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زيارة  احل�شني عليه ال�شالم 
قال الإمام ال�شادق "عليه ال�شالم" : َمن زار قرب اأبي عبد اهلل احل�سني بن 
علي "عليهما ال�سالم" وهو يعلم اأنه اإماٌم ِمن اهلل مفرت�ض الطاعة على 

العباد , غفر اهلل ما تقّدم ِمن ذنبه وما تاأّخر وَقِبل �سفاعـته يف �سبعـني 
مذنبا ً , ومل ي�ساأل اهللَ عند قـربه حاجًة اإال قـ�ساهـا له ..



حممد ح�سني العميدي

يف فر�سة قد ل تتكرر اإل يف كل اأربع �سنوات دخل الآلف من الآباء اإىل 
املدار�س البتدائية وغريها ليدلوا باأ�سواتهم يف النتخابات الأخرية و 
كانت فر�سة نادرة على ق�سرها اأن يتجول الآباء و اأولياء الأمور يف اأروقة 
قد غادروها من �سنوات طويلة و ي�ستعيدوا بع�سا من ذكريات قد تقادمت 

عليها الأيام و اأعباء احلياة.
 و مع تدفق ملحات الطفولة هذه عادت الذاكرة �سريعا و حتت �سغط 
ال�سعور مب�سوؤولية الأ�سرة والأبوة والرتبية لتتنقل الأنظار اإىل اأروقة تلك 
املدار�س و تتفح�س زواياها التي يق�سي فيها اأبناوؤنا ال�ساعات الطويلة من 
اليوم الواحد و على مدى �سنوات لتت�سكل يف هذه الأروقة طبائع و اأفكار و 
�سلوكيات اأبنائنا، و هذه الطبائع تلقي بظاللها على حياتنا الأ�سرية يوميا 

و �ستحدد ما �سيكون عليه م�ستقبل اأيامنا.
و نحن كاآباء مل منار�س ف�سول الطالع على هذه امل�سانع الب�سرية اإل من 
ه اإلينا من دعوة لأولياء الأمور  خالل ما نختزنه من ذكرياتنا اأو ما ُوجِّ
�سادف اأن ا�ستجبنا لها و جل�سنا على ا�ستحياء يف اإدارة هذه املدار�س و 
قد بقي يف نفو�س الكثريين منهم وقع خطوات املدير التي كانت لها هيبة 
التوعد بالويل ملن ي�سيء ال�سلوك، تلك الإدارات التي ل يزورها التالميذ 
اإل للمحا�سبة و العقوبة اأو ملقابلة اأولياء الأمور عند املجيء لل�سوؤال عنهم 
اأو اأخذ اإجازة لهم و ما كان �سيف�سح املجال لأولياء الأمور ليطلعوا على 

مدار�س اأبنائهم اأكرث من ذلك اإل يف اأمثال هذه النتخابات .
و بعيدا عن الذكريات ووقعها قد �سعر من �ساهد تلك املدار�س بعيون 
اأبوية بخيبة اأمل من حالها وو�سعها و بوؤ�س جدرانها و اأثاثها و الأتربة التي 
تنت�سر فيها و افتقادها لأي جو  يغذي الطفولة باملعاين ال�سامية كمعاين 

اجلمال و الإبداع و هيبة الفكر و العلم، فاأبناوؤنا ُي�سنعون بني جدران 
متعبة بثقل الإهمال و �سبابيك ل متنع حرا اأو بردا و مقاعد م�ستهلكة 
اأيام الدرا�سة لقلنا اأن التعطيل قد  و غري ذلك، و لو كان هذا يف غري 
عطلها و لكن كيف هذا و اأطفالنا قد عادوا لها بعد يومني من النتخابات 

و �سيعودون لها يوميا اإىل ما ي�ساء اهلل .
و قد يكون من حظنا الطيب اأن اأحدنا مل ي�سطر للدخول اإىل �سحيات 
تلك املدار�س لريى ما ي�سمعه عنها، اأو اأن يرى تلك املدار�س وهي مليئة 
عن  �سيقها  و  تزاحمها  من  كذلك  �سمعه  ما  على  ليتاأ�سى  بالأطفال 
كيفية جلو�سهم متزاحمني يف �سفوف  و  الأعداد منهم  ا�ستيعاب هذه 

اأن�ساأت لأعداد اأقل من ذلك .
و تعالوا لنتقا�سم امل�سوؤولية و ل منار�س ذلك الإعالم ال�سيئ الذي تطيب 
له جمال�س الندب  والهروب من امل�سوؤولية و البحث عن �سماعة لتق�سرينا 
بال عمل و ل مبادرة خري تبدر مّنا، و لندع حديث الهجوم النتحاري 
على الدولة و موؤ�س�ساتها ملن كر�س له جهده و نكتفي بذلك، و لنعاتب 
اأنف�سنا قبل غرينا، فاإن البناء عمل م�سرتك لبد اأن نحر�س عليه مع كرثة 

التخريب و املخربني واأن ل ي�سيبنا الياأ�س و الإحباط .
الإعالم  راأ�سه  وعلى  والر�سني  والنبيل  الهادف  الإعالم  اأن  �سك  ول 
احل�سيني ال�سريف لبد اأن ياأخذ زمام املبادرة لت�سليط ال�سوء على اأهم 
مرحلة مير فيها الإن�سان يف بلدنا لتت�سكل فيه �سخ�سيته و ُت�سنع فيه 
لنا  �سيكون  املبارك  الإعالم  هذا  من  كجزء  ونحن  امل�ستقبل،  خيارات 
وقفات للم�ساهمة يف رقي هذه املدار�س لت�ستحق اأن يطلق عليها م�سانع 

احلياة و ن�ساأل اهلل تعاىل التوفيق لذلك .

النتخابات والبتدائية 

3 الرو�شة احل�شينية ربيع الثاين  1431 



اقرأ في هذا العدد رئي�س التحرير
ال�سيد حممد ح�سني العميدي

�شكرتري  رئي�س التحرير
�سامي جواد كاظم 
مدير التحرير

يحيى الفتالوي
هيئة التحرير

عالء ال�سالمي - �سباح جا�سم
 طالب عبا�س - جعفر البازي 

عبد الرحمن الالمي
التدقيق اللغوي

علي حممد يا�سني
املرا�شلون

ح�سني النعمة - ح�سني ال�سالمي 
 املندوب الفني
اأجمد حميد الكعبي

الت�شوير
 عمار اخلالدي - ر�سول العوادي

التن�شيد الإلكرتوين
حيدر  عدنان 

الت�شميم والخراج
علي جواد �سلوم

الهاتف ،املوقع والربيد الإلكرتوين
+964  7801950850
+964 325194-32
 +964  321776-32

www.imamhussain.org

magazine@imamhussain.org

m_rawdha_h@yahoo.com

رقم اليداع يف دار الكتب والوثائق 
الوطنية يف بغداد 1213 ل�شنة 2009

معتمدة لدى نقابة ال�شحفيني العراقيني
 بالرقم 735 ل�شنة 2009 م.

مطبعة دار ال�شياء      07901306545

�سهرية تعنى بالثقافة احل�سينية والثقافة العامة ت�سدر عن �سعبة الن�رش يف ق�سم الإعالم

9

8

12

18

20

28

زار االعتبتني احل�سينية والعبا�سية املقد�ستني وفد من 
م�ستب�سري ومبلغي دولتي اأملانيا والنم�سا �سم  28 
�سخ�سا ..

يثري خماوف املراقبني على م�ستقبل ال�سرة العراقية
 اأكدت تقارير �سحفية تزايد ن�سب حالت الطالق يف البالد يف 
الآونة الخرية، م�سرية اىل وقوف اأ�سباب عديدة وراء ا�ستفحال 
هذه الظاهرة منها احلالة املادية وقلة ثقافة املجتمع و...

الأجر: هو ما يعود اإىل العامل من ثواب العمل �سواء كان دنيويا اأو 
اأخرويا واملودة: هي املحبة امل�ستتبعة للمراعاة والتعاهد اأي بتقيد 
املحبة ب�سوؤون حمبوبه ...

ا�ست�سافت �سبكة هجر الثقافية وعلى مدى اأ�سبوع كامل من �سهر 
�سفر �سماحة ال�سيد اأف�سل ال�سامي نائب المني العام للعتبة احل�سينية 
املقد�سة وم�سوؤول ق�سم الإعالم يف العتبة و...

يقول يقول بع�ض املتاأثرين بق�سايا التنجيماأن لالأجرام ال�سماوية 
عالقة مبا�سرة بحالة الإن�سان النف�سية واجل�سدية وحتى يف بع�س 
موا�سع الإقدام على عمل ما فاإن موؤ�سرات جناح ذلك العمل ...

وفد من م�شتب�شري اأملانيايت�شرف بزيارةالعتبتني ...

تزايد حالت الطالق

َة يفيِ اْلُقْرَبى  امْلََودَّ

ال�شيد اأف�شل ال�شامي يف �شيافة �شبكة هجر

النا�س والفَلك

مر�شحون وحظوظ عاثرة..
اأفرزت نتائج النتخابات الت�سريعية الأخرية العديد من الظواهر 
واحلالت التي ُيعد بع�سها طبيعيا فيما يدخل الآخر يف نطاق 
الغرابة والندرة وحتى اجلهل باللعبة النتخابية .....
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م�شائل �شرعية وفق فتاوى
يكرث ال�سوؤال عن الأغاين املحللة والأغاين املحرمة، فهل ن�ستطيع 

اأن نقول اأن الأغاين املحرمة ...

املال حمزة الزغري  ر�شالة ل زالت تعبق ب�شذاها  
كثريون هم الذين كتب عنهم التاريخ، ولكن العرتة املحمدية تبقى 

هي الأوفر حظًا والأخلد ذكرا، وكذلك كل ما ارتبط بهم �سواء كانوا 
ا�سخا�سا ام غري ذلك.

قال موروٌث اجتماعي  العيِ
ُيعترب »الِعقال« و»ال�سماغ «العالمة التي مّيَزت العرب منذ مئات 

ال�سنني، اإل اأنها بداأت بالنح�سار تدريجيًا، واقت�سرت حاليًا على 
�سكان الريف.

�شّر  النجاح  يف  احلياة
اإن النجاح الأكيد يكمن يف عوامل لو التزم بها الإن�سان، وجعلها 

ِمَن ذلك منذ  ن�سب عينيه، لنجح يف حياته، ونال ورقة النجاح و�سَ
البداية، واأهّم عوامل ...

دميقراطية بال حــقوق..
دميومة وديناميكية احلياة اإمنا تتج�سد يف التعاطي الإيجابي اإزاء 

املكون الفعلي لها �سمن م�ساحاته املتاحة، بحيث ل جتلب احليف على 
الآخر النوعي اأو الكمي اأو حتى احلياتي ... 

بابلو بيكا�شو والفن الإ�شالمي
�سكلت العالقة بني العامل الإ�سالمي واأوربا ق�سية موؤرقة للجانبني 
تاأريخا وتدقيقا وحتليال وحتريفا وتفنيدا، فالتفاعل بني اجلانبني 

ظل لقرون هو املوؤثر الأكرب يف العالقات الدولية ... 

قلة هم اأولئك الذين يت�سنمون قمم اخللود 
وال�سمو ّ والعظمة، وقلة هم اأولئك الذين 

ينف�سلون عن اآخر الزمان واملكان ليكونوا 
ملكًا للحياة والإن�سان، اأولئك القلة هم عظماء 

احلياة، واأبطال الإن�سانية، ولذلك تبقى م�سرية 
احلياة، وم�سرية الإن�سان م�سدودة اخلطى 

نحوهم، وما اأروع ال�سموخ وال�سمو والعظمة، اإذا 
كان �سموخًا و�سموًا وعظمة، �سنعه اإميان باهلل، 

و�ساغته عقيدة ال�سماء.
من هنا كان اخللود حقيقة حية لر�سالت 
ال�سماء، ولر�سل ال�سماء، ورجالت املبداأ 

والعقيدة... ويف دنيا الإ�سالم، تاريخ م�سرق 
ناب�س باخللود... 

ويف دنيا الإ�سالم، قمم من رجال �سنعوا العظمة 
يف تاريخ الإن�سانية، و�سكبوا النور يف دروب 

الب�سرية، واإذا كان للتاريخ اأن يقف وقفة اإجالل 
اأمام اأروع اأمثولة لل�سموخ... 

واإذا كان للدنيا اأن تكرّب لأروع ت�سحية �سجلها 
تاريخ الفداء... 

واإذا كان لالإن�سانية اأن تنحني يف خ�سوع اأمام 
اأروع مناذج البطولة... 

ف�سموخ احل�سني وت�سحية احل�سني، وبطولة 
احل�سني، اأروع اأمثلة �سهدها تاريخ ال�سموخ 

وتاريخ الت�سحيات والبطولت.

حميد مراد بطر�س 
رئي�س اجلمعية العراقية حلقوق الإن�سان 

يف الوليات املتحدة الأمريكية

عظماء احلياة



تزامنا مع الحتفالت التي �سهدتها كربالء مبنا�سبة 
مولد الر�سول الأعظم)�سلى اهلل عليه واآله و�سلم( 

اأقامت دار القراآن يف العتبة احل�سينية املقد�سة 
احتفالية تكرمي الفائزين بامل�سابقة التمهيدية حلفَظة 
وقّراء القراآن الكرمي يف ال�سحن احل�سيني ال�سريف، 

التي �سارك فيها 220 مت�سابقًا ومت�سابقة من مدينة 
كربالء املقد�سة وباقي املحافظات الأخرى.

وقال الأمني العام للعتبة احل�سينية املقد�سة �سماحة 
ال�سيخ عبد املهدي الكربالئي يف كلمة القاها باملنا�سبة 

»اأنطالقا من ما اأمَرتنا به ال�سنة النبوية ال�سريفة 
والأحاديث الواردة عن املع�سومني عليهم ال�سالم يف 

الهتمام بالقراآن الكرمي من جهة تعلُّم قراءته وحفظه 

ون�سر ثقافته بني النا�س، تقام هذه الدورات القراآنية 
من قبل دار القراآن الكرمي التابعة لالأمانة العامة 

للعتبة احل�سينية املقد�سة«.
واأ�ساف �سماحته،» اإن هذه الدورات ل تقت�سر على 
التي تقام يف ال�سحن احل�سيني ال�سريف بل ت�سمل 

جميع اأحياء مدينة كربالء املقد�سة واملحافظات 
الأخرى«. م�سريًا اىل،» اإن مثل هذه امل�سابقات تكون 

مبعثًا لل�سعادة والفخر والعتزاز حيث نرى هذه 
الكوكبة من الرباعم ال�سغرية ومن ال�سباب الذين 

حفظ البع�س منهم خم�سة اأجزاء من القراآن والبع�س 
الآخر حفظ ع�سرين جزءًا وبع�سهم بتمامه«.

ودعا الكربالئي جميع العوائل اىل: »اأن تهتم بق�سية 
تعّلم القران الكرمي وحفظه ون�سر ثقافته وتعاليمه بني 

النا�س وذلك من خالل حث الأبناء ال�سغار من الذكور 
والإناث لال�سرتاك يف هذه الدورات واملتابعة لهم 

لكي يحفظوا ويتعلموا ثقافة القراآن وبالتايل ي�ساهموا 
يف ن�سر هذه الثقافة بني اأبناء جمتمعنا، اإذ اأننا يف 

اأم�ّس احلاجة بالوقت احلا�سر لهذه الثقافة كي نبني 
جمتمعا ي�سري على نهج القراآن وهديه ووفق تعاليمه 

�سائاًل املوىل القدير اأن يوفق العاملني وامل�ساهمني يف 
اإجناح هكذا م�ساريع ثقافية تهتم بن�سر وبث تعاليم 

اأهل البيت عليهم ال�سالم لنن�سئ جيال حاماًل للقراآن 
فيكون م�سداقا للحديث النبوي ال�سريف: »اأ�سراف 

اأمتي حملة القراآن«، وبالتايل فنحن نحث هوؤلء الإخوة 
على بذل املزيد من اجلهود، متمنيا على املوؤ�س�سات 
التي لديها توجه واإمكانيات يف هذا املجال اأن تهتم 
بهذه الق�سية اهتمامًا كبريًا لأن القراآن الكرمي هو 
د�ستورنا ومنهجنا يف احلياة ول بد اأن نر�سخ ثقافة 

القراآن لدى اأبناء املجتمع خا�سة الأطفال الذين هم 
جيل امل�ستقبل«.

من جهته بنّيَ م�سوؤول 
دار القراآن ال�سيخ ح�سن 

املن�سوري يف حديث ملجلة 
الرو�سة احل�سينية اأهمية 
اإقامة مثل هذه امل�سابقات 

لأنها حتوي عن�سر التناف�س 
والت�سابق نحو الأف�سل، واأ�سار 
املن�سوري اىل امل�سابقة باأنها: 

»تزامنت مع ولدة النبي 
الأكرم �سلى اهلل عليه واآله 
و�سلم، و�ساءت دار القراآن 

الكرمي مبا لديها من دورات 
وم�ساريع حلفظ وتعّلم القراآن الكرمي اأن تقيم م�سابقة 
متهيدية لتطوير م�ستويات الدورات والطالع على هذه 

الدورات التي اأقيمت يف الدار، وهذه امل�سابقة �سارك 
فيها 220 حافظا وحافظة من جمموع 921 طالب 

وطالبة يف كربالء املقد�سة وباقي املحافظات«. لفتا 
اىل،» اإن جميع هذه الدورات وامل�سابقات التي يقيمها 
دار القراآن الكرمي حتظى برعاية خا�سة من الأمانة 

العامة للعتبة احل�سينية املقد�سة.
وبني املن�سوري ، اإن هذه امل�سابقة تتحدد وفقا ملا 

يحمله الإن�سان من ثقافة القراآن احلكيم فالبع�س 
من املت�سابقني، حفظ القراآن بثالثة اأو اأربعة اأ�سهر 

والبع�س يف �سنة اأو اأكرث والأمر يف احلفظ يعتمد 
على اإمكانية امل�سرتك فاإن كان م�ستواه مب�ستوى طلبة 

احلفظ ال�سريع في�سارك واإل �سيكون م�ساركًا مب�سروع 
الـ )األف حافظ(، وهكذا فاإن هذه امل�سابقة التمهيدية 

تكرمي الفائزين بامل�شابقة التمهيدية 
حلفظ وتالوة كتاب اهلل املجيد

مبنا�سبة مولد الر�سول الأعظم)�سلى اهلل عليه واآله و�سلم( 

امل�سابقات  من  وغريها  امل�سابقة  هذه 
املقد�سة  احل�سينية  العتبة  تقيمها  التي 
امنا تهدف اىل تن�سئة جيل متعلم باآداب 

القراآن الكرمي وعلومه ... 
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تكون قيا�سا مل�ستوى حفظ املت�سابق وو�سيلة لقيا�س 
م�ستوى الدورات وم�ستويات الطلبة.

اىل ذلك اأجرت جملة الرو�سة احل�سينية عدة لقاءات 

مع املت�سابقني كان اولها مع املت�سابق حمزة �سباح 
)20( عاما من الب�سرة حيث قال: حفظت كتاب 

اهلل احلكيم كامال واأنا م�ستمر يف الدرا�سة بال�سف 
ال�ساد�س الإعدادي م�ستغرقا يف حفظه �ستة ع�سر 

�سهرا، وتابع حمزة اأنه مييل اىل ترتيل القراآن اأكرث 
من اأية قراءة اأخرى متاأثرا بقراءة ال�سيخ حممد 

�سديق املن�ساوي، م�سريا اإنه تعلم قراءة القراآن الكرمي 
وحفظه يف الدورات القراآنية التابعة للعتبة احل�سينية 

املقد�سة يف مدينة الب�سرة موعزا الف�سل يف تعلمه 

وحفظه لقراءة كتاب اهلل اىل اأ�ستاذِه يف الدورة 
القراآنية ال�سيخ عادل املن�سوري مبينا اأهمية حفظه 
لكتاب اهلل اإنها جاءت بالثمار الطيبة موؤكدا اإن اهلل 

تعاىل َمـن عليه بالتوفيق وال�سالح، راغبا اأن يكون اأحد 
املت�سابقني الذين ميثلون �سرف الت�سابق با�سم العراق 

دوليا..
اأما املت�سابق ح�سني فالح ح�سن، منت�سب قوة حماية 

احلرمني، فقد قال »لدي اهتمام يف قراءة القراآن لذا 
داأبُت على ح�سور بع�س املحافل القراآنية، لتعّلم قراءته 

وتالوته وكان جّل مرادي اأن اأتعلم الرتتيل وجاءت 
هذه امل�سابقة كجزاء دنيوي لأ�سارك فيها واأكون من 

الفائزين الأوائل باإذن اهلل تعاىل«.
فيما قالت املت�سابقة نور الهدى ح�سن )12( عاما، 

ا�ستغرقُت �سنتني يف حفظ القراآن الكرمي متاما، 
و�ساركت يف اأكرث من خم�س دورات قراآنية وح�سلت 

على مراكز متقدمة، ووالدي َمْن عّلمني قراءة القراآن 
وحفظه.

وقال املت�سابق وئام �سريف عبد احل�سني )15( عاما، 
يف ال�سف الأول متو�سط، حفظُت القراآن الكرمي يف 

�سنة واحدة، ولأول مرة اأ�سرتك يف م�سابقة واأكون من 

الفائزين واأحظى بالرتحيب والهتمام الكبري، واأ�سكر 
العتبة احل�سينية املقد�سة على احت�سانها لل�سباب 
وال�سغار وتعليمهم تعاليم القراآن الكرمي وتالوته 
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زار 
االعتبتني 

احل�سينية والعبا�سية 
املقد�ستني وفد من م�ستب�سري 

 28 �سم   والنم�سا  اأملانيا  دولتي  ومبلغي 
�سخ�سا ..

وخالل زيارة الوفد ملرقد الإمام احل�سني )عليه 
احل�سينية  العتبة  عــام  باأمني  التقى  ال�سالم( 
املقد�سة �سماحة ال�سيخ عبد املهدي الكربالئي 
احل�سيني  ال�سحن  ال�سيافة يف  دار  قاعة  على 
ال�سريف، وقد رحب �سماحته بالوفد الزائر من 
خالل كلمة بنّي فيها جملة حماور اأبتداأها بتميز 
الإن�سان عن �سائر خلق اهلل وما يحمله من معرفة 
وعلوم قائال »اإن ما جتلى من مميزات و�سفات 
خلقه  من  وغاية  هدف  وراءه  اإمنــا  الإن�سان  يف 
ومتيزه عن باقي املخلوقات، واإن اهلل اختار من 
بني الب�سر الأنبياء وهم املر�سلون لهداية خلقه 
وعباده والذين ميلكون �سفات الكمال الب�سري 

لكي ير�سدوا العباد اىل طريق اهلل تعاىل.
الذي  الب�سر  ذلــك  هو  من  �سوؤال  يت�سح  وهنا   
وكذلك  وعــــال(؟  )جـــل  اهلل  اىل  �ــســري�ــســدين 
الهدف من خلقي يف هذه احلياة  اأ�ساأل ما هو 
، كان�سان ويف ذاتــي خملوق عجيب يف خلقه ؟ 
وكذلك اأت�ساءل ما هو م�سريي يف هذه احلياة، 
غرائز  معه  خلقت  الإن�سان  يف  العقل  فــاإن  لذا 
و�سهوات واأهواء، ويوجد ال�سيطان وقوى ال�سر، 
والعنا�سر  العوامل  هذه  تتغلب  اأن  املمكن  ومن 

على العقل .

