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ال ميكن لعاقٍل، أو منصٍف أن ميرَّ على حادثة كربالء و يتجاوزها بكل سهولة 
وال ُيعْر هلا وزنًا أو مكانًة، ألّن كربالء وما جرى فيها منعطٌف تارخييُّ هّز الضمري 
أسباب  على  يقف  ال  أن  احلقيقة  عن  يبحث  من  يستطيع  بأسره، فكيف  البشري 
وتداعيات حدوث هذه املعركة وما جرى فيها وما متّخض عنها من نتائج حرّيت أرباب 
اإلنسانية ألسباٍب  حياة  بارزًا يف  تارخييًا  منعطفًا  أصبحت  الطف  معركة  العقول، 
عديدة منها: أّن من استشهد يف هذه املعركة هو ابن بنت خري من ولدت اإلنسانية 
يف هذا العامل و هو ابُن بطٍل أشاد بشجاعته أعداءه قبل أصدقاءه، وأّما أّمه فهي 
خرية نساء العاملني بل سيدتهّن من األولني واآلخرين، هذه العظمة حاز عليها اإلمام 
احلسني)عليه السالم( من جهة النسب أّما شخصيته الذاتية فال يوجد إنسان عاقل 
يتصفح حياة هذا اإلمام بكلِّ جتّرد إاّل سيقف على قمم ال تعلوها قمم، فهو قّمة 
يف اإلنسانية وهو قّمة يف العطاء ويف العلم والتقوى ينحدر منه السيل وال يرقى إليه 
الطري كما قال أبوه يف نفسه، مثل هكذا شخصية ُيفعل بها هذه األفعال الدنيئة 
النكراء  اجلرمية  هذه  ومنفذي  أصحابها  و خسة  نذالة  ترمجت  اليت  و اخلسيسة 
اليت يندى هلا جبني اإلنسانية، مثل هذه الشخصيات العمالقة علينا أن نعّرفها خري 
تعريف للعامل، ألّن الكثري من الناس ال يعلمون عنها شيئًا ولو علموا ووقفوا على 
حقيقة شخصيته السماوية والرسالية التبعوه خرَي اتباع وألخذوا منه خرَي زاٍد لدنياهم 
وآخرتهم، أّما حنن فما أفقرنا ملفاهيم هذه الشخصيات اليت ضّحى بأنفسهم من أجل 
االنتماء  نّدعي  إال ملن خلقها،  الرؤوس  دنياهم ال يطأطئوا  أحرارًا يف  اآلخرين  بقاء 
عقائديًا هلم ولكّننا بعيدون عن مفاهيمهم يف التطبيق والعمل اجلاد فمّرة نقّصر يف 
اتباعهم اإلتباع الصحيح ومّرة نقّصُر يف نشر تراثهم الثر والعظيم فمتى نستطيع أن 
نصل إىل نقطة نقول من خالهلا وبكل شجاعة حنن من شيعة اإلمام احلسني )عليه 
السالم( حبق، ومتى نستطيع أن نقول أّننا أوصلنا رسالة اإلمام احلسني)عليه السالم( 
إىل أبعد نقطة من بقاع العامل؛ ألّن احلسني حبق هو نرباس هدًى وسفينة جناة، وهذا 

ما نتمناه ونسعى لتحقيقه إن شاء اهلل 

الحسني نرباس الهدى

هيأة التحرير
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رقم اإليداع يف دار الكتب والوثائق
يف  بغداد )1121( للعام 2008م

رقم االعتماد يف نقابة الصحفيني 
العراقيني )744( 

alwelayh.com

info@alwelayh.com

07700554172
07601854446

Mob:

إّن منـتسبـــي العتبــــــــة 
العلويـــــة املقدســــــــــــــــة 
يعـــــــــــاهدون سيدهــــــم 
اإلمــــام  ومــــــوالهــم 
)عليه  املؤمنني  أمري 
أن  علــى  الســــــــالم( 
يكـــونــــــــــــــوا  خملصني 
وعلى قـــــــدر املسؤوليـة 
امللــــــــقاة  اجلسيــــــــــمة 
على عاتقهم يف خدمة 
زائريه الكـــــــــرام، وأنهم 
لن يّدخـــــــروا جهدًا يف 
جتسيد أروع األمثلـــــــة 
يف مـــــزج عملهــــم هذا 
بروح اخلدمـــــة وسوف 
ميضون قدمــــــا إن شاء 
اهلل تعاىل على هـــــــــذا 

الطريق..
ومن اهلل التوفيق.

الثبات 
على العهد

34

68

50

73





نبع العتبة: زيادة الطاقة اإلنتاجية لتجهيز املواكب الحسينية 
ومراكز الحجر الصحي يف النجف األشرف

العتبة العلوية: خطة لتطوير )اسرتاحة يعسوب الدين( وفق 
تصاميم حديثة

برنامج الفيض العلـــــوي تصل معوناته إىل عدد من 
املحافظات

تسّليم )مدرسة مجمع قنرب السكني( اىل مديرية تربية النجف األشرف 
بعد إنجازها بالكامل

إدارة مدن الزائرين تستحدث شعبة اإلنتاج والتسويق للنهوض 
باالستثمار املحلي

اعداد:
شعبة األخبار .. وكالة الميزاب االخبارية

حيدر رزاق شمران
خضر عباس كريم

اسامة الياسري
عقيل غني جاحم

عادل غثيث
سامي العبودي

علي سنبه



تواصل شعبة السالمل الكهربائية التابعة اىل قسم الكهرباء يف العتبة العلوية 
املقدسة جهودها إلدامة وصيانة السالمل الكهربائية املنتشرة يف حميط العتبة 

املقدسة خلدمة زائري مرقد أمري املؤمنني )عليه السالم( على مدار السنة.
وأوضح مسؤول الشعبة املهندس زياد يوسف، قائال: إّن شعبة السالمل الكهربائية 
تقوم بأعمال الصيانة على مدار السنة خصوصا قبل مواسم الزيارات املليونية 

مثل زيارة عيد الغدير وأربعينية اإلمام احلسني )عليه السالم(«.
وأضاف: إن عملية الصيانة تتضمن عدة مراحل منها تنظيف السلم ثم تنظيف 
أجزائه امليكانيكية وتشخيص القطع اليت ميكن استبداهلا ثم صيانة البورد 
الكهربائي من خالل فحص اللوحة الكهربائية، من خالل ورشة تابعة لشعبة 
السالمل تقوم بتصنيع بعض األجزاء الداخلة يف أعمال الصيانة دون احلاجة إىل 

استريادها أو شرائها من السوق احمللية.
السالمل  تشمل  الصيانة  أعمال  إّن  قائال:  كالمه  الشعبة  مسؤول  وتابع 
الكهربائية يف مدينة اإلمام الرضا )عليه السالم( من جهة احلولي وتضم )12( 
سلمًا كهربائيًا، طول السلم الواحد 37 مرتًا، كما مت العمل على صيانة )4( 
سالمل كهربائية يف جممع الصحيات التابع إىل دار ضيافة اإلمام احلسن )عليه 
السالم ( و )8( سالمل كهربائية يف قاعة سيد األوصياء، فضال عن األماكن 

األخرى التابعة إىل العتبة املقدسة«.

السخانات  بإنتاج  املقدسة  العلوية  العتبة  يف  وامليكانيك  التربيد  قسم  باشر 
الكهربائية استعدادا ملوسم الشتاء املقبل لرفد السوق احمللية مبنتجات القسيم.

وحول املواصفات اجلديدة للمنتج حتدث رئيس القسم املهندس مهدي ثابت اخلالدي  
قائال: مت إنتاج سخانات القسيم بأحجام و سعات خمتلفة ترتاوح من )40 - 100( لرت، 
وحتى )180( لرتا، مبواصفات جديدة من حيث البليت املستخدم والعازل احلراري 
بأسعار  و  احمللية  السوق  املنتج سيتم طرحه يف  هذا  ان  وأضاف:  املياه.  ومسخن 
مدعومة من العتبة املقدسة من خالل توزيعه اىل وكالء بيع االجهزة الكهربائية 
واملوزعني يف خمتلف حمافظات العراق، فضال عن البيع املباشر للمواطن من أبناء 

احملافظة واحملافظات األخرى بصورة مباشرة من معرض العتبة.

لخدمة  حثيثة  الكهربائية..جهود  الساللم  شعبة 
مرقد أمري املؤمنني )عليه السالم( وزائريه الكرام

قسم التربيد وامليكانيك يباشر بإنتاج السخانات 
استعدادا لفصل الشتاء

الطاقة  زيادة  عن  العتبة  نبع  مياه  معمل  أعلن 
حمرم  شهر  خالل  املعقمة  للمياه  اإلنتاجية 
والسوق  احلسينية  املواكب  لتجهيز  احلرام 

احمللية باملياه يوميا.
وقال رئيس قسم معمل نبع العتبة املهندس ليث 
حسني النجار، يف تصريح صحفي: »إن املعمل 
جيهز يوميًا أكثر من )15( موكبا بنحو ألفي 
صندوق من أقداح املياه النقية الصاحلة للشرب 
احلسينية  واهليئات  املواكب  حاجة  سّد  بغية 
التجهيز  حجم  ويتضاعف  حمرم،  شهر  خالل 
احملافظة  يف  الصحي  احلجر  مراكز  ليشمل 
فضال عن حاجة خمتلف أقسام العتبة املقدسة.

وأضاف: يستمر املعمل بإنتاج )األقداح الفارغة( 
يف  ينتج  حيث  للمعمل،  تابع  إنتاجي  خط  يف 
من  يوميا  أطنان  مخسة  حنو   احلالي  الوقت 
يف  املستخدمة   )PET( البالستيكية  املادة 
صناعة األقداح، كما جيهز املعامل التابعة إىل 
العتبتني املقدستني احلسينية والعباسية واملعامل 
األهلية يف حمافظيت بابل وكربالء، فضاًل عن 
تدخل يف  اليت  األساسية  باملادة  النجف  معامل 
صناعة األقداح البالستيكية واليت يتم إنتاجها  
الذاتي وسد  يف  معملنا بعد حتقيق االكتفاء 

حاجتنا منها.
اإلنتاج  األول من حيث حجم  املعمل  ويعد  هذا 
احملافظة،  مستوى  على  األقداح(  )صناعة  بـ 
بالدقة  منتجه  ويتميز  العراق  على  واخلامس 

وجودة مواده األولية.

نبع العتبة: زيادة الطاقة 
اإلنتاجية لتجهيز املواكب 
الحسينية ومراكز الحجر 

الصحي يف النجف األشرف
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باشرت الكوادر اهلندسية التخصصية العاملة يف قسم الفحص 
االلكرتوني بأعماهلا يف تنصيب املرحلة الثالثة من أجهزة الفحص 
احلراري اخلاصة خلدمة الزائرين وكذلك الكشف عن املواد 

املمنوع دخوهلا إىل حرم املوىل أمري املؤمنني )عليه السالم(.
وقال رئيس القسم املهندس حسني علي جاسم يف تصريح لـ)جملة 
الوالية(: باشرت كوادرنا التخصصية باملرحلة الثالثة من تنصيب 
أجهزة فحص احلرارة وأجهزة كشف املعادن يف باب مسلم بن 
للحرم  الشرقية  اجلهة  من  الساعة-  -باب  السالم(  عقيل)عليه 

الشريف.
وأوضح: أّن الغاية من العمل جتاوز مرحلة التفتيش اليدوي اىل 
مرحلة التفتيش اإللكرتوني للزائر، لتقليل التالمس بني الزائرين 
واملنتسبني القائمني يف خدمتهم لتفادي اإلصابة جبائحة كورونا، 
على  للحرص  الكريم  الزائر  حرارة  درجة  قياس  على  والعمل 

أعلنت العتبة العلوية املقدسة عن تسليمها بناية )مدرسة جممع 
قنرب السكين( إىل املديرية العامة للرتبية يف حمافظة النجف 
األشرف وذلك بعد إجنازها بالكامل على يد الكوادر الفنية 

واهلندسية العاملة يف العتبة املقدسة.
وقال مسؤول وحدة التنسيق يف قسم العالقات العامة يف العتبة 
املقدسة صاحب هادي البصيصي،  يف تصريح صحفي: بتوجيه 
من األمانة العامة للعتبة العلوية املقدسة مت تسليم بناية مدرسة 
جممع قنرب السكين للبنني ومدرسة فاطمة الصغرى اإلبتدائية 

للبنات اىل مديرية تربية النجف األشرف.
يذكر أن األمني العام للعتبة العلوية املقدسة قد افتتح مشروع 

ارتفاع  الطبية لرعايته يف حال وجد  املفارز  سالمته وتوجيهه اىل 
بدرجة احلرارة، إضافة اىل الكشف عن املواد املمنوعة من الدخول 

إىل احلرم الشريف.
هذا وتعد أجهزة الفحص اإللكرتوني ذات منشأ دولي ومعمول بها 
يف خمتلف مطارات العامل ومت تنصيبها حتى اآلن يف ثالثة أبواب 
رئيسة للدخول اىل الصحن احليدري الشريف وهي أبواب )القبلة، 

والطوسي، وباب مسلم بن عقيل - باب الساعة(.

اجناز بناية املدرسة ضمن احتفاالت عيد الغدير األغر، وقد تبنت 
املدرستني  جتهيز  األشرف  النجف  حمافظة  يف  الرتبية  مديرية 
باملستلزمات الدراسية بكافة مع توفري وتهيئة الكادر التدريسي  
وتعد املدرسة من املشاريع الرائدة اليت مت إجنازها بوقت قياسي من 
قبل الكوادر اهلندسية والفنية العاملة يف قسم الشؤون اهلندسية 
والفنية واألقسام الساندة ذات العالقة يف العتبة العلوية املقدسة، 
وتبلغ املساحة الكلية للمدرسة  حنو ثالثة آالف مرت مربع، وتسع 
لـ)240( طالبا موزعني على )12( صف دراسيًا، فضال عن قاعتني 

دراسيتني وبناية اإلدارة واملخازن وجمموعتني صحيتني.

تنصيب  من  الثالثة  باملرحلة  املباشرة 
املعادن  وكشف  الحراري  الفحص  أجهزة 

يف أبواب املرقد العلوي املطهر

تسّليم )مدرسة مجمع قنرب السكني( إىل مديرية تربية النجف األشرف 
بعد إنجازها بالكامل

alwelayh.com
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قسم املنقوشات وإحياء الرتاث يعتمد 
تقنيات حديثة لتطوير العمل وزيادة اإلنتاج

تعمل شركة فيض القسيم التابعة اىل العتبة العلوية املقدسة على 
رفد السوق احمللية مبختلف املنتجات الغذائية وبأسعار مدعومة من 
خالل مراكز البيع املباشر التابعة هلا يف حمافظة النجف األشرف 

واحملافظات العراقية.
وقال املدير املفوض للشركة فالح حمي الدين يف حديث لـه: إن 
الشركة تعمل على رفد السوق احمللية باملنتجات احليوانية، من 
واأللبان مبختلف  املائدة  وبيض  احلمراء  واللحوم  البيضاء  اللحوم 
البيع  الغذائية اجلافة من خالل مراكز  أنواعها والتمور، واملواد 
املباشر التابعة اىل الشركة املنتشرة يف حمافظة النجف االشرف، 
املقدسة،  وكربالء  بغداد  كمحافظة  األخرى  واحملافظات 

وواسط، وبابل.

احلي  بالدجاج  البيع  مراكز  الشركة  ترفد  كما  وأضاف:   
واجملمد من خالل جمزرة فيض القسيم الواقعة يف منطقة الكفل 
مبحافظة بابل قرب مزار زيد بن علي )عليه السالم(، إذ ختضع 
املقدسة،  العتبة  الدينية يف  الشؤون  اىل إشراف مباشر من قسم 
ودائرة الطب البيطري، ودائرة الصحة يف حمافظة بابل واإلشراف 
الشركة  تعمل  القسيم، كما  فيض  بشركة  اخلاص  البيطري 
على رفد مراكز بيع األمساك من حبريات تربية األمساك التابعة 
واألغذية  واألغنام،  العجول  وحلوم  املقدسة،  العلوية  العتبة  اىل 
اجلافة اليت تتم تعبئتها يف معمل الشركة وكذلك األلبان املصنعة 

مباركة نبع العتبة.

أعلنت شعبة النقش على احلجر التابعة اىل قسم املنقوشات وإحياء الرتاث 
يف العتبة العلوية اعتماد تقنيات حديثة لتطوير العمل ومواكبة احلداثة 
إنتاج  زيادة  يسهم يف  حديثة مبواصفات خاصة مما  ماكنة  وصول  بعد 

األعمال الفنية احلرفية.
املاكنة  مواصفات  حول  زوين  هادي  زكي  الشعبة  مسؤول  وحتدث 
اجلديدة، قائال: وصلت حديثا ماكنة تعمل وفق نظام )كورل درو( عن 
وإعطاء  اإليعاز  بعد  والرسومات  اخلطوط  لتصميم  خاص  برنامج  طريق 
اإلشعارات هلا بالتنفيذ على خمتلف األحجار إلظهارها بصورة فنية على 

شكل لوحات فنية.
وأضاف: إّن املاكنة  تساعد يف سّد حاجة الشعبة من اللوحات املنتجة 
اليت يتم رفد املعارض الدورية والدائمية احمليطة بالصحن العلوي املطهر 

بها.
هذا وتنتشر بضع معارض منها ما افتتح مؤخرا لعرض املهارات احِلرفية 
اليدوية اليت يقوم بها منتسبو العتبة، والسيما مالكات قسم املنقوشات 

وإحياء الرتاث يف العتبة املقدسة.

شركة فيض القسيم ترفد  السوق بمختلف املنتجات الغذائية
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قسم التصنيع الحِريف ينفذ عدة مهام متنوعة 
لخدمة مرقد أمري املؤمنني )عليه السالم(

العتبة العلوية: خطة لتطوير )اسرتاحة يعسوب 
الدين( وفق تصاميم حديثة

إدارة مدن الزائرين تستحدث 
شعبة اإلنتاج والتسويق 
للنهوض باالستثمار املحلي

)عليه  الرضا  اإلمام  مدينة  إدارة  استحدثت 
املقدسة  العلوية  العتبة  يف  للزائرين  السالم( 
إدارة  هيكلية  والتسويق( ضمن  اإلنتاج  )شعبة 
االستثمار  بواقع  النهوض  بغية  الزائرين  مدن 

وحتقيق االكتفاء الذاتي.
وعن أهدافها واملهام املنوطة بها، حتدث مسؤول 
لـ)جملة  جربان،  كرار  املستحدثة  الشعبة 
العام  األمني  السيد  من  بتوجيه  قائال:  الوالية( 
الشيخ  املهندس يوسف  املقدسة،  العلوية  للعتبة 
راضي، مت استحداث شعبة )اإلنتاج والتسويق( 
بهدف  الزائرين  مدن  إدارة  هيكلية  ضمن 
الذاتي  واالكتفاء  االستثمار  بواقع  النهوض 
للعتبة املقدسة ورفد السوق احمللية وسّد حاجة 

املستهلك.
تتضمن  والتسويق(  )اإلنتاج  شعبة  إّن  وأضاف: 
اليت  منها - وحدة األسواق-  جمموعة وحدات 
ومت  كافة  واملنزلية  الغذائية  املواد  تشمل 
اإلمام  مدينة  يف  األول  مبوقعني،  استحداثها 
الرضا )عليه السالم( مبنطقة احلولي، والثاني 
جمسرات  قرب  الدين  يعسوب  اسرتاحة  يف 
وتضم  املرطبات  وحدة  وهناك  العشرين،  ثورة 
املتنوعة،  والشطائر  والعصائر  املرطبات  كافة 
و- وحدة املشتل يف موقعني أيضا األول مبدينة 
اإلمام الرضا »عليه السالم« والثاني يف اسرتاحة 
يعسوب الدين لتوفري أنواع الشتالت واملزروعات 
األكالت  وتتضمن  املطعم  ووحدة  كافة، 
حيتاجه  ما  وكل  كافة  والغربية  الشرقية 

الزائر الكريم بأسعار مناسبة«.
هذا وتطمح الشعبة جبهود مالكاتها  يف جمال 
الكرام  للزائرين  اخلدمات  وتقديم  التسويق 
وأبناء النجف األشرف اىل قمةٍ عاليٍة من املهنية 

واالحرتاف.

العلوية املقدسة على تنفيذ أعمال متنوعة  العتبة  يعمل قسم التصنيع احِلريف يف 
داخل احلرم املطهر وخارجه وفق تصاميم فنية حديثة ومبتكرة.

وحتّدث رئيس القسم حممد عاشور، عن آخر نشاطات قسمه، قائال: إّن آخر ما 
مت إجنازه جتهيز املعرض الدائم ملنتجات العتبة املقدسة يف منطقة احلولي بعدة 
أعمال من ضمنها تصنيع مناضد مكتبية وكراسي، وغري ذلك مما تقوم به شعبة 
املواقع  ملختلف  احملجرات  أعمال  كتنفيذ  السنة،  مدار  على  ستيل(  )الستانلس 
اخلاصة بالعتبة املقدسة وأعمال تصنيع العربات وأعمال الشبابيك واألبواب ملضيف 

العتبة وجممع الصحيات وفق أحدث التصاميم«.
يذكر أن قسم التصنيع احلريف يف العتبة العلوية املقدسة يعتمد يف أعماله على 
اإلسالمية  املعامل  تراعي  بأشكال  احلرف  تصنيع  يف  الفنية  مالكاته  مهارات 

والتارخيية ألغلب أعماهلم احِلَرفية.

تسعى األمانة العامة للعتبة العلوية املقدسة اىل ضرورة توفري سبل الراحة للزائرين 
الوافدين اىل مرقد أمري املؤمنني )عليه السالم( وأبناء مدينة النجف األشرف مبا 
والتصاميم  الدراسات  قسم  بها  قام  اليت  اخلطوات  وعن  املدينة،  وقدسية  يليق 
يف العتبة، حتّدث رئيس القسم املهندس مهند األسدي قائال: بتوجيه من السيد 
األمني العام للعتبة العلوية املقدسة عمل القسم على إنشاء تصميم مشروع تطوير 
حدائق يعسوب الدين قرب جمسرات ثورة العشرين عند مدخل املدينة القدمية وفق 

مواصفات فنية حديثة.
على  املشروع  يقع  أضاف:  اتباعها،  سيتم  اليت  واخلطوات  املشروع  مساحة  وعن 
مناطق   ( منها  وخدمية  سياحية  مرافق  عدة  ويضم  )17587م2(  حنو  مساحة 
خضراء،  مناطق ترفيهية لألطفال عدد )2(، مصلى وجمموعات صحية عدد)2(، 
مقاعد اسرتاحة مسقفة، نافورات عدد )5(، جمرى مائي عدد )2(، أكشاك بيع 

عدد )6(، إدارة خدمات، مدرج جلوس(.
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قسم الكهرباء 
ينفذ عددا من األعمال ملشاريع العتبة العلويةاملقدسة 

يعدُّ قسُم الكهرباء في العتبة العلوية املقدسة من األقسام الفاعلة التي أخذت على عاتقها جملة من أعمال 
الصيانة في العتبة املقدسة من جانب الصيانة املستمرة والدائمة لجميع األعمال الكهربائية سواء في داخل 
الصحن الشريِف أو في املشاريع الخدمية التابعة للعتبة العلوية وفيما يأتي نبذة من نشاطات هذا القسم.
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هذا وتقوم مالكات شعبة املحركات الكهربائية التابعة إلى قسم 
الكهرباء في العتبة العلوية املقدسة بتنفيذ حملة صيانة لألجهزة 

واملحركات الكهربائية في مختلف مفاصل العتبة املقدسة.
في  الحلفي،  عادل  الكهربائية  املحركات  شعبة  مسؤول  وقال 
حديث للمركز الخبري: شملت األعمال مختلف املفاصل التابعة 
للعتبة كاملشاريع االستثمارية والخدمية الجديدة التي تنفذها 
كوادر العتبة املقدسة خدمة للزائرين وأهالي النجف األشرف، 
مضيفا : أّن الحملة شملت مجمع صحيات جامع السقاية في 
الغروية,  محيط الصحن الشريف, ومجمع صحيات املدرسة 
باب  قرب  تفتيش  ونقطة  الرسول,  شارع  صحيات  ومجمع 

الطو�سي.
هذا وتضمنت حملة الصيانة مبردات ومفرغات الهواء وصيانة 
محركات معمل غسل السجاد في طريق كربالء قرب عمود 96 

وأعمال أخرى خاصة بمعمل نبع العتبة لتنقية املياه.
ومن األعمال التي أنجزها القسم، أعلن قسم الكهرباء في العتبة 
العلوية املقدسة إكمال أعمال الصيانة ألكثر من )100( محرك 
أكد مسؤول شعبة  فقد  وآب،  تموز  كهربائي خالل شهري 
املحركات في القسم عادل جاسم محمد, للمركز الخبري: 
أّن كوادر الشعبة أنجزت صيانة أكثر من )100( محرك 
ثالثية  منها  واألنواع،  األحجام  مختلف  من  كهربائي 
العتبة  ألقسام  تجهيزها  تم  والتي  وثنائية،  األطوار 
املقدسة، هذا وتنوعت املحركات بين مبردات الهواء 

ومضخات مياه عمودية وأفقية.
صيانة  أعمال  الكهرباء  لقسم  أّن  ويذكر  هذا 
وتأسيسات متنوعة كثيرة في داخل العتبة املقدسة 

وخارجها 

قائاًل:  الحسني،  قيصر  املهندس  الشعبة  مسؤول  صرح  فقد 
قسم  ببناية  الخاصة  الكهربائية  بالتأسيسات  مالكاتنا  قامت 
اإلعالم الواقعة على طريق )ياحسين( عند العمود 96، وإكمال 
أّنه من  الكهربائية، مضيفًا:  النقاط  اإلنارة وإضافة عدد من 
الكهربائية  األعمال  إنجاز  كوادرنا،  نّفذتها  التي  األعمال  ضمن 
نقاط  بتأسيس  املتمثلة  املراقبة واالتصاالت،  الخاصة بقسم 
كهرباء في جميع املسقفات القريبة من محيط الصحن الشريف.
التابعة  التأسيسات  أّن شعبة  الحسني:  بّين  آخر  جانب  ومن 
إلى قسم الكهرباء أنجزت عددا من األعماِل الخاصة بالصيانة 
موضحا  املقدسة،  العتبة  وأقسام  العلوي  للحرم  والتأسيس 
أنَّ األعمال تضّمنت إضافة اإلنارة واملصابيح مختلفة القدرة 
في  املواقع  من  لعدد  بروجكترات  وتأسيس  السيطرة  ونقاط 
خدمة الزائرين، فضال عن مأخذ كهربائي ونقاط سبالت لقسم 
املنقوشات وإحياء التراث ووحدة الدعم الفني في قسم اإلعالم، 
فيما تجري األعمال لصيانة النشرة الكهربائية في موقع محطة 

تعبئة الوقود الجديدة في منطقة الحولي. 
إلى ذلَك أكَد مسؤول شعبة الكهرباء: بإّن مالكات الشعبة أنجزت 
لـ)معرض  كهربائية  بتأسيسات  تمثلت  األعمال  من  مجموعة 
األوصياء  سيد  قاعة  ضمن  الكائن  اإللكترونيات(  مبيعات 
وذلك بإضافة)65( قطعة إنارة، وتركيب نشرات ضوئية ومآخذ 
للتيار الكهربائي، وصيانة لكهربائيات قسم اآلليات قرب ساحة 
الضمان في محيط الصحن الشريف، الفتا إلى أّن املالكات الفنية 
التابعة إلى الشعبة أنجزت عمل منظومة »مانعة صواعق« في 
برج االتصاالت الواقع في مزرعة فدك, فضال عن حملة صيانة 
ألجهزة اإلنارة في معمل نبع العتبة الواقع على )طريق ياحسين 

قرب عمود  96 (
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إعداد:
عبد احلسن الشافعي

محود الصراف
رياض جميد علي

مسجد عمران بن شاهني



مسجد عمران بن شاهني

بن شاهني  البطائح عمران  أمري  اىل  وينسب  الوقت احلاضر,  الشرف ف  النجف  أقدم مساجد  يعد       
للمرقد  البويهي  الدولة  السلطان عضد  لعمارة  إذ كان تشييده مواكبًا  369هـ/979م,  املتوفى سنة 

العلوي املطهر اليت اكتملت ف عام 371هـ/981م.
سور  من  الشمالية  اجلهة  ف  املسجد  هذا  )يقع  نصه:  ما  املطهر(  العلوي  املرقد  )معامل  كتاب  ف  ورد 
الشريف.  الصحن  أروقة  من  رواقًا  كان  وقد  الطوسي،  باب  من  الداخل  ميني  على  الشريف  الصحن 
يعود تارخيه إىل أواسط القرن الرابع اهلجري، شيده عمران بن شاهني اخلفاجي ف عهد عضد الدولة 

البويهي، وُيعَتَقد أنُه ُحّول اىل مسجد ف بداية العهد الصفوي()1(. 
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      وللشيخ حممد الكويف املتوفى سنة1352هـ رأي آخر ذكره 
هذا  أّن  النجف  عند  )املشهور  فقال:  الغري(  )نزهة  يف كتابه 
املسجد الذي هو بباب الطوسي هو مسجد عمران، ويزعمون أّنه 
الرواق الذي بناه عمران بن شاهني, وهذا بعيد وال ميكن، ألّن 
معنى الرواق اإلحاطة باحلرم واإلحاطة بالبيت لغة وعرفا، وزعم 
بعضهم أّن هذا املسجد أدخل بعضه يف الصحن الشريف، فإذن 
ال يصدق رواق، بل هو مسجد حلاله، والرواق غريه, ولعّل هذا 
املسجد بناه بعض آل عمران بن شاهني فاشتهر مبسجد عمران 

لطول الزمن واهلل اعلم()8(.
    ويف كتاب )العراق كما رمسه املطراقي زاده( لوحة رمسها 
املطراقي للروضة احليدرية املقدسة عندما زار العراق يف القرن 
العاشر اهلجري يشاهد فيها موقع رواق عمران كبناء مستطيل 
الشكل متصل باحلرم العلوي املطهر من جهته الشمالية, علمًا 
أّن العمارة اإليليخانية للمرقد القائمة يومئذ هي اليت مت رمسها)9(. 
   وخالصة القول: إّنه عند تشييد العمارة الصفوية بأمر الشاه 
عباس األول يف العام 1023هـ/ 1614م  مت هدم جزء  من هذا 
الرواق ألجل َتربيع الصحن الشريف، ومل يتبَق من مساحته حاليا 
إاّل 141م2 عند استثناء مساحة دهليز الباب الشمالي )أي: باب 
الطوسي بوضعه األصلي(. وقد دفن يف املسجد مجع من العلماء 
ومنهم السيد حممد كاظم اليزدي والسيد عبداحلسني شرف 

الدين.
ومعامل  مساجد  كتابه  يف  اخلرسان  عبداملطلب  السيد  ويقول 
الروضة احليدرية املطهرة: ))إّن املساحة املتبقية من رواق عمران 
َذت مسجدًا, وهي اليت تعرف مبسجد عمران حلد  بن شاهني اخُتِ
االن, وقد أدركنا املرجع الديين آية اهلل العظمى السيد حمسن 

طاووس يف كتابه  بن  الكريم  عبد  السيد  وصف  وقد       
الدولة  ولقاءه عضد  بن شاهني  الغري( حكاية عمران  )فرحة 
البويهي داخل الروضة املطهرة, وقال: )وبنى الرواق املعروف برواق 
عمران يف املشهدين الشريفني الغروي واحلائري على مشرفيهما 

السالم)2(.
النجف  الشيخ جعفر حمبوبه يف كتابه )ماضي       وحيّدثنا 
وحاضرها( عن التغيري العمراني الذي حدث للرواق يف عهد الدولة 
الرواق  عن  مفصواًل  هذا  عمران  رواق  )كان  فيقول:  الصفوية 
املوجود اليوم ويبعد عنه خطوات قليلة, وعند جميء الشاه عباس 
املطهرة  والروضة  الشريف  الصحن  وعمارته  النجف  اىل  األول 
هدم قسمًا منه وأدخله يف الصحن ووسع ساحة الصحن من تلك 
اجلهة وجعله على مست الصحن القديم -حوش احلضرة-, وملا 
جاء الشاه صفي اكتسح الدور اجملاورة للصحن من جهة الشرق 
والقبلة وأدخلها يف الصحن ووسعه من سائر جهاته الثالث, وهي 

العمارة املوجودة اليوم()3(.
     ويقول العالمة الشيخ حممد حرز الدين يف كتابه )مراقد 
املعارف( يف هذا الصدد: )ومن آثار عمران بن شاهني الرواقان 
أمري  حبرم  متصاًل  وكان  األشرف  النجف  يف  رواق  االثريان: 
املؤمنني )عليه السالم( وبعد توسعة الصحن يف العهد الصفوي 
أدِخَل معظمه يف الصحن املقدس وبقي منه جناح يعرف مبسجد 
احلسيين  احلائر  املقدسة يف  ورواق يف كربالء  اليوم،  عمران 
السالم(،  )عليه  علي  بن  احلسني  الشهداء  سيد  مبرقد  متصل 
بناهما وفاًء لنذره عندما استجار مبرقد علي أمري املؤمنني )عليه 
يبين  البويهي  الدولة  عضد  عنه  عفا  إن  نذره  وكان  السالم( 

الرواقني()4(.
املوسومة  أرجوزته  يف  السماوي  الشيخ حممد  أشار  وقد       
شاهني  بن  عمران  بناء  إىل  النجف(  وشي  يف  الشرف  بـ)عنوان 

للرواقني يف النجف وكربالء بقوله:

وشاد خلف قربه رواقـــــــــــا         شكرًا ملا وافى بـــــــــــه وواقى
وشاد خلف روضة الشهيد         بكربال آخــــــــــــــــــــــر للتمهيِد
وذاِن حتى اليوم يعرفـــــــــاِن           بنسبتيهما اىل عمـــــــــــــــراِن)5(.

     
     وتعطينا الدكتورة سعاد ماهر يف كتابها )مشهد اإلمام 
علي يف النجف وما به من اهلدايا والتحف( وصفًا لطبيعة عمارة 
أّنه  لنا  تبنّي  ومبانيه  املسجد  عمارة  )وبفحص  فتقول:  املسجد 
يرجع اىل نفس طراز اإليوانات والسور اخلارجي، سواء أكان 
ذلك من حيث مواد البناء من أحجار وغريها، أم من ناحية العقود 
والفتحات, هذا باإلضافة أّنه ال يوجد) حلام(، وصل مستحدث, 
بناء  وقت  نفس  يف  حدثت  املسجد  مباني  أّن  منه  يستدل  مما 
اإليوانات واجلدران اجلانبية. وعلى ذلك ميكن القول أن رواق 
عمران بن شاهني ُحوَِّل إىل مسجد يف القرن العاشر اهلجري على 

أقل تقدير، أي: يف العصر الصفوي()6(.
      ويذهب الشيخ جعفر حمبوبه اىل هذا الرأي فيقول: )مسجد 
عمران مل ُيْعَلم قبل أنه كان مسجدًا، بل املشهور واملسطور أنه 
ُبيَن رواقًا، فعلى هذا هو من مجلة أروقة احلرم الَعَلوي, وال ريب 
يف جواز الدفن فيه، وغري بعيد أنه بعد انفصاله عن احلرم الَعَلوي 

ُرّتَبت عليه آثار املسجدية()7(.    
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يف ۲۸ شوال 1431هـ / ۲۰۱۰م, ويرتاده الزوار يف الوقت  احلاضر 
الشيخ  آية اهلل  الدرس احلوزوي فيه من قبل  إلقاء  للتعبد, ويتم 

حممد السند.  

اهلوامش
)1( معامل املرقد العلوي املطهر: 28. وورد أيضا يف املصدر نفسه 
ما نصه: )مما جيدر ذكره أن الباب الرئيس للمسجد يف الوقت 
احلاضر يتوسط اإليوان الشمالي الكبري الذي ميثل يف حقيقته 
باب الطوسي يف أصل هندسة العمارة الصفوية, ولكن مت تغيري 
1372هـ/  عام  احلالي  بوضعه  وجتديده  بعد  فيما  الباب  موقع 
1953م, وهو عام تتويج امللك فيصل الثاني, وباملقابل فإن اإليوان 
يف  كان  احلبوبي  بإيوان  حاليا  ُيعرف  الذي  الكبري  اجلنوبي 
األصل باب القبلة قبل إن يتم استحداث الباب احلالي الذي قام 

بتجديده الوالي العثماني شبلي باشا عام 1291هـ/ 1874م(.  
)2( فرحة الغري يف تعيني قرب أمري املؤمنني علي عليه السالم, 

ابن طاووس: 317.
)3( ماضي النجف وحاضرها، جعفر حمبوبة 101:1.
)4( مراقد املعارف, حممد حرز الدين 2: 123-121. 

)5( عنوان الشرف يف وشي النجف, حممد السماوي: 32.
والتحف،  اهلدايا  من  به  وما  النجف  علي يف  اإلمام  )6( مشهد 

سعاد ماهر: 151.
)7( ماضي النجف وحاضرها، جعفر حمبوبة 103:1.

)8( نزهة الغري, حممد الكويف:43. 
عبد  عماد  الدكتور  زاده,  املطراقي  رمسه  كما  العراق   )9(

السالم رؤوف: 76
)10( مساجد ومعامل يف الروضة احليدرية املقدسة ، عبد املطلب 

اخلرسان :20.

