




دارت األيام لتدق طبول القلوب حزنًا وأملًا حبلول شهر التضحية 
الصرخة  وجتددت  والكرامة  احلرية  شهر  واملواساة  والفداء 
املدوية اليت مألت مسع الدنيا »ما خرجت أشرًا وال بطرًا... إمنا 
املسرية  أن احنرفت  بعد  أمة جدي«  اإلصالح يف  لطلب  خرجت 
وضاعت احلقوق وانُتهكت الكرامات وأصبح الدين لعقًا على 

األلسن.
بيته  أهل  الصفوة من  بتلك  السالم(  )عليه  اإلمام احلسني  خرج 
وأصحابه اليت محلت وسام: إني ال أعلم أصحابا أوفى وال خريا 
من أصحابي وال أهل بيت أبر وال أوصل من أهل بييت؛ ليبدل بهم 
وبنفسه الزكية جديـب ضمري اإلنسان بآخـر معشوشـب  ممـرع.

فيها  حيرمون  اجلاهلية  أهل  كان  اليت  األيام  نعيش  إذ  وإننا 
القتال، نستذكر شذاذ هذه األمة الذين استحلوا الدماء الطاهرة 
وهتكوا احلرمة، وسبوا ذراري رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله من 

دون أن يرعوا له حرمة.
نعم، مع كل هذه الفجائع واملآسي نستذكر بأمل كل القيم اليت 

تسهم يف انعتاق اإلنسان من قيود العبودية بأشكاهلا املختلفة.
وعلينا االستجابة الستغاثات سيد الشهداء )عليه السالم( بلبيك 
يا حسني مع االلتزام العميق بالقيم واملبادئ اإلسالمية الكربى 
كل  احلق  كلمة  إلعالء  والسعي  املسؤولية  وحتمل  وبالوعي 

حبسب وسعه وقدرته.
التعازي  أعظم  نرفع  العظيمة  والفاجعة  األليمة  الذكرى  وبهذه 
واملواساة إىل مقام موالنا احلجة بن احلسن عجل اهلل تعاىل فرجه 

الشريف وإىل مراجع الدين العظام واملؤمنني كافة.
حيط  عليه  البكاء  فإن  الباكون؛  فليبِك  احلسني  مثل  وعلى 

الذنوب العظام. 

شهر التضحية والفداء

السيد عيسى اخلرسان
األمني العام
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وسط حضور كبري.. العتبة العلوية املقدسة 
تقيم مراسم رفع راية عاشوراء يف الصحن 

الحيدري املطهر

العتبة العلوية املقدسة تعد خطة متكاملة لخدمة 
الزائرين الكرام واملواكب الحسينية املعزية خالل 

شهري محرم وصفر

العتبة العلوية املقدسة تفتتح مركزًا تسويقيًا 
جديدًا لشركة فيض القسيم التابعة لها

أكثر من ١٥ ألف مرت مربع من السجاد األحمر تفرش 
يف املحيط الخارجي للصحن الحيدري الشريف

قسم الشؤون الدينية يختتم برنامج الدورات الصيفية
 لطلبة الصفوف األكاديمية



حبلول شهر االحزان - شهر حمرم احلرام، 8
رفع  مراسم  املقدسة  العلوية  العتبة  أقامت 
املطهر  العلوي  الصحن  يف  عاشوراء  راية 
وسط أجواء من احلزن واألمل ومبشاركة 
أمري  مرقد  إىل  الوافدين  الزائرين  مجوع 

املؤمنني )عليه السالم(.
العام  األمني  حضور  املراسم  هذه  وشهدت 
عيسى  السيد  املقدسة  العلوية  للعتبة 
جملس  أعضاء  والسادة  ونائبه  اخلرسان 
وحشود  والشعب  األقسام  ورؤساء  اإلدارة 
األشرف  النجف  أهالي  من  املؤمنني 
والزائرين الكرام املشاركني مبراسم رفع 

الراية املباركة.
الذكر  من  آيٍّ  بقراءة  املراسم  وافتتحت 
احلكيم تالها قارىء العتبة املقدسة السيد 
حسني احلكيم، تلتها كلمة األمانة العامة 
للعتبة العلوية املقدسة ألقاها عضو جملس 
اإلدارة األستاذ أمحد القرشي وبعدها زيارة 
السالم( قرأها مؤذن  اإلمام احلسني )عليه 
معلة  شرب  الشيخ  مساحة  املقدسة  العتبة 
الصحن  يف  الراية  رفع  مراسم  أعقبتها 

العلوي املطهر.

وسط حضور كبري.. العتبة العلوية املقدسة تقيم مراسم رفع 
راية عاشوراء يف الصحن الحيدري املطهر
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العتبة العلوية املقدسة تفتتح مركزًا تسويقيًا 
جديدًا لشركة فيض القسيم التابعة لها

أكثر من ١٥ ألف مرت مربع من السجاد األحمر تفرش يف املحيط 
الخارجي للصحن الحيدري الشريف

يف  العاملة  امليدانية  الكوادر  أجنزت 
العلوية  العتبة  قسم الشؤون اخلدمية يف 
اخلارجية  املساحات  فرش  املقدسة 
بالسجاد  الشريف  احليدري  للصحن 
العزاء  ملواكب  خدماتها  ضمن  األمحر 

احلسيين يف عاشوراء.
وقال معاون رئيس قسم الشؤون اخلدمية 
حيدر العيساوي يف تصريح جمللة الوالية: 
وفرش  بإكساء  القسم  كوادر  باشرت 
اخلارجي  احليدري  الصحن  حميط 
بالكاربت األمحر، وتقدر املساحة اليت 
مت فرشها بأكثر من ١٥ ألف مرت مربع.

مبجمله  العمل  هذا  العيساوي:  وأشار 
واخلدمات  االستعدادات  ضمن  يأتي 
ملواكب  العلوية  العتبة  تقدمها  اليت 
العزاء احلسيين اليت متر جوار الصحن 
الشعائر  إلحيائها  الشريف  احليدري 

احلسينية”.

املقدسة  العلوية  العتبة  افتتحت 
إدارتها  جملس  بعضو  ممثلة 
مركزًا  العباسي  عمار  األستاذ 
جديدًا للتسوق وهو أمحد مراكز 
التابعة  القسيم  فيض  شركة 

للعتبة العلوية املقدسة.
وحول هذا املوضوع صرح املهندس 
شركة  مدير  اجلوراني  حيدر 
فيض القسيم جمللة الوالية قائالً: 
جمموعة  املركز  هذا  حيوي 
كاللحوم  احمللية  املنتجات  من 
إضافة  والدجاج  والبيض  واأللبان 
إىل مساحيق التنظيف وما خيدم 
العائلة العراقية والنجفية حيث إن 
للقطاع  يقوم بدعمه  املركز  هذا 
منافسة  وبأسعار  والعام  اخلاص 

تتناسب والدخل الشهري للفرد.
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شاركت األمانة العامة للعتبة العلوية املقدسة ممثلة بعضو 
قسم  ورئيس  اخلزرجي  عباس  املهندس  إدارتها  جملس 
العالقات العامة صاحب البصيصي يف االجتماع املوسع الذي 
تأهيل  فيه  نوقش  والذي  األشرف  النجف  حمافظة  عقدته 
الشوارع الرئيسة املؤدية إىل حرم املوىل أمري املؤمنني )عليه 
السالم( ضمن مبادرة البنك املركزي العراقي وباخلصوص 

شارع زين العابدين )عليه السالم(.

قائاًل:  الوالية  جمللة  تصريح  يف  اخلزرجي  املهندس  وأشار 
اليت  واملخططات  التصاميم  استعراض  االجتماع  خالل  )مت 
ُأعّدت من قبل الفريق اهلندسي مبا يتالءم مع البعد التارخيي 

والديين والتصميم احلضاري للمدينة القدمية(.
التابعة  اهلندسية  النخب  حبضور  مت  االجتماع  أن  يذكر 
ومسؤولي  احملافظة  إعمار  وهيأة  األشرف  النجف  حملافظة 

الدائرة اهلندسية يف رابطة املصارف العراقية.

عيسى  السيد  املقدسة  العلوية  للعتبة  العام  األمني  حبضور 
العباسي  عمار  األستاذ  اإلدارة  جملس  وعضوي  اخلرسان 
يف  الدينية  الشؤون  قسم  اختتم  اخلزرجي؛  عباس  واألستاذ 
لتالميذ  الصيفية  الدورات  برنامج  املقدسة  العلوية  العتبة 
املراحل االبتدائية والثانوية يف صحن فاطمة )عليها السالم(.

وصرح رئيس قسم الشؤون الدينية، الشيخ كرار اخلفاجي 
لـ)2٥00(  الصيفية  الدورات  )اختتمت  قائاًل:  الوالية  جمللة 

طالب توزعوا على )20( دورة، حيث إن هذه الدورات تؤدي 
والفقه  العقائد  يف  دروًسا  للطلبة  تعطي  إذ   تكميليًّا  دوًرا 
طوال  للطلبة  دروس  من  أعطي  ما  إىل  باإلضافة  واألخالق 

العام الدراسي(.
وأضاف: )الدورات املقامة قد استهدفت مجيع الفئات العمرية 
وللمراحل الدراسية كافة سواء يف املدارس احلكومية أو 

األهلية(.

قسم الشؤون الدينية يختتم برنامج الدورات الصيفية
 لطلبة الصفوف األكاديمية

وفد العتبة العلوية املقدسة يشارك يف االجتماع الخاص
 بتأهيل الطرق املؤدية إىل الصحن الشريف
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الشؤون  لقسم  التابعة  الكريم  القرآن  دار  شعبة  اختتمت 
الفكرية والثقافية يف العتبة العلوية املقدسة دوراتها التنموية 
العقائدية اخلاصة بذوي االحتياجات اخلاصة من املكفوفني 

من خمتلف حمافظات العراق.
يف  كّسار  أمري  الكريم  القرآن  دار  شعبة  مسؤول  وأشار 
العامة  األمانة  وإشراف من  )بتوجيه   : الوالية  تصريح جمللة 
أعمال  اختتمت  القسم،  ورئاسة  املقدسة  العلوية  للعتبة 

الدورات التنموية اليت استمرت ١0 أيام واليت استهدفت خنبة 
من املكفوفني القادمني من خمتلف حمافظات العراق حيث 
اللوجسيت هلم طيلة فرتة  الدعم  توفري مجيع مستلزمات  مت 

الدورات(.
وأوضح كّسار: )أقيمت الدورات التنموية حتت عنوان )طموح 
بال حدود(، ومت خالهلا تدريس املشاركني دروسًا يف التنمية 

البشرية، وعلم النفس والسلوك األسري.

 تشرف سفري دولة السويد يف العراق )جوناس لوفني( بزيارة 
مرقد املوىل أمري املؤمنني )عليه السالم( واالطالع على املعامل 

التارخيية واألثرية للعتبة املقدسة.
وكان يف استقبال الوفد الزائر عضو جملس اإلدارة األستاذ 
قائاًل:  )الوالية(  جمللة  صرح  بدوره  الذي  اجلباري،  حسن 
النجف  إىل  السويدي  للسفري  األوىل  الزيارة  هذه  »كانت 
األشرف ومرقد أمري املؤمنني )عليه السالم( إذ أبدى السفري 
إىل  مشرًيا  املطهر،  العلوي  للصحن  األثرية  باملعامل  إعجابه 
جللب  استعداده  الزيارة  خالل  عرض  السويدي  السفري  أن 

اخلدمية  املشاريع  تنفيذ  على  للعمل  السويدية  الشركات 
للعتبة املقدسة ويف خمتلف اجملاالت«.

من جهته صرح السفري السويدي )لوفني( جمللة )الوالية( قائاًل:  
)خالل زيارتي إىل العتبة العلوية شعرت بطاقة دينية كبرية 
من  الكبري  العدد  هذا  رؤية  بعد  والسيما  املكان  هذا  يف 
الناس القاصدين من أماكن خمتلفة لكي يزوروا ويتربكوا 

بهذا املكان املقدس(.
ويف ختام الزيارة أعرب الوفد الضيف عن شكره وتقديره 

حلسن الضيافة والرتحيب.

سفري السويد يف العراق يتشرف بزيارة العتبة العلوية املقدسة

دار القرآن الكريم تختتم دورات تنمية خاصة بذوي االحتياجات
 الخاصة من املكفوفني
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عيسى  السيد  املقدسة  العلوية  للعتبة  العام  األمني  وحتدث 
تدنو  إن  )ما  قائاًل:  الوالية(  لـ)جملة  تصريح  يف  اخلرسان 
بصورة  احلزن  مالمح  تتبني  حتى  احلرام  حمرم  شهر  أيام 
واضحة للعيان يف كل مفاصل احلياة إيذانا بانطالق املوسم 
أبناء  من  اخلريين  سواعد  تنربي  ففيه  املشهود،  احلسيين 
إظهار  يف  عالية  مبهام  لتقوم  احلسينية  واجملالس  املواكب 

الشعائر وما تقدمه من خدمة للمعزين والزائرين يف ذكرى 
أمام  صورة  بأبهى  السالم(  )عليه  احلسني  اإلمام  استشهاد 

مرأى ومسمع اجلماهري داخل وخارج العراق(.
وأضاف السيد اخلرسان: )مل تكن العتبة العلوية املقدسة 
العتبة  كوادر  بادرت  فقد  اخلدمي  املشهد  هذا  عن  بعيدة 
الدعم  بتوفري  الصلة  ذات  أقسامها  جبميع  املقدسة  العلوية 

العتبة العلوية املقدسة تعد خطة متكاملة لخدمة الزائرين الكرام 
واملواكب الحسينية املعزية خالل شهري محرم وصفر

أعدت األمانة العامة للعتبة العلوية املقدسة خطة متكاملة خاصة بشهري )محرم وصفر( 
مستنفرة جميع كوادرها من مختلف األقسام والشعب، وشرعت من خاللها بتقديم 

مختلف الخدمات للزائرين الكرام واملواكب الحسينية املعزية يف محيط الصحن العلوي 
الشريف واملدينة القديمة وطرق الزائرين يف منافذ الدخول ملحافظة النجف األشرف 

تقرير/عقيل غني جاحموبإشراف مباشر من األمني العام وأعضاء مجلس اإلدارة.
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احليدري  الصحن  يف حميط  املنتشرة  للمواكب  اللوجسيت 
الشريف وكذلك يف املدينة القدمية ونشر مواكبها اخلدمية 
حمرم  لشهر  األوىل  األيام  منذ  وخارجها  النجف  داخل  يف 
عليه  اهلل  )صلى  األكرم  الرسول  وفاة  إىل  وصوال  احلرام 
وآله( يف الثامن والعشرين من شهر صفر اخلري، فضاًل عن 
توفري األجواء املناسبة وانسيابية احلركة واجلدولة الزمنية 
للمواكب املعزية الوافدة إىل احلرم املطهر من داخل وخارج 
العراق من خالل هيئة املواكب داخل العتبة العلوية املقدسة(.

وأوضح السيد اخلرسان: )إن كوادر العتبة العلوية املقدسة 
مدينة  إىل  الوافدين  الزائرين  أمام   العقبات  مجيع  ذللت 
النجف األشرف وخباصة قبيل أيام املسرية املليونية إىل مدينة 
كربالء املقدسة، فقد وفرت اجملمعات الصحية يف حميط 
أخرى  جممعات  ببناء  الشروع  عن  فضال   - العلوي  احلرم 
األشهر  يف  اكتماهلا  أمل  على  القدمية  املدينة  حميط  يف 
أماكن  ختصيص  وكذلك  تعاىل-،  اهلل  شاء  إن  القادمة 
وقاعات كبرية السرتاحة ومبيت الزائرين يف صحن فاطمة 
حميط  يف  مؤقتة  أماكن  وتوفري  السالم(،  )عليها  الزهراء 
العتبة لتأمني احلقائب الكبرية واألمانات األخرى للزائرين 
الوافدين، باإلضافة إىل تقديم آالف الوجبات الغذائية يوميًا 

وبأوقات خمتلفة(.
بالقول:  حديثه  املقدسة  العلوية  للعتبة  العام  األمني  وختم 
هنالك جوانب عديدة للخدمات اليت تقدمها العتبة املقدسة 
للزائرين الكرام من نقل وأمن وخدمات وتقديم اإلسعافات 
والبث التلفزيوني واالستفسارات الدينية فهي خلية جهود ال 

اىل  الوافد  حيتاجه  ما  مقدمة  يف  أنها  إال  إجيازها  ميكن 
مدينة امري املؤمنني )عليه السالم(.

من جانبه بني رئيس قسم شؤون حفظ النظام خالد جميد 
مرزة يف تصريح لـ)جملة الوالية( إنه: )مت تهيئة كل اجلهود 
)حمرم  شهري  يف  احلسينية  واملواكب  الزائرين  الستقبال 
وصفر( وبالتنسيق مع قيادة شرطة حمافظة النجف األشرف 
وهيئة املواكب احلسينية من خالل وضع خطة آنية خالل 
العشرة األوىل من شهر حمرم احلرام تضمنت وضع تعليمات 
وضوابط  لدخول املواكب املعزية، إذ تقع على عاتق القسم 

محاية املواكب والزائرين وفق حدود املسؤولية(.
فضاًل عن ذلك )هناك حتضريات أمنية طوال هذين الشهرين، 
عام  أمني  مع  لالجتماع  املقدسة  العلوية  العتبة  بادرت  حيث 
هيئة املواكب احلسينية وآمر أفواج شرطة النجف وجمموعة 
من اإلخوة الضباط، وقد مت االتفاق على تقديم خطط أمنية 
املواكب  وأصحاب  الزائرين  محاية  شأنها  من  وتعليمات 
وتسهيل عملهم، وكذلك التعاون املباشر مع العتبات املقدسة 

يف كربالء(.
الشيخ كرار  الدينية  الشؤون  قسم  رئيس  أشار  جانبه  من 
منهاج  )إعداد  إىل:  الوالية(  لـ)جملة  تصريح  يف  اخلفاجي 
ومنها  القسم  ملختلف شعب  وصفر  لشهَري حمرم  متكامل 
والتوجيه  واملئذنة ووحدة اإلرشاد  املنرب  التبليغ وشعبة  شعبة 
الديين النسوي عن طريق استقبال الوفود وإلقاء احملاضرات 
يف  االستفتاء  ونشر حمطات  احلسينية  القضية  اليت ختص 
داخل الصحن املطهر وخارجه وكذلك يف طريق )يا حسني( 
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ختص  وبروشورات  كتيبات  وتوزيع  األربعني،  زيارة  خالل 
ثقافة الزائر الدينية مبختلف اللغات(.

مسابقة  إقامة  املنهاج  ضمن  اخلفاجي:  الشيخ  وأضاف 
إلكرتونية يومية ختص القضية احلسينية إضافة إىل املنرب 
واملسائل  الفقهية  األحكام  يتناول  الذي  اليومي  الفقهي 
الشرعية املتعلقة بشهري حمرم وصفر، وكذلك هناك دور 
منها  وبرامج،  مهام  عدة  من خالل  النسوية  الشؤون  لوحدة 
برنامج االستفتاءات النسوية على مدار األسبوع، واإلشراف 
على دخول الزائرات إىل العتبة العلوية املقدسة وداخل احلرم 

الطاهر ألمري املؤمنني )عليه السالم(.
هيئة  شعبة  مسؤول  الوالية(  لـ)جملة  صرح  آخر  جانب  من 
البديري:  إبراهيم  الشيخ  العالقات  لقسم  التابعة  املواكب 
باهليئة خالل شهري حمرم وصفر  األعمال اخلاصة  )ضمن 

هي تسجيل املواكب احلسينية املعزية وتنظيم وتيسري دخوهلا 
للصحن الشريف وحميطه خالل العشرة األوىل من شهر حمرم 
احلرام وبتعاون مشرتك مع خمتلف األقسام املعنية، وكذلك 
تهيئة املكان اخلاص بعزاء )املشاعل( إضافة إىل ختصيص 
أماكن للمواكب اخلدمية يف حميط العتبة املقدسة واليت 
اإلمام  أربعينية  زيارة  خالل  الكرام  للزائرين  الطعام  تقدم 
اللوجستية  األمور  بعض  توفري  مع  السالم(  )عليه  احلسني 

إلمتام عملهم(.
الشؤون  قسم  رئيس  معاون  الوالية(  لـ)جملة  صرح  فيما 
الستقبال  خطة  أعد  القسم  )إن  العيساوي:  حيدر  اخلدمية 
املواكب املعزية يف العشرة األوىل من شهر حمرم من خالل 
األمحر  بالسجاد  الشريف  الصحن  حميط  وفرش  تهيئة 
مبساحة تقدر بأكثر من ١٥ ألف مرت مربع وتغليف واجهات 
الشريف  الصحن  أبواب  ومداخل  واألعمدة  الكيشوانيات 
وكذلك دعم ورفد املفارز الطبية اليت ستكون يف حميط 
اهلواء  مبربدات  وجتهيزها  وفرشها  وتهيئتها  املقدسة  العتبة 

ومواد التنظيف وغريها من األمور اخلدمية(.
للزائرين  املتنقلة  املغاسل  وفر  القسم  )إن  العيساوي:  وتابع 
الصحن  من  وبالقرب  القدمية  املدينة  يف  املعزية  واملواكب 
الذي  التشابيه(  املطهر وكذلك يف منطقة احلرية )موكب 
يقام سنويا يف اليوم العاشر من حمرم احلرام، مشريًا إىل أن 
هناك عماًل متواصاًل بعد يوم العاشر وانتهاء مراسم عاشوراء 
مجيع  وتعفري  وتطهري  وغسل  السجاد  رفع  عملية  تتم  حيث 

الطرق املؤدية للصحن الشريف وحميطه(.
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فيما أوضح نائب رئيس قسم املضيف أثري التميمي يف تصريح 
لـ)جملة الوالية(: )إن قسمنا استنفر يف هذه املناسبة مجيع 
كوادره وجبهد متواصل خلدمة الزائرين الكرام عن طريق 
تقديم ثالث وجبات من الطعام )إفطار وغداء وعشاء( داخل 
املضيف وخارجه، حيث تبدأ أعداد الوجبات اليومية من)١0( 
آالف لتصل إىل أكثر من )١00( ألف وجبة يف اليوم خالل 
شهر صفر، ويف منافذ عدة؛ منها القريبة على العتبة املقدسة 
يا  )طريق  على  الزائرين  طريق  يف  ومنها  القدمية  واملدينة 

حسني( ومنفذ قضاء املناذرة(.
وبني التميمي: )إن القسم يقوم أيضًا بتجهيز وتنظيم متطلبات 
الدعم اللوجسيت وإنشاء املطابخ وتقديم املواد الغذائية املربدة 

واجملمدة واملواد اجلافة وغريها من املتطلبات(.
يف  احلمامي  مرتضى  االعالم  قسم  رئيس  أكد  جانبه  من 
تصريح لـ)جملة الوالية(: إن لإلعالم دورًا مهمًا ورياديًا خالل 
)عليه  اإلمام احلسني  شهَري )حمرم وصفر( إليصال فكر 

وهو حيمل  ومشرقة  واضحة  وبصورة  أمجع  للعامل  السالم( 
اخلالدة  الطف  ثورة  أرادتها  اليت  السامية  املعاني  خمتلف 
واملقروءة  واملسموعة  )املرئية  املختلفة  وسائلنا  خالل  من 

واإللكرتونية(.
املدة  هذه  خالل  اإلعالم  قسم  أعمال  )وتتضمن  وأضاف: 
للزيارة  تغطيتهم  املختلفة خالل  تسهيل عمل وسائل اإلعالم 
العتبة  يف  األقسام  خمتلف  مع  بالتعاون  عالية  وبانسيابية 
املقدسة إضافة إىل نصب منصات خاصة باللقاءات اإلعالمية 
خدمة  توفري  مع  الشريف  الصحن  حميط  يف  للفضائيات 

اإلنرتنت ووجبات الطعام(.
األنشطة  من  جمموعة  تنفيذ  املعدة  الربامج  ضمن  وتابع: 
والفعاليات اليت ستقدم الثقافة احلسينية الرصينة للزائرين 
الكرام وهم يف طريقهم إىل كربالء اخللود واليت ستقام يف 

)طريق يا حسني( يف اسرتاحة املرتضى )عليه السالم(.
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 اإلمام السجاد)8( وتجسيده السلمي ملدرسة »هيهات منا الذلة«

امتثلنا للعـَربة.. فهل حققنا العـِربة من قضية اإلمام الحسني )8(؟

ُصَوُر من َشجاَعِة اإِلمام احَلَسِن )8(؟

الطف فلسفة تربوية متجددة

دروس ومعاني من مسرية اإلمام الحسني )8(
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دروس ومعاني من مسرية
اإلمام الحسني )عليه السالم(

يقول تعاىل: )ِمَن املُْؤِمِننَي ِرَجاٌل َصَدُقوا َما َعاَهُدوا اهلَل َعَلْيِه 
َتْبِدياًل(  ُلوا  َبدَّ َوَما  َينَتِظُر  ن  مَّ َوِمْنُهم  َبُه  حَنْ َقَضى  مَّن  َفِمْنُهم 
)األحزاب/ 23(. تشري هذه اآلية إىل كلِّ املسرية اإلسالمية، 
فهناك يف  وآله(،  عليه  اهلل  اهلل )صلى  بدأها رسول  أن  منذ 
كلِّ مرحلة من مراحل حركة اإلسالم يف العامل صفوة يف 
مراكز القيادة، وصفوة يف مراكز القاعدة ويف داخل اأُلّمة، 
عاهدوا اهلل أن يؤمنوا به إميان املوقف، ال إميان الكلمة، 
وأن جياهدوا يف سبيله يف كلِّ مواقع التحّدي اليت يفرضها 
قوه  الكفر على اإلسالم، هؤالء الذين عاهدوا اهلل أن يصدِّ
يف إميانهم، لتكون احلياة حياة اإلميان يف كلِّ آفاقها، وأن 
قوه يف جهادهم، حتى يكون اجلهاد بالكلمة واملوقف  يصدِّ
أمام  الصعبة  مواقعها  اأُلّمة يف كلِّ  حركة  هو  والسيف، 

أعدائها يف كلِّ زمان ومكان.

وهلذا، رأينا أّن اإلمام احلسني )عليه السالم( وجد يف هذه 
وهم  أصحابه  يستعرض حركة  يوجهها حني  اآلية حمورية 
يف  ساروا  الذين  ُأولئك  ليواجهوا  اجلهاد،  خطِّ  يف  يسريون 
واالحنراف..  الضالل  موجة  وركبوا  الشيطان،  خطوات 
ِرَجاٌل  املُْؤِمِننَي  )ِمَن  أصحابه:  أحد  استأذنه  إذا  يقول  كان 
اإلمام  مع  نعيش  أن  إىل  حباجٍة  دائمًا  وحنن  َصَدُقوا...(. 
اإلمام احلسني،  نعيش مع  السالم(، وعندما  )عليه  احلسني 
اإلمام  حركة  قلب  يف  يعيش  السالم(  )عليه  العّباس  فإّن 
السالم(  )عليه  العابدين  زين  وإّن  السالم(،  )عليه  احلسني 
يعيش يف امتداد خطِّ اإلمام احلسني )عليه السالم( وهكذا 

تستمر مسرية اجلهاد. 
لقد مضت على استشهاد اإلمام احلسني )عليه السالم( قرون 
الثورة  هذه  يذكرون  أمجع  والعامل  اأُلّمة  ومازالت  عديدة، 

عمار كاظم عبد الحسني  - دولة الكويت
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منها  ليستخلصوا  وميّجدونها،  العظيمة 
النهوض  وروح  اإلصالح  وروح  الثورة  روح 
واستنهاض العقول والنفوس، والدفع حنو 
احلّق  إقامة  أجل  من  احلقيقي،  التحّرر 

والعدل واخلري.
لقد عّلمنا االمام احلسني )عليه السالم( 
رفض اخلضوع لألشخاص، وعّلمنا حّرية 
الطغيان  أشكال  كّل  رفض  يف  الذات 
مشروع  أصحاب  نكون  وأن  والفساد، 
حّق، وشرعيٍة يف احلياة مستمّدة من اهلل 

تعاىل وهدايته. 
إّن اإلمام احلسني )عليه السالم( الذي ال تزال احلياة تهتف 
يوم  ُوِلد يف  الثالث من شعبان، ولكّنه  بامسه، مل يولد يف 
عاشوراء،  ويف  اجلسدية،  والدته  هناك  كانت  عاشوراء. 
فتحت  اليت  التارخيية،  اإلسالمية  اجلهادية  والدته  كانت 
أمام احلسني )عليه السالم( ـ فيما متثِّله ثورته ـ أبواب احلياة 
كلَّها، مهما امتّدت السنوات، هذا احلسني بن علّي بن أبي 
طالب، قادم من جديد، يفتح صفحًة جديدًة على خطِّ رسول 
اهلل )صلى اهلل عليه وآله( وهلذا، فإّننا عندما نتحدَّث عن اإلمام 
احلسني )عليه السالم(، فنحن نتحدَّث عن ثورته، وعن دوره 
كإماٍم يعطي احلركة اإلسالمية يف خطِّ الثورة شرعّيتها. 
عاء:  ويأتي اإلمام زين العابدين )عليه السالم( يف أسلوب الدُّ
وهجران  اخلري،  الستعمال  هذا..  يومنا  يف  ووفِّقنا  »الّلُهّم 
وإذالله، ونصرة  الباطل  وانتقاص  الشّر... وحياطة اإلسالم، 
اإلسالم  حياطة  على  دعائه  يف  ز  يركِّ وإعزازه«. إّنه  احلّق 

املنكر،  عن  النهي  وعلى  ومحايته، 
عناصر  وتلك  الضالني،  هداية  وعلى 

اإلمام احلسني )عليه السالم(.
إّن اخلطَّ واحد، وهو محاية اإلسالم، 
ثون عن محاية  ث املتحدِّ وعندما يتحدَّ
تنطلق  احلماية  هذه  فإّن  اإلسالم؛ 
اإلسالمي  اخلطِّ  محاية  أجل  من 
لن  املسلمني  ألّن  املسلمني،  حياة  يف 
إاّل إذا  بأّية عّزة وبأّية منعة،  يشعروا 
كان اإلسالم حّيًا يف حياة املسلمني، 
وهلذا، انطلق اإلمام احلسني )عليه السالم( ليقول هلم: ليس 
هناك فرٌق بني أن جتاهد الكافرين يف موقع كفرهم، وأن 
جتاهد املنحرفني يف الداخل، ألّنه ال حياة لإلسالم إاّل بإحياء 

أحكامه وتطبيقها.
وهكذا أراد اإلمام احلسني )عليه السالم( أن تكون شعاراته 
شعاراتنا، ألّنها ليست شعارات ذاتية.. هلذا، نأخذ من اإلمام 
احلسني )عليه السالم( خطَّ الثورة، ومن الطبيعي علينا أن 
ندرس املرحلة اليت عاشها والظروف وطبيعة التحّديات، فإذا 
عشنا مرحلًة تشبه مرحلته، وظروفًا تشبه ظروفه، وحتّديات 
تشبه تلك التحّديات، فالبّد من أن نتحّرك حيث حتّرك، وأن 
ننطلق حيث انطلق. حيث قال اإلمام احلسني )عليه السالم(: 
وإمّنا  ظامِلًا  وال  ُمفِسدًا  وال  َبَطرًا  وال  أِشرًا  أخرج  مل  »إّني 
َخَرجُت لطلِب اإلصالِح يف ُأّمة َجّدي، ُأريُد أن آُمَر باملعروِف 
أبي  بن  عليِّ  وأبي  َجّدي  بسريِة  وأسرَي  امُلنَكِر  عن  وأنهى 

طالب«.

لقد عّلمنا اإلمام الحسني 
)عليه السالم( رفض الخضوع 

لألشخاص، وعّلمنا حرّية الذات 
يف رفض كّل أشكال الطغيان 
والفساد، وأن نكون أصحاب 

مشروع حقّ وشرعية يف الحياة 
مستمدّة من اهلل تعاىل وهدايته. 
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الطف فلسفة تربوية متجددة
نحدد التعريف التقليدي للطف بأنه مسعى فكري منظم 
يجب أن يدرس يف املدارس ألنه يهدف إىل كشف أسرار 
التضحية والفداء من أجل هدف سام والتوصل إىل معرفة 
جوهر الحقيقة األزلية من خالل هذه الواقعة ويربز هذا 
السائد  االعتقاد  وغايتها يف  اإلسالمية  للمعالم  التحديد 
للحياة  يمكن  ال  بأنه  والفالسفة  املفكرين  بعض  عند 
هذا  يستند  لم  ما  صائبًا  توجيهًا  تـُوجه  أن  اإلنسانية 
الثابتة واملستمدة من هذه  التوجيه إىل املثل  واملقاييس 
الحقيقة األزلية الجهادية، فعلينا أن ندقق يف تاريخ تطور 
الفكر اإلسالمي لنرى أن هذا التجدد بدأ من معركة الطف 

ألنها معركة الحق ضد الباطل.
تضارب  عن  نشأت  عقائدية  األمر خالفات  هذا  وقد سبب 
املعركة  هذه  يف  األزلية  احلقيقة  تلك  طبيعة  حول  اآلراء 
وجوهرها وإميانها بأّن نهضة سبعني مقاتل ضد سبعني ألفًا 
هو حق وعمل إجيابي يف جوهره الذي احدث تغريًا وأثرًا فعااًل 
يف احلياة؛ حيث قام فريق من املفكرين بإضافة وترسيخ هذه 
للتعليم والتعلم للمبادئ  املعركة ضمن املوسوعة اإلسالمية 
والقيم اإلسالمية اليت حارب بها اإلمام احلسني عليه السالم 
واليت تعلمها من املدرسة احملمدية، ألنها مستمدة من أسرار 
هذا الكون عن طريق الرسول صلى اهلل عليه وآله، وتعترب 
مهمة فكرية وعلمية وجزءًا ال يتجزأ من الفكر اإلسالمي، 
الطف هي حتكيم  بأن معركة  والعلماء  فحدد اجملتهدون 
ضوء  على  والتصرف  القيم  وتعديل  اخلربة  نقل  يف  الفكر 
نتائج التعديل ألن التعديل من قبل املفكرين هو مسعى بصري 

العلم  وثبتها  العقل  أقرها  بناءة  قيم  نور  احلياة على  لتنظيم 
ودعمتها التجربة.