واأ�ساف 
ـــــاحـــــة  ـــــم ـــــس �

ال�سيخ : ولكي ن�سل اىل معرفة اهلل تعاىل 
احلقيقية نحن بحاجة اىل وا�سطة من قبل اهلل 
تعاىل تو�سلنا اإىل املعرفة الكاملة ليكون العقل 
هو احلاكم ، وهنا يحتاج الب�سر اىل ب�سر كامل 
ي�سُل به اىل معرفة اهلل احلقيقية لذا جعل اهلل 
الواحد الأحد من الب�سر �سخ�سا كامال خ�سه 
زمان  يف  الب�سرية  باقي  ليهدي  خلقه  بني  من 
حمدد ملعرفته وطاعته، وهنا �سوؤال من هو ذلك 
الب�سر الذي خ�سه اهلل عن �سائر خلقه يف زماين 
اإي�سايل اىل معرفة اهلل وهي غاية  ومتكن من 

خلق اهلل.
واأ�سار �سماحة ال�سيخ الكربالئي يف كلمته اأي�سا 
احل�سني  اىل  زحفوا  الذين  املاليني  اإرادة  اىل 
)عليه ال�سالم( من كل �سوب وحدب يف ذكرى 
زيارة الأربعني املباركة قائال: اأنها كانت كبرية 
بالعقيدة  والإميــــان  ال�سرب  على  مــثــال  وخــري 
والنهج احل�سيني رغم التفجريات والت�سحيات 
التي اأرادت ردعهم ومنعهم ووقفت دون زيارتهم 
اأنهم  اإل   ال�سالم(  الإمــام احل�سني )عليه  اىل 
اأبوا واأ�سروا ومل يحزنوا على ما اأ�سابهم كونهم 
يعلمون ويعون ملن اأتوا وما هي الأ�سباب والدوافع 
اىل  والبغ�ساء  العداء  لهم  َيُكّن  من  دعت  التي 

قتلهم 

وتفجريهم. 
واأكـــد: اإن الــزيــارة هذا 
اأكــرث من ع�سرة مليون زائــر كبارا  العام كانت 
و�سغارا ن�ساء و�سيوخا واإن البع�س منهم قطعت 
اأجزاء منهم ومل يحزنوا لذلك بل قالوا نحن اليوم 
زيــارة المــام احل�سني )عليه  اأكدنا �سعارنا يف 
ال�سالم( باأنه )لو قطعوا اأرجلنا واليدين ناأتيك 
زحفا �سيدي ياح�سني( فرحني وم�ستب�سرين لأن 

اأعينهم بعني اهلل عز وجل..     
الوفد الزائر من جانبه اأعرب عن �سروره بزيارة 
العتبة احل�سينية املطهرة اآمال اأن يعيد اهلل لهم 

هذه الزيارة يف امل�ستقبل.
قال:  ال�سيد )مريكل(  وهو  امل�ستب�سرين  اأحد   
اإن ما �ساهدناه يف العتبتني املقد�ستني من اأمور 
واأعمال كثرية ت�ستحق الثناء وال�سكر والعرفان 

باجلميل.
اإننا  )بــولــوف(  ال�سيد  امل�ستب�سر  اأ�سار  فيما   
العتبتان  تقيمها  التي  الثقافية  بامل�ساريع  ن�سمع 
اهتمام  على  يدل  فهو  دل  اإن  وهــذا  املقد�ستان 
امل�سوؤولني باجلانب الثقايف والعلمي وبث تعاليم 
اأهل البيت )عليهم ال�سالم( و�سط مهرجانات 
�سمن  نكون  اأو  فيها  ن�سارك  اأن  نــاأمــل  عاملية 

املدعوين اإليها..

وفد من م�ستب�سري اأملانيا والنم�سا يت�سرف بزيارة
 العتبتني احل�شينية والعبا�شية املقد�شتني ...
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يثري خماوف املراقبني على م�ستقبل ال�سرة العراقية

اأكدت تقارير �سحفية تزايد ن�سب حالت الطالق 
الآونــة الخــرية، م�سرية اىل وقوف  البالد يف  يف 
اأ�سباب عديدة وراء ا�ستفحال هذه الظاهرة منها 
احلالة املادية وقلة ثقافة املجتمع والتي توؤدي اىل 
م�سدود  طريق  اىل  بينهم  فيما  الأزواج  و�سول 
مايوؤدي اىل الطالق وهو اأبغ�س احلالل عند اهلل 

�سبحانه وتعاىل..
املقد�سة  كربالء  يف  احلالة  هــذه  على  وللوقوف 
هذه  احل�سينية  الرو�سة  جملة  تابعت  واأ�سبابها 
الظاهرة داخل اأروقة حمكمة الأحوال ال�سخ�سية 
بداأتها  ــاءات  ــق ل عـــدة  مــن خـــالل  املــحــافــظــة  يف 
باملواطنني الذين كانوا قرب غرفة احلاكم لتكملة 
تتعلق  خمتلفة  اأ�سباب  نتيجة  الطالق  اإجـــراءات 

باحلالة   ) املواطنني  )بح�سب  اأبــرزهــا 
املعا�سية التي ترافقها اأزمة 

الـــ�ـــســـكـــن وغــــالء 
وقلة  الإيجارات 
املجتمع  ثقافة 
اىل  و�ــــــســــــول 
تبدو  اأ�ــســبــاب 

بع�س  غريبة 
الــــــ�ــــــســــــئ 
تاأثري  وهــي 

املــــ�ــــســــلــــ�ــــســــالت 
املــــــعــــــرو�ــــــســــــة عـــرب 

املختلفة  الــفــ�ــســائــيــات 
خ�سو�سا املدبلجة منها والتي 

العربية  جمتمعاتنا  اىل  متــت  ل  ثقافات  تنقل 
الإ�سالمية ب�سلة، وغريها من الأ�سباب ..

ا�سمه  عن  الإف�ساح  يــود  مل  الق�ساة  اأحــد  وبــني 
كانت  عما  الطالق  ن�سبة  ازدادت  لقد  بالقول: 
وال�سبب  النظام  �سقوط  وبعد  الأيـــام  هــذه  عليه 
هو احلياة املعي�سية وعدم قدرة الزوج على توفري 
الوقت  يف  بكرثة  املوجودة  والبطالة  العي�س  لقمة 
احلا�سر خا�سة اإذا كانت الزوجة ربة بيت وبرغم 

ظروف  تــراعــي  املحكمة  فـــاإن  هــذا  مــن 
دعــاوى  تــاأجــيــل  على  ونعمل  الـــزوج 

الطالق اأكرث من 

مرة ع�سى اأن يرجع الطرفان اإىل �سوابهما. 
واأ�سار اىل: اأن اأكرث املتقدمني للطالق ما بني �سن 

الع�سرين واخلام�سة والثالثني ..
يف  ال�سكاوى  جلنة  ع�سو  اليا�سري  علي  املحامي 
اإن  جهته:  من  اأو�سح  كربالء  يف  املحامني  نقابة 
التي ت�سهدها حمكمة  التفريق  الكثري من دعاوى 
الأحوال ال�سخ�سية، ترفع من الأزواج اأو الزوجات 
والو�سع  املــاديــة  اأهمها  عــديــدة،  ظــروف  ب�سبب 

النف�سي والكثري من هوؤلء لديهم اأبناء. 
وحول ما اإذا كان للنقابة دور يف التقليل من 
اإن  اليا�سري:  بنّي  اخلطرية  الظاهرة  هذه 
النقابة يف ق�سايا الطالق ي�سلك �سقني  دور 
الأول ي�سعى لإ�سالح ذات البني والدعوة اىل 
وو�سع  املنا�سبة،  احللول  واإيــجــاد  التفاهم 
جميع املحاذير اأمامهما وال�سق الثاين الذي 
الآخر  بحق  الطرفني  اأحــد  اإدانــة  فيه  تثبت 

فهذا ياأخذ جمراه الطبيعي..
حديث  يف  فقالت  العبودي  اآمال  الباحثة  اأما 
حياتنا  يف  اأن  اخل�سو�س:  هــذا  يف  للمجلة 
بيتًا  يبني  ول  وحده  يكفي احلب  ل  املعا�سرة 
الزمن  هـــذا  يف  وان  كــلــمــات  جملة  مبــجــرد 
الغريب والعجيب بحاجة اإىل الدعائم اأهمها 
تدخل اأ�سرتي الزوج والزوجة يف حل امل�ساكل 
مل�ساكل  الزوجة  وتفهم  الطرفني  بني  العالقة 
الزوج يف هذا الوقت ال�سعب كما على الزوج 
تفهم اأحوال البيت وما يتطلبه ويو�سح للزوجة 
لهذه  والت�سدي  ال�سعبة  احلياة  يف  معاناته 
الأيام ويطلب منها م�ساعدته ، ولالأ�سف هذه 
الأيام بات الأمر خطريًا وبحاجة اإىل موقف 

موحد لن الأ�سرة عماد البيت واملجتمع ..
احلديث يف مو�سوع الطالق و�سمن احلالت 
امل�سخ�سة يحتاج اىل �سفحات عدة ليت�سع 
لها املجال ولكن فيما يبدو اأن اأحد اأ�سبابها 
الديني  الــوعــي  غياب  يف  تكمن  الرئي�سية 
بالثقافات  والتاأثر  املواطنني  بني  والثقايف 
تبث  التي  الــربامــج  طريف  عن  امل�ستوردة 

عرب الف�سائيات املختلفة ..

تزايد حالت الطالق
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للمهتمني  اأمكن  ما  �سم  لكتاب  عنوان  هو  البالغة  نهج 
اختيار  وان  ال�سالم،  عليه  املوؤمنني  اأمري  كالم  من  جمعه 
هذا العنوان ملحتويات الكتاب جاء اختيارا بالغيا من باب 
ت�سمية الكل باجلزء، فلو  تفح�سنا ما جمع من كالم لأمري 
املوؤمنني )عليه ال�سالم( وما يت�سمن من اأبواب �ستى وعلوم 
جمة لوجدنا اأن فيه بع�س العناوين يبخ�س املحتوى ولكن هذا 
هو املت�سامل عليه فاإن هذه الكتب هي تراث وم�سادر قّيمة مبا 

حتوي ولي�س بعناوينها وخا�سة الفرعية.
نهج  يف  املوؤمنني  اأمري  كالم  به  ُو�سف  و�سف  اأروع  ولعل 
البالغة هو اأنه)دون كالم اخلالق وفوق كالم املخلوق( واإن 
لهذا الو�سف اأبعادا رائعة تن�سف كالم اأمري املوؤمنني عليه 
ال�سالم، ف�سال عن اأن كثريين قد األفوا كتبا قيمة يف بع�س 
ال�سالم(  )عليه  املوؤمنني  اأمري  اإليها  تطرق  التي  املوا�سيع 

وكان ملهمهم فيها كلماته يف كتاب نهج البالغة .
 اإن ابن اأبي احلديد اعتمد اأربعة م�سادر يف جمعه و�سرحه 
لكتابه ومنها كتاب ال�سيد ال�سريف الر�سي الذي كان اأقدمها 
بالرغم من اأن هنالك خمطوطات قدمية موجودة يف بع�س 

متاحف اأوربا كما اأثبتته الدرا�سات التاريخية.
اخلا�سة  العناوين  بني  ب�سيط  علمي  ا�ستقراء  خالل  ومن 
ببع�س اخلطب وبني حمتواها جند اأن اأغلب تلك العناوين قد 
ا�سطبغت بالإجحاف وعدم الدقة يف تطابقها مع حمتواها، 

ورمبا كان للفرتة الزمنية والظروف التي جمعت فيها تلك 
اخلطب اأثر يف ذلك.

فاملالحظ اأن اغلب ال�سفات التي متت عنونة هذه اخلطب 
والو�سف  والتف�سيل  والعتب  والوعظ  الذم  هي  والكلمات 
والبيان والتحذير ويف كالم له، وعلى �سبيل املثال اخلطبة 
ال�سق�سقية التي متيزت كلماتها بذم من اغت�سب اخلالفة 
َها يف َحْوَزة  َ ريَّ فيقول اأمري املوؤمنني )عليه ال�سالم( )َف�شَ
َثاُر  العيِ َوَيْكُثُ  َها،  َم�شُّ َوَيْخ�ُشُن  َكْلُمَها،  َيْغُلُظ  َخ�ْشَناَء، 
 ، ْعَبةيِ ال�شَّ بيِ  َكَراكيِ ُبَها  احيِ َف�شَ ْنَها،  ميِ َواْلْعَتَذاُر  يَها  فيِ
ا�ُشـ  َي النَّ َم، َفُمنيِ اإيِْن اأَ�ْشَنَقَلَها َخَرَم، َواإيِْن اأَ�ْشَل�َس َلَها َتَقحَّ
ا�س.( َ َواْعرتيِ ن  َوَتَلوُّ َما�س،  َو�شيِ َخْبط  بيِ ـ  اهلليِ  َلَعْمُر 

َجًا  َنافيِ  ، الَقْوميِ َثاليُِث  َقاَم  اأَْن  )اإيَِل  ثالثهم  وو�سف 
يهيِ  اأَبيِ َبُنو  َمَعُه  َوَقاَم   ، هيِ َوُمْعَتَلفيِ يله  َنثيِ َبنْيَ  َنْيهيِ  �شْ حيِ
اإيَِل   ، يعيِ بيِ الرَّ ْبَتَة  نيِ ل  اْليِبيِ َم  َماَل اهلليِ َخ�شْ ُموَن  َيْخ�شَ
هيِ  ْجَهَز َعَلْيهيِ َعَمُلُه، َوَكَبْت بيِ اأَنيِ اْنَتَكَث َعَلْيهيِ َفْتُلُه، َواأَ
ْطَنُتُه (، جند اأن هذه اخلطبة مل تدرج حتت عنوان )ذم  بيِ
مغت�سبي اخلالفة( مثال بينما جند ذلك يف اخلطب التي 
وبخ اأو عاتب بها الإمام عليه ال�سالم اأ�سحابه اأو اأهل العراق 
حيث عنونت وبكل �سراحة حتت عنوان)ذم اأ�سحابه اأو اأهل 
العراق( ولو متعن فيها القارئ جيدا لوجدها ل تعدو اأن تكون 

توبيخا اأكرث مما هي ذم.

اأما عندما يتحدث اأمري املوؤمنني عليه ال�سالم عن بني اأمية 
اأو معاوية اأو ابن العا�س وغريهم فتعنون تلك اخلطب حتت 
عنوان ) يف كالم له ملعاوية اأو لعمرو ابن العا�س( و لو اطلعنا 
على الكالم جنده كله ذم وانتقا�س، ومن ذلك كالمه املوجه 
ٌة،  يَّ َها َكفٌّ َيُهوديِ ! اإيِنِّ هيِ اإىل مروان )َل َحاَجَة ليِ يف َبْيَعتيِ
هيِ .اأََما اإيِنَّ َلُه اإيِْمَرًة َكَلْعَقةيِ  تيِ �ُشبَّ هيِ َلَغَدَر بيِ َيديِ ي بيِ َلْو َباَيَعنيِ
َو�َشَتْلَقى   ، ْرَبَعةيِ اْلَ ُكُب�سيِ  اْلَ اأَُبو  َوُهَو  اأَْنَفُه،  اْلَكْلبيِ 

هيِ َيْوَمًا اأَْحَمَر!(  ْن َوَلديِ ْنُه َوميِ ة ميِ مَّ اْلُ
َفْجَرة  َوُكلُّ  َفْجَرٌة،  َغْدَرة  ُكلُّ  ْن  )َوَلكيِ ملعاوية  وكالمه 
. َياَمةيِ اْلقيِ َيْوَم  هيِ  بيِ ُيْعَرُف  َواٌء  ليِ ر  َغاديِ َوليُِكلِّ  َكْفَرٌة، 

 ) يَدةيِ ديِ ، َوَل اأُ�ْشَتْغَمُز بال�شَّ يَدةيِ َواهلليِ َما اأَُ�ْشَتْغَفُل بامْلَكيِ
بقوله  و�سفه  فقد  العا�س(  بن  )عمرو  النابغة  ابن  واأما   ،
ُل َفَيْبَخُل،  ُد َفُيْخليُِف، َوُي�ْشاأَ ُب، َوَيعيِ )اإيِنَُّه َلَيُقوُل َفَيْكذيِ
; َفاإيَِذا  اْليِلَّ َوَيْقَطُع  اْلَعْهَد،  َوَيُخوُن  ُف،  َفُيْلحيِ ُل  َوَي�ْشاأَ
َتاأُْخذيِ  َلْ  َما  ُهَو!  ر  َواآميِ ر  َفاأَيُّ َزاجيِ ْربيِ  ْنَد احْلَ َكاَن عيِ
هيِ  ْكرَبُ َمكيَدتيِ َذا َكاَن ذليَِك َكاَن اأَ َذَها، َفاإيِ ُيوُف َماآخيِ ال�شُّ

َتُه (. َنَح اْلَقْوَم �ُشبَّ اأَْن مَيْ
َلْعَنُة  ال�سالم )َعَلْيَك  الإمام عليه  له  فيقول  الأ�سعث  اأما 
ٌق اْبُن  ٌك اْبُن َحائيِك! ُمَنافيِ نَي! َحائيِ نيِ اهلليِ َوَلْعَنُة الالَّعيِ
ر!( ومن الطريف ان هذا الكالم الذي متت عنونته )ما  ُكافيِ
قاله لالأ�سعث بن قي�س وهو على منرب الكوفة يخطب( ويا 

يف نهج البالغة.. 
عناوين ل تن�شف املحتوى
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 درة

ليت �سعري، كيف يكون الذم اإن مل يكن كهذا ؟!!
ومن جهة اأخرى جند كالما لالإمام عليه ال�سالم ميتدح به 
الكوفة ل تعنون بعنوان املدح ويكتفى بذكر عنوان عام لها 
 ، يِّ يَن َمدَّ اْلََدمييِ اْلُعَكاظيِ دِّ كيِ َياُكوَفُة ُتَ ومنها )َكاأيَنَّ بيِ
ْعَلُم  َلَ َواإيِينَّ   ، َلزيِليِ الزَّ بيِ نَي  َوُتْرَكبيِ  ، َوازيِليِ النَّ بيِ نَي  ُتْعَركيِ
ل،  �َشاغيِ اٌر �ُشوءًا اإيِلَّ اْبَتاَلُه اهلُل بيِ كيِ َجبَّ اأَنَُّه َما اأََراَد بيِ

ل!( َقاتيِ َوَرَماُه بيِ
 ومن ذلك اأي�سا كالمه الرائع بحق اأ�سحابه واأ�سحاب ابن 
جاءت  وقد  و�سلم(  واآله  عليه  اهلل  )�سلى  اهلل  ر�سول  عمه 
هو  كالمه  ون�س  اهلل(  ر�سول  اأ�سحاب  )ي�سف  بعنوان 
)�سلى اهلل عليه واآله(، َنْقُتُل  ا َمَع َر�ُشوليِ اهلليِ )َوَلَقْد ُكنَّ
يُدَنا ذليَِك  ْبَناَءَنا َواإْخَواَننا َواأَْعَماَمَنا، َما َيزيِ اآَباَءنا َواأَ
رْبًا َعلى  ، َو�شَ ّيًا َعَلى اللََّقميِ اإيِمَيانًا َوَت�ْشليِيمًا، َوُم�شيِ اإلَّ 
َكاَن  َوَلَقْد   ، اْلَعُدوِّ َهاديِ  جيِ َعلى  ّدًا  َوجيِ  ، اْلَليِ �سيِ  َم�شَ
اُوَل  َت�شَ اَوَلنيِ  َيَت�شَ نا  َعُدوِّ ْن  ميِ َواْلَخُر  ا  نَّ ميِ ُجُل  الرَّ
َبُه  احيِ ي �شَ ُهَما َي�ْشقيِ ، َيَتَخاَل�َشانيِ اأَْنُف�َشُهَما، اأيُّ اْلَفْحَلنْييِ
ا،  نَّ نا ميِ َعُدوِّ ًة ليِ َنا، وَمرَّ ْن َعُدوِّ ًة َلَنا ميِ ، َفَمرَّ َكاأْ�َس املَُنونيِ
َواأَْنَزَل  اْلَكْبَت،  َنا  َعُدوِّ بيِ اأَْنَزَل  ْدَقَنا  �شيِ اهلُل  َراأَى  ا  َفَلمَّ
َراَنُه  جيِ يًا  ُمْلقيِ اْليِ�ْشاَلُم  ا�ْشَتَقرَّ  َحتَّى  �شَر،  النَّ َعَلْيَنا 
ي َما اأََتْيُتْم، َما  ا َناأْتيِ ي َلْو ُكنَّ ئًا اأَْوَطاَنُه، َوَلَعْمريِ َوُمَتَبوِّ
رَّ ليِاليِمَيانيِ ُعوٌد، َواأمَْيُ اهلليِ  ينيِ َعُموٌد، َوَل اْخ�شَ َقاَم ليِلدِّ

َها َنَدمًا(، فوا عجبا كيف يكون  ُعنَّ َها َدمًا، َوَلُتْتبيِ َلَتْحَتليُِبنَّ
املدح؟ وملاذا مل تعنون مقارنة مبا �سواها من املعنونة بالذم 

لأ�سحابه.
دقة  عدم  يف  ال�سفة  هذه  اأن  هذا  كل  من  غرابة  والأ�سد 
بالت�سريع  حتى  امل�سا�س  اىل  الأمر  و�سل  ان  العناوين 
املعنونة ظلما حتت عنوان  ومنها هذه اخلطبة  الإ�سالمي، 

)بعد فراغه من حرب اجلمل، يف ذم الن�ساء(
�ُس  ، َنَواقيِ �ُس اْليِمَيانيِ �َشاَء َنَواقيِ ، اإيِنَّ النِّ ا�سيِ َر النَّ َمَعا�شيِ
نَّ  اإيِمَيانيِهيِ اُن  ُنْق�شَ ا  َفاأَمَّ  : اْلُعُقوليِ �ُس  َنَواقيِ  ، ُظوظيِ احْلُ
 ، نَّ هيِ َحْي�شيِ اميِ  اأَيَّ يفيِ  َياميِ  َوال�شِّ الةيِ  ال�شَّ َعنيِ  َفُقُعوُدُهنَّ 
ْنُهّن َك�َشَهاَدةيِ  َتنْييِ ميِ نَّ َف�َشَهاَدُة اْمَراأَ اُن ُعُقوليِهيِ ا ُنْق�شَ َواأَمَّ
يُثُهنَّ  نَّ َفَمَواريِ هيِ اُن ُحُظوظيِ ا ُنْق�شَ ، َواأَمَّ ديِ ُجليِ اْلَواحيِ الرَّ

 . ) َجاليِيِ ْن َمواريِيثيِ الرِّ افيِ ميِ َعَلى اْلَْن�شَ
والطامة الكربى يف هذه اخلطبة اأنه لو كان كما ادعى من 
عنوانها فان هذا يعني هو ذم الت�سريع الإ�سالمي القراآين 
كما  الإلهية،  امل�سيئة  على  اعرتا�سا  يحمل  انه  اأو  املحمدي 

يدعي العلمانيون اليوم؟!.
ن�ستخل�س من كل ما تقدم ب�سرورة اإمعان النظر يف املحتوى 
من  خطبة  لأية  العنوان  جمرد  على  البناء  ولي�س  وتدقيقه 
خطب هذا الكتاب املهم يف تراث الأمة الإ�سالمية جمعاء ملا 

فيه من حقائق ل ميكن نكرانها اأو و�سع غطاء عليها.

• �سامي جواد كاظم

ــن مهران  ب مــيــمــون  عــن 
اإىل  ـــــام رجـــــل  ق ــــــال:  ق
�سلمان  املحمدي)ر�سوان 
عـــلـــيـــه(  تـــــعـــــاىل  اهلل 

فقال:اأو�سني، 
قال �سلمان:ل تكلَّم. 

قال:ل ي�ستطيع من عا�س 
بني النا�س اأن ل يتكلم . 

فتكلم  تكلمت  ــاإن  ف قــال: 
بحق اأو ا�سكت. 

قال: زدين. 
قال:ل تغ�سب، 

ليغ�ساين ما ل  ــه  اإن قــال: 
اأملكه. 

قال: اإن غ�سبت فاأم�سك 
ل�سانك ويدك. 

قال: زدين: 
قال: ل تالب�س النا�س)اأي 

ل تخالطهم( 
قال: ل ي�ستطيع من عا�س 
يف النا�س اأن ل يالب�سهم. 
قال: فاإن لب�ستهم فا�سدق 

احلديث واأدِّ الأمانة
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الت�شريعية  النتخابات  نتائج  اأفرزت 
واحلالت  الظواهر  من  العديد  الأخرية 
التي ُيعد بع�شها طبيعيا فيما يدخل الآخر 
اجلهل  وحتى  والندرة  الغرابة  نطاق  يف 

باللعبة النتخابية وقواعدها البديهية.
وبعد انتهاء عملية القرتاع مبا�شرة اأدرك 
الفوز  من  موقفهم  املر�شحني  من  الكثري 

احلالة  تلك  عالئم  وظهرت  اخل�شارة،  اأو 
تراه  فالفائز  ت�شريحاتهم،  وعلى  عليهم 
اخلا�شرين  بع�س  فيما  م�شتب�شرًا  مرتاحًا 
اأمر طبيعي،  جتده على عك�س ذلك، وهذا 
حيث اأن الإن�شان حني ي�شعى لتحقيق هدف 
حالة  تنتابه  اأن  بد  ل  ذلك  يف  ويف�شل  ما 

من عدم الر�شا.
ومن البديهي اأي�شا اأن يعلل كل �شخ�س من 
رمى  من  فمنهم  الأمر،  اليه  اآل  ما  اأولئك 
اأو  ق�شوره  عن  واأعرب  ملعبه  يف  الكرة 
تق�شريه يف مف�شل ما، ومنهم من رمى كرته 

يف ملعب غريه.
بع�س  على  بها  مررنا  بجولة  قمنا  وقد 
يف  احلظ  يحالفهم  ل  الذين  املر�شحني 
اآرائهم  على  لنتعرف  النتخابات  هذه 

اأفعالهم  وردود  هم  وم�شاعر  وانطباعاتهم 
كانت  وقد  الربملان  لقبة  الو�شول  لعدم 

نتيجة جولتنا كالتال.

