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يحيﻰ الفتالوي

ليس من الغريب القول ان الظلم وجد مع بداية الخليقة وان الدليل يف دنيا البرشية الذي يثبت
ذلك ما جرى مع ابني آدم عليه السالم حينام قتل احدهام االخر ،ويف غري العامل البرشي ما اشار
اليه القرآن الكريم بان الخلق السابق للبرشية صدر منه االفساد يف االرض وسفك الدماء.
وال ينكر منصف مطلع عىل ان ما جرى عىل االمام الحسني عليه السالم من مظامل طيلة حياته
عامة ،وعىل وجه الخصوص ما جرى عليه وعىل اهل بيته واصحابه عليهم السالم يوم عاشوراء
من أعظم املظامل التي عرفها التاريخ لعظمة من وقعت عليه الجرمية وفداحة ما ارتكب فيها
من جرائم طالت حتى الطفولة وعدم اكتفاء االعداء بالقتل بل راحوا يتفنون بأساليب التشفي
التي مل يسبقهم اليها أحد.
وانتهت احداث الواقعة وانطوت صفحتها عىل االرض ولكنها ظلت خالدة عب االجيال بهولها
وفداحتها من جهة وبدروسها وعبها التي استلهمها االحرار واملؤمنون من جهة اخرى ،ومن
بني اهم الدروس التي سطرتها تلك امللحمة عدم مقبولية وقوف من سمع واعية املظلوم ومل
ينرصه بكل ما امكنه ،كام ان الجزئية يف النرصة سواء يف القول او بتقديم بعض الدعم مل تكن
مقبولة لدى االمام الحسني عليه السالم وبالتايل عدم مقبوليتها عند الله تعال دون ادﻰﻧ شك.
واليوم وبعد مرور كل هذه القرون واستنباط الدروس والعب وانتشارها ومعرفة القاﴆ والداين
بها مل يبق عذر ملعتذر يجد الظلم امامه وهو قادر عىل نرصة املظلوم واعادة حقه اليه ولكنه
يقف مكتوف االيدي متفرجا عىل ما ستؤول اليه االمور ،بل ورمبا يصل به الحال ال ان ميتعض
اشد االمتعاض اذا ما حصل صاحب الحق عىل حقه ورمبا حاول ان يحول بينه وبني حقه ما
امكنه ذلك.
ومام ال شك فيه ان الكالم يعنى به بالدرجة االول من كان لهم حظ من سلطة القرار ،حيث
مكنهم الله تعال بكل مقومات نرصة املظلومني ولكنهم تغاضوا عنها واداروا لها ظهرا ،وهؤالء
بال ادﻰﻧ شك سيقفون امام الله تعال وقفة طويلة وسيحاسبون حسابا شديدا عىل ما اقرتفوه من
ظلم متمثل يف عدم نرصة املظلومني ان مل يكن لهم اليد الطول يف الظلم.
وان أشد الظلم عندما يطال مجتمعا كامال ،وليس مبستنكر حينها ان يتحول ذلك املجتمع ال
الحالة العدوانية والتخريبية الخالية من الرحمة نتيجة البؤس والشقاء واالذالل وغريها من صور
العدوان ،ومن املؤكد ان وعد الله تعال صادق متحقق ال محالة يف اهالك الظلمة واملعينني لهم
والراضني بظلمهم كام يف قوله تعال ( َولَ َق ْد أَ ْهلَ ْك َنا الْ ُق ُرو َن ِم ْن قَ ْبلِ ُك ْم ل ََّام ظَلَ ُموا) وبحسب ما ورد
عن اإلمام الصادق ( عليه السالم) بقوله" العامل بالظلم واملعني له والراض به رشكاء ثالثتهم".
ومن املؤكد ايضا ان نارص املظلوم مبا امكنه سيكون موقفه يوم القيامة مبهجا حيث ورد عن
رسول الله ( صىل الله عليه وآله) قوله "من أخذ للمظلوم من الظامل كان معي يف الجنة مصاحبا"
وليعتب املؤمنون وبخاصة أصحاب القرار ومن لهم القدرة رد الظلم مبا ورد عن االمام الصادق
عليه السالم يف قوله" وما من مؤمن ينرص أخاه وهو يقدر عىل نرصته إال نرصه الله يف الدنيا
واآلخرة  ،وما من مؤمن يخذل أخاه وهو يقدر عىل نرصته إال خذله الله يف الدنيا واآلخرة"،
فليتق الله من يخﴙ عذابه ممن كان لهم حظ او نصيب يف نرصة املظلومني من الوقوع يف
مزالق الظلم الوخيمة ،والوقوف املذل أمام الله تعال يوم القيامة.
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ﺃﺧبار وتقارير

الشيخ الكربالﺋي:
ﺿرورﺓ اﻻﻫتماﻡ باﻷيتاﻡ ومتابعة اﺣوالﻬﻢ اﻻﺟتماعية والصحية
• مصطفﻰ احمد باهض • /تصوير  :صالح السباح
تفقد املتويل الرشعي للعتبة الحسينية املقدسة الشيخ عبد
املهدي الكربالﻲﺋ يوم األحد  16/9/2018روضة السيدة رقية
عليها السالم لأليتام التابعة للعتبة الحسينية املقدسة.
وأكد خالل جولته يف الروضة عىل رضورة االهتامم باأليتام
ومتابعة احوالهم االجتامعية والصحية ومتابعة شؤونهم
الدراسية.

من جهته قال املرشف عىل مدارس االيتام السيد سعد الدين
هاشم :أن الروضة استقبلت  90طالبا وطالبة من االيتام يف
محافظة كربالء للدراسة فيها بشكل مجاين.
وأضاف أن :الروضة افتتحت مطلع العام الجاري وتقدم
خدمات مختلفة لأليتام بينها توفري خطوط مجانية للنقل
والطعام والرعاية الصحية واللوازم الدراسية.

مﺌات من ﻃلبة المدارﺱ يتدربوﻥ ﻓي كربﻼء
• مصطفﻰ احمد باهض

نظمت جمعية كشافة االمام الحسني(عليه السالم) التابعة للعتبة
الحسينية املقدسة مخيمها الكشفي السادس لفئتي الكشافة واالشبال يف
مدينة االمام الحسني عليه السالم .
وذكر مسؤول جمعية الكشافة كرار زيارة ان " الهدف من املخيم هو
رفع مستوى الوعي الفكري والثقايف وتطوير القدرات واملهارات الذهنية
والشخصية للمشاركني ".
واضاف أن  :النشاط استهدف  900عنرص كشفي من طلبة املدارس
االبتدائية واملتوسطة من محافظات الديوانية وكربالء وبابل .
واوضح أن  :البنامج تضمن عدة محاور متنوعة ومختلفة وفقرات
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ترفيهية وفكرية ,واقامة املسابقات والعروض املرسحية وورش يف التصميم
والتصوير والتنمية البرشية فضال عن القاء محارضات عقائدية ودينية
واشار زيارة ال ان :العتبة الحسينية املقدسة تقيم وترعى العديد من
البامج الفكرية والثقافية والتي تصب بخدمة رشيحة الطلبة من أجل
املساهمة يف ترسيخ مبادئ الدين اإلسالمي وتعاليمه وفق نهج وسلوك
آل البيت النبوي عليهم السالم وزرع حب الوطن واملواطنة وبلورتها يف
سلوكهم ونهجهم" .

اكﺜر من  1500موكﺐ ﺣسيني ﻹﺣياء ﺯيارﺓ عاشوراء
• مصطفﻰ احمد باهض

كشف قسم املواكب والشعائر الحسينية
يف العتبتني املقدستني الحسينية والعباسية
االربعاء  12/9/2018عن اعداد املواكب التي
تم تسجيلها لدى القسم مع بداية شهر محرم

وأضاف أن "القسم وضع خطة بالتعاون مع
الحرام.
وقال معاون رئيس القسم مازن الوزين " ان عدد قيادة رشطة كربالء ألجل تسجيل املواكب
املواكب التي تم تسجيلها يف القسم بلغ اكرث من قانونيا والحفاظ عىل املدينة من الناحية
االمنية".
 1500موكب حسيني خدمي وموكب عزاء".
وأوضح أن  :الطرق واالماكن املخصصة للمواكب
داخل مركز املدينة تم تهيئتها مبا يضمن تسهيل
انسيابية حركة املواكب املعزية وعدم مضايقتها
للزائرين وإعاقة حركتهم.
واشار الوزين ال ان :القسم وضع جدوال
يوميا لدخول املواكب ال العتبتني املقدستني
الحسينية والعباسية.
وتشهد مدينة كربالء املقدسة مع حلول شهر
محرم الحرام مشاركة العديد من مواكب
الخدمة والعزاء إلحياء ذكرى استشهاد االمام
الحسني عليه السالم.

العتبة الحسينية:
استمرار العمل ﻹعداﺩ ﺟيل من كتاب القصة القصيرﺓ لﻸﻃفاﻝ
• حسني حامد املوسوي
نظم قسم رعاية وتنمية الطفولة يف
العتبة الحسينية املقدسة ورشة تدريبية
بكتابة القصة القصرية لألطفال.
وقال رئيس القسم محمد الحسناوي
أن :الورشة تم تنظيمها بهدف اكتشاف
واستثامر مواهب االطفال يف مجال
كتابة القصة حيث استهدفت االعامر
من  7ال  12سنة ,واحتوت الورشة عىل
الدروس التدريبية وقراءة القصص إلبراز
مواهبهم.
واضاف أن  :موهوبني كرثا شهدنا لديهم
قدرة مميزة يف مجال كتابة القصص
الفردية وميتلكون مخيالت واسعة تفوق
مستوى اعامرهم ,وبدورنا سنقوم بنرش
القصص املميزة يف مجلة الحسيني

الصغري التي تصدر عن القسم.
يف السياق ذاته قال القاص واملدرب
قاسم سعودي :ان هذه الورشة ستستمر
عىل مدار السنة لغرض اكتشاف املواهب
الجديدة ورفد الساحة الفكرية والثقافية
بكتاب اطفال" مبينا ان" الورشة تضمنت
جانبني عميل ونظري لـ 15طفال من

كال الجنسني ,وتم تدريبهم عىل اهم
االساليب يف كتابة القصة وعنارصها
وكيفية اختيار املوضوع املناسب فضال
عن تدريبهم عىل معرفة القصة الجيدة
من غريها.
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تﺰامنا مﻊ شهر محرم
مستشفﻰ ﺯين العابدين ) (يعلن عن تخفيﺾ كبير بﺄﺟور ﺧدماتﻪ
• حسني حامد املوسوي
اعلن مستشفى االمام زين العابدين
عليه السالم التابع للعتبة الحسينية
املقدسة عن تخفيض اجور الخدمات
الصحية التي تقدم داخل املستشفى ال
النصف مبناسبة حلول شهر محرم الحرام.
وقال مدير اعالم املستشفى مصطفى
املوسوي أن " ادارة املستشفى قامت
مببادرة انسانية مع اقرتاب شهر محرم
الحرام بتخفيض اجور جميع الخدمات
الصحية للمواطنني ال ." % 50
وكشف ان" التخفيضات تشمل
(العيادات االستشارية واملختب والتصوير
الطبي واالشعة والرنني املغناطيﴘ
املفراس الحلزوين والسونار)  ,باستثناء
الصيدلية الخارجية التي يكون فيها

التخفيض كل يوم جمعة من شهر محرم الثدي ,وكذلك سبق ان اطلق العديد
من الحمالت املجانية واخرى بأسعار
الحرام".
الجدير بالذكر ان املستشفى قد اعلن مدعومة لتقديم الخدمات الطبية خدمة
يف وقت سابق عن اطالق حملة بأجور للمواطنني.
رمزية للكشف املبكر عن مرض رسطان

الحشد الشعبي في صالﺡ الدين
يقيﻢ نشاﻃات ﻗرﺁنية ومﺠالس عﺰاء
رشع قسم القرآن الكريم التابع لـ"مديرية التوجيه العقائدي" يف
هيئة الحشد الشعبي بتقديم نشاطات قرآنية واقامة مراسيم
حسينية مع حلول شهر محرم الحرام ،وذلك يف املقرات التابعة
للحشد الشعبي مبحافظة صالح الدين.
وقال مسؤول إعالم القسم السيد عبدالحسني املوسوي "إن
لـ(مديريتي
القسم بارش بتقديم هذه النشاطات يف مقرات تابعة
ْ
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االستخبارات واملدفعية ،واأللوية  15و 28و ،43وقوات الرسول
النهرية ،وفرقة العباس القتالية ،ومستشفى اإلمام املهدي) ،فيام
يق ّدم هذه النشاطات كل من األساتذة (عباس نارص ،وأحمد
الساعدي ،وأياد التميمي ،وكرار الشمري ،وجواد سلامن ،وستار
الكربالﻲﺋ ،وحيدر املياحي ،ومهدي الوائيل ،ومرتىض الدراجي ،وبراق
منري ،وإبراهيم البديري ،وتحسني املوسوي)".
وأشار املوسوي إل أن "النشاطات تتضمن دورات ودروساً قرآنية
ومجالس عزاء حسينية ،وهي تقام منذ اليوم األول لشهر محرم
ولحني العارش منه ،شامل ًة العديد من مسؤويل التشكيالت املذكورة
والعرشات من مجاهديها".
الجدير بالذكر أن هناك نشاطات مامثلة تقام يف العديد من
التشكيالت التابعة للحشد الشعبي مبحافظات البرصة وكربالء
وميسان وديال وذلك عب فروع القسم املنترشة هناك ،باإلضافة ال
مشاركة القسم يف نشاطات أخرى تقيمها مؤسسات دينية وعسكرية.

ممثل المرجعية الدينية العليا يﺆكد على

ﺿرورﺓ اكماﻝ مسيرﺓ الﺠﻬاﺩ وﺣفﻆ ﺛمار التﻀحيات ﺿد عصابات ﺩاعش والفاسدين
• صديق عبود
دعا ممثل املرجعية الدينية العليا واملتويل
الرشعي للعتبة الحسينية املقدسة الشيخ
عبد املهدي الكربالﻲﺋ ال رضورة اكامل
مسرية الجهاد واالصالح وعدم الضعف
امام االعداء وتحمل املصاعب واملشاق
والحفاظ عىل مثار التضحيات التي
قدمت ضد عصابات داعش االرهابية
والفاسدين واملنحرفني.
واكد الشيخ الكربالﻲﺋ يف كلمته التي
القاها نيابة عنه معاون االمني العام
للعتبة الحسينية املقدسة السيد افضل
الشامي "ان الهدف من اقامة مراسيم
عاشوراء هو اعالء ذكر االمام الحسني
عليه السالم سبط رسول الله صىل الله
عليه واله".
وطالب خالل مراسيم استبدال راية قبة
مرقد االمام الحسني عليه السالم التي
اقيمت يف الصحن الحسني الرشيف مساء
يوم االثنني (.)10/9/2018ممن وصفهم
بأبناء عيل والحسني عليهام السالم بإدامة
مسرية االصالح وعدم الضعف امام
االعداء واملحن التي يتعرضون اليها .
وحذر يف كلمته التي خاطب بها الجموع
التي اكتظ بها الصحن الحسيني الرشيف
قائال "اذ ضحيتم الجل حفظ مسرية
االمام الحسني عليه السالم ،اكملوا
جهادكم وثبتوا وأدميوا استقامتكم
بالحفاظ عىل دينكم ووحدتكم وادامة
مسرية االصالح ،والتضعفوا امام االعداء
واملحن واملصائب التي تتعرضون
لها ،وتحملوا مصاعب ومشاق طريق
االصالح ،وحافظوا عىل مثار التضحيات
وبالخصوص التي قدمت ضد عصابات

داعش االرهابية والفاسدين واملنحرفني،
والتشعروا باليأس من االصالح وتغيري
الحال نحو االفضل فأن الله نارصكم
ومعينكم طاملا صبتم وثبتم عىل طريق
االمام الحسني واهل بيته االطهار عليهم
السالم".
واوضح "كيف ال نبيك الحسني عليه
السالم وقد بﻰﻜ ملصابه ادم قبل ان يخلق
الله الحسني عليه السالم؟ ,مشريا ال انها
مصيبة تصغر عندها املصائب" ،مطالبا
املؤمنني واملؤمنات ال استذكار كربالء
واستحضار الحزن ملأساة الحسني عليه

السالم يف هذه االيام.
ودعا ايضا ال رضورة استذكار السيدة
زينب عليها السالم وهي تنحدر مرسعة
نحو مرصع االمام الحسني عليه السالم
وتتعرث بأذيالها تارة وتسقط تارة اخرى
لرتى اخاها الحسني مطروحا عىل االرض
والدماء تسيل من نحره.
واعرب عن شكره للمضحني من اجل
الحفاظ عىل مسرية االمام الحسني عليه
السالم ,داعيا اياهم ال الحفاظ عىل
دينهم وصلواتهم ووحدتهم وتربية
ابنائهم والحفاظ عىل عفة نسائهم.
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ممثل املرجعية الدينية العليا السيد احمد الصايف
الجمعة  /20ذو القعدة143٩/هـ املوافق 201٨/٨/3م

ممثل املرجعية الدينية العليا الشيخ عبد املهدي الكربالﻲﺋ
الجمعة  /2٧ذو القعدة143٩ /هـ املوافق 201٨/٨/10م

تحدثنا سابقاً عن اآلثار السلبية التي تنتج من الغضب غري املبر وغري
املسيطر عليه.
واليوم نذكر اآلثار االيجابية للغضب ،وهل الغضب يعني االنسان عىل
تحقيق مقاصده أم ال؟
ان الغضب من األمور الغريزية ،حتى ورد يف األحاديث الرشيفة (ال
خ َري فيمن ال يَغضب إذا ا ُغضب) وهذا الغضب هو الذي حافظ عىل نوع
االنسان وحافظ عىل شخص االنسان ألنه بغضبه يحمي نفسه فإذا تع ّرض
ألمور تستوجب منه الغضب يغضب.
وبالنتيجة ،فان الذي يغضب غضباً مسيطرا عليه ال بد أن يكون له
يعب عن ذلك ليحقق مطالبه وينال حقوقه...
لسان ّ
فالحقوق تؤخذ ،ال ت ُعطى.
والذي يسلب الحق بطبيعته يريد أن تبقى يده يد عالية وسالبة
للحق ،لكن عىل صاحب الحق أن يطالب بحقوقه..
جزء من إرجاع الحق ان يغضب االنسان لسلبه ح ّق ِه فإذا كان هذا
الغضب مسيطرا عليه ستكون حجته قوية ودامغة وسيكون مطلب ُه
واضحاً وستكون الح ّجة له ال عليه..
لذلك ،فان مسألة الغضب مهمة لإلنسان بقدر حاجته للتعبري عن ما
عنده.
نعم يجدر باإلنسان أن ال يغضب لكل يشء وإمنا يغضب كام قلنا
ملشكلة اجتامعية او مالية او سياسية او ادارية ،وهنا البد ملن يريد أن
يسرتجع حقّه أن يغضب غضباً تحت السيطرة ويلقي حجة قوية ومطلبا
واضحا وإرادة ناشئة من التعقّل..
وإن الغضب الذي ينتج عنه االندفاع املتعقّل ،هو الذي ُح ِفظت به
البالد واألرض و ُحميت املقدسات...

ان الشعور باملسؤولية يدفع اإلنسان ويحركه نحو االلتزام بالتكليف
اإللهي ،وهذا الشعور هو الذي يدفعه للنهوض بأعباء املسؤولية
االجتامعية واملادية تجاه نفسه وتجاه أرسته وأرحامه وتجاه مجتمعه،
وهو الذي يدفعه ملراعاة الحقوق والواجبات...
وهناك ع ّدة محركات ومنايشء ال بد أن نحصلّها ليك ننمي هذا الشعور:
األول :املحرك الداخيل ،الفطرة السليمة والضمري الحي والوجدان
النقي ،هذه األمور إن بقيت سليمة يف داخل االنسان ستن ّمي هذا الشعور
باملسؤولية وتدفعه نحو الخري واالمتناع عن الرش...
الثاين  -الوازع الديني الذي هو من أقوى املحركات للشعور باملسؤولية،
باعتبار ان الوازع الديني نابع من الشعور برقابة الله تعال ومحاسبة الله
تعال لإلنسان وما يرتتب عليه من ثواب.
الثالث  -الرتبية والتنشئة املجتمعية التي تبدأ باألرسة...
الرابع  -ان ميارس املجتمع دوره يف املحاسبة واملتابعة واملراقبة...
أما أنواع املسؤولية اإلنسانية فيمكن أن نوجزها بـ :
-1املسؤولية االجتامعية ،والتي تتعلق مبسؤولية اإلنسان تجاه الوالدين
واألبناء واألرحام واليتامى واملساكني واألرامل واملسنني وغريهم من أفراد
املجتمع من ذوي االحتياجات املهمة.
-2املسؤولية املهنية ،وتتضمن ان االنسان يشعر مبسؤوليته يف اتقان
العمل والوظيفة املكلف بها.
-3املسؤولية األخالقية ،وتتضمن مسؤولية اإلنسان عن أقواله ومعارشته
وسلوكه وترصفه مع اآلخرين.
-4املسؤولية القانونية ،وتشمل احرتام القوانني واألنظمة واالنضباط
واملحافظة عىل النظام االجتامعي والعادات والتقاليد الحسنة.
-٥املسؤولية السياسية ،وتتضمن مسؤولية الحاكم مع رعيته وحسن
اإلدارة لشؤونهم واألخذ بهم نحو الجادة الصحيحة والتقدم واالزدهار
وتحصينهم وحاميتهم مام يهددهم ويشكل خطرا ً عليهم ،والوفاء لهم
بالوعود وااللتزامات الوطنية والدستورية واألخالقية ..وهذا النوع من
املسؤولية هو اهم املسؤوليات.

الحقوﻕ تﺆخﺬ وﻻ تعطى
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ﺛقافة الشعور بالمسﺆولية هي التي تدفﻊ
اﻵخرين لمراعاة الحقوﻕ والواجبات

ــــــــــعة

ـــــﺬرات

• أعداد وتحرير :حيدر عدنان  -صباح الطالقاين

ممثل املرجعية الدينية العليا السيد احمد الصايف
الجمعة  /٥ذو الحجة143٩ /هـ املوافق 201٨/٨/1٧م

ضرورة نشر ﺛقافة العلم والقضاء على الجهل

ان االنسان إذا كان يتمتع بثقافة معينة فإن هذه الثقافة ستقف
حاجزا ً بينه وبني ما يقع فيه من خديعة او خروج عن الطريق الصحيح،
رسب الخراب ألي مجتمعٍ عن طريق الجهل.
فعادة ما يت ّ
ولنا أن نتساءل عن مصدر ثقافة اإلنسان ومن أين يستقي معلوماته
ومن أين يتعلم؟! فالبد من وجود مصادر موثوقا بها للتزود بالثقافة
والعلم.
وأهم يشء عند اإلنسان عقله ..فهو يجب أن يراجع نفسه دامئاً
ويخاف ألنه مسؤول يوم القيامة عن أي كلمة تصدر منه ،ويف هذه
اآلية توضيح للمقصد (ان السمع والبرص والفؤاد كل أولئك كان عن ُه
مسؤوالً).
ال نريد أن ندخل يف مسائل أخرى لكن واقعاً هناك سياسية او
طريقة من التجهيل وعدم الوعي ،كأنه هناك استلذاذ ببقاء سطحية
الثقافة عىل هذا املستوى ،فاملتعلم إذا تعلّم أكرث ستظهر ل ُه حقائق
ويرفض كثريا مام يُقال ل ُه لكن إبقاءه عىل هذا املستوى أنفع آلخرين!
.
وهنا ال بد أن نؤكد ان مجتمعنا متنور وأصيل ،وثقافة شبابنا ال بد
أن ترتقي وال بد أن نتعلم علامً حقيقياً ،ألن ال َجهل مدعاة لنفوذ كثري
من األمور..
اقرأوا التاريخ جيدا ً وسرتون أن هناك مشاكل ج ّمة نشأت بسبب
الجهل .فالجهل مرض أخطر من املرض الجسدي ..ولذلك عندما نسمع
بعض كالم أبنائنا او نشاهد بعض أساليب نقل املعلومة واقعاً نُصاب
بإحباط بسبب تفﴚ حالة من الجهل يف هذه األمور...
ومن هنا ال بد أن نشري ال أن الكل مسؤول عن تفﴚ حالة الجهل،
ابتدا ًء من الفرد واألرسة وانتها ًء بأجهزة اإلعالم ،فاملعلم مسؤول
والطالب الذي يبلغ من العمر شيئاً أيضاً مسؤول عن البحث والتقيص
الستحصال املعلومة الصحيحة والتعرف عىل املصادر الصحيحة وهذا
رضوري يف بناء الشخصية...
اننا نعتقد أن هذا املوضوع يف غاية األهمية ،فاإلنسان إذا أراد ان
ويحصن نفسه عليه أن يتعلّم بالحد األدﻰﻧ عىل األقل ليك
يحمي نفسه
ّ
ال يكون جاهالً او يصبح وسيلة لنقل الجهل لآلخرين...

ممثل املرجعية الدينية العليا الشيخ عبد املهدي الكربالﻲﺋ
 /12ذي الحجة143٩ /هـ املوافق 201٨ /٨ /24م
مﻈلومية مدينة البﺼرة و مخاﻃر وساﺋل التواصل
اﻻجتماعي

تتواصل شكاوى املواطنني الكرام يف محافظة البرصة العزيزة حاملة شديد
معاناتهم من النقص الحاد يف املياه الصالحة للرشب وعدم صالحية مياه
االسالة ألي ستخدام البرشي ،وقد نتج عن استعامل بعض املواطنني للمياه
اصابة العديد منهم بالتسمم وبعض االمراض الجلدية ،وعىل الرغم من
املناشدات املكررة من املرجعية الدينية ومن جهات اخرى اال ان الجهود
حل لهذه املعضلة ولو بصورة مؤقتة ال تزال دون حدها
املبذولة لتحقيق ﱟ
االدﻰﻧ ،وانه ملن املؤسف جدا ً أن ال تجد هذه االزمة االنسانية – ال اليوم-
االهتامم املناسب لها من قبل الجهات الحكومية املختصة.
ان الواجب االنساين والوطني والرشعي يحتّم عىل الجهات والدوائر
وتنسق فيام بينها من اجل وضع حد ملعاناة أهلنا يف
املعنية ان تتعاون ّ
مدينة البرصة الكرمية وايجاد حل مناسب ورسيع ملشكلتهم وهو أمر ممكن
لو توفرت اإلرادة الجادة والن ّية الصادقة واالهتامم الكايف لدى املسؤولني يف
الحكومتني املركزية واملحلية.
ويف أمر آخر البد من الخوض فيه ،وهو ما يتعلق (مبنظومات التواصل
االجتامعي االلكرتونية وآثارها االجتامعية واألخالقية عىل الفرد واملجتمع)
نذك ُر مقدمة يف هذه الخطبة ونرتك التفاصيل ال الخطبة القادمة إن شاء
الله تعال ،فمن الظواهر املجتمعية التي سادت مجتمعاتنا مؤخرا اإلدمان
عىل استخدام مواقع التواصل االجتامعي وسوء االستخدام لها (أي االستخدام
املفرط وغري املنضبط بالضوابط الرشعية واالخالقية) حتى أصبح عند الكثري
من رضوريات الحياة التي ال ينفك عنها الصغري والكبري والرجل واملرأة
وأصبح مالزماً لإلنسان يف كل مفاصل حياته ولها دور أسايس يف صياغة الكثري
من املواقف العقائدية والثقافية واآلراء السياسية وتلقّي العادات والتقاليد
وتكوين اآلراء واالنطباعات االجتامعية ،والشك أن لهذه املنظومة دورا ً ايجابياً
كبريا ً – لو أحسن استخدامها ِ
ووظفت ملصالح الفرد واملجتمع يف مختلف
جوانب حياته -حيث انها س ّهلت التواصل االجتامعي الب ّناء وإزالة الحواجز
الزمانية واملكانية بني أبناء املجتمع الواحد واملجتمعات املختلفة واالطالع
عىل املعارف االنسانية املختلفة وثقافات الشعوب بسهولة وبرسعة بالغة.
ولذلك البد من توعية الفرد واملجتمع لآلثار السلبية االجتامعية واالخالقية
والسياسية للتوظيف غري الصحيح لهذه املنظومة وتقديم التوصيات الالزمة
التي تصب يف محاولة تغليب االستخدام االيجايب والب ّناء وهي كثرية...
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تحقيقات

التعايش السلمي
مطلبٌ انساني

مل يكن التعايش السلمي يف مسرية اإلسالم هدفاً ثانوياً او مطلباً غري جدّ ي يف كل مرحلة م ّر بها ديننا الحنيف ،واألدلة والشواهد عىل ذلك عديدة
ومتنوعة سواء ما جاء منها يف الذكر الحكيم او األحاديث الرشيفة او روايات أمئة أهل البيت عليهم السالم ،حيث كانت هذه الشواهد مسرية
مك ّملة لبعضها يف سبيل نرش التسامح والتعايش والسلم اإلنساين مبعناه السامي النبيل.
يف ملّفنا التايل نسلط الضوء عىل أهمية التعايش السلمي ،ورضورته كمطلب إنساين قبل أن يكون رضورة دينية وأخالقية واجتامعية.
•تحقيق :عامد بعو
• تحرير :صباح الطالقاين
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نذير عدنان خضري

القراءة الصحيحة للتش ّيع ضامن للسلم
والتعايش
ويف توضيح مهم ورضوري لكل ُمهتم
أن يعرفه ويتأمل ما جاء فيه ،قال ممثل
املرجعية الدينية الشيخ عبد املهدي
الكربالﻲﺋ يف إحدى خطب الجمعة" من
األمور املهمة هو االهتامم بالتعايش
السلمي مع مكونات املجتمع االخرى السيام
يف التحديات الراهنة ،فقد يتصور البعض ان
التش ّيع الصادق هو بطرح معتقدات مذهب
أهل البيت عليهم السالم مع االنتقاص من
غريهم والطعن بهم او التقاطع والتنابذ
والهجران ملخالفيهم ،بزعم انه من موجبات
الحفاظ عىل هوية التشيع وصيانة أتباع
األمئة عليهم السالم من التأثر باآلخرين,
مؤكدا ً" يف حني نجد ان القراءة الصحيحة
والواعية لسريتهم وما و ّجهوا به شيعتهم
تدعوهم ال طرح املذهب الحق بالحجة
والبهان مع رعاية التعايش السلمي مع
اآلخرين املبني عىل مخالطتهم ومعارشتهم
بالحسنى ومشاركتهم يف مناسباتهم وكف
اللسان عن التف ّوه مبا يﴘء اليهم ويخل
بالسلم األهيل ويرض بوحدة الصف أمام
األعداء والطامعني يف البالد وثرواتها".
وأورد ممثل املرجعية العليا يف أهمية هذا
الشأن رواية عن الصادق عليه السالم لبعض
شيعته جاء فيها( :عليكم بتقوى الله وصدق
الحديث وأداء األمانة وحسن الصحبة مل َن
صحبكم وإفشاء السالم وإطعام الطعام،
صلّوا يف مساجدهم وعودوا مرضاهم
واتبعوا جنائزهم فإن أيب حدثني ان شيعتنا
اهل البيت كانوا خيار من كانوا منهم ،ان