اإلنسانية  احلضارة  وتطور  الفكر  نشوء  درسنا  ما  وإذا 
املظلوم ومقاتلة  املعركة بدأت من أساس نصرة  أن  وجدنا 
الظامل ألنها معركة ليست خارجة عن مقتضيات احلياة بل 
بالعكس نشأت عن حاجة ملحة أال وهي معاونة معتقديها 
على تفهم مشكالت احلياة آنذاك ومعاجلتها يف ضوء نظرة 
والعلماء  اهتمام املفكرين  أن  إىل احلياة أمشل وأعم. ومبا 
احلياة  يف  اجلهادية  الرتبية  بأثر  يرتبط  ومعلمني  كمربني 
ودجمها يف  الطف  االستعانة مبعركة  األول  هدفهم  أصبح 
كل جمريات احلياة لتنظيم شؤون الرتبية يف الوحدة وتعلم 
التنظيم  يف  التحول   وهذا  متينة  علمية  أسس  وفق  الصرب 
هو عملية اكتشاف وخلق أحداث جوهرية يف جمرى أهمية 
بالتوعية  االندماج  هذا  مينحنا  حيث  وأهدافها  املعركة 
نتوخاها لتحقق حاجات أساسية وانسجامها  الفكرية اليت 

مع  اكتشافات العلم احلديث.
جتتاز  أن  جيب  تفكرينا  يقرها  اليت  واألساليب  اآلراء  إن 
امتحان اخلربة وتتفق مع اكتشافات احلقيقة األزلية ملعركة 
والدفاع  اجلهاد  يف  ألجيالنا  اخلرية  بثمرتها  لتأتي  الطف 
املدلول  أوسع وأمشل من  باالختبار معنى  وأقصد  عن احلق 
العقائدي هلذه الكلمة ألنه يشمل كل ما مير به املرء من 
حاالت جهادية وتربوية وفكرية وعاطفية وكل ما يؤثر يف 

عاداتنا وسلوكنا يف الدفاع عن احلق ونصرته.

خالد باقر النجار
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امتثلنا العـَربة.. فهل حققنا العـِربة  
من قضية اإلمام الحسني )عليه السالم(؟

هاهو العام ١٣٨2 تأتي على مرور احلادثة العظيمة يف أرض 
كربالء، حادثة انتصار الدم على السيف، حادثة مقتل اإلمام 
احلسني عليه السالم وأهل بيته وأصحابه، عندما استدعي 
من قبل أهل الكوفة يطلبه لنصرتهم وختليصهم من الظلم 
واجلور الذي واجهوه يف تلك الفرتة إزاء احلكم األموي الذي 
حاول طمس اهلوية اإلسالمية ونشر الفساد، وإعادة تقاليد 
الوجيزة  الفرتة  الرغم من  وعادات اجلاهلية من جديد على 
األموي  احلكم  تسلم  وبني  احملمدية  الرسالة  بداية  بني 
زمام األمور عنوًة ومكرًا بعدما استطاعوا تثبيت حكمهم 
وكسب الكثري من املرتدين الذين دخلوا اإلسالم خوفًا أو 

طمعًا وليس إميانًا منهم وتطوعًا.
فلو متعنا بقراءة األحداث اليت دارت يف تلك األيام لوجدنا 
فيها كثريًا من الِعرب واألهداف اليت تستفيد منها اجملتمعات 
يف كل زمان ومكان، دروس جتعل اإلنسان صاحب جتربة 

حتى وإن مل خيضها.
فقد مشلت القضية ومجعت العديد من اخلصال اإلنسانية، 
والشجاعة  والتسامح  واإليثار  والصرب  والصدق  الوفاء  ففيها 
والزهد والعلو والرفعة... اخل من اخلصال، اليت وفرت نهجًا 
هاويات  من  جناة  سفينة  هلا  يكون  للبشرية،  متكاماًل 

الدنيا...
يف  قدمت  وقد  وَعربة،  ِعربة  السالم  عليه  احلسني  فاإلمام 
رزيته الِعربة على الَعربة ملا حتتويه تلك الكلمة من معنى يف 
بناء اإلنسان. لقد هيأت قضية اإلمام احلسني عليه السالم 

نهجًا متكاماًل للباحثني يف قضايا بناء اإلنسان، ويعترب ذلك 
من أهم القضايا يف إصالح اجملتمعات.

التطرق  السابق  النظام  منع  سبب  عن  نتساءل  سابقًا  كنا 
لقضية اإلمام احلسني عليه السالم والتعمق فيها، وهذا ما 
يفعله كل  حاكم جائر، وكانوا يضعون القيود ويشددون 
على مجيع الشعائر اليت تتطرق إىل قضية اإلمام احلسني عليه 
السالم، وكان اجلواب على ذلك هو اخلوف من استنهاض 
القضية  تشعلها  اليت  النهضة  ألن  وعيها،  وتنشيط  البشرية 

احلسينية يف صدور حمبيه وناصريه يصعب إمخادها.
لكن بعد سقوط النظام اجلائر وانفتاح احلريات وممارسة 
الطقوس الدينية بتمامها، نعود لنتساءل هل أمثرت النهضة 
احلسينية يف قلوبنا؟ هل أصلحنا ذواتنا؟ هل حنن اآلن سفراء 
للقضية احلسينية لباقي الشعوب واألديان واملذاهب األخرى؟ 
هل عكسنا الصورة املشرقة لتلك القضية لإلنسانية مجعاء، 
وهل حنن قانعون مبا نفعله جتاه قضية اإلمام احلسني عليه 
بالقضية  والتأسي  البكاء  هي  فالَعربة  وأهدافها؟  السالم 
وهذا قد أديناه وعملنا به، فهل حققنا الِعربة من تلك القضية؟ 
سؤال نطرحه على أنفسنا وحنن فقط من جنيب عليه، وقبل 
أن جنيب جيب أن نعلم أن سفينة اإلمام احلسني عليه السالم 
الشريف  احلديث  يف  كما  النجاة  بسفينة  مسيت  واليت 
)احلسني مصباح اهلدى وسفينة النجاة( اليركب فيها إال من 
أصلح نفسه من حب الدنيا وزخارفها وسار على هدي سيد 

الشهداء عليه السالم.

أحمد كامل عودة
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 )عليه السالم(اإلمام السجاد 

 وتجسيده السلمي ملدرسة »هيهات منا الذلة«
جميل ظاهري

والكرامة،  والعزة  والعظمة  والسمو  والشموخ  الشاملة،  والتضحية  الفداء  دروس عملية يف 
واملقاومة،  والصمود  املنكر  عن  والنهي  باملعروف  واألمر  الرفيع  واإلباء  النبيلة  واألخالق 
يوم  املؤمنني عليهما السالم يف  أعطتها نهضة عاشوراء وثورة اإلمام احلسني بن علي أمري 
الطف بكربالء سنة 6١ للهجرة بكل صدق وإميان، حيث قدم الغالي والنفيس على طبق 
اإلخالص اإلهلي إلعادة األمة إىل الرسالة السماوية السمحاء دون تزييف وحتريف ذلك الذي 
انطلق من سقيفة بين ساعدة وأخذ باملسلمني بعيدًا عما ُبعث من أجله خامت الرسل واألنبياء 

حممد املصطفى صلى اهلل عليه وآله، وأعادهم إىل عصر القبلية اجلاهلية املظلمة.
به  ليتمسك  الدهر  طول  على  الراسخ  واملنار  الوضاءة  املدرسة  هذه  تدوم  أن  البد  كان 
األحرار والنبالء واألباة من أبناء األمة وغريها أولئك الطالبون للعدل والعدالة واألخوة والتعاون 
واملساواة واالستقالل واحلرية، يف ظل أجواء البطش األموي اإلجرامي التكفريي الدموي 
حيث إن خيوطه باقية حتى يومنا هذا تسفك دماء األبرياء وتعيث يف البالد والعباد واألمة 
وامللة، وتنشر الفساد والتباهي واخلذالن؛ فما كان من اإلمام علي بن احلسني زين العابدين 
عليهما السالم إال أن حيمل على عاتقه هذه املهمة الكبرية إمتثااًل ألمر اهلل سبحانه وتعاىل .
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)عليه  احلسني  بن  علي  اإلمام  مسرية  انطلقت  هنا  من 
بكل  وبرز  واملضللة  املهجورة  األفكار  توعية  يف  السالم( 
وداعية  مفكر  كأملع  اإلسالمية  احلياة  مسرح  على  قوة 
وسياسي إسالمي متصٍد لتزوير وتزييف أبناء الطلقاء ووعاظ 
مبهام  ينهض  أن  فائقة  مبهارة  استطاع  حيث  سالطينهم، 
السالم(  )عليه  اإلمام احلسني  والده  نهضة  وإدامة  اإلمامة 
حمققًا انتصارات باهرة عرب خطبتيه اللتني ألقاهما يف جملس 
ابن زياد بالكوفة وأمام الطاغية يزيد يف الشام واليت كان 

البالغ يف إيقاظ األمة وحتريرها  هلما األثر 
واالحنراف  واالرهاب  اخلوف  عوامل  من 
للناس  لريوي  املوِهم؛  واإلعالم  والتزييف 
ُقتلت عطشى يف أرِض  كيف أن احلقيقة 
كرب وبالء، وُسلبت وُذحبت من الوريد إىل 
الوريد، وداست اخليوُل صدَرها حبوافرها؛ 
ال ذنب هلا سوى انها أرادت اإلصالح يف أمة 
الرسول حممد )صلى اهلل عليه وآله( واألمر 
أمرنا  كما  املنكر  عن  والنهي  باملعروف 

بذلك الدين اإلسالمي احلنيف.
السالم  عليه  العابدين  زين  اإلمام  عاصر 
والقمع  واإلرهاب  بالرعب  مليئًا  عصرًا 

يف  الطف  جمزرة  بعد  اإلسالمي  العامل  ساد  والتنكيل 
العاشر من حمرم احلرام عام 6١، خاصة تلك املناطق اليت 
يقطنها أهل البيت وشيعتهم كاملدينة يف احلجاز والعراق. 
حكم أموي دموي سفاح إرهابي تكفريي مريق لدماء أهل 
البيت وشيعتهم وأنصارهم وحمبيهم، مثله  يزيد بن معاوية 
الفاسق الفاجر )6١ـ 64(، ثم عبد اهلّل بن الزبري ـ )6١ـ 7٣(، 
بن  ومروان   ،)64 عام  من  شهور  )بضعة  يزيد  بن  ومعاوية 
احلكم )تسعة أشهر من عام 6٥(، وعبد امللك بن مروان 
ـ )6٥ـ ٨6( والوليد بن عبد امللك ـ )٨6ـ 96(. أولئك الذين 
والثورة  األصيل  احملمدي  الدين  تشويه  على  العزم  عقدوا 

احلسينية اخلالدة ثورة انتصار الدم على السيف.
فألبسوا فتاواهم حلة تكفريية طائفية لتزحف إىل كل شرب 
من الوطن اإلسالمي وتأكل أخضر هذه األمة ويابسها حتى 
يومنا هذا، وأضحى شعار الطائفة واملذهب والقومية -اليت 
الباغية  الفئة  عند  املفضل  الشعار  هو  اإلسالم-  عنها  نأى 
الطاغية اليت تقود األمة سياسيًا ودينيًا، آخذة على عاتقها 
بأن ال ترحم األمة وال تراعي احلرمات واملقدسات وهو ما 
رزية اخلميس وحتى عصرنا احلاضر.  منذ  التاريخ  يشهده 
فئة ال يهمها أمر الدين وال قدسيته وكل ما يهمها كرسي 
الذين  هؤالء  من  امتطاًء  األكثر  وهو  وسلطانه،  احلكم 
ابُتليت بهم األمة لنشر الفتنة، وتفجري األوضاع، وهدم وحدة 

األمة، وتفتيت كيان الشعب الواحد، ومتزيق أشالئه.
يف  العوامل  أقوى  من  السالم( كان  )عليه  السجاد  اإلمام 
اجملتمع  عواطف  مع  وتفاعلها  احلسينية،  الثورة  ختليد 
وأحاسيسه، وذلك مبواقفه الرائعة اليت مل يعرف هلا التاريخ 
مثياًل يف دنيا الشجاعة والبطوالت، وظل يلقي األضواء على 
الزمن  امتداد  على  موجاتها  ويبث  احلسينية،  الثورة  معامل 

والتاريخ ، رغم كل ما استعان به بنو أمية من أنواع وحَيٍل 
لتضليل الرأي العام بسراب إعالمها وخديعته اليت استدرجت 
السذج من املسلمني وكان البد من إظهار احلقيقة وتبيينها 
بأهداف  معرفتهم  لعدم  عمدًا  تغافلوا  الذين  ألولئك  حتى 
الثورة احلسينية ودوافعها اليت جاءت إلحياء اإلسالم والسنة 
املاهية  وكشف  املسلمني  وتوعية  العلوية  والسرية  النبوية 
احلقيقية لألمويني وإصالح اجملتمع واستنهاض األمة إلنهاء 
استبداد بين أمية وحترير إرادتها  من حكم القهر والتسّلط 
احلق  وإقامة  واالحنرافات  البدع  وإزالة 
والعدالة  القسط  وتوفري  أهله  وتقوية 
الشريعة  حكم  وتطبيق  االجتماعية 
الصادقة عرب إنشاء مدرسة تربوية رفيعة 

وإعطاء اجملتمع شخصيته ودوره.
رسم اإلمام علي بن احلسني بن علي بن 
أبي طالب أمري املؤمنني عليهم السالم الذي 
نعيش اليوم ذكرى استشهاده املؤمل على 
يد الطاغية األموي اجلبار العنيد الظلوم 
الغشوم الذي نقل عنه )املسعودي يف مروج 
الذهب: 96/٣(، قوله: »ال راحة لي وعلّي 
)رواه  الدنيا«  بن احلسني موجود يف دار 
الزهري يف كتاب حياة اإلمام زين العابدين: 67٨(؛ فبنى 
معامل مدرسته اإلسالمية ونهجه املقاوم للطغاة وفضح الظلم 
ونبذه والتصدي إليه على ضوء ما قاله والده اإلمام احلسني 
)عليه السالم( يف يوم عاشوراء »هيهات منا الذلة« ولكن 
بأدعية عالية املضامني تستند كلها لوحي القرآن احلكيم 
وتعترب حبق دائرة معارف عليا جلميع املعارف اإلهلية، ابتداًء 
من معرفة اهلل سبحانه وتعاىل، وانتهاًء بتكريس الصفات 
الرسالية عند اإلنسان املسلم يف التوحيد والعدالة واملساواة 
كما وردت يف »الصحيفة السجادية« يف وقت كان العامل 
اإلسالمي مير فيه بأصعب مراحله وحكم أعتى طغاته من 

بين أمية اجملرمني.
جنح اإلمام علي بن احلسني )عليه السالم( يف إبقاء نهضة 
عاشوراء حية ما بقي الدهر وبكال شقيها »احلق املضيع 
واجلسم املقطع« .. فأما اجلسد املقطع فانتهت قضيته يف 
إربًا  أوصاهلا  وقطعت  احلقيقة  ذحبت  عندما  عاشوراء  يوم 
إربًا وإن بقي اجلانب املأساوي له يلهب القلوب أسفًا حتى 
احلق  لكن   .. عام  ذكراه كل  وتتجدد  الدين  يوم  قيام 
املضيع هي القضية األكثر خلودًا ألن األمة ترى يف اإلمام 
للمبدأ احلر وروحًا حملمد املصطفى )صلى اهلل عليه  رمزًا 
الوريد  من  ذبح  وقد  السالم(  )عليه  املرتضى  وعلي  وآله( 
اىل الوريد مع أهل بيته وأصحابه األبرار يف سبيل الرسالة 
إعالء  سبيل  يف  والنفيس  الغالي  وقدم  األصيلة،  احملمدية 
كلمة احلق، كلمة اإلسالم، كلمة اهلل سبحانه وتعاىل .. 
فأضحت منارًا لكل األحرار واملظلومني يف كل مكان، 
وهلذا ترى الشعوب العاملية برمتها وبكل أديانها يف حركة 
متكاماًل..  ثوريًا  منهاجًا  السالم(  )عليه  احلسني  اإلمام 

وسيبقى خالدًا ما خلد الدهر.

نجح اإلمام علي بن 
الحسني )عليه السالم( يف 
إبقاء نهضة عاشوراء حية 

ما بقي الدهر وبكال شقيها 
»الحق املضيع والجسم 

املقطع« 



أبي فأجابه أبو بكر: صدقت، واهلل، إنه ملنرب أبيك، ال 
منرب أبي)1(.

مع أبي ذر الغفاري:
اهلل  )رضوان  ذر  أبي  توديع  إىل  السالم(  )عليه  ذهابه 
)عليه  احلسني  وأخيه  السالم(،  )عليه  أبيه  مع  عليه( 
توديعه؛  عن  الناس  وامتنع  عثمان،  نفاه  حني  السالم( 

شجاعته يف صباه:
بعد وفاة النيّب األكرم )صلى اهلل عليه آله(، وجناح مؤامرة 
السقيفة، واعتالء أبي بكر منرب الرسول من دون أن حيّرك 
املسلمون ساكنًا انربى اإلمام احلسن )عليه السالم(- وهو 
يأبه جلربوت  الشريف ومل  السابعة من عمره  ما يزال يف 
الطغاة - وبكّل شجاعة قائاًل ألبي بكر: »انزل عن منرب 

)A( ُصَوُر من َشجاَعِة اإِلمام احَلَسِن
أمحد موفق مهدي

تعّددت الصور اليت أثبت فيها اإلمام احلسن اجملتبى )عليه السالم( شجاعته الفائقة، واستبساله، سواٌء أكانت حتت راية 
أبيه اإلمام علي )عليه السالم(، أم يف مواضع ُأخر، فاإلمام احلسن شخص شجاع مقدام وشهم، ال يعرف اخلوف طريقه إليه، 
ومل يبخل يومًا يف تقديم أّي تضحية يف سبيل تقّدم اإلسالم وإعالء كلمته، وكان دائم االستعداد للجهاد يف سبيل الّل، 
فكان له دور كبري يف حّث اجملاهدين ودرء الفنت واخلالفات بينهم، وقد أبلى )عليه السالم( يف هذه احلروب بالًء حسنًا، 

وأبدى شجاعة ال نظري هلا سوى شجاعة أبيه )عليهما السالم(. فمن هذه الصور:
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خطابه ملعاوية
بعد استشهاد أمري املؤمنني وصلح احلسن عّبأت اخلوارج 
أّن  األخري  وقد مسع هذا  معاوية،  لقتال  قواتها مجيعًا 
متّرد  قد  ـــ  اخلوارج  قادة  من  وهو  ـــ  األسدي  حوثرة 
عليه وجّند له جيشًا، فأرسل معاوية إىل اإلمام احلسن 
)عليه السالم(، وهو يف طريقه إىل املدينة رسالة يدعوه 
فيها إىل القضاء على متّرد حوثرة، ثّم يواصل مسريه، 
دماء  حلقن  عنك،  كففت  لقد  )واهلّل  اإلمام:  فأجابه 
ذاك  أحسب  وما  اأُلّمة  تركتك لصالح  إّني  املسلمني، 
يسعين، أفُأقاتل عنك قومًا أنت واهلّل أوىل بالقتال منهم(
)9(، وتظهر يف هذه الكلمات روح البسالة والشجاعة، 

بكل  معاوية  فيها  حيتقر  اليت  العبارة  تلك  والسيما 
جربوته وطغيانه إذ قال: )َفِإنِّى َتَركُتَك ِلَصالِح األمة()10(.

بيان احلق
كان )عليه السالم( ينتقد األفعال غري اإلسالمية اليت 
املشني  الغطاء عن ماضيه  معاوية، ويكشف  بها  يقوم 
املخزي علنًا وبال مهابة. فهو )عليه السالم( مل يتساهل 
يومًا يف بيان احلّق وإظهاره والدفاع عن اإلسالم، تشهد 
مع  والدامغة  املثرية  واحتجاجاته  مناظراته  بذلك  له 
العاص،  بن  عمرو  أمثال:  ومرتزقته،  وأتباعه  )معاوية( 
بن  واملغرية  عقبة،  بن  والوليد  سفيان،  أبي  بن  وعتبة 
شعبة، ومروان بن احلكم. وقد وصل به األمر أن يرتقي 
املنرب حينما دخل معاوية الكوفة، ويشرح دوافع صلحه 
ومناقب آل علي بن أبي طالب، ثّم تطرق بعد ذلك إىل 
إليه  ووّجه  اجلميع  وحبضور  معاوية،  ومساوئ  مثالب 

نقدًا الذعًا وبصراحة شديدة)11(.
  وما أكثر الصور اليت تبنّي شجاعة ومواقف اإلمام 
احلسن )عليه السالم( اليت تزخر بها أروقة التاريخ وال 
َوَيْوَم  ُوِلَد،  َيْوَم  َعَليَِّه  اَلُم  َفالسَّ لذكرها،  اجملال  يسع 

مَيُوُت، َوَيْوَم ُيْبَعُث َحيًّا.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1( احلياة السياسية لإلمام احلسن، السيد جعفر مرتضى 

العاملي: ١4/9.
2( األربعون النووية، أبو زكريا النووي: 97/2.

3( املصدر نفسه، املكان نفسه.
احلسيين:  هاشم  عشر،  اإلثين  األئمة  سرية  ينظر:   )4

.٥4٥-٨46/١
5( ينظر: موسوعة اإلمام أمري املؤمنني علي بن أبي طالب، 

الشيخ باقر شريف القرشي، 6/١2١.
6( مناقب آل أبي طالب، ابن شهر آشوب:١٨٥/٣.
7( شرح نهج البالغة، ابن ميثم البحراني:4/١٥.

 , العرب من الكلوم  العلوم ودواء كالم  8( ينظر: مشس 
نشوان بن سعيد اليميّن )٥7٣هـ(: ٣/١4٣7.
9( الكامل يف التاريخ، ابن األثري: ١99/2.
10( ينظر: سرية األئمة، مهدي بيشوائي:9٣.
11( ينظر: االحتجاج، الطربسي: ١44-١٥0.

وداعه  يف  خيرج  ومل  ولتهديداته،  احلاكم  ألمر  إطاعة 
السالم(،  )عليهم  واحلسني  واحلسن،  علي،  اإلمام  سوى 
وكميل، وعمار، فوقف مروان بن احلكم يهّدد احلسن 
)عليه السالم( قائاًل: )أال تعلم يا حسن أن اخلليفة قد نهى 
عن وداع أبي ذر، والتحدث إليه، فإن كنت ال تعلم، فاعلم 
يكرتث  مل  السالم  عليه  احلسن  اإلمام  ولكن  ذلك()2(، 
له، ووّدع أبا ذر بقوله البليغ: »يا عّماه، لوال أنه ال ينبغي 
للموّدع أن يسكت، وللمشّيع أن ينصرف، لقصر الكالم 
وإن طال األسف، وقد أتى القوم إليك ما ترى، فضع عنك 
ما  برجاء  منها  اشتد  ما  وشدة  فراغها،  بتذكر  الدنيا 
وهو  وآله  عليه  اهلل  نبيك صلى  تلقى  واصرب حتى  بعدها، 

عنك راٍض«)3(.

االستنفار للنصرة:
إّن استنفاره أهَل الكوفة مل يتوقف دوره على القتال، بل 
ُأخر  َمهمات  يف  السالم(  )عليه  املؤمنني  أمري  عليه  اعتمد 
مثل امَلهمة اليت أوكله إياها باستنفار أهل الكوفة للقتال 
معه يف حرب البصرة، فسار اإلمام احلسن عليه السالم مع 
عمار بن ياسر وزيد بن حومان، وقيس بن سعد، فخطب يف 
الناس واستنفرهم للخروج، وكان أبو موسى يثّبط عزائم 
احلسن  اإلمام  فأمر  اخلروج،  عدم  إىل  ويدعوهم  الناس، 
اعتزل  قائاًل:  بالتنّحي  األشعري  موسى  أبا  السالم  عليه 
األشرت  مالك  ودخل  منربنا)4(،  عن  وتنحَّ  لك!  ُأّم  ال  عملنا 
القصر، وأخرج احلرس منه، وخرج أبو موسى من املسجد، 
واستجاب الناس لإلمام احلسن )عليه السالم(، وخرج معه 

إىل البصرة اثنا عشر ألفًا)5(.

حرب اجلمل:
)عليه  اإلمام علي  ومن مواقفه يف حرب اجلمل حني دعا 
السالم( حممد بن احلنفية، فأعطاه رحمه وقال له: »اقصد 
فلما  ضّبة،  بنو  فمنعه  فذهب  اجلمل،  قصد  الرمح  بهذا 
رجع إىل والده انتزع احلسن )عليه السالم( رحمه من يده، 
وقصد اجلمل، وطعنه برحمه، ورجع إىل والده وعلى رحمه 
أثر الدم، فتمّغر وجه حمّمد من ذلك، فقال أمري املؤمنني ال 

تأنف؛ فإّنه ابن النيّب وأنت ابن علي«)6(.

شجاعته يف صفني
رأى اإلمام علي )عليه السالم( ولده اإلمام احلسن )عليهما 
السالم( يف حرب صّفني »يتسرَّع« أو »يتشرَّع[ إىل احلرب، 
أنفس  فإّني  يهّدني؛  ال  الغالم،  هذا  عيّن  املكوا  فقال: 
السالم( - على  )عليهما  بهذين - يعين احلسن واحلسني 
عليه  اهلل  )صلى  اهلل  رسول  نسل  بهما  ينقطع  لئال  املوت 
أّما  بسرعة،  احلرب  خيوض  أي  يتسّرع  ومعنى  وآله()7(، 
يف  ظاهرة  بهيئة  احلرب  يف  الشروع  من  فلعّلها  يتشّرع،ـ 
القوة كشراع السفينة اليت يسرع يف مسريها بذلك املظهر 
املهيب، وقوله )عليه السالم(: املكوا عيّن هذا الغالم، أي 
شّدوه واضبطوه)8(، وهذا يدّل على مدى القّوة اليت أظهرها 

اإلمام احلسن )عليه السالم( يف اندفاعه حنو احلرب.
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اإلمام علي بن أبي طالب )8( رجل السالم

التعيينات اإلدارية يف أجهزة الدولة طبـقًا لنظرية
 اإلمام علي )8(
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اإلمام علي بن أبي طالب )عليه السالم(

رجـــل الســــالم 
أ .رياض أحمد محمد تركي

الل سبحانه وتعاىل دائمًا يدعونا للسلم والسالم، ومسى نفسه بـ)السالم(، ووصف نفسه أيضًا بالرمحن 
الرحيم، فال غبار بأنَّ السلم والسالم من عمل الرمحن جّلـت قدرته، واحلرب العدوانية من عمل 
الشيطان، ومبا أن اإلمام علي بن أبي طالب )عليه السالم( ميثل املنظومة الفكرية لإلسالم، فهو 

القرآن الناطق والنموذج األمثل لإلسالم كله بكل قيـمه اإلهلية والرسالية، وهي جتسيد لقول الل 
ِبنٌي (( ْيَطاِن ِإنَُّه َلُكْم َعُدوٌّ مُّ ًة َواَل َتتَِّبُعوْا ُخُطَواِت الشَّ ْلِم َكافَّ تعاىل: ))َياَأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوْا اْدُخُلوْا يف السِّ

سورة البقرة 208..
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أجلى  هنالك  وليس 
وجهة  من  وأوضح 
يف  للسلم  نظره 
األشرت  ملالك  عهده 
واله  حينما  )رض( 
على مصر قال: )َواَل 
َدَعاَك  ُصْلحًا  َتْدَفَعنَّ 
ِفيِه  َوهلِلِّ  َعُدوَُّك  ِإَلْيِه 
ْلِح  ِرًضى، َفِإنَّ يِف الصُّ
ُنوِدَك، َوَراَحًة  َدَعًة جِلُ
َوَأْمنًا  ُهُموِمَك،  ِمْن 
َوَلِكِن  ِلِباَلِدَك، 
َذِر  احْلَ ُكلَّ  َذَر  احْلَ
َبْعَد  َعُدوَِّك  ِمْن 

َل َفُخْذ  َا َقاَرَب ِلَيَتَغفَّ ُصْلِحِه، َفِإنَّ اْلَعُدوَّ ُرمبَّ
َوِإْن   . نِّ َواتَِّهْم يِف ذِلَك ُحْسَن الظَّ ْزِم،  ِباحْلَ
َعَقْدَت َبْيَنَك َوَبنْيَ َعُدوَِّك ُعْقَدًة، َأْو َأْلَبْسَتُه 
َواْرَع  ِباْلَوَفاِء،  َعْهَدَك  َفُحْط  ًة،  ِذمَّ ِمْنَك 

َتَك ِباالََْماَنِة()١(. ِذمَّ
يف  مبدئيًا  مطلبًا  السلم  يكون  وحينما 
سلوك اإلمام )عليه السالم( وذلك نهج اهلل 
تعاىل يف اجلنوح للسلم، ولتكون احلرب 
على من اعتدى كما قال تعاىل: )َوَقاِتُلوْا 
يِف َسِبيِل اهلّلِ الَِّذيَن ُيَقاِتُلوَنُكْم َواَل َتْعَتُدوْا 
 .١90/ البقرة  املُْعَتِديَن(  حُيِبِّ  اَل  اهلّلَ  ِإنَّ 

األنفال/  اهلّلِ(  َعَلى  ْل  َوَتَوكَّ هَلَا  َفاْجَنْح  ْلِم  ِللسَّ َجَنُحوْا  )َوِإن 
6١. وإن وقعت احلرب فإنه ال يواجه عدوانًا بالسيف حتى 
يبدأ بالوعظ واإلرشاد والنصح واهلداية، واألمثلة على ذلك 
)عليه  عليًا  اإلمام  نرى  إذ  اجلمل  حرب  يف  منها  كثرية، 
البصرة،  يف  بالزاوية  املعروف  باملوضع  نزل  وقد  السالم( 
فصلى أربع ركعات ثم رفع يديه داعيًا: )اللهم رب السموات 
اللهم  العظيم..  العرش  أقّلت، ورب  وما أظّلت، واألرض وما 
إن هؤالء القوم قد خلعوا طاعيت وبغوا علي، ونكثوا بيعيت، 

اللهم احقن دماء املسلمني()2(.
فأبوا  الدماء،  يف  اهلل  يناشدهم  من  إليهم  أرسل  ذلك  وبعد 
إال احلرب، ثم عاد فأرسل إليهم رجاًل من أصحابه يقال له 
مسلم يدعوهم إىل اهلل، فرموه بسهم، ثم بعث إليهم عبد اهلل 
بن عباس فأبلغ يف احلجة لكنهم رفضوا إال احلرب، فلم 
وأرسل  فعاد  ملا كان،  السالم(  )عليه  علي  اإلمام  يستسلم 
لعلهم  السالم  إىل  ياسر )رض( سبياًل  بن  أيضَا عمار  إليهم 
)تقتلك  له:  وآله(  عليه  اهلل  )صلى  الرسول  قول  يتذكرون 
الفئة الباغية(، غري أنه مل يفلح يف مهمته، فما كان منه إال 
له: )ليس لك  أن عاد إىل اإلمام علي )عليه السالم( ليقول 
عند القوم إال احلرب(. وبعد احلرب الطاحنة وانتصاره فيها، 
نراه يعامل السيدة عائشة صاحبة اجلمل بكل احرتام ووقار 
ويعيدها على الرغم من كل ما كان منها إىل املدينة عزيزة 
كرمية وكأنها مل تكن بالنسبة إليه عدّوًا أبدًا، بل وفوق 
ذلك أيضًا فقد عفا عن كل احملاربني األسرى وعن رؤوس 

التحريض كابن الزبري ومروان بن احلكم.
السلم  بطلب  يتعلق  فيما  املأثورة  السالم(  )عليه  أقواله  ومن 
العنف  )ومن ركب  ندم(،  بالعنف  العنف:)من عامل  ورفض 

ندم(، )كن لّينًا من 
شديدًا  ضعف،  غري 

من غري عنف()٣(.
ولقد كانت احلرب 
األخري  اخليار  هي 
)عليه  اإلمام  لدى 
فبالرغم  السالم(، 
فعله  ما  كل  من 
معاوية وحليفه عمرو 
شّق  من  العاص  بن 
عصا الطاعة وتأليب 
وتشويه  عليه  الناس 
أهل  ومسعة  مسعته 
اهلل  رسول  بيت 
)صلى اهلل عليه وآله( عمومًا واضطهاد 
مكان،  كل  يف  ومالحقتهم  أتباعه 
نرى اإلمام عليًا )عليه السالم( خياطب 
أتباعه الذين استبطؤوه يف اخلروج إىل 
ْرَب  صفني قائاًل: )َفَواهللَِّ َما َدَفْعُت احْلَ
َيْومًا ِإالَّ َوَأَنا َأْطَمُع َأْن َتْلَحَق ِبي َطاِئَفٌة 
َوَذِلَك  َضْوِئي  ِإىَل  َوَتْعُشَو  ِبي  َفَتْهَتِدَي 
َضاَلهِلَا  َعَلى  َأْقُتَلَها  َأْن  ِمْن  ِإَليَّ  َأَحبُّ 

َوِإْن َكاَنْت َتُبوُء ِبآَثاِمَها()4(.
أوصى  احلرب  موعد  اقرتب  وحينما 
جيشه قبل اللقاء قائاًل: )ال تقاتلوهم 
يبدؤوكم، فإنكم حبمد اهلل على حجة، وترككم  حتى 
إياهم حتى يبدؤوكم حجة أخرى لكم عليهم، فإن كانت 
تقتلوا مدبرًا، وال تصيبوا معورًا، وال  بإذن اهلل فال  اهلزمية 
شتمن  وإن  بأذى  النساء  تهيجوا  وال  جريح،  على  جتهزوا 

أعراضكم وسبنب أمراءكم ()٥(.
ومما يظهر كراهة اإلمام علي )عليه السالم( ملبدأ احلرب، 
حني ُسئل مرة: مل ال حتب احلرب إال بعد فرتة زوال الشمس؟ 
أجاب)عليه السالم(:)هو أقرب إىل الليل وأجدر أن يقل القتل 
ويرجع الطالب ويفلت املهزوم()6(. فال غرابة يف هذا من سيد 
السالم وإمام الفضيلة وكف الرمحة حينما جيسد الكمال 
اإلنساني بكل معانيه، ألنَّ السلم ركيزة أساسية يف كل 

سريته العطرة.
ومن هنا تتضح لنا سياسة اإلمام علي عليه السالم القولية 
إال  يكون  ال  والقتال  احلرب  سبل  إىل  فاالجنرار  والفعلية 
بالنصح  اآلخر  هداية  توجب  إنها  بل  االضطرار،  حالة  يف 

واإلعذار قبل اللجوء اىل منطق القوة.
--------------

الدار اإلسالمية - بريوت ١992  البالغة شرح حممد عبده -  )١( نهج 
ج٣ ص490.