جهل يف اللعبة النتخابية
ح خا�سر مل ي�َساأ ذكر ا�سمه،" باحلقيقة  يقول مر�سَّ

 • ح�سني ال�سالمي - �سباح الطالقاين 

فقوا للفوز يف النتخابات اآراء وانطباعات املر�شحني الذين ل يوَّ

مر�شحون وحظوظ عاثرة..

•  دعوة املرجعيات الدينية ب�ضرورة 
االنتخابات   يف  الكثيفة  امل�ضاركة 

قّل�َص ذلك من حظوظي يف الفوز

خا�ضر مطمئن:
ال اأهمية لهذه اخل�ضارة فاأنا موعود 

بحقيبة وزارية اإن مل اأدرك الربملان
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م�ساركتي  بعد  دقيقة  ب�سورة  اأح�سبها  مل  اأنا 
ال�سابقة وو�سويل  املحافظات  بانتخابات جمال�س 
بـ  مايدعى  او  للفوز  الأدنى  احلد  من  جدًا  قريبا 
)الكوتا( يف حينها، فقررت اأن اأر�سح جمددًا مع 
خاللها،  من  مقعد  على  اأح�سل  لعّلي  كبرية  كتلة 
الربملان  )كوتا(  اأن  اأخرى  مرة  تفاجاأت  لكني 
انتخابات  يف  اعُتمّدت  التي  تلك  عن  تختلف 

جمال�س املحافظات"!!. 
ًا عن م�ساعره،" اأنا الآن حمبط لأن  وي�سيف معربِّ
يفعلوا ذلك،  قالوا )�سننتخبَك( مل  ن  العديد ممَّ
النتخابات  هذه  اأن  القول  ميكن  عام  ب�سكل  لكن 
كانت اأف�سل بكثري من التي �سبقتها خا�سة يف ما 
وعلى  النتخابي،  والوعي  الناخب  بثقافة  يتعلق 
اأن  يجب  الإن�سان  اأن  اأعتقد  فاأنا  ف�سلي  خلفية 

يجرب حظه اإىل حد ما".

ق�شور يف اإقناع الناخب
اأحد  من  ب  مقرَّ م�سدر  ينقل  اأخرى  زاوية  ومن 
املر�سحني الذين مل يبلغوا احلد الأدنى من الكوتا 
قوله،" مل اأكن اأملك المكانية التي اأ�ستطيع اإقناع 

على  واأف�سليته  بربناجمي  خاللها  من  الناخب 
غريه، فيما العديد من الناخبني تاأثروا بال�سعارات 
واأن  خا�سة  الكبرية،  الكتل  اأطلقتها  التي  الرنانة 
لهذه الكتل باعا طويال يف معرفة اللعبة النتخابية 

ف�سال عن المكانيات الهائلة". 
فيما يعرتف مر�سح خا�سر اآخر بالقول،" اأعرتُف 
اأن اأحد اأ�سباب خ�سارتي هو اإنني قبلُت الن�سمام 
اىل قائمة فيها بع�س اجلهات التي عبثت مبقدرات 
مذهبنا، واأكرث النا�س الذين اأعرفهم اأحجموا عن 
تلك  اىل  ا�سواتهم  تذهب  اأن  من  خوفًا  انتخابي 

�سخ�سيات ل ياأمنون خططهم وتوجهاتهم".
ملعاونيه  هّمًا  اآخر  يبِد مر�سح خا�سر  وباملقابل مل 
بعد اأن اأظهرت النتائج عدم فوزه قائال لهم،" ل 
وزارية  فاأنا موعود بحقيبة  لهذه اخل�سارة  اأهمية 
نقل اخلرب:  الذي  وي�سيف  الربملان،  اأدرك  اإن مل 
اأن ال�سخ�س املعني وعَد معاونيه باأنه لن ين�ساهم 

عندما يت�سنم الوزارة القادمة!!.

�شعف احلملة النتخابية
الفوز  يف  احلظ  يخدمُه  مل  اآخر  مر�ّسح  ويتذّرع 
بالقول،" مل يكن عندي و�سيلة اإعالم تهتم بتلميع 
وتن�سر  براقة  وجتعلها  يل  اخلارجية  ال�سورة 
هو  كما  املحافظة  اأنحاء  يف  النتخابي  برناجمي 
عن  واملر�سحني  الكتل  اأع�ساء  من  للعديد  احلال 
اأحزاب متنفذة حيث ميتلك الكثري منهم حمطات 

تلفزيونية واإذاعية و�سحفا وجمالت..

يجّرب حظه!!
النتخابات  يف  ا�سرتاكه  معِلاًل  يقول  اآخر  مر�ّسح 
دون اأن يحقق الفوز،" كنت اأعتقد يف نف�سي اأنني 
اأمتلك الكفاءة ومن هنا قررت اأن اأجرب حظي!، 
ال�سارع  ا�ستياء كبرية يف  واأن هناك حالة  خا�سة 

العراقي من الربملان احلايل".
كانت  التي  الحتمالت  خلفية  على  وي�سيف،" 
�سائدة بعزوف الكثري من املواطنني عن الذهاب 
اأبناء  من  العديد  اأقنعني  القرتاع،  �سناديق  اىل 
مقعد  لنيل  الكتل  اإحدى  اىل  اأنظّم  اأن  ع�سريتي 
والعديد  الدينية  املرجعيات  دعوة  لكن  بالربملان، 
ب�سرورة  للنا�س  املدين  املجتمع  موؤ�س�سات  من 
واجب  ذلك  واأن  النتخابات  يف  الكثيفة  امل�ساركة 

وطني، قّل�َس ذلك من حظوظي يف الفوز!!.

غرية الزوجة �شبب اآخر..
كغرية  الإن�سانية  الغرائز  بع�س  اأن  والعجيب 
النتخابية  املناف�سة  م�سمار  دخلت  قد  الزوجة 
عن  ف�ساًل  املعنوية  باخل�سارة  بعد  فيما  وت�سببت 
املادية، اإذ ُيذَكر عن اأحد املر�سحني اخلا�سرين اأنه 
قال معلاًل م�ساركته بالنتخابات،" دفعتني زوجتي 
للرت�سيح ب�سبب غريتها من قريبة لنا كان زوجها 
ال�سوارع ب�سوره، فما  امتالأت  اأي�سًا وقد  حا  مر�سَّ
كان منها اإل اأن �سجعتني اأ�سد الت�سجيع للرت�سيح 
مثلما  ال�سوارع  متالأ  �سورك  اأرى  اأن  يجب  قائلة: 

فعل زوج فالنة!!".
اإليه،"  حتدثنا  الذين  اخلا�سرين  اآخر  قال  فيما 
تقّبلُت املو�سوع برحابة �سدر وهذه هي النتخابات 
ِدمُت  فيها اخل�سارة كما الفوز، ويف احلقيقة فاأنا �سُ
مب�ساألة اأنني ل�ست من املحافظة اأ�ساًل )لي�س ابن 
ولية( وعلى هذا الأ�سا�س مل اأحَظ باأ�سوات كافية 

لتحقيق الفوز".
جتارب واآراء، وطموحات وو�شائل، ونهايات 
مفرحة واأخرىل تكن يف احل�شبان، مثلتها 
كل  من  الأهم  ولكن  النتخابات،  نتائج 
الناخب  بثقافة  اأ�شاد  اجلميع  اأن  ذلك، 
اأول ثم منحه  للموقف  العراقي ودرا�شته 
ال�شوت ملن وقع عليه الختيار، فهل �شيكون 
الفوز  مبقدار  الفائزين  املر�شحني  مردود 
واجلواب  ال�شعب؟  هذا  اإياه  منحهم  الذي 

�شتحمله اأنباء امل�شتقبل القريب.

رغم اخل�ضارة يقول:
اأف�ضل  كانت  االنتخابات  هذه  ان 
يف  خا�ضة  �ضبقتها  التي  من  بكثري 
والوعي  الناخب  بثقافة  يتعلق  ما 

االنتخابي

تاأثروا  الناخبني  من  العديد 
اأطلقتها  التي  الرنانة  بال�ضعارات 
لهذه  واأن  خا�ضة  الكبرية  الكتل 
الكتل باعا طويال يف معرفة اللعبة 

االنتخابية
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عليه  احل�سني  لالإمام  الأربعني  زيارة  مرا�سيم  انتهت 
العراقيني  ماليني  ِقبل  من  الولء  بتجديد  ال�سالم 
الذين تركوا م�ساكنهم وم�ساحلهم وزحفوا م�سيًا على 
الأقدام من اأق�سى جنوب العراق و�سماله �سوب كربالء 

املقد�سة.
التظاهرة  تلك  يف  الجتماعي  التكافل  روعة  وجتّلت 
املليونية التي قّل نظريها يف العامل فيما، بتكامل اخلطط 
الأمنية مع اخلدمية وال�سحية، لتعطي نتيجة اأقل ما يقال 

عنها اأنها كفوءة وم�سّرفة.
احلقد  نار  من  ينجوا  مل  الكرام  الزائرين  بع�س  ولكن 
الوهابي البعثي الدفني الذي ل يزال يحاول عبثًا الإطاحة 
بف�سحة الأمل واحلرية يف العراق اجلديد، فقد تعر�ست 
مواكب الزائرين يف اأماكن عديدة من العراق اىل خمتلف 

النا�سفة  وبالعبوات  تارة  باملفخخات  العتداء  اأ�سكال 
يف  واجلرحى  ال�سهداء  من  الع�سرات  اأوقع  مما  اأخرى 

مدخل طويريج – كربالء ويف بغداد وبع�س املحافظات.

�شعب ي�شنع احلياة 
ويف هذا اخل�سو�س قال ممثل املرجعية الدينية وخطيب 
خالل  كربالء  يف  ال�سريف  احل�سيني  ال�سحن  جمعة 
خطبة اجلمعة الثانية ليوم 19-2-2010 املوافق 4 ربيع 
�سّكلتا  والعبا�سية  العتبتني احل�سينية  ان  الول 1431هـ، 
وفدًا لزيارة املحافظات التي �سقط منها �سهداء وجرحى 
اأربعينية  يف  حدثت  التي  الإرهابية  التفجريات  خالل 

الإمام احل�سني عليه ال�سالم.
وتوثيق  تدوين  اىل  ال�سايف  اأحمد  ال�سيد  �سماحة  ودعا 
اأ�سماء ال�سهداء الذين �سقطوا خالل امل�سرية اىل كربالء، 
يّطلع على  اأن  العراق  َمن هو داخل وخارج  وعلى جميع 
عظمة هذا ال�سعب وعظمة هذه العوائل التي فقد بع�سها 
اأبنائه، واأخرى فقَدت ر�سيعا وغري ذلك من  �سبعة من 

ال�سور املاأ�ساوية الكثرية. 
املكان  هذا  من  ر�سالة  هذه  ال�سايف،"  ال�سيد  واأ�ساف 
اىل الأخوة ال�سا�سة يف العراق مفادها اأن يعرفوا عندما 
يتبووؤون مقاعد �سيا�سية باأنهم يرتكزون على �سعب بهذه 

اأجل  من  جهدهم  ق�سارى  يبذلوا  اأن  وعليهم  العظمة، 
اإ�سعاده". 

تلك  اأ�سيبوا من جراء  الذين  الأخوة  هوؤلء  وتابع،" اإن 
وعندما  �سهداء،  اأعزاءهم  فقدوا  الذين  اأو  النفجارات 
اإ�سرارا  عندهم  وجدنا  مبا�سرة  معهم  وتكلمنا  ات�سلنا 
والت�سحية".  وال�ستمرار  املوا�سلة  يف  النظري  منقطع 
الأخوة  وعلى  ال�سعبي  الر�سيد  هم  هوؤلء  ان  معتربًا،" 
املر�سحني لالنتخابات اأن يعلموا اأن عليهم جهدا م�ساعفا 
مقابل هذه الت�سحيات واجلهد الأ�سطوري الذي تقدمه 
العوائل الفقرية املعدمة يف �سبيل ن�سرة الدين واملذهب. 
وختم ال�سيد ال�سايف قائال،" اإن ال�سعب الذي فيه حياة 
هو �سعب ل ميوت وال�سعب العراقي �سعب يريد اأن ي�سنع 

احلياة، واإننا بهوؤلء القدوة �سن�سنع احلياة الكرمية. 

وفد العتبتني املقد�شتني يزور عوائل �شهداء 
وجرحى تفجريات الأربعني 

وتفّقَد وفد من العتبتني احل�سينية والعبا�سية املقد�ستني 
يف كربالء عوائل ال�سهداء واجلرحى الذين �سقطوا يف 

تلك التفجريات الإجرامية. 
املقد�سة  العبا�سية  العتبة  يف  العالقات  م�سوؤول  وذكر 
على  بناًء  جاءت  الزيارة  هذه  )عدنان املو�سوي( " اإن 
توجيهات المينني العامني للعتبتني احل�سينية والعبا�سية 
ال�سيد  و�سماحة  الكربالئي  املهدي  عبد  ال�سيخ  �سماحة 
د عوائل ال�سهداء واجلرحى  اأحمد ال�سايف، ملتابعة وتفقُّ

• تقرير: �سباح جا�سم

ال�شيد ال�شايف:
ال�شعب العراقي

 ي�شعى جاهدًا ل�شنع حياة حرة كرمية

يزور  املقد�ضتني  العتبتني  وفد    •
عوائل �ضهداء وجرحى تفجريات 

االأربعني يف عدد من املحافظات  
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من  املا�سية  الربعينية  تفجريات  يف  �سقطوا  الذين 
والنا�سرية  والرميثة  واملثنى  والديوانية  بابل  حمافظات 

والب�سرة ومي�سان والكوت".
واجلرحى  ال�سهداء  بذوي  التقينا  املو�سوي،"  واأ�ساف 
وراأينا يف عيونهم بريق ال�ستعداد للت�سحية اأكرث فاأكرث 
اأنهم  ين  موؤكدِّ ال�سالم  عليه  احل�سني  المام  �سبيل  يف 
�سيكونون من اأوائل ال�سائرين نحو كربالء الفداء كل عام 
رغم العنف والإرهاب، وقد وا�سلنا زيارة عوائل ال�سهداء 
يف جمال�س العزاء ويف منازلهم، مل�ساركتهم بهذا امل�ساب 
وموا�ساتهم، فوجدنا اجلرحى يقولون" اإننا حزينون لعدم 

نيلنا �سرف ال�سهادة يف ذلك اليوم املبارك". 
من جانب اآخر ا�ستقبَل حمافظ مي�سان املهند�س حممد 
�سياع ال�سوداين وفد العتبتني املقد�ستني واأثنى على جهود 
ا�ستقبالهم  خالل  من  املقد�سة  العتبات  على  القائمني 
للماليني من الزائرين من كافة مناطق العراق والعامل 
ال�سالمي وال�سهر على راحتهم طيلة وجودهم يف كربالء 

املقد�سة. 
وقال ال�سوداين: ان حمافظته �سيَّعت �ستة �سهداء وا�ستلمت 
عددا من اجلرحى خالل زيارة الربعني املا�سية، م�سيفا 
وحاليا  اجلرحى  يحتاجه  ما  كل  قدمت  املحافظة  " ان 
ن�سرف على مو�سوع نقلهم اىل خارج العراق لغر�س تلقي 

العالج لن هناك ثالثة جرحى يف حالة خطرة".
يف  العتبتني  وفد  "اأن  بابل  حمافظة  يف  مرا�سلونا  ونقل 

كربالء زار م�ست�سفى احللة العام وتفّقَد جرحى تفجريات 
الربعني الإرهابية التي طالت زوار المام احل�سني عند 
الوفد  ونقل  بابل،  حمافظة  جهة  من  املدينة  مدخل 
خالل الزيارة حتيات م�سوؤويل ومنت�سبي العتبتني ومابني 
لهم  متمنني  الراقدين  للجرحى  ال�سريفني  احلرمني 

ال�سفاء العاجل ومغادرة امل�ست�سفى باأ�سرع وقت." 
املقامة  الفاحتة  جمال�س  الوفد  تفّقَد  اأخرى  جهة  من 
نتيجة  �سقطوا  الذين  الربعني  زيارة  �سهداء  اأرواح  على 
وقّدم  الزيارة،  اثناء  حدثت  التي  الرهابية  التفجريات 

الوفد اأي�سا مبالغ مالية لكل عائلة �سهيد. 
يف  ال�سهداء  وعوائل  الراقدين  اجلرحى  من  عدد  واأكَد 
تفرق وحدة  لن  الرهابية  العمال  تلك  "ان  احللة على 
يف  وا�ستمرارهم  عزميتهم  تثني  ولن  العراقي،  ال�سف 
نف�سه  الوقت  يف  مطالبني  املليونية،  الزيارات  اإحياء 
احلكومة باتخاذ اإجراءات عاجلة لتحقيق الأمن والقب�س 

على اجلناة وتقدميهم اىل العدالة".
ديدن املنافقني

اجلدير بالذكر اأن التحالف البعثي والتكفريي نّفَذ �سل�سلة 
وكربالء  بغداد  الزوار يف  مواكب  اإرهابية �سد  هجمات 
�سحيتها  راح  الأخرية،  الأربعني  زيارة  خالل  املقد�سة 
نحو 100 �سهيد و300 جريح، واأ�سدها كان تفجري منطقة 
بوب ال�سام يف بغداد حيث فّجرت امراأة ترتدي حزامًا 
نا�سفًا نف�سها يف موكب زوار قادمني من حمافظة دياىل 

فاأدى ذلك اىل ا�ست�سهاد 55 زائرًا وجرح 120 اآخرين، 
واأدت  املقد�سة  كربالء  يف  حدثت  تفجريات  مع  تزامنًا 
اىل ا�ست�سهاد 24 زائرًا، وجرح نحو 123 اآخرين، ولكن 
كل هذه التفجريات مل تثِن املاليني من موا�سلة الزحف 
اأربعني المام  اىل كربالء املقد�سة لإحياء �سعائر عزاء 

احل�سني عليه ال�سالم.
ل�سوؤون  الدولة  وزير  ك�سَف  املباركة  الزيارة  انتهاء  وبعد 
الأمن الوطني عن اإن 12 مليون زائر بينهم اأكرث من 200 
عليه  احل�سني   المام  اأربعينية  زيارة  اأدوا  اجنبي  األف 

ال�سالم يف مدينة كربالء.

الزيارة املتميزة
بح�سور  موؤمتر �سحفي عقده  الوائلي يف  �سريوان  وقال 
الربية  القوات  وقائد  الهر  الدين  اآمال  كربالء  حمافظ 
الفريق الأول الركن علي غيدان:" جنحت زيارة الأربعينية 
رغم املخاطر والتهديدات، واإن هذه الزيارة كانت الأكرب 
والأ�سخم، وقد اأداها ما بني ع�سرة اإىل 12 مليون زائر 
وهو رقم كبري جدا يف�سح بكل تاأكيد حل�سول تداعيات 

اأمنية حتى لو كانت ن�سبته واحد من املليون".
قائد  اي�سًا  ح�سره  الذي  املوؤمتر  خالل  الوائلي  واأ�سار 
عمليات كربالء الفريق الركن عثمان الغامني ومدير عام 
�سرطة كربالء اللواء الركن علي الغريري اإىل ان "هذه 
الزيارة متيزت باأربع حالت وا�سحة للعامل اأجمع، الأوىل 
اإن العدد كان كبريًا وكان من بينهم وح�سب اإح�سائيات 
م�سوؤويل ال�سياحة اأكرث من 200 األف زائر عربي واأجنبي، 
تعرت�س  كانت  التي  الكبرية  التحديات  وجود  وثانيها 
والإرهابيون  الفجرة  عليها  راهن  التي  الأمنية  اخلطة 

لإيقاع اأكرب قدر من اخل�سائر".
باجلهد  التميز  فهي  الثالثة  احلالة  "اأما  واأ�ساف، 
الهندية  بكتائب  املتمثل  واملدين  الأمني  التخ�س�سي 
والقوة اجلوية ومكافحة املتفجرات واملعلومات وجمعها، 
يف حني كانت الرابعة تتمثل بالعمل ال�ستباقي الذي بداأ 
الدولة  بجهد  ارتبط  وقد  الزيارة  من  اأيام  ع�سرة  قبل 
والأمن  واجلي�س  ال�سرطة  من  مقاتل  األف   32 توفري  يف 

الوطني واملخابرات وال�ستخبارات والقوة اجلوية".

اإننا حزينون  يقولون:  •  اجلرحى 
لعدم نيلنا �ضرف ال�ضهادة يف ذلك 

اليوم املبارك
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عمرو بن قرظة الأن�شاري

الطف ق�س�س ودرو�س ر�سمها احل�سني  واقعة  يف 
عليه ال�سالم وعياله واأ�سحابه عليهم ال�سالم وقد 
ل ن�ستغرب اإذا ما راينا غرائب يف واقعنا املا�سي 

واملعا�سر.
فال غرابة اإذا راينا عائلة وليُّها م�سهود له بالإميان 
من  عك�سه  على  اولده  اأحد  فيما  والعلم  والورع 
ال�ساللة، وها هي ق�سة اأحد �سحابة احل�سني عليه 
ال�سالم ترينا ما يدفع هذه الغرابة، وهو عمرو بن 

قرظة الن�ساري. 
هو عمرو بن قرظة بن كعب بن عمرو بن عائذ بن 
زيد مناة بن ثعلبة بن كعب بن اخلزرج ، الأن�ساري 

اخلزرجي الكويف . 
ابن حجر:  قال  الرواة،  ال�سحابة  من  قرظة  كان 
قرظة بن كعب بن ثعلبة الأن�ساري ، �سحابي �سهد 
على  اخلم�سني  حدود  يف  ومات  بالعراق،  الفتوح 
 ،  124  /  2  : التهذيب  تقريب  )راجع  ال�سحيح  
الرقم 98 ( وكان من اأ�سحاب اأمري املوؤمنني )عليه 
املوؤمنني  اأمري  مع  وحارب  الكوفة،  نزل  ال�سالم(، 
)عليه ال�سالم( يف حروبه، ووله فار�س، وتويف �سنة 

اإحدى وخم�سني للهجرة.
وخلف  بالكوفة،  نياحٌة  عليه  اأقيمت  من  اأول  وهو 
اأولدا اأ�سهرهم عمرو، وعلي، اأما عمرو فجاء اإىل 
اأبي عبد اهلل احل�سني )عليه ال�سالم( اأيام املهادنة 

احل�سني  وكان  املمانعة،  قبل  بكربالء  نزوله  يف 
)عليه ال�سالم( ير�سله اإىل عمر بن �سعد يف املكاملة 
التي دارت بينهما قبل اإر�سال �سمر بن ذي اجلو�سن 
، فياأتيه باجلواب حتى كان القطع بينهما بو�سول 
�سمر، فلما كان اليوم العا�سر من املحرم ا�ستاأذن 
وهو  برز  ثم  القتال  يف  ال�سالم(  )عليه  احل�سني 

يقول :
    قد علمت كتائب الأن�سار 

                                    اإين �ساأحمي حوزة الذمار
    فعل غالم غري نك�س �سار 

                                     دون ح�سني مهجتي وداري 
)راجع املناقب : 4 / 105 .(

بقوله )دون ح�سني  : عّر�س  ابن منا  ال�سيخ  قال   
له  قال  ملا  فاإنه  �سعد  بن  بعمر  وداري(  مهجتي 
ْر معي ، قال : اأخاف  احل�سني )عليه ال�سالم( �سِ
 "  : على داري، فقال احل�سني )عليه ال�سالم( له 
اأنا اأعو�سك عنها، قال: اأخاف على مايل، فقال له: 
اأنا اأعو�سك عنه من مايل باحلجاز " فرتكه، انتهى 

كالمه )مثري الأحزان : 61(.
ثم اإنه قاتل �ساعة ورجع للح�سني )عليه ال�سالم( 

فوقف دونه ليقيه من العدو .
 قال ال�سيخ ابن منا : فجعل يلتقي ال�سهام بجبهته 
ال�سالم(  )عليه  احل�سني  اإىل  ي�سل  فلم  و�سدره 

احل�سني  اإىل  فالتفت  باجلراح،  اأثخن  حتى  �سوؤء 
)عليه ال�سالم( فقال: اأوفيت يا بن ر�سول اهلل؟ قال 
: " نعم ، اأنت اأمامي يف اجلنة ، فاقراأ ر�سول اهلل 
)�سلى اهلل عليه واآله( ال�سالم واأعلمه اأين يف الأثر 
" ، فخر قتيال ر�سوان اهلل عليه )مثري الأحزان : 

61 ، راجع اللهوف : 162( .
هذا عمرو اأما اخوه امل�سمى ب)علي(تيمنا بالإمام 
علي عليه ال�سالم فقد جاءت عاقبته على �سوء فقد 
عك�س  على  ال�سالم،  عليهما  علي  ابن  �سد  وقف 
اأخيه  عمر الذي �سحى بنف�سه من اأجل ابن علي 

عليه ال�سالم . 
كان  الذي  هذا  علي  خرج  عمرو  ا�ست�سهاد  بعد 
حا�سرا الطف مع عمر بن �سعد، وبرز من ال�سف 
ال�سالم  عليه  احل�سني  بحق  بذيئة  كلمات  ونطق 
احل�سني  له  فقال  ؟  وقتلته  اأخي  اأغررت  قال   ثم 
اأخاك ولكن هداه  اأغِر  "اإين مل   : )عليه ال�سالم( 
اهلل واأ�سلك"، فقال علي: قتلني اهلل اإن مل اأقتلك، 
ثم حمل على احل�سني ) عليه ال�سالم ( فاعرت�سه 
نافع بن هالل فطعنه حتى �سرعه، فحمل اأ�سحابه 
عليه وا�ستنقذوه وداووه فيمابعد فربئ )راجع تاريخ 

الطربي : 3 / 324( .