أنصار األسدي

د .احمد االزيرجاوي

كان فقيه كان منهم وإن كان مؤذّن كان
منهم ،وإن كان إمام كان منهم ،وإن كان
صاحب أمانة كان منهم ،وإن كان صاحب
وديعة كان منهم ،وكذلك كونوا ،ح ّببونا ال
الناس وال تبغضّ ونا إليهم).
مق ّومات التعايش السلمي
ويف مراجعة ملصطلح التعايش السلمي
تح ّدث عضو اللجنة العليا للتعايش والسلم
املجتمعي يف العراق نذير عدنان خضري
قائالً" ظهر مصطلح التعايش السلمي يف
املجال السيايس يف فرتة خمسينيات القرن
املاض ,وأول من استعمل هذا املصطلح يف
املجال السيايس هو الرئيس الرويس األسبق
خرتشوف ,وأراد من مصطلح التعايش
السلمي الوصول ال حالة من الوئام بعد
سنوات ُعرفت بسنوات الحرب الباردة بني
الرشق االشرتايك والغرب الرأساميل ,مبيناً" ان
مصطلح التعايش السلمي وإن بدأ استعامله
يف عامل السياسة للمعنى الذي أُطلق ألجله
إال انه رسعان ما تم تداوله يف علم االجتامع
كمصطلح يقابل مصطلحات الرصاعات
والنزاعات األهلية والحروب الطائفية".
وأضاف خضري" ومن معناه االجتامعي
تطورت نظرة البلدان نحو تطبيقات هذا
املفهوم الجديد ،كحل للتنوع واالختالف
والتضاد املوجود يف الغالبية العظمى من
بلدان العامل ...فالعامل الذي يتكون من
أكرث من مائتني وعرشين دولة ذات سيادة
ومعرتف بها يف األمم املتحدة ،تشكّل فيه
الدول التي ال تحتضن التنوع العرقي
والديني واالثني نسب ًة اقل من  10%لذا

نحن نتكلم عن حاجة  90%من دول العامل
ال التعايش كضامن للسالم واالستقرار
والتنمية".
وأوضح" ان مقومات التعايش السلمي
تنقسم ال قسمني:
األول :ما هو مشرتك بني جميع املجتمعات
(كالعدالة االجتامعية ،التنمية املستدامة،
التعليم ،املشاركة السياسية) .وهذه هي
ذاتها العنارص املك ِّونة للهوية الوطنية لكل
مجتمع.
أما القسم الثاين فيضم مق ّومات يختص
بها مجتمعنا العراقي كالدين ,العشائر,
الثقافة املجتمعية ،والسلوكية .
ويختم خضري قائال" بخالف ذلك ،أي إذا
انعدم التعايش السلمي يف املجتمع سوف
يكون التايل:
 .1تص ّدع الثقة بني أفراد املجتمع.
 .2االنقسام املجتمعي الذي يولّد ضياع
فرص التنمية.
 .3االقتتال الطائفي.
 .4الفساد االداري الناتج عن املحاصصة
التي ستكون العالج الرسيع لالقتتال
والرصاع.
االختالف أمر ايجايب
رئيس قسم العلوم الرتبوية والنفسية يف
جامعة كربالء الدكتور احمد االزيرجاوي
أفاد" ان مفهوم التعايش السلمي من
املفاهيم املهمة يف أي مجتمع كان ،وت ُكتسب
أهمية هذا املفهوم من حيث احتياجه ال
الجانب التطبيقي ،ألن جل مشاكلنا حدثت
بسبب عدم تطبيق او فهم التعايش السلمي،
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الذي يعني يف ما يعنيه أن أحرتم أفكار وآراء
اآلخرين يف الوقت الذي يبادلوين هم أيضاً
هذا الشعور ،ويوضح قول احد الفالسفة يف
هذا األمر (أنا مختلف معك ولكني مستعد
أن أدفع حيايت يف سبيل أن تقول ما تريد).
وأوضح د .احمد" لذلك إن أردنا أن
نكون متحابّني مع بعضنا ونحظى بتعايش
سلمي صحيح ونخلق مجتمعاً متجانساً ال
بد  -أوالً -أن أحرتِم لونك وشكلك ولغتك
اتفقت معي أم اختلفت،
وعقيدتك سواء
َ
َ
وشخصك ووظيفتك
وثانياً أن احرتِم وجودك
سواء كنت كبريا ً او صغريا ً ...وهنا يأيت قول
رسول الله صىل الله عليه وآله مصداقاً
واضحاً وضوح الشمس يف كون االختالف
يشء ايجايب وليس سلبي حيث جاء يف
الحديث النبوي( :اختالف أمتي رحمة).
مؤكدا ً" قد نجد التعايش السلمي كحاالت
فردية او نجده يف فئات معينة لكننا نطمح
ألن يكون ظاهرة كبرية تأخذ حيزا ً اجتامعياً
مؤثرا ً".

اإلسالم وترسيخ التعايش
الشيخ أنصار األسدي تح ّدث عن املفاهيم
التي ركز عليها اإلسالم ومنها التعايش
السلمي قائالً" التعايش من املفاهيم
التي ركّز عليها الرشع الحنيف وأوالها
عناية استثنائية ،حتى ُعدت مبدأً من
مبادئه السامية ،وقد كان مفهوم التعايش
السلمي من اآلليات التي اعتمدها اإلسالم
يف معالجة التنوع العقدي ،واالختالف
الديني الذي ألِفته البالد اإلسالمية كنتيجة
حتمية الحتضانها مختلف الرساالت ،وذلك
رصح القرآن بخامتية اإلسالم لسائر
بعد أن ّ
الرشائــع الساموية ،واختتام الرسل عليهم
السالم بالنبي محمد صىل الله عليه وآله،
املرض عند الله إمنا هو اإلسالم،
وأن الدين يّ
دون غريه من األديان الساموية األخرى.
رسخ
وأكد أن" النبي صىل الله عليه وآله ّ
مبدأ التعايش بني املسلمني أنفسهم ،وبني
املسلمني وغريهم عىل عدة أسس تتمثل
فيام ييل:
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أوالً :املواطنة ،حينام استقر النبي صىل
الله عليه وآله يف املدينة املنورة بعد الهجرة
إليها َّأسس نظاماً عاماً أساسه التعايش
السلمي ،وباملصطلح الحديث فإنه أرىس
مبدأ املواطنة ,فكانت دعوته صىل الله عليه
وآله تعتمد السالم منهاجاً ،والتسامح سلوكاً،
فقد بدأ دعوته بالحكمة ،واملوعظة الحسنة،
يتخل يوماً عن الرفق ،واللني يف القول،
ومل َّ
والعمل بقول الله تعاىل{ :ا ْد ُع إِ ىَل َسبِيلِ َربِّ َك
بِال ِْح ْك َم ِة َوالْ َم ْو ِعظَ ِة الْ َح َس َن ِة َو َجا ِدلْ ُه ْم بِالَّ ِتي
ِه َي أَ ْح َس ُن} (النحل.)125:
ثانياً :احرتام آدمية اإلنسان ،فاإلسالم
يتعامل مع جميع طوائف البرش املختلفة
من خالل مبدأ التكريم اإللهي لإلنسان،
والذي يتمثل يف قوله تعاىلَ { :ولَ َق ْد كَ َّر ْم َنا بَ ِني
َآ َد َم َو َح َملْ َنا ُه ْم فيِ ال رَ ِّْب َوالْبَ ْح ِر َو َر َزقْ َنا ُه ْم ِم َن
الطَّ ِّي َب ِ
ات َوفَضَّ لْ َنا ُه ْم َعلىَ كَ ِثريٍ ِم َّم ْن َخلَ ْق َنا
تَف ِْضيلاً } (اإلرساء)70 :
وقوله{ :لَ َق ْد َخلَ ْق َنا الإْ ِن َْسا َن فيِ أَ ْح َسنِ
ِيم} (التني.)4 :
ت َ ْقو ٍ

صباح محسن كاظم

ثالثاً :الحرية ،وهي من أبرز معامل
التعايش السلمي؛ ومن أكب مظاهر الكرامة
اإلنسانية ،والطريق إل اإلميان الصحيح،
واملسئولية ،حيث تركت الرشيعة لإلنسان
حرية االختيار ،واملشيئة دون جب ،أو إكراه
عىل الدين الحق ،قال تعالَ { :وقُلِ الْ َح ُّق ِم ْن
َربِّ ُك ْم فَ َم ْن شَ ا َء فَلْيُ ْؤ ِم ْن َو َم ْن شَ ا َء فَلْيَ ْك ُف ْر}
(الكهف ،)29:وقال{َ :ال إِكْ َرا َه ِيف الدِّينِ قَد
تَّبَ َّ َني ال ُّرشْ ُد ِم َن الْغ َِّي فَ َمن يَ ْك ُف ْر بِالطَّاغ ِ
ُوت
َويُ ْؤ ِمن بِاللَّ ِه فَق َِد ْاستَ ْم َس َك بِالْ ُع ْر َو ِة الْ ُوثْق َٰى
َال ان ِف َصا َم لَ َها َواللَّ ُه َس ِمي ٌع َعلِي ٌم} (البقرة
.)256
رابعاً :العدالة ،وهي من أهم األسس التي

خلود خليل

إياد املعموري

نرشها اإلسالم منذ أول لحظة ،وأمر الله
تعايل بها{ :إِ َّن اللَّ َه يَأْ ُم ُركُ ْم أَ ْن ت ُ َؤ ُّدوا ْاألَ َمان ِ
َات
إِ َل أَ ْهلِ َها َوإِذَا َح َك ْمتُ ْم بَ ْ َني ال َّن ِ
اس أَ ْن ت َ ْح ُك ُموا
بِالْ َع ْد ِل إِ َّن اللَّ َه نِ ِع َّام يَ ِعظُ ُك ْم ِب ِه إِ َّن اللَّ َه كَا َن
َس ِمي ًعا بَ ِص ًريا}(النساء)58 :؛ فأم َر بالعدل بني
الجميع ،ومل يقل :وإذا حكمتم بني املسلمني
بل قال :وإذا حكمتم بني الناس ليشمل
الجميع.
خامساً :الب ،وحسن العرشة واملعاملة،
وقد أمر الله تعال يف القرآن الكريم املسلمني
بب مخالفيهم يف الدين ،الذين مل يتعرضوا
لهم باألذى والقتال ،فقال{َ :ال يَ ْن َهاكُ ُم
اللَّ ُه َعنِ ال َِّذي َن لَ ْم يُقَاتِلُوكُ ْم ِيف الدِّينِ َولَ ْم

يُ ْخ ِر ُجوكُ ْم ِم ْن ِديَا ِركُ ْم أَ ْن ت َ َُّبو ُه ْم َوتُق ِْسطُوا
إِلَ ْي ِه ْم إِ َّن اللَّ َه يُ ِح ُّب الْ ُمق ِْس ِط َني؛ إِمنَّ َا يَ ْن َهاكُ ُم
اللَّ ُه َعنِ ال َِّذي َن قَاتَلُوكُ ْم ِيف الدِّينِ َوأَ ْخ َر ُجوكُ ْم
ِم ْن ِديَا ِركُ ْم َوظَا َه ُروا َع َىل إِ ْخ َرا ِج ُك ْم أَ ْن
ت َ َولَّ ْو ُه ْم َو َم ْن يَتَ َولَّ ُه ْم فَأُولَ ِئ َك ُه ُم الظَّالِ ُمونَ}
(املمتحنة.)8:
الدعوة بالحكمة واملوعظة
الباحث صباح محسن كاظم أدل متحدثاً"
مث ّة طروحات يف تراثنا اإلسالمي عن التعايش،
وبناء السالم والوئام ،واملحبة بني جميع
العقائد واألديان ،وذلك من املنطلق القرآين
(إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم
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ّ
المشرفة في معنى التعايش،
هناك مئات الشواهد
كتبناها من واقعنا المعاصر

شعوباً وقبائل لتعارفوا) وهنا التحديد يف
التعارف -التقارب -التفاهم -التعاون ،ال
التقاطع والتنازع والتناحر ،فالدعوة حددها
القرآن بالحكمة واملوعظة الحسنة والجدال
ِ
الحسن.
وأضاف كاظم" لقد أكد نبينا الحبيب
بسريته العظيمة ،مبدأ التعايش بني الجميع،
بأحاديث رشيفة عديدة ومنها (خري الناس
من نفع الناس) و(ال فرق بني عريب وأعجمي
إال بالتقوى) ,والحديث النبوي يرادف
مئات اآليات التي تؤكد عىل التعاون عىل
الرب واالبتعاد عن اإلثم واالعتداء والعنف,
وكذلك ما ورد عن أمري املؤمنني عيل عليه
السالم ,يف مقولته املعروفة (الناس صنفان
إما أخ لك يف الدين أو نظري لك يف ال َخلق).
جسده نواب األمئة وتاريخ
مؤكدا ً" هذا ما ّ
املرجعية وآخرها مقولة املرجع الديني
األعىل السيد عيل الحسيني السيستاين(دام
ظله الوارف) يف أهلنا الس ّنة ،حيث قال أنهم
(أنفسنا) كدليل حي عىل التعايش واالحرتام
واملحبة والوئام".

‚‚

‚‚

وخت َم كاظم" هناك مئات الشواهد
رشفة يف معنى التعايش ،كتبناها من
امل ّ
واقعنا املعارص ،كحادثة الشهيد عثامن
العبيدي يف جرس األمئة ببغداد الذي ض ّحى
بنفسه من اجل انقاذ حياة أناس دون أن
يعرف انهم من هذا املذهب او ذاك ،فضالً
الواقع واآلمال
عن تضحيات الحشد الشعبي يف مناطق
اخواننا الس ّنة لتحريرهم من براثن تنظيم فيام قالت املرشدة الرتبوية خلود خليل"
داعش االرهايب ..نحن تعلّمنا من أمئتنا من معاين التعايش السلمي التآلف والسالم
وتق ُّبل الفكر والرأي اآلخر ،بغض النظر عن
احرتام اآلخر وإن اختلف معنا".
اختالف الجنس واللون وال ِعرق".
مب ّينة" قبل ع ّدة سنوات كان هناك
دور اإلعالم
ومن جانب آخر تحدث اإلعالمي إياد وجود واضح للتعايش السلمي ولكن بعد
املعموري ،عن واقع اإلعالم يف دعم وترسيخ التحوالت التي حدثت وأعامل العنف
التعايش فقال" ان دور اإلعالم ضعيف بهذا واإلرهاب والفساد يف الطبقة السياسية ويف
الخصوص ألسباب عديدة ،ترتكز حول تبعية الجهات الحكومية واالنفتاح غري املسبوق
أغلب الوسائل اىل جهات سياسية وأحزاب الذي شهده املواطنون عىل التكنولوجيا،
مموِلة تسعى اىل ضخ أفكارها يف املجتمع تح ّو َل التعايش السلمي اىل شعار نحاول
دون مراعاة قضايا التعايش والسلم األهيل ".إثباته عىل ارض الواقع بصعوبة بالغة".
أضاف املعموري" من جانب آخر نالحظ
ان وسائل اإلعالم مل تستثمر أجواء االنتصار
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عىل اإلرهاب بحيث تدعم هذا التو ّجه يف
سبيل نرش السلم األهيل ،من خالل انتاج
الربامج واملسلسالت واألفالم ،لرتسيخ األفكار
االيجابية ونبذ الطائفية ومحاربة التطرف
وتوثيق بطوالت أبناء شعبنا وتضحياتهم"...

رﺅﻯ

المرﺟعية اﻻبوية بين اﺣتﻼﻝ الموﺻل وعطش البصرﺓ
اليخفﻰ عىل املتتبع االهتامم البالﻎ الذي اولته املرجعية الدينية العليا ازاء ازمة شحة املياه وتلوثها يف محافظة البرصة،
اذ انها تناولت تلك املشكلة اكﺮﺜ من مرة يف خطب الجمعة ثم اوفدت عدد من الخرباء العاملني يف العتبتني املقدستني اىل
البرصة من خالل ممثليها يف كربالء ،حتﻰ وصل بها الحال اىل ارسال ممثلها السيد احمد الصايف ليقف عن كثب ويتابع
االمور ويعالج املشكلة بارسع وقت .كام ان ممثلها الشيخ عبد املهدي الكربالﻲﺋ كشف يف وقت سابق عن حجم املشاريع
التي تبنتها العتبة الحسينية املقدسة يف محافظة البرصة والتي من بينها مستشفﻰ متخصﺺ باالمراض الﴪطانية ،فضال عن
مشاريع تحلية املياه ومشاريع قرانية واخرى اعالمية ومشاريع مستقبلية.
وهنا البد من االجابة عىل عدد من التسائالت
التي تداولها البعض عب منصات التواصل االجتامعي
او طرحها البعض االخر عىل شاشات التلفاز عن
سبب هذا االهتامم الكبري مبحافظة البرصة يف وقت
تعاين فيه جميع املحافظات العراقية من تلكؤ يف
الخدمات وغياب االهتامم الحكومي ،فيام تساءل
اخرون هل ان املرجعية ستقوم بنفس االجراءات
لو كانت هنالك شحة وتلوث للمياه يف محافظات
املوصل او االنبار او صالح الدين او غريها من
محافظات شامل وغرب العراق.
وبطبيعة الحال ان الجواب عىل تلك التسائالت
واضح كوضوح الشمس واليحتاج ال شواهد الثباته.
نعم ،ان املرجعية الدينية العليا التي عرفت
مبواقفها الوطنية واالبوية سيكون لها موقف خاص
يف حال استشعرت اي خطر يصيب العراق من
شامله وحتى جنوبه ،ولعل الجميع كان عىل مسمع
ومرأى من فتوى الدفاع الكفاﻲﺋ التي اطلقتها بعد
ان تعرض اهايل املوصل للخطر ،فلبى ندائها خرية
ابناء البلد من اقﴡ جنوبه للدفاع عن اخر شب
من شامله.
وهنا البد من االشارة ال الشواهد التاريخية التي
تثبت ان املرجعية الدينية كانت والزالت صامم
امان ،وانها مبواقفها الوطنية انقذت البلد من
مخاطر ومحن ونكبات عصفت به ابان االحتالل
العثامين والبيطاين وحتى وقتنا الحارض.
ولو استعرضنا مواقف املرجعية يف العراق ملائة
عام سابقة نجد ان من بني تلك املواقف البطولية
للمرجعية الدينية هو وقوفها بحزم ضد االحتالل
البيطاين للعراق كانتفاضة النجف االرشف عام
 1918وثورة العرشين التي انطلقت رشارتها من

كربالء وبالتحديد من مرقد االمام الحسني عليه
السالم التي اجبت الحكومة البيطانية ال تغيري
سياستها يف العراق ،ومن ثم ارصارها عىل قيام
املؤمتر العام وتأليف حكومة منتخبة من الشعب
العراقي ال من املندوب السامي البيطاين ،واختيار
شخصية عراقية الدارة البلد.
وكذلك مواقفها طيلة حكم حزب البعث منذ
عام  1968ودعوتها للشعب العراقي بالصبوتجنب
القمع والقتل ،فضال عن مواقفها البطولية يف عدم
دعمها للحروب التي قام بها النظام املقبور.
كام البد من االشارة ال فتوى املرجع الديني
السيد محسن الحكيم (قدس) بعدم قتال الكرد يف
ستينيات القرن املاض النهم عراقيون ومسلمون
ومستضعفون.
ومواقفها الوطنية والبطولية يف االنتفاضة
الشعبانية املباركة عام ( )1991وحتى سقوط
النظام البائد رغم االقامة الجبية التي تعرضت لها
والتشديد املكثف من قبل ازالم النظام البائد.
كام الميكن ان يتسع املجال ال رسد املواقف
الوطنية والبطولية لها بعد سقوط النظام البائد
واجبار الحكومة االمريكية عىل تشكيل الحكومة
العراقية املنتخبة واالستفتاء عىل الدستور وغري ذلك،
ال جانب مواقفها من الفتنة الطائفية وبالخصوص
حادثة تفجري مرقدي العسكريني عليهام السالم،
فضال عن دعوتها للشعب العراقي يف فتوى الدفاع
الكفاﻲﺋ للدفاع عن االرض والعرض واملقدسات،
ومواقفها الحالية من تشكيل الحكومة العراقية.
فاملرجعية الدينية كانت والزالت لكل العراق
ولجميع العراقيني مبختلف طوائفهم وقومياتهم.

والء الصفار  /العراق
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مقاﻻت

قراءات في

نصوﺹ النﻬﻀة الحسينية

د .الشيخ عامد الكاظمي

إنﱠ النهضة الحسينية الخالدة قد كتبت لﻸجيال بدماء شهدائها طريق الخلود ،وسبيل الحرية واإلباء،
وال ميكننا أنْ نعرف حقيقتها ما مل نقرأ تلك النهضة قراءة تحليلية دقيقة ،توازي أهدافها املقدســة،
وشــخوصها الذين ضحوا بأنفســهم يف ســبيلها ،وإحدى تلك القراءات تكمن يف تحليل نصوص سيد
الشــهداء (عليه الســالم) الصــادرة عنه يف يوم عاشــوراء ،وما قبله ،فقــد وردت عنه مجموعة من
األحاديــث التي تســتحق القراءة والتأمــل للتع ﱡرف عىل أهداف عظيمة ،وأحاول يف هذه الســطور
بإيجاز أنْ أسلط الضوء عىل حديث واحد من سلسلة أحاديثه (عليه السالم).

قال اإلمام الحسني (عليه السالم)(( :إِ ِّين ال أَ َرى امل َ ْوتَ
إِال َسعا َدةًَ ،وال َحيا َة َم َع الظَّاملِ َني إال بَ َر ًما)).
نحــاول قبل دراســة هذه املقولــة املباركة تعريف
أهم الكلامت التي تحتــاج إل بيان يف اللغة ،لنتعرف
عىل أبعاد األلفاظ التي ٱستعملها اإلمام الحسني (عليه
السالم) يف خطاباته.
ِ
بالتحريك
والــب ُم
(الب ُم)(( :هــو ُّ
الســ ْؤ ُم والضَّ َج ُرَ َ ،
ََ
رس بَ َر ًما إذا َس ِئ َم ُه فهو بَ ِر ٌم ضَ جِر،
مصد ُر بَ ِر َم باألَ ْم ِر بالك ِ
وقــد أَبْ َر َم ُه فال ٌن إبْرا ًما أي :أَ َملَّ ُه وأَضْ َجر ُه ف َ َِب َم وت َ ََّب َم به
ت َ َُّب ًما ،ويُقال :ال ت ْ ُِب ْم ِني بكَرث ِة فُضولِ َك ،يَ ْ َب ُم بَ َرماً بالفتح،
إذا َس ِئ َم ُه و َملَّ ُه)))1( .
إ َّن هذا املقطع من حديثه (عليه السالم) عندما كان
متوج ًهــا يف طريقه إل كربالء إذ وقف بـ(ذي ُح َســم)
( )2وألقى خطبته التي جاء فيها مخاط ًبا أصحابه بعد
أنِ ٱلتقــى به جيش ٱبــن زياد بقيادة الحــر بن يزيد
الرياحي(( :فحمد الله وأثنى عليه ثم قال :إنه قد َ
نزل
فإين ال أرى املوتَ إال سعادةً،
من األم ِر ما قد ترون ِّ ....
والحيا َة مع الظامل َني إال بر ًما)))3( .
فاإلمام الحســني (عليه السالم) يقرر يف هذه املقولة
مسألتني مهمتني من املسائل التي أكدت عليها الرشيعة
اإلسالمية املقدسة وهام :الشهادة ،ونبذ الظلم.
والقرآن الكريم والســنة الرشيفة قــد قررتا هذين
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املبدأيــن اللذيــن أشــار إليهام اإلمام الحســني (عليه
السالم) يف خطبته ،وهو بذلك يدعو الناس إل االرتباط
بتعاليم الرشيعة املقدسة ،وإحياء هذه املبادىء بعدما
عمل الظاملون عىل إماتتها يف نفوس املسلمني؛ ليجعلوا
منهــم أم ًة خاملــ ًة ال يهمها أمــر دينهــا ورفعته ،بل
الخضوع والخنــوع للحاكم مهام كانت صفاته ،فاملهم
هو الطاعة واإلذعان له ،فأراد الحســني (عليه السالم)
أ ْن يؤكِّــد لألمة أنها ال ميكــ ُن أ ْن تَحيى حياة كرمية إال
برتك الدنيا واالبتعاد عن لذاتها ،وتوطني النفس للقتل
عب عن املوت يف ســبيل
يف ســبيل الله تعــال ،لذلك َّ َ
ذلك بـ(السعادة) ،ويف ذلك كامل الهدف الذي يبتغيه
اإلنسان املؤمن من الوصول إل الله تعال.
ومن اآليات املباركة التــي أكدت هذا املعنى قوله
تعالَ ﴿ :والَ تَ ْح َس َ َّﻦﺒ ال َِّذي َن قُ ِتلُوا ِيف َسبِيلِ اللَّ ِه أَ ْم َواتًا بَ ْل
أَ ْح َيــا ٌء ِع ْن َد َربِّ ِه ْم يُ ْر َزقُو َن * فَر ِِحــ َني مبِ َا َآتَا ُه ُم اللَّ ُه ِم ْن
رشو َن بِال َِّذي َن لَ ْم يَلْ َحقُوا ِب ِه ْم ِم ْن َخلْ ِف ِه ْم
فَضْ لِ ِه َويَ ْســتَ ْب ِ ُ
رشو َن ِب ِن ْع َم ٍة
أَالَّ َخ ْو ٌف َعلَ ْي ِه ْم َوالَ ُه ْم يَ ْح َزنُو َن * يَ ْســتَ ْب ِ ُ
ِمــ َن اللَّ ِه َوفَضْ لٍ َوأَ َّن اللَّ َه الَ يُ ِضي ُع أَ ْج َر الْ ُم ْؤ ِم ِن َني﴾ (،)4
فإ َّن هذه اآليات مــن أوضح آيات القرآن الكريم التي
يُ َع ُّد الحسني واملستشهدون معه من أعظم مصاديقها،
فأي ســعاد ٍة
وهــي عــني ما أشــار إليهــا يف كلمتــهُّ ،
أعظــم من ســعادة لقاء اللــه تعال بدماء الشــهادة،

والحياة الحقيقية الرسمديــة عند الله تعال ،والخلود
األبــدي ،واملفرسون قد ذكروا ذلك يف تفاســريهم ،إذ
قــال الزمخــرشي (ت٥3٨هـــ1143/م)(( :واملعنــى:
تبني لهم من حــال َم ْن تركوا خلفهم
ويســتبرشون مبا َّ َ
من املؤمنني ،وهــو أنهم يُبعثون آمنني يــوم القيامة،
بَ َّرشهــم اللــه بذلك فهم مســتبرشون بــه ،ويف ذكر
حال الشهداء وٱستبشــارهم َمب ْن خلفهم بعثٌ للباقني
بعدهــم عىل ٱزديا ِد الطاعة ،والج ِّد يف الجهاد ،والرغب ِة
يف نيل منازل الشهداء ،وإصاب ِة فضلهم ،وإحام ٍد لحال
َم ْن يرى نفســه يف خري فيتمنــى مثله إلخوانه يف الله،
وبرشى للمؤمنني بالفوز يف املآب)))٥( .
فهذه إحدى أبعاد الشــهادة وآثارها عىل اإلنســان
وهــي حقيقــ ٌة يجب علينــا أ ْن نتأمل فيهــا ،وهو أ َّن
الشــهادة تخلِّ ُد اإلنســان الخلود الحقيقــي عند الله
تعال ،وقد أشــار النبي (صىل الله عليه وآله) يف بيان
شــعور الشــهداء وأثر هذه النعمة عليهم بقولهَ (( :ما
رس َهــا أَنَّ َها تَ ْر ِج ُع
ِمــ ْن نَف ٍْس متَ ُــوتُ لَ َها ِع ْن َد اللَّ ِه َخ ْ ٌري يَ ُ ُّ
إِ َل ال ُّدنْيَا َ ،والَ أَ َّن لَ َها ال ُّدنْيَا َو َما ِفي َها إِالَّ الشَّ ــهِي ُد  ،فَ ِإنَّ ُه
ــل ِيف ال ُّدنْ َيا لِ َام يَ َرى ِم ْن فَضْ لِ
يَتَ َم َّنــى أَ ْن يَ ْر ِج َع  ،فَ ُي ْقتَ َ
الشَّ َها َد ِة)))٦( .
إ َّن اإلمام الحســني (عليه الســالم) باستشــهاده قد
ﭐكتســب الخلود العظيم يف األمة ،فصار يوم عاشوراء
أعظم مدرســة للذين يبحثون عن الحيــاة الحقيقية،
وإل الذيــن يريدون إقامــة الحق والعــدل بني أبناء
املجتمع ،من خالل عدم املباالة بلذات الدنيا وزخارفها،
والتضحية بها يف ســبيل املبادىء الســامية ،ويف سبيل
تطبيق الرشيعة املقدسة ،وقد رأينا عىل مدى التأريخ
كرثة الذين تأث َّروا بالنهضة الحسينية ومبادئها ،وحملوا
لواءها شــعا ًرا للشــهادة ،والبطولة واإلباء ،وما رأيناه
مــن تضحيات عظيمــة للمجاهدين الذيــن لبَّوا نداء
املرجعية الدينية يف فتوى الدفاع الكفاﻲﺋ عن املقدسات