)2( األنوار العلوية - الشيخ جعفر النقدي - الصفحة 2١١. 
التميمي  اآلمدى  الواحد  عبد  تأليف  الكلم  ودرر  احلكم  غرر   )٣(
صححه السيد مهدي الرجائي دار الكتاب اإلسالمي قم إيران : ح 7١60.

)4( نهج البالغة - خطب اإلمام علي )ع( - ج ١ - الصفحة ١04.
)٥( املصدر نفسه السابق ج ٣ - الصفحة ١٥.

)6( حبار األنوار - العالمة اجمللسي - ج ٣٣ - الصفحة 4٥٣.

مما يظهر كراهة اإلمام علي )عليه 

السالم( ملبدأ احلرب، حني ُسئل : مل ال 

حتب احلرب إال بعد فرتة زوال الشمس؟ 

أجاب)عليه السالم(:)هو أقرب إىل 

الليل وأجدر أن يقل القتل ويرجع 

الطالب ويفلت املهزوم(
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التعيينات اإلدارية يف أجهزة الدولة 
طبـقًا لنظرية اإلمام علي )عليه السالم(

م.م ستار جليل عجيل - جامعة البصرة

توجيه  جهدًا يف  السالم(  )عليه  علي  اإلمام  يدخر  لم 
الناس وكيفية اختيار مسؤوليهم، فبيـّن لهم األسس 
املسؤول  اختيار  أساسها  على  يتم  التي  والقواعد 
وتحتم على الناس اختيار الوالي أو القائد العسكري أو 
القاضي أو رئيس الدائرة، وصار يتوجب عليهم اتباع 
ذات النصائح وذات املناهج التي أوضحها اإلمام علي 

)عليه السالم( يف عهده لواليه.. 
ورب سائل يسأل كيف تتم التعيينات اإلدارية؟

ملالك  عهده  يف  السالم(  )عليه  املؤمنني  أمري  يقول 
األشرت: »ثم انظر يف أمور عمالك فاستعملهم اختيارًا 

وال تولهم محاباة وإثرة«
أي إن على الوالي عند تعيينه أحدًا يف منصب ما والسيما 
إذا كان هذا املنصب مهمًا ومؤثرًا يف الواقع واحلركة 
االجتماعية أن خيتربه اختبارًا، ويعرضه لالمتحان املناسب 
ملنصبه، وكذلك ال ينبغي أن يكون تنصيب شخص ما 
على سبيل التأييد، وإمنا وجوده يف هذا املنصب يلزم أن 

تسبقه فرتة اختبار وتدرج يف مناصب أقل مرتبة ودرجة . 
فال جيوز لواٍل أن يأتي بشخص وينصبه على رأس دائرة 
مهمة قبل أن يستعمله يف دوائر أقل أهمية يتدرج عربها، 
لتحدد قابلياته وصالحياته، ودون املرور عرب هذا املمر، 
يصح توقع إفساد تلك الدائرة الكبرية أو ذاك املنصب 
املهم، وإذ ذاك تصعب عملية اإلصالح مما يتسبب باإلساءة 

إىل مسعة الوالي ومصداقية السلطة. 
وإننا حينما نستوحي فكرة واحدة من كل وصية من 
وصايا اإلمام لواليه، فإمنا نذهب اىل ضرورة أن يسعى 
الوالي ليتطور تطورا نوعيًا.. ولو ُوجد إنسان متفوق على 
اآلخرين أصاًل، لكان الوالي؛ ألنه موظف باستنفاد كل  
ليصبح  مواهبه  كل  وبلورة  إمكاناته،  ومجيع  طاقاته 

واليًا ممتازًا.
وحسب نص عهد اإلمام علي )عليه السالم( فإن منصب 
الوالي ليس جمرد تشريف يتشرف به، وإمنا هو تكليف 
البشرية كان  بعض عظماء  أن  نرى  ولذلك  جدًا،  مهم 
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خطر  يدركون  الذين  وهم  املنصب،  هذا  من  يتهرب 
املسؤولية .

أما احملاباة اليت يشري إليها أمري املؤمنني )عليه السالم( 
وبني  الوالي  بني  شخصية  عالقة  وجود  من  نابعة  فهي 
شخص ما، فهو يعينه عاماًل له إرضاًء له وحماباة، حيث 
تتملك الوالي الرغبة اجملردة من املعايري القانونية والعادلة، 
فينصبه لدواع عاطفية، أو لدواع شخصية منشؤها الرأي 
الذاتي على أن اإلثرة تعين االستبداد بالتعيينات اإلدارية 
ويدرس  يستشري  أن  للوالي  ينبغي  حني  يف  مشورة،  بال 

تاريخ من يريد تنصيبه ومواقفه وخربته وصالحيته. 
اجلور   شعب  من  مجاع  فإنهما  وإثرة  حماباة  توهلم  »وال 

واخليانة« 
نهج  ، جيسدان  وجهة  من  واإلثرة  وجهة،  من  فاحملاباة 
الرغبات،  مع  االنعطاف  وسواء  واخلائن،  اجلائر  الوالي 
اخليانة  من  ألوانًا  يسببان  ألنهما  بالرأي،  االستبداد  أو 

واجلور باألمانة وهما أبلغ يف عواقب االمور 
.

األفذاذ  األشخاص  عن  يفتش  أن  له  والبد 
وأصحاب التجارب يف الدولة؛ ألنهم خيتزلون 
حبسن  ويتحلون  الكثرية،  التجارب  من 
امليادين  يقتحموا  أاّل  عادتهم  ومن  اخللق، 
بتعجل .. فإذا عثر الوالي على مناذج هؤالء 
فال  بالنواجذ  عليهم  يعض  أن  عليه  ينبغي 

التمسك بهم؛ ألنهم مناذج  أو يتكاسل  عن  يفرط بهم 
نادرة يف كل جمتمع بوصفهم األقلية بني الناس.

»ثم أسبغ عليهم األرزاق  فإن ذلك قوة هلم على استصالح 
أنفسهم وغنى هلم عن تناول  ما حتت أيديهم وحجة عليهم 

إن خالفوا أمرك  أو ثلموا أمانتك«
السالم(  )عليه  علي  اإلمام  يريد  هنا        
عن  حتدث  أنه  والسيما  توضيحًا،  األمر  يف 
هذه القضية يف القاضي، وكذا حتدث عن 
وهو  العسكري،  القائد  يف  املوضوع  ذات 
هنا يؤكد أن خيتار عمااًل مل يلوثوا أيديهم 

ذوي  اختيار  من  له  والبد  الدين..  يف  إلخوانهم  باخليانة 
املواقف املشرفة يف اإلسالم؛

» فإنهم أكرم أخالقًا و أصح أعراضًا وأقل يف املطامع 
إشراقًا«.

أي إنهم يتحلون بالكرامة واخللق الرفيع والشرف النزيه 
اإلنسان  لدى  تنمو  كلها  وهذه   .. الفاضلة  والصفات 
اللغو  أهل  بيوت  دون  الصاحلة،  البيوت   يف  الناشئ 
ترعرع  حيث  الصاحل  الرجل  فرتى  البطالة،  و  والفساد 
كابرًا  والشرف  الكرامة  يتلقى  الصاحلني،  أهله  بني 
الصاحل،  بيته  ترعرع يف  إذا  أنه  ريب  وال   .. عن كابر 
والزوجة  والبنت  واألخت  األم  بنعمة  ينعم  أن  له  فالبد 
مل  ألنهن  ونظرًا  األرحام،  النزيهات  اجليوب  النقيات 

يدنسن أنفسهن يف املعايب، حتى الصغرية منها، فهن إذن 
جديرات بأن خيّرجن جياًل صاحلًا من الرجال املؤهلني 
لقيادة الناس،  ومساعدة الوالي يف إدارة دفة احلكم . 

ثم إن هؤالء الرجال أغنى نفوسًا وأمّل عيونًا، وال شراهة 
يف نفوسهم، فهم يرفلون يف اخلري والقناعة، 
تشرئب  ال  حيث  املال،  قليلي  كانوا  وإن 
يلهثون  وال  واملصاحل،  املطامع  إىل  عيونهم 

وراء كل صيحة شيطانية.
للعلم  أن  القول  من  البد  ذلك  وقبل 
مصدرين: علم مطبوع وعلم مسموع، أي إن 
من العلم ما ينبع من العقل، ومنه ما ينبع 
من التجربة، فاملسموع بالتجربة، واملطبوع 
بالعقل، والعقل يظهر باحلياء، إذ احلياء من أوضح دالئل 
وفرة العقل، حتى أن اإلنسان العاقل يكون حيًا مبقدار 
)صلى  النيب حممدًا  أن  نعلم  من عقل، وكما  لديه  ما 
اهلل عليه وآله( كان أكمل الناس عقال، وكذا كان 
الرجال  جتد  كذلك  حياًء،  أكثَرهم 
الصاحلني املخلِصني وهم يتمتعون بصفة 
احلياء، واحلياء يأتي من الثقة واالعتداد 
لذلك   .. لنفسه  االنسان  واحرتام  بالذات 
هاتني  بني  السالم(  )عليه  اإلمام  يربط 
الصفتني، ويفرض على احلاكم أن يعثر 
على رجل ميتلكهما لدى تنصيبه وتعيينه 

يف موقع إداري مهم. 
الصفتني  بهاتني  يتصف  من  على  يعثر  أين  ولكن 

العظيمتني ؟ 
البيوتات  »وأهل  له:  ويقول  الوالي  بيد  اإلمام  يأخذ 
إىل  الوالي  يذهب  فال  احلسنة«  والسوابق  الصاحلة 
البيوتات الشريرة، أو ينخدع بظاهر األفراد، وإمنا يتحتم 
أثبتوا جدارة  الناصع ممن  التاريخ  ذوي  يقصد  أن  عليه 
يف تولي املناصب وأبدعوا فيها فلم تأخذهم يف اهلل لومة 
البحث  الوالي  إال أن من واجبات  الئم، وإن كانوا قلة 

عنهم وتسنيمهم املناصب.

ثم أسبغ عليهم األرزاق  فإن 
ذلك قوة هلم على استصالح 

أنفسهم وغنى هلم عن 
تناول  ما حتت أيديهم 
وحجة عليهم إن خالفوا 
أمرك  أو ثلموا أمانتك

ثم انظر يف أمور
 عمالك فاستعملهم

 اختيارًا وال توهلم حماباة 
وإثرة
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غاية الجود ..



االنفجار السكاني يف العراق 
معضلة تهدد االستقرار االقتصادي

يف  التنمية  جهود  أمام  الرئيسة  العقبات  من  السكانية،  الزيادة  مسألة  تـُعد 
العديد من املجاالت االقتصادية والصحية والتعليمية والخدمية، كما أنها حجر 
باإلضافة  والفقر،  البطالة  ملكافحة  الرامية  السياسات  نجاح  طريق  يف  عثرة 
إىل تهديد االستقرار االجتماعي والحد من نصيب الفرد من املوارد الطبيعية 
والدخل القومي، إذ إن معدالت النمو االقتصادي ال بد أن تعادل ثالثة إىل أربعة 
أضعاف معدالت النمو السكاني، حتى يشعر املواطنون بأثر النمو االقتصادي، 

وأثر برامج اإلصالح االقتصادي والتنمية...

حيدر حميد الكريطي
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ويف العراق بدأ ناقوس اخلطر يدق عندما أصبحت 
النسبة تؤشر منوًا مرتفعًا بنحو 2,6 % سنويًا، وهو 
األعلى عامليا.. وهنا تربز بني احلني واآلخر، دعوات 
وحتذيرات لتدارك مصري األجيال القادمة يف العراق 
وجتذر  السكاني  النمو  مستوى  ارتفاع  ظل  يف 
املورد  النفط  باعتماد  البالد  يف  الريعي  االقتصاد 
الذي يشكل أكثر من ٨٥ % من جمموع  الرئيس 

الدخل القومي.
تقديرات  فإن   التخطيط،  وزارة  ووفقًا إلحصائيات 
عدد سكان العراق لسنة 202١ بلغ )4١,١90,6٥٨( 
الذكور،  من  نسمة   )20,٨١0,479( وبواقع  نسمة، 
السكان،  جمموع  من   )%٥١( مانسبته  يشكلون 
بـ )20,٣٨0,١79( نسمة،  ُقّدر عدد اإلناث   يف حني 
يشكلن نسبة )49%( من جمموع السكان، وتشري 
التقديرات إىل أن عدد سكان املناطق احلضرية يف 
العراق بلغ )2٨,779,20١( نسمة لسنة 202١ وبنسبة 

أما سكان  العراق،  )69,9%( من جمموع سكان  مقدارها 
املناطق الريفية فقد بلغ عددهم )١2,4١١,4٥7( نسمة بنسبة 
)٣0,١%( من جمموع سكان العراق، مشرية اىل أن التقديرات 
أعلى احملافظات يف  بغداد شكلت  العاصمة   أن  أظهرت، 
بـ  سكانها  عدد  ُقّدر   حيث   202١ لسنة  السكان  عدد 
من   )%2١,٣( مقدارها  نسبة  وتشكل  نسمة   )٨,7٨0,422(
أقل  املثنى،  حمافظة  جاءت  فيما  العراق،  سكان  جمموع 
وبنسبة  نسمة،  ألف   )٨٨0( حبوالي  سكانًا  احملافظات 
)2,١%( وإنه وفق هذه الزيادات قد يصل عدد سكان العراق 

إىل ٨0 مليون نسمة حبلول عام 20٥0 .
املجتمع العراقي من أكثر املجتمعات شبابًا

وحبسب التقرير الذي أصدرته  وزارة التخطيط، فإن أكثر 
من 6٨ باملئة من سكان العراق هم دون سن الثالثني، فيما 
وصلت نسبة السكان من األطفال دون سن اخلامسة عشرة 
إىل حنو 40 باملئة، يف حني بلغت نسبة السكان يف سن العمل 
أكثر من ٥7 يف املائة، واخنفضت نسبة كبار السن، إىل 

٣ يف املائة.
من جانبه يرى اخلبري االقتصادي، عمار صاحل، أن معدالت 
النمو السكاني يف البلدان الغنية بالثروات تعد مصادر قوة 
إال أن العراق مستثنى من القاعدة العامة؛ إذ أن الفساد وهدر 
حتويل  إىل  عمدًا  البالد،  ضربا  اللذان  الدوالرات  مليارات 
االزدياد السكاني إلثقال عبئًا على كاهل الدولة العراقية.

من  العراق  يف  السكاني  النمو  نسب  أن  صاحل  ويؤكد 
حكومي  برنامج  هنالك  كان  ما  إذا  استيعابها  املمكن 
واقعية يف توجيه موارد  اقتصادية علمية  يرتكز على رؤية 

الدولة حنو القنوات واملسارات الناجعة واملناسبة.
 وإن العراق لديه القدرة على احتواء أكثر من أعداد السكان 

احلاليني يف حال توفرت إدارة وإرادة سياسية صحيحة.
آثار سلبية للزيادة السكانية 

أظهرت خربات العقود املاضية أنه كلما زاد عدد السكان 
األراضي  من  تبقى  ما  حساب  على  العمراني  التوسع  يتم 
الزراعية، يعقبها تراجع يف حصة الفرد من املياه وكل املوارد 
الغذائية، فالزيادة املستمرة يف عدد السكان، باتت واحدة 
من املشكالت الضخمة اليت تعاني منها شعوب العامل، وتلقي 
أمناط االستهالك البشري تبعاتها على العديد من املشكالت 

منها  تعاني  باتت  اليت 
اجملتمعات ذات الكثافة 

السكانية العالية.
ويشخص اخلرباء يف هذا 
السلبية  اآلثار  اجملال 
السكانية  للزيادة 

وتتمثل يف التالي:
الزيادة  تأثري   -١
قطاع  على  السكانية 

الكهرباء
النمو  يؤثر  حيث 
على  املتزايد  السكاني 

الطاقة وخاصة الكهرباء،  بينها  القطاعات من  العديد من 
املاضية  األعوام  مدار  على  مستمرة  ضغوطا  يشهد  الذي 

لتغطية احتياجات املواطنني من الكهرباء.
الزيادة  تؤدي  حيث  لألسرة،  املعيشي  املستوى  اخنفاض   -2

السكانية إىل زيادة التنافس على الدخل املعيشي لألسرة.
٣- انتشار البطالة فزيادة 
عدد السكان تؤدي إىل 
عجز يف فرص العمل أو 
نسب  بارتفاع  يعرف  ما 
البطالة نتيجة عدم توافر 

فرص عمل للجميع.
على  الضغط   -4
لإلنفاق  الدولة  موارد 
والصحة؛  التعليم  على 

وكثافة السكان يف أي دولة تنتقص من نصيب وحق الفرد 
يف احلصول على خدمات خمتلفة.

واخلاص،  العام  القطاع  األجور يف  نسبة  االخنفاض يف   -٥
نتيجة الضغط على موارد الدولة إذ تنخفض معدالت األجور 

يف القطاعني العام واخلاص ويقل نصيب الفرد من الدخل.
الزيادة  ألن  الزراعية  الرقعة  وتآكل  العمراني  الزحف   -6
الستخدام  اللجوء  إىل  تؤدي  السكان  عدد  يف  املستمرة 

األراضي الزراعية كمجمعات سكنية وبشكل عشوائي.
معدالت  الرتفاع  نتيجة  وذلك  اجلرمية  معدالت  زيادة   -7
التزاحم والكثافة السكانية يف ظل حمدودية املوارد مقارنة 

تشري التقديرات أن عدد 
سكان العراق لعام 202١ 

بلغ )4١,١90,6٥8( 
نسمة.. فتؤشر نموا مرتفعا 

بنحو 2,6 % سنويا..
 وًوفق هذه الزيادات قد 

يصل عدد السكان إىل 80 
مليون نسمة بحلول عام 

. 20٥0

يرى خرباء االقتصاد  أن 
معدالت النمو السكاني يف 

البلدان الغنية بالثروات
 تعد مصادر قوة إال أن 

العراق مستثنى من
 القاعدة العامة!!     
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التصارع  من  حالة  خلق  ما  السكانية،  بالزيادة 
عليها.

٨- ارتفاع نسب التلوث فكلما زاد عدد السكان 
زادت حاجتهم إىل املوارد، ما يعين جلوء اإلنسان 
إىل إزالة الغابات ومساحات كبرية من األراضي 
انبعاثات  تزداد معه نسبة  الذي  الزراعية، األمر 
اجلوي،  الغالف  يف  الكربون  أوكسيد  ثاني 

وتقل نسبة األوكسجني.
تنامي  ظل  يف  املياه  من  الفرد  نصيب  تأثر   -9
العجز يف املوارد املائية مقابل الزيادة السكانية، 
فإن الدولة  تسعى جاهدة إىل خفض الفجوة بني 
املوارد املائية واالحتياجات املتصاعدة، من خالل 

إعادة تدوير املياه.
١0- تأثر اقتصاد الدولة إذ جيب أن يتناسب معدل 
النمو السكاني مع معدل النمو االقتصادي، ويف 
حني كان الوضع االقتصادي منخفضًا جيب أن 

تنخفض معدالت النمو السكاني.
دعوات لـ »تحديد النسل« 

مع ارتفاع معدالت النمو السكاني اليت يشهدها العراق منذ 
رافق  وما  والتنمية  االقتصاد  وتراجع مستويات  ١0 سنوات، 
ذلك من سوء خدمات وفرص حياة مستقرة، كانت هنالك 
»حتديد  بـ  تطالب  واآلخر  احلني  بني  وختبو  تظهر  دعوات 

النسل«.
ملراجعنا  الفقهية  املدرسة  حرصت  الشرعية،  الناحية  فمن 
الضوابط  ضمن  اجملتمع  أسلمة  على  احلرص  العظام كل 
التشريعات  منظور  على  اإلسالمي  الدين  وتقديم  الشرعية 
السمحة مصداقًا لقول رسول الرمحة  )صلى اهلل عليه وآله( 
: )إن أحب دينكم إىل اهلل احلنيفية السمحة السهلة(.. فقد 
أجاز مراجعنا وفقهاؤنا األعالم عملية )حتديد النسل( بطرق 

خمتلفة بشرط أن ال ُيلِحق ضررًا بليغًا..
من جانبه يشدد املختص بالشؤون الدميوغرافية حامد عطا 
على ضرورة الذهاب باجتاه ترشيد سكاني ورسم سياسات 
من شأنها مواجهة ذلك النمو الذي بات يهدد مستقبل األجيال 

الالحقة .
النسل  حتديد  باعتماد  الرتشيق  »سياسات  أن  عطا  ويبني 
أعراف  مواجهة  على  وقادرة  شجاعة  وطنية  إرادة  تتطلب 

وتقاليد ترى أن تكاثر األبناء أحد مصادر القوة والفخر«.
إجراءات  اعتمدت  الدول  الكثري من  »إن  بالقول:  ويعطف   
الزيادات السكانية  النسل واستطاعت أن تستوعب  حتديد 
ومقاربتها مع املوارد املتاحة يف بلدانها ومبا يضمن ختطيطًا 
بنائيًا اسرتاتيجيًا حيقق التوازنات العامة لسنوات أو لعقود«.

فيما تعزو وزارة التخطيط على لسان متحدثها، عبد الزهرة 
اهلنداوي، عدم وجود سياسة خاصة لتحديد النسل يف البلد  
إىل مواجهة هذا املوضوع مشكالت عدة حال مت تطبيقه أو 

تشريعه.
بتحديد  اخلاصة  السياسات  غياب  حول  اهلنداوي،  ويضيف 
تواجه  السياسات  هذه  حنو  اجتهت  اليت  الدول  أن  النسل: 
اجملتمعات،  تلك  يف  فجوة  هناك  وأصبحت  مشكالت 
العمل،  على  القادرة  الشبابية  الطاقات  نقص  من  تعاني  إذ 

وأصبحت جمتمعات هرمة وشائخة«.

حلول املشكلة
العديد  اخّتاذ  من  بّد  ال   
من  للحّد  اإلجراءات  من 
اخلطرية  واآلثار  األضرار 
الزيادة  عن  النامجة 
عدد  يف  جدًا  الكبرية 
يكن  مل  إن  السكان 
هذه  حل  باإلمكان 
يشهده  ما  مع  املشكلة 
تطورات،  من  العامل 
اإلجراءات  هذه  وتتمّثل 

بشكل أساسي يف:
* نشر الوعي حول أهمية تنظيم اإلجناب وعدد أفراد األسرة 
املستوى  ذوات  أو  املتعلمات  غري  النساء  فئات  بني  وخاصة 

الثقايف املتدني. 
* تعزيز دور برامج التنمية املستدامة اليت تستهدف النهوض 
واالجتماعّية،  واالقتصادّية،  الصحّية،  القطاعات  بكّل 
استيعاب  تضمن  بصورة  وغريها،  والقانونّية  واخلدماتّية، 
هذه الزيادة إىل أقصى درجة ممكنة، وحماولة إجياد فرص 
عمل، واحلد من البطالة من خالل تشجيع االستثمار وفتح 
الباب أمام الزيادة جتنبًا للمشاكل االجتماعية اليت ترافق 
أوقات  أساسي عن  تنتج بشكل  واليت  السكاني  التضّخم 

الفراغ وعدم وجود هدف للشباب والفقر.
* حتقيق التنمية البشرية اليت تعين حتسني القدرات البشرية 
حبكمة،  معها  والتعامل  الظاهرة  هذه  خطورة  من  للحد 
ويكون ذلك من خالل تطوير املعرفة اليت ميتلكها األفراد 
اجملال  يف حتسني  تصب  اليت  وقدراتهم  مهاراتهم  وحتسني 

اإلنتاجي. 
يضمن  حكيم  بشكل  املتوافرة  للموارد  الدولة  تسخري   *
االستفادة القصوى منها، حيث يتم استغالل األراضي الفارغة 
بعد إصالحها بالزراعة واإلنتاج مثاًل، فيما يتم حتلية املياه 
األمور  من  وغريها  املياه  شحة  مشكلة  ملعاجلة  املاحلة 

واخلطط التنموية الفاعلة جملاراة هذه الزيادة.

إن الكثري من الدول اعتمدت 
إجراءات تحديد النسل 

واستطاعت أن تستوعب 
الزيادات السكانية 

ومقاربتها مع املوارد املتاحة 
يف بلدانها وبما يضمن 

تخطيطًا بنائيًا اسرتاتيجيًا 
يحقق التوازنات العامة 

لسنوات أو لعقود
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كنوزٌ ثمينة.. وإرٌث عقائدي نادر
يف شعبة الرتاث والنفائس

تقرير: سمري مرتضى الغرابي

ليس بالغريب على هذه األرض أن تحتضن أثمن الكنوز وأكثر املخطوطات نفاسًة التي 
التحف  آالف  بطنها  يف  حملت  طاملا  أرض  املشهورة،  العالم  متاحف  أضخم  لها  تفتقر 
والتاريخ  والحضارات  الصالحني،  و  واألئمة  األنبياء  أرض  العراق  أرض  فهي  وأثمنها، 
واملقدسات، والعتبة العلوية املقدسة أهم هذه املقدسات، التي تضم يف خزانتها نوادر 

ال وجود لها يف كل العالم من تحف ومخطوطات.
وتـُعد شعبة الرتاث والنفائس - وهي إحدى تشكيالت قسم الشؤون الفكرية والثقافية 
يف العتبة العلوية املقدسة - من الشعب التي تحتضن كنوزًا ثمينة ومخطوطات نفيسة 
غازي  مهند  الشيخ  بمسؤولها  ابتدأ  الشعبة  هذه  كادر  مع  لقاء  الوالية  ملجلة  كان  وقد 
الذاتية  )وحدة  هي:  وحدات  عدة  من  الشعبة  تتكون  قائالًَ:  حديثه  ابتدأ  الذي  العقابي 
املراجعة  وحدة  واملقابلة،  التحقيق  وحدة  املجلة،  وحدة  املطبوع،  إحياء  وحدة  واملتابعة، 
العلمية، وحدة الفهرسة والتصوير، وحدة اإلخراج والتنضيد، وحدة البحوث والدراسات، 

وحدة الرتاث العمراني، وحدة الخط العربي، وحدة النفائس(...



                           وحدة الفهرسة والتصوير
إن للمخطوطات القدمية والنفيسة قيمة خاصة فهي كالكنز 
الذي يبحث عنه الُكتاب يف خمتلف اجملاالت، وعن الدور 
األعمال،  تلك  إجناز  يف  الوحدة  هذه  به  تقوم  الذي  املميز 
حتدث لنا مسؤوهلا األستاذ حيدر عبد الباري احلداد، قائاًل: 
تواضع مالكها  من  الرغم  على  الوحدة  هذه  ال خيفى عن 
ومجع  حفظ  شوطًا كبريًا يف جمال  قطعت  أنها  ومعداتها 
العامة  األشرف  النجف  مدينة  مكتبات  وفهرسة  وتوثيق 
واخلاصة ومكتبات عربية وعاملية أخرى، إذ قامت الوحدة 
بفهرسة مكتبة اإلمام احلسن )عليه السالم( -مكتبة الشيخ 
باقر القرشي-، وكذلك إصدار فهرس مكتبة الشيخ عبد 
الكريم اخلاقاني بعنوان )آبائي وأجدادي( وفهرس مكتبة 
العالمة السيد حمسن احلمامي جنل السيد حسني احلمامي، 
وحاليًا لدينا فهارس جاهزة هي )فهرس خمطوطات األديب 
فضاًل  العلوم،  حبر  صادق  السيد  مكتبة  وفهرس  شكر، 
النجف  لفهرسة خمطوطات جامعة  اآلن  جاٍر  العمل  أّن  عن 
حتتوي  إذ  النفاسة  يف  غاية  خزانة  وهي  الدينية،  االشرف 
وكتب  مصاحف  فيها  خطية  نسخة   550 يقارب  ما  على 
مطبوعة-  -غري  أصحابها  أيادي  خبطوط  كتبت  أخرى 

كنسخة خمطوطة بيد الشيخ األنصاري، هذا فيما خيص 
العمل الفهرسي، أما فيما خيص عمل التصوير وهو املشروع 
الذي أطلقناه يف بادئ األمر فقد كان مشروعًا واسعًا يهدف 
اليد-  إىل مجع تراث اخلط – املخطوطات املكتوبة خبط 
والعاملية اإلسالمية،  العربية واحمللية  املوجودة يف املكتبات 
وإدخاله  وختزينه  بتصويره  نقوم  تراث  على  حنصل  وأينما 
ضمن برنامج )Access( مما يعين أنه لدينا شبكة عالقات 
واسعة مع املكتبات واملؤلفني القدامى أو ذويهم تسعفنا يف 
حتقيق ذلك اهلدف، قمنا بتصوير خمطوطات املكتبة الزيدية 
اليمنية اليت حتتوي على ما يقارب 8000 نسخة خطية مت 
مجعها ووضعها ضمن هذا الربنامج، وفهارس أخرى ملكتبات 
بييت(  )شبسرت  ومكتبة  تون(  )برنس  مكتبة  مثل  عاملية 
ومكتبة )آرثر( يف اجلامعة األمريكية واملكتبة الربيطانية، 
األوسط،  الشرق  يف  التخصصية  الدراسات  معهد  ومكتبة 
ومكتب جامعة )طوكيو(، وعلى النطاق العربي حصلنا على 
خمطوطات مكتبة جامعة اإلسكندرية واملكتبة األزهرية، 
ومت  السعودية،  من  أخرى  ومكتبات  البحرينية،  واملكتبة 
مجع كم وخزين ممتاز جدًا بلغ عدده ما يقارب 25000 
غري  هائل  كم  وجود  مع  ومفهرسة  مصورة  خطية  نسخة 

لوحة تعليق فضة)شمعدان فضة(
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مفهرس يصل اىل أكثر من هذا العدد، فضال عن تصوير 
خمطوطات الشيخ عبد الرمحن ابن العتائقي احللي )قدس 
سره( املتوفى )سنة 790 هـ( اليت تعد من النفائس والوحيدة 
من كتب  املصورات  إىل مجع  عمدنا  وكذلك  العامل،  يف 
كتاب  هلا  مكتبة  كل  املكتبات،  يف  املوجودة  الفهارس 
النسخ  على  احلصول  تستطيع  ال  املكتبات  وبعض  فهرس، 
بها، حيث  الفهرس اخلاص  بتصوير  نقوم  لذا  فيها  اخلطية 
مجعنا ما يقارب 600 فهرس ملختلف مكتبات العامل حملية 
وعربية وعاملية جبميع أنواعها وأطيافها حتى اليهودية فيها، 
واستطعنا عن طريق مجع تلك املخطوطات استخراج 1300 
نسخة خطية من شرح نهج البالغة، لذا قمنا بوضع فهرس 
نهج  بشرح  خاص  كتاب   – تلك  اخلطية  بالنسخ  خاص 
البالغة-، واملشروع الثاني الذي نعمد على إجنازه هو مجع 
املصاحف الشريفة املكتوبة خبط اليد لوضعها مبلف وحدها 
ثم عملنا على مشروع آخر وهو مجع  )املصاحف املصورة(، 
الرتاث النجفي اخلطي يف املكتبات العامة واخلاصة واحلمد 
هلل دخلنا البيوتات النجفية ومت سحب قسم من املخطوطات 
وبدأنا بتصويرها، منها من مت تصويرها يف مكانها ومنها من 
مت تصويرها يف وحدتنا، واآلن لدينا خمطوطات مت تصويرها 

واملكتبات  عليه(،  اهلل  )رمحة  الرباقي  املؤرخ حسون  للسيد 
العلمني  مكتبة   - العلوم  حبر  صادق  سيد  مكتبة  العامة 
- مكتبة جامعة النجف األشرف الدينية، ومكتبة األديب 