•اعداد وتعليق : �سامي جواد كاظم
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من الرجالت العلمية التي عرفت بطول الباع و�سعة 
ال�سيخ  وهــو  الدينية،  العلوم  خمتلف  يف  الطــالع 
حممد ح�سني اإبن عبا�س علي الطالقاين القزويني 
احلائري ، عامل فا�سل ورئي�س مطاع ومروج للدين 
اأحكام  يف  اإليه  يرجع  م�سقع  وخطيب  والأحــكــام 

ال�سرع.
العامل  فقال:  الوديعة(  )اأح�سن  �ساحب  ذكــره   
ح�سني  حممد  ال�سيخ  الكامل  والفقيه  الفا�سل 
اأكابر  امل�سكن كان من  الأ�سل احلائري  القزويني 
الفقه  يف  موؤلفات  له  الدين  وروؤ�ــســاء  املجتهدين 
العقلية  العلوم  والأ�سول تدل على كرثة تبحره يف 
والنقلية وقفت على بع�سها عند بع�س املعا�سرين 
�سيخ  عــلــى  تتلمذه  عــمــدة  ـــان  وك بع�سهم  بــخــط 
ِواأ�سار  تخرج،  وعليه  اجلواهر  �ساحب  م�سايخنا 
اإىل اأنه كان من فحول املجتهدين وفقهاء زمانه وله 

منزلة رفيعة وجاه عظيم. 
 واأثنى عليه ال�سيخ اآغا بزرك الطهراين فقال: كان 

يف 
كــربــالء من 

العلماء  �سريف  تالميذ 
النجف  يف  وكــــان  املــــازنــــدراين 

بل  اأكابر تالميذ �ساحب )اجلواهر(  من 
جاور  الف�سول  �ساحب  ومعا�سري  معا�سريه  من 
كربالء فكان رئي�سًا مقدمًا ومدر�سًا كبريًا وخطيبًا 
وكان  ال�سرع،  اأحكام  يف  اإليه  يرجع  ومفتيًا  جلياًل 
اآثاره  له تبحر غريب يف الفقه والأ�سول تنطق به 

وت�سهد ماآثره.
 تويف يف 4 حمرم 1281 هـ عن ثالث و�ستني �سنة 
حيث كانت ولدته يف 1218 هـ ودفن مبقربة ركن 

الدولة يف ال�سحن ال�سغري املهدوم فعاًل.
وله من الآثار )نتائج البدائع( يف �سرح )ال�سرايع( 
خرج منه اأكرث اأبواب الفقه و )نتيجة البديعة( يف 
علم فروع ال�سريعة وهو من الدماء اإىل اآخر اأحكام 
الأموات بخطه ال�سريف �سرع فيه ) 1250 ( وفرغ منه 

يف 
 (

ولعله   )  1251
املذكور  �سرحه  مــن  منتخب 

القرار  جملد  وراأيــت  البديعة(،  )نتيجة  وعنوانه 
منه عند ال�سيد حممد �سادق اآل بحر العلوم فرغ 
منه يف 1274 هـ بكربالء، وراأيــت بع�س جملداته 
الأخــرى يف مكتبة ال�سيخ عبد احل�سني الطهراين 
املوقوف بكربالء ويظهر من بع�سها اأن ا�سم والده 
عبا�س علي وله اأي�سًا ) بدائع الأ�سول ( يف املكتبة 

املذكورة بكربالء. 

تنويه:
ورد يف �شرية ال�شيد املريزا مهدي ال�شريازي )قد�س �شره(الذي ن�شرت ترجمته يف العدد ال�شابق خطاأ فني وحتديدا يف فقرة 
وفاته، والفقرة بجملتها غري تابعة ل�شرية املريزا اإمنا هي ل�شخ�شية علمية اخرى هو ال�شيد ها�شم القزويني )طاب ثراه(، 

وقد طبعت ب�شبب خطاأ فني بدل من ن�س مقطوع من �شرية املريزا ال�شريازي )قد�س �شره(، فنعتذر عن هذا اخلطاأ.
 ونورد لكم الن�س املقطوع التابع ال ترجمة ال�شيد ال�شريازي)قد�س �شره(:  

كان املد ال�سيوعي قد ا�ستفحل يف العراق فما كان من �سماحته اإل اأن يقف وبكل عزمه لإيقاف هذه املوجات الإحلادية، مما اأدى هذا املوقف بالتاآزر مع مواقف 
مراجع امل�سلمني الآخرين اإىل ف�سل الهجمة ال�سيوعية يف العراق وانح�سار نفوذها. 

وقد اهتم �سماحته كاأ�سالفه من العلماء با�ستنها�س همم الع�سائر العراقية امل�سلمة وار�سادهم اإىل طريق اجلهاد املقد�س. 
وله مواقف اأخرى من ق�سية امل�سلمني الأكراد يف �سمال العراق وحرمة مقاتلتهم اإىل غري ذلك من املواقف امل�سرفة والتي عرفت بها جمهرة العلماء املجاهدين 

الذين نذروا كل حياتهم خلدمة الإ�سالم وامل�سلمني. 
وبعد وفاته يف 28 �سعبان 1380هجرية دفن يف  احلائر احل�سيني على ميني الداخل اإىل ال�سحن ال�سريف من باب الرجاء، تاركا وراءه اأربعة اأبناء  وهم 
كل من املرجع الديني ال�سيد حممد ال�سريازي وال�سهيد ال�سيد ح�سن ال�سريازي )قد�س �سرهم(واملرجع الديني ال�سيد �سادق ال�سريازي، وال�سيد جمتبى 

ال�سريازي... رحم اهلل �ساحب الذكرى واأ�سكنه ف�سيح جنانه.

ال�شيد حممد ح�شني 
القزويني
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• �سماحة ال�سيخ 
�سياء الدين زين الدين

َة يفيِ اْلُقْرَبى  امْلََودَّ

الأجر: هو ما يعود اإىل العامل من ثواب العمل �سواء 
امل�ستتبعة  املحبة  هي  واملودة:  اأخرويا،  اأو  دنيويا  كان 
حمبوبه  ب�سوؤون  املحبة  بتقيد  اأي  والتعاهد  للمراعاة 
ورغباته، والقربى هي القرابة يف الن�سب)املفردات، 

�س11 - 399(.
اإن خط الأنبياء جاء ليمنح الأر�س عطاءات ال�سماء 
بالنحو الذي يوؤكد لالأر�س حاجاتها اإىل خالقها واأن 
يطلب  فكيف  النا�س  اأيدي  يف  عما  غني  تعاىل  اهلل 

الأنبياء من النا�س اأجرا ً وهم ر�سل اهلل تعاىل.
النا�س  باأذهان  يعلق  ما  اإزالة  هو  ذلك  من  والغر�س 
اأحيانا من الوهم باأن الأنبياء جاءوا لأمر دنيوي واأنهم 
ب�سدد مناف�سة النا�س يف ذلك مما قد يكون �سببا من 

اأ�سباب امتناعهم عن الإميان باهلل �سبحانه.
بيت  اأهل  وهم  القربى  وعظمة  قدر  اإىل  ت�سري  والآية 
النبي )�سلوات و�سالمه عليه وعليهم( وهو مل ي�ساأل 
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اأجرا لكي ينتفع به هو ، اإمنا جعل هذا الأجر هو منفعة 
ْجِرَي  ْن اأَْجٍر اإِْن اأَ للنا�س يف قوله تعاىل: )َفَما �َساأَْلُتُكم مِّ

اإِلَّ َعَلى اهلّلِ() يونس، 72(.
وكاأن النبي )�سلى اهلل عليه واآله و�سلم( طلب من الأمة 
اأن تنفع نف�سها ثم جعل هذه املنفعة وكاأنها اأجر له، 
وبتعبري اآخر فاإن النبي )�سلى اهلل عليه واآله و�سلم( 
اأ�ستويف  اأن  اأردمت  معناه)اإن  ما  لالأمة  يقول  اأن  اأراد 
حقوقي منكم فاإنني اأ�ستوفيها عندما اأجدكم يف قوة 
اأهل  مبودة  اإل  كذلك  تكونون  ول  و�سالح  وا�ستقامة 
اأطلب منكم مودتهم(،  البيت )عليهم ال�سالم(ولذا 
وهذه نهاية العطف والتدبري ل�ساأن الأمة وم�ستقبلها 

وغاية التفاين يف �سبيلها.
 ومن جانب اآخر نفهم من الآية معنى)املماثلة( فاإن 
من املعلوم اأن لكل اأجري اأجرًا  مياثل اأداءه وتعبه يف 

تقول  الآية  وكاأن  العمل، 
اهلل  )�سلى  للنبي 

و�سلم(  واآله  عليه 

اإن حتملك للم�ساعب وتبليغك للقراآن لهو عمل عظيم 
وينبغي اأن يكون اأجرك اأي�سا عظيما، ولن يكون هذا 
الأجر عظيمًا اإل مبودة اأهل البيت )عليهم ال�سالم( 
منفعة  بالتايل  هي  البيت  اأهل  مودة  اأن  عن  ف�سال 

و�سالح لالمة.
لَّ  ْجًرا اإِ ُلُكْم َعَلْيِه اأَ عن ابي عبا�س قال: نزل: )ُقل لَّ اأَ�ْساأَ
َة يِف اْلُقْرَبى...( قالوا يا ر�سول اهلل من قرابتك  امْلََودَّ
الذين وجبت علينا مودتهم؟ قال )�سلى اهلل عليه واآله 
م�سند  املرام،  وابناهما)غاية  وفاطمة  علي  و�سلم(: 

اأبن حنبل(.
ُد  مَّ َرَوى حُمَ  : َعْنُه   ُ َي اهللَّ َر�سِ َطاُو�ٍس  اْبُن  ُد  يِّ ال�سَّ َقاَل 
�َسنْيِ ْبِن ُمو�َسى  يُّ : باإ�سناده َعِن احْلُ رَبِ ْبُن َجِريٍر الطَّ
ِه : اأَنَّ اأَِمرَي امْلُوؤِْمِننَي عليه  ْبِن َجْعَفٍر َعْن اأَِبيِه َعْن َجدِّ
ِ �سلى اهلل عليه واآله  ال�سالم َقاَل : اأََمَريِن َر�ُسوُل اهللَّ
َل َمْن َظَلَم اأَِجريًا  ا�ِس: اأَ ْخُرَج َفاأَُناِدَي يِف النَّ و�سلم : اأَْن اأَ

،اأََل َمْن َتَواىَل َغرْيَ َمَواِليِه، َفَعَلْيِه  ِ اأَْجَرُه ، َفَعَلْيِه َلْعَنُة اهللَّ
َقاَل   ، ِ َلْعَنُة اهللَّ َفَعَلْيِه  اأََبَوْيِه،  َمْن �َسبَّ  َو  اأََل   ، ِ َلْعَنُة اهللَّ
َفَناَدْيُت  َفَخَرْجُت  ال�سالم:   َطاِلٍب عليه  اأَِبي  ْبُن  َعِليُّ 
واآله  عليه  اهلل  �سلى  ِبيُّ  النَّ اأََمَريِن  َكَما  ا�ِس  النَّ يِف 
اِب، َهْل مِلَا َناَدْيَت ِبِه  طَّ و�سلم .َفَقاَل يِل: ُعَمُر ْبُن اخْلَ
َفَقاَم  َقاَل:  اأَْعَلُم؟  َر�ُسوُلُه  َو   ُ َفُقْلُت : اهللَّ  ، َتْف�ِسرٍي  ِمْن 
ِبيِّ �سلى اهلل عليه واآله  َحاِب النَّ ُعَمُر َو َجَماَعٌة ِمْن اأَ�سْ
ِ َهْل مِلَا  و�سلم َفَدَخُلوا َعَلْيِه .َفَقاَل ُعَمُر : َيا َر�ُسوَل اهللَّ
َناَدى َعِليٌّ ِمْن َتْف�ِسرٍي ؟َقاَل: َنَعْم اأََمْرُتُه اأَْن ُيَناِدَي، اأََل 
ُ َيُقوُل :}  ، َو اهللَّ ِ َمْن َظَلَم اأَِجريًا اأَْجَرُه َفَعَلْيِه َلْعَنُة اهللَّ
َة يِف اْلُقْربى  { .َفَمْن  ُقْل ل اأَ�ْسَئُلُكْم َعَلْيِه اأَْجرًا اإِلَّ امْلََودَّ
، َو اأََمْرُتُه : اأَْن ُيَناِدَي َمْن َتَواىَل  ِ َظَلَمَنا َفَعَلْيِه َلْعَنُة اهللَّ
ِبيُّ اأَْوىل   ُ َيُقوُل :} النَّ ، َو اهللَّ ِ َغرْيَ َمَواِليِه، َفَعَلْيِه َلْعَنُة اهللَّ
ِبامْلُوؤِْمِننَي ِمْن اأَْنُف�ِسِهْم { .َو َمْن ُكْنُت َمْوَلُه ، َفَعِليٌّ َمْوَلُه 
، َو اأََمْرُتُه : اأَْن  ِ ، َفَمْن َتَواىَل َغرْيَ َعِليٍّ َفَعَلْيِه َلْعَنُة اهللَّ
 ، َ ، َو اأََنا اأُ�ْسِهُد اهللَّ ِ ُيَناِدَي َمْن �َسبَّ اأََبَوْيِه، َفَعَلْيِه َلْعَنُة اهللَّ
َو اأُ�ْسِهُدُكْم، اأيَنِّ َو َعِلّيًا اأََبَوا امْلُوؤِْمِننَي ، َفَمْن �َسبَّ اأََحَدَنا 
َحاَب  ا َخَرُجوا : َقاَل ُعَمُر َيا اأَ�سْ . َفَلمَّ ِ ، َفَعَلْيِه َلْعَنُة اهللَّ
ِبيُّ ِلَعِليٍّ يِف اْلَوَلَيِة يِف َغِديِر ُخمٍّ . َو  َد النَّ ٍد، َما اأَكَّ مَّ حُمَ
اُب  ِه ، اأَ�َسدَّ ِمْن َتاأِْكيِدِه يِف َيْوِمَنا َهَذا. َقاَل َخبَّ َل يِف َغرْيِ
ِبيِّ �سلى اهلل  ِديُث َقْبَل َوَفاِة النَّ ْبُن اْلأََرتِّ : َكاَن َهَذا احْلَ

عليه واآله ِبِت�ْسَعَة َع�َسَر َيْومًا ً.
)عليهما  علي  بن  احل�سن  اأن  الأ�سبهاين  وذكر 
ال�سالم( قال يف خطبة له بعد موت اأبيه: اأيها النا�س 
من عرفني فقد عرفني ومن مل يعرفني فاأنا احل�سن 
بن حممد )�سلى اهلل عليه واآله و�سلم( اأنا ابن الب�سري 
اأنا ابن النذير اأنا ابن الداعي اىل اهلل باإذنه واأنا ابن 
اأذهب اهلل  الذين  البيت  اأهل  واأنا من  ال�سراج املنري 
عنهم الرج�س وطهرهم تطهريًا والذين افرت�س اهلل 
ِزْد  ْف َح�َسَنًة نَّ مودتهم يف كتابه اإذ يقول: )َوَمن َيْقرَتِ
َلُه ِفيَها ُح�ْسًنا( )ال�سورى، 33(.فاحل�سنة مودتنا اأهل 

البيت)مقاتل الطالبيني،ج1، �س34(.
قال:  عجالن  بن  اهلل  عبيد  عن  املحا�سن  يف  ونقل 
�ساألت اأبا جعفر )عليه ال�سالم( عن قوله تعاىل)ُقل لَّ 
اأَ�ْساأَُلُكْم َعَلْيِه اأَْجًرا...( قال: هم الأئمة الذين ل ياأكلون 
ال�سدقة ول حتل لهم)غاية املرام، ج13، �س309 – 
امثالها  روى  ما  واي�سا   – �س145  ج1،  املحا�سن، 
ابراهيم  الطرب�سي،  الخت�سا�س،  يف  املفيد   – يف 
القمي يف تف�سريه، ال�سيخ يف اآماله، �سعد بن عبد اهلل 

يف ب�سائر الدرجات.
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الأحداث الأخرية يف ع�سرة حمرم احلرام لعام 1431 هجريا الناجتة من 
بع�س القرارات التي اتخذتها اإدارة الوقف ال�سيعي اأثارت الكثري من اجلدل، 
وجعلت العتبات املقد�سة والقائمني عليها وما يتخذونه من قرارات يختلف 

فيها البع�س معهم حتت دائرة ال�سوء.
يتخذ  ومن  اإدارتها  تتم  وكيف  العتبات  عن  املزيد  ملعرفة  الأنظار  فاجتهت 

القرارات املهمة فيها ؟
على  التاأثري  �ساأنها  من  قرارات  اإ�سدار  قبل  املرجعية  لراأي  يرجع  وهل 

الزائرين اأو املتابعني للعتبات؟
اإعمار العتبات ويف اتخاذ القرارات املتعلقة  وما هو دور الوقف ال�سيعي يف 

بها؟
يتابع  ومن  العتبة  على  القائمني  و�سع  ترتب  التي  والقوانني  النظم  هي  ما 
عليها  لالإجابة  بحاجة  كثرية  اأخرى  واأمور  قراراتهم؟  ويراجع  اأعمالهم 
اأ�سئلة  وعن  الأ�سئلة  هذه  عن  لالإجابة  با�ست�سافته  نت�سرف  الذي  و�سيفنا 

الأخوة والأخوات الأع�ساء هو ال�سيد اأف�سل عبا�س ال�سامي .

ال�شيد اأف�شل ال�شامي 
نائب اأمني عام العتبة احل�شينية املقد�شة 

يف �شيافة �شبكة هجر الثقافية

للعتبة  العام  الأمني  نائب  ال�شامي  اأف�شل  ال�شيد  �شماحة  �شهر �شفر  اأ�شبوع كامل من  الثقافية وعلى مدى  �شبكة هجر  ا�شت�شافت 
احل�شينية املقد�شة وم�شوؤول ق�شم الإعالم يف العتبة وقد مت طرح العديد من الأ�شئلة املختلفة يف تلك ال�شت�شافة وقد اأجاب 

عنها ال�شيد بالتف�شيل.
وب�شبب كثة وتنوع املوا�شيع التي حملتها تلك ال�شت�شافة ارتاأت جملة الرو�شة احل�شينية ن�شر فقراتها على �شكل حلقات واأن 

يتم الرتكيز يف كل حلقة على مو�شوع واحد لكي ل يت�شتت ذهن القارئ وياأخذ فكرة كاملة ووا�شحة عن املو�شوع.
اإننا قمنا بحذف بع�س  به، كما  املتعلقة  الأخرى  الأمور  املبا�شر وبع�س  البث  يكون مو�شوع هذه احللقة عن ق�شية  اأن  وارتاأينا 
اأخرى وكذلك  اأو  العتبة املقد�شة واإعالمها ملا حتمله تلك الأ�شئلة من اتهام وجتريح جلهة  �شيا�شة  التي ل تتالءم مع  الأ�شئلة 

الأ�شئلة املتكررة حفاظا على وحدة املو�شوع وتاأديته للغر�س املراد منه وهو اإي�شاح ما يلتب�س على املوؤمنني من الأمور.
و�شنبداأ احللقة هذه مبقدمة املو�شوع التي و�شعتها ال�شبكة.. وهي:

ن�سعى من خالل عملنا لتحقيق امل�سالح 
 العليا واأهمها ن�سرة مذهب اأهل البيت

ندعو ان تكون اخلطابة جامعة للكلمة 
وموحدة لل�سف

ل ينبغي ان نن�سغل ب�سراعاتنا ونرتك 
اأعداءنا

اجلزء الول
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جمران

جمران

- بخ�شو�س منع البث املبا�شر ..هل هذا القرار هو قرار �شيا�شي بحت؟ اأم ديني ؟ اأم هو مل�شلحة الطائفة ب�شكل عام؟

اأعتقد اأن هذا القرار لي�س له عالقة باملو�سوع ال�سيا�سي، اإمنا هو قرار اتخذه ال�سيد رئي�س ديوان الوقف ال�سيعي اإميانًا منه 
باأنه ي�سب يف م�سلحة مذهب اأهل البيت عليهم ال�سالم، باعتبار اأن الكلمة التي تنطلق من العتبات املقد�سة �ستح�سب 
على مذهب اأهل البيت عليهم ال�سالم ب�سكل عام، خ�سو�سًا اإذا علمنا اأن قانون اإدارة العتبات املقد�سة رقم )19( ل�سنة 
2005م، ي�سري ب�سكل وا�سح اإىل اأن : الأمناء العامني للعتبات املقد�سة يجب اأن ي�سادق عليهم املرجع الديني الأعلى 
لل�سيعة يف العراق، ولعل لنا كاإدارة عتبات مقد�سة وجهة نظر معينة بخ�سو�س توقيت هذا القرار واآلية تنفيذه وعلى كل 

حال فاإن الأمر ل ي�ستدعي كل هذه املخاوف.

- هل حلكومة املالكي اأو للمجل�س الأعلى اأي دخل يف اتخاذ القرار؟ لأن هذا ما ن�شمعه من �شراخ بع�س املعرت�شني.

ل اأعتقد اأن لأي طرف حكومي اأو غريه دخال يف اتخاذ هذا القرار اإمنا هو قرار اتخذه ديوان الوقف ال�سيعي اعتقادا منه 
باأنه ي�سب يف م�سلحة مذهب اأهل البيت عليهم ال�سالم.

�سيف الوالية

�سيف الوالية

مالذي تغري واختلف براأيكم بني خطاب الأم�س القريب اأي يف بداية املجال�س احل�شينية يف حرم العتبات املقد�شة   
وخ�شو�شا اأثناء البث املبا�شر، وبني خطاب اليوم وخطاب ال�شاعة بحيث �شدرت عدة بيانات وقرارات من الوقف ال�شيعي 

حول اخلطابة يف العتبات املقد�شة.

اإن راأي ال�سيد رئي�س ديوان الوقف ال�سيعي بخ�سو�س عدم البث املبا�سر للمجال�س احل�سينية لي�س جديدًا بل اإنه كان يطرح 
ذلك عدة مرات قبل هذه الفرتة وب�سكل �سفوي وكان يبني اأنه يف�سل بث هذه املجال�س بعد منتجتها ملا قد يرد فيها اأحيانا 

من اأخطاء غري متعمدة.
واأعتقد اأنه وبعد بداية البث على قناة كربالء الف�سائية بداية �سهر رم�سان املا�سي راأى اأن من ال�سروري اتخاذ هذه 
اخلطوة باعتقاده اأن بث هذه القناة من داخل ال�سحن ال�سريف ويف اأي وقت ت�ساء ي�ستدعي مثل هذا القرار؛ لعتقاده اأن 
ذلك ي�سب يف م�سلحة مذهب اأهل البيت عليهم ال�سالم، كما و�سحه الكتاب اخلا�س بهذا املو�سوع؛ لذا ميكن ملن يتابع 
القناة خالل الفرتة احلالية م�ساهدة جميع املجال�س املقامة يف ال�سحن ال�سريف والتي يربو عددها �سهريًا بني )60 – 

100( جمل�س وعلى مدار العام ولكن بعد منتجتها وهي تعر�س يف اليوم التايل لقراءتها على منابر ال�سحن ال�سريف.