املصادر
عبد  عماد  الدكتور  زاده:  املطراقي  رمسه  كما  العراق   -
لبنان,  بريوت,  للمطبوعات,  األعلمي  مؤسسة  رؤوف,  السالم 

1436هـ/2015م.
- عنوان الشرف يف وشي النجف: حممد طاهر السماوي. مطبعة 

الغري, النجف األشرف, الطبعة األوىل, 1360هـ/1941م.
- فرحة الغري يف تعيني قرب أمري املؤمنني علي )عليه السالم(: 

عبدالكريم بن طاووس: دار التعارف, بريوت، لبنان, 1431هـ.
اآلداب،  مطبعة  حمبوبة،  جعفر  وحاضرها:  النجف  ماضي   -

النجف األشرف، الطبعة الثانية، 1958م.
- مراقد املعارف، حممد حرز الدين، مؤسسة الصفاء للمطبوعات، 

بريوت لبنان، 1432هـ2011.( 
-  مساجد ومعامل يف الروضة احليدرية املطهرة، عبد املطلب 

اخلرسان, ط2, 1430, مطبعة العراق الديوانية.
- مشهد اإلمام علي يف النجف وما به من اهلدايا والتحف: سعاد 

ماهر, دار املعارف, مصر, 1388هـ.
- معامل املرقد العلوي املطهر: جممع الروضة احليدرية الفكري 
والثقايف/ العتبة العلوية املقدسة, النجف األشرف, الطبعة األوىل 

1441هـ/2020م.
- نزهة الغري يف تاريخ النجف, حممد بن عبود الكويف, مطبعة 

الغري احلديثة , النجف, 1371هـ/1952م.

لصالة  فيه  اجلماعة  يقيم  سره(  )قدس  احلكيم  الطباطبائي 
املغرب والعشاء يف فصل الشتاء, وُيدرِّس فيه عندما يكون يف 

مسجد الرأس تعمري(()10(.
     وخالل عدة قرون سابقة - منذ القرن الرابع اهلجري- طرأت 
إصالحات عدة على املسجد, ولكن ما يؤسف له ان هذا املعلم 
وأهِمَل  املتأخرة  الفرتة  يف  السنني  عشرات  أغلق  قد  التارخيي 
وانتشرت  الرطوبة  أُسسه وجدرانه من  واخُتِذ خمزنًا, فتضررت 

فيه األرضة. 
     وبعد عام 2003م وزوال النظام البائد أَخذ هذا امَلعَلم نصيبه 
من اإلعمار ضمن مشاريع األمانة العامة للعتبة العلوية املقدسة 
الشروع  ومت  املتضررة,  األجزاء  بناء  وإعادة  الرتميم  حيث  من 
باإلعمار يف سنة 1428هـ/2007م, إذ مت تدعيم األسس للجدران 
واألعمدة الطابوقية فضاًل عن إسناد مجيع اجلدران بإزارة من 
ومت  مرتابط,  حديدي  بهيكل  وتدعيمها  املسلح  الكونكريت 
تغليف اجلدران واألعمدة والسقوف بالطابوق املنجور )اجلفقيم( 
مع احلفاظ على الطراز الرتاثي للبناء, ومت رصف أرضية املسجد 

وإزارة اجلدران باملرمر االونكس. 
     وبعد إجناز عملية اإلعمار مت افتتاح املسجد حبلته اجلديدة 
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علي الكرب )عليه السالم(..
خريج املدرسة احلسينية

أثر  زيارة الربعني  
ف بناء القيم الخالقية

 Aهل دفن المام احلسني
يوم الثالث عشر من حمرم؟

دور العالم ف ثورة 
Aاإلمام احلسني

ثورة اإلمام احلسني بن علي)عليه السالم( 

أبا الفضل عليه السالم
عنوان شامخ ف النهضة احلسينية العظمى

ف التاريــخ 
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اثر  زيارة األربعني  
يف بناء القيم األخالقية

إن النهضة احلسينية اليت انطلقت يف كربالء 
املقدسة كانت وال زالت منارًا لكلِّ العامل ولكلِّ 
مثااًل  وأصبحت  ويواجهه  الظلم  يرفض  من 
ودعاة  التحرر  بها كل أصحاب  وأسوة حيتذي 
بكل  السالم( ضحى  )عليه  فاحلسني  اإلصالح، 
بنفسه،  مباله،  بأهله،  الدنيا  هذه  يف  لديه  ما 
بذويه، ثّم ترك لنا مبادئ سامية خّلدت ذكراه 
ورسم  األجيال  وتعاقب  العصور  مدى  على 
الدنيا،  دار  الدارين  لسعادة  الصحيح  الطريق 

ودار اآلخرة.  
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صفر من كل عام أي بعد مرور أربعني يوما على استشهاده، 
السالم(  )عليه  املعصومني  عن  مؤّكده  روايات  وهناك 
بضرورة زيارة اإلمام احلسني )عليه السالم(، وعادة ما ُيطلق 
عليها بالزيارة املليونية وذلك لكثرة الزائرين وتّتسم بتقديم 

اخلدمات اجملانية للزائرين كافة من شّتى بقاع العامل. 
أهمية  ذات  املباركة  األربعينية  الزيارة  هذه  كانت  وملا 
تربوية وأخالقية وفكرية فال بّد من اّتباع األسس العلمية 
واملنطقية واجلمالية يف إقامتها وإحيائها، ونسّجل هنا بعض 
األمور اليت جيب مراعاتها عند إقامة هذه الشعائر املباركة 

وهي كما يأتي:-
• إعطاء الصورة احلقيقية للعامل اإلسالمي وغري اإلسالمي 
للنهضة احلسينية )عليه السالم( وأّنها نهضة توعوية خالدة 
اجملتمع  أفراد  بني  السلمي  والتعايش  السلم  على  اعتمدت 

الواحد.
بصورة  السالم(  )عليه  احلسني  اإلمام  مظلومية  بيان   •
صحيحة وأّنه مل خيرج لغرض طلب املنصب أو الرئاسة بل 

كانت أعمدة ثورته اإلصالح والتجديد ونبذ الظلم.
بيان  األربعني  لزيارة  وبّثها  الفضائية  القنوات  تركيز   •
أهميتها يف إعطاء السلوك اجلمعي وكيف أّنها رحلة حنو 

التكامل السلوكي وبيان قيم الفرد واجملتمع.
• إعداد البحوث والدراسات التارخيية واجلغرافية والرتبوية 
وزيارة  والسياسية يف رحلة كربالء  والنفسية واالقتصادية 
البحث  منهج  وفق  على  علمية  بصورة  ودراستها  األربعني 

العلمي الرصني.
• التوثيق العلمي الدقيق لزيارة األربعني يف كّل سنة وتوثيق 

بقية الشعائر األخرى وبيان جذورها التارخيية األصيلة.
واحملبة  والتعاون  والتسامح  العفو  مبدأ  نشر  على  احلث   •
واإلخّوة بني املسلمني وغريهم وبيان أّن هذه املعايري هي أهم 

ما خرج اإلمام احلسني )عليه السالم( من أجله. 
• حتريك الوجدان العاملي ببيان أهم اخلروقات اليت ارتكبها 
يف  واإلنسانية  اإلنسان  حلقوق  وانتهاكه  األموي  اجلانب 
البشري  العقل  املوارد اليت يرفضها  واقعة كربالء وإظهار 

والروح اإلنسانية املتسامية.
يف  تسهم  اجلمعية  األفعال  أّن  النفس  علماء  أثبت  ولقد 
صناعة شخصية مجاعية قوية لألمة شريطة أن تتوافر على 
وهذه  واالّتساع  والتواصل  النمو  ومقّومات  االجيابي  الوازع 
االشرتاطات ال ميكن أن تتحّقق إال من خالل بوتقة واسعة 
البوتقة  وهذه  املتنوعة  واجلماعية  الفردية  النريات  جتمع 
الواسعة هي الشعائر احلسينية املقدسة بإجيابياتها الواسعة 
وإحياء الشعائر احلسينية على حنو منتظم يقودنا إىل نتائج 
إجيابية يف بناء اجملتمع من خالل التوازن املعنوي النفسي يف 
وقت واحد وهو ما تعجز عن حتقيقه الوسائل األخرى؛ ألّنها 
ال متلك القدرة على تركيز احلالة النفسية اإلجيابية لألّمة 
بعيدًا عن ممارسة الشعائر بصورة مجاعية خاّلقة تؤدي إىل 
تعميق اإلميان وهذه أهم عالقة على تقدم األمة واستقرارها.

بعد شهادته بقيت مضامني ثورته وأهداف قيامها نابضة يف 
جسد األمة اإلسالمية حتى أصبحت عبارة عن شعائر زرعها 
اإلمام احلسني )عليه السالم( يف قلوب حمبيه لتبقى احملّرك 

القوي لضمري األمة ووعيها وشعورها.
حوت معركة الطف يف كربالء على أسس وقضايا رصينة 
والبسالة،  والعدالة،  والشرف،   ، احلقَّ مّثلت  فقد  ومتينة 
والتضحية، والصمود، والوفاء، وكلَّ معاني اخلري، فضاًل 
عّما حتّمله من دالالت سياسية سامية أّدت إىل مواجهة جبهة 
الظلم واالضطهاد والوقوف بوجهها وفضح غاياتها الدفينة 

دفاعًا عن اإلسالم وتوعيًة للمسلمني ونصرة للمظلومني. 
تتفتح  تبدأ  ينشأ يف جمتمع شيعي، عندما  الذي  الفرد  إّن 
مداركه يالحظ ويشاهد يف كّل عام ويف مناسبات عديدة 
عنها  يتخّلى  وال  فيه  يعيش  الذي  للمجتمع  مالزمة  شعائر 
على  العميق  احلزن  عن  تعبريًا  جاءت  الشعائر  هذه  أبدًا، 
استشهاد اإلمام احلسني )عليه السالم( فأخذت أطرًا خمتلفة 
ما بني اخلطب وما حتويه من مواعظ وعرب وقصص تربوية 
وأخالقية ومتثيل واقعة الطف بكل معطياتها كما وردت 
عزاء  ومواكب  وقتذاك،  احلادثة  ونقال  الرواة  لسان  على 

وإقامة املوائد... وغريها كثري.
وهذه األمور تعترب مهمة وذات تأثري يف شخصية الفرد؛ ألّن 
كما  للفرد  االجتماعية  التنشئة  موارد  من  الكثري  فيها 
والنفسية، و كما  الرتبوية  العلوم  املتخصصون يف  يسميها 
معلوم أّن الفرد يتأّثر بعاملني مهمني هما الوراثة والبيئة اليت 
يعيش عليها طيلة حياته ابتداًء من حلظة تكوينه إىل حلظة 

وفاته.
األخالقية،  اجلوانب  تنمية  يف  أثرًا  احلسينية  للشعائر  إّن 
فهي وسيلة إلظهار حالة االنتماء الفعلي خلط اإلمام احلسني 
)عليه السالم( واالرتباط الوجداني معه، وللشعائر احلسينية 
دور مزدوج بالغ األهمية، فهي أواًل: وسائل للتعبري عن حالة 
انشداد اجلمهور بعاشوراء، وارتباطهم العاطفي بهذا احلدث، 
وثانيًا: تؤدي الشعائر دورًا فاعاًل يف إذكاء جذور النهضة 
والتحريك لذكرى هذا اليوم يف تاريخ املسلمني وبذلك فإّن 
للشعائر احلسينية دور يف التعبري عن عواطف اجلمهور وال 
شك أن هلذه الشعائر قيمة كبرية يف كّل ذلك وقد كان 
وعناية  اهتمامًا كبريًا  يعطون  السالم(  )عليهم  البيت  أهل 
خاصة إلقامة الشعائر احلسينية؛ ألّن سفينة احلسني أوسع 

ويف جلج البحار أسرع )البلوشي،2004،ص16(. 
إّن الشعائر احلسينية ينفرد بها اجملتمع الشيعي وهي وسيلة 
ال  جزًء  أصبحت  و  واجملتمع  الفرد  بناء  وسائل  من  خاّصة 
ميكن اقتطاعه واستئصاله أو التخّلي عنه من جسد اجملتمع 
السلطات  قبل  من  الشديدة  املعارضة  من  بالرغم  الشيعي، 
احلاكمة الظاملة اليت حتاول يف كلِّ مكان وزمان جعل 
يدفع  كثرية  أحيان  ويف  النسيان،  دائرة  يف  الشعائر  هذه 
الفرد الشيعي حياته أو يقضي سنوات عمره ال لشيء إاّل ألّنه 

مشارك يف إحياء هذه الشعائر املباركة.
لإلمام  املباركة  الزيارات  أهم  إحدى  هي  األربعني  وزيارة 
احلسني بن علي )عليهما السالم( واليت تكون يف يوم )20( 
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الذي مسا نوره صفحات التاريخ مبواقفه املشّرفة يف صّد جيوش 
والشعوب  األمم  منه  تستلهم  زال  وما  والضالل..كان  الغي 
دروسا وعربا من البطولة والتضحية والفداء..، واستمدت منه 
وبناء  اإلنسان  كرامة  إىل  واهلادفة  املشرقة  والعرب  الدروس 
احلياة الكرمية ، عّلمها معنى التضحية احلقيقية اخلالصة 
هلل تعاىل، البعيدة عن امللذات والرغبات والعواطف، بنى صرحا 

ليشرق  الزمن  ُأحجية  عقدة  فّكت  اليت  الزاكية  الدماء 
من  محلت  ملا  احملمدي  للنهج  والتناسي  الغفلة  بعد  اإلسالم 
تبعات أعماهلا املاضية، وأجلمت كل األفواه املناهضة لطريق 
احلق واحلقيقة.. ومن تلك األحبر الطاهرة منا َمن رباه أفضل 
خلق اهلل بعد النيب حممد )صّلى اهلل عليه وآله( أمري املؤمنني 
الفضل األشم األبي قدوة األحرار  ابو  السالم( فكان  )عليه 

ابو الفضل )عليه السالم(
عنوان شامخ يف النهضة الحسينية العظمى
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فيه عّمه محزة بن عبد املطلب أسد اهلل وأسد رسوله، وبعده 
يوم مؤته، ُقتل فيه ابن عّمه جعفر بن أبي طالب... وقال )عليه 
السالم(: رحم اهلل العباس فلقد آثر وأبلى وفدى أخاه بنفسه 
حتى قطعت يداه فأبدله اهلل عّز وجّل بهما جناحني، يطري بهما 
مع املالئكة يف اجلّنة كما جعل جلعفر بن أبي طالب، وإّن 
للعباس عند اهلل تبارك وتعاىل منزلة يغبطه بها مجيع الشهداء 
يوم القيامة()العوامل ، اإلمام احلسني )ع( - الشيخ عبد اهلل 

البحراني - الصفحة 349( 
متيز  اليت  والفداء  والبالء  اإليثار  مراتب  السالم  عليه  وضح 
بها أبو الفضل العباس، وقدم مثال يف الشجاعة والبطولة مل 

يشهدها أحد من قبل، وبذل نفسه يف سبيل احلق. 
كان نافذ البصرية فقد وصفه اإلمام الصادق )عليه السالم(: 
)كان عمنا العباس بن علي نافذ البصرية صلب االميان جاهد 
مع أبي عبد اهلل عليه السالم وأبلى بالء حسنا ومضى شهيدا(.

)أعيان الشيعة : ج 7 - الصفحة 430(
الشريف( يف  تعاىل فرجه  اإلمام احلجة )عجل اهلل  وورد عن 
أبي الفضل العباس )عليه السالم( قوله: )السالم علي العباس 
بن علي بن أمري املؤمنني املواسي أخاه بنفسه، اآلخذ لغده من 
إليه مبائه، املقطوعة  الساعي  له،  الواقي  له،  الفادي  أمسه، 
يداه، لعن اهلل قاتليه يزيد بن وقاد اجلهين وحكيم بن الطفيل 

الطائي()حبار األنوار : ج 98 - الصفحة 270(
هذه الشخصية الفذة العباس )عليه السالم(صادق الوعد جاهد 
يف سبيل اهلل ومضى ليعّلم األجيال ملحمة يف البطولة واجلهاد 
احلسينية  النهضة  يف  األمسى  الشرف  عناوين  من  وليكون 
العظمى..ترتل سريته الشريفة األمم والشعوب بانبهار وتفتخر 

على ماقبلها وبعدها 
بأنشودة األحرار يف كل زمان ومكان وتهواه األفئدة ملا قدم 

من عظيم التضحية واجلهاد يف سبيل اهلل
اليت  الكربى  اإلسالمية  الثورة  مسرية  السالم(  )عليه  رافق 
أطلقها سّيد الشهداء اإلمام احلسني )عليه السالم( قلبا وقالبا، 
الثورات يف  أهّم  من  اليت كانت  العظمى  النهضة احلسينية 
هيبة  اعادة  يف  فعاال  إسهاما  ساهمت  واليت  اإلنسانية  تاريخ 
اإلسالم وصّد التحريفات اليت سّنها إعدائه ويف تغيري جمرى 
التاريخ وحّررت اإلنسان املسلم من األوهام والضالل، ودفعت 
التمّرد على الظلم ومقاومة اجلبابرة والظاملني،  املسلمني إىل 

ومناهضة اجلور والطغيان.
املباركة جبميع  احلسينية  النهضة  السالم( يف  )عليه  ساهم 
الثورة،  أدوارها، واعيا مجيع أهدافها، فهو من عناوين هذه 
ورافق أخاه مطيعا له، مؤمنًا بقوله، مصدقًا مببادئه وما خرج 
ألجله، بأنه اإلمام املفرتض الطاعة واحلجة البالغة وصي النيب 
األكرم )صلى اهلل عليه وآله( فلم يفارقه يف مسريته اخلالدة 
من املدينة املنورة حتى كربالء املقدسة إىل أن استشهد )عليه 

السالم(

خالدا شاخما جاهد من أجل العدالة وبلوغ أعلى مراتب رضا 
اهلل.

 كانت والدته عليه السالم سنة 26هـ، مّساه أبوه عباسا وهو 
هيئته  جلمال  هاشم(،  بين  بـ)قمر  ويلقب  األسد،  أمساء  من 
وبهائه وكانت رجاله ختطان األرض عندما يركب الفرس، 

ويكنى )أبا الفضل(
نشأ وأعّد يف كنف يزدحم فيه املكرمات وتصطف فيه آالء 
النيب  بعد  اخللق  أشرف  شفيت  لثم  اجلنان،  وعبق  الرمحن 

األكرم )صلى اهلل عليه وآله( 
كان أمري املؤمنني معّلم البشرية ومرّبيها يرعاه من طفولته إىل 
استشهاده يفيض عليه من مكنونات نفسه العظيمة الزاخرة 
باإلميان واملثل العليا وآداب اإلسالم، وعّلمه الفروسية والرماية 
صّفني،  )اجلمل،  حروبه  يف  وشركه  بالسيف  واجملالدة 
النهروان(، كانت مؤهالته اجلسدية وما حيمل من إرث أبيه 
األخرى  والعلوم  الشجاعة  وأبيه من خصال  أمه  وأجداده من 
مكنته أن يرتقي شجاعا بالسيف والعلم مبعنى الكلمة ففي 
أرعب  فقد  الطف  ملحمة  ويف  أبيه  مع  خاضها  اليت  املعارك 

قلوب عامة اجليش
يكفيه فخرا أّنه أبن أمري املؤمنني )عليه السالم( اخي رسول 
املتقني  علي  وإمام  الوصيني  وآله( سيد  اهلل )صّلى اهلل عليه 
بن أبي طالب )عليه السالم(، وأبو الفضل أخو سبطي الرمحة 

وإمامي اهلدى  احلسن واحلسني )عليهما السالم(.
العلوية، اليت هي من أجّل وأشرف األسر  من صميم األسرة 
اليت عرفتها اإلنسانية يف مجيع أدوارها، تلك األسرة العريقة 
واإلسالمي  العربي  العامل  أمّدت  اليت  واجملد،  الشرف  يف 
بعناصر الفضيلة، والتضحية يف سبيل اخلري، وما ينفع الناس، 

وأضاءت احلياة بروح التقوى واإلميان
واألمسى  واألهم  األخطر  للمرحلة  السالم(  )عليه  ُعدَّ  لقد 
أهل  أٌئمة  وآله( ومجيع  عليه  اهلل  النيب )صّلى  رسالة  حلماية 
البيت )عليهم السالم(، من خالل اإلعداد والتحضري الشامل 

على يد حجج اهلل )عليهم السالم(.
مستوعبًا  ليكون  املعريف  التحضري  اإلعدادات  هذه  وأهم 
وواعيا، وليكون عنوانا وناهضا ملشروع  نهضة أخيه اإلمام 

)عليه السالم(.
ورد عن اإلمام أمري املؤمنني )عليه السالم( قوله يف ولده العباس 
)إن العباس بن علي زق العلم زقًا()أسرار الشهادة للدربندي: 

ص 324(. 
وروي عن ثابت بن أبي صفية قال: نظر علي بن احلسني زين 
العابدين )صلوات اهلل عليه( إىل عبيد اهلل بن عباس بن علي 
يوم  من  ))ما  قال:  ثم  فاستعرب  السالم(  )عليه  طالب  أبي  بن 
أشد على رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله( من يوم أحد، ُقتل 
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 بعد تنازل اإلمام الحسن بن علي )عليه السالم( عن الخالفة ملعاوية بن أبي سفيان عام 41هـ بموجب شروط 
الحكم بكتاب اهلل وسنة نبيه والعمل بهما وأن ال يعهد معاوية ألحد من بعده وان تكون  كان من أهمها هو 
الخالفة من نصيب اإلمام الحسن )عليه السالم( فإن تويف فيكون الخليفة بعده اإلمام الحسني )عليه السالم( 
وكذلك من شروط الصلح ان ال يتعرض معاوية ألصحاب اإلمام علي )عليه السالم( بسوء وان تبقى عطاياهم 
مستمرة وكذلك رعاية أسر الشهداء الذين استشهدوا مع اإلمام علي )عليه السالم( يف حروبه الثالثة، خمدت 
بعد هذا الصلح املعارضة العلوية اىل حد ما فيما تبقى من خالفة معاوية، وقد استمر اإلمام الحسني )عليه 
السالم( يف هدنة أخيه السبط ملا بعد وفاة أخيه اإلمام الحسن )عليه السالم( . ولم يعكر فرتة الهدوء هذه 
سوى قمع معاوية لبعض املعارضني من الشخصيات التي كانت يف السابق مقربة من اإلمام علي )عليه السالم( 
يف الكوفة مثل حجر بن عدي الكندي الذي تزعم أنصار العلويني املستائني من تصرفات والة األمويني , وسوء 

ذكرهم لإلمام علي )عليه السالم( حيث كان يسب على منرب الجمعة يف الكوفة)1( 

ثورة اإلمام الحسني بن علي)عليهما السالم( 

يف التاريــخ 
د. جعفر حسني حنوش
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أرسل والي معاوية يف الكوفة زياد بن أبيه على 
حجر ومجاعته وحّذرهم من معارضة السلطة إذ 
أّنه ليس كصاحبه الوالي السابق املغرية بن شعبة 
استمروا  إن  عليهم  القبض  سيلقي  وأّنه  متهاونا 
يف املعارضة وحتريض الناس خبلع البيعة، وفعال 
ومجاعته  حجر  على  القبض  أبيه  بن  زياد  ألقى 
أمر  حيث  األموية،  الدولة  عاصمة  إىل  وأرسلهم 

معاوية بقتلهم هناك)2(. 
بعد هذا شعر الناس أّن معاوية قد أخّل بالشروط 
عند  السالم(  احلسن)عليه  اإلمام  أعطاها  اليت 
عقده الصلح عام 41هـ خاصة وأّنه عنّي ولده يزيد 
منصب اخلالفة  مؤهل الستالم  الذي كان غري 
واالستهانة  والفجور  بالفسق  الشتهاره  وذلك 

باحلرمات.
بعد وفاة معاوية عام 60هـ توىل ابنه يزيد مقاليد 
احلكم، كتب اىل واليه يف املدينة املنورة الوليد 
بن عتبة بأخذ البيعة من اإلمام احلسني بن علي 
)عليها السالم( ومن عبد اهلل بن الزبري ومن عبد 
اهلل بن عمر، وفعال أرسل الوالي إلحضار اإلمام 

احلسني )عليه السالم( عنده. 
حضر اإلمام ونعى الوالي لإلمام وفاة معاوية وطلب 
منه البيعة البنه يزيد فرفض اإلمام البيعة ليزيد 
حبجة أن من مثله ال يبايع سّرًا وخرج من جملس 
املكرمة  مكة  إىل  يومني  بعد  ذهب  ثّم  الوالي 

وكذلك فعل عبد اهلل بن الزبري.)3( 
كان اإلمام احلسني )عليه السالم( يرى أّنه أحق 
اهلل  رسول  من  لقرابته  وذلك  يزيد  من  باخلالفة 
على  أخذ  الذي  وللشرط  وآله(  عليه  اهلل  )صّلى 
بعد  العلوي  البيت  إرجاع اخلالفة إىل  معاوية يف 

وفاته. 
أهل  خاصة  اإلسالمية  البالد  يف  الناس  شعر 
حالة  الفساد يف  وتسّلط  والغنب  بالظلم  الكوفة 
أهل  من  األعيان  فكتب  اخلالفة  يزيد  تولي 
الكوفة وأرسلوا بالعديد من الرسل والكتب إىل 
بعُد،  )أّما  قائلني:  السالم(  )عليه  اإلمام احلسني 
فحي هال فإّن الناس ينتظرونك ال إمام هلم غريك 
فالعجل ثّم العجل والسالم()4(. وكتب له آخرون 
)إّنا قد حبسنا أنفسنا عليك ولسنا حنضر اجلمعة 
شيعة  بعض  وكتب  إلينا()5(.  فاقدم  الوالي  مع 
اإلمام: ))أّما بعُد فإّن الناس منتظرون ال رأي هلم 
غريك فالعجل العجل يا ابن بنت رسول اهلل )صّلى 
اهلل عليه وآله(.... فاقدم إذا شئت فامنا تقدم إىل 

جند لك جمند(()6(. 
• أراد اإلمام احلسني أن يتأكد مما كتبه أهل 
بيته  أهل  من  وثقته  عّمه  ابن  فارسل  الكوفة 
مسلم بن عقيل بن أبي طالب، فلما وصل الكوفة 
وأعطوا  وعاقدوه  وبايعوه  الناس  إليه  اجتمع 
له.)7(  والوفاء  احلسني  اإلمام  نصرة  على  املواثيق 
وبلغ عدد َمْن بايع لإلمام احلسني )عليه السالم( 

ويف  ألفًا)8(  عشر  مثانية  من  حنو  مسلم  يد  على 
رواية ثانية أربعون ألفًا)9( كان والي األمويني يف 
النعمان بن بشري األنصاري رجال حيب  الكوفة 
العافية ويؤثر السلم ,فلم حياول أن يتعّرض ملسلم 
العلويني،  أنصار  على  ُيضّيق  أو  بسوء  عقيل  بن 
ولكون مسلم نزل يف دار املختار الثقفي الذي هو 
صهره، طلب الوالي من أهل الكوفة بعدم إثارة 
مؤيدي  أحد  ولكن  يزيد،  ببيعة  والتقيد  الفتنة 
األمويني كتب إىل يزيد بن معاوية مبا حيصل يف 
الكوفة من تهاون النعمان بن بشري مع مسلم بن 
أو تضاعفه، فبادر يزيد بعزل  )10( وضعفه  عقيل 
النعمان بن بشري ووىل مكانه عبيد اهلل بن زياد 
أمري البصرة، فأصبح امريًا على املصرين البصرة 
والكوفة، فأقبل عبيد اهلل مسرعًا إىل الكوفة 
للقضاء على احلركة اليت أثارها جميء مسلم بن 
عقيل، فتعقب عبيد اهلل بطلب أخبار مسلم وأخريا 
املرادي   عروة  بن  هانىء  دار  يف  أّنه خمتبئ  علم 
إذ  السن  كبري  صحابي  ورجل  مراد  شيخ  وهو 
راجل)11(،  آالف  وأربعة  فارس  االف  بأربعة  سار 
فاستدعى بن زياد هانىء وأرغم هانىء باالعرتاف 
ابن زياد من هانىء  بوجود مسلم يف داره فطلب 
تسليمه مسلم فرفض هانىء وأبدى غضبه وعناده 
يف تسليم ضيفه العزيز، وهنا بدأ ابن زياد بضرب 
هانىء بالسوط وهشم وجهه وطلب هانىء النجدة 
وكان  اإلمارة  قصر  حول  فاجتمعت  قبيلته  من 
زياد  ابن  استغل  الرجال،  يقود  عقيل  بن  مسلم 
الناس  ُيطمئن  أن  فأمره  القاضي  شريح  وجود 
األمري  مع  احلديث  يتبادل  وهو  هانىء خبري  بأّن 
وقام املوالون البن زياد بإعطاء الناس األموال وبث 
اإلشاعات حول جميء جيش الشام وقتل كل َمنْ 
حول  من  الناس  فتفّرق  األموية،  السلطة  يعادي 
وأخذ  زياد فقتل هانىء  القصر وخلى اجلو البن 
من  الناس  تفّرق  ان  بعد  عقيل  بن  مسلم  يطارد 
بن  حممد  قبل  من  األمان  مسلم  أعطي  حوله، 
األشعث ولكن مل يوِف بن زياد بذلك وأمر بقتل 
مسلم وسحل جثته مع هانىء يف األسواق ويف ذلك 

يقول عبد اهلل بن الزبري األسدي:
إن كنِت ال تدرين ما املوت فانظري  

                        إىل هانىء يف السوق وبن عقيل                                      
إىل بطل قد هّشم السيف وجهه                                                                   

           وآخر يهوى من طمار قتيل)12(
اإلمام  إىل  كتب  قد  عقيل  بن  مسلم  وكان 
الكوفة  أهل  مببايعة  السالم(  )عليه  احلسني 
له، وأنه قد بايعه مثانية عشرة ألف رجل كلهم 
بانتظاره فعزم اإلمام احلسني)عليه السالم( على 
اخلروج من احلجاز ومل يأخذ بنصيحة املخلصني 
من أقربائه ال سّيما أخوه حممد بن احلنفية وابن 
عّمه عبد اهلل بن جعفر وعبد اهلل بن عباس الذين 
عليه  وعرضوا  الكوفة،  إىل  التوجه  من  حّذروه 
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البقاء يف احلجاز أو الذهاب إىل اليمن)13(، لكن 
اإلمام احلسني )عليه السالم( أبى إاّل اخلروج  من 
اإلمام  واستعجل  الكوفة،  إىل  والذهاب  مكة 
باخلروج فخرج يوم الثامن من ذي احلجة عام 60 
هـ، أي قبل احلج بيوم واحد، وملا قيل له يف ذلك 
ورجوه البقاء الكمال مراسم احلج قال: هلم إّني 
أرى ما ال ترون، وذلك ألّن اإلمام أخرب بأّن يزيد 
قد أصدر أوامره إىل جواسيسه ووالته بقتل اإلمام 
احلسني)عليه السالم( يف أي مكان ويف أي وقت 
يلقونه فخشي أن ُيقتل داخل املسجد احلرام وأيام 
احلج ويكون فيها انتهاك للمكان وهو بيت اهلل 
احلرام والزمان وهوشهر ذي احلجة الذي حترم 

فيه إراقة الدماء. )14(
• توجه اإلمام احلسني )عليه السالم( إىل العراق 
وحتول  عقيل  بن  مبسلم  ماحّل  يعلم  يكن  ومل 
موقف أهل الكوفة لصاحل عبيد اهلل  بن زياد، 
وحينما اقرتب من العراق لقيه يف الطريق الشاعر 
الناس  أحوال  عن  فسأله  غالب،  بن  الفرزدق 
وقلوبهم  الناس هناك  أّنه خّلف  بالعراق، فأعلمه 
أدرك  وقد  أميه،  بين  مع  سيوفهم  لكن  معك، 
كالم  مغزى  السالم(  )عليه  احلسني  اإلمام 
الفرزدق)15( وقّدر نتائجه، السيما بعد ان عرف من 
وهانىء  عقيل  بن  مسلم  مبقتل  آخرين  مسافرين 
السالم( )عليه  احلسني  اإلمام  فواصل  عروة  بن 
السري حنو العراق وقال عندما مسع مبقتل مسلم 
بن عقيل وهانىء بن عروة : ) الخري يف العيش بعد 
هؤالء()16( وقال بنو عقيل بن أبي طالب )) واهلل ال 
نربح حتى ندرك ثأرنا أو نذوق ماذاق أخونا(()17(. 
• عند وصول اإلمام احلسني )عليه السالم( إىل 
حدود الكوفة قابلته القوات اليت أرسلها الوالي 
بقيادة احلر بن يزيد  عبيد اهلل بن زياد وكانت 
الرياحي التميمي، مل يشأ هذا القائد العربي أن 
يقاتل اإلمام احلسني )عليه السالم( وذلك مهابة 
ملكانة اإلمام احلسني )عليه السالم( فاجتمع مع 
اإلمام احلسني )عليه السالم( وصّلى خلفه وطلب 
إىل  السالم(  )عليه  احلسني  اإلمام  يصل  ال  أن 
يأخذ  وأن  املنورة  املدينة  إىل  يرجع  وال  الكوفة 
اإلمام طريقا بني ذلك لتفادي الصراع مع السلطة 
حنو  طريقه  اإلمام  غري  ذلك  ومبوجب  األموية، 

الطريق الذي قاده إىل كربالء)18(.  
احملّرم  من  الثاني  اليوم  اإلمام يف  عند وصول   •
احلرام عام 61هـ، أرسل عبيد اهلل بن زياد قائدا 
عمر  وهو  أال  رجل  آالف  أربعة  وبصحبة  جديدا 
احلر  أّن  علم  بعدما  وقاص)19(  ابي  بن  سعد  بن 
احلسني)عليه  اإلمام  قتال  يف  النية  لديه  ليست 
بن  وعمر  اإلمام  بني  مفاوضات  دارت  السالم(. 
سعد ولكن ابن زياد رفض القبول بشروط اإلمام 
احلسني )عليه السالم( يف الرجوع إىل احلجاز أو 
أن  وأصّر  املسلمني  ثغور  من  ثغر  أي  إىل  التوجه 
ينزل اإلمام احلسني )عليه السالم( على حكمه، 

وحينما رفض اإلمام احلسني )عليه السالم(، ألنه 
وآله(  عليه  اهلل  )صّلى  حممد  األنبياء  سيد  ابن 
السالم(  )عليه  علي  اإلمام  االوصياء  سيد  وابن 
يزيد  أّيد  قد  اإلمام  أّن  ليزيد  اإلمام  بيعة  وتعين 
يف فجوره وفسقه وظلمه فكيف يكون ذلك وهو 
الشخصية اإلسالمية األوىل يف اجملتمع اإلسالمي 
واحرتام  تقدير  بكل  املسلمون  اليها  ينظر  اليت 
املؤمنني  صفات  كل  حيمل  الذي  اإلمام  وهو 

وحيمل لواء اإلسالم)20(. 
• بعد رفض اإلمام البيعة أصبحت احلرب واقعة 
ال حمالة بني الطرفني وبدأ اجليش األموي تتزايد 
أعداده فقد بلغ على أقل الروايات أربعة آالف رجل 
وعلى أكثرها مائة وعشرين ألف مقاتل علما أّنه 
مل يكن مع اإلمام احلسني )عليه السالم( إاّل حنو 
مثانني رجال)21(، يف صبيحة يوم العاشر من احملّرم 
خطب اإلمام يف هذه اجلموع وأراد أن ينصحهم 
ولكّنهم وأظهر ذلك وبدأت املعركة فوق أرض 
احلسني  اإلمام  مع  املقاتلون  فيها  ابدى  كربالء 
والرجولة  الشجاعة  يف  مواقف  السالم(  )عليه 
ميلكون،  ما  بأعز  واملبادئ  احلق  عن  والدفاع 
بعدها  استشهد  ساعات  ثالث  املعركة  دامت 
اإلمام احلسني )عليه السالم( فكانت هذه الثورة 
دفع  أرادت  لكونها  التاريخ  يف  مببادئها  خالدة 
الباطل والدفاع عن احلق والدين الذي انتهكت 

بنو أميه حرماته.
• ))فسالُم على اإلمام احلسني وأهل بيته والشهداء 

امليامني الذين استشهدوا معه(( 
اهلوامش

1. الطربي، التاريخ، ج2، ص130-122.
2. املسعودي، مروج الذهب، ج3، ص257.

3. املفيد، اإلرشاد، ص201.
4. اليعقوبي، التاريخ، ج2، ص169.
5. الطربي، التاريخ، ج4، ص262.

6. املفيد، االرشاد، ص402.
7. الطربي، التاريخ، ج4، ص294.

8. الدنيوري، األخبار الطوال، ص244-243.
9. الذهيب، سري أعالم النبالء، ج3، ص307.

10. ابن األثري، الكامل يف التاريخ، ج4، ص22.
11. اليوسفي، وقعة الطف، ص146. 

12. الطربي، التاريخ، ج4، ص285.
13. الطربي، التاريخ، ج4، ص289-286.

الذاتية النصار  الدوافع  عابدين،  علي  14. حممد 
احلسني، ص98.

أبي خمنف،  التاريخ، ج4، ص290،  الطربي،   .15
املقتل، ص184.

16. أبو خمنف، املقتل، ص192.

17. أبو خمنف، املقتل، ص192.
18. اليوسفي، وقعة الطف، ص199.
19. الطربي، التاريخ، ج4، ص291.

20. حممد علي عابدين، الدوافع الذاتية، ص220.
21. املفيد، االرشاد، ص221. 

 العدد 143- لشهر حمرم وصفر 1442ـه
28



دفن  حول  السري  وأرباب  املؤرخون  إختلف 
الجساد الطاهرة للحسني وأهل بيته وأصحابه 
ف  ثالثة  آراء  وهناك   ، عليهم(  اهلل  )سالم 
السالم(, رأي  تاريخ دفن اإلمام احلسني)عليه 
يقول أّنه )عليه السالم( ُدفن ف اليوم)11( من 
اليوم  ف  وثالث   ،)12( اليوم  ف  وآخر   حمرم, 

)13( من حمّرم، وهو املشهور.