كاظم شكر.
وحدة الرتاث العمراني

الصفوية  العمارة  من  حسابه  مبدأ  الطاهر  املرقد  عمر  إن 
األخرية اليت أنشأها الشاه عباس األول ويعود تاريخ تشييدها 
قبل 400 سنة )1023 هـ( وهذه العمارة حتتوي على إرث 
مسؤوهلا  حدثنا  الوحدة  هذه  عمل  وعن  كبري،  عمراني 
الوحدة  الدكتور عبد اهلادي اإلبراهيمي، قائاًل: تهتم هذه 
واألحداث  العمارات  وتوثيق  املطهر  العلوي  املرقد  بتاريخ 
املؤمنني  أمري  وفاة  منذ  املقدسة  العلوية  بالعتبة  اخلاصة 
)عليه السالم( ودفنه بهذا املرقد املطهر إىل يومنا هذا، بدًءا 
بتوثيق العمارات املثالية واإلصالحات يف املرقد عرب القرون 
املتتالية، فضاًل عن دور املرجعية الرشيدة واألمانات املتعاقبة 
صحن  والسيما  والتوسعة  املطهر،  املرقد  إصالحات  يف 
والرتميمات  القبة  وتذهيب  السالم(،  )عليها  الزهراء  فاطمة 
السالم(  )عليه  طالب  أبي  كرواق  الصحن  يف  جرت  اليت 
وإعادة بناء املدرسة الغروية ومسجد عمران بن شاهني داخل 

مصحف بخط
 اإلمام علي )عليه السالم(

كشكول خشب
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يف  تتم  اليت  واإلصالحات  الرتميمات  من  وغريها  الصحن 
الصحن املطهر كل هذا يتم توثيقه، هذا من ناحية، ومن 
املقاالت  بتأليف الكتب وكتابة  الوحدة  تهتم  ناحية أخرى 
اخلاصة بتاريخ وتراث العتبة العلوية املقدسة، وأيضًا تركز 
على احلفاظ على الرتاث األصيل للمرقد املطهر هذا الرتاث 
بهندسته  الفذ  الرتاثي  املبنى  هذا  الرائعة،  واهلندسة  الرائع 
للحفاظ  نعمل  النادرة  القاشانية  بالزخارف  اجلميلة  ومعامله 
عليه وعدم املساس به، وكذلك تقديم االستشارات الداخلية 
من  تردنا  اليت  واخلارجية  املقدسة،  للعتبة  العامة  لألمانات 
من  وأيضًا  النجف،  وخارج  النجف  يف  والباحثني  الكتاب 
طلبة الدراسات العليا واألولية املختصني بالفنون اإلسالمية 
للمراقد، وقد حصلت بعض الدراسات على مستويات عالية 
واليت ختتص بدراسة املرقد املطهر منها تراث وهندسة املرقد 
وأنواع اخلطوط  )الزخارف  فيه  املوجودة  والفنون اإلسالمية 
الدارسني على شهادات  الشعر، فقد حصل بعض  ومدونات 
واهلندسة  املطهر،  املرقد  يف  املوجودة  الشعرية  املدونات  يف 
اجلميلة  الفنون  هي  االختصاصات  هذه  وإن  املعمارية( 
اآلخر  والشيء  اآلثار.  وكلية  العمراني،  التخطيط  وكلية 
الذي نهتم به هو مسألة الفنون اإلسالمية املوجودة يف املرقد 
املطهر، حيث ختتلف العمارة الصفوية عن العمارات األخرى 
زخارف  عليه  نقشت  الذي  املزخرف  )القاشاني(  باستخدام 
آيات  تتضمن  كتابية  مدونات  عن  فضاًل  ونباتية  هندسية 
قرآنية وأحاديث شريفة بفضل أمري املؤمنني خاصة وآل البيت 

)عليهم السالم( عامة.
وحدة النفائس

الشعبة كونها حتوي حصينة  الوحدات يف  أهم  وتعد من   
تراث العتبة العلوية املقدسة، وعن طبيعة عمل الوحدة حدثنا 
مسؤوهلا السيد فارس حسني، قائاًل:  تأسست الوحدة سنة 
اخلاصة  األثرية  القطع  صيانة  يف  عملنا  ويكمن   2011
املعدنية  القطع  بعملنا يف  بدأنا  إذ  املقدسة،  العلوية  بالعتبة 
األثرية املوجودة يف احلصينة وصيانتها كـ)سيوف، ودروع، 
والفضة(  النحاس  من  وكشاكيل،  ومشعدان،  وقناديل، 
واليت يبلغ عددها أكثر من ألف قطعة معدنية، مهداة من 
ملوك وسالطني وقادة منذ أزمان تارخيية قدمية جدًا، فنعمل 
فبعضها  التلف  من  عليها  للحفاظ  القطع  تلك  إدامة  على 
يصل عمرها إىل 400 و 500 سنة، فضاًل عن الشبابيك 
اخلاصة بالقرب الشريف منذ تشييده إىل اآلن، وأيضا القطع 
غري املعدنية كـ)السجاد واجللود اليت يكتب عليها قدميًا، 
واألغطية اخلاصة بالقرب املطهر(، تعد القطع األثرية من 50 
سنة وما يزيد عن ذلك أما القطع الرتاثية فهي من 50 سنة 
وما ينقص عن ذلك، وإن أغلب القطع املوجودة يف حصينة 
العتبة العلوية املقدسة مسجلة لدى وزارة الثقافة والسياحة 
واآلثار العراقية كونها قطعًا أثرية نفيسة. وعلى أمل على أن 
يتم يف األيام القريبة افتتاح متحف دائم خاص بتلك القطع، 
عل الرغم من وجود مشاركات داخل العتبة ومعارض تقام 
الغدير  عيد  مناسبة  يف  مستمر  دوري  وبشكل  سنة  كل 

بلطة من الحديد الصلب الخفيف

ميزان نحاس صلد

بندقية من الخشب الصاج والحديد الصلب
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األغر ووالدة أمري املؤمنني )عليه السالم(، نعرض فيها القطع 
األثرية النفيسة.

وملعرفة باقي األعمال اليت تقوم بها الوحدات األخرى، أضاف 
الشيخ العقابي: يكمن عمل وحدة إحياء الرتاث املطبوع يف 
اليت متت  درجة كبرية  إىل  واملهمة  القدمية  املطبوعات  أن 
طباعتها يف مخسينيات وستينيات القرن املاضي وحياتها قد 
انتهت، يقوم مالك هذه الوحدة بإعادة تلك املطبوعات بشكل 
إىل  واذا كانت حتتاج  واإلخراج  التنضيد  ناحية  من  جديد 
تعليق على بعض نصوصها فيتم إضافته هلا وكذلك إخراج 
مصادر منها، وإن أوضح عمل قامت به هذه الوحدة من هذا 
وحدة  أن  علمًا  العسكري  الدين  موسوعة جنم  هو  القبيل 
التحقيق يكمن عملها يف التحقيق يف الكتب واملخطوطات 
والعبارات اليت   حتويها من أحاديث و روايات وغريها من 

النصوص.
وحدة املراجعة العلمية

العلمية يف املطبوع،  الوحدة على متابعة القضايا  تعمل هذه 
أو  املطبوع،  عن  التحقيق  يف  املوجودة  األخطاء  معاجلة  أي 
الفهرسة غري املوجودة، أو مصدر غري مذكور، فإن عملها 
بشكل  ورأيه  النهائية  النتيجة  يعطي  الذي  املخترب  مبثابة 
لغرض  التحقيق  وحدة  إىل  إرجاعه  ثم  ومن  صحيح وصريح 
الوحدة  التصحيح على ضوء  املالحظات اليت أدرجتها تلك 
وبعد ذلك تتم مراجعتها أيضًا من قبل هذه الوحدة للتأكد 
من تصحيح األخطاء اليت مت حتديدها مسبقا، إىل أن خيرج 

املطبوع بشكله النهائي السليم.
وحدة البحوث والدراسات

 وهي من الوحدات املستحدثة اليت يكمن عملها يف إجراء 
املؤمنني  أمري  يتعلق مبوالنا  ما  والبحوث يف كل  الدراسات 

يف  حاليًا  الوحدة  هذه  لكن  السالم(،  )عليهم  البيت  وآل 
مرحلة اإلنشاء، كونها استحدثت مؤخرًا.

وحدة الخط العربي
 ويتعلق عملها بكتابة اخلطوط العربية وكما تعرفون بأن 
إىل خمطوطات  حتتاج  املقدسة  العلوية  العتبة  أقسام  أغلب 
لنشرها يف املناسبات وديباجات الكتب الرمسية داخل العتبة 
العربي  باخلط  خاصة  معارض  عمل  عن  فضاًل  وخارجها، 
عيد  كمناسبة  املناسبات  يف  خارجية  بأخرى  واملشاركة 
الغدير األغر وغريها، وفيها خطاطون معروفون على مستوى 
العراق والوطن العربي، وكذلك إجراء تعاون مع مؤسسات 
خارجية لغرض تنظيم معارض يف العتبة ختص اخلط العربي 
الفنون  كلية  مع  التعاون  مؤخرًا  مت  ذلك،  على  وكمثال 

اجلميلة إلنشاء معرض يف العتبة العلوية املقدسة.
وحدة املجلة

الوحدة،  هذا  عمل  عن  احلمامي  نبأ حمسن  السيد  حتدث 
قائاًل: خيتص عمل هذه الوحدة بإصدار جملة )خمطوطاتنا(  
اليت تأسست سنة )2014( وهي تعنى بالتعريف باملخطوطات 
النصوص  ونشر  وفهرستها،  العلوم،  خمتلف  يف  العربية 
التحقيقي،  بالعمل  املتعلقة  واملقاالت  والبحوث  احمُلققة، 
ونقده، وتطويره. وللمجلة أهمية تراثية وتارخيية وإعالمية، 
هلا  اليت  أو  القدمية،  اخلطية  النسخ  نشر  على  إذ حترص 
واجهة  فريدة خبطوط أصحابها، فضاًل عن كونها  نسخة 
علمية وتراثية ملذهب أهل البيت )عليهم السالم( وهي نافذة 
واجملالت  العلمية،  واملؤسسات  اجلامعات  على  لإلطاللة 
بالرتاث  واملهتمني  واملثقفني  العلمية،  والشخصيات  العاملية، 

واملخطوطات.

منهل كبري دائري الشكل خزف
كشكول نحاس
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غاية الجود ..



إعداد
احمد الكعبي

منرب السيد جاسم الطويرجاوي )رحمه اهلل(
التميز والواقعية

الشاعر وسام الشويلي للـ )الوالية(:
»يجب عَليَّ وعلى أمثالي التسلح باألمور 

العقائدية والفقهية والتاريخية«



أ.د. نـجم عبد الل غالي املوسوي

التوعية  منها  متعددة  وغايات  أهداف  التحديد  وجه  على  احلسيين  واملنرب  عامة  بصورة  اإلسالم  يف  للمنرب  إن 
والدعوة واإلصالح ورفض للظلم واالضطهاد بشتى أنواعه فضاًل عما حيمله من إرشاد وتوجيه وفكر تربوي 
وأخالقي يسهم يف صناعة اإلنسان الرسالي املتميز الذي يسهم يف بناء جمتمعه ووطنه وكذلك يعمل املنرب 

على نشر الوعي العلمي وتثقيف اجلمهور واحلث على التحلي مبكارم األخالق وفضائلها.
      وبعد شهادة اإلمام احلسني )عليه السالم( أصبحت قضيته رسالة عمل األئمة املعصومون )عليهم السالم(  
والظاملني  الظلم  بوجه  الوقوف  يف  ومراميها  ثورته  أهمية  لبيان  اإلسالمي  اجملتمع  أوساط  يف  ترسيخها  على 
والثورة ضدهم من أجل احملافظة على اإلسالم احلنيف ، فألجل ذلك ظهر املنرب الذي أسس للقضية احلسينية 

بوصفها قضية أمة وليست قضية شخص وإنها رسالة ذات معان متعددة .

منرب السيد جاسم الطويرجاوي )رحمه اهلل(

التميز والواقعية
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وتقديم املعلومة واملعرفة بلغة بسيطة وأسلوب سهل بعيد 
وإثارة  اجلمهور  مشاعر  إىل حماكاة  وامليل  التعقيد  عن 
)عليه  احلسني  باإلمام  وربطهم  بارع  بأسلوب  عواطفهم 
وخماطبة  وتفاعلية  اجيابية  بصورة  والتأثري  السالم( 

حواسهم.
• يستعمل الشواهد الشعرية والقصصية املالئمة للمستمع 
ويقدمها بصورة الناصح واملرشد احملب الذي يقدم الغذاء 
ربه  إلرضاء  ويسعى  اجلميع  خيدم  أن  ويتمنى  الروحي 
وإمامه احلسني )عليه السالم(، وكذلك يتدرج يف تقديم 

اخلطابة احلسينية بعيدًا عن التعقيد والتصعيب.
ويعامل  التام  والتواضع  الشخصية  ببساطة  يتمتع  إنه   •
اآلخرين بأنه جزء منهم يتحسس آالمهم وآماهلم، ويعيش 

حياته كأي إنسان آخر بعيدًا عن التكلف والتصنع .
السالم(  )عليه  احلسني  ثورة  تقديم  إىل  يسعى  كان   •
الشيعة  على  حكرًا  وليس  عاملي  إنساني  كربنامج 
جسده  ما  وهذا  مجعاء  لإلنسانية  بل  املسلمني  على  أو 
الطف، فكان  السالم( يف ملحمة  )عليه  اإلمام احلسني 
السيد الطويرجاوي يتعامل يف منربه الشريف مع القضايا 
اإلنسانية اليت حتفظ إنسانية الفرد وتنمي اجملتمع وجتعله 

يسري على هدى احلق والصالح.
• تقدميه ملحمة الطف وتفاصيلها بإحساس صادق وحرقة 
عمره  أفنى  حقيقي  شعور حمب  من  منبثقة  ولوعة  قلب 
يف حمبة احلسني )عليه السالم(وخدمة قضيته املباركة، 
السالم( فنتيجة لصدقه وعفويته يف حب احلسني )عليه 
كانت للسيد جاسم الطويرجاوي مكانة كبرية يف قلوب 
واآلخذين من مواعظه  الشريف  ملنربه  والسامعني  املتلقني 

وإرشاداته ونصحه.
• مل يقتصر دوره على اخلطابة احلسينية بل كثريًا ما 
استعمل خطاباته يف توجيه اجملتمع وتهذيبه، ولطاملا تناول 
مشاكل  من  اجملتمع  يعانيه  وما  القائمة  اآلنية  املواضيع 

ومعوقات وحاول حل املشكالت القائمة فيه.
ونبذ  احليادية  على  الطويرجاوي  السيد جاسم  • حرص 
الرتبوي  املنهج  مالمح  واستعماله  والعنصرية  الطائفية 
التعايش  إرساء أسس  السالم( يف  )عليه  البيت  أهل  عند 
السلمي بني اجملتمعات واالبتعاد عن االحتقان وزرع الفنت 
والتعصب، بل إنه يسعى دائما إىل تأسيس إجيابي يف خلق 

الوعي األخالقي والديين والبناء االجتماعي السليم. 
• كان يسعى إىل إثراء منربه باألسلوب القصصي الشيق 
يف  املستمع  منها  يستفيد  وعظة  عربة  فيه  والذي  املعرب 
حياته اليومية، أضف إىل ذلك استعماله أسلوب التشويق 

وأسلوب املوعظة احلسنة.

امتالكه الصوت الشجي احلزين وحسن األداء 
ودقة التعبري وجودة اإللقاء وقوة التأثري يف اآلخر 

جعله يتميز عن أقرانه

وقد محل املنرب احلسيين على عاتقه هذه املهمة الكبرية 
وألداء  احلقيقية  الرسالة  إليصال  نفسه  الوقت  والعسرية 
مهمة إكمال الوعي اإلعالمي والرسالة الصادقة لنهضة 
احلسني )عليه السالم( اإلصالحية، وقد برزت شخصيات 
أوساط  الكبري يف  الدور  هلما  الشيعة كان  من  عديدة 
فكانوا  الشيعي،  واجملتمع  عامة  اإلسالمي  اجملتمع 
خطباء مؤثرين محلوا األمانة وأدوها على أحسن وأكمل 
أوساط  يف  جليلة  وآثارًا  واضحة  بصمات  وتركوا  وجه 

جمتمعاتهم.
ويف خضم هذا الكم اهلائل من اخلطباء برز ناعية الطف 
الطويرجاوي  جاسم  السيد  مساحة  احلديث  العصر  يف 
)رمحه اهلل( على مدى عقود من الزمن ليحمل املسؤولية 
احلقيقية ملنرب احلسني )عليه السالم( بوصفه ناعية للطف، 

وقد متيز منربه مبا يأتي:
• إخالص السيد جاسم الطويرجاوي )رمحه اهلل( يف عمله 
وجعله هلل تعاىل وخلدمة احلسني )عليه السالم( وهذا ما 
أكده يف العديد من خطاباته املنربية بأنه يسعى خلدمة 
احلسني )عليه السالم( وأنه نذر نفسه هلذا الشيء بعيدًا 
عن كل األمور الدنيوية األخرى، وهذا سر النجاح الذي 
)عليه  احلسني  لقضية  ووفيًا  خملصًا  كونه  إليه  وصل 
أن  سيما  وال  الظروف  أحنك  عنها، يف  والدفاع  السالم( 
البائد  النظام  فيها  تسلط  مظلمة  بفرتة  مر  قد  العراق 
وأعدم فيها العديد من اخلطباء ورجاالت املنرب احلسيين.

• إنه مل يكن خطيبًا فقط بل كان طالب علم، فكانت 
سريته مصونة من اجلانب العلمي واملعريف فضاًل عن ما 
واخلطيب  الناعي  مهارات اخلطابة وصفات  امتلكه من 

للحسني )عليه السالم(.
• النبوغ الذهين املبكر لديه، إذ تؤكد سريته العطرة أنه 
ارتقى املنرب احلسيين وهو يف سن العاشرة من عمره وهذا 
املنربي  للخطيب  األساسية  املقومات  امتالكه  على  يدل 
والتمكن والثقة بالنفس وقوة الشخصية واحرتام الذات.

ودقة  األداء  احلزين وحسن  الشجي  الصوت  امتالكه   •
التأثري يف اآلخر، األمر الذي  التعبري وجودة اإللقاء وقوة 
جعله يتميز عن أقرانه اآلخرين، وتفاعل اجلمهور احلسيين 

معه جبدية عالية.
• أما من ناحية األداء اخلطابي فقد تدرب على يد كبار 
اخلطباء ممن سبقه وكان هلم أثر بارز يف شخصيته، إذ 
تؤكد سريته أن بعض اخلطباء الكبار كان يعتمد على 
جملسه  لبدايات  التقديم  يف  الطويرجاوي  جاسم  السيد 
الوثوق بإمكانياته اخلطابية  ، وإن هذا األمر يدل على 

واألدائية والعلمية.
كبرية  شعرية  ثروة  ميتلك  جعلته  قوية  حافظة  لديه   •
حيتاجها اخلطيب يف تناوله لقضية احلسني )عليه السالم( 
احلس  عالية  تعبري  إمكانية  من  به  يتمتع  ما  وكذلك 

ومنفردة يف التميز واإلبداع.
•  استعماله اللغة البسيطة الدارجة يف حماكاة اجلمهور 

هـ
1
4
4
4
ر  

صف
 و

رم
مح

ي 
هر

لش
 -1
5
8

دد 
الع

 



كم هو عمركم الشعري؟
عمري الشعري وهلل احلمد يرتاوح ما بني 2٨  و ٣0 عامًا 
وارتباطي الفعلي باملنرب احلسيين املبارك تقريبًا كان يف 
سنة ١997 وإن شاء اهلل أكون مع اإلمام احلسني )عليه 

السالم( إىل آخر يوم يف حياتي.

البطاقة الشخصية واالجتماعية لكم..
قار  ذي  مواليد  من  الشويلي  عّفات  سلمان  محيد  وسام 
قضاء الرفاعي )الكّرادي( ولدُت على ضفاف نهر الغّراف 
)دجلة( بتاريخ 4 / ١2 / ١976 درست االبتدائية يف مدرسة 
النور واملتوسطة يف ثانوية الشباب  وحصلت على شهادة 

الدبلوم يف اللغة العربية. 

واملعاصرين  القدماء  الشعراء  مشاعر  أهلبت  اليت  السامية  احلسينية  القضية  وكربالء  عاشوراء 
بنظم مآسيها، وحتريرها للناس. 

الشاعر املوالي جيعل ما أراده اإلمام احلسني عليه السالم مشعال وهاجا ليسري خلف ذلك املشعل..
صاحب الكلمة يكون صاحب قضية كبرية ومسؤولية أكرب أمام اجلمهور احلسيين باالقتداء مبا 

يكتب ويقول وينقل عنه يف جمالس العزاء واملواساة للنيب حممد صلى الل عليه واله. 
كان جمللة الوالية، العديد من األسئلة ليكون شاعر وأديب املنرب احلسيين الشيخ وسام الشويلي 
الرتحيب  بعد    .. السالم  عليه  احلسني  عاشوراء  خيمة  ظل  حتت  معه  ونكون  الكريم  ضيفنا 

والتحية ابتدأنا باحلديث ..

»جيب َعليَّ وعلى أمثالي التسلح باألمور 
العقائدية والفقهية والتارخيية«

الشاعر وسام الشويلي
 للـ )الوالية(:
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فمنَك َهـربـُت ولكـن إليـك
لبسُت خميَط البكاِء علـيـك

)قدمُت أُلحرَم يف رحبتيك  سالٌم ملثواَك من حمرِم( .

قصيدة الزالت بني يديك مل تر النور يف حق احلسني عليه 
السالم؟

قد تتفاجأ حني أقول لك أن ثالثة أرباع قصائدي مل تَر 
النور، واليت ظهرت للجمهور متثل جزًء يسريًا منها لكيّن 
وقبل  دواوين  شكل  على  القصائد  تلك  لتوثيق  سعيت 
فرتة قريبة جّدًا صدرت لي جمموعة بثالثة أجزاء بعنوان 
)الوسام احلسيين( وهي حاليًا متوّفرة يف بعض املكتبات . 

لنشر  منشد  اختيار  وأخرى يف  فرتة  بني  تنقلك  نرى  ملاذا 
قصائدك للجماهري؟

عّلقت خدميت  أنا وهلل احلمد   ، جّدًا  مهم ومجيل  سؤال 
لسيد الشهداء صلوات اهلل عليه ومل أعّلقها على أشخاص 
 ، الرواديد  جلميع  وتقديري  احرتامي  كل  مع  بعينهم 
أريد  متغرّي فال  والرادود  ثابت  السالم  ألن احلسني عليه 
غري الثابت حتى ال أتغرّي مع املتغرّي، وأرجو من اهلل أن ال 
حيرمين من ذكر اإلمام احلسني )عليه السالم( وال من 

خدمة خّدام احلسني عليه السالم إّنه مسيٌع جميب. 
الوالية على  والتقدير جمللة  أتقّدم جبزيل الشكر  ختامًا 
قّصرت  قد  أكون  ال  أن  وأمتنى  الفرصة  هذه  إتاحتها 
معكم، وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني وصّلى اهلل 

على حممد وآله الطاهرين .

الشويلي: أقوهلا وبصدق ان القصائد احلسينية 
الواعية هلا الدور األكرب يف ترسيخ العقيدة 

يف قلوب املوالني ألهل البيت عليهم السالم وهي 
السيف املشهور بوجوه أعداء احلق على طول املسرية 

أليِّ املدارس تنتمي وأيها األقرب إىل أشعاركم 
وطرحكم؟

املدرستني  من  نهلت  أني  بفخر  أقوهلا 
روحًا  والكربالئية(  )النجفية  املباركتني 
ووعيًا وثقافًة باإلضافة إىل إحساسي الفطري 
الغّراف(  )دجلة  من  رضعتُه  الذي  اجلنوبي 
أرسم  أن  استطعت  جيدة  حبصيلة  وخرجت 
من خالهلا شخصية شعرية متّثلين وهذا كّلُه 
من فضل اهلل وبركات حممد وآله الطاهرين. 

ماذا ميثل لك الشعر؟ وما التأثري الذي رأيته 
يف قصائدك يف اجملالس احلسينية املباركة؟

الشعر بالنسبة لي أمر عبادي أتقّرب بِه  إىل 
اهلل عز وجل حالُه بعد أداء الواجبات طبعا، أما بالنسبة 
للشق الثاني من السؤال الذي خيص تأثري القصائد فأقوهلا 
وبصدق أن القصائد احلسينية الواعية هلا الدور األكرب يف 
ترسيخ العقيدة يف قلوب املوالني ألهل البيت عليهم السالم 
وهي السيف املشهر بوجوه أعداء احلق على طول املسرية ، 
هذا بصورة عامة وإذا حتّدثت بصورة خاصة عن قصائدي 
اهتديت  أّنين  ويقول  بي  يتصل  من  كثري  احلمد،  فلله 
بسبب قصيدتك الفالنية واآلخر يقول تغريت معامليت مع 
أهلي ووالدي بعد مساعي لقصيدة من قصائدك والقائمة 
تطول وهذا كّله بلطف اهلل عز وجل ونظرة صاحب األمِر 

عّجل اهلل فرجه الشريف.
الدراسة الدينية هل هلا تأثري على الطرح الشعري لديكم؟

بكل تأكيد وال أبالغ لو قلت لَك أّنين درسُت يف احلوزة 
أمثالي  وعلى  َعليَّ  فيجب  الغرض،  أجل هذا  العلمية من 
التسلح باألمور العقائدية والفقهية والتارخيية وغريها حتى 
ولعلها  هلا  أمور ال صّحة  على  مبنية  قصائدنا  ال تكون 
ختالف الكتاب والسنة احملمدية العلوية الشريفة، فعودًا 
على  كبري  تأثري  هلا  الدينية  الدراسة  نعم  سؤالك  على 

طرحي وهو ال خيفى على املتتّبع الواعي . 

هناك بعض ألوان الشعر مثل التخميس ماذا نظمت يف هذا 
اللون؟

اخلاص  وهلا عطرها  متعددة  الشعر هي كالورود  ألوان 
اهلل  وّفقين  وقد  )التخميس(  يسّمى  ما  الورود  تلك  ومن 
عز وجل لتخميس جمموعة أبيات من قصيدة عبد الرزاق 
عبد الواحد اليت عنوانها )يف رحاب احلسني عليه السالم( 

وإليَك مقطعني منها: 
أنا َمـن اكـوُن لكي انـتـمي

إلـيـَك وُأوصــُف باخلـــــادِم
إىل بابَك الواسـِع األعـظـِم

)قدمُت وَعفوَك عن َمقَدمي   حسريًا أسريًا كسريًا ظمي(
كعـبٍد سأمـثـُل بـيـَن يديـك
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السيد الشهيد اخلطيب جواد شرب مع طالب العلوم الدينية يف املدرسة الشربية

اخلطيب السيد جابر أغائي يف شبابه مع جمموعة من املوالني

صور من الذاكرة



مسائل شرعية ختص أحكام اجملالس احلسينية

رسالة احلقوق لإلمام زين العابدين )عليه السالم( 
واألثـــر القرآنـــي 

التسليـم القليب ألمـــــــر الل يف سورة النســــاء
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احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني حممد وآله 
الطيبني الطاهرين، يف هذا العدد نتناول بعض األسئلة مع أجوبتها اخلاصة 

بأحكام املجالس احلسينية واليت صدرت 
من مكتب مساحة املرجع األعلى السيد علي السيستاني )دام ظله الوارف(

مسائل شرعية تخص أحكام املجالس الحسينية
إعداد:  

شعبة التبليغ / قسم الشؤون الدينية
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السؤال: هل استخدام الطبل حرام يف مجيع اجملاالت؟ وإذا 
كان حرامًا فإننا نستمع إىل بعض األناشيد االسالمية او 
بعض املوسيقي الكالسيكية اليت حتتوي الضرب على 

الطبل فهل جيوز االستماع اليها أم ال؟
اجلواب: الضرب على الطبل يف مواكب العزاء واملراسم 
إىل  االستماع  أن  كما  به  بأس  ال  وحنوها  العسكرية 
جملالس  مناسبًا  كان  ما  إال  جائز  عنه  املنبعث  الصوت 

اللهو واللعب.
يف  عاٍل  بصوت  النساء  بكاء  يف  قولكم  ما  السؤال: 
جمالس العزاء عندما يكون اجمللس مشرتكًا بني الرجال 
والنساء وعادًة ُتسمع أصوات النساء مما يلفت نظر الرجال 

وقد مييز بعض الرجال صوت الباكية ويعرفها؟
الرتقيق  من  عليه  يشتمل  مبا  صوتها  كان  إذا  اجلواب: 
مع  ذلك  جتنب  فالالزم  للسامع  عادة  مهيجًا  والتحسني 

إحراز مساع األجنيب لصوتها وإال فال بأس به.
املتزوجة أن تذهب إىل  للفتاة أو املرأة  السؤال: هل جيوز 
املسجد حلضور صالة اجلماعة ومساع احملاضرات الدينية 
وجمالس العزاء احلسيين إذا مل يرض األب أو الزوج بذلك، 

أو إذا عارض حضورها حقوق زوجها أم ال جيوز؟
بيتها إال  املتزوجة فال جيوز هلا اخلروج من  اجلواب: أما 
بإذن زوجها وأما غري املتزوجة فإن كان خروجها موجبًا 
هلا  جيز  مل  املخاطر  بعض  من  عليها  شفقة  أبيها  لتأذي 

اخلروج أيضًا.
لقارئة  الُتهيج عند االستماع  أو  بالتلذذ  املراد  ما  السؤال: 
العزاء؟ وإذا تهيج بعض دون بعض فكيف يكون احلكم؟

اجلواب: املراد بالتلذذ والتهيج ما يكون جنسيًا، والعربة يف 
اإلمساع مبا إذا كان الصوت مهِّيجًا للنوع، ويف االستماع 

مبا إذا كان موجبًا لتلذذ املستمع بشخصه.
من  وحنوهما  والبوق  الطبل  استعمال  حكم  ما  السؤال: 

اآلالت يف مواكب العزاء؟
اجلواب: ال مانع من استخدامها يف مواكب العزاء وحنوها 
املشرتكة  اآلالت  من  مع كونها  املتعارفة  الطريقة  على 

وليست من آالت اللهو احملرم.
طريقة  على  منطقتنا  يف  احلسيين  العزاء  يقام  السؤال: 
العزاء البحريين، مبعنى احتواء العزاء على أطوار أو أحلان 
خمتلفة ولرمبا شابه أحد هذه األحلان الغناء املتعارف يف 
جمالس اللهو أو يف غريها فهل جيوز استعمال هذه األحلان 

واألطوار يف العزاء احلسيين؟
األحلان  من  األحلان  تلكم  بكون  يعلم  إذا مل  اجلواب: 
املتعارفة عند أهل اللهو واللعب جاز استخدامها يف قراءة 

التعزية، وإذا علم ذلك مل جيز.
يف  الرياء  وهل  املستحبات؟  يف  الرياء  حيرم  هل  السؤال: 
)عليه   احلسني  اإلمام  جمالس  يف  املشاركة  خصوص 

السالم( حمّرم أو ال؟
يكون  قد  نعم  موارده،  مطلق  يف  حرام  الرياء  اجلواب: 
هناك داٍع إىل اّطالع اآلخرين على ممارسة العمل ويكون 
هذا الداعي غاية قربية فحينئذ يكون خارجًا عن الرياء 

والسمعة إّما موضوعًا أو حكمًا.
يف  السالم(  )عليه  اإلمام  سهم  هل جيوز صرف  السؤال: 
تعمري املساجد وإقامة جمالس أهل البيت )عليهم السالم( 

مع إمكان حتصيل موارد أخرى من الترّبعات وغريها؟
السيد  فسماحة  أخرى  ترّبعات  وجود  فرض  مع  اجلواب: 

)دام ظله( ال جييز ذلك.
السؤال: هل جيوز للحائض والنفساء واملستحاضة أن حتضر 
أو يف جمالس  السالم(  )عليه  احلسني  تعزية  يف جمالس 

ذكر باقي املعصومني )صلوات اهلل عليهم أمجعني(؟
اجلواب: نعم جيوز.