- هل كل قرار ي�شدر من الوقف ال�شيعي باأي م�شاألة كانت اإمنا يتم بعد الرجوع اإل كافة املراجع يف املنطقة اأم هنالك 
قرارات ل تتم ا�شت�شارة املراجع فيها ول اإطالعهم عليها؟
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علي اجلنان

بن ال�سادة

حمب اأمري النحل

ال�سيد رئي�س ديوان الوقف ال�سيعي لي�س موظفًا عاديًا كباقي املوظفني، وهو رجل عامل ومن عائلة علمية معروفة، واأعتقد 
اأنه يتحرك مبوجب تكليفه ال�سرعي ومبا يعتقد انه يربئ ذمته اأمام اهلل تعاىل.

هل �شوف يتم مراجعة عناوين املحا�شرات وتف�شيلها من قبل الوقف ال�شيعي قبل اأن ي�شعد اخلطيب على املنرب ؟ اأم �شوف يتم 
اختيار خطباء بعينهم لل�شعود على منابر احل�شرة احل�شينية والعبا�شية بكربالء لت�شمل جميع املحافظات بالقريب العاجل؟

ما موقف الوقف ال�شيعي من ا�شتغالل املنرب احل�شيني يف العتبات املقد�شة لبث اخلرافات وت�شوير وتركيز بع�س اخلطباء 
املنرب  ر�شالة  اأن هذه هي  اأم  لديهم م�شكلة ت�شكيكية يف هذا اجلانب  ال�شيعة  واملعاجز وكاأن  الكرامات  ال�شديد جدا على 

احلقيقية؟

ملاذا ل يفتح املجال خلطباء اخلليج والعال الإ�شالمي بامل�شاركة يف جمال�س ح�شينية باحل�شرة احل�شينية والعبا�شية مع 
التن�شيق امل�شبق مع اإدارة احلرم ال�شريف؟

لقد بذل خطباء املنرب احل�سيني املا�سون منهم )رحمهم اهلل( والباقون )حفظهم اهلل( جهودًا م�سنية ل�سد النا�س للق�سية 
احل�سينية وبطرق واأ�ساليب �ستى ومنهم من يركز على العاطفة ب�سكل كبري ومنهم من يركز على الفكر ب�سكل كبري، ومنهم من 
يجمع بني الثنني، وباعتقادي ال�سخ�سي اأن اخلطاب احل�سيني الذي نحتاجه اليوم هو اجلامع بني الفكر والعاطفة، اجلامع 
لكلمة النا�س على الرب والتقوى، اجلامع لهم على حمبة اهلل ور�سوله واأوليائه الطاهرين واملبنّي بالدليل والربهان العلميني 
اأحقية مذهب اأهل البيت عليهم ال�سالم، ويبني مظلوميتهم وعظمة مواقفهم و�سدة توا�سعهم هلل تعاىل وكرم اأخالقهم وجمال 
�سريتهم، مما يجعل النا�س يعودون اإليهم وي�ستنريون بنورهم ويعر�سون عن غريهم، جعلنا اهلل واإياكم ممن عا�س ومات على 

حمبة وولية حممد واآله الطيبني الطاهرين املع�سومني.

ال�سريف وكما  املنابر يف ال�سحن احل�سيني  اأكرب عدد ممكن من اخلطباء املحرتمني لرتقاء  هناك �سعي حثيث لدعوة 
تالحظون من خالل �سا�سات التلفزيون ومن خالل ما يالحظه الزائر يف ال�سحن ال�سريف كرثة ال�سادة وامل�سايخ الأجالء من 

داخل العراق وخارجه ونحن م�ستمرون باإ�سراك اأكرب عدد يف تاأدية هذه اخلدمة املباركة .

اإن اخلطباء الذين يرتقون املنرب احل�سيني يف ال�سحن ال�سريف من مدن خمتلفة من داخل العراق وخارجه، واأظن اأن اأكرث 
العتبات التي ت�سهد ن�ساطًا منربيًا ح�سينيًا خالل العام هي العتبة احل�سينية املقد�سة، وهذا ما ي�ساهده الزائرون الذين يت�سرفون 

بزيارتها يوميًا.
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ال�سيد ح�سني

ال�سيد ح�سني

ال�سيد ح�سني

وهناك جمموعة من الأ�سئلة التي طرحت على ال�سيد اأف�سل ال�سامي من قبل امل�سارك الذي يحمل ا�سم )ال�سيد ح�سني( وقد قامت ال�سبكة بحذفها لأ�سباب خا�سة 
بها ولكن ال�سيد اأف�سل قد اأجاب عليها جميعا، وقد حاولنا و�سع عناوين عامة بدل من الأ�سئلة املحذوفة بعد اأن عجزنا من احل�سول على ن�سها، ثم و�سع اإجابة 

ال�سيد حتتها وذلك ا�ستكمال وتوخيا للدقة واملو�سوعية املن�سودة يف اإعالمنا، وهي كالآتي:

دعوى منع ال�شيد القزويني -دام عزه- من اإلقاء املحا�شرات يف ال�شحن ال�شريف

حول هوية اخلطباء احل�شينيني الذين يرتقون املنرب يف العتبة احل�شينية

دعوى اختالف اآراء ال�شيد القزويني عن مواقف املرجعية الدينية العليا

اإن كل زائر يف العتبات املقد�سة يعلم علم اليقني اأن املجل�س م�ستمر منذ �سبعة اأعوام ويف كل يوم هو لل�سيد مرت�سى القزويني 
حفظه اهلل، ومل يكن هناك اعرتا�س واحد من اإدارة العتبة املقد�سة على ذلك.

واأعتقد اأننا نتفق معًا اأن الإدارة لو راأت اأن امل�سلحة تقت�سي خالف ذلك لعملت مبوجبه، ولكننا نعتقد اأن اخلدمة التي يقدمها 
�سماحة ال�سيد القزويني من خالل هذا املنرب خدمة جليلة لأتباع اأهل البيت، بل اإن �سماحته حينما يريد ال�سفر فاإنه يختار من 

ي�ساء ليمالأ فراغه دون اأي اعرتا�س من اإدارة العتبة املقد�سة، وميكن لالأخ ال�سائل التاأكد من �سماحة ال�سيد القزويني. 

اإن املتتبع للمحا�سرات واملجال�س التي يقدمها اخلطباء يف ال�سحن ال�سريف يعرف اأنهم خطباء ح�سينيون ينتمون للمنرب 
احل�سيني فح�سب بغ�س النظر عن بع�س اجلزئيات التي تعنيهم، واأرجو من الأخ ال�سائل التاأكد ممن يرتقي املنرب و�سيعلم اأن 

املنهج الذي يجمعهم جميعًا هو اأنهم اخلطباء احل�سينيون وكفى.
فلقد ارتقى املنرب يف ال�سحن ال�سريف الكثري من خدمة الإمام احل�سني عليه ال�سالم واخ�س بالذكر منهم ال�سيد مرت�سى 
القزويني، ال�سيد جا�سم الطويرجاوي، ال�سيخ جعفر الإبراهيمي، ال�سيخ عبد احلميد املهاجر، ال�سيد ن�سرات ق�ساق�س، ال�سيخ 
عبد الر�سا معا�س، ال�سيد حممد باقر الفايل، ال�سيخ ح�سن اخلويلدي، ال�سيد علي امليالين، ال�سيخ حممد باقر املقد�سي، ال�سيخ 
حيدر املوىل، ال�سيد حامد امليايل، واآخرون.. فال اأدري اأي جامع لل�سادة وامل�سايخ الأجالء، �سوى اأنهم خدم للمنرب احل�سيني 

وهل يف هذا عيب لذا اأرجو التثبت عند الكالم.
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مل اأ�سمع اأن هناك اختالفا يف موقف ال�سيد القزويني يف اأي مو�سوع �سيا�سي عن مواقف املرجعية الدينية العليا، بل اإن �سماحته 
كان يدعو دائمًا لطاعة املرجعية واللتفاف حولها وتنفيذ اأوامرها وهذا ما �سمعناه منه و�سمعه النا�س، لذا اأرجو التثبت عند 

النقل.

اإن كلماتهم دائمًا كانت مملوءة بال�سكر والثناء على اإدارة العتبة ومباركة جهودها ويف كل لقاءاتنا معهم كانوا يرفعون اأياديهم 
بالدعاء لإدارة العتبتني والقائمني عليها ويو�سوننا بال�سرب والتحمل، واأظن اأن املفاهيم غري الدقيقة واملبنية على �سوء الظن 
و�سوء الفهم والت�سرع هي التي تدفع البع�س اإىل حتمل الأخطاء التي قد ت�سبب ما ت�سبب، ع�سمنا اهلل من الزلل يف القول 

والعمل .

اإن ف�سائية كربالء تعمل الآن ب�سورة خا�سة ل�سهري حمرم و�سفر، وهذا يقت�سي عر�س جميع الن�ساطات احل�سينية يف العتبة، 
وب�سمنها حما�سرة �سماحة ال�سيد القزويني وفقه اهلل، ولقد و�سلت املجال�س اليومية يف العتبة املقد�سة منذ مطلع حمرم واإىل 
الآن 3 – 4 جمال�س يوميًا، والأخوة يف القناة يحاولون التن�سيق لعر�س اأكرب عدد منها، اأيها الأخ العزيز، اإن اأتباع اأهل البيت 
عليهم ال�سالم وخ�سو�سًا يف العراق يعي�سون حتديات كبرية ويخو�سون �سراعًا مريرًا �سد التكفرييني والبعثيني واملحتلني، 
وينبغي لهم اأن تكون خطاباتهم جامعة للكلمة موحدة لل�سف �ساعية لن�سرة املظلومني يف العراق، م�سرة على عدم ال�سماح 

بعودة الظاملني حلكم العراق ل اأن نن�سغل باإخواننا ونرتك اأعداءنا احلقيقيني .
وبودي اأن اأبني اأن من حافظوا على املنرب احل�سيني يف كربالء اأيام النظام البائد رغم كل الظروف ال�سعبة التي كانت حتكم 
العراق هم من يديرون العتبات هذه الأيام، ونعتقد اأنهم اأ�سد حر�سًا للحفاظ عليها وا�ستمرار عطائها يف غياب طاغية العراق، 
واإن من ا�ستعد ليعطي روحه رخي�سة يف �سبيل اهلل يف تلك الأيام هوا اأ�سد ا�ستعدادا لذلك من اأجل احلفاظ على كل ما حتقق 
لأتباع اأهل البيت عليهم ال�سالم من اجنازات، اأ�سال اهلل تعاىل اأن يوفق اجلميع خلدمة دينه والدفاع عن مذهب وليه اأمري 

املوؤمنني علي بن اأبي طالب عليه ال�سالم.

ال�سيد ح�سني

ال�سيد ح�سني

دعوى ذم العاملني يف العتبات من قبل رجال الدين الأعالم

ف�شائية كربالء وموقفها من املحا�شرات الدينية

الرو�شة احل�شينية ربيع الثاين  1431 24



كما يعلم اجلميع فاإن �سالة اجلمعة يف الغالب مكتوبة وتقراأ من قبل الإمام وهو حينما كتبها تاأكد من كل الآيات الكرمية التي 
يقراها ومن جميع الروايات التي ينقلها ويختلف بالتاأكيد هذا الأمر عن الرجتال يف النقل مما يجعل الإن�سان عر�سة للن�سيان 

وهو اأمر طبيعي .

اأرجو الهتمام وحتمل امل�سوؤولية جتاه العراق رجاًء، وما ُيكاد لأتباع اأهل البيت )عليهم ال�سالم(فيه، ول اأدري ما املق�سود 
بالإق�ساء والتهمي�س، ولقد جعلتم ال�سيد القزويني مثاًل فاإن كان ال�سيد يرتقي املنرب يوميًا منذ �سبعة اأعوم بل اإنه ُحرٌّ يف اختيار 
بديله حني ال�سفر، فاإن كان هناك تهمي�س واإق�ساء فال اأعتقد انه �سُيمنح جزءًا قليال من هذه الثقة الكبرية التي متنحها له 
العتبتان املقد�ستان، اإذن ما هي بت�سوركم مظاهر الحرتام والتقدير والإجالل ؟ وهل اأن �سماحة ال�سيد القزويني حينما يتم 
اختياره من قبل الأمينني العامني للعتبتني احل�سينية والعبا�سية املقد�ستني ليوؤم النا�س يف �سبيحة عيدي الفطر والأ�سحى، هل 
هذا تهمي�س واإق�ساء؟ اإننا ل نفعل ذلك اإل لأننا نرى اأن �سماحة ال�سيد هو من اأهل العلم والف�سيلة وال�سابقة يف كربالء املقد�سة 
وهو ذلك الرجل الذي خدم مذهب اأهل البيت عليهم ال�سالم وخدم املنرب احل�سيني طوال �سنني عمره ال�سريف، واإمنا نقوم 
بواجبنا جتاهه، ومل اأ�سمع اأن له وجهات نظر تختلف مع مواقف املرجعية الدينية العليا يف الأمور العامة للبلد، ويل مالحظة 
بخ�سو�س ما ورد من مالحظتكم اأن ما تعي�سونه من اأحا�سي�س واأنتم خارج العراق اأعتقد اأنها �ستتغري حينما تتواجدون يف 
ال�ساحة وتعرفون عظم املخاطر املحدقة باأتباع اأهل البيت عليهم ال�سالم، ونحن نوؤدي واجبنا جتاه اجلميع، ون�سعى من خالل 
عملنا اإىل احرتام اجلميع والتعاون معهم لتحقيق امل�سالح العليا التي ي�سعى جميعنا لتحقيقها واأهمها ن�سرة مذهب اأهل البيت 
وجميع زائري �سيد ال�سهداء وخدمة العراق والعراقيني جميعًا واعتقد اأن هذا يزيدنا اطمئنانا و�سكينة ل توترًا كما زعمت ونحن 

نرى بالعك�س اأن اأهل كربالء وغريها مرتاحون جدا للخدمات املقدمة يف العتبة املقد�سة ولهم يف قلوبنا كل احرتام وتقدير 

ال�سيد ح�سني

عالم الهدى

الفرق بني �شالة اجلمعة واملحا�شرة

ملاذا ت�شعون دائما ليكون النا�س مثلكم واإل  فالإق�شاء و التهمي�س؟ 

الإق�شاء والتهمي�س 
وختاما لهذه احللقة نورد جزءا من �شوؤال طويل يتعلق بدعوى تعر�س بع�س اخلطباء اإل الإق�شاء والتهمي�س. 
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األق ال�شهادة

تكّلما الـــطـــفـــوفيِ  يف  الـــ�ـــشـــهـــادةيِ  األــــــُق 
ــٍد ــم حتـــكـــي ُظـــــالمـــــَة اإبـــــــن بـــنـــتيِ حم
ــــسَّ بـــثـــاأريِهـــا ــــ� ـــــهـــــديُّ ُخ الــــقــــائــــُم امل
ـــوؤجـــاًل ــــذا تـــــرى ثـــــــاأَر احلـــ�ـــشـــنييِ م ــــليِ َف
ـــًة ـــال ـــش ــــــــزاُل ر� ــــفُّ كـــــــاَن ومــــــا ي ــــط ال
هــا ــريِ ــ�ــشْ ــَن ــُل ليِ ــي ــل ـــــربُّ اجل ــَك ال ــشَّ ــ� ــت واخ
ــا ــه ــروفيِ َدُمــــــَك الـــّطـــهـــوُر اأ�ـــشـــاَء كـــلَّ ُح
ـــرارٍة ـــح ــــــدى ب ــى املَ ــل ــُل ع ــي ــش ــ� ـــــدا َي وغ

مــا ــــرايــــُة احلــــمــــراُء تــقــطــُر بــالــدِّ وال
فــاأجــَرمــا فـــيـــهيِ  ـــُخ  ـــاري ـــت ال �ــــشــــاوَم  اإذ 
َمعَلما للحقيقةيِ  ــُب  �ــشــَيــنــ�ــشُ َمــــْن  هـــَو 
ما ال�شَّ ــاأنيِ  ــش � ــن  ميِ وذاَك  الــظــهــوريِ  حتى 
فاأ�ْشلما ــــــَه  الإل ــــــَرَف  َع ـــــْن  َ مليِ ـــْت  ـــَث ـــعيِ ُب
ــمــا ــــــــَدميِ الــــوريــــديِ ُمــ�ــشــلِّ ــا بيِ ــه ــَت ــْب ــَت ــك ف
ــاءت اأجُنــمــا ــش ــ� ــت ــشْ ـــــهيِ ا� فــتــاألَّــقــْت وبيِ

مــا  ـــْن جــعــلــَت املـــجـــَد ُيـــــروى بــالــدِّ يـــا م

ال�ساعر:
 احلاج ح�سني �سادق الكربالئي
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ــَذ كـــلَّ اإنـــ�ـــشـــاٍن على ــقيِ ــْن ـــ ــُت ـــَبـــْت ليِ ُكـــتيِ
ــٍل ــبَّ ــَك ـــلِّ ُم ـــَد ك ـــْي ــَر َق ــشيِ ــ� ــْك ــَت ـــَبـــْت ليِ ُكـــتيِ
ْم هيِ َخال�شيِ َدرَب  لـــالأحـــراريِ  ــْمــَت  َوَر�ــشَ
ب�شرخٍة ــاةيِ  ــغ ــطُّ ال قــلــَب  ــًا  ع ــزيِ ــف ُم ــا  ي
ـــوقـــٍف ـــَت كــــلَّ الـــظـــاملـــنَي مبيِ اأخـــر�ـــشْ
ــم ــهيِ ــهيِ ــوْج ــَت بيِ ــْف ــشَ ــ� ـــا َع اأجَلـــْمـــَتـــُهـــْم ملّ
ــُم ثــاأرهــا ــليِ ــْم ــَل ــُم ُت ــُه ــْت جــيــو�ــشُ فــَمــ�ــشَ
�شدورها بيِ ـــذي  ال ــمَّ  الــ�ــشُّ ــَث  ــُف ــْن َت كــي 
ــْم ــراَدُه ُم ْحَت  َف�شَ العظمى  ــَك  ــالئيِ َفــبيِ
َطغى زيـــٍف  مــن  الــّديــَن  فيها  اأنـــقـــْذَت 
الوغى ــوحيِ  ــش � لـــالأعـــداءيِ يف  قــلــَت  ـــْذ  ُم
ـــٍة لَّ بـــذيِ َنــعــيــ�ــَس  اأْن  ـــا  مـــّن هـــيـــهـــاَت 
ـــــرْتُة اأحــمــٍد ــكــنَي ونــحــُن عيِ ــَت ــ�ــشْ ـــْن َن ل
قى التُّ يــاَعــَلــَم  ــداءيِ  ــه ــش ــ� ال ــَد  ــيِّ ــش � يــا 
نا ُقلوبيِ ـــَط  َو�ـــشْ ـــعَّ  �ـــشَ َمـــنـــارًا  تــبــقــى 
ــــداَءُكــــْم ــــــاأنَّ فيِ ــديِ الــّدنــيــا بيِ ــَه ــشْ ــ� ــَت ــْل َف
ــــٌز ـــــــرٍّ فــــائيِ ـــــــاَز َوكـــــــــلُّ ُح احُلـــــــــرُّ ف
ــيــًا ــنَي ُمــلــبِّ ــش ــ� ــــاَء احل ــــْن ج واحُلــــــرُّ َم
مى احليِ مــع  احل�شنييِ  اإل  يــعــوُد  وهـــٌب 
ــُه ــمُّ ــــوَم عــــــادْت كــــربــــالُء تــ�ــشُ ــــي وال
هيِ �شرحيِ يف  ـــرى  َت فــمــا  احلــ�ــشــنُي  هـــذا 
ــُه ــَه ــْن يــا جـــوَهـــَر الـــديـــنيِ الـــقـــومييِ وُك
َعْزُمنا َعـــْزُمـــَك  الإ�ـــشـــالميِ  ــْيــَغــَم  �ــشَ يــا 
َتــرى َكــمــا  ُحــ�ــشــنُي  يــا  َك  بنهجيِ ــْرنــا  �ــشيِ

الَعمى تغ�ّشاُه  َقـــْد  الب�شيطةيِ  وجـــهيِ 
ــــَح لـــيـــاًل بـــاملَـــظـــاليِ اأْدَهــــمــــا ــــزي وُت
ــمــا ــلَّ ــمــعــال �ــشُ ــل ـــَك ل ـــَنـــهـــجيِ َفــــَغــــدا بيِ
ــا ــَم ــَق ــْل ــَع َع �ــشــانــئــوَك ال ـــا جتــــــرَّ وبـــهيِ
ــا ــم ــْرَغ ــــايــــَع ُم ــــايــــَع لــــْن اأُب ل لــــْن اأُب
ظاملا اأُ�ـــــشـــــاوَم  لــــْن  َن  ـــــــــاديِ اأُه لــــْن  ل 
ــا م ــوَّ ــوةيِ ُح ــب ــن ــطيِ ال ــْب ــشيِ ُزَمـــــــَرًا عــلــى �
للعمى الــبــ�ــشــريةيِ  ــديِ  ــع ب ــــْن  ميِ وتـــعـــوَد 
ــا م ــدَّ ــه ــَت ـــيـــاَنـــهـــم َف ـــْفـــَت كيِ وبـــهـــا َنـــ�ـــشَ
ا�ْشَتْقَوما حتى  مـــاَل  قــد  مــا  ــَت  ــم واأق
َدمَدما �ــشــوُتــَك  ْعــديِ  كــالــرَّ �ــشــارخــًا  يــا 
ــمــا جَتــهَّ الــــزمــــانيِ  ــــــُه  َوْج اإذا  يـــومـــًا 
ما َتكرَّ الـــوجـــوديِ  يف  اآدَم  ابــــُن  وبــنــا 
فاأْنَعما جــــاَد  ـــّروحيِ  ـــال ب َمــــْن  خـــرَي  ــا  ي
ـــمـــا ـــٍل ُقــــــــــدَوًة َوُمـــعـــلِّ ـــي ــــــُكــــــلِّ ج َوليِ
ــا ــم ــَك ــْح ــَت ــشْ ــا� ـــــزٌّ واإيِميـــــــــاٌن َعــــال ف عيِ
ــاأْقــدمــا ـــَن احلــ�ــشــنييِ َف بــــــاَء ميِ َنــَهــَل الإيِ
َفاأَْحَجما ــداَء  ــنِّ ال ــَع  ــميِ �ــشَ الـــذي  خـــاَب 
الَبل�َشما ـــنَي  ـــازف ـــّن ال فــــوَق  �ــــسَّ  لــــرَيُ
َمغَنما ـــــوَة  الأخ َجـــَعـــَل  َمـــْن  ــمُّ  ــشُ ــ� وَت
ــا ــم ــليِ ــشْ ــ� ُم ــــُق  ُيــــعــــانيِ ــًا  ــّي ــح ــي ــش ــ� م اإل 
الأجُنــمــا ويــعــُلــو  ي�شُمو  ــقــى  الــتُّ فــيــَك 
ــَزمــا ــْه ــــْن ُي ــــَك َجـــْحـــَفـــٌل َل ــــَدْربيِ اإّنـــــا بيِ
ـــْن ُيـــَهـــزَّ َوُيــْثــَلــمــا َجـــَبـــاًل اأ�ـــشـــمَّ فـــَل
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يقول بع�ض املتاأثرين بق�سايا التنجيم اأن لالأجرام 
ال�سماوية عالقة مبا�سرة بحالة االإن�سان النف�سية 

واجل�سدية وحتى يف بع�ض موا�سع االإقدام على عمل 
ما فاإن موؤ�سرات جناح ذلك العمل تقع �سمن تاأثريات 

معينة قد تفر�سها موا�سع فلكية معينة.
و حيث اأن هذه الق�سية اأ�سبحت ظاهرة ت�سرتعي 

االنتباه واالهتمام ملا ت�سهده العلوم الفلكية من 

تطورات واكت�سافات كانت اىل االأم�ض القريب جمرد 
تكهنات واأ�سرار كونية غام�سة فاإن اإلقاء ال�سوء على 

جوانب مهمة من هذا العلم ُتك�سب املجتمع وعياً 
ثقافياً ودينياً ف�سال عن �سرورة مواكبة ع�سر الثورة 

املعلوماتية الذي ن�سهده منذ عدة �سنوات.
وقد كان ا�ستبيان جملة )الرو�سة احل�سينية( املعنَون 

»علم الفلك وعادات النا�ض« من�سّباً يف اأطار حماولة 
الوقوف على مدى اهتمام �سرائح املجتمع بهذا العلم 

وم�ستوى الوعي الذي يت�سف به االأفراد من ناحية 
مواكبته والتعّرف على اآخر م�ستجداته.

انطلق اال�ستبيان ب�سوؤال عن راأي اأفراد املجتمع بتاأثري 
االأجرام ال�سماوية على �سعادة الب�سر وتعا�ستهم كما 

يقول علماء الفلك, فجاءت النتائج مت�ساوية اىل 
حد كبري حيث قال 36% من امل�ستطلعة اآرائهم اأنهم 

يعتقدون ب�سحة تاأثري االأجرام ال�سماوية, فيما اأ�سارت 
ن�سبة مقاربة بلغت 34% ب�سحة ذلك يف بع�ض االأحيان, 

وبنّيَ 30% فقط انهم ال يعتقدون بتاأثري االأجرام 
ال�سماوية.

