالَّ اهلل َوِإنَّ اهلل هَلَُو اْلَعِزيُز احْلَ
عمران/62{، ملا فيه من قصص األمم الغابرة، 
ومنها احلكيم ألنه ُأحكمت آياته بعجيب النظم 
يتطرق  فال  ُأحكمت  انها  كما  املعاني  وبديع 
اليها التبديل او التحريف، و)احلكمة( اشارة اىل 
ان القرآن وضع كل شيء يف حمله املناسب فيما 
فصل من حالل وحرام وما شرع من امر ونهي، 
املنتظم  القانون  على  مت  القرآن  نزول  أّن  ومبا 
وصف  الالئق  موضعه  يف  شيء  كل  وضع  من 
واجلنة  اهلدى  اىل  للوصول  سبب  ألنه  بـ)احلبل( 
ورضوان اهلل تعاىل ألنه طريق قويم اىل اهلل ال عوج 
وهناك  املستقيم  بالصراط  نعت  دوران  وال  فيه 
والبالغ  واجمليد  املوعظة  منها  كثرية  أوصاف 

والبصائر بيان املثاني، التنزيل اخل.

وردت أوصاف للقرآن 
الكريم يف نفس 

القرآن غري األمساء 
املعهودة منها )شفاء( 

إشارة اىل أثر القرآن يف 
معاجلة أمراض القلوب 

من كفر وحقد وغل 
وحسد
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عملية ادراك القلب في القرآن الكريم

أمحد الطفيلي

هل يدرك القلب املشاعر واألحاسيس؟
اجلواب: ينبغي هنا التكلم يف ثاثة اجتاهات:

االجتاه األول: اإلجتاه الفلسفي )التفسر الفلسفي(:
اإلدراك  يف  تأثر  هلما  ليس  والقلب  اجلسم  إن  قالوا: 
واإلحساس، بل هما جسمان ماديان فقط، وإمنا التأثر 
أعضائه  اجلسم  توجه  اليت  )النفس(  للروح  واإلحساس 

وكافة.
االجتاه الثاني: االجتاه املادي )التفسر املادي (:

من  الدم  تضخ  ومضخة  حلمية  مادية  قطعة  القلب  إن 
وإىل اجلسم وتبديله من الفاسد إىل النقي.

االجتاه الثالث: االجتاه القرآني ) التفسر القرآني(:
ماديًا  عضوًا  ليس  القلب  إن  وأمريكا:  أوربا  علماء  قال 
مركز  هو  بل  فحسب،  وتصفيته  الدم  وتقلب  لنقل 
أما  احلديث,  والعلم  القرآن  ويؤيده  وإدراك  إحساس 
القرآن قال تعاىل هلم: قلوب ال يفقهون بها، وقال هلم: 
بها(  ثم  وقال )هلم قلوب يعقلون  بها،  قلوب ال يعقلون 
نسب للقلب املرض)يف قلوبهم مرض()البقرة: 10( ونسب 

هلا اآلثم.
بني  تبادليا  وعيا  هناك  أّن  اكتشفوا  فقد  العلماء  وأما 

القلب واملخ، ثم نقول كيف اكتشفوا ذلك؟
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واجلواب يظهر من التأثر املغناطيسي مبعنى 
مئات  القلب متتلك  كل عضلة من عضات 
خلية  وكل  اخلايا،  من  مايني  بل  آالف  بل 
هلا جمال مغناطيسي يربط بينها، فأي تغير 
اجملال  يف  تغير  يولد  الكهربائي  اجملال  يف 
يف  تشخيصه  ميكن  وهذا  الكهرومغناطيسي 
التغير  وهذا  للقلب،  مرتين  ُبعد  من  القلب 
إحساس  على  تأثر  له  الكهرومغناطيسي 
أو جتارب  أمور  وإدراك اإلنسان من خال ستة 

علمية قام بها علماء الغرب:
الكهرومغناطسي مع  التأثر  األول: من خال 
قلوب أمهاتنا إذ ينجذب قلب اجلنني حنو أمه، 
كاليفورنيا  جامعة  علماء  أحد  أثبته  ما  هذا 

يف أمريكا.
شوارس  العامل  قام  الرضاعة,  مرحلة  الثاني: 
أمريكا  يف  بتجربة  كاليفورنيا  جامعة  من 
التأثر الكهرومغناطيسي لقلب الطفل  قياس 
لقلب  الكهرومغناطيسية  مع  يتغر  الرضيع 
والرأفة  والعاطفة  احلنان  تبث  أنها  األم، حتى 
احساسات  فهي  معه،  تتحدث  أن  دون  من 
إحساس  طريق  فاللنب  بينهما،  وجدانية 
من  والعاطفة  واحلنان  األمن  من  وإدراك 
من   %90 أّن  التجارب  فأثبتت  ومشاعرها،  أمه 
األمهات تضع الطفل عند الرضاع على اجلانب 

األيسر ؛ كي يقرتب قلبه مع قلبها.
األم  تضع  عندما  العلماء  الَحَظ  الثالث: 
تأثرًا  يؤثر  الرضيع  ولدها  ظهر  على  يدها 
ال  بدرجة  تهدأته  فيوجب  كهرومغناطيسيا 
من  العميق،  نومه  إىل  تؤدي  حبيث  تتصور 
خال إحساس الطفل املتصل من قلبه إىل قلب 
األم  بني  باإلتصال  فيشعر  الضربة  بهذه  األم 
النفسية  والراحة  التهدئة  وحتصل  ورضيعها، 
,هذا ما أكتشفه علماء جامعة  للطفل فينام 

كاليفورنيا بأمريكا.
أجرى  األشخاص،  بني  التجاذب  شعور  الرابع: 
يلتقي  عندما  شخص  على  أمريكا  يف  العلماء 
مع شخص آخر ومل يكن بينهما أي أثر مادي 
أو عاقة سابقة إذ ال حديث وال حتى ابتسامة 
وشكله  وجهه  يف  مجيًا  ليس  وكذا  بينهما 
حتى جيذبه بل الحظوا اجنذاب أحدهما إىل 
مادة  وجود  فاحظوا  كام،  دون  من  اآلخر 
كيميائية خترج مع عرقه وتؤدي إىل االجنذاب 
بني القلبني املاديني وكذلك إذا حصل النفور 
بينهما فا حيصل االجنذاب بني القلبني بسبب 

عدم إفراغ عرقه تلك املادة الكيميائية. 

جامعة  من  شوارس  العامل  قام  اخلامس: 
إدراك  إلثبات  بتجارب  كاليفورنيا-امريكا 
القلب، إذ تتبع ثامثائة شخصًا )300( شخصًا 
تغير  تأثر  فظهر  قلوب  زرعوا هلم  الذين  من 
منهما  كل  وإحساس  ووعي  وإدراك  سلوك  يف 
مع أّن مخ كل منهم نفسه مل يتغر، ومن هنا 
فعندما  القلب،  وإحساس  إدراك  على  استدل 
يتغر  واإلحساس  اإلدراك  وجد  القلب  يتغر 
عند الشخص وهذا دليل على أن القلب يدرك 

ويعقل وميرض ويأثم.
للقلب جهازًا  أن  تثبت  اليت  التجربة  السادس: 
عصبيًا، قام العامل الدكتور هورنز من جامعة 
هارفر عام 1994م بتجربة اثبت فيها أن للقلب 
وواعيًا  مدركًا  جيعله  مستقًا  عصبيًا  جهازًا 
اليت  نفسها  النواقل  يستخدم  القلب  فوجد 
فالقلب  واإلدراك،  لإلحساس  املخ  يستخدمها 
مستقًا ومستغنيًا جبهازه العصيب عن املخ، إذ 
مسى اجلهاز العصيب اخلاص بالقلب واملوجود 
فيه باملخ الصغر فهو يساهم يف نقل املعلومات 
إىل املخ الكبر التابع لدماغ اإلنسان واملوجود يف 
الرأس كما أنه اثبت أن اجلهاز العصيب القليب 
يساهم يف توجيه املخ الكبر وهو مخ الرأس عن 
طريق االتصال بالنخاع الشوكي، وكما أثبت 
أن القلب يوفق بني التوافق الفسيولوجي وبني 
بينهما  توافق  حصل  فإذا  النفسي،  التوافق 
حتصل الراحة والطمأنينة، وحيس بها اإلنسان 
يف  املوجودة  العصبية  االتصاالت  خال  من 

القلب مع املخ املوجود يف الرأس .
فالنتيجة: إّن ما ذكره القرآن أّن القلب يعقل 
ويدرك ويفقه وميرض ويعمى هو الصحيح، ال 
جمرد مضخة تنقل الدم بني الرئتني واجلسم، 
ويؤكد ذلك القرآن الكريم قال تعاىل: )فإنها 
يف  اليت  القلوب  تعمى  ولكن  األبصار  تعمى  ال 
العلم  أثبته  ما  وهذا   ،)46 )احلج  الصدور( 
أثبتته النظرية  والعلماء كما ذكرنا، وكذا 
يفقدون  الذين  إّن  حيث  وتفسرها،  القرآنية 
بصرهم ال يفقدون بصرتهم، بل  تراهم أحيانًا 
أكثر وعيًا من اآلخرين، أما الُعمي فهم الذين 
تعمى قلوبهم فا يدركون احلقيقة أبدًا، هلذا 
يقول الرسول األكرم صلى اهلل عليه وآله: )شّر 
العمى عمى القلب، وأعمى العمى عمى القلب(
وهنا تظهر حقيقة أّن القلوب اليت يف الصدور 
قبل  من  يدعي  كما  وليس  احلقائق  تدرك 

املاديون: إّن القلب مضخة للدم فقط.

إن الجسم والقلب 
ليس لهما تأثير 

في اإلدراك 
واإلحساس، بل هما 

جسمان ماديان 
فقط، وإنما التأثير 

واإلحساس للروح 
)النفس( التي توجه 

الجسم بأعضائه 
كافة.
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حتى  العزاء  ملوسم  التحضري  بدأ  أن  منذ 
صاحب  بال  يف  التساؤالت ختطر  أخذت 
عن شخص جييبه  يبحث  فأخذ  املوكب 
العام تعرف  التساؤالت ويف هذا  عن تلك 
على أحد املشايخ فبادر إليه بالسؤال حول 

األمور اليت كانت تشغل باله.
قال صاحب املوكب: يا شيخ تأتي أحيانا 
قراءة  أو  العزاء  إلقامة  النسوة  بعض 
هو  فما  املوكب  يف  اإلسالمية  األناشيد 
الرجال  حكم االستماع لصوتها من قبل 

األجانب؟
صوتها  إمساع  هلا  جيوز  الشيخ:  أجاب 
الرتقيق  من  خاليًا  كان  إذا  لألجنيب 
االستماع  له  وجيوز  له،  املهيج  والتحسني 
الشهوي  التلّذذ  عدم  مع  صوتها  إىل 
الوقوع  نفسه  على  خيف  ومل  والريبة، 
مواضع  يف  االحتياط  وينبغي  احلرام،  يف 
الشك، بل األوىل عدم اإلمساع واالستماع 

من غري ضرورة.
أن  أحيانا  حيدث  املوكب:  صاحب  قال 
يكون العزاء يف وقت الصالة فهل جيب 
الصالة)الظهر  إىل  واملبادرة  التعزية  قطع 
مثاًل( عندما حيني الوقت؟ أو إمتام مراسم 

التعزية؟ وأيهما أوىل؟
أجاب الشيخ: األوىل أداء الصالة يف أول 
وقتها، ومن املهم جدًا تنظيم مراسم العزاء 

بنحو ال يزاحم ذلك.
العزاء  ُيقام  املوكب: عندما  قال صاحب 
العزاء  طريقة  أحيانا  نستخدم  احلسيين 
البحريين، وقد  تشابه طريقة العزاء أحد 
األحلان الغنائية املعروفة يف جمالس اللهو 
هذه  استعمال  جيوز  فهل  غريها  يف  أو 
أم  احلسيين  العزاء  يف  واألطوار  األحلان 

ال؟
تلكم  كون  يعلم  مل  إذا  الشيخ:  أجاب 
أهل  عند  املتعارفة  األحلان  من  األحلان 
قراءة  يف  ممارستها  جاز  واللعب  اللهو 

التعزية، وإذا علم ذلك مل جيز.
فتح  لنا  هل جيوز  املوكب:  قال صاحب 
من  والعاشر  التاسع  اليوم  يف  احملالت 

حمرم؟
احملالت  فتح  كان  إذا  الشيخ:  قال 
نوعًا من عدم املباالة مبا جرى على أهل 
اليومني  هذين  يف  السالم(  البيت)عليهم 

احلزينني فال بّد من تركه.
إّننا يف  شهري  أضاف صاحب املوكب: 
األعمال  ببعض  نقوم  قد  وصفر  حمرم 
الزواج  مثل  مناسبة،  تكون  ال  قد  اليت 
أشياء  وشراء  جديد،  بيت  إىل  واالنتقال 
وغري  واللباس  البدن  يف  والتزّين  جديدة 

ذلك فهل جيوز لنا ذلك؟
أجاب الشيخ: ال حيرم ممارسة ما ذكر يف 

أيام املناسبات إاّل ما ُعدَّ هتكًا كإقامة 
الفرح والزينة يف اليوم العاشر. 

منطقتنا  يف  تقام  املوكب:  صاحب  قال 
العديد من اجملالس احلسينية لعدد كبري 
من املآمت وذلك مبناسبة الذكرى السنوية 
اهلل  األعظم)صلى  الرسول  سبط  لشهادة 
وتفاعل  األبرار،  وأصحابه  وآله(  عليه 
البيت)عليهم  أهل  وتفانيهم حبب  املؤمنني 
وذلك  املآمت  يدعمون  ما جيعلهم  السالم( 
باملشاركة يف اجملالس احلسينية وتقديم 
لتلك  واملعنوي  السخي  املادي  الدعم 
اجملالس. حيث تعقد العديد من اجملالس 
يف وقت واحد ويف أوقات متقاربة بالنسبة 
للمجموعات األخرى وأغلب هذه اجملالس 
منذ  وذلك  املختلفة  الطعام  وجبات  تقدم 
الظهر، مما  بعد  ما  إىل  الباكر  الصباح 
األكل  هذا  معظم  رمي  من  حالة  يسّبب 
نظركم  هو  فما  النفايات.  أماكن  يف 

الشريف يف ذلك؟
وحمّرم  مبغوض  التبذير  الشيخ:  أجاب 
شرعًا فالبد من اختاذ اإلجراءات الالزمة 
بني  بالتنسيق  ذلك  كان  ولو  منه  للمنع 
أصحاب املآدب ليوفر من الطعام مبقدار 

ما يتيسر صرفه يف مورده.

الشعائر الحسينية واألحكام الشرعية
فاطمة فاضل الطويل
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صدر حديثًا

جولة يف:
مكتبة اجلواد العلمية االدبية العامة يف النجف االشرف

كتاب يف سطور
االسالم بني الشرق والغرب

همسات ثقافية
بداية املعرفة: اقرأ

كتاب )تقديم األدب املقارن .. اجتاهات وتطبيقات جديدة(

مكتبة االسكندرية

إعداد:
هاشم الباججي
حسن السالمي
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صدر عن اجمللس الوطين للثقافة والفنون واآلداب يف الكويت  كتاب )تقديم األدب املقارن.. 
عامل  سلسلة  عن  مؤخرًا  العربية  ترمجته  صدرت  واملؤلف  جديدة(  وتطبيقات  اجتاهات 
املعرفة، وهو عبارة عن دراسات متنوعة حتاول ضبط نظرية تعاجل طبيعة األدب املقارن 
وأهميته، جاءت هذه الدراسات لكل من سيزر دومنغيز، هاون سوسي، وداريو فيانويفا. 
يتعرض الكتاب الذي جاء يف مقدمة وتسعة فصول إىل صيغة أعم وأمشل حلقول دراسات 
من  والسياسية،  االجتماعية  القضايا  من  للعديد  إثراء  من  تكشفه  وما  املقارن،  األدب 
حيث الشكل الفين الذي تناوهلا، كذلك يتم التوسع يف الدراسة ليشمل فنون السينما 
والفنون األدائية بشكل عام. قام بالرتمجة فؤاد عبد املطلب، وجاء الكتاب يف 280 صفحة.

وحكايات»تأليف  نفائس  »املخطوطات  كتاب  للكتاب،  العامة  املصرية  اهليئة  أصدرت 
صاح حسن رشيد، يقدم الكتاب مناذج من عيون املخطوطات العربية فى مناحي العلوم 
واملعارف، بطريقة تلخص فكرة املخطوطة وتقوم بالتعريف بصاحبها ودراستها من كافة 
كان  كيف  وهي  مهمة  لقضية  بعناية  املنتقاة  املخطوطات  الكتاب  ويعرض  اجلوانب. 
البعض  الفنون والسماع وليس كما يتوهم  انفتاحا على  األساف متساحمني وأكثر 
أباحه الشرع باسم التطرف والتضييق واملنع  اآلن من األجيال اجلديدة اليت تصادر ما 

با دليل وال نص. 
والروح،  النفس  التطبيقية بني مطالب  والعلوم  النظرية  العلوم  الكتاب بني  كما مجع 

وبني مطالب احلياة والواقع، بني علوم الدين وعلوم الدنيا فى لوحة فنية.

)االمام  املقدسة كتاب  احلسينية  العتبة  والثقافية يف  الفكرية  الشؤون  قسم  عن  صدر 
املهدي عجل اهلل فرجه الشريف أمل االمة( ملؤلفه السيد شبيب مهدي اخلرسان ، وحيوي 
الكتاب على ثاثة فصول موزعة على عصر الوالدة وعصر الغيبة وعصر الظهور ، ويتحدث 
املؤلف يف املقدمة قائا )الثورة اإلصاحية اليت نرتقبها وتتوق هلا البشرية مجعاء ستكون 
تسود  شاملة  ثورة  وهي  الشريف(  فرجه  تعاىل  اهلل  )عجل  املنتظر  املهدي  اإلمام  بقيادة 
العامل ويف مجيع اجملاالت ولذلك سيكون اإلمام احلجة عجل اهلل تعاىل فرجه الشريف 
بظله  العامل  الذي سيمأل  اهلائل  العاملي  العلمي  والتفجر  العالية  التقنية  هو صاحب 

الوارف...(

كتاب )تقديم األدب املقارن .. اجتاهات وتطبيقات جديدة(

كتاب )املخطوطات نفائس وحكايات(

كتاب )االمام املهدي عجل اهلل فرجه الشريف أمل االمة(

صدر حديثا



 متى بدأ اهتمامكم بالكتاب؟
منــذ الصغــر كنــت احــب الكتــاب، كان 
والدي كثري الســفر ، وكان يف كل ســفرة 
اثنــاء عودته جيلــب لي كتبا وقصصا خاصة 
باألطفــال، وهــو الــذي مّنــى رغبــيت وتعلقــي 
بالكتــاب، بالرغــم مــن ان والــدي كان ال 
يعــرف القــراءة ، وكنت اقوم بقراءة الكتب 
لوالــدي، فارتبطت بالكتاب منذ صغري وهلل 

احلمد اكثر من أي شيئا اخر.

هل لديكم مكتبة خاصة؟
نعم واحلمد هلل لدينا مكتبة تضم اكثر من 
مخسة االف كتاب حتوي العديد من املواضيع 
التارخييــة والدينيــة والــيت افضلهــا، وهنــاك 
كتــب واحبــاث عــن دولــة الكويــت، وايضا 
لــدي كتب كثرية مــن مؤلفات ابناء العامة، 
فاحــب ان اقــرأ عــن االخريــن، وقــد حصلــت 
علــى هــذه الكتــب من خــالل مســرية حياتي 
فكنت اشرتي كل كتاب يعجبين واحتفظ 
بــه ،وكنــت اقــوم بتجليــد الكتــب للحفــاظ 
عليها واىل االن، ويف املكتبة قسم خاص عن 
الطوابع، وقسم اخر عن املسكوكات، فانا 
اهتــم جبمــع املســكوكات وتارخيهــا حيــث 
توجــد مســكوكات فضيــة واخــرى مطليــة 
بالذهب، وقد اهديت قسمًا منها اىل مكتبة 

ومتحف االمام الرضا عليه السالم.

يف كل زيارة لك تهدي العديد من الكتب اىل 

رجل عشق الكتاب وأحبه فأوصله عشقه اىل 
من حيب، من عائلة ال السيد هاشم الكويتية 
ينتمي السيد احلاج علي ابو رياض، فمنذ سنني 
عدة ورغم كرب سنه اال ان احلاج ابا رياض قد 
دأب عند كل زيارة  اىل مدينة النجف االشرف 
قادما من الكويت يتصل بي حامال جمموعة 
املؤسسات  تصدرها  اليت  االصدارات  اخر  من 
اىل  الكويتيون  والكتاب  والعلمية  الثقافية 
زيارة  اخر  ويف  احليدرية،  الروضة  مكتبة 
اجريت  هـ    1438 املبارك  رمضان  شهر  يف  له 
مكتبات  اىل  الكتب  اهدائه  حول  لقاءا  معه 
له،  بالنسبة  الكتاب  ميثله  وما  العتبات 

فابتدأته قائال:

مكتبة العتبات، ما سبب ذلك ؟
انا احب الكتاب والقراءة وامتنى من اجلميع 
الســيما الشــباب االهتمام بهما ، لذا احرص 
يف كل زيــارة لــي علــى ان احصــل علــى اخر 
االصــدارات يف الكويــت من قبل املؤسســات 
او الكتــاب واملؤلفــني الكويتيــني واقدمهــا 
يف  املقدســة  العتبــات  مكتبــات  اىل  هديــة 

العراق وايران ، لكي يتم االستفادة منها.

اراك كثر الرتدد على العتبات املقدسة ؟
منذ صغري ويف نهايات االربعينات من القرن 
املاضــي كان والدي يصطحبنا من الكويت 
املقدســة،  العتبــات  لزيــارة  موســم  كل  يف 
فكانت اجلولة شــاقة وطويلة تبدأ من خالل 
ركوبنــا )لنجــات( للعبــور اىل عبادان ومن ثم 
اىل االهــواز وبالقطــارات اىل مشــهد وكان 
الطريــق طويــاًل وصعبــًا جدا ثم نعــود اىل قم 
بالبــاص ونشــرب املــاء املــاحل فيهــا، وبعدهــا 
العتبــات  بزيــارة  ونبــدأ  العــراق  اىل  نذهــب 
املقدســة يف النجــف وكربــالء والكاظميــة 
وســامراء، وبعدهــا نذهــب بســيارات )النرين( 
اىل ســوريا لزيارة الســيدة زينب، بعدها نرجع 
الكويــت  اىل  العــودة  ثــم  ومــن  العــراق  اىل 
وكانت تســتمر الرحلة الكثر من شــهرين، 

وبالرغــم مــن صعوبتها لكين تعلقت واحببت 
زيــارة العتبــات واالئمــة االطهــار منــذ الصغر 
وبسبب قراءتي حلياتهم زاد تعلقي وحيب هلم، 
ويف احــدى الزيــارات عندمــا كنــت صغــريا، 
وصلنــا اىل مدينــة الكاظمية وســاءت حاليت 
الصحيــة كثريا واشــرفت على املــوت، وجاء 
والدي بأحد االطباء املعروفني ببغداد وعندما 
فحصــين اخــرب والــدي بــان حالــيت الصحيــة 
ســيئة جدا واني شــارفت على املوت، فاســرع 
عليهمــا  الكاظمــني  االماميــني  اىل  والــدي 
الســالم ووصــل احلــرم وكان اخلدم يريدون 
غلق الباب النه كانت الساعة 12 ليال فطلب 
منهــم ان يكلــم االمامــني فقــط، فســمحوا 
لــه فدخــل وخاطــب االمامــني بكلمــة قــال 
)انــا ضيفكــم وجئت بولدي من مشــهد وهو 
صاحــي واذا اصــاب ولــدي مكــروه فســوف 
ارجــع اىل االمــام الرضــا واشــتكي له(، قال 
هــذا الــكالم علــى بســاطته ورجــع، وفعــال 
عندمــا رجع اىل الفندق بدأت اســرتد عافييت 
فورا وتعجب الناس وشربت املاء واخذ الناس 
يصلــون علــى النيب واله وقد قطعوا مالبســي 
قطعــا صغــرية للتربك بشــفاء االمــام لي ، لذا 
فان لي علقة خاصة باألئمة السيما االماميني 
كبــرية  حســينية  اسســت  وقــد  اجلواديــن 

بامسهما.