هل دفن االمام 
الحســــــنيA يــوم 
الثالث عشر من محرم؟

هاشم حممد الباججي
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)3(

من  العابدين  زين  اإلمام  حركة  يف  إعجازية  إليه  بالنسبة 
الكوفة إىل كربالء انطالقًا من حماججة الواقفة مع اإلمام 
الرضا... وجاء يف كالمه: »إذن خروجه  إىل كربالء باألمر 
املعجز مل يكن يف اليوم احلادي عشر حتمًا، ذلك ألنه مل 
يدخل اجمللس إال يف اليوم الثاني عشر، إذ مل يكن عمر بن 
سعد قد دخل بعسكره وبالسبايا مدينة الكوفة إال يف نهار 

اليوم الثاني عشر كما قدمنا قبل ذلك يف سياق األحداث«.
ولعّل املالحظ واملشهور هذه األيام هو الرأي الثالث وهو أّنه 
دفن يف اليوم الثالث عشر ... ومن هنا قال الطبسي يف كتابه 
مع الركب احلسيين »لكن ظاهر بعض اآلثار يدل على أن 
عملية دفن األجساد املقدسة حصلت يف اليوم الثالث عشر من 

احملرم...«.
فقد  -بعد  األعالم  بني  املشهور  اّن  اآلتي:  استنتاج  وميكن 
)عليه  احلسني  اإلمام  دفن  يوم  تاريخ  على  الدالة  النصوص 
السالم( - إّن يوم الدفن كان يف اليوم الثالث عشر من شهر 

حمرّم، أي بعد ثالثة أيام من استشهاده)عليه السالم(.
وهذا التفصيل والذي هو مورٌد لتسامل العلماء ومؤرِّخي الشيعة 
ي أهِل الغاضرية من بين أسد بنحو  ال يتناسُب مع دعوى تصدِّ
االستقالل لتجهيز اإلمام احلسني )عليه السالم( وَمن كان 
معه من الشهداء خصوصًا مع االلتفات إىل أنَّ رؤوس الشهداء 
قد ُفصلت عن أجسادهم، فمن أين لبين أسد العلم بهويَّات 
الشهداء، وهم من أهل البادية ومل يشهدوا املعركة، وقد ال 
يكون منهم من تشرَّف برؤية اإلمام احلسني )عليه السالم( 

فضاًل عن بقية الشهداء )عليهم السالم(.
وعليه فاملتعنيَّ هو أنَّ منشأ تشخيصهم ملواضع القبور كان 

ا - اليوم احلادي عشر من حمرم: 
وهذا اليوم جاءت به مجلة من روايات املؤرخني منهم ابن شهر 
آشوب، واملسعودي والبالذري وابن كثري والطربي وابن األثري. 
وهو الظاهر من الشيخ املفيد يف إرشاده ومن تبنى رأيه، إذ 
قال: »وأقام )يعين ابن سعد( بقية يومه )يعين اليوم العاشر( 
الشمس،  زوال  إىل  احلادي عشر(  اليوم  )يعين  الثاني  واليوم 
بنات  ومعه  الكوفة  إىل  وتوجه  بالرحيل  الناس  يف  نادى  ثّم 
احلسني وأخواته، وَمن كان معه من النساء والصبيان، وعلي 
بن احلسني فيهم وهو مريض بالذرب وقد أشفي(، وكذلك 

العالمة الطربسي يف إعالم الورى بأعالم اهلدى.)3(
)) واملعروف ... أّن بين أسد إمّنا دفنوا الشهداء يوم رحيل عمر 
ابن سعد بعياالت احلسني إىل ابن زياد، أي: يف اليوم احلادي 

عشر((. )4(
2 - اليوم الثاني عشر من حمرّم:

قتلى  يف  اللهوف  طاووس يف كتابه  ابن  اختاره  اليوم  وهذا 
الطفوف.

3 - اليوم الثالث عشر من حمّرم,:
 وهو ما اختاره السيد املقرم املتوفى يف 1391هـ، يف كتاب 

مقتل احلسني )5(، ومل يذكر مصدر ذلك ومن يتبناه.
قال: ))ويف اليوم الثالث عشر من احملّرم أقبل زين العابدين 
لدفن أبيه الشهيد، ألّن )اإلمام ال يلي أمره إاّل إمام مثله( كما 

جاء يف رواية الكليين يف الكايف. )6(
وعضده بذلك الشيخ عباس القمي )7( وقال: )ومن املعروف »!« 
أن األجساد الطاهرة بقيت ثالثة أيام مرمية على األرض دون 
دفن، ونقل عن بعض الكتب أنها دفنت بعد عاشوراء بيوم 
واحد، وهذا مستبعد؛ ذلك أن عمر بن سعد كان ال يزال يف 
أهل  القتلى من عسكره، وكان  لدفن  اليوم احلادي عشر 
الغاضرية قد ارحتلوا من نواحي الفرات خوفًا من ابن سعد، 

وبهذا االعتبار فهم ال جيرؤون على العودة بهذه السرعة(.
الركب  مع  كتاب  يف   )8( الطبسي  الشيخ  نفى  كذلك  و 
احلسيين أن يكون الدفن يف اليوم احلادي عشر ألن املسألة 

)اإلمام ل يلي أمره إل إمام مثله( كما 
جاء ف رواية الكليين ف الكاف
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)3(

ثّم ادخل الروضة وقم حبذائها من حيث يلي الرأس، ثم اخُرج 
من الباب الذي عند رجَلي علّي بن احلسني )عليه الّسالم(، 
ثم توّجه إىل الشهداء، ثّم امِش حّتى تأتي مشهد أبي الفضل 

العباس فقف على باب السقيفة وسلِّم ( )15(
تتواىل  احلسني  اإلمام  مرقد  اىل  املؤمنني  زيارات  واستمرت 

وكذلك بناء مرقده الطاهر.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

املصادر
1- انظر مناقب آل أبي طالب ج4 - ص 112، أنساب األشراف للبالذري 
ج3 - ص 411، مروج الذهب ج3 - ص 63، مرآة الزمان يف تواريخ 
األعيان - ص 97، البداية والنهاية ج8 - ص 191، وتاريخ الطربي ج 

3 - ص 335، الكامل يف التاريخ - ابن االثري ج 3 - 433
2- اإلرشاد - الشيخ املفيد - ج 2 - ص 114 3

3-  إعالم الورى بأعالم اهلدى - ص 290.
4- اللهوف يف قتلى الطفوف - 85، حبار األنوار ج45 - ص 107 .

5- مقتل احلسني - املقرم - ص 319.
6-  منتهى اآلمال يف تواريخ النيب واآلل - ج1 - ص 565.
7- منتهى اآلمال يف تواريخ النيب واآلل - ج1 - ص 565.

8- مع الركب احلسيين »وقائع الطريق من كربالء إىل الشام« حممد 
جعفر الطبسي ج5 - ص 143.

9-الطربي، تاريخ األمم وامللوك،ج5-ص409.
10- مروج الذهب، املسعودي، ج3،ص63.

11- الرحالة اهلندي، حممد هارون، جملة املوسم، العدد14،ص329
12- ابن األثري، الكامل يف التاريخ، ج4، ص178

13 - الكليدار حممد اجلواد بن علي، تاريخ كربالء وحائر احلسني، 
ص160.

14 -جعفر بن حممد بن قولويه، كامل الزيارات، ص92.
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بسبب إرشاد اإلمام السجاد )عليه السالم( وتعريفه هلم بهويَّات 
الشهداء حني كان ُيشرف على جتهيزهم ودفنهم.

ى لدفن اإلمام احلسني )عليه السالم( وَمن كان  إنَّ الذي تصدَّ
العابدين  زين  احلسني  بن  عليُّ  اإلمام  هو  الشهداء  من  معه 
)عليه السالم( نعم قد كان أعانه على ذلك ظاهرًا رجاٌل من 

أهل الغاضرية من بين أسد.

يف  السالم(  )عليه  احلسني  اإلمام  لقرب  التارخيي  التسلسل 
كربالء.

- اسُتشهد اإلمام احلسني مع بعض من أهل بيته وأصحابه يف 
العاشر من حمّرم سنة 61هـ ، يف مدينة كربالء )9(

- يف الثالث عشر من شهر حمّرم احلرام سنة 61هـ - 680م 
)10(  دفن اإلمام علي بن احلسني زين العابدين عليهما السالم 

جسد أبيه اإلمام احلسني )عليه السالم( وأهل بيته وأصحابه 
الذين استشهدوا معه يف العاشر من حمّرم يف السنة نفسها يف 
واقعة كربالء، وقد ساعده على دفن األجساد بنو أسد بعد 
تردد وخوف وقد أقام رمسا أو مرتفعا للقرب الشريف ليكون 

عنوانا وعلما ألهل احلق يف كربالء.
بهيئة حسنة  الضريح  بنى صندوق  من  أول  64هـ  عام  - يف 
بنو نظري وبنو قينقاع )11( وهما قبيلتان عربيتان سكنتا يف 
البقاع القريبة من كربالء، ولعّلهما من أفخاذ القبائل اليت 
وآله(  عليه  اهلل  )صّلى  الرسول  عهد  على  املدينة  يف  كانت 

الذين أسلموا وحسن إسالمهم.
- يف ربيع األول َمن عام 65 هـ  - 684م زار الّتوابون بزعامة 
سليمان بن صرد قرب اإلمام احلسني )عليه السالم( قبل رحيلهم 
إىل عني الوردة وطافوا حول هذا الصندوق، وكان عددهم 

يقارب أربعة آالف رجل فازدمحوا حول القرب. )12(
- يف سنة 66 هـ  685م أقام املختار بن أبي عبيدة الثقفي ثورة 
يف الكوفة، واستوىل على إمارتها، ومن أوىل أعماله تعمري  
مرقد اإلمام احلسني )عليه السالم(، وقيل بنى قبًة أو)سقيفة( 
- وهي األصح على األرجح - من اجلّص واآلجّر على املرقد 
الشريف، وقد توىل ذلك حممد بن إبراهيم بن مالك األشرت، 
بابان شرقي وغربي، وكذلك ُبين حول قرب  للمرقد  وكان 

اإلمام احلسني )عليه الّسالم( مسجد. )13(
- يف عام 94هـ - 712م زار اإلمام السجاد علي بن احلسني 
وولده اإلمام الباقر قرب اإلمام احلسني )عليه السالم( الزيارة 
األخرية قبل شهادته عام 95هـ.، وكان يزوره منذ عام 61هـ. 

 )14(

- يف عام 122هـ - 740م  وبعد ضعف الدولة األموية املروانية 
كثر الزوار حنو املرقد الشريف ومت توسيع مسجد على املرقد 

الشريف  يقصده الناس للزيارة والصالة فيه. )15(
الدولة األموية  زار  انهيار  - يف عام 132هـ  - 749م وبعد 
االمام الصادق )عليه السالم( قرب جّده اإلمام احلسني )عليه 
السالم( مع بعض أصحابه، وعلم أصحابه كيفية زيارة اإلمام 
وجابر  اجلمال  صفوان  رواها  السالم(كما  )عليه  احلسني 
عليه  أردَت قرب احلسني  إذا   (( الثمالي:  وأبو محزة  اجلعفي 
الّسالم يف كربالء قف خارج القبة وارِم بَطْرفك حنو القرب، 
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بغِة اإلصالحيَِّة للنهضِة احلسينيَّة، وأنَّها امنازْت بطابٍع خيتلُف عن بقيِة  عائُر احلسينيَُّة هلا دوٌر عظيٌم ف احلفاِظ على الصِّ الشَّ
رْت تلَك النَّهضُة هي مبادئ اإلسالم عينها ِمْن: المِر باملعروِف والنَّهّي  الثَّورات اإلصالحيَّة، ف ضوِء التَّأكيد على أنَّ املبادئ اليت أطَّ
املبادئ نـجدها واضحة ف  الدِّيِن والسنِن اإلهليَّة...، فهذِه  َعن املنكِر، واجلهاد ف سبيِل اهلِل، وإقامة حددود اهلل من: فرائِض 
الم( وَمْن اسُتـشهَد معُه، فهي تضـجُّ بتلَك املبادئ احلّقة، وتعجُّ بها، فجاَء مثاًل ف  نصوٍص واردة حبـقِّ اإلمام احلـسني)عليِه السَّ
الزِّياراِت: »َوَأْشَهُد َأنََّك َجْاَهْدَت ِفْ َسِبْيِل اهلِل َحقَّ ِجهاِدِه ، مَلْ َتْأخْذَك ِف اهلِل َلْوَمُة َلِئم«)1(، َو«َانََّك َقْد َاَمْرَت ِباْلِقْسِط َواْلَعْدِل َوَدَعْوَت 
ْكَمِة  كاَة، َوَاَمْرَت ِباملَْْعُروِف، َوَنَهْيَت َعِن امُلْنَكِر، َوَدَعْوَت ِاىل َسبيِل َربَِّك ِباحْلِ الَة، َوآَتْيَت الزَّ ِاَلْيِه«)2(، َو«َاْشَهُد َانََّك َقْد َاَقْمَت الصَّ

َسَنِة...«)3(.  َواملَْْوِعَظِة احْلَ

َعْاِئُر اْلَعْاُشْوَرْاِئيَُّة ِفْ َضْوِء َمْنَهِج اْلدَِّرْاَسْاِت اْلَْنِتُْوُبْوُلْوِجيَِّة اْلشَّ
َوْاد ِمَثْاَلً ْارِتَدْاُء اْلسَّ

م.م أمحد موفق مهدي/كليَّة التبيَّة للبنات/ 
جامعة البصرة
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عائِر  تلَك هي املبادُئ احلّقُة للنَّهضِة، واليت ُحِفظْت بفضِل الشَّ
عـائُر الستطاَع اإلعالُم اأُلمويُّ ـــــ  احلسينيَّة، فلو مل تكْن الشَّ
مثاًل ــــــ أن يصّوَر يزيَد  معاقُر اخلمِر، ُمالعَب القروِد، هادُم 
الكعبِة، مستبيح املدينة، قاتل النَّفس احملرتمة أو احملرمة، 
إمامًا  حنظلة)4(  ابن  اهلل  عبد  الصحابي  بذلك  شهد  كما 

للمسلمنَي، وأنَّ اخلارَج عليِه خارٌج عن ربقِة اإلسالِم.
النَّهضة  ملبادِئ  عمليًَّا  بيانًا  احلسينيَّة  عائُر  الشَّ كانْت  لذا 
الم( على ترسيِخ  وُأسسها، و »لقد َعِمَل أهُل البيِت)عليهُم السَّ
خُمتلفًة  ُسُباًل  واختذوا  اأُلّمِة،  وجداِن  احلسينيَّة يف  عائِر  الشَّ
عائر، اليت ِمْن شأِنها أن جتعَل ذكرى اإلمام  إلحياِء تلك الشَّ
الم( ماثلٌة للعياِن، ومتجّددًة يف كّل حني،  احلسني)عليِه السَّ
ة أهداف ومبادئ حركة  وهذا ِمْن شأنِه أن ُيرّسَخ لدى اأُلمَّ

الم(...«)5(. اإلمام احلسني)عليِه السَّ
واِد إذ ّذّكّر علماُء النَّفِس  عائر شعرُي لبُس السَّ   َوِمْن هذِه الشَّ
واالجتماِع أنَّ للَّوَن تأثريًا سيكولوجيًا على النَّفِس، فتحدُث 
أحاسيَس ينتُج عنها اهتزازاٍت، بعضها حيمُل مساِت الرَّاحِة، 
هذِه  وتنقسُم  واالضطراِب،  اإلرهاِق  صفاَت  حيمُل  واآلخُر 
تتغرّيُ  التَّأثريات إىل مباشرٍة كالفرِح واحلزِن، وغري مباشرة 

حسب الفرِد.
العاطفِة  إىل  ُيشرُي  التَّمثيِل-  سبيِل  األمحُر-على  فاللَّوُن    
ِم؛  اجليَّاشِة واالندفاِع، كما ُيشاُر بِه إىل القتاِل واحلروِب والدَّ
حّتى أنَّ بعَض القبائِل العربيَِّة جتعُل اللَّوَن األمحِر شعارًا هلا 

لتخويِف أعدائها.
روِر، ولعلَّ ما يف قولِه تعاىل:    واللَّوُن األصفُر يبعُث على السُّ
إىل  إشارٌة  النَّاِظِريَن()6(،  َتُسرُّ  لَّْوُنَها  َفاِقٌع  َصْفَراُء  َبَقَرٌة  )ِإنََّها 
حِة،  ذلَك، يف حني أنَّ اصفراَر اجلسِم عالمٌة على عدِم الصَّ

واصفراُر الزَّرِع قبَل أوان اصفرارِه عالمٌة على فسادِه.

  َوِمْن خصائِص اللَّوِن األسوِد َأنَُّه يرمُز ِمْن جهٍة للقّوِة، ويدلُّ 
على احرتاِم النَّفِس واالعتزاِز بها، ويف الوقِت نفسُه هو لوُن 
للحداِد يف  التَّقليديٌّ  اللَّوٌن  فهو  واحلداِد،  واحلزِن  االكتئاِب 

الكثرِي ِمْن البلداِن.
  وقد وردْت يف بعِض اآلياِت ِمْن القرآِن الكريم ما يؤيُد ذلَك، 
ا  منها ما جاَء يف قولِه تعاىل: )َيْوَم َتْبَيضُّ ُوُجوٌه َوَتْسَودُّ ُوُجوٌه َفَأمَّ
الَِّذيَن اْسَودَّْت ُوُجوُهُهْم َأَكَفْرمُت َبْعَد ِإمَياِنُكْم َفُذوُقوا اْلَعَذاَب 

مِبَا ُكنُتْم َتْكُفُروَن()7(.
ِة، واسودادها    قاَل الرَّاغُب: »ابيضاُض الوجِه عبارٌة عن املسرَّ

عن الغِم«)8(.
إذًا يف هذِه اآليات إشارٌة إىل احلزِن والكآبِة واألذى اليت   
يكوُن عليها اإلنساُن يف تلَك احلاالِت، ويضادُّ اللَّوُن األسوِد 
اللَّوَن األبيض الذي يرمُز إىل الطهارِة واالستبشار، وما شاكَل 
املعنى  هو  واالبيضاِض  باالسوداِد  املراُد  أكان  سواًء  ذلَك، 

الكنائّي أم احلقيقّي.
عوِب جنُد َأنَّ ُكلَّ ُأّمة أو شعب عندما يريُد  واُد عنَد الشُّ والسَّ
عي أنَّ اللَّوَن الذي خيتارُه يرمُز إىل شيٍء؛  لبَس لوٍن معنٍي يدَّ
عند  الورقة  لون  أَلنَُّه  اجلسِد؛  سقوِط  إىل  يرمُز  فاألصفُر 
ماوّي الذي تصرُي إليِه  ذبوهلا، واألزرُق يرمُز إىل املسكِن السَّ
أدمة  إىل  األمِم  بعض  عند  إشارٌة  والرَّمادّي  الصّديق،  نفس 
الرّتاب الذي منُه املنشأ وإليِه املصري، واألبيُض عنَد الصينينَي 
واليوناِن  الرُّوماِن  عنَد  واألسوُد  واخللوِد،  هارِة  الطَّ إىل  إشارٌة 

إشارٌة إىل املقِر املظلِم الذي يصرُي إليِه كّل مّيٍت)9(.
تقّدمْت  ما  إىل  يرمُز  واملسلمنَي  العرِب  عند  األسود  ولعلَّ   
اإلشارُة إليِه ِمْن انطفاِء شعلِة احلياِة، فتكوُن الدنيا مظلمٌة 

ومسودٌَّة يف عيوِن األقرباِء.
واهِد على جرياِن هذِه العادِة بنّي خمتلِف األقواِم  َوِمْن الشُّ   
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ذلَك  َمن خالَف  أّول  إّن   : ُرويَّ والعرِب على وجِه اخلصوِص، 
ولبَس البياَض عنَد احلزِن على امليِت هم ملوُك الغرِب )أي: 
األندلس( ِمْن بين ُأميَّة؛ قصدًا ملخالفِة بين العباِس يف لباسهم 

واد)10(، وأنَّ أهَل األندلِس أخذوا ذلَك ِمْن اأُلموينَي)11(. السَّ
وُد«)12(،   وجاَء يف تفسرِي اللُّغوينَي للحداِد بَأنَُّه »ثياُب املأمِت السَّ
وُرويَّ عن رسوِل اهلل )صلَّى اهلُل عليِه وآله( َأنَُّه »قاَل ألمساِء بنت 
عميس بعَد مقتل جعفٍر: )تسّليب ثالثًا، ثمَّ اصنعي ما شئِت(، 
الب، واجلمع سلب، وتسلَّبت  أي: البسّي ثوب احلداد، وهو السَّ
املرأة إذا لبستُه، وِقيَل: هو ثوٌب أسود ُتغّطي به احمُلدُّ رأسها. 
ومنُه حديث بنت ُأمِّ سلمة )أنَّها بكْت على محزِة ثالثة أّيام 

وتسلَّبت(«)13(.
ِة  واد يف عزاِء األئمَّ   وإذا ميمنا أبصارنا حنو حكم لبس السَّ
على  الم(  السَّ )عليِه  احلسنِي  واإلماُم  الم(  السَّ األطهاِر)عليهم 
وهو  املوضوِع  ُصلِب  إىل  َم نصُل  تقدَّ ما  بعد كلِّ  اخلصوِص 
الم(؛  واد يف عزاِء األئّمِة )عليهم السَّ النَّظُر يف حكِم لبس السَّ
واِد  الم( على لبِس السَّ إذ اعتاد شيعُة أهِل البيِت )عليهم السَّ
وَصَفر،  حمّرم  أيَّاِم  ويف  الم(،  السَّ )عليهم  ِة  األئمَّ وفياِت  يف 
الم(،  ُحزنًا على سّيِد شباِب أهل اجلنَِّة وأهل بيتِه )عليهم السَّ
وأصحابِه )رضواُن اهلِل عليهم(؛ إحياًء ألمرهم املنصوص عليِه 
»أحيوا  قوهلم:  الم(  السَّ )عليهم  عنهم  ُرويَّ  إذ  الرُّواياِت،  يف 

أمرنا... رحَم اهلل َمن أحيى أمرنا«)14(. 
وجتديٌد  ألمرهم،  إحياٌء  عليهم  حزنًا  وِد  السَّ ارتداء  فإّن    
لذكرهم، وبياٌن ملظلوميتهم، وإبقاٌء ملا جرى عليهم ماثاًل أمام 

األجياِل. 
واِد    من الرُّواياِت اليت اسُتدلُّ بها على مشروعيَِّة لبس السَّ
الم( بل استحبابِه، عن عمر بن  ُحزنًا على احلسنِي)عليِه السَّ
بن  احلسنُي  ُقِتَل  »مّلا  قال:  الم(،  السَّ )عليِه  احلسني  بن  علي 
واد، وكنَّ ال  السَّ نساُء بين هاشٍم  لبسَن  الم(  السَّ علي)عليِه 
)عليِه  احلسني  بن  علي  وكاَن  برٍد،  وال  حرٍّ  ِمْن  يشتكنيَّ 

الم( يعمل هلنَّ الطعام للمأمِت«)15(. السَّ
  ومنها: ما َوَرَد يف بعِض الرُّواياِت ِمْن َأنَُّه ملَّا أصبَح يزيُد بن 
ُحَرَم رسوِل اهلِل)صلَّى اهلُل عليِه وآلِه(، فقال  معاوية استدعى 
، املقاُم عندي أو الرُّجوع إىل املديِّنِة،  ا أحبُّ إليكنَّ :«أميَّ هلنَّ
نيَّة؟ قالوا: حنبُّ أّواًل أْن ننوَح على احلسنِي.  ولكم اجلائزُة السَّ
قال: افعلوا ما بدا لكم، ثّم ُأخليت هلنَّ احُلجر والبيوت يف 
واَد على  دمشٍق، ومل تبَق هامشيَّة وال قرشيَّة إالَّ ولبسْت السَّ

الم( وندبوُه...«)16(. احلسنِي )عليِه السَّ
واد  السَّ لبس  املشروعيَِّة  الرُّوايتنِي على  ِمْن هاتنِي  ونستدلُّ    
الم( وعلمِه، فهو تقريٌر  الذي كاَن حبضوِر اإلمام )عليِه السَّ
اهَر أنَّهنَّ كنَّ قد لبسنُه بعنواِن  منُه لذلَك، خصوصًا أنَّ الظَّ
العزاِء، فلو مل يكن ذلَك ِمْن شعائِر العزاِء وآدابِه املندرجة 
عائِر لوجَب عليِه منعهنَّ ِمْن ذلَك حذرًا ِمْن  يف عموِم تعظيم الشَّ

اإلغراِء باجلهِل)17(.
واهِد التَّأرخييَِّة على ظاهرِة     وهناَك كثرٌي ِمْن الرُّواياِت والشَّ
واهِد التَّأرخييَِّة  واِد يف العزاِء، َوِمْن هذِه الرُّواياِت والشَّ لبس السَّ

واد ما يلي: اليت ُيستدلُّ بها على حصوِل لبِس السُّ
بعد  أبيِه  على  واَد  السَّ الم(  السَّ اإلماُم احلسن)عليِه  لبَس  1ـ   

أبي احلديد، واصفًا خروج  ابن  قاَل  الم(:  السَّ شهادتِه )عليِه 
الم( إىل النَّاِس بعد استشهاد  اإلمام احلسن بن علي )عليها السَّ
وعليه  إليهم  خرج  »وكاَن  الم(:  السَّ املؤمننَي)عليه  أمرَي  أبيِه 

ثياٌب سود«)18(.
الم( الزَّهراء )عليها  2ـ رؤيا سكينة بنت احلسني )عليهما السَّ
الم( وعليها  الم( يف املناِم، وهي تندُب احلسنَي )عليِه السَّ السَّ
ثياٌب سوٌد، إذ قالْت: »فإذا خبمس نسوة قد عظم اهلل خلقتهّن، 
وزاد يف نورهّن، وبينهّن امرأة عظيمة اخللقة، ناشرة شعرها، 
أن  إىل  بالدم،  مضّمخ  قميص  وبيدها  سود،  ثياب  وعليها 

ذكرت أّنها كانت فاطمة الزهراء سالم اهلل عليها«)19(.
3ـ عن ُأمِّ سلمة )رضواُن اهلِل عليها(، أنَّها ملَّا بلغها مقتل اإلمام 
الم(، ضربت قّبة سوداء يف مسجِد رسوِل  احلسني )عليِه السَّ

واَد)20(. اهلل، ولبسْت السَّ
واد،  اللة على مشروعيَِّة لبس السَّ   فهذِه األخباُر واضحُة الدَّ
اهلدى  ِة  أئمَّ على  وراجحيتِه  بل  العزاِء،  يف  كراهتِه  وعدم 
وسادِة الورى، وأنَُّه لباس احلداد واحلزن والعزاء على الفقيِد 
ِمْن قديِم الزَّماِن، وهو أمٌر متعارٌف ومرسوٌم إىل يومنا هذا، 
هذا  اجلملة،  يف  موجود  بِه  واألمر  إقراره  بل  عنُه،  ردع  وال 

عائر احلسينيَّة. مضافًا إىل استحبابِه بعنواِن إحياء الشَّ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1( كامل الزيارات، جعفر بن حممد ابن قولويه: 207.

)2( املصدر نفسه : 360.
)3( املصدر نفسه : 371 ــــــ 372.

)4( ينظر: احلسني والقرآن، حممد جواد مغنية: 18.
)5( الشعائر احلسينية يف العصرين اأُلموي والعباسي، حممد باقر: 150.

)6( سورة البقرة: 69.
)7( سورة آل عمران: 106 - 107.

)8( مفردات ألفاظ القرآن، احلسني بن حممد الراغب اإلصفهاني: 154.
)9( ينظر: دائرة املعارف بطرس البستاني: 710/6 ـ 713.

بكر  أبي  بن  الرمحن  عبد  األوائل،  معرفة  إىل  الوسائل  ينظر:   )10(
السيوطي: 80.

)11( ينظر: احملاضرات واحملاورات، عبد الرمحن بن أبي بكر السيوطي: 
.408

)12( الّصحاح، إمساعيل بن مّحاد اجلوهري: 463/2.
)13( النهاية يف غريب احلديث، ابن االثري: 387/2.

)14(  قرب اإلسناد، عبد اهلل بن جعفر احلمريي القمي : 36.
)15( احملاسن، أمحد بن حممد بن خالد الربقي: 420/2.

)16( حبار األنوار، حممد باقر اجمللسي: 195/45.
جعفر  املريزا  السواد،  لبس  استحباب  إىل  العباد  ينظر:إرشاد   )17(

الطباطبائي احلائري: 29.
)18( شرح نهج البالغة، ابن أبي احلديد: 22/16.

)19( حبار األنوار: 196-195/45.
)20( ينظر: شرح األخبار، أبو حنيفة النعمان: 171/3.
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إىل أرض كربالء ومعه العشرات من أهله وأصحابه 
و ذلك بعد أن وصل لإلمام احلسني)عليه السالم( إثنا 
ثورته ضد  إقامة  و  قدومه  يؤيدون  الف كتاب  عشر 
الظلم والطغيان الذي ميارس من قبل احلكم األموي، 
لكن هذا مل يدم طوياًل فما أن إنتهت هذه الفاجعة 
حتى عاد مؤّشر النجاح اإلعالمي ألهل البيت خصوصًا 
بعد خطبيت اإلمام زين العابدين والعقيلة زينب عليهما 
السالم يف قصر الكوفة معلنة بدء احلملة اإلعالمية 
الكربى لفضح ظلم وإجرام احلكم األموي فتناقلت 
البيت  ألهل  املوالية  اإلعالمية  األقالم  اخلطبتني  تلك 
لإلمام  بالثار  تطالب  اجليوش  حتّشدت  ما  وسرعان 
الذين  القادة  من  العديد  وبرز  السالم(  احلسني)عليه 
يطالبون بالثار لدم اإلمام احلسني)عليه السالم(، و كان 
من أبرزهم املختار وثورته املعروفة لدى الناس. إستمّر 
السالم(  احلسني)عليه  اإلمام  لثورة  اإلعالمي  النجاح 
األزمنة،  مّر  على  اخللود  هلا  وُكتب  هذا  يومنا  لغاية 
ويبدو من ذلك أّن  هذا ما أراده اإلمام احلسني)عليه 
السالم( من ثورته وهو جناحها إعالميا بعد استشهاده 
هو و أهل بيته و أصحابه؛ ألّنه يعلم أّن الظلم واجلور 
ليس يف زمانه فقط بل ستجابه البشرية خمتلف أنواع 
الظلم على مرور األزمنة وحيتاج ذلك املوقف والثبات 
ضد الظلم والطغيان التأّسي بثورة اإلمام احلسني)عليه 
السالم( وعدم االستسالم مهما كان حجم التضحيات.

أو  هنا  جيري  حدث  كل  يف  الدوراالساس  لالعإلم 
هناك، فلإلعالم الفضل يف نقل ما جرى يف معركة 
الطف وما رافقها من أحداث قبل وبعد املعركة، فكلُّ 
بأقالم  ُكتبت  احلادثة  تلك  عن  أخبار  من  وصلنا  ما 
الباقر)عليه  لإلمام  أقل  وبنسبة  العابدين  زين  اإلمام 
السالم( و ابن مسلم وابي خمنف وآخرين من معسكر 
بن  عمر  معسكر  ومن  السالم(  احلسني)عليه  اإلمام 
سعد . قد يستهني البعض بدور اإلعالم لكن هذا غري 
صحيح، فلوال اإلعالم ملا استطاع عبيد اهلل بن زياد من 
تفريق رجال الكوفة وحتويل البوصلة لصاحله بعدما 
أوشك أن يسقط هو وحراسه بيد مسلم بن عقيل وآالف 
املقاتلني من خلفه، فاملعركة إذا ما ُأريد هلا أن حُتسم 
فالبّد من إعطاء اإلعالم الدور االساس بل إّن  اإلعالم 
مجيع  مسبقًا.  املعركة  حيسم  أن  يستطيع  من  هو 
األحداث اليت وصلتنا من أحداث متزامنة مع معركة 
الطف، تشري إىل قوة اإلعالم الذي ُسّخر لصاحل بين 
أمية وحجم األموال اليت ُبذلت يف سبيل إجناح احلملة 
فبعد  السالم(،  احلسني)عليه  اإلمام  ضد  اإلعالمية 
جناح محلتهم اإلعالمية بسحب مجيع الناس من حول 
مسلم بن عقيل خالل يوم واحد فقط عادوا ليسحبوا 
الناس من مناصرة اإلمام احلسني)عليه السالم( عندما 
وهي  الشام  من  القادمة  اجليوش  اإلعالم حبجم  رّوج 
أكذوبة إعالمية إنطلت على أهل الكوفة، وفعال هذا 
ما حتّقق هلم عندما وصل اإلمام احلسني)عليه السالم( 

Aدور اإلعالم يف ثورة اإلمام الحسني
امحد كامل عودة
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ولد اإلمام علي بن موسى )سالم اهلل عليهم( يف املدينة املنورة يف سنة مائة ومثاني وأربعون وقيل يف سنة مائة وثالثة ومخسون 
من اهلجرة.

نشأ وتربى )سالم اهلل عليه( يف ظل أبيه اإلمام الكاظم )عليه السالم(، وجتّسدت فيه مجيع القيم الصاحلة، بعد أن نهلها من 
املعني الزاخر بالتقوى واإلخالص والسرية الصاحلة مقتديًا بأبيه الكاظم وأجداده العظام )عليهم السالم(.

كان يكنى )عليه السالم( بـ )أبي احلسن( أما ألقابه فهي: )الرضا، الصابر، الزكي، الويف، سراج اهلل، قرة عني املؤمنني، 
الصّديق والفاضل(، كان )عليه  السالم( نفحة من مكارم أخالق جده رسول ااهلل )صلى  اهلل عليه  وآله( والذي إمتاز عن سائر 
النبيني بهذه الكماالت، فهو سليل   النبوة،  ووارث بيـت العصمة وعلـم  مـن  أعالم  اهلدى  والصالح فكانت  حياته  منـارًا للمهتدين   

ودلياًل للسائرين يف  طريق  التقـوى  والعبادة  ومثاًل أعلى   فـي األخـالق  والـسلـوك  القويم  
قال أبو الصلت اهلروي: ولقد حدثين حممد بن اسحاق بن موسى بن جعفر عن أبيه موسى بن جعفر )عليه السالم( كان يقول 
لبنيه: »هـذا أخوكم علي بن موسى عامل آل حممد فسألوه عن أديانكم واحفظوا ما يقول لكم«.)حبار األنوار: ج 49 - 100(

عرف اإلمام الرضا )عليه السالم( بإمجاع املؤرخني والرواة أعلم أهل زمانه إلحاطته التامة جبميع أنواع العلوم واملعارف، فقد 
كان بإمجاع املؤرخني والرواة أعلم أهل زمانه، وأفضلهم وأدراهم بأحكام الدين، وعلوم الفلسفة والطب وغريها من سائر 

العلوم، وقد ذكر يف أعالم الورى: عن سعة علومه )عليه السالم( إذ قال اهلروي وكان مرافقا له )عليه السالم(. 
 » ما رأيت أعلم من علي بن موسى الرضا، ما رآه عامل إاّل شهد له مبثل شهادتي، ولقد مجع املأمون يف جمالس له عددًا من 
علماء االديان، وفقهاء الشريعة واملتكلمني، فغلبهم عن آخرهم حتى ما بقي منهم أحد إاّل أقّر له بالفضل، واقّر له على نفسه 

بالقصور(. )كشف الغمة :ج3 /111(
انتقل )سالم اهلل عليه( من املدينة املنورة إىل خراسان، بأمٍر من املأمون العباسي ليكون حتت مراقبته ولُيكرهه على قبول 

والية العهد يف نيشابور 
فملك اإلمام الرضا )عليه السالم( عواطف املسلمني واستأثر بإكبارهم وتقديرهم ألّنه العلم البارز والنور الزاخر، وقد أثارت 
منزلته االجتماعية غيظ األمويني وحقدهم فكان )عليه السالم( ال حُيابي املأمون يف حق، وكان جييبه مبا يكره يف أكثر 
أحواله، فيغيظه ذلك، وحيقد عليه، وال يظهره له، فرغم املكائد الشديدة على اإلمام )عليه السالم( من قبل املأمون العباسي 

وجالوزته إاّل أن ذلك مل يكن مينعه من قيادته للحركة الرسالية.
فأدرك املأمون عمق اخلطر الذي كان حييق به وحبكومته من خالل تواجد اإلمام الرضا )عليه السالم( يف مركز حكمه، 
كما الحظ منّو ومشوخ خّط الوالء ألهل البيت )عليهم السالم(. فلم جيد بّدًا حبسب مقاييسه الباطلة من القضاء على شخص 

اإلمام واغتياله بطريقة خبيثة     
 فلّما أعيته احليلة تطاولت عليه يد الغدر باغتياله وذلك بدس له السم والتخلص منه ونال الشهادة يف السابع عشر من شهر 

صفر ويف رواية أخرى يف اليوم األخري من شهر صفر سنة مائتان وثالثة من اهلجرة.
فارتفعت روحه العظيمة إىل خالقها بعد أن أرسى القيم الرسالية ورسم منهجًا واضحًا للمسلمني لفهم اإلسالم وتبليغه، كما 
رّبى عّدة أجيال من العلماء النابهني الذين محلوا مشعل اهلداية يف تلك الظروف العصيبة اليت عانت منها االّمة اإلسالمّية، 

فسالم عليك أيها البدر املنري والنور الساطع والنجم اهلادي يف غياهب الدجى ياعلي بن موسى الرضا.