السؤال: هل حُيرم على املرأة احلائض أو النفساء حضور 
جمالس احلسني )عليه السالم( أم يكره هلا ذلك؟

اجلواب: ال حيرم وال يكره.
السؤال: قامت يف منطقتنا العديد من اجملالس احلسينية 
السنوية  الذكرى  مبناسبة  وذلك  املآمت  من  كبري  لعدد 
وآله(  عليه  اهلل  )صلى  األعظم  الرسول  سبط  لشهادة 
وأصحابه األبرار، وتفاعل املؤمنني وتفانيهم حبب أهل البيت 
)عليهم السالم( جعلهم يدعمون املآمت وذلك باملشاركة يف 
املادي السخي واملعنوي  الدعم  اجملالس احلسينية وتقديم 
وقت  يف  اجملالس  من  العديد  تعقد  حيث  اجملالس.  لتلك 
األخرى  للمجموعات  بالنسبة  متقاربة  أوقات  ويف  واحد 
وذلك  )األرز(  الطعام  وجبات  تقدم  اجملالس  هذه  وأغلب 
منذ الصباح الباكر )الساعة 7 صباحًا( إىل ما بعد الظهر 
)الساعة الثانية والنصف(، مما سبب حالة من رمي معظم 
هذا األكل يف أماكن النفايات. فما هو نظركم الشريف 

يف ذلك؟
اختاذ  من  فالبد  مبغوض وحمّرم شرعًا  التبذير  اجلواب: 
اإلجراءات الالزمة للمنع منه ولو كان ذلك بالتنسيق بني 
أصحاب املآدب ليوفر من الطعام مبقدار ما يتيسر صرفه.
شهر حمرم  قبل  الزوجني  بني  النكاح  عقد  مت  السؤال: 
أدى  لعدة أسباب  الزوج  بفرتة طويلة ولكن سفر  احلرام 
العاشر من  به بعد  القيام  الدخول. فهل جيوز  إىل تعطيل 

احملرم مباشرة؟
اجلواب: ال حيرم ممارسة ما ذكر يف أيام املناسبات إاّل 
ما عّد هتكًا كإقامة الفرح والزينة يف اليوم العاشر. نعم 
ينبغي أن ال يوقع يف أيام مصائب أهل البيت )عليهم السالم( 
وحزنهم ما ال يوقعه اإلنسان عادة يف أيام حزنه ومصابه 
بأحبائه إاّل ما اقتضته الضرورة العرفية فيختار وقتًا أبعد 

عن املساس مبقتضيات العزاء واحلزن واهلل املوفق.
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التسليـم القلبي 
ألمـــــــر اهلل يف 
سورة النســــاء

إن اآلية قالت: }أطيعوا اهلل{ من جهة، }وأطيعوا الرسوَل 
كلمة  تكرر  مل  إذ  أخرى..  جهة  من  األمِر{  وأولي 
بفعل  األمر  وأولي  الرسول  طاعة  فجعلت  }وأطيعوا{.. 
طاعته  ألن  آخر..  بفعل  له  وجل  عز  اهلل  وطاعة  واحد، 
طاعة  ال  أنه  نعلم  وحنن  اهلل..  أمر  ألنه  لذاته،  مستقلة 
سلطان  وجود  عدم  فاألصل  اخلالق،  معصية  يف  ملخلوق 
وقوة ملخلوق على خملوق، ويستثنى من ذلك الرسول وأولي 
هلذه  مستحقًا  األمر  ولي  يكون  لكي  ولكن  األمر.. 
الطاعة، جيب أن يستجمع اخلصال اليت ترقى به إىل ذاك 
املقام.. أال وهي عنصر العصمة واالرتباط بالغيب.. فالذي 
والباطل،  بالزور  يأمر  أن  ميكن  والذي  له،  عصمة  ال 
وميكن أن يأمر هلوى نفسه، وال يعلم حكم الشريعة يف 

الكليات واجلزئيات.. كيف يستحق أن يطلق عليه لقب 
ولي األمر؟!..

اآلية،  هلذه  الواقعي  املضمون  أن  أيضًا  الواضح  من  إنه 
وهم  وزورًا،  قهرًا  املسلمني  ألمور  تصدوا  الذين  يريح  ال 
وآله(..  عليه  اهلل  )صلى  النيب  بيت  أهل  كثريون جبانب 
وروايات الفريقني مليئة بالنصوص اليت تؤكد على اثنيت 
عشرة خليفة كلهم من قريش.. واحلال أنه ال يوجد أي 
اجتاه غري اجتاه أهل البيت، يف تعيني قائمة إلثين عشرة 
خليفة كلهم من قريش أحدهم يؤيد اآلخر، ال تكاد ترى 
اختالفًا بينهم ال يف قوهلم، وال يف فعلهم، وال يف تقريرهم.

اهلل  فاستغفروا  جاؤوك  أنفسهم  ظلموا  إذ  أنهم  }ولو 
واستغفر هلم الرسول لوجدوا اهلل توابًا رحيمًا{.. ملاذا جعل 

الشيخ حبيب الكاظمي

}يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الل وأطيعوا الرسول وأولي األمر منكم{.. إن هذه اآلية واضحة جدا يف  قال تعاىل 
أن  الطاعة، ينبغي  له  الذي وجبت  أن ولي األمر  أولي األمِر مبثابة طاعة الل ورسوله.. ومعنى ذلك  جعل طاعة 

يكون مستحقًا هلا، ويكون امتدادًا خلط الل وخط الرسول)صلى الل عليه وآله(.
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اهلل عز وجل استغفار الرسول كأنه شرط لكونه توابًا 
رحيمًا؟.. أراد اهلل سبحانه وتعاىل أن يربط األمة بالقيادة، 

اليت على رأسها النيب املصطفى )صلى اهلل عليه وآله(.
على  احلصول  أردمت  إذا  تقول:  أن  تريد  اآلية  وكأن 
الرضوان اإلهلي، ال بد وأن تأتوا من باب النيب، الذي ال 
زال حقيقة قائمة: }وال حتسنب الذين قتلوا يف سبيل اهلل 
أمواتا{.. فإذن، الشهيد حي يرزق عند ربه، فكيف بنيب 
يديه  بني  واالستغفار  النيب  إتيان  يف  فرق  فال  الشهداء.. 
حيًا أو ميتًا.. وحنن نعلم أن السمع من لوازم احلياة.. إذن، 
فالشهيد الذي جعله اهلل يف حكم األحياء أيضًا يسمع، 
وهل يوجد من هو أحق من النيب الذي هو أذن اهلل الواعية، 

يف أن يستغفر ملن الذ به حياًَ وميتًا؟..
حتى  يؤمنون  ال  وربك  }فال  الالحقة:  اآلية  تقول  ثم 
أنفسهم  يف  جيدوا  ال  ثم  بينهم  شجر  فيما  حيكموك 
ظاهرة  إن  فإذن،  تسليمًا{..  ويسلموا  قضيت  حرجًا مما 
االختالف هي ظاهرة طبيعية يف حياة اإلنسان ويف حياة 

األمة.. فاالختالف إذا كان يف ظل حكومة اهلل والرسول 
وأولي األمر احلقيقيني، لن يؤدي إىل الفرقة أبدا.. صحيح 
أن هنالك اختالفا، ولكن ليس هنالك خالف، فاحلكم 
هو الذي يفصل بني األمور.. ومعنى ذلك أن احلاجة إىل 
النيب، أو من يقوم مقامه حاجة ثابتة على مدى األزمنة.. 
امتداد  وجود  ينكرون  الذين  من  نستغرب  حنن  ولذلك 
للنيب بعد وفاته.. وإال، فمن إذن سيفصل بني املختلفني؟.. 

ومن سيكون احلكم واملرجع يف القضايا؟..
وإن كان املسلمون على حد سواء، وال يوجد تفاوت فاحش 
العصمة  ميثل  مركز،  وجود  من  بد  فال  درجاتهم،  بني 
النيب  بعد  الوصي من  وهو  أال  بالشريعة  الكامل  والعلم 
)صلى اهلل عليه وآله(.. إذن، فهذه اآلية تشري إىل امتداد 
خط الرسالة بواسطة الوصي، الذي يقوم مقام النيب يف 

حل اخلالف، وفصل اخلصومات..
ثم تقول اآلية: أنه ليس كافياًً أن يستسلم اخلصمان إىل 
مضض،  على  االستسالم  فإذا كان  الشرعي..  احلكم 
القانون وعقوباته، فأي إميان هذا؟..  أو كان خوفًا من 
فالقرآن يقسم باهلل عز وجل }فال وربك ال يؤمنون حتى 

حيكموك{.. فإذن، إن التحكيم هو الشرط األول، وله 
متمم }ثم ال جيدوا يف أنفسهم حرجًا مما قضيت{.. فعلى 
املؤمن إذا احتكم إىل الشريعة، أن خيضع أواًل خارجيًا ثم 
باطنيًا، أي أن يعيش حالة االستسالم التام لرأي الشريعة.. 
وهذه احلالة ال ميكن أن تتحقق، إال إذا عاش اإلنسان 

جو العبودية الكاملة هلل عز وجل.
وهلذا يقال: بأن من عالمات شفافية القلب، وقربه من اهلل 
تعاىل، وسالمته، أن يعيش صاحبه حالة االنصياع الداخلي 
الشريعة،  يومًا حبكم  عمل  إذا  أما  الشريعة..  ألحكام 
ملحق  اإلنسان  هذا  أن  ذلك  فمعنى  التثاقل..  يعيش  وهو 
جبماعة من املنافقني، الذين يصفهم القرآن بـ}وإذا قاموا 
حالة  أو  الكسل  وحالة  كساىل{..  قاموا  الصالة  إىل 
االستثقال، قد تكون أثناء القيام بواجب الصالة، أو حتى 
احلج أو الصوم، أو اإلنفاق للزكاة واخلمس أو اجلهاد.. 
اإلنسان  تلحق  الصالة  يف  احلالة  هذه  أن  كما  إذن، 
باملنافقني، فهي أيضًا إذا كانت يف أداء أي فريضة من 

الفرائض، تزج صاحبها بدرجة من درجات املنافقني.

 إن ظاهرة االختالف هي ظاهرة طبيعية يف 
حياة اإلنسان ويف حياة األمة.. فاالختالف إذا 
كان يف ظل حكومة اهلل والرسول وأولي األمر 

الحقيقيني، لن يؤدي إىل الفرقة أبدًا.. 
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حقوق  لثقافة  مؤسسًا  السالم(  )عليه  السجاد  اإلمام  ويعدُّ 
قبل  اإلنسان  حلقوق  رسالة  وضع  من  أول  فهو  اإلنسان، 
الزمان، وذلك إلدراكه أهمية احرتام  أربعة عشر قرنًا من 
اجتماعي  نظام  لبناء  املنطلق  وأنها تشكل  اإلنسان،  حقوق 
سالمة  وضمان  االجتماعية،  العدالة  وحتقيق  متماسك، 
العالقات الفردية واالجتماعية يف إطار من االحرتام املتبادل، 

والتسامح جتاه اآلخر، والقبول بالرأي املخالف.
السالم(  )عليه  السجاد  لإلمام  احلقوق  رسالة  أهمية  وتأتي 
باعتبارها أسبق وثيقة حتدثت عن حقوق اإلنسان، يف حني أن 

أقدم الوثائق الدولية اليت صدرت عن حقوق اإلنسان ال تزيد 
عن قرنني من الزمن. إذ إن أهم ما صدر من وثائق عن حقوق 
اإلنسان، وثيقة اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان الصادر عن 
اجلمعية العامة لألمم املتحدة بتاريخ ١94٨/١2/١0م، وكان 
هذا اإلعالن قد اقتبس قواعده من إعالن الثورة الفرنسية - 
اليت حدثت عام ١7٨9م- حلقوق اإلنسان، واعرتافها باحلقوق 

الطبيعية لألفراد.
)عليه  السجاد  لإلمام  احلقوق(  )رسالة  وثيقة  امتازت  وقد 
يف  مدون  هو  أكثر مما  حقوق  إىل  تطرقت  بأنها  السالم( 

أ. د خليل خلف بشري - جامعة البصرة - كلية اآلداب

رسالة الحقوق لإلمام زين العابدين )عليه السالم( 

واألثـــر القرآنـــي 
التي  العظيمة  الرسالة  الحقوق(، هذه  )رسالة  األجيال وهي  لكل  مهمًا جدًا  إرثا  السالم(  )عليه  السجاد  اإلمام  ترك 
يتحدث فيها اإلمام )عليه السالم( عن الحقوق املهمة للناس، وعن ثقافة الحقوق قبل أن يتحدث العالم عن وثيقة اإلعالن 
العاملي لحقوق اإلنسان عام ١948م بمئات السنني مما يوضح لنا الرؤية العميقة لإلمام السجاد )عليه السالم( عن 
حقوق اإلنسان، وتعد رسالة الحقوق لإلمام السجاد من أهم آثاره التي وصلت إلينا بعد الصحيفة السجادية، حيث 
وقد  واآلخرين،  نفسه  وتجاه  وتعاىل،  اهلل سبحانه  تجاه  وواجباته  اإلنسان  وظائف  السالم(  )عليه  اإلمام  فيها  يبني 
ذكرها ابن شعبة الحراني يف كتابه )تحف العقول( وهي عبارة عن خمسني حقًا وعلى رواية الشيخ الصدوق يف كتابه 

)الخصال( واحد وخمسني حقًا
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إذ  اإلنسان؛  حلقوق  العاملي  اإلعالن 
مخسني  على  احلقوق  رسالة  اشتملت 
واحد  على  أخرى  رواية  ويف  حقًا، 
اإلعالن  أن  حني  يف  حقًا،  ومخسني 
 29 يتجاوز  مل  اإلنسان  حلقوق  العاملي 
مادة، وأشارت رسالة اإلمام احلقوقية إىل 
حلقوق  الدولية  الوثائق  جتاهلتها  حقوق 
اإلنسان، كحق اهلل سبحانه وتعاىل على 
أصلها،  بل  احلقوق؛  أكرب  وهي  عبده، 
السالم(  )عليه  السجاد  اإلمام  أشار  ثم 
اهلل  من  املفروضة  اإلنسان  حقوق  إىل 
وأنواع عالقة  تعاىل جتاه نفس اإلنسان، 
اإلسالم  رؤية  خالل  من  بنفسه  اإلنسان 

لذلك.
احلقوق  رسالة  يطالع  ومن 
)عليه  العابدين  زين  لإلمام 
القرآني  األثر  جيد  السالم( 
ألفاظها  يف  وواضحًا  باديًا 
وهو  ومعانيها،  وتراكيبها 
ليس باألمر الغريب يف كالم 
السالم-  -عليهم  املعصومني 
جتلى  الكريم  القرآن  إن  إذ 
ِعدل  لكونهم  كالمهم؛  يف 

واحد،  اهلدف  وألّن  وترمجانه،  القرآن 
تأملنا يف  ما  وإذا  احلق،  إىل  والدعوة  والرتبية  اهلداية  وهو 
نصوص الرسالة سنجد األثر القرآني متمثاًل مبحورين هما: 
١- األثر اللفظي: وهو التضمني لنصوص من القرآن الكريم 
أمثلة  ومن  النص،  يقصدها  اليت  املعاني  لتأكيد  وتوظيفها 
ا َحقُّ اهللَِّ اأْلَْكرَبُ َفِإنََّك  ذلك ما جاء يف حق اهلل األكرب ))َفَأمَّ
َتْعُبُدُه اَل ُتْشِرُك ِبِه َشْيئًا((، وهو تضمني لقوله تعاىل )َوَعَد اهللَُّ 
اِت َلَيْسَتْخِلَفنَُّهْم يِف اأْلَْرِض  احِلَ الَِّذيَن َآَمُنوا ِمْنُكْم َوَعِمُلوا الصَّ
َكَما اْسَتْخَلَف الَِّذيَن ِمْن َقْبِلِهْم ... َيْعُبُدوَنيِن اَل ُيْشِرُكوَن ِبي 

َشْيئًا - النور/٥٥(.
َحقُّ  ا  ))َوَأمَّ السالم(:  )عليه  قوله  يف  البصر  حق  يف  وكذا 
لُّ َلَك َوَتْرُك اْبِتَذاِلِه((، وهو تضمني  ا اَل حَيِ ُه َعمَّ َبَصِرَك َفَغضُّ
َفُظوا  َوحَيْ َأْبَصاِرِهْم  ِمْن  وا  َيُغضُّ ِلْلُمْؤِمِننَي  )ُقْل  تعاىل  لقوله 

ُفُروَجُهْم َذِلَك َأْزَكى هَلُْم- النور/٣0(.
اَل  َفَأْن  َيِدَك  َحقُّ  ا  ))َوَأمَّ السالم(:  )عليه  قال  اليد  حق  ويف 
ا اْفرَتََض اهلل  لُّ َلَك ... َواَل َتْقِبَضَها مِمَّ َتْبُسَطَها ِإىَل َما اَل حَيِ
َيَدَك  َعْل  جَتْ )َواَل  تعاىل:  لقوله  واضح  تضمني  وهو  َعَلْيَها((، 
َمُلومًا  َفَتْقُعَد  اْلَبْسِط  ُكلَّ  َتْبُسْطَها  َواَل  ُعُنِقَك  ِإىَل  َمْغُلوَلًة 

ُسورًا- اإلسراء/29(. حَمْ
ويف حق الصدقة ينهى اإلمام السجاد)عليه السالم( عن املّنة 
َحقُّ  ا  ))َوَأمَّ قوله  يف  السر  صدقة  على  وحيّث  الفقري،  على 
اَل  الَّيِت  َوَوِديَعُتَك  َربَِّك  ِعْنَد  ُذْخُرَك  َأنََّها  َتْعَلَم  َفَأْن  َدَقِة  الصَّ
َتاُج ِإىَل اإْلِْشَهاِد َفِإَذا َعِلْمَت َذِلَك ُكْنَت مِبَا اْسَتْوَدْعَتُه ِسّرًا  حَتْ

َأَرْدَت  َوَلْو   ... َعاَلِنَيًة  اْسَتْوَدْعَتُه  مِبَا  َأْوَثَق 
َنْفَسَك ِبَها مَلْ مَتْنَتَّ ِبَها َعَلى َأَحٍد ((، وهو 
ُتْنِفُقوا ِمْن َخرْيٍ  تضمني لقوله تعاىل: )َوَما 
َفأِلَْنُفِسُكْم َوَما ُتْنِفُقوَن ِإالَّ اْبِتَغاَء َوْجِه اهللَِّ 
َوَأْنُتْم اَل  ِإَلْيُكْم  ُتْنِفُقوا ِمْن َخرْيٍ ُيَوفَّ  َوَما 
البقرة/272(، وكذلك تضمني  ُتْظَلُموَن- 
لقوله تعاىل: )َيا َأيَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا اَل ُتْبِطُلوا 

َصَدَقاِتُكْم ِباملَنِّ َواأْلََذى- البقرة/264(.
من  ورد  ما  به  ونعين  املعنوي:  األثر   -2
معاٍن قرآنية صاغها اإلمام السجاد )عليه 
يف  وبالتأمل  وأسلوبه،  بألفاظه  السالم( 
يف  القرآني  األثر  يتضح  النصوص  تلك 
تلك املعاني، من ذلك حق السمع يف قوله: 
َفَتْنِزيُهُه  ْمِع  السَّ َحقُّ  ا  ))َوَأمَّ
ِإىَل  َطِريقًا  َعَلُه  جَتْ َأْن  َعْن 
َكِرمَيٍة  ِلُفوََّهٍة  ِإالَّ  َقْلِبَك 
 ،))... َخرْيًا  َقْلِبَك  يِف  ِدُث  حُتْ
القرآني  للمعنى  تضمني  فهو 
مسؤولية  عن  حتّدث  الذي 
وجعل  اإلنسان،  أعضاء 
تعاىل:  قوله  يف  أوهلا  السمع 
َواْلُفَؤاَد  َواْلَبَصَر  ْمَع  السَّ )ِإنَّ 
َعْنُه  َكاَن  ُأوَلِئَك  ُكلُّ 

َمْسُئواًل- اإلسراء/٣6(. 
اآلالم  السالم(  )عليه  السجاد  اإلمام  يفّصل  األم  حق  ويف 
والتضحيات اليت تقّدمها األم من أجل الولد فيقول: ))َفَحقُّ 
ِمُل َأَحٌد َأَحدًا َوَأْطَعَمْتَك  َلْتَك َحْيُث اَل حَيْ َك َأْن َتْعَلَم َأنََّها مَحَ ُأمِّ
ِبَسْمِعَها  َوَقْتَك  َوَأنََّها  َأَحدًا  َأَحٌد  ُيْطِعُم  اَل  َما  َقْلِبَها  مَثََرِة  ِمْن 
َجَواِرِحَها  يِع  َومَجِ َوَبَشِرَها  َوَشْعِرَها  َوِرْجِلَها  َوَيِدَها  َوَبَصِرَها 
ُمْسَتْبِشَرًة ِبَذِلَك َفِرَحًة ...((، إىل آخر ما جاء يف هذا احلق 
عدة  ففيه  للقرآن،  معنوي  أثر  وهو  وتأكيد،  تفصيل  من 
يف  كما  األم  حق  وخّصْت  الوالدين،  حقوق  ذكرْت  آيات 
ْيَنا اإْلِْنَساَن ِبَواِلَدْيِه ُحْسنًا- العنكبوت/٨(،  قوله تعاىل: )َوَوصَّ
َوْهٍن  َعَلى  َوْهنًا  ُه  ُأمُّ َلْتُه  مَحَ ِبَواِلَدْيِه  اإْلِْنَساَن  ْيَنا  )َوَوصَّ وقوله 
املَِصرُي- ِإَليَّ  َوِلَواِلَدْيَك  ِلي  اْشُكْر  َأِن  َعاَمنْيِ  يِف  َوِفَصاُلُه 

َلْتُه  ْيَنا اإْلِْنَساَن ِبَواِلَدْيِه ِإْحَساًنا مَحَ لقمان/١4(، وقوله: )َوَوصَّ
ُه ُكْرًها َوَوَضَعْتُه ُكْرَهًا-األحقاف/١٥(. ُأمُّ

القرآني يف رسالة احلقوق؛ لكون اإلمام  وبذا يتضح األثر 
السجاد )عليه السالم( إمامًا معصومًا ينتمي إىل أسرة قرآنية 
ُزّقت العلم زقًا، فقد قرأ القرآن ووعاه وفّسره فتجّلت ألفاظه 
ومعانيه يف آثاره املعروفة، ومنها الصحيفة السجادية، ورسالة 
احلقوق، وهذا يدّل على أّن أئمة أهل البيت )عليهم السالم( 
- ومنهم اإلمام السجاد- ترمجان القرآن وقرآن ناطق، فحياة 
األئمة )عليهم السالم( وسلوكهم جتّسد للقرآن الكريم يف 

حقيقته، فهم القرآن الناطق وهم عدل القرآن.

امتازت وثيقة )رسالة الحقوق( لإلمام السجاد 
)عليه السالم( بأنها تطرقت إىل حقوق أكثر مما 
هو مدون يف اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان؛ 
إذ اشتملت رسالة الحقوق على خمسني حقًا،  
يف حني أن اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان لم 

يتجاوز 29 مادة.
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الربمجة الدقيقة
كربمجة  املادية،  الحياتية  األمور  يف  الربمجة  إن 
اإلنسان ملنزله، أو شركته؛ هذا أمر ليس ميسورا.. 
اإلنسان  أن  باعتبار  األولي،  للمزاج  مناسب  ولكنه 
فربمجة  مادية..  حياة  أيضا  والحياة  مادي،  موجود 

املادة للمادة، أمر يف دائرة الحدود املمكنة..
ولكن عندما تختلف النوعية: فاملربمِج إنسان محكوم 
واملربمَج  الخمس؛  بالحواس  أي  املادية،  باألمور 
رب  نسبها  التي  الروح  هذه  اإللهية-  روحه  هي 
فيه  يكون  فاألمر  آدم-  خلقة  نفسه يف  إىل  العاملني 
مخالفة للطبيعة اإلنسانية التي تميل للمحسوسات 
املادية.. ومن هنا فإن برمجة العالم الباطني بأدوات 
غري باطنية أمر صعب جدا.. وإن الذي يريد إصالح 
الباطن، بأمر غري باطني، كمن يريد أن يجري عملية 
غري  املريض  كان  فإذا  يراه!..  ال  إلنسان  جراحية، 
مثال:  جراحية؟!..  عملية  له  تُجرى  فكيف  مرئي، 
إنسان يريد أن يستأصل الحسد من وجوده، وهذا 
يمكنه  فكيف  مرئية؛  غري  والروح  مرئي،  غري  أمر 

ذلك؟!.. فاألمر فيه شيء من الصعوبة!..

واحلل: أن يرتقى اإلنسان، بأن يعيش شيئا من العوامل 
عرف  )من  فإن  املادية،  للعوامل  الباطنية، كمعايشته 
مع  شغله  أن  باعتبار  املؤمن  إن  ربه(..  عرف  نفسه، 
بواطن األمور، فهو يف كل يوم يصلي، وصالته ليست 
عبارة عن ركعات وهذه السجدات واستقبال القبلة، بل 
إن صالته معراج املؤمن، إن صالته ترق وعروج وانقطاع 
يتمرن  مرات،  اليوم مخس  يف  فهو  الغيب..  عامل  إىل 
على الدخول يف عامل الباطن، أو يتمرن على التحليق 
يف أجواء املعراج العبادي الصالتي.. وهلذا فهو بعد فرتة 
أراد  وكلما  اجلو..  وهلذا  العامل،  هلذا  يصبح حمرتفا 
األمر  الباطن، كان  وعامل  املعنى  يدخل يف عامل  أن 

ميسورا لديه..
ميكنه  فإنه  باطنيا،  خلال  يرى  عندما  فهو  وعليه، 
معاجلته.. مثال: رأى يف باطنه أنه ملا رأى أو مسع بنعمة 
بدايات  هذه  أن  فيعلم  سلبيا؛  تأثرا  تأثر  أحد،  على 
احلسد.. ثم إنه لكونه يتعامل مع الغيب يف اليوم مخس 
مرات، فإنه يسهل عليه التعامل مع هذا الغيب أيضا.. 
النازل،  الغيب  من  وروحه  الغيوب،  غيب  العاملني  فرب 
وإن الذي ترقى للغيب األعلى، فمن باب أوىل أن الغيب 

األسفل مقدور عليه، ويف سيطرته..
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القرآن  عنهم  يعرب  كما  هم  الذين  املؤمن،  غري  خبالف 
الكريم: »َوالَِّذيَن َكَفُروا َيَتَمتَُّعوَن َوَيْأُكُلوَن َكَما َتْأُكُل 
املؤمن حياته  فغري  هلَُّْم«)حممد/١2(..  َمْثًوى  َوالنَّاُر  اأَلْنَعاُم 
واملشموم،  واملشروب،  املأكول  على  فعينه  بهيمية،  حياة 
مبتلى مبرض  أنه  يصدق  يكاد  ال  هو  وهلذا  آخره..  إىل 
يف  ذكرنا  العالج-كما  ميكنه  ال  صدق  وإذا  باطين، 
جراحية  بعملية  يقوم  أن  يريد  من  مثل  مثله  ألن  املثال- 

ملريض ال ُيرى.
باطنه، كما  يربمج  أن  على  القدرة  له  املؤمن  إن  فإذن، 

يربمج ظاهره.
اإلرادة  من  رصيد  إىل  حتتاج  أنها  الربجمة  مشكلة  إن 
األهداف  لتحقيق  اإلرادة،  اجلازمة.. فكيف منتلك هذه 

اليت خنططها؟..
إن للمؤمن امللتزم من خــــالل املمارسات العبادية، القدرة 
على أن يقــــول لنفسه: )ال(.. وهذا هو الفرق بني املؤمن 
هناك  واجب  لكل  إن  إذ  امللتزم!..  غري  واملؤمن  امللتزم، 
مبطالت ونواقض وحمرمات، كرتوك اإلحرام يف احلج، 
تعود  فالذي  الصالة..  ومبطالت  الصوم،  ومبطــــــــــــالت 
على االلتزام باألوامر الشرعية، هو يف كل خطوة يعيش 
هذه  وخاصة  عنه،  ينهى  ما  يسمع  أو  نهيًا،  ويرى  نهيًا، 
األيام حيث إن الفساد ظهر يف الرب والبحر واجلـــــو.. وهلذا 
فاملؤمن إذا أراد أن يقول: )ال( لنفسه، فألنه مترن مترينًا 
تدرجييًا، فيسهل عليه هذا األمر.. وهو  مبثابة الرياضي 
يف النادي، فهذا يبدأ بتمرين نفسه، فيحمل الثقل الصغري 
ثم األكرب فاألكرب، إىل أن يصل لدرجة أنه حيمل ثقاًل ال 
حيمله اآلخرون.. ولكن هذه القدرة ما جاءت من الفراغ، 
وإمنا مع املمارسة والتكرار، وصل إىل هذه القدرة، بأن 

حيمل األشياء الثقيلة..
إن املؤمن له إرادات، حبسب احملرمات.. فهو كلما رأى 
حرامًا، قـــــال: )ال( لنفسه.. وتكرار هذه العملية يوجب له 

هذه القوة، من أن يقول: )ال( لنفسه متى ما أراد.
هنالك مقولة تردد دائمًا، وهي: )إن اهلل تعاىل يربط على 

قلوب البعض(.. فكيف يكون ذلك؟..
مصاديق  وهلا  قرآنية..  حقيقة  القلــــوب،  على  الربط  إن 

متعددة، منها:
حالة فراغ القلب واالطمئنان:

ومثاله الواضح-لغري األنبياء- هي قضية أم موسى )عليه 
السالم(.. فإن رب العاملني ربط على قلبها، حبيث كانت 
هلا هذه احلالة، اليت ذكرت يف القرآن الكريم: »َوَأْصَبَح 
ُفَؤاُد ُأمِّ ُموَسى َفاِرًغا ِإن َكاَدْت َلُتْبِدي ِبِه َلْوال َأن رَبْطَنا 
َعَلى َقْلِبَها ِلَتُكوَن ِمَن املُْؤِمِننَي«.. وهناك كالم حول معنى 
فراغ قلبها، ومن املعاني: هو فراغ قلبها من كل هم وغم، 

نتيجة رميها لولدها يف البحر.
تزيني الصاحلات والطاعات للعبد:

إن رب العاملني إذا رأى عبده ساعيًا، فإنه حيببه بطريقته 
إىل الطاعات، كما قال تعاىل: »َوَلِكنَّ اهللََّ َحبََّب ِإَلْيُكُم 
َه ِإَلْيُكُم اْلُكْفَر َواْلُفُسوَق  اإِلمَياَن َوَزيََّنُه يِف ُقُلوِبُكْم َوَكرَّ
اإلنسان  فإن  وإال  اِشُدوَن«..  الرَّ ُهُم  ُأْوَلِئَك  َواْلِعْصَياَن 
إىل خمالفة  مييل  وال  األرض،  إىل  متثاقل  األولي  بطبعه 
اهلـــوى.. ومن هنا نقول هذه احلقيقة املخيفة، وهـــي: إن 
الباطن، حمض  العليا يف عامل  املقامات  الوصــــــــــول إىل 

»َوَلْوال  تعاىل:  قوله  إليه  يشري  ما  وهذا  اإلهلي،  التفضل 
ْن َأَحٍد َأَبًدا  ُتُه َما َزَكا ِمنُكم مِّ َفْضُل اهللَِّ َعَلْيُكْم َوَرمْحَ
ولكن  َعِليٌم«..  يٌع  مَسِ َواهللَُّ  َيَشاء  َمن  ي  ُيَزكِّ اهللََّ  َوَلِكنَّ 
هذا الفضل اإلهلي له موجب، وال يعطى جزافا، فاملؤمن 
عليه أن يهيئ األرضية، فإذا هيأ األرضية، فإن رب العاملني 

جيتذبه ويلهمه.
التسديد بامللك امللهم:

قال  كما  للبعض،  شيطانًا  يقيض  تعاىل  اهلل  أن  كما 
َشْيَطاًنا  َلُه  ُنَقيِّْض  ِن  الرَّمْحَ ِذْكِر  َعن  َيْعُش  »َوَمن  تعاىل: 
َفُهَو َلُه َقِريٌن«، فما املانع أن يقيض ملكًا من مالئكته 
لبعض املؤمنني، يرافقه يف حياته.. ومن املعلوم أن التفضل 

االنتقام،  من  أعظم  اإلهلي 
غضبه..  رمحته  وسبقت 
ولكن املؤمن ال يرى شيئًا، 
تتنزل  اليت  كاملالئكة 
ال  وحنن  القدر  ليالي  يف 
املسدد  امللك  بينما  نراها.. 
يراه، كامللكني احملاسبني 
يريان  اللذين  الكاتبني، 

العبد املطيع والعاصي..
يف  اإلنسان  أن  املانع  ما 
حياته  مراحل  من  مرحلة 

يصل إىل درجة، أن يكون معه ملكًا مسددًا، ال موحيًا، 
فهذا األمر خاص لألنبياء.. وهذا املعنى موجود يف مضامني 
الروايات: )إن على األذن الباطنية للمؤمن، ملك يسدده(.. 
وهلذا نسمع أن كثريًا من املؤمنني يقول: أنه ملا هّم بأمر، 
فكأن هنالك من حدثه، وقال له: اترك هذا األمر.. وقد 
يكون هذا األمر مباحًا، وتركه، وإذا به يعلم أن هذا 

املباح كان مقدمة للحرام.. 
وهذا معنى من معاني القول 
بنقض  اهلل  )عرفت  الوارد: 
اهلمم(..  وفسخ  العزائم، 
وهنيئًا إلنسان قيض له هذا 
على  يكون  فسوف  امللك، 

اجلادة املستقيمة!..
وإن الذي قد يستغرب هذا 
األمر أو ينكره، فليتأمل: ما 
معنى أن نقرأ يف ســــــــــورة 

ومن  املُْسَتِقيَم«؟..  َراَط  الصِّ »اهِدَنا  يوم:  كل  يف  احلمد 
املعلوم أن الصراط املستقيم يكون يف كل شيء، ال يف 
أصل اإلسالم.. وإن الذي يقول هذه العبارة، هو مسلم وورع 
وتقي، فما معنى قوهلا إذن؟.. بل حتى يف ساعة االحتضار، 
أما كعرفته  املستقيم،  الصراط  إىل  حيتاج  اإلنسان  إن 
كيف يتصرف يف اللحظات األخرية من عمره فهذا أمر 
حيتاج إىل ملك مسدد وملهم، أن قل: هكذا يف اللحظات 

األخرية.. أو اعمل هكذا يف اللحظات األخرية.

إن للمؤمن امللتـــــــزم 
من خــــالل املمارسات 
العباديـة  القدرة على 
أن يقــــول لنفسه: 

)ال(.. وهذا هو الفرق بني 
املؤمن امللتزم، واملؤمن 

غري امللتزم.

