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إنسانية عاّمة أوالها املجتمع  االحرتام هو قيمة 
البرشي أمهية كصفة رضورية يف احلياة، ويف اإلسالم 
هبا  تتصف  صفة   وهي  كبرية،  مكانٌة  هلا  كانت 
شملت  كام  بغريهم،  املسلمني  تربط  التي  العالقات 
اإلسالمي،  املجتمع  داخل  يف  االجتامعية  العالقات 
املادية  احلقوق  جانب  عىل  االحرتام  يقترص  ال  كام 
مثل  املعنوية،  حقوقه  احرتام  تشمل  بل  لإلنسان، 
يرفض  لذلك  لديانته،  واختياره  وحريته،  كرامته، 
أو  فكرهم،  أساس  عىل  اآلخرين  اضطهاد  اإلسالم 
دينهم، أو مذهبهم، باإلضافة الحرتام حقوقه املادية 
عىل  سنعرفكم  املقال  هذا  ويف  وماله،  جسده،  مثل 

احرتام اآلخرين يف اإلسالم.
اخلُُلق  مصاديق  من  هو  اآلخرين  احرتام  إن 
 ورسوله تعاىل  اهلل  أوصانا  الذي  اإلسالمي 
عن  جاء  كام  به،  والتمّسك  بالعمل   واألئمة
األَخالِق﴾.  َمكاِرَم  َِّم  اِلَُت ﴿ُبِعثُت  قوله:   النبي
هذه  نرش  باملسلمني  فحرّي  ص210،  ج16،  البحار: 

الصحيح  بالسلوك  لعالقتها  وممارستها  األخالق 
ملجتمعهم. 

احلب  اآلخرين  احرتام  معطيات  أهم  من  إن 
 اهلل رسول  قرن  وقد  اجلميل،  ورد  والتعاون 
َتدُخلوَن  »ال   :فقال املؤمنني  بني  باملحبة  اإليامن 

َتاّبوا..«.  َحّتى  ُتؤِمنوا  وال  ُتؤِمنوا،  َحّتى  اجلَنََّة 
املستدرك للطربيس: ج8، ص362.

فمن واجبنا كمجتمع إسالمي أن نحرص عىل 
اآلخرين  احرتام  إىل  الكبري  ونرشد  الصغري،  تربية 
سامت  أجّل  من  يعترب  ذلك  فإن  حقوقهم،  ومعرفة 
املسلم احلقة، فيجب غرس هذه القيم يف سلوكيات 
أطفالنا عىل وجه اخلصوص منذ نشأهتم األوىل لتنمو 
عادًة وجزًء من  الرصينة، وتصبح  القيم  لدهيم هذه 
عمليًا  تأكيدا  منّا  الطفل  ولريى  أنفسهم،  خلجات 
عىل هذه األفعال التي نعّلمه إياها بمامرستها أمامه، 
واالحرتام  التواضع  نفسه  يف  وتزهر  تزرع  والتي 
واإليثار، وعدم االستخفاف باآلخرين، وترك اهلزء 
حرضهتم،  يف  األدب  وإساءة  منهم،  والسخرية  هبم 
ذلك كله رعايًة للحقوق التي افرتضها اهلل تعاىل عىل 
األخوان  حب  مراتب  وأعىل  اآلخرين،  جتاه  الناس 
واملؤمنني هو حب املرء ألخيه ما حيب لنفسه، ويكره 
نبينا  عن  اخلرب  رصيح  يف  جاء  كام  هلا،  يكره  ما  له 
حِيبَّ  َحتَّی  ياَمَن  اإْلِ امْلَْرُء  يْسَتكِمُل  ﴿اَل   :األكرم
ج69،  للمجليس:  األنوار  بحار  لِنَْفِسِه﴾  حِيبُّ  َما  أِلَِخيِه 

ص257.

قيم وأخالق  فيه من  تلك فضائل اإلسالم وما 
رفيعة ونبيلة  

احرتام
اآلخرين

قضية ورأي
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يا كربالء، وأنِت تلك الشجرة الطيبة، أصلِك ثابت يف العقول، وفرعِك يف قلوب املؤمنني، ُتورق 
مثاهلا  التي حكى  تلك  واملوّدة،  قلوهبم احلب  وُتثمر يف  والعز لإلنسان،  الكرامة  أغصان  أعامقهم  يف 
اَمِء﴾  فاطر الساموات واألرض ﴿رَضَب اهلل َمَثاًل َكِلَمًة َطيَِّبًة َكَشَجَرٍة َطيَِّبٍة َأْصُلَها َثابٌِت َوَفْرُعَها يِف السَّ

ابراهيم: 24.    

ُب اهلل اأْلَْمَثاَل  َا َوَيرْضِ يا كربالء، تلك كلمة طيبة، وأنت أرض طيبة، ﴿ُتْؤِت ُأُكَلَها ُكلَّ ِحنٍي بِإِْذِن َرهبِّ
ُروَن﴾ إبراهيم: 25. ُهْم َيَتَذكَّ لِلنَّاِس َلَعلَّ

وذلك اإلنسان اآلخر اجلديد، الذي نراه أيام كربالء، هو ثمرة من ثامر فرع شجرة كربالء، هو فعاًل 
إنسان جديد، من صناعة كربالء، باألمس كان يتشاجر مع زوجته، عىل ملوحٍة بسيطة يف طعاٍم أعّدته 
تعّده  ما  يتناول  إىل كربالء،  يسري  ولكنّه حني  كان سيئًا،  األكل  وُيعيب، ألن  ويعاتب،  له، ويصيح، 
مواكب احلسني من خمتلف أصناف الطعام يف ذهوٍل تام عن نوعّيته، أو طريقة طبخه، أو أنه كان 

ماحلًا أو غري ذلك، بل يأكله هنيئًا مريئًا، ألنه )زاد أبو عيل(.
اإلمام  زوار  يفّضل  فهو  كربالء،  شجرة  ثامر  من  أخرى  ثمرة  أيضًا  اخلدمة،  مواكب  وإنسان   
احلسني عىل أبنائه وعائلته، ذلك اإلنسان، يقيض سنًة كاملة وهو يّدخر املال لينفقه أيام كربالء، 

وهو يف غاية الفرح والرسور، ألنه يقرض اهلل قرضًا حسنًا، ويدخر عند احلسني أجرًا مجًا. 
موسم  هو  وموسمها  والسجايا،  األخالق  أمجل  وتكسونا  تغرينا  التي  األربعني  زيارة  هذه  نعم 
 العطاء، الذي أخرجنا من شّح أنفسنا، فجعلنا معتادين عىل البذل يف سبيل اهلل، وهذا إنسان كربالء،

ُه ِمْن ِعَباِدَنا امْلُْخَلِصنَي﴾ يوسف:24. ﴿إِنَّ

كربالء واإلنسان اآلخر

قطاف

َشباُبَك َرْأُس َمالَِك
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قّيم  كتاب  هو  عنه  نتحدث  الذي  أمرنا(  )أحيوا  كتاب 
احلسينية،  الشعائر  حول  واجلديدة  القديمة  الشبهات  يعرض 