وعن �سوؤال يتعلق مبوا�سع القمر ودورانه ال�سهري 
حول االأر�ض اأجاب قرابة الثلث اأنهم يتابعون ذلك عن 

كثب وبلغت ن�سبتهم 31%, فيما قال 55% اأنهم اأحياناً 
ما ينتبهون لذلك, بينما اأ�سارت الن�سبة االأقل اىل عدم 

االهتمام اإذ بلغت 14% فقط. 

وبنظرة �سريعة لهذه النتائج نالحظ اأن غالبية 
املجتمع يوزعون اهتمامهم مبوا�سع القمر بني متابعة 

مبا�سرة اأو متقطعة االأمر الذي ي�سري اىل وجود 
الوعي الكايف واملطلوب يف هذا الباب

وفيما يخ�ض جانب عبادي مهم يتمثل بقراءة اأعمال 
واأدعية معينة بداية كل �سهر قال 30% من امل�ستطلعة 
اآراوؤهم اأنهم يلتزمون بالكامل يف هذا االأمر, يف حني 

بنّيَ اأكرث من الن�سف اأنهم يقومون اأحياناً بذلك, 
وبلغت ن�سبتهم 60%, وكانت الن�سبة االأقل ت�سري اىل 

عدم االهتمام وبلغت 10% فقط. 
وحيث اأن جمموع املُهتمني بقراءة االأدعية واأعمال 

بدايات االأ�سهر قد بلغ ن�سبة كبرية جداً فاإن ذلك 

النا�س والفَلك
ا�ستبيان حول اهتمام املجتمع بالفَلك والأجرام ال�سماوية

• �سباح جا�سم-ح�سني ال�سالمي

اأق�ضام علمية  فتح  اىل �ضرورة   %75 اأ�ضار    •
خا�ضة بالفَلك يف اجلامعات واملعاهد العراقية، 

فيما بنّيَ 25% اأن ال�ضرورة لذلك.

قراءة  بالكامل يف  يلتزمون  اأنهم  قال %30    •
اأعمال واأدعية معينة بداية كل �ضهر، يف حني 
واأ�ضار  بذلك،  اأحياناً  يلتزمون  اأنهم   %60 بنّيَ 

10% فقط اىل عدم اهتمامهم.
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ي�سري اىل مت�سك املجتمع فيما يخ�ض االلتزام 
بامل�ستحبات والواجبات ال�سرعية.

اأما بالن�سبة لالهتمام باأداء ال�سلوات املرتبطة 
بالظواهر الفلكية مثل الك�سوف واخل�سوف وغريها 
فقد قال قرابة ن�سف امل�ستطلعة اآراوؤهم انهم يوؤدون 

�سالة االآيات فرادى وبلغت ن�سبتهم 48%, يف حني 
اأ�سارت ن�سبة مقاربة اىل عدم التزامهم باأداء �سالة 

االآيات فبلغت 43%, بينما قال 9% فقط انهم يحر�سون 
على اأداء تلك ال�سلوات جماعة.

ويف �ساأن اآخر يتعّلق باختالف امل�سلمني حول التاريخ 
الهجري ن�سبة اىل اختالف اآراء علماء ال�سريعة 

وتاأثريات ذلك على املجتمع عموماً, قال اأكرث من 
الن�سف اأنهم يتفهمون االختالف وي�سّلمون به وبلغت 

ن�سبتهم 55%, فيما بنّيَ 25% اأنهم ي�سّلمون به فقط, 
واأ�سار الباقون اىل اأن االأمر مبهم لديهم وبلغت 

ن�سبتهم %20. 
وت�سري الن�سبة الكبرية هذه اىل وعي املجتمع عموماً 

مباهية االختالف احلا�سل حول التاريخ الهجري 
وتفهمهم لهذا االختالف.

اأما فيما يتعلق باإهمال موؤ�س�سات التعليم احلكومية 
الخت�سا�ض علم الفلك وعدم وجود اأي ق�سم لهذا 

الِعلم يف اجلامعات واملعاهد العراقية فقد دَعْت ن�سبة 
�ساحقة من الذين ا�سُتطلعت اآراوؤهم اىل �سرورة 

فتح اأق�سام علمية للفلَك وبلغت 75%, يف حني قال ما 
ن�سبتهم 15% باأن ذلك ال داعي له لعدم حاجة املجتمع 

اليه, واأ�سار 10% انهم ال ميتلكون اإجابة.
وبنظرة متفح�سة لواقع احلال يف موؤ�س�سات التعليم 

وخلوها من اأق�سام متخ�س�سة بِعلم الفلَك وموازاة 

ذلك باالآراء الداعية ل�سرورة مواكبة هذا الِعلم تت�سح 
احلاجة املا�ّسة اىل االلتفات من جديد لهذا العلم 

الذي ال يقّل �ساأنا عن �سواه من العلوم.
ويف �ساأن اآخر يتعلق بن�سرات االأنواء اجلوية التي 

تقدمها و�سائل االإعالم املختلفة وم�ستوى القناعة 
للمواطن بالتوقعات التي تعلنها هذه الن�سرات, اأفاد 
ثلَثا امل�ستطلَعة اآراوؤهم ان تلك الن�سرات اأحياناً تكون 

�سحيحة وبلغت ن�سبتهم 65%, فيما قال 25% اأنهم 
يعتقدون ب�سحة هذه االخبار, وقد كانت ن�سبة الذين 

ال يعتقدون ب�سحة تلك الن�سرات نهائياً 10% فقط.
وعند اال�ستفهام عن مدى وعي االأفراد يف جمال 

العلوم الفلكية وهل اأن املعلومات الب�سيطة التي 
اكت�سبوها خالل مراحل معينة من درا�ستهم باقية يف 
الذهن اأم تال�ست مبرور الزمن, قال 20% فقط انهم 

ال زالوا يحتفظون باملعلومات كما تلّقوها, يف حني اأكد 
قرابة الثلثني بقاء ال�سيء القليل من تلك املعلومات 
وبلغت ن�سبتهم 63%, واأ�سار 17% من امل�ستطلَعني اىل 

عدم بقاء اي قدر ولو ب�سيط من املعلومات الفلكية 
التي تلقوها يف فرتات �سابقة.

واخُتتم اال�ستبيان ب�سوؤال حول قناعة �سرائح املجتمع 
بالربامج االعالمية اخلا�سة باالأبراج والتي تعرّب 

يف العادة عن احلظوظ واحلاالت النف�سية وغريها, 
قالت اأغلبية امل�ستطلَعني انهم ال يعتقدون ب�سحة هذه 

التوقعات وبلغت ن�سبتهم 75%, بينما قال 15% انهم 
يعتقدون ب�سحة عالقة االأبراج باحلظ دون املنّجمني, 

وعرّبَ 10% فقط عن اعتقادهم ب�سحة الق�سية 
واملنّجمني بنف�ض الوقت.

اال�ضتطالع  �ضملهم  الذين  من   %55 قال    •
ع القمر ودورانه ال�ضهري،  انهم يتابعون موا�ضِ

يف حني قال 14% انهم ال يبدون اهتماماً.
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مبعناه اخلا�س وبينه مبعناه العام
اخللط بني مفهوم اأهل البيت

اجلزء الثاين

ن�س قول امل�ستبه: الآية لي�س فيها اأن اهلل اأذهب عنهم الرج�س، لأن هذه الإرادة اإرادة �سرعية، اإرادة 
حمبة، وهي غري الإرادة القدرية، يعني اأن اهلل يحب اأن يذهب عنكم الرج�س، ول �سك اأن اهلل اأذهب 
الرج�س عن فاطمة واحل�سن واحل�سني وعلي وزوجات النبي )�سلى اهلل عليه واآله و�سلم(واآل عقيل واآل 
جعفر واآل عبا�س، ولكن الإرادة هنا يف هذه الآية هي الإرادة ال�سرعية، ولذلك يف احلديث نف�سه اأن النبي 
ملا جللهم بالك�ساء قال: اللهم هوؤلء اأهل بيتي اأذهب عنهم الرج�س، فاإذا كان اهلل اأذهب عنهم الرج�س 

ملاذا يدعو لهم باإذهاب الرج�س؟!!
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و�سلنا يف اجلزء ال�سابق اىل تبيان التناق�س يف قول امل�ستبه باأن الإرادة يف اآية 
التطهري اإرادة ت�سريعية لأنها اإذا كانت الآية تفيد اأن اهلل اأذهب عن املخاطبني بها 
الرج�س وطهرهم تطهريا فقطعا ل تكون الإرادة فيها اإرادة ت�سريعية بل تكوينية، 

ولتاأكيد اأن الإرادة يف اآية التطهري تكوينية ولي�ست ت�سريعية نقول:

الإرادة يف اآية التطهري  تكوينية ل ت�شريعية
اأول: اإن الإرادة تنق�سم اإىل ق�سمني؛ الإرادة التكوينية والإرادة الت�سريعية، والإرادة 
التكوينية هي اإرادة ال�سخ�س �سدور الفعل عنه بنف�سه من دون تخلل اإرادة غريه 
يف �سدوره، كما يف اإرادة اهلل تعاىل خلق العامل واإيجاد الأر�س وال�سماء، وكاإرادة 
الإن�سان الأكل وال�سرب، اأما الإرادة الت�سريعية فهي اإرادة ال�سخ�س �سدور الفعل 
عن غريه باإرادته واختياره، كاإرادة اهلل عز وجل من عباده مثال ال�سالة وال�سوم 
يف  والإرادة  منهم،  اإرادة  تخلل  بدون  ح�سولها  جمرد  ل  واختيارهم  باإرادتهم 
اآية التطهري من الق�سم الأول )تكوينية( فالآية الكرمية م�سدرة باأداة احل�سر 
)اإمنا( وهي من اأقوى اأدوات احل�سر يف اللغة العربية، وتفيد اإثبات ما بعدها 

ونفي ما عداه.
يقول ابن منظور: ))ومعنى اإمنا اإثبات ملا يذكر بعدها ونفي ما �سواه كقوله: واإمنا 

يدافع عن اأح�سابهم اأنا ومثلي، املعنى ما يدافع عن اأح�سابهم اإل اأنا ومثلي((.
وعلى �سوء ذلك فالآية تثبت اإذهاب الرج�س والتطهري للمخاَطبني بها )اأ�سحاب 
الك�ساء( وتك�سف عن حتقق ع�سمتهم، ولو قلنا باأن الإرادة من الق�سم الثاين 
)الت�سريعية( فيكون معنى الآية، اإمنا �سرعنا لكم - اأهل البيت - الأحكام لنذهب 
احل�سر  مع  يتنافى  لالإرادة  التف�سري  وهذا  تطهريا،  ونطهركم  الرج�س  عنكم 
اإذهاب  الأحكام  ت�سريع  الغاية من  اأن  املعلوم  فمن  )اإمنا(  لفظة  امل�ستفاد من 
اأهل البيت )عليهم ال�سالم(، ول  الرج�س عن جميع املكلفني ل عن خ�سو�س 
خ�سو�سية لهم يف ت�سريع الأحكام ولي�ست لهم اأحكام م�ستقلة عن اأحكام بقية 
املكلفني لأنها اإن�ساء وطلب للتطهري واإذهاب للرج�س من املخاطبني بها، وكما اأن 
املراد مطلوب من اأهل البيت فهو مطلوب ومراد من غريهم من بقية املكلفني، 
فيكون احل�سر لغوًا وحا�سا هلل اأن يكون يف كالمه ما هو لغو، وهذا خري �ساهد 
على اأن الآية لي�ست ب�سدد الإن�ساء والطلب كما يدعي امل�ستبه بل هو اإخبار عن 

اأمر خارجي متحقق، وهذا ل ين�سجم اإل مع الإرادة التكوينية.

الغر�س من الدعاء
لهم  يدعو  ملاذا  الرج�س  عنهم  اأذهب  اهلل  كان  )فاإذا  قوله:  حول  واأما  ثانيا: 
باأن الإرادة يف  اأن ي�ستدل بذلك لإثبات دعواه  اأراد  باإذهاب الرج�س؟!!( حيث 
الآية الكرمية ت�سريعية فجوابه: اأن النبي )�سلى اهلل عليه واآله و�سلم( اأراد من 
البيت، فهو يخاطب اهلل  اأهل  وبيان املق�سودين من  خالل دعائه هذا حتديد 
تعاىل ويحدد يف خطابه اأن هوؤلء هم اأهل بيتي لي�س من اأجل اأن يعرفهم اهلل 
تعاىل لأنه عامل بذلك ل حمالة بل ليعرف النا�س من هم اأهل البيت الذين اأراد 
اهلل تطهريهم واإذهاب الرج�س عنهم، فهذا هو غر�سه �سلوات اهلل و�سالمه عليه 

من هذا الدعاء، واإل فالنتيجة من حيث التحقق حت�سيل حا�سل.
كما اأن هناك وجها اآخر ملثل هذه الأدعية )امل�سمونة النتيجة( وهو الإقرار بالفقر 
واحلاجة ل�ستمرار الفي�س الإلهي وموا�سلته ودوام العطاء الإلهي، فمثال الداعي 
يعلم اأن اهلل �سبحانه وتعاىل اأفا�س عليه النعم تكوينًا ولكنه ي�ساأل اهلل عز وجل 
ويدعوه ا�ستمرارها وموا�سلة الإنعـام بها وعدم زوالها، بل وينزل الدعاء يف مثل 
هذه املوا�سع منزلة ال�سكر واحلمد هلل على النعمة، فهذا النبي )�سلى اهلل عليه 
واآله و�سلم( يقراأ �سورة الفاحتة كل يوم خم�س مرات يف �سالته الواجبة ويقول: 
راَط امْلُ�ْسَتقيَم( فهل اأن النبي )�سلى اهلل عليه واآله و�سلم( مل يكن  )اْهِدنا ال�سِّ

مهتديا عندما يقراأ قوله تعاىل هذا ويطلب من اهلل اأن يهديه؟!!.

الآية  يف  الإرادة  اأن  افرت�سنا  ما  اإذا  امل�ستبه  على  يرد  نف�سه  الإ�سكال  اأن  كما 
ت�سريعية، فما معنى اأن يدعو النبي )�سلى اهلل عليه واآله و�سلم( ربه ويكون معنى 
دعائه: اللهم اجعل اأهل بيتي م�سمولني باأمرك ونهيك واأبعدهم عن الآثار ال�سلبية 
للنواهي بت�سريع النهي وفر�سه عليهم؟! اأو لي�ست اآيات التكليف من اأوامر ونواٍه 
متوجهة باأ�سل اخلطاب والتكليف لهم ولغريهم حتى ياأتي النبي )�سلى اهلل عليه 
واآله و�سلم( ويتوجه بالدعاء هلل �سبحانه وتعاىل اأن: اإلهي ا�سمل اأهل البيت بهذه 
التكاليف؟! األي�س هذا هو الفر�س على القول بالإرادة الت�سريعية؟ فبماذا �سيجيب 

امل�ستبه  على هذا الإ�سكال؟.

بطالن زعمه باأن اهلل اأذهب الرج�س عن زوجات النبي وبني ها�شم 
ثالثا: واأما بالن�سبة لزعمه اأن اهلل �سبحانه وتعاىل اأذهب الرج�س عن زوجات 

النبي )�سلى اهلل عليه واآله و�سلم( وعن بني ها�سم فجوابنا عليه هو:
النبي  زوجات  عن  الرج�س  اأذهب  قد  وتعاىل  �سبحانه  اهلل  باأن  القول  اإن   -1
)�سلى اهلل عليه واآله و�سلم( وعن جميع بني ها�سم يعني اإثبات الع�سمة لكل 
هوؤلء فالرج�س يف لغة العرب هو )القذر( في�سمل كل اأنواع القذارات املعنوية 

منها واملادية.
 يقول ال�سيخ حمي الدين بن العربي يف الباب 29 من فتوحاته: )... اإن الرج�س هو 
القذر عند العرب( وقال الألو�سي يف روح املعاين: )والرج�س يف الأ�سل القذر... 
وقيل يقع على الإثم وعلى العذاب وعلى النجا�سة وعلى النقائ�س، واملراد هنا - 

اأي يف اآية التطهري - ما يعـم ذلك() تف�سري روح املعاين 12/22(.
اآبادي يف القامو�س املحيط: )الرج�س - بك�سر -القذر، ويحرك  وقال الفريوز 
ويفتح بالراء وتك�سر اجليم، واملاأثم وكل ما ا�ستقذر من العمل، والعمل املوؤدي اإىل 

العذاب، وال�سك والعقاب والغ�سب...() القامو�س املحيط 318/2(.
فالرج�س ي�سمل الذنب، وهو اأحد م�ساديقه، وعلى قوله هذا تكون زوجات النبي 
)�سلى اهلل عليه واآله و�سلم( وجميع بني ها�سم مع�سومني من الذنوب، ول قائل 

بذلك من اأمة حممد )�سلى اهلل عليه واآله و�سلم(.
2- اإن امل�ستبه مل ياأت بدليل واحد يثبت به زعمه هذا اأو يوؤيده به واآية التطهري 
اإرادة ت�سريعية )اإرادة  ل ت�سلح دليال عنده لذلك، لأنه يدعي اأن الإرادة فيها 
اأو اعتمد عليه  اإليه  اإرادة تكوينية، فما هو الدليل الذي ا�ستند  حمبة( ولي�ست 
ليقول زاعما اأن اهلل �سبحانه وتعاىل اأذهب الرج�س عن زوجات النبي )�سلى اهلل 

عليه واآله و�سلم( واآل عقيل واآل جعفر واآل عبا�س؟!.

اإذهاب الرج�س عن كل موؤمن
قال امل�ستبه: )خام�سا: اإن اهلل تبارك وتعاىل يريد اإذهاب الرج�س عن كل واحد 
وعن كل موؤمن، ولذلك اأمر النبي الإن�سان اإذا اأراد اأن ي�سلي اأن يجتنب اأماكن 
ْر( )3( واأمــــر بالو�ســـوء واأمر بالغت�سال عند  الو�سخ، وقال اهلل: )َوِثياَبَك َفَطهِّ

اجلنابة( )حقبة من التاريخ 191 - 192(.
اأقول: مما ل �سك فيه اأن اهلل �سبحانه وتعاىل اأراد لكل م�سلم اأن يطهر نف�سه 
من جميع الأرجا�س املادية واملعنوية ولي�س خ�سو�س ما ذكره، وذلك من خالل 
امتثاله التكاليف والتوجيهات الإلهية املتوجه اإليه الواردة �سمن الكتاب العزيز 
وعن طريق النبي )�سلى اهلل عليه واآله و�سلم(، ومعلوم اأن ذلك مراده �سبحانه 
وتعاىل من خالل اإرادته الت�سريعية، اأما الإرادة يف اآية التطهري فتكوينية، لأنه 
�سبحانه وتعاىل ح�سر فيها اإذهاب الرج�س عن خ�سو�س املخاطبني فيها وهم 
اأهل البيت )عليهم ال�سالم( ملكان اأداة احل�سر )اإمنا( فما يف اآية التطهري اإخبار 
عن حتقق املراد لأن املراد بهذا النوع من الإرادة حتمي الوقوع والتحقق، فما 

ذكره يف هذا الوجه حجة عليه ل له.
• ح�سن عبد اهلل
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ال�شعائر  يف  امل�شاركة  نطاق  تو�شع  مع 
املوروث  بني  اأ�شكالها  وتلون  احل�شينية 
ال�شعائر  هذه  �شكل  كان  واأيًا  واملعا�شر، 
ل  فاإنها  خاللها  من  تنفذ  التي  والهيئة 
تزال مو�شع ت�شاوؤليِ وا�شتفهام املراقبني يف 
العراق بعد اأن عزوها من حيث ال�شخامة 
اإل  فرتة الكبت واملنع الذي كان مفرو�شا 
عليها اإبان احلكم ال�شابق، وتوقع بع�شهم 
�شترتاجع  ال�شنوات  اأنها ومن خالل م�شي 
حتما ويقل عدد امل�شاركني فيها تدريجيًا، 
املطلق  وال�شماح  واحلرية  النفتاح  لأن 
لكل اأ�شكالها �شيقو�شها بينما الواقع ي�شري 

اإل خالف ذلك، فلماذا؟ 
وتختلف  ب�شهولة  به  ُيلّم  ل  قد  �شوؤال 
عليه الإجابات بني غيبية مطلقة متعلقة 
للح�شني  تنظر  التي  املقد�شة  بالذات 
)عليه ال�شالم( على اأنه اأعطى كل ما ميلك 
هلل فالبد من املُجازاة بالذكر اخلالد له، 
الأزمنة،  مّر  على  القلوب  يف  حبه  وبعث 
وكل ح�شب م�شربه وعقيدته، وبني واقعية 
من حيث �شاأن العظماء يف التاريخ، وتعدد 

اآفاق البحث والتحليل حول �شخ�شياتهم 
و�شّر ارتباط النا�س بهم.

احل�شني )عليه ال�شالم( هوية
واحل�سني )عليه ال�سالم( بالن�سبة للعراقيني بالذات 
وملحبيه عامة لي�س كباقي العظماء فله ميزة الهوية، 
هوية فكرية وثقافية وعقائدية ومذهبية من جانب، 
من  والتقاليدية  العرفية  باأبعاده  �سعبي  وموروث 
جانب اآخر، فاإذا ما اأ�ساب املوروث الجتماعي �سيء 
من ال�سرر وال�سعف ل�سبب ما قّومُه الفكر والثقافة 
بع�سرات  تر�سخت  التي  العقيدة  روح  فيه  ونفخت 
)�سلى  الأكرم  الر�سول  من  والروايات  الأحاديث 
ال�سالم(،  )عليهم  والأئمة  و�سّلم(  واآله  عليه  اهلل 
العراق  يف  ملحبيه  هوية  ال�سالم(  )عليه  فاحل�سني 
ول معنى لوجود الإن�سان بال هوية فاإذا قلت العراق 
قلت احل�سني واإذا قلت احل�سني ذكرت العراق ب�سكل 
عفوي، وقد يغلب اأن يكون احل�سني )عليه ال�سالم( 
كموروث اجتماعي واأعراف وتقاليد �سعبية وعاطفة 
جيا�سة على كونه موروثًا ثقافيًا وعقائديًا ومذهبيًا يف 
زمن ما، وقد يكون العك�س يف زمن اآخر تبعًا لطبيعة 
املرحلة والوعي ال�سائد فيها، ولي�س هناك من �سرورة 

لأن يحارب اأحد اجلانبني الآخر ويجعله ِنّدًا له على 
نحو الإبطال وال�سدية، بل املالئم اأن يطرح كل فريق 

روؤاه ونتاجاته و�سيختار النا�س ح�سب ما ينا�سبهم.
من  جزء  ال�سالم(  )عليه  باحل�سني  ارتباطنا  اإّن 
اأي�سًا  وهو  �سخ�سياتنا  ي�سكل  الذي  الهائل  اخلزين 
الواقعة، وحماولة  فيه  وقعت  الذي  بالزمان  ارتباط 
القوانني  طريق  عن  الرباط  هذا  وتقطيع  الف�سل 
لأنها  النقد اجلارح هي حماولة عابثة،  اأو  احلازمة 
تعبث بالرتاث ب�سكل فو�سوي وعبثية كونها تخبط ل 

يو�سل �ساحبه اإل اىل اخل�سران والهزمية.
فيه  تبادل  قد  العام  هذا  اأّن  اىل  الإ�سارة  اأوّد  وهنا 
ال�سنة  راأ�س  التهاين مبنا�سبة  العراقيني  من  الكثري 
اأكرث  العراقيني  للم�سيحيني  تودد  وهناك  امليالدية 
من اأي عام، وذلك ب�سبب ما عرب عنه امل�سيحيون من 
احرتام مل�ساعر العراقيني وعدم اإقامتهم الحتفالت 
ال�سالم(  )عليه  امل�سيح  ال�سيد  ميالد  مبنا�سبة 
ا�ستثمر  كيف  فلنتاأمل  عا�سوراء،  يف  �سادف  حينما 
امل�سيحيون هذه ال�سعرية ل�سالح اأنف�سهم وال�سالح 
الوطني، وباإمكان كل القادة ال�سيا�سيني والدينيني اأن 
يجعلوا من مو�سوعة ال�سعائر احل�سينية بابًا وا�سعًا 
للرتاحم والود والألفة والوحدة بني العراقيني، )اإِنَّ 

ّيُة   ُر احُل�َشينيِ ال�شعائيِ
ّيٌة ُهوّيٌة َوَق�شيِ

• حميد الطريف
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ْمَع َوُهَو  يِف َذِلَك َلِذْكَرى مِلَن َكاَن َلُه َقْلٌب اأَْو اأَْلَقى ال�سَّ
�َسِهيٌد( )37( �سورة ق.