ألعظم شــاهد
عــىل خلــود
عاشــوراء يف ضمري
األمــة ،فخرجــت تلك
الثلة املجاهدة تلبي نداء
املرجعيــة ،مســتلهمة مــن
مدرسة عاشــوراء روح التضحية
والفداء ،فســطَّرت أروع البطوالت
عىل صفحات التأريخ.
وأما الحياة يف الدنيا مع والية الظاملني
فإنها ال تورث إال َّ
الذل والهوان وســخط الله
تعال ومصري اإلنســان إل النار ،وقد َحذَّر الله
تعــال إذ قال محــذ ًرا عن التعاون معهــمَ ﴿ :والَ
تَ ْركَ ُنوا إِ َل ال َِّذي َن ظَلَ ُموا فَتَ َم َّســ ُك ُم ال َّنا ُر َو َما لَ ُك ْم ِم ْن
رصونَ﴾ ( ،)٧واألحاديث
ُدونِ اللَّــ ِه ِم ْن أَ ْولِ َيا َء ث ُ َّم الَ تُ ْن َ ُ
يف التحذير من مــواالة الظاملني والتعاون معهم كثرية
يف روايات أهل البيت (عليهم السالم) ،روي عن اإلمام
بالظلم،
((العامــل
ُ
الصــادق (عليه الســالم) أنه قال:
ِ
واملعــ ُني ل ُه ،والراض بــ ِه ،رشكا ُء ثالثت ُه ْم)) ،)٨( .وقال
(عليه السالم)َ (( :م ْن عذ َر ظامل ًا بظلم ِه سلَّ َط الل ُه عليه
يســتجب لــه ،ومل يأج ْرهُ الل ُه
َم ْن يظلم ُه ،فإ ْن دعا مل
ْ
عىل ظالمت ِه)))٩(.
فاإلمام الحسني (عليه الســالم) هو ترجامن القرآن
درســا
يكتب ً
وربيبه وأراد من خالل تلك الكلامت أ ْن َ
إميان ًّيــا خال ًدا مبــداد دمائه ،وبقرطــاس أرض كربالء؛
لتكون هذه البقعة قبل َة األحرار دون سواها ،وليكون
الحسني ســيد الشهداء ما دام للشــهاد ِة ِذكْ ٌر إل يوم
القيامة ،كام هو ســيد شــباب أهل الجنــة ما دامت
الجنان خالدة بإذن اللــه تعال ،ألنه يؤمن بأ َّن املوتَ
ِ
العيش بذ ﱟُل.
بع ﱟز خ ٌري من

( )٥تفسري الكشاف ج 1ص.4٦٧
( )1لسان العرب ،ٱبن منظور مادة (برم).
( )2ذو ُح َسم :بالضم ثم الفتح ،ويروى بضمتني ( ُح ُسم) وهو ٱسم ( )٦ميزان الحكمة ،محمد الريشهري ،ج 4ص.1٥1٥
( )٧سورة هود :اآلية .113
موضع يف شعر النابغة .معجم البلدان ،الحموي ج 2ص.2٥٨
( )٨الكايف ،الشيخ الكليني ج 2ص.333
( )3تأريخ األمم وامللوك ،الطبي ج  / 4ص . 30٥
( )٩املصدر نفسه ج 2ص.334
( )4سورة آل عمران :اآليات .1٧1-1٦٩
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تقارير

مايكل نايتس:

الفتوى حمتْ بغداد والمرحلة القادمة لتفعيل
المعاهدة اإلستراتيجية
• تقرير :صباح الطالقاين • ترجمة :حيدر املنكويش

أكد الخبري االسرتاتيجي األمرييك مايكل نايتس" ان القوات التابعة
للعتبات املقدسة وخالل عمليات التحرير كسبت ثقة املواطنني يف
املحافظات التي تم تحريرها مثل صالح الدين وبيجي وغريها ،وأن
عملها جيد جدا ً وأن كل شخص هناك يثق بهذه القوات".
وأشا َد نايتس يف حواره مع موفد العتبة الحسينية اإلعالمي ،بفتوى
املرجعية املتعلقة بالدفاع عن العراق مب ّيناً" يجب القول أن الفتوى
قد حمت بغداد وسامراء ،وأعطت الدافع للمقاتلني للقتال بعد
انهيار الجيش وساعدت القوات االمنية الستعادة املعنويات والروح
القتالية" .مستدركاً" ان الحكومة يجب أن تعيد تنظيم القوات التابعة
للحشد الشعبي ودمجها ضمن القوات األمنية بصورة كاملة"...
ويف ر ّده عىل سؤال حول قدرة الحكومة القادمة عىل ادارة حقيقية
للبالد مع مالحظة الجدل الواسع بشأن االنتخابات ونتائجها قال
نايتس أن " هنالك مشاكل ج ّمة يف هذه االنتخابات نتيجة فقدان
العديد من األصوات ،وعدم إمكانية الكثري من اإلدالء بأصواتهم،
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وامل َطالب بإعادة الفرز ،ولكن ذلك ميكن تجاوزه إن كانت هنالك
ارادة حقيقية وعمل بوترية أرسع ،وبحسب اعتقادي يجب أن يكون
هنالك إعادة عد وفرز حتى لو استغرق هذا األمر بعض الوقت".
أما فيام يتعلق بتشكيل الحكومة فرأى نايتس امكانية ذلك يف حال
تظافر الجهود ،مب ّينا" بالرغم من إين لست عراقياً لكن يهمني ما
يجري عىل الساحة العراقية ،ألننا نرغب بتأسيس حكومية دميقراطية
ورئيس وزراء قوي قادر عىل ادارة البالد ،ويف سبيل تحقيق ذلك
يجب أن يكون هنالك تضحية من بعض األطراف لغرض تشكيل
الحكومة ،وأن تتو ّحد الكتل وخصوصاً الشيعية التي ستقود اىل
حكومة قوية ليس فقط للشيعة وإمنا للعراق ككل.
أفصح نايتس عن تقييمه لتجربة اإلسالم السيايس
ويف محور آخر
َ
يف العراق قائالً" بشكل عمومي ان اإلسالم السيايس يف العراق وبعد
عام  2003ميكن أن نعتربه تجربة جيدة ومنظّمة ،ألن املتص ّدين لهذا
الجانب يُعتربون من الطبقة املثقفة ،وميتلكون تنظيم عال"...

• القوات التابعة للعتبات املقدسة كسبت ثقة املواطنني يف املحافظات املحررة.
• اإلسالم السيايس يف العراق بعد عام  2003ميكن أن نعتربه تجربة جيدة ومنظّمة ،ألن املتصدّ ين يُعتربون من الطبقة
املثقفة وميتلكون تنظيام عاليا.
• الحكومة يجب أن تعيد تنظيم الحشد الشعبي ودمجه ضمن القوات األمنية بصورة كاملة.
• املرحلة القادمة ستشهد تفعيل املعاهدة اإلسرتاتيجية لتشمل االستثامر والقطاع املرصيف.
رِ
معتبا ً" ان األحزاب اإلسالمية كانت منظّمة بعد سقوط النظام
السابق يف العراق تنظيامً جيدا ً وعملها أيضا أكرث تنظيامً من بقية
األحزاب ،ولكن ميكن أن يكون للظروف املعقدة التي أعقبت عام
 2003أثرا ً عىل العملية الدميقراطية ،ألسباب تعود لتأسيس هذه
العملية الصعبة ،مع عدم إغفال وجود سياسيني يفكرون بأنفسهم
ومصالحهم ،من الذين استلموا الحكم"..
وع ّر َج الحديث عىل املعاهدة اإلسرتاتيجية بني العراق والواليات
املتحدة وإمكانية تفعيلها خدمة للمصالح املشرتكة ،فأوضح املحلل
يف معهد واشنطن لشؤون الرشق األوسط" ان الناس عادة ما تركّز
عىل الجانب األمني والعسكري ،وهذا حقيقي ومهم حيث ق ّدمت
الواليات املتحدة مساعدات كبرية للحكومة العراقية خالل فرتة
القتال مع داعش وتحرير األرايض العراقية ...نحن سعداء ملد يد
العون وقد دفعنا دول أخرى للمشاركة والتعاون مثل اليابان وايطاليا
وغريها".

أضاف نايتس" سوف تشهد املرحلة القادمة تفعيل أكرب للمعاهدة
اإلسرتاتيجية لتشمل االستثامر والقطاع املرصيف وتحديثه وفق النظام
املايل العاملي ،إليجاد نظام قوي يقاوم األزمات املالية".
وأكد مايكل نايتس" يتم تهريب املليارات من العراق بسبب عدم
وجود نظام حقيقي يف هذا املجال" .كاشفاً عن" زيارة قريبة سيقوم
بها املفاوض الرسمي االمرييك جون سليفان اىل العراق لتفعيل
االتفاقية اإلسرتاتيجية ،خصوصا فيام يتعلق باستثامر رشكات الغاز.
واستحصال التأشريات للمستثمرين األمريكيني.
موضحاً" الجميع الحظ ما جرى من انهيار للمصارف يف ايران
بسبب األزمة األخرية فلو كان هنالك تعامل بنيك واسع ملا كان
هذا االنهيار ...املليارات قد ذهبت بسبب عدم وجود خربة يف هذا
القطاع".
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ﺣوارات

الشاعر جوﺯيف عون:

ّ
ــ
المنطِﻖ
بقوﺓ
يﺠﺐ تسلﱡح الشعر الحسيني
أجرى الحوار :سالم الطاﻲﺋ

تحرير :صباح الطالقاين

أمثل شعراء وطني يف هذه الزيارة املباركة اىل االرض املقدسة كربالء" .بهذه الجملة ابتدأ الشاعر اللبناين جوزيف عون حديثه،
"أنا ُ
والذي يعد من املثقّفني الذين جمعوا بني التعليم والشعر.
يرى عون ان الشاعر حينام يتحدث بكتاباته الشعرية عن أخالق أهل البيت فإن ذلك يؤدي اىل ارتباطه بهم ,من حيث أن هذا الحديث
ِ
يجسد تلك األخالق ويؤدي اىل نرش مبادئ اهل البيت عليهم السالم ،وفكرهم وثقافتهم وإنسانيتهم واحتضانهم لﻶخرين
الشعري ّ
ومحاربتهم للظاملني.
ومن هذا املنطلق استثمرت مجلة (الروضة الحسينية) وجوده يف كربالء املقدسة ،لتجاذب أطراف الحديث حول هموم الشعر العريب
والشعر الحسيني ومكتسباته وكيفياته وفوائده.
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األمر الذي يشجع الشعراء عىل نرش أشعارهم بشكل أرسع وأوسع
لتصل اىل املتلقي.
أما مدرسة الشعر الحسيني فإن لها نظرة خاصة ومختلفة عن
األعامل األدبية األخرى ،باعتباره األساس األول لهذه النوعية من
اآلداب ،ومن املالحظ أن الشعر الحسيني أخذ حيّزه الكبري يف الفرتة
األخرية ،والتي سطّر الشعراء فيها تلك املالحم البطولية الخالدة،
وق ّدموها بأسلوب أديب مش ّوق يوصل الفكرة والحدث اىل القارئ
ِ
بحبكة كبرية.

علق بأذهانكم عن مدينة كربالء خالل
ما هو االنطباع الذي َ
هذه الزيارة؟
وصلت وشاهدت الجموع املليونية تأثرتُ كثريا ً فلم
• عندما
ُ
أكن أتوقع هذه األعداد الكبرية من الناس القادمون لتجديد الوالء
والتعبري عن حبّهم للحسني عليه السالم.
ان هذه املواالة ال ميكن أن تجد لها مثيالً يف العامل ،و بصفتي شاعر
كتبت عن الزيارة املليونية السابقة التي واكبتُها يف كربالء ع ّدة
فقد ُ
قصائد ،ومن خالل هذه الزيارة الثانية التي جاءت برفقة وفد من
كنت
ع ّدة دول التينية وأمريكية وأوربية يف زيارة االربعني ،فقد ُ
كيف يستمد الشاعر كتاباته من القضية الحسينية ،ويجعلها
امثّل شعراء وطني بهذه املناسبة العظيمة ،وقد أدهشني مدى
إرصار محبّي اإلمام الحسني لتقديم الغايل والنفيس ،وهم يتحملون مؤثرة يف املجتمع؟
معاناة الطريق ومخاطره يف ظل الهجامت االرهابية ،ليثبتوا والئهم • حينام يتح ّدث الشاعر بكتاباته الشعرية عن أخالق أهل البيت
ونرصتهم لقضية إمامهم ،مام دفعني اىل التعايش مع أحداث هذه عليهم السالم فإن ذلك يؤدي اىل ارتباطه بهم ,وعىل الشعراء أن
يجعلوا الشعر الحسيني رسالة محبة و أخالق وتعايش لنرش ثقافة
الزيارة وتدوينها بأبيات شعرية لن تغادر ذاكريت اىل األبد.
أهل البيت عليهم السالم ,وعليهم أيضاً أن يجعلوا اإلمام الحسني
كيف ينظر شعراء لبنان اىل القضية الحسينية وما هو الح ّيز عليه السالم امنوذجاً لكل اإلنسانية فضالً عن رضورة بيان مظلوم ّيته
لكل البرش ,ومن املمكن أيضاً تكريس الشعر الحسيني الحديث
الذي أخذته هذه القضية يف أشعارهم؟
• كام هو معروف ان اغلب األنشطة الشعرية الخاصة باألمئة بقوة املنطق ،وذلك بنرش ثقافة أهل البيت عليهم السالم وفكرهم
ت ُقام يف جنوب لبنان ،وباألخص يف مدينة صور و حبوش ،حيث تُلقى وإنسانيتهم واحتضانهم لآلخرين ومحاربتهم للظاملني ,فالشاعر عليه
االشعار يف مناسبات عاشوراء واملناسبات الدينية االخرى ,أما بالنسبة أن يهتم بجامل ّية اللغة التي تخاطب الروح ،وهذه الجاملية ميكن أن
للحيّز الذي تشغل ُه القضية الحسينية فإن املشهد وق ّوته وتأثريه يستم ّدها من موضوع أو شخص او حادثة معينة.
هو الذي يوحي اىل الشاعر بكتابة القصيدة ،وما شاهدناه خالل
هل يف ن ّيتكم الكتابة مجدداً عن كربالء؟
الزيارة االربعينية من أجواء روحانية أوحت للشعراء بأشياء كثرية
متكّنهم من الكتابة بأساليب مختلفة ،لعرضها من خالل املهرجانات • اي انسان يف العامل ومهام كانت قدرته وامكانياته فإن كرم ُه ال
يتعدى أشخاصاً محددين ،ولكن االمام الحسني كرم ُه ووليمت ُه تتعدى
واملسابقات إحيا ًء للقضية الحسينية.
مئات الكيلو مرتات مع ماليني الضيوف ,وأرى من واجبي أن أنقل
كيف تنظرون اىل الشعر العريب بصورة عامة والشعر الحسيني هذه الصورة بقدر ما استطيع اىل العامل من خالل كتابايت الشعرية
التي تحايك التضحيات التي قدمها أهل البيت اىل الدين واالنسانية
بصورة خاصة؟
كتبت  12قصيدة بخصوص زيارة االربعني ،كان
• هناك الكثري من األدباء والشعراء م ّمن سبقونا يف ابداعاتهم بصورة عامة ,وقد ُ
الشعرية التي يشهد لها التاريخ عىل مدى العصور ,والشعر بشكل آخرها عن اإلمام العباس ,كذلك لدي عدة كتابات اخرى ,ومرشوع
عام يشهد تطورا ً نوعياً مبوازاة التطور التكنولوجي اإلعالمي امللحوظ ،لطبع ديوان شعري خاص يب عن أهل البيت عليهم السالم.

‚‚

األجواء الروحانية في كربالء ألهمَت الشعراء بأشياء
كثيرة ّ
تمكنهم من الكتابة بأساليب مختلفة ،لعرضها من
إحياء للقضية الحسينية.
خالل المهرجانات والمسابقات
ً

‚‚
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بحوﺙ

سيرة اإلمام الحسين )عليﻪ السالم (

وﺃﺛرﻫا ﻓي التنشﺌة اﻻﺟتماعية

• م.م حيدر املوسوي

• الجامعة اإلسالمية  .النجف االﴍف

• الجزء الثاين

• م.م عتاب السوداين
• كلية الرتبية األساسية  .جامعة الكوفة

ال أحسب أن هناك فذاً من أفذاذ العقل اإلنساين من يضارع أهل البيت ( عليهم السالم ) يف مواهبهم وعبقرياتهم التي امتدّ ت مع الزمن
ورست موجاتها لتطوير الفكر اإلنساين وتنمية الوعي الديني واالجتامعي والسيايس لجميع شعوب األرض .
لقد فجروا ينابيع العلم والحكمة يف الرشق  ،وأسسوا يف دنيا العرب من العلوم ما يزيد عىل ثالثني علامً  ،مضافاً إىل آرائهم املرشقة يف مختلف
مجاالت الحياة .

الجود والكرم:
للتعاطف صور زاهرة ،تشع بالجامل والروعة والبهاء ،وال ريب
أن أسامها شأناً ،وأكرثها جامالً وجالالً ،وأخلدها ذكرا ً هي :عطف
املورسين ،وجودهم عىل البؤساء واملعوزين ،مبا يخفف عنهم آالم
الفاقة ولوعة الحرمان .وبتحقيق هذا املبدأ اإلنساين النبيل (مبدأ
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التعاطف والرتاحم) يستشعر املعوزون إزاء ذوي العطف عليهم،
واملحسنني إليهم ،مشاعر الصفاء والوئام والو ّد ،مام يسعد املجتمع،
ويشيع فيه التجاوب ،والتالحم والرخاء ،وبإغفاله يشقى املجتمع،
وتسوده نوازع الحسد ،والحقد ،والبغضاء ،والكيد .فينفجر عن ثورة
عارمة ماحقة ،تزهق النفوس ،ومتحق األموال ،وتهدد الكرامات.

من أجل ذلك دعت الرشيعة اإلسالمية إل السخاء والبذل والعطف
عىل البؤساء واملحرومني ،واستنكرت عىل املجتمع أن يراهم يتضورون
ُسغَباً وحرماناً ،دون أن يتحسس مشاعرهم ،وينبي لنجدتهم
وإغاثتهم .واعتبت املورسين القادرين واملتقاعسني عن إسعافهم
أبعد الناس عن اإلسالم ،وإمنا ح ّرض اإلسالم أتباعه عىل األريحية
والسخاء ،ليكونوا مثالً عالياً يف تعاطفهم ومواساتهم ،ولينعموا بحياة
كرمية ،وتعايش سلمي ،ألن الكرم صامم أمن املجتمع ،وضامن صفائه
وازدهاره)1٥(.
من مزايا اإلمام أيب األحرار (عليه السالم) الجود والسخاء فقد
كان مالذا للفقراء واملحرومني ،وملجأ ملن جارت عليه األيام ،وكان
يثلج قلوب الوافدين إليه بهباته وعطاياه ،وقد اشتهر النقل عنه أنه
كان يكرم الضيف ،ومينح الطالب ،ويصل الرحم ،ويسعف السائل،
ويكسوا العاري ،ويشبع الجائع ،ويعطي الغارم ويشد من الضعيف،
ويشفق عىل اليتيم ،ويغنى ذا الحاجة ،وقل أن وصله مال إال فرقه،
وهذه سجية الجواد وشنشنة الكريم ،وسمة ذي السامحة ،وصفة
من قد حوى مكارم األخالق ،فأفعاله املتل ّوة شاهدة له بصنعة
الكرم ،ناطقة بأنه متصف مبحاسن الشيم ،ويقول املؤرخون إنه كان
يحمل يف دجى الليل السهم الجراب ميلؤه طعاما ونقودا إل منازل

األرامل واليتامى واملساكني حتى أثر ذلك يف ظهره وكان يحمل إليه
املتاع الكثري فال يقوم حتى يهب عامته ،وقد عرف معاوية فيه هذه
الظاهرة فأرسل إليه بهدايا والطاف كام أرسل إل غريه من شخصيات
يرثب وأخذ يحدث جلساءه مبا يفعله كل واحد منهم بتلك األلطاف
فقال يف الحسني :أما الحسني فيبدأ بأيتام من قتل مع أبيه بصفني
فان بقي شئ نحر به الجزور وسقى به اللﻦﺒ ،وبعث رقيبا يرى ما
يفعله القوم فكان كام أخب.
كام نقل املؤرخون بوادر كثرية من جود اإلمام وسخائه ومنها مع
أسامة بن زيد يف مرضه الذي تويف فيه إذ دخل عليه اإلمام عائدا فلام
استقر به املجلس قال أسامة :وا غامه.
االمام -ما غمك؟.
أسامةَ -ديني وهو ستون ألفا.
االمام -هو عيل.
أسامة -أخﴙ أن أموت قبل أن يقىض.
االمام -لن متوت حتى أقضيها عنك.
وبادر اإلمام (عليه السالم) فقضاها عنه قبل موته وقد غض طرفه
عن أسامة فقد كان من املتخلفني عن بيعة أبيه ،فلم يجازه باملثل
وإمنا أغدق عليه باإلحسان)1٦(.
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إباؤه للضيم:
أما إباؤه للضيم ومقاومته للظلم واستهانته القتل يف سبيل الحق
والعز فقد رضبت به األمثال وسارت به الركبان وملئت به املؤلفات
وخطبت به الخطباء ونظمته الشعراء وكان قدوة لكل أيب ومثاال
يحتذيه كل ذي نفس عالية وهمة سامية ،ومنواال ينسج عليه أهل
اإلباء يف كل عرص وزمان وطريقا يسلكه كل من أبت نفسه الرضا
بالدنية وتحمل الذل والخنوع للظلم ،لذلك لقب (بأيب الضيم)
وهي من أعظم ألقابه ذيوعا وانتشارا بني الناس فقد كان املثل األعىل
لهذه الظاهرة فهو الذي رفع شعار الكرامة اإلنسانية ورسم طريق
الرشف والعزة ،فلم يخنع ،ومل يخضع لقرود بني أمية ،وآثر املوت
تحت ظالل األسنة ،وقد أﻰﺗ الحسني ع يف ذلك مبا حري العقول وأذهل
األلباب وأدهش النفوس ومأل القلوب واعيا األمم عن أن يشاركه
مشارك فيه واعجز العامل أن يشابهه أحد يف ذلك أو يضاهيه وأعجب
به أهل كل عرص وبقي ذكره خالدا ما بقي الدهر ،أىب أن يبايع يزيد
بن معاوية السكري الخمري صاحب الطنابري والقيان والالعب بالقرود
واملجاهر بالكفر واإللحاد واالستهانة بالدين قائال ملروان وعىل اإلسالم
السالم إذ قد بليت األمة براع مثل يزيد ،وألخيه محمد بن الحنفية:
والله لو مل يكن يف الدنيا ملجأ وال مأوى ملا بايعت يزيد بن معاوية،
يف حني أنه لو بايعه لنال من الدنيا الحظ األوفر والنصيب األوىف
ولكان معظام محرتما عنده مرعي الجانب محفوظ املقام ال يرد
له طلب وال تخالف له إرادة ملا كان يعلمه يزيد من مكانته بني
املسلمني وما كان يتخوفه من مخالفته له وما سبق من تحذير أبيه
معاوية له من الحسني فكان يبذل يف إرضائه كل رخيص وغال ،ولكنه
أىب االنقياد له قائال :أنا أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة ومختلف
املالئكة بنا فتح الله وبنا ختم ويزيد رجل فاسق شارب الخمر قاتل
النفس املحرتمة ومثيل ال يبايع مثله ،فخرج من املدينة بأهل بيته
وعياله وأوالده ،مالزما للطريق األعظم ال يحيد عنه ،فقال له أهل
بيته :لو تنكبته كام فعل إبن الزبري كيال يلحقك الطلب ،فأبت نفسه
أن يظهر خوفا أو عجزا .وقال :والله ال أفارقه حتى يقيض الله ما هو
قاض ،وملا قال له الحر :أذكرك الله يف نفسك فاين أشهد لﱧ قاتلت
لتقتلن ،أجابه الحسني (عليه السالم) مظهرا له استهانة املوت يف
سبيل الحق ونيل العز ،فقال له :أفباملوت تخوفني وهل يعدو بكم
الخطب أن تقتلوين ،وسأقول كام قال أخو األوس وهو يريد نرصة
رسول الله ص فخوفه ابن عمه وقال :أين تذهب فانك مقتول :فقال:
يقول الحسني (عليه السالم) :ليس شأين شان من يخاف املوت
ما أهون املوت عيل يف سبيل نيل العز وإحياء الحق ليس املوت يف
سبيل العز إال حياة خالدة ،وليست الحياة مع الذل إال املوت الذي
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ال حياة معه ،أفباملوت تخوفني هيهات طاش سهمك وخاب ظنك
لست أخاف املوت إن نفﴘ ألكب من ذلك وهمتي ألعىل من أن
أحمل الضيم خوفا من املوت وهل تقدرون عىل أكرث من قتيل مرحبا
بالقتل يف سبيل الله ولكنكم ال تقدرون عىل هدم مجدي ومحو
عزي ورشيف فإذا ال أبايل بالقتل )1٧(.ووصفه ابن أيب الحديد(:سيد
أهل اإلباء الذي علم الناس الحمية ،واملوت تحت ظالل السيوف)
( )1٨ولقد علم أبو األحرار الناس نبل اإلباء ونبل التضحية يقول فيه
مصعب ابن الزبري( :واختار امليتة الكرمية عىل الحياة الذميمة)()1٩
التواضع:
هو أن يرى اإلنسان نفسه يف نفسه من حسن ُخلقه وجميل عرشته
للناس ،وال يتعال عىل أحد منهم ،وال يرى أنّه فوقهم ،بل يشكر الله
عىل كل ِّنعمة فضَّ له الله بها عليهم .فالتواضع خلق كريم ،يستهوي
القلوب ،ويستثري اإلعجاب والتقدير ،وناهيك يف فضله أن الله تعايل
أمر حبيبه ،وسيد رسله (صىل الله عليه وآله وسلم) بالتواضع ،فقال:
(الَ متَ ُ َّد َّن َع ْي َن ْي َك إِ َل َما َمتَّ ْع َنا ِب ِه أَ ْز َوا ًجا ِم ْن ُه ْم َوالَ ت َ ْح َز ْن َعلَ ْي ِه ْم َوا ْخ ِف ْض
َج َنا َح َك لِلْ ُم ْؤ ِم ِن َني))20(.
وجبل اإلمام الحسني (عليه السالم) عىل التواضع ومجافاة األنانية
والكبياء ،وقد ورث هذه الظاهرة من جده الرسول (صىل الله عليه
واله وسلم) الذي أقام أصول الفضائل ومعايل األخالق يف األرض ،وقد
نقل الرواة بوادر كثرية من سمو أخالقه وتواضعه نلمع إل بعضها:
مر الحسني بن عيل (عليه السالم) مبساكني قد بسطوا كساء لهم
وألقوا عليه كرسا فقالوا :هلم يا ابن رسول الله! فثنى وركه فأكل
معهم ثم تال "إن الله ال يحب املستكبين" ثم قال :قد أجبتكم
فأجيبوين ،قالوا :نعم يا ابن رسول الله ،فقاموا معه حتى أتوا منزله،
فقال للجارية :أخرجي ما كنت تدخرين فأخرجت ما عندها من
نقود فناولها لهم( .)21ويف رواية أخرى أنه :مر عىل فقراء يأكلون
كرسا من أموال الصدقة ،فسلم عليهم فدعوه إل طعامهم ،فجلس
معهم ،وقال :لوال أنه صدقة ألكلت معهم ثم دعاهم إل منزله،
فأطعمهم ،وكساهم ،وأمر لهم بدراهم()22
الشجاعة:
من أمهات األخالق وأصولها فضالً عن الحكمة والعفة والعدل،
فالشجاعة :شدة القلب عند البأس ،والرجل الشجاع قيل الذي فيه
خفة كالهوج لقوته )23(.ومل يشاهد الناس يف جميع مراحل التاريخ
أشجع ،وال أربط جأشا ،وال أقوى جنانا من اإلمام الحسني (عليه
السالم) فقد وقف يوم الطف موقفا حري فيه األلباب ،وأذهل فيه

العقول ،وأخذت األجيال تتحدث بإعجاب وإكبار عن بسالته ،وصالبة
عزمه ،وقدم الناس شجاعته عىل شجاعة أبيه التي استوعبت جميع
لغات األرض ،وقد بهر أعداؤه الجبناء بقوة بأسه ،فإنه مل ينهار أمام
تلك النكبات املذهلة التي أخذت تتواكب عليه ،وكان يزداد انطالقا
وبرشا كلام ازداد املوقف بالء ومحنة ،فإنه بعد ما فقد أصحابه وأهل
بيته زحف عليه الجيش بأرسه وكان عدده  -فيام يقول الرواة -
ثالثني ألفا ،فحمل عليهم وحده وقد ملك الخوف والرعب قلوبهم
فكانوا ينهزمون أمامه كاملعزي إذا شد عليها الذئب  -عىل حد تعبري
الرواة  -وبقي صامدا كالجبل يتلقى الطعنات من كل جانب ،ومل يوه
له ركن ،وإمنا مىض يف أمره استبساال واستخفافا باملنية()24
الصرب:
ومام
هو استطاعة الفرد عىل ضبط أعصابه يف أحرج املواقفّ ،
يدعو إل متاسك الشخصية وتوازنها الصب عىل األحداث وعدم االنهيار
أمام محن األيام وخطوبها( )2٥ولقد أكد اإلسالم أهمية التحيل بهذه
القيمة وحث املسلمني عليها ،إذ من يتحىل .بها فان الله يثيبه بغري
حساب قال تعالَ ( :ولَ َن ْج ِزيَ َّن ال َِّذي َن َص َ ُبوا ْ أَ ْج َر ُهم ِبأَ ْح َسنِ َما كَانُوا ْ
يَ ْع َملُونَ)()2٦
والصب من النزعات الفذة التي تفرد بها سيد الشهداء الصب عىل
نوائب الدنيا ومحن األيام ،فقد تجرع مرارة الصب منذ أن كان طفال،
فرزئ بجده وأمه ،وشاهد األحداث الرهيبة التي جرت عىل أبيه،
وماعاناه من املحن والخطوب ،وتجرع مرارة الصب يف عهد أخيه،
وهو ينظر إل خذالن جيشه له ،وغدرهم به ،حتى أرغم عىل الصلح،
وبقي معه يشاركه يف محنه وآالمه ،حتى اغتاله معاوية بالسم ،ورام
أن يوارى جثامنه بجوار جده فمنعته بنو أمية فكان ذلك من أشق
املحن عليه .ومن أعظم الرزايا التي صب عليها أنه كان يرى انتقاض
مبادئ اإلسالم ،وما يوضع عىل لسان جده من األحاديث املنكرة
التي تغري وتبدل رشيعة الله ،ومن الدواهي التي عاناها أنه كان
.1٥أخالق أهل البيت  ،مهدي الصدر ٨1،
.1٦حياة اإلمام الحسني ،باقر رشيف القريش،ج13٧/1
.1٧أعيان الشيعة ،محسن األمني العاميل ،ج٥٨1/1
.1٨رشح نهج البالغة ،ابن أيب الحديد ،ج2٩2/2
 .1٩تاريخ األمم وامللوك ،أيب جعفر الطبي  ،ج2٧2/٦
.20الحجر  ،آية ٨٨
 .21بحار األنوار ،املجلﴘ،ج1٨٩ ،44
 .22بحار األنوار ،املجلﴘ،ج1٩1 /44
 .23مختار الصحاح  ،محمد بن أيب بكر بن عبد القادر الرازي330 :
.24حياة اإلمام الحسني  ،باقر رشيف القريﴚ ،ج11٨/1

يسمع سب أبيه وانتقاضه عىل كل هذه الرزايا واملصائب .وتواكبت
عليه املحن الشاقة التي متيد بالصب يف يوم العارش من املحرم فلم
يكد ينتهي من محنة حتى تطوف به مجموعة من الرزايا واآلم،
فكان يقف عىل الكواكب املرشقة من أبنائه وأهل بيته ،وقد تناهبت
السيوف والرماح أشالءهم فيخاطبهم بكل طﺄﻤنينة وثبات( :صبا يا
أهل بيتي ،صبا يا بني عمومتي ،ال رأيتم هوانا بعد هذا اليوم)()2٧
( .)2٨وقد برص شقيقته عقيلة بني هاشم ،وقد أذهلها الخطب،
ومزق األىس قلبها ،فسارع إليها ،وأمرها بالخلود إل الصب والرضا مبا
قسم الله .ومن أهوال تلك الكوارث التي صب اإلمام عليها أنه كان
يرى أطفاله وعياله ،وهم يضجون من أمل الظﺄﻤ القاتل ،ويستغيثون
به من أليم العطش فكان يأمرهم بالصب واالستقامة ،ويخبهم
بالعاقبة املرشقة التي يؤل إليها أمرهم بعد هذه املحن الحازبة .وقد
صب عىل مالقاة األعداء الذين ملئت األرض جموعهم املتدفقة ،وهو
وحده يتلقى الرضب والطعن من جميع الجهات ،قد تفتت كبده من
العطش وهو غري حافل بذلك كله .لقد كان صبه وموقفه الصلب يوم
الطف من أندر ما عرفته اإلنسانية يقول األربيل" :شجاعة الحسني
يرضب بها املثل ،وصبه يف الحرب أعجز األوائل واألواخر"( .)2٩إن
أي واحدة من رزاياه لو ابتىل بها أي إنسان مهام تدرع بالصب والعزم
وقوة النفس ألوهنت قواه واستسلم للضعف النفﴘ ،ولكنه (عليه
السالم) مل يعن مبا ابتيل به يف سبيل الغاية الرشيفة التي سمت
بروحه أن تستسلم للجزع أو ترضع للخطوب ،يقول املؤرخون :إنه
تفرد بهذه الظاهرة ،فلم توه عزمه األحداث مهام كانت ،وقد توىف
له ولد يف حياته فلم ير عليه أثر للكآبة فقيل له يف ذلك فقال (عليه
السالم) (إنا أهل بيت نسأل الله فيعطينا ،فإذا أراد ما نكره فيام
نحب رضينا)( )30لقد رﴇ بقضاء الله واستسلم ألمره ،وهذا هو
جوهر اإلسالم ومنتهى اإلميان.