احلل: أن يرتقـــــــــى 
اإلنسان، بأن يعيش شيئًا 

من العوامل الباطنية، 
كمعايشته للعوامل 

املادية، فإن )من عرف 
نفسه، عــرف ربه(.
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صدر حديثًا

كتاب بالرتمجة اإلنـجليزية )املرأة يف رحاب اإلسالم( 
عن مركز أمري املؤمنني للرتمجة يف العتبة العلوية املقدسة ، صدر حديثًا كتاب 
من  العديد  يتناول  حيث  اإلجنليزية  اللغة  إىل  املرتجم  و  اإلسالم(  رحاب  )املرأة يف 
املسائل املتعلقة بشخصية املرأة اليت نّص عليها الدين اإلسالمي احلنيف والتأكيد 
على شخصيتها احلقيقية وإعطائها املكانة الالئقة بها، ويتناول الكتاب املرأة يف 
اإلسالم ومكانتها قبل اإلسالم. حيث عانت املرأة كثريًا عرب التاريخ وخاصة قبل 
املؤلف  وقد شرح  احلياة،  إىل حقوقها يف مجيع جماالت  تفتقر  اإلسالم، وكانت 
)مساحة العالمة الشيخ حممد باقر شريف القرشي)قدس(( يف هذا الكتاب مكانة 
املرأة قبل اإلسالم ومكانتها يف اإلسالم. من خالل شرح احلقوق اليت تتمتع بها يف 

اإلسالم.
كما خّصص املؤلف فصاًل مستقاًل من هذا الكتاب للحاالت البطولية والنضال 
وبالتالي  العظيمات  املسلمات  النساء  من  به  بأس  ال  عدد  قدمها  اليت  واخلدمات 

اخلالدات حتى يتم أخذهن كأمثلة بارزة يف تاريخ البشرية.

العدد العاشر من مجلة 
)القرآن واالستشراق املعاصر(

صدر حديثًا عن املركز اإلسالمي للدراسات االسرتاتيجية 
يف العتبة العباسية املقدسة العدد العاشر من جملة )القرآن 
واالستشراق املعاصر( وهي نشرة فصلية متخصصة تعنى 
برصد حركة االستشراق املعاصر للقرآن الكريم ، وقد 
االستشراق  مهمة كمنتدى  مواضيع  العدد  هذا  تضمن 
االستشراق  ومرصد  استشراقيَّة  وشخصيَّات  املعاصر 
املعاصر ومؤمترات وندوات وإصدارات متخصصة،وحبوث 

ودراسات وأخبار.

كتاب
 )ديوان أبي الحسن علي بن أحمد الجرجاني(

عن دار الرنيم يف األردن صدر حديثًا كتاب )ديوان أبي 
... املعروف باجلوهري  احلسن علي بن أمحد اجلرجاني 
وقد اشرتك يف حتقيقه كل من  ت حدود سنة ٣٨0هـ( 
األستاذ الدكتور عبد اإلله عبد الوهاب هادي العرداوي 

واألستاذ الدكتور حممد حسني عبد اهلل  املهداوي
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هناك معايري عدة لوصف كتاب ما بأنه نادر، فالكتاب النادر هو الذي حيمل خصائص ومميزات ختتلف 
عن أقرانه من النسخ من املخطوطات واملطبوعات، وقد يتميز الكتاب املطبوع  خبصوصية نادرة خترجه 

من حيز العموم إىل حيز الندرة واخلصوص واالهتمام، ومن املعايري املهمة لتميز الكتاب النادر هي:
- ُعْمر الكتاب، وبالرغم من أن هذا املعيار ليس بالضرورة األهم لوصف كتاب بأنه نادر، فإنه ميكن 
القول إنه كقاعدة عامة ُتعد نادرًة الكتُب اليت ُطبعت قبل عام ١٥0١م، والكتب اإلجنليزية اليت ُطبعت 
قبل عام ١64١م، والكتب اليت طبعت يف األمريكيتني قبل ١٨0١م، والكتب العربية اليت ُطبعت يف أوائل 

القرن التاسع عشر.
- قلة النسخ املتاحة، فالطبعات احملدودة تزيد من قيمة الكتاب، وإن كان عدد النسخ يف حد ذاته ال 
يكفي العتبار الكتاب نادًرا أو قيًما، بل جيب أن يوضع يف احلسبان أيًضا موضوع الكتاب وأهميته يف 

اجملال الذي ُصنِّف/ُألِّف فيه.
- الطبعات األوىل؛ ونعين بها أول ظهور للنص أمام القراء من أول مرة ُصنف فيها الكتاب. وأكثر جمال 

يكون فيه هلذا املعيار أهمية واضحة هو يف الكتب األدبية، خاصًة األعمال األدبية الكربى
-كون النسخة حتمل توقيًعا من املؤلف أو من صاحب الكتاب إذا كان شخصيًة مهمة.

- من املمكن أيًضا أن تزيد قيمة الكتاب إذا كان حيمل حواشي وتعليقات خبط شخصية مهمة.
الندرة واخلصوصية يف املناطق العربية واإلسالمية على أمور منها: أن تكون طباعته يف إحدى   وتعتمد 
املطابع القدمية املشهورة، أو أن حيمل تارخيًا يتجاوز قرنًا )مئة عام( أو أكثر، أو حيمل متلكًا أو إهداًء من 
الشخصيات العلمائية، أو أن توجد حواشي وتعليقات إضافية على حاشية الكتاب، أو مؤشر يدل على ذلك.

ومن هذه الكتب النادرة كتاب حيمل أكثر من خصوصية جتعله من النوادر هو )رسالة يف أحكام احلج( 
ملؤلفها العالمة الشيخ االنصاري )قدس( صاحب كتاب املكاسب وقد اقتبسها العامل اجلليل السيد حممد 
كاظم الطباطبائي اليزدي صاحب العروة الوثقى وطرحها مبثابة رسالة عملية يف مناسك احلج وأحكامه 
واألعمال اليت ترافقها يف احلج، املهم يف ذلك توجد عليها حواشي وتعليقات مهمة ونادرة مل تطبع إىل يومنا 
هذا هي تعليقة الشيخ الفاضل املريزا حممد حسني الغروي النائيين )رمحه اهلل( خبط يده وخبتمه والتاريخ 
املثبت على النسخة هو )2٨ صفر ١٣47هـ( عالوة على ذلك هو من طباعة مطبعة األدب يف بغداد سنة ١٣٣١ 

هـ مما جيعلها نسخة نادرة ومميزة .

عنوان الكتاب: )رسالة يف أحكام الحج(
املؤلف : الشيخ االنصاري )قد(

كتب نادرة يف مكتبة الروضة احليدرية...
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لألحاديث،  جامع  كتاب  وهو  الدينية،  الشيعية  األربعة  الكتب  أحد  هو  األحكام  تهذيب 
 ، األخبار  من  اختلف  فيما  االستبصار  كتاب  قبل  ألفه  وقد  الطوسي،  الشيخ  تأليف  من 
ويعد هذا الكتاب أحد أهم كتب األحاديث الشيعية وأكثرها اعتبارًا وثالث الكتب األربعة، 
وقد حظي بقبول جميع فقهاء الشيعة،ويشتمل تهذيب األحكام على روايات يف الفقه و 
األحكام الشرعية مروية عن أهل البيت )عليهم السالم(، وقد شرح الشيخ الطوسي يف 

هذا الكتاب كتاب املقنعة للشيخ املفيد.
ويشتمل كتاب تهذيب األحكام على الروايات الواردة يف كل فروع الفقه، وهو يوّفر للفقيه 
الروايات، ويشتمل هذا  أغلب ما حيتاجه من  الشرعي  استنباط احلكم  يريد  الذي  واجملتهد 
الكتاب أيضًا على البحوث الفقهية، واألصولية، والرجالية، وكثري من البحوث النافعة األخرى.

بالبحث يف  العقائد، واكتفى  مل يتعّرض الشيخ الطوسي يف هذا الكتاب إىل حبوث أصول 
الفروع واألحكام من أول الفقه وهو كتاب الطهارة إىل آخره وهو كتاب الديات. وقد رتب 
عناوين الكتاب على ترتيب كتاب املقنعة. واألدلة اليت يعتمد عليها الشيخ الطوسي يف هذا 
الكتاب مستوحاة من القرآن الكريم )الظاهر، والنص، واملضمون، والدليل أو املعنى القرآني(، 
واألحاديث القطعية )من قبيل اخلرب املتواتر، واخلرب املشتمل على قرائن قطعية تدل على صحته( 
وإمجاع املسلمني، أو إمجاع علماء الشيعة، وأخريًا الروايات املشهورة بني األصحاب. ويشري الشيخ 
أيضًا إىل الروايات املخالفة ويبني وجه اجلمع بينها، أو وجه ضعفها، من قبيل ضعف السند أو 
عمل األصحاب على خالفها. ويشتمل هذا الكتاب على ٣9٣ بابًا و١٣٥90 حديثًا، وقد ذكر يف 

آخر الكتاب املشيخة وهي سند الشيخ الطوسي إىل الكتب اليت يروي عنها. 

عنوان الكتاب : تهذيب األحكام
املؤلف :أبو جعفر حممد بن احلسن الطوسي

 )ت 460 هـ/ ١06٨ م( ،املعروف بشيخ الطائفة

كتاب يف سطور
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سبب تأليف الكتاب
ذكر الشيخ الطوسي يف مقدمة كتابه ]١[ أنَّ أحد أصحابه حتدث معه عن األحاديث اليت 
تبدو متعارضة يف مصادر احلديث الشيعية، وأن هذه املسألة أدت إىل انتقاد املخالفني وخروج 
بعض البسطاء عن املذهب احلق، وهلذا طلب من الشيخ أن يكتب شرحًا استدالليًا على كتاب 
املقنعة للشيخ املفيد يذكر فيه األدلة القطعية لكل مسألة واألحاديث املشهورة، ومضافًا إىل 
ذلك يذكر األحاديث املتعارضة وطرق رفع التعارض بينها وأساليب تأويلها أو وجوه الضعف 
فيها. وقد جاء تأليف كتاب التهذيب تلبية هلذا الطلب، ويف احلقيقة فإنَّ هناك دافعًا عقائديًا 

وراء تأليفه.
وقد بدأ تأليف هذا الكتاب يف حياة الشيخ املفيد ثم استمر به بعد وفاته يف )شهر رمضان 

.)4١٣
ويعترب كتاب » تهذيب األحكام « أول مؤلفات الشيخ الطوسي ومل يشر فيه إىل عنوان أيَّ 
واحد من مؤلفاته األخرى، لكنه يف كتبه األخرى أشار إىل كتاب التهذيب مرارًا وأرجع 

إليه.]2[
أبواب الكتاب

يذكر الشيخ الطوسي يف كتابه الفهرست أن كتاب التهذيب يشتمل على 2٣ بابًا أصليًا )وهو 
ما يصطلح عليه كتاب( من أبواب الفقه ثم يقول بأن االستبصار و النهاية تشتمل على نفس 
البحوث، لكن بابي الشهادات و األطعمة و األشربة يوجد أن يف كتابي النهاية واالستبصار ال 
يف كتاب التهذيب، و باب الزيارات موجود يف التهذيب فقط وال يوجد يف النهاية واالستبصار، 
وعليه يكون التهذيب مشتماًل على 2١ بابًا فقهيًا، والعناوين املذكورة يف كتاب الفهرست 

تعترب تركيبًا من عناوين أبواب التهذيب وأبواب النهاية واالستبصار.]٣[
أهمية ومكانة الكتاب

الكتب  بباقي  مقارنة  يعّد  هنا  ومن  الفقهية،  األحاديث  التهذيب على أكثر  اشتمل كتاب 
األربعة من أهم مصادر االستنباط الفقهي لدى الشيعة اإلمامية.

ميتاز هذا الكتاب حسب ما يرى السيد حبر العلوم بأنَّه يغين الفقيه غالبًا عن سائر كتب 
األحاديث، لكن سائر الكتب ال متتاز بهذه املّيزة، وأما ابن طاووس فيعترب كتابي الكايف و 
التهذيب أكرب الكتب الفقهية، ويرى العالمة احللي أن هذا الكتاب هو أصل الفقه ويعتربه 

مع كتاب املقنعة أكثر املصادر الفقهية نفعًا.)4(
مصادر تهذيب األحكام

أهم مصدر يف التهذيب هو كتاب الكايف للشيخ الكليين، مضافًا إىل ما ينقله عنه مباشرة 
مشايخ  بأمساء  أسانيده  يبدأ  ما  كثريًا  نراه  يعقوب(،  بن  )حممد  باسم  السند  يبدأ  حيث 
الكليين املباشرين أو غري املباشرين أو يبدأ سنده بأشخاص موجودين يف أسانيد الكايف، 
وكل ذلك مأخوذ عن الكايف، واملصدر اآلخر للتهذيب هو كتاب من ال حيضره الفقيه للشيخ 

الصدوق.]٥[
الطهراني، فقد ذكر ١6  بزرك  أقا  الشيخ  للكتاب ماذكره  الشروح واحلواشي  أهم  ومن 

شرحًا و 20 حاشية للتهذيب.]6[ .
وأقدم نسخة للتهذيب مؤرخة )تاريخ كتابتها سنة ٥7٥( هي نسخة حمفوظة يف مكتبة آية 
اهلل السيد حممد رضا الكلبايكاني يف مدينة قم وتشتمل على اجمللد الرابع وبعٍض من اجمللد 

اخلامس.
-------------------------------------------

)١( تهذيب األحكام ، الطوسي، املقدمة، ج ١، ص 2ـ٣.
)2(النهاية، الطوسي، ص 2٣٥، 24٣ . تهذيب األحكام،الطوسي، ج ١، ص 2، ١0، ١4، ١٣٣، 

.١7١٣، ١٥٥، ٥7
)٣( الفهرست ،الطوسي، ص447.

)4(النوري، ج ٣، ص ١69، ج 6، ص ١٣. فتح األبواب،اجلزايري، عبداهلّل، ص 2١٥. خمتلف 
الشيعة، ج 2، ص ٣٥٥.

)٥( تهذيب األحكام،الطوسي، ج ١، ص 4٥9ـ 460، ج 2، ص ١١٣ـ ١١4، ١9٥، ٣64، ج 4، 
ص ١7١، ج ٥، ص 440ـ44١، ج 7، ص ١٥٥,

)6( الذريعة ،آقابزرك الطهراني ، ج ٥، ص ٥١.
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األخبار الثقافية

  أقام مركز إحياء الرتاث الثقايف والديين يف قسم الشؤون 
املؤمتر  املقدسة  للعتبة احلسينية  التابع  والثقافية  الفكرية 
الدولي العلمي الذي يأتي حتت عنوان )الرتاث املعريف عند 

شريف العلماء رضوان اهلل تعاىل عليه(.
وقد شارك وفد العتبة العلوية املقدسة يف أعمال هذا املؤمتر 
الدولي ، والذي يعنى باآلثار العلمية لشريف العلماء ، وعلى 
مقررات العلماء الكبار يف إسهامات مؤلفات شريف العلماء، 
وقد ُكشف الستار خالل املؤمتر عن مؤلفات شريف العلماء، 
العامل  هذا  آراء  رسائلهم  يف  وقرروا  نقلوا  الذين  والعلماء 

الكبري.

العتبة  وفد  التقى  املقدسة  العلوية  العتبة  استعدادات  ضمن 
اللجنة  اإليرانية  اإلسالمية  اجلمهورية  يف  املقدسة  العلوية 
للمؤمتر  الثانية  النسخة  حتضريات  على  املشرفة  العلمية 
املزمع إقامته يف قم املقدسة، وقد ناقش الوفد التحضريات 
ملؤمتر أمناء الرسل الذي يعنى بإظهار تراث ومؤلفات العالمة 
احملقق السيد حممد مهدي اخلرسان الذي سيقام بنسختني، 

األوىل يف النجف األشرف والثانية يف قم املقدسة.
وقد متت مناقشة متعلقات املؤمتر وسبل إجناحه مبشاركة 
إيران  مجهورية  يف  الكربى  املؤسسات  من  جهة   )١4(
اإلسالمية منها حوزة قم وحوزة النساء فيها ومنظمة األوقاف 
العتبتني  مشاركة  عن  فضاًل  املصطفى،  وجامعة  اإليرانية 

العلوية واحلسينية املقدستني.
ومن اجلدير بالذكر أن النسخة األوىل من املؤمتر ستقام 
يف مدينة النجف األشرف بالتعاون بني العتبة العلوية والعتبة 
احلسينية املقدستني، وستتم يف النسختني إثارة اآلراء املتعلقة 
ونتاجاته  اخلرسان  مهدي  حممد  السيد  احملقق  بشخصية 
العلمية اليت طبعت يف )46( جملدًا، كما يهدف املؤمتر إىل 
ومهمة  بوصفه شخصية كبرية  اخلرسان  العالمة  تكريم 
يف احلوزة العلمية بالنجف األشرف وخارجها بامتداداتها يف 

العامل اإلسالمي.

)نبيُّنا  جمّلة  العلمّي  والبحث  العالي  التعليم  وزارُة  اعتمدت 
صّلى اهلل عليه وآله(، الصادرة عن دار الرسول األعظم)صّلى 
اهلل عليه وآله( التابعة لقسم الشؤون الفكرّية والثقافّية يف 
العتبة العّباسية املقّدسة، ألغراض النشر والرتقيات العلمّية، 
البحث  دائرة  عن  الصادر  الوزارّي  األمر  مبوجب  وذلك 
والتطوير يف الوزارة ذي العدد )ب ت40٨2/4( بتاريخ 22/ 

.2022 /6
ومن اجلدير بالذكر أن جمّلة )نبيُّنا -صّلى اهلل عليه وآله-( 
النبوّية  بالسرية  ُتعنى  سنوّية حمّكمة،  نصف  علمّيٌة  جمّلٌة 
وأدبّياتها وتنشر البحوث بثالث لغات )العربّية، اإلنكليزّية، 
والفرنسّية(، وبشروط خاصة، ومتطّلبات املشاركة مذكورة 

على موقع العتبة العباسية املقدسة.

األمانة العامة للعتبة العلوية املقدسة تشارك بأعمال املؤتمر 
الدولي الخاص بإحياء تراث )شريف العلماء(

استعدادات العتبة العلوية املقدسة إلقامة 
مؤتمر أمناء الرسل

التعليم العالي والبحث العلمي يعتمد مجّلة 
)نبيـّنا( ألغراض الرتقيات العلميـّة
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عظم اهلل أجركَ يا علي..
 أبيات مختارة للشاعر عبد اهلل القاري

شاعر وقصيدة: الشيخ عبد الحسني الجواهري

صّلتْ على جسم الحسني..
 أبيات مختارة من قصيدة للشاعرالسيد رضا الهندي



وخـــيدا البـــسيط  تقطـــــــــــع  خّلـــها 

تبالــي ال  ســرت  متــى  حــــــــرف  فهــي 

علــيٍّ نـجـــل  القتـــــــــــــيل  احلســـني 

جيــــــــــوٌش فيهــا  علـــيه  جاشــت  يــوم 

وترضــي اإللــــــــــه  تســخط  أن  حيــــث 

ُتنــــــــــــمى ألحـــمَد  هـــمة  فانتضــى 

األكــوان دائـــرة  لقطــب  نفســي  هلـــف 

رآهــــم مـــذ  لصحبـــــــه  قلــيب  حــــــّر 

رحاهــــــــــا يـــدير  للــــــوغى  ومضــى 

أرادت لــــــــــو  بـهـمـــٍة  يلتقيـهـــــــــا 

يـــــــــــداه شلـّــت  الـدعـــــّي  فـــرماه 

ولكـــن ملــــقى  للصعيـــد  فهــــــــــوى 

والـفــــــــــارس الـفــــــخار  عـــلّي  يـــا 

األجـــــــــر لــك  احلـــسني  يف  الل  عّظــم 

حــــرٍب آُل  وتـــرها  منــــــــه  أدركـــت 

واستـحـلـــوا بغـّيـــــــــــــهم  قتـلــــــوه 

فبيـــدا بيـــــــدًا  القـفـــــــــار  وجتـــوب 

نـجــــــــــــــودا أو  جتـوبـــها  أحــــــزونا 

ومـــسودا ســـيدًا  ســـــــــــاد  مـــن  خــري 

عـــديدا والعـــــــــــداد  الرمـــل  ختـــجل 

ويـزيــــــــــــدا بقـتـــله  زيـــــــاٍد  ابـــن 

شـــــــديدا بأســــــــًا  للوصـــي  وانتـــضى 

فـريــــدا للـطـغـــــــاة  صــــــــــــار  إذ 

رقـــودا التـــــــــراب  علــى  كاألضاحــي 

الوجـــودا تديـــر  تـــزل  لـــــــــــم  بيـــٍد 

وشهـــــودا غيبـــــــــــةًً  الدهـــر  طـــوت 

وريـــدا أصــــــاب  للهـــــــــدى  عيطـــاًل 

صعــودا اهلـــــــوّي  يف  اجملــد  يف  نـــــال 

رعـــديدا وال  هائبــــــــــًا  ال  املغـــــــــوار 

شهـــيدا مستـــظام  مـــــات  فقـــد 

واحلـــقودا أظـــغان  أشــــــــفت  حيــث 

وحــــــــــدودا حـرمـــــــــــةًً  لل  فـيـــه 

عظم اهلل أجركَ يا علي..
أبيات خمتارة للشاعر عبد اهلل القاري





النسب والنشأة:
هو الشيخ عبد احلسني بن الشيخ عبد علي بن الشيخ 
حممد حسن صاحب كتاب جواهر الكالم وهو من 
مشاهري عصره يف العلم واألدب ووالد الشاعر الكبري 

حممد مهدي اجلواهري.
ولد يف مدينة النجف وترعرع يف ظل والده ورعايته وقد 
عصره  علماء  على  وحضر  العلمية  الدراسة  يف  تدرج 

البارزين.
يقول عنه الشيخ اخلاقاني يف موسوعته شعراء الغري 
اجلزء اخلامس صفحة ١6٥ ما نصه: ))ولد يف النجف 
عام ١2٨١ هـ ونشأ بها على أبيه فعين برتبيته وتوجيهه 
وأدبائهم  أسرته  أفاضل  على  العلوم  مبادئ  ودرس 
أصحاب  من  فريق  على  العلمي  نضوجه  بعد  واختلف 
احللقات العلمية كالشيخ حممد طه جنف والشيخ أغا 

رضا اهلمداني والشيخ مال كاظم اخلراساني فأخذ عليهم 
لطيف  مثالي  كإنسان  أخدانه  بني  وبرز  والفقه  األصول 
أسرته  أفراد  بني  مرموقًا  جعله  ما  املواهب  من  رزق  فقد 
فضاًل عن باقي النجفيني، وامتاز بصفات وقابليات جعلته 

يف مصاف الطبقة العالية من أبناء الروح((.

شهادة معاصريه:
ذكر شاعرنا احلجة كاشف الغطاء يف هامشه على ديوان 
)سحر بابل( صفحة 2٥٣ حيث قال: أما الشيخ عبد احلسني 
أدامه اهلل فهو حفيد ذلك الشيخ اجلليل )صاحب اجلواهر( 
ونبع دوحته وهو معّم خمّول فهذا جده ألبيه والشيخ الكبري 
كاشف الغطاء جده ألمه كما أن حبر العلوم الطباطبائي 
ه ألم أبيه.. أما هو يف ذاته فما شئت من غزارة فضل  جدَّ
وعزة  أعراق  وطيب  أخالق  وسجاحة  وحلم  وكرم  وعلم 

بغزارة  متيزوا  الذين  املبدعني  النجف  شعراء  من  اجلواهري  عبداحلسني  الشيخ  الشاعر  يعد 
شاعريتهم يف إيصال املعلومة األدبية وسبكها يف إطار فين واستحسانها من قبل املتلقي كما 

متيز بعطائه الثر للمكتبة اإلسالمية من خالل شعره وحسن أسلوبه ونتاجه األدبي الوفري.

الشيخ عبد احلسني اجلواهري
حيدر رزاق مشران

شاعر وقصيدة
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وفاته:
التيفوئيد  اجلواهري مبرض  احلسني  عبد  الشيخ  تويف 
سنة ١٣٣٥هـ  يف النجف ودفن يف مقربة أسرة اجلواهري 
أوالدًا  خّلف  وقد  العمارة  حملة  يف  الواقعة  اخلاصة 
مهدي  الكبري حممد  العراقي  الشاعر  أشهرهم  ثالثة 

اجلواهري.

بكـــــــــــــــــــاءا تســيلي  أن  أو  ياجفونــــــــــــــي 
األحشــاءا صّعــدي  الدمـــــــــــــــــــــع  أعــوز 
احننــــــــــــــاءا اللهيــب  علــى  وضلوعــــــي 
عفــاءا عليهــــــــــــــا  البلــى  يقضــي  كاد 
كربــــــــــــالءا مشـــــــــــــــاهد  فيهــا  ـــقلب 
األرزاءا تهـــــــــــــــّون  رزايـــــــــــــــــــــــــــــــــــا  مــن 
أنبــــــــــــــــــــــاءا أمحــد  أبنــــــاء  عــــــــــــــــــــــاد 
والبغضــــــــــــــــاءا الشحنـــــــــــــــاء  ألبيــــــــه 
الفضــاءا النــــــيب  بــين  يف  ضّيقــــــــــــــــــت 
هبــاءا رعبـــــــــــا  األعـــــــــــــــداء  فاســتطار 
بقـــــــــــــاءا الفنــــــــــــــــــــاء  عـــــــــــــــــــزة  ورأوا 
الصهبـــــاءا غــــــادروا  قــد  كالنشــاوى 
أداءا احلســـــــــــــــــني  دون  أحسنــــــــوها 
الســناءا اســتمد  لـــــــــــــــو  منهــا  ـــبدر 
الســماءا كربــالء  أرض  فاخــــــــــــــــــــــرت 
بنــــــــــاءا اســتقامت  مــــــــــــــا  والســماوات 
الزهــــــــــــراءا أمهــــــــــــــــــــا  راع  مــن  صــوت 

دمـــــــــــــــاءا الدمــــــــــــــوع  تســكيب  أن  حـــــّق 
وإّمــا زفــــــــــــــــــــــــــــري  يف  الدمـــــــــــــع  صبــيّب 
فــؤادي اخلفــــــــــــــــــوق  ألــزم  وجـــــــــــــــــوًى 
رســــــــــــــــوم بقايـــــــــــــا  إال  تعّفـــــــــــــــــت  قــد 
الـــ فــكأن  بهـــــــــــــــــا  البــــــــــــــال  كــرب  زاد 
طــــــــــــــــه آل  بهــا  لقــي  قــد  مـــــــــــــــــا  شــّد 
حتــى احلـــــــــــــــوادث  بهــا  مزقتهــــــــــــــــــــم 
أســــــــــروا قـــــــــــــد  مــا  للحســني  أظهــروا 
حتــى اخلطــب  عــرى  اســتحكمت  ومــذ 
مشوســًا فشــّعت  اإلبـــــــــــــــــــا  فيهــا  هــــّب 
بـــــــــــــــذل احليـــــــــــــــــــاة  لــــــــــــــــذة  وأبــــــــــو 
العوالـــــــــــي ظــــــــــــل  حتــت  يتهــــــــــــــادون 
حقوقــًا عليهـــــــم  املصطفــى  أوجـــــــــــــــب 
الـــ يــوّد  وجوهــــــــــــــًا  منهــم  بنفســي  يــا 
فيهــا الشــهب  دونهــا  مــن  وجســـــــــــــومًا 
ظهـــــــــــــــــــرًا البســيطة  قـــــــــــــــرت  ال  ليــت 
إال بالطــف  احلــــــوراء  يــروع  لــــــــــــــــــــــــن 

ومن قصيدة له يرثي بها سيد الشهداء )عليه السالم( قد اخرتنا منها هذه األبيات:

نفس وعلو همة، وله من األدب وملكة اإلنشاء يف النظم 
والنثر حظ وافر وكعب عال، وكان ينظم يف أيام شبيبته 
شاعر  ويعجب  الدهر  يطرب مسع  ما  الغرر  القصائد  من 

الزمان.
أما السيد حيدر احللي فيصور مقام شاعرنا وهو شاب مل 
يبلغ الثالثة والعشرين من العمر حيث يتناول مدحه والثناء 
عبد  الشيخ  مدح  يف   شعرية  بأبيات  بدأها  برسالة  عليه 
احلسني اجلواهري وقد أثبتها صاحب احلصون يف اجملموع 
املرقم 6٨ من فهرست اجملاميع مبكتبته حيث كان مطلع 

هذه األبيات..

فات الشيوخ يافعا وسادهــــــــا
ندٌب ثنت يـــد العلى وســــــــادها

كم راض يف إرفاقــه جاحمةً 
من العلى فاشتاقهـــــــا واقتادها

جّد به السبق لعليــــــــــــا قومه
فحازها وزانهـــــــــا وزادهــــــــــــــا

جرى هلا طلق العنــــــان سابقًا
حبلبٍة قد أتعبت أجمــــــــــــــادها

حـــقّ أن تسكبــي الدمـــــوع

ولد يف النجف عام ١28١ 
هـ ونشأ بها على أبيه 
فعني برتبيته وتوجيهه 

ودرس مبادئ العلوم على 
أفاضل أسرته وأدبائهم
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القــــــذاُل وشــابا ابيــض  أو بعدمــــــــــا 

هبــين صبــــوُت فمــن يعيــد غوانيـــــــــا

شــبيبيت ليــــــــــــُل  يهديهــنَّ  كان  قــد 

مدامعـــــــــي وقفــن  فمــا  وقفــُت  ولقــد 

ــورة ــا مهجــــــــــ ــني رأيتهــــ ــرت ح وذك

ــرى ــا س ــٍد ملـــــــــــ ــات آل حمم أبيـــــــــ

وحنــــا العـــــــــــراق بفتيــة مــن غالــٍب

فهــــــــووا علــى عفــر الــرتاب وإمنـــــــا

مــن ابــن  علــى  الضــالل  فــرُق  وحتّزبــْت 

أميــــــٍة إذا أســفت علـــــــــــــوج  حتــى 

صّلـــــــت علــى جســم احلســني ســيوفهم

ومضــى هليفــا مل جيــد غـــــــــــري القنــا

غلــٍة مــن  فــــــــــؤاده  ذاب  ظمـــــــــآن 

القنــــــا مســلوب  فــوق  لرأســك  هلفــي 

وإمنــا الســـــــنان  علــى  الكتــاب  يتلــو 

أتصابــى  أو  الغيــد  لوصــــــــــل  أصبـــو 

غرابــــــــــا املشــيب  بـــــــــازيَّ  حيســن 

شــهابا فيــــــــه  رأيــــــن  حــني  فضللــَن 

يف دار زينــب بــل وكفــــــــــــــن ربابــا

التنعابــا يـــــــــــردد  الغــراب  فيهــــــــا 

يبابــا فعــدَن  فاطمــٍة  ابــــــــــن  عنهــا 

الغاّلبـــــــــــــــا املــدرَك  تــــــــراه  كلٌّ 

د األترابــا اخُلـــــــــرَّ ضّمــــــــــوا هنــاك 

األحزابــا فـــــــــّرق  بــدٍر  يــــــــــوم  يف 

مصابــا النــــــــــــيب  قلــب  تـــــرى  ال  أن 

فغــــــدا لســاجدة الضبـــا حمرابـــــــــــا

ــرابا ــع ش ــري النجيــــــــــ ــاّل وال غ ظـــــــــ

لذابــا األصــــــــم  الصخــر  مّســت  لــــــو 

ــا ــواره جلباب ــن أنـــــــــ ــوه مــــــــــ يكس

الســــــــــنان كتابــا فــوق  بــــه  رفعــوا 

صّلتْ على جسم الحسني..
أبيات خمتارة من قصيدة للشاعرالسيد رضا اهلندي 





كانت مثة راية عالية ختفق يف السماء.. وأجزاء من خميمات وسرادق مبعثرة ملوكب سيشيد 
بعد حني.. ومثة شباب ميأل أنفسهم عزم يهد اجلبال قد انتشروا يف املكان جيئة وذهابا ليحملوا 
على أكتافهم أعباء موكبهم اجلديد.. ونظر صاحب املوكب نظرة خاطفة فيما حوله.. ثم 
أشاح ببصره وأخذ يفكر مليا.. هناك مشكلة ما.. فأعمدة السرادق غري كافية إلمتام عملهم 
..ال بد من عالج هلذا األمر بأن يرسل مجاعة إىل املدينة ليجلبوا معهم على وجه السرعة أعمدة 
وأوتادا من هناك..وفيما هو منغمس يف تفكريه وإذا بأخيه األصغر قد أقبل وهو حيمل أوتادا قد 
وضعها على كتفه بينما كان يشد وسطه )بشماغه( ليخفف عن أعبائه ذلك اجلهد اجلهيد.. 
جبانبه  األعمدة  يضع  وهو  فأجابه  األعمدة؟  هذه  على  حصلت  أين  »من  قائال..  أخوه  فبادره 
ويلتقط ما بقي له من أنفاس.. من املوكب اجملاور ملوكبنا.. فنظر إليه أخوه األكرب بنظرة ذات 
مغزى وسأله قائال: وهل استأذنت من أصحابه يف ذلك؟ فأجابه والدهشة تعلو وجهه: كال وما 
احلاجة لالستئذان!.. فإخواننا يف املوكب اجملاور شباب طيبون وال ميانعون  ذلك أضف إىل 
ذلك أن اجلميع هنا يف خدمة زوار إمامنا احلسني )عليه السالم(وما من عمل نعمله إال تقربا 
لسيد الشهداء وطاعة هلل تبارك وتعاىل.. فتبسم صاحب املوكب وقد ربت بيده على كتف أخيه 
بينما كان يتحدث إليه بكل سكينة وتؤده.. »كما تقول يا أخي ولكن ال يطاع اهلل من حيث 
يعصى إذ ينبغي عليك أن تستأذن من أصحابه الشرعيني قبل أن تتصرف بأي شيء.. وبينما كان 
يهم أخوه األصغر يف إرجاع األعمدة اىل املوكب اجملاور نادى املؤذن للصالة فقال األخ األكرب 
ألخيه: »ناد على شباب املوكب أمجعهم للصالة«  فأجابه أخوه وهو ينظر إليهم بينما كانوا 
يعملون جبد وعزم، لكنهم مشغولون بعملهم اآلن وسيؤدون الصالة بعد فراغهم فتبسم أخوه 
ثانية بينما كان يتحدث إليه .. »هل مسعت عن أبي مثامة  الصيداوي؟.. وحينما أشار إليه أخوه 
بـ)ال( قال: )كان أبو مثامة الصيداوي من أصحاب اإلمام احلسني )عليه السالم( الذين شهدوا 
معه كربالء ويذكر الرواة بأن أبا مثامة حينما اقرتب الوقت لصالة الظهر قال للحسني.. واهلل 
ال تقتل حتى أقتل دونك وأحب أن ألقى اهلل وقد صليت هذه الصالة فرفع اإلمام احلسني )عليه 
السالم( رأسه إىل السماء وقال )ذكرت الصالة جعلك اهلل من املصلني الذاكرين نعم هذا أول 
وقتها(.. فانظر يا أخي كيف أن اإلمام احلسني )عليه السالم( يؤكد على أصحابه وأهل بيته 
إقامة الصالة يف وقتها ألن صالتنا هويتنا اليت ثبتها اإلمام احلسني )عليه السالم( بدمه الشريف.
وبعد برهة اصطف الشباب صفوفًا وقد تقدم أَماَمهم من يُأُمهم بالصالة ..وعّم املكان سكون 
مهيب إال من صوت مؤذن ينادي )حي على خري العمل( وراية ختفق يف السماء عاليًا قد ُخّط 

عليها )يا حسني(.