وقد يت�ساءل البع�س ونحن ب�سدد ال�سعائر احل�سينية 
ال�سعائر  لهذه  والعلمية  القت�سادية  الأ�سرار  حول 
ونفقاتها  الزمنية  مددها  يف  تتو�سع  اأخذت  اأن  بعد 

القت�سادية.
 ونود الإجابة عن هذا الت�ساوؤل مبو�سوعية تامة اإذ 
اأّن العراق لي�س بدعًا من الدول يف م�ساألة الحتفالت 
يتوزع  الأمر  اإن  بل  الدينية،  واملنا�سبات  ال�سعبية 
على كل دول العامل �سواء كانت متقدمة اأو نامية اأو 
اثنتي  من  اأكرث  لديهم  مثال،  اليابان  ففي  متخلفة، 
ع�سرة منا�سبة دينية ووطنية يف العام وتت�سل بع�س 
اأعيادهم لت�سكل ما يعرف عندهم بالأ�سبوع الذهبي 
وكله عطلة ويبداأ من يوم )�سووا 29 / ني�سان( حتى 
اأي�سا عيد وطني  اأيار( ولديهم  عيد الأطفال )5 / 
اآخر يطلقون عليه عيد احرتام امل�سنني ي�سادف ثالث 
يوم اثنني من اأيلول من كل عام ياأخذون فيه اإجازة 

لثالثة اأيام مت�سلة بال�سبت والأحد.
ونحن نقّر اأن هناك تاأثريًا على التعليم ولكن ال�سبب 
يكمن يف اأننا ل نعمل باقي الأيام كما يجب، فلو اأننا 
حر�سنا على اأداء الواجب كما مقرر ملا كان يف الأمر 
م�سكلة، كما اإن هناك مردودات اإيجابية على امل�ستوى 

القت�سادي اإذ اأن تعظيم هذه ال�سعائر �سيجلب املزيد 
من الزائرين وال�سياح �سواء للم�ساركة بهذه املنا�سبة 
مردودات  من  لل�سياحة  ما  يخفى  ول  لالطالع،  اأو 
اقت�سادية، فهناك دول تنفق ماليني الدولرات من 
عالمة  يكون  متميز  فولكلوري  كرنفال  اإقامة  اأجل 

بارزة لتلك الدولة ويح�سره ال�سياح من دول اأخرى.

احل�شني )عليه ال�شالم(ق�شية
ما تقدم كان حول اأّن احل�سني )عليه ال�سالم( ميثل 
هوية وطن وهوية �سعب ولكن احل�سني )عليه ال�سالم( 
هو ق�سية كذلك، وهي م�ستمرة يف التفاعل مع الو�سط 
اجلماهريي وموؤثرة فيه، فتتج�سد بالأبعاد ال�سيا�سية 
جدلية  وهي  احلكم  ونظام  واملحكوم  احلاكم  حول 
الآخر  دون  ب�سعب  ول  غريه  دون  بزمان  تخت�س  ل 
فاحلكم كموؤ�س�سات ود�ستور و�سرعة ق�ساء وقوانني 
كرئي�س كيف هو  ك�سلطان،  اأول،  كم�سوؤول  واحلاكم 
؟ جائر اأم عادل وملتزم بالنظام وموؤ�س�ساته ام ل؟ 
بعيد؟  اأم  واهتماماتهم  النا�س  تطلعات  من  وقريب 
واملحكومون هل هم همج رعاع ينعقون وراء كل ناعق 
متابعون  هم  وهل  النجاة؟  �سبيل  على  متعلمون  اأم 
واعون اأم غافلون لهون عما يراد بهم ؟ اأ�سئلة كثرية 

تثريها �سعائر احل�سني )عليه ال�سالم(. 

اإّن احل�سني )عليه ال�سالم( يعني ا�ستعرا�سًا م�ستمرًا 
العدل  فمفاهيم  الب�سرية  بالذات  ملت�سقة  ملفاهيم 
والقوة  الغلبة  و�سلطة  ال�سلطة  و�سرعية  واجلور 
والقهر مفاهيم ل تنف�سل عن حياة النا�س ولكنها مع 
�سعائر احل�سني تكون اأقرب لوجدانهم واأحا�سي�سهم، 
فا�ستذكاره ا�ستذكار لب�ساعة الظلم و�سوء اآثاره على 
الأمة، مما يعني ال�ستنكار وال�ستهجان له، وهو يعني 
اأي�سا طلبًا ورغبة يف اإر�ساء النظام العادل و�سرعية 

احلكم.
ال�سالم(  )عليه  احل�سني  حمبو  يجيد  ل  وقد   
وقد  املفاهيم  هذه  عن  وجلي  وا�سح  ب�سكل  التعبري 
ل  وقد  و�سفوفهم  �سوؤونهم  تنظيم  ي�ستطيعون  ل 
لكنهم  عادل،  تن�سيب  اأو  ظامل  اإزاحة  ي�ستطيعون 
حني  ي�ستذكرون احل�سني )عليه ال�سالم( مع وجود 
الّظَلَمة وبقاء اأنظمة القهر والغلبة فاإنهم ينف�سلون 
ذلك  الظامل  وي�ست�سعر  ودواخلهم  باأرواحهم  عنها 
فيه  مبالغ  ب�سكل  ال�سعائر  هذه  بتاأييد  اإما  فيندفع، 
لدعم احل�سني )عليه ال�سالم( و�سعائره تعبريا منه 
باأنه لي�س بالظامل اأو الغا�سب، اأو بال�سرب بقوة على 
هذه ال�سعائر وحماولة منعها وحماربتها لأنها تذكره 
بظلمه وي�ست�سعر رف�سه ورف�س نظامه من خاللها، 
وتقومي  ذاته  ملراجعة  يندفع  الأ�سلح  وهي  واأخرى 

م�ساراته مبا يتالءم والعدل ومراعاة حقوق الرعية.
من هنا فاإن الت�ساق احل�سني )عليه ال�سالم( مبحبيه 
لي�س حم�سورا مبقطع زمني اأو بقعة جغرافية بل هو 
ومهما  الب�سرية  النف�س  ونزعات  بفطرة  الت�ساق 
واملوروث  الدرامي  الت�سوير  يف  ال�سعائر  بالغت 
ال�سعبي واأ�سافت من اأ�سكال العاطفة فاإنها ل تنف�سل 
عن مو�سوعة العدل واحلرية ورف�س الظلم ومقارعة 

الظاملني وتوؤثر ب�سكل اإيجابي يف نفو�س املحبني.
ورغم اإن كالمنا ال�سابق لي�س ب�سدد التغيري ومتطلباته 
ومتى يتحقق، واإمنا كان يف ال�سعائر احل�سينية بحد 
ذاتها وهل هي ايجابية اأم �سلبية، اإل اأنه من املنا�سب 
الإ�سارة ب�سيء مهم واأ�سا�سي وخمت�سر اأن اأي تغيري 
اأو اإ�سالح �سيحتاج اىل م�ساعفة اجلهد يف حال عدم 
اأبرزها  لعل  لأ�سباب  العراق  ال�سعائر يف  وجود هذه 
ال�سالم(  )عليه  احل�سني  حمبي  تعبئة  �سهولة  هو 
والفداء  الت�سحية  اىل  املوحية  ال�سعائر  خالل  من 
ولكن يجب الإقرار اأي�سا بوجوب اأن نلت�سق بعقيدة 

احل�سني عن وعي وادراك كاملني.

اإن احل�سني )عليه 
هوية  ــــالم(  الــــ�ــــس
معنى  وال  ملحبيه 
االإن�سان  لـــوجـــود 

بال هوية
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ومن املعروف:
املتواترة:  نعمه  على  تعاىل  اهلل  • �سكر 

املجيد:  كتابه  يف  وتعاىل  �سبحانه  اهلل  قال 
وجّل:  عّز  وقال  اهلل(  نعمٍة فمن  بكم من  )وما 
اأنعمت  التي  نعمتك  اأ�سكر  اأن  اأوزعني  )ربِّ 
تر�ساه(.  �ساحلاً  اأعمل  واأن  والديَّ  وعلى  عليَّ 

 

ال�سالم  عليه  ال�سادق  عبداهلل  اأبي  االإمام  وعن 
بالغة  بنعمة  عبد  على  اهلل  اأنعم  »ما  قال:  اأّنه 
حمده  كان  ِااّل  عليها,  اهلل  فحمد  بلغت,  ما 
واأوزن«.  واأعظم  النعمة  تلك  من  اأف�سل   هلل 

تعاىل:  باهلل  الظّن  • ح�سن 
فعن االإمام اأبي جعفر الباقر عليه ال�سالم اأّنه قال: 
»وجدنا يف كتاب علي عليه ال�سالم اأن ر�سول اهلل 
�سلى اهلل عليه واآله قال على منربه: والذي ال ِاله 
ِااّل هو ما اُعطي موؤمن قط خري الدنيا وااَلخرة 
خلقه«.  وُح�سن  ورجائه  باهلل  ظّنه  بح�سن  ِااّل 

 

والّنفع  والعمر  الّرزق  يف  تعاىل  باهلل  • اليقني 
وال�سّر: 

فعن االإمام علي عليه ال�سالم اأّنه قال: »ال يجد 
مل  اأ�سابه  ما  اأن  يعلم  حّتى  االإميان  طعم  عبد 
لي�سيبه,  يكن  مل  اأخطاأه  ما  واأن  ليخطئه  يكن 

واأن ال�سارَّ الّنافع هو اهلل عّز وجّل«

فتاوى  وفق  �شرعية  م�شائل 

م�شتل من كتاب الفتاوى املي�شرة
حوارية الأمر باملعروف والنهي عن املنكر

املرجع الديني الأعلى �سماحة اآية اهلل العظمى 
ال�شيد علي احل�شيني ال�شي�شتاين )دام ظله الوارف(

قال اأبو عبداهلل عليه ال�شالم: الأمر باملعروف 
والنهي عن املنكر خلقان من خلق اهلل

الأمر باملعروف 
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�ض: يكرث ال�سوؤال عن االأغاين املحللة واالأغاين املحرمة, فهل 
تثري  التي  تلك  هي  املحرمة  االأغاين  اأن  نقول  اأن  ن�ستطيع 
الغرائز اجلن�سية ال�سهوانية وتدعو اإىل االبتذال وامليوعة اأما 
االأغاين التي ال تثري الغرائز الهابطة والتي ت�سمو بالنفو�ض 
ب�سرية  تتغنى  التي  كاالأغاين  رفيع  م�ستوى  اإىل  واالأفكار 
النبي حممد)�ض( اأو مبدح االأئمة)ع( اأو االأغاين واالأنا�سيد 

احلما�سية, واأ�سرابها اأغان حمللة؟
ب�شمه تعال

الغناء حرام كله، وهو على املختار: الكالم اللهوي الذي يوؤتى به 
بالحلان املتعارفة عند اهل اللهو واللعب، ويلحق به يف احلرمة قراءة 

القراآن الكرمي والدعية املباركة بهذه الحلان، واما قراءة ما �شوى 
ذلك من الكالم غري اللهوي – كالنا�شيد واملدائح- بالحلان الغنائية 

فحرمتها تبتني على الحتياط اللزومي.

حتى  اجلال�سني  كل  القادم  ي�سافح  الدول  بع�ض  يف  �ض: 
الن�ساء دون تلذذ ولو امتنع عن م�سافحة الن�ساء اأثار �سلوكه 
مما  لها  واحتقارا  للمراة  اإ�ساءة  يعده  ما  وغالبا  اال�ستغراب 

ينعك�ض �سلبا على نظرتهم اإليه, فهل يجوز م�سافحتهن؟

ذلك  له  يتي�شر  ل  ولو  مثال،  الكفوف  بلب�س  املوقف  وليعالج  يجوز،  ل 
ووجد اأن يف المتناع عن امل�شافحة حرجا �شديدا ل يتحمل عادة جازت 

له عندئذ واهلل العال.

مكتب 
ال�شيد ال�شي�شتاين يف النجف الأ�شرف

اأجوبة امل�شائل ال�شرعية

م�شافحة الن�شاء الأغاين املحرمة
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بني ال�َشلب والإيجاب

الربملان 
العراقي

• �سباح جا�سم- ح�سني ال�سالمي

اأفرزت العملية ال�سيا�سية التي اأعقبت التغيري يف العراق العديد 
من اأوجه التحول الإيجابي مبا فيها النتخابات احلرة النزيهة 
ومبداأ تداول ال�سلطة ال�سلمي وحرية الراأي والفكر والتعبري، 
املا�سي  �سوائب  من  الكثري  من  ت�سلم  مل  العملية  تلك  ولكن 
وموؤثرات احلا�سر الذي فر�سته مبادئ عقيمة كاملحا�س�سة 
احلزبية والمتيازات غري املعقولة لبع�س ال�سرائح على ح�ساب 

اأخرى تعي�س يف فقر مدقع.
ال�سابق يف  العراقي  الربملان  عا�س  الهموم  �ساكلة هذه  وعلى 
موقع تبايٍن وتذبذٍب كبريين مب�ستوى الأداء فيما يخ�س قوانني 
ومكت�سبات كانت يف غاية الأهمية بالن�سبة للمواطن، ومن هنا 
خ�س�ست جملة )الرو�سة احل�سينية( لقاء الزوار لهذا العدد 
الربملان  عن  املواطنني  انطباعات  على  ال�سوء  ت�سليط  حول 
لي�ست�سهد  واأداء،  اإجنازات  من  قدّمه  ما  وم�ستوى  ال�سابق 
الربملان احلـــــــــــــــــــــايل ببع�س تلك الآراء وي�سعى ل�ستخال�س 

ميكن  تداركها  خالل  من  التي  اخللل  نقاط  وا�ست�سفاف 
النطالق نحو الت�سحيح والتغيري الذي راح ينادي 

به اجلميع.
الأعرجي  ح�سني  رائد  الزائر  يقول 

اأع�ساء  تغّيب  كان  الديوانية،"  من 
ح�سور  عن  املتكرر  الربملان 

�سور  من  �سورة  اجلل�سات 
يجب  التي  الالمبالة 

اأ�سبابها  على  تقف  اأن 
امل�سوؤولة  اجلهات 

لهذا  حّدًا  وت�سع 
ل  الذي  الت�سرف 
جند له و�سفًا �سوى 

انطباعات الزائرين حول اأداء الربملان 
وتطلعاتهم امل�ستقبلية
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الت�سيب وعدم الإن�سباط".
نحو  بحزم  امل�سي  يتوجب  الأعرجي،"  وي�سيف 
فاإنه  واإل  الربملان  اأجله  من  ُوجد  الذي  الهدف 
الذي  الو�سع  لأن  عليه،  رقابة  اإىل  بحاجة  �سيكون 
النقطة  هذه  يف  وبخا�سة  مزِرٍ  �سابقًا  يعي�سه  كان 
التي لحظها وانتقدها جميع اأبناء ال�سعب العراقي 
وبالتايل فاإنه يحتاج اإىل اآلية رادعة لإجبار املتغيبني 

على احل�سور".
فيما يرى الزائر قا�سم حمادي، من اأهايل الكفل،" 
اأن الفرتة التي �سارف الربملان ال�سابق على نهايته 
فيها كانت حرجة جدًا، ولالأ�سف فقد بقيت قوانني 
اأو  قراءة  حتى  ول  اإقرار  غري  من  مهمة  عديدة 
مراجعة"، وال�سبب كما يقول حمادي هو" ان�سغال 
اأع�ساء الربملان بحمالتهم النتخابية فيما البع�س 
عدم  ب�سبب  اجلل�سات  ح�سور  عن  يتخلف  الآخر 

تر�سيحه للدورة القادمة".
قال،" لميكن  بغداد  من  عطية  رزاق  الزائر  لكن 
التجاذبات  ورغم  ال�سابق  الربملان  اأن  نن�سى  اأن 
القوانني  من  بع�س  اإقرار  ا�ستطاع  قد  ال�سيا�سية 
الهامة للبلد، ولنن�سى اأن هناك �سغوط حما�س�سة 
وم�سالح حزبية كانت تتحكم باأداء الربملان حيث 
اأنه لكل من الكتل م�ساحلها وطموحاتها اخلا�سة 

التي تريد حتقيقها".
وي�سيف عطية،" مع ذلك فاإن النا�س تنتقد الربملان 
ال�سابق من ناحية اإ�ساعته للوقت دون اإقرار قوانني 

النفط  قانون  مثل  م�سريية 
الأحزاب  وقانون  والغاز 
حماية  وقانون  ال�سيا�سية 

ال�سحفيني وغريها الكثري".
فيما قال الزائر �سالح حممد 
ما  اأن  اأعتقد  الكوفة،"  من 
الربملان  يف  اأي  �سابقا-  جرى 
دفع  اأنه  املوؤكد  من  ال�سابق- 

النا�س يف هذه النتخابات لأن يراعوا الدقة يف اختيار 
املر�سح، ويعرفون ملن يعطون اأ�سواتهم، وعلى الأخوة 
امل�سوؤولني �سواء يف الربملان اأو يف املوؤ�س�سات الأخرى 
ويت�سرفوا  الن�سباط  من  عاٍل  مب�ستوى  يكونوا  اأن 
ال�سارع  يف  كثرية  مالحظات  فثمة  دولة،  كرجال 
العراقي عن عدم اللتزام من ِقبل اأع�ساء الربملان 
ال�سابق، ومن املعيب جدًا اأن تتكرر تلك املالحظات 
على الربملان احلايل، الذي من املوؤمل منه اأن يراعي 

الت�سحيات اجل�سيمة التي قدمها ال�سعب العراقي يف 
�سبيله، واأن ل تكون �سورة املا�سي القامتة التي �سبغ 

بها اأداء الربملان واحلكومة هي ال�سائدة.
وقال الزائر حممد علي الن�سراوي من الب�سرة،" 
حد  و�سع  املعنيني  من  يتطلب  احلايل  و�سعنا  اإن 
الدولة  مفا�سل  يف  امل�ست�سري  والف�ساد  للعبث 
وحماربة جميع الأ�سباب التي اأدت اإىل ذلك �سواء 
كانت املحا�س�سات احلزبية اأو امل�سالح الفئوية اأو 

غري ذلك، وحتى ل يوؤخذ النا�س 
عن  ال�ساكت  لأن  ب�سكوتهم 
احلق �سيطان اأخر�س، لذا لبد 
موقع  من  الف�ساد  حماربة  من 
الت�سريع،  موقع  ومن  القرار 
م�سوؤوليات  من  بالطبع  وهذا 
اأن  يجب  كان  الذي  الربملان 
عملية  خطط  بو�سع  ي�ساهم 
الت�سدي  يف  احلكومة  ت�ساعد 
�سكل من  -باأي  واملنع  باأنواعه،  الف�ساد  واحلد من 
اإىل  والإنتهازيني  النفعيني  و�سول  من  الأ�سكال- 

مراكز ال�سلطات املختلفة".
وقد كان للزائر حممد فخري جا�سم، من ذي قار، 
بها  التي خرَج  النتائج  توا�سع  فيه  اآخر معلاًل  راأي 
الدول ل  اأن  نن�سى  ال�سابق حيث قال،" ل  الربملان 
تبنى ب�سنوات قليلة فقد كان العراق دولة حمطمة 
التدمري،  اأ�سد  ودمرها  البائد  البعث  نظام  خربها 
ولكننا اليوم نحاول جاهدين اإعادة الإعمار، لذلك 
ب�سرورة  النتخابات  قبيل  اأبناء وطننا  كنا نطالب 
اختيار النواب الذين يتحلون بروح امل�سوؤولية والذين 
القوانني  باإ�سدار  املواطن  راحة  على  �سي�سهرون 
ال�سيا�سية  الأحداث  ملجريات  امل�ستمرة  واملتابعة 
والقت�سادية والجتماعية والت�سرف بروح املواطنة 

اخلالية من الغ�س والتلّون.
وانتهت النتخابات ودخل الربملان اجلديد املعرتك 
الأهداف  من  جمموعة  جعبته  يف  وكل  ال�سيا�سي 
احلمالت  كانت  وقد  حتقيقها،  اإىل  ي�سعى  التي 
النتخابية زاخرة بالوعود وحاملة الكثري من الآمال 
التي  املرتدية  الأو�ساع  اإ�سالح  العراقي يف  لل�سعب 
كان يعي�سها البلد بكل مفا�سله، فهل �سيجني اأبناء 
التي منحها  واأ�سواته  ت�سحياته  ثمرة  ال�سعب  هذا 
جحر  من  املوؤمن  �سيلدغ  اأم  اجلدد؟  ملر�سحيه 

مرتني.. كما قيل؟

يتوجب امل�شي بحزم نحو الهدف والغاية التي ُوجد من اأجلها الربملان العراقي

علىاحلكومة والربملان احلاليني التخلي عن بع�س امل�شالح ال�شخ�شية والنهو�س باملوؤ�ش�شات واإقرار القوانني املعّلقة

اأبناء  �شيجني  هل 
ثمرة  ال�شعب  هذا 
ت�شحياته واأ�شواته 
التي منحها ملر�شحيه 

اجلدد؟
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• ح�سني ال�سالمي

�شناعة عريقة وموروث اجتماعي
وبال �سك فاإن �سناعة العقال لي�ست وليدة اليوم كما 
الكثري  و�سهدت  املراحل  من  العديد  عرب  مرت  اأنها 
من الأزمنة، حتى و�سلت اىل ما هي عليه اليوم، من 

التنوع والتعدد يف الأ�سكال والأحجام.
�ساحب  توّيج،  حميد  اأموري  يقول  ال�سدد  هذا  ويف 

م�سغل ل�سناعة وبيع العقال يف النجف الأ�سرف،)نحن 
نعمل بهذه ال�سناعة منذ �ستني عاما وقد توارثناها اأبًا 
عن جد فاأ�سبحت �سمة لنا وعالمة مميزة لتاريخنا 

يف النجف الأ�سرف(. 
ا�سُتخدم  التي  البلدان  اأول  عن  ال�ستف�سار  وعند 
منطقة  اول  اإن  قائال،)  تويج  حتّدَث  العقال  فيها 
ا�سُتخدم بها العقال هي ال�سعودية وتبعها بعد ذلك 
العراق و�سوريا، واأ�سبح فيما بعد عالمة مميزة بني 
املحافظات العراقية ، اأي ان اأهل الكوت على �سبيل 
يلب�س  فيما  اجلرب(،  )العقال  بلب�س  يتميزون  املثال 
اأهل  اأما  )الطم�س(،  الكبري  العقال  العمارة  اأهل 

الفرات الأو�سط في�ستعملون )ال�سغري الربع(.
املا�سي  القرن  من  ال�ستينيات  توّيج:)يف  واأ�ساف 
ا�ستهَر العراق بالعقال اجلرب الغليظ، اعتمادًا على 

)املرعز املو�سلي(، ويف ال�سبعينيات جاء )ال�سوف 
فرتة  ويف  املو�سلي،  باملرعز  العمل  فرُتَك  اللندين( 
املا�سي  القرن  اأواخر  البلد  �سهدها  التي  احل�سار 

رجعنا نعمل باملرعز املو�سلي مرة اأخرى.
وعن مراحل �سنع العقال حتّدَث توّيج،) نقوم بعملية 
جانبا،  ون�سعها  )باملغزل(  والدرج  والربم  الفتل 
الأ�سواف،  من  تكون  ما  غالبا  التي  باحل�سوة  وناأتي 

قال موروٌث اجتماعي  العيِ
املناف�سة بني امل�ستورد واملحلي

بها  ا�سُتخدم  منطقة  اأول  اإن 
العقال هي ال�سعودية وتبعها بعد 
واأ�سبح  و�سوريا،  العراق  ذلك 
بني  مميزة  عالمة  بعد  فيما 

املحافظات العراقية 

توقُّف  هي  اأملًا  الأكرث  اخل�سارة 
مب�ساف  كانت  وطنية،  م�سانع 
اأف�سل امل�سانع يف العامل باإنتاجها 

اخليوط اأو الي�سامغ 

العالمة  و”الي�شماغ”  قال”  “العيِ ُيعترب 
ال�شنني،  مئات  منذ  العرب  مّيَزت  التي 
تدريجيًا،  بالنح�شار  بداأت  اأنها  اإل 

واقت�شرت حاليًا على �شكان الريف.
قال عرب الزمن من كونه   وقد تطّوَر العيِ
جمرد حبل ُتعَقل به الناقة، اأي تربط 
به، كي ل تتحرك من مكانها، ال رمز 
يفخر به �شكان مناطق وا�شعة من العراق 
اأنواعه  فتعددت  ال�شام،  وبالد  واخلليج 
ل  لكنه  ال�شنني  عرب  اأ�شكاله  واختلفت 
يزال ميثل قيمًا خا�شة عند املهتمني به 
العقال  و�شقوط  والكرامة،  كالكربياء 
ح�شب الأعراف الع�شائرية يعني �شقوطًا 

لتلك القيم.
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اخليط  الوبر،  ال�سعر،  ال�سوف،  الغزل  عليها  ونلفُّ 
النهايات  ن�سع  ثم  الرقبة  اىل  لتنتهي  ال�سناعي( 

)الثومة او اجلوزة( والكركو�سة.
وي�سيف:)الذي يقوم بعملية اللف ي�سمى )الكا�سور( 
�سكل  عن  عبارة  هو  الذي  القالب  اىل  ننقلُه  ثم 
هند�سي، يبداأ بقيا�س معني ثم يزداد عر�سه ح�سب 
احلجم، والتي تبداأ من الربع، ثم الن�س)الن�سف(، 
ب�سربه  نقوم  القالب  يف  ن�سعه  اأن  وبعد  الثلث،  اأو 
 )40-35( بطول  خ�سبة  عن  عبارة  وهي  )باملدّكة( 

�سم وهكذا تتم �سناعة العقال. 