م��ا ه��ي الكت��ب واملواضي��ع ال��يت حت��رص عل��ى 
قراءتها ؟

احــب مطالعــة الكتــب التارخييــة والدينيــة 
خاصــة واطالــع دائما كتاب وســائل الشــيعة 
ألنــه حيــوي علــى كــم هائــل مــن االحاديــث 
املهمــة ، وكذلك اهتــم مبطالعة كتب ابناء 
العامة لكي افهم اشكاالتهم واستطيع الرد 
عليها بكل موضوعية وعلمية وبدون تعصب.
 ماذا تنصح الشباب حول القراءة واملطالعة؟

يف  القــراءة  الن  بالقــراءة،  الشــباب  انصــح 
الكتــاب تفتح االفاق للقــارئ وتبقي املعلومة 
مرتســخة يف االذهان، عكس املعلومات اليت 
حتصــل عليهــا مــن االنرتنــت فإنهــا ســرعان 
مــا تنســى، لــذا احــث الشــباب علــى التوجــه 
واالرتقــاء  والبحــث  للمطالعــة  للمكتبــات 

مبعلوماتهم وتطويرها.  

السيد علي السيد محمد السيد هاشم من الكويت

أحرص إليصال أحدث العناوين اىل مكتبات العتبات املقدسة

أحب الكتاب والقراءة
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فما أمجل املكتبات اليت تعرفنا بعقول ونفوس وجتارب أناس 
كثريين يف خمتلف البقاع واألزمان ، ومهما كان مجياًل أن 
يرث املرء مكتبة ، فإن األمجل به أن جيمعها وجيعلها مشروعا 
ثقافيا متاحا للجميع ، وهذا ما صنعه مؤسسها املرحوم احلاج 
امحد  االستاذ  العام  أمينها  بعده  ومن  العندليب  جواد  حممد 
االزيرجاوي الذي سعى بكل ما حيمله من عطاء فكري وثقايف 
الن تكون مكتبة اجلواد من بني املرافق احلضارية اليت من 
شأنها أن تلعب دورا بارزا يف حتسني املستوى الثقايف، و تطوير 
البحث العلمي، فبعد أن كانت يف بدايتها جمرد مكان حلفظ 
واملستفيدين  الباحثني  متناول  ويف  ووضعه  الفكري،  اإلنتاج 
نشطة،  خلية  اليوم  أضحت  التعليمية،  مستوياتهم  ومبختلف 
حية، متجددة، و مركزا ثقافيا ، »فاملكتبة احلقيقية جيب 
أن تكون كندوة جيتمع فيها املثقفون ليتبادلوا اآلراء ويتحدثوا 
عما يفضلون ويتعرفوا أذواق اآلخرين » كما يقول )ديهاميل( 
اليه االزيرجاوي يف ندواته وامسياته الفكرية  وهذا ما سعى 
والثقافية اليت احتضنتها 

هذه املكتبة .
قاعة  دخولك  فعند 
اجلواد  مكتبة 
رفوفها  جتذبك 
واملتناسقة  العالية 
بطريقة فنية مجيلة 
من  املصنوعة 
الصاج،  خشب 
وسط  ويف 
كتبت  القاعة 
رائعة)  عبارة 
سلطان  العلم 

ما  اذا  ما  نوعا  الصغرية  املكتبة  مساحة  ورغم  البقاء(،  دائم 
قيست ببعض مكتبات النجف ،اال انه مت استغالل كل امتارها 

وزواياها بصورة جيدة لتكون يف خدمة العلم وطالبه .
امحد  االستاذ  العام  أمينها  السيما  املكتبة  مؤسسو  ويسعى 
الن   ، رائدا  ثقافيا  منربا  املكتبة  تكون  الن  االزيرجواوي 
عديدة  الثقافة  ومصادر   ، اإلنسان  تصنع  اليت  هي  الثقافة 
ومتنوعة ، لكن ال شك أن الكتاب أقدم وأقوى هذه املصادر 
، فالكتاب املدرسي وحده ال يكفى ليخرج لنا إنسانًا مثقفًا 
، لكنه الوسيلة اليت تضع أقدامنا على أول طريق املعرفة ، 
لينطلق اإلنسان بعد ذلك إىل آفاق ليست هلا حدود ، وفق اهلل 
خدمة  يف  واالفكار  العطاء  من  املزيد  لتقديم  عليها  العاملني 

العلم والباحثني والقراء .
املكتبة  مصادر  لتنوع  املكتبة  على  القائمون  يسعى  كذلك 
وافكار  وطروحات  احباث  من  جديد  هو  ما  بكل  ورفدها 
قراءة  تنوعت  فكلما   ، موضوعاتها  لتتنوع  الكتب  وعناوين 
اإلنسان كلما ازدادت ثقافته واتسعت مداركه ، لتكون األمل 

يف بناء حياة سليمة وجمتمع أفضل .
تضطلع مكتبة اجلواد العلمية االدبية العامة بتقديم اخلدمات 
املكتبية لطالب العلم ، بأجواء علمية مفعمة بالعطاء واملعرفة 
بني  فراغه  أوقات  يقضي  وهو  اإلنسان  يسعد  ولعمري كم   ،
الكتب حيث املتعة اليت ال تضاهيها متعة حيث تأخذه إىل طريق 
املعرفة والثقافة ليهتدي بهدي األفكار اجليدة اليت جتلب له 
النفع أو تدرأ عنه الضرر ، فالقراءة احد األسلحة الفعالة اليت 
جتعل اإلنسان يواكب مسرية التقدم العلمي وإفرازاته ومعطياته 
، فلنحرص دائمًا على أن نفتح عقولنا وقلوبنا للكتب ونعيش 
يف ثناياها ، يف ظل مكتباتنا اجلميلة ، ومنها مكتبة اجلواد 

العلمية االدبية العامة . 

جولة يف :

مكتبة الجواد العلمية االدبية العامة يف النجف االشرف
القراءة غذاء الروح 

الكتب ليست أكوامًا من 

الورق الميت انها عقول 
تعيش في الرفوف

حممد حسن
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طرحه  خال  من  عزت(  )علي  الكتاب  مؤلف  ناقش 
هلذا املوضوع املهم، عددا من األفكار العاملية اليت تهم 
البشرية من خال دراسة متعمقة وموسوعية موجزة، 
ونقتصر على إلقاء الضوء على بعض القضايا العلمية 
اليت تتعلق بقضية أصل اإلنسان بني املادية واإلسام 
وقضية التفسر العلمي آليات القرآن الكريم ،ويشتمل 

الكتاب على قسمني رئيسني: 
نظرات  ويتناول  املقدمات  عنوان  األول: حيمل  القسم 
حول الدين بصفة عامة من خال مناقشة موقف كل 
من الدين واإلحلاد من قضية أصل اإلنسان والقضايا 
الثقافة  والتطور،  بها، ومنها: اخللق  املتعلقة  األخرى 
والتاريخ،  الثقافة  األخاق،  الفن،  ظاهرة  واحلضارة، 

والدراما والطوبيا. 
أما القسم الثاني من الكتاب، فإنه خمصص لإلسام، 
فاإلسام كما يقول املؤلف ليس جمرد دين أو طريقة 
حياة فقط، وإمنا هو بصفة أساسية ليمثل مبدأ تنظيم 
واجلسد،  الروح  وحدة  هو  اإلنسان  أن  فكما  الكون، 
االجتماعي،  والنظام  الدين  بني  وحدة  فاإلسام 
وكما أن اجلسم يف الصاة ميكن أن خيضع حلركة 
بدوره  خيدم  أن  ميكن  االجتماعي  النظام  فإن  الروح، 
الغريبة  الوحدة  والفضيلة هذه  العليا واألخاق  املثل 

املادي معا، ميزة يف اإلسام، بل هي من أخص  عن املسيحية وعن املذهب 
خصائص اإلسام. 

مناقشة  األول من كتابه  الفصل  بيجوفيتش( يف  )علي عزت  املؤلف  يبدأ 
قضية أصل اإلنسان ؟ وماهية احلياة ؟ وهي القضية اليت تعد حجر الزاوية 
لكل أفكار العامل، فأية مناقشة تدور حول كيف ينبغي أن حييا اإلنسان ؟ 
املاديون: إن  تأخذنا إىل الوراء إىل حيث مسألة أصل اإلنسان، حيث يقول 
بني  الفرق  وأن   )L’ Homme Machine( الكامل  احليوان  هو  اإلنسان 
هناك  فليس  النوع،  يف  وليس  الدرجة  يف  فرق  هو  إمنا  واحليوان  اإلنسان 
جوهر إنساني متميز، بينما يقول )دارون(: اإلنسان جمرد حيوان نشأ عر 
حيوان  جمرد  اإلنسان  إن  هكسلي(  )جوليان  ويقول  طويلة،  تطور  عملية 

متفرد..
وميضي الرئيس )علي عزت بيجوفيتش( إىل حماورة مع علماء البيولوجيا 
يستنطقهم يف مقولة كيف تطور اإلنسان ؟ وملاذا توقف عن التطور بعد أن 

أصبح إنسانا بزعمهم؟ ليثبت هلم بالدليل العلمي خطأ نظريتهم .
املؤلف )علي عزت بيجوفيتش( حقيقة مهمة من حقائق اإلسام  ويوضح 
بقوله ، إن اإلسام هو البحث الدائم عر التاريخ عن حالة التوازن اجلواني 
والراني أو الداخلي واخلارجي هذا هو اإلسام اليوم، وهو واجبه التارخيي 
املقدر له يف املستقبل، إن اإلسام مل يكن جمرد أمة إمنا هو على األرجح 

دعوة إىل أمة تأمر باملعروف وتنهى عن املنكر أي تؤدي رسالة أخاقية. 

معجزة اإلسام: 
ثنائية  كوحدة  اإلسام  معجزة  يتناول  الكتاب  من  الثاني  القسم  ويف 
القطب، ويتناول جوانب من إعجاز كتاب اإلسام يف صيغته املكتوبة، وهو 
التعليق  إن  قائا:  ويوضح ذلك  بأنه حياة  القرآن  الكريم، ويصف  القرآن 
نعلم كانت هذه  بأنه حياة وكما  القول  هو  القرآن  األصيل عن  الوحيد 
احلياة يف منوذجها املتفرد هي حياة النيب حممد صلى اهلل عليه واله، إن 
اإلسام يف صيغته املكتوبة أعين القرآن قد يبدو بغر نظام يف ظاهره، ولكنه 
أنه وحدة طبيعية من  واله قد برهن على  يف حياة حممد صلي اهلل عليه 
احلب والقوة، املتسامي والواقعي، الروحي والبشري، هذا املركب املتفجر 
حيوية من الدين والسياسية يبث قوة هائلة يف حياة الشعوب اليت احتضنت 

اإلسام، يف حلظة واحدة يتطابق اإلسام مع جوهر احلياة. 
على  القرآن  )علي عزت(: ال حيتوي  يقول  العلم  من  القرآن  وحول موقف 
اهتماما  جوهريا...  علميا  موقفا  يتضمن  ولكنه  جاهزة،  علمية  حقائق 
بالعامل اخلارجي، وهو أمر غر مألوف يف األديان، يشر القرآن إىل حقائق 
 ( بالعلم  فاألمر  إليها،  لاستجابة  اإلنسان  ويدعو  الطبيعة،  يف  كثرة 
بالقراءة ( ال يبدو هنا متعارضا مع فكرة األلوهية، بل إنه قد بدأ باسم اهلل 

)اْقَرْأ ِباْسِم َرّبَك اّلِذي َخَلَق( ]سورة العلق[ آية 1
القرآن قد  آيات  املواقف العلمية اجلوهرية اليت تضمنتها  أن  ويرى املؤلف 

أثرت يف تقدم العلوم لدى املسلمني يف عصور ازدهار احلضارة اإلسامية.
ويقول )بيجوفيتش( موضحا: وجد املسلمون يف وادي الفرات علم التنجيم 
مزدهرا وقد مجع معرفة هامة عن الظواهر الفلكية عر ثاثة آالف سنة، 
– وهو ميدان اهتمام  ولكن ألن االعتقاد بارتباط مصر اإلنسان بالنجوم 
علم التنجيم – كان غريبا عن اإلسام، فإن التوحيد اإلسامي والعقانية 
اإلسامية استطاعت أن حتول علم التنجيم إىل علم الفلك، وقد أنشئت 
هلذا الغرض مدرسة بغداد لعلوم الفلك ومسيت باسم مرصدها الشهر، 
أخص  من  كان  فيقول:  ذلك  عن   )sedillet( )سيديلوت(  ويتحدث 
خصائص مدرسة بغداد لعلم الفلك منذ نشأتها روحها العلمية بأن تنتقل 

من املعلوم إىل اجملهول عن طريق املاحظة.

عنوان الكتاب: االسالم بني الشرق والغرب

املؤلف: )علي عزت بيجوفيتش( - البوسنة

كتاب يف سطور



مكتبة اإلســكندرية القدمية وعرفت باســم 
مكتبــة اإلســكندرية املَلكيــة أو املكتبــة 
عصرهــا،  مكتبــات  هــي كــربى  العظمــى 
شــيدها بطليمــوس األول330 قبــل امليــالد، 
ويقــال أنــه مت تأسيســها علــي يد اإلســكندر 
األكــرب قبــل ثالثــة وعشــرين قرنــًا ، ويقــال 
أيضــًا أنــه مت تأسيســها علــى يــد بطليمــوس 
الثانــي يف أوائــل القــرن الثالــث قبــل امليــالد، 
ويف عــام )285ـ  247( قبــل امليالد  تعرضت 
املكتبة للعديد من احلرائق وانتهت حياتها يف 
عــام  48  ق م . كانــت مكتبة اإلســكندرية 
املَلكية أهم مكتبة عرفت يف التاريخ وظلت 
أكــرب مكتبــات عصرهــا، وتضــم املكتبــة 
أكــرب جمموعة من الكتب يف العامل القديم 
والــيت وصــل عددهــا آنــذاك إىل 700 ألــف 
جملــد مبا يف ذلك أعمال هومريوس ومكتبة 

أرسطو.
و يذكر التاريخ أنه قد حلق باملكتبة أضرار 
فادحــة يف عــام391 م عندما أمر اإلمرباطور 
الروماني ثيودوسيوس األول بتدمريها، ويطرح 
بعــض املؤرخــني نظريــة أخرى أنــه رغم حريق 
ثيودوســيوس األول فــان املكتبــة قد صمدت 
العــرب  دخــول  وبعــد  640م،  العــام  حتــى 
 640 عــام  ديســمرب   22 يف  لالســكندريه 
م، وتدمــري أســوار املدينــة، حــدث أن تعــرف 
عمــرو بــن العاص على عامل الهوت مســيحي 
فيلوبونــوس  يوحنــا  يدعــى  الســن  طاعــن يف 
الفيلســوف  )تلميــذ   John Philoponus
االســكندري امونيــوس الســابق ذكره، وهو 
معــروف لــدى العــرب باســم حييــى النحــوي، 
وقد ســاهمت كتاباته إىل حد كبري يف نقل 
الثقافــة اإلغريقيــة للعرب(، وبعــد العديد من 
اجلداالت الدينية بني يوحنا وعمرو خبصوص 
املســيح  الســيد  وألوهيــة  والتوحيــد  التثليــث 
طلــب يوحنا مــن عمرو احلفــاظ على الكتب 
املوجودة يف مكتبة اإلســكندرية: » ، لكن 
عمرو بن العاص أمر بأحراقها بأمر من عمر 
بــن اخلطــاب ،وهكذا أمر عمــرو بن العاص 

بتوزيــع الكتــب علــى محامات اإلســكندرية 
ُتبقــي  الــيت  النــريان  إيقــاد  يف  الســتخدامها 
علــى دفء احلمامــات. ويذكــر املؤرخ املســلم 
أن  احلكمــاء  تراجــم  كتابــه  يف  القفطــي 
إحــراق تلــك الكتــب قــد اســتمر ملــا يقــارب 
الستة أشهر، وأن الكتب الوحيدة اليت جنت 
مــن احلريــق كانت بعــض كتب الفيلســوف 
اإلغريقــي أرســطو وبعــض كتابــات اقليدس 

الرياضي وبطليموس اجلغرايف.
وقــد اعيــد بناءهــا يف القــرن العشــرين عــام 
1990م وبدعــم مــن منظمــة األمــم املتحــدة 
للرتبيــة والتعليــم والثقافة« اليونســكو«، ويف 
مكتبــة  تدشــني  مت   2002 ســنة  اكتوبــر 
اإلســكندرية اجلديدة وتقع كلتا املكتبتني 
يف مدينــة اإلســكندرية مبصــر، وظــل احللم 
يف إعــادة بنــاء مكتبة اإلســكندرية القدمية 
للعلــم  العاملــي  املركــز  هــذا  تــراث  وإحيــاء 
واملعرفــة قــد راود خيــال املفكريــن والعلمــاء 
يف العامل أمجع. و مكتبة اإلســكندرية هي 
أحــدى الصــروح الثقافيــة العمالقــة الــيت مت 
إنشــاؤها، ومت تدشــني مكتبة اإلســكندرية 
ملــوك  احتفــال كبــري حضــره  اجلديــدة يف 
ورؤســاء وملكات ووفود دولية رفيعة لتكون 
منارة للثقافة ونافذة مصر على العامل ونافذة 
للعــامل علــى مصر. وهــي أول مكتبــة رقمية 
يف القــرن الواحــد والعشــرين وتضــم الــرتاث 
املصــري الثقــايف واإلنســاني، و تعــد مركــًزا 
هــذا  ويضــم  والتســامح،  واحلــوار  للدراســة 

الصرح الثقايف:
مكتبــة تتســع ألكثــر مــن مثانيــة ماليــني 

كتاب
 ست مكتبات متخصصة

 ثالثة متاحف
 سبعة مراكز حبثية

 معرضني دائمني
 ست قاعات ملعارض فنية متنوعة

 قبة مساوية
 قاعة استكشاف ومركزا للمؤمترات.. 

مكتبة االسكندرية
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متى تكون القراءة ثقافة... 
و يسمو اإلنسان يف وعيه 

وسلوكه االجتماعي... 
وجيين حريته كاملة غري 

منقوصة.. 
فالقراءة تنمي الذوق والسلوك 

وتفتح اآلفاق وتنري الدرب... 
وتتحقق إنسانية اإلنسان 

بوصفه خليفة اهلل يف االرض
التباعه العقل ووظيفته 

التفكري... 
ليتمدن ويرقى ويهذب 

سلوكه..
وخيرج من سطوة التخلف 

واجلهل..
ويدخل يف عامل التطور والعلم 

واهلدى..
فأول خطاب هو )إقرأ(

وبداية املعرفة إقرأ
فال رقي وال وعي وال منو 

للعقل
 بدون القراءة والتدبر 

  هاشم الباججي

بداية المعرفة إقرأ

همسات ثقافية



النسق الحر والدة من خاصرة الشعر

قصيدة: الراياتُ والصواري

لطائف العارف يف اغالط القوم الواضحة

إعداد: شاكر القزويني/ د. خليل املشايخي



انعطافة مدينة الشعر الفحولي
مل يك��ن ه��ذا التحول والتغر احلاد يف مس��ار الش��عر غائبا عن التحوالت 
األدبي��ة العاملي��ة، وأن حي��دث ه��ذا م��ن ش��اعرة فت��اة تنطل��ق م��ن مدين��ة 
الش��عر الفحول��ي وعاصمت��ه، ل��ه مدلول��ه اخل��اص يف ه��ذه املواجهة وهذا 
التغي��ر، ذل��ك ما طرح بقوة تس��اؤالت عن أس��باب ه��ذا التحول يف تغير 
املس��ار واإلبتع��اد ع��ن بوصلة الش��عر التقليدي��ة اليت ثبت صحة اش��اراتها 
وميوهل��ا اجلغرافي��ة الش��عرية على أرض اللغة ومعانيه��ا، فهل كان عوزا 
او نقص��ا يف جس��د الثقاف��ة يبعده عن انس��انيته وواقعيته اس��تطاع اجياد 
م��ن يس��تطيع اكمال��ه او تلبي��ة حاجت��ه او س��د نقص��ه ؟ ليخ��رج نس��قا 
ثقافيا شعريا أكثر عمقا وأقرب اىل حاجتنا االنسانية قادرا على البوح 
والتعبر حتى عما ما كان اخلوض فيه يعد احنرافا وميانا وقصورا يف 
رس��م الصورة املطلوبة واملش��هد املرجو، كتناول الشعراء املدثني معاني 
الضع��ف واحل��زن واالنكس��ار والل��ني واهلم��س يف فك��رة واضح��ة مرتابطة 

النسيج حيوية يف انفعاالتها وعمقها ومضامينها!.

التمرد واقع حسي ذاتي وموضوعي
وبعد هذه التساؤالت العميقة واحلادة، تكون اإلجابة، نعم انه التمرد على 
نسق الفحولة والقوة والذات املتعالية هذا اهلاجس االصطناعي املفتعل 
غ��ر الواقع��ي. انه تاريخ طويل متس��لط يأتي فيه التأني��ث رديفا للنقص 
والضع��ف واالحتق��ار وكلم��ا الن��ت اللغ��ة أتهم��ت بالتاني��ث واس��تحقت 

ازدرائها. فنذكر قول ابن قيس الرقيات ملا انشد عبد امللك بن مروان:
   

أن احلوادث باملدينة قد اوجعنين وقرعن مروتيه
وجببنين جب السنام ومل يرتكن ريشا يف مناكبيه

ق��ال ل��ه عبد امللك احس��نت لوال انك خنث��ت يف قوافيك، فرد عليه ابن 
قيس الرقيات: 

ما عدوت كتاب اهلل 
)ما اغنى عين ماليه.. هلك عين سلطانيه(.

فعك��س بذل��ك عب��د املل��ك ب��ن م��روان رأي الثقاف��ة الس��ائدة آن��ذاك بان 
مّحل املؤنث ضعفا وعدم استساغة أو ميوعة غر مألوفة على أقل تقدير 
عن��د الش��عراء، فق��د وصف ش��عراء قوافيهم باملذكر )كامل��زرد بن ضرار( 
والبع��ض اآلخ��ر جع��ل م��ن ش��يطان ش��عره ذك��را، مس��تصغرا ش��ياطني 
الش��عراء الس��ابقني م��ن اإلن��اث )كأبي النج��م العجل��ي( وكذلك فعل 
)املتن��يب( و)أب��و مت��ام( فأعل��ن األول ذّم��ه وحتق��ره للمؤنث من الش��عر يف 
ح��ني أعل��ن الثان��ي ان قصائ��ده بن��ون ذك��ور فح��ول ومل يف��ت )الفرزدق( 
ان يص��ف ش��عره )باجلم��ل الب��ازل( ه��ذه الذهني��ة لواق��ع ثق��ايف حيتق��ر 
الل��ني واالنكس��ار والضع��ف وه��و يف خانة املؤنث وما ه��و مؤنث فهو حمقر 
ممج��وج، وميكنن��ا ان ن��رى م��ا ج��رى يف عصرن��ا ه��ذا يف ال��رد عل��ى دع��وة 
)حمم��د من��ذور( للش��عر املهموس جند كي��ف وصفت الدع��وة وصاحبها 
بالتخني��ث وبنف��س األس��لوب الذي ج��رى فيه مهامجة قصي��دة التفعيلة 
لذات السبب وبالتهمة نفسها اال وهي امليوعة أي األنوثة، وهذا ما أقصى 
قدمي��ا ) امل��رأة ( الن تكون خارج االبداع الش��عري ليصر كل مؤنث خارج 
االط��ار الش��عري الفحول��ي قلبا وقالب��ا، وان ارادت فما عليه��ا إاّل ان تقول 
قول الفحول، كما عّرت اخلنساء يف قول فحولي ال خياطب اال أخوين 
فحلني وكذلك رأينا أبياتا تنسب لليلى األخيلية تقول شعرا ال خيتلف 

عن شعر أي فحل من فحول الشعر، إذ تقول:

حتى يدب على العصى مذكورا حنن األخايل ال يزال غامنا 
تبكي السيوف إذا فقدن أكفنا          جزع�����������ا وتعلمنا الرق���������اق حبورا

ولنحن أوثق يف صدور نسائكم            منكم إذا بكر الص����������������راخ بك���ورا

لقد كان حدث الشعر احلديث مبا يسمى بالشعر احلر أو قصيدة التفعيلة ومن ثم قصيدة النثر احلدث 
األكرب يف تاريخ األدب العربي ، فكان هذا التحول البنيوي يف النسق الشكلي والعقلي يف هذا احلدث 
األدبي والثقايف ما هو إاّل تفكيك وإعادة صياغة للموروث األدبي والثقايف وهدم للبنية الصلدة لثقافتنا 
وهي القصيدة العمودية أي ديوان العرب. هذا الشكل األدبي الذي استحوذ على ضمري األمة وتربع على 
زمنية  ولفرتة  املعروفة  التقليدية  وأغراضه  العمودي  الشعر  يف  أختصر  الذي  األدبي  الثقايف  موروثها 
وحاكمة  بل  اللحظة  هذه  ولغاية  بزوغها  منذ  العربية  اللغة  لعمر  مالزمة  تكون  أن  تكاد  طويلة 
نافذة احلكم فيها ويف معانيها ودالالتها ورموزها يف عالقة انصهار عضوي كابدا فيه كل ارهاصات 
األزمنة والدهور الغابرة اليت أثرت فيهما أثرا بليغا اغرتابا وحتوال وتراجعا ثم عودة وعلوا، مرحلة عقب 

أخرى من صعود وهبوط.