.2٥املعجم العريب األسايس  .احمد العيد وآخرون ٨٦1 :
.2٦سورة النحل  ،آية ٩٦
 .2٧حياة اإلمام الحسني  ،باقر رشيف القريﴚ ،ج122/1
.2٨بحار األنوار  ،املجلﴘ ج3٦/4٥
.2٩كشف الغمة  ،األربيل ،ج20/2
 .30حياة اإلمام الحسني  ،باقر رشيف القريﴚ ،ج122/1
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تقارير

• تقرير :عامد بعو

المنبر الحسيني

دور راﺋد في اإلصالﺡ والتوعية

يحتل املنب الحسيني دورا ً محورياً يف نرش معاين النهضة الحسينية والسعي لتحقيق األهداف التي ضحى من اجلها اإلمام الحسني عليه السالم يف
واقعة الطف ،فهو من جهة مسؤول عن توعية املجتمع ورفده مبا يحتاجه من مقومات البناء الصحيح ،ومن جهة أخرى يرتبع املنب الحسيني عىل
عرش التوجيه الديني والحاميس املثري للذكرى األليمة يف مرصع أهل بيت النبوة واألصحاب املوالني لسيد الشهداء عليه السالم.
يحتل املنب الحسيني دورا ً محورياً يف نرش معاين النهضة الحسينية
والسعي لتحقيق األهداف التي ضحى من اجلها اإلمام الحسني عليه
السالم يف واقعة الطف ،فهو من جهة مسؤول عن توعية املجتمع ورفده
مبا يحتاجه من مقومات البناء الصحيح ،ومن جهة أخرى يرتبع املنب
الحسيني عىل عرش التوجيه الديني والحاميس املثري للذكرى األليمة يف
مرصع أهل بيت النبوة واألصحاب املوالني لسيد الشهداء عليه السالم.
ولتسليط الضوء عىل دور املنب الحسيني يف االصالح والتوعية وغري ذلك
اجرت مجلة الروضة الحسينية التقرير التايل املستهل بحديث الخطيب
الحسيني الدكتور عالء حسني الصايف عن دور املنب فقال " إن لخطيب
املنب الحسيني دورا مهام يف نرش الوعي اإلسالمي يف املجتمع من خالل
تفسري اآليات القرآنية وأحاديث أهل البيت عليهم السالم ،والتي ترتقي
ورضب األمثلة
باملجتمعات وتنتشلها من الجهل إل ميدان العلم واملعرفة،
ِ
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من حياة أهل البيت عليهم السالم الذين ح ّولوا الناس من الجاهلية إل
الحياة املدنية ال ُحرة الكرمية.
وأضاف قائال :برأيي فإن املُراد من خطباء املنب أن يدرسوا أحوال املجتمع
ويقوموا بتحليل الواقع وأن يحددوا مواطن الخلل والضعف ،ويضعوا
العالج الناجع لريتقي املجتمع باألخالق اإلسالمية ألعىل املستويات.
التمسك ببعض
وأكد الصايف" ان املشكلة الرئيسية يف املجتمع هي
ّ
العصبيات القبلية التي ليس لها صلة بالدين ،وهذا إمنا ظهر بسبب
فقدان أو ضعف القوانني واألنظمة التي تحدد عالقة الناس ببعضهم،
بحيث أصبحت العصبية تقودهم وال يوجد قانون يحاسبهم فوصل الحال
إل ما هو عليه ،لذا فإن من مهام املنب األساسية يف هذه الحال هي
تغليب لغة العقل وإقناع الناس بأن مخالفة القانون هي مخالفة للرشع،
وحثّهم عىل االطالع عىل فتاوى املراجع الكرام يف هذا املضامر ،لريتقي

املجتمع ال مستوى الوعي والثقافة املسؤولة".
ومن جانب آخر يؤكد الشيخ رائد االسدي /قسم الشؤون الدينية بالعتبة
الحسينية املقدسة أنه " ال بد للخطيب أن يكون مع َّبأ علمياً ومحيطا مبا
يجري يف املجتمع ،حتى يستطيع أن يؤدي الدور املناط به ،وخصوصا
ما يتعلق باملسائل العقائدية والفقهية والشبهات املستحدثة ،ألن دور
الخطباء يف املجتمع كدور األطباء الذين يبحثون ويشخصون األمراض التي
تفتك بالناس ويحاولون عالجها مبا يتيرس لهم من إمكانات ،كام قال أمري
(طبيب
املؤمنني عليه السالم واصفاً رسول الله صىل الله عليه وآله بأنه
ٌ
د َّوا ٌر بط ِّبه)...
ويرى األسدي أن إشاعة ِ
الب يف املجتمع ،وما يرتتب عليه من ثواب وعقاب
مسألة مهمة فيقول" يستطيع الخطباء من خالل تفسري القرآن الكريم
و ِذكر مناقب أهل البيت عليهم السالم أن يشيعوا أعامل ِ
الب يف أوساط
الشباب ،ويقرأون عليهم األحاديث اآلمرة ِ
بالب والثواب املرتتب عليه،
وكذلك العقاب ،وأنهم سيواجهون من أبنائهم مثل ما فعلوا بآبائهم"...
ويف سياق موا ِز أوضح األستاذ يف الحوزة العلمية يف كربالء املقدسة الشيخ
حمزة الشافعي" لكون الخطيب الحسيني أقرب ال طبقات املجتمع
من غريه من الرشائح فإن هذا يوجب عليه أن يختار ما هو أكرث تأثريا ً
يف املجتمع ،وخصوصاً تلك الصفات النبيلة التي فقدها املجتمع كروح
التعاون بني الناس واحرتام الرأي اآلخر واإليثار وغري ذلك ,ويذكّرهم بدور
رشف ويحثهم عىل السري عىل نهج أجدادهم
السلف الصالح وتاريخهم امل ّ
وقادتهم وأعالمهم املستل من نهج الرشيعة الغ ّراء وسرية أهل البيت
عليهم السالم ,ومن ثم ينبغي تحليل ما صار عليه املجتمع يف عرصنا
الحارض من التكفري واالنحالل الخلقي وأرضاره العلمية والعملية عىل
مجتمعنا الحارض.
مب ّيناً أنه " ألجل التأثري باملجتمع ال بد أن يتسلّح الخطيب بالدراية
الكافية يف علم النفس وأسلوب الدخول ال قلوب املستمعني والطريقة
الحضارية املثىل يف استاملتهم ملا يقول ,ومعرفة نوع املجتمع املنضوي

تحت منب ِه ،فبعض املجتمعات تحب االسلوب العلمي الحديث والبعض
اآلخر يستهوي األسلوب القديم ,ومن خالل ذلك ميكن للخطيب تشخيص
الداء وإعطاء الدواء".
ومن جانب آخر يرى خطيب املِنب الشيخ محمد لفته الجوراين" ان
الخطيب الحسيني هو صاحب دعوة رسالية وإعالم هادف وغاية نبيلة
وسامية ،وهي الدعوة لتثبيت نهج الحسني عليه السالم والسري عىل رسالة
النبي محمد صىل الله عليه وآله ،وتركيز مبادئ اإلسالم ،واملنب يعد اليوم
من أهم االدوات والوسائل االعالمية الفعالة واملؤثرة يف املجتمع فهو
يربط بني الوعي املعريف والتنوير العلمي ،وبني العمق الديني مبا يحصل
من أجر وثواب ،وما يخلقه من الرتابط االجتامعي والبناء الروحاين بني
الناس...
وأوضح الجوراين أن " عىل الخطيب الحسيني أن يؤمن بان ارتقاء املنب
جل اهتاممه وغايته
الحسيني ليس صنعة أو مهنة يعتاش منها ويكون ّ
الحصول عىل االموال عن طريق املنب فيتعامل عىل ذلك كام يتعامل
مع البيع والرشاء! ولكن يتخذ ذلك طريقاً إليصال او الوصول ال الهدف
املنشود واملطلوب كام ورد عن االمام زين العابدين عليه السالم (وإياك
أن ترتأس بنا فيضعك الله ،وإياك أن تستأكل بنا فيزيدك الله فقرا) ,فارتقاء
الخطيب للمنب الحسيني هو عمل رسايل مهمته بناء األمة وإصالح الخلل
وقد ارتبط ارتباطاً وثيقاً برسالة األنبياء واألوصياء الذين ض ّحوا بكل غايل
ونفيس من اجل املبدأ والعقيدة".
وبني" أن مسؤولية العلامء والخطباء ليست فقط ذكر الدليل عىل حلّية
ّ
األشياء أو حرمتها ولكن تتطلب من هؤالء الذين رضوا أن يحملوا هذه
فريسخوا املفاهيم اإلسالمية
األمانة أن يدخلوا يف عقول الناس وقلوبهم ّ
وهذا يتطلب قدرة الخطيب عىل االحاطة الكاملة بعلوم الدين
ومستجدات الحياة ,والبد أن تكون لدى الخطيب الحكمة إليصال هذه
املعلومة ،ويكون لها أثر وواقع يف قلب املتلقي حتى ميتثل ألحكام الله
سبحانه وتعال...
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مقاﻻت

دعبل الخﺰاعي ..

شاعر مﻸ الناﺱ وشﻐل السلطة

محمد الصفار

مل تلعب السياسة دوراً يف ضياع شعر شاعر كام لعبته يف ضياع شعر دعبل ,فقد فرضت هذا الضياع
عىل التاريخ فرضاً ،فرغم أن التاريخ يقول أن دعبالً قال الشــعر وهو صبي ومل ينقطع عنه منذ بدأ
يقوله إال أن ما ُوجِ د يف ديوانه ال يصل إىل النتيجة املنطقية لهذا القول.
يقول الجاحﻆ( :أن دعبالً قال الشعر مدة ستني سنة ماذ ّر شارق إال قال شعراً) ,وإذا عرفنا إن دعبالً
عاش  ٩٨سنة فقد كان ال بد من وجود ديوان يفوق ديوانه (املطبوع) بعدة مرات.

ومــع اعرتافنا أن الشــعر ال يُقاس أي ال يكون قليلــه دليالً عىل كثريه,
وقصيــدة أو اثنتــان ال تكفي أن تظهر حقيقة الشــاعر وأن تكشــف لنا
عــن متيّزه ,إال أن شــاعرا ً مثل دعبل لحقيــق أن نحكم عليه أنه كان من
فحول الشعراء باعرتاف الكتاب واملؤرخني ،وأكب الظن إن تائيته العصامء
الشــهرية مل يحفظها له املؤرخون إالّ بعد أن تناقلتها األلســن وأنشــدتها
األفــواه كونها آية يف ســمو الفكر وصفاء الرسيرة وقــوة العقيدة ،ولكن
ملاذا شعر دعبل بالذات؟
هل كان دعبل شــاعرا ً مغمورا ً خافياً عىل شعراء عرصه؟ التاريخ يقول
العكس!!
فهذا املرزباين يقول( :دعبل بن عيل :كان شــاعرا ً مجيدا ً) ،ويقول عنه
الســمرقندي (له فضــل وبالغة زيادة عىل الوصــف وكان متكلامً ،أديباً،
شــاعرا ً ،عاملاً) ,ويقول عنه الذهبي يف ميزانــه( :دعبل بن عيل الخزاعي
الشــاعر املفلق) ,وقال عنه ابن حجر يف لسانه( :تعاطى أول أمره األدب
فمهــ َر فيــه وقال الشــعر الرائق) ,وقال عنــه ابن خلكان( :كان شــاعرا ً
مجيــدا ً) ,وقال عنه أبو الفرج يف أغانيه( :شــاعر متقــ ّدم مطبوع) ,وقال
مثله الحموي يف معجمه ,كام شــهد له شــعراء عرصه بهذا التف ّوق ,فهذا
البحرتي يفضله عىل مســلم بن الوليد وهو أمري الشعراء يف وقته وعنده
(أنه يجاري أبا نؤاس ,وقد ب ّزه)!! إذن كان دعبل شــاعرا ً مجيدا ً متق ِّدماً
عىل شــعراء عرصه ،ويبقى الســؤال ملاذا مل يحفظ لنا التاريخ من شعره
ّإال النزر القليل؟
املطّلع عىل ما تبقى من ديوان دعبل يعرف إجابة هذا السؤال ..ففي
العــرص الذي كان الشــعراء يتحفّزون للوصول إل قــرص الخالفة وتقبيل
األرض بــني يدي الخليفة ومدحــه نفاقاً ومتلقاً لــيك يحصلوا عىل بعض
الهدايــا والهبات ,مل يســلم من هجــاء دعبل خليفــة وال وزير وال قائد,
ويدلنــا قــول عبد الله بن طاهر وهو قائد عبــايس كبري عىل ذلك عندما
يخش
ُعوتب عىل السكوت عن دعبل؟ فقال (أترى دعبالً يخشاين وهو مل َ
املأمون وال غريه من الخلفاء)!!
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أجــل كان دعبل من أولئــك املجاهدين األبطال الذيــن يقفون بوجه
العواصف السياسية الهوجاء كالجبل األشم ،صلب العقيدة ،راسخ االميان،
ال يخــﴙ يف إطالق كلمة الحق أي أحــد ,وال يبايل من كان خصمه حتى
ولــو كان الخليفة نفســه ,ومل ينحرف دعبل عن هــذا املبدأ طيلة حياته
حتى أطلق كلمته العظيمة التي ســ ّجلها له التاريخ بحروف الخلود( :إين
أحمل خشــبتي ستني سنة ومل أجد من يصلبني عليها) فهو يدافع بلسانه
ويرصح بذلك يف تائيته
دعي لحمل الســالح ملا تأخر ,بل ّ
ما اســتطاع ولو َ
الشهرية بقوله:
فإن ق ّر َب الرحم ُن من تلكَ مدﱠﻲﺗ وأ ّخـــ َر من عمري لطو ِل حياﻲﺗ
لنفيس رز ّي ـ ًة ور ّويـــتُ منهم منصيل وقناﻲﺗ
شفيتُ ومل أتــركْ
ْ
فدعبل الــذي ولد يف الكوفــة والتي هي قبلة الثورات ضد الســلطة
أقض مضاجع الخالفة األموية والعباســية عىل
األمويــة ومرجع كل مــن ّ
الســواء ومهوى أفئدة الشــيعة يف كل دعوة ظهرت آلل محمد قد رض َع
وشــب عليه شــأنه شــأن خزاعة
حب أهل البيت وهو صغري ونهل منه
ّ
ّ
ولكن دعبل انرصف بكل جوارحه نحو هذا الحب ومل يشغله عنه شاغل
فيقول:
ِ
ِ
ـب آ ِل املصطفﻰ ووصي ِه
والقينات
الــلــذات
شغل عــن
ٌ
يف حـ ﱢ
ِ
القنيات
وأنــفــع يل مــن
ـب آ ِل محم ٍد أزﻰﻛ
ُ
إ ّن النشي َد بــحـ ﱢ
ِ
ِ
باللذات
فاحش القصي َد بهم وفـ ﱢرغ فيهم قلباً حــشــوتُ هـــوا ُه
واقطع ِحباله من يري ُد سواه ُم يف ح ـ ﱢبــه تــحــلـ ْـل بــــدا ِر نــجــا ِة
ْ
ألِف دعبل مجالس الكوفة مبا فيها من علم وأدب ثم انتقل إل بغداد,
وملــا كانت الحرب دائرة بــني األمني واملأمون ذهــب إل مكة للحج ثم
تح ّول إل مرص وم ّر بالشام إل العراق ومنها إل خراسان ويف ذلك الوقت
لقي اإلمام الرضا فأنشــده (مدارس آيــات) وأخريا ً ينزل البرصة ومنها إل
األهواز لتكون نهاية حياته الضخمة الطويلة.
كان دعبل شــاعرا ً مــلء إهابه ،عارص ســتة من خلفاء بنــي العباس
ولــه مع كل واحــد منهم قصص وقصص فضالً عــن قصصه مع وزرائهم

وقوادهــم ,ففي كل قصة يظهر دعبل مخازيهم ومســاوئهم وجرامئهم
ويجاهر بفضائل أهــل البيت وينادي بحقهم املغتصب ,تبدأ قصته مع
الخلفاء مع هارون حيث يستمع الخليفة إل إحدى جواريه وهي تغني
قصيدة له فلام ســمعها الرشيد قال :ملن هذا الشــعر؟ قيل :لدعبل بن
عيل وهو غالم نشأ يف خزاعة فأمر بإحضار عرشة آالف درهم وخلعة من
ثيابــه ودفعه مع مركب إل خادم من خاصته وأمره بأن يدفعها كلها له
يغري
ففعل الخادم ,ولكن هل مدح دعبل هارون ؟ كال إن هذا العطاء مل ّ
رأي دعبل يف هارون ,فهارون بقي يف نظره هو ذلك املجرم الذي اضطهد
أهل البيت ونكّل بهم وجرامئه أكرث من أن تحﴡ ودعبل ليس من أولئك
الشــعراء الذين ال يثبتون عىل عقيدة واحدة والذين تكون عقيدتهم يف
املال أينام حل فام رأي دعبل يف أفعال الرشيد؟؟ يقول دعبل:
تربع من دينٍ عىل وط ِر
ٍ
أربـ ْـع
بطوس عىل ق ِرب الــز ﱢﻲﻛ إذا ما كنتَ ُ
ﴍهـــ ُم هــذا مــن الع ِرب
قربانِ يف طوس خريُ ِ
الناس كله ُم وقـــربُ ﱢ
الرجس من رض ِر
ِ
بقرب
ينفع
قرب الز ﱢﻲﻛ وال عىل الز ﱢﻲﻛ ِ
الرجس من ِ
ما ُ
َ
هيهات ﱡكل امرئٍ ره ٌن مبا كسبتْ له يــدا ُه فخ ْذ ما شﺌتَ أو فذ ِر
وال يحتــاج هذا الشــعر إل تعليق وال يُخفى ما ت ُشــكّل هذه الجرأة
عىل الخالفة العباســية ملن يتذوق الشــعر عىل أصوله وغريه ,فاملقصود
واضح وهو إظهار الظلم الذي نال األمئة من أهل البيت (عليهم السالم)
من قبل هارون وليس نسبة الرجس ببدعة عىل هارون عند دعبل فهي
كلمة الحق التي البد أن يقولها مهام كان الثمن.
وملــا بويع إبراهيم بــن املهدي للخالفة وكان مغنياً والهم له ســوى
الطــرب والرشاب كان دعبــل ينظر إل هذا األمر بحــرية وهو ال يعدم
وسيلة يظهر بها ما آلت اليه أمور املسلمني فيقول:
أﻰﻧ يــكــون ولــيــس ذاك بكائنٍ يـ ُ
فاسق
فاسق عن
ـرث الخالف َة ٌ
ِ
إن كــان إبراهيم مضطلعاً بها فلتصلح ْن مــن بــعــد ِه ملخارقِ
ولتصلح ْن من بعد ذاك لزلز ٍل ولتصلح ْن مــن بــعــد ِه للامرقِ
ويخاطب املأمون بقوله:
ﴍفــتــكَ مبقعدِ
ّإين من
ِ
القوم الذي َن سيوفُهم قتلتْ أخـــاكَ و ﱠ
ِ
الحضيض األوه ِد
شــادوا بذكرِكَ بع َد طو ِل خمولِه واستنهضوكَ من
وكانت خزاعة قد نارصت املأمون عىل األمني ملا رأت ميله إل الشيعة
ورفعه شعار العلويني يف بداية أمره ,ومات املأمون فامذا كان رأي دعبل
يف املعتصم؟؟ ذلك ما يتضح من هذه األبيات:
وليس له ل ﱡُب
فليس له ديــ ٌن
وقــام إمـــا ٌم مل يك ْن ذا هداي ٍة
َ
َ
رب
ومــا كــانــت األنــبــاء تــأﻲﺗ مبثلِ ِه ُميلّك يوماً أو تدي ُن له ال ُع ُ
الكرب
وصيف
ساس ملكَهم
لقد ضا َع ملكُ ِ
ٌ
وأشناس وقد عظ َم ُ
ٌ
الناس إذ َ
كان من الطبيعي أن تناصبه الســلطة العباســية أشد العداوة فمثل
ورشد وضاقت األرض به وامتدت
دعبل المجال الســتاملته باملال فطورد ُ ِّ
أيامه حتى آخر خالفة املتوكل ويسمع املتوكل دعبالً وهو يهجو املعتصم
حتى بعد موته ويع ّرض به:
رش مـــدفـــونِ
ﴍ قــــ ٍرب لــــ ﱢ
قــد قلتُ إذ غيبو ُه وانــرصفــوا يف ﱢ
ـذاب فام خــلــتــك ّإال مـــن الــشــيــاط ـ ِني
إذهــب إىل النا ِر والــعـ ِ
رض بــاملــســلــمــني والـــديـــنِ
ما زلــتَ حتﻰ عقدتْ بيعة َم ْن أ ﱠ

ويف مقابل هجائياتــه املتكررة لبني العباس كانــت مدائحه ومراثيه
ترتى ألهل البيت (عليهم السالم) وبكاؤه لهم بكاء املفجوع:
أملْ تــ َر ّأين مــن ثــالث ـ َني ِحـ ﱠجـ ٍة أروح وأغـــدو دائـــ َم الــحـﴪ ِ
ات
متقسامً وأيــديــهـ ْم مــن فيﺌه ْم صفر ِ
أرى فيﺌهم يف غريِهم
ات
ﱢ
فكيــف يفوز اإلنســان برضا الله مــن غري حبهــم ودون الباءة من
أعدائهم؟؟؟
ِ
فكيف ؟ ومن ّأﻰﻧ
والصلوات
الصوم
يطالب زلف ًة إىل الل ِه بعد
َ
ِ
ُ
ِ
ِ
النبي ورهطه
حب أبنا ِء
والعبالت
وبغض بني الــزرقــا ِء
سوى ﱢ
ﱢ
نصيب وافر من
وكان لســيد الشهداء اإلمام الحسني (عليه الســالم)
ٌ
مراﻲﺛ دعبل يقول يف تائيته:
خلت الحس َني مجدّآل وقد ماتَ عطشاناً ِ
بشط فر ِ
أفاط ُم لو ِ
ات
ِ
ِ
ِ
الوجنات
دمع الع ِني يف
للطمت الخ ﱠد فاط ُم عندَﻩ
إذاً
وأجريت َ
ٍ
ِ
بـــأرض فــال ِة
ـــاموات
أفاط ُم قومي يا ابن َة الخريِ وانديب نــجــو َم سـ
أرض كربال مع ﱠر َسهم فيها بــشـ ِ
ـط فــر ِ
بجنب النه ِر من ِ
ات
قبو ٌر ِ
توفوا عطاﳽ بالفر ِ
قبل ح ـ ِني وفاﻲﺗ
ات فليتني توفيتُ فيه ْم َ
وذكــر ياقوت الحموي بعض قصيدة قالها يف رثاء الحســني وقد ضاع
باقيها أو (ضُ يَّع):
رأس اب ـ ُن ِ
بنت محم ٍد ووصي ِه يــا لــلــرجــا ِل عــىل قــنــا ٍة ُيــرفـ ُـع
ُ
واملــســلــمــونَ مبــنــظـ ٍر ومبسمعٍ ال جـــاز ٌع مــن ذا وال متخشّ ُع
تهجع
أيقظتَ أجفاناً وكنتَ لها كرى وأﻤﻧــتَ عيناً مل تك ْن بكَ
ُ
تسمع
ك ُحلتْ مبنظركَ العيو ُن عامي ًة وأصــ ﱠم نع ُيكَ كـ ﱠـل أذنٍ
ُ
ِ
مضجع
مــا روضــــ ٌة ّإال ﻤﺗــ ّنــتْ أنّــهــا لك حفر ٌة
ولخط ق ـ ِربكَ
ُ
ومتتد أيام دعبل ويزداد يف شــعره ما يُعرضــه لألهوال فيلقى القبض
عليــه ومــع ذلك مل ميت ولكنه مل يهدأ أيضــاً كان ال يألو جهدا ً يف نرصة
أهل البيت والدفاع عنهم بيده ولســانه ما استطاع فكانت محبته ألهل
البيت قد مألت عليه كل تفكري وكان كيفام فكّر ففيها يفكّر ,وبقي وقد
شــارف عىل املائة مستمرا ً عىل جالده املتواصل حتى آخر رمق يف حياته
وظل يتنقل بني البالد واألمصار صادحاً بعقيدته وكان يرجو دولة العدل
التي تتحقق بقيام اإلمام املهدي:
ِ
والربكات
واقــع يقو ُم عىل اسـ ِـم الل ِه
إمـــام المــحــال ـ َة
خـــروج
ٍ
ُ
ٌ
ــق وبــاط ـ ٍل ويجزي عىل النعام ِء والنقامتِ
مي ـ ّيــز فينا كـ ﱠ
ــل حـ ﱟ
وكان آلخــر هذا الليل من فجر ووجد دعبل من يصلبه عىل خشــبته
وكان ذلــك عىل يد أحد جالوزة العباســيني وذلك عــام ( )24٦للهجرة
فامت شهيدا ً وهو ير ّدد:
أعــــــ ﱠد لـــلـــ ِه يــــــو َم يــلــقــا ُه دعــبــل ان ال إلــــه إالّ هو
يــقــولــهــا مــخــلــصـاً عــســا ُه بها يــرحــمــه يف الــقــيــامــ ِة الــلــهُ
ـــوﴆ مــــوال ُه
الــلــه مـــــوال ُه
والــنــبــي ومــن بــعــدهــام فــــالـ ﱡ
ُ
وفــاطــ ٌم بضعة الــنــبـ ﱢـي ونجـ ـــالهــا مــن املــرتــﴣ وســبــطــا ُه
خمس ُة رهـ ٍ
ــط دعــا اإللـــه به ْم آد ٌم مـــن ذنـــبـــ ِه فـــأرضـــا ُه
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ﻗصيدﺓ

ﺩﻣﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻓﺔ ﺍﳋﻠﻮﺩ
• محمد طاهر
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أ ِف ْ
ـــض ِد َمـــاكَ فـمـنـهـــا الـكـــونُ َيـرتَـ ِفـــدُ
واغ ِ
ـــل بِـهـــا وجـهَ ُصـبـــ ٍح خـا ِمـــلٍ َو ِحـلٍ
ْـس ْ

َ
الـســـ ُهـدُ
وأيـقـــﻆ الـفـجـــ َر إن أعـيـــا بـــه ﱡ
الـجـيـــل فـيـهـــا مـــا بـــ ِه أ َو ُد
َ
وقـــ ﱢو ِم

الـلـيـــل مـــن إبـرا ِقـهـــا شُ ـــ ُهـبـاً
َ
وأو ِقـــ ِد
وازعـــق بـهـــا ..فـبِـهـــا مـــا زمـجـــ َر الـ ﱠرعـدُ
ْ
واقـــرأ عـلـــﻰ الـدهـ ِر مـــن آ َيـاتِـهـــا عـجـبـاً مـن هـولِـهـا
الـشـــمـس بـاألصـــدا ِء تـرتـعـدُ
ُ
ـب عـلـﻰ الـدهـ ِر مـن بـركـانِـهـا ِحـ َمـ َمـاً
واصـ ُب ْ

وازأ ْر بـهـــا تـغـتـلـــي مـــن وقـ ِعـهـا األُ ُســـدُ

واغـمـ ْر بـهـا الـدهـ َر يـروي ســـيـلُـهـا ِهـ َمـ َمـاً ومـــن جـبـيـ ِنـــكَ ِســـفـ ٌر َس
ـــامـق َرشـــدُ
ٌ
الـشـــمـس مـن كـفـيـكَ مـطـلـ ُعـهـا
وأســـ ِر ِج
َ

واســـتـمـطـ ِر
الـغـيـب فـالـ ُنـعـمـﻰ لـه َسـ َنـدُ
َ

الـجـيـــل عـمـــراً بـالـدمـــا رغـــداً
َ
ِـــم
ـاب الـهـوى َسـجـدوا
واس
وألـه ِ
ْ
ألنـص ِ
ـــحـق بـهـا مـن َ
ْ
الـسـ ْح ِ
ـصـــدوا
وافـضَ ْ
ـت قـد َسـكـروا واآلكـلـــونَ مـــن الـ ﱠز ِ
قـــوم مـــا َح َ
ـح بـهـا مـن بِـ َنـقْـ ِد ﱡ
ِ
ـســـلـيـنِ مـــا َحـلـ ُبـوا
بـالـســـيـف أبـهـــ َر مـن والـوا ومـــن َجـ َحـدوا
والـشـــار ُبـونَ مـن الـ ِغ ْ
ونـهـــج ُر َ
أبـــا اإلبـــا ِء..
حـــت تـرســـ ُمـه وعـمـــ ُرﻩ مـــن خُـطـــﻰ أبـطـالِـــ ِه أبَـــدُ
ٌ
أســـفـارِﻩ أز ٌَل ووقـ ُعـــه مـــن مـــدَ ى زلـزالِـــه رفـــدُ
فـصـوتُـــه مـــن صـــدَ ى ْ
ويـو ُمـــه مـــن نَـــدى إيـثـــار ِِﻩ َمـــدَ ٌد

ـهـــم َصـ َفـــدُ
أال يـنـامـــوا وفـــي أعـنـا ِق ْ

ﱢـــم بـــه الـدهـــ َر أجـيـــاالً وأحـقـبـــ ًة تـتـلـــو الـفـــدا َء عـلـــﻰ دهـــ ٍر بـمـــا يـلـــدُ
عـل ْ

وخ ﱢ
َـــل أجـنـحـــ ًة حـمـــرا َء خـافـقـــ ًة ومـنـــ ُذ يـو ِمـــكَ فـــي أضـال ِعـنـــا تَـ ِقـــدُ
ْ
فـــي نـشـــرِها ثـــور ٌة ﱠاص
ـاعـــدت ِحـ َمـ َمـــاً درســـاً فـيـتـ ِقـ ُنـــه عـــن والـــ ٍد ولـــدُ

َيـتـــرى صـداهـا عـلـــﻰ األجـيـــالِ ُيـلـهـ ُمـهـا لـلـحـشـــ ِر رائـعـــ َة األجـيـــالِ تـنـفـــر ُد
تـوارثـوهـــا مـــع األزمـــانِ مـلـحـمـــ ًة ود ْﱠت بـيـو ِمـــكَ فـــي اآلفـــاقِ تـحـتـشـــدُ
األصـــالب أفـﺌـــد ٌة
وعـــت نـــداكَ مـــن
ْ
ِ

بـهـــا تـمـا َز َج ِ
ـــت األنـغـــا ُم والـكـمـــدُ

ﱠـلـــت يـو َمـــكَ الـجـبـــا َر أغـنـيـــ ًة
ورت ْ
نـبـــع الـ َحـيـــا ِة ألجـيـــالٍ لـــهُ تَـــ ِر ُد
َ
ْ
هـاكَ الـدمـو َع جـيـوشـــاً بـالـهـوى ُس
ـــفـحـت وجـ ﱢنـــ ِد
الـــروح إن أزرى بـــكَ الـجـســـدُ
َ
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مسائل شرعية

ﻃبقا لفتاوى المرجﻊ الديني األعلى سماحة ﺁية اﷲ العﻈمى
السيد علي الحسيني السيستاني )دام ﻇلﻪ الوارف(

األعمال ﻏير المناسبة في شهرﻱ محرم وصفر

السؤال:
قد يقوم بعض املؤمنني يف شهري محرم وصفر بل يف عموم أيام املناسبات الحزينة
ببعض األعامل التي قد ال تكون مناسبة ،منها عىل سبيل املثال :الزواج ،االنتقال إىل
بيت جديد ،ﴍاء أشياء جديدة كاألثاث واملالبس وغريها ،والتزين يف البدن واللباس،
ابتداء مشاريع جديدة ،وغري ذلك .فام هو املوقف الرشعي املناسب لذلك؟
الجواب:
ال يحرم مامرسة ما ذكر يف أيام املناسبات إالّ ما عُدﱠ هتكاً كإقامة الفرح والزينة يف
اليوم العاﴍ.
نعم ينبغي أن ال ينفذ يف أيام مصائب أهل البيت ( )وحزنهم ما ال يوقعه
اإلنسان عادة يف أيام حزنه ومصابه بأحبائه إالّ ما اقتضته الﴬورة العرفية ،فيختار
وقتاً أبعد عن املساس مبقتضيات العزاء والحزن .والله املوفق.