وجييب عليها بأجوبٍة مقنعة علمية واضحة.
تضمن  فصول،  أربعة  يف  صفحة   )64( يف  الكتاب  يقع 
ورد  وأدلتها،  احلسينية،  الشعائر  مرشوعية  األول  الفصل 
وإلقاء  املذهب،  توهني  عنوان  مثل  هلا،  املتوجهة  الشبهات 
ادعاءات واهتامات  الثاين  الفصل  التهلكة، وتضمن  النفس يف 
حول اللطم، والفصل الثالث، ذكر حيثيات البد من مراعاهتا 
بعض  فتضمن  الرابع  الفصل  أما  احلسينية،  الشعائر  قضية  يف 
األبحاث حول الوحدة اإلسالمية، واالنقياد إىل الثقافة الغربية.
نتخىل  أن  أردنا  )ولو  املؤلف يف ص55  السيد  ومن كالم 

عام أحّله الشارع لنا بمقدار نشاط الفضائيات وتطور وسائل االتصاالت فلربام يأت يوم ال يبقى لدينا ما 
نتخىّل عنه، فنحتاج إىل االقرتاض من اآلخرين ما نقدمه ضحية عىل أعتاب التطور التقني واإلعالمي(.

ولد السيد املؤلف السيد جعفر مرتىض العاميل عام )1364هــ - 1945م( يف بلدة جنوب لبنان 
تدعى دير قانون رأس العني، و التي كان قد سكنها والداه لعدة سنوات.

قول  بدأ  كام  السيد مرتىض،  العالمة  والده سامحة  يد  منذ صغره عىل  الدينية  العلوم  بتحصيل  بدأ 
الشعر يف صغره، فقال له والده: )أريدك عاملًا وال أريدك شاعرًا( ثم رضب له مثاًل كبار العلامء، حيث 

غلب عليه الشعر ونسيت خصوصيته العلمية. 
سنة  وذلك  العلمي  تصيله  ملتابعة  األرشف  النجف  إىل  توجه  عمره،  من  العرشين  يتم  أن  وقبل 
1388هـ  العام  يف  قرر  أن  كان  ثم  السطوح،  وأكثر  املقدمات  درس  وفيها  1962م(،   - )1382هـ 
االنتقال إىل احلوزة العلمية يف مدينة قم املقدسة وذلك نزوالً عند رغبة والده، وموافقة لالستخارة.

 .له ما يزيد عىل مائِة كتاٍب، أشهرها الصحيح من سرية النبي األعظم

قراءة في كتاب

أحيوا أمرنا



العدد )42( لشهر صفر سنة 1441هـ6
مجلة شهرية تعنى بثقافة الشباب الهادفة

ملــاذا زيــارة أربعــني اإلمــام احلســني هــي 
األعظــم عــىل مــّر التاريــخ؟!

علنيــة  وإخباريــة  إعالميــة  إحصائيــات 
ــر  ــت يف تقاري ــر، اعرتف ــل التزوي ــة ال تقب واضح
يف   احلســني زيــارة  أن  ســنوية،  وأخبــار 
العرشيــن مــن صفــر، أعظــم وأكــرب وأرقــى 
العــدد  ناحيــة  العــامل، فمــن  دينــي يف  جتمهــر 
ــاج  ــدد احلج ــوق ع ــالء يف ــري كرب ــدد زائ ــإّن ع ف
ــض  ــزوار لبع ــدد ال ــل ع ــّرات، إذ وص ــة م بخمس
بــني  مــا  مليونــًا   25 يقــارب  مــا  إىل  الســنني 
ــن )80(  ــني م ــي، قادم ــري عراق ــي وغ ــر عراق زائ
دولــة خمتلفــة يف العــامل، مــن بينهــا باكســتان، 
ــعودية،  ــا، والس ــان، وتركي ــوريا، ولبن ــد، وس واهلن
ودول  واإلمــارات،  والكويــت،  والبحريــن، 
ونيوزيلنــدا،  وســنغافورة،  والصــني،  القوقــاز، 
ــا  ــة، بينه ــة واألفريقي ــدول الغربي ــن ال ــري م والكث
نيجرييــا، وجنــوب أفريقيــا، وتنزانيــا، وجــزر 

القمــر.
ومل تقتــرص فعاليــات الزائريــن مــن تلــك 
الــدول عــىل أداء الزيــارة فحســب، بــل تــّددت إىل 
ــرتكون يف  ــن، ويش ــة الزائري ــب خلدم ــة املواك إقام
ــام  ــون يف أي ــي يقــوم هبــا العراقي كّل املجــاالت الت

ــة. ــارة املبارك الزي
بــل ومل يقتــرص إحيــاء هــذه املناســبة عــىل 

أرض العــراق، وإنــام تعــدى األمــر حــدود الوطن، 
فالكثــري ممــن مل تســمح هلــم الفرصــة بالوصــول إىل 
كربــالء، صــاروا يقيمــون املواكــَب واملجالــَس 
احلســينية يف بلداهنــم، وبعضهــم يقــوم باملــي بــني 
نقطتــني معينتــني تضامنــًا مــع الزائريــن يف كربــالء . 
زيــارة  اإلحصائيــات  بعــض  َعــّدت  لــذا 
ميــال(  )كــوم  مهرجــان  مــن  أهــم  األربعــني 
ــرة كّل  ــدث م ــري حي ــري، ألن األخ ــدويس الكب اهلن
ــرية  ــارة مس ــني زي ــارة األربع ــنوات، وزي ــالث س ث
مليونيــة يقيمهــا الزائــرون كل عــام، كــام أن زيــارة 
األربعــني جتــري يف أجــواء أمنيــة خطــرية تعصــف 
ــني  ــام، يف ح ــن 1350 ع ــر م ــذ أكث ــراق من بالع
ــروف  ــرى يف ظ ــة األخ ــات العاملي ــري املهرجان جت
ســلمية ليــس فيهــا نســبة خطــورة عــىل املشــاركني. 
ــارة  ــول إن زي ــن أن نق ــل يمك ــأل: ه ــا نس وهن
ــل  ــاع أه ــًا؟ أم أن أتب ــًا عاملي ــل حدث ــني تث األربع
ــه  ــدث فيصفون ــذا احل ــون يف ه ــت يبالغ البي

ــك؟ بذل
ولإلجابــة عــىل هــذا الســؤال، البــد أن نعــرف 
أوالً مــا الــذي جيعــل حدثــًا مــا يوصــف أو يتصــف 

أنــه حــدث عاملــي؟
صفــة  واقعــة  أو  مــرشوع  أي  اكتســاب  إن 

العامليــة يتوقــف عــىل أمريــن:
األول: االنتشار والشمول.