النسق الحر والدة من خاصرة الشعر
من.. )قراءة القصيدة الحرة-د. عبد اهلل محمد الغذامي(

السيد شاكر القزويين

أن حيدث هذا التحول والتغيري يف النسق الشكلي 
الشعر  مدينة  من  تنطلق  فتاة  شاعرة  من  للشعر 
هذه  يف  اخلاص  مدلوله  له  وعاصمته  الفحولي 

املواجهة وهذا التغيري
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ان��ه نس��ق ثق��ايف فحول��ي مل تلتف��ت الش��اعرة في��ه اىل ان��ه يص��در م��ن 
أنث��ى حت��ى عج��ز باحث مث��ل )غرونب��اوم( ع��ن تصنيف ش��عر الرثاء مع 
أش��عار الفحول فعّده فّنا نس��ويا رابطا إياه بأصل عادة النياحة وأناشيد 
النواح والعويل بالنساء فأوحت له طبيعة كونه رجا ان هذا الفعل او 
السلوك الوجداني واالنساني وهذا احلزن واللوعة ، ما هي إال تعبرات 
غر فحولية معززا قوله هذا مبثال اخلنساء ، وجمانبا حلقيقة ان هذا 
الفن الذي تقوله النساء إمنا هو من املشاعر االنسانية املكنونة وصوت 

األحاسيس وصوت احلزن.

االنكسار الداللي يف النسق الشعري
واحلزن هو أحد املعاني األساس��ية للحياة وهو أحد املش��اعر اإلنس��انية 
العميق��ة يف الوج��دان، فالفح��ل رج��ل ق��وي ال ينكس��ر وال يضع��ف وال 
والتعال��ي  بالكم��ال  ليكتف��ي  بش��عره  او  بس��لوكه  ه��ذا  إظه��ار  جي��ب 
وهن��ا ق��د يأت��ي انكس��ار النم��وذج يف اوزان��ه عضويا م��ع انكس��ارات اخرى 
منس��جمة م��ع التغي��ر يف دالالت النس��ق الش��عري وأس��اليبه وكان ) 
احل��زن ( قيم��ة داللي��ة أب��رز ش��عريا ونس��قا صاحب��ت القصي��دة احل��رة ، 
وكما جند يف قصيدة ) الكولرا ( لنازك املائكة كيف كان االنكسار 
الوزن��ي مصحوب��ا باالنكس��ار الدالل��ي حي��ث يتعاض��د احل��زن واحلكاية 
ليش��كا الن��ص خ��ارج أط��ر الفحولة ونس��قها التقليدي ليت��درج احلزن 
يف تط��وره اىل ع��دة مس��تويات ، م��ن أول��ي رومانس��ي بس��يط ومركب��ات 
تقليدية يتعقد ويتطور هذا احلزن ليثب من داخل القصيدة بنص حي 
ومتحرك يف سباكة وحبكة داللية وحكائية ثم لتنطلق القصيدة حنو 
حزن عضوي يغور عميقا يف حياتنا ليصبح أساسيا ومطلوبا ال نرفضه 
وال خناف منه، هذا املنظور اجلديد للش��عر أكس��ب اخلطاب الش��عري 
بعدا تكش��ف فيه احلجب عن املعاني املقموعة املهشمة واملهمشة. ليشق 
هذا املعنى وهذه الداللة املعزولة واملهملة لدى الس��ادة الفحول ولتحرر 

على يد القصيدة احلرة.

منو الصرخة االنسانية عند السياب
أس��هم )ب��در ش��اكر الس��ياب( إس��هاما جلي��ا يف ترس��يخ ه��ذه الدالل��ة 
حت��ى اس��تنبتها اس��تنباتا يف ارض القصيدة احلرة اخلصبة ليس��تنطق 
دم��وع الرج��ال الذي��ن أنكروا عيونه��م اذا دمعت، ك��را وجافة ليجري 
توظيف احلزن بأس��لوب أكثر حساس��ية وأعمق تركيبا مع اكتش��اٍف 
ألبع��اد ثال��وث )احلكاي��ة واألنوث��ة والطفول��ة( ليصب��ح الش��عر صرخ��ة 
بش��رية تنبع من أعمق أحاس��يس االنس��ان ومعاناته وحاجاته بل وآماله 
ورغبات��ه ورؤاه. ون��رى ان الس��ياب ت��درج يف الوصول اىل النس��ق الش��عري 
اجلديد وعر التجريب واالستكش��اف والرصد والقلق، متلمس��ا طريق 
الش��عر بكل حواس��ه ومداركه، فرتاه يس��تدرج الش��عر ش��كا ومضمونا 
اىل نس��قه اجلدي��د، ففي قصيدته )مدين��ة با مطر( جنده يفتتح نصه 
مبطلع فحولي النسق ال يلبث ان يسحب القصيدة اىل ما يريد بنسقه 

الشعري احلر فيؤنثها :

مدينتنا تؤرق ليلها نار با هلب
حتم دروبها والدور ثم تزول محاها

ويصبغها الغروب بكل ما محلته من سحب
فتوشك ان تطر شرارة ويهب موتاها

)صحا من نومه الطيين حتت عرائش العنب.. 
صحا متوز، عاد لبابل اخلضراء يرعاها(

ه��ذا املطل��ع التقليدي مل يلبث حتى تأنثت بنس��قه وموضوعه عناصره 
الداخلي��ة، فعش��تار س��تحل حم��ل مت��وز )األب( ال��ذي مل يس��تطع تلبية 

حاجة األطفال فأخذوا يبحثون عن األم )األنثى(:

وتبح������������ث عنك أيدي������������������������������������������نا
الن اخلوف مأل قلوبنا، ورياح آذار

تهز مهودنا فنخاف، واالصوات تدعونا
جياع حنن مرجتفون يف الظلمة 

ونبحث عن يد يف الليل تطعمنا، تغطينا 
تشد عيوننا امللتفتات بزندها العاري 
فالنص ابتدأ فحوليا ثم تأنث ألس��باب انس��انية وجوهرية، والن آذار ال 
يب��ث س��وى الري��اح والقس��وة التج��أ النص )الطف��ل( اىل األم األس��طورة 
والقصي��دة ال��يت تفاع��ل معها الس��ياب يف كل نصوصه به��ذه احلكائية 
/ األم ، انه��ا عناص��ر انثوي��ة لكنه��ا جوهري��ة، األم واحلكاي��ة ث��م يدخ��ل 
القرية )جيكور( لتحل حمل األم اليت تبادل جبسدها الغائب الضروري 
واهلام كل األشياء املهمة واملؤثرة واحلاضرة مع روح هذه األم احلاضرة 

دوما كما يف القصيدة )جيكور أمي(:
جيكور مسي جبيين فهو ملتهب 

جيكور سدي غشاء الظل والزهر 
سدي به باب افكاري ألنساها

جيكور ملي عظامي وانفضي كفين
أفياء جيكور أهواها

كانها انسرحت من قرها البالي
من قر أمي اليت صارت أضالعها التعبى وعيناها

من أرض جيكور ترعاني وأرعاها 
من هذا النس��يج االبداعي ال ينش��أ نص ش��عري جديد فحسب بل ينشأ 
انس��ان خمتل��ف بدي��ل عن الفحل ال��ذي يقف فيه املتن��يب هاتفا ليقول 
كلمت��ه الش��عرية ب��كل اس��تعاء وفخ��ر ب��ل وبنرجس��ية وف��ق معايرن��ا 

اإلنسانية اآلن.
إذا قلت شعرا أصبح الدهر منشدا      أنا الصائح املكي واآلخر الصدى

التقليدي والذات املغلقة
يصب��ح ه��ذا األم��ر جلي��ا م��ع م��ا روي ع��ن الفرزدق ح��ني أطل��ق مقولته 
الشهرة : اذا صاحت الدجاجة صياح الديك فاذحبوها ، قاله يف امرأة 
ذك��ر ل��ه انه��ا قال��ت ش��عرا. وهن��ا توص��ف الفحول��ة بكونها ذات��ا مغلقة 
ال تقي��م وزن��ا مل��ا ه��و خ��ارج إطارها ، أما الش��اعر احلديث فه��و أقرب اىل 
االنس��ان وواقعه ألنه يس��مح للذات ان تنطلق لتعّر عن كل مكنوناتها 
حت��ى ذل��ك احل��زن او األمل أو االنكس��ار وأوج��ه ضعفه��ا وش��فافيتها 

ورقتها، قبحها ومجاهلا، كماهلا ونقصها.
ان ه��ذا مبثاب��ة فت��ح ش��عري فه��و حادث��ة هل��ا دالالته��ا احلضاري��ة ، وان 
كسر العمود الفحولي شكا ومضمونا مّهد الطريق للعنصر النسائي 
يف دخول هذا املعرتك الفين اخلاص بالفحول اصا ، ليثمر هذا الفتح 
الثقايف عن قوافل من النس��اء املبدعات يف فرتة قصرة ال تقارن بتاريخ 
الش��عر العم��ودي ال��ذي مل يش��ر إاّل لش��اعرة واح��دة ه��ي اخلنس��اء م��ع 
القلي��ل اهلامش��ي ال��ذي ال يص��ل اىل مصاف الش��عراء الذك��ور ، ليجد 
الش��عراء والش��اعرات بعد هذا الفتح جماال يف القول الش��عري ميارسوا 
فيه انسانيتهم بكل أبعادها ) قوة ، ضعف ، تسامي ، احنطاط ( ليتحرر 
الشعر من التأله والطغيان الذكوري وادعاءاته املزعومة . كما أشارت 
فدوى طوقان اىل ذلك واىل قصيدة التفعيلة اليت متنحها جماال حرا 

يف القول ويف حتقيق الذات.
وهن��ا تك��ون قصي��دة الش��عر احل��ر وقصي��دة التفعيل��ة حادث��ة ثقافية ال 

حادثة عروضية او أدبية او مجالية جمردة فحسب.
إذا صاحت الدجاجة صياح 

الديك فاذحبوها

احلزن  داللة  ترسيخ  يف  جليال  إسهاما  السياب  أسهم   
واالنكسار االنساني حتى استنبتها استنباتا يف ارض 
الرجال  دموع  ليستنطق  اخلصبة  احلرة  القصيدة 

الذين أنكروا عيونهم اذا دمعت
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رافضة  احلداثة  بعد  ما  مللصقات  الفكرية  التحوالت  جاءت 
ومشاكله،  الواقع  على  واملتعالية  املطلقة  املركزية  للمبادئ 
أن  البد  الفن  إن  إذ  الكالسيكية،  اجلمالية  للمعايري  رافضة 
على  يتوقف  ال  إذ  والبيأة،  الكائن  بني  التوازن  من  نوعًا  حيقق 
املوضوع اجلمالي مكمٌل  أن  بل  والتصور  والتأمل  التخيل  جمرد 
االستهالكي(  التكنولوجي،  )اإلنتاجي،  الصناعي  للموضوع 
هما  ركيزتني  على  قائمة  برغماتية  ثقافة  وفق  والبيئي، 
جهة  من  والرأمسالية  واالقتصاد  جهة  من  واإلعالم  الدعاية 
أخرى، إذ إن اإلعالم ينّظر وجيمل التجربة االقتصادية ويعطيها 

القيمة املادية اليت حيفظ بها حتركها وتداوهلا واستثمارها.

امللصق البيئي
 جاءت ملصقات الفن البيئي كما يف الشكل ) 1 ( وفق مجاليات 
تتناسب وروح اجملتمع الصناعي املتطور, إذ أصبح فن امللصق هنا 
وسيلة تتوسط بني عنصري البيئة والصناعة, وسحب مفرداتها إىل 
اإلنساني  واالهتمام  الثقافية  والفعالية  والفكر  اإلدراك  مركز 
البيأة  مع  اإلنسان  لتفاعل  وسيلة  خاص  بشكل  البيئي  فامللصق 
واالستقرار يف  األمان  البيأة بشكل حيقق  أوضاع  ترتيب  إلعادة 
بيأة نظيفة واإلميان يف التحوالت اليت جيب أن حيدثها يف البيأة,  
الربغماتية,  والرتبية  الثقافة  األساس يف  هو  النفسي  احلافز  هذا 
ففي عام 1970 حذر العامل )جاي موراي ميتشل( عضو االحتاد 
اجليوفيزيائي األمريكي من ارتفاع مستويات التلوث اليت ميكن 
القادمة,  السنوات  االحتباس احلراري خالل  اىل ظاهرة  تؤدي  أن 
يف  اجلليد  ذوبان  بسبب  واسع  نطاق  على  الفيضانات  كذلك 
يوم األرض قي  تأسيس مناسبة  الشمالي, فجاءت فكرة  القطب 
22 نيسان 1970, من قبل )جايلورد نيلسون( عضو جملس الشيوخ 
اجلمهوريني  قبل  من  مدعومًا  ويسكونسن,  والية  من  األمريكي 
يف  األعمال  ورجال  املزارعني  واألغنياء,  الفقراء  والدميقراطيني, 
اجملتمع األمريكي, وهكذا كان أنشاء وكالة محاية البيأة يف 
الواليات املتحدة األمريكية, وشاركه يف هذا اليوم )20( مليون 
أمريكي دعمًا لبيأة صحية مستدامة. فجاءت التحوالت اجلمالية 
مبا يؤكد النظرية الشكلية ضمن رؤية جديدة حققت النسبية يف 
الشكل واجلمال, ويف دراسة حتليلية مللصق الفنان روبرت بروسرت 
 )  EPA( األمريكية  البيئة  لوكالة  والعائد  األرض  يوم  بعنوان 
شكل رقم ) 2 ( جند استعارة صور فوتوغرافية يف صياغة جديدة 
هلا ذات وظيفة فكرية بتقنية الفوتومونتاج مع حتول وظيفي يف 
اجلانب النفعي من خالل حتقيق الدهشة واملتعة يف االجناز الفكري 
رافضًا الفصل بني الذاتي واملوضوعي والفكرة والعمل الصناعي 
األسباب  رابطًا  واحلياة,  الفن  بني  تربط  ثقافة  ضمن  واجلميل, 
)التلوث( بالنتائج )االختناق( مكان توظيف الصورة الفوتوغرافية 
عناصر  من  الغاز( كمفردات  و)قناع  األرضية(  )الكرة  لشكل 

العامل الواقعي يف تأويل املعنى ضمن تداولية فنية مللصق ميكن 
تسويقه وحتقيق سرعة يف انتشاره لفرتة حمددة خاصة باملناسبة ثم 
الزوال بعد االستهالك, ضمن أسلوب هجيين جترييب توفيقي مع 
دالالت ايقونية وداللة رمزية تنبيهيه للفت نظر املتلقي ونقل معاني 
حمددة إىل أذهان املشاهدين مبجرد رؤيتهم لرموز امللصق, وحتوالت 
املعنى واملضمون جاءت باجتاه سيكولوجي مؤثر, إذ إن اجلو العام 

املوضوع اجلمالي يف العصر الصناعي
د.أمحد عبيد كاظم/جامعة الكوفة/كلية الرتبية

شكل رقم )1(

شكل رقم )3(شكل رقم )2(

إن الفن البد من أن حيقق نوعًا من التوازن بني الكائن 
والبيئة فهو ال يتوقف على جمرد التخيل والتأمل والتصور
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للملصق ذي القيمة السوداء داللة التلوث يتناغم وتشاؤمية وتدهور 
األمر  تدارك  بضرورة  حتذير  رسالة  وبعث  العاملي,  البيئي  الواقع 
واإلعالمية  التعليمية  املستويات  كل  على  البيئي  الوعي  بأهمية 
والتخصصية يف إجياد القوانني واألنظمة الكفيلة باحلفاظ على 
الكائنات احلية وإدامة البيأة, وقد منح السيناتور نيلسون الوسام 
املتحدة  الواليات  يف  تكريم  وسام  أعلى  وهو  للحرية  الرئاسي 

األمريكية لدوره يف تأسيس مناسبة يوم األرض.

انقاذ كوكب األرض
خوزيه  سان  مدينة  يف  للفن  )زازال(  جملموعة  آخر  ملصق  ويف 
إنقاذ  بعنوان  األمريكية  املتحدة  الواليات  يف  كاليفورنيا  والية 
الكوكب  يعد نتاجًا فكريًا يرتجم األفكار ويعرب عنها بوسائط 
توليد  على  قادر  مفاهيمي  فن  ضمن  عالية,  تقنية  ذات  وخامات 
األفكار وتأكيد الثقافة االستهالكية من خالل ظهور متثالت 
الدعاية وتسويق الفن يف الشكل واملضمون ومشاركة املتلقي قد 
وتفسريه,  املعنى  تأويل  املتلقي يف  مت حتقيقها من خالل مساهمة 
وهنا املصمم يربط بني الفن واحلياة من خالل استخدام عناصر 
الواقعي السيما الشجرة, كما يف الشكل رقم  العامل  ومفردات 
إنسانيا  نشاطًا  الفن  إن  على  تؤكد  الربغماتية  وإذا كانت   )3(
أو  فعل  عملية  بنظرهم  فالفن  والتداولية,  املنفعة  من  خيلو  ال 
صناعة, فتوظيف شعار )اعادة التدوير( يف الثقافة الربغماتية متثل 
الصناعي  العصر  تتناسب وروح  لذائقة جديدة  املستقبل  مجاليات 
وطبيعة التحوالت التعبريية وصريورة اجملتمع األمريكي, وهنا نقف 
كثريًا مع توظيف شعار )اعادة التدوير( وحجم أهميته يف اإلنتاج 
الصناعي إذ مت تصميم رمز إعادة التدوير األصلي عام )1970( 
والية  أندرسون, من جامعة جنوب كاليفورنيا يف  قبل غاري  من 
الدولي  التصميم  مؤمتر  إىل  تقدميه  حصل  وقد  اجنلوس.  لوس 
كجزء من مسابقة لطالب املدارس والكليات والدراسات العليا, 
برعاية شركة احلاويات األمريكية, وهي جزء من محلة منو وعي 

املستهلك ومحاية البيئة. 

اعادة تدوير احلياة
ولعل الرغبة يف االندماج يف احلياة اليومية قد طرح أسلوبا هندسيا 
جتريديا لعالمة جتارية تكمن قيمتها يف تأثريها يف وعي املتلقي 
يف إجياد احللول العملية إلعادة إحياء دورة احلياة, إذ البد من تنبيه 
وحتذير املتلقي من عملية إعادة التدوير اليت جيب أن حتصل وفق 
واملنظمة  األمريكية  املنظمات  ولوائح  والقوانني  القياسية  املعايري 
وتغليف  بتعبئة  يتعلق  فيما  وخباصة  القياسي,  للتوحيد  الدولية 
املواد الكيماوية والصيدالنية وغريها اليت قد حتتوي على مواد 
مسرطنة...وهكذا فأن املفاهيم اجلمالية الربغماتية املتمثلة بردم 
هو  ذكر  ما  دالالت  وأن  املنظمة,  وآلياته  والفن  العلم  بني  اهلوة 

بل  الظالم  يف  غارقًا  أو  جمهواًل  أو  خميفًا  يعد  مل  املستقبل  إن 
حافاًل باألمل واحلياة املتسقة مع أسس الرتبية الربغماتية والفكر 
االجتماعي والثقايف األمريكي املعاصر, فامللصق حيتوي على فعل 
املتلقي  على  واحلسي  املادي  بالنفع  تعود  ألنها  واإلثارة,  الدهشة 
بدل االقتصار على إمكانية التأمل, فاملصمم البيئي ذو عقل واع 
مناطق  يف  مواد  من  ومهمل  مهمش  هو  ما  حتويل كل  يستطيع 
تدويره  إعادة  ميكن  شيء  إىل  مستهلكة  أو  مهجورة  أو  ملوثة 
القياسية  الصناعية  الرموز  توظيف  خالل  من  منه  واالستفادة 
املهنية ذات املعايري املتفق عليها, ليهدم اهلوة بني الثقافة النخبوية 
احلديثة,  ومعايريه  وتقنياته  العلم  نتاجه  يف  مسخرًا  واجلماهريية 
فجاء امللصق ضمن حتوالت مجالية تؤكد أهمية الشكل ضمن 
الشجرة  رؤية جديدة وحتوالت شكلية من خالل استعارة صورة 
يتمشى  اجتماعي  وعي  مفاهيمي جديد خللق  انتاج  وتوظيفها يف 
وروح العصر الصناعي التكنولوجي , ضمن حتوالت داللية ورمزية 
تكون العالقة بني الدال واملدلول حمض عرفية متفق عليها ضمن 
الكودات العلمية الصناعية للمنتجات املختلفة ضمن نشاط بيئي 
إىل  التنبيه  على  قادرة  التدوير(  لـ)إعادة  الرمزية  الداللة  إذ جند 
عامل الواقع اليومي واستثماره لتحقيق التحاور والتفاعل والتواصل 
التعبريي والوظيفي يف الوصول إىل ذهن املتلقي, ونقل معاني حمددة 
خاصة  للرمز  رؤيتهم  مبجرد  واملستهلكني  املتلقني  أذهان  إىل 
وامللصق يوظف تقنية الرسم والتصميم الرقمي بفعالية تامة. كما 

يف الشكل رقم )4( .