موﻗﻊ السيد السيستاني ﺩاﻡ ﻇلﻪ الوارﻑ
اﻻستفتاءات الشرعية
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منﻬاﺝ الصالحين  -ﺝ2

كتاب الرهن
الرهن هو( :جعل وثيقة للتأمني عىل دين أو عني مضمونة).
مسألة  :١060الرهن أمانة يف يد املرتهن ال يضمنه لو تلف أو تعيب من دون تعد و ال تفريط ،نعم لو كان يف يده
مضموناً لكونه مغصوباً أو عارية مضمونة مثال ثم ارتهن عنده مل يزل الضامن ،إال إذا أذن له املالك يف بقائه تحت يده
فريتفع الضامن عىل األقوى ،و إذا انفك الدين بسبب األداء أو اإلبراء أو غري ذلك يبقﻰ أمانة مالكية يف يده عىل تفصيل
تقدم يف كتاب الوديعة.
مسألة  :١06١ال تبطل الرهانة مبوت الراهن و ال مبوت املرتهن فينتقل الرهن إىل ورثة الراهن مرهوناً عىل دين مورثهم و
ينتقل إىل ورثة املرتهن حق الرهانة ،فإن امتنع الراهن من استﺌامنهم كان له ذلك فإن اتفقوا عىل أمني و إال سلمه الحاكم
إىل من يرتضيه ،و إن فقد الحاكم فعدول املؤمنني.
مسألة  :١062إذا كانت العني املرهونة بيد املرتهن و قد ظهرت له أمارات املوت وجب عليه االستيثاق من عدم ضياع
حق مالكها و لو بالوصية بها و تعيني املرهون و الراهن و االستشهاد عىل ذلك  ،و لو مل يفعل كان مفرطاً و عليه ضامنها.
مسألة  :١063لو كان عنده الرهن قبل موته ثم مات و علم بعدم بقائه يف تركته و لكن احتمل أنه قد رده إىل مالكه أو
أنه باعه و استوﰱ ﻤﺛنه أو أنه تلف عنده بتقصري منه أو بغريه مل يحكم بكونه يف ذمته بل يحكم بكون جميع تركته للورثة
من دون حق ملالك الرهن فيها ،و هكذا الحال فيام لو احتمل بقاءه يف تركته و مل يعلم ذلك ال تفصيالً و ال إجامالً فإنه ال
يحكم ببقائه فيها مطلقاً عىل األظهر.
مسألة  :١064لو اقرتض من شخﺺ ديناراً مثالً برهن و ديناراً آخر منه بال رهن ثم دفع إليه دينارا بنية األداء و الوفاء.
فإن نوى كونه عن ذي الرهن سقط و انفك رهنه ،و إن نوى كونه عن اآلخر سقط و مل ينفك الرهن ،و إن مل يقصد إال أداء
دينار من الدينارين من دون تعيني كونه عن ذي الرهن أو غريه حسب ما دفعه أدا ًء لغري ذي الرهن و يبقﻰ ذو الرهن
بتاممه ال ينفك رهنه إال بأدائه.
مسألة  :١065تقدم أن املرتهن أمني ال يضمن من دون تع ٍد و ال تفريط و يضمن معه ملثله إن كان مثلياً و إال فلقيمته
يوم التلف ،و القول قوله مع ميينه يف قيمته و عدم التعدي و التفريط و قول الراهن مع ميينه يف قدر الدين ،برشط عدم
مخالتفهام للظاهر كام مر يف نظائره.
مسألة  :١066إذا اختلفا فادعﻰ املالك أن املال كان وديعة و ادعﻰ القابض أنه كان رهناً ،فإن كان الدين ثابتاً فالقول
قول القابض بيمينه و إال فالقول قول املالك.
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وﺻايا المرﺟعية الدينية العليا

لخطباء المنبر الحسيني لعام 1440هـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصالة عىل املصطفى محمد وآله الطيبني الطاهرين..
رشفنا يف يوم الخميس املوافق ( /11ذي الحجة عام
ت ّ
143٩هـ) بزيارة املرجع األعىل سيدنا املف ّدى السيد
السيستاين (دام ظلّه الرشيف) وتوجهنا اليه بطلب
توصيات ابوية لنا ولعموم خطباء املنب الحسيني مبناسبة
قرب حلول شهر محرم الحرام ،فتفضل علينا بهذه
الكلامت النورانية املفعمة بروح العناية والغرية والحرص
عىل الدين ،وحفظ موقعية املنب الحسيني يف أداء رسالته
الخطرية وقد أفاض (دام ظلّه الرشيف) يف الحديث يف
نقطتني:

 ترتكز عىل ترســيخ الدين بتزكيــة النفوس وتنقيتها منأدران الظلــامت واالمــراض الروحيــة واالخالقية وعرض
معارفه القرآنيــة وغرس الحكمة يف القلــوب مبصاديقها
املتنوعة علامً وعمالً.
كــام ان الهدف األســمى للحركة االصالحيــة التي قام
بها ســيد الشــهداء (ســالم الله عليه) هــو حفظ الدين
وترســيخه مقابل املنهج االموي الذي كان قامئاً عىل هدم
ركائز االســالم وقيمه كام يظهر من شــواهد كثرية تعرف
مبراجعة النصوص التاريخية .فقد قامت نهضته (صلوات
الله عليه) يف مواجهة ذلك املنهج الخطري ،وكانت رسالته
وتضحيته من اجل أســمى هــدف وهو حفظ الدين عن
الــزوال واالنحراف ،ويف اعتقادي انه لــوال تضحية االمام
الحســني (عليه الســالم) بتلك الصــورة العظيمة يف تلك
املرحلة العصيبة مل يبق لإلســالم أثــر يذكر ألن املخطط
االمــوي كان متقناً ويقرب مــن الوصول ال اهدافه ،ومبا
ان املنب الحسيني هو امتداد ليوم الحسني (عليه السالم)
فــدوره ووظيفته تتمحــور حول الدين ترســيخاً ودفاعاً
وتعليامً وتربي ًة.

النقطة االوىل:
يف بيان دور املنب الحســيني وخصوصاً يف أيام موســم
محرم الحرام ،وافاد ان رسالة املنب تتلخص ـ باإلضافة ال
ذكر مــا جرى عىل أهل البيت (عليهم الســالم) يف نرش
الدين وترســيخه يف عقول املســلمني وقلوبهم من خالل
بيــان املعارف القرآنيــة ودفع الشــبهات باألدلة الوافية
املقنعــة وتربيــة نفــوس املؤمنني عىل الــورع والفضيلة
النقطة الثانية:
والقيم املثىل.
وهــذا بعينه هو الدور الــذي أناطه اللــه (ع ّز وجل) إ ّن من أجىل مصاديق حفظ الدين وترســيخه يف العرص
برســوله (صىل الله عليه وآله) الــذي هو أول من ارتقى الحارض هو التصدي لدفع الشــبهات املطروحة يف مقابل
املنب يف االســالم ،وقد رشح القــرآن لنا دوره يف قوله (ع ّز الديــن ومعارفه االصيلة وقيمــه االخالقية ،ولكن ينبغي
وجل)ُ ﴿:ه َو ال َِّذي بَ َعثَ ِيف ْاألُ ِّميِّ َني َر ُسوالً ِم ْن ُه ْم يَتْلُو َعلَيْ ِه ْم رعاية عدة أمور يف هذا املجال:
اب َو ال ِْح ْك َم َة َو إِ ْن كَانُوا
آيَاتِــ ِه َو يُ َزكِّي ِه ْم َو يُ َعلِّ ُم ُه ُم الْ ِكتَ َ
األمر االول:
ِم ْن قَ ْب ُل لَ ِفي َضالَ ٍل ُم ِبنيٍ﴾ حيثُ اشارت اآلية الكرمية ال
ان الرســالة النبوية  -التــي كان املنب اداة فاعلة لتبليغها ان يكون الخطيب املتصدي لدفع الشبهات متضلعاً يف
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هذا الباب متسلحاً بالخبة ووفرة املعلومات ،واال فان ما
يفسده بتصديه رمبا يكون اكرث مام يصلحه .واملنب هو من
أهم الوسائل املتاحة لدفع الشبهات عن العقيدة الحقة،
وقد كان النبي (صىل الله عليه وآله) وأمري املؤمنني (عليه
السالم)مضافاً ال التصدي لبيان املعارف والتعاليم الدينية
يقومــان عىل املنب بدفع الشــبهات التي كانت يف اذهان
بعض املســلمني لقرب عهدهم بالجاهلية او كانت تطرأ
األمر الرابع:
عىل اذهان البعض منهم تأثرا ً بأفكار دخيلة عىل املجتمع
االســالمي ،ومن هنا تتبني أهمية دور املنب الحسيني من ال بد من أقﴡ االســتفادة مــن معني علوم أهل البيت
حيث انه امتداد واســتمرار لرســالة املصطفى واملرتىض (سالم الله عليهم)املأثور عنهم بالطرق املعتبة واملصادر
اس لَ ْو
(صلوات الله عليهام وآلهام) مام يقتيض ان يكون مرتقي املوثوقة ،وقد ورد عنهم (سالم الله عليهم) ((إِ َّن ال َّن َ
َعلِ ُموا َم َح ِاس َن ك ََال ِم َنا الَ تَّ َب ُعونَا)) وتشتمل محاسن كالمهم
املنب ذا كفاءة وجدارة وأهلية علمية.
عىل منظومة فكرية متكاملــة متنوعة املضمون كالقرآن
الكريــم ،ففيها من روائع الحكم ومعــامل االخالق وإثارة
األمر الثاين:
ان الشبهات عىل نوعني :فبعضها رائج ومشهور ،وبعضها دفائن العقول ودفع الشــبهات ما ينري االنســان املســلم
مطــروح ولكن ليس مبتــداول اال يف نطاق محدود ،ومن ويجعله واثقــاً بعقيدته ودينه ،وذلك هو مقتىض كونهم
املناســب بل الالزم التصدي بشــكل مبارش لدفع الشــبه الثقل الثاين للقرآن برصيــح حديث الثقلني وغريه .فعىل
املعروفة يف اوســاط الناس ،واما الشبه غري املتداولة عىل الخطيب الحســيني أن يهتم بهذا الجانب يف خطابته كام
نطاق واســع فليس من الحكمة اســتعراضها ورشحها يف عليه أن يهتم بذكر مصائب أهل البيت (عليهم الســالم)
اوســاط العامة بل الصواب يف عالجها أن يؤســس املبلّغ ومــا جرى عليهم يف فاجعة كربالء ملا لذلك من تأثري بالغ
الديني بصورة محكمة للمضمون الذي به تندفع الشبهة يف بقاء هذه القضية حية يف النفوس.
عــن اذهان من وقفــوا عليهــا ،من غري حاجــة لذكرها
والتعليق عليها.
للخطاب باملبارشة ام بالواســطة فــال يطرح من املعارف
الدينية اال ما ينسجم مع املستويات الذهنية للمستمعني
ويعتني بصياغة الشــبهات وتوضيح الجواب عنها مبقدار
نفوذها يف اذهانهم ،وقد ورد عن الرســول االعظم (صىل
اس
ارش األْ َنْ ِب َيا ِء أُ ِم ْرنَا أَ ْن نُ َكلِّ َم ال َّن َ
اللــه عليه واله)(( :إِنَّا َم َع ِ َ
َع َىل قَ ْد ِر ُعقُولِ ِه ْم))..

نسأل الله تعاىل أن يوفق جميع الخطباء ألداء دورهم
األمر الثالث:
ان مــن املعلــوم ان لكل مقــام مقاالً ،ولــذا فان عىل عىل الوجه االحســن ويســدد خطاهم يف ترسيخ الدين
الخطيب ان يالحظ املســتوى الذهني والثقايف للمتلقني وتزكية نفوس أهله إنه سميع مجيب.
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بانوراما

عـــــاشـــــوراء الحســـــين

• تصوير :قاسم العميدي

تحقيقات

العتبة الحسينية المقدسةوالشباب
ترسيخ الريادة والقيادة لدى النشئ الجديد

تعترب مرحلة الشباب من أهم املراحل التي مير بها الفرد ،حيث تبدأ شخصية اإلنسان بالتبلور ،وتنضج معامل هذه الشخصية من
خالل ما تكتسبه من مهارات ومعارف ،ومن خالل النضوج الجسامين والعقيل ،والعالقات االجتامعية.
وبغض النظر عن العمر الذي يحدد سن الشباب ،فإن العتبة الحسينية مل تدخر جهداً وال سبيل يف مسألة دعم هذه الرشيحة
توعوياً ودينياً وثقافياً وتربوياً وفكرياً إال وسلكتهُ  ،من أجل صنع قادة املستقبل وفق املقاييس التي ترتضيها مفاهيم أهل البيت
عليهم السالم ومبادئهم السامية .ولذلك أجرت مجلة (الروضة الحسينية) تحقيقاً ملعرفة دور املؤسسات واملراكز التابعة
للعتبة الحسينية املقدسة يف توعية الشباب ،وتحصينهم وبلورة أفكارهم وتنمية مواهبهم.
•تحقيق :محمد ضياء الدين
• تحرير :صباح الطالقاين

مشاريع تنموية متعددة الجوانب
املتابع ملا تقوم به العتبة الحسينية املقدسة من
مشاريع انسانية وخريية وتطوير البنى التحتية باإلضافة
اىل دعم املؤسسات الحكومية ،ال يعدها مؤسسة دينية
وحسب ،بل أصبح ينظر إليها كمؤسسة مشاريع إنسانية
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وتطويرية مع الحفاظ عىل قدسيتها ومنبع وجودها،
وبجهود كوادرها الخاصة استطاعت العتبة املقدسة أن
تؤسس أقسام ومراكز تهتم برشائح املجتمع وتثقيفهم،
ومنها مركزا ً لرعاية الشباب الذي ترسخت فكرة تأسيسه
نتيجة الحاجة املل ّحة إلنقاذ املجتمع من خطر انعدام

وأساسيات التمريض ،فيام بلغ عدد املشرتكات ما يقارب
 950مشرتكة ،باإلضافة اىل دورات تعليم مهنة الخياطة
والتي بلغ عددها  28دورة تخرج منها  826مستفيدة
خالل الثالث سنوات املاضية ،و  13دورة يف تعلم قيادة
الحاسوب وبرامجه مبشاركة  312فتاة ،مب ّينة" أن املركز
يسعى اىل استقطاب عدد من الكفاءات من داخل وخارج
العراق لتدريب وصقل املواهب األدبية للموهوبات يف
هذه الفنون.
وأشارت مديرة املركز اىل بعض املسابقات التي يقيمها
املركز والتي تستهدف فئات عمرية محددة ،ومنها"
مسابقة مشكاة الحوراء للفئة العمرية  18 12-سنة،
وزينبيات الهوى  24 18-سنة ،وتتضمن هذه املسابقات
ايضاً سفرات ترفيهية ودورات تدريبية ومحارضات بناء
الذات وإرشادات نفسية وأرسية للفتيات باإلضافة اىل
اإلرشاد الفقهي والصحي ،وكيفية التعامل داخل األرسة".
وختمت سارة" يهدف املركز اىل إيصال نشاطاته ألوسع
رقعة جغرافية يف البلد بسبب طلبات املشاركة املتزايدة
خصوصاً يف املحافظات الجنوبية والوسطى التي تفتقر
لهذه النشاطات ،لذلك تتطلع ادارة املركز اىل فتح عدة
فروع لها يف تلك املناطق الستقطاب الفئات الشبابية
وتطويرها".

وجود قادة شباب ،وبعد أن اخذ التطور السلبي يجتاح
هذه الفئة املهمة.
ولتسليط الضوء عىل مركز رعاية الشباب تحدثَ مدير
املركز محمد عيل الربيعي قائالً" وضعنا خطة عمل
الستكامل الحلقات الخاصة يف نجاح كل مرشوع من
املشاريع التي يتبناها املركز ،موضحاً" نسعى اىل استهداف
رشيحة الشباب وإدخالهم يف دورات مختلفة منها مهنية
وتكنولوجية وأخرى تنموية ونفسية ،ومؤكدا ً" حصول
الكثري من الشباب املتخرجني من الدورات عىل فرص
مهنية يف سوق العمل ،وأصبحوا بارعني.
وشدد الربيعي عىل" أن مسألة تقويم سلوك الشباب
ورسم املسارات الصحيحة لهم ،بحاجة اىل تضافر الجهود
يف املؤسسات الدينية واملجتمعية واألرسية ،قائالً" أوجه
النداء اىل أولياء أمور املستفيدين من هذه الدورات اىل
مواصلة تشجيع أبنائهم ومتابعتهم بشكل جيد" .موضحاً"
ان املركز مينح املستفيد الثقافة التي هي مبثابة السالح
الذي يجابه به الحياة وإعطائه الجرعات النفسية والتوجيه
السليم ،باإلضافة اىل تعليمه املهنة ومستلزماتها مجاناً،
حيث يرعى املركز العرشات من الفعاليات والنشاطات
الشبابية وأقامة البطوالت الرياضية واملسابقات عىل
مستوى معظم املحافظات العراقية ،من خالل فروعه
التسعة املنترشة يف املحافظات".
وختم حديثه برؤية مستقبلية مؤكدا ً" ان إدارة املركز تنمية وعطاء
تطمح اىل املزيد من املشاريع التي تستهدف رشيحة وعملت العتبة الحسينية عىل تشكيل قسم آخر
تخصيص لتطوير وتنمية املوارد البرشية ،حيث يقيم هذا
الشباب وجعلهم قاد ًة للمجتمع".
القسم دورات وندوات متنوعة يف سبيل تطوير وتحسني
الفكر واإلبداع واالبتكار داخل املجتمع.
مركز لإلناث
املهندسة سارة محمد ،مسؤولة مركز الحوراء زينب معاون مدير قسم تطوير املوارد البرشية ،منتظر
التابع للعتبة الحسينية قالت" نعمل عىل االهتامم رشيف ،ق ّدم نبذة عن نشاطات القسم قائالً" نعمل عىل
برشيحة الفتيات يف مرحلة الشباب ،من خالل عدة اتاحة الفرصة للشباب لتبادل املعلومات والخربات فيام
نشاطات منها دورات يف مجاالت متنوعة وعقد الندوات بينهم ،ونقل مجموعة من الخربات املتقدمة للمتعلمني
الفكرية والثقافية ،ويأخذ املركز عىل عاتقه تنشئة الفئة ضمن برنامج دورات متكامل .مبيناً" أقام القسم 138
الشبابية من اإلناث ،موضحة" لكرثة الطلبات التي ترد الينا دورة تدريبية ،تشكل حوايل  80%من مجمل النشاطات،
حول استيعاب فئات عمرية أخرى وشمولها يف الدورات وتشمل دورات انسانية ،ادارية ،تقنية ،وقائية ،تربوية،
التنموية والتعليمية ،فقد عمل املركز عىل افتتاح دورات مهنية ،ودورات تعليم اللغات األجنبية ،باإلضافة اىل
جديدة تشمل مختلف الفئات واألعامر ألكرب عدد من الندوات الثقافية واملحارضات الفكرية واملسابقات
الهادفة ،وأنشطة تطويرية عديدة تستهدف تطوير
املستفيدات".
وأضافت سارة" الدورات التي أقامها مركز الحوراء رشيحة الشباب بشكل خاص".
زينب متنوعة ومنها  21دورة يف مجال اإلسعاف األولية وأوضح رشيف" ان عدد املستفيدين من األنشطة
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‚

والبامج التي أقامها القسم يف العام التأسيﴘ بلغ حوايل
 157مستفيد ،فيام وصلت النسبة عام  2017ال  25ألف
مستفيد ،غالبيتهم من فئة الشباب ،ونطمح لزيادة العدد
يف الفرتة املقبلة".

نعمل على

اتاحة الفرصة
للشباب لتبادل
المعلومات
والخبرات فيما
بينهم ،ونقل
مجموعة
من الخبرات
المتقدمة
للمتعلمين

‚

ضمن برنامﺞ

دورات متكامل

هدف أسايس
ﻤﺗكني الشباب
ٌ
بعد أن اخذ الفراغ يضيع وقته ،استيقظ عىل مهنة
تقيض عىل آفة الضياع ،التي يسببها عدم التخطيط يف
استغالل أوقات الفراغ ،ورسعان ما حج َز كرسياً له يف احد
محال الحالقة ،ليطبق ما تعلّمه يف الدورات التي تلقاها
يف احد مراكز توعية الشباب ،ليبدأ مبهنة قص الشعر.
مل يكن الشاب (س ّجاد) مهتامً لإلعالن الذي شاهده
يف شاشة هاتفة الخلوي عىل مواقع التواصل االجتامعي،
الذي تضمن فتح دورات مهنية يف مركز رعاية الشباب
التابع للعتبة الحسينية ،فقد بدى انه ال يستطيع العمل
مبهن حرفية ،لعدم قدرته عىل ترك أفكار اليأس التي تجول
يف مخيلته.
وقال سجاد ،وهو طالب يف مرحلة الخامس اإلعدادي"
مل أكن املك طموحاً سوى أن أتم مرحلتي الدراسية ،ولكن
كانت نقطة كرس حاجز اليأس وتحقيق الطموح ،عندما
ملحت يف الفيسبوك منشورا ً يتحدث عن انطالق دورات
تعلم مهنة الحالقة ،وقد كانت بداية األمر صعبة إال انني
نجحت يف خوض هذه التجربة مع بعض األصدقاء".
وأفاد سجاد" الحديث عن دعمنا نحن كشباب من قبل
العتبة الحسينية املقدسة مل يكن من قبيل املِ ّنة علينا او
االستفادة م ّنا مالياً بل ان ادارة العتبة الحسينية ومركز
رعاية الشباب بشكل خاص كانوا لنا أخوة وآباء قبل أن
يكونوا مد ّربني يف تعليمنا مهنة ما ،فالجرعة النفسية التي
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أخذناها قبل أن نتعلم األعامل املهنية كان لها دور كبري يف
توظيف اإلمكانيات والثقة بالقدرات".
وعب سجاد عن هذه التجربة بالقول" ال يشء أقوى
ّ
من ارادة اإلنسان ،رشط أن يسعى ال التعلّم وعدم هدر
الوقت يف ما ال ينفع".
وبسبب عمله يف إحدى مكاتب بيع القرطاسية ،مل
يستطيع خريج قسم التحليالت املرضية محمد عبد
الله من التواجد يف دورات فن التصوير الحديث التي
يقيمها مركز رعاية الشباب ،إال ان إرصاره عىل ذلك دفعه
للمشاركة.
وقال محمد" كان من الرضوري أن اشرتك يف دورة فن
التصوير منذ مدة ،ولكن ظروف العمل حالت دون ذلك،
حتى فكرت أن أتحدث ال رب العمل ،فأما أن يسمح
يل بأخذ ساعة لاللتحاق بالدورة او أن أترك العمل لديه،
ولحسن الحظ استطعت أن التحق بدورة التصوير وكيل
ثقة وطموح.
واليوم يقف (محمد) يف احد زوايا محل عمله ويلتقط
الصور بطريقة احرتافية ،ويستفيد يف تطوير وضعه
االقتصادي قدر اإلمكان.
وأسف محمد لحال بعض الشباب الذين يضيعون
َ
فراغهم يف املقاهي داعياً إياهم لالستفادة والتعلّم ،واصفاً
ما تقدمه ادارة العتبة الحسينية ومراكز التطوير التابعة
لها بالفرصة الذهبية مل َن يرغب يف تطوير ذاته.
أما بهاء باسم ،الطالب يف كلية الهندسة ،الذي شارك يف
عدة دورات منها الثقة بالنفس والتنمية البرشية ،واتخاذ
القرار ،فقد كانت مثارها إعادة إلقاء املحارضات وتقديم
املهارات التي تلقاها يف مركز رعاية الشباب ونقلها ال
جامعته وبني زمالئه.

ﺇﺿاءﺓ

اﻻبعاﺩ اﻻﻗتصاﺩية لﺜورﺓ اﻻماﻡ الحسين عليﻪ السﻼﻡ
يوما بعد اخر يتضح للجميع بان ثورة االمام الحسني عليه السالم مل تكن محدودة االبعاد ليتم اختزالها يف بقعة معينة
وزمن محدد ،بل انها اسست لحياة حرة كرمية ،فرفضت الظلم ونادت باالصالح وركزت عىل تصحيح مفاهيم املجتمع بجميع
جوانبه الدينية والسياسية واالقتصادية واالجتامعية وغري ذلك.
وللحديث عن الجوانب اإلصالحية لهذه الثورة
وبالخصوص الجانب االقتصادي نجد ان االمام
الحسني عليه السالم نهض بعد ركود اقتصادي
واجتامعي كبريان اوصال املجتمع ال حد اليأس من
تغيري الطبقة الحاكمة او التأثري عليها.
فاملجتمع كان يعاين من الفقر والجوع والجور
والظلم واالستبداد ،واصبح فيه االنسان الذي كرمه
الله عز وجل ،مهدور الكرامة واإلرادة والحرية
واألموال بسب استبداد وتغطرس الحكام انذاك،
اال ان االمام الحسني عليه السالم اعطى مواصفات
دقيقة للحاكم العادل الذي يحقق العدالة بني افراد
املجتمع ،مبقولته املشهورة عليه السالم (ولعمري ما
اإلمام إال الحاكم بالكتاب ،القائم بالقسط ،الداين
بدين الحق ،الحابس نفسه عىل ذات الله(.
والبد من االشارة ال ان ثورة اإلمام الحسني
(سالم الله عليه) ،مل تكن ثورة انفعالية ،وال حركة
عشوائية ،ينقصها الوضوح يف الرؤيا ،أو القصور عن
تحديد الغايات واألهداف ،بل كانت ثورة واعية ،لها
رؤيتها الواضحة ،وأهدافها املحددة ،والتي كشف
عنها مفجرها يف أول بيان من بياناته املتعلقة بها،
وذلك حني قال (عليه السالم)( :إين مل أخرج أرشا،
وال بطرا ،وال ظاملا ،وال مفسدا ،إمنا خرجت لطلب
اإلصالح يف أمة جدي ،أريد أن آمر باملعروف ،وأنهى
عن املنكر ،وأسري بسرية جدي رسول الله ،وأيب أمري
املؤمنني ،فمن قبلني بقول الحق ،فالله أول بالحق،
يل أصب هذا ،أصب حتى يقيض الله بيني
ومن رد ع ّ
وبني القوم بالحق ،وهو خري الحاكمني) ،وهنا نجد
انه عليه السالم جعل اإلصالح عنوانا لثورته فمن
خالل قوله عليه السالم نجد انه قصد اإلصالح
الديني والفكري والسيايس واالقتصادي واالجتامعي

وغري ذلك يف وقت كان فيه املجتمع يعاين لفرتات
طويلة من الظلم والجور واالستبداد.
كام ان املتتبع للشعارات التي نادى بها اإلمام
الحسني عليه السالم يوم عاشوراء ،وكذلك شعارات
أهل بيته وأصحابه عليهم السالم يكتشف بوضوح
أنها كانت تعب عن قيم الحرية واإلصالح يف مواجهة
االستبداد والفساد.
لذا فان اإلمام الحسني (عليه السالم) مل يكن
هدفه من ثورته ونهضته املباركة االستيالء عىل
الحكم او تحقيق مكاسب دنيوية ،وإمنا كان يهدف
ال الحفاظ عىل بيضة االسالم وانقاذه من الخطر
ومحاربة االستبداد والدكتاتورية والقهر والظلم
الذي كان ميارسه حكام بني امية ،فضال عن الوقوف
بوجه الفساد مبختلف أبعاده الدينية والفكرية
والثقافية والسياسية واالقتصادية واالجتامعية .
ومن خالل ما تقدم نستنتج ان ثورة اإلمام
الحسني عليه السالم ركزت عىل القضايا اإلصالحية
بجميع جوانبها السياسية واالقتصادية واالجتامعية.
ولعل سائل يسأل ماهو البعد االقتصادي يف
هذه الثورة املقدسة؟ واالجابة تكمن يف أن بني
أمية اتخذوا مال الله دوالً وعباد الله خوال ،وأن
سياسة التالعب بأموال األمة هي التي أذلت
الناس وجعلتهم يتحولون ال فقراء يستعبدهم
الطواغيت ،بل إن اإلمام (عليه السالم) كشف عن
أن املال الحرام الذي يريش به الطغاة جنود الباطل
هو السبب الذي جعل ذلك الجيش األموي يف ضالل
تام ال يبايل ان اقدم عىل أعظم جرمية يف التاريخ
البرشي ،وقد كشف اإلمام عن هذه الحقيقة بقوله
"فَ َق ْد ُملِئَ ْت بُطُونُكُم ِم َن ال َح َر ِام وطُ ِب َع َعىل قُلُو ِبكُم.
َويْلَكُم ،أَالَ ت ِ
َنصتُون؟ أَالَ ت َْس َم ُعون" .