مواكب
حيدر رزاق مشران

-------خواطر



الرتبية.. سلوك

هكذا اهتمت الشريعة برتبية أطفالنا

التفكري األخالقي يف املنظور املجتمعي

       َمن وراء َهْجر الزوج ملائدة طعام البيت؟

إعداد
وحدة الصحافة النسوية



التفكري األخالقي 
يف املنظور املجتمعي

د. خدجية حسن علي القصري

د موضوع التفكري األخالقي وترسيخه يف سلوكيات األفراد من املوضوعات اليت شغلت املختصني يف الدراسات  ُيعَّ
االنسانية، واالجتماعية، وذلك ألهميته يف محاية اجملتمع من املظاهر السلوكية السلبية مما جيعله جمتمعًا 
قويًا تسوده قيم احلق، والفضيلة، واالحسان، وحتارب فيه قّيم الشر والفساد، ومما يزيد من أهميته ما يشهده 
اجملتمع البشري اليوم من حتوالت واسعه متثلت يف كونه أصبح شبيهًا بالقرية الصغرية وبالصورة اليت ال نـجد 

فيها حواجز حتول دون امتزاج الثقافات وتداخلها بكل عناصرها اإلجيابية والسلبية. 
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سلوكية ومظاهر اجتماعية مل تكن مألوفة، بل هي 
العمليات  بعد  والسيما  العراقي  جمتمعنا  عن  غريبة 
العسكرية، واألحداث األمنية وشيوع ثقافة املفخخات 
تنظيم  بيد  املدن  بعض  وآخرها سقوط  واالختطاف، 
داعش االرهابي، حيث تؤكد الدراسات االجتماعية 
واحلروب،  االقتصادية،  األزمات  إن  والنفسية 
الفرد  إميان  إضعاف  إىل  تؤدي  الطبيعية  والكوارث 
باملثل والقيم األخالقية، واالجتماعية بل وحتى القّيم 
الدينية، والسيما مع غياب الدولة أو ضعف فاعليتها 
يف معاجلة آثارها النفسية واالجتماعية وضعف قدرتها 
للمجتمع  واألساسية  الضرورية  احلاجات  إشباع  على 
املباشرة املرتبطة  التحديات  بسبب انشغاهلا مبواجهة 
بوجود هذه األزمات املتعلقة بنفوذها،  إذ يشري فرويد 
إىل أن الفرد يغري من قيمه األخالقية إلشباع حاجاته 
عندما ال يتيسر إشباعها بالطرائق املقبولة اجتماعيًا، 
أساليب  إىل  الضعيفة  األنا  ذوي  من  األفراد  فيلجأ 
على  ولكي جنيب  إلشباعها.  اجتماعيًا  مقبولة  غري 
املنظومة األخالقية قد  إن  نقول  دقيقًا  سؤالنا جوابًا 
شهدت تغريات متفاوتة بني األفراد ووجود فروق ذات 
لدى  األخالقي  التفكري  مستوى  يف  إحصائية  داللة 
أغلبية االفراد، وإن التفكري األخالقي هو ما دفعهم 
إىل املشاركة يف حترير أرضهم من دنس اإلرهابيني 
وإمكانياته  قابلياته  حسب  التكفريية كل  والزمر 

وباختالف الشعور باملسؤولية جتاه وطنهم. 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- حامد عبد السالم زهران, الصحة النفسية, عامل 

الكتب, القاهرة، ١9٨٥، ص74.
األردنية  اجلامعة  طالب  توزيع  اخلطيب،  بالل   -2
الثقايف  منبتهم  حسب  اخللقي  النمو  مراحل  على 
كلية  منشورة،  غري  ماجستري  رسالة  واالجتماعي، 

الدراسات العليا، اجلامعة األردنية، ١9٨٨، ص٣٥
3- رغد إبراهيم املوسوي، أساليب التفكري وعالقتها 
اجلامعة  اجلامعة،  طلبة  لدى  اإلبداعي  باألداء 

املستنصرية، كلية الرتبية، ص7.
4-  هاني جنم، مستوى التفكري الرياضي وعالقته 
عشر  احلادي  الصف  لدى طالب  الذكاوات  ببعض 
الرتبية،  كلية  منشورة،  غري  ماجستري  رسالة  بغزة، 

اجلامعة االسالمية, غزة، 2007، ص١2.
5- رحاب أمحد نصر، برنامج مقرتح قائم على منوذج 
االستقصاء العادل لتنمية االستقصاء العلمي ومهارات 
لدى  الناقد  التفكري  ونزعات  األخالقي  التفكري 
طالب كلية الرتبية، جملة الرتبية العلمية، العدد 4، 

اجمللد ١٥، 20١2، ص ١2٣- ١69. 

ومع تطور وسائل االتصال والتكنولوجيا وتعددها يؤدي 
االهتمام يف التفكري اخللقي وتنميته دورًا أساسيًا وبارزًا 
اخلاطئة  السلوكيات  من  واجملتمع  األفراد  محاية  يف 
وحيافظ  وقيمه،  معايريه  مع  تنسجم  ال  اليت  واملنحرفة 
على وحدة ومتاسك اجملتمع وبنائه بالشكل الذي مينح 

األمن والطمأنينة ألفراده، ويساعد على استقراره)1(. 
يتمثل التفكري األخالقي يف قدرة الفرد على فهم حاجاته 
بيــن  واملوازنة  وحقوقهــــــــم  اآلخريـن  ومصاحل  الفردية 
مصلحة الفـــرد واجملتمع مـــن جهـة والقوانـني املوضوعة 
من جهة أخرى، وال يتحدد مبجرد االمتثال للقوانني، وإمنا 
يعكس تصوراته الذاتية والشخصية مع الوعي بوجهات 
التفكري  يكون  وبذلك  ومصاحلهم،  اآلخرين  نظر 
وأخالقية  واجتماعية  معرفية  عقلية  عملية  األخالقي 
على  عالية  قدرة  تعكس  معمقة  معرفة  تتضمن  نشطة 
قراءة األحداث اليومية على وفق قدرته ومتطلبات اجملتمع 

وحمدداته واحتياجاته احلالية واملستقبلية)2(.
من  »أسلوب  بأنه:  نظريًا  األخالقي  التفكري  ويّعرف 
العقلية  قدراته  استعمال  للفرد  يتيح  التفكري  أساليب 
يف اختاذ القرار وحل املشكالت، والتصرف يف احلياة 
اليومية بصورة تتفق مع الصواب واخلطأ والقيم األخالقية 

والقانون والعادات والتقاليد«)3(.
وبهذا نستطيع القول أن التفكري من أعقد أنواع السلوك 
اإلنساني، فهو يأتي يف أعلى مستويات النشاط العقلي، 
بها  وميزه  لإلنسان  اهلل  منحها  اليت  العظمى  اهلبة  وهو 
عن سائر املخلوقات، ويرتبط وجوده وبقاؤه بقدرته على 
وإجياد  مشكالته،  ومواجهة  العقلي  نشاطه  ممارسة 
النفس عامة  اهتم علماء  ولذلك  املناسبة هلا)4(،  احللول 
وعلم النفس املعريف خاصة بالعمليات العقلية اليت يقوم 
بها الفرد واختذوها حمورًا الهتمامهم، وقد ركز على 
التفكري بوصفه كل نشاط ذهين يساعد على صياغة 
احللول  إجياد  خالهلا  من  ميكن  بطريقة  املشكلة 
تتناسب مع طبيعة  اليت  القرارات  أو اختاذ  املناسبة هلا 
املشكلة، وبهذا فاالهتمام بالتفكري األخالقي ضرورة 
أخالقية  قرارات  إىل  للوصول  أساسي  ومطلب  ملحة 
سليمة، إذ يساعد التفكري األخالقي على معرفة الصواب 
واخلطأ يف جوانب احلياة املختلفة، ويعطي القدرة على 
ويف  سليمة،  أخالقية  أسس  على  بناًء  التصرفات  تربير 
ضوء معايري وقيم اجملتمع، وبدونه جيد الفرد نفسه يف 
دوامة من الصراعات بني القيم واملبادئ اليت يؤمن بها، 
أن  يستطيع  فال  اجملتمع،  داخل  السائدة  والسلوكيات 
حيكم على األشياء من املنظور الشخصي، ألنه مل يتعلم 

كيف ينتقل من منظور الذات إىل منظور اآلخرين)5(.
وقد يسأل سائل هنا ملاذا تطرقنا إىل مثل موضوع وأوليناه 
العراقي  جمتمعنا  أن  نقول  وللجواب  االهتمام؟  هذا 
اقتصادية,  وخصوصًا منذ عام 200٣ قد شهد حتوالت 
ممارسات  ظهور  إىل  أدت  كبرية  وقيمية  واجتماعية، 
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بأنه استجواب وتكون املستمع اجليد له دون إظهار التعب 
اخلطوات  أهم  من  فهذه  بذلك  شعرت  وإن  حتى  وامللل، 

لتدارك أيِّ خطر حييط بطفلك.  
- إفهام الطفل بصورة مبسطة بأن الناس خمتلفون فهناك 
شعروا  إن  منهم  يقرتبوا   وال  يتجنبوهم   أن   جيب  من 

باخلطر.
- علم طفلك قول )ال(، فال جيب أن يطيع اآلخرين وإن 
كانوا قريبني منه، ومن املهم تعليمه متى يقول ال برسم 
كل  يرفض  حتى  لطفلك  وتبسيطها  املمكنة  احلدود 

ممنوع رمسته أنت على حدوده.
- مشاركة الطفل بدورات الدفاع عن النفس إن أمكن 

وإن مل تتوفر كن أنت مدربه احملبب. 
تلك اجلواهر هبة اهلل إليك فال تبخل ال بوقت وال جهد 
فالرسالة  األخطار،  من كل  هلم  احلامي  الدرع  لتكون 
األهم يف مسرية حياتك أن تصنع من صغريك الربيء إنسانا 

متكامال قويا  ناجحا خاليا من العقد النفسية. 

كلمة تقال عند الوصول إىل نهاية املطاف لكل الغايات 
عندما توهُنك الظروف  وتقّيدك العادات وتتالشى قواك 
للنهوض  شيء  أي  فعل  عن  تعجز  عندما  بالتهميش، 
جمددًا، هنا استدع يف ذهنك تلك الصورة جلبل الصرب 
وهي بني العشرات من الوحوش البشرية ترى  يف وجه 
لدخان خيامها مكبلة  وآثارًا  دماًء ألحبائها  منهم  كل 
يف  ويطمئنون  خطواتها  يتبعون  ونساء  أيتام  مع  بالقيود 
ظلها املنحين لثقل مِحلها، ما مصدر قوتها وهي يف هذا 
الوضع؟ كيف ميكن لتلك العيون الذابالت حزنًا وأرقًا 
أن ترهب بنظراتها أعداءها؟ كيف ميكن أن تكون 

بهذا االتزان وسط كلمات شامتة تلهب جراحاتها؟ 
بيت  يف  نشأت   العصور،  مر  على  للنساء  امللهمة  هي 
فُجهزت  الرصينة،  للرتبية  املثاَل  ومازال  كان  مقدس 
لتكون قائدة وحاملة لرسالة عظيمة بإميانها، مبصداقية 
رسالتها كانت مصدر القوة اليت أسقطت سلطة مهيمنة 
يف عصرها حتى حولت مصري تلك الدولة الطاغية اليت 

كثرية هي احلوادث املفجعة اليت نسمع عنها هذه األيام  
يكون  أن  واألبشع  لألطفال،  واختطاف  وقتل  عنف  من 
مرعبة  حقيقة  املعنف.  الطفل  ألهل  املقربني  من  اجلاني 
تلك  وصيانة  أطفالنا  على  فاخلوف  الوالدين،  لكال 
اجلواهر الربيئة من األخطار مهمة صعبة يف زمن انعدام 
اإلنسانية،  حتى بات شبح التفكري بكّل تلك احلوادث 
فما  أطفالنا،  حياة  على  ويؤثر  مأخذًا،  من طاقتنا  يأخذ 

احلل؟ 
حوادث  من  طفلك  خطوات حتصني  نلخص  أن   ميكن 

االعتداء والعنف )اللفظي، اجلسدي ( بالفقرات اآلتية:
- أول الفقرات وأهمها طلب التوفيق من اهلل، فالرتيبة إن 
بالدعاء  طفلك  فحّصن  هباء  بالتوفيق كانت  تكلل  مل 

وادفع الصدقات فهي احلصن األقوى لدفع البالء.
عمر  من  االبتداء  واألفضل  االستقاللية  الطفل  تعليم   -
سنتني بأن جتعل لطفلك خصوصية يف ممتلكاته البسيطة 
من ألعاب وثياب واحرتام الطفل وتقدير أي جمهود يقوم 
به، وهذا بدوره يطور شخصية طفلك ويعزز ثقته بنفسه 

وحيصنه من العنف النفسي واإلهانات اللفظية )التنمر(.
- تعويد الطفل على الصراحة وسرد كل ما حيصل معه 
بالتفاصيل يف جلسات حوار لطيفة دون أن ُتشعر الطفل 

صناعة طفلك
زكية عادل 

ود  كرار

عجز

أرادت امللك الدائم بسيوفها وهيمنتها إىل اخلزي والعار 
واللعن على لسان الصغري والكبري، هي مل ُتشرع سيفًا 
لتظهر تصديها ومل ترفع صوتًا لتظهر قوتها، مل تتخل 
للتصدي  ذكورية  لصفات  وتتحول  كمرأة  دورها  عن 
كانت  جيلناـ  نساء  من  بعض  تفعل  كما  ـ  ألعداءها 
عميق،  فكر  من  النابعة  احلق  الكلمة  فقط  وسيلتها 
متضمنة رسائل إنسانية مرتددة على لسان أحرار العامل 

إىل يومنا هذا.
لكل  اجملمدة  احملبطة  سهامه  تعددت  ومهما  فالعجز 
الطاقات ال يتمكن من املؤمن بأحقية غاياته املتصاحل 

مع ذاته.    
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ميثل عنصر القدوة أحد أهم العناصر املؤثرة يف 
والنفسي  اخللقي  وتكوينه  ومنوه  الطفل  تربية 
-وخاصة  املربــــــــــي  يلعب  وقد  واالجتماعي، 
الوالدان- هذا الدور دون وعي منه، فيتحول إىل 
املثل األعلى يف نظر الطفل، حبيث يقلده سلوكيًا 
وحياكيه ُخلقيًا، خاصـــــــــــة لو علمنا أن األطفال 
هلذا  بهم،  يقتدون  الكبــــــــــــار  مبراقبتهم سلوك 
الوالديــــــــــن جتنب كل السلوكيات  ينبغي على 
والتصرفات السيئة أمام الطفل ألن هـــــــــــــذا األمر 
سينعكس على سلوكه بشكل مباشر وبالتالي 
منه  يطلب  ما  بني  التناقض  من  حالة  لديه  خيلق 

فعله وبني ما يالحظه على سلوك الكبار. 
ولعل من أخطر املساوئ اليت ترتكهـــــــــا حالة 

التناقض هذه لـــــــــــــدى الطفل هي تدهور 
يعود  بينه وبني مربيــــــه، فال  العالقة 

الطفل يثق بهـــــــذا املربي وبالتالي ال 
ينصاع ألوامره أو نواهيـــــه إال بعد 

أن يواجه الضغط وإالجبار.
ويف كثري من األحيــــــــان جند 
املربي يقف حائـــــــرا أمام هذا 
األمر، لكن العلم احلديــــــــــث 
ومنافذ  أبواب  عدة  أوجد 
أن  املربي  من خالهلا  يستطيع 

ينفذ إىل قلب هذا الصغري حبيث تساهم بشكل 
فاعل يف تهذيب سلوك هذا الطفل خاصة لو متت 

االستفادة منها بشكل جيد ومنها:
١- القصة ودورها يف غرس القيم والفضائل. 

2- خماطبة الطفل على قدر عقله.
٣- إدخال السرور والفرح على نفس الطفل. 

4- ال تبخل بكلمات املدح واإلطراء.
٥- اختيار الوقت املناسب لتوجيه الطفل.
6- استخدام أسلوب الرتغيب والرتهيب.

7- تعويد الطفل على فعل اخلري. 
٨- استخدام أسلوب التدرج يف النصح والتوجيه.

9- التحدث معه بصراحة ووضوح دون لف ودوران. 
١0- التشجيع احلي واملعنوي.

١١- حماورة الطفل وإتاحة الفرصة له كي 
يعرب عن أفكاره ومشاعره.

١2- اإلنصات الفعال للطفل.

الرتبية.. سلوك
ضحى علي عبد الزهرة
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نفسية  على  كبريًا  أثرًا  له  أن  كما  واملودة  باحلب 
الزوجة، فاملائدة بوابة للتواصل والتفاهم، وهي تسمح 
اهتمامها  بعائلتها من خالل  اهتمامها  بإظهار  للزوجة 
بتحضري طعامهم، لكن تغفل بعض العوائل عن أهمية 
االلتفاف حول مائدة واحدة وبالتالي عدم االجتماع على 
وجبات الطعام، وهذا له أثر سليب يظهر شيئا فشيئا.

أثر  له  املائدة  على  اجللوس  املسلماوي:  غيداء  وتقول 
كبري على كل أفراد األسرة مبا فيهم األب، إذ يتيح 
له اجللوس معهم إيصال مفاهيم وسلوكيات كثرية، 
ومراقبة  بهم  اهتمامه  ويظهر  يريد،  ما  فيهم  ويغرس 
من يأكل ومن ال يأكل بشكل جيد، ومن املمكن 

األثر األهم
أن  ترى  األسرة  بشأن  مهتمة  الصراف:  فاطمة  د. 
الجتماع العائلة على مائدة الطعام أثرًا إجيابيًا كبريًا، 
اجليدة،  السلوكيات  من  كثريًا  الطفل  يتعلم  إذ 
مثاًل املساعدة يف حتضري املائدة، وتعلم آداب الطعام 
بشكل عملي، إضافة إىل تعزيز الشعور بوحدة العائلة 
ومتاسكها، وكذلك يفتح اجملال للحوار وملء الفراغ 
العائلي، كما يؤدي اجللوس إىل املائدة خللق روابط 

عائلية متينة. 
د. زينة احلسن: ترى جلوس األب مع أبنائه على مائدة 
واحدة أمرًا يبعث داخلهم الشعور باالطمئنان ويشعرهم 

تغرّي منط العيش ودخلت أمور إىل عوائلنا مل تكن موجودة سابقًا، إذ كان املسافر فقط من يدخل إىل املطاعم لتناول 
الطعام، وشيئا فشيئا انتشرت املطاعم بشكل واسع، وأصبح اعتماد بعض العوائل كبريًا على األكل اجلاهز، والبعض 
اختذها وسيلة ترفيهية، لكن ما يؤسف له أنها حتولت إىل جانب سليب على العائلة إذ يهرب الكثري من األزواج من 
موائد البيت وال يشارك أبناءه وجبات الطعام، وهذا له آثار سلبية كبرية على كل أفراد العائلة، وأصبح اجللوس إىل 
املائدة مع العائلة مومسيًا يف العطل فقط أو يف املناسبات، بعدما كان سابقا من أولويات العائلة بكل أفرادها وهلا 

فوائد على صعيدي الصحة اجلسدية والنفسية لدى األبناء. 

       َمن وراء َهْجر
الزوج ملائدة طعام البيت؟

رملة اخلزاعي

استطالع



)سوالف فياض(: ال ميكن أن نستغين عن األب يف 
مهمًا  عاماًل  يشكل  وجوده  ألن  طعام  وجبة  كل 
ثانية  زوجة  متزوج  لكنه  األبناء،  تربية  يف  يسهم 
ونصف الوقت هلا وألطفاهلا والنصف اآلخر لنا، أما 
فتقول: زوجي حيب أصدقاءه أكثر  )زينة فيصل( 
وإن  واألصدقاء  العمل  بني  وقته  فكل  عائلته  من 
اجللوس مع العائلة هو آخر همه رغم طليب املتكرر 

أن يكون بيننا خالل وجبات الطعام.
اخلالصة هي:

شيئًا  العائلة  تبقى  لكن  واملوانع  الظروف  ختتلف 
من  أهم  الصديق  فال  واألم،  لألب  بالنسبة  مهمًا 
تربية أبنائك وإظهار مودتك ورمحتك هلم، وال العمل 
يوجب عليك أن تفين كل وقتك فيه على حساب 
هي  العائلة  ولتكن  جدا  مهمة  فاملوازنة  أسرتك، 

أوىل أولويات األب واألم.

اجتماعهم  خالل  من  النفسية  حاالتهم  يفهم  أن 
على وجبات الطعام، لكن مما يؤسف له أن نرى 

سوية  املائدة  على  باجللوس  تهتم  ال  األسر  بعض 
متناسني أثره اإلجيابي الكبري. 

أسباب هروب الزوج من مائدة األسرة
أزواج ال جيلسون مع عوائلهم أبدًا، ال على وجبة طعام 
وال غري ذلك،  إضافة إىل سلبيات هذا األمر نريد أن 
نقف على أسبابه، هل يهرب الزوج من البيت مضحيًا 
هارب  زوج  كل  هل  الزوجة؟  بسبب  العائلة  مبائدة 
أم إن له  بيته وراءه زوجة متسببة بهروبه؟  من مائدة 

أصدقاء سوء خطفوه من سفرة العائلة؟ 
يقول األستاذ علي حسني فاهم: إن الفوضى اليت تعم 
فزوجته  البيت،  ملائدة  هجره  سبب  هي  الرجل  منزل 
سبب الفوضى والضجيج وعدم النظام، ويرى )حممد 
عامر( أن الوقت ال يسمح له باجللوس مع عائلته على 
والنصف  لألصدقاء  الوقت  فنصف  واحدة،  مائدة 
على  اعتدت  صراحة  أيضًا:  ويضيف  للعمل،  اآلخر 
السيء،  زوجيت  طبخ  بسبب  السريعة  الوجبات  أكل 
أما )صادق جعفر( فيقول: عملي عودني على األكل 
مع  اجللوس  وأصبح  األسبوع  أيام  طيلة  املنزل  خارج 
عائليت على مائدة واحدة تقليدًا عائليًا شهريًا وأحيانا 

أسبوعيًا. 

للزوجات رأي آخر
سجى ماجد: زوجي سيء اخللق، إذا جلس معنا على 
عزاء.  جملس  إىل  غداؤنا  أو  عشاؤنا  يتحول  املائدة 
ُأفّضل ابتعاده عن املائدة ليأكل أوالدي بهناء. وتقول 
زينب علي: عمل زوجي جيربه على ترك مائدة البيت 
وجباته  أحّضر كل  فأنا  باملطاعم،  يأكل  ال  لكن 

هذا  وأكره  املائدة،  على  أسبوعي  اجتماع  ولنا 
دموع  إىل  األكل  سفرة  حيول  ألنه  االجتماع 
أثناء  األوالد  مع  وحيقق  ويشتم  يسب  حيث 
الطعام حتى صاروا يكرهون اجتماعهم معه 
على مائدة واحدة، )أم منار البصري( هلا رأي 
آخر إذ تقول: ننتظر نهاية األسبوع بفارغ الصرب 

لنجتمع سويا على مائدة واحدة. أرى كثريًا من 
احلب واملودة يف هذا االجتماع وإن غياب زوجي طوال 
األسبوع يعود إىل طبيعة عمله وسفره الدائم، وتضيف 



قانون  يوجد  فال  واسعًا  اهتمامًا  الطفولة  مبرحلة  اإلسالم  اهتم 
حيفظ حقوق الطفل كالقانون اإلسالمي, فالشريعة املقدسة اهتمت 
بالتنشئة يف مراحل الطفل األوىل باعتبار الطفل أساس اجملتمع إذا 
صلح الطفل صلح اجملتمع وإذا فسد الطفل فسد اجملتمع ولكن هل 

طبق القانون السماوي اخلاص بالطفل كما هو؟
لو طبق كل ما أنزل خبصوص الطفل لعاش أطفال املسلمني بسعادة 
وذلك ألن حقوقهم مضمونة كحقه يف الرتبية منذ اللحظات األوىل 
من  فمثاًل  وتعليمه.  وتربيته  ورعايته  والدته  إىل  لتشكيله كجنني 
القوانني اإلسالمية اليت حث الدين عليها وأكد على توفرها هي 
رعاية وتربية الطفل فقد ورد عن أمري املؤمنني أنه قال : )التعلم يف 
يلعب  )الغالم  السالم(:  )عليه  وقال  احلجر(،  يف  الصغر كالنقش 
سبع سنني ويتعلم الكتاب  سبع سنني ويتعلم احلالل واحلرام سبع 

سنني( )التهذيب: 3/47(. 
فعلى اآلباء واألمهات أن جيتهدوا كمال االجتهاد يف تربية أوالدهم 
عند  اهلل  من  أمانة  الواقع  يف  فاألوالد  املرحلة،  هذه  يف  وتعليمهم 
وتعليمهم  عليهم  واحملافظة  مراقبتهم  وينبغي  واألمهات،  اآلباء 
ويفوزوا  السعادة  لينالوا  األخالق  ومكارم  اإلسالم  أحكام 
الدنيا واآلخرة وكذلك ينبغي حفظهم مما يؤدي بهم إىل  يف 
االحنراف والضالل فإن مسؤولية الرتبية عظيمة وهذا ما دلت 
عليه النصوص والروايات، قال تعاىل: )َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ُقوا 
َجاَرُة()التحريم:6(  َأنُفَسُكْم َوَأْهِليُكْم َناًرا َوُقوُدَها النَّاُس َواحْلِ
وروي عن أبي عبد اهلل )عليه السالم( : )إن خري ما ورث اآلباء 
ألبنائهم األدب ال املال فإن املال يذهب واألدب يبقى()ميزان 

احلكمة:55/1(. 
األوالد  برتبية  اخلاصة  اإلسالم  عناية  على  يدل  وهذا 
ومن  احلميدة،  والصفات  الفاضلة  األخالق  على  وتعويدهم 
يف  أنهم  األطفال  لرتبية  العظيمة  والثمرات  املهمة  الفوائد 
املستقبل يسعون إلصالح أنفسهم وتقوية إميانهم واليت توجب 
اهلل  يعصوا  ال  وأن  املستقيم  الصراط  يسلكوا  أن  مستقباًل 
فيفلحوا يف الدنيا واآلخرة وبالتالي ينتفع آباؤهم وأمهاتهم من 
صاحٍل أعماهلم يف حياتهم وبعد وفاتهم، إذا كان عمل أوالدهم 
صاحلا فإن اهلل بفضله وكرمه يعطي الثواب آلبائهم وأمهاتهم. 
قلوبهم،  يف  الصاحلة  لألعمال  البذور  غرس  مبثابة  األوالد  فرتبية 
ومعلوم أن البذر ُينتج للزارع أي األب واألم قبل أن ُينتج لغريه، وهذا 
بقوله:  الكريم  القرآن  به  وقد صرح  العقل  عليه  دل  الذي  املعنى 
َة َأْعنُيٍ َواْجَعْلَنا  )َوالَِّذيَن َيُقوُلوَن َربََّنا َهْب َلَنا ِمْن َأْزَواِجَنا َوُذرِّيَّاِتَنا ُقرَّ

ِلْلُمتَِّقنَي ِإَماًما()الفرقان:74( 
هلم  عني  قرة  لتكون  الطيبة  الذرية  يطلبوا  أن  الدعاء  فخالص 

وتنفعهم يف احلياة وبعد املمات.

هكذا اهتمت الشريعة برتبية أطفالنا
نـجالء طالب خضري



هل سمعت بالحرب الكيميائية وكيف 
تطور استعمالها عرب التاريخ؟

كارل شيلي وأهم اكتشافاته

النقد الصحفي بني البناء والهدم 

إعداد:
هشام اموري



الكيميائية  بريسلي يف جتاربه  دوافع  أحد  العلم هو  كان حب 
عاملًا  كان  فقد  مثله،  شيلي  وكان  عشر،  الثامن  القرن  يف 
االّدعاء  يشاركه  وهو  النظرية،  بالنواحي  االهتمام  قليل  هاويًا 
األسبق  هو  شيلي  فإن  األرجح  وعلى  األوكسجني،  باكتشاف 

لذلك االكتشاف حيث سبقه بعامني على األقل.

حتدي الصعوبات: كانت منجزات شيلي مهمة للعلم رغم أنه مل 
يكن متعلمًا تعليمًا جيدًا، وقد بدأ حياته احلرفية  وهو يف الرابعة 
عشر من عمره، وذلك باإلضافة إىل أنه كان فقريًا وعاش حياته 
العملية وهو يعاني من قلة اإلمكانيات وضيق مساحة معمله، وقد 
اكتشافاته،  أهم  عن  ١772م  عام  يف  العلمية  جتاربه  متخضت 
وهو األوكسجني، ومن أجل ذلك اإلجناز قام بتسخني أكسيد 
الزئبق ومحض النرتيك ونرتات البوتاسيوم وأجرى جتارب كثرية 
أخرى، لكنه مل يسجل اكتشافه هذا عندما توصل إليه مثلما 
فعل بريسلي ومل ينشر اكتشافه سوى يف عام ١777م. وجاء ذلك 

يف كتابه الوحيد )مالحظات وجتارب كيميائية(.

غاز أخضر: توصل شيلي إىل غاز أخضر )الكلور(، مل يدرك يف 
الغاز يف عام  إليه، فقد متكن من فصل  وقتها قيمة ما توصل 
١774م، لكن مل يكتشف آخرون غريه أن الكلور هو عنصر 

قائم بذاته إال يف بدايات القرن التاسع عشر.

جمموعة اكتشافات: كان شيلي شغوفًا باالكتشافات اجلديدة، 
وبدءًا من عام ١770م  وما تاله من أعوام اكتشف شيلي عددًا 
كبريا من املواد ومنها ثاني أوكسيد املنجنيز وأوكسيد الباريوم 
وفلوريد اهليدروجني، كما أنه قد عرف العديد من األمحاض اليت 

مل تكن معروفة من قبل.

خماطرة ال بد منها: مل تكن منجزات شيلي خالية من التضحيات، 
وهناك شك كبري يف أن ما تعرض له من مسوم أو كيماويات 
كان بسبب اضطراره لتذوقها أو مشها للتعرف على صفاتها مما 
وهو يف  تويف  ما، حيث  إىل حد  وفاته يف سن مبكرة  إىل  أدى 

الثالثة واألربعني من عمره.

للمواد  اكتشافًا  العلماء  أكثر  من  شيلي  يعترب  متحمس:  عامل 
والعناصر. ومما يزيد من قيمة منجزاته أنه مل يتلق قدرًا كافيًا 
من التعليم وأنه اعتمد على نفسه رغم قدراته احملدودة، باإلضافة 
اإلمكانيات  وقلة  كمعمل،  خصصه  الذي  املكان  ضيق  إىل 
فيه. هذا كله يؤكد أنه ذو إرادة حديدية وإصرار شديد على 
مواصلة البحث. كما أنه قام أيضًا بالبحث يف تأثري الضوء على 
للتصوير  أساسًا  بعد  فيما  أصبحت  ظاهرة  وهي  الفضة،  أمالح 

الفوتوغرايف.