الثاين: القبول اإلجيايب للحدث املنترش. 
وال يتصــف يشء بالعامليــة مــن دون تقــق 

البعد العاملي لزيارة احلسني

التنمية البشرية
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ــًا. ــن مع ــن األمري هذي
األربعــني  زيــارة  يف  حاصــالن  وكالمهــا 

.احلســني لإلمــام 
أمــا االنتشــار، فكــام قلنــا وكذلــك مــا يشــهد 
بــه الواقــع، فــإن يــوم العرشيــن مــن صفــر صــار 
ــام  ــامل، فتق ــن دول الع ــري م ــزًا يف كث ــُا ممي تأرخي
ــرتك  ــدة، ويش ــاع عدي ــس يف بق ــب واملجال املواك
يف فعالياهتــا حتــى أصحــاب الديانــات األخــرى 
ألهنــا حققــت صفــة االنتشــار، وشــملت كل 
داعمــي احلريــة والعــدل يف العــامل، واختــذوا 
ــم يف  ــًة هل ــعارًا وراي ــني ش ــام احلس ــن اإلم م
التعبــري عــن االنتــامء إىل هــذه الصفــات اإلنســانية 

ــدة. احلمي
ــعوب  ــل الش ــد كان تفاع ــول، فق ــا القب وأم
ــر  ــهر صف ــة يف ش ــارة األربعيني ــع الزي ــامل م يف الع
متمّثــاًل باالحــرتام واالحتفــاء بــكّل إىل مــا يمــتُّ 
ــني  ــوم األربع ــار ي ــة، وص ــني بصل إىل احلس
عنــد بعــض املجتمعــات، يــوم تعريــف وتذكــري 
بالقيــم واملبــادئ اإلنســانية، التــي جتســدت كلهــا 

شــخصية  يف 
ــه  ــني ومواقف ــام احلس اإلم

ــال،  ــس والعي ــة بالنف ــد التضحي ــجاعة إىل ح الش
ــدة  ــدة بعي ــم فاس ــت قي ــوع ت ــاد واخلض دون االنقي

ــانية. ــن اإلنس ــد ع كل البع
ــة  ــذه الصف ــان ه ــالم يف بي ــر دور اإلع وال ينك
العامليــة وإطــالق حدودهــا لتصــل إىل مجيــع أرجــاء 
املعــرورة مكانــًا وزمانــًا، لــذك نجــد الشــعوب التــي 
ــت  ــد أقدم ــالمية ق ــا اإلس ــا بثقافتن ــل ثقافته ال تتص
عــىل اإلطــالع واإلستفســار عــن هــذه املامرســة 

ــيعة. ــد الش ــة عن الديني
ــف  ــف موق ــور أن يق ــالم املأج ــتطع اإلع ومل يس
املعــارض املنكــر، ذلــك أن مجيــع املجتمعــات التــي 
ــالء أو  ــواء يف كرب ــني س ــبة األربع ــاركت يف مناس ش
غريهــا، أصبــح ملموســًا عندهــا أهنــا شــعرية مهذبــة 
قائمــة عــىل عقيــدة واقعيــة تســتلهم مــن أهــل 
ــى  ــي يتمن ــة الت ــانية النبيل ــاين اإلنس ــت املع البي

ــه. ــج حيات ــي منه ــون ه ــعب أن تك كل ش
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العزاء   البيت أهل  مذهب  أتباع  ُيقيم 
سنة،  كل   احلسني اإلمام  شهادة  ذكرى  يف 
ع أهُل البيت عىل إقامة هذا العزاء  وقد شجَّ
تت عنوان إحياء أمرهم كام ورد عن اإلمام 
َأْمَرَنا﴾  َأْحَيا  َمْن  اهلل  ﴿َرِحَم  قوله:   الصادق
األمر  وهذا  ص135.  ج1،  الطويس:  الشيخ  األمايل، 

اشتهر به أتباع أهل البيت وصار من ثوابتهم 
الدينية.

والبعض من الناس، َثُقل عليه أمر هذا العزاء 
السنوي املتجّدد، فأطلق كلامت النقد والتشويش، 
ال  ملاذا  يسأل:  فربز  الدين،  يف  الشبهات  وزرع 
ُيقام عزاٌء سنوّي لرسول اهلل وهو أفضل من 

احلسني بإمجاع املسلمني؟ 
بصيغة  ُعرضت  التي  الشبهات  أوىل  هذه 

السؤال.
عىل  سنة  كّل  والبكاء  العزاء  ملاذا  والثانية: 

خالف عادة الناس يف ذكرى موتاهم؟ 
بالدقة  النصح  تقديم  مقام  من  ونحن 

واملوضوعية يف طرح األفكار، نقول:
سؤال  فهو  النبي؟  عزاء  عن  السؤال،  أما 
العكس  فإن  صحيحة،  معلومة  إىل  يستند  ال 

يقيمون  أهنم  الشيعة  عند  واملشهور  الواقع،  هو 
النبي يف كل  وفاة  يوم  والتعازي يف  املجالس 
أين  عام، ويعلنون احلداد واحلزن والبكاء، فمن 
أتى هذا السائل بأن الشيعة ال يقيمون العزاء يف 
ذكرى وفاة النبي؟ إهنا معلومة خاطئة والبد 
لكّل سؤال أن يبتني عىل معلومات ثابتة صحيحة، 

تكسبه املرشوعية والصحة. 
كام أننا هنتّم باحلسني الهتامم النبّي به، 
عليه  ونحزن  عليه،   النبّي لبكاء  عليه  ونبكي 

حلزن النبّي عليه.
وأما مسألة التكرار السنوي إلحياء الذكرى، 
امتدادًا  تثل  شخصية   ،احلسني نعترب  فإننا 
القائل: »حسني  للرسول األكرم، كيف وهو 
منّي وأنا من حسني، أحّب اهلل َمْن أحّب حسينًا« 
نوره  من  نور  فهو   ،658 ص   ،5 ج  الرتمذي:  سنن 

الرشيف، وهو حافٌظ لرشيعته اإلهلية، وهلذا فكّل 
عن  حديث  هو   احلسني عن  ُيذكر  حديث 
جّده املصطفى. بل يظهر من بعض الروايات 
شخصيات  مجعتها  واإلمامة  النبّوة  خصال  أن 
األئمة، وتتفعل تلك اخلصال حسب الدور 
الظروف  معطيات  وفق  املعصوم،  يؤّديه  الذي 

لماذا ال نبكي على النبي
 كما نبكي على الحسين

عقيدتي
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باملجتمع  تيط  التي 
اإلسالمي.