د .ﻤﻧارق العكييل /العراق
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ﺣوارات

الناشﻂ المغربي ربيﻊ اإلدريسي :
اﻹماﻡ الحسين ﹸﻇ َ
لﻢ ّ
مرتين

حوار :سالم الطاﻲﺋ

تحرير :صباح الطالقاين

تحتل مسألة إقامة املهرجانات ذات الصبغة الدولية أهمية كبرية ضمن منهج األنشطة الثقافية والدينية التي تقيمها العتبة الحسينية املقدسة
يف كربالء سنوياً ،لغرض نرش االعتدال والوعي والتسامح والتعريف بكل ما يتصل بعلوم واخالق ومبادئ أهل البيت عليهم السالم.
وخالل زيارة نائب رئيس املنظمة الدولية لﻸمن الشامل والخبري الثقايف والفني ،املغريب ربيع اإلدرييس اىل كربالء املقدسة بدعوة من العتبتني
املقدستني الحسينية العباسية ,اغتنمت مجلة الروضة الحسينية هذه الزيارة لتجري معه حوارا صحفيا حول أهمية مد الجسور الثقافية
والدينية والرتبوية ما بني الشعوب ،وتثبيت أسس السلم والتعايش وكيفية التصدي لﻸفكار املتطرفة ومحاوالت تشويه صورة اإلسالم واملجتمع
العريب بشكل عام.
يف البدء تط ّرق اإلدرييس اىل نبذة مخترصة عن دوره يف منظمة العفو الدولية كمستشار ثقايف سابق ،ومنتج لﻸعامل الفنية التي تهتم بحقوق
اإلنسان ,فضالً عن عمل ِه كمنسق دويل للهيأة العاملية للسالم والتعايش ,مبيناً ان انطالقته" عادة ما تكون من القرآن الكريم ،الذي يشدد عىل
وحدة املسلمني وترك التناحر ونبذ التفرقة واألفكار املتطرفة ،لينطلق بعد ذلك الحوار التايل:
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اإلرهاب مرحلة عنف يجب أن نستخدم
بوجهها كل أدوات السلم

بدءا نود التطرق اىل كيفية وامكانية نرش السالم يف ظل
التعقيدات التي زرعتها األفكار املتطرفة؟
• هناك هدف أسايس يجب االهتامم به يف ظل هذه الظروف التي
تشهدها املنطقة العربية من توتر وحروب ,أال وهو السعي لرتسيخ
التعايش واحرتام اآلخر ،واملرحلة األوىل يف سبيل تحقيق هذا الهدف
تبدأ من خالل التع ّرف عىل كيفية العمل مع الجهات التي تنتهج
االعتدال والتوجه االنساين البعيد عن ِضيق األفق ،وخاصة يف الدول
التي تشهد االضطرابات وعدم االستقرار مثل تونس واليمن وليبيا
والجزائر والعراق وغريها ,فال ينبغي أن يرشكنا مع هؤالء األشقّاء
فقط املأساة والتعاطف يف النكبات ،دون أن نبادر يف نرش املحبة
والسالم ونسعى لتحقيق التفاهم واالنسجام.
ان التط ّرف واإلرهاب هو مرحلة عنف يجب أن نستخدم ضدها
كل أدوات السلم ،ومن الرضوري أن نتعرف عىل ُدعاة السلم فهم
موجودون يف كل مذهب ويف كل بلد من بلدان العامل ،ألنهم الوسيلة
الف ّعالة التي ستقف معنا يف سبيل التصدي للتط ّرف وترسيخ معاين
التعايش واحرتام اآلخر بغض النظر عن جنسه ولونه وعرقه وأصله.
ما تقييمكم لدور املؤسسات العربية يف التعاون لنرش التسامح
ونبذ التفرقة؟
• األغلبية من املؤسسات يف العامل العريب ال تقوم بدور فعال يف
هذا املجال ،خاصة وأن التسامح ليس له مؤسسة ولكنه منهج حياة
وشعارات يجب أن تُط ّبق ,فعىل سبيل املثال نرى ان منظمة الجامعة
العربية مل تق ّدم يشء حتى عىل مستوى خلق الحوار والتعاون بني
الشعوب .وهكذا الحال بالنسبة ألغلب املؤسسات حيث ترى النشاط
ال يتجاوز حدود البلد او املنطقة التي تنشأ فيها.
عدا ذلك ،هناك أنشطة مميزة تقيمها بعض الجهات ومنها
األنشطة املنطلقة من العتبة الحسينية يف كربالء والتي تحمل اسم
اإلمام الحسني وتتحىل مبنهجيته الباحثة عن العدالة والتسامح ،ولكن
ما أالحظ ُه هو ان اإلمام الحسني ظُلم مرتني ،املظلومية األوىل التي مر
بها من قبل العدو يف معركة الطف ,واملظلومية الثانية هي ضعف
وصول حقيقة ثورته ورسالته اىل العامل ،وكيف غيرّ مجرى التاريخ

‚‚

‚‚

وأظهر الحق وانترص عىل الباطل ,فلو أردنا أن نقرن نهضت ُه بالتسامح
لوجدناه مثاالً بأعىل مستويات هذه الصفة ،ألنه وقف مع ثلّة طيبة
ضد َمن يريد أن يخ ّرب املنهج الديني العادل واملتسامح...
وكيف ميكن مواجهة َمن يحاول تشويه صورة اإلسالم ونرش
األفكار املتطرفة؟
• الجهات التي تريد أن تحرف اإلسالم عن مساره وتحاول تشويه
صورته عديدة ومتنوعة ومنها من الداخل وكذلك من الخارج ،وهي
تنتهج وسائل وأدوات مختلفة ،وال بد من مواجهة هذه الوسائل
بنفس األسلوب ،فاإلعالم يجب أن يواجه باإلعالم ,وبالفكر املؤثر
والتقنيات الحديثة ،وإذا ما أردنا ايصال رسالتنا الداعية للعدل
والتسامح اىل العامل البد من تنظيم برامج متنوعة ومتبادلة الستضافة
املؤسسات والشخصيات املؤثرة يف املجتمعات املختلفة ،ووضع
خطط تناسب كل مجتمع عىل حدة من حيث املستوى الديني
والفكري والحضاري.
ما هي نظرتكم اىل الواقع يف العراق خالل هذه الزيارة ،وما
هي الرسالة التي استوحيتموها؟
• ما يُنقل من خالل وسائل اإلعالم املغرِضة عن األوضاع يف العراق
والشيعة ،أدى اىل انطباعات وتصورات خاطئة لدى البعض من
الشعوب ،وما مهرجان ربيع الشهادة الذي تقيمه العتبات املقدسة
يف كربالء سنوياً إال شاه ٌد عىل رسالة املحبة والسالم ونبذ الطائفية،
والسعي لرتسيخ مفاهيم اإلسالم الحقيقية ومبادئ أهل البيت عليهم
السالم الذين ميثلون معدن الرسالة االسالمية الحقيقي.
اكتشفت من خالل هذا املهرجان انه ال يوجد يف العراق رصا ٌع
ُ
طائفي ,وقد أتيحت يل الفرصة الطيبة يف التع ّرف والتعايش مع
مختلف القوميات والديانات من األفارقة واليهود والنصارى
وغريهم ...ان هذا املهرجان باختصار هو تجسيد لرسالة اإلسالم التي
تحمل املحبة والسالم وتنبذ التفرقة والتطرف.
ان ما يُنقل يف بعض وسائل اإلعالم هدف ُه التحريض والفتنة ,لذلك
علينا أن نكشف نور اإلمام الحسني اىل العامل وننرش مبادئه االنسانية
رشفة.
من خالل هذه األنشطة امل ِّ
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مقاﻻت

المقاتل الحسينية ...

من النشﺄﺓ ﺇلﻰ التوﺛيﻖ

جالل عبد الحسن

تعتز األمم اإلنسانية مبﺂثرها وأمجادها ومواقفها املرشفة ،ويسعﻰ الكتاب واملدونون واألدباء يف
كل األمم إىل تسجيل تلك املﺂثر بأساليب شتﻰ منها األسلوب األديب املنمق والعاطفي من أجل تخليد
تلك املﺂثر واالمجاد ونقلها لﻸجيال عرب القرون املتالحقة وحفظها من االندثار وحاميتها من الزوال،
ولذلك ظهرت يف العصور الغابرة األوديسة كملحمة أدبية سجلت مﺂثر اليونان وحروبهم البطولية
الطويلة ضد أعدائهم ،وعرفت الشاهنامة ملحمة فارسية قدمية الزال اإليرانيون يعتزون بها ليومنا
هذا ويذكرون أبطالها بكل فخر ،كام كتب الهنود املهابارتا وهي ملحمة تراثية تتحدث عن التاريخ
املجيد والغابر لﻸمة الهندية وعن فرسانها األفذاذ.
إن تعظيم القيم البطولية فطرة إنسانية لدى كل شعوب
األرض ،وإن تقديس األبطال الذين ال يعرفون االنهزام
والتقهقر أمام رموز الظلم والجبوت فطرة غريزية عند
كل إنسان ،وتأسيسا عىل ذلك فمن الطبيعي أن تفخر
الناس بأبطالها وترفع من منزلتهم وتعظم أرضحتهم التي
تحمل عبقا من مواقفهم العظيمة وشجاعتهم النادرة
وهم يخوضون حروبا ليس من الرضورة أن يتحقق فيها
االنتصار العسكري الذي يطمحون إليه.
ولعل حادثة كربالء سنة ٦1هجري من أندر حوادث
التاريخ املؤملة ومن أكرثها مأساوية وبشاعة ،ففي العارش
من محرم من تلك السنة املشؤومة بعد أشهر من تولية
يزيد بن معاوية سدة الخالفة اإلسالمية بعد موت أبيه
وقف ثلة من األبطال الشجعان يتوسطهم سبط الرسول
األكرم وأخوته وأبناء عمومته يف رمضاء كربالء بعد أن
استجابوا من منطلق ديني وأخالقي وإنساين للنداءات
الكثرية املطالبة بالتغيري وبرفض والية يزيد املشؤومة ،غري
أن الرياح جرت مبا ال تشتهي السفن ،إذ حورصت تلك
الثلة املؤمنة بالصحراء قبل وصولها إل الكوفة عاصمة
العراق ومركز الثقل فيه –آنذاك -وارت ُكبت بحقها بعد
مقاومة بطولية عظيمة أبشع جرمية قتل عرفها التاريخ
اإلسالمي حيث قطعت الرؤوس ومزقت األجساد تحت
حوافر الخيول مبشهد بلغ من الفظاعة أن مرتكبي الجرائم
أنفسهم – كام يروي التاريخ  -ظلت تطاردهم لعنة
الضمري وخزي الفعل طيلة حياتهم.
وقد اصطلح عىل عملية توثيق تلك الحادثة باسم
(املقتل) إذ ظهر أول تدوين وتعريف بهذه الحادثة قبل
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نهاية القرن األول الهجري حيث كتب أبو القاسم األصبغ
بن نباتة املجاشعي التميمي (وهو من أصحاب اإلمام عيل
يف صفني وم ّمن أدركوا واقعة كربالء) النسخة األم ألحداث
هذه الواقعة التي قد يكون شهد تفاصيلها بعينه أو نقلت
إليه تفاصيلها من روات ثقات وهو شيخ كبري ،غري أن هذه
النسخة ضاعت ومل تجد طريقها إل النرش بالرغم من كرثة
الحديث عنها وصحته؛ وكام يؤكد ذلك السيد أغا بزرك
الطهراين يف كتابه (الذريعة إل تصانيف الشيعة).
وقد اعتمد أبو مخنف الحقا عىل هذه النسخة لتدوين
املقتل املشهور واملنسوب إليه ،كام اعتمد املدونون
اآلخرون عىل نسخة ايب مخنف والتي كانت بدورها محط
اهتامم املؤرخني الكبار يف تعاطيهم مع النهضة الحسينية
كام هو حال الطبي أشهر املؤرخني العرب.
وإذا كانت الرغبة األول لتدوين حادثة استشهاد اإلمام
الحسني مرتبطة ارتباطا وثيقا بالعاطفة الشيعية املجروحة
واملكلومة بسبب تعرض الحسني وأهل بيته من آل النبي
(صلوات الله عليهم) إل الظلم واالضطهاد والسبي دون
امتالك القدرة عىل نرصته أو العجز عن القيام بذلك فإن
املقتل ومبرور السنني استطاع الخروج من دائرة العاطفة
إل دائرة التوثيق املنظم املشتمل عىل تقاليد أدبية
وتاريخية فضال عن امتالك الدراية املعرفية واالتصاف
باألخالقية ملن يقوم بعملية التدوين ،وفيام ييل استعراض
تاريخي ألهم املحطات التي م ّرت بها عملية تدوين املقتل
الحسيني ،وكاآليت:
أ_ تعد مرويات اإلمامني (السجاد والباقر عليهام السالم)
يف القرن األول السند األول والصحيح لكل ما يتعلق بهذه

الحادثة التي حاول األمويون بكل قسوة وجبوت محوها
ومحو آثارها كام تبعهم العباسيون بذلك دون أن يظفروا
بﴚء ،ويف القرن الثاين الهجري ظهر التدوين األول للمقتل
الحسيني من خالل ما قام به القاسم بن األصبغ وكام
يروي الشيخ الصدوق لكن هذا السفر فقد كام فقد غريه
ومل يبق منه إال االثر الذي تركه عىل مؤلف ايب مخنف
ت1٥٧هـ املعروف مبقتل أيب مخنف.
ب_ يف القرن الثالث الهجري ترسخت كتابة املقتل عند
مؤرخي الشيعة والسنة عىل حد سواء ومن أشهر املقاتل
يف ذلك العرص مثال :مقتل الحسني ( )للكلبي املتويف
20٦هجري ،ومقتل الحسني ()للواقدي ت20٧هـ،
وترجمة الحسني ومقتله يف طبقات ابن سعد ت 230هـ،
واملقتل املنسوب ألحمد ابن حنبل ت 241هـ وكام يروي
ابن شهرآشوب عن هذا املقتل ،والبالذري ت2٧٩هـ،
والدينوري ت 2٨2يف أخباره الطوال ،وغريهم.
ج_ وأشهر من روى مقتل اإلمام الحسني يف القرن
الرابع الهجري الطبي ت310هجري ،وابن األعثم
الكويف ت314هجري يف كتابه الفتوح ،وابن األشناين
البغدادي ت33٩هـ صاحب كتاب مقتل الحسني ،وأبو
الفرج األصفهاين املتويف 3٥٦هـ وصاحب كتاب مقاتل
الطالبيني،والطباين ت3٦0هـ صاحب كتاب (مقتل
الحسني) املفقود ،والشيخ الصدوق ت 3٨1هـ صاحب
كتاب مقتل الحسني( ،)وغريهم من كتاب املقتل.
د_ ويف القرنني الخامس والسادس الهجريني ظهرت
مجموعات مقاتل دونت النهضة الحسينية املباركة،
أهمها :مقتل الحسني ( )للنيسابوري ت 40٥هـ،
ومقتل الحسني للهمداين ت 4٥0هـ ،ومقتل الحسني
للطويس ت 4٦0هـ ،ومقتل الحسني للخوارزمي ت ٥٦٨
هـ ،ومقتل الحسني لنجم الدين القوسيني ت  ٥٨٥هـ،
ومقتل الحسني للواسطي البغدادي ت  ٥٩٥هـ. ،
هـ_ أما القرن السابع فقد ظهرت فيه مجموعة مقاتل
أهمها :مثري األحزان البن منا الحيل املتوىف  ٦4٥هـ ،وكتاب
درر السمط يف خب السبط البن أبار البلنﴘ ت ٦٥٨هـ،
وكتاب مقتل الحسني للرسعني املتوىف٦٦1هـ ،وكتاب
امللهوف عىل قتىل الطفوف البن طاووس ت ٦٦1هـ،

ز _ مل تعرف القرون
الالحقة شيوعا وانتشارا للمقتل
الحسيني ألسباب عديدة إذ عرف
القرن العارش منطٌا جديدا من املقاتل
أقحمت يف نصوصها بعض األهواء
وامليول واألهداف السياسية مع إرشاك
خاص للعاطفة واألحاسيس الدينية؛ فاستُبدلت
ّ
الروايات التاريخية باملقاتل الرسدية ،والريادة يف
هذا املجال تعود لكتاب (روضة الشهداء) للمال
حسني واعظ الكاشفي (٩10هـ) .وقد تباينت اآلراء يف
حقيقة مذهب هذا الرجل وانتامئه ،إذ نسبه البعض إل
الشافعية ،وذهب آخرون إل أنه من الحنفية ،بينام ذهب
آخرون إل تش ّيعه.
ح_ ويف القرنني الحادي عرش والثاين عرش (الصفوي
والقاجاري) فقد اشتهر يف األول منهام كتاب بحار األنوار
للمجلﴘ الذي وثق مصادره وأسانيده من سابقيه
املوثوقني ،ويف عهد القاجاريني يرد اسم املال آغا الشريواين
املعروف بالفاضل الدربندي (ت 12٨٦هـ) ،حيث كان
له كتاب ذكر فيه أخبار مقتل الحسني عنوانه (إكسري
العبادات يف أرسار الشهادات) ،وقد نهج فيه الدربندي
أسلوباً مؤثرا ً يف تحريك العاطفة واستاملة األحاسيس بغية
إبكاء القارئ عىل مصاب الحسني.
واستمر الحال عىل ما هو عليه يف القرنني الثالث عرش
والرابع عرش حيث ظهر أوال يف العام 1304هـ كتاباً
بعنوان (القمقام الزخار والصمصام البتار)للمريزا عباس،
ثم ظهر كتاب الشيخ املح ّدث عباس القمي (نفس املهموم
يف مصيبة سيدنا الحسني املظلوم) وهو من الكتب التي
تتخذ من االسلوب االديب املعب وسيلة للتاثري باملتلقي .
وال ميكن تجاهل املطبوعات الحديثة والكثرية التي
عرفها القرن الخامس عرش (العرشين والواحد والعرشين
امليالدي) ،وهو ما سنتحدث عنه الحقا بإذن الله.
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تقارير

شارﻉ الشﻬيد اﺣمد ﺯيني

نفايات تحولت الى ﺯهور

بعد العمل

بعد العمل

ما ان تحاول الدخول اىل املدينة القدمية حتﻰ يصادفك طريق يصل بك اىل مرقد االمام الحسني "عليه السالم" ومنطقة املخيم ,والذي
صار اشبه ما يكون بلوحة فنية جميلة ارتسمت بالزهور واالشجار والزينة ,وتنبهر من التنظيم املميز والعمل املتفاين ,والجهود املبذولة
,من قبل القامئني عىل هذا الشارع الذي اصبح من اجمل شوارع مدينة كربالء ,بعد ان كان عبارة عن طريق مهمل ,مير فيه نهر تحول
اىل مكب للنفايات الحقا.
شارع الشهيد احمد زيني الذي دأبت العتبة الحسينية
تقرير :محمد ضياء الدين
املقدسة عىل إعادة تأهيله ,ليصبح فيام بعد شارعا
مبوصفات عالية ,ومحطة الزائرين اللتقاط الصور
واالستضالل تحت االشجار املوجودة عىل طول الطريق .
املسؤول عىل مرشوع اعادة تأهيل الشارع املهندس
محمود رشيد تحدث لـ "مجلة الروضة الحسينية " قائالً:
بتوجيه من قبل اإلدارة العليا للعتبة الحسينية املقدسة
,وبتسخري آلياتها تم تنفيذ مرشوع اعادة تأهيل شارع
الشهيد احمد زيني وتغليف نهر الهندية ,حيث جاءت
املعالجة مبد شبكة انابيب لتحويل مياه النهر  ,باإلضافة
ال تنفيذ شبكة املجاري واملاء خدمة ألهايل املنطقة.
ونوه ال ان مرحلة تغليف النهر من اهم املراحل التي
تم تجاوزها بنجاح ,حيث لحقتها عدة مراحل منها ,إنشاء
جزرة وسطية عىل طول الشارع احتوت عىل جسور
صغرية "ع ّبارات" من "مادة الحجر الطبيعي " وإكساء
الشارع مبادة القري ,كذلك إنشاء أرصفة وموقف خاص
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لعربات نقل الزائرين ,فيام تم تغليف األرضية بالطابوق
"املقرنص" ووضع أعمدة إنارة للشارع ,مبيناً دور إدارة
العتبة املقدسة وجهدها املستمر يف تسهيل املهام وتذليل
العقبات من اجل تنفيذ املرشوع واستكامل جميع االعامل
املطلوبة.
من جانبه اوضح مسؤول شعبة املعرفني واألمنية زين
العابدين كاظم" ان الدور االمني يعد امانة يف اعناقنا
لحفظ مدينة الحسني "عليه السالم" وزائريها  ,حيث
حرصنا عىل نصب شبكة من كامريات املراقبة عىل طول
الشارع وصوالً ال مدخل املرقد الرشيف من اجل متابعة
اي خرق امني قد يحدث .
وعن ألية دخول السيارات تابع املسؤول االمني حديثه لـ
مجلة الروضة الحسينية "يتم دخول العجالت التي تحمل
اللوحات الحكومية التابعة للعتبة الحسينية ,باإلضافة ال
عجالت اهايل املنطقة بعد اجراءات امنية وفحص دقيق
" مشريا ً ال" توفري عربات نقل خاصة بالزائرين  ,وهناك

محمود رشيد

نوري شندل

زين العابدين كاظم

‚

يعتبر هﺬا

الشارﻉ ﺫو

اهمية كبرى

بعد العمل

ونعمل

على تسخير

تسهيالت يتم تقدميها للمواطنني يف الحاالت التي تستوجب
املساعدة و الطوارئ  .كام يف الزيارات واملناسبات الدينية
حيث يعد الشارع خط طوارئ لدخول العجالت الخدمية
والحكومية  ,لذلك يعتب هذا الشارع ذو اهمية كبى
ونعمل عىل تسخري االمكانات املادية والبرشية لخدمة
زائري مدينة سيد الشهداء "علية السالم" .
الدور الخدمي واملشاريع التي تنفذها العتبة الحسينية
املقدسة لخدمة الزائرين عبارة عن عجلة تدور باستمرار
دون توقف حيث العمل الدؤوب من وحدة الخدمية يف
شارع الشهيد احمد زيني ,وعن دور الوحدة وعملها اوضح
لنا مسؤول الخدمية عيل الوزين قائالً" :حسب توجيهات
االدارة يف العتبة املقدسة نقوم بتنظيف الشارع وإدامته
بشكل مستمر  ,حيث نعمل من السابعة صباحاً حتى
العارشة مساءا ً و نتعامل مع سكنة املنطقة بتوزيع اكياس
النفايات والحاويات ,من اجل الحفاظ عىل نظافة الشارع
وجامليته "ولفت ال انه" تم نصب عدد من شالالت مياه
صغرية بالتعاون مع وحدة الزينة والتشجري  ,وعالمات
ارشاديه لسري املركبات ,باإلضافة ال وضع مكبات الصوت
تنقل األذان والبامج الدينية والتوجيه "مشريا ً ال" إنشاء
شاشة كبرية مؤخرا وسط الشارع تبث برامج قناة كربالء
الفضائية التابعة للعتبة الحسينة واملواد االعالمية من

قسم االعالم يف العتبة املقدسة".
الحاج نوري شندل احد سكنة املنطقة بدت علية عالمة
الرضا واالرتياح ملا أصبحت عليه منطقة سكناه بعد ان
كانت مهملة  ,حيث كانت واجهة محله مكبا للنفايات
سابقاً وقد تحولت ال زهور ،بحسب وصفه ،وتكلم لـ
مجلة الروضة الحسينية عن امتنانه الكبري إلدارة العتبة
الحسينية املقدسة عىل ما تبذله من جهود يف مشاريعها
الخدمية والتي تصب يف خدمة املواطنني والزائرين  ,ودعا
الجميع ال التعاون مع القامئني واملحافظة عىل نظافة
الشارع واملمتلكات العامة ,لعكس صورة جميلة ملدينة
الحسني "علية السالم ".
يذكر ان شارع" محمد االمني "والذي اطلق عليه بعد
اعادة تأهيله بشارع "الشهيد احمد زيني" تخليدا ً للشهيد
وتضحياته ,تم اعادة تأهيله من قبل العتبة الحسينية
املقدسة ,والذي كان عبارة عن نهر لتجمع النفايات ,وغري
مؤهل الن يكون مدخالً ال املدينة املقدسة ,وفيام تسعى
العتبة الحسينة املقدسة ال تنفيذ العديد من مشاريعها
الخدمية والعمرانية ,يبقى هناك سؤال لدى من يجهل
دور العتبة املقدسة فيام يراه من مشاريع عمرانية ضخمة
 ,هو كيفية القيام بهذه املشاريع التي قد تعجز مؤسسات
كثرية يف تنفيذ جزء بسيط منها .

المادية

والبشرية

لخدمة ﺯاﺋرﻱ
مدينة سيد
الشهداء
"علية

السالم"
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قبل العمل

قبل العمل

بعد العمل

اﻻمكانات

مقاﻻت

المسلمون في أوروبا

صياﻏة الهوية وإشكاﻻت التأقلم(مسلمو أملانيا)
تعد أملانيا من أكﺮﺜ دول أوربا الغربية جذبا لﻸجانب بسبب طبيعة قانونها املدين املتسامح
وبسبب حاجتها املاسة لﻸيدي العاملة من جهة وكرب مساحتها الجغرافية من جانب آخر ،ولذلك
فإن عدد املسلمني يف أملانيا يتجاوز األربعة ماليني وهو رقم كبري قياسا بأعداد املسلمني يف الدول
األوربية األخرى.