شمس طوس
إعداد: ضياء السهالوي

قـدٍس  أرض  الضياء  منها  يفيض  وشمس  القلوب  إليها  تهفو  أرض  طوس،  أرض 
طابت وطاب َثراها ففيها يرقد إمام الحق وباب الرشاد أنيس النفوس اإلمام الثامن 

من أئمة اهل البيت )عليهم السالم( علي بن موسى الرضا )عايه السالم(.
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إعداد:
احمد الكعبي

الخطيب الحسيني السيد عامر الحلو للوالية
خطيب املنرب ان لم يطور نفسه ال يطور املنرب 

امام الجمهور

لقاء مع خادم الحسني 
املال محمد حمزة الكربالئي

الرادود وطن
قيثارة الشجن

عبد األمري الرتجمان 
1904م ـ 1990م



الوالية  أشعة  من  شعاع  وهي  الغراء  جملتكم 
العلوية املباركة.

 
ـ بدًء كيف تقيمون اخلطاب اإلسالمي املعاصر؟ 

وما اآللية اليت تقرتحونها لتطويره؟
وخمتلف  متشعب  املعاصر  اإلسالمي  اخلطاب  ـ 
وحيتاج اىل كثري من الوضوح والشفافية لتبيان 
احلقائق للناس ليكونوا على بينة من أمرهم ملا 
فيه خدمة دينهم ودنياهم لتكون األمور عندهم 
يف  اآللية  تكون  أن  ونقرتح  ومعروفة  واضحة 
األهداف  لتخدم  واحدة  اإلسالمي  اخلطاب 

املشرتكة للناس
ميكنها  هل  كقوانني..  الشرعية  األحكام  ـ 

استيعاب املتغريات العصرية كافة؟

املنرب  شخصيات  من  بشخصية  تلتقي  جملتنا 
احلسيين، حيث مال البالد اإلسالمية مبحاضراته 
الفكري  االسلوب  خالل  من  القيمة  وجمالسه 
توجيهات  وفق  يسري  الذي  النهضوي  والطرح 

املرجعية الدينية يف النجف األشرف.
مساحة العالمة حجة اإلسالم واملسلمني اخلطيب 
احللو)دام  حسني  السيد  عامر  السيد  احلسيين 
الوالية  العدد من جملة  التقيناه يف هذا  توفيقه( 
الغراء يف شهر حمرم احلرام ليكون يف خدمة 

القراء األعزاء من خالل هذا احلوار:

ـ مساحة السيد عامر احللو نرحب بكم يف جملة 
الوالية لتكون ضيفا عزيزا مع القاريء الكريم
ويف  بكم  ومرحبا  وأهال  تعاىل  اهلل  حياكم  ـ 

الخطيب الحسيني السيد عامر الحلو للوالية

خطيب املنرب إن لم يطور نفسه ال يطور منربه 
أمام الجمهور
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السالم(  )عليهم  البيت  أهل  أتباع  ينتشر  حيث 
فيها اهلدفية واملبدئية وحنن يف النمسا على هذا 
النمط وأما غرينا هناك فاخلطاب خمتلف عما 

عليه يف خطبنا
ـ مساحة السيد احللو معطيات املنرب احلسيين 
عديدة ماذا نتج عن جتاربكم املنربية والعلمية؟
ـ نعم حبمد اهلل تعاىل من خالل جتاربي املنربية 
والعلمية يف الغربة)املهجر( صدر لي عدة مؤلفات 
يف  املعاصرة  اإلسالمية  احلركة  منها:)أعالم 
العراقية/ املعارضة  أعالم  العراق/مطبوع، 
خمطوط، أهل البيت )عليهم السالم( يف الشعر 
العربي/خمطوط، آل احللو يف العراق /مطبوع، 
أبو الفتح الكراجي حياته وآثاره، أجود األشعار 
تاريخ احلركة  األحرار /مطبوع،  أبي  رثاء  يف 
اإلسالمية املعاصرة يف العراق/مطبوع، شذرات 
من حياة أهل البيت )عليهم السالم(/خمطوط، 
الطريق  يف  معامل  السالم(  )عليهم  البيت  أهل 
السالم(/ )عليهما  وزينب  الزهراء  /مطبوع، 
خمطوط، النجف األشرف خواطر وذكريات/ 
مطبوع، َمن اّدعى املهدية /خمطوط، مذكراتي 
كتاب  على  تعليقات  /خمطوط،  املهجر  يف 

رحالت السيد حمسن األمني/خمطوط(.

ألهل  السماء  قوانني  هي  الشرعية  األحكام  ـ 
املتغريات  كل  تستوعب  قطعا  وهي  األرض 
اهلل  تشريع  وهي  الكمال  متثل  ألنها  العصرية 
عز وجل  األكمل الذي يتصف بالكمال املطلق 
والبد ملثل هذه القوانني اإلهلية أن تستوعب كل 
املتغريات احلياتية وإاّل فإنها تكون ناقصة وهذا 
اهلل كاملة  أحكام  أّن  من  نعتقده  ما  خيالف 
ألنها صادرة عن الكمال املطلق والعقل املطلق.

ـ ما رد مساحتكم على أن ُيعرب عن احلضارة 
اإلسالمية بأنها حضارة فقه؟

واملعامالتية  العبادية  بأبعاده  اإلسالمي  الفقه  ـ 
ما  كل  ويعاجل  املشاكل  لكل  حال  ميثل 
الفقه  إّن  إذ  تهمه  قضايا  من  اإلنسان  حيتاجه 
احلياة  مناحي  كل  يستوعب  اإلسالمي 
والرتبوية  والسياسية  واالجتماعية  االقتصادية 
واألسرية وهل بقي بعد ذلك للحضارة شيء مل 
يوضح يف اإلسالم ومل يوضع له حكم ؟ وحنن 
جيب أن ال نبقى أسراء ملا يقوله اآلخرون عن 

اإلسالم وشريعته.
ـ حماوالت التقريب بني املذاهب هل هو جتدونها 
فاعلة يف إمخاد العصبية والنعرات الطائفية بني 

املسلمني؟
ـ الشك أّن التقريب بني املذاهب اإلسالمية هدف 
نبيل يسعى له املخلصون من املسلمني وقد سعى 
العلماء قدميا وحديثا لتثبيت أسس هذا اهلدف 
أفكار  من  لديهم  ما  كل  وقدموا  الكبري 
وإقامة  التقريب  معامل  دعم  أجل  من  ونتاجات 
وأبرزها  ذلك شواهد كثرية  ولنا على  دعائمه 
اخلطوة املباركة اليت انطلقت يف القاهرة أيام 
املرحوم الشيخ حممود شلتوش واملرحوم الشيخ 

حممد تقي القمي رمحهما اهلل تعاىل.
وما تأسس يف اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية من 
جماميع علمية للتقريب بني املذاهب اإلسالمية 
وفاعلة  جدا  مهمة  اخلطوات  هذه  بأّن  والشك 
يف إمخاد العصبية والنعرات الطائفية والغايات 
والفشل  باخليبة  ستصاب  الشك  وهي  اخلبيثة 
والذين  الطرفني  من  املخلصني  لوجود  نظرا 

بإخالصهم تفشل كل تلك املخططات 
ـ كيف تقّيمون خطاب صالة اجلمعة يف العامل 
اإلسالمي واألوربي وخصوصا يف مقر إقامتكم 

)النمسا(؟
من  خمتلف  خطاب  اجلمعة  صالة  خطاب  ـ 
خطيب إىل آخر وال يستطيع اإلنسان تقييم ذلك 
إاّل من خالل رصد خطيب اجلمعة وهذا ما ال 

يتحقق لتعذر ذلك. 
أالحظ أن خطب اجلمعة يف العراق ولبنان وإيران 

املعاصر  اإلسالمي  اخلطاب 
اىل  وحيتاج  وخمتلف  متشعب 
والشفافية  الوضوح  من  كثري 
لتبيان احلقائق للناس ليكونوا 
فيه  ملا  أمرهم  من  بينة  على 
لتكون  ودنياهم  دينهم  خدمة 
المور عندهم واضحة ومعروفة

بأبعاده  اإلسالمي  الفقه 
ميثل  واملعامالتية  العبادية 
حال لكل املشاكل ويعاجل 
اإلنسان  حيتاجه  ما  كل 
من قضايا تهمه إذ أن الفقه 
كل  يستوعب  اإلسالمي 

مناحي احلياة
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اإلبداع ، فيقرأ بأكثر من طور وأهمها  ما نسميه )ثالث دكات( 
والذي أصبح عنوانا للرادود وطن، وأتذكر منها  قصائد )حامي 
الضعينة، يللي رحت للمشرعة، عباس ابن حامي احلمه، أم البنني 
مسلمه هاي الوديعة، راح ابن حيدر للنهر بالراية واجلود(  وغريها، 
وهلل احلمد فقد سجلت حضورا دائما يف تلك اجملالس املباركة، 
وعندما أعود للبيت كنت أواصل االستماع إىل تلك القصائد عرب 
جهاز التسجيل )املسجل( حيث كان شقيقي األصغر السيد ضياء 

يقوم بتسجيل القصائد مباشرة. 
قصائد األربعينية 

هو  وطن  املرحوم  كان  متابعيت  بداية  فمنذ  األربعينية  يف  أما 
الرادود املعتمد ملوكب النجف األشرف الذي كان موكبا مهيبا 
الصحن  يف  األوىل  قصيدتني  يقرأ  اهلل  رمحه  وكان  وكبريا، 
احلسيين الشريف واألخرى يف صحن أبي الفضل العباس )عليه 

يف  بداية السبعينات وجدت نفسي تواقة لالستماع إىل الرادود 
وطن لعذوبة صوته ومجال قصائده، وكنت حينها يف الدراسة 
يف  خاصة   متابعة  جمالسه   على  أحرص  فأخذت  املتوسطة، 
)عليه  العابدين  زين  السقايا يف شارع  السواق وموكب  موكب 
كنت  السالم(  )عليه  احلسني  اإلمام  أربعينية  ويف  السالم(، 
)عليه  احلسني  اإلمام  صحن  يف  جملسيه  حضور  على  حريصا 
السالم( وصحن أبي الفضل العباس )عليه السالم( حيث كانت 
تلك القصائد هلا طابع خاص ومؤثر يف نفوس عشاق أهل البيت 

)عليهم السالم(. 
خصوصية الليلة السابعة 

لليلة السابعة من حمرم  واليت تعارف  كانت هناك خصوصية 
لوطن  وكان  العباس،  الفضل  أبي  بليلة  تسميتها  على  اجلميع 
الليلة، حيث كان يصل فيها ألعلى درجات  خصوصية يف تلك 

الرادود وطن
قيثارة الشجن

نشأت يف بيئة حمبة لإلمام احلسني )عليه السالم( وأهل البيت الكرام 
)صلوات اهلل عليهم أمجعني(، ومنذ نعومة أظفاري كنت مهتما مبتابعة 
منتصف  اهلل  يف  والدي رمحه  مع  أحضر  فقد كنت  احلسينية،  الشعائر 
األشرف  النجف  مدينيت  يف  تقام   اليت كانت  احلسينية  اجملالس  الستينات 
والكوفة  املقدسة، ومنها جمالس الرواديد فاضل وعبد الرضا ووطن رمحهم اهلل، 
وكان والدي حيمل معه )املسجل  أبو الشريط( ويسجل تلك اجملالس املباركة، كما 
كنت أحرص على حضور )متثيل واقعة الطف( أو ما تسمى شعبيا )الدائرة( يف الكوفة 
املقدسة، حيث كانت تقام مقابل مسجد الكوفة املعظم  حيث بداية الشارع املؤدي ملسجد 
السهلة، قبل أن تنتقل إىل الساحة الواقعة بني مسجد الكوفة ومرقد الصحابي اجلليل ميثم 

التمار رضوان اهلل عليه. 
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وأصحاب اجملالس احلسينية، وقد مسعت بأنه قال للمرحوم 
وطن ما نصه: )وطن.. أنت حسابك بعدين .. شلون تقرأ حتت 

صورة اخلميين(. 
تلك  يف  جيدة  غري  وطن  للمرحوم  الصحية  احلالة  كانت 
األيام حيث كان يعاني من  مرض الربو القصيب  واعتقد 
ايضًا مشاكل يف القلب، وكنت أزوره دائما وأطمئن على 
حالته الصحية وأجلب له بعض األدوية اليت حيتاجها واليت 
كانت مفقودة أو شحيحة يف السوق. وكنت أستغرب كيف 
احلسينية  اجملالس  يف  القصائد  قراءة  الرجل  هذا  يستطيع 

وهو يعاني من هذه األمراض. 
لقاء الكوثر

 يف عام 2000 وكنت أعمل سكرتريا لتحرير جملة الكوثر 
النظام  سلطات  هلا  مسحت  اليت  الوحيدة  النجفية  اجمللة 
وكانت  املظلم،  العهد  ذلك  يف  بالصدور  الكافر  العفلقي 
توزع على نطاق واسع يف مجيع أحناء العراق وخارجه، حتى 
وصلت مبيعاتها إىل 27 ألف نسخة لكل عدد دون مرجتع، 
فيما كانت جملة )ألف باء( احلكومية ال تطبع أكثر من 

15 ألف نسخة أسبوعيا. 
ذات يوم طرحت فكرة إجراء حوار مع الرادود الكبري وطن 
اجمللة،  حترير  رئيس  الدراجي  عباس  حممد  املرحوم  على 
فقلت  متزح؟،  أم  هذا  يف  جاد  أنت  هل  لي:  وقال  فضحك 
له ومل ال.. فأجاب: أال تعلم بأن مواضيع اجمللة تذهب إىل 
مديرية األمن العامة وتدقق من قبل  لواء األمن عبد العزيز 
الراوي؟. طلبت منه أن نرسل املسودة  بشكل ال يثري انتباه 
وبعدها  واضح،  الراوي وخبط غري  لقب  وهو  )حجي عزيز( 

ليحدث ما حيدث.
مل أصدق نفسي عندما أخربني املرحوم الدراجي بأن اللقاء 
يف  املوضوع  نشر  األمحر.  املوافقة  خبتم  ختم  قد  وطن  مع 
العدد السابع الذي صدر يوم 15 شوال 1420 ه وأصبح حديث 
أو  رادود  مع  قرأ حوارا  أن  يسبق  الذي مل  العراقي  الشارع 
خطيب حسيين معروف ، وهذا ما أثار غضب )احلجي عزيز( 
الذي اتصل باجمللة هاتفيا يرعد ويزبد ويهدد بإغالق اجمللة 
واعتقال من فيها، صارخا: كيف مررمت هذا املوضوع علّي؟!، 

ومل خيفف هلجته معنا إال بعد التعهد بعدم تكرار ذلك. 
القصيدة األخرية 

بعد سقوط اجملرم املقبور صدام ونظامه الفاشي عام 2003 
قرأ املرحوم وطن قصيدته األخرية يف صحن اإلمام احلسني 
)عليه السالم(  حبضور آالف احملبني، وكان اجلميع يبكي 
القصيدة.  انتهاء  وحتى  الشريف  الصحن  دخول  منذ حلظة 
كان املرحوم أنيقا كعادته وجيء به حمموال على أكتاف 
يبكي  وهو  جديد  من  املنرب  على  صوته  ليصدح  احملبني 
يا  يواليها...  زينب  وياك  شتسولف  ردّوها..  باحلزن  حبرقة: 

قصة حتچيها... شتسولف وياك
الوداع األخري

عن  الرحيل  حانت ساعة   2003 األول  22 كانون  يوم   يف 
عمر ناهز 66 عاما، وخرجت النجف عن بكرة أبيها لتودع 
ابنها البار وطن الرادود الذي خدم أهل البيت )عليهم السالم( 

أكثر من نصف قرن من الزمان. 

وتقلب مواجع  الشجون  تثري  تلك  السالم(، وكانت قصائده 
احملبني ولذلك فال عجب أن تشاهد اجلميع  وبضمنهم الرادود 
النبوة  بيت  أهل  مصائب  على  حزنا  بالبكاء  ينخرط  وطن 
)صلوات اهلل عليهم( ومصائب السيدة زينب )عليها السالم(، 
وهنا أتذكر بعض تلك القصائد منها )آالم األيام، كربك 
بينه،  الدهر  دار  بيا حال من عفتوني،  أعيوني،  ضمك عن 
اليوم  رحنه بضعينه، عباس أحجيلك عن حالي، من السيب 
ردينه حيسني، نامت عينك سهرت عيين، يا ابن امي عكب 
امصابك، من يوم عنك مشينا لليوم هاحلركه بينا( وغريها. 

حكاية قصيدة 
يف إحدى السنوات كانت هناك حشوًد كبرية من املعزين 
يف  صحن  اإلمام احلسني )عليه السالم( فقرأ املرحوم وطن 
قصيدته املشهورة )من يوم عنك مشينه لليوم هاحلركه بينا( 
وقد قرأ القصيدة بطور جديد مل يكن مألوفا يف قصائد 
األربعينية، وقد سألته عن ذلك املوضوع خالل لقائي به سنة 
يستطيع  يعد  ومل  فجأة  توقف  قد  صوته  بأن  فقال   2000
الكالم فضال عن القراءة، فاجته بقلبه لسيد الشهداء )عليه 
وبطور  جديد  من  فانطلق صوته  العون،  منه  طالبا  السالم( 

جديد مل يعهده من قبل. 
ماذا تعين كلمة )الكر(

جاسم  النجف  أتذكر حضر حمافظ  1978 كما  عام  يف 
الركابي  ومعه بعض املسؤولني يف حكومة النجف  جمللس 
العزاء يف جامع السقايا، فلم  يقطع املرحوم وطن قصيدته 
أو يتوقف عن القراءة كما كان رغب البعض، فأرسلت له 
إىل  وما  دعمها  على  احلكومة  يشكر  بأن  ورق  قصاصة 
ذلك من عبارات، فعندما أنهى أبو ماجد املقطع بدا الغضب 
واضحا على حمياه، وقال )نشكر السادة املسؤولني والرئيس 
)احلمار(  هو  الكر  معنى  بأن  ومعلوم  الكر(  أمحد حسن 

باللغة الكردية. لكن املوقف مّر بسالم وهلل احلمد. 
 منع اجملالس احلسينية

يف عام 1980 منعت حكومة البعث اجملرمة إقامة اجملالس 
أربعينية  يف  أقيم  قد  علين  جملس  آخر  وكان  احلسينية 
اإلمام احلسني )عليه السالم( عام 1979 حيث قرأ املرحوم 
وطن قصيدته اخلالدة )رحنه بضعينه(، ولذلك اضطر عشاق 
البيوت  يف  جمالسهم  إلقامة  السالم(  )عليه  الشهداء  سيد 
الدهر  آخر  حتى  تتوقف  لن  اجملالس  هذه  ألن  والسراديب 

وهذا وعد موعود. 
كنت  أحرص على حضوراجملالس اليت تقام يف البيوت سواء 
يف املدينة القدمية أو أحياء النجف األشرف رغم ارتباطاتي 
الكثرية بالدوام يف املستشفى صباحا ويف عيادتي اخلاصة 
مساء، لكن أحياء اجملالس وتكثري السواد فيها كان هدفا 

ساميا وحيتل أهمية خاصة يف حياتي. 
وطن يف سوريا 

أبناء  من  بدعوة  سوريا  إىل  املرحوم  ذهب   2000 عام  وبعد 
العراق الذين كانوا يقيمون هناك هربا من ظلم وجور النظام 
الدكتاتوري البائد وأحيا عدة جمالس حسينية حيث استقبل 
خري استقبال من قبل حميب أهل البيت )عليهم السالم( وكان 
موضع تقدير واحرتام اجلميع، وبعد العودة التقى مدير أمن 
النجف اجملرم حسني )دعوة( مبجموعة من الرواديد والقراء 
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اجملالس  يقيم  الذي  املوحد  كربالء  عزاء  رادود  وهو 
احلسينية يف املناسبات يف النجف األشرف وكربالء املقدسة 
)عليها  زينب  السيدة  منطقة  وسوريا  املشرفة  والكاظمية 

السالم( ويف ايران.
محزة  حممد  املال  رحيل  رغم  مرة  ألول  ينشر  اللقاء  نعم 

الكربالئي لعدم توفر الظروف املناسبة آنذاك

ـ متى كانت البداية والتشرف يف خدمة املنرب احلسيين؟
كما تعلم كانت البداية يف مدينة كربالء وإحياء الطقوس 
واضح  السالم(  )عليه  احلسني  اإلمام  الشهداء  ألبي  والعزاء 
بها عام 1949م يف  اليت ولدت  املقدسة  املدينة  لكل متابع 
تدفعين  الرغبة  كانت  االجتماعية  حالتها  متوسطة  أسرة 
ومنربه  السالم(  )عليه  احلسني  اإلمام  خدام  احد  ألكون 

املبارك وذلك يف العقد الثاني من عمري.
ـ كربالء هي جنة الشعراء واألدباء كيف كان لقاؤك بهم؟

ازدمحت بهم الساحة احلسينية ولقد عاصرت الكثري منهم 
سواء باالتصال املباشر بهم أو ممن ال استطيع االتصال بهم 
ولكن قرأت قصائدهم من خالل املنرب يف جمالس كربالء 
البناء  الرتمجان وكاظم  األمري  عبد  املرحوم  منهم  املقدسة 
وسعيد اهلر اخلفاجي وعبد األمري البناء وعزيز الكلكاوي 

واحلاج مهدي األموي الكربالئي رمحهم اهلل مجيعا.
احلاج  املرحوم  الكبري  باألستاذ  املباشر  االتصال  ولكن 
وله  كربالء  شعراء  أمري  وهو  الكربالئي  منظور  كاظم 

الفضل علّي الذي تعلمت منه الكثري.
ـ هل تضع األحلان للقصائد أم تستعني بشخص آخر؟

إني من تالميذ مدرسة املنظور الكربالئي ورمبا أخذت منها 
الشيخ  حياة  يف  وقد كنت  والتجارب  األحلان  من  الكثري 
إليه  يشري  املنظور  الذي كان  الشعر  أنظم  املنظور  كاظم 
باإلعجاب وقد كنت أكشف األحلان اليت نسميها األوزان 
الزغري  القصائد أنشدها املرحوم محزة  وهناك الكثري من 

املال محمد حمزة 
الكربالئي

حينما يؤم الكالم حول كربالء تتدفق املشاعر لتلك النقطة 
من هذا العامل غري احملدود  نقطة اختزلت وجود اجلنان واختزلت 

مضمون الكون بآفاقها غري احملدودة .
ومن هذه الهمية ف كربالء املقدسة ارتأينا أن ننشر لقاًء مع 
خادم املنرب احلسيين املرحوم احلاج املال حممد محزة القندرجي 
محزة  املرحوم  تالميذ  أحد  وهو  والكربالئي  بالرادود  املعروف 

الزغري .

قصيــدة )يمه ذكرينـــي مــن تمر زفة 
شــباب وغريهــا مــن الحانـــــي التــي 
ــوم حمــزة الزغــري( قــرأ هــا املرحــــ
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فيها بصماتي وقد نالت استحسان اجلميع ونالت شهرة 
التزال تردد يف أكثر من مكان منها:

)اشلون ليلة ايودع حسني العقيلة، ميه ذكريين من متر 
زفة شباب، من نشأة الروح( وغريها مما يطول املقام لو 

اردنا ذكر مجيع القصائد احلسينية. 
املنرب  خدمة  بها  بدأت  قصيدة  أول  على  تعرفنا  هل  ـ 

احلسيين؟
منظور  احلاج كاظم  املرحوم  نظم  من  القصيدة  نعم 

الكربالئي واملستهل:
شد يبين واتكله اخليل     ميعذب اخليالة 

املنشد  بأن  الرواديد  املنشدين  عند  املتعارف  ولكن 
املبتدأ عليه أن يرتبط برادود معروف كبري وله مسعة 
وجتارب منربية وكان ارتباطي باألستاذ املرحوم احلاج 

محزة الزغري رمحه اهلل تعاىل. 
علما ان املنشد املبتدأ اليكون اختياره سهال من قبل 
وقابليته  صوته  يستحسن  ان  بعد  إال  األستاذ  املنشد 

واالخالق املقبولة.
فرحته  الزغري  املرحوم محزة  أستاذي  منحين  وعندما 
لقراءة أول قصيدة هي املنزلة الرفيعة اليت ال أزال أجين 
مثارها وكان هذا عام 1962م يف جامع الصايف الذي 

كان موقعه مقابل الصحن احلسيين الشريف.
حركاتي  يراقب  الزغري  محزة  املرحوم  وكان 
وسكناتي على الدرجة العالية للمنرب أمام مجع غفري 
من الناس وأذكر أني الزمت املرحوم الزغري 14 عاما 

حتى وافاه األجل عام 1976.
يف نهاية اللقاء اليسعنا إاّل أن نبتهل اىل الباري سبحانه 
وتعاىل أن يرحم الفيقد خادم املنرب احلسيين احلاج املال 

حممد محزة الكربالئي.

هو الشاعر الكبري والرادود القدير الشيخ عبد األمري بن علي بن حسني 
ويعزى  اهلندية  قضاء  كربالء/  مدينة  يف  م   1904 عام  ولد  الرتمجان 
سبب تلقبه بالرتمجان ألن والده احلاج علي رمحه اهلل كان جييد النظم 

والرتمجة يف اللغات العربية والفارسية والرتكية لذا لقب بالرتمجان. 
النجف األشرف وأمضى فيها  والعلماء  العلم  انتقل مع أسرته اىل مدينة 
قرابة ثالثني عاما عاد بعدها إىل كربالء املقدسة جماورا سيد الشهداء 

)عليه السالم(. 
تضمن  الذي  الشعيب  الشعر  ينظم  وأخذ  العراقية  املقامات  أداء  أتقن 
بصوته  االمساع  يطرب  كان  وكم  ة  القيمَّ واملعاني  البديعة  النكات 

الشجي يف املواكب واحملافل اليت يديرهاحتى اشتهر بالبلبل الغريد. 
أبدع يف النظم وله مئات القصائد اليت التزال يتلوها املنشدون يف احملافل 

احلسينية ومواكب العزاء يف حمرم احلرام. 
ابتسامة التفارق  النفس صاحب  العريكة أبيَّ  كان حسن األخالق لني 

ثناياه.
ترك لنا ديوانني يضمان طائفة من قصائده اليت هي أبلغ ما نظم والريب 
له ارشيف صوتي  تتوهج حبس مرهف وطبع كريم  أنها معاناة صادقة 

يتداول عند العوام.
املصادف  1410هـ  سنة  احلجة  ذي   4 يوم  الرتمجان  شاعرنا  توفى 
1990/6/17م، وأقيم لروحه حفل حاشد مبناسبة مرور أربعني يوما على 
وفاته، ساهم فيه الشعراء الشعبيون من كربالء والنجف بقصائد التأبني 

وكلمات الرثاء 
من اشعهاره:

عيش وبعد شوف   هالدنيه واهاليها
من عدها العرب      عيش وبعد شوف 

          هالدنيه واهاليها
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شوف هالدنيــــــــــــــــــــــــــــــــــــة واهلها       الطغت من مطمع العدهـــــــــــــــا
اهلل يسرت مـــــــــــــــــــــن فصلهـــــــــــــــــــــــا     ومن طمعها ومن حسدهـــــــــــــــــا
من الطمع كل دولـــــــــــــــــــــــــه تهوه       حتكم العــــــــــــــامل وحدهــــــــــــا
اهلل مــــــــــــــــــــــــــــــن هذا الطمـــــــــــــــع      هالدنيـــــــــــــه واهاليهـــــــــــــــــــــــــــا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لو كان احبقه قنع      ما صار ارهاب وجزع

         او وكفت الوادم احبدها 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إقره بها احلـــــــــــــــــــــــــــــــــروف       فسرها امبعانيها
من هل الطمع كل الضرر       عيش وبعد شوف

         هالدنيه واهاليها

عبد األمري الرتجمان 
1904م ـ 1990م
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مسائل شرعية تخص املجالس الحسينية

تساؤالت تبحث عـن إجابــــــــــات

عــالج مجـانــي

كنايات االستفهام وأثرها يف تفسري القرآن الكريم 
)أين - أنى( أنموذجًا



نقــدم هــذه املجموعــة مــن املســائل الشــرعية مــع أجوبتهــا طبقــا لفتــاوى مساحــة آيــة 
اهلل العظمــى الســيد علــي احلســيين السيســتاني )دام ظلــه الــوارف( آملــن االنتفــاع بهــا

مسائل شرعية تخص املجالس الحسينية

إعداد:  شعبة التبليغ

بسم اهلل الرمحن الرحـيم
مساحة املرجع الديين األعلى السيد السيستاني )دام ظّله(

السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته
وبعد:

فانه مع اقرتاب شــهر احملرم احلرام وجتدد ذكرى فاجعة الطف وما يالحظ من اســتمرار وباء 
كورونا وتشديد اجلهات املعنّية على ضرورة التجنب عن اقامة التجمعات الكبرية وال سيما يف 
األماكن املغلقة، يســأل الكثري من املؤمنني عما ينبغي هلم القيام به بشــأن عزاء ســيد الشــهداء 
االمــام احلســني )صلــوات اهلل عليــه( وأهــل بيته وأنصــاره )عليهم الســالم(، مع رغبتهــم امللّحة يف 

االستمرار على مرامسه املعتادة؟
يرجى بيان ذلك. ولكم جزيل الشكر.
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بسم اهلل الرمحن الرحيم
السالم على احلسني وعلى اوالد احلسني وعلى أصحاب احلسني ورمحة اهلل 

وبركاته
إن هنــاك العديــد مــن األســاليب الــيت ميكــن إّتباعها يف التعبــري عن احلزن 
واألســى يف هذه املناســبة األليمة، واظهار املواســاة مع النيب املصطفى )صّلى 
اهلل عليه وآله( وأهل بيته األطهار يف تلك املصيبة الكربى اليت حّلت باإلسالم 

واملسلمني. ومن ذلك:
1 ـ االكثــار مــن بــّث اجملالــس احلســينية النافعــة علــى اهلــواء مباشــرة عرب 
احملطــات التلفزيونيــة وتطبيقــات االنرتنيــت، وينبغــي للمراكــز واملؤسســات 
الدينيــة والثقافيــة أن تنســق مــع اخلطبــاء اجليدين والرواديــد اجمُليدين بهذا 
الصدد وأن حتشــد وحتّث املؤمنني على االســتماع اليهم والتفاعل معهم وهم 

يف أماكن سكنهم أو ما حبكمها.
2 ـ عقد اجملالس البيتية يف اوقات معينة من الليل أو النهار، يقتصر احلضور 
فيهــا علــى افــراد العائلة واملخالطني معهم، ويســتمع فيهــا اىل بعض اجملالس 
احلسينية النافعة ولو من خالل ما يبّث مباشرة على بعض القنوات الفضائية 
أو عــرب تطبيقــات االنرتنيــت. وأمــا اجملالــس العامة فال بد مــن أن يلتزم فيها 
بالضوابــط الصحيــة التزامًا صارمًا، بأن يراعى فيها التباعد االجتماعي بني 
احلاضرين واســتخدام الكمامات الطبية وســائر وســائل الوقاية من انتشــار 
وباء كورونا، مع االقتصار يف عدد احلضور على ما تسمح به اجلهات املعنية، 
وهــو ممــا خيتلــف حبســب املوارد من حيــث عقدها يف االماكــن املفتوحة أو 

املغلقة ومن حيث اختالف البلدان بالنظر اىل مدى انتشار الوباء فيها.
3ـ  نشر املظاهر العاشورائية على نطاق واسع من خالل رفع األعالم والالفتات 
الســوداء يف الســاحات والشــوارع واالزقــة وحنوهــا مــن االماكــن العامــة مع 
مراعاة عدم التجاوز على حرمة االمالك اخلاصة أو غريها وعدم التخلف عن 
رعايــة القوانــني النافذة يف البلد. وينبغي أن تشــتمل على مقاطع من كلمات 
االمــام احلســني )عليــه الســالم( يف نهضتــه االصالحية العظيمــة وما قيل يف 
فاجعة الطف من روائع الشعر والنثر. وأما االطعمة اليت يتعارف توزيعها بهذه 
املناسبة فال بد من أن تراعى الشروط الصحية الالزمة يف إعدادها وتوزيعها 
ولو اقتضى ذلك االقتصار على بعض االطعمة اجلافة وايصاهلا اىل مساكن 

املؤمنني تفاديًا حلصول االزدحام عند تقسيمها.
وّفــق اهلل اجلميــع إلحيــاء هذه املناســبة املهمة واقامة عزاء ســيد شــباب أهل 
اجلنــة )صلــوات اهلل وســالمه عليه( مبا تســمح به الظــروف الراهنة، إنه ولّي 

التوفيق.

alwelayh.com
49



تساؤالت 
تبحث عـن إجابــــــــــات

د. علي البيضاني/ جامعة ميسان

أسئلته  تناسل  ف  ينضب  ل  الذي  املعني  الكريم  القرآن  يظل 
بوصفها إحدى معجزاته ملن يتدبر فيه وطبيعة السئلة القرآنية 
تياراته،  فتحرك  الراكدة  العقل  مياه  ف  احلجر  ُتلقي  أنها 
ع  ولدها موسى  القرآن وما جرى مع  أم موسى ف  فاملتصفح لقصة 
أمامه  تنبلج  فرعون  الطاغية  قصر  إىل  وصوله  حلني  ولدته  من 
نذكر  السئلة  هذه  ُنثري  أن  وقبل  اهلامة  التساؤلت  من  مجلة 
ُأمَِّك  ِإىَل  َأْوَحْيَنا  »ِإْذ  اخلصوص  بهذا  حتدثت  اليت  القرآنية  اآليات 
َفْلُيْلِقِه  اْلَيمِّ  ِف  َفاْقِذِفيِه  التَّاُبوِت  ِف  اْقِذِفيِه  َأِن   )38( ُيوَحى  َما 
ِمينِّ  بًَّة  حَمَ َعَلْيَك  َوَأْلَقْيُت  َلُه  َوَعُدوٌّ  ِلي  َعُدوٌّ  َيْأُخْذُه  اِحِل  ِبالسَّ اْلَيمُّ 
َعَلى  َأُدلُُّكْم  َهْل  َفَتُقوُل  ُأْخُتَك  ِشي  َتْ ِإْذ   )39( َعْيين  َعَلى  َوِلُتْصَنَع 
َوَقَتْلَت  َزَن  َوَل حَتْ ِإىَل ُأمَِّك َكْي َتَقرَّ َعْيُنَها  َمْن َيْكُفُلُه َفَرَجْعَناَك 
ْيَناَك ِمَن اْلَغمِّ َوَفَتنَّاَك ُفُتوًنا َفَلِبْثَت ِسِننَي ِف َأْهِل َمْدَيَن  َنْفًسا َفَنجَّ

ُثمَّ ِجْئَت َعَلى َقَدٍر َيا ُموَسى )40(« سورة طه، ومن هذه السئلة :
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ِإّن اهلل  ليس عاجزًا عن التمرد على أمر اهلل وحسب، بل 
سريبيه على يد عدوه ويف أحضانه! وعندما يريد أن يفين 
بأيديهم، وحيرقهم  ويبيدهم  الظاملني فسيفنيهم  املتمردين 
قدرته  عجيبة  قدرة  فأي  بأنفسهم،  يوقدونها  اليت  بالنار 

تعاىل؟!« 
5ـ هل بعد أن حصل االطمئنان من قبل أم موسى بالتأييد 
اإلهلي واحلفظ البنها موسى )عليه السالم( قررت املضي 
باألمر من قذفه باليم، أم أن التسليم لألمر اإلهلي كان 
منذ البداية ؟ فإذا كان األول رمبا ال منقبة هلا ألن الصورة 
بعد  خصوصا  أمامها  اتضحت  قد  لألحداث  املستقبلية 
التأييد اإلهلي فيصبح األمر طبيعيا وعاديا على الرغم من 

اعتقادنا بالتسليم لألمر اإلهلي منذ الوهلة األوىل .
6 ـ كيف كانت صورة استقبال أم موسى البنها يف قصر 
فرعون عندما استدعيت إلرضاعه ؟ هل متالكت نفسها 
بدت  أم  ؟  األمر  يفتضح  ال  لكي  شفة  ببنت  تنبس  ومل 
األم  عاطفة  أن  نعلم  وحنن  ؟  أخرى  أشياء  حمياها  على 
جتاه وليدها ال تقاس بشيء وال تستطيع أن تتمالك املرأة 
األمر منقبة كبرية  ُيعد هذا  أال  املوقف،  نفسها يف هذا 
يف رباطة جأش قلب أم موسى يف هكذا ظرف عصيب 
؟ أم أن اهلل عز وجل ربط على قلبها إكمااًل ملشروعه ؟ 
نقل املفسرون ذلك بقوهلم: »فجاءت ُأّمه ِإىل بالط فرعون، 
من  بالرغم  أعصابها،  على  سيطرتها  تفقد  أن  دون  من 
بكل  أحاطت  قد  كانت  واألمل  احلب  من  أمواجًا  أن 
ُأّمه،  رائحة  الطفل  شم  فلّما  الطفل،  واحتضنت  قلبها، 
وكانت رائحة مألوفة لديه، التقم ثديها كأّنه تضمن لذة 
الروح وحالوتها، واشتغل الطفل بشرب اللنب بلهفة وعشق 
شديدين، فانطلقت صرخات الفرح من احلاضرين، وبدت 

آثار الفرح والسرور على زوجة فرعون. 
7ـ أمل يتساءل فرعون عن سبب قبول موسى )عليه السالم(
لثدي أمه فقط وعدم قبوله بباقي النساء ؟ أال ُيثري ذلك 
الدهشة والشك عند فرعون ؟ وإذا كان فرعون قد تساءل 
فمعنى  أجابت  وإذا  ؟  موسى  أم  جواب  هو  ما  ذلك  عن 
ذلك أنها على درجة كبرية من العلم والوعي بدليل بقائها 
مكارم  الشيخ  ينقل  معارضة،  دون  موسى  اسرتضاع  يف 
فرعون  ِإّن  بعض:  يقول  األمر  هذا  حول  بقوله  الشريازي 
تعجب من هذه احلادثة، وقال: من أنت ِإذ قبل هذا الطفل 
ِإني  األم:  فقالت  اأُلخريات؟  رّد مجيع  أّنه  حني  يف  لبنك 

امرأة طيبة الريح واللنب، وال يرفض لبين أي طفل!.
8ـ هل اكتفت أم موسى وهدأ روعها مبجرد أنها مسعت 
أم  ؟  له إلرضاعه  وذهابها  السالم(  )عليه  بسالمة موسى 
بقيت تعيش حالة من القلق ما دام موسى يف قصر فرعون 
َكْي  َك  ُأمِّ ِإىَل  )َفَرَجْعَناَك  القرآنية:  اآلية  من  يستفاد  ؟ 
َزَن( أن احلزن الزال متجذرًا يف نفس أم  َتَقرَّ َعْيُنَها َواَل حَتْ
موسى على الرغم من معرفتها بسالمة ابنها وهذا نابع من 
العاطفة اجلياشة لألم جتاه وليدها وإن كان معها لكنها 
ال تستقر وال تطمئن إال بالرجوع لبيته األصلي، ألن بقائه 

يف بيت العدو ال يأمن عليه.