إن الرسالة اإلسالمية عند الشيعة 
التأسيس  جانب  األول:  جانبان،  هلا 
أتها  وقد  تعاىل،  اهلل  إىل  والدعوة  واإلنشاء، 
أو  نقص  دون  األكمل  الوجه  عىل   النبي
االستمرار  جانب  هو  الثاين:  واجلانب  خلل، 
اجلانب  وهذا   ،األئمة مهمة  وهي  والبقاء، 
يقتيض شخصية هلا صفات النبوة، وأن التجسيد 
 ،تثل يف اإلمام احلسني ،الكامل للرسول
روى عبد اهلل بن الفضل قال: )َيا ابَن َرسوِل اهلل، 
َكيَف صاَر َيوُم عاشوراَء َيوَم ُمصيَبٍة وَغمٍّ وَجَزٍع 
 ،وُبكاٍء دوَن الَيوِم الَّذي ُقبَِض فيِه َرسوُل اهلل
َوالَيوِم الَّذي ماَتت فيِه فاطَِمُة، َوالَيوِم الَّذي 
ُقتَِل فيِه أمرُي امُلؤِمننَي، َوالَيوِم الَّذي ُقتَِل فيِه 
 احلَُسنِي َيوَم  إنَّ  َفقاَل:  ؟  مِّ بِالسَّ  احلََسُن
أنَّ  وذلَِك  األَّياِم؛  ساِئِر  مَجيِع  ِمن  ُمصيَبًة  أعَظُم 
أصحاَب الِكساِء الَّذينَ  كانوا أكَرَم اخلَلِق َعىَل اهلل 
 َبِقَي أمرُي  َتعاىل  كانوا َخَسًة، َفَلاّم َمىض  َعنُهُم النَّبِيُّ
َفكاَن   ،َواحلَُسنُي َواحلََسُن  وفاطَِمُة  امُلؤِمننَي 
 فيِهم لِلنّاِس َعزاٌء وَسلَوٌة، َفَلاّم َمَضت فاطَِمُة
 َواحلَُسنِي َواحلََسِن  امُلؤِمننَي  أمرِي  يف  كاَن 
أمرُي  ِمنُهم  َمىض   َفَلاّم  وَسلَوٌة،  َعزاٌء  لِلنّاِس 
 كاَن لِلنّاِس يِف احلََسِن َواحلَُسنِي امُلؤِمننَي
َعزاٌء وَسلَوٌة، َفَلاّم َمىَض احلََسُن كاَن لِلنّاِس يِف 
 ُقتَِل احلَُسنُي َفَلاّم  احلَُسنِي َعزاٌء وَسلَوٌة، 
مَل َيُكن َبِقَي ِمن أهِل الِكساِء أَحٌد لِلنّاِس فيِه َبعَدُه 

َفكاَن  وَسلَوٌة،  َعزاٌء 
َكام  مَجيِعِهم،  َكَذهاِب  َذهاُبُه 

َفِلذلَِك  مَجيِعِهم،  َكَبقاِء  َبقاُؤُه  كاَن 
الشيعة،  وسائل  ُمصيَبًة(  أعَظَم  َيوُمُه  صاَر 

احلر العاميل: ج10، ص393 .   

وأما إقامة الذكرى والعزاء والبكاء يف كل سنة 
فال يرى العقل وال الرشع مانعًا منه، وما ورد يف 
جواز بل استحباب البكاء عليه وإقامة العزاء ليس 

حمدودًا بزمان دون غريه.
فقد روى أمحد يف مسنده ج2، ص 78 بسنٍد 

عن أمري املؤمنني: »دخلُت عىل النبي ذات 
جربيل  عندي  من  قام  قال:  تفيضان،  وعيناه  يوم 
َثني أن احلسني ُيقَتل بشط الفرات، هل  قبل، َفحدَّ

ك من تربته؟ لك إىل أْن ُأِشمَّ
قلت: نعم.

تراب،  من  قبضة  فقبض  يده،    فمدَّ
فأعطانيها، فلم أملك عينّي أن َفاَضَتا«.

فهذا ال قيد فيه بزمان معني.
ولو الحظنا الفوائد املرتتبة عىل املأتم احلسيني، 
من استثارة العزائم يف وجه الظاملني، ومن تذكري 
ذلك،  إىل  وما  الدين،  جتاه  بمسؤوليتهم  املؤمنني 
فإذا كان تصيل تلك الفوائد يتعّلق بتجديد العزاء 
هي  اجلهات  هذه  ربام  بل  ذلك؟،  من  املانع  فام 
التي تدعو أهل البيت إىل جعل املنرب واملأتم 

احلسيني مما ينطبق عليه إحياء األمر.
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لقد كان النبّي حييى نموذجًا ال مثيَل له يف 
النسك والزهد واحلب اإلهلي.

 جاء األمر اإلهلي ليحيى - وهو صبّي - 
أن يأخذ الكتاب بقوة، وهو كتاب الرشيعة، حيث 
رزقه اهلل اإلقبال عىل معرفة الرشيعة والقضاء بني 
هم  وأشدُّ الناس  أعلُم  فكان  صبي،  وهو  الناس 
حكمًة يف زمانه، إذ أحاط بالرشيعة إحاطة كاملة، 
وآتاه اهلل احلكم وهو صبّي، فكان حيكم بني الناس، 
ويبنّي هلم أرسار الدين، ويعّرفهم طريق الصواب 
وحيّذرهم من طريق اخلطأ. وذكروا يف قتله أسبابًا 
من أشهرها أن بعض ملوك ذلك الزمان بدمشق 
كان يريد أن يتزوج إمرأة ال حيل له تزّوجها، فنهاه 
حييى عن ذلك، فبقي يف نفسها منه، فلام كان 
بني هذه املرأة وبني امللك ما حيب منها استوهبت 
منه دم حييى، فوهبه هلا، فبعث إليها من َقَتله، 
إهنا  فيقال  إليها،  طست  يف  ودمه  برأسه  وجاء 

هلكت من فورها وساعتها. 
النبّي حييى وسيد  وهناك وجوه شبه بني 
 واحلسني  حييى أّن  وهي:   الشهداء

تعاىل،  اهلل  ساّمه   حييى وأّن  أشهر،  لسّتة  ُولِدا 
 ،ومل جيعل له من قبل سمّيًا، وكذلك احلسني
 وأّن السامء مل تبِك إالّ عليهام، وأن رأس حييى
ُأهدي إىل رش اخللق يف ذلك الزمان، كذلك أهدي 
ذلك  ومن  يزيد،  اللعني  إىل   احلسني رأس 
طشت  يف  ووضع  قطع   حييى رأس  أّن  أيضًا 
من ذهب، كذلك رأس احلسني قطع وُوضع 
أيضًا عىل طبق من ذهب بني يدي يزيد، ومن أوجه 
والناس  يفور  بقي   حييى دم  أّن  أيضًا  الشبه 
تالًّ  الدم حتى صار  فيعلو  الرتاب  عليه  يطرحون 
وقتل  نرص(  )بخت  جاء  حتى  يسكن  ومل  عظياًم 
دمه  ظّل  احلسني  ولكّن  اليهود،  من  ألفًا  سبعني 
فائرًا ثائرًا وسيبقى حتى يظهر من يأخذ له بثأره، 
وهو موالنا صاحب الزمان وقد أخرب اإلمام 
احلسني ابنه علّيًا بذلك حني قال: »يا ولدي 
يا عيل واهلل ال يسكن دمي حتى يبعث اهلل املهدّي، 
فيقتل عىل دمي من املنافقني الكفرة الفسقة سبعني 

ألفا« بحار األنوار، الشيخ املجليس: ج45، ص299.