ناﴏ الخزاعي

ورمبا كان هذا العدد الضخم مدعاة لرفع شعار
العداء من قبل املتشددين األملان أو ما يعرف
بالنازيون الجدد الذين يجدون السبيل ميرسا
للربط بني الوجود االسالمي يف املانيا وبني ربط هذا
الوجود باألصولية والتطرف السيايس ،والسيام أن
يف أملانيا بعض الحركات واملؤسسات واملنظامت
القليلة التي تزعم لنفسها أحقية الحديث نيابة عن
املسلمني أجمع!
وقد دخلت أول موجة مسلمني من تركيا إل هذا
البلد قبل أكرث من ثالمثئة عام وكانوا أقلية واضحة
أغلبهم من أصول تركية وقبصية ،غري أن املوجة
الثانية لهجرة املسلمني كانت أشد وضوحا فمع
خمسينيات القرن املاض وبعد خروج أملانيا منهزمة
يف الحرب الكونية الثانية اشتدت الحاجة إل األيدي
العاملة بسبب هالك أكرث من مليوين شاب أملاين
فكانت الهجرة من تركيا وإيران واملغرب وتونس
والجزائر وبالد الشام واضحة جدا وشبيهة بهجرة
املسلمني القرسية بعد موجة الحروب واالضطربات
التي حدثت أواخر األلفية الثانية ومع العقد األول
من بداية األلفية الثالثة.
وغلب التمركز السكاين ملسلموا أملانيا من خالل
اختيارهم العيش يف األماكن الحرضية وتفضيلها
عىل األرياف والقرى وذلك بسبب توفر فرص
العمل يف املدن واملوانئ األملانية الكبرية أو بسبب
وجود أقرباء سابقني اختاروا العيش يف هذه املدن
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التي من أهمها (كروزبرج) و(برلني) و(فرانكفورت)
و(ديوسبج) وغريها من املدن األملانية الكبى.
وبسبب اعتزاز مسلمي أملانيا بهويتهم وثقافتهم
االسالمية الخاصة فإن الكثري منهم يواجه الصعوبات
الجمة يف القدرة عىل التأقلم مع الثقافة األملانية
العلامنية الطابع خصوصا وأن مدارس األطفال
يف هذا البلد وطريقة تنشئتهم تتم تحت رعاية
الكنيسة املسيحية األملانية غري املتوافقة مع هوى
املسلمني ،وهو ما يضطر األرس املسلمة ال البحث
عن املدارس االسالمية يف أماكن قد تكون بعيدة عن
محل إقامة هذه األرس.
ولعل هذا األمر أدى إل عزوف بعض االرس عن
تكملة املشوار التعليمي ألوالدها مام أوقع البعض
منهم يف البطالة يف بلد يحتفل بالتأهيل العلمي
وبالخبة امليدانية يف مجال األعامل التقنية والطبية
والتعليمية ،فضال عن وجود عوامل دينية ساهمت
يف تفﴚ ظاهرة البطالة بني صفوف الوافدين
املسلمني ،فالذكور من هؤالء الوافدين يرفضون
بسبب عقيدتهم الدينية العمل يف محالت بيع
الخمور مثال ،أو يف محالت الجزارة املتعاطية مع
اللحوم املحرمة ،واإلناث بسبب اعتزازهن بارتداء
الحجاب يفقدن الكثري من فرص العمل بسبب
هذا اللباس غري املتوائم مع طبيعة املجتمع األملاين
املنفتح أشد االنفتاح.
ولكن هذا ال مينع من مشاركة املسلمني يف أملانيا

بدفع عجلة االقتصاد األملاين من خالل التجارة
الناجحة التي يتقنها ما يقارب الستني ألف رجل
أعامل من الجالية الرتكية يف عموم أملانيا ،حيث
يحرك هؤالء أغلب أسواق الجملة ومعظم محالت
املواد الغذائية واملطاعم يف املدن األملانية الكبى.
ومبا يخص النشاط الديني ملسلمي أملانيا فإن
املوجة األول من املهاجرين مل تكن متتلك أماكن
خاصة بها أو مساجد إلقامة الشعائر واالحتفاالت
واملناسبات الدينية السنوية حيث كانوا يحيون
شعائرهم وطقوسهم يف الفنادق أو يف البيوت أو
يف املصانع التي يعملون بها ،ومبرور الوقت ازدادت
الحاجة ال بناء أماكن عبادة يتوجه إليها املسلمون
يف صالتهم العامة ويف مناسباتهم الدينية الدورية،
فبنيت املساجد من خالل جهود املهاجرين األوائل
وعن طريق األموال الطائلة التي أنفقوها بغية
نقل الثقافة األصيلة إل الجيل الثاين من املهاجرين
املسلمني ،أي (األبناء واألحفاد).
ويوجد يف أملانيا وحدها اكرث من مئة مسجد
مرخص من الحكومة الفدرالية االملانية ،وتوفر هذه
املساجد خدمة جليلة ملبدأ الحفاظ عىل الهوية
االسالمية ومن أجل اعادة تشكيلها وصياغتها عند
األجيال الثانية والثالثة من مجاميع املهاجرون
املسلمون ،ولعل أغلب املساجد يف أملانيا هي
سنية التوجه بسبب األكرثية الرتكية يف هذه
الجالية وهي أكرثية تتبع املذهب الشافعي ،وال
تخلو املدن األملانية من مساجد شيعية شيدها
املهاجرون اإليرانيني عىل الطريقة الفارسية القدمية،
وهناك مساجد أخرى أنشاها املهاجرون العراقيون
واللبنانيون والهنود والباكستانيون يف مثانينيات
وتسعينيات القرن املاض.
وقد متكن املهاجرون من املسلمني األتراك األوائل
بجهودهم الذاتية من توفري بنية تحتية متنوعة
ناطقة بالرتيك ،فأصدروا الجرائد واملجالت وأسسوا
الفضائيات اإلعالمية من أجل إجبار السلطات
األملانية عىل سامع صوت هذه املجموعات الكبرية
من مسلمي أملانيا وإدخالهم يف أتون الحياة
السياسية من أجل التدخل يف القرار السيايس عب

املشاركة االنتخابية التي لو استغلها املسلمني يف
أوربا الستطاعوا تحقيق املزيد من املكتسبات التي
تدعم تأقلمهم يف املجتمعات وتحافظ بالوقت
نفسه عىل هويتهم االسالمية املهددة بالزوال
والتاليش.
ورمبا تكون منظمة (االتحاد االسالمي الرتيك) هي
أكب الجمعيات االسالمية وأكرثها تنظيام ،وهناك
حركة (النوركولك) وهي حركة صوفية ذات طابع
اسالمي تدعو ال االصالح من خالل املزج بني االسالم
والحداثة ،وهناك أيضا جمعية علوية كبرية أغلب
أفرادها من أكراد تركيا والعراق وسوريا ،وهناك
مؤسسات شيعية بارزة يف املانيا أيضا تتوافق
مطالبها العامة مع مطالب املنظامت االسالمية
األخرى يف رضورة اإلقرار باالسالم كهيئة رشعية
عامة ،واإلذن ببناء املساجد ودور العبادة أسوة
باألديان األخرى ،وإدخال مفردات الدين االسالمي
وعلومه الفقهية كمواد دراسية يف املدارس األملانية
التي تدرس الطلبة املسلمني.
ولكون االسالم هو الدين الثاين بعد املسيحية
يف أملانيا فإنه ظل يف هذا البلد العلامين موضع
إشكاالت عديدة أولها أن االسالم ليست له مرجعية
مؤسسية واحدة متثل جميع املسلمني ميكن التحاور
معها نيابة عن الجالية االسالمية املتواجدة يف عموم
أملانيا ،فضال عن وجود بعض األصوليون الرافضون
لفكرة إجراء الحوار واملشجعون عىل استخدام
العنف كوسيلة ضغط للحصول عىل املكاسب
السياسية.
وعليه فإن أملانيا البلد املعروف بتعدد ثقافاته
وأعراقه ووالءاته التي ال تقود بالرضورة ال التضارب
أو التناحر يف ظل دولة شعارها الحرية واملساواة
تحت طائلة القانون االنساين الصارم إزاء الجميع؛
بقدر ما تفسح املجال لصهر هذه الثقافات واألعراق
يف مجتمع يؤمن بالتعددية واالختالف الذي تسبغ
عليه الرشعية التي يجب أن متتد (لو استغلت جيدا
من قبل مسلموا أملانيا) يف ظل هذا القانون لخدمة
االسالم كدين ساموي ولخدمة املهاجرين املسلمني
الذين اتخذوا من أملانيا مكانا لعيش رغيد...
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اسرﺓ ومﺠتمﻊ

العنف اﻷسرﻱ ﺿد اﻷﻃفاﻝ
تمهيد لمستقبل خطير

• اعداد :محمود املسعودي
يقوم عادل وهو أب لخمسة اطفال بﴬبهم كلام اخطأوا يف أي أمر كان ,معتقداً ان هذا الترصف يعد احد انواع الرتبية ألطفاله غافال عام اذا كان
هذا الترصف له سليبات كثرية عىل نفسية الطفل قد تصل اىل تشويهات جسدية واضحة للعيان .
ويعد عادل واحدا من آالف اولياء االمور الذن يستخدمون العنف ضد ابنائهم حسب احصائيات دولية عن العنف ضد االطفال يف مختلف دول
العامل.
مجلة الروضة الحسينية اعدت هذا التقرير عن ظاهرة العنف االرسي ضد األطفال للتعريف باسبابه وآثاره من خالل دراسات وباحثني ومختصني.
للطفل مدى الحياة ،وقد تُؤدي يف بعض األحيان إل الوفاة ،وهي
ما هو العنف االرسي ضد األطفال ؟
وضع الباحثون واملختصون اكرث من وصف او تعريف للعنف ضد ظاهرة ُمنترشة يف جميع أنحاء العامل ،وقد يتع ّرض لها الطفل يف املنزل،
النفﴘ ،أو أو املدرسة عىل يد أحد أفراد أُرسته أو من أشخاص غُرباء.
الجسدي ،أو
االطفال فقد عرفه البعض عىل انه :العنف
ّ
ّ
اللفظي ،الذي ُميارس عىل الطفل ويُؤ ّدي إل آثار وتبِعات
الجنﴘ ،أو
ّ
ّ
والجسدي ،وتكون آثاره
النفﴘ
سيئة جدا ً عىل الطفل ،من الجانبني
االرسة ...املسؤول االول
ّ
ّ
ٍ
عميق ًة جدا ً ،وقد تستمر للمستقبل ُمحدث ًة
تشوهات بدني ًة وروحي ًة تعد االرسة نواة املجتمع فاذا كانت تريب وتعلم ابناءها بشكل سليم
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وصحيح فال شك ان هذه الرتبية تنعكس عىل املجتمع ككل فيصبح
املجتمع واعيا ومتعلام ومستقرا واذا حصل العكس فانه يؤدي ال
دمار وضياع املجتمع.
يف هذا الشأن يقول الدكتور محمد عزت كاتبي يف بحثه بعنوان
(العنف األرسي املوجه نحو األبناء وعالقته بالوحدة النفسية) املنشور يف
مجلة جامعة دمشق إن :الطفل واملراهق هام نتاج األرسة ومسؤوليتها
الكبرية بدءا بتوفري املسكن الكريم وليس انتهاء بالتعليم ،فاملراهق
يحتاج ألرسة ال تؤمن له الحاجات الفسيولوجية فحسب بل يحتاج
ألرسة تؤمن له حاجاته النفسية واالجتامعية والثقافية واالقتصادية
من خالل التواصل اإلنساين معهم وليس من خالل التعامل القائم عىل
الشتم والتحقري والرضب واإلهامل والعزلة الذي يفقد األرسة أهميتها
باعتبارها مكانا للحب والسالم والدعم العاطفي فتكون مصدرا للعديد
من املشاكل التي يتعرض لها املراهقون ،حيث إن األرسة بهذه الحالة

ميكن أن تكون أكرث خطورة عىل األطفال واملراهقني من أي مكان آخر.
ويضيف كاتبي يف بحثه أن :العنف األرسي املوجه نحو األبناء
ينطوي عىل العديد من العواقب واآلثار التي تأخذ أشكاال عديدة
جسدية وصحية ونفسية ،ومن أهم هذه العواقب ومن أكرثها خطورة
العواقب النفسية للعنف األرسي املوجه نحو األبناء كونها قد ال تكون
ظاهرة بشكل واضح ولكون آثارها متتد إل بقية حياة الفرد.
العنف حالة وراثية
مام ال شك فيه ان الطفل الذي يتعرض للعنف يف االرسة يجعله
عدوانيا يف املستقبل وأكرث استخداما للقوة مع ابنائه مستقبال اي ان
االمر يصبح وراثياً يف كثري من االحيان  ,وبحسب قول مدير معهد
الطب النفﴘ يف مستشفى هامبورغ الجامعي ميشائيل شولته
ماركفورت يف مقابلة مع "وكالة األنباء األملانية" أن "املناخ األرسي
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السيئ يوفر عوامل خطورة كثرية تنذر بسلوكيات نفسية غري عادية اللفظي  ،إل جانب غياب الوعي بأساليب التنشئة السليمة .
وذلك ينعكس عىل التطورات العدوانية لهم أكرث مام ينعكس عىل
االضطرابات النفسية".
آثار العنف األرسي
وأوضح أن :عدم قدرة من هم يف مرحلة الطفولة عىل التكيف مع
العنف عىل
ان للعنف االرسي آثار كثرية وعواقب  ،خصوصاً إذا كان ُ
املحيط االجتامعي وقبول قواعده ميكن أن يؤدي برسعة لترصفات األطفال حيث يولد لديهم الشعور بعدم الثقة ورمبا اصابتهم بامراض
اجتامعية غري طبيعية وال يبرش بخري بالنسبة لسلوك هذا الفرد يف نفسية واضطرابات اجتامعية وعاطفية ,ويوضح د .خالد الخاجة يف
سن البلوغ ،ولكن من املمكن يف الحاالت البسيطة أن يتحسن ذلك مقال له بعنوان (عنف اآلباء ضد األطفال والحصاد املر) نرش يف موقع
يف سن البلوغ ,مضيفاً أن :الطفل الذي يتعرض ملناخ غري مالئم داخل البيان االلكرتوين:إن استخدام اآلباء العنف ضد األبناء يكرس اإلنسان
أرسته قد يجعله عدوانيا يف سن البلوغ  ،وقد يستمر هذا الترصف فرتة بداخلهم ويشعرهم باملهانة وعدم تقدير الذات ،وهو ما يؤثر يف ثقة
طويلة أثناء فرتة البلوغ إذا تكرر يف فرتة الطفولة".
الشخص بنفسه وقدرته عىل النجاح ،فضالً عن تردده الدائم عن اتخاذ
أي قرار ،أو تبنيه ملوقف ،إيثارا ً للسالمة أو خوفاً من اإليذاء ،فينشأ
الفتى عاجزا ً عن إدارة حياته وبال موقف ،كام أن مشاعره تظل حبيسة
اسباب العنف
ذكرت معظم الدراسات وكثري من الباحثني ان للعنف اسبابا كثرية بداخله ال ترى النور ،وليس ذلك عن رغبة منه بل خوفاً ممن حوله،
مام يسبب العديد من األمراض النفسية مثل العزلة واالنطواء أو عدم
ابرزها هو:
 1ـ أسباب اقتصادية :ان الظروف االقتصادية الصعبة تلعب دورا ً الثقة فيام حوله.
مهام يف انتشار ظاهرة العنف االرسي ضد االطفال ،حيث أكدت وأضاف :لقد ثبت كذلك علمياً أن الذين تعرضوا العتداء جسدي أو
دراسة "أن إيذاء األطفال يحدث بصورة أكب يف األرس ذات الدخل إهامل معرضني لإلصابة باكتئاب أكرث من الذين مل يسبق لهم التعرض
ملثل هذه املشكالت.
املنخفض عام هو يف االرس ذات الدخل العايل".
 2العادات والتقاليد :فالكثري من ابناء املجتمع العريب بشكل خاص
تحكمه العادات والتقاليد املجتمعية البراز الدور القيادي للرجل دون
غريه من افراد االرسة ويستخدم العنف كوسيلة لقيادة االرسة ,وتبني
الباحثة االجتامعية أحالم سعيد يف ترصيح صحفي ال (املدى برس)
إن " لثقافة املجتمع ،والعادات والتقاليد السائدة دورا كبريا يف إدامة
ظاهرة العنف األرسي ،إذ ان العادات والتقاليد ،رسمت املجتمع بطابع
ذكوري ،وجعلت السيطرة للرجل ،ما انعكس عىل املرأة والطفل".
3ـ ضعف الروابط األرسية بني األرسة الواحدة :حيث دعا أخصائيون
اجتامعيون ونفسيون يف أبحاثهم إل الحذر من املخاطر الجسيمة
التي يسببها العنف األرسي عىل وحدة األرسة واملجتمع ,مبينني أن
العديد من حاالت العنف األرسي كانت سبباً يف تفكك األرسة ونشوب
الخالف بني الزوجني أو انفصالهام ,وعدت جر ًما يخالف الرشع القويم,
والسلوكيات والقيم الحميدة التي حثّ عليها ديننا اإلسالمي.
4ـ ارتفاع عدد افراد االرسة  :فكلام زاد عدد افراد االرسة يتعرض
الطفل للعنف مبختلف اشكاله ,فقد اوضح االستاذ (أنس عباس
غزوان ) يف بحثه بعنوان (العنف األرسي ضد األطفال وانعكاسه عىل
الشخصية) :إن اغلب األرس التي متتاز بارتفاع عدد إفرادها رمبا يؤثر
ذلك سلباً عىل الطفل ويجعله أكرث عرضة للعنف وبكافة أنواعه.
٥ـ إدمان أحد أفراد األرسة للكحوليات :فال شك ان للمخدرات
والكحول اثارا سلبية عىل املجتمع واالرسة واحد هذه االثار استخدام
العنف ضد االطفال.
 -٦أسباب اجتامعية  :مثل التفكك األرسي ،الخالفات الزوجية  ،كب
حجم األرسة وإدمان املخدرات مام يؤدي إل ترشد وضياع األطفال .
 -٧املفاهيم الخاطئة حول أساليب التنشئة  :والتي تقوم عىل افرتاض
أن " التنشئة الصالحة " تقتيض استخدام قدر من العقاب الجسدي أو
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مشريا ً ال أن :العنف ضد األطفال يؤدى إل مشكالت يف النمو
العصبي للطفل ،فقد أظهرت األبحاث أن األطفال امل ُعنفني تظهر لديهم
مشكالت مثل الصعوبات يف تطوير اللغة ،واعتالل املزاج ،وفقدان
السيطرة عىل السلوك ،وكذلك االضطرابات االجتامعية والعاطفية.
وتابع :إن االعتامد عىل العنف يف التعامل مع األبناء ال ميكن أن
يخرج إنساناً مبدعاً ،كيف وهو يعاين من القهر والكبت والخوف ،وقد
متتد تلك األعراض النفسية إل أمراض جسدية ،وقد ثبت أن منهم
من يعاين من بعض أنواع اآلالم املزمنة يف الدماغ ،وأمل البطن ،وآالم يف
الحوض ،أو العضالت من دون وجود سبب محدد.
فيام قال كاﻲﺛ موريسون" عضو الجمعية األسرتالية لعلم النفس
أن  :للعنف األرسي أثرا عىل تطور معتقدات األطفال األساسية ،التي
تشارك بدورها يف رسم تصورهم عن أنفسهم والعامل من حولهم.
وتظهر املعتقدات األساسية يف عمر مبكر ،عىل أساس التجارب التي
نخوضها ،ونتمسك بهذه املعتقدات طوال حياتنا ،إال يف حالة تلقي
بعض املساعدة الخارجية .وقد تتضمن املعتقدات األساسية لهؤالء
األطفال أشياء مثل "أنا غري محبوب" ،أو "أنا يف خطر" ،أو "أنا عديم
القيمة" ،أو "أنا مغلوب عىل أمري" .وتبني هذا النوع من املعتقدات
يف سن مبكرة ،يكون له أثر كبري عىل خياراتك خالل بقية حياتك.

الحد من الظاهرة
ان لكل مشكلة أو ظاهرة حلوال للقضاء عليها او الحد منها وان
قضية العنف االرسي ضد االطفال من القضايا التي وضع االسالم حلوال
لها كام جاء يف احاديث وردت عن اهل البيت( عليهم السالم) فعن
أمري املؤمنني (عليه السالم) قال (( :أدب صغار بيتك بلسانك عىل
الصالة والطهور  ,فإذا بلغوا عرش سنني فارضب وال تجاوز ثالثا)) ,
وقال اإلمام جعفر الصادق (عليه السالم)( :الولد سيد سبع سنني،
اتركه سبعا ،وعلّمه سبعا ،وأ ّدبه سبعا)
ويف هذا الصدد أجاب املرجع الديني االعىل اية الله العظمى
سامحة السيد عيل الحسيني السيستاين( دام ظله الوارف) عىل اسئلة
حول رضب االوالد وردت له من املؤمنني عىل صفحة االستفتاءات يف
موقعه االلكرتوين حيث ورد لسامحته (دام ظله الوارف) السؤال :هل
يجوز رضب األوالد ؟ فأجاب سامحته :اذا توقف التاديب عىل إعامل
القوة والرضب جاز واألحوط لزوماً ان ال يتجاوز يف ذلك ثالث جلدات
وان يكون برفق بحيث ال يوجب ذلك احمرار البدن او اسوداده ويف
جوازه بالنسبة للبالغني اشكال فاالحوط لزوماً تركه.
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مقاﻻت

اﻻسالم وحماية حقوﻕ اإلنسان

حازم محمد

يتعرض االسالم كدين وكتوجيه عقائدي لهجمة إعالمية ﴍسة ومضللة ال سيام بعد ظهور
الجامعات (الال إسالمية) املتشددة التي دعمتها وسلحتها القوى الغربية املتكالبة عىل أرض املسلمني
والتي مولتها مشايخ البرتول بإيعاز من القوى الغربية بهدف إسقاط دين املسلمني الذي تزايد
اإلقبال عليه بني النخبة األوربية املثقفة وخاصة تلك الطبقة التي عرفت اإلسالم معرفة علمية
حقيقية.

وكانت النظرية املتهافتة التي تنطلق من أن
اإلسالم يهدر أول ما يهدر حق اإلنسان ويصادر
حريته واختياراته الفكرية ويشد اإلنسان الذي
يعيش يف القرن الواحد والعرشين إل القرون
الوسطى وأخالقياتها التي تسلخ اإلنسان وتجعل
منه آلة لنرش الرش واألفكار البالية ووسيلة لتكريس
مبدا القوة مبقابل مبدأ الخضوع لهذه القوة ملن
ال ميلك حيلة للتصدي لها ،فهل استطاعت نظرية
هدر الحق اإلنساين يف الدين اإلسالمي أن تصمد
كام روجت لها الدعاية اإلعالمية الغربية  ،وهل
استطاعت وسائل االتصال والتواصل الغربية أن
تؤكد هذه الحقيقة الزائفة يف الضمري اإلنساين
بالرغم من املليارات التي أنفقت عىل املجاميع
اإلرهابية لتشويه صورة اإلسالم الحقيقية بهدف
تحقيق أهداف الهيمنة واالحتالل والوصاية الفكرية
واألخالقية والعسكرية!
وميكن تعريف حقوق اإلنسان بأنها :تلك
الحقوق الالزمة ليك يحيا اإلنسان عىل األرض حياة
حرة كرمية آمنة مأمونة وخالية من كل أشكال
االضطهاد والعنف والتعسف واإلكراه ،أي أنها كل
الحقوق الالزمة لجعله اإلنسان إنسانا باملعنى الذي
أراده له الخالق حني جعله خليفة له عىل هذه
األرض ،وتشمل هذه الحقوق كل نواحي حياته
املدنية والسياسية واالقتصادية واالجتامعية.
وقد دخلت حقوق اإلنسان مع تطور الزمن
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ضمن الدساتري والقوانني الوضعية الداخلية للبلدان
التي تنظم هذه الدساتري وتعمل عىل وفق اللوائح
والقوانني التي سنتها هذه الدساتري ،ثم ما لبثت
أن انتقلت هذه اللوائح من كونها قوانني داخلية
(محلية) إل قوانني برشية أي دولية تحاول الدول
الكبى فرضها والحث عىل االلتزام بها يف التعامل
والعالقات بني البرش فيام بينهم ،ولكن هل حقا
أن الدول الراعية لحقوق اإلنسان تتعامل مبعايري
ثابتة وشاملة بحيث يجري تطبيقها عىل الجميع،
أم أن هناك معايري أخرى من املمكن أن تتدخل يف
هذه العملية؟ وكام هو الحال يف تعامل بعض هذه
الدول مع االنتهاكات والفظائع التي أحدثها دخول
العصابات اإلجرامية إل مدن شامل العراق ووسطه.
فقد س ّنت العصابات التكفرييّة واإلجرام ّية منذ
دخولها للعراق وحتى يومنا هذا بدعا ظاملة وغريبة
عن تعاليم اإلسالم الحنيف الذي ي ّدعون االنتامء
إليه مظهرين الحرص عىل دين ليس له وجود إال من
خالل بعض الكتب التي كتبها أمثالهم من املغالني
واملتعصبني واملرﴇ ،فتعاليم اإلسالم الصحيحة كام
ّ
أثبتهها نصوص القرآن وأحاديث املعصومني جعلت
هدم الكعبة أهون عىل الله من كل قطرة دم برشية
استبيحت ظلام وعدوانا!
ولقد كانت صدور املوالني ألهل البيت ()
من العراقيني هي أول الصدور التي استقبلت
سهام هؤالء البابرة وبنادقهم الغادرة تحت مرآى

ومسمع القوى العظمى واملجتمع الدويل الذي
ّ
صك مسامعه عن مجازر قاعدة (سبايكر) وعن
مذابح تلعفر وبشري والدوز وسواها من املدن ذات
الغالبية الشيعية بحجة كون هذه املذابح ما هي ّإال
مجرد تعبري أو انعكاس لخالف تاريخي بني املسلمني
أنفسهم ،وبالتايل فال مس ّوغ قانوين أو إنساين يدعو
لردع هذه العصابات وإيقافها عن ح ّدها.
غري أنّ تطور وترية الرصاع وامتداد مساحاته
بوجود فكر ظالمي منغلق ال يؤمن ّإال بعقيدة
واحدة هي عقيدته الضالة ،وال يرى نهجا سليام
غري نهجه األعوج أدخل هذه العصابات يف مشاكل
وخالفات عديدة مع أطياف عراق ّية أخرى ال تدين
باإلسالم ،وهو ما نجم عن تهجري اآلالف من األخوة
املسيحيني ،وعن ترشيد اآلالف من اإليزيديني
ومالحقتهم يف قمم الجبال ويف بطون الوديان بغية
االنتقام منهم وسبي نسائهم يف سابقة خطرية مل
يشهدها التاريخ من ذي قبل.
التقتيل غري املبر وانتهاك حقوق البرش زادا عن
الح ّد املقرر لهام ،ال سيام مع وجود نزعة عدوان ّية
تغذيها أمراض نفسية وتاريخية مستفحلة ،وهنا
هب املجتمع الدويل ،واستُنفرت القوى العظمى
ّ
نصبت نفسها حامية حقوق اإلنسان للتدخل
التي
ّ
الفوري وإعالن عصابات (داعش) منظمة إرهابية
وإدخالها تحت طائلة البند السابع ،وكأن قتىل
رشديهم ليسوا من البرش ،وكأنّ هذا
األمس وم ّ

الوحش الذي م ّدوا له يد العون ،وغضوا عنه
الطرف لن يطالهم يف عقر دارهم ما دامت أنيابه
وأظفاره تفتك يف أوطان هي ليست أوطانهم،
وتبطش يف بلدان هي ليست بلدانهم ،وتسلخ
جلودا هي ليست ألبناء جلدتهم!
إن الدرس الحقوقي الذي علمتنا إياه األحداث
املتصاعدة يف العراق أكد أن اإلسالم مستهدف وأن
مسألة (حقوق اإلنسان) قد تستطيع أن تكون
القشة التي تقصم ظهر البعري ،لكن مل يستطع هذا
الدرس أن يثبت أن اإلسالم كدين وكتوجه عقائدي
يهدر حق اإلنسان ،فمن تعرضوا للتنكيل والترشيد
والتقتيل عىل يد املجرمني التكفرييني املصنوعني يف
بوتقة الصهر الفكري الصهيو أمرييك كانوا باألمس
يعيشون يف كنف املسلمني متمتعني بكامل حقوقهم
التي كفلها اإلسالم وحث أتباعه عىل التحيل بها ،كام
أن هذا الدرس يبعث عىل الشعور بالحزن واملرارة
من طريقة تعاطي هيئات حقوق اإلنسان الدولية
ومجالسها ،ومن استجاباتها البطيئة ويؤكد للمرة
األلف رضورة ابتعاد هذه الهيئات واملجالس عن
املصلح ّية والتسييس ،لئال تهدر كرامة اإلنسان
من جديد ،ولئال ميس كبيائه ويهدد وجوده،
ولئال يختلط عىل الناس حامة حقوق اإلنسان مبن
ينتهكها من الناس!
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استشراﻕ

ﺍﻻﺳﺘﺸﺮﺍﻕ ﻭﻋﻘﺪﺓ ﻧﻈﻢ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻻﺳﻼﻣﻲ!
• د .هاشم املوسوي
كان دين االسالم والحضارة التي انتجها عب القرون أهم قضيتني شغلتا االسترشاق وحركتا دوافعه ملعرفة األرسار املحركة لهذا الدين والخفايا
املكنوزة يف حضارته عىل وفق مناهج علمية حديثة ومتنوعة لغرض اكتشاف ما يجهله حتى أصحاب هذا الدين أنفسهم ،وقد سعت دوائر
االسترشاق مبختلف توجهاتها وعب أغلب كتابها إل تشويه صورة االسالم وتغيري صورة الرسول األكرم التي رسمها الله –جل شأنه -لنبي االسالم
يف القرآن الكريم وقامت عليه سريته الحقيقية البعيدة عن تزييف األمويني والعباسيني معا.
أما يف اصطدام املسترشقني مع موضوعة
الحضارة االسالمية وتقويم منجزها الفكري
فقد أختلف مفكرو االسترشاق بحسب
اختالف خلفياتهم الثقافية املحركة ما بني
قارئ منصف لهذه الحضارة ،وهم األقلية
وقارئ مجحف وهم األغلبية وآخر محايد
ال يسعى إال ال حقيقة مجردة ليذيعها بني
الناس ،وهذ الصنف األخري-بطبيعة الحال-
أندر من الكبيت األحمر!
ويأيت النظام االقتصادي اإلسالمي وهو
النظام الذي ساد خالل مسرية الحضارة

اإلسالمية الطويلة شاهدا عىل ارتباك التعاطي
االسترشاقي ملوضوعات هذا النظام وأصوله
وخلفياته واشرتاطاته الجوهرية ،ولكون
النظام االقتصادي اإلسالمي جزءا من منظومة
كبى وهي الرشيعة اإلسالمية ،فال يتصور
أن يُط ّبق هذا النظام يف غري بيئته ،فأول
رشط لنجاح نظام االقتصاد اإلسالمي هو
العودة إل الرشيعة اإلسالمية عباد ًة وسلوكاً
ونظاماً ،وهذه هي الخطوة األهم ليك نطبق
هذا النظام ،ثم تأيت الخطوة التالية وهي
بناء مؤسسات اقتصادية تتالءم مع طبيعة
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املجتمع اإلسالمي ومكوناته ،وأولها تكوين
النظام املايل الذي هو عصب االقتصاد وحلقة
الوصل بني أصحاب الفوائض وأصحاب العجز
املايل ،واستبعاد الفوائد الربوية كأداة محركة
لهذا النظام وكأداة إلدارة االقتصاد.
ولعل غياب هذا الوعي عن أذهان
املسترشقني هو ما أوقع التعاطي االسترشاقي
يف االرتباك عند محاولة فهمه وتفسريه
لطبيعة هذا النظام االسالمي املتعلق برتتيب
شؤون الجامعات االسالمية وتدبري أمورها
عىل مقتىض الرشيعة يف ضوء نشاط هذه

الجامعات فيام بينها اقتصاديا وفيام بينها
وبني االمم االخرى املجاورة تاليا.
ومن املعروف ان النظم املالية يف االسالم من
زكاة وخمس وصدقة ويفء وغنائم الحروب
والرضائب واملكوس كلها سنت من اجل
متشية امور الدولة واالفراد وال سيام الطبقات
املسحوقة واملهمشة ،وهي نظم تراعي مبدأ
العدالة االنسانية بكل وضوح وشفافية ،لكن
النظر اىل هذه النظم بعني الريبة والشك
والجحود يدخل يف محاولة االنتقاص والحط
من هذه النظم التي ال تختلف يف جوهرها
عن النظم التي تعارفت عليها االديان
والفلسفات االنسانية السابقة والتالية من
رأساملية واشرتاكية وكل بحسب ظروفه
وطريقة معيشته.
يكتب املسترشق السويرسي (ماكس بريشم)
مثال ناعتا نظام الجزية بأنه نظام دعا اىل
اضطرار الكثريين من سكان الجزيرة وما
حولها اىل الدخول يف االسالم تهربا من
الرضائب الثقيلة التي فرضت عليهم وأعفي
منها املسلمون ليك تتحقق السيادة للمسلمني
ماليا عىل من سواهم!!! متناسيا هذا العبقري
أن دخول هؤالء لالسالم عىل وفق السبب