1ـ  ما نوع الوحي الذي نزل على أم موسى؟ ، إذا نعلم أن 
الوحي أنواع بداللة اآلية » َوَما َكاَن ِلَبَشٍر َأْن ُيَكلَِّمُه اهلل 
ِإالَّ َوْحًيا َأْو ِمْن َوَراِء ِحَجاٍب َأْو ُيْرِسَل َرُسواًل َفُيوِحَي ِبِإْذِنِه 

َما َيَشاُء ِإنَُّه َعِليٌّ َحِكيٌم )51(« الشورى .
2ـ كيف كانت طريقة اإلحياء ألم موسى ؟ هل يف املنام 
؟  عيانية  رؤية  أم  النفس  يف  إلقائيا  أم كالمًا  إهلامًا  أم 
القديرج3:  فتح  الشوكاني يف كتابه  إليه  أشار  ما  وهو 
ص364 »واملراد باإلحياء إليها إما جمرد اإلهلام هلا أو فى 
النوم بأن أراها ذلك أو على لسان نيب أو على لسان ملك 
ال على طريق النبوة كالوحي إىل مريم أو بإخبار األنبياء 

املتقدمني«.
طريقة  شرح  هل  ؟  موسى  ألم  الوحي  أوحاه  الذي  ما  3ـ 
العمل هلا مع ابنها موسى ع ؟ أم أوحى هلا التطمني اإلهلي 
الشريازي  مكارم  ناصر  الشيخ  به  أجاب  ؟  هلا  برجوعه 
يف كتابه القّيم األمثل إذ قال: » )ِإذ أوحينا ِإىل أمك ما 
يوحى( وهو ِإشارة ِإىل أّننا قد عّلمنا ُأّمه كل الطرق اليت 
تنتهي ِإىل جناة موسى)عليه السالم( من قبضة الفراعنة«.

أن  قبل  وليدها  أم موسى اخلوف على  استشعرت  4ـ هل 
»أن  نقل  املفسرين  بعض  ألن  نيب؟  سيكون  إنه  تعرف 
جهة،  من  ِإسرائيل  بين  قّوة  حتطيم  يريد  كان  فرعون 
وكان من جهة ُأخرى غري راغب يف انقراض نسلهم متامًا، 
ألّنه كان يعتربهم عبيدًا يصلحون للخدمة، ولذلك كان 
قد أمر بأّن يرتكوا األوالد سنة ويذحبونهم سنة ُأخرى، 
األوالد«  فيه  يقتل  الذي  العام  يف  موسى  ولد  أن  فكان 
فهل والدة موسى ع يف هذه السنة جعل من أمه تستشعر 
اخلوف عليه فأنزل اهلل عليها وحيًا ؟ أم أن القصة واضحة 
كان  اخلوف  أن  نستشف  ؟  البداية  منذ  ألمه  ومعروفة 
منذ اللحظة األوىل للوالدة بداللة قول اإلمام الباقر )عليه 
السالم(: )فلّما وضعت أم موسى نظرت ِإليه وحزنت عليه 
واغتمت وبكت وقالت: تذبح الساعة، فعطف اهلل املوكلة 
بها عليه، فقالت ألم موسى: ما لك قد اصفر لونك؟ فقالت: 
أخاف أن يذبح ولدي، فقالت: ال ختايف وكان موسى ال 
يراه أحد ِإال أحبه(  وال بأس أن نذكر هنا مسألة اللطف 
اإلهلي واإلرادة اإلهلية القاضية بإمتام أمره فوالدة موسى ع 
يف السنة اليت ُيقتل فيها األوالد ال يف السنة اليت يعفي فيها 
فرعون عنهم فيها رسالة ملن يثق باهلل بأنه مل ولن يرتكه 
اإلرادة  وأن  ضده  حواليه  من  األسباب  كل  كانت  ولو 
اإلهلية ال بد أن تتم مهما حالت دونها األسباب »واهلل ُمِتمُّ 
اْلَكاِفُروَن« بل كانت والدة موسى ع يف  َوَلْو َكِرَه  ُنوِرِه 
تلك السنة فيها قصدية إهلية مستقبلية للناس بأن القادر 
الوحيد على إمتام األمور هو اهلل عز وجل ولو كان موسى 
ع ولد يف السنة الثانية لكان األمر طبيعيا، وهذا األمر 
ينطبق على اآلية )يأخذه عدو لي وعدو له ()تفسري امليزان 
ج14ص191( إذ قال الشيخ الشريازي: » وامللفت أن كلمة 
»عدو« قد تكررت هنا، وهذا يف احلقيقة تأكيد على 
عداء فرعون هلل، وملوسى وبين ِإسرائيل، وأشارت ِإىل أن 
الشخص الذي انغمس ِإىل هذا احلد يف العداء هو الذي 
سيتوىل يف النهاية تربية موسى ليعلم البشر الضعيف أّنه 
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لغنى  باخلصوص  وكشيعة  كمسلمني  املهامجني 
معتقدنا بالطقوس والشعائر، أنا هنا لن أدافع دينيا 
عنها ولكن سأستخدم أسلوبهم يف التحليل النفسي 
وأقرا األمور من منظارهم لتقديم صورة يراها الكل 
أن  اإلجحاف  من  فإن  لذلك  مواقعهم،  اختالف  مع 
نقيم من اخلارج جمتمعا بسبب ما نراه اعتمادا على 
هو  اجملتمع  ألّن  نعتقده،  ما  أو  حضارتنا  مقاييس 
اإلنسان، اإلنسان حبجمه األكرب، فحني نتعامل مع 
جمتمع البّد أن نعامله كإنسان، ندرسه كإنسان نلج 
اىل عمقه حناول فهمه، حتى نسأل األسئلة الصحيحة 
حينها، ملاذا اإلنسان منذ القدم مييل للطقس ؟ ملاذا 
االنسان يقوم بهذه األفعال اليت نراها بال معنى؟ فمن 
يقرا تاريخ الشعوب يف عصور ما قبل التاريخ ويسري 
معهم اىل اليوم سريى أن كل الشعوب مع تباعدهم 
انقطاع،  وبال  يومي  بشكل  بالطقس  تقوم  جغرافيا 

وهذا يثري لدينا أسئلة، فما السبب؟ 
بالد  أرض  ولنختار  مبثال  فكرتنا  توضيح  لنحاول 
وجد  أن  منذ  وحدها  األرض  فهذه  الرافدين  وادي 
اإلنسان وليومنا هذا يقوم اإلنسان بطقوسه املختلفة 
عليها دون انقطاع، واالنسان يقوم بذلك حتى يف أبعد 
نقطة يف العامل ولو نظرت، سرتى من العادات العجب 

من  جمموعة  متتلك  التاريخ  عرب  حضارة  كل 
االعتقادات اليت تكونت لديها إما نتيجة دين مساوي 
أو وضعي أو جتديد فكري جملموعة مصلحني بكل 
تكون  أسباب  عد  أو  حصر  نستطيع  ال  األحوال 
فهذه  ذلك  بعد  جدا،  شائك  أمر  فهذا  ما،  حضارة 
على  الواقع  أرض  على  فعليا  تنعكس  االعتقادات 
شكل طقوس حتاكي ثقافة واعتقاد هذه الشعوب، 
أو  األديان  علم  مبجال  الباحثني  شان  هذا  وأيضا 
األنثروبولوجيا ولكن أحاول أن أقتبس منهم ما يفيد 
موضوعنا احلالي، يذكر خزعل املاجدي يف كتابه 
الدين  إّن مكونات   : االهلة(  و )خبور  األديان(  )علم 
فالطقس  واألسطورة(  والطقس  )املعتقد  الرئيسية 
فكل  لألسطورة،  ومتثيل  للمعتقد  انعكاس  عدنا 
يؤمن  نابع من روح اجملتمع ووجدانه ومبا  طقس هو 
الطقس  حورب  باملعتقد  الطقس  ارتباط  بسبب  به، 
األديان  علم  يف  املتخصصني  كتب  يف  عليه  وشنع 
ال  األساس  من  ألنهم  االساطري،  وعلم  واالجتماع 
يؤمنون مبعتقد ما، بالتالي فإّن إسقاط املعتقد سوف 
يفرغ الطقس من أي أهمية وعلى هذا األساس عومل 
بدائية اجملتمع، فاجملتمع  يدل على  الطقس كشيء 
املتمسك بالطقوس هو جمتمع بدائي، حنن من ضمن 

عــالج مجـانــي
نرجس هاشم آل ديان 
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الشعائر هي  أو  الطقوس  تلك  استنزال عطفه، كل 
عالج جماني يستطب بها اإلنسان نفسيا ويدفع اهلم 
اليت  اجلهة  بأن  ثقة  على  وهو  يتقدم  األمل  و  عنه 
بيت  وآل  اهلل  على  التوكل  وهذا  ستنجيه  قصدها 
ذاته طمأنينة ال  وآله( هو حبّد  النيب)صّلى اهلل عليه 
حصر هلا » الَِّذيَن آَمُنوا َوَتْطَمِئنُّ ُقُلوُبُهم ِبِذْكِر اهلل  َأاَل 

ِبِذْكِر اهلل َتْطَمِئنُّ اْلُقُلوُب« سورة الرعد-28 
فالقلب الذي يدخله اإلميان احلقيقي باهلل لن خياف 
نوازل املستقبل وال خطأ حساباته فكل الطرق وضعها 
اهلل لصاحلنا أو هناك أعظم من هذا الشعور ومن هذه 
رغد  لإلنسان  تعطي  الشعائر  هذه  بالتالي  القناعة، 
العيش مطمئنا مبا كتبه اهلل راجيا استجابته، فوجود 
قرب اإلمام احلسني )عليه السالم( وكل قبور أولياء 
اهلل يف العراق وإقامة الشعائر قربها هي ثروة نفسية 
على  املثقل  شعبًا كشعبنا  تعني  شيء،  يضاهيها  ال 
جتاوز الصعاب اليت مير بها فهي عالج جماني لكل 
اليت  والنكسات  الصعبة  فالظروف  املثقلة،  األرواح 
على  سلطت  لو  والقهقرة  باخليبة  منا  الفرد  تصيب 
شعب أجنيب خاٍل من اإلميان الروحي لقتل السكان 
حزينة  قصيدة  لك  ينشد  أحدًا  ترى  لن  أنفسهم، 
ميارس  أحدًا  ترى  ولن  العراقيون  ينشدها  كاليت 
شعائره بصدق كما منارسها حنن العراقيون ، فكل 
يتوجه  بشهر حمرم  يقتل  لسنة  تكدس  الذي  األمل 
الناس هلناك طلبا للرمحة والغفران فإن نظرنا نظرة 
جمردة من أي خلفية عقائدية فالراحة النفسية اليت 
اإلمام تكفي ألحقية هذه  وذلك  األجواء  تلك  تهبها 
املمارسات، الثقة اليت تفوح كالعبري ليدخل قلب كل 
الدنيا  أهوال  وأن كل  مراده حمقق  بأن  الثقة  زائر 
مدفوعة عنه، ذلك األمان النفسي ال يصنعه شيء  يف 
العامل فال يساويه سوى وقوف جيش بصفك، ليحقق 
مراده فحتى ولو أنكرنا املدد الغييب فعامل كمستوى 
النفسي  والتحليل  النفس  علم  جمال  كبري  فرويد 
يذكر بكتابه )الطوطم و التابو( أّن اعتقاد اإلنسان 
التام بأّن هذا الشيء مهم وسوف يؤثر عليه ويشفيه 
أو يضره فبالفعل سوف حيدث ذلك، ويذكر أيضا 
حتت عنوان تابو الزعماء بأّن الشعوب البدائية كانت 
تعتقد بأّن الزعيم ميتلك قوة عظيمة فإذا المس أي 
شخص الزعيم باخلطأ أو استخدم أحد حاجاته فانه 
حسب اعتقادهم سوف يالقي حتفه و بالفعل ما متر 
ساعة إاّل وتراه متوسد الرتاب مفارق احلياة، ويذكر 
ميارسون  كانوا  إنكلرتا  ملوك  عهد  يف  أن  أيضا 
سلطانهم لشفاء داء السل اخلنزيري هلذا يسمى الداء 
امللكي، فحتى وإن جتردنا من نظرتنا اإلميانية فان 
نتائج عجيبة ختفف عن  بها  واإلميان  الطقوس  هلذه 
حرف  العقل  مقتضيات  من  فليس  الكثري،  اإلنسان 
اجملتمع لنصنع منه جمتمعًا ماديًا خاليًا من االعتقاد 
فهذا حبد ذاته استنزاف خطري جدا سيوهنه ويقتله 

ببطء.

الشعوب وجييد  الرتاث مرتعة بسرد طقوس  فكتب 
فريزر  والسري  واملاجدي  كتبه  يف  السواح  فراس 
وتايلور وكل أولئك املختصني الذي ال جمال لذكر 
أن  لنتيجة  الشعوب، ستصل  عادات  حول  سردوه  ما 
اإلنسان مل ولن ينفصل يوما عن طقوسه، ملاذا هذا 
بال  بهلوانية  يرونها  اليت  احلركات  بهذه  الذوبان 

فائدة؟
لن  الذي  االجتماعي  العجيب  الكائن  هذا  اإلنسان 
يقاوم العيش وحيدا، أسوء كوابيسه هي أن يسجن 
لوحده أو ينبذ من قومه، ببساطة ألنه ضعيف: »َوُخِلَق 
اإِلْنَساُن َضِعيًفا« النساء -28، وقال تعاىل »ِإنَّ اإْلِْنَساَن 
ُه  َمسَّ َوِإَذا   * َجُزوًعا  رُّ  الشَّ ُه  َمسَّ ِإَذا   * َهُلوًعا  ُخِلَق 

رْيُ َمُنوًعا *« املعراج-21-19. اخْلَ
هذا الضعف والوهن الشعوري أكثر من كونه واقعيًا 
وجسديًا، الرهاب من اخلارج املليء باملشاق واألخطار 
واألمور اليت ال يتحملها اإلنسان من مصائب وأهوال، 
من أين حيصل على العيش الرغيد والسكون وكل 
شعور  الصغري،  بيته  خارج  له  تقف  األهوال  هذه 
عجزنا  أثبت  احلديث  فالعلم  حقيقي  هذا  اإلنسان 
بشكل رهيب جدا، فأنت حني تقرأ املقال هذا من 
املمكن أن يبتلع كوكبنا ثقب أسود صغري ويضيع 
عليك متعة إكمال قراءة املقال، يذكر العامل ستيفن 
هوكينج يف كتابه »تاريخ موجز للزمن« ما يلي: »لدينا 
دليل على وجود ثقب اسود أكرب كثريا من الشمس 
الف ضعف كتلة مشسنا  مائة  تقارب من  له كتلة 
تقرتب  اليت  اجملرة  جنوم  مركز جمرتنا،  يف  وذلك 
بددا  ستتمزق  األسود  الثقب  هذا  من  شديدا  قربا 
بسبب فارق اجلاذبية على جانبيها القريب والبعيد«، 
العقل، هذه  يتصورها  نقطة  أبعد  إىل  حنن عاجزون 
السحري  احلل  العلماء هي  يستهجنها  اليت  الطقوس 
المتصاص القلق واهلم من اإلنسان، هل تتصور العيش 
تفكر  واليت  واحلالية  املاضية  مشاكلك  كل  مع 
أنها ستلحق بك باملستقبل مع كل اهلواجس ولرغبات 
عيشنا  أن  نقول  وبعدها  والتخوفات  واالنكسارات 

رغيد ؟؟
هل كان الطبيب النفسي متوفرا بتلك األزمنة حيل 
العقد الداخلية لإلنسان؟ ال، يهرب اإلنسان من عامله 
املادي إىل فسحة عامله الروحي، بعمق ذاته يستشعر 
بها  يتمسك  ضعفه،  وال  وهنه  يناهلا  ال  قوى  وجود 
وجيلس حتت ظالهلا اماًل بالنجاة بعد أن تقطعت عنه 
النساء يف  النجاة، حتضرني وبشدة صور  كل سبل 
يبحن  السالم( جيلسن  )عليه  احلسني  اإلمام  حضرة 
يشتكني ضعف  ما جيول خبواطرهن  بكل  لإلمام 
ظاملا  يشتكني  وتعبه  مرضه  أهمهن  ومريضا  احلال 
ليس هلن سبيل على رده، تدخل تلك األمهات والكثري 
بأرواح مرتاحة  ليخرجن  بقلوبهن  واألمل  من احلسرة 
راجني  اهلل  شعائر  إلقامة  يعمدون  مطمئنة،  ونفوس 
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قـرحت جـفونك مـن قـذى وسـهاد

فـأسـل فــؤادك مـن جـفونك َأدْمـُعًا

هــــو طــاهــرا  إمــامــا  وانــــدب 

جسمه من  ضـنا  الـبلوى  أبـقت  مـا 

الثرى فوق  الذي  النطع  على  ملقى 

أمــامــه تــضــج  أليــتــام  يــرنــو 

ولـصـبية تـدمـي الـسـياط مـتـونها

حـواسـر الـنـيـاق  فـــوق  ولـنـسـوة 

كـامال بـدرا  الـسبط  جـبني  ويــرى 

الـخيام سعريها فـي  يـلهب  والـنار 

أغـاللـه فــي  يــئـن  عـلـيـه  لـهـفـي 

بـنحره الـحديد  وجـامـعة  مـضـنى 

إلـى بـلد  مـن  األضـغان  بـه  تـحـدو 

والــشــام إن الــشـام أفــنـى قـلـبـه

لـم يـلق فيه سوى القطيعة والعدى

سـل عـنه طـيبة هـل بها طابت له

حـياته طـول  الـزاد  طـعم  ذاق  هـل 

أمــيـة ولــيــد  فــجـنـى  بــــه  أودى 

فــؤاده ومــأل  سـمـا  قـضـى  حـتـى 

ى َوُسَهاِد
ً

ذ
َ

َك ِمْن ق
ُ

ون
ُ

 ُجف
ْ

ِرَحت
َ

ق

شعر: المرحوم الشيخ عبد المنعم الفرطوسي

إن لـــم تــفـض لـمـصيبة الـسـجاد

واقــدح حـشاك مـن األسـى بـزناد

ســيـد لـلـسـاجدين وزيـنـة الـعـباد

بـادي خـيال  ســوى  الـعـليل  وهــو 

ألـــقــوه مـــنــه بــقـسـوة وعــنــاد

الــحـادي وراء  إعــــواال  وتــعــج 

األجـيـاد عـلـى  أطــواقـا  فـتـصـاغ 

وأعـــادي أراذل  بــأســر  تــسـبـى 

الــمـيـاد الــذابــل  بــأفــق  يــزهــو 

لـرمـاد ضـرامـها  اسـتـحال  حـتـى 

بـاألصـفـاد ويُــقـاد  الــعـدى  بــيـن 

قــيـاد شـــر  مــنـه  يــعـانـي  غــــل 

إلــــى األحــقــاد بـــلــد وتـسـلـمـه 

لــنــفــاد بـــصــبــره  وآل  ألــــمـــا 

والــحـسـاد األعـــــداء  وشــمــاتـة 

بــرقـاد نــواظـر  الـحـسـيـن  بــعــد 

بـــالــزاد دمـــعـــه  ويـــمـــزج  إال 

الـهادي ولـيد  عـلى  الـخبيث  وهــو 

فــــؤاد كــــل  مــــداه  تــحــز  ألــــم 
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منذ نشأة اإلنسان األوىل , بدأ الوعي اجلمالي يتشكل وبدأ اإلنسان حواره مع الطبيعة إلثبات 
عالقات  عقد  خالل  من  التشكيلية  مفرداته  أوىل  فصاغ  عليها،  والتفوق  والسيطرة  وجوده، 
وجدانية بينه وبني الطبيعة يف خطاب مفتوح ومباشر باستخدام رموز معربة عن تلك الطبيعة 
ومفرداتها،مكونًا بذلك لغة بصرية تعبريية اعتمدت على احلس والتجربة ونفذت إىل جوهر 

األشياء وباطنها. 
اإلبداع الفلسفي للفن واجلمال:

وإذا كان اإلنتاج الفين األول ذاتيًا يعتمد على خمرجات يدوية , خبالف ما نشاهده اليوم من 
وهذه   , وتقنياته  الفين  العرض  أنظمة  بل وحمدثة حتى خلخلة يف  أسلوبية،  وانقالبات  ثورات 
الشكلي،  اجلانب  هما  جانبني  اجلمالي يف  املوضوع  الفين يف  التاريخ  عرب  التحوالت كانت 

والتقين .
كانت املعجزة اإلغريقية يف اجملاالت اإلبداعية الفلسفية والفن واجلمال , قد وصلت إىل قمة 
ذلك العصر الذي مسي بالعصر الكالسيكي , والذي بعث مرة أخرى يف عصر النهضة يف 

أوربا،وأمتاز بثالث خصائص رئيسية هي :
أوال االنسجام الرياضي والتناسب يف اإلحجام والنسب واحليوية يف احلركة وخاصة يف اجلسم 

اإلنساني.
ثانيا النزعة اإلنسانية وجعل اجلسم مقياس للجمال,)فينوس( مثااًل للمرأة , و)ابولون( مثااًل للرجل.

وثالثا النبل والوقار والعظمة األخالقية.
املصطلحات والتعابري اجلمالية

فظهرت املصطلحات األوىل لعلم اجلمال عند اإلغريق القدماء،ويف إشعار هومريوس على وجه 
التحديد, عندما استعمل التعابري اجلمالية مثل الرائع واملتناسق واجلميل، وهو يرى كل ما هو 
رائع ومتناسق هو موضوعي ميكن فهمه واالستدالل عليه باحلواس، وهنا نرى تداخل أفكار 
املثالية . كما حبث فيثاغورس )572-497( ق.م عن األسس  الواقعية مع أفكاره  هومريوس 
املوضوعية للظواهر اجلمالية، إذ ميكن فهم هذه األسس عن طريق املقاييس الكمية , وهي 
نظرية استطاعت إن تصوغ أفكارها اجلمالية يف صيغ رياضية , والعدد هو األساس يف العالقات 

اجلمالية .
 أما هرياقليطس )576-480( ق.م أول من قال بالنسبية يف اجلمال , والتناسق يتحقق من خالل 
وحدة األضداد مثل تداخل األسود واألبيض واألصوات العالية واملنخفضة يف املوسيقى , والتناسق 

املبطن الغامض أمجل من التناسق الظاهر , ألنه يدعو الكتشاف اجملهول .
أما سقراط فيؤكد على العالقة العضوية بني اجلمال واألخالق , وكانت مساهمته يف تطوير 
األفكار اجلمالية عندما اعترب اإلنسان هو املوضوع الرئيسي للفن , مع اإلشارة إىل الرتابط بني 

الرائع واملفيد واهلادف.

د. أحمد عبيد كاظم - جامعة الكوفة / كلية الرتبية

الوعي الجمالي 
يف العصر الكالسيكي اإلغريقي
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والقمر  والرايات  والعشق  النهُر 
منحدٌر  الشمس  كفرات  وقلبه 
خطوُتُه  الِعْشِق  ضراِم  سعرِي  فمن 
داليًة  االنهاَر  مَحَل  وجوُدُه 
فاعتصَمْت  اجلوَد  َيُزمُّ  وبالنياِط 
به ُأحيط  مّلا  عال  طريا  وكاَن 
مراكُبها مساواٌت  اهلباِت  أعطى 
قيامِتها مْن  فقامْت  اجلراَح  نادى 
أثرا تقتفي  دهٍر  ألِف  مْن  فاألرُض 

ُمْعِلَنًة    األحالِم  آَيُة  َزْلَزَلْت  قْد   
دوا الرحيَل  انَّ  ُينبُئُهْم  كان  قد 

َخرَبٌ  َنْزِفِهْم  من  أتى  مّلا  والكون 
عطشا أينعوا  مّلا  الَفجَر  وأترعوا 

نطَقْت  قْد  اآلماِق  ُلَغِة  يف  والشمُس 
ُحِرُزوا  قد  العرِش  ُمتوِن  يف  وانَّهم 
َجْذَوُتُهْم  امِلْشكاِة  َبْهَجِة  يف  وزاَد 
مهاَبِتِهْم مْن  ماَلْت  الَغْمِر  خواِئُض 

الَكفُّ حني رمى  النهَر جوُد  وحاصر 
قطعت  أكفُّها  حني  األرُض  ومالت 
مضطربا الَكْوُن  كان  النواِجِذ  بنَي 

بهاَمِتِه  مْسَتّكا  امَلوُت  ُيْسَمُع  ال 
قافلٌة البيِد  أحجياِت  فامّنا 
صفحُتهم األرِض  ووجُه  الزماُن  ُهُم 

ُحْز  لَيْشَرَب  الُثكاىل فما دمٌع  ابن  يا 
نطَقْت  قْد  اآلماِق  ُلَغِة  يف  والشمُس 
َتْعِقُدها جئَت  مّلا  القياماِت  َسِل 
تلَبُسُه املاِء  كثوِب  ْنعون  مُمَ

اخلطر حاقها  واألمانْي  وقربة 
الَظَفُر  َخْطُوها  ُفيوٌض  السماِء  ِمَن 
النَظُر  أغماُدها  فكَرٌة  وحّدُه 
تنتظُر الطفِّ  وشفاُه  بنزِفِه 

سوُر  َنْزُفها  بدماٍء  مياهه 
فانكسروا األعواِد  على  رأسا  فحطَّ 
نَظُر وامَلدى  شراٌع  النحوُر  بها 

َسَجروا   ما  واألْقداُح  املوَت  لتشَرَب 
َيْنَبرِتُ الفجِر  كُجْنِح  نبّيا  َزْندا 

ينهمُر   املاِء  جُبْرِح  َنْهرا  كفيه 
تنقِهُر  حني  فَتْنمو  النفوَس  يْشفي 
الِفَكُر به  واكتّضْت  الُفْلُك  به  َقّرْت 

والُعُصُر  امَلْزُهوُّ  الَشَفُق  فيوِرُق 
ادَخُروا ما  اإلصباُح  وارَتدى  ُفصوهَلُْم 
ُنُذُر بُهْم  ُتْسَتدعى  الَغْيِب  عامَلِ  يف 
انَشَطُروا الزيتوَنِة  ويف  أضاؤوا  مّلا 
والُقْطُب َشدَّ َرحى األصالِب فانفَطُروا
امَلَطُر جوِدِه  يف  فارمَتى  غياَثُه 

َقَمُر  رايٌة  لتعلوا  السماء  اىل 
؟ َسَقُر  أْم  العّباِس  مُلى  يف  أصارٌم 
الَقَدُر أبصَر  ما  أسَرَجْت  وعيُنُه 

عرَبُوا  اعناِقِهْم  على  رجاٌل  بها 
َخَطُروا كلَّما  مجيال  ُيَقلَّبوَن 
تْبَتَكُر للَصرْبِ  ُسُبٌل  وما  َنُكْم 
ادَخُروا ما  اإلصباُح  وارَتدى  ُفصوهَلُْم 
َطَهُروا مَبْن  أشالًء  لتعرَج  َطّفا 
َجَهروا َلْو  األزماُن  بها  العطايا  كلُّ 

شعر : شاكر القزويني

يف جوده املطر



 ولكن مل يستطع الكثري منهم أن يوصل القارئ 
السالم( وجتسيده  )عليه  اإلمام احلسني  إىل جمد 
تامة  ببالغه  شعره  يف  املالمح  واضحة  كصورة 
القريبة لعظمته عليه السالم مثل  وإيصال الصورة 
السيد أبي احلسن حممد بن احلسني بن موسى بن 
الكاظم  موسى  بن  إبراهيم  بن  موسى  بن  حممد 
زين  علي  بن  الباقر  حممد  بن  الصادق  جعفر  بن 
العابدين بن احلسني بن علي بن أبي طالب )عليه 
الذي  )359هـ(  الرضي  بالشريف  املُلقب  السالم( 

أشعر  أنه  على  واملؤلفني  املؤرخني  أكثر  أمجع 
الطالبيني ممَّن مضى منهم وَمن غرب .

تميـّز الشاعرية ورصانة البنية
 لقد امتازت الطفّيات املستقرأة من ديوان الشريف 
يف  عنده  قصيدة  أقصر  بلغت  إذ  بالطول  الرضي 
هذا الشأن ستًة وعشرين بيتًا، وأطوهلا اثننِي وستنَي 
بيتًا، مما يدلل على طول نفس الشريف الرضي يف 
التعبري عن عنفوانه الشعري وإحساسه األخاذ جتاه 
مسك  إىل  تشري  كما  الشعرية،  التجربة  موضوع 

م. م ختام محمود الغراوي

الطفيـّات يف شعر الشريف الرضي

تحتل الَطفيـّات ركنا بارزا يف شعر الرثاء، ويقصد بالطفيات تلك األشعار أو القصائد التي تضمنت 
وصفا أو رثاًء لإلمام الحسني )عليه السالم( وأهل بيته وأصحابه وما جرى على عياله ونسائه من بعد 
استشهاده يف واقعة الطف األليمة منذ حلولها إىل اآلن، وال ريب يف أن املوضوع األساس للطفيات 
هو الرثاء ولكنه رثاء ذو طبيعة عقائدية دينية سياسية يختلف بالخصائص واملميزات عن  النوع 
اآلخر من الرثاء املعروف يف الشعر العربي ومن هنا تنبع خصوصية الطفيـّات وأهميتها التاريخية 
واألدبية، ملا لها من أثر يف نقل الحالة الوجدانية بني الشاعر واملتلقي ونقل األخري إىل حيث تصور 
واقعة  انتشارا هي  الشعرية  الصور  أكثر  إذ من بني  املقصود،  الحدث  مع  يتوافق  األبيات بشكل 
الطف، التي ألهمت الكثري من الشعراء ليصوروا لوحاتها املؤملة، ومهدت أمامهم السبيل الستذكار 

لحظاتها،
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الشاعر أدواته الشعرية حبيث ال يضيع على املتلقي 
نشوته بالتحام القصيدة ووحدة مشاعرها من بدئها 
مل  األمر  وهذا  نهاية،  بال  وكأنها  نهايتها  حتى 
يكن متعلقًا بالطفيات فحسب وإمنا بأغلب شعره  
متكن  عديدة  قصائد  الشأن  هذا  يف  فللشريف 
)عليه  احلسني  اإلمام  قضية  تصوير  من  خالهلا 
وصورة  سلس  تارخيي  بتسلسل  وظالمته  السالم( 
آن، ويف  القوة واحلزن يف  ملتهبة حية مجعت بني 

طليعتها قصيدته الرائية إذ يقول :
يوٌم حدا الظعُن فيه بابن فاطمٍة

سنان مّطرد الكعبنِي مطروِر
وخّر للموِت ال كفٌّ تقّلبه

إاّل بوطًئ من اجلرِد احملاضرِي
ظمآَن سّلى جنيُع الطعِن غّلته 

عن بارٍد من عباِب املاِء مقروِر
كأن بيض املواضي وهي تنهبه

ناٌر حتّكم يف جسٍم من النوِر
هلل ملقًى على الرمضاِء عضَّ به

فُم الردى بني إقداٍم وتشمرِي
حتنو عليه الرُّبى ظاًل وتسرته 

عن النواظِر أذياُل األعاصرِي
تهابه الوحُش أن تدنو ملصَرِعه

وقد أقام ثالثًا غري مقبوِر
إن الشاعرية اليت مّتيز بها الشريف الرضي ترمجت 
يف هذه األبيات بروعة التصوير والتنسيق بني الرؤية 
الدقة  املتناهي  واالختصار  احلسني  لإلمام  احلية 

ملصرعه مع جتسد عظمته حيا ومقتوال. 
الشعر ورسالة العقيدة

      إذا كان الرثاء عند النقاد القدامى من باب 
املديح، فإّن الشريف الرضي مجع بينه وبني العزاء 
الواصفة  القصائد  من  طفياته  يف  والرثاء  والتأبني 
لواقعة كربالء، وقد أكثر الشاعر من استعمال 
طفياته وفيها تظهـر بالغـة أسـلوبه يف إيصال املعاني 
عن  ويعرب  عنها  التعبري  يف  تستعمل  اليت  الدينية 
لوعته وحزنه الشديد على ما حّل بالدين باستشهاد 
اإلمام احلسني )عليه السالم( واليت ترمجت عقيدة 
الشاعر احلقة واخالصه املنقطع إَلل البيت عليهم 
السالم، كما ترمجت التمكن العالي من القصيدة 
جبميع فنون الشعر، وميكن مالحظة عمق التفجع 
املشجي ووحدة املصري مع امامه املنحور يف االبيات 

اليت يقول فيها :
ولي كبٌد مقروحٌة لو أضاعها

من السقم غريي ما بغاها بناشِد
تأّوبين داٌء من اهلمِّ مل يزل

بقليَب حتى عادني منه عائدي

تذكرُت يوم السبِط من آل هاشٍم
 وما يومنا من آِل حرٍب بواحِد

وظاٍم يريُغ املاء قد حيل دونه
سقوه ذباباِت الرقاِق البوارِد

أتاحوا له مّر املوارِد بالقنا
على ما أباحوا من عذاِب املوارِد

ثم ينقلنا شاعرنا اىل حالة اجلزع اليت تنتابه وحالة 
االمل الذي ينهش قلبه ويقرح كبده وهو يناجي ابن 
نبيه املقتول رابطا بني مصيبته ومصيبة سيدة نساء 

العاملني عليها السالم ، قائال:
مل يبَق ذخٌر للمدامِع عنكم

كال وال عني جرى لرقاِدها
شغل الدموع عن الدياِر بكاؤنا

 لبكاِء فاطمة على أوالِدها
مل خيلفوها يف الشهيد وقد رأى

دفع الفرات ُيزاُد عن أورادها
أترى درت أن احلسني طريدة

لقنا بين الطرداء عند والدها؟
كانت مآمت بالعراق تعّدها

أموية بالشاِم من أعياِدها
ما راقبت غضَب النيبِّ وقد غدا

زرع النيب مضّنة حلصاِدها
نسُل النيبِّ على صعاِب َمطيِّها

ودم النيب على رؤوِس صعاِدها
ومل ينس الشريف الرضي ان يرتجم فجيعة االمام 

احلسني عليه السالم بقوله:
أترى درت ان احلسني طريدة 

لقنا بين الطرداء عند والدها
كانت مآمت بالعراق تعدها

أموية بالشام من اعيادها
ثورية الشعر ونضاالته

وبرغم احلزن الذي كان يطبع على قلبه ااّل أّنه مل 
يفته أن يصور اجلانب الثوري لواقعة الطف، متعجبا 
اإلمام احلسني  لـه  تعّرض  الذي  واجلور  الظلم  من 

)عليه السالم( ومتمنيا فدائه بنفسه بقوله:
يا حسامًا فّلت مضاربه

 اهلام وقد فّله احلساُم الصقيُل
ياجوادًا أدمى اجلواد من الطعن

 وولي وحنره مبلوُل
حجل اخليل من دماِء األعادي

 يوم يبدو طعٌن وختفى حجوُل
أتراني أعري وجهي صونًا 

وعلى وجهه جتول اخليوُل
أتراني ألذُّ ماًء وملا يرو

َ من مهجِة االماِم الغليُل
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قبلته الرماُح وانتضلت
 فيه املنايا وعانقته النصوُل

يا غريب الديار صربي
غريٌب وقتيل األعداء نومي قتيُل

مقصورته الشهرية
يف  روحه  عصارة  اسقط  بأّنه  الشاعر  ويوصف 
الفين معربة عن األمل  بعطائها  املشهورة  مقصورته 
فكانت  أفقًا،  أكثر  بروح  العميقني  واحلزن 
الدقة  قريبة  فنية  لوحة  عن  عبارة  املقصورة  هذه 
لذلك اليوم املأساوي على إيقاع حزين خيتصر يوم 
اخلامسة  الطفية  يف  القلوب  يف  حيا  ويبقه  الطف 
اليت  نظمها يف أخريات حياته، وهي أشهر وأطول 

طفياته، إذ بلغت اثنني وستني بيتًا، مطلعها:
كربال ال زلت كربًا وبال

مالقي عندِك آل املصطفى 
كم على تربِك ملا صرِّعوا

من دٍم ساَل ومن دمٍع جرى
كم َحصان الذيل يروي دمُعها

ها عند قتيٍل بالظما خدَّ
متسُح الرتَب على أعجاهِلا

عن ُطلى حنٍر رميٍل بالدما
وضيوف لفالٍة قفرٍة 

 نزلوا فيها على غري ِقرى
مل يذوقوا املاء حتى اجتمعوا

حبدى السيف على ورد الردى
وصف  عن  الطرف  شاعرنا  يغض  أن  ميكن  وال 
أقسى  أمام  السالم  عليه  احلسني  اإلمام  شجاعة 
اللحظات اليت تعرض هلا، جامعا بني تلك اللحظات 
يعرف  ما  منتجا  بالنفس  املواساة  وبني  املؤملة 
يعطي  االنفعال، كما  وتراكم  الصور  ب»تراكم 
وجيلب  الصورة  إىل  مضافا  موسيقيا  إيقاعا  أيضا 