نحن نقص عليك
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حب اإلمام الحسين في مصر

يوجد مسجد خاص باإلمام احلسني يف مرص، وهو مشهور عامليًا، ويقع يف القاهرة القديمة يف 
احلي الذي ُسّمَي باسم اإلمام )حي احلسني( وبجوار املسجد أيضًا يوجد خان اخللييل الشهري واجلامع 

األزهر.
ُبني املسجد يف عهد الفاطميني سنة 549 هجرية املوافق لسنة 1154 ميالدية، ويضّم املسجُد ثالثة 

أبواب مبنية بالرخام األبيض، تطل عىل خان اخللييل، وبابًا آخر بجوار القّبة ويعرف بالباب األخرض.
ُسّمي املسجد هبذا االسم نظًرا العتقاد البعض بوجود رأس اإلمام احلسني مدفوًنا به.

تتوافد أعداد كبرية من الزائرين عىل مسجد احلسني طوال اليوم، من وقت صالة الصبح إىل ما 
بعد صالة العشاء، فال خيلو املسجد من هؤالء الزائرين، الذين تبلغ أعدادهم املئات، يرّددون مجلة واحدة 

ال ُيفارقوهنا إىل غريها: )َمَدد يا حسني(.
واملالحظ، أّن الذين يزورونه من مجيع الطبقات والفئات، الوزير، والضابط، والتاجر، واملحامي، 
والعامل، والفالّح، عىل حّد سواء، تدفعهم لزيارة املقام  ـ فضاًل عن املوّدة ـ حاجٌة متعرّسة يرجون من 

.ه وأبيه وأّمه وأخيه اهلل تعاىل قضاءها، ويستشفعون إىل اهلل عّز وجّل باإلمام احلسني وجدِّ
إىل مقام رأس  املجيء  إىل  الطاهرين  بيته  للنبّي األكرم وأهل  تدفعهم موّدته  الزائرون  وهؤالء 
احلسني؛ ليجّدد العهد هلم بالوفاء واملوّدة واملحّبة، وال عجب، فهي موّدة جعلها اهلل تبارك وتعاىل 

َة يف الُقربى الشورى:23. أجرًا للرسالة، يف قوله عّز من قائل ُقل الَ أسأُلُكم َعَليه أجرًا إالّ املَودَّ
أّما يف أّيام اجلمع،ـ  وخاّصة بعد انتهاء صالة اجلمعةـ  فيتضاعف عدد الزائرين، ويشهد املقام حشدًا 
كر وحلقات لقراءة القرآن، يشعرون خالهلا أهّنم جتّردوا من  كبريًا من الزائرين يتوّزعون يف حلقات للذِّ
.عواملهم الدنيوّية، وأّن ذنوهبم قد حُميت من صحائفهم، بربكة التوّسل بسّيد الشهداء اإلمام احلسني

نافذة على العالم
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الحشود  أمواج  مع  المقدسة  لكربالء  وأبي  ذهبت 
اإلمام  أربعينية  في  األقدام  على  سيرا  المهاجرة 
الحسين طلبا لزيارته واقتناص الثواب الجزيل في 

ذلك.
الزيارة  هذه  من  الحقيقي  المغزى  ما  ألبي:  فقلت 

العظيمة؟
فكما  الدين،  دوام  ها:  أهمُّ عديدٌة  وجوه  لها  قال: 
تسمع أن دين اإلسالم محمدي الحدوث فهو حسيني 
أجل  من  اإليمان  ثورة  هي  الحسينية  فالحركة  البقاء، 
واقعة  في  والملفت  والطغيان،  الظلم  ضد  اإلنسان 
الطف هو مواكبي اإلمام في مسيرته وثورته؛ فنرى 
والشاب  واألسود،  واألبيض  وغيره،  العربي  معه  كان 
والطفل، والشيخ والمرأة، ولكل واحد منهم دور على 

مسرح الفاجعة.
فقلت: عجبا لهذا الثورة ومعطياتها! امرأة في وسط 

معركة!؟
فقال: نعم، أال ترى الحشود السائرة لكربالء وفيها 
 بزينب تأسيا  الشهداء  لسيد  العهد  مجددة  النساء 
هذا  في  الرجل  عن  تفرق  ال  فالمرأة  الطالبيين،  عقيلة 

المناط إال في بعض الحدود واآلداب واألحكام.
فقلت: مثل ماذا؟

قال: كما في هذا المسير المليوني فترى المرأة فيه 

ملتزمة بالحجاب والستر التام لبدنها، خوفًا من تعرضها 
للرياح القوية والتي ربما تكشف أجزاء من بدنها أو تجّسم 

جسدها.
في  عال  بصوت  النساء  بكاء  في  تقول  وما  فقلت: 
مجالس العزاء المختلطة التي تقام في طريق المسير إلى 

كربالء وقد تميز بعض النساء بعينها من بكائها؟
قال: ال بأس بذاته، وأما إن كان مثيرًا للرجل فَيحّرم.

فقلت: والحائض والنفساء في الزيارة هل يجوز لها 
الدخول إلى مراقد المعصومين؟

واألروقة  الصحن  إلى  الدخول  لهما  يجوز  قال: 
واألحوط لزومًا عدم الدخول إلى المشهد المشرف، وكل 
األضرحة  صحون  في  أكان  سواء  كمسجد  ُوقَِّف  مكان 

المشرفة أو على طريق المسير إلى كربالء.
بيد  الحسينية  التربة  لمس  لهما  يجوز  فهل  فقلت: 

مبللة؟
قال: يجوز.

فقلت: أيجوز لهما قراءة األدعية والزيارات؟
قال: نعم، يجوز لهما ويثابا عليه.

فقلت: وهل يجوز للمستحاضة القليلة بعد وضوئها 
أن تمس وتقرأ القرآن الكريم، وتدخل للمساجد والمراقد 

المقدسة؟
قال: يجوز.

فقلت: في يوم العاشر من محرم بعض النسوة يقمن 
بجّر شعورهن ونثرها ولطم وجوههن، فهل يجوز لهن 

ذلك؟
قال: يجوز وال كفارة عليهن.

قلت: فهل يجوز للفتاة أو المرأة المتزوجة أن تذهب 
سيرًا إلى كربالء إذا لم يرض األب أو الزوج بذلك؟

بإذن  إال  بيتها  من  الخروج  للمتزوجة  يجوز  ال  قال: 
زوجها، وأما الفتاة إن كان خروجها ُمؤذيًا ألبيها شفقة منه 

عليها لم يجز لها الخروج أيضًا.

عناقيد
 املسائل الشرعية مطابقة آلراء املرجع الديين األعلى السيد علي السيستاني

فقـه الـزائــرة
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لألماكن  النساء  بزيارة  أبي  يا  رأيك  وما  فقلت: 
المقدسة بمفردهن بدون محرم مع األذن لهن بالزيارة؟

في  الوقوع  من  نفسها  على  تأمن  أن  العبرة  قال: 
الحرام.