شكل رقم )4(

امللصق البيئي وسيلة لتفاعل اإلنسان مع البيئة 
إلعادة ترتيب أوضاعها وحتوالتها بشكل حيقق 

األمان واالستقرار  يف بيئة نظيفة

63



الس�أِم                م�ن  تش�كو  ُكُنُهه�ا  غواي�ة 
هاوي�ٌة                 األح�اُم  رغَبِته�ا  بب�اِب 
َهَل�ٍع                   أو  بالن�اِس  أّن�ٌة  فوْصُله�ا 
َمضَجُعه�ا               الري�ِح  ِش�باِك  يف  غوان�ٌي 
َتَفرُِّطه�ا                     يف  ومُج�اٌن  فعاَفه�ا 
َلِع�ٌب                 وْصِله�ا  أقص�ى  إنَّ  ُمَنّب�ٌئ 
ُمَضّوَع�ٍة                    قنادي�ٍل  حب�رَ  وكان 
تقّرِب�ِه                  يف  ش�يئا  من�ُه  بق�ى  وم�ا 
َأَل�ٍق             يف  امل�راِب  دمع�ُة  وأدمن�ت 
خُي�ُرُه             األرِض  يف  م�ا  ال�درَب  تف�رَس 
فيمح�ُق القه�َر يس�قي قم�َح طيبِتِه�م         
ِدِه                       َتَف�رُّ يف  ب�وٍح  كلُّ  ع�وامٌل 
ش�اِطُئُه               اخَلْس�ِف  لبح�وِر  وَيْن�َري 
وساِوِس�ِهْم              يف  عص�اُه  يرم�ي  وكان 
وهاَمُت�ه                  مي�اٌد  الَش�قُّ  ُيَهْدِه�ُد 
هل�ا              آَن  البي�ِض  امُلعج�زاُت  وِتلُك�ُم 
مْنَكِس�ٌر               والُصْب�ُح  روُح�ُه  تقّلَب�ْت 
َتغِلُب�ُه            الدهم�اِء  غاِش�ُم  طغ�ى  وإن 
ملش�َرِبِه                   ظم�آٌن  الن�وُر  فُيوَل�ُد 
دم�ا              الرحي�ِل  بع�َد  مش�رُقُه  وكان 
َتَكّوِن�ِه                 يف  َفَط�ْوٌر  ح�ّرا  يق�وم 
ُمْصِلُحه�ا          األرَض  َيِق�رَّ  أن  وعهُدُه�ْم 
َغراِئِمِه�ْم                يف  َوْه�ٍم  كلُّ  ويْنَجل�ي 
ُنبوَءُتُه�م               تأت�ي  إْذ  من�ُه  بق�ى  فم�ا 

والنََّه�ِم      بالَغل�ب  مرَتُعه�ا  يض�جُّ 
الَع�َدِم م�َن  أج�داٌث  الَوْه�ُم  دروُبه�ا 
تن�ِم ل�ن  بالَك�فِّ  �َرٌة  مَجْ وَبْيُنه�ا 
َض�ِرِم راِئ�ٍق  ملَِش�وٍب  مَن�اِرٌق 
الَنَغ�ِم ق�اروَرِة  م�ْن  احُلْس�َن  وُتغ�ِدُق 
الَرِح�ِم َخ�ا  َضْن�ٌك  بيُته�ا  وُغْرَب�ٌة 
َس�َقِم وال  ن�اٍر  ب�ا  ُحّب�ا  ُتض�يُء 
بالِقَي�ِم الن�وِر  كم�اِء  وذاَب  إاّل 
الَع�ِرِم إحساس�ِه  يف  العش�َق  ُتقّل�ُب 
األمَلِ َصْمصاَم�ِة  يف  احُل�زِن  َمكاِم�َن 
َن�َدِم وم�ن  آٍه  م�ن  اخل�َر  وُي�ِرُئ 

والِنَع�ِم    الَع�ْدِل  ِجن�اِن  يف  منائ�ٌر 
الَصَن�ِم �َة  جُلَّ ُي�ْردي  امل�اَء  فُيْنِق�ُذ 
بالِذَم�ِم اخَلّن�اَس  الواِق�َب  فَتْلَق�ُف 
الِقَم�ِم ِرْفَع�ِة  يف  بيَت�ُه  َص�تْ  َتقمَّ
باهَل�َرِم املوص�وَد  اجلس�َد  َتْعِت�َق  أْن 
الَس�َحم ِم�َن  أف�ٍق  يف  الَفْج�َر  ُتك�رُِّس 
َرِخ�ِم     مرت�ٍض  رفي�ٍف  م�ْن  ش�واِرٌد 
اهِلَم�ِم وَمغ�اِرُب  الَقهَق�رى  ليطف�ئ 
بالِرَم�ِم ال�روِح  كانِبع�اِث  حس�يَنُه 
أن ُيْنِق�َذ األرَض م�ن دجيوِره�ا الَقِن�م
الِش�َيِم بْهَج�َة  لأليام�ى  لينَتق�ي 
بالُق�ُزِم املوب�وَء  املنص�َب  فيخِس�ُف 
والَكِل�ِم الِفع�ِل  مجي�ِل  م�ن  س�فينٌة 

الراياُت والصواري
شعر : شاكر القزويين
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لطائف العارف في أغالط القوم الواضحة

د. خليل ابراهيم جميل

* نقرأ ونسمع من يقول: فان غاو للصيد
وهو يريد أن يقول ان فانًا حيب الصيد أو مولع به فهذا بعيد عن 

الصواب، ألن الصواب القول: فان هاو للصيد
أي حمب للصيد ومولع

أما الغاوي فمعناها الضال واملنهمك يف الباطل
* وهناك من الكّتاب واملؤلفني واملدثني من ال يفرق بني )غار( 
و)أغار(.. فغار: من الغرة.. نقول هذا إنسان غيور، وهذه غيور مما 

يستوي فيه املذكر واملؤنث
أما أغار فمن اإلغارة.. أذا دفع عليهم اخليل وهامجهم

فنقول: أغار على القوم .. أما لو قلنا: غار على القوم نريد بذلك 
اإلغارة فليس صحيحًا

* ويقولون: فرت فان يف عمله: أي قّصر فيه
والصواب القول: فرت فان عن عمله.. تعديته حبرف اجلر )عن( 

ال )يف(.
 * غالبا ما يستخدمون )عن( بدل )من( فيقولون:

فرز الشي عن غره
وهذا بعيد عن الصواب، والصواب القول:

فرز الشيء من غره..
* ومنهم من ال يفرق بني نفَد ونفذ

ونفد بفتح الثاني وكسره، فنَفَد بفتح الثاني معناه، بلغ وجاوز
وبكسر الثاني نفد انقطع وفرغ وِفينَّ

أما: نفذ دخل وجاز وجاوز وبلغ
حنو: نفذ السهم الرمية وفيها ومنها

مبعنى: دخل فيها.
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ها قد انقضى شهر حمرم احلرام وبقيت ذكراه، ال متحوها األيام والدهور، فما زال دم احلسني 
مل جيف وما زالت آالم زينب تتواىل وحتفر يف قلب كل مواٍل وحمب ألهل البيت أخاديد تزداد 

عمقًا مع كل مناسبة.
...»احلسنُي وزينُب والعباس« أمساء من نور، ستبقى للناس رمزًا للتضحية واإليثار والفداء.

فالدم الذي سال على تراب كرباء هو دم حممد وعلي والزهراء،حيث قال رسول اهلل:«حسني 
الدين،   ملا بقي  أديم األرض،  الطاهرة اليت غسلت  وأنا من حسني« فلوال دماء احلسني  مين 
ولوال كفا العباس املقطوعتان ملا عرفت تضحية وال أخوة وال إيثار؛ ولوال سيب زينب عقيلة 

اهلامشيني ملا عرف الصر الذي ورثته عن أمها وأبيها وجدها.
 تلك أيام خالدات على مر الدهور والعصور، ورثها األبناء واألحفاد عن اآلباء واألجداد، هي 

غصون شجرة النبوة تورق يف كل زمان ومكان لتحيي اإلسام وتغذي اإلميان.
السام  عليه  احلسني  مبقتل  دمًا  السماء  أمطرت  أن  بعد  الكئيب  حمرم  هال  غاب  قد  ها 
وإخوته،أبنائه وأصحابه، وبعد سيب نسائه وأطفاله، وبعدما ارتوت قلوب أعدائه من بين أمية 

واملنافقني والفاسدين من دمائه املقدسة تشفيًا وحقدًا وبغضًا وحسدًا ألبيه أمر املؤمنني.
فدم احلسني عليه السام هو الذي طهر البشرية وغسلها من األدران واألوثان.

وها هو لسان زينب الناطق باحلق والداعي إىل الصدق والوفاء، هو لسان أمر املؤمنني عليه 
السام...

ها قد وقفت العقيلة يف وجه الطاغية يزيد بكل جرأة وعنفوان وإباء، تدافع عن دين جدها 
ووالية أبيها وإخوتها؛ فتذكر الناس مبواقف أبيها وبيانه وعنفوانه....

وهذا هال شهر صفر الكئيب يطل على الدنيا حامًا يف طياته مآسي وأحزانًا كثرة تتواىل 
على صفحته الباهتة، فهذا اإلمام احلسن بن علي عليهما السام سيد شباب أهل اجلنة، ها 
هو صريع الغدر والطغيان، وها هي زوجته اخلائبة جعدة تتآمر مع معاوية، وتدس له السم 
يف طعامه، فيتهاوى أول طود من بين النيب األطهار يف السابع من شهر صفر، وتنطفئ مشعة 
من مشوع آل البيت، ويثلم فؤاد زينب لفقدان األخ احلبيب، وتتواىل املصائب واألحزان على 
هذا القلب الكبر الذي حتمل ما ال يتحمله اإلنسان، من فقد اجلد،إىل فقد األم،ثم الوالد،ثم 
األخ،حتى كانت أحزان كرباء اليت ال تفوقها أحزان،من مقتل احلسني إىل مقتل العباس و 

اإلخوة واألبناء عطشى يعانون الظلم والطغيان.
...فمن بين أمية األجناس إىل بين العباس األرجاس، تستمر حكاية القهر، إذ مل يرتكوا إمامًا 
من أئمتنا إال وقتلوه ودسوا السم يف طعامه أو شرابه؛فمن إمامنا زين العابدين إىل الباقر إىل 
الصادق والكاظم و الرضا عليهم السام، إىل اجلواد واهلادي والعسكري، وراحت  مشوع آل 
البيت تشتعل وتنطفئ واحدة تلو األخرى، وخلت دنيانا العقيمة املظلمة من أنوارهم البهية 
اهلادية، خا ذاك الشعاع األوحد، فها حنن حنيا منتظرين إمامنا املوعود حتى خيرجنا من 
الظلمات إىل النور عجل اهلل فرجه وسهل خمرجه وجعلنا من املنتظرين الصابرين املتطلعني 
أبدًا ملصائب جده وعمته، كي نكون حقًا جديرين بنصرته، وااللتحاق  املتذكرين  لعودته، 

بدعوته، والتماهي حبضرته، عجل اهلل لنا فرجه حبوله وقوته.

دماء وإباء
بقلم هدى حسن



املواكب احلسينية حتمل رسالة املاضي
Aقراءة يف خطاب االمام احلسني

دروس واقعية من مدرسة الطف

الشعائر احلسينية  واحلداثة
معايري القسط

قيمومة الرجل على املرأة تكريم وعدالة

إعداد:
قسم الشؤون النسوية

 شعبة اإلعالم النسوي



فهــذا ياقــوت احلمــوي وابــن خلــكان يف 
وفيات األعيان ذكرا جمالس النياحة اليت 
كانــت تقــام على احلســني)عليه الســالم( 
يف بيــوت العلويــني والشــيعة وخــالل القرن 
الســابع للهجرة أصبحت قراءة مقتل اإلمام 
احلســني)عليه الســالم( عــادة ســارية يــوم 
عاشــوراء وكان املســتنصر باهلل العباســي 
قد أمر عماله مبنع الناس من قراءة املقتل، 
وذكــر ابــن اجلــوزي أن اللطــم جــرى يــوم 
عاشــوراء حبــدود منتصف القــرن اخلامس 
اهلجري ويذكر أنها أول إشارة من التاريخ 
احلســني)عليه  االمــام  علــى  لطــم  بوجــود 
الســالم( وذكر املؤرخــون إحداث تفيد أن 
ممارســات ذكــر احلســني)عليه الســالم( 
تنوعــت عــرب األزمنة يقــول ابن اجلوزي: أن 
معــز الدولــة البويهي قد أمر بغلق األســواق 
ووضعــت اجلرار مغلقة باللباد يف الشــوارع 
والطرقات لســقي عابر الســبيل والعطشان 
وكانت النسوة يولولن ويبكنْي حزنًا على 

احلسني)عليه السالم(. 

املواكب احلسينية اتساع وتطور  
مــع انتشــار التشــيع يف كل بقــاع األرض 
أهــل  ذكــر  إحيــاء  ممارســات  انتشــرت 
الثقافــة  حســب  الســالم(  البيت)عليهــم 
بــدأت  القدميــة  العصــور  ففــي  والبيــأة، 
إيــران  يف  تنتشــر  احلســينية  املواكــب 
واألناضــول  الرتكيــة  وأذربيجــان  واهلنــد 
وبعــض مناطق ســيربيا، فيذكــر املقريزي 
يف خططــه أن صــور العــزاء كانــت منــذ 
أيــام اإلخشــيديني واتســعت أكثــر يف أيام 
الدولــة الفاطمية، فكانت تعطل األســواق 
والطرقــات  األزقــة  يف  النــاس  وتتجمــع 

جذور املواكب يبذرها املعصوم 
تنوعــت صور املواكب احلســينية من وقت 
ألخــر ومــن مــكان ألخــر وتطــورت عــرب 
األزمنــة املختلفــة، فكانــت قدميــًا عبــارة 
عن جتمعــات يتصدرها املعصوم تلقى فيها 
قصائد تذكر مصيبة اإلمام احلسني)عليه 
الســالم( ورســول اهلل)صلــى اهلل عليــه والــه 
احلســني)عليه  بكــى  مــن  اول  وســلم( 
الســالم( مع أهــل بيته)عليهم الســالم(، يف 
التاريخ ان رســول اهلل بكى احلســني)عليه 
احلســينية  الرتبــة  حادثــة  ولعــل  الســالم( 
الــيت أعطاهــا النــيب) صلــى اهلل عليــه وآله 
وســلم( ألم ســلمة خــري شــاهد علــى ذلــك، 
املســرية  بعــده أكملــوا  مــن  واملعصومــون 
هلــذه الشــعائر ومــن أوضــح الصــور الــيت 
نقلتهــا الروايــات التارخييــة هو بــكاء زين 
العابديــن على أبيه احلســني)عليه الســالم( 
ومن بعده اإلمامني الباقر والصادق)عليهما 
السالم( وما ورد عنهما من حث على أحياء 
األمــر ومــن احلــوادث مــا جرى بــني اإلمام 
الرضا)عليه الســالم( وبــني دعبل اخلزاعي 

وتائيته املشهورة 

شهادات من التاريخ  
صــورًا  املواكــب  هــذه  اختــذت  وقــد 
التاريــخ فتحولــت مــن جتمعــات اىل  عــرب 
حتــركات مجاهرييــة تبعــث روح الثورة يف 
نفــوس الشــيعة وهــذا مــا جعــل مــن حييي 
الســالم( يف  ذكــر اإلمــام احلســني)عليه 
خطــر، فقــد دفعــوا الضرائــب الباهضة ال 
لسبب سوى ألنهم محلوا احلسني شعارًا يف 
ممارستهم السلمية وهذا ما أقض مضاجع 
العروش الظاملة يف التاريخ صور للمواكب 

العامــة ويعلــو بكاؤهــم وحنيبهــم وترتفــع 
األصوات منشــدة أبيات الشعر اليت جتسد 
واقعــة كربــالء، ويذكــر أيضــا يف مصر 
يف حكــم الفاطميــني اختــذ يوم عاشــوراء 
يومــًا حيتفــى فيــه بذكــرى احلســني)عليه 
الســالم( وتطــورات صــورة املواكــب فبعد 
أن كانــت جتمعــات تذكــر فيهــا مصيبة 
احلســني صــارت مســريات حاشــدة أشــبه 
باملظاهــرات الســلمية اليــوم يعلــن بهــا عن 
الرفــض للظلم واالســتبداد وعــدم الرضوخ 
للظلمة ومتخذين من عاشوراء يومًا لرفض 
كل أنــواع التســلط والعنــف حيــث يكون 
النــاس علــى جمموعــات حيملــون الرايــات 
ورايــات محــراء  للحــزن  عالمــة  الســوداء 
عالمــة للثــأر والفتات تكتــب عليها أمساء 
هــذه التجمعــات أو تكتب عليها شــعارات 
كربــالء اليت أطلقها اإلمام احلســني عليه 
املوكــب  فأصبــح  عاشــوراء،  الســالم يف 
ينقســم نصفــني ويف وســطه الطبــول الــيت 
للحــرب وينفــخ يف  تــدل علــى االســتعداد 
األبــواق، ثــم بعــد ذلــك أصبحــوا حيملــون 
الزجنيــل تضــرب بهــا الظهــور ويتشــحون 
بالســواد داللــة علــى احلزن، وأسســت إىل 
جانــب ذلك هيأة تقدم املــاء والطعام هلؤالء 
املعزيــن وتعد زيارة األربعني صورة حية من 
صور أحياء الذكر، وذكرت الروايات ان 
هذه الزيارة من عالمات املؤمن ومل تنقطع 
التهديــدات  رغــم  التاريــخ  عــرب  املســريات 
والقتــل واخلطر، وازدادت املســريات مبرور 
الوقت حتى أصبحت الســنوات األخرية تعد 
باملاليــني ومــا يقدم هلــا من خدمــات يزداد 

بازدياد إعداد الزائرين.

المواكب الحســينية سمة من ســمات العزاء، 
وجذوة التحــدي، وصورة من صــور الصمود، 
وتجســيد لعاطفــة الحب والــوالء، بل هي من 
العوامل التي تحرك عواطف اإلنسان، وتشحن 
الهمــم وتوحد الصــف، وهي رســالة إلى كل 
الشــعوب أننــا كمــا نخلــد ذكر الحســين في 
مواكبنا نخلده في قلوبنا ألنه رجل اإلنسانية..

املواكب الحسينية 
تحمل رسالة املاضي

رملة اخلزاعي
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مــا ينعكس على ســلوكه فيتخذ منهم قدوة 
يف الوقــوف ضــد الظلم والباطل، بل نرى على 
مر التاريخ كيف ان من انتهج بنهج احلســني 
صــربا  مدرســته  مــن  وتغــذى  الســالم  عليــه 
وتضحية واميان وعقيدة وشــجاعة صار يبذل 
الغالي والنفيس ليقف يف وجه الظلم او يدافع 

عن ارضه ومقدساته.
ولــو تصفحنــا التاريخ وعايشــنا االحداث اليت 
مــرت علــى االمة اىل اليوم نــرى من اختذ من 
نهــج احلســني طريقــا له وقــف وقفة مشــرفة 

االرض وهــذه هــي الغايــة من وجود االنســان 
علــى االرض اعمــار االرض لعبــادة اهلل تعــاىل 
وطاعتــه واحيــاء احكامــه وتطبيقهــا علــى 
الوجه االكمل، وهذا ما دفعه عليه الســالم 
للثــورة ضــد الباطل فــاراد احليــاة ان تكون 
مملؤة بالعدل واالنصاف والعبادة واملسواة يف 
مجيع نواحي احلياة، وهذا مراد اهلل عز وجل 
لعباده والذي من اجله ارســل الرسل واالنبياء 
ليبلغــوا عبــاده بهــا واذا مل يســمح ســالطني 
اجلور وحكام الظلم ان يعيش االنسان على 
هــذا النمــط فعليــه ان يقــف بوجوههم ويرفع 
رايــة احلريــة ومواقــف االمــام احلســني عليه 
السالم يف واقعة الطف جسدت هذه املفاهيم 
هلــذا خلد على مر التاريخ فهو الشــهيد الذي 
دافــع عــن احلق واهلــه وتلبية لنداء االســالم 
واحياء احكامه هكذا تعلمنا من احلســني 
عليــه الســالم وهــو الــذي  رســم لنــا خارطــة 
احلرية والكرامة والعزة فرمسه بأغلى شيء 
بدمــه الطاهــر عندمــا تكون احليــاة نكدا 

والعيش مع الظاملني برما.

ان التنــوع يف اصحــاب االمــام احلســني عليــه 
السالم يف واقعة الطف له من االثار الكبرية 
علــى اجملتمع فيما بعد الواقعة حيث اصبحت 
حمركا وداعما جلميع الفئات اليت شاركت 
نظريتهــا مــع االمــام احلســني عليــه الســالم 
فالشاب يقارن نفسه مع من قاتل مع احلسني 
وهكذا الكهول والنســاء فمدرســة احلسني 
عليه السالم اعطت من الدروس الواقعية مما 
جيعل من يطلع على تفاصيل الواقعة يتمنى لو 
كان احــد الشــخصيات املضحيــة فيها وهذا 

قــال االمــام احلســني عليه الســالم يف احدى 
خطاباتــه اليت خاطب بها اصحابه: )اال ترون 
احلــق ال يعمــل بــه والباطــل ال يتناهــى عنــه 
لريغــب املؤمن يف لقــاء اهلل واني ال ارى املوت 

اال سعادة واحلياة مع الظاملني اال برما(. 
ان االمــام احلســني عليــه الســالم يف خطابــه 
يذكــر احلــق والباطــل واملوت واحليــاة لريي 
العــامل مفهــوم احلياة عند املؤمــن وهو ينطق 
ــا  َ اْعَلُمــوا َأمنَّ بلســان القــران الــذي يقــول:) 
ْنَيا َلِعٌب َوهَلٌْو َوِزيَنٌة َوَتَفاُخٌر َبْيَنُكْم  َياُة الدُّ احْلَ
َوَتَكاُثــٌر يِف اأْلَْمــَواِل َواأْلَْواَلِد..( وقــال: )ُزيِّــَن 
ــَهَواِت ِمــَن النَِّســاء َواْلَبِنــنَي  ِللنَّــاِس ُحــبُّ الشَّ
ــِة  َواْلِفضَّ َهــِب  الذَّ ِمــَن  املَُقنَطــَرِة  َواْلَقَناِطــرِي 
ــْرِث َذِلَك َمَتاُع  ْيــِل املَُســوََّمِة َواأَلْنَعاِم َواحْلَ َواخْلَ
ْنَيــا َواهلّلُ ِعنَدُه ُحْســُن املَآِب( وهذه  َيــاِة الدُّ احْلَ
اآليــة توضــح منهــج وطريق غــري املؤمن الذي 
همــه امللــذات الزائلــة اما املؤمن الــذي يرجو 
لقاء اهلل ليفوز بالنعيم الدائم وهذا ما نلمسه 
يف خطاب االمام  عليه السالم فهو يرى املوت 
ســعادة ألنــه علــى حــق وينتصــر للحــق ليعمر 

حامال مبادئ ثورة الطف دســتورا له ليســجل 
انتصاراته يف جبني الظلم. 

من اروع االمثلة اليت تضرب يف الوقت احلاضر 
هــم الشــباب الذيــن لبــوا نــداء املرجعيــة يف 
التصــدي لداعش هبوا منتفضني متخذين من 
شــباب الطف قدوة هلم يف الدفاع عن االرض 
والبطــوالت  املالحــم  اروع  والعــرض ســطروا 
وتركــوا االهــل واملــال والديار ألجــل ارضهم 
ومقدســاتهم ومــا هــذه االنتفاضــة اال تطبيقــا 
للــدروس الــيت تعلموهــا من مدرســة احلســني 
عليــه الســالم، فمــن بــرز يف امليــدان بثيــاب 
عرســه ليغســل وجه التاريــخ بدمائه اختذ من 
القاســم ابن احلســن السبط قدوة له وهكذا 
من قاتل بدال من ابيه بعد ما ســبقه بالشــهادة 
هو يقتدي بعمرو بن جنادة االنصاري الشــاب 
الذي جاء مع ابيه ليستشهد االب ويبقى االبن 
مدافعا عن امامه اىل ان ألتحق بابيه مســجال 
اعلــى درجــات الفخــر، ونســائنا الالتي قدمن 
افــالذ اكبادهــن كأم وهــب الــيت عانقــت 
ولدهــا بعــد استشــهاده قائلــة لــه احســنت يــا 
قــرة عيــين وســرور قلــيب، وهكــذا الكهــل 
الذي مأل الشــيب راســه هو يتأسى حببيب بن 
مظاهر. بقيت واقعة الطف مدرسة تنهل منها 

االجيال على مر العصور واالزمان .

Aقراءة يف خطاب االمام الحسني

دروس من واقعة الطف

مروة كريم

زينب عباس صبار
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أعلمــك أنــي ابــن زيــد فقالت: )أمــا علمت 
أن األرواح جنــٌد جمنــدٌة فمــا تعــارف منها 
ائتلــف وما تناكَر منهــا أختلف( فقلت هلا 
عظيين فقالــت: وأعجباه لواعظ ثم قالت: 
يا ابن زيد إنَك وضعت معايري القسط على 
جوارحــك  خلربتــك مبكتــوم مكنــون ما 
فيها، يا أبن زيد إنه بلغين أنه ما من عبد 
أعطــى مــن الدنيا شــيئًا فابتغى إليــه ثانيًا 
إال ســلبه اهلل حــّب اخللــوة معــه وبدله بعد 
القــرب البعــد، وبعــد اإلنــس الوحشــة ثــم 

أنشأت تقول:

يا واعظًا قام ال حتساب
يزجر قومًا عن الذنوِب

تنهى وأنت املستقيم حقًا
هذا من املنكر العجيِب

لو كنت أصلحت قبل هذا
غيك أوتيت من قريِب

كأن ملا قلَت يا حبيب
موقع صدٍق من القلوِب

تنهى عن الغي والتمادي
وأنت يف النهي كاملريِب
فقلــت هلــا اهلل أيتهــا الصاحلــة: إنــي أرى 
عجبًا هذه الذئاب مع الغنم فال الغنم تفزع 
مــن الذئــاب وال الذئاُب تــأكل الغنم فأي 
شــيء هذا؟ فقالت: أصلحت ما بيين وبني 

سيدي فأصلح بني الذئاب والغنم... 
كنــت أمتنى أن أكون كتلك اجملنونة... 

اليت أصلحت بينها وبني سيدها...

هناك جمموعة من االغذية تعمل على رفع 
الــروح املعنوية وحتســن احلالة النفســية، 
فهي تســاعد على افراز هرمونات حتسن 

مزاج االنسان وجتعله يشعر باالبتهاج.
1- الشــكوالتة حتتوي الشكوالتة على 
مــادة الكافيــني الــيت تعد منشــطا فعاال 
للجهاز العصيب وعامال مهمه خيلصه من 
التعب واالجهاد ويولد االحساس بالراحة

2- االمساك: اثبتت الدراســات ان الذين 
يعيشــون قــرب االنهــار اكثر ســعادة من 
الــيت  االمســاك  تنــاول  لكثــرة  غريهــم 
حتوي على اوميجا3 وهي فعالة يف تهدئة 

االعصاب.
3- السبانخ: حتوي على حامض الفلوليك 

الذي خيفض من شدة التوتر والقلق.
مركــب  علــى  حتــوي  الطماطــم:   -4
الاليكوبــني الذي مينحهــا اللون االمحر 
وحيــارب  للتوتــر  عالجــا  ويعــد  الالمــع 

الكآبة. 
تهدئــة  علــى  يعمــل  احلــار:  الفلفــل   -5
تذيــب  مــادة  علــى  الحتوائــه  االعصــاب 
الدهــون يف الــدم وتنتــج مركبات تهدئ 

االعصاب.
6- الكرز: يطلق عليه االطباء يف الغرب 
االســربين الطبيعي حيث مينح من يتناوله 

شعورا بالسعادة واالطمئنان.
7- املــوز: حيــوي علــى مادة متنــح النفس 

اهلدوء.