انتباه املتلقي إليه«  إذ يقول:
أتراني أعري وجهي صونا

وعلى وجهه جتول اخليول
أتراني ألذ ماء وملا يروا

من مهجة اإلمام الغليل
قبلته الرماح وانتضلت فيه

املنايا وعانقته النصول
ويكثر الرضي يف طفياته من الصور احلزينة اليت 
احلزن  حالة  عن  تعبريا  واألنني  الزفرات  ختتلجها 
العميق اليت يعيـشها واستحالة ما يتمناه وحيلم به 

أين عنكم للذي يبغي بكم
ظل عدن دونها حر اللظى

أين عنكم ملضل طالب
وضح السبل وأقمار الدجى 
فوزا  أهلل  رسول  مع  يرجو بكم  للذي  أين عنكم 

وجناة
ونالحظ ان الشريف الرضي خيتزل كل آالمه بيوم 
كربالء ويصوغ من نفسه أملا لذلك املصاب اجللل 

اذ يقول :
وربَّ قائلٍة، واهلمُّ ُيْتحفين

بناظٍر مْن ِنطاِف الدمِع ممطوِر
خفِّْض عليَك، فلألحزاِن آِونٌة

 وما امُلقيُم على ُحْزٍن مَبْعذوِر
ْمُع الِئَمُه فُقْلُت: َهْيهاَت فاَت السَّ

ال ُيْفَهُم احُلْزُن إالَّ يوَم عاشوِر
وحدة الدم وموروث الشعر القديم

االمام  مع  حديثه  الرضي  الشريف  خيصص  ثّم 
الذي  الدم  بوحدة  وخياطبه  السالم  عليه  احلسني 
يربط بينهما شاكيا إليه ذلك األمل الطاغي الذي 
املرة  هذه  فالشكوى  احلفيد جلده  لفقد  يسلو  ال 
ليست كتلك اليت يشتكيها الناس إلمامهم بل هي 

عالقة بني اجلد حبفيده قائال: 
يا جدِّ ال زاَل لي همٌّ حيرُِّضين

ُموِع ووْجٌد غرُي مْقهوِر على الدُّ
والدمُع حتفُزُه عنْيٌ ُمَؤّرقٌة

َحْفَز احلنّيِة عْن َنْزِع وتْوترِي
إنَّ السلوَّ حمَلظوٌر على َكِبِدي

وما السلوُّ على قلٍب مَبْحُظوِر
املوروث  طوع  الشاعر  أّن  بالذكر  اجلدير  ومن 
بنية  ليصوغ  الطلل  على  بالوقوف  القديم  الشعري 
جديدة وطلاًل جديدًا هو طلل كربالء ومنازل االمام 
تأكيد أمسى  السالم( وهي بكل  )عليه  احلسني 

وأعمق من الطلل اجلاهلي ، فيقول:
ا ِقْف بي، ولْو َلْوَث اإلزاِر، فإمنَّ

هَي مهَجٌة َعِلَق اجلوى بفؤاِدها
ِف حيُث غدا ُمراُق دماِئها بالطَّ

وُمناُخ أينقها ليوِم جالِدها
القفُر ِمْن أْوراِقها، والطرْيُ مْن

اُقها، والوحُش ِمْن ُعوَّاِدها ُطرَّ
ا  ُموِع، وإمنَّ جتري هلا َحَبُب الدُّ

َحبُّ الُقُلوِب يكّن من أْمداِدها
يا َيْوَم عاُشوراَء َكْم لَك َلْوَعًة

ترَتَّقُص األْحشاُء ِمْن إيقاِدها
ويف اخلتام لعلنا نستطيع أن نقول إّن املعاني الدينية 
خطابـه  بها  ومسا  الرضي  الشريف  تشربها  اليت 
الـشعري هلا األثر الكبري يف تلوين  أشعاره بصبغة 
انتسابه  امليل للطّفيات وأجادتها، كذلك فقد أثر 
إعطاء  يف  السالم( كثريا  )عليهم  البيت  أهل  اىل 
تلك األبيات خاصية دون غريها من القصائد، مما 
خّلد روحه لتبقى على مرِّ األزمان، متوهجًة بنور ما 

ترك من آثار.
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إعداد:
هاشم الباججي

صدر حديثًا

كتاب يف سطور

مكتبات نجفية

أخبار ثقافية
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الدائم  للكتاب  معارض  ثالثة  املقدسة  العلوية  للعتبة  العامة  األمانة  افتتحت 
يف احمليط اخلارجي للصحن احليدري الشريف تيمنا بعيد اهلل األكرب عيد 

الغدير األغر.
ومّثن األمني العام املهندس الشيخ راضي، جهود مالكات شعبة اإلصدارات 
روافد  اليت ستكون  الساندة  واألقسام  املعارض  أروقة  لتأهيلها  واملطبوعات 

علمية مهمة للمجتمع .
ويقع أول املعارض اليت افتتحت عند جهة باب القبلة ، فيما يقع الثاني عند 
جهة باب الشيخ الطوسي ، بينما شهدت مدينة اإلمام الرضا ) عليه السالم( 

للزائرين بطريق احلولي ثالث املعارض املفتتحة .
-------------------------

العتبة الحسينية تؤهل شارعًا تراثيًا
 قرب مرقد اإلمام الحسني عليه السالم

للعتبة احلسينية  التابع  ومداخلها  القدمية  املدينة  أعلن قسم شؤون خدمات   
املقدسة عن وصول نسبة اإلجناز يف أعمال تأهيل شارع ديوان آل شهيب أحد 

الشوارع الرتاثية يف مركز مدينة كربالء إىل أكثر من )%90(.
وقد مشلت األعمال إزالة الشبكات القدمية وتأسيس شبكة جديدة من املاء 
واجملاري بالتعاون مع الدوائر اخلدمية  يف احملافظة، وسيتم إضافة إنارة حديثة 

ونشرات ضوئية مميزة يف الشارع.
األسواق  من  عدد  تأهيل  أنهت  كانت  املقدسة  احلسينية  العتبة  أّن  يذكر 
والشوارع واألزقة يف مركز مدينة كربالء من أجل إظهارها مبظهر حضاري 

يليق بسكانيها وزوارها، مع مراعاة البعد الرتاثي والعمق التارخيي للمنطقة.
----------------------------

مركزُ ترميم وصيانة املخطوطات يف العتبة العباسية
 يرمـّم مصحفًا نفيسًا 

ترميم  عن  املقّدسة،  العّباسية  العتبة  خمطوطات  ودار  ملكتبة  التابع  املخطوطات  ترميم  مركز  أعلن 
مصحٍف نفيس وهو من مقتنيات إحدى املؤّسسات العلمّية يف حمافظة النجف األشرف، وهذا املصحف 
نفاسته  تعود  الرابع عشر اهلجرّي،  القرن  بداية  تاريخ نسخه إىل  يعود  الذي 
املزّجج  بالغالف  يسّمى  الذي  اخلارجّي  الغالف  على  املوجودة  الزخارف  إىل 
)الالكي(، باإلضافة إىل الزخارف النباتّية والكتائب والتذهيب املوجودة على 
الورق، فضاًل عن أمساء السور اليت ُكتبت بالذهب اخلالص، وبعد ذلك شرع 
املركز بأعمال الرتميم والصيانة بناًء على الفحوصات املختربّية اليت ُأجريت 
على املخطوط يف املخترَبْين البايولوجّي والكيميائّي، فتّم وضع خّطٍة للرتميم 

والصيانة من خالل توصيات املخترَبْين .
وبعدها ُرّمم املصحُف وفق أحدث طرائق وآلّيات الرتميم املّتبعة، دون أن يؤّثر 
اليت  التارخيّية  والدالالت  هوّيته  على  احلفاظ  مع  املخطوط،  أصل  فى  ذلك 
حيويها، وقد أجنز العمل يف وقٍت قياسّي، مع عمل نسخٍة كمبيوترّية خاّصة 

باملصحف للحفاظ على أصلها.

افتتاح ثالثة معارض للكتاب الدائم تيمنا بعيد الغدير األغرأخبار ثقافية
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صدر حديثًا كتاب
 ) اإلكمال ملنتهى املقال يف أحوال الرجال(

صدر حديثا كتاب  )الكمال والجمال يف القرآن الكريم(

صدر حديثا كتاب  )االجتهاد املقاصدي واملناطي(

صدر حديثًا

العتبة  يف  والديين  الثقايف  الرتاث  إحياء  مركز  عن  حديثًا  صدر 
املخطوط  العلماء  تراث  إحياء  سلسلة  وضمن  املقدسة  احلسينية 
كتاب )اإلكمال ملنتهى املقال يف أحوال الرجال( يف جزأين، تأليف 
أعالم  من  احلائري  كشكول  آل  قاسم  بن  علي  حممد  الشيخ 
القرن الثالث عشر اهلجري، وهو من تالمذة شريف العلماء وصاحب 
الفصول واجملاز منهما ، ومن حتقيق السيد حسني هادي املوسوي .

صدر عن اهليئة املصرية العامة للكتاب وبالتعاون مع وزارة األوقاف ضمن سلسلة 
)الكمال  كتاب  املستنري(  الديين  للفكر  )رؤية  املتميزة  احلديثة  إصداراتها 
واجلمال يف القرآن الكريم( ملؤلفه وزير األوقاف الدكتور حممد خمتار مجعة.

من  الكريم  القرآن  املعنوي يف  واجلمال  الكمال  وجوه  بعض  يربز  والكتاب 
خالل حديثه عن الصرب اجلميل والصفح اجلميل والسراح اجلميل واهلجر اجلميل 
والتحية  اجلميلة  والكلمة  اجلميل  واللباس  اجلميل  والعطاء  اجلميل  والسعي 
الكمال  مواطن  بعض  الكتاب  يربز  وكذلك   ، السعيدة  واخلامتة  اجلميلة 
ال  يسد مسدها سواها،  ال  اليت  اللغوية  املفردة  استخدام  اللغوي يف  واجلمال 
عند  األفقي  أو  الرأسي  االستبدال  من حقول  وال  القدماء  عند  املرتادفات  من 
والرتاكيب  اجلمل  واجلمال يف  الكمال  مواطن  بعض  على  ويقف  احملدثني، 
األسلوبية، وأن ما حذف ال يصلح مكانه الذكر وما ذكر ال يصلح مكانه 

احلذف.

واملناطي،  املقاصدي  االجتهاد   ( كتاب  جمّلدين  يف  بريوت  يف  حديًثا  صدر 
الفقه  أصول  يف  املعنى  اجتهاد  والتأثريات،  والعوائق،  واألصول،  املسارات، 
اإلسالمي(  ملؤلفه الشيخ حيدر حب اهلل ، يتألف اجلزء األّول من  615 صفحةـ 
الثاني فيتألف من 692 صفحة، ويهدف الكتاب اىل تقديم قراءة  أما اجلزء 
ُتعيد إنتاج الوعي الفقهي عند املسلمني ، من خالل تقديم قراءة أصولّية للبنيات 
التحتّية اليت تسمح بوالدة اجتهاد مقاصدي ومناطي وِعَللي قادر على ممارسة 
نشاطه يف مساحة واسعة من الدراسات الشرعّية، وكذلك إنتاج نسخة لالجتهاد 
املقاصدي والعللي واملناطي من داخل مدرسة نفاة القياس والرأي والظّن املطلق، 
األمناط  هلذه  الفاعلة  بنسختها  حتظى  أن  ميكنها  املدرسة  هذه  أّن  وإثبات 
االجتهادّية ، باإلضافة اىل العوائق اليت متنع عن والدة فهم مقاصدي ومناطي 
لينظر يف إمكانّية  والرأي؛  القياس  نفاة  للشريعة، خاّصة يف أوساط مدرسة 

ختّطي هذه العوائق.
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صدر الكتاب بطبعته األوىل سنة 1948،  ويعد من أوائل 
الكتب اليت عنيت بالبحث والتدقيق عن خزائن الكتب 
باللغة  يصدر  كتاب  أول  وهو  العراق،  يف  واملكتبات 
وانتهاء  بانيبال،  آشور  مكتبة  باحلديث  يتناول  العربية 
خبزانة ابن الثردة وهي من خزائن القرن الثالث اهلجري 
 )353( بواقع  الكتاب  ويقع   ، امليالدي  التاسع  القرن   -

صفحة.
قدم كوركيس عواد يف كتابه )خزائن الكتب القدمية 
يف العراق...( وصفا واستعراضًا وتوثيقًا تأرخييًا ملا يربو 
عامة  وخزانة كتب،  مكتبة  وستني  وسبعة  املائة  على 
ووزراء  وسالطني  وملوك  خللفاء  خاصة،  أم  كانت 
وقضاة وأدباء وشعراء ومؤرخني وفقهاء وحمدثني ولغويني 

وفلكيني ومنطقيني وغريهم الكثري.
تأليف كتابه  دواعي  فيها  افتتح كتابه مبقدمة ذكر 
مبينًا أن اإلنسان العراقي عرف باهتمامه خبزائن الكتب 
سبب  حول  كتابه  مقدمة  يف  جاء  ومما  بها  وعنايته 
أن نستقصي  )) فرأينا  قال:  الكبري  السفر  تأليفه هلذا 
ما انتهى إلينا من أخبار تلك اخلزائن مستندين يف كل 
خرب نورده أو إشارة ندونها إىل أوثق املصادر وأثبتها ((، 
عددا  باب  كل  ضم  أبواب،  أربعة  إىل  الكتاب  وقسم 
ما  وهذا  أقسام  مخسة  إىل  أحيانا  وصلت  األقسام  من 
خبزائن  واملعنون  الكتاب  من  الرابع  الباب  يف  نالحظه 

كتب العراق يف العصر اإلسالمي والذي شغل أكثر من 
الكتب  وخزائن  املكتبات  ذكر  ورتب  الكتاب،  ثلثي 
تارخييًا منذ القديم فاألحدث إذا ما كان الكالم عن 
اخلزائن العامة أو خزائن امللوك والقدمية منها على وجه 
عصر  ضمن  اخلزائن  كانت  وان  وهكذا،  اخلصوص 
معني أو حقبة تارخيية معينة وكانت تتعلق بالعلماء رتبها 
حسب سنة وفاة العامل، ثم أبواب الكتاب األخرى فقد 
ذكر فيها خزائن الكتب مرتبة وفق التسلسل التارخيي 
أو الزمين، كذلك جند أن هذه اخلزائن قد تنوعت من 
حيث أماكن وجودها سواء كانت يف القصور امللكية 
العراق  يف  القدمية  الكتب  خزائن  على  ينطبق  ما  وهو 
جندها  أخرى  وأحيانا  بانيبال،  آشور  امللك  كخزانة 
العلم  ودور  واملدارس  اجلوامع  أو  املساجد  يف  موجودة 
واحلال ذاته يف الكنائس واألديرة ورمبا أننا جندها يف 

أماكن أصغر نسبيًا كاملراقد واملشاهد. 
وُأختتم الكتاب مبجموعة من الفهارس سهلت على الباحث 
العثور على أي معلومة حيتاجها سواء كانت متعلقة بَعلم 
من األعالم أو مدينة أو خزانة، واختتم فهارسه بذكر 

فهرس حمتويات الكتاب.
لقد كان كوركيس عواد من أهم املفهرسني يف العراق 
بال منازع، وقد حصر جل اهتمامه يف هذا اجملال ، تويف 

املؤلف رمحه اهلل سنة 1992 .

عنوان الكتاب )خزائن الكتب القديمة يف العراق منذ 
أقدم العصور حتى سنة 1000هـ(

 تأليف : كوركيس عواد 
الناشر : دار الرائد العربي يف بريوت – 1986م

كتاب يف سطور
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تأسيسها ...
تأسست نواة مكتبة مسجد السهلة املعظم العامة يف عام 2007م من قبل السيد حسن 
عبد اهلادي املدني، وانتقلت بعد ذلك إىل مكانها احلالي والصرح الكبري داخل املسجد 
عام 2017م، واملكتبة اليوم متثل أحد أقسام مسجد السهلة اإلدارية املشرفة عليها أمانة 

مسجد السهلة واملتمثلة اليوم بأمينها الدكتور السيد مضر علي خان املدني.
حيثياتها ...

تضم املكتبة العديد من الكتب اليت حتوي عدة مواضيع كالعلوم الدينية مثل القرآن 
اإلنسانية  والعلوم   ، السالم  البيت عليهم  والعقائد واألخالق واحلديث وسري أهل  والفقه 
كعلوم اللغة واالدب والتاريخ، وكذلك حتوي املكتبة على املواضيع السياسية والقانونية 
واإلدارة واالقتصاد واالجتماع والفلسفة، وتضم املكتبة أيضا كتبا ختص العلوم التطبيقية 

العلمية.
أما عدد االوعية املكتبية املوجودة داخل املكتبة، فتضم أكثر من مخسة عشر الف 

كتاب مطبوع مقسمة كاآلتي :
الكتب الورقية )10377( كتاب ، والدوريات )858( دورية ، الكراسات )3000( كراس 

، كتب فارسية )300( كتاب.
ومن ضمن األوعية املكتبية األخرى الكتب اإللكرتونية على األقراص املدجمة وباللغة 
العربية فعددها )64471( كتاب إلكرتوني، و)3290( كتاب الكرتوني باللغة اإلنكليزية 

مبواضيع طبية ولغوية
ومن املكتبات املهمة اليت مت وقفها إىل مكتبة مسجد السهلة املعظم مكتبة آية اهلل 
مواضيع  يف  كتاب  ستمائة  على  حتوي  واليت  ظله  دام  احلكيم  حسني  حممد  السيد 

واختصاصات منوعة.
تعمل املكتبة يف فهرستها للكتب على نظام الديو العشري األوربي، وقد أدخلت اليوم اىل 
نظامها برنامج األكسل اإللكرتوني للكتب الورقية لسهولة البحث عن الكتاب بالنسبة 
للباحث، ومن أجل تطوير عمل املكتبة فهي تعمل على برنامج )كوها( لالرتباط على 

الشبكة العنكبوتية ضمن تصنيف عاملي مرتبط باملكتبات العاملية األخرى.
وإضافة اىل خدماتها املكتبية، تهتم املكتبة أيضا بعقد ندوات حوارية للعلوم املختلفة 
وبدعوة أساتذة الفكر والعلوم مبختلف االختصاصات إسهاما منها يف إثراء اجلانب العلمي 

للعامة وطلبة العلم خاصة .

مكتبة مسجد السهلة املعظم العامةمكتبات نجفية 
م. هاشم محمد الباججي
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روي عن اإلمام علي )عليه السالم( أنه قال ) أغتنموا فرص اخلري فإنها متر مر السحاب()1(
هل سبق واختذت قرارا حامسا كان له بالغ األثر على حياتك ومستقبلك؟ هل واجهت املعارضة واملقاومة من 
قبل َمن حولك من أرحامك وأصدقائك؟ هل ندمت الحقا على قرارك أم بقيت مصرا عليه؟ هل كان إصرارك 

عنادا أم قناعة؟ والعناد ينم عن اجلهل أو املكابرة أما القناعة فهي نتاج العلم واملعرفة.
لطاملا حتدث التاريخ عن سري اناس متّيزوا وتألقوا وبقيت صورهم عالقة يف أذهان الناس، ألّنهم متكنوا من اختاذ قرار 
خطري ومهم قد يعرض ألي فرد منا، وعندها ميّيز اخلبيث من الطيب. فكيف يكون التمّيز باختاذ القرار؟ وملاذا يكون 

القرار مميزا؟
منذ زمن بعيد وقبل بعثة النيب حممد )صّلى اهلل عليه وآله( كان يف مكة رجل شريف من قريش امسه خويلد بن أسد 
القرشي . كان من فرسان كنانة وهو سيد قومه، يرجع نسبه إىل قصي بن كالب اجلد اخلامس للنيب حممد )صّلى 
اهلل عليه وآله( أي إّنه من ذرية امساعيل ذبيح اهلل ، وكان على دين احلنيفية، كانت مكة تفتخر بذلك الرجل العظيم 
الذي وصفه عبد املطلب بقوله»لقد ورث خويلد القرشي علم األقدمني مجيعا«)2(  ومن ذريته خدجية وهالة وحزام ونوفل 
والعوام وكان خلدجية احلظ األوفر من علم أبيها وحكمته وقد برعت يف التجارة، إذ كان ميكن للنساء يف ذلك 
الزمان من األشراف ومن ذوات األموال أن يعملن يف التجارة وتسيري القوافل التجارية فذاع صيتها يف مكة وعرفت 
بالسيدة اللبيبة لرجاحة عقلها وصواب رأيها.....كم امرأة يف ذلك الوقت كانت جتمع ما بني الشباب والذكاء والشرف 
ممّيز  عن شخص  تبحث  وكانت  ممّيزة  لكّنها كانت  رضاها،  لنيل  شبابها  وخرية  قريش  رجاالت  تسابقت  واملال؟ 
،وكأّنها كانت بانتظاره، فما أن زهر جنمه يف أفق حياتها حتى أسرعت حنوه خبطى واثقة ومن دون تردد لتهتدي بهدى 
ذلك النجم الثاقب رسول الرمحة وامام اهلدى حممد )صلوات اهلل عليه وآله(، فلماذا يا ترى مل يره اآلخرون ورأته هي 
ومل يسمعه اآلخرون ومسعته هي، بل أصغت اليه بكل جوارحها، ألّنها أرادت رؤية ذلك النور ومساع ذلك النداء االهلي 
املقدس، فانتهزت الفرصة واختذت القرار دون ان تلتفت إىل الوراء، لقد أسعفها علمها الذي ورثته عن آبائها لتعي أّن 
الشيء يف الدنيا أمثن وال أغلى مما ستحصل عليه، فبذلت كل شيء لتحصل على كل شيء، إمّنا احلقيقة وما سواها 
سراب .... سراب حمظ،خدجية تلك الشابة الطموحة القوية بإميانها متسكت بقرارها يف ذلك الليل األليل ومل تأبه للوم 
الالئمني ومعارضة األقربني، واستعدت ملواجهة كافة العقوبات املادية واملعنوية املرتتبة على قرارها، فتحولت، ظاهريا، 
من أغنى امرأة يف قريش وحمط أنظار القاصي والداني إىل امرأة معدمة مضيقة  يف شعب أبي طالب ،وهو ليس باألمر 
السهل جزما بالنسبة ملن اعتادت احلياة املرفهة  والناعمة، دون أن ترتاجع ولو قيد امنلة عن قرارها بأن تساند نيب الرمحة 
حممد )صّلى اهلل عليه وآله( ورسالته اخلالدة، ألّنها آمنت وعملت ،صدقت ووعت ما صدقت به فاستحقت ان تنال تلك 
املقامات السامية يف قلب رسول اهلل، وحاشا احلق سبحانه أن يضيع عمل عامل من ذكر أو أنثى فنزل الوحي بالنداء 
املقدس على الرسول األكرم )أقرأ خدجية عين السالم وأخربها أن هلا يف اجلنة بيتا من قصب ال تعب فيه وال نصب()3(

والتحكم  الواقع  استيعاب  من  اإلنسان  السابقة متكن  األمور  مبجريات  واإلحاطة  واالطالع  املعرفة  وسعة  العلم  إّن 
مبجريات األمور وليس العكس، فإذا ما حانت الفرصة انتهزها بقرار صائب حكيم كالقرار الذي صري امرأة من تاجرة 
يف مكة اىل زوجة خامت النبيني )صّلى اهلل عليه وآله(، وأم سيدة نساء العاملني الزهراء فاطمة )عليها السالم(، وجدة 
ألحفاد كاحلسن واحلسني وزينب، فحق لإلمام السجاد أن يفاخر بانتسابه هلا وهو على أعواد الشام »...أنا ابن خدجية 
الكربى..«)4(وكأن لسان حاله يقول حنن أصحاب القرار احلازم يف الزمن الصعب ،حنن الذين بذلنا ونبذل كل عزيز 
يف سبيل حتقيق مرضاة اهلل، نصرة للدين احملمدي األصيل وال تأخذنا يف اهلل لومة الئم، فنهجنا واحد لن حنيد عنه نهج 
احلق والعدل. لقد متّيزت السيدة خدجية فعال عندما اختذت ذلك القرار، وكان قرارها مميزا ألّنه كان ترمجان العلم 

والفهم، أفال ترغب أنت بدورك أن تكون ممّيزا ؟
---------------------

اهلامش
- )1( كتاب نهج البالغة البن أبي احلديد املعتزلي.

- )2 (سرية ابن هشام.
- )3( سرية الرسول وأهل البيت عن مؤسسة اإلمام السيد حممد باقر الصدر.
- )4( خطبة اإلمام السجاد يف جملس يزيد بن معاوية من كتاب حبار األنوار.

محاسن علي قدوري
اغتنموا الفرص



نهاية االسترياد ....وانعاش االقتصاد؟

الزراعة املحلية

تحقيق : أمري الربكاوي

إن تنمية اجملال االقتصادي للزراعة والنهوض به ينعكس اجيابًا على قطاع الصناعة والتجارة وتشغيل األيدي العاملة احمللية 
وهذا بدورة سينهض باالقتصاد الوطين من حيث ختفيف نسب البطالة يف اجملتمع من جهة وتنمية وتأمني املنتجات احمللية 
لتغطية حاجة السوق  من املنتج وحتقيق االكتفاء الذاتي من جهة أخرى أّن هناك أسبابًا أدت إىل الرتاجع الواضح يف مستوى 
الزراعة يف العراق خلف هذا الرتاجع نقص كبري يف املنتجات الزراعية يف السوق احمللي  ومنها تدخل يف البطاقة التموينية للفرد 
مع معاناة للمزارع الذي أجرب على ترك الزراعة، ألّنها مل تسد متطلبات قوته اليومي وهلذا أعددنا حتقيق صحفي ملعرفة أسباب 

إغراق األسواق باملنتج الزراعي املستورد دون احمللي  وآثار ذلك على االقتصاد الوطين.  
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 ضرب االقتصاد 
إّن دخول املنتج املستورد وبأسعار رخيصة ينعكس سلبًا على 
مدير  لنا جميد جاسم  يتحّدث  وعن هذا  العراقي  االقتصاد 
زراعة النجف األشرف قائاًل: عند دخول املنتج املستورد تصبح 
إغراق  فسياسة  املستورد  واملنتج  الوطين  املنتج  بني  منافسة 
املنتج  سعر  دون  وبأسعار  األجنيب  باملنتج  احمللية  األسواق 
الوطين يؤدي إىل منافسة املنتج الوطين ويؤثر سلبًا على املنتج 

الزراعي  الوطين.

شريان اقتصادي
وعن أهمية القطاع الزراعي للحياة االقتصادية للدولة حيّدثنا 
جميد جاسم جياد قائاًل:  القطاع الزراعي هو العمود الفقري 
هلا  الزراعة  ومدخالت  املواطنني  حلياة  الرئيس  والشريان 
عالقة  هلا  الصناعة  وخمرجات  الصناعة  مبخرجات  عالقة 
حبت  اقتصادي  تأثري  الزراعة   تأثري  الزراعة   مبدخالت 
لعالقة الزراعة  بالصناعة وعالقة الزراعة والصناعة بالتجارة 
وتأثريها اإلجيابي والسليب على امليزان التجاري وعلى األمن 

الوطين. 
الزراعي  بالواقع  النهوض  كيفية  هو  الزراعة  وزارة  اهلدف 
االسرتاتيجية  احملاصيل  ودعم  واحليواني  النباتي  بشقية 
الرئيسة وتوفري األمن الغذائي، ألّن األمن الغذائي يوازي االمن 

الوطين.

أحصاء للمساحات 
ويضيف جميد جاسم فيقول : مساحة النجف الكلية )11( 

ومقابل  دومن  مليون 
مرت  كيلو  ألف   )28(

مربع تزرع حماصيل اخلضر 
والباذجنان  واخليار  والطماطم 

والفلفل وحماصيل اخلضر األخرى 
ومساحة املروية )250( ألف دومن تزرع 

زراعة متداخلة للحنطة والرز واألوىل يف زراعة الرز وكلما 
الطماطم  أكثر   الغذاء واحملصول  املاء أكثر كان  كان 
يف وقت الذروة وصل  اكثر من )2000( طن يوميًا وحتتاج 
النجف )350( طن و)650( طن يسوق إىل احملافظات األخرى.

دخول غري مشروع
وعن املنتجات املستوردة اليت تدخل للسوق احمللي يوميًا يشري 
إجازة السترياد  الزراعة مل متنح  وزارة  قائاًل:  جميد جاسم 
ومحلت  املسؤولية  هذه  عن  وختّلت  اخلارج  من  اخلضروات 
اجلهات املسؤولة عن ذلك والكميات اليت تدخل فإّنها تدخل 
بطرق غري مشروعة منعت استرياد الربتقال والطماطم  والرقي 
والبصل وحتديد احملاصيل املوجودة فيها اكتفاء ذاتي ومتنع 
وإغراق  مشروعة  غري  بطرق  فيتم  استريادها  إما  االسترياد 
احليواني  أم  النباتي  سواء  األجنيب  باملنتج  احمللية  األسواق 
وعرض  طلب  وهناك  وحدودي  وسياسي  امين  جانب  وهذا 
للمنتج  املنافسة  واألسعار  للمستهلك  املناسبة  األسعار  قانون 
االسترياد  تقليل  وحنتاج  املنتج  محاية  قانون  هناك  وحقيقة 
كاهل   تثقل  وال  األسعار  على  واحملافظة  مناسبة  بأسعار 

املواطن حبيث تصل اىل املستهلك بأسعار مناسبة.

دعم املنتج: 
وعن االعتماد على دعم و شراء املنتج الوطين  ألهميته يف 
عند   : قائاًل  جاسم  جميد  يشري  للبلد  االقتصادية  التنمية 
اكثر  بكميات  ويكون  بشكل عشوائي  االسترياد  دخول 
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فإّنه ينافس املنتج الوطين وبأسعار أرخص من املنتج الوطين 
وجيب أن يكون دعم  ملدخالت الزراعة  لكي يكون للمنتج 
واملربني لكي  املزارعني  دعم  أهمية خاصة وحنتاج  الوطين 
تكون مسؤولية اجلميع دعم املنتج الوطين وعلى سبيل املثال 
البيض األبيض والبيض األمحر هناك فرق من حيث الطعم  
واجلودة واألسعار واملربي واملزارع،  اذا كان املنتج األجنيب 
الوطين هذا ينعكس  املنتج  أقل من أسعار  وانطرح بأسعار 
سلبًا على اإلخوة املزارعني والفالحني  ويثبط معنوياتهم ويف 
الزراعية  اخلطة  على  وتؤثر  الزراعة  تقل  املستقبلية  املواسم 

والتسويقية.

وقفة ورأي: 
ارتأينا اللقاء بعدد من املواطنني ملعرفة آراءهم جتاه استرياد 
االقتصاد  على  ذلك  وآثار  املستورد  باملنتج  األسواق  وإغراق 
الوطين فتحّدثوا لنا ومنهم : حسن غين )موظف( يقول : من 
املؤكد أّن دعم املنتوج الوطين مهم جدًا سواء كان زراعي 
ام صناعي وال بّد للنشاط االقتصادي الوطين أن يزدهر وذلك 

له عدة مردودات:
توفري  اخلام،  النفط  واردات  على  االعتماد  عن  بدائل  )خلق 
فرص عمل لألفراد، ضرورة استخدام الطرق العلمية احلديثة 
يف الزراعة، تطوير السدود لتوفري املوارد املائية واستثمار مياه 
وصاحل  زراعي  بلد  العراق  شحتها،  عند  والسيول  األمطار 
دعم  من  للدولة  بّد  وال  واألشجار  النباتات  خمتلف  لزراعة 

وتشجيع األفراد وإعطاءهم حوافز للنهوض بالبلد إذ
العراق عاجزا عن  للمستورد جتعل  االستهالكية  إّن احلالة 
مليء  العراق  أّن  خصوصًا  املتطورة  الدول  بركب  اللحاق 

بالكفاءات العلمية يف كل اجلوانب.

قاسم حمسن )إعالمي( يقول : حقيقة إّن فكرة االسترياد 
وفق  األمثل  احلل  ولكن  وحماسن  مضار  هلا  عام  بشكل 
ضوابط معتمدة وهذه الضوابط جيب أن تكون من مصلحة 
املنتج الوطين وتقويته يف األسواق والعمل على تقوية اإلقبال 
املواطنني  على  حق  عام  بشكل  الوطين  املنتوج  ألّن  علية، 
أن تضع خطة مدروسة  لضمان رفع صادرات وطننا فيجب 
يف هذا الشأن  من مسؤولني يف احلكومة احلالية وغريها 

ويضيف قاسم حمسن قائاًل: إّن ترك فوضى االسترياد غري 
علينا  الدول  تلك  على سيطرة  البضائع سيعمل  هلذه  معقول 
ويعمل على ضعف االرادة الصناعية الداخلية وهذا ال يعين 
يريد  العكس  بل  االسترياد  يريد  ال  العراقي  الشعب  بأّن 
ولكن  اجملاورة  الدول  مع  البضائع  تبادل  لضمان  االسترياد 

وفق ضوابط عمل مدروسة واعدة لذلك.
على احلكومة العراقية دعم املزارع العراقي وتوفري كافة 
متطلباته واحتياجاته وتشجيعه على الزراعة، ألن الزراعة هي 
النفط  وختصيص ميزانية  العراق باالقتصاد بعد مورد  رئة 
خاصة لدعم احملاصيل املهمة اليت تدخل يف البطاقة التموينية 
للمواطن ودراسة لألسباب اليت أدت إىل تنافس املنتج املستورد 
والعمل بعد ذلك مبعاجلتها خبطوات مدروسة مع ختصيص 
برامج واعالنات خاصة تشجع وحتث على الزراعة ودعم املنتج 
الوطين حبملة وطنية من أجل النهوض بالواقع الزراعي فضاًل 
من كافة  الزراعية  املشاريع  أصحاب  دعم  على  العمل  عن 
املزارعني مع االسراع بتشريع القوانني اليت حتد من االسترياد 
من  معاقبة  َمع  الوطين  االقتصاد  ضرب  ألّنه  املشروع،  غري 
يقوم بتجريف البساتني واملساحات اخلضراء من أجل استثمار 
اليت  الزراعية  وانتاج احملاصيل  للزراعة فقط  األراضي  تلك 

تسد حاجة املواطن من املنتج الزراعي احمللي.
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الرتبية القرآنية يف عالم األجنة

عالقة البنت مع 
أبيها طريق الصداقة 
الحقيقة يف مواجهة 

مشاكل الحياة

ال تقع يف فخ تهديد 
الطفل

عاشوراء الحسني منهاج تضحية الينضب

الخطاب الحسيني وأثرة يف تربية النفس 

إعداد:
وحد اإلعالم النسوي



واحلديث،  القديم  التاريخ  يف  إنسانية  ملحمة  مل حتظ 
من  االستشهاد يف كربالء  ملحمة  به  حظيت  ما  مبثل 
على  حركة  كانت  فقد  وتعاطف،  ودرس  إعجاب 
مستوى احلدث الوجداني األكرب ألمة اإلسالم، كانت 
ثورة مبعناها اللفظي ومل تكن كذلك مبعناها القياسي 
وهي أول ثورة سجلت يف تاريخ اإلسالم ويف تاريخ األديان 
السماوية األخرى، على مستوى املبادئ والقيم العقائدية، 
ورائدة ألنها مهدت لروح ثورية، ووحيدة ألنها استحوذت 
على ضمائر املسلمني فيما خلفته من آثار عقائدية ضخمة 
وخالدة ألنها إنسانية أواًل وأخرًا، فاملتبحر يف ثورة اإلمام 
احلسني )عليه السالم(  جيدها ثورة إصالحية مبعناها 
وال  أشرا  أخرج  )مل  بقوله:  القوم  ناشد  فقد  الواسع، 
بطرا، وإمنا خرجت لطلب اإلصالح يف أمة جدي، أريد 
أن أمر باملعروف وأنهى عن املنكر... فمن قبلين بقبول 
حتى  أصرب  هذا  علّي  رد  ومن  باحلق.  أْوىل  فاهلل  احلق 
يقضي اهلل بيين وبني القوم باحلق وهو خري احلاكمني(

)العوامل ، اإلمام احلسني )ع( 179(.
بروح  األمة  تغذية  السالم(  )عليه  احلسني  اإلمام  حاول 
املوت  أرى  السالم:)إني ال  عليه  قوله  املواجهة كما يف 
إال سعادة واحلياة مع الظاملني إال برما()حبار األنوار: ج 

 )381/ 44
أي أراد خلق روح تعبوية لدى اجلماهري ملواجهة االحنراف 

احلاصل يف اجملتمع أيام حكم األمويني وسيطرتهم على 
مقاليد احلكم.