لزيارة  واألرملة  المطلقة  خروج  يجوز  هل  فقلت: 
العتبات المقدسة من دون إذن أبيها وأخيها؟

إذن  إلى  فتحتاج  رجعية  كانت  إذا  المطلقة  قال: 
زوجها؛ ألنها زوجة في الواقع مادامت في العّدة، وإذا 
مالكة  رشيدة  كانت  إذا  إذن  إلى  تحتاج  فال  بائنة  كانت 

ألمرها، كاألرملة.
فقلت: ما حكم بعض الزائرات الالئي يضعن أصباغ 

التجميل على أظافرهن ويتوضأَن؟
هذه  أن  باعتبار  وصالتها  وضوؤها  يصح  ال  قال: 

األصباغ مانعة من وصول الماء.
فقلت: فما حكم النساء الزائرات الالئي يتوضأَن أمام 

أنظار الرجال فيكشفن أيديهن وأرجلهن؟
قال: ال يجوز الكشف وإن صح وضوؤهن.

فقلت: فهل يصح لهن المسح على )الجواريب(؟
قال: ال يصح.

فقلت: وهل يحق للمرأة التدافع مع الرجال لدخول 
األماكن المقدسة ال سيما في أوقات الزيارة المخصوصة 

والتي يكون فيها الزحام على أشدة؟
قال: ال يجوز.

ووقفْت  المرأة  وجاءت  الرجل  صّلى  لو  فقلت: 
فما حكم  أمامه،  متقدمة  أو  له على خط واحد  محاذية 

صالتهما؟
قال: ال تصح صالة كل منهما.

فقلت: فكيف يصّليان إذا كانا في مكان واحد؟
قال: هنا تفصيل، إذا كانا محاذيين، أو كانت المرأة 
عشرة  من  أكثر  مسافة  بينهما  يفصل  أن  فيجب  متقدمة 
أذرع بذراع اليد )5و4 مترًا تقريبًا( أو يكون بينهما حائل، 

وإال فال تصح صالتهما.
كان  إذا  الصالة  فتصح  متقدمًا  الرجل  كان  إذا  وأما 
واألحوط  ركبتيه،  لموضع  محاذيًا  جبهتها  مسجد 
وراء  مسجدها  يكون  بحيث  عنه  تتأّخر  أن  استحبابًا 

موقفه.
المميز وهو  ابنها  النساء تجلب معها  فقلت: بعض 
يصلي بجانب ُأّمه، فهل صالته باطلة ومبطلة لصالة األم 

والنساء المحاذيات والمتقدمات عليه؟
قال: الحكم مختص بالرجل ال بالصبي المميز.

الطفل  هذا  حضور  في  النساء  وحجاب  فقلت: 
المميز؟

قال: األحوط لزومًا ستر المرأة لبدنها وشعرها أمامه. 
الجروح  أو  القروح  المرأة بعض  لو أصاب  فقلت: 
أن  األجنبي  للرجل  يجوز  فهل  لكربالء  المسير  أثناء 

يعالجها؟
قال: ال يجوز، إال مع عدم وجود المماثل، أو كان غير 
المماثل أكثر رفقًا وخبرًة منه، وفي غير الوجه والكفين إن 

أمكن العالج بال نظر أو لمس فيجب تجنبهما.
فقلت: بعض النساء تبّرر بالتعب تارة وبعدم النظافة 
أخرى، أو بإرضاع أطفالهن مرة، أو بضيق المكان وعدم 
نظافته مرة أخرى فهل يحق لهن تأخير الصالة أو عدم 

أدائها؟
قال أبي: الصالة عمود الدين إن ُقبِلت ُقبَِل ما سواها 
أول  في  بها  االلتزام  وينبغي  سواها،  ما  ُردَّ  ُرّدت  وإن 
وقتها فقد ورد عنهم: »ال تنال شفاعتنا من استخّف 
بالصالة«. ومن شّدة عناية اإلمام الحسين بالصالة 
في يوم عاشوراء قال لمن ذكرها في أول وقتها: »ذكرت 
الصالة جعلك الله من المصّلين الذاكرين« بحار األنوار، 
العالمة المجلسي: ج45، ص21، فصّلى في ساحة القتال مع 

شّدة الرمي.
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كل أمــة تعّلــق أماهلــا وأهدافها ومســتقبلها 
ــه  ــون ب ــام يتمتع ــم ب ــباب؛ ألهن ــة الش ــىل فئ ع
مــن الطاقــات اإلنســانية العاليــة جســديًا 
يــوكل  مــا  إنجــاز  يســتطيعون  وروحيــًا، 
ــه  ــام يشــعرون ب ــام ب إليهــم مــن مهــام، والقي
ــم  ــداف جمتمعه ــق أه ــؤولية يف تقي ــن مس م
يف احلــارض واملســتقبل، وال تتخلــف أمــة مــن 
األمــم فتســتغني عــن هــذه الطاقــة اخلاّلقــة، 
خطــوات  وتباطــأت  تقدمهــا،  وتعثَّــر  إاّل 

ــة. ــريهتا احلضاري مس
إن مفهوم املســؤولية يف اإلســالم ال خيتلف 
عــن مفهومهــا العــام، إال أن متعلقــات تلــك 
املســؤولية ختتلــف مــن ثقافــة إىل أخــرى، 
ــن  ــأل ع ــلم ُيس ــي أن املس ــا تعن ــي عندن وه
ــذا  ــواء كان ه ــه، س ــلطان علي ــه س كل يشء ل
ــة، أم  ــكام الرشعي ــًا كاألح ــلطان خارجي الس

 شباب احلسني

أي بني

ــية، وكل  ــة والنفس ــم الوجداني ــًا كاملفاهي ذاتي
مــا لــه قــدرة عــىل التــرصف فيــه بــأي وجــه 

ــوه. ــن الوج م
ومــادام اإلنســان ينتمــي إىل عقيــدة فعليــه 
مســؤوليات جتاههــا جزمــًا، يصنعهــا االنتــامء 

إليهــا نفســه.
هذا من وجهة نظر عامة.