املناف�شة بني امل�شتوَرد واملحلي
ر�سول  ح�سني  �ساألنا  امل�سَغل  من  الآخر  اجلانب  ويف 
تويِّج عن تاأثري العقال امل�ستوَرد على املحلي فقال:)مل 
تتاأثر ال�سناعة املحلية للعقال بامل�ستوَرد، لكن امل�ستورد 

يطلبه ال�سباب ويلب�سونه يف اأغلب الأحيان مع الي�سماغ 
معه  ُيلَب�س  والأبي�س  الأ�سود  الي�سماغ  بينما  الأحمر، 

عقالنا العادي(. 
وعلى �سعيد اآخر يتعلق ب�سحة ممتهني �سناعة العقال 
يقول ح�سني تويِّج،) هنالك نتائج تظهر ملحرتيف هذه 
املهنة منها اآلم الظهر واملفا�سل من جراء اجللو�س 
واتخاذ اأو�ساع معينة يف اأثناء العمل، ورمبا اخل�سارة 
الكرث اأملًا هي توقُّف م�سانع وطنية، كانت مب�ساف 
اأف�سل امل�سانع يف العامل باإنتاجها اخليوط او الي�سامغ 

خ�سو�سا يف املو�سل وكربالء وبغداد(.

قال  تقاليد ترتبط بالعيِ
وُيكمل ح�سني توّيج حديثه ال�سّيق متطرقًا اىل العالقة 
الوثيقة بني الِعقال واملجتمع العربي قائال:) يرتبط 
العقال ارتباطًا وثيقًا بالتقاليد الع�سائرية، فعند وفاة 
اأحد الأ�سخا�س على �سبيل املثال فاإن اأخوته ليلب�سون 
الِعقال طوال اأيام جمل�س العزاء، تعبريًا عن حزنهم 

على فقيدهم«.
بالع�سى  اأولده  ي�سرب  يكن  مل  الأب  وي�سيف،« 
بل  للحيوان،  فالع�سي  اأخطاأوا،  ما  اإذا  لتاأديبهم 
ي�سربهم بالعقال لتاأديبهم وعدم اإذللهم يف الوقت 

نف�سه«.
ويتابع، اإن اإمالة الِعقال اىل مقدمة الراأ�س دللة على 
الدول  تنكي�س  ي�سبه  فهو  جلل،  اأمر  وقوع  اأو  احلزن 
لأعالمها عند موت اأحد الأ�سخا�س البارزين اأو حلول 
كارثة ما، وتعد اإمالة العقال اىل اخللف بدرجة كبرية 
دللة على الكربياء وقوة التحّمل، اأما اإمالته اىل اأحد 

اجلانبني فت�سري اإىل ال�سموخ والعتداد بالنف�س«!.

العباءة الرجالية حكاية اأخرى
العباءات  اأنواع  ببيان  حديثه  توّيج  ح�سني  واأكمَل 
الرجالية قائاًل:)هناك نوعان من العباءة الرجالية 
حيث  �سيفية،  هذه  وتكون  )اخلاجّية(  يدعى  الأول 
ياأتي لنا ال�سخ�س بال�سوف فرن�سله للغزل واحلياكة 
ثم نقوم بخياطة القما�س املُنَتج وتكون بذلك عباءة 

�سيفية خفيفة(.
اأما العباءة ال�ستوية فُت�سَنع من )الوَبر( ال�سوري اأو 
على  توجد  التي  )الهرِبد(  العباءة  وهناك  الأردين، 
نوعني، �سوري �سناعي جاهز، واآخر لندين وهو الذي 

يف�سله العراقيون مّمن يلب�سون العباءة.
وعند هذه املعلومات ال�شيقة عن العباءة العربية 
اأنهينا حتقيقنا يف رحاب الإرث احل�شاري العربي 
يرتدونه  العراق  جنوب  اأبناء  بها  يعتز   الذي 

ويهتمون به جيال بعد جيل.
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نود بدء احلديث حول  الحسينية:   الروضة 
انطالقتكم  مع املنرب احل�شيني؟

• يف الفرتة التي تلت اأحداث عام 1991 كانت احلاجة 
اأثر مالحقة  ما�ّسة اىل وجود خطباء ح�سينيني على 
و�سجن  منهم  العديد  واإعدام  لهم  الباغي  النظام 
الباقني، فاأخذُت اأقراأ جمال�س العزاء يف اأبرز بيوتات 
النجف الأ�سرف ل �سيما اأهل العلم وهذا اأعتربه �سرفا 
وقراأُت  ح�سناتي،  ميزان  يجعله يف  اأن  اهلل  اأ�ساأل  يل 
اأي�سًا املجال�س العامة يف مناطق مثل طرف امل�سراق 
الغطاء  كا�سف  جامع  يف  احل�سني  بن  علي  و�سباب 

وغريها.
وبعد عام 2000 بداأُت بقراءة املحا�سرات وجمال�س 
والإمارات  والبحرين  �سوريا  يف  البلد،  خارج  العزاء 

والكويت..

املنرب  اأن  ترون  هل  الحسينية:   الروضة 
باإمكانه اأن ينه�س بالأمة الإ�شالمية ويقودها اإل 

الإزدهار، واأن يواجه التحديات الراهنة؟
• كان املنرب احل�سيني ول يزال و�سيبقى منهاًل �سافيا 
حالُه  واملنرب  معارفها،  الإ�سالمية  الأمة  منه  ت�ستقي 
ت باأدوار ومراحل، حتى و�سَل  حال اأي ق�سية ثقافية مرَّ

ذروته يف هذا الع�سر الذي نعي�سه الآن.
بعد  الوىل  بداأت  مراحل،  بثالث  املنرب  مرَّ  وقد   

 61 عام  ال�سالم  عليه  احل�سني  الإمام  ا�ست�سهاد 
ال�سعر  اإن�ساد  طابع  اخلطابة  اتخذت  حيث  للهجرة، 
مت�سمنة عر�سًا  الرثاء  النرثية يف  الن�سو�س  واإلقاء 
ال�سالم.  عليهم  بيته  واأهل  لالإمام  جرى  ملا  مب�سطًا 
وبقَي على هذا احلال حتى ظهور ال�سيخ فخر الدين 
الطريحي، �ساحب كتاب منتخب الطريحي، فاأ�ساف 
اىل املنرب بع�س املواعظ وربط امل�سلمني باأهل البيت 

عليهم ال�سالم.
وتطورت اخلطابة مع ظهور موؤلفني كبار اآخرين مثل 
ال�سنية  املجال�س  كتاب  موؤلف  الأمني  حم�سن  ال�سيد 
جعفر  وال�سيخ  اأجزاء،  خم�سة  على  يحتوي  الذي 
الهندي  وال�سيد جواد  وال�سيخ كاظم �سبتي  الت�سرتي 
الكربالئي وال�سيد �سالح احللي وال�سيخ حممد علي 

ق�سام وغريهم.

من  يكون اخلطيب قريباً  اأن  يجب 
النا�ض يعي�ض بينهم وي�سعر باآالمهم 
من  اليه  بحاجة  هم  ما  وي�ست�سعر 
واالأخالق  وال�سلوكيات  املعرفة 

والثقافة العامة

املنرب احل�شيني 
• ح�سني ال�سالمي

ال�سيخ عبداهلل �سالح الدجيلي:

بداأت رحلته مع املنرب عام 1993 عندما كان مالزماً 
ا�ستفاَد  الدجيلي, وقد  ال�سيخ �سالح  املرحوم  لوالده 
خطيباً  اأ�سبح  حتى  يديه  على  وتتلمَذ  الكثري  منه 
مفّوهاً ُي�سار له بالبنان والقدرة اخلطابية واالإحاطة 
بالعلوم املختلفة, فكان واليزال يقراأ يف ح�سرة كبار 
العلماء واملراجع العظام, ف�ساًل عن جمال�ض العزاء 
اخلليج  دول  يف  وخارجه  العراق  داخل  يحييها  التي 

وغريها.
جملة  �سيف  الدجيلي,  �سالح  عبداهلل  ال�سيخ  انه 
)الرو�سة احل�سينية( التي اأجرت احلوار التايل معه:

منهل �شاف  ت�شتقي منه الأمة الإ�شالمية معارفها
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الروضة الحسينية:   املعايري املعتَمدة يف جناح 
اأو اإخفاق اخلطيب، هل هي معايري اجلودة دائمًا، 
اللتزام  قبيل  من  اأخرى  �شفات  لها  ي�شاف  اأم 

بالر�شالة وامل�شتوى الأخالقي والعلمي؟
ناجحًا هناك عدة عوامل يف  يكون اخلطيب  حتى   •
مقدمتها الإخال�س وتقوى اهلل وميكن اأن اأح�سي تلك 
العوامل بنقاط، منها تهذيب النف�س، فاخلطيب داعية 
هذه  مهمته  تكون  وَمن  اجتماعي  وم�سلح  اهلل  اىل 
فهو اأ�سد حاجة اىل تهذيب نف�سه قبل غريه، ليتمكن 
من التغيري واإل �سوف يكون حاله كما قال اهلل تعاىل 

"اأتاأمرون النا�س بالرب وتن�سون اأنف�سكم".
كذلك على اخلطيب اأن يكون متفّقها حوزويًا، حيث 
يجب اأن يكون قد قطع �سوطًا يف درا�سة الفقه واللغة 
العربية واملنطق والأ�سول، لكي يكون خطيبًا ناجحًا، 
ف�ساًل عن متتعه مب�ستوى جيد من الثقافة ال�ساملة، 
يف  املتنوعة  بالقراءة  اخلطيب  اأن�سح  اأنا  ولذلك 
والأخالق  والفقه  واحلديث  والعقائد  التف�سري  كتب 
والتاريخ  والأدب  وال�سيا�سة  والجتماع  النف�س  وعلم 
كل  قبل  اخلطيب  لأن  احل�سينية،  ال�سرية  وبالأخ�س 

�سي هو متخ�س�س بال�ساأن احل�سيني.
اخلطيب  يف  توفرت  ما  اإذا  ونحوها  ال�سفات  وهذه 

التاأثري يف  قادرًا على  باإذن اهلل  ناجحًا  �سيكون  فاإنه 
املجتمع.

الروضة الحسينية:  عندما يت�شدى �شخ�س 
ال اخلطابة تن�شاأ بينه وبني اجلماهري رابطة، 
ويف  النا�س  مع  حا�شرًا  يكون  اأن  ي�شتطيع  فكيف 
ويعزز  فكره  ويطّور  درو�شه  يرعى  ذاته  الوقت 

منربه.
يعي�س  النا�س  من  قريبًا  اخلطيب  يكون  اأن  • يجب 
اليه  باآلمهم وي�ست�سعر ما هم بحاجة  بينهم وي�سعر 
العامة،  والثقافة  والأخالق  وال�سلوكيات  املعرفة  من 
يجيب دعوتهم ويزور مر�ساهم ومي�سي يف جنائزهم 
عن  للتنفي�س  وي�سعى  اأمكنه  ما  حوائجهم  ويق�سي 
همهم حتى ي�سمعوا منه مايقول على املنرب وينقادون 

ملا يريده منهم. 
رجل  الت�سرتي  ال�سيخ  اىل  جاء  الأيام  من  يوم  ففي 
له  الرقبة فقال  يتكلم عن ف�سل عتق  اأن  يطلب منه 
ال�سيخ ملاذا؟ فقال الرجل" لأنني عبد مملوك ل�سخ�س 

ول طاقة يل على خدمته"، وبعد 6 اأ�سهر تكّلَم ال�سيخ 
الت�سرتي عن ف�سل عتق الرقبة، فجاء اإليه ذلك الرجل 
وقال له" جزاك اهلل خري اجلزاء فقد اأطلَق �سراحي 
من كنُت مملوكًا له ولكن ملاذا تاأخرَت 6 اأ�سهر لتوعظ 
يف ف�سل عتق الرقبة". فقال له ال�سيخ الت�سرتي" اأنا 
ل اأِعظ ب�سيء حتى اأطبقه على نف�سي اأوًل، فخالل الـ 
6 �سهور التي م�ست اأ�سرتيُت عبدًا واأطلقته لوجه اهلل 
وعندها اأ�سبح باإمكاين اأن اأعظ النا�س ليفعلوا الرب 

الذي فعلتُه. 

الروضة الحسينية:  يرى البع�س اأن هناك 
نوعًا من املبالغة يف طرح الق�شايا العقائدية 
التي  تلك  خ�شو�شًا  املقدمات،  عر�س  دون 
وف�شائلهم،  ال�شالم  عليهم  البيت  اأهل  تخ�س 

فما ردكم على هذه الإ�شكالية؟
• نحن اأتباع مدر�سة اآل النبي حممد �سلى اهلل عليه 
ال�سالم  عليهم  البيت  اأهل  اأن  ونعتقد  و�سلم،  واآله 
لي�سوا منف�سلني عن  وُهم  باإذن اهلل  باملعاجز  ياأتون 
اإرادة ال�سماء بل انهم مرتبطون ارتباطًا مبا�ِسرًا كونهم 
حجج اهلل يف اأر�سه على خلقه، ولكن مع ذلك فاإن كل 
اجلمهور  اأن  اعتقدنا  اإذا  ومعجزة  كرامة  اأو  رواية 

�سيكون يف ريب و�سك منها فال داعي لذكرها.

على اخلطيب اأن يكون قريباً من 
النا�ض
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اإن النجاح الأكيد يكمن يف عوامل لو التزم 
لنجح  عينيه،  ن�شب  وجعلها  الإن�شان،  بها 
َن  ميِ و�شَ الــنــجــاح  ورقـــة  ونـــال  حــيــاتــه،  يف 
النجاح  عوامل  ــّم  واأه البداية،  منذ  ذلــك 
الــنــفــ�ــس، هي:  كــمــا يف عــلــم   يف احلـــيـــاة، 
اأودعه  الذي  وا�ستعدادك  تعرف ذوقك  اأن      اأّول: 
اهلل يف جبلتك وباطنك، ول بّد لك اأن تك�سف ذلك 
مهما كّلف الأمر، فلو ملكت قّوة الر�سم ووجدت يف 
نف�سك اأّنه ميكنك اأن تكون ر�ّسامًا قديرًا، وعندك 
موهبة )فّن الر�سم( وا�ستعداده، فحينئذ ل تتعب 
نف�سك يف الدخول يف �سلك اُلدباء وال�سعراء، ما مل 
متلك القريحة ال�سعرية، فاإّنه �سياع للجهود، ولن 

تنال ال�سبق يف وادي ال�سعر. 
واإذا كنت متلك يف نف�سك حرفة �سناعية، اأو وجدت 
ذلك يف ولدك اأو تلميذك، فال تتعب النف�س حينئذ 
بتعليمها الفل�سفة واملفاهيم العقلية الثقيلة، فاإّنك واإن 
تعّلمتها، اإّل اأ ّنك ل تفوق الآخرين ول تنال النجاح 
الباهر، فاإّنك خلقت ل�سيء اآخر، كما نقف على هذا 
املعنى دليال و�ساهدًا من خالل مطالعة حياة عظماء 
والفنون.  العلوم  ونوابغ  النا�س،  وعباقرة   العامل، 

    

ثانيًا : العمل الكثري الدوؤوب وامل�ستمّر، فلي�س لالإن�سان 
اإّل ما �سعى، وبقاء نامو�س احلياة على قانون اجلهد 
 ) هاميلتني  الك�سندر   ( مقولة  اأروع  فما  والعمل، 
نابغة،  ــك  اإّن يقولون   «  : قــال  حينما  ع�سره  نابغة 
ولكن ل اأعلم من نبوغي �سيئًا، اإمّنا اأنا رجٌل اأعمل «. 

 

    وعظماء الدنيا على الإطالق اإمّنا حازوا ال�سبق، 
وجهدهم  بعملهم  النجاح  عــر�ــس  على  وتــرّبــعــوا 
اأبو  فهذا  حياتهم،  من  حلظة  اآخــر  اإىل  املتوا�سل 
ريحان البريوين يتعّلم م�ساألة فقهّية يف اآخر حلظة 
من حياته، ويقول : اأموت عاملًا بهذه امل�ساألة اأف�سل 
وابن  �سينا  ابن  واإليك  بها،  جاهال  اأمــوت  اأن  من 
من  ومئات  با�ستور،  وذاك  اأدي�سون،  وهــذا  ر�سد، 
ال�سخ�سّيات الجتماعية الفّذة يف ال�سرق والغرب، 
كانوا اأهل عمل وتفكري وتخطيط يف احلياة، حّتى 
يف ال�سجون والظروف ال�سعبة واحلرجة، فال�سعادة 

والنجاح تطرق باب ال�ساعي املجّد واملجتهد.
وعلى املرء اأن ي�سعى فاإّن اليوم يوم عمل وغدًا احل�ساب. 

 

الباطني  املحّرك  فاإّنه  بالهدف،  الإميان   :     ثالثًا 
الذي يدفع الإن�سان نحو التقّدم والزدهار، واملوؤمن 
بالهدف ي�سهل عليه حتّمل امل�ساعب وامل�ساكل يف 
م�سريه، ول تعيقه العوائق، ول يخاف من قول حذار، 
ول يبايل مبا قيل ويقال من الفرتاء والكذب والتهمة، 
فاإّنه يعتقد ب�سري عربته واأّنه يف الطريق القومي، فال 
يهّمه نباح الكالب كما جاء يف املثل: »عربته ت�سري 
اأجل  من  والنفي�س  النف�س  ويفدي  تنبح«  والكالب 
الو�سول اإىل املراد واملق�سود، حّتى نهاية املطاف 
وبلوغ الهدف، ورمبا تكون الأهداف مقطعّية ل بّد 

 • ال�سيد عادل العلوي

�شّر  النجاح  يف  احلياة
دعوة ال البحث عن ال�شبل الكفيلة مب�شاعدة الفرد على النجاح 

الفّذة  الجتماعية  ال�سخ�سّيات  من  مئات 
يف ال�سرق والغرب، كانوا اأهل عمل وتفكري 

وتخطيط يف احلياة
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اأن يطويها حّتى ي�سل اإىل قّمة اأهدافه يف احلياة، 
�ساكلته.  على  يعمل  كّل   : وُقل  نوى،  ما  امرء  ولكّل 

 

اأهّم  من  فاإّن ذلك  وال�ستقامة،  ال�سرب   :     رابعًا 
واإّن  العمل،  يف  املوّفقية  رمز  وهو  النجاح،  عوامل 
التوفيق يف  واإّن  اأ�سا�س الأخالق احلميدة،  ال�سرب 
بعيد  ومنه  قريب  منه  العمل،  يف  والنجاح  احلياة 
كما  وال�سرب،  املقاومة  من  بّد  فال  املــدى،  وطويل 
فكذلك  وبطيء،  �سريع   : ق�سمني  على  النبوغ  اأّن 
ال�سّكاكي  فـــاإّن  وقــريــب،  بعيد  والــنــجــاح  التوفيق 
لول  العلوم،  مفاتيح  كتاب  �ساحب  البالغة  معّلم 
اأقرانه  فــاق  ملا  العلم  طلب  يف  و�سربه  ا�ستقامته 
طلب  ملن  مهّم  عن�سر  فال�ستقامة  �سيته،  و�ساع 
املجتمع  اإ�سالح  مقام  يف  كــان  من  �سّيما  النجاح 
وقــيــادتــه، فــقــد قـــال اهلل تــعــاىل لــنــبــّيــه الأكــــرم 
 : الكرمي  القراآن  و�سلم( يف  واآله   )�سلى اهلل عليه 
ــــــــَتــــــــِقــــــــْم َكــــــمــــــا ُاِمـــــــــــــــــــــــــْرَت( .      )ا�ــــــــسْ

 

املطر  فــاإّن قطرات  الفكري،  التمركز   :     خام�سًا 
مكان،  يف  وجمعت  بع�س،  مــع  بع�سها  ان�سّم  لــو 
ـــاء واأ�ــســبــحــت نــهــرًا، ثـــّم �ــســاطــئــا، ثّم  جلـــرى امل
املتناثرة.  القطرات  تبتلع  الأر�ــس  فــاإّن  واإّل  بحرًا، 

 

ـــــال  ـــــم     كــــذلــــك الأفــــــعــــــال الــــفــــكــــرّيــــة والأع
ــًا  ــاق ــة، فــــاإّن الــتــمــركــز الــفــكــري يفتح اآف الــبــدنــّي
ويحّل  ــعــمــل،  ال ــاديــن  مــي لــالإنــ�ــســان يف  جـــديـــدة 
املوّفقية.  طــريــق  يف  الــعــوائــق  ــل  ــزي وي املــ�ــســاكــل، 

 

املخرتعني  حياة  يف  العوامل  اأهــّم  من      فالدّقة 
مّمـا  الــفــكــري  الخـــتـــالل  واإّن  واملــكــتــ�ــســفــني، 
نيوتن  �ــســئــل  ــــد  وق حـــيـــاتـــه،  ـــــرء يف  امل ــم  ــّط ــح ي
تلك  اإىل  و�ـــســـلـــت  كـــيـــف  الـــكـــبـــري:  ــ�ــســف  املــكــت
امل�ستمّر.  بالتاأّمل  فــاأجــاب:  اجلّمة؟  الكت�سافات 

 

فاإّن  احلــيــاة،  يف  والن�سباظ  النظم   :     �ساد�سًا 
العامل الإن�ساين بل الوجود كّله يتاأّطر باإطار النظم، 
املجّرات  فمن  الكون،  على  احلاكم  هو  فالنظام 
الذّرات  وحّتى  ال�سّيارة،  الكواكب  واإىل  ال�سماوّية 

اأعظم  العامل  ونظام  بالنظم،  م�سّورة  ال�سغرية، 
املوؤمنني  اأمري  اليومية. وعن  معّلم ومرّبي حلياتنا 
علّي )عليه ال�سالم( يف اآخر و�سّيته لولديه احل�سن 
واحل�سني )عليهما ال�سالم(: ُاو�سيكما بتقوى اهلل 
ونظم اأمركما. ومن عالمة النظم تق�سيم اأعمالنا 
)ل�ساعاتنا( اليومّية، فاإّن العاقل الذي ي�سع الأ�سياء 
يف موا�سعها، فنّظم اأمرك وحياتك لتنجح وت�سعد، 
ة،  ُغ�سّ الفر�سة  واإ�ساعة  ذهــب،  من  الوقت  فــاإّن 
وقد فاز باللذات من كان منّظمًا يف حياته وعي�سه. 

 

    �سابعًا : ال�سروع يف العمل من ال�سفر، فاإّن اأّول 
فاإّن  خطوة،  ميل  األف  م�سرية  واأّول  قطرة،  الغيث 
العمل الناجح والعامل الناجح: من يبداأ من ال�سفر 
ومن ال�سيء ال�سئيل، فالنجاح حليف من كان له همم 
�ساخمة، فاإّن همم الرجال تزيل اجلبال، وجنح من 
بخطوة،  الطويل  بامل�سري  يبداأ  حياته،  يف  خّطط 
وهي من اأ�سعب اخلطوات، فاإذا رفع القدم الأّوىل، 
فاإّن القدم الثانية تاأتي بعدها ب�سهولة، في�سرع من 
مكان �سغري، وعمل �سئيل، ثّم يوا�سل حّتى النهاية،  

 

    ثامنًا : عدم التقليد الأعمى والأ�سّم، فمن قّلد 
الآخرين من دون وعي وعلم، فاإّنه لن ينال النجاح 
املطلوب، فعليك اأن تكون ذا فكر وّقاد، وعمل م�ستقّل، 
ول متيل مع كّل ريح، ول يحّق اأن ينعق الإن�سان مع 
ثّم  والعلم،  املعرفة  بك�سب  