والباحث يف قضية النهضة احلسينية يالحظ أّن اإلمام 
إصالح  يف  عمله  إىل  باإلضافة  السالم(  )عليه  احلسني 
جسد األمة اإلسالمية ومواجهة عملية التحريف املستمرة 
منذ زمن السقيفة فقد واجه أيضا نظام حكم بالكامل 

بكل ماكان ينشره هذا النظام يف جسد األمة. 
حتى  ومازالت  السالم(  )عليه  شخصيته  كانت  فقد 
اليوم شخصية خمتلفة متام االختالف عن أي شخصية 
فهو  األرض  على سطح  وظهرت  العامل  هذا  يف  وجدت 
اثنان  خيتلف  ال  حيث  معاصريه  لكل  حمري  شخص 
ثورة  هي  احلسينية  الثورة  أّن  يف  اإلنساني  اجملتمع  من 
الثورة وسحر  إّن حيثيات عناصر  بل  بامتياز،  إصالحية 
اإلنسانية  الثورات  من  مثيالتها  على  متقدمة  أثرها 
األخرى الوضعية أو اإلسالمية، وأشارت إىل هذه املعاني 
نتحدث  زلنا  وما  واخلطباء،  واألحباث  الدراسات  آالف 
عن ثورة اإلمام احلسني )عليه السالم( كحدث تارخيي 
األمة  تاريخ  من  األول  القرن  يف  خطريا  منعطفا  كان 
اإلسالمية، وقد جسدت ثورته )عليه السالم( يف نهضتها 
أكد  حيث  اإلصالح،  ومنها  األمة  حقوق  ومبادئ  قيم 
فيها على ضرورة االهتمام بإصالح شؤون األمة السياسية 
واالقتصادية واالجتماعية والدينية من خالل توعية األمة 

عاشوراء اإلمام الحسني)عليه السالم( 
منهاج تضحية الينضب

م.د خديجة حسن علي القصري
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مبواصفات احلاكم العادل القائم بالعدل 
والسنة  بالقرآن  الناس  يسوس  الذي 
وحيرتم آرائهم ومعتقداتهم ويؤمن بالشورى 
أهل  هو  من  احلكم  وتولي  احلكم  يف 
)ولعمري  السالم(  )عليه  يقول  حيث  له 
القائم  بالكتاب،  إال احلاكم  اإلمام  ما 
احلابس  احلق،  بدين  الداين  بالقسط، 

نفسه على ذات اهلل()1(.
ميكن  ال  األساس،  هذا  وعلى  قضية 
)عليه  احلسني  اإلمام  عاشوراء  ربط 
حصرا،  التارخيية  بسياقاتها  السالم(، 
ذلك  عن  ارتباطها  فك  ميكن  ال  مثلما 
احلية  اإلصالحية  الثورة  فهي  التاريخ، 
اليت تفجرت لتصحح مسار االحنراف يف 
األمة اإلسالمية، واستمر صداها يتخطى 
القرون عابرا اآلفاق حنو املستقبل. كما 
ال ميكن ربطها باإلسالم حصرا، مثلما 
ارتباطها عنه وهي جاءت  ال ميكن فك 
حاملة ملبادئه، باذلة التضحيات يف سبيله. 
البشرية،  أبناء  لكل  إنسانية  ثورة  فهي 
دين  هو  الذي  اإلسالم  عن  منبثقة 
العاملني مجيعا،  رب  من  املنزل  اإلنسانية 

وإليهم مجيعا، يف كل زمان ومكان. 
إّن تارخيية عاشوراء اإِلمام احلسني )عليه 
السالم( ال تعين ارتباطها باملاضي حصرا، 
ضمن  فعال  فيه  حدثت  قد  كانت  وإن 
تعين  تارخييتها  إّن  بل  املعاصر،  مفهومنا 
وجود  أزلية  هي  استمرارها. كما  أزلية 
الظلم والفساد، وأزلية حتقيق اإلصالح.. 
أّن  فمع  باملكان،  ارتباطها  وكذا 
كربالء مهدها، ومركز انبثاقها، إاّل أّن 
مداها يعرب حدود الطف إىل سائر أرجاء 
املعمورة، وأينما يوجد َمن يعتز بإنسانيته 
ويشعر بها، ويريد أن يكون سيدا صاحلا 

ال عبدا للفاسد.
إّن عاشوراء اإلمام احلسني )عليه السالم( 
احلرام  من حمرم  العاشر  تنته عصر  مل 
ابتدأت  هناك  من  بل  للهجرة،   61 سنة 
مل  السالم(  )عليه  فمبادئه  وانطلقت. 
أعداءه  أّن  مثلما  استشهاده،  تقتل حلظة 
الشريف.  رأسه  قطعوا  ينتصروا حني  مل 
مستمره يف كل صرخة حق  بل جندها 
واالستغالل  الظلم  ونبذ  لالصالح  تطلق 
ومنهجا  خطا  ميّثل  السالم(  )عليه  فهو 
وجتسيدا حّيا للقيم اإلسالمّية واإلنسانية 
على  واحملافظة  والكرامة  العزة  يف 
استقامة املسرية اليت جعلها اهلل أمانة يف 

أعناقنا...
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الشيخ عبد اهلل البحراني، العوامل االمام 
الكتب  دار  السالم(،  )عليه  احلسني 

العلمية، بريوت، بال.ت،  ص184.

اخلطاب احلسيين تضمن العديد من الدروس والعرب، فهو خطاب عاملي بامتياز يالطف الوجود 
اإلنساني، ويف مقاليت هذه سوف أحاول أن أورد بعض الدروس املستوحاة من عاشوراء واليت 
لإلمام  اليومية  الزيارة  اليت ذكرت يف  الشروط  اليومية عن طريق  حياتنا  أثرًا يف  تركت 
َأقوُل بلساِني حقيقتُه يف َقليب وشريعتُه يف َعملي،  َالَّلُهمَّ اجعل ما  احلسني )عليه السالم( » 
ن َلُه َمَع احُلسني قدم ثابت وَأثِبيت فيَمن اسُتشِهد معه« وهي نفسها شروط  َالَّلُهمَّ اجعليِن ممَّ
وإقرار  بالقلَب  معرفة  »اإلميان  بقوله  السالم(  )عليه  املؤمنني  أمري  اليها  اشار  اليت  اإلميان 
باللسان وعمل باألركان«، فيمكن أن نلمس أثر هذا اخلطاب املبارك يف العالقات األسرية 
ويف تربية األوالد، ومن الدروس اليت جندها يف اخلطاب احلسيين أنه )عليه السالم( ترك 
باب التوبة مفتوحًا آلخر حلظة لاللتحاق له فهو مل يتعامل بروح االنتقام واحلقد بل تعامل 
بغض  الواحد  اجملتمع  أفراد  بني  العالقة  ترسم  القاعدة  فهذه  للجميع  واخلري  احلب  بروح 
النظر عن االختالف يف املذهب والدين وغريها من املسميات اليت ظهرت يف زمننا هذا واليت 
أصبحت أساسًا للتفاخر بني الناس، ومن الدروس األخرى اليت نتعلمها من اخلطاب احلسيين 
واليت عدت اهلدف األمسى لإلمام احلسني وخروجه إىل أرض كربالء املتمثل باإلصالح وقد 
أكد هذا بقوله )عليه السالم( يف خطبته الغراء »إّني مل أخرج أشرًا وال بطرًا وإمنا خرجت 
لإلصالح يف أمه جّدي رسول اهلل« فأراد أن يأمر باملعروف وينهي عن املنكر فهذه اخلطبه 
قد أفصحت عن املبادئ العليا اليت قصدها اإلمام )عليه السالم( وخلدها يف قصه خروجه 
ولعّل اخلطاب احلسيين املوجه للنفس وتذكريها بأوامر اهلل سبحانه وتعاىل ونواهيه حتمل 
العديد من املضامني اليت ترتك األثر الكبري يف نفس متلقيها فاملوعظة املوجهه للذات والعمل 
على إصالحها وهو ماملسناه  باخلطاب احلسيين فحث اإلمام احلسني على األمر باملعروف 
والنهي عن املنكر وجعلها األداة اليت تعمل على تقويم إعوجاج وسلوكيات اجملتمع وتصدى 
اإلمام )عليه السالم( هلذه املسؤولية بصورة جلية وجتسدت يف أرض الواقع بالقول والفعل بقوله 
»اللهّم إّنك تعلم أّنه مل يكن ما كان مّنا تنافسًا يف سلطان وال التماسًا من ُفضول احلطام، 
ولكن ِلُنِرَي املعامل من دينك، وُنظهر اإلصالح يف بالدك؛ ويأمن املظلومون من عبادك، ويعمل 
بفرائضك وُسننك وأحكامك، فإن مل تنصرونا وتنصفونا قوي الظلمة عليكم، وعملوا يف 
إطفاء نور نبّيكم، وحسبنا اهلل، وعليه توّكلنا، وإليه أنبنا، وإليه املصري«)حتف العقول:  239(

ومن الدروس األخرى  اليت حفل اخلطاب بها واليت حثت الكثري من الناس على عدم اإلغرتار 
بالدنيا فقد وصفها )عليه السالم(: »إّن هذه الدنيا قد تغرّيت وتنّكرت وأدبر معروفها فلم يبَق 

منها إال صبابة كصبابة اإلناء وخسيس عيش كاملرعى الوبيل..«)حتف العقول: 245(
التعريف مبثل هذه  أين يستقون األخالق والقيم دون  الناس من  بتعريف   فاحلكمة ليست 
القيم واألخالق فلم يرتك اإلمام )عليه السالم( خصومه دون وعظ وإرشاد وإمّنا أرشدهم عسى 
أن يعودوا إىل رشدهم، من خالل إيضاح الصورة هلم لكن بسبب غرور الناس وحبهم للدنيا 

وانسياقهم وراءها وهوى النفس الذي أوقعهم يف شراك النفس األمارة بالسوء.
أخريا جند أّن اإلمام احلسني )عليه السالم( قد خاطب العقل مرة وخاطب الضمري مرة والقلوب 

مرة أخرى وذلك ما للعاطفة من تأثري على سلوك اإلنسان .

الخطاب الحسيني 
واثرة يف تربية النفس 

م .م زينب القصري
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عالقة البنت مع أبيها و الصداقة 
الحقيقية يف مواجهة مشاكل الحياة

إبتهال عباس

تستمد الفتاة قوتها من أبيها وهي تعتربه الرجل األول يف حياتها 
وتعتمد عليه  فهي حباجته ليكون سندا هلا يف  حتدي صعوبات 
احلياة وحيذرها فيما لو ارتكبت خطًأ معينا فهو املالذ األول 
الذي حيميها اذا َعُظمت عليها األمور أو تعرضت إىل مواقف 
تربيته  ينتهج يف  أن  األب  وعلى  أو مشاكل التعرف هلا حال 
وتعامله معها شرع اهلل احلنيف ويفتح األبواب املغلقة بينه وبني 
ابنته، وأن يبادر بالتقرب منها واحلوار معها يف مراحل عمرها 
املبكرة، وأن يكون مشجعا هلا وأن يكسر الشعور باخلوف 
والرهبة اليت تؤثر على عالقتهما وأن جيعلها تأمن مصارحته 
فيما تريد وينمي فيها روح الطاعة النامجة عن احملبة ال اخلوف 
فهذا يضمن سالمة منوها النفسي وأمانها يف املستقبل ، وهنا 
أكد اإلسالم على اآلباء ضرورة االهتمام بالبنت والوقوف إىل 
جانبها. وقد جاء ذلك عن رسول اهلل)صلى اهلل عليه وآله( »خري 
أوالدكم البنات«، »البنون نعم والبنات حسنات، وإن اإلنسان 
حماسب على النعم ومثاب على احلسنات، حيث يقع على عاتق 
األب توفري األرضية القوية لبناء ابنته عقائديا وفكريا ودينيا 
على النهج احملمدي الفاطمي الصحيح حتى التقع يف اخلطأ 
ألن الفتاة ستصبح أم تربي أجياال يف املستقبل جيب أن تكون 

أسسها قوية . 
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هناك أمناط من اآلباء.
إذا  املتوازن  واألب  املتساهل  واألب  املتسلط  األب  هناك 
تكلمنا عن األب املتسلط الذي اليسمح البنته أن تناقشه يف 
قرار يتخذه عوضا عنها وال ميسح هلا بإعطاء رأيها وبهذا ال 
يفسح هلا اجملال لتشاوره إذا تعرضت إىل مشكلة وتريده أن 
يقدم هلا النصح فهي بذلك تبتعد عنه وال تصارحه خلوفها 
يف  توقعها  اليت  اخلاطئة  القرارات  أخذ  يف  تقع  وبهذا  منه 
يرتك  الذي  املتساهل  األب  أما  احلياة وخماطرها،  مزلقات 
مصلحتها   فيه  ملا  يرشدها  أو  ينصحها  وال  البنته  العنان 
ويرتك هلا حرية االختيار دون متابعة منه وإرشاد والتقاعس 
التخبط  إىل  النوع  هذا  سيؤدي  واملعايري  احلدود  وضع  عن 
الثابت  والقرار  االستقرار  وعدم  حياتها  يف  التصرف  وسوء 
يف  ويرشدها  ينصحها  أب  إىل  حتتاج  احلالة  هذه  يف  ألنه 
القوي  مرجعها  يكون  حبيث  مشكلة  إىل  تعرضها  حالة 
جديدة  طبيعة  له  يوم  املتذبذب يف كل  واألب  واحلكيم، 
النفسية  حالته  على  بناًء  قرارات  يتخذ  حيث  مسبوقة  غري 
بأرحيية   ابنته  مع  ويتجاوب  يتفاعل  فتارة  املتذبذبة  املزاجية 
وتارة أخرى بالعصبية وهذا التذبذب السلوكي جيعل البنت 
حذرة ومتخوفة يف التعامل معه، كما أنها تنفر منه  وال تثق 
به ومن الصعب أن تبين معه عالقة ودية متعاونه وصداقة 
بينهما، أما األب املتوازن فهو يعطيها استقاللية ولكن ضمن 
قوانني وضمن حدود، ويضع بعني االعتبار املراحل اليت متر 
املتزن  األب  فيأخذ  املراهقة  مرحلة  وخصوصا  فيها  البنت 
على عاتقه التغيريات اليت تطرأ عليها من الناحية النفسية 
واجلسمية واليت هلا تأثري مباشر عليها فيجب أن يكون األب 
يف هذه املرحلة هو الصديق هلا والذي يشاركها يف أمورها 
ويقدم هلا النصح بطريقة ودية وتفهم وليس بطريقة متسلط 
تنفر منها، وأيضا أن يراعي اجلانب العاطفي فيها كونها 
وتكون جتاربها  التجارب  ناحية  من  ناضجة  غري  زالت  ما 
يف  معها  التعاطي  على  واألم  األب  دور  يأتي  هنا  حمدودة 
هذه املدة على تنضيجها وعلى إعطاءها التجارب وإعطاءها 
اجملال لكي جترب ولكن طبعًا ضمن قوانني وفق الشريعة 
املراهقة حتب احلرية وهنا  الفتاة يف عمر  وأن  اإلسالمية، 
إلثبات  احلرية  إعطاء  يف  األب  وخاصة  األسرة  أهمية  تربز 
الذات وزيادة الثقة بالنفس وطبعًا دون إخالء امليدان خلفها 
وأن يبقى األهل الداعم األساسي للفتاة ويربز دورهم للفتاة 
األصدقاء  الختيارها  سليمة  أجواء  على  تعريفها  خالل  من 
جديد  مرجع  لديهم  يصبح  مثاًل  املراهقني  أن  نعرف  فنحن 
األب  على  فيجب  االهل  من  أكثر  األصدقاء  وهم  للسلوك 
أن يعطي هذا اجملال لكي يصبح لديها صديقات محيمات 
ولكن طبعًا أن ال تتخلى عن املشورة معه، هناك ايضًا يف 
مدة املراهقة تصبح قابلية الفتيات كبرية لتطوير قدراتهن 
ومواهبهن العلمية والفنية وهنا ايضًا على األهل وخاصة األب 
االلتفات هلذا األمر وهو تطوير التجارب واليت تؤدي إىل تنمية 
وتطوير هذه القدرات واملواهب وحنن نعرف ما هلذه القدرات 

من تأثري على شخصية الفتيات. 

األب وزرع الثقة النفسية عند البنت.
إّن ابتعاد األب عن ابنته قد يؤدي إىل فقدان ثقة البنت بنفسها 
وإىل ضعف التكيف االجتماعي وقلة األشباع النفسي، وتدل 

األسري  احمليط  يف  الصداقة  أّن  على  الناجحة  التجارب 
توفر األمن وحتفز البنت وتتحول إىل شحن عاطفي اجيابي 
واستجابات ثابتة جتعلها أكثر عطاًء يف مضامري احلياة على 
العكس لو فقدت البنت هذا الدفء العاطفي والود من قبل 
األب داخل األسرة حيث تقوم بالبحث عنه خارج أسرتها من 
خالل األلفاظ الرقيقة اليت يغرر بها من قبل بعض األشخاص 
الذين يلهثون وراء ملذاتهم لتقع يف أيديهم وجيب على اآلباء 
االنتباه إليها، وهاهي االخبار اليت نراها ونسمعها عرب وسائل 
اللواتي  الفتيات  قصص  من  والكثري  والفضائيات  اإلعالم 
هاجرن بيوتهن بسبب معاملة آبائهن وعدم تفهمهم هلن خاصة 
يف مرحلة املراهقة ليهربن مع أشخاص غرروا بهن ليكتشفن 
بعد ذلك األسوء، وخاصة حنن نعيش يف عصر التكنلوجيا 
والعوملة وانهيار القيم الفاضلة اليت تدفع بكثري من فلذات 
الرتبوية  املناعة  نقص  بسبب  مأساوية  نهايات  اىل  األكباد 
وضعف احلصانة اإلميانية، وهنا كلما زادت عالقة البنت 
لوجود  وذلك  ضياعها  فرص  وقلت  إصالحها  زاد  بوالدها 
العناية املطلوبة بها ومد جسور السرور والطمأنينة اليت ترسم 
على وجهها فتنعكس على تصرفاتها وسلوكها وشخصيتها.

بني  األسرية  الصداقة  أساس  الثقة تكون على  تعزيز  وأّن 
األب وابنته من خالل الثناء على قيمة الصدق واألمانة وعدم 
صدقها  على  أشكرها  بل  احلقيقة  قول  مبجرد  معاقبتها 
إليها من غري نقد وتعرتف  ثم يصوب سلوكها وإن يستمع 
خبطئه إذا قصر حبقها وليشاركها يف بعض مواقفه اليومية 
األخالقية  والقيم  البنات  تهم  اليت  القضايا  معها  ويناقش 
)عليهم  حممد  وآل  حممد  منبع  من  تأخذ  اليت  الصحيحة 
بطرق  معها  التعامل  عن  االبتعاد  وجيب  والسالم(  الصالة 
روتينية من خالل توفري حاجياتها األساسية فقط من ملبس 
او مأكل دون االستماع إليها واألخذ والعطاء بهذا تكون 
هناك فواصل بينهما مما جيعل العالقة روتينية رقابية تقف 
عند توفري حاجيات مادية كون البنت أمانة يف عنق أبيها 
ومن حقها عليه أن يتواصل معها ويعلمها قوال فعال ويرشدها 

اىل التمسك بالقيم السليمة الرصينة.
عليه  اهلل  األكرم حممد)صلى  الرسول  أسوة يف  لنا  ونقول 
حيث كان  السالم(  )عليه  فاطمة  ابنته  مع  تعامله  وآله(يف 
حبه هلا ممزوجا بالتعظيم والتوقري واالحرتام واملودة هلا وهي 
اهلل  )صلوات  الزهراء  فاطمة  ابنته  مع  التواصل  أنواع  أروع 
عليهما( وفق الشريعة حيث كان يستقبلها فرحا ويرحب بها 
ويقوم هلا إكراما ويقبلها حبا فيها وميسك يدها وجيلسها 
من  يتعلموا  أن  اآلباء  على  وجيب  خاطرها  ليطيب  مكانه 
الرتبية النبوية احملمدية دروسا عظيمة يف كيفية اإلحسان 
إىل البنت ومصاحبتها والعناية بها وتعليمها حقوق اهلل سبحانه 
اخللق  وحسن  اآلخرين  الوالدين،وحقوق  وحقوق  وتعاىل، 
التصرف يف شتى األمور وعلى احملافظة على لبس  وحسن 
احلجاب والتسرت واالبتعاد عن أعني الرجال ،وأن يكون بارا 
بها كي تكون هي كذلك ايضا، لذلك  فاألب له دخل 
كبري جدًا يف حياة الفتاة إذا كان واضحا وصرحيا وصادقا 
معها عند ذلك يرتك آثارًا نفسية فيها مما يؤثر على سلوكها 

ومنط حياتها .
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هل تهددين طفلك بالعقاب إذا ما أخذ لعبة شقيقه ، ثم تؤجلي 
وأصغر  العنقود  آخر  ألنه  ملتوية  طريقة  تستخدمني  أو  ذلك؟ 
ما  تعرفني  ال  وأنت  األمل،  له  تسبيب  بأن  ترغبني  وال  األوالد 
يسببه ذلك من ضرر عليه، إذا كنت كذلك فتابعي ما خلص 
توصل  رونكل« يف كتابه اجلديد، حيث  »هال  الباحث  إليه 
مؤلف كتاب »صرخة األمومة واألبوة احلرة« هال رونكل« إىل 
أن عدم ترك الطفل ليكتشف أخطائه، ونيل العقاب عليه هو 

أكرب جرمية نرتكبها يف حق الطفل.
ويتابع قائاًل: »ليس ما يفسد أطفالنا هو عدم تركهم يذوقون 
ليس  بأنه  انطباًعا  إعطاءهم  بل  ألفعاهلم،  الطبيعية  النتائج 
خلياراتهم عواقب طبيعية منطقية، أي إنقاذهم منها، فعندما 
قد  نكون  إليهم،  نعيده  ثم  ومن  شيًئا خلطئهم،  منهم  نأخذ 

وقعنا يف الفخ.
ويشرح هال يف مثاله أن عبارات التحذير ليست سوى تهديدات 
فارغة، حيث أنه ال جيب أن تهدد الطفل بالعقاب عند تكرار 
أخطائه، بل جيب أن تتخذ إجراًء فورًيا إلرسال رسالة واضحة 
من شأنها ردع الطفل عن التصرف بهذه الطريقة مرة أخرى، 
الوضع  إذا مل يكن  ويضيف: ال تستطيع أن تكون مسؤواًل 

حتت سيطرتك.
ويرى هال أن تهديد الطفل بأخذ اللعبة منه واليت ضرب بها 
اإلفالت يف  يستطيع  أنه  يعتقد  وسوف  نفعًا  لن جيدي  أخاه، 

موقف آخر،واحلل الصحيح أن تأخذ منه اللعبة فورًا.
ميل  الديلي  يف صحيفة  هال  أحباث  بعض  نشرت  وقد 
حيث شدد على ضرورة أن يضبط الطفل املنبه بنفسه 
األمومة  أن  على  أوضح  بنفسه،كما  ليستيقظ 
حول  بل  الطفل  حول  يتمحوران  ال  واألبوة 

الوالدين، لكي حيققا أمسى مبادئهما.
واآلن عزيزتي األم هل سوف تستمرين يف 
أم  والتحذير  للتهديد  السبابة  اصبع  رفع 

ستقومني بالعقاب الفوري لطفلك؟

ال تقع يف فخ تهديد الطفل
ندى العكايشي
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إعداد:
هشام اموري ناجي

اكتشاف األشعة السينية
يف العام )1896م(

مكتشف قوانني حركة الكواكب
جونز كبلر)1630-1571(

أهم ما تركز عليه الصحافة الدولية

عزّزوا قوتكم بالتنّفس الكامل



مع بداية عام 1896 تلقى كثري من العلماء يف شتى أحناء األرض 
هذه  إحدى  كانت  الصور..  أغرب  على  حتتوي  بالربيد  رسائل 
الصور متثل إبرة بوصلة داخل صندوقها.. والثانية متثل جمموعة 
من الكتل احلديدية داخل صندوق خشيب مغلق.. أما أغرب هذه 

الصور، فكان صورة للعظام داخل اليد البشرية.
الفيزياء  أستاذ  رونتجن)1923-1845(  كونراد  ويلهلم  وكان 
لكبار  الصور  هذه  أرسل  الذي  هو  باملانيا  بورج  ويرز  جبامعة 
علماء الفيزياء يف العامل، وخالل أسبوعني أصبح امسه يرتدد 
يف كل األوساط العلمية، باعتباره صاحب الفضل يف 

اكتشاف األشعة السينية الغامضة.
كان اكتشاف رونتجن لألشعة السينية 
وليد الصدفة احملضة، فكيف كان 
ذلك؟ أثناء الدراسات اليت كان 
أشعة  على  رونتجن  بها  يقوم 

املهبط.. ؟

أشعة  على  رونتجن  بها  يقوم  كان  اليت  الدراسات  أثناء 
وهي  )كروكس(  أنبوبة  ذلك  يف  يستخدم  كان  املهبط، 
مفرغة  التليفزيون،  بصمام  شبيهة  كبرية  زجاجية  أنبوبة 
اهلواء، وبطرفيها صفيحتان معدنيتان متقابلتان، هما املهبط 
توهج  يظهر  بدائرة كهربائية  توصيلهما  وعند  واملصعد، 
خمتلف األشكال ميأل األنبوبة.. ونظرًا ألن هذه التوهجات 
اسم  عليها  أطلق  فقط  املهبط،  من صفيحة  تبدأ  كانت 
فقام  رونتجن،  اهتمام  املشهد  هذا  أثار  املهبط(،  )أشعة 
بإظالم احلجرة اليت يعمل بها، ثم غّلف األنبوب 
بورق مقوى أسود اللون للتأكد من عدم 

نفاذ أية أشعة خارجها.
كان على املنضدة قطعة لوح من الزجاج 
مغطى مبادة كيميائية تعرف باسم)ملح 
الباريوم( ومل يكن هلا عالقة بالتجربة 
الحظ  أنه  إال  رونتجن،  جيربها  اليت 
إمرار  عند  الزجاجي  اللوح  هذا  توهج 
الرغم  على  الدائرة  الكهربائي يف  التيار 
من تغليف األنبوب بغالف ورقي أسود، إنها 
ظاهرة غريبة أثارت اهتمام رونتجن وفضوله، 
هنا أيقن أن هناك أشعة خترج من األنبوب لتؤثر 
على اللوح الزجاجي املغطى مبلح الباريوم فتحدث فيه 
يعلم شيئًا عن طبيعة هذه األشعة،  أنه ال  إال  الوهج،  هذا 
لذا أطلق عليها اسم أشعة إكس، أو األشعة السينية، إذ أن 
احلرفني )س( يف العربية،)X( يف اإلجنليزية يرمزان إىل الشيء 
اجملهول، بدأ رونتجن يف البحث عن طبيعة هذه األشعة وأخذ 
إال  الزجاجي،  واللوح  األنبوبة  بني  أشياء خمتلفة  وضع  جيرب 
مل  واألملونيوم،  والزجاج،  كاخلشب  األشياء  هذه  من  أيًا  أن 
وبالتالي  الزجاجي،  اللوح  إىل  األشعة  منع وصول  من  يتمكن 
استمر التوهج، إال أنه عندما وضع قطعة من الرصاص بينهما 

اختفى التوهج.
قام رونتجن باستبدال اللوح الزجاجي بلوح حساس فلم تكن 
األقالم احلساسة معروفة آنذاك غلف رونتجن اللوح احلساس 
بورقة سوداء ووضعه جبوار األنبوبة عدة ساعات، وعندما فض 
الورقة وجد أن اللوح كما لو أّن ضوًء سلط عليه ومل يكن 

هناك ضوء، بل األشعة السينية الصادرة من األنبوب.
هنا أدرك رونتجن أن بإمكانه تصوير أشياء خمتلفة على هذا 
زوجته  يد  فأخذ  السينية  األشعة  باستخدام  احلساس  اللوح 
ووضعها بني األنبوب واللوح احلساس وكانت املفاجأة  بعدما 
)مّحض( اللوح ظهرت عليه صورة عظام يدها مع اخلامت اليت 
صورًا  أرسل  ما  وسرعان  األوسط،  أصبعها  يف  تلبسه  كانت 
أخرى قام بتصويرها إىل العديد من علماء العامل، وكان األطباء 
أول من أدرك أهمية هذا االكتشاف العظيم، فقد استطاعوا، 
للمرة األوىل أن يروا ما بداخل جسم الكائن احلي واستطاعوا 
لوضع  وأفضل طريقة  العظام  أماكن الكسر يف  أن حيددوا 
اجلبرية عليها وتوالت بعد ذلك استخدامات األشعة السينية يف 

أغراض شتى
املصدر/ أحداث تارخيية:156

يف العام )1896م(
اكتشاف األشعة السينية
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عن  فسمع  والفلك  والفلسفة  الرياضيات  كبلر  األملاني  درس 
علماء  أن  نيكوس( والحظ  لـ)كوبر  الشمس  نظرية مركزية 
عصره يرفضونها، وبعد أن درس كبلر تلك النظرية أعلن قبوله 
هلا ثم عمل كأستاذ للرياضيات والفلك يف أكادميية جراز يف 
النمسا حيث اصدر اول مؤلفاته الفلكية وذلك عام 1596م ويف 
عام 1600 أرغم كبلر على ترك العمل يف النمسا فدعاه تيكو 
له.  ليعمل كمساعد  الدمنارك-  براه - وهو عامل فلكي من 
وبعد عام تويف تيكو براه واصبح كبلر مستشارا للملك رودلف 
الثاني يف الشؤون الرياضية خلفا لتيكو براه وظل كبلر يف هذا 

املنصب حتى وفاته.
عام  بني  فيما  الكواكب  حركة  قوانني  كبلر  استكشف 
1609م وعام 1618وقد قال عنه نيوتن: )إذا كنت قد استطعت 
أن أكون أنفذ بصرية من غريي فذلك ألنين بنيت على ما أسسه 

عدد كبري من العمالقة ومنهم كبلر.(

مدار كوكب املريخ:
وهو  معه  عمل  الذي  الشهري  للفلكي  بالكثري  كبلر  ويدين 
تيكو براه وقد تنبأ )براه( بقدرات كبلر عندما قرأ حبثا كان 
واستعان  توبنجن  اجلامعة يف  دراسته يف  أثناء  أعده  قد  كبلر 
كبلر مبالحظات أستاذه براه اليت سجلها خالل عشرين عاما 

يف حساب وتفسري وشرح مدار كوكب املريخ ولكن ولسوء 
حظه، حيث شارك كوبر نيكوس رأيه يف أن الكواكب هلا 
متتالية  ملدة مثان سنوات  يبحث  أن  إىل  ثابتة أضطر  مدارات 
حتى يصل إىل نتيجة مقنعة ويف ما يوم استيقظ على فكرة 
مفاجئة حيث رأى أن الكواكب ال تدور يف مدارات دائرية 
تامة ولكنها تدور يف مدارات بيضاوية وأن هذه املدارات هلا 

مركزان قريبان من بعضهما جدا.

اكتشافاته:
من أهم اكتشافات كبلر قوانني حركة الكواكب واملعروفة 
باسم )قوانني كبلر( وهي ثالثة قوانني اكتشف القانون األول 
1618م  عام  الثالث  القانون  1609واكتشف  عام  يف  والثاني 
وينص القانون األول منها على أن مجيع الكواكب تدور حول 
الشمس يف مسار يتخذ شكل قطع ناقص يقع مركز الشمس 
أن  الثاني على  القانون  وينص  أو مركزيته  بؤرتيه  إحدى  يف 
اخلط الذي يصل مركز الشمس مبركز الكوكب يرسم 
القانون  أما  الزمن  من  متساوية  متساوية يف فرتات  مساحات 
الثالث فينص على أن مربع املدة الزمنية اليت يستغرقها دوران 
مكعب  مع  طرديا  تناسبا  يتناسب  الشمس  حول  الكوكب 

متوسط بعده عن الشمس.
املصدر : 100عامل غريوا وجه التاريخ:61

مكتشف قوانني حركة الكواكب
جونز كبلر)1630-1571(
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تركز الصحافة الدولية جهودها يف نقل املعلومات وفق مبدأ 
ما  على  تقوم  واليت  لألحداث  واملتكاملة  الشاملة  التغطية 

يأتي:
األخبار  تفسر  أن  للصحافة  البّد  األحداث:  تفسري   -1
احلقائق  إخبارية كمجموعة  قصة  تقدم  أن  فليس كافيًا 
واالقتباسات بدون معنى ولذلك فإن الصحافة البد أن تلتزم 

بتوفري معلومات هلا معنى.
على  قادر  غري  أصبح  اآلن  املتلقي  إن  األحداث:  حتليل   -2
منها  العوامل  من  للكثري  بنفسه  وفهمها  األحداث  حتليل 
اليت  اإلعالمية  الوسائل  املختلفة وكثرة  احلياتية  الضغوط 
له  تقدم  اليت  الوسائل  إىل  حيتاج  فهو  ثم  ومن  هلا  يتعرض 

حتلياًل لألحداث وتساعده على أن يفهم تلك األحداث.
3- املشاركة اجلماهريية يف التعليق على األحداث: فلكي 

وأن  مدارس صحفية  ثالثة  هناك  أّن  اإلعالم  يرى خرباء 
لكل مدرسة برناجمها التنفيذي الذي تطبقه حبذافريه.

املدرسة األوىل هي املدرسة احملافظة: اليت حترص على نشر 
األنباء الصاحلة للنشر واعتبار اجلريدة )التابعة( هلا جريدة 
هدفها خدمة اجملتمع بتقديم األنباء الصاحلة وما يتصل 
بها من تعليقات وحتليالت، وافتتاحيات، مع احلرص على 
إسقاط ناحية تسلية القارىء بالطريقة الرخيصة املعتمدة 
على التوغل يف النواحي الشخصية البحتة، العتبار أن هذه 
النواحي إمنا هي ملك للفرد ال للمجتمع فيما عدا احلياة 
اخلاصة للشخصيات العامة فهي ملك للقارىء ولكن يف 

حدود معينة حيددها برنامج املدرسة التنفيذي.

تستطيع الصحافة أن تصمد يف املنافسة مع وسائل اإلعالم 
األخرى فإن اجلمهور هو الذي ميكنها من ذلك عندما جيد 
هذا اجلمهور نفسه يف هذه الوسائل، كما أن ذلك ميكن 
أن يشكل مساهمة كبرية من جانب الصحافة يف حتقيق 

دميقراطية االتصال.
ومن األمثلة اليت تذكر يف جمال الصحافة الدولية اجلهود 
الشاملة  التغطية  مبدأ  وفق  املعلومات  نقل  يف  بذلتها  اليت 
واملتكاملة لألحداث )قصة احلاجة أم االخرتاع اليت نشرتها 
كربيات الصحف األمريكية( ففي سنة 1974كان الرئيس 
األمريكي نيكسون يعتزم زيارة الصني بعد خالف وقطيعة 
إذابة  نيكسون  وأراد  طوال  سنني  استمرت  بينهما  حادة 
اجلليد بينهما، وقد كان النظام آنذاك هو أقمار صناعية 
من نقطة إىل نقطة، وكان يتعذر تغطية الرئيس فاستدعى 

كفة  جتعل  اليت   : )الشعبية(  املدرسة  هي  الثانية  املدرسة 
اخلاصة  احلياة  أّن  أساس  وعلى  الراجحة  هي  التسلية 
للفرد إمنا هي انعكاس لصورة اجملتمع، ويتحتم إبرازها 
هذه  كانت  إذا  عما  النظر  بصرف  للجمهور،  وتقدميها 
الصورة متثل فردًا عاديًا أم شخصية عامة من شخصيات 
اجلرمية،  قصص  تعطي  أن  يف  ترتدد  ال  وهي  اجملتمع، 
واجلنس، وغريهما من املوضوعات الصحفية املماثلة أكرب 
مساحة، معتمدة يف تقدميها على اإلثارة، وإبراز النواحي 
اليت ختدم هذا الغرض اإلثاري وهي يف تعليقاتها، أو يف 
موضوعاتها الصحفية ال تعتمد على املنطق كثريًا بقدر ما 
تعتمد على ما يثري، كما أن اختيارها لأللفاظ املعربة ال 
تراعي فيه إال جذب األنظار إىل املوضوع أو التعليق لكي 

يصبح حديث الناس ال مبنطقه، بل بألفاظه املثرية
الرقص  حتاول  اليت  )الوسط(:  املدرسة  هي  الثالثة  املدرسة 
على السلم فهي مرة صاعدة ولكن إىل حد معني تراها 
هابطة ولكن دون سقوط فهي مثاًل قد ال تسمح بنشر 
صورة لفتاة مشرتكٍة يف جرمية وهي يف وضع مهني بينما 
تكتب التفاصيل الكاملة وتصف بالكلمات هذا الوضع 

الذي رفضت ان تعرب عنه بالصورة .

أهم ما تركز عليه الصحافة الدولية
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نفسك،  حتب  أن  على  القدرة  إال  هو  ما  الذات  تقدير  إن 
عند  الذات  تقدير  إدراك ضعف  أن  الظاهر،  يف  يبدو  سوف 
أحد األفراد، وأن عالج هذه املشكلة من األمور البسيطة، ال 
بالطبع فقد تطورت صورتك الذاتية عرب سلسلة من التجارب- 
السلبية واإلجيابية- وأنت مثرة هذه التجارب ولن يلغى قرار أو 

حدث واحد األثر املرتاكم هلذه التجارب.
حياة  يف  إجيابية  تغريات  رأيت  لقد  تتغري،  فرمبا  ذلك،  مع 
اآلخرين، ورمبا مررت ببعضها يف حياتك الشخصية، إذا كنت 
قد عشتها فعاًل فأنت تعلم جيدًا أن التغيري اإلجيابي حيتاج إىل 
املعلومات  لقد أعطتك هذه  الوقت واإلصرار،  قدر كبري من 
نفسك،  يف  تكرهها  أشياء  لتغيري  حتتاجها  اليت  األدوات 
ولتتعامل بفاعلية أكثر مع املواقف اليت ال تسيطر عليها بصورة 

جمموعة من املهندسني من أمريكا وفرنسا وأوربا ملعاجلة 
املوضوع وهؤالء طلبوا بدورهم إجراء معاينة يف الصني وهناك 
اكتشفوا عدم وجود قمر وال حتى حمطة إطالق، فما هو 
احلل هل يرسلون التغطية ويبثوها عرب الشحن اجلوي؟ هذا 
إىل  اهتدوا  هنا  ومن  )24( ساعة  أن احلدث سيتأخر  يعنى 
فاخرتعوا  متنقلة،  مبحطات  صناعية  أقمار  عمل  فكرة 
املتنقلة وجلبوا سيارات نقل صغرية مقفلة وهكذا  األطباق 
خالل فرتة أربعة شهور من العمل السريع قاموا ببناء حمطات 

يف الصني ومتت التغطية الفورية للزيارة.
وقد انبهرت الصني آنذاك بهذا العمل فطلبت من األمريكيني 
لكن  غرارها  على  والعمل  لدراستها  احملطات  تلك  ترك 
األمريكيني رفضوا بشدة مما محس الصني لتنفيذ الفكرة 
بانفسهم بعدما اعتربوا ذلك مبثابة حتٍد وبالفعل قامت بنفس 
الشيء لذلك جتد الصني اليوم تنتج الكثري من األنواع بكل 
األجام وأرخص األسعار ولكل األجهزة اإللكرتونية وكما 

يقال احلاجة أم االخرتاع)1(.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)املفهوم،  والدولية  العربية  الصحافة  املشهداني:  سلمان  سعد  أ.م.د   -1
دار  املتحدة،  العربية  االمارات  االجتاهات(،  النماذج،  املشاكل،  اخلصائص، 

الكتاب اجلامعي،2014.