خصوصــًا   - شــبابنا  بخصــوص  أمــا 
طريــق  إىل  تعــاىل  اهلل  هداهــم  الذيــن 
ثــروة  أمــام  فإهنــم   -  البيــت أهــل 
معرفيــة ومكتبــة أخالقيــة غــري متناهيــة، 
ــا  ــارصة حليويته ــات املع ــن الثقاف ــم ع تغنيه
ونضارهتــا، وتؤّمــن هلــم املســتقبل، لتجّددهــا 
واســتمرارها، كــام أهنــا ذات مســؤولية فاعلــة 
تتســم بجــامل املفاهيــم، واملرونــة يف العمــل، 
ــة  ــان، يف ممارس ــان، واألم ــب، واالطمئن واحل
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الســلوك الدينــي واالجتامعــي. 
ومــن أهــّم عطــاءات هــذا الفكــر النبــوّي 
 ،النابــض باحليــاة، ســرية املعصومــني
التــي تــأدب هبــا العــدو والصديــق، والبعيــد 
ــانية  ــة إنس ــارت مدرس ــى ص ــب، حت والقري
عامــة، يف مجيــع مــا تتاجــه احليــاة اإلنســانية 
وآداب،  وأخــالق،  علــم،  مــن  الصافيــة، 
وصفــات، وســجايا، يف شــتى العالقــات 

ــة. البرشي
املدرســة، دروس  ومــن صفــات هــذه 
ــة  ــتها معرك ــي أّسس ــداء، الت ــة والف التضحي
الطــف اخلالــدة، التــي انتــرص هبــا الــدم عــىل 
الســيف، وســقى شــجرة اإلنســانية الكريمــة 
ــل  ــد أه ــت عن ــا ثاب ــار أصُله ــة، فص الفاضل
ــم  ــىل أتباعه ــم ع ــا مقّس ــت وفرُعه البي

ــة.  ــزة والكرام ــور والع ــر الن ــىل مناب ع
مــن هنــا تظهــر مســؤولية الشــباب يف 
اســتثامر هــذه املناســبة فكريــًا، والتفاعــل 
ــتطيع  ــدة، ويس ــانية اخلال ــا اإلنس ــع معطياهت م
 ،ــني ــالق احلس ــل يف أخ ــباب أن يتأم الش
ذلــك  يف  املحيــط  مــع  تعاملــه  وطريقــة 
ــوم، دون االقتصــار عــىل الُبعــد العاطفــي  الي
الوجــداين فقــط، بــل ينبغــي النظــر إىل امتــداد 
حياتــه التــي كانــت نتيجتهــا هــذا النــوع 

ــارز  ــمُّ الب ــذا الَك ــة، وه ــن التضحي ــادر م الن
ــة  ــة الرفيع ــذه املكان ــه ه ــاء، ومنحت ــن العط م
ــدة  ــل العقي ــكان رج ــلمني، ف ــوس املس يف نف
والقيــادة،  الشــجاعة  ورجــل  والعبــادة، 

ــا. ــل العلي ــالق وامُلُث ــل األخ ورج
هكــذا ينبغــي ألبنائنــا الشــباب أن يتعاملوا 
مــع أئّمتهــم، أن حيملــوا يف أنفســهم 
 ــني ــام احلس ــة باإلم ــاين املرتبط ــذه املع ه
عنــد زيارتــه، وعنــد إحيــاء ذكــراه املقدســة، 
ــذا  ــينية، فه ــات احلس ــس واالجتامع يف املجال
جــزء مــن معرفــة حقــه، الــذي ورد 
ــَر  ــن َجعَف ــام ورد ع ــه ك ــل زيارت يف فض
ــٍد - الصــادق -: »َمــْن َأتــى  بــَن حُمَمَّ
ــِه، َكَتــَب اهللُ َلــُه   َعاِرفــًا بَِحقِّ َقــرْبَ احْلَُســنْيِ
ــَل  ــْن مَحَ ــَمٍة، َو َكَم ــَف َنَس ــَق َأْل ــْن َأْعَت ــَر َم َأْج
َجــٍة ُمْلَجَمــٍة يِف َســبِيِل  َعــىل َأْلــِف َفــَرٍس ُمرْسَ

اهللِ« الــكايف، الشــيخ الكلينــي: ج9، ص327.
أفضــل  يعتــرب   بنهجــه فالتمســك 
التــي  اإلنســانية  رســالته  لرتمجــة  وســيلة 
نبينــا  لرســالة  الصــادق  االمتــداد  مثلــت 

.حممــد األكــرم 
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 البيـت جـاء فـي قصـة سـبي نسـاء أهـل 
ونسـاء أنصارهم، أن أم كلثـومD قالت لعدو الله 
شـمر: )إَِذا َدَخْلَت بِنَـا اْلَبَلَد )أي: الشـام(، َفاْحِمْلنَا 
ْم إَِلْيِهـْم َأْن ُيْخِرُجوا  فِـي َدْرٍب َقِليِل النَّظَّـاَرِة، َوَتَقـدَّ
وَنـا َعنَْها،  ؤوَس ِمـْن َبْيـِن اْلَمَحاِمـِل، َوُينَحُّ َهـِذِه الرُّ
َفَقـْد ُخِزينَـا ِمـْن َكْثـَرِة النََّظـِر إَِلْينَـا، َوَنْحُن فِـي َهِذِه 

اْلَحـاِل( اللهـوف على قتلـى الطفـوف: ص175.
حاولنـا في هـذه المقالـة أن نجمع بين شـيئين، 
بيـن ذكـرى رجـوع سـبايا آل محمـد فـي يوم 
األربعيـن إلـى كربـالء )وهـو اليـوم العشـرون من 
صفر، عـام 61 للهجـرة المباركة(، وبيـن الموعظة 
التـي ُنِحـبُّ توجيههـا لنسـائنا وبناتنـا، انطالقـًا من 
البعديـن  ذات  تعطـي  الروايـة  ألّن  الروايـة،  هـذه 
معـًا، ومـا يهّمنـا فـي الحقيقـة هـو البعـد الثانـي، 
بعـد التذكير بالبعـد األول ولو إجمـاالً، ألن جميع 
األدوار الرسـالية لثـورة اإلمام الحسـين -بدًء 
مـن أول خطـوة فـي طريـق الثـورة، وحتـى رجوع 
السـبايا إلـى المدينـة المنـورة - كانـت كلهـا عطاًء 
األدوار  تلـك  أهـم  ومـن  واإلنسـانية،  لإلسـالم 
هـو الـدور النسـوي الكبيـر، والـذي كان لـه دور 
أساسـي فـي سـاحة المواجهـة مـع الظالميـن، منذ 
 تلـك اللحظة التـي اتخذ فيهـا إمامنا الحسـين
القـرار المصيـري فـي حمل  نسـائه معه فـي حركته 

اإلصالحيـة، وحتـى ختامهـا بالشـهادة والسـبي.
  ولـو تأّملنا بالدور الذي تقّمصنَُه بنات الرسـالة 
لوجدناه دورًا رسـاليًا بالغًا في الشـجاعة والعفاف، 
فأمـا الشـجاعة فهاتيـك الخطـب والمواقـف بيـن 
التـي  العلويـة،  بالشـجاعة  تنبئـك  والتـي  يديـك، 