الذي ذكره فيه منفعة وخري كثري لهم ،وأن
هذا الدخول سيعفيهم من الجزية مساويا
إياهم باملسلمني األصالء ماديا ومعنويا يف
نظر الرشيعة االسالمية السمحاء ،فضال عن
أن الرجل مل يكن ملام بقانون الجزية يف
االسالم وعىل من تجب وممن تسقط ومتى
تستوجب وما أبعادها يف العيش املشرتك بني
املسلمني وغري املسلمني املحتاجني إىل حامية
وحفظ للحقوق ال ميكن أن يتعهد بها أي
مجتمع من املجتمعات أو اية طائفة ما بدون
مقابل.
ويأيت مسترشق آخر اسمه ( فيليب فونداس)
مفرسا الزكاة برأي سمج مفاده :أن االموال
املادية يف نظر االسالم هي من أصل نجس
شيطاين ويحل للمسلم ان يتمتع بهذه االموال
رشيطة تطهريها من خالل رد جزء منها اىل
الله (تزكيتها) وهذا فهم ال ينسجم ومنطق
العقل ألن االسالم يرى املال والبنون زينة
الحياة الدنيا ال نجس شيطاين كام بدا لهذا
املسترشق غري املنصف..
أما بخصوص بيت املال فقد أشاع نفر من
املسترشقني أن هذا البيت ما هو اال خزينة
خاصة ينفق منها أصحاب األمر والوالة كيفام
شاؤوا دون حسيب أو رقيب بينام يتضور
املعوزين من الجوع واالمل يف عموم البالد
االسالمية املجدبة ،وقد تناىس هذا النفر أن
الرسول األكرم كان يحرص كل الحرص عىل
العدل بني الناس وال أدل من غضبه الشديد
وهو املعروف بالحلم حينام خاطبه الخارجي
ذو الثدية وهو يوزع عطايا بيت املال يف مرة
من املرات قائال :اعدل يا محمد  ،فرد الرسول
األكرم الذي استفزته هذه العبارة الشيطانية:
ويحك إن مل أعدل أنا فمن ذا يعدل!!؟
وكذا الحال بالنسبة إىل ابن عمه وربيبه عيل
بن أيب طالب (عليه السالم) حينام دخل عليه
طلحة والزبري مساء وهو يراجع الحسابات
الخارجة والداخلة لبيت املال يف أول عهده
بإمرة املسلمني ،فسألهام :إن كانا قادمان ألمر

يخص بيت املال ،فلام أجابا بالنفي قام (عليه
السالم) بإطفاء الشمعة املضيئة يف بيت املال
وحينام سأاله عن السبب أجابهام بأنهام دخال
بيت املال ملسألة شخصية فال يجوز أن تبقى
الشمعة متقدة ما دام األمر ال يخص بيت
املال لكون الشمعة تستمد ضيائها من أموال
املسلمني!!!
هذه هي مناذج العدالة االجتامعية
وسلوكيات توزيع الرثوات بالعدل يف نظرة
االسالم الحقيقي ،أما ما جاء به األمويون
وما تبعهم به بنو العباس من احتكار للامل
ومن جور عىل الرعية ومن إفقار مقصود فهو
ليس من االسالم ولكن املسترشقني حرشوا
ذلك ضمن أخالقيات النظم املالية يف االسالم
لغرض التشويه وقلب الصورة وهذا ديدنهم
دامئا.
والقرآن الكريم (دستور االسالم واملسلمني)
ميلء بالشواهد واالمثلة املنادية باملساواة بني
الفقراء واألغنياء وهناك العديد من األمثلة
القرآنية عىل تحقيق االنتفاع األمثل باألموال
وعىل نبذ الشح والبخل الذي مينع هذا املبدأ ،
قال تعاىل ( :ومن يوق شح نفسه فأولئك هم
املفلحون) وباملقابل فقد وقف موقفا سيئا يف
كثري من اآليات والشواهد عىل التبذير املجاين
وإنفاق األموال بدون مراعاة للرشوط قال
تعاىل ( :إن املبذرين كانوا أخوان الشياطني
وكان الشيطان لربه كفورا).
لقد فات املسترشقني املتعصبني ملواقفهم
املسبقة أن نظم االسالم االقتصادية واملالية
هي نظم كونية متحرضة قامئة عىل
ردع االستغالل ورعاية حقوق املعوزين
واملحرومني ،وإنه نظام يشجع عىل تداول
رأس املال وتشغيله بغية تحقيق املنفعة
ألكرث قدر ممكن من الناس ألن دافع ذلك
هو تحقيق مبدأ التضامن االجتامعي وتحقيق
التآلف والشعور باملسؤولية بني املسلمني أوال
وبني من يعيش تحت كنفهم ورعايتهم من
غري املسلمني ثانيا.
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مقاﻻت

صباح الطالقاين

عاشوراء

وﺃﻫل البيﺖ عليﻬﻢ السﻼﻡ

ٌ
حدث جلَل م ّرت عليه القرون ومل يندثر بل إن ذكره لن ينتهي اىل قيام الساعة ،ونجده يتعاظم ويزداد سعة وانتشاراً سنة إثر أخرى ،ذلك
هو يوم عاشوراء املوشﱠ ح بالشعائر الحسينية التي وثّقها تراث أتباع أهل البيت عليهم السالم ،تجسيداً للوالء لإلمام الحسني(عليه السالم)
واستذكاراً لتضحيته التي ق ّومت معنﻰ اإلسالم وأعادت بريقه بعدما حاول بني أمية محو ُه وطمس معامل ِه السامية النبيلة.
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ولعل سائال يقول ملاذا هذا اإلرصار الشديد عىل إحياء واقعة مىض
عليها قرابة  1400عام ،فنجيبه بأن التبعية ألهل البيت عليهم السالم
وإظهار املو ّدة لهم وااللتزام بتعاليمهم إمنا جاءت من باب التأكيد
اإللهي يف آيات قرآنية معروفة ،فضالً عن األحاديث النبوية املتواترة
والروايات التي وردت عن األمئة األطهار مؤكد ًة عىل ذلك.
فعن ابن عباس انه قال :ملا نزلت (ال أسألكم عليه أجرا ً إال املودة يف
القرىب) قالوا :يا رسول الله و َمن قر َ
ابتك هؤالء الذين وجبت علينا
مو ّدتهم؟ قال( :عيل وفاطمة وابناهام).
وجاء يف أحاديثه صلىَّ الله عليه وآله يف فضل سيد الشهداء (عن
دخلت عىل
اإلمام الحسني بن عيل بن أيب طالب عليهم السالم قال:
ُ
رسول الله صىل الله عليه وآله وعنده أبيَ بن كعب فقال يل رسول
الله :مرحباً بك يا أبا عبد الله يا زين الساموات واألرضني .قال له أبيَ :
وكيف يكون يا رسول الله زين الساموات واألرضني أحد غريك؟ قال:
يا أبيَ  :والذي بعثني بالحق نبياً ,ان الحسني بن عيل يف السامء أكرب
منه يف األرض ,وانه ملكتوب عن ميني عرش الله عز وجل :مصباح هدى
وسفينة نجاة وإمام خري ويمُ ن وعز وفخر و ِعلم وذخر)....
وال ينتهي ذكر السبط الشهيد وبيان فضائله واستذكار كربالء
وعاشوراء عند أحاديث النبي األكرم بل يتواتر مرورا ً عرب األمئة
املعصومني عليهم السالم جميعاً ،فقد ذكر أمري املؤمنني عيل عليه
السالم ِعظم ما يحصل يف كربالء عندما م ّر بها يف حرب صفني قائال
( ها هنا ها هنا .فقال له رجل :وما ذلك يا أمري املؤمنني؟ قال :ثقل
آلل محمد ينزل ها هنا فويل لهم منكم ،وويل لكم منهم .فقال له
الرجل :ما معنى هذا الكالم يا أمري املؤمنني؟ قال :ويل لهم منكم
تقتلونهم ،وويل لكم منهم يدخلكم الله بقتلهم إىل النار).
سيد الشهداء عليه السالم وهو صاحب امل َصاب والذكرى الخالدة كان
يصف خروجه من املدينة اىل مكة ثم اىل العراق وصوالً اىل الطف عرب
ُ
مثانية وثالثني منزالً ،بأنه رسالة يجب أن يوصلها للناس وهدف يجعل
منه ناقوساً يدق يف غياهب التاريخ جرس الحرية والعدالة والفضيلة
بوجه الظلم والطغيان والفساد ،حيث قال (إين مل أخرج أرشا ً ،وال بطرا ً
وال مفسدا ً ،وال ظاملاً ،وإمنا خرجت لطلب اإلصالح يف أمة جدي ،أريد
أن آمر باملعروف وأنهي عن املنكر ف َمن قبلني بقبول الحق فالله
يل هذا أصرب حتى يقيض الله بيني وبني القوم
أوىل بالحق ،ومن رد ع ّ
بالحق ،وهو خري الحاكمني).
بل إن اإلمام الحسني عليه السالم ث ّبت حقيقة تاريخية تتعلق
باملوكب املهيب الذي رافقه طوال مسريته ،مشيدا ً بأهله وأصحابه

الذين رافقوه لنرصته يف نهضته املباركة ،قائالً( :أ ّما بَعد ،فإنيّ ال أعل ُم
أصحاباً أوىف وال خريا ً ِمن أصحايب ،وال أهل ٍ
أوصل ِمن أهلِ
بيت أبَ َّر وال َ
بَيتي ،فَجزاكُم الل ُه َع ّني خريا ً.)...
وقد سط َع اإلميان الراسخ ألهل البيت عليهم السالم ،بحديث عيل
أبت ،ألَسنا عىل الحق؟ فقال:
األكرب يف واقعة الطف حني قال ألبيه (يا َ
بىل والذي إليه َمرجِع العباد .فقال عيل األكرب :إذا ً ال نبايل أ َوقعنا عىل
املوت أو وق َع املوت علينا .فأجابه اإلمام الحسني عليه السالم :جزاك
الله ِمن ٍ
ولد خري ما جزى ولدا ً عن والده).
مثلام تجلىّ ذلك اإلميان عند رفاق املسرية إىل الطف حني قال لهم
أذنت لكم فانطلقوا
إمامهم سيد الشهداء عليه السالم (أال وإين قد ُ
جميعاً يف حل ليس عليكم مني ذمام ،هذا الليل قد غشيكم فاتخذوه
ج َمال )...فانربى إليه مسلم بن عوسجة قائالً :أنحن نخيل عنك وملا
نعذر إىل الله يف أداء حقك ،أما والله حتى أطعن يف صدورهم برمحي،
وأرضبهم بسيفي ما ثبت قامئه يف يدي ...والله ال نخليك حتى يعلم
الله إنا قد حفظنا غيبة رسول الله صىل الله عليه وآله فيك)...
وأردفه زهري بن القني فقال :والله لوددتُ انني قُتلت ثم نُرشت ثم
قُتلت حتى ا ُقتل هكذا ألف مرة ،وان الله جل وعز يدفع بذلك القتل
عن نفسك وعن أنفس هؤالء الفتيان من أهل بيتك.
أما بق ّية الله ع ّجل الله فرجه الرشيف ،فكانت ل ُه قصة مختلفة مع
ج ّده الحسني عليه السالم ،فقد جاء يف زيارة الناحية ما هو أبلغ أثرا ً
وأشد سطوعاً من حقائق اإلميان بشخصية سيد الشهداء عليه السالم
وبيان صفاته الرشيفة ونهضته املباركة ،حيث نُقل عن االمام الح ّجة
ع ّجل الله تعاىل فرجه الرشيف يف هذه الزيارة قول ُه (أشْ َه ُد أن ََّك قَ ْد
الصالةََ ،وآتَ ْي َت ال َّزكَاةََ ،وأَ َم ْرتَ بِامل َع ُر ِ
وفَ ،ونَ َه ْي َت َعنِ امل ُ ْن َك ِر
أقَ ْم َت َّ
وال ُع ْد َوانِ  ،وأطَ ْع َت الل َه َو َما َع َص ْيتَ ُه ،وتمَ ََّسك َْت ِب ِه َو ِب َحبلِ ِه ،فأرضَ يتَ ُه
الس َن َن ،وأط َفأْتَ ال ِف نَ َت).
واستَ َج ْبتَ ُهَ ،و َس َن ْن َت ُّ
َو َخش ْيتَ ُهَ ،و َراقبتَ ُه ْ
ويف مقطع آخر من هذه الزيارة العظيمة يخاطب ج ّده (كُ ْن َت
لل َّر ُسو ِل َصلىَّ الل ُه َعلَي ِه َوآلِ ِه َولَدا ًَ ،وللقُرآنِ َس َندا ًَ ،ولِأل َّم ِة َعضُ دا ً ،ويف
الطَّا َع ِة ُمجتَهِدا ًَ ،حا ِفظاً لل َع ِ
هد واملِيثَاقِ  ،نَاكِباً َعن ُس ُبل الف َُّساقِ .)...
ظم رسالة سيد
ان هذا االستذكار والتخليد والتمجيد والتذكري ب ِع ِ
الشهداء عليه السالم مام جاء يف القبسات النورانية ألمئة أهل البيت
للتمسك بعاشوراء
عليهم السالم إمنا يُعد يف واحد من معاني ِه دعوة
ّ
ٍ
تجسيد للعدل واإلحسان ومواجهة
والشعائر الحسينية ،لِام متثل ُه من
الظلم ودحض الباطل ونرش مفاهيم الدين الحنيف بالحكمة
واملوعظة الحسنة ،بعيدا ً عن لغة العنف واإلكراه والتشدد والتطرف.
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ﻃﺐ وعلوﻡ

إعداد :اسامعيل الربيعي

ﻃرﻕ تنشيﻂ الﺬاكرﺓ؟

مامرسة التامرين الرياضية
ربَطت كَثري من األبحاث الرياضة بالذّاكرة القوية؛ حيث أجريت دراس ٌة
حديثة يف املجلة البيطانية للطب الرياض بيّنت أن النساء كبريات السن
واللوايت ميارسن التامرين الرياضية مثل :الجري ،والسباحة زاد لديهن حجم
ال ُحصني يف الدماغ ،وهي البنية التي تشرتك يف الذاكرة اللفظية والتعلم،
وكلّام تحركت زاد تدفّق الدم املح ّمل بأوكسجني واملغذّيات إل الدماغ،
لذلك فمن الرضوري مامرسة الرياضة للحصول عىل ذاكرة صحية وقوية.
الحفاظ عىل النشاط العقيل
يُساعد الحفاظ عىل النشاط العقيل عىل تقوية الذاكرة ،وذلك من
خالل مامرسة ألعاب العقل ،مثل :الكلامت املتقاطعة ،أو التعلم عىل آلة
موسيقية جديدة ،أو التط ّوع يف مدرسة محلية ،أو منظّمة مجتمعية ،أو
القيادة بطرق مختلفة عن الطرق املعتادة.
النوم
ُحسن
يعد الحصول عىل القسط الكايف من النوم من أفضل األمور التي ت ّ
الذاكرة؛ حيث أشار برنارد ( )Barnardبأ ّن الوقت الرئيﴘ ليقوم العقل

بتثبيت الروابط بني الخاليا العصبية هو وقت النوم ،وطلب الباحثون يف
دراسة نرشت يف مجلة سليب مديسني ( )Sleep Medicineمن بعض
األشخاص أداء بعض املهام امل ُرتبطة بالذاكرة ،وأخذ قيلولة ،أو البقاء يف
حالة استيقاظ فوجدوا أ ّن األشخاص الذين أخذوا قيلولة قد تذكّروا املهام
بشكل أكب من اآلخرين ،وأشار الباحثون أنّه يَجب الحصول عىل حوايل
( )٩-٧ساعات من النوم يوم ّياً.
تناول التوت وفيتامني D
ربَطت عديد من الدراسات تناول التوت بقدرته عىل تحسني الذاكرة
وتنشيطها؛ فهو غني بالفالفونويدات ،وهو مفيد لتَحسني وظيفة األوعية
الدموية ،وذلك ألنّه يزيد من تدفّق الدم إل العقل حسب دراسة أجريت
يف الواليات املتحدة ،وهناك الكثري من األبحاث التي تتعلّق بالفوائد الصحية
لفيتامني د؛ حيث أوجدت بعض الدراسات فائدة فيتامني د يف تحسني صحة
الدماغ والذاكرة ،مثل دراسة جامعة والية أوريغون للصحة والعلوم فقد
حسن الذاكرة اللفظية ،وأوجدت
أشارت أ ّن ارتفاع مستويات فيتامني د يُ ّ
دراسة أخرى أنّه يحمي الدماغ من الخرف.

نصف ساعة من اﻻرﺟيلة يﻀاعف الخطر علﻰ ﻗلبك!

عىل عكس ما يعتقد كثريين وجدت دراسة جديدة قام بها علامء
من جامعة كاليفورنيا أن تدخني االرجيلة أو الشيشة يحمل نفس
رضر السجائر التقليدية!
حيث وجدت الدراسة التي نرشت نتائجها يف املجلة األمريكية
ألمراض القلب ،أن تدخني الشيشة أو االرجيلة ملدة نصف ساعة
فقط أدى إل تطور مخاطر أمراض القلب واألوعية الدموية! قام
الباحثون بقياس كل من معدل رضبات القلب ،وضغط الدم،
وتصلب الرشايني ،ونيكوتني الدم وزفري أول أكسيد الكربون ،لـ 4٨
من مدخني الشيشة صغار السن الذين يتمتعون بالصحة ،وذلك
قبل وبعد تدخني الشيشة ملدة  30دقيقة .أرضار االرجيلة عىل
القلب أظهرت النتائج الحقا أن جلسة واحدة من تدخني الشيشة
زاد من معدل رضبات القلب 1٦ ( ،رشبة يف الدقيقة) باإلضافة
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إل الزيادة يف تصلب الرشايني ،وهو أحد عوامل الخطورة يف تطور
أمراض القلب واألوعية الدموية .أيضا أظهرت النتائج أن هذا
التأثري عىل تصلب الرشايني كان مشابه لنفس تأثري تدخني سيجارة
واحدة .تتحدى النتائج املعتقد الشائع بأن تدخني التبغ الناتج
عن نكهة الشيشة هو بديل صحي أكرث للتبغ ،وقالت ماري رزق
حنا ،وهي أستاذة مساعدة يف كلية التمريض بجامعة كاليفورنيا يف
لوس أنجلوس أن األمر غري صحيح .وتعتب هذه الدراسة األول من
نوعها التي تدرس األثر السلبي للشيشة خاصة مع االرتفاع املستمر
لالستخدام بني طالب الجامعات .وتأيت هذ النتائج الصادمة خاصة
أن تدخني الشيشة قد يستمر لعدة ساعات مام يضاعف الخطر
واألثر السلبي عىل الصحة ،مام يزيد مستويات النيكوتني والسموم
التي ميتصها الجسم.

نصائح لطفلك
ليتغلب على الخوف من اول
يوم في المدرسة

كيف تتخلص من التوتر!
أول يوم لطفلك يف املدرس��ة هو أمر مميز بال ش��ك ،ولكن بعض
األطفال يكون لديهم الخوف من اول يوم يف املدرس��ة األمر الذي
قد يؤثر عليهم بالس��لب وعىل مسار دراس��تهم ،فكيف تتغلبني
أيتها األم عىل مخاوف طفلك؟ حسنا إليك املقال التايل.
ارشحي له أين سيذهب ،وماذا سيفعل هناك.
وضح��ي له أنه س��يجد املتع��ة هناك أيض��ا ،وأن هناك من
سيكون يف خدمتهم يف حال الحجاة لهم مثل مقدم الرعاية.
ال تستخف مبشاعر وتصورات طفلك ،فام قد تجدينه سخيفا
لشخص بالغ مثلك ،يكون شئ كبري بالنسبة لطفلك.

توصلت دراسة حديثة قام بها مجموعة من العلامء من
جامعة كورك يف أيرلندا أن األطعمة الغنية باأللياف قد يكون
لها دور يف التخفيف من التوتر واإلجهاد!
وتأيت أهمية النتائج من منطلق أن اإلجهاد والتوتر له تأثري
سلبي عىل حياتنا وصحتنا العقلية والجسدية .ويقرتح البحث
الجديد أن األطعمة الغنية باأللياف ميكن أن يقدم طريقة
سهلة وفعالة لعالج اإلجهاد وتأثرياته عىل األمعاء عىل حد
سواء .فاألطعمة مثل الحبوب والبقول والخرضوات تحتوي
عىل مستويات عالية من األلياف ،وسوف تحفز إنتاج نوع
من الطعام الفائق الخلوي يف شكل أحامض دهنية قصرية
السلسلة ( )SCFAsيف األمعاء .كام وجدت نتائج الدراسة
التي نرشت يف مجلة  The Journal of Physiologyالعلمية
أن هناك انخفاض يف مستويات اإلجهاد التي والسلوك الشبيه
بالقلق عند تناول األطعمة التي تنتج أحامض دهنية قصرية
السلسلة .ومن األثريات السلبية لإلجهاد عىل األمعاء أنه قد
يضعف جدار األمعاء ويجعلها مترسبة ،وأوضح الباحثون
أن هذا يعني أن جزيئات الطعام غري املهضومة والبكترييا
والجراثيم متر عرب جدار القناة الهضمية املترسب إىل الدم
ويسبب التهابا مستمرا .متت التجربة عىل الفرئان ،وأظهرت
النتائج كيف أن تناول أطعمة تحتوي عىل األلياف أظهرت
انخفاض أعراض القلق ،بالرغم من عدم وضوح السبب .ميكن
أن تجد األلياف يف الكثري من األطعمة مثل :العدس والحبوب
والفاكهة قد يقلل من آثار اإلجهاد عىل أمعائنا ويقلل من
اإلجهاد نفسه.
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استراﺣة

إعداد :هيﺌة التحرير

كــــــــ ـــــــلــــــ ـــــــمـــــــ ـــــــا ت
أفقي

 -1القائل يوم الطف(حب الحسني اجنني) ،ثالثة ارباع ادعو.
 -2ينبغي ان يكون كاالصيل(م) ،فعل االمر من وقى ،مدعي النبوة بعد الخاتم
االنبياء (صىل الله عليه وآله وسلم).
يؤدب(م) ،وضع شيئا يف مكان معني خلسة(م) ،ذبح.
 -4عكس سلم ،بحر (م).
َ -٥صبَغَ ،ثالثة ارباع كلمة بصمة ،فعل االمر من وعى ،يرسي يف الرشايني.
 -٦من ابناء امري املؤمنني عليه السالم استشهد يوم الطف وهرب به الفرس ودفن
يف بابل ،أخذ شيئا قهرا ً.
 -٧آخر الدواء ،تخفي ملهاجمة االعداء غفلة ،وادي يف جهنم.
 -٨حرفة الب َّناء ،بخت ،عكس سيد.
 -٩من شهداء الطف ابو ايب حمري الفهمي الهمداين (م) ،للسؤال عن املكان(م)،
العطر(م).
 -11وجع.
 -13قال االمام الحسني(عليه السالم) عند مرصعه ( االن انكرس ظهري).
 -14أوساخ ،تبكيك .........ال ألجل مثوبة ،حرسة(م).
 -1٥من شهداء بني هاشم يوم الطف يرجع نسبه ال االمام الحسن (عليه السالم).

عمودﻱ

 -1من شهداء بني هاشم قال البيه( ال نبايل ان وقعنا عىل املوت او وقع املوت
علينا) ،متشابهة.
 -2عائد ،ويل امورنا ،عوض.
 -3اول معركة يف االسالم ،قهوة(م) ،تستخدم للتخيري ،يستخدم للكتابة عليه.
 -4طريق للوصول ،يؤدي التحية االسالمية،متشابهة.
 -٥اداة نفي ونصب للفعل املضارع.
 -٦فوز.
 -٧يتحدث(م) ،فعل االمر من وضع.
 -٨شيخ انصار االمام الحسني عليه السالم يوم الطف ،مليك.
 -٩ثالثة ارباع صهيل ،حرف مشبه بالفعل.
 -10سفري االمام الحسني عليه السالم ألهل الكوفة ،طي.
 -11ملك الغابة ،متشابهة.
 -12من اجزاء الذراع ،نقيض الصديق(م).
 -13عكس رس ،أحد الوالدين.
 -14االمام الثالث الذي كان متواجدا يوم الطف ،حاجز مينع وصول املاء.
 -1٥مريرة(مبعرثة) ،ارقد.

مالحظة ( /م) تعني (معكوسة)

ﺣكﻢ و مواعﻆ
حكم االمام عيل (عليه السالم)

جاء يف الصواعق املحرقة البن حجر :و أخرج ابن عساكر أن عقيالً
سأل علياً ،فقال :إين محتاج ،و إين فق ٌري فأعطني.
فقال" :إصب حتى يخرج عطاؤك مع املسلمني ،فأعطيك معهم"  ،فألح
عليه!
السالم ) ـ لرجل" :خذ بيده و
فقال ـ أي اإلمام أمري املؤمنني ( عليه َّ
انطلق به إل حوانيت أهل السوق ،فقل له :دقّ هذه األقفال ،و خذ
ما يف هذه الحوانيت".
قال ـ أي عقيل ـ :تريد أن تتخذين سارقاً؟!
 64العدد  - 127شهر محرم الحرام  1440هـ

قال" :و أنت تريد أن تتخذين سارقاً ،أن آخذ أموال املسلمني فأعطيكها
دونهم"؟!
قال :آلتني معاوية.
قال" :أنت و ذاك".
فأﻰﺗ معاوية فسأله فأعطاه مائة ألف ،ثم قال :اصعد عىل املنب ،فاذكر
ما أوالك به ع ّيل و ما أوليتك.
فصعد فحمد اللّه ،و أثنى عليه ،ثم قال :أيها الناس إين أخبكم أين
السالم ) عىل دينه فاختار دينه ،و إين أردت معاوية
أردت علياً ( عليه َّ
عىل دينه فاختارين عىل دينه.

مـــ ـــتـ ـقـــ ـــا ﻃـ ــعـــ ـــة
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حقيقة املوت:

ء

وصف اإلمام السجاد (عليه السالم) حقيقة املوت بالنسبة للمؤمنني
والكافرين ،بقوله( :املوت للمؤمن كنزع ثياب وسخة ،وفك أغالل
ثقيلة ،واالستبدال بأفخر الثياب ،وأوطأ املراكب ،وللكافر كخلع ثياب
فاخرة ،والنقل من منازل أنيسة ،واالستبدال بأوسخ الثياب ،وأخشنها،
وأوحش املنازل وأعظمها.)..
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ﻓي الختاﻡ

ﻻ َﺗﺰﺭِ ﻉ ﺍﻟﺸﻮﻙ!

• صادق مهدي حسن

يقول علامء النفس والرتبية إن من أهم أسس التعامل مع
األطفال هو التجاوز عن هفواتهم البسيطة والتواصل معهم برفق
ولني واالبتعاد عن الرتهيب املبالغ فيه يك ينشئوا أصحاء نفسياً ،بل
والبد للكبار من التحيل بشجاعة االعتذار من األطفال إن أخطئوا
معهم دون وجه حق لتعزيز ثقتهم بأنفسهم ،ولعل هذا مام
يغفله الكثريون أو باألحرى يأنفون عنه يك ال تهان كرامتهم – كام
يعبون -وهذه قمة التجني عىل األطفال وحسن مداراتهم ،وال
جدال يف أن لهذا السلوك البائس مع األطفال كثري من املردودات
السلبية ومنها أنه يريب فيهم روح االنتقام ويزرع فيهم نشوة
الفرح إن أخطأ الكبار ..ولسنا نتكلم رجامً بالغيب ،بل هو واقع
نتعايش معه كل يوم ..واليكم بعض املواقف التي يوجد من
أمثالها ما هو أَفْظَ ُع إيالماً وأنﻰﻜ..
• َّ
تعرثت الطفلة فهوى صحن الطعام من يدها وتحطم عىل
األرض فثارت ثائرة األم وأوسعتها تقريعاً وشتامً ،وأوجعتها رضباً
مبا توفر قربها من (أسلحة) حتى بانت الكدمات عىل جسدها
وعانت من بعض األمل أليام ،وغدت تفز ُع من حمل األواين
وترتعب حتى من االقرتاب منها! وذات يوم كانت األم تغسل
األطباق فانزلق أحدها وسقط عىل مجموعة من األواين ،وبعد
أن هدأت ضجة الزجاج تم احتساب الخسائر فكانت ثالثة عرش
صحناً مثيناً وستة أقداح كبرية وأربعة أكواب جميلة ،إضافة إل
جرح عميق يف أخمص قدمهام ..تأملت األم بصمت خانق والكآبة
بادية عىل وجهها ،أما الطفلة فيعجز البيان عن وصف (سعادتها
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املرة) بهذا الفتح العظيم!
• كان الطفل ذو السبعة أعوام يتناول غداءه بحذر كبري يك ال
يسقط يشء من الطعام عىل مالبسه أو عىل األرض فيسمع ما ال
رسه من كالم! ولكن صادف أن كتم عطسة مفاجأة أدت إل
ي ّ
سقوط قطرة حساء عىل قميصه ،فكان هذا جرماً مشهودا ً جعل
أمه وأخته الكبى تتهامنه بالقذارة وقلة االهتامم ،حاول توضيح
األمر ولكن أمرا ً صارماً بالصمت والتزام األدب مع الكبار حال
دون ذلك ..ويف مساء اليوم ذاته عند العشاء سقطت امللعقة من
يد أمه فتناثرت (الشوربة) عىل مالبسها ،أشارت إل منديل قريب
فناوله إياها وانسل إل غرفة أخرى لينفجر جذالً بضحكة عالية
بشق األنفس!
كتمها ِّ
• بعد أن فقد الجد بعض أغراضه ..سأل حفيده عنها ،فأجاب
قائالً" :عفوا ً جدي ال علم يل بها ..مل أرها يف أي مكان" ولكن
الخال انبى البن أخته متهامً إياه بإضاعتها بني أغراض البيت
الكثرية ..ووسط جدال عنيف بني الحفيد املغلوب عىل أمره
وعائلته املتسلطة ..وجدت األم األغراض يف زاوية من زوايا الخزانة
يتلق كلمة اعتذار
القدمية ..فرح الجميع إال ذلك البيء الذي مل َّ
رس
من أحدهم ،ولكنه حمل يف طيات قلبه حقدا ً وأصبح يفرح ويُ َ ُّ
يف قرارة نفسه كلام وقع خاله أو اآلخرون  -ممن ات َّهموه  -يف
مأزق أو ارتكب خطأً!
من اإلنصاف أن نعرتف أن ال لوم يُلقى عىل هؤالء األطفال وقد
زرع الكبار شوكاً يف قلوبهم و( َم ْن يَ ْز َر ِع الشَّ َ
وك ال يَ ْح ِص ُد ال ِع َنب)..


ﻧﺒﻊ اﻟﻜﺮاﻣﺔ

قال النبي محمد (: )
إن لقتل الحسني حرارة يف قلوب املؤمنني ال تربد أبدا.
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نهضة االمام الحسين ( )من أجل القيم السماوية والمثل
الدينية واالخالقية التي نادى بها االسالم لتعم البشرية
جمعاء ،وهي ايضا ثورة ضد الظلم مهما كان نوعه وضد
الطغاة والمتجبرين والمفسدين