إن اهلل عّز وجل قد خيفي أولياءه بني عباده 
ولــذا علــى اإلنســان املؤمــن أن ال حيكــم 
علــى النــاس مبجــرد النظــر إىل هيأتهــم 
اخلارجيــة )فاملرء خمبوًء حتت طي لســانه 
ال حتت طيلســانه( وســنرى يف هذه القصة 

عربة تتعلق بذات املوضوع...
رجــٌل امســه عبدالواحــد بن زيــد توجه إىل 
اهلل عــز وجــل وهــو يدعــو بنيــة خالصة أن 
يريه رفيقه يف اجلنة وبينما هو بني اليقظة 
والنــوم إذ مســع هاتفــًا يقــول لــه: ياعبــد 
الواحــد رفيقــك يف اجلنة ميمونة الســوداء 
فقلــت وأيــن أجدها؟ فقال: يف الكوفة يف 
بــين فالن، يقــول عبدالواحد فخرجت من 
داري قاصــدا الكوفــة وكان بيــين وبــني 
الكوفــة مــا يقــرب من العشــرة فراســخ، 
فسألت عنها بعد أن وصلت الكوفة فقيل 
لي إنها امرأة جمنونة فقلت يا ويح نفســي 
مــن هذه القســمة ولكين قــررت أن أراها 
فقالــوا أنهــا ترعى غنيمات هلــا يف اجلبان 
فخرجــُت إىل ذلــك املطاف فوجدتها قائمة 
تصلــي وبــني يديها عكاز هلــا وعليها جبة 
مــن الصــوف مكتــوب عليهــا )ال تبــاع وال 
تشرتى( ورأيت منظرًا عجيبًا أذهلين حيث 
وجدت الذئاب قد اختلطت مع الغنم ترعى 
معــًا فــال الذئــاُب تــأكل الغنــم وال الغنــُم 
ختــاُف مــن الذئاب فلما رأتــين أوجزت يف 
صالتهــا ثــم قالــت: أرجع يا ابــن زيد ليس 
املوعــد هاهنــا تعجبــت كيف أنهــا نطقت 
بامسي ومل التق بها يف حياتي ثم قالت بل 
املوعدـ  فقاطعتها وقلت هلا رمحك اهلل ومن 

أفنان الطرحييمعايري القسط

اطعمة تمنح السعادة 
وتقضي على الكآبة
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ُمْس��َودًّا َوُه��َو َكِظي��ٌم  َيَتَواَرى ِمَن اْلَقْوِم ِمن ُس��وِء 
َاِب  ��ُه يِف الرتُّ ِس��ُكُه َعَلى ُهوٍن َأْم َيُدسُّ ��َر ِبِه َأمُيْ َما ُبشِّ
ُكُم��وَن( )النحل/59/58( وياحظ  َأاَل َس��اء َما حَيْ
بوض��وح ارت��كاب افضع جناي��ة ترتكب حتت ذريعة 
الدف��اع ع��ن الش��رف والنام��وس فكان��ت النتيج��ة 
وانتش��ارها  القبيح��ة  البن��ات  وأد  بدع��ة  ظه��ور 
ب��ني مج��ع منه��م حت��ى أصبح��ت س��نة )جاهلي��ة 
الشرازي، ناصر مكارم، تفسر األمثل: 220/1(.
عندم��ا ن��زل الق��رآن الكري��م أس��س أساس��ا متين��ا 
لقواعد ضمن من خاهلا حقوق املرأة اإلنس��انية 
كامل��ة فجعله��ا ش��ريكة للرج��ل يف احلي��اة، قال 
��ن َذَكٍر  تع��اىل: )َي��ا َأيَُّها النَّ��اُس ِإنَّ��ا َخَلْقَناُكم مِّ
ِلَتَعاَرُف��وا ِإنَّ  َوَقَباِئ��َل  َوُأنَث��ى َوَجَعْلَناُك��ْم ُش��ُعوًبا 
َأْكَرَمُك��ْم ِعن��َد اهللَِّ َأْتَقاُك��ْم ِإنَّ اهللََّ َعِلي��ٌم َخِب��ٌر( 

)احلجرات/13(.
اإلنس��انية،  يف  وامل��رأة  الرج��ل  س��اوى  فاإلس��ام 
مؤكدا على وحدة النوع فهما باإلنس��انية س��واء 
قال تعاىل )َلَقْد َخَلْقَنا اإِلنَساَن يِف َأْحَسِن َتْقِويٍم( 

)التني/4(.
فالرج��ل واملرأة متس��اويان يف التكريم على س��ائر 

ان تكــون بالليــل والنهار وعلى طهارة فافعل 
فانــك تكــون اذا مت على الطهارة شــهيدًا( 
وقــد جــاء أيضــا انــه )صلــى اهلل عليــه وآلــه( 
شــكا إليــه رجــل قلة الــرزق فقال لــه: )ادم 

تع��د قضي��ة امل��رأة م��ن أه��م القضايا اليت ش��غلت 
ألن  احلاض��ر،  الوق��ت  يف  وخباص��ة  املفكري��ن 
امل��رأة هل��ا دور كب��ر يف اجملتم��ع فه��ي تعد نصف 
اجملتم��ع، فه��ي األم اليت هي نبع احلنان والعطاء 
واألموم��ة وهي س��ر اإلنس��انية وه��ي الزوجة اليت 
تع��ّد الطاق��ة والق��وة والفكر واإلنت��اج وهي البنت 

واألخت.
عندم��ا ج��اء اإلس��ام أكرم امل��رأة واعزها وكفل 
هل��ا مجي��ع حقوقه��ا وح��دد هل��ا واجباته��ا بعدم��ا 
وحرم��ان  واضطه��اد  ظل��م  م��ن  تعان��ي  كان��ت 
فأعطاه��ا اإلس��ام احلري��ة والعدل، كان��ت املرأة 
قب��ل اإلس��ام ال حتظى باالس��تقال واحلرية بل 

كانت حتتقر، بل تدفن وهي حية.
كان��ت امل��رأة ال متل��ك حق��ا يف تقري��ر مصره��ا 
وال حري��ة يف التعب��ر ع��ن انس��انيتها وإمن��ا كان 
مصره��ا مق��ررا على ضوء ع��ادات منحرفة وقيم 
بالي��ة، وبل��غ األم��ر ان األق��وام اجلاهلي��ة كان��وا 
يع��دّن االنث��ى أس��َوء ش��يء يبش��رون ب��ه )مش��س 

الدين، املرأة يف اجلاهلية واإلسام: 13(.
��رَ َأَحُدُهْم ِباأُلنَثى َظلَّ َوْجُهُه  قال تعاىل: )َوِإَذا ُبشِّ

اهتم الشــرع اإلســالمي املقدس بالطهارة اي 
اهتمام.. فقد روي عن أنس بن مالك ان رسول 
اهلل )صلى اهلل عليه وآله( قال: يا أنس أكثر 
من الطهور يزد اهلل يف عمرك وان اســتطعت 

َب��يِن آَدَم  الكائن��ات، ق��ال تع��اىل: )َوَلَق��ْد َكرَّْمَن��ا 
يَِّباِت  َن الطَّ ْلَناُهْم يِف اْلَرِّ َواْلَبْحِر َوَرَزْقَناُهم مِّ َومَحَ
��ْن َخَلْقَن��ا َتْفِضي��ًا(  َّ ْلَناُه��ْم َعَل��ى َكِث��ٍر ممِّ َوَفضَّ
)اإلس��راء/70( وبه��ذا تك��ون امل��رأة كالرجل أها 

لكل أسباب التكريم.
لك��ن الق��رآن جع��ل للم��رأة مكانة ووظيف��ة وجعل 
للرج��ل مكان��ة ووظيف��ة فاملرأة تس��اوي الرجل يف 

املكانة ولكن ختتلف معه يف الوظيفة.
هن��اك  أن  يع��ين  ال  الوظائ��ف  يف  واالخت��اف 
انتقاصا وحتقرا للمرأة فمثا القيمومة جعلها 
اهلل تعاىل للرجل على املرأة، وذلك ليس جمافاة 
لش��أن امل��رأة، وإمنا حلف��ظ األس��رة وصيانتها من 
التم��زق فإن املرأة اعدته��ا احلكمة اإلهلية للعمل 
وال��والدة وإدارة ش��ؤون البي��ت، ولي��س هل��ا الق��درة 
عل��ى الس��يطرة عل��ى األبن��اء هفي ت��ذوب أمامهم 
حبك��م عاطفته��ا ف��ا تتمك��ن م��ن حفظه��م م��ن 

الشذوذ واالحنراف.
فالقوام��ة تع��ين س��امة األس��رة واحلف��اظ عليها 
بأن��ه أق��وى من املرأة واش��د مراس��ا وتكوين��ا منها، 

الطهــارة يدم عليك رزقك( ففعل الرجل ذلك 
فوســع عليه الرزق، ومل يولي  ديننا احلنيف 
اهتمامــه بالطهــارة الشــخصية فحســب بــل 
اهتم ايضًا مبكان تواجد اإلنسان كما يف 

قيمومة الرجل على املرأة.. تكريم وعدالة
زينب ساهي

والء قاسم
سيدتي.. الطهارة أواًل
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جنــد احلــرص مــن بعضهــن علــى هــدر 500 
متابعــة  ألجــل  عمرهــن  مــن  ســاعة  أو600 
مسلســل تافه ومفســد هلا ولعائلتها وباملقابل 
تبخل بوقتها وال تنفق البعض منه ألجل تعلم 
االحكام الشــرعية فضاًل عــن تعلم العقائد 

وغريها. 
ومــن الغريــب حقــًا جنــد بعــض مــن تفقهــت 
منهــن تتهــاون يف تطهــري ما تنجــس من بيتها 
بذريعــة عــدم حماســبة اهلل تعــاىل علــى ذلك 
طاملــا مل تســتخدمه يف الصــالة وال تلمســه 
مــع وجــود الرطوبة املســرية بــل وتدعي بأنه 
مــن كماليــات الديــن فــإذا كان املالك هو 
حماسبة اهلل )تعاىل( وعدمها فإن اهلل )تعاىل( 
ال حياســب املرأة اذا هي مل تقنت كماليات 
الدنيــا من الثريــات الفاخرة والذهب وغريها 
فلــم احلــرص على كماليــات الدنيا والزهد 
يف  يســمونه  كمــا  الديــن  كماليــات  يف 
حــني ان اقتنــاء مثــل هذه األمــور وان كانت 
مباحــة اال انهــا ال تعفــو مــن يُعفــى اإلنســانة 
مــن احلســاب عليهــا ألن )يف حالهلا حســاب 
ويف حرامهــا عقــاب..( فليعــد كل منا جوابًا 
علــى كل مــا يقتنيــه.. ثم هــل ميكن لعاقل 
ان حيكــم بــأن اهلل )تعــاىل( ينظر اىل البيت 
الطاهر من كل جناسة كنظرته اىل البيت 
املتجنــس بهــا؟! اال يقول اهلل )تعاىل(: وان اهلل 
حيــب املتطهريــن..؟ أليســت الطهــارة املاديــة 

قولــه )تعــاىل(: وهــل أتاك حديث موســى، اذ 
نــاداه ربــه بالــواد املقــدس طوى« وقــال )اعز 
من قائل( خماطبًا رسوله االكرم )صلى اهلل 
عليه وآله(: )طهر بييت للطائفني والقائمني..( 
حيث جاء يف التفاسري ان من معاني التطهري 

هنا هو ازالة األقذار واألدناس. 
ولكننــا ولألســف الشــديد كثــريا مــا جند 
التهــاون والتســاهل يف امــر الطهــارة من قبل 
الكثــري مــن النســاء لدرجــة اننــا اصبحنــا 
ال حنكــم بطهــارة الكثــري مــن البيــوت اال 
اعتمادًا على قاعدة األصالة أي )كل شــيء 
لــك طاهــر حتى تعلــم جناســته( فنجد بعض 
النســاء تتنافس يف تلميع الثريات وغريها من 
االمور الكمالية وهي بأبســط امور الطهارة 
مــع االصرار على صحة طريقتهن يف التطهر 
وهــذه طريقــة يعتمدن عليهــا منذ كذا عدد 
مــن الســنني فال يعقل ان تكــون خاطئة، او 
انها قد تعلمت ذلك من والدتها او جدتها فال 
جمــال للشــك يف صحــة ذلك بــل ان بعضُهن 
وحلد اآلن تقوم بتطهري املفروشات واالغطية 
املتنجســة بالبول بعرضها على اشعة الشمس 
ومــن دون اي اراقــة مــاء او عصــر او تعدد... 
فهــل تأخــذ هــذه النســوة طريقــة تصفيــف 
شــعرهن من والدتهن او جدتهن؟! وملاذا هذا 
التهــاون يف تعلم االحــكام الدينية واحلرص 
علــى مواكبــة زخارف االمــور الدنيوية؟! بل 

مقدمة للطهارة املعنوية؟ أليس البيت الطاهر 
يكــون حماًل هلبــوط بــركات اهلل والطاهر  
خبــالف املتنجــس الــذي تهجــره املالئكــة؟ 
فلــم االســتخفاف بكل هذا؟ واملــرأة العاقلة 
ال تتعلــم أحــكام الطهــارة وتعمــل بها فح بل 

وحترص على تعليم أوالدها ذلك.
هناك بعض الطرق ميكن أتباعها لالختصار 

يف اجلهد والوقت ألجل التطهري منها:ـ
1ـ تعويــد الصغــار علــى رفــع البنطلــون اىل 
الركبتني عند الذهاب اىل اخلالء وتعليمهم 
بأنهم ان فعلوا ذلك ونزت بعض قطرات البول 
فأنها ســتقع على أرجلهم وباليت يشعرون بها 
ويبــادرون اىل تطهريهــا خبــالف مــا لــو نزت 
ترغيبهــم  وميكــن  نفســه  البنطلــون  علــى 
يف ذلــك بذكــر وان اهلل جيــب املتطهريــن، 
وترحيبهم من النجاسات بذكر ان ما يعذب 
عليــه اإلنســان يف قــربه هــو عــدم التحرز من 

البول.
2ـ تطهــري الســراويل واملالبــس الــيت تكــون 
يف معــرض النجاســة اواًل ومن ثم وضعها مع 
املالبــس االخــرى وآلة غســل املالبس جينبك 

عناء تطهري املالبس بأمجعها.
3ـ تطهــري املواضــع املتنجســة من املفروشــات 
واألغطية قبل غســلها جينبــك عناء تطهريها 

بالكامل.

فلذا جعلت له هذه املكانة )القرشي، باقر شريف، 
املرأة يف رحاب اإلسام:72(.

فالقوام��ة ليس��ت انتقاص��ًا م��ن ش��أن امل��رأة لكن��ه 
أمر ال يتناس��ب مع تكوينها النفس��ي واجلس��دي، 

فرعاية حباهلا جعل اهلل تعاىل القوامة للرجل.
م��ن جان��ب آخر ترى الق��رآن الكريم يوصي باملرأة 
ْيَنا  وحي��ث على اكرامها وبرها قال تعاىل: )َوَوصَّ
ُكْرًه��ا  ��ُه  ُأمُّ َلْت��ُه  مَحَ ِإْحَس��اًنا  ِبَواِلَدْي��ِه  اإِلنَس��اَن 
ُل��ُه َوِفَصاُل��ُه َثَاُث��وَن َش��ْهًرا  َوَوَضَعْت��ُه ُكْرًه��ا َومَحْ
ُه َوَبَلَغ َأْرَبِعنَي َسَنًة َقاَل َربِّ َأْوِزْعيِن  َحتَّى ِإَذا َبَلَغ َأُشدَّ
َأْن َأْش��ُكَر ِنْعَمَت��َك الَّيِت َأْنَعْم��َت َعَليَّ َوَعَلى َواِلَديَّ 
ا َتْرَضاُه َوَأْصِلْح ِلي يِف ُذرِّيَّيِت ِإنِّي  َوَأْن َأْعَمَل َصاحِلً
ُتْب��ُت ِإَلْي��َك َوِإنِّي ِم��َن امْلُْس��ِلِمنَي( )االحقاف/15( 
قال تعاىل: )َوَعاِشُروُهنَّ ِبامْلَْعُروِف( )النساء/19(.

اخلط��اب  يف  عدال��ة  هن��اك  ان  أيض��ا  وناح��ظ 
ل��كا اجلنس��ني، مثل قول��ه تع��اىل: )ِإنَّ امْلُْس��ِلِمنَي 
َواْلَقاِنِت��نَي  َوامْلُْؤِمَن��اِت  َوامْلُْؤِمِن��نَي  َوامْلُْس��ِلَماِت 
اِبِري��َن  َوالصَّ اِدَق��اِت  َوالصَّ اِدِق��نَي  َوالصَّ َواْلَقاِنَت��اِت 
ِقنَي  اِت َوامْلَُتَصدِّ اِش��عَ نَي َواخْلَ اِش��عِ اِبَراِت َواخْلَ َوالصَّ
اِفِظنَي  اِئَماِت َواحْلَ اِئِمنَي َوالصَّ َق��اِت َوالصَّ َوامْلَُتَصدِّ
َكِث��ًرا  اهلل  اِكِري��َن  َوالذَّ اِفَظ��اِت  َواحْلَ ُفُروَجُه��ْم 
ْغِفَرًة َوَأْج��ًرا َعِظيًما(  اِك��َراِت َأَع��دَّ اهلل هَلُ��م مَّ َوالذَّ

)االحزاب/35(.
فف��ي اآلي��ة حرك��ة القيمة ام��ام اهلل ب��ني الرجل 

واملرأة القيمة واحدة وهي نفس��ها عند الرجل 
واملرأة، والثواب واحد يشملهما حقا، والدعوة 
اىل االلت��زام واح��دة ايض��ا، وعواق��ب األعم��ال 
واح��دة لكليهم��ا ق��ال تع��اىل: )َأنِّ��ي اَل ُأِضي��ُع 
)آل  ُأنَث��ى(  َأْو  َذَك��ٍر  ��ن  مِّ نُك��م  مِّ َعاِم��ٍل  َعَم��َل 

عمران/195(.
فكري��ا  خط��ا  الق��رآن  يف  جن��د  ال  حن��ن  اذن 
يفض��ل يف املس��ؤولية ويف نتائجه��ا رج��ا على 
ام��رأة، اال مقي��اس التفاض��ل واالرتق��اء ال��ذي 
يضع��ه الق��رآن مقي��اس عل��م للنوع اإلنس��اني 
يش��مل املرأة والرجل على حد س��واء وبالتالي 
القيم��ة  يف  اختاف��ا  لي��س  االخت��اف  ف��إن 
اإلنس��انية ب��ل يف العم��ل، ب��ل االس��ام اك��رم 
كامل��ة  حقوقه��ا  ومنحه��ا  واحرتمه��ا  امل��رأة 
وح��رم وأد البن��ات، واعطاه��ا حقه��ا يف امل��راث 
وأخ��ذ بش��هادتها أمام القض��اء وجعل هلا حقًا 
يف التعلي��م وجهله فريض��ة عليها كما جعله 
فريضة على الرجل، وجعل الرجل قيمًا عليها 
من اجل مساندتها والوقوف إىل جانبها بأنها 
خمل��وق رقيق فمن اجل احلف��اظ عليها جعل 

الرجل قيما عليها.
حتق��ق  ومل  تهن��أ  ول��ن  تس��عد  ل��ن  امل��رأة  إذن 
ذاتها ومل تش��عر بعزته��ا وكرامتها اال يف ظل 

القانون اإلسامي.

73



74 العدد 110- لشهر صفر 1439هـ

الء
 و

سة
هم

تتبلبل األبصار وتتهاوى األفكار، حينما يتمثل اللب ذاك اهلوى املعطاء؛ هوًى ينهى النفس عن اهلوى، 
...هوًى تندمج فيه الذات العاشقة بالذات املعشوقة حتى حُتتوى.. هو ذاك »سلمان«، وهو ذا »علي«..

»أنا  قال:  إذ  افتخروا  العرب حينما  أنساب  فارتقى على كل  انتسب  من  يا  الصاحل،  أيها املمدي  إيه 
سلمان ابن عبد اهلل، كنت ضااًل فهداني اهلل مبحمد)صلى اهلل عليه وآله(، وكنت عائًا فأغناني اهلل 

مبحمد، وكنت مملوكًا فأعتقين اهلل مبحمد..«
يا من ولد يف كنف النار، ولكن بصرته النقية دفعته حنو النور، فخاض اللجج والغمار، وقطع الفيايف 

والقفار، ليصل إىل مراِده، وما مراُده إال التماس احلق ولو كان من دونه أغاٌل وأغاٌل.
أما  النوى،  طول  به  وأضّر  اجلوى  أضناه  قد  جسمًا  إال  اسرتّقوا  فما  احلر،  أيها  اسرتّقوك  أسياد  تسعة 

روحك، فهي ساحبٌة أبدًا يف ملكوت العشق اإلهلي، تستلهم وتسرتشد الوصول إىل منبع اهلوى.
وشاء اهلل عز وجل أن تكون عبوديتك العاشرة هي احلرية بعينها، وأن يشرتيك من شريت نفسك ابتغاء 

مرضاة اهلل يف سبيله، وأن تتحرر حقًا بذلك الرق املبارك.
إيه لقمان آل حممد، أي مرتبة من الشرف حزَت حتى قعدت مقعد األوصياء، وختّرك املصطفى واملرتضى 

لتشاطرهما جملس العلماء، فراحا يسّران إليك من العلم ما ال يطيقه إال األنبياء!
أنزهلا  ما  منزلًة  منه  املرسلني  سيد  أنزلك  وقد  عّمًا،  هلما  تكون  ال  وكيف  والزهراء،  علي  عم  يا  إيه 
غرك سوى وصيه، فكنت املؤمتن لديهما، وكنت األوحد يف صفاتك بني من عاشرهما وأحبهما وفين يف 

حبهما، وكيف ال تكون كذلك وقد كان لك ما مل يكن لسواك من معرفتهما؟ 
وقد  يعزروه،  أو  لرغموه  الطغاة  احتجزه  يوم  املصطفاة،  حليلته  إىل  احلسنني  أبو  أرسلك  قد  أوليس 
علموا أنهم لو شاء اهلل ورسوله ملا ملسوه، ولكنه باٌء قد ُقِدر، وأمٌر قد ُأِمر، إىل أن حيكم اهلل هلم وهو خر 

احلاكمني. 
أوليس قد خاطبتها خطاب العم العطوف املشفق، العارف حبقها وحق بعلها وأبيها، وأقبلت عليها وهي 
مكسورة الضلع حممّرة العني مسقطة اجلنني، تكابد أمل فراق الوالد وهتك احلرمة وتهديد القرين، 
وتنادي بالغضب اإلهلي على القوم املنافقني: »أن خّلوا عن ابن عمي أو ألكشفّن للدعاء رأسي« فمادت 
وقع،  قد  العذاب  أن  القوم  أيقن  حتى  الزمان،  وجه  واكفهّر  البنيان  وتزلزل  اجلدران  وارتفعت  األرض 
فناديتها من قلب مقروح لقرحها موجع لوجعها، ونقلت إليها عن لسان أمر املؤمنني، أن »يا بنت خر 
األولني واآلخرين، لقد ُأرسل أبوك رمحة للعاملني، فا تكوني عليهم نقمة«، فعادت إىل دارها مستجيبة 
ألمر إمامها وقد أقامت احلجة على الظاملني، عادت وهي جتّر ولديها، وتشّيعها عيون احلاقدين وقلوب 

املستضعفني، ودموٌع ال ترقأ من عينيك أيها الناصح األمني؟
وما بني املاضي ومايليه أهواٌل تتصاغر أمامها القيود واألغال، فلقد قاسيت من اّتباع احلق وعشقه ما مل 
تقاِسه حتى يف أيام الضال، ولكن املمدي الصاحل كان وال يزال قدوة لألجيال عر األجيال، ونراسًا 
للباحثني عن احلقيقة بني املمكن واملال، هو ذا ابن الدهقان قد مضى على بّينٍة من أمره، فوقاه اهلل من 

إبليس وشّره، وهداه سواء السبيل بعد طول جواٍب وسؤال، فِلَم ال يعتر الغافلون؟
َمن َكسلمان، الذي أدخله اليقني يف آل حممد، حتى شهد له من ال ينطق عن اهلوى )صلى اهلل عليه 
واله( فقال أن »سلمان حبر ال ُينزف، وكنز ال ينفد، سلمان منا أهل البيت، مُينح احلكمة وُيؤتى الرهان« 

وأدخلته احلكمة يف مصاف األولياء حتى قال فيه الصادق)عليه السام(: »سلمان خٌر من لقمان«. 
حبه  والثانية  نفسه،  هوى  على  املؤمنني  أمر  هوى  إيثاره  إحداهما  لسلمان،  ِخال  »ثاث  أيضًا:  وقال 
وإن سلمان كان عبدًا  والعلماء،  للعلم  والثالثة حبه  والعدد،  الثروة  أهل  إياهم على  واختياره  الفقراء 

صاحلًا حنيفًا مسلمًا وما كان من املشركني«. 
إيه سلمان، يا سيد احلكماء ومستودع علم األنبياء، سام عليك يوم ولدت على الفطرة مسلمًا فأرادت 
الدنيا أن ُتغويك، ولكنك تغلغلت يف اهلدى حتى صار متغلغًا فيك، والسام عليك يوم مضيت هاديًا 
فهم  يوٍم  قلوب من حياولون يف كل  حيًا، يف  تبعث  يوم  عليك  والسام  أخيك،  قلب  يشيعك  مهديًا 

معانيك.
ساٌم عليك، وقبل هذا.. ساٌم ال حيّده الكام فيك.