ظهـرت علـى بنـات الرسـالة والوحي.
وأمـا العّفـة فهي الصفـة التـي تميزت بها نسـاء 
الحـال  الطاهـر فـي ذلـك  البيـت  أهـل هـذا 
الصعب، فرغـم كل الباليا والمصائـب التي توالت 
عليهـنَّ فـي مسـيرة السـبي مـع األعـداء، تجدهـن 
فـي شـموخ وعفـاف فاطمـي، يعجـز اللسـان عـن 
وصفـه، فـأم كلثـومD والنسـوة ُكنَّ فـي حجاب 
شـرعي كامـل، لكـن ومـع ذلـك كانت تطلـب من 
عـدو اللـه )شـمر( أن يسـلك بهـنَّ الطـرق الخالية 
مـن النّظـارة، ألن العفاف والشـرف رسـالة ودين!
Dوهذه هي الرسالة التي تريد سيدتنا أم كلثوم   
عَن  إيصالهـا إلـى بناتنـا ونسـائنا اليـوم، بـأن ال ُيطمِّ
وحـركات  وزينتهـن،  بمالبسـهن،  الرجـال 
أجسـادهن، ألن المـرأة عـورة، وخيـٌر لهـا أال ترى 
رجـاالً، وال يراهـا رجاٌل كمـا قالت سـيدة العفاف 

.Dالزهـراء فاطمـة  والشـرف 

القوارير

َعَفاُف َبَناِت الرَِّسالِة
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يفّضل أن ُتماَرس رياضة المشي بشكل صحيح 
ثالث مّراٍت أسبوعيًا، ولمّدة ال تقّل عن ساعة، مع 

ُمراعاة عدم التوّقف، إال عند الضرورة لذلك.
فوائد ممارسة المشي:

الدورة 	  نشاط  زيادة  على  المشي  يساعد 
الدموية، وُيفيد القلب، والرئتين، ويؤدي ذلك إلى 

تقوية عضالت الجسم.
ُيساِعد على تهدئة أعصاب اإلنسان المتوّترة، 	 

والتخفيف من ضغوط الحياة اليومية.
 ُيقّوي عضالت البطن، والساقين، والحوض، 	 

وُيساعد في الحصول على القوام السليم.
ُيساعد على فقدان الجسم للسعرات الحرارية 	 

الزائدة، واستهالك الدهون الزائدة في الجسم.
والجلد، 	  البطن،  ترهاّلت  من  المشي  ُيقلِّل 

والتي تكون ناتجًة عن تخفيف الوزن.
المرتفع، 	  الدم  ضغط  خفض  إلى  ُيؤدي 

والتقليل من نسبة الكولسترول في الدم.
ُيعالِج ُمشكلة عسر الهضم، وحاالت اإلمساك 	 

على  ُيساعد  كونه  القولون؛  وتشنُّجات  الُمزمن، 
تحريك األمعاء، وُيخّفف الغازات، وألم القولون، 

وإفراغه.

فوائد املشي وحماذيره 

ن من عملّية التنفس الطبيعّي؛ كونه ُيقّوي 	  ُيحسِّ
ويساعد  التنّفس،  وعضالت  الصدرية،  العضالت 

على زيادة اّتساع الرئة، وتحسين وظيفتها.
تحذيرات أثناء ُممارسة رياضة المشي:

المشي من الرياضات اآلمنة لُمعظم النّاس، وهي 
غير ُمضّرة بشكٍل عام، ولكن توجد تحذيرات أثناء 
حوادث،  أو  إصابات  أّية  وقوع  لتجنُّب  ُممارستها 

منها:
التوقُّف فورًا عن المشي عند الّشعور بإرهاٍق 	 

شديد، أو صعوبة في التنفُّس، أو دوران.
الُمخّصصة 	  واألماِكن  األرصفة  على  المشي 

للُمشاة لتفادي خطر المركبات. 
أثناء 	  ُدفعات  وعلى  باستمرار  الماء  شرب 

المشي وبعده.
األمطار 	  أثناء  الّشوارع  في  المشي  تجنُّب   

الغزيرة لتفادي االنزالق.
األجواء 	  في  المشي  عند  َدافئة  مالبس  لبس   

ض لألمراض. الباردة؛ وذلك لتفادي التعرُّ
عدم األكل أثناء المشي أو قبله بنصف ساعة 	 

على األقل؛ حيُث إنَّ ذلك سيؤّدي إلى اضطراب في 
عملّية الهضم، إضافًة لُسرعة تعب الجسم.

طب وتكنولوجيا
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الكميت والفرزدق
يروي المؤرخون أن الكميت لما نظم الهاشميات سترها ولم يذعها بين الناس حتى رأى 
فان  عليك،  أعرضه  أن  فأحببُت  شعرًا  فقلت  لساني  على  َنَفَث  له:  فقال  غالب  بن  الفرزدق 
كان حسنًا أمرتني بإذاعته، وإن كان قبيحًا أمرتني بستره، وكنت أول من ستره علي، وعجب 
الفرزدق من حسن أدبه، فطفق يقول له: أما عقلك فحسن، وإني ألرجو أن يكون شعرك على 
قدر عقلك، فانشدني ما قلت، وانبرى للفرزدق يتلو عليه رائعته قائاًل: طربت وما شوقًا إلى 

البيض أطرب.
وقطع الفرزدق عليه كالمه قائاًل: فيم تطرب يا ابن أخي؟!

فقال: وال لعبًا مني وذو الشيب يلعب؟!
وراح الفرزدق يقول: بلى يا ابن أخي فالعب فإنك في أوان اللعب فقال:

ولــــم يلِهــــني داٌر وال رســــُم منـــزل              ولــــــم يتطّربني بنـــــــاٌن مخّضـــــب
وأكبَر الفرزدق هذا الشعر وانطلق يقول: ما يطربك يا ابن أخي؟ فقال:

ـانحــات الَبــــارحــــاُت عشّيـًة         َأمــرَّ َسليـــــُم الَقــــرِن أْم مــــرَّ َأغضُب َوالَ السَّ
فقال الفرزدق: أجل ال تتطير، فقال الكميت:

هى              َوخــيُر بنـي حــــــواَء والخـــــيـُر ُيطلُب ولكــْن إَِلـى َأهـــــِل الفضــــائِل والنُـّ
واهتز الفرزدق من روعة هذا األدب العالي فراح يقول: من هؤالء؟ ويحك!!

قال الكميت:
َأتقــــــرُب َناَلنِـي  فيمـــــا  الله  إَِلـــــى  بُِحّبِهــم       الـــــذيِن  البيــِض  ـِر  النقَّ إَِلـى   

واستولى الكميت على مشاعر الفرزدق وعواطفه فصاح: أرْحني، ويحك من هؤالء؟!!
قال الكميت:

َوَأغَضُب ِمــرارًا  َأرَضى  َوَلُهــــم  بِِهــــم  َفإنَّـــــــني       النَّبــــيَّ  رهـُط  َهاشــم  بنـي 
خفضت لهــــم منـي جنـــــاحي مـودًة       إِلى كنــــٍف عطفــــــاه أهــل ومـرحُب

وملك هذا الشعر أحاسيس الفرزدق وانطلق يقول: يا ابن أخي، اذْع ثم اذْع فأنَت والله أشعُر 
من مضى وأشعُر من بقي. األغاني، األصفهاني:  ج 17، ص 23.

مساحة ود