واضحة أو ال تسيطر عليها مطلقًا، لقد منحك هذا الكتاب 
كل شيء حتتاجه، وعليك التنفيذ.

إنك تستطيع القيام بأشياء أكثر مما تعتقد ولكنك مل ختترب 
نفسك بشكل كاف لتكتشف عظمة ما بداخلك، وال يصل 
منا  جدًا  قليل  عدد  إال  النجاح  من  مستوى حمتمل  أعلى  إىل 

وذلك ألننا النرغب يف دفع مثن النجاح.
الظروف  لنفس  يتعرض  معظمنا  أن  لوجدنا  حولنا  نظرنا  إذا 
بدرجة أقل أو أكرب، إننا ندرك أن النجاح ليس هو القاعدة بل 
إنه االستثناء ولكننا جند عزاءنا يف حقيقة أننا لسنا وحدنا 
حنقق مستوى أقل من قدراتنا، إننا نقنع أنفسنا بأننا راضون 
بأن نكون متوسطني ألن األغلبية العظمى من البشر تأتي على 

هذا املستوى.
الرتاخي واخلضوع بكل  اإلغراء، حارب هذا  ال ختضع هلذا 
ما أوتيت من قوة، إن تقدير الذات )والنجاح الذي حتققه( ال 
حيققه اآلخرون لك وليس نتاجًا طبيعيًا للبيئة إنه سلعة نادرة ال 
تأتي إال من داخلك عندما تنظر إىل داخل نفسك فقط، ميكن 
أن جتد تلك القوة اليت جتعلك دائمًا يف تقدم إجيابي، وإنك 

أفضل مما تعتقد.
كل  بنجاح  تواجه  أن  ميكنك  ذاتي  تقدير  قوة  لديك  إن 
التحديات الكبرية اليت تنتظرك فقط بإطالق العنان هلذه القوة
املصدر/ الثقة واالعتزاز بالنفس:111

الشعور بأهمية الذات
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عز زوا قوتكم 
بالتنّفس 

الكامل

يعيش  الذي  اإلنسان  تنّفس  إن 
سطحي  املدن،  يف  عصرية  حياة 
ذلك  ويعود  عام،  بشكل  وحمدود 
أو إىل قّلة  الذي ميسك خبناقه  القلق  إىل 
احلركة أو إىل اخلوف من تنّشق هواء ملّوث 

بفعل الغبار والدخان.
إاّل أن نقص دفق اهلواء يؤدي إىل نقص يف تزويد الدم 

والدماغ باألوكسجني ما يسّهل اإلصابة بآالم الرأس. 
مثة أنواع ثالثة من التنفس يطال كّل منها مستوى من مستويات 

جهاز التنفس.
من  األعلى  اجلزء  بواسطة  التنفس  يتم  الرتقوي:  التنفس   -

القفص الصدري والرئتني.
- التنفس الضلعي: التنفس عرب اجلزء الوسطي من الصدر ويتم 

بواسطة األضلع.
- التنفس البطين: يتنفس الشخص من البطن

التنفس الكامل
جيمع التنفس الكامل أنواع التنفس الثالثة اليت أوردناها سابقًا 

عند الشهيق وعند الزفري أيضًا
ما عناصر التنفس الكامل؟

1- جيب التنفس عرب األنف: عند الشهيق على األقل، وميكن 
أن يتم الزفري عرب الفم.

2- جيب أخذ نفس عميق: ينبغي ملء الرئتني جيدًا عند الشهيق 
وتفريغ القفص الصدري جيدًا عند الزفري.

3- جيب التنفس ببطء أكرب: اعتماد طريقة تنفس أقل سرعة 
وسطحية.

4- جيب الرتكيز على الزفري: جيب أن يكون الزفري الفرتة 
األطول واألنشط.

الشهيق  بعد  األنفاس  حبس  جيب   -5
للسماح لألوكسجني بالدخول إىل الدم.

الثالثة:  التنفس  مستويات  ممارسة  جيب   -6
املستوى  البطن،  نفخ  عرب  البطين  السفلي  )املستوى 

الوسطي عرب فتح األضلع جيدًا، املستوى العلوي عرب رفع 
الكتفني ونفخ اجلزء العلوي من الصدر، والعكس بالعكس 

يف عملية الزفري(
جيب ممارسة عملية التنفس الكامل هذه قبل الوجبات الثالثة 
ببضع دقائق كما ميكن اعتمادها يف النزهات أو عند ممارسة 

متارين رياضية.
ماهي منافع التنفس الكامل؟

بعض هذه املنافع جسدية: تنمية القفص الصدري وحتسني عملية 
التنفس ومنافع عامة إجيابية ناجتة من زيادة نسبة األوكسجني 

يف اجلسم كله هذه اآلثار تؤدي إىل شعور بالراحة اجلسدية.
مثة منافع أخرى نفسية، شعور بهدوء داخلي وتراجع املخاوف 
والقلق، تؤدي هذه املنافع إىل شعور بالتناغم الداخلي يف كال 
احلالتني وتساعد منافع التنفس الكامل على ختفيف عدة أنواع 

من آالم الرأس أو اختفائها.
املصدر/ 120نصيحة ألوجاع الرأس:75

 ّ
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أو  للمستشفى،  تذهب  ال  الوقت:  هذا  للطبيب يف  تذهب  ال   -
وحدات الطوارئ فيما بني الساعة الرابعة وحتى السادسة صباحًا 
متى أمكن ذلك، ألن األطباء يف هذه الفرتة يكونون يف أسوء 

حالة مزاجية وجسمانية..
- أسهل طريقة لوقف النزيف: أسهل طريقة إليقاف النزيف من 
جرح بسيط باجللد هي أن تضغط على مكان اجلرح بيدك ملدة 

عشرة دقائق، وترفع اجلزء املصاب لألعلى متى أمكن ذلك.
مبجرى  التهاب  من  تعاني  كنت  إذا  التوت:  عصري  إشرب   -
البول، والذي يدل عليه وجود حرقان أثناء التبول، فيفيدك يف 

هذه احلالة تناول كميات كبرية من عصري التوت.
على  متكرر  أمل  من  تعاني  عندما  املرارة:  التهاب  عالمات   -
يرتبط  مباشرة  الضلوع  وأسفل  البطن  أعلى  من  اليمنى  اجلهة 
جدا  احملتمل  فمن  الدمسة  املأكوالت  وخاصة  الطعام  بتناول 
وجود التهاب باحلوصلة املرارية وهذه ليست حالة طارئة ولكي 
تتجنب هذه اآلالم كف عن تناول الدهون يف غذائك إىل أقصى 
يف  وارتفاع  قيء،  حدوث  ذلك  إذا صاحب  أما  درجة ممكنة، 
درجة احلرارة فيجب أن تستشري الطبيب بسرعة الحتمال وجود 
عليك  حالة طارئة وجيب  وهذه  املرارية  باحلوصلة  التهاب حاد 

تقليل تناول السوائل الحتمال وجود ضرورة للتدخل اجلراحي.

على  املواظبة  أن  وجد  وقد  التوتر:  تقليل   -
وتقليل  أفضل،  بشكل  نوم  إىل  تؤدي  الرياضة 

التوتر والبعد عن االكتئاب.
- تقوية العضالت والعظام: بفضل أداء مترينات 
وتقليل  العضالت  وتفادي ضمور  قوية ومنتظمة 

خماطر هشاشة العظام
ارتفاع  الدم ومنع  - املساعدة يف خفض ضغط 

الكوليسرتول.
التاجية  الشرايني  أمراض  خماطر  تقليل   -

وجتديد الدورة الدموية.
الكبار  بسكر  اإلصابة  خماطر  اخنفاض   -

وسرطان القولون 

- إدخال اهلدوء والسرور على النفس: حيث إن 
للتوتر  املخفضة  الرياضية  التمرينات  ممارسة 
تعمل على رفع مستوى هرمون يف املخ والذي له 

تأثري مهدئ ومبهج.
- تزيد معدل ومستوى اللياقة.

- بناء القدرة على االحتمال والقوة العضلية.
-  تزيد من املرونة 

- تساعد على تنظيم الوزن 
- تقلل خطر اإلصابة بالقلب - سرطان القولون 

- اإلصابة بالبول السكري.
- تساعد على تنظيم ضغط الدم.

- اإلسهال مفيد ولكن: اإلسهال ال يفضل عالجه ألنه يف حد 
ذاته نوع من العالج يتخلص من خالله اجلسم مما يزعجه من 
جراثيم وخملفات ضارة باألمعاء وذلك باستثناء اإلسهال الشديد 
املتكرر املقلق للراحة، ففي هذه احلالة أفضل ما جيب أن تفعله 
ويف مجيع حاالت اإلسهال ايضًا هو اإلكثار من تناول السوائل 
لتعويض ما يفقده اجلسم منها للوقاية من حدوث جفاف وهزال.

- عالمات نقص نشاط الغدة الدرقية: هل تعاني من الكسل 
واإلحساس باإلجهاد طوال الوقت، وزيادة وزن اجلسم، وانتفاخ 

األصابع، اإلحساس بالربودة، وجفاف اجللد؟ 
وجود  الحتمال  الطبيب  تستشري  أن  فالبد  إذا كنت كذلك، 

نقص يف نشاط الغدة الدرقية املفرزة هلرمون الثريوكسني.
- فيتامينات ضرورية لصحتك: حنن ال نعرف بالضبط أي نوع 
من الفيتامينات حيتاجها كل منا أكثر من اآلخر، لكن هناك 
ثالثة أنواع مهمة ال بد أن تتوافر لكل منا، وهي فيتامينات )ج( 
و )هـ( و )بيتاكاروتني( وهذا النوع الثالث هو الذي يتكون منه 
)أ( وسبب تفضيل هذه الفيتامينات الثالثة أنها تعمل كمضادات 
لألكسدة، وبالتالي حتارب الشيخوخة وبعض املتاعب الصحية، 
املضادة  املستحضرات  أحد  بتناول  عليها  احلصول  وميكنك 

لألكسدة مع زيادة تناول اخلضر والفاكهة.

نصائح طبية

للرياضة أهمية كربى يف املحافظة على الصحة والحماية من األمراض، فما أهم فوائدها
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إعداد:
أرشد رؤوف قسام

املواكب والهيئات الحسينية 
الرايات يف شهر محرم الحراميف النجف االشرف 
حالة متميزة هذا العام 

ذكريات يف تلك األطراف 
حدثني جدي عنها...



املواكب والهيئات الحسينية 
يف النجف االشرف 

  أرشد رؤوف القسام

قضية اإلمام احلسني )عليه السالم( تعترب اجلمرة 
اليت ال تنطفئ يف قلوب وضمائر أتباع أهل البيت 
)عليهم السالم( فمهما كانت الظروف وحتمياتها 
فهم ال ميتنعون عن إقامة املآمت ومواكب العزاء 
الطف  واقعة  األليمة يف  الفاجعة  لذكرى  إحياًء 
سواء يف مدن العراق ومدن العامل األخرى واليت 
)عليهم  البيت  أهل  مذهب  أتباع  فيها  يتواجد 
من  األول  من  ابتداًء  وذلك  وحمبوهم...  السالم( 
شهر حمرم حتى آخر شهر صفر ، ويف هذا العام 

حالة خاصة  فإن شهر حمرم يصادف يف زمن وباء 
كورونا وهذا الوباء الذي اجتاح العامل بأسره وقد 
حصد أرواح العديد من البشر يف خمتلف أرجاء 
نواحي  تعطيله كل  األرضية إضافة إىل  الكرة 
احلياة فلم تسلم من اإليقاف بسببه جل الفعاليات  
البشرية، فحركة الطائرات والقطارات ووسائل 
مل  بشكل  توقفت  قد  أصنافها  جبميع  النقل 
واألعوام  السنني  مرور  على  نظري  له  حيصل 
السالفة وكذلك املدارس واجلامعات  واملؤسسات 

حالة متميزة هذا العام 
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كانت مواكب النجف األشرف على درجة عالية من التنظيم 
حيث تطبيق الشروط الصحية بأعلى درجاتها وكانت الجماهري 

الحاضرة على وعي كامل بضرورة االلتزام بتلك التعليمات

اصدرت املرجعية 
الرشيدة توجيهات 

سديدة إلحياء 
هذه الذكرى بما 
يضمن االحتفاء 

بها مع االحتفاظ 
بسالمة املشاركني 

والقائمني عليها

صار  حتى  وغريها،  والصناعية  والتجارية  املالية 
لزاما على البشر أن يتطبعوا حلياة جديدة فوجب 
التباعد بني الناس وترك التجمعات حتى صارت 
اجلوامع والكنائس وكل أماكن العبادة خالية 
انتشار  عدم  على  حرصا  ذلك  املصلني كل  من 
الوباء ولكي خترج البشرية بأقل اخلسائر جراء 
البيت)عليهم  أهل  أتباع  لكن  اجلائحة،  هذه 
تهفو  وضمائرهم  وقلوبهم  عيونهم  ظلت  السالم( 
السالم( )عليه  الشهداء  لسيد  األليمة  للذكرى 
خصوصا مع اقرتاب شهر األحزان وهنا انربت هلم 
السديدة  توجيهاتها  وأصدرت  الرشيدة  املرجعية 
فوضعت شروطا إلحياء هذه الذكرى مبا يضمن 
املشاركني  بسالمة  االحتفاظ  مع  بها  االحتفاء 
والقائمني عليها إذ املؤمنون يصرون على إقامتها، 
وفورا جاءت االستجابة من قبل اهليئات واملواكب 
طرق  وصارت  لذلك  العدة  واعدت  احلسينية 
وتعفري  احلضور  يف  تباعد  من  حاضرة  السالمة 
السالمة  بشروط  كامل  والتزام  لألماكن 
الصحية  املؤسسات  قبل  من  املوضوعة  والصحة 

العاملية. 
وهكذا كانت مواكب النجف على درجة عالية 
من التنظيم حيث تطبيق الشروط الصحية بأعلى 
وعي  على  احلاضرة  اجلماهري  وكانت  درجاتها 
كامل بضرورة االلتزام بتلك التعليمات ومن بني 
املواكب زرت موكب النجف األشرف وموكب 
وموكب  السالم(  )عليه  علي  اإلمام  هيئة شباب 
ثوار الطف وغريها ويف الكوفة موكب السادة 
آل اخللخالي وموكب الشباب احلسيين وغريها 
حيث تقيم جمالسها السنوية يف موقعها مع تطبيق 
الشروط الصحية كاملة إال أن موكب النجف 
األشرف اختار موقعًا جديدًا هذا املوسم ليتالئم 
ضد  خاصة  بأحرتازات  املتمثلة  املرحلة  وظروف 
الوباء فكان اإلختيار مللعب مخاسي الكرة جماور  
حي عدن وفضاؤه كبري جدا  وبعيد نوعا ما عن 
وكانت  التجارية  والتجمعات  السكنية  الدور 
جتربة ناجحة بكل املقاييس واحلمد هلل...  وقد 
حدثين خادم اإلمام احلسني )حيدر شعبان (بأّن 
املوكب يعقد يف كل  عام ومل ينقطع رغم كل 
الظروف ولكن هذا العام شكل لنا ظرف الوباء 
حالة من التحدي فجاءت هذه اخليارات املتاحة مع 
توفري كل مستلزمات وشروط السالمة الصحية 
مع  الرشيدة  املرجعية  توجيهات  ووفق  الضرورية 
العاملية  الصحة  ومنظمة  األزمة  خلية  توصيات 
إمتام  يف  اهلل  وفقنا  الوباء  انتشار  بعدم  اخلاصة 
احلسني  عاشوراء  إلحياء  السنوي  اجمللس  إقامة 
)عليه السالم( بأكمل وجه...ويف مدينة الكوفة 
املقدسة حدثنا أيضا السيد حممد اخللخالي عن 
وموكبهم  العام  هذا  الكوفة  مواكب  عموم 

باخلصوص وكيف أنهم أدوا الشعائر احلسينية 
هذا العام بكل سهولة ويسر مع اإللتزام الشديد 
والتام بتوصيات املرجعية الرشيدة وكذلك وفقا 
للشروط الصحية الالزمة ملنع إنتشار الوباء وفعال 
أي  مواكبنا  تسجل يف  ومل  ذلك  قد جنحنا يف 

حالة إصابة وهلل احلمد...
حافظ(  احلاج  احلسني)علي  اإلمام  خادم  أما 
حنن  فقال  الطف  ثوار  موكب  عن  فتحدث 
جمموعة شباب قمنا  بعد عام 2003 بعقد اجمللس 
احلسيين يف عشرة حمرم وبعدها توسعت فعالياته 
حتى وصل إىل ما عليه اآلن وقد شارك موكبنا 
يف أغلب الفعاليات الدينية والشعبية حيث كان 
داعش  مع  املعارك  أثناء  متميز  حضور  لشبابنا 
الشعيب  احلشد  مع  الدفاع  خط  يف  سواء كان 
وتقديم  للمقاتلني  اللوجسيت  الدعم  من خالل  أو 
يف  حضور  لنا  كان  كما  للنازحني  املساعدات 
املساعدات  تقديم  من خالل  األخرية  األزمة  هذه 
للمتضررين واحملتاجني جراء وباء كورونا وحنن 
على استعداد لتقديم كل ماهو مفيد ونافع ألبناء 
بصورة  العراقي  وشعبنا  خاص  بشكل  مدينتنا 
عامة وحنن مع توجيهات املرجعية الرشيدة كلما 
استوجب ذلك وحنمد اهلل ونشكره على توفيقنا 
للعطاء من  الذي هو رمز  خلدمة اإلمام احلسني 
كل  حال  هذا  واحلقيقة  احلق..  اهلل  دين  أجل 
األشرف  النجف  ومجهور  احلسينية  مواكبنا 
السباق يف إحياء ذكر أهل البيت )عليهم السالم( 
اهلل  ملرضاة  األعظم  السبيل  نعتربه مجيعا  والذي 
جل جالله ومواساة رسوله حممد )صّلى اهلل عليه 

وآله ( وأهل بيته الكرام..
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الكبري  والسوق  وقاصدوها  الطاهرة  واملقربة  وزوارها 
واملقاهي  وروادها  واملكتبات  وجتارها  واخلانات 
وجالسها ومنطقة اجلبل وعماهلا كل ذلك يف حركة 
مدينة  فهي  وحيويتها  رونقها  املدينة  تعطي  دؤوب 
حمروسة بكل قبابها... ذكريات شارع زين العابدين 
أبي  موسى  حمل  )استكانات(  من  الشاي  وارتشاف 
احلويش  سوق  يف  وذكريات  الدهني  وحمالت  الشاي 
وتصفح الكتب وتذوق التمر واللنب من حمالته وكل 
تعود  اهلل  شاء  إن  وكفوف،  كمامة  بال  كان  ذلك 
األيام وترجع احلياة إىل طبيعتها وسابق عهدها إن شاء 

اهلل.

كانت النجف األشرف حماطة باألسوار ...  فهي َصَدفة  
الطاهر  الضريح  هو  ذلك  جوهرة  أنفس  داخلها  حتوي 
لإلمام علي )عليه السالم( أربعة أطراف مشرقة املشراق 
من  األزقة(  العگود)  كانت  والرباق،  واحلويش  والعمارة 
البيوت  فيها وكانت  السالكني  يسر  ما  والبهاء  اجلمال 
من النظافة واجلمال حبيث تشعر بأنها بنيت من اجلواهر 
كل  من  أطيب  البري  ماء  كان  واجلص..  اآلجر  من  ال 
 ... برنج(  أو  فافون  )بطاسة  نشربه  عندما  ماء خصوصا 
كان احلصري وخمدة القطن أهنأ فراش ووسادة... كانت 

الوالية يسكنها اجلميع فهي تسع اجلميع.
فاحلوزة وطالبها واملدارس وساكنوها واحلضرة الشريفة 

ذكريات 
يف تلك 

األطراف حدثني 
جدي عنها...

وأنا أقف أمام ضرحيك املقدس سيدي يا أمري املؤمنني ألقدم 
لك العزاء مبصاب ولدك اإلمام احلسني )عليه السالم( وأهل 
بيته الذين قضوا معه يف طف كربالء أقول لك عذرا سيدي 
ليكشف  فايروس كورونا  منا  لقد متكن  املؤمنني  أمري  يا 
عن حقيقة أمورنا وأنفسنا اليت هي باألساس مصابة مبجموعة 
فايروسات، عذرا سيدي أمري املؤمنني فقد متكن منا فايروس 
حب الذات وفايروس احلقد وفايروس احلسد وفايروس الغيبة 
والنميمة والغنب والغش وفايروس الكذب واحليلة فكل هذه 
الفايروسات متكنت من أجسادنا ومن ضمائرنا ومن أعمالنا 
ومن أسواقنا، عذرا يا أمري املؤمنني فقد متكن منا الفايروس 
حتى منعنا عن أبوابكم بسبب الوباء وهجرنا الصالة مجاعة 
يف صحنكم بسبب اجلائحة، إذن حنن حباجة إىل مراجعة، 
علينا اليوم أن نعيد حساباتنا من جديد، نراجع ألنفسنا يف ما 
مضى وماحنن عليه من اعمالنا وضمائرنا نراجعها ولنقف عند 
أعمالنا وأسواقنا وتعاملنا ونرى مواطن اخلطأونصححها عذرا 
سيدي أمري املؤمنني لعلنا طردنا عن ابوابكم مبا اقرتفنا من 

ذنوب... عذرا سيدي أمري املؤمنني وحنن إىل جوارك وقد نكون 
قد أسأنا دون قصد فلم نصن احلرمة أو مل حنفظ العهد معكم 
أو قد نكون ظلمنا بعضنا بعض أو حتى ظلمنا أنفسنا.. عذرا 
سيدي أمري املؤمنني لعلنا قد اتكلنا على حبكم وجترئنا على 

املعصية من حيث ال نشعر. 
عذرا سيدي أمري املؤمنني وجترأنا اليوم أمام اهلل وامامكم وأمام 
تائبون توبة نصوحًا وال عودة للمعاصي بإذن اهلل..   إننا  أنفسنا، 
وسنأخذ من حبكم حتصني ضد كل الفايروسات اليت تصيب 
سنحصن  سيدي  وحببكم  والعمل  والضمري  والفكر  اجلسد 
النفوس ضد كل فايروسات الباطل، عذرا سيدي أمري املؤمنني 
سنحفظ العهد من جديد وسوف نعود يف كل مناسبات حمرم 
القدر  ليالي  ويف  وشعبان  رجب  ويف  النبوي  املولد  ويف  وصفر 
ويف  األضحى  ويف  ونهارها  عرفة  ليلة  ويف  العيد  يف  وكذلك 
عيد الغدير وعندها سنثبت بأننا صححنا املسار وعندها سنعود 
للزيارة بال حتفظ وسنقف جمتمعني يف صالة اجلماعة وكذلك 
اجلمعة فبضلكم وحببكم سيدي وموالي ستشملنا حتما رمحة 
اهلل تعاىل اليت تسع السماوات واألرض، فعذرا سيدي وموالي يا 

أمري املؤمنني )عليه السالم( وهذه دعوة.

عذرا سيدي 
أمري املؤمنني
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العراق  مدن  أغلب  يف  وكذلك  االشرف  النجف  يف    
نالحظ وخالل شهري  حمرم وصفر من كل سنة أن 
الرايات تعتلي أسطح املنازل والبنايات وحتى على أعمدة 
الكهرباء يف الشوارع والساحات ويف كل مكان حتى 
يكاد  ال خيلو شارع أو دار  إال وجتد فيه على األقل راية 
واحده، وهذه الرايات تكون غالبا على ألوان  )األسود 
األخضر  األمحر،  حمرم،  شهر  يف  الغالب  اللون  وهو 
جدا  القدمية  الظاهرة  وهذه  األصفر(،  اللون  وأحيانا 
بقدم املصاب اجللل يف واقعة الطف حتما هلا مدلوالت 
عرفية ونفسية وعقائدية  مرتبطة ارتباطا وثيقا بالعادات 
األجيال  عليها  تواترت  وقد  للناس  املتوارثة  والتقاليد 
واملستشعرين  احملبني  قلوب  يف  تأثري  من  هلا  ملا  وذلك 
بأمل وفداحة املصاب وإحداث حالة احلزن واستعراض 
املشاعر والتصريح أو اإلشارة بتعظيم املناسبة من أحياء 
بهذه  مرتبط  الرايات  هذه  فرفع  عاشوراء،  ذكرى 
يتفق عليها عرفيا من  األلوان قد  الرمزية ومعاني هذه 
وميكن  والسلوك   النفوس  يف  أثر  من  ماترتك  حيث 

وصفها  كاآلتي :
اللون األسود: له تأثري عميق يف النفس من حيث كونه 
النظر  لونا يضفي الكآبة واحلزن وعدم اإلرتياح حني 
القدمية  احلروب  يف  اللون  هذا  استخدم  وقد  إليه، 

والغرض منه هو إيصال رسالة للعدو 
سندخل  بأننا  مفادها  يكون  قد 
احلزن واألسى عليكم وعلى ذويكم 
ولكون  وهزميتكم...  قتالكم  عند 
على  يدل  وهو  شهره  له  اللون  هذا 
عند  وخصوصًا  الناس  عند  احلزن  أن 
العرب فهو غالبا ما يكون مرتبطا بإعالن حاالت 
احلداد...، لذلك ترفع الناس يف النجف األشرف وغالبية 
البيت  ألهل  احملبني  املسلمني  بالد  جل  ويف  العراق  مدن 
)عليهم السالم( الرايات السود يف حمرم احلرام وكذلك 
شهر صفر  تعبريًا عن حزنهم الشديد على فاجعة قتل ابن 
بنت رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله( وأهل بيته الذين قضوا 

معه يف كربالء .
من  عالية  استطارة  وذو  جذاب  لون  األمحر:  اللون  أما 
الناحية الفيزيائية وخيتلف عن بقية األلوان  فهو جيذب 
ويعطي  عليه  الرتكيز  حني  عصبيًا  توترًا  وخيلق  النظر 
نوعًا من التنبيه وعدم االستقرار، وكما هو معروف عند 
العرب أن الذي يقتل وال ُيأخذ بثأره ترفع له الرايات احلمر 
للمطالبة بالثأر له، وحنن نرفع الرايات احلمر ألن اإلمام 
ثأره  وأن  اآلن  إىل  بثأره  يؤخذ  السالم(مل  )عليه  احلسني 
يتحقق إن شاء اهلل  على يد اإلمام املهدي املنتظر عجل أهلل 
تعاىل فرجه الشريف وحنن حتت امرته إن شاء اهلل ومن 

الطالبني بثأر اإلمام احلسني )عليه السالم(
وطمأنينة  راحة  للنفس  يعطي  فهو  األخضر:  اللون  أما 
لذلك  والنماء  بالزراعة  مرتبط  ألنه  إليه  النظر  حني 
املقدسة  فاملشاهد  والسيادة،  للسالم  كرمز  يستخدم 
األلوان  بقية  على  يطغى  األخضر  اللون  ما تالحظ  غالبا 
القبة  والصاحلني وخري مثال  األولياء  فيها وكذلك قبب 
)صّلى  حممد  األنبياء  وخامت  البشر  سيد  لقرب  الشريفة 
اهلل عليه واله( هي خضراء مبهجة مجيلة جدا، كما أن 
آل البيت )سالم اهلل عليهم( هم أصل السالم والطمأنينة 
عند  اخلضراء  الرايات  ترفع  لذلك  والقداسة   والرمحة 
وأما  له،  ومصداقا  لذلك  عنوانا  الطاهرة  أضرحتهم 
ترتبط  ومدلوالت  ملفاهيم  ترمز  فقد  الرايات  الوان  بقية 
بالعشائر أو األطراف او املواكب واهليئات املعنية باملناسبة 
العاشورائية وطريقة العزاء فيها ومجيعها تلتقي يف فكرة 
واحدة أساسها حب اإلمام احلسني )عليه السالم( واحلزن 
على مصيبته واالستعداد لطلب ثأره مع اإلمام املعصوم من 

أهل بيته عليهم مجيعا سالم اهلل .

الرايات يف شهر محرم الحرام



ْنَيا ُحَطاٌم ُموِبٌئ  َمَتاُع الدُّ َأيَُّها النَّاُس  َيا  َقاَل )عليه السالم(: 
َوُبْلَغُتَها َأْزَكى  ُقْلَعُتَها َأْحَظى ِمْن ُطَمْأِنيَنِتَها  َفَتَجنَُّبوا َمْرَعاُه 
ِمْن َثْرَوِتَها ُحِكَم َعَلى ُمْكِثٍر ِمْنَها ِباْلَفاَقِة َوُأِعنَي َمْن َغيِنَ 
َوَمِن  َناِظَرْيِه َكَمهًا  َأْعَقَبْت  ِزْبِرُجَها  َراَقُه  َمْن  اَحِة  ِبالرَّ َعْنَها 
َعَلى  َرْقٌص  هَلُنَّ  َأْشَجانًا  َمأَلَْت َضِمرَيُه  ِبَها  َغَف  اْسَتْشَعَر الشَّ
ُيْؤَخَذ  َحتَّى  َكَذِلَك  ُزُنُه  حَيْ َوَغمٌّ  َيْشَغُلُه  َهمٌّ  َقْلِبِه  ُسَوْيَداِء 
ِبَكَظِمِه َفُيْلَقى ِباْلَفَضاِء ُمْنَقِطعًا َأْبَهَراُه َهيِّنًا َعَلى اهلل َفَناُؤُه 
ِبَعنْيِ  ْنَيا  الدُّ ِإىَل  املُْؤِمُن  َيْنُظُر  َا  َوِإمنَّ ِإْلَقاُؤُه  اإْلِْخَواِن  َوَعَلى 
ِبُأُذِن  ِفيَها  َوَيْسَمُع  ااِلْضِطَراِر  ِبَبْطِن  ِمْنَها  َوَيْقَتاُت  ااِلْعِتَباِر 
املَْقِت َواإْلِْبَغاِض ِإْن ِقيَل َأْثَرى ِقيَل َأْكَدى َوِإْن ُفِرَح َلُه ِباْلَبَقاِء 

ُحِزَن َلُه ِباْلَفَناِء َهَذا َومَلْ َيْأِتِهْم َيْوٌم ِفيِه ُيْبِلُسوَن.

إّن اإلمام احلسني )عليه السالم( مّلا أراد العراق، قالت له أم سلمة: ال 
خترج إىل العراق، فقد مسعت رسول اهلل )صلى اهلل عليه وآله( يقول: 
)يقتل ابين احلسني بأرض العراق(، وعندي تربة دفعها إلّي يف قارورة، 
يقتلونين  العراق  إىل  أخرج  مل  وإن  مقتول كذلك،  إّني  )واهلل  فقال: 

أيضًا، وإن أحببت أن أريك مضجعي ومصرع أصحابي(.
ثّم مسح بيده على وجهها، ففسح اهلل يف بصرها حّتى أراها ذلك كّله، 
وأخذ تربة فأعطاها من تلك الرتبة أيضًا يف قارورة أخرى، وقال )عليه 
أم سلمة:  فقالت  قتلت(،  قد  أّني  فاعلمي  دمًا  فاضتا  )فإذا  السالم(: 
فلّما كان يوم عاشوراء نظرت إىل القارورتني بعد الظهر فإذا هما قد 
فاضتا دمًا، فصاحت، ومل يقلب يف ذلك اليوم حجر وال مدر إاّل وجد 

حتته دم عبيط.

على  السالم(  )عليه  احلسني  اإلمام  دخل  يقال 
فامسك  حاجة  يساله  اعرابي  وعنده  معاوية 
لإلمام  اإلعرابي  فقال  احلسني  باإلمام  وتشاغل 
احلسني )عليه السالم( يا بن رسول اهلل ملا كلمته 
فقضى  السالم(  )عليه  اإلمام  فكلمه  حاجيت  يف 

حاجته فقال االعرابي: 
اتيت العبشمي فلم جيد لــــــــــي

اىل ان هــــــــــــــــزه ابن الرسول
هو ابن املصطفى كرما وجودا

ومن بطن املطهــــــــــــــرة البتول
وان هلاشم فضـــــــــــال عليكم

كما فضل الربيع على احملول
فقال  أعطيتك ومتدحه؟،  اعرابي  يا  معاوية  فقال 
يــــــا معاوية اعطيتين من حقه وقضيت  االعرابي: 

حاجيت.
)البحار ج44 ص210(

 :Aمن درر االمام أمري املؤمنني

 Aاإلمام الحسين
واألعرابي

Aمن كرامات اإلمام الحسني
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الريان بن شبيب قال: دخلت على  عن 
أول  يف  السالم(  )عليه  الرضا  اإلمام 
السالم(  )عليه  فقال  احملرم  من  يوم 
لي: يا ابن شبيب إن احملرم هو الشهر 
فيما مضى  اجلاهلية  أهل  الذي كان 
حلرمته،  والقتال  الظلم  فيه  حيرمون 
وال  شهرها،  األمة  هذه  عرفت  فما 
حرمة نبيها )صلى اهلل عليه وآله(، لقد 
قتلوا يف هذا الشهر ذريته وسبوا نساءه، 
ذلك  هلم  اهلل  غفر  فال  ثقله،  وانتهبوا 
باكيًا  إن كنت  شبيب:  ابن  يا  أبدًا، 
أبي  بن  علي  بن  للحسني  فابك  لشيء 
كما  ذبح  فإنه  السالم(  )عليه  طالب 
يذبح الكبش، وقتل معه من أهل بيته 
األرض  يف  هلم  ما  رجاًل  عشر  مثانية 
السبع  السموات  بكت  ولقد  شبيه، 
واألرضون لقتله، ولقد نزَل إىل االرض 
قد  فوجدوه  آالف  أربعة  املالئكة  من 
أْن  قتل، فهم عند قربه شعث غرب إىل 
يقوم القائم، يا ابن شبيب: لقد حدثين 
أبي عن أبيه عن جده )عليهم السالم( 
اهلل  قتل جدي احلسني صلوات  ملا  إنه 
عليه مطرت السماء دمًا وترابًا أمحر، 
يا ابن شبيب: إن سرك أن تلقى اهلَل عز 
احلسني...يا  فزر  عليك  ذنب  وال  وجل 
معنا  تكون  أن  سرك  إن  شبيب:  ابن 
فاحزن  اجلنان  من  العال  الدرجات  يف 
حلزننا وافرح لفرحنا، وعليك بواليتنا، 
اهلل  حلشره  حجرًا  توىل  رجاًل  أن  فلو 

معه يوم القيامة.    

العز  نيل  سبيل  على  املوت  أهون  ما 
وإحياء احلق، ليس املوت يف سبيل العز 
إال حياة خالدة وليست احلياة مع الذل 

اال املوت الذي ال حياة معه.

التّل الزينيّب أو تّل الزينبية، هو مكان مرتفع قريب من حرم اإلمام احلسني 
)عليه السالم(. ُيقال أّن هذا املوضع كان يشرف على مقتل اإلمام احلسني 
)عليه السالم( يف معركة الطف وكانت السيدة زينب )عليها السالم( تقف 

عليه وتراقب أخاها، ويقع هذا التّل غرب احلرم احلسيين.
احلرم  من  الغربية  اجلهة  يف  املقدسة  كربالء  مدينة  يف  الزينبية  تل  يقع 
احلسيين الشريف بالقرب من باب الزينبية وهو عبارة عن مرتفع أرضي، تلة 
صغرية يبلغ ارتفاعها مخسة أمتار عن أرض احلرم احلسيين وهي على بعد 20 
مرتًا من احلرم احلسيين و35 مرتًا من موضع استشهاد اإلمام احلسني)عليه 

السالم(.
قيل إن هذا التل كان يشرف على مصارع القتلى يف حادثة الطف، حيث 
كانت السيدة زينب الكربى )عليها السالم( تتفقد حال أخيها احلسني )عليه 
السالم( منه، ولذا عرف هذا املكان الذي كان قرب املقتل بالتّل الزينبّية.

حرمة محرم الحرام

:Aقال اإلمام الحسني

التّل الزينبيّ
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فائق الشمري

وحيدا 
ينسكب الضوء من مقلتيك

ينزف جرحك مشس
والعباس/ واجلود

وقسوة النهر
ينساب مرا كالرماد 

العطش/ زمزم يف زمن األفول 
يزرع يف الصحراء بسمة

و الدم السيف/ يا أطهر الناس
متأل راحتيك من جنيع النحر 

تؤذن حيَّ على اخللود
إن للصرب جنود

يا زينب األمل احلبيس
يا جنون العشق/ يا مشعًا يذوب 

آه للوعة الطفل الرضيع/ والسبايا 
يا حسني الطف/ والنواويس/ وهليب 

الغدر
وصرخة اجلبل األسري..

كأن الدنيا مل تكن/ واآلخرة مل تزل
سالم لك/ أيها اخلد الرتيب/ أيها 

اجلسم السليب

كأن الدنيا لم تكن



عن أبي جعفر عليه السالم قال: قال رسول اهلل صّلى اهلل 
عليه وآله: )طوبى لمن أدرك قائم أهل بيتي وهو يأتم به 
في غيبته قبل قيامه ويتولى أولياءه، يعادي أعداءه، ذلك 
من رفقائي وذوي مودتي وأكرم أمتي علي يوم القيامة(.
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