 لقمان آل محمد
 رجاء حممد بيطار



التلفزيون والصراع القيمي
وسائل اإلعالم هي الخطوة االوىل نحو االستهالك املسرف

علب البالستك وأضرارها

الغذاء داء ام دواء ؟

طبيعة الضوء عند ابن الهيثم

كيف تتم عملية التفكري والتعلم ؟

إعداد:
هشام أموري ناجي

75



ان السبب الرئيس لصراع القيم هو اختالف الثقافة فأسلوب 
اذا كان خمتلفًا بشكل جذري  االبن  يتبناه  الذي  الثقافة 
عن اسلوب األب ومستوى ثقافته فسوف حيصل هنا التعارض 
نهج  على  يسريون  الذين  األبناء  من  الكثري  عند  فال جند 
آبائهم الذين ميتلكون مستوًى ثقافيًا مقاربًا ملستوى االباء 
أي تعارض حبيث يشكل لديهم صراع االبناء الذين حصلوا 
على مستويات عالية وثقافة مل حيصل عليها آباؤهم جند يف 
كثري من االحيان احتمالية حدوث تعارض يف وجهات النظر 

عن موضوع معني.
ان وسائل اإلعالم ومنها التلفزيون تتدخل بشكل او باخر 
اجملتمع  يف  والشباب  االحداث  واجتاهات  قيم  تكوين  يف 
ختتلف  وقد   ، املختلفة  االجتماعية  املواقف  ازاء  احلديث 
الشيء  اآلباء  اجتاهات  عن  متامًا  واالجتاهات  القيم  هذه 
التغريات  أي  اجملتمع  يف  البنيوية  التغريات  يعمق  الذي 
ما  ان  اجلماعات  و  االعضاء  بني  السائدة  العالقات  يف 
من  التلفزيون  مضامني  السيما  االعالم  وسائل  حتتويه 
جدًا  املرتفة  للحياة  مناذج  خالل  من  عليها  تشجيع  قيم 
واستعمال  املتطورة  واالعالن  الدعاية  اساليب  كذلك 
االجهزة الكهربائية وتسخري التكنلوجيا والصناعة يف 
املطربون  و  اململون  يعيشه  وما  املرتف  االنسان  خدمة 

وموديالت  ومالبس  وسفر  بذخ  حياة  من  املثال  سبيل  على 
حديثة من السيارات ويف جوانب احلياة كافة تضع املشاهد 
يف موقف مقارنة بني واقعه الذي يعيشه وما يراه من واقع 
خمتلف مما يؤدي اىل حماولة تقليد ما يستطيع ال سيما يف 
جانب )املالبس والكماليات...اخل( وهذا قد يشكل خالفًا 
ملا يراه االباء من عدم مالئمة هذه النماذج البنائهم هنا حيدث 
القيمي ايضًا ما ميكن تلمسه  الصراع ومن صور الصراع 
من اخلالف بني االبناء واالباء على اختيار برامج او قنوات 
التلفزيون اذ حيدث يف بعض االحيان تعارض بني ما خيتاره 
االبناء من برامج يرغبون يف مشاهدتها وبني ما يراه االباء من 

انها تصلح هلم و العمارهم فيمنعونهم عن مشاهدتها 
)املصدر : االعالم الفضائي واجلنس/82(

إن الثناء على الشيء أو احلدث خيلق حافزًا للشخص 
املمدوح عليه لكي يقوم باملزيد من مثل هذا الشيء 
أن  تتذكر  ان  وعليك  والثناء  اإلطراء  له  الذي جلب 
إليه  يوجه  أي شيء  وزيادة  مضاعفة  اىل  الثناء مييل 
امدح احدهم بسبب عمله وسوف تراه وقد عمد اىل 
هذا  ان  وسرتى  لسلوكه  امدحه   ، عمله  مضاعفة 
امدحه  ولكن   ، وأكثر  أكثر  قد حتسن  السلوك 
جمرد  لديه  زاد  ما  أن  وستجد  فحسب  لشخصه 

وكم   ، وب)االنا(  بالزهو  واحساسه  بذاته  إحساسه 
من ابن مت تدمريه طول عمره بسبب ترديد أمه املستمر 

له إنك أعظم وأروع إنسان يف العامل .
 من نوجه الثناء اليه من فرط إحساسه بذاته ، إن مدح 
  تصرفات الشخص ومساته يعمل على ازدياد احساسه 
باالعتزاز واحرتامها ، وهو أمر يبعده متامًا عن الزهو 

و)تورم(األنا لديه .

التلفزيون والصراع القيمي

اسلوب الثناء يف تحفيز األبناء 
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تعّد الدراما عاماًل مهمًا يف  اكتساب و تنمية القيم 
التالميذ  لدى  االجتماعية  و  االخالقية  و  الدينية 
ملساعدتهم على التميز بني الصواب و اخلطأ و على 
اتباع سلوكيات اليت تتالءم مع قيم اجملتمع .، و 
احلياة  على  للتعرف  التالميذ  امام  الفرصة  اتاحة 
االجتماعية وتعرف طبائع الناس و مشاعرهم و ما 
ميارسونه من عادات و تقاليد ، و ما يعتنقونه من 

ديانات و قيم و مثل عليا
الربامج  خمتلف  بني  مهمة  مكانة  الدراما  حتتل 
التليفزيونية ملا تتمتع به من خصائص و امكانيات 
متكنها من االنتشار اجلماهريي ، حيث تعد نشاطًا 

ناحية  من  اجلمهور  بني  التوحد  على  يعتمد  رمزيًا 
من  األحداث  و   ، األفكار  و   ، الشخصيات  و   ،
ناحية أخرى ، و من ثم ميكن االستفادة منها يف 
اكساب اجلمهور ، القيم ، واملعارف ، واملدركات 
واالجتاهات االجيابية ، و تغري االجتاهات السلبية 
، فالرسالة الدرامية هلا قدرة كبرية على ختطي 
حواجز األمية وصواًل للجماهري حيث تنفذ الرسالة 
غري  بأسلوب  فيهم  وتؤثر  اىل مجاهريها  الدرامية 
مباشر ، حيث تنتقي الدراما مادتها من واقع احلياة 
مما يتيح للمشاهدين رؤية مشكالت و موضوعات 

متس حياتهم اليومية

تعدُّ وسائل اإلعالم حمرضًا قويًا على االستهالك مبا متتلكه 
من الثقة لدى معظم املشاهدين ، ومبا تبثه من الربامج املعدة 

خصيصًا لتوجيه اجلمهور ودفعه اىل االستهالك.
ولعل األسر اليت تقتين مثل هذه الوسائل تشعر منذ أن تقوم 
بدفع مثنها بانتقاهلا اىل مرحلة جديدة يف منط جديد للحياة 
اليومية ، وما دامت اللحظات األوىل المتالك وسيلة اإلعالم 
تقرتن بدفع مبلغ من املال ليس باليسري بالنسبة ملعظم األسر 

على امتداد وطننا اإلسالمي ، فإن هذا يعين تدريب هذه 
األسر على اقتحام جمال اإلسراف الذي تبدو أهم مالحمه 
يف تلك الفوضى اليت ال تعرف توازنًا بني احلق والواجب ، 
واألهم واملهم ، والضروري والكمالي .وقد قيل إن اقتناء 
التلفزيون والفيديو أو احدهما يعّد إشارة واضحة لتخطي 

األسرة حدود االقتصاد يف املعيشة ، اىل االنغماس يف 
محى االستهالك اليت يعمل منتجو السلع على تعميمها 

وإشاعتها..
املصدر : اقتصاد اإلعام اسرار وأخبار/20

دور الدراما الدينية واالجتماعية يف اكتساب الجمهور للقيم االيجابية 

وسائل اإلعالم هي الخطوة االوىل نحو االستهالك املسرف
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 Nutrition( موقع  نشر  ما  حسب 
planet( ان االستخدام العشوائي للعلب 
والزجاجات البالستيكية أصبح يف تزايد 
االقتصادية  احلالة  بسبب  يكون  رمبا 
اليت يعاني منها اجملتمع مع ارتفاع أسعار 
العلب والزجاجات الصحية وأيًضا للجهل 
ولذ  االستخدام.  الناتج عن هذا  بالضرر 
جيب مراعاة شروط االستخدام ويكون 
ذلك غالًبا على ظهر العلب أو الزجاجات 
أو  بداخله  ويكون  مثلث  يوجد  حيث 
جانبه أرقام وكل رقم له معنى خمتلف.

أواًل املثلث  = مدى قابليته للتدوير
 ثانًيا : األرقام 

ايثيلني  البولي   ( مادة  رقم  هو    1 رقم 
تصنيع  يف  يستخدم  وغالًبا  تريفثاالت( 
الغازية  املشروبات  وأيًضا  املياه  زجاجات 

الزجاجات  هذه  العصري.  وزجاجات 
من  جزء  بامتصاص  تقوم  البالستيكيه 
البكرتيا  لنمو  وقابلة  بها  املعبئة  املواد 
واحدة  استخدامها مرة  لذلك جيب  فيها 

فقط.
رقم 2 مادة »البولي ايثلني » عالية الكثافة 
وهي تستخدم يف صناعة زجاجات اللنب 
.وهذه  والشامبو  السائل  والصابون 
الزجاجات ال تنقل أي مواد كيمائية إىل 
املواد الغذائية املعباة بها ولكن يف درجة 

حرارة الغرفة.
رقم 3 هي املادة »بولي فينيل كلورايد« 
 ... وتستخدم يف صناعة زجاجات الزيت 
كما تدخل يف صناعة املواسري البالستك. 
والبد من عدم استخدام هذه الزجاجات 
مع  تتعارض  مواد  بها  ألن  أخرى  مرة 

اهلرومونات يف جسم اإلنسان. كما أنها 
خيرج  عالية  حرارة  لدرجة  تعرضت  إذا 

منها مادة مسرطنة.
منخفض  ايثيلني  بولي  مادة  هو   4 رقم   
بعض  صناعة  يف  ويستخدم  الكثافة 
األكياس البالستكية اليت تستخدم يف 
تغليف املأكوالت كالسندويشات مثاًل. 
وهي آمنة حتى يف درجة احلرارة العالية.

 رقم 5 وهو مادة البولي بروبلني ويصنع 
منه أكواب الزبادي، وهي آمنة أيًضا.

رقم 6 وهو ملادة البوليسرتين ويدخل يف 
والفوم  البالستيكية  األكواب  صناعة 
املستخدم يف شرب املشروبات الساخنة، 
وهي ماده غري آمنة وقد تكون مسرطنة.

رقم 7 وهو ملادة بولي كاربونات ويعطي 
صناعة  يف  ويستخدم  األخرى  املواد 

ينصح خرباء التغذية باالكثار من السبانغ الحتوائها على نسبة 
عالية من االلياف حيث انه يقاوم السرطان ويقوي النظر وحيمي 

من الكولسرتول .
ويعدُّ السبانخ مفيد حلمياية النظر من التدهور املرتبط حبدوث 
تلف يف الشبكة بسبب الشيخوخة وكرب السن الذي حيدث 
كما   . البصر  لضعف  يؤدي  العني  بشبكة  تدرجيي  ضمور 
بالطاقة واحليوية عالوة  الدم وامداد اجلسم  لتقوية  انه مفيد 
على احتوائه على صبغات الكلوروفيل والكاروتينات املعروفة 

بتأثريها املقاوم للسرطان .  
أفادت دراسة جديدة بأن السبانخ تقوي الذاكرة وحتمي خاليا 
املخ وخاصًة لدى االفراد اليت تزيد هذه املشكلة لديه مع تقدم 

العمر واشارت الدراسة اىل ان االشخاص 
الذين يتناولون اخلضروات بشكل يومي 
اخنفاض  كان  السبانخ  مثل  ومستمر 
انها  40% كما  بنسبة  لديهم  الذاكرة 
واوضحت  الذاكرة  تنشيط  يف  ساهمت 
اللون  ذات  ان اخلضار وخاصة  الدراسة 
االخضر مثل السبانخ حيتوي على نسبة 
الذي  االكسدة  مضادات  من  كبرية 
يزيد من محاية االنسجة وخاليا اجلهاز 

العصيب 
يف  األدوية  نصف  تعوض  السبانخ  نبتة 
الصيدلية ، تقف نبتة السبانخ يف مقدمة 
اخلضروات  فئة  من  النباتية  األغذية 

الفيتامينات  من  فيما حتويه  النبتة  العالية هلذه  القيمة  وتتمثل 
واملعادن القيمة بشكل أمالح ويف خيضور اوراقه واملواد األثرية 

واخلمائر .

؟!علب البالستك وأضرارها

السبانخ تقوي الذاكرة وتحمي خاليا املخ :
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زجاجات طعام األطفال الرضع وزجاجات 
املياه الفارغة املتعددة االستخدام.

مادة  على  حتتوي  قد  الزجاجات  وهذه 
املشاكل  بعض  تسبب  قد  اليت   BPA
الصحية يف القلب وكذلك السمنة. لذلك 
 7 رقم  عليها  اليت  الزجاجة  اختيار  عند 
 BPA«« أن يكون مكتوب عليها  البد 
Free  حتى تكون خالية من هذه املادة 

الضارة.
 وأخرًيا هذه نصيحة مين لقرائي األعزاء، 
ال أنصح باستخدام البالستيك يف درجات 
أو  التجميد  لدرجة  املنخفضة  احلرارة 
الغليان  لدرجة  املرتفعة  احلرارة  درجات 
على  حسابها  مت  األرقام  هذه  أن  حيث 

أساس درجة حرارة الغرفة.
وأنصح بتخزين األطعمة يف علب أو أوعية 
زجاجية أو املطلية مينا. مع التأكد من 
طريق  عن  الرصاص  مادة  من  خلوها 
شرائها من ماركة موثوق فيها وحمالت 

معروفة.

الغذاء 
أساسي  عنصر 

يعطي  املتوازن  اليومي  فالغذاء  اليومية  للصحة 
الرئيسية الضرورية ،  للقيام باإلعمال  اجلسم الطاقة الالزمة 
حرارة  على  احملافظة  على  ويعمل  النمو  على  يساعد  كذلك 
اجلسم بشكل ثابت ، ويساعد يف وقاية اجلسم من األمراض .
كامل  غذاء  تناول  على  التعلم  و  التدرب  الفرد  على  لذلك 
غذاء متوازن غذاء مثالي حيتوي على مجيع العناصر الغذائية 
فاتح  بشكل  و  املناسبة  بالنسب  و  للجسم  الالزمة  الرئيسية 

للشهية و ليعطي اإلنسان الرضا و الصحة .
فتناول الشخص لطعام ناقص يشعر الشخص بالشبع الظاهري 
لعدم سد احتياجات اجلسم من العناصر الغذائية الرئيسة أي 

ان الشخص جائع بشكل خفي .
وللغذاء الكامل مزايا أهمها :

بالقدر  خمتلفة  اطعمة  على  حمتوية  الوجبات  تكون  1-ان 
املمكن ، مبعنى صنف من كل جمموعة من جماميع الغذاء 
الرئيسية )جماميع اهلرم الغذائي ( ، جمموعة احلبوب و اخلبز 
و  منتجاته  و  البقول ، جمموعة احلليب  و  اللحوم  ، جمموعة 

جمموعة اخلضار و الفواكه .
التلوث  من  و  الضارة  و  السامة  املواد  من  الطعام  2-خلو 

الكيميائي و امليكروبي.
3-ان يكون الطعام حسن املظهر مستساغًا ، و سعره مناسب 

و من السهل احلصول عليه .
4-ان يتناسب مع العادات و املعتقدات السائدة .

5-تناول وجبات الطعام الرئيسة و عدم حذف أي وجبة .
ولقد ثبت ان اجلهل هو السبب الرئيسي لسوء التغذية و ليس 
االقتصاد و االحوال املالية لذلك جيب تفعيل التثقيف التغذوي 
املكملة  األطعمة  و  االطباق  اىل  العائالت  إلرشاد  الصحي 
األطعمة  بعض  ال  الغذائية  القيمة  حيث  من  البعض  لبعضها 
كالعدس مثاًل له قيمة غذائية بروتينية عالية و لكن بتناول 
متوازن  غذاء  يصبح  جانبه  اىل  الطازجة  اخلضراوات  و  اللنب 

كامل.
وشعبيًا فاجملدرة )الرز و العدس ( أو )الربغل و العدس( تؤكل 
األطعمة  يوازي  مثالي  طعام  بذلك  وهي  السلطة  و  اللنب  مع 
احليوانية كاللحوم من حيث كونه غذاء ميد اجلسم بالعناصر 
الغذائية الرئيسة ، و ال ننسى ان البيض بروتني حيواني عالي 

القيمة الغذائية رخيص الثمن .
اجلسم  على  للمحافظة  و  السليم  اجلسم  يف  السليم  العقل  و 
السليم ال بد من التغذية املتوازنة و بشكل مستمر منذ مراحل 

احلمل و الرضاعة و طوال احلياة .

الغذاء داء ام دواء ؟
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الشتاء  ايام  الناس  فيه  يقيم  الذي  املكان  الكهوف  كانت 
اجلوانب  يف  جموفة  اماكن  الكهوف  و  القدمية  العصور  يف 
بطرق  الكهوف  وتتكون  الصخور  او  التالل  من  الصخرية 
كثرية خمتلفة ، فقد تكون بفعل ضرب موجات البحر املستمر 
للصخور ويظهر بعض الكهوف حتت سطح األرض وهذه جماٍر 
انواع  ويتكون  األرض،  حتت  مائية  جلداول  قدمية 
الرباكني  حتدثه  الذي  التغيري  نتيجة  أخرى 
احلمم  ثورة  نتيجة  او  السطحية  الصخور  يف 
احلارة . بعض الكهوف هلا فتحات يف سقوفها 
تسمى )الثقوب( كما يوجد يف بعض الكهوف 
دهاليز تكون يف طبقات أو يف صفوف .إن كل 
نقطة ماء تسقط من سقف كهف حتتوي على 
وحني  األخرى  املعدنية  املواد  او  اجلري  من  شيء 
يتبخر املاء تبقى بعض هذه املواد لتشكل بشكل 
تدرجيي ُحليمات كلسية تتدىل من السقف ، أما 
احُلليمات على األرض فإنه  الذي يسقط من  املاء 

يشكل عمودًا يسمى حليمات سفلى.

املصدر :موسوعة شالل املعرفة /107

جسم  الضوء  بأن  قال  من  اول  هو  اهليثم  بن  احلسن  يعدُّ 
مادي متصل يتألف من أشعة هلا طول وعرض لكنه خيتلف 
عن بقية األجسام املادية بأنه إذا قذف اىل األعلى ال يهبط 
يف  يسري  الضوء  أن  بالتجربة  اهليثم  ابن  وأثبت  االرض  اىل 
خطوط مستقيمة من خالل وضع مشعة مشتعلة امام حاجز 
العني  كانت  اذا  إال  الشمعة  رؤية  تتحقق  ال  حيث  مثقوب 
جتربة  تطوير  ومت  واحدة  استقامة  على  الشمعة  و  والثقب 
ابن اهليثم وذلك باستبدال الشمعة املشتعلة مبصباح مضيء 
ووضع أكثر من حاجز ومن خالل التجربة مت التأكد بأنه 
ال ميكن رؤية املصباح املضيء إال اذا كانت الثقوب على 
استقامة واحدة ومن خالل ذلك مت الوصول اىل ان )الضوء 
اىل  الضوء  اهليثم  ابن  ( وصنف  يسري يف خطوط مستقيمة 

نوعان هما :
املضيئة  األجسام  عن  يصدر  الذي  الضوء  وهو   : 1-ذاتي 

بذاتها ، مثل الشمس والنار.
2-َعَرضي : وهو الضوء الذي يصدر من األجسام العاكسة 

لضوء غريها ، مثل القمر واملرايا 
ويعرف الضوء على انه حرارة تنبعث من مجيع النقاط على 
خطوط  مسوت  على  كالشمس  املضيئة  األجسام  سطح 

مستقيمة إذا كان الوسط متجانسًا
ويقول ابن اهليثم )إذا وضعنا مشعة خلف جدار واحدثنا ثقبًا 
صغريًا يف اجلدار نالحظ بأننا ال نستطيع رؤية الشمعة إال 
اذا كانت العني والثقب والشمعة على استقامة واحدة ( مع 
العلم ان )استقامة األشعة( من أهم األسس اليت استند عليها 
علم البصريات اهلندسي باإلضافة اىل مبدا انبعاث االشعة 

الذي يعترب قفزة نوعية يف علم البصريات والضوء.
 املصدر : املوسوعة البصرية لعني االنسان /18

 

طبيعة الضوء عند ابن الهيثم

كيف تكونت الكهوف؟
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جتري عملية التفكري يف الدماغ عن طريق اتصاالت كهركيميائية 
الدماغ  مناطق  يف   – العصبية  اخلاليا   – العصبونات  بني  تتم 
فهو  التعلم  اما  ما  موضوع  املعلومات حول  تبادل  بقصد  املختلفة، 
 ، العصبونات  من  بني جمموعة  جديدة  ارتباطات  تكوين  عملية 
اخليوط  اطراف  على  الكيميائية  للباعثات  مستقبالت  وتكوين 
العصبية ، وتنتقل املعلومات داخل العصبون بشكل كهربائي اما 

خارجه وبني العصبونات فتنتقل بشكل كيميائي .
حتى  عدة  مرات  إعادتها  اىل  مثاًل  لغوية  مفردة  املرء  يتعلم  وحتى 
يتقن لفظها ، ويف هذه األثناء تكون جمموعة من العصبونات قد 
تعلمه  املراد  املوضوع  . وتكرار  البعض  ببعضها  ارتبطت تدرجييًا 
للعصبون  الناقل  احملور  على  النخاعني  مادة  ترسيب  على  يساعد 
اليت تعمل على عزل احملور كهربائيًا ، ومع االستخدام املتكرر 
للمعلومة اجلديدة يتم عزل احملور الناقل بشكل افضل مما يؤدي 
اىل عدم تسرب اإلشارة الكهربائية منه وفقدان جزء منها فبقدر 
ما تتكرر املعلومة نفسها يزداد ترسب مادة النخاعني ويزداد عزل 
احملور الناقل مما يساعد على احلفاظ على االشارة الكهربائية بني 
العصبونات املرتابطة واملشكلة هلذه املعلومة بشكل جيد ، اي ان 
املعلومة اصبحت )راسخة( ، يف الذهن متامًا وهذه النظرية تعطي 

تفسريا ألهمية تكرار استخدام املعلومة .
وجدير بالذكر ان الذكاء ال عالقة له حبجم الدماغ او بكثافة 
العصبونات ، بل يرتبط بزيادة ارتباطات العصبونات وعدم فقدان 
بأن  لقلنا  فلسفي  بشكل  استطردنا  واذا   ، السابقة  االرتباطات 
اىل  باإلنسان  يرتقي  الذي  استخدامه  حسن  الذكاء  من  األهم 

مصاف احلكماء.
العقلية،  قدراتنا  من   %10 من  أقل  نستخدم  بأننا  بعضهم  يعتقد 
يف  فنحن   ، غريب  بشكل  الشائعة  اخلاطئة  األقوال  من  وهذا 
الدماغ طاقته  . يستمد  العقلية كاملة  احلقيقة نستخدم قدراتنا 
من السكريات يف الطعام الذي نتناوله ، وإذا كان من املمكن 
إيقاف احلاسب عن العمل بفضله عن مأخذ الكهرباء ، فإن الدماغ 

ال ميكن إيقافه عن العمل أبدًا ، وحتى أثناء النوم يبقى عاماًل.