كارل شيلي
)١786-١742(

مبعناه وأهم اكتشافاته يطلق  مصطلح  الكيميائية  احلرب 
املواد  أو  الكيمياء  استعمال  على  الواسع 
الكيميائية لتنفيذ أغراض حربية يف حاليت 
حديثًا  املصطلح  واستخدام  واهلجوم.  الدفاع 
والغاز  السام  الغاز  استعمال  إىل  لإلشارة 

املخدر وأساليب الوقاية منها.
وقد استعني بالكيمياء يف احلرب يف األزمنة 
والرومان بعض  اإلغريق  القدمية حيث عرف 
استخدام  نطاق  اتسع  ثم  البدائية،  األجهزة 
عن  اللهب  قاذفات  بواسطة  اإلغريقية  النار 

البيزنطيني والصينيني.
ملا  كبريًا  تطورًا  البارود  استخدام  ويعترب 
من  ثم كان  ومن  الكيمياء،  علم  له  وصل 
احلديثة،  احلرب  يف  األساسية  العوامل  أهم 
ففي القرن التاسع عشر كان استعمال الغاز 
ولذلك حرم مؤمتر الهاي عام  السام متوقعًا 
معاهدة الهاي  استعماله. كما نصت   ١٨99
أو  السموم  استخدام  سنة ١907 على حتريم 
اليت  األسلحة  واستخدام  املسمومة  األسلحة 
تسبب بطبيعتها عذابًا وأملًا شديدًا للمصابني .

السام يف احلرب  للغاز  استخدام  أول  وكان 
عندما   ،١9١٥ نيسان   22 يف  األوىل  العاملية 
أطلق األملان غاز الكلور يف قطاع موقعة إيرب 
احللفاء  اختذ  ما  وسرعان  الغربية،  باجلبهة 
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خطة مضادة، فاستعمل كل من اجلانبني الغاز لتسميم 
قوات العدو يف اخلندق.

يف  اإلجنليز  استخدمها  غازية  هجمات  أول  وكانت 
لوس يف 2٥ أيلول ١9١٥بأنابيب الكلور، وعمد األملان 
إىل استنباط األساليب الوقائية، لذلك أضافت معاهدة 
السام،  الغاز  استخدام  بعدم  نصًا   ١9١9 سنة  فرساي 

وتأيد ذلك يف مؤمتر واشنطن سنة ١922م.
وعندما نشبت احلرب العاملية الثانية اتفق اجلميع على 
منع استخدام األسلحة الكيميائية، ولو أنهم -أي الدول 
احملاربة- عمدوا إىل إعداد العتاد الكيميائي، ولكن 
مل يستخدموا الغاز، وكانت أقوى األسلحة يف املستودع 
الكيميائي هي الغازات العصبية اليت ابتكرها األملان 

خالل احلرب العاملية الثانية.
كلها  مشتقة  الغازات،  هذه  من  أنواع  ثالثة  صنعت 
والسارين  بالتابون  وعرفت  الفوسفني،  أوكسيد  من 
اجللد  على  منها  قطرات صغرية  وقعت  إذا  والسومان، 
توقف  لكنها  تثريه،  أو  تقرحه  أن  دون  خترتقه  فإنها 
للتحكم  الضروري  الكولينسرتاز  هو  فيه  انزيم  عمل 
بالعضالت، فيعقب املوت ذلك يف ما ال يقل عن دقيقة 

ويف بعض احلاالت، يف ما اليزيد عن الساعة. 
إذ تبلغ الكمية الكافية لقتل اإلنسان البالغ  0,7 ملغ 

تقريبًا.

وباإلضافة إىل الغازات العصبية هناك املواد 
احملرقة كالنابامل والفوسفور األبيض الذي ُيعّبأ حول 
شحنة متفجرة فيشكل مادة حمرقة رهيبة، فإذا ألقي 
ويلتصق  ينتشر  فإنه  رقيق  غالف  ذات  قنابل  يف  وهو 

بكل جسم يطاله حمدثًا فيه حروقًا مروعة.
عوامل  استعمال  على  يقوم  آخر  سالح  أيضًا  وهناك 
غري معدة للقتل بل إلحداث اضطراب عقلي مؤقت يف 

الضحايا.
وباختصار ميكن القول إن احلرب الكيميائية شكلت 
وتشكل شبحًا مأساويًا يف احلروب ملا حتمله من ويالت 
ومفاعيل فتاكة، وهي يف تطور مستمر يواكب التطور 
أسهمت  وقد  احلديثة،  الكيميائية  العلوم  يف  املّطرد 
الكيمياء بصورة رئيسة يف اكتشاف القنبلتني الذرية 
انشطار  إىل  الوصول  أسهمت يف  واهليدروجينية عندما 

الذرة وانصهارها.

املصدر/ موسوعة ميزان املعرفة :ج١/١٨4 

هل سمعت بالحرب   الكيميائية وكيف تطور استعمالها عرب التاريخ؟
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وصول  وسرعة  الرقمي  اإللكرتوني  اإلعالم  وسائل  تزايد  مع 
النقد سهلة  باتت عملية  التواصل االجتماعي  اخلرب عرب مواقع 
يريد  بناًء  نقدًا  هناك  ولكن  اجلميع،  يد  ومبتناول  وسريعة 
السليمة يف  إرشاده للطرق  أو  للناشر من خالل نصيحته  اخلري 
نشر اخلرب أو ما يتعّلق باخلرب، وهناك من يريد أن يوجه سهام 
حقده و بغضه للناشر سواء كان شخصًا أم مؤسسة، لذا سنبنّي 
يف هذا املقال بعض الفوارق واالختالفات بني النقد البناء والنقد 

اهلدام.. 
بينما  العلمية يف خطابه،  البناء يستخدم األساليب  فالنقد 
جند أّن النقد اهلدام يقوم على السب والتجريح الشخصي، 
وعلميًا  متخصصا  نقدًا  يقدم  البناء  الناقد  فإّن  وكذلك 
يف  استخدامها  على  العادة  جرت  علمية  أسس  على  مبنيًا 
موارد النقد العلمي، وقائمًا على دراسة ختصصه يف اجملال 
الصحفي أو أي جماٍل آخر، بينما جند الناقد اهلدام ينتقد 
قفز  رمبا  أو  غري جماله،  ويتكلم يف  بها  يلّم  ال  أفكارًا 
على مهنة الصحافة وتسّلق على متون اآلخرين ليدعي أّنه 
البناء  الناقد  أّن  ذاك، كما  أو  متخّصص يف هذا اجملال 
حيرص على نصيحة األشخاص وُيلّمح قبل أن يصّرح عّله 

النقد الصحفي بني 

البناء والهدم 

رياض اخلزرجي
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يقّدم نصيحته على طبق من ذهب قبل أن حيرج اآلخر ألّن 
هدفه الفائدة وليس التجريح واإلنتقاص، بينما الناقد اهلدام 
يتعمد فضيحة األشخاص حيث ينطلق من دوافع وخلفيات 
كامنة يف نفسه احلاقدة، كذلك جند الناقد البناء هدفه 
احلقيقة اجملردة وحتسني األوضاع ألنك جتده حريصًا مثاًل 
منه  حرصًا  الصحيح  وقالبه  بصيغته  اخلرب  ُينشر  أن  على 
على بلده أو مدينته أو مقدساته، بينما جند الناقد اهلدام 
همه أن يكسب املوقف ويثبت أّنه انتصر يف النهاية، وهؤالء 
جندهم دائمًا متأخرين و يف آخر القافلة ألنهم ال يبحثون عن 
احلقيقة، وكذلك جند الناقد البناء يؤكد على إجيابيات 
الفكرة وتوضيح سلبياتها لتاليف هذه السلبيات يف املستقبل 
وعدم تكرارها، بينما الطرف املقابل ال يرى يف أية فكرة 
سوى اجلانب السليب، بل ال يرى أية إجيابية يف هذا اخلرب 

الصحفي أو ذاك. 
يف أحيان كثرية جند الناقد البناء يرى أن رأيه ميكن أن 
يؤخذ به و ميكن معارضته يف نفس الوقت، وعلى النقيض 
من ذلك جند الناقد اهلدام يرى أن رأيه مبثابة حكم نهائي 
غري قابل للنقض، و هذا دليل غروره وعنجهيته اليت ستودي 
به إىل اهلاوية يومًا من األيام. وكذلك الناقد البناء يرحب 
مبختلف اآلراء اليت ُتطرح من أجل مناقشتها بأسلوب علمي 
الرأي، بينما  وهدوء وتأٍن بعيدًا عن العصبية ودكتاتورية 
الناقد اهلدام غري مستعد لسماع رد صاحب الفكرة، وقد 
حكم عليه بالفشل مسبقًا، وجند أّن الناقد البناء له رأي 
موحد وثابت حول الفكرة بغض النظر عن صاحبها، بينما 
مكانة  حسب  ينتقد  فهو  ازدواجية،  لديه  اهلدام  الناقد 

األشخاص. 

الناقد  بينما  الفكرة  على  يركز  البناء  الناقد  أّن  الشك 
عن  بعيدة  رمبا  أخرى  موضوعات  إىل  النقد  يوسع  اهلدام 
حمتوى وأصل الفكرة و يبدأ بزج بعض السموم الكامنة 
يف خميلته املريضة، كما جند أن الناقد البناء يقدم بدائل 
للتطوير، واألخذ بيد الكاتب أو الصحفي إىل ما هو أفضل 
اآلخر  بينما  العلمي يف كتاباته،  الطريق  بسلوك  يقنعه  و 
جنده ال يهمه تقديم احللول وإمنا الوصول إىل غايته وهي 
اإلعالمية.  املؤسسة  تلك  أو  الصحفي  هذا  من  اإلنتقاص 
مراحل  النقد مرحلة من  يعدُّ  البناء  الناقد  فإّن  و كذلك 
العمل و اإلجناز، بينما اهلدام يقف عند النقد وال يتعداه، 
ولو دققنا النظر لوجدنا أّن الناقد البناء يفصل بني الفكرة 
باملوضوع،  هلا عالقة  ليس  اليت  األفكار  من  وبني غريها 
أصول  خيوط  ضياع  من  خوفًا  األفكار  بني  يتشعب  وال 
النقد، بينما جند الناقد اهلدام يكرر نقد نفس املوضوع يف 
أماكن وأوقات ال عالقة هلا به، وأخريًا فإّن الناقد البناء 
ميكن أن يتقبل األفكار اإلجيابية األخرى لنفس الشخص 
بينما  انتقدها،  اليت  الصحفية  أو  اإلعالمية  املؤسسة  أو 
الناقد اهلدام إذا انتقد شخصًا أو مؤسسة صحفية معينة 
فإنه يرفض كل أفكارها األخرى مهما كانت إجيابية. 

وهنا نسأل متى يكون النقد مرفوضًا متامًا؟ 
نقول: عندما يتجاوز الناقد حدود األدب، خاصة إذا كانت 
النقد  دائرة  عن  خارجة  و  مؤملة  و  جارحة  املنتقد  ألفاظ 
العلمي و التخصصي، وتسيء إىل الشخص نفسه وألهله، 
أو للمؤّسسة اإلعالمية أو الصحفية و للعاملني فيها.. ال إىل 

فكرته أو مشروعه، فيكون نقده هنا مرفوضًا.
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ولغرض  الكوفة،  يف  السراي  طرف  عن  اليوم  سنتحدث 
تسليط الضوء على هذه املنطقة التقيت بأحد سكانها وهو 
السيد حسني جنل السيد عالء السيد جودة العوادي، إذ قدم 

لنا نبذة عن منطقة السراي القدمية بالقول:
إن منطقة السراي قدميًا كانت تسمى باحلميدية نسبة إىل 
)الوالي عبد احلميد(، وبعد بناء املبنى احلكومي يف وسط 
حتول  يسمى(  كما  الكورنيش  )شارع  اليوم  النهر  شارع 
امسها إىل السراي نسبة إىل املبنى احلكومي الذي يتوسطها 
)السراي(، وحدود منطقة السراي من شارع السكة مبوازاة 
النهر ومتتد طواًل ملا يلي قصر امللك ونزواًل باجتاه مسجد 
أهل  عند  يسمى  ما  لتضم  الثانية،  الساحة  حلد  الكوفة 
السراي يف  منطقة  معامل  أهم  من  وإن  )الوالية(.  الكوفة 
ومنها  شوارعها،  والبناء  بالعمران  ازدهارها  منذ  الكوفة 
شارع السيد ياسني السعربي وشارع آل الفحام وشارع النهر 
الذي يسمى بالكورنيش والذي حيوي على اخلانات، منها 
الباججي  آل  الشريعة وخان  أخنده علي وشيخ  خان احلاج 
السراي  منطقة  سكن  وقد  الرفيعي  جواد  السيد  وخان 
وسيد  األصفهاني  احلسن  أبو  السيد  األفاضل  العلماء  من 
علي  والشيخ  الروحاني  حممد  والسيد  احلكيم  حمسن 
كاشف الغطاء والشيخ حممد حسن احلائري والسيد علي 
القزويين امللقب بالسيد علي العامل ومن أهم املعامل األخرى 
والشواخص اخلالدة فيها جامع احلمراء ومقام النيب يونس 
وتكية  البنائني  وجامع  اخللخالي  وجامع  امللة  بنت  وجامع 
زبالة وكذلك املبنى احلكومي )السراي( ومرسى السفن 
الذي يقع مقابل مقام النيب يونس ومن الشواخص األخرى 
دار مدير الناحية وسوق البو مشسة والقصر امللكي ومدرسة 
الكوفة )ابن حيان ( وكذلك قصر حممد جواد البو عجينة 
وقصر جواد الكليدار ومدرسة البنات اليت شيدت يف عام 

 . ١9٣٥
رجال  من  الكوفة  سكنت  اليت  الشخصيات  أبرز  ومن 
الدين، الشيخ جعفر القسام الذي كان يدرس العلوم الدينية 
يف جامع بنت امللة، ومن الشخصيات االجتماعية واإلدارية 
جودة،  السيد  وولده  إدريس  السيد  والعلمية  والتجارية 

والثاني  الكوفة  ناحية  جملس  عضو  األول  كان  حيث 
بلدي،  جملس  عضو  كان 
منصب  شغال  وكالهما 
املتولي يف مقام النيب يونس 
أهم  ومن  احلمراء،  وجامع 
الشخصيات كذلك عبيس 
وهو  العامري  طينة  احلاج 
ومن  الكوفة،  زعماء  من 
السيد  أيضا  الشخصيات 
السيد  أمحد  السيد  مهدي 
والسيد  السعربي،  ياسني 
آل  عبود  السيد  يوسف 

حييى، والسيد صادق الفحام، والسيد جاسم املؤذن مؤذن 
الكوييت،  املريزا حممد حسن  يونس وكذلك  النيب  مقام 
وحكيم العيون السيد حسن ربيع، واملريزا صاحل اخلليلي، 
كمونة،  كريم  والسيد  كمونة،  جميد  السيد  وكذلك 
واحلاج عبد الرسول تويج، واحلاج جعفر الشيخ علي، والسيد 

اخللخالي،  العظيم  عبد 
اخللخالي،  تقي  والسيد 
وكذلك احلاج عبد اهلادي 
منصب  شغل  الذي  شربة، 

مدير لبلدية الكوفة . 
واليوم طرف السراي جيمع 
أهل  من  جمتمعيًا  خليطًا 
احملبة  جتمعهم  الكوفة 
املودة  حتمل  وقلوبهم 
مزيدًا  ويتمنون  لبعضهم 
ملنطقتهم  االزدهار  من 

،فشوارعها حباجة ملزيد من التأهيل خصوصًا شارع النهر 
الذي يسمى شارع الكورنيش ..

قال أمري املؤمنني عليه السالم: 
الكوفة كنز اإلميان 

ومججمة اإلسالم وسيف 
الل ورحمه يضعه حيث 
يشاء، والذي نفسي بيده 
لينصر الل بأهلها شرق 

األرض وغربها كما انتصر 
باحلجاز

حدود منطقة السراي من 
شارع السكة مبوازاة النهر 

ومتتد طواًل ملا يلي قصر 
امللك ونزواًل باجتاه مسجد 

الكوفة حلد الساحة 
الثانية لتضم  ما يسمى 

عند أهل الكوفة )الوالية(

الكوفة مدينة تارخيية مهمة، ويكفيها فخرًا أن أمري املؤمنني علي بن أبي طالب )عليه السالم(  اختارها عاصمة 
حلكمه وقد قال فيها )الكوفة كنز اإلميان ومججمة اإلسالم وسيف الل ورحمه يضعه حيث يشاء، والذي نفسي 

بيده لينصر الل بأهلها شرق األرض وغربها كما انتصر باحلجاز(.  
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١-)من وحي القضية (
املدينة  أفق  بالسقوط يف  الشمس  قرص  بدأ  إن  ما 
معلنًا انطالق النسخة الثانية من اليوم ليحل  الليل 
الصبية  تشرع  وآهات،  عتمة  من  حيمله  ما  بكل 
بإشعال النار يف موقد ُأعّد إلحضار الشاي واحلليب 
يف مكان على واجهة الزقاق الذي جيمع دورهم... 
مثة سواد معلق على اجلدار وصور وقطع ملونة وأعالم 
)رايات سود ومحر وُأخر خضر( والصبية تعمل جبد 
ونشاط وهمة ال تدانيها همة وكأنهم يف موقع عمل 
يتقاضون مرتبات مبوجب األعلى نشاطا وهمة، دنوت 
منهم قلياًل وإذا بهم يصرخون بأعلى صوتهم... تفضل 
عمي شاي أبو علي... وقفت أمام منضدة صفت عليها 
مملوء  إناء  اجلانب  ويف  سّكر(  فيها  شاي  )أقداح 

بالكعك وصوت املسجل يصدح بقصائد حسينية .
صب أحدهم الشاي يف القدح فأحسست أن الشاي 
ولكين  ناضجًا،  جيعله  الوقت  بعض  إىل  حباجة  

آثرت شربه مواساة هلم...
وأظنه  منهم  فتى  ليصيح  ضجيجهم  ّخف  وفجأة 
األكرب سنًا، دعوا كل شيء وهيا إىل الصالة... حي 

تأمالت يف املشهد 
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على خري العمل...
ملسجد  مجيعا  انصرفنا 
جماور حيث  ُرفَع األذان...

املوكب  صاحب  2-وقف 
وهو  السرادق  باب  يف 
بالزوار  أهاًل  ينادي:- 
تفضلوا تفضلوا...  دخلت 
جمموعة من الزوار فقدم 
ثم  والشراب  الطعام  هلم 
أخرى  جمموعة  دخلت 
وهكذا توالت اجملاميع... 

انتبه صاحب املوكب وإذا بالزاد املتساقط من األكل  
قد مأل األرض، هنا مّشر صاحب املوكب عن ساعديه 
فجثا على األرض يلملم ذلك اللمم من الطعام وهو يصيح 
بأعلى صوته »اللهم أدمها نعمة واحفظها من الزوال«... 

ينوء  )علبة(  املاء يف  أقداح  الفتى وهو حيمل  ٣- سارع 
حبملها ليصل به إىل قوافل السائرين حنو قبلة العشق 
يف  ما  مجيع  نفد  حتى  دقائق  إال  هي  وما  احلسيين، 
الصندوق من أقداح وذلك لكثرة الزائرين وارتفاع درجة 
احلرارة... هنا أخذ الفتى جبمع األقداح الفارغة يف العلبة 
ليذهب بها ملكان القمامة وهو يقول »رفع القمامة من 
ة  الطريق هلا نفس أجر تقديم املاء« وهذه اخلطوات اخلريَّ

جيب أن تكون خبري ومستمرة...

4- برغم كرب سنها وقد أخذ العمر مأخذه يف تقاطيع 
حنو  املسري  آثرت  لكنها  ظهرها  واحدودب  وجهها 
كربالء... سألت حفيدها بصوت خفي »ما هذه الصور 
املعلقة؟« فقال »إنها صور الشهداء يف ساحات الشرف« 
هنا توقف احلفيد وحبس أنفاسه ثم صاح بأعلى صوته 
املسكينة  فصاحت  الشهيد«.  أبي  تلك صورة  »جدتاه، 
»أين هي يا جدة؟« قال هلا »تلك!!« فما إن حملت صورة 
ولدها الشهيد حتى سقطت على األرض وهي تبكي... 

ثم جلست تندب احلسني عليه السالم....
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مركز الدراسات التخصصية يف اإلمام املهدي )عّجل الل فرجه(

شرح مختصر لدعاء الفرج

دعاء الفرج رواه الشيخ الكليين )رمحه الل( يف كتابه الكايف الشريف وغريه من العلماء عن حممد بن عيسى 
بإسناده عن الصاحلني )عليهم السالم( قال: تكرر يف ليلة ثالث وعشرين من شهر رمضان هذا الدعاء ساجدًا وقائمًا 

وقاعدًا وعلى كل حال ويف الشهر كله وكيف أمكنك ومتى حضرك من دهرك، تقول بعد حتميد الل تبارك وتعاىل 
ة بِن احَلَسِن َصَلواُتَك َعَليِه َوَعلى آباِئِه يف هِذِه  والصالة على النيب )صلى الل عليه وآله(: )الّلُهمَّ ُكْن ِلَوِليَِّك َاحُلجَّ

تَِّعُه فيها َطوياًل() 1(.  الّساِعِة َويف ُكلِّ ساَعٍة َوِلّيًا وَحاِفظًا َوقاِئدًا َوناِصرًا َوَدلياًل َوَعينًا َحّتى ُتسِكَنُه أرَضك َطوعًا َومُتَ

)الّلُهمَّ( كان يف األصل يا اهلل فُحذف حرف النداء وعّوض 
حبرف امليم يف آخر اسم اجلاللة ليدل على حرف النداء.

يستخدم  وهنا  يكون(  )كان  من  أمر  فعل  كن:  )ُكْن( 
للطلب من اهلل تعاىل وقد قسم علماء البالغة الطلب إىل ثالثة 
للداني فهو )أمر(، وإن صدر  العالي  أقسام: فإذا صدر من 
من املتساويني فهو )التماس(، وأّما صدوره من الداني للعالي 

كما هو احلال هنا فهو )دعاء(.
يتحقق  إمنا  تعاىل  منه  والقرب  القريب  هو  لغة  )ِلَوِليَِّك( 

بالعبودية والطاعة هلل تعاىل.
ة بِن احَلَسِن( تسميته باحلجة )عّجل اهلل فرجه( باعتبار  )َاحُلجَّ
أن اهلل تعاىل حيتج به على خلقه فيما له من صفات الكمال 
واالستقامة، ولذا ورد عن عبد اهلل بن أبي يعفور، قال: قال 
لي أبو عبد اهلل )عليه السالم(: يا ابن أبي يعفور إن اهلل تبارك 

خلقًا  فخلق  بأمره،  متفرد  بالوحدانية  متوحد  واحد  وتعاىل 
ففّردهم لذلك األمر فنحن هم، يا ابن أبي يعفور فنحن حجج 

اهلل يف عباده...)2( . 
)عليه  الكاظم  اإلمام  ُسئل  آباِئِه(  َوَعلى  َعَليِه  )َصَلواُتَك 
وصالة  مالئكته،  وصالة  اهلل،  صالة  معنى  عن  السالم( 
ُيَصلُّوَن َعَلى النَّيِبِّ  املؤمن يف قوله تعاىل: ِإنَّ اهلل وَمالِئَكَته 
َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َصلُّوا َعَلْيه وَسلُِّموا َتْسِليمًا؟ فقال )عليه  يا 
السالم(: صالة اهلل رمحة من اهلل، وصالة مالئكته تزكية 

منهم له، وصالة املؤمنني دعاء منهم له)3(. 
من  وقت  كل  يف  أي  ساَعٍة(  ُكلِّ  َويف  الّساِعِة  هِذِه  )يف 
األوقات، والساعة يف كالم العرب تعين الوقت قّل أو كُثر، 
وإطالقها يف عرفنا على الساعة املؤلفة من الدقائق الستني 

إطالق مستحَدث.



يرشح  ولكن  القرب  مبعنى  الولي  أصل  كان  وإن  )َوِلّيًا( 
باألمور(،  )املتصرف  يف  استعماله  صحة  األصل  هذا  عن 
يتوىل  الذي  أنه  فاملقصود  الطفل،  ولي  األب  أقول:  فحينما 
أمره ويتصرف يف تدبري شؤونه نصرة ورعاية، فإن قلت: لقد 
أثبتت الرواية لإلمام )عليه السالم( بأنه )ولي اهلل(، فما معنى 
ثانية؟!  اإلمام  أمر  يتوىل  أن  أخرى  مرة  تعاىل  اهلل  أدعو  أن 
واجلواب: أن الوالية هلا درجات ومراتب ال حصر هلا، باعتبار 

أن القرب من اهلل تعاىل ليس قربًا مكانيًا 
الدعاء  يتوقف عند حد معني فيصح  حتى 

بهذا اللحاظ.
الشيء  حراسة  هو  احلفظ  )وَحاِفظًا( 
وضرر  سوء  كل  عنه  مينع  وأن  ورعايته 
ميكن أن يلحق باإلمام )عّجل اهلل فرجه( 

من أعدائه.
)َوقاِئدًا( قائد اسم فاعل، من قاد وهو الذي 
والداعي  وحركة،  سريًا  بالشيء  يتحكم 

يطلب من اهلل تعاىل أن يقود اإلمام )عّجل اهلل فرجه( ليحقق 
ميعاده فيه بنصرة دينه وإعالء كلمته.

النصر هو اإلعانة يف قبال األعداء وتقوية اإلمام  )َوناِصرًا( 
)عّجل اهلل فرجه( ملواجهة املخالفني الذين يرتبصون به ونصرة 

اهلل تعاىل له مبعنى أن يؤتيه الظفر والغلبة.
)َوَدلياًل( أن يكون اهلل تعاىل دلياًل لإلمام )عّجل اهلل فرجه( 
اليت  والغاية  اهلدف  حتقيق  إىل  ويهديه  يرشده  أن  مبعنى 

ُأنيطت به وهي إقامة العدل وقمع الظلم.
)َوَعينًا( أن يكون اهلل تعاىل عينًا لإلمام )عّجل اهلل فرجه( فهو 
كناية عن شدة القرب منه تعاىل وجتلي الصفات واألمساء 
احلسنى فيه )عّجل اهلل فرجه(. ورد يف حديث اإلمام الصادق 
فإذا  وسلم(:  وآله  عليه  اهلل  )صّلى  النيب  السالم( عن  )عليه 
أحببته كنت مسعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، 
ولسانه الذي ينطق به، ويده اليت يبطش بها، إن دعاني أجبته 

وإن سألين أعطيته)4(. 
)َحّتى ُتسِكَنُه أرَضك َطوعًا( الدعاء بأن اهلل تعاىل ُيسكن 
اإلمام األرض ال يعين أنه غري موجود فيها اآلن أو يف عامل 
آخر كما توهمه البعض، فإنه )عّجل اهلل فرجه( لو مل يكن 
ملا كانت  واحملن  لألخطار  فيها  ومعرَّضًا  أرضنا  يعيش يف 
تعاىل،  قبله  من  والرعاية  باحلفظ  له  للدعاء  حاجة  هناك 
فليس حاله )عّجل اهلل فرجه( كحال عيسى بن مريم )عليه 
السالم( والذي هو حي يف عامل السماء وبعيد عن األخطار، 
ورد عن اإلمام الباقر )عليه السالم(: كلما مضى منا إمام 
سكن أحد هذه العوامل حتى يكون آخرهم القائم يف عاملنا 

الذي حنن ساكنوه)5(. 
ومعنى أن يسكن األرض طوعًا، أي: أن يهيئ له اهلل تعاىل 
األرض  يف  من  يطيعه كل  حتى  والتمكني  النصر  أسباب 

وينقادون له.
منفعة  يدّل على  )متع( وهو  َطوياًل( متتعه من  فيها  )َومُتَتَِّعُه 
وامتداد مّدة يف خري، كما ذكر ذلك ابن فارس يف مقاييس 
اللغة فيكون املعنى أننا ندعو اهلل تعاىل 
املنفعة  وأّما  طوياًل،  عمره  يف  ميد  أن 
حقيقتها  يف  تعود  هي  فإمنا  املتصورة 
إقامته  من  لينتفعوا  األرض  أهل  على 

احلق والعدل وقمع الباطل والظلم.
مع األخذ بنظر االعتبار أن الصيغة اليت 
التهذيب)6(  يف  الطوسي  الشيخ  رواها 
يف هذا الدعاء وردت هكذا )ومتكنه 
فيكون  )متتعه(،  بدل  طوياًل(  فيها 
معناها أن تقدره عليها بالظفر والنصر، ورد يف لسان العرب 

)ومتكن من الشيء واستمكن ظفر(.
 ولعلها األصح انسجامًا مع كثرة استعمال هذه املفردة قرآنيًا 
نَّا ِلُيوُسَف يِف األرض َيَتَبوَُّأ  وروائيًا، قال تعاىل: ﴿َوَكَذِلَك َمكَّ
نَّا َلُه يِف األرض َوآَتْيَناُه  ِمْنَها َحْيُث َيَشاُء﴾، وقال تعاىل: ﴿ِإنَّا َمكَّ

ِمْن ُكلِّ َشْيٍء َسَببًا﴾.
الَة  الصَّ َأَقاُموا  األرض  يِف  نَّاُهْم  َمكَّ ِإْن  ﴿الَِّذيَن  تعاىل:  وقال 
َوآَتُوا الزََّكاَة...﴾، وقد ورد تفسري هذه اآلية عن اإلمام الباقر 
)عليه السالم(: هذه آلل حممد، املهدي وأصحابه مُيّلكهم 
اهلل مشارق األرض ومغاربها، ويظهر الدين، ومييت اهلل )عزَّ 
 ، ( به وبأصحابه البدع والباطل كما أمات السفهُة احلقَّ وجلَّ
وينهون عن  باملعروف  ويأمرون  الظلم،  من  أثر  ُيرى  ال  حتى 

املنكر وهلل عاقبة األمور)7(. 
َوَهاَماَن  ِفْرَعْوَن  َوُنِرَي  يِف األرض  هَلُْم  َن  ﴿َومُنَكِّ تعاىل:  وقال 
َذُروَن﴾، وقد ورد مستفيضًا يف  َوُجُنوَدُهَما ِمْنُهْم َما َكاُنوا حَيْ
األخبار تفسريها باألئمة من أهل البيت )عليهم السالم( عند 

الرجعة.
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إن الوالية لها درجات ومراتب
 ال حصر لها، باعتبار أن القرب 

من اهلل تعالى ليس قربًا 
مكانيًا حتى يتوقف عند حد 
معين فيصح  الدعاء بهذا 

اللحاظ.



كأن وجَهه وجُه رسول اهلل )9(.. وِعّمَتُه ِعّمُة رسول اهلل )9( .. وسيَفُه 
سيُف رسول اهلل )9(.. بل كانت نفُسُه نفَس رسول اهلل )9(، ال تفرتق 
عنه حتى ترد عليه احلوض.. وها هو ذا.. يقف وحيدًا أمام جيش آل أمّية 
ينادي برفيع صوته يسأهلم أن خيربوه حبسبه ونسبه ..وعالم قد تركوا 
آل بيته وأصحابه جمّزرين كاألضاحي.. اليبصر حوله إال أجسادًا دامية 
يف العراء، وال يسمع خلفه إال عويل األيامى وصراخ األطفال.. مل يكن 
ليستدّر عطفهم أو يتوّسل إليهم..فهو أبيُّ الضيم.. ونفس أبيه بني جنبيه.. 
وشبل أّمه الزهراء.. فقد أراد من ذلك أن يلقي حبجته عليهم.. لكنه يف 
باكيًا.. وحني  انتحب  ببصره يف مجعهم،  بينما كان جيول  ما،  حلظة 
سألته أخته عن سبب بكائه قال.. هؤالء.. سيدخلون النار بسبيب.. بلى 
يا سيد الشهداء..سيدخل هؤالء األشقياء النار بسببك.. ليسوا هم وحدهم 
فحسب.. بل كل طغاة العصور واألزمان الذين حاولوا أن يطفئوا نور اهلل 
ويظلموا ويقتلوا حمبيك حتت كل حجر ومدر.. أو خيمدوا جذوة تفجرت 
بدمك الشريف لتسقي هذه األرض من نفحات األنبياء سلسبياًل جيري على 

مر الزمان.. بلى.. كل أولئك سيدي سيدخلون النار بسببك.
أحرارًا  لآلتني.. كونوا  تلّوح  وقبابًا  منائرًا  املعطاء  النازفة  ثورتك  وتبقى 
يف دنياكم.. لتتمثل هذه النهضة الكرمية بأهدافها السامية يف خالص 
من  عبوديته  وحترير  املغتصبة  حقوقه  وإعادة  وحتقيق كرامته  اإلنسان 
نري الظاملني لقيام حياة حرة  كرمية تسودها العدالة اإلهلية يف األرض 
اإلنسان  استعباد  حالة  فيها  وترفض  البشر  لبين  الفرص  فيها  وتتكافأ 

ألخيه اإلنسان ليسود فيها الشرع والعدالة.
اإلمام احلسني  أقدم  العليا  اإلنسانية  األهداف  األمور وغريها من  فلهذه 
)عليه السالم( على حركته املباركة وبذل من أجلها دمه الزكي الطاهر 
لتكتب العصور ثورته هذه بأحرف من نور تضيء دروب اآلتني جياًل بعد 
جيل ليتمثلوا مبادئ سيد الشهداء )عليه السالم( وجيسدوها إميانًا صادقًا 
وعقيدتهم  لدينهم  خدمة  أعماهلم  يف صحيفة  يرمسونه  حقيقيًا  وتفاعاًل 
وليجعلوا والءهم أومسة  يف صدورهم تتوهج فداًء للحسني .. وآل احلسني.. 

وأصحاب احلسني..

حيدر مشران
أهداف ثورة..