كيف تتم عملية
 التفكري والتعلم ؟

تـِوَاء االلـْ

حتدث هذه اإلصابة يف املفصل عندما تلتوي أو تتمزق 
فمثاًل  املفصل  ذلك  حول  األنسجة  و  األربطة  فجأة 
عندما تقلب قدمك بشكل غري متوقع أثناء املشي او 
اجلري فقد تصاب بالتواء الكاحل و بعض االلتواءات 
يكون بسيطًا و البعض اآلخر يكون مصحوبًا بإصابة 
 . الكسور  عن  تفريقها  ويصعب  االنسجة  يف  بليغة 
ففي احلاالت املشكوك بأمرها عاجل اإلصابة كما 

تعاجل الكسر.
األعراض و العالمات :

-أمل وضعف حول املفصل يزدادان باحلركة 
-توّرم حول املفصل يعقبه بعد مدة ظهور التكّدم ، 
بقدر  املصاب  راحة  تأمني  االجراء  هذه  من  واهلدف 

املستطاع و طلب العون الطيب .
املعاجلة  :

-اسند اجلزء املصاب و ركزه و ثبته يف الوضع الذي 
حيقق أكرب قدر من الراحة .

-اكشف املفصل بعناية وإذا كان االلتواء حديثًا ضع 
كيسًا من الثلج أو رقادة ماء بارد لكي حتفف الورم 

و التكّدم و األمل 
الّدعم  بعض  أمن  و  التورم  مقاومة  على  -ساعد 
للمفصل و ذلك بإحاطته بطبقة كثيفة من القطن و 

ثبتها برباط 
-ارفع اجلزء املصاب 

-اذا غامرك أي شك بالنسبة لإلصابة عاجلها كما 
لو كانت كسرًا
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اسرار نجاح عمالقة التقنية
التقنيات  االبعاد.. وكثير من هذه  ثالثية  الرسوم  مايكروسوفت.. غوغل..  االي فون..  الحاسوب.. 

التي احدثت ثورة في حياة البشر وصارت جزء من حياتهم.
ستيفن جوبز.. بيل غيتس.. اد كاتمول.. سيرغي براين.. الري بيج.. واخرون انتجوا هذه االبداعات 

التقنية، فما السر الذي جعل هؤالء يتميزون بتقديم هذه االنجازات الرائعة؟
تعالوا معنا لنتعرف على القواسم المشتركة التي تشكل اساس نجاح هؤالء في عالم االبداع التقني.

ال ألقاب.. االبداع هو املهم
جمال  يف  املبدعني  هؤالء  من  واحد  كل  حياة  دراسة  عند 
وانهم  البديهة  انهم كانوا اذكياء وسريعي  ختصصهم، جند 
والتحصيل  الدراسة  اقرانهم يف جماالت  كانوا متفوقني على 
العلمي وعلى الرغم من أن ذلك أهلهم ألن ينخرطوا يف كربيات 
العلمية اال ان اهتمامامت مل  اجلامعات للحصول على االلقاب 
وحصد  العليا  الشهادات  على حتصيل  اطالقا  مقتصرة  تكن 
االلقاب وامنا كانت اهتماماتهم منصبة على استثمار ما لديهم 

من ذكاء لصناعة امور تغري حياتهم وحياة من حوهلم.
افضل مثال على ذلك موقف كل من سريغي براين والري بيج 
)غوغل(  االنرتنت  البحث يف  اخرتعا حمرك  اللذين  الصديقني 
والتواصل  املعرفة  مصادر  من  اساسيا  مصدرا  ميثل  الذيبات 

البشري.
لنيل  احلاسوب  علوم  قسم  يف  يدرسان  والري  سريغي  كان 
شهادة الدكتوراه من جامعة ستانفورد وكان البدء مبشروعهم 
)غوغل( يتطلب التفرغ له وتنميته، وانطالقا من اميانهم باهمية 
ما يقومان به تركا مواصلة الدراسة يف اجلامعة العريقة ليتفرغا 
لصناع حتتاج اليها اجلامعة غريها لتطوير مهارة العاملني فيها.

العلميـــة حســـب  بااللقـــاب  وبيـــج  برايـــن  اهتمـــام  ولـــو كان 
العظيـــم  االجنـــاز  هـــذا  يتطـــور  ان  ميكـــن  كان  ملـــا 

اختصـــر  الـــذي 
تنظيـــم  جمـــال  يف 

العـــامل  معلومـــات 
يقـــدرون  اخلـــرباء  كان  مـــا 

ســـنة. ثالمثائـــة  خـــالل  اليـــه  الوصـــول 
العلمي اجملرد مقياسا  اللقب  ان يكون  فهل ميكن 

لنجاح االنسان يف حياته؟ اجلواب ال على االطالق فكثريون من 
الذين نال الشهادات العليا وااللقاب العلمية مل يكونوا سوى 
ارقاما تقيد يف سجالت الوظائف أما الفارق فرمبا يصنعه من 

ال لقب علمي له.

حيدر محمد الكعبي
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ال حمسوبيات.. كفاءات فقط
ابتدأت شركة غوغل بثالثة اشخاص فقط ملدة طويلة، والسبب 
يف ذلك - حبسب تصريح تريي ونغراد ثالث العاملني يف شركة 
غوغل- هو اهتمام هذه الشركة بالكفاءة العالية والشخصية 

املناسبة للعمل من اجل اجناح املشروع الصاعد.
واستمرت شركة غوغل على هذا املنوال اذ كان مؤسسوها 
يبحثون يف صفات العاملني معهم ليختاروا من له روح املبادرة يف 
جمال اختصاصه، على الرغم من ان الشركة تتلقى أكثر من 
مليون طلب توظيف سنويا، اذ جتري الشركة لطالب التوظيف 
اكثر من عشرة اختبارات للحصول على الوظيفة فيها، وبهذه 

الطريقة مت مجع طاقم عمل من افضل واذكى االشخاص.
وكان ستيفن جوبز مؤسس شركة آبل للتقنيات ينتهج الطريقة 
غري  االشخاص  استبعاد  يف  يتهاون  ال  كان  انه  حتى  ذاتها 
الكفوئني من العمل معه مهما كانت صلتهم به حتى انه مل 
يرتدد بطرد احد اقرب اصدقائه العاملني معه يف الشركة بعد 

ان وجد فعال انه ال ميثل عنصرا فاعال يف جمال اختصاصه.
وكان جوبز يقول: يتعني عليك العثور على اشخاص غري عاديني 
يتسنى لك اجناز اعمال جيدة ال ميكن لشخص واحد  حتى 

اجنازها.
ويف صفات العامل الناجح يصرح جوبز: ان اسوء صفة اجدها 
اقول ويذعن  يوافقين على ما  ان  العمل عندي هي  يف مرشح 
لي، فالعامل ال بد من ان يعمل باقتناع راسخ واميان مبا يفعله.

الذكاء  هو  الشركة  يف  للعمل  املتقدم  صفات  اهم  ويقول: 
والقدرة على التعلم بسرعة، كما ان معظمها يرتبط باالقدام 

واحلماس واالجتهاد يف العمل الذي يعو عن امور كثرية.
هذا يعين ان احملسوبيات ال مكان هلا يف قائمة اعمال الناجحني 
وامنا الكفاءة واالخالص هو احد اهم االسرار اليت تقف وراء 

جناح مشاريعهم وانتقاهلا للعاملية.

االهتمام باجلمهور.. التسويق
البضاعة اذا مل يكن هلا مشرتون فانها متوت يف مهدها.. معادلة 
اختصاصاتهم،  اختالف  على  التقنية  عمالقة  بها  اهتم  بديهية 
فقد كان كل منهم يهتم باجلانب التسويقي متاما كما يهتم 

باجلانب التقين املبدع.
التقنية  شركات  كربى  اهتمام  اجملال  هذا  يف  عرف  وقد 
االختيار على  فيقع  ملنتجاتها،  التسويق  املسؤول عن  بشخصية 
الشخص اخلبري ذي التجربة والنشاط وتبذل امواال طائلة على 
الفائدة  تقديم  هدف  مع  جنب  اىل  جنبا  والتسويق  االعالنات 

العامة اليت تصل اىل كل احد من خالل تلك التقنيات.
ولقد كانت شركة مايكروسوف وآبل من رواد هذه اخلطوة، 
فعلى الرغم من ان جهاز احلاسوب )الكومبيوتر( كان حكرا 
حرصت  حسب،  الباحثني  والعلماء  الكبرية  الشركات  على 
هاتان الشركتان على ان يكون هذا اجلهاز بني يدي مجيع 
الناس وهي اهداف متزج بني جين االرباح واالهداف االخالقية 

اليت متثل االهتمام حباجة اوسع طيف من اجملتمع.

الثقة بالنفس.. عكس التيار
متتع عمالقة التقنية مجيعهم خبصلة مشرتكة اخرى هي صفة 
يرونها  اليت  املشاريع  على حتقيق  واالصرار  والتجديد  االبداع 
حميطهم  من  تشجيع  وعدم  معارضة  وجدوا  لو  حتى  مناسبة 

االجتماعي
وال مثال ادل على ذلك مثل ما واجهه بيل غيتس صاحب شركة 
بان هذه  منذ شبابه  آمن غيتس  فقد  الشهرية  مايكروسوفت 
التقنيات سوف تكون حاكمة على حياة الناس يف وقت كانت 
تقنية املعلومات فيه حمصورة بيد العلماء وحماطة باحباث سرية 
حتى ان والده احملامي الشهري كان ال يقبل فكرة ان يضيع 
ولده وقته ومستقبله على تطوير تقنية ليست مضمونة النتائج 
العريقة  ان ينخرط ولده يف جامعة هارفرد  وكان يصر على 
يتخل  مل  غيتس  بيل  ولكن  احملاماة  يف  عالية  شهادة  لينال 
عن حلمه وكان واثقا من حتقيقه وكان يتحني الفرصة تلو 

االخرى ليشق طريق االبداع الذي غري وجه العامل.
عن  ابتعادهم  هؤالء  جناح  اسرار  اهم  من  ان  يعين  هذا 
الكالسيكية وان روح التجديد نشطة فيهم فكأننا ال جند 

يف قاموسهم عبارة )مستحيل ان اجنز هذا(.
االهتمام بالعاملني.. عمل وترفيه

ادارة اعماهلم اىل جانب  التقنية عقلية فذة يف  ميتلك عمالقة 
انهم  ملوظفيهم  الناجحة  ادارتهم  مييز  ومما  التقين،  ابداعهم 
جيعلون العاملني يعشقون العمل يف شركاتهم ومن امثلة ذلك 
ان شركة غوغل تعطي نسبة 20 % من وقت املوظف ليمارس 
اهتماماته الشخصية اذ يستطيع خالل هذه املدة ان يفعل يف 

الشركة ما حيب.
اليت  الفين  االنتاج  شركات  كربى  بيكسار  شركة  ويف 
امتازت يف جمال الرسوم ثالثية االبعاد، حول العاملون شركتهم 
الواسعة اىل مدينة العاب يعيشون فيها بني االلعاب وميارسون 

الرياضة اثناء اوقات العمل.
امنن اثار هذا االسلوب املبتكر انه جيعل العاملني حيرصون 
على االخالص هلذه الشركة ويندفعون لتطوير اعماهلا النهم 
يرونها بيتهم الكبري الذي جيدون فيه ما ينمي ابداعاتهم ويوفر 
الذي  االمر  اململة  الوظائف  حياة  عن  بعيدة  حياة خمتلفة  هلم 

ينعكس بالضرورة على طبية االنتاج املتصاعد.

التفاني يف العمل.. االخاص
يعمل حتى  بيكسار كان  اقطاب شركة  احد  جون السيرت 
جهاز  العمل  يف  زمالئه  مع  ويتقاسم  الليل  من  متأخرة  ساعة 
حاسوب واحد لصناعة افالم ثالثية االبعاد حتى انه كان ينام 

حتت مكتب عمله ثم يستيقظ ليتابع عمله باستمرار.
كما ان شركة بكسار بالذات بعد ان حققت جناحها واجهت 
ما يعرف باعراض النجاح االول وهو التحدي التالي الذي يشتمل 
على جمازفة انتاج جديد يواصل جناح الشركة وحيقق مجهورا 
اخلطوة  يف  فشرها  كان  الشركات  من  العديد  ويف  اكرب 
الثانية من االنتاج لكن العاملني فيها كانوا مصرين على ان 
مهابة الفشل لن تثين عزميتهم يف مواصلة الطريق للبقاء يف قمة 
النجاح فكانت بكسار بهذه الروح احدى الشركات القليلة 

اليت مل يسجل هلا اخفاق واحد لعقود.
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إعداد:
أرشد رؤوف قسام

ناحية العباسية ومواكب الوالء والعشق احلسيين

حوار يف جملس ثقايف

منطقة الطار يف النجف األشرف

حوار مع اخلطيب السيد مرتضى الطبسي



ناحية العباسية تابعة لقضاء الكوفة حمافظة النجف االشرف 
وهي منطقة زراعية وفيها خنل كثر ويبلع عدد سكانها اكثر 
من مئة الف نسمة ويف شهري حمرم وصفر تتشح هذه  املنطقة 
بأكملها بالسواد حزنًا على ابي عبد اهلل احلسني عليه السام 
هذه  اهل  نفوس  يف  العام  طوال  جذوتها  تتوقد  كرباء  فقصة 
عند  الوثابة  الروح  وجدت  وقد  فيها  املواكب  زرت  لقد  املنطقة، 
ابناء هذه املنطقة يف اقامة الشعائر احلسينية بكل تفاصيلها يف 
احلسينية العباسية وموكبها الكبر وكذلك موكب الطفل 
الرضيع وموكب ومضيف السادة آل حبر والسادة اىل الذحباوي 
ومواكب  مواش  آل  منطقة  حيث  العباسية  اطراف  اىل  وذهبت 
هذه  أبناء  من  السام  عليه  والتقيت خبدمة احلسني  مواش  آل 
العشرة ووجدت التفاني يف اخلدمة احلسينية ، ااّل أنين توقفت 
كانت  حيث  الذحباوي  حبر  ال  السادة  وموكب  مضيف  عند 
عندهم شعرة ميارسونها كل عام يف نهار الثالث عشر من املرم 
يف  الشريفة  االجساد  دفن  قضية  متثل  ميدانية  مسرحية  وهي 
ملضيف  الكبرة  االمامية  الساحة  من  متخذًة  كرباء  عرصات 
ومواكب السادة آل حبر الذي اسسه السيد هاشم آل حبر وولده 
الشهيد السيد اجملاهد حممد آل حبر الذي يذكره مجيع اهل 
العباسية والكوفة والنجف مجيعًا بذكر طيب ومشهود له تلك 
العظيمة االمام  الروح احلسينية اجملاهدة واملستمدة من اسوته 

احلسني الشهيد عليه السام .
التقيت بالسيد عبد الصاحب جنل السيد حممد السيد هاشم 
آل حبر فقال لي ابتداًء كان والدي السيد حممد السيد هاشم 
منذ  بركبهم  التحق  وقد  والعلماء  العلم  حميب  من  حبر  ال 
نعومة اظفاره يف احلوزة العلمية حيث عاصمة العلم و حاضرته 
الدينية النجف االشرف وهو املولود بناحية العباسية )ابو شوره 
سابقًا(. سنة 1920 ميادي والذي يعود نسبه اىل حبر احد فروع 

شجرة عشرة البوذحبك   اىل االمام علي بن احلسني بن علي 
بن ابي طالب عليهم السام مجيعًا وكان السيد حممد ال حبر 
من  لعدد  ووكيًا  املرجعية  عن  وممثًا  واملبلغني  اخلطباء  من 
املراجع يف احلوزة العلمية الشريفة حتى كلف ان يكون ممثًا 
للمرجعية يف مدينة اخلالص حمافظة دياىل فذهب اىل هناك 

ليرتك مكانه يف ناحية العباسية .
وقد عانى ما عانى السيد حممد رمحه اهلل من ماحقة واعتقال 
من قبل االنظمة الفاشية حتى فجع بولده السيد على آل حبر 
بعد ان اعتقل واعدم سنة 1980 ليحتسبه عند اهلل شهيدًا.  وعند 
قيام االنتفاضة الشعبانية كان له دور قيادي بارز وكانت داره 
ومقره ومضيفه وموكبه حمًا للثوار وقارع النظام الدكتاتوري 
حتى اذا قمع النظام الوحشي االنتفاضة با رمحة غادر العراق 
من   ورحل  ايران  اىل  الدين   رجال  من  كوكبة  مع  مضطرًا 
هناك اىل امللكوت االعلى شهيدًا حمتسبًا من اجل الوطن، وهنا 
حنن اليوم حناول ان نقوم بنفس الدور من احياء ذكر احلسني 
الشهيد عليه السام ونشر فكره وعدالة قضيته وما هذه الشعرة 
)اي شعرة دفن االجساد الشريفة( اال جزًء من سلسلة نشاطات 
املوكب الكبر يف العباسية والكل هنا يذكر السيد حممد هاشم 
آل حبر املؤسس ملوكب العباسية .. وقد التقيت خبدمة احلسني 
املواكب احلسينية يف  مثل احلاج مهدي محزة احلداد مسؤول 
العباسية والشاعر الرادود السيد عبد زيد العرباوي والسيد عبود 
كرار  وولده  الياسري  توفيق  والسيد  الذحباوي  كاظم  السيد 
كما التقيت باحلاج رزاق سعيد املواشي واحلاج حسني عبد زيد 
املواشي والرادود عباس املواشي وكذلك احلاج ابو عامر املواشي 
مسؤول موكب آل مواش يف العباسية واملشرف عليه ويف اخلتام 

ودعتهم متمنيًا هلم دوام اخلدمة والشفاعة احلسينية.  

ناحية العباسية  
 ومواكب الوالء والعشق الحسيني





يف احد اجملالس الثقافية يف النجف 
عن  حوارا  يدير  كان  االشرف 
النتاج املعريف والعلمي لبعض رجال 
النجف.. وبعد انتهاء اجللسة سألته 
فأجابين  اجللسة  هذه  اهمية  عن 
حيوية  )ان  جدا  شديدة  حبماسة 
املدرسة النجفية وضخامة عطاءها 
املعريف والفكري هلو اكرب مؤشر 
العلمي  احلاضر  تواصل  على 
ملدينة  يعطي  الزاهر مما  باملاضي 
عاصمة  وهي  االشرف  النجف 
االدب  ومنتدى  والفكر  العلم 
الزمين  التواصل  طابع  والشعر 
واالصالة يف ذات الوقت وهي اليت 
يف املعرفة مجعت الصفات العاملية 
ريادي يف  دور  هلا  لذلك  واالهمية 
العلم  ميادين  يف  واسعة  ساحة 
وهنا  واملعرفة  واالبداع  واالصالة 
تكون اهمية هذه اجللسة وكل 

هلم  الذين  ورجاهلا  رموزها  يستذكر  طرح 
املعريف  النتاج  مضامني  يف  واضحة  بصمة 
للمدينة(، قاطعته متسائال.. وهل باإلمكان 

ان تعرف القاري الكريم حبضرتك؟
صادق  ابراهيم  رزاق  انا  قائال:  فأجابين 
االشرف  النجف  مدينة  يف  ولدت  املشهدي 
يف  وتعلمت  فيها  ونشات  1947م  عام 
املعلمني  دار  من  خترجت  حتى  مدارسها 
1967م  عام  املقدسة  كربالء  مدينة  يف 
والشعر  باألدب  وشغفت  التعليم  ومارست 
عبقر(  )ندوة  تأسيس  يف  اشرتكت  حتى 
عام 1966م وندوة )مشوع االدب( عام 1968م 

وندوة )االدب املعاصر( عام 1973م 
االدبية  من اجملالس  ولي حضور يف كثري 
والثقافية ولي فيها اسهامات ادبية خمتلفة.. 
كـالكتابات الشعرية مثل)العمودي واحلر( 
اجللسات  تدير  ما  غالبا  قائال:  قاطعته 
هل  واالدبية  والفكرية  الثقافية  والندوات 
اضاف لك هذا العمل شيئا من حيث اجلانب 

الفكري والثقايف؟
تقديم  ان  قائال:  شديد  بارتياح  اجابين 
العلمية  واحملاضرات  والندوات  اجللسات 
عالية  مهارة  يتطلب  واالدبية  والفكرية 
)احملاضر(  املقدم  على  يكون  ان  فينبغي 
درجة عالية من املعرفة والدراية باحملاضر 
من  يتمكن  حتى  واحلضور  واحملاضرة 
الربط بينهم واجناح هذه اجللسة واحلوارية 
طويلة  فرتة  منذ  املهمة  بهذه  بدأت  وانا 
جملس  جلسات  بتقديم  امسي  اقرتن  حتى 
بداية  يف  الغدير  حي  يف  الثقايف  اهلدى 
احلداد  وجملس  املنصرم  القرن  تسعينات 
الدائم  واملكتبة االدبية كما ان حضوري 
استفيد  جعلين  الثقايف  االثنني  جملس  يف 
كثريًا مما يطرح يف احملاضرة من مواضيع 
البحث  تثري  اليت  ومن مداخالت احلضور 

باملعلومات االضافية. 
بالشكر  فبادرته  احلديث  عن  وتوقفنا 
والسالم وودعته على امل اللقاء يف جملس 

اخر.   

حوار يف مجلس ثقايف
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االنتباه  جيذب  ما  غالبا  النجف  حبر  منطقة  حنو  تتجه  عندما 
مرتفعات صخرية غري منتظمة الشكل تسمى الطار وجمموعها 
الطارات يف عدة مراجع اال ان كتاب  طارات.. لقد قرأت عن 
السيد جعفر موسى العطية املوسوم بـ)أرض النجف التاريخ والرتاث 
اجليولوجي( قد ذكر فيه عن الطار ما يلي )الطار هو ظاهرة من 
مظاهر النجف اجليولوجية وتشكل الطارات االطراف اجلنوبية 
والغربية هلضبة النجف إذ تنقطع اهلضبة بصورة حادة لتشكل 
جرفا صخريا بارزا يطل على الطرف اجلنوبي من هضبة النجف 

على حبر النجف يشكل  ما يعرف بطار النجف(. 
تعبري  بالطار هو  الظاهرة  الذي عرب عن هذه  املفهوم احمللي  ان 
الطار  وان كلمة  الظاهرة اجليومورفولوجية  لوصف هذه  دقيق 
هي كلمة عربية فصيحة حموره من الطور ومجعه اطوار وهو ما 
كان على حد الشيء كما ورد يف معاجم اللغة العربية او رمبا 
تكون حمورة من كلمة طر )بضم الطاء( ومجعها )اطرار( ويعين 
الطرف وكما يقال )هو حيمي اطرار البالد( اي اطرافها والطرة 
التسمية   هلذه  النجفيني  استخدام  فإن  لذلك  الشيء  طرف  هي 
اليت اطلقوها على األطراف الغربية واجلنوبية هلضبة النجف هي 

تسمية دقيقة تفيد معناها.
وقد  ناووس  ومفردها  ايضا  بالنواويس  النجف  طارات  وتعرف 
اشار اليها سيد الشهداء االمام احلسني )عليه السالم( وهو يف 
املدينة املنورة وهو ينبأ عن واقعة الطف يف كربالء حيث قال 
عليه السالم: )وكأني بأشالئي هذه تقطعها عسالن الفلوات بني 
النصارى..  اللغة هي مقربة  والنواويس يف  النواويس وكربالء(.. 
حجر منقور جتعل فيه جثة امليت )كما ورد يف منجد اللغة( ان 
 )Escarpment( الطار ظاهرة جيولوجية ويقابلها يف االنكليزية

ويقصد بها يف قاموس تلك اللغة.. عندما متشي فوق اهلضبة او 
عندما تتوجه حنو اهلضبة تواجه حدها املقطوع..، وحييط بهضبة 
كربالء(   - النجف  )هضبة  كربالء  حنو  وامتداداتها  النجف 
طاران األول هو طار النجف الذي حييط بها من جهتها اجلنوبية 
65كم  طوله  ويبلغ  تقريبا  خطية  باستقامة  ويقطعها  والغربية 
وان اعلى نقطة ارتفاع طار النجف يبلغ حوالي 133مرت وهناك 
نقطة عند التقاءه بالطار الثاني وهو طار السيد إذ يبلغ ارتفاها 
176مرت، ولكن بشكل عام فان ارتفاع الطار يف النجف يبلغ 

حوالي 100مرت عن سطح البحر.
ويبدأ ظهور طار النجف يف منطقة احلرية جنوب النجف ويتجه 
غربا منحرفا قليال حنو الشمال الذي ينتهي مبنطقة التقاءه مع 
والسبب  اللسان(  بـ)وادي  تعرف  منطقة  يف  وذلك  السيد   طار 
السادة  يعود اىل دفن احد  وذللك  السيد  الطار بطار  يف تسمية 
حييط  الذي  الثاني  الطار  وهو  الطار  هذا  يف  األجالء  العلويني 
حتى  وميتد  كربالء  باجتاه  الغربية  اجلهة  من  النجف  بهضبة 

يشرف على منخفض األخيضر. 
هضبة  نشأة  بآلية  السيد  وطار  النجف  طار  نشأة  ارتبطت  اذن 
النجف.. وهنالك ظاهرة جتدر االشارة اليها وهي نضوح املياه من 
جوفية  مياه  أنها  هو  وتفسريها  للطار  الصخرية  الطبقات  بعض 
مياه  الدائم هو  النجف قد يكون مصدرها  خمتزنة يف هضبة 
األمطار وما يتسرب من مياه الصرف الصحي ملدينة النجف – 
زمن  اىل  ذلك  ويعود  كمدفن  ايضا  الطارات  استخدمت  وقد 

اللخميني الذي استوطنوا احلرية.
ويف نهاية هذا املوضوع )نأمل من اجلهات املعنية بالرتاث ان تهتم 
بها كي ال تطول يد العبث على بعض الطارات اليت متثل تراث 

وتاريخ واثار النجف األشرف(.
وال بد من االشارة اىل واحد من اعمدة العلم يف مدنية النجف 
هذا  يف  العلم  شهيد  العطية  موسى  جعفر  السيد  وهو  االشرف 
الوطن الذي كان له دور كبري يف رسم اخلارطة اجليولوجية 
واملعدنية للبالد كونه حاصاًل على شهادة الدكتوراه يف العلوم 
يف  معطاءًا  علمية كبرية  مكانة  ذا  رمحه  وكان  اجليولوجية 
عمله و له حبوث ودراسات عديدة يف جمال اختصاصه وكان 
مدير عام دائرة السيطرة على املواد املشعة حتى نالته يد الغدر من 
االرهابيني اعداء العلم والتطور اعداء العراق واغتيل عام 2005 

إلسكات صوت العلم واملعرفة واالبداع يف العراق.

منطقة الطار 
يف النجف األشرف
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ال��دي��ن يف  ل��رج��ل  امل��ن��ر بالنسبة  م���اذا مي��ث��ل 
الثقافة االسامية ؟

االسالمية  الثقافة  يف  املنرب  دور  ان  شك  ال 
يف  الرئيسة  الوسيلة  هــو  إذ  جــدًا  مهم  دور 
توجيه الرسالة االسالمية املقصودة واملطلوب 
اىل  السمحاء  الدينية  التعاليم  وفق  توجيهها 
القاعدة اجلماهريية كما ان املنرب هو الفرس 
افكار  ليجول يف  الدين  رجل  الذي ميتطيه 
الفارس  ان  حيث  له  املتابعني  وبقية  مريديه 
فــارســًا ويف  ان يكون  بال جــواد ال ميكن 
ذات الوقت جيب ان يعرف كيف يتعامل مع 

هذا الفرس.
 

اذن هناك مواصفات للخطيب وحسب الدرجة 
العلمية له؟

 بكل تأكيد إذ ان اختالف الدرجة العلمية 
من خطيب ألخر سيجعل الرسالة ختتلف تبعًا 
االداء،  واسلوب  والطريقة  النوع  حيث  لذلك 
ال  الفتوى  بــروح  يتكلم  ان  فالفقيه ميكن 
بنصها فقط والذي به دراية تارخيية ميكن 
الكبري لشخوص  والــدور  يفصل احلدث  ان 

احلدث وان كان املنهج ذاته.

الدين  رج��ل  ان  تعين  من خ��ال حديثك هل 
كلما كان ذا علمية راجحة كان قادرُا على 

توظيف املنر بدقة اعلى؟ 
مثالني  لــك  وســاضــرب  تاكيد  بكل  نعم   
الشيخ  مســاحــة  ان  هــو  االول  ــدًا  جـ مهمني 
الوحيد اخلراساني عندما بدأ صغريًا مع املنرب 
يرتك  مل  باجتهاد  احلوزية  دراسته  واكمل 
املنرب يف اي مناسبة لذلك فانه حاذق جدًا  يف 
علميته وخطابته حيث ان نشاته وتربيته ميزته 

حديث عن الرسالة املنربية والدور االصالحي 
دولة  يف  التقيته  اخلطابية.  النجف  ملدرسة 
الكويت يف العشر األواخر من شهر رمضان 
طول  على  له جملس  حيث كان  العام  هذا 

شهر رمضان فكان لنا معه هذا اللقاء:

التابعة  الوالية  بداية ارحب بك باسم جملة 
ل��ل��ع��ت��ب��ة ال��ع��ل��وي��ة امل��ق��دس��ة وب��ع��د ان ش��دن��ي 
وكأمنا  أشعر  جعلين  ه��ذا،  املبارك  جملسكم 
االش��رف،  النجف  ان��ا يف جملس من جمالس 
ل��ق��اًء صحفيا جمللة  م��ع��ك  اج���ري  ان  اح���ب 

الوالية؟ 
اهال وسهال بكل سرور ولي الفخر يف ذلك 

تفضل.

بداية أريد ان اعرف القارئ الكريم جبنابكم؟
أنــا الصغري امــام ذكــر سيدي ومــوالي امري 
ــي طــالــب الـــذي نعيش  ــن اب املــؤمــنــني علي اب
السالم  عليه  االيـــام ذكـــرى شــهــادتــه  هــذه 
علي  حممد  السيد  مرتضى  السيد  امســي 
الطبسي انتسب اىل مدينة الطبس الواقعة يف 
ايــران قرب مشهد وهي  حمافظة يزد مشال 
ختتلف عن مدينة طربستان انا امام وخطيب 
يف  وادرس  املقدسة  قــم  يف  الغدير  مسجد 
احلوزة العلمية يف قم املقدسة كما اني احد 
اساتذتها . لي اربع اجازات من اربعة مراجع 
ايــران  يف  املنربية  اخلطابة  امــارس   ، كبار 
املناسبات  مجيع  ويف  البحرين  و  والكويت 
االمــام احلسني  قريبًا يف حرم  اهلل  شاء  وان 
عليه السالم  وحرم امري املؤمنني عليه السالم 

يف العراق أذا وفقت لذلك. 

حوار السنين مع..

 للمنبر الحسيني في الثقافة االسالمية دور مهم فهو الوسيلة 
الرئيسة في توجيه الرسالة االسالمية الى القاعدة الجماهيرية

الخطيب السيد مرتضى الطبسي
حاوره: أرشد رؤوف قسام
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عند  االخــر  واملثال  مرجع كبري،  االن  وهــو 
زيارتي للعراق قبل عامني وفقنا اهلل لزيارة اية 
االقــدار  وشــاءت  السيستاني  على  السيد  اهلل 
ان تكون هناك جمموعة من اساتذة وطلبة 
العلم من قم املقدسة ومشهد فألقى مساحة 
السيد رعاه اهلل خطبة يف عشر دقائق كان 
مامل  اجلمة  والفوائد  الواضح  االثــر  من  هلا 

يستطع غريه ايصاهلا يف ساعة كاملة. 

الليلة انك  اشعر ومن خال جملسك هلذه 
تنحو منحى املدرسة النجفيه يف اخلطابة؟

نعم واقوهلا بصراحة ان املنرب النجفي والطريقة 
العراقية هلا وقع كبري يف نفوس املتلقني وهذا 
ماال ينكره أحد ويوده اجلميع حيث ان املنهج 
اخلطابي يف املدرسة النجفية قائم على اساس 
العلمية اواًل وترسيخ العقيدة االسالمية احلقة 
عليه  اهلل  صلى  وآل حممد   املتمثلة مبحمد 
واله والصفة الثانية هي الرسالة االصالحية 
ــادات  ــع ال وتــربــيــة اجملــتــمــع مبــا ينسجم مــع 
والتقاليد وفق تعاليم القران  الكريم والسنة 
النبوية الشريفة وهذا ما ال ميكن مجعه إال 
عند رعاة املنرب النجفي الذي يطلق عليه املنرب 
احلسيين فلو ذكرنا مثاًل الشيخ حممد علي 
بارع ومتمكن وكان  ال قسام فهو خطيب 
يلقي خطبته يف الصحن العلوي الشريف إبان 
ثورة العشرين خبطب محاسية تلهب مشاعر 
الثوار للدفاع عن الوطن ويف ذات الوقت كان 
واملناسبة  الرصينة  العلمية  املــادة  عن  يبحث 
التارخيية الصحيحة فقد اجهد نفسه على مر 
العقيلة  وفاة  ذكرى  ليثبت  السنني  عشرات 
زينب عليها السالم، كما ال ننسى دور الشيخ 
ــاء قواعد  الــدكــتــور امحــد الــوائــلــي يف ارسـ
املدرسة النجفية يف اخلطابة واملنرب احلسيين 
ينتقل  فهو  العامل  اخلطيب  دور  مارس  حيث 
من تفسري اية من القران وشرح معلومة عليمة 
سياسي  حتليل  اىل  تارخيية  مناسبة  وذكــر 
وكذلك  آنية  جمتمعية  لظاهرة  واجتماعي 
الوقت  يتسع  ال  الذين  اخلطباء  من  غريهما 
ان  نــرى  لذلك  وفضائلهم  امســاءهــم  لذكر 
واستهدف  حــوربــت  النجفية  املــدرســة  هــذه 
رموزها من قبل قوى االستكبار العاملي ملنع 
مسريتها  مواصلة  من  املعرفية  املنظومة  هذه 
ان  اهلل  شــاء  ولكن  اجملتمع  يف  االصالحية 
يوسع دائرة هذه املدرسة النجفية لتشمل بقاع 

الشرق  ويف  الغرب  يف  فــرتى  كافة  االرض 
يف  املتبعة  الطريقة  حسب  اجمللس  يقرأ  من 
املدرسة النجفية وهذه من بركات ابي عبد 
اهلل احلسني وابيه امري املؤمنني عليهما السالم 

وملصداقية واخالص مدرسة النجف املنربية.

ليكن سؤالي االخر هو هل هناك فكر جتديدي 
للمنر؟

املعارف  دائــرة  التساع  ونظرًا  تأكيد  بكل 
التكنلوجية  والعلوم  عام  بشكل  االنسانية 
على  لزامًا  فصار  خاصة  بصورة  وتطبيقاتها 
اخلطيب ان يتمكن يف استقطاب اكرب عدد 
شرحية  وخصوصًا  منربه  حنو  اجلمهور  من 
الشباب فأنا ادعو اىل فكرة املنرب التفاعلي 
النجفية  املــدرســة  وان  خــصــوصــًا  احلقيقي 
كانت تستعمل هذا االسلوب وكان تفاعاًل 
حقيقيًا كطريقة جذب فمثاًل يقول اخلطيب 
ــيــس هــذا صحيحا(  )انـــا اســألــك انـــت( و)ال
و)التفت لي قلياًل(و)كم كان كذا وكذا( 
وال ينتظر منهم  جواب .. اما انا اليوم ادعوهم 
لإلجابة وان كانت مقتضبة فاجمللس يكون 
مبدة ال تتجاوز مخسا واربعني دقيقة ومخس  
احلضور  وتفاعالت  ملداخالت  دقيقة  عشرة 

وحتمًا سيكون اكثر فاعلية واجيابية . 

صار لزامًا على 
الخطيب ان يتمكن 
من استقطاب اكبر 
عدد من الجمهور 

نحو منبره وخصوصًا 
شريحة الشباب لذا 

ادعو الى انشاء المنبر 
التفاعلي الحقيقي
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مواطنيه جاء يف حكم و قصص الصني القدمية  أحد  يكافئ  أن  أراد  ملكا  أن 
املساحات فقال له كل  األرض  من  على امتلك  سرا  تقطعها  أن  تستطيع  اليت 

مسرعا قدميك.. األرض  يزرع  وشرع  الرجل  فرح 
يعود ومهروال يف جنون.. أن  وفكر  فتعب  طويلة  مسافة  ولكنه غر رأيه وقرر مواصلة السر ليحصل للملك ليمنحه املساحة اليت قطعها..سار 

السر للملك مكتفيا مبا وصل إليه..سار مسافات أطول وأطول وفكر يف أن يعود علي املزيد.. مواصلة  وقرر  أخرى  مرة  تردد  اإلنهاك فقد ضل طريقه وضاع يف احلياة..ظل الرجل يسر ويسر ومل يعد أبدًا..ليحصل علي املزيد واملزيد..لكنه  جراء  من  صريعا  وقع  إنه  يشعر ويقال  ومل  شيئا  ميتلك  ومل  حد الشديد..  يعرف  مل  ألنه  والسعادة  باالكتفاء 
الك��فاية أو )القناعة(.

المزارع والقناعة

من أقوال اإلمام أمير المؤمنين )ع(

يوما  املسجد  اىل  البهلول  اتى 
يقرر  عاملا  رجا  ان  ومسع 
للناس علومهم، فقال يف مجلة 
حممد  بن  جعفر  ان  كامه: 
يعجبين  ما  مسائل  يف  تكلم 
كامه فيها االوىل يقول: ان اهلل 
اليف  يرى  ال  لكنه  موجود  سبحانه 
الدنيا وال يف االخرة وهل يكون موجودًا 

ال يرى؟ ما هذا اال تناقض
الثانية: انه قال: ان الشيطان يعذب يف النار مع 
ان الشيطان خلق من النار فكيف يعذب الشيء مبا خلق 
منه، الثالثة: انه يقول: افعال العباد مستندة اليهم مع ان اآليات دالة على انه تعاىل 
الدم  وصار  راسه وشجه  بها  مداة وضرب  اخذ  البهلول  فلما مسعه  فاعل كل شيء. 
يسيل على وجهه وحليته.. فبادر اىل هارون يشكو من البهلول.. فلما احضر البهلول 
وسئل عن السبب قال هلارون: ان هذا الرجل غلظ جعفر بن حممد عليه السام يف 

ثاث مسائل:
االوىل: ان هذا الرجل يزعم ان االفعال كلها ال فاعل هلا اال اهلل فهذه الشجة من اهلل 

تعاىل وما تقصري انا؟
الثانية: انه يقول كل شيء موجود البد ان يرى فهذا الوجع يف راسه موجود مع انه 

ال يراه احد 
يتعذب  ال  يزعم اجلنس  وهو  الرتاب  من  املداة  وهذه  الرتاب  من  انه خملوق  الثالثة: 

جبنسه فكيف يتأمل من هذه املداة؟
فاعجب هارون العباسي من كامه وخلصه من شجة الراجل.

- أصدقاؤك ثاثة، وأعداؤك ثاثة، فأصدقاؤك صديقك وصديق 

وعدو صديقك وصديق  وأعداؤك عدوك  وعدو عدوك.  صديقك 
عدوك

- ما أكثر العر وأقل االعتبار

-  من بالغ يف اخلصومة أثم، ومن قصر فيها ظلم وال يستطيع أن 
يتقي اهلل من خاصم

- رسولك ترمجان عقلك، وكتابك أبلغ ما ينطق عنك

- ما املبتلى الذي قد اشتد به الباء بأحوج إىل الدعاء من املعافى 
الذي ال يأمن الباء

- الناس أبناء الدنيا ، وال يام الرجل على حب أمه

-  إن املسكني رسول اهلل فمن منعه فقد منع اهلل، ومن أعطاه فقد 
أعطى اهلل

-  ينام الرجل على الثكل وال ينام على احلرب

املودة  املودة أحوج من  - مودة اآلباء قرابة بني األبناء والقرابة إىل 
إىل القرابة

-اتقوا ظنون املؤمنني فإن اهلل تعاىل جعل احلق على ألسنتهم 

هي التعقل والتنبه وهي قوة االستعداد لألدراك 
اهلل سبحانه  تقوى  وهي  املهارة..  هي  وكذلك 
ومعرفة  املعاد،  واصاح  املارم،  وجتنب  وتعاىل 
االنسان عيوبه، ان يغلب االنسان هواه، ويقتصد 
يف املطالب.. فالكّيس من دان نفسه وعمل ملا بعد 
اهلل  على  ومتنى  هواه  اتبع  من  والعاجز  املوت، 
االماني... والكّيس هو من ابصر رشده من غيه 
الناس من رفض  وان اكّيس  فمال اىل رشده.. 
دنياه، واكّيس االكَياس من مقت دنياه وقطع 

منها امله ومناه وصرف عنها طمعه ورجاه..

جواب بهلول

 الكياسة
والفطنة
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الرياضات،  أفضل  إن  يقولون  العلماء  كان  وإذا 
تلك اليت تتم بشكل متكرر يوميًا، وغري اجملهدة 
أّن  شك  فال  إنسان،  أي  يؤديها  أن  ميكن  اليت 
الصالة تندرج متامًا حتت هذه الرياضات املفّضلة.
هو  اخلصوص،  هذا  يف  جتاربًا  اجرى  من  وأول 
بني  بعناية  فّرق  عندما  1981م،  جانونج(  )وليام 
تلك التمرينات العضلية الشاقة، وتلك اخلفيقة 
الثانية  احلالة  يف  أنه  فالحظ  البسيطة. 
يزيد  مما  الدموية،  األوعية  تتمدد 
الذي  باألوكسجني،  التغذية 
يتناسب استهالكه طردًا مع 

إن الدم الذي يتدفق عرب الشرايني والشعريات الدموية واألوردة يف 
جسمك حيتوي على مواد وخاليا عديدة خمتلفة.. كل جزء من 

الدم له أهميته وعمله اخلاص.
البالزما  يسمى  الذي  الدم  من  السائل  اجلزء   ، أواًل  هناك 
ويشكل اكثر من نصف الدم بقليل لونه اصفر فاتح واكثف 
املواد  فيه.. من هذه  املذابة  العديدة  املواد  املاء بسبب  قلياًل من 
الربوتينات، واملواد املضادة للجراثيم اليت حتارب املرض، واملواد 
 ، والدهون   ، )التجلط(  التخثر  على  الدم  يساعد  اليت  الليفية 
خاليا  اىل  باإلضافة  ذلك..  وغري  واألمالح..  والكربوهيدرات، 
الدم  تعطي  احلمراء،  الدم  او كريات  احلمراء  واخلاليا  الدم. 
لونه.. وهناك العديد منها يف الدم لدرجة ان مجيعه يبدو امحر.. 
وهناك حوالي 35بليون من االقراص املنبسطة املستديرة الصغرية 
جدًا ، تدور كلها يف جسمك على الفور.. وهي تبقى يف األوعية 
الدموية كل الوقت وعندما تتلون اخللية احلمراء الصغرية تتخذ 
شكل اخللية الكبرية يف خناع العظام ، تفقد نواتها وتبين املزيد 
و املزيد من تلك املادة امللونة ، وهي عبارة عن صبغة او لون امحر 

انها حتتوي على احلديد متحدًا مع الربوتني .

االحرتاق  عملية  تكون  وهكذا  املنتجة  الطاقة 
اجلّوي،  االوكسجني  على  بكاملها  معتمدة 
يف  اما  رواسب  او  فضالت  أية  تنتج  لن  وبالتالي 
احلاجة  فتزداد  الشاقة،  العضلية  التمارين  حالة 
اهلواء  يكفي  وال  ماّسة،  زيادة  لألوكسجني 
املستنشق لتعويضه األمر الذي يستدعي انتاجه – 
خالل  من  هوائي،  غري  بطريق  االوكسجني-  اي 
تنتهي حبمض  اليت  الكيماوية،  التفاعالت  بعض 
اللنب وهكذا فإن التمارين اهلادئة اخلفيفة، حتقق 

فائدتني:
1- تؤدي اىل قابلية اجلسم، الستقبال نسبة اعلى 

من االوكسجني اجلوي.
2- تؤدي اىل انتاج اقل حلمض اللنب، املؤدي للدورة 

الدموية.
السابقة للصالة كرياضة،  الفوائد  باإلضافة اىل 
 – يلي  مبا  امجاهلا  ميكن  اخرى  فوائد  هناك 
حتريك مجيع عضالت اجلسم، القابضة والباسطة. 
وحتريك املفاصل مبا فيها املفاصل الفقرية. تنشيط 
القلب واالوعية الدموية. حتسني الرتوية الدماغية، 
وبالتالي كفاءة الدماغ. مترين اجلسم على التأقلم 

مع الوضعيات املفاجئة املختلفة.
املصدر: كتاب طب االمام الصادق /444

تلك  اىل  األوكسجني  ينضم   ، الرئتني  عرب  الدم  مير  وعندما 
الصبغة يف اخلاليا احلمراء .. وتنقل اخلاليا احلمراء االوكسجني 
عرب الشرايني والشعريات الدموية اىل خاليا اجلسم .. ويعود ثاني 
األوردة  عرب  الرئتني  اىل  اجلسم  من خاليا  الكربون  اوكسيد 

بنفس الطريقة ، متحدًا بصورة رئيسية مع تلك املادة احلمراء .
تعيش اخلاليا احلمراء حوالي اربعة اشهر فقط ومن ثم تتفتت ، 
غالبًا يف الطحال .. واخلاليا احلمراء اجلديدة تكون دائمًا قد 

تشكلت لتحل حمل اخلاليا اليت استهلكت واتلفت.
وبالطبع يوجد خبالف خاليا الدم احلمراء خاليا الدم البيضاء 
ولكنها ختتص بوظيفة اخرى غري عمل االوكسجني اىل خاليا 

اجلسم واخذ ثاني اكسيد الكربون منها .
املصدر: حديقة املعرفة /82

 ما سبب اللون
األحمر للدم؟

الصالة رياضة بدنية

تحمل الصالة من الناحية الظاهرية وجها من وجوه الرياضة البدنية، لكنها رياضة غير مجهدة، فحركاتها بسيطة، 
خفيفة، يستطيعها الكبير المسن والفتى الصغير كما أنها رياضة تُمارس على مدار اليوم والليلة بأوقات منتظمة. 
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مِلَ تاش��ت احل��روف، وج��ّف امل��داد.. وتعّثر قلمي مرارا؟ هل ميكن لكلماتي ان تس��تطيل 
وتتضخم..؟ ومبقدورها ان تنموا وتتشابك افانينها جّنة من خنيل وأعناب جتري من 
حتتها األنهار، تس��تمد مدادها من كوكب دري فتأتلف حروفها وتش��رق حبيث تضم 

الكون بأسره..
س��ألت اهلل تع��اىل أن يلهم��ين كلمة أع��ّر فيها عن احلقيقة اليت جت��ول خباطري وأنا 
أق��ف متأم��ا ش��ّباك اإلمام احلس��ني عليه الس��ام وأن��ا أراه يتألق ذهبا وفض��ة، جواهرا 
ودموع��ا، آه��ات وزف��رات وأن��ني.. فأهلم��ين أن أق��ول كلم��ة واح��دة فق��ط ه��ي: ه��ذا ه��و  

»احلسني« .. وال غر كلمة »احلسني«.. فقط هو؛  »احلسني«..!
كانت كلمة حبجم معناها.. فبعض األمساء أكر من املقاييس الطبيعية، خرجت 
عن الزمن، وجتاوزت حدود املعنى، كتبت يف ساق العرش، قبل ان تكون احلياة، ومازالت 

سرا من األسرار السرمدية.
ف��ا غراب��ة ان ينف��رط عق��د الكلم��ات واملعاني م��ن بني أصابع��ي وأنا أح��اول ان انظمها 

للتعبر عن نفسها وتصف حالة ختص »رحيانة املصطفى«.
وال غراب��ة وحن��ن نق��رأ كي��ف يك��ون االنس��ان منتصرا وه��و مظل��وم.. وتتمث��ل فيه عزة 

اإلميان يف أعظم جتلياتها.. ويكون أّمة يف رجل..!
هاهي أقدام املبني حتث اخلطى حنو احلسني، لتكون آية من آيات الوالء، وتكتب قصة 
عش��ق ابدي للحس��ني عليه الس��ام، زحف فريد، مل يعرف التاريخ له من ش��بيه، تهفو 
النفوس، وتتش��ابك املهج واخلواطر.. واألمنيات للثم أيقونة الكون، ش��باك األمنيات، 
حي��ث يرق��د الس��بط مرّما بالدماء، ليق��ف الكون صاغرا يف خش��وع لتتهافت النفوس 

عليه، فرتتل حلنا مجيا يردد ترنيمة الوالء لصاحب املرقد املقدس.
مرق��دك ي��ا اب��ا الش��هداءٍ .. كعب��ة لألح��رار، ومس��عى للحامل��ني بفك القيود، وِمش��عا 
للرامسني درب األباة، ومنارا للس��ائرين بركب احلياة، فكنت صراطا ومرش��دا ودليا، 
وابا للثائرين.. تعاليت همة وعطاًء، فسبقت الورى وَرفعت حنو ذرى اجملد كل من الذ 

بك وسّجل حرفا يف سجل املواقف، ورفض كيد الطغاة..
فس��جْل يا »حبيب بن مظاهر« اني من الزائرين، ألبصم مأل األكف، عش��قا للحسني، 
وسيسجد حريف مقاال يف حمراب ابي الغرباء، وسيفور مداد القلب أهازيج ثورة وفداء، 

وسلسبيا يروي عطش كل ضماء..

عاشوراء العشق.. عاشوراء الحسين
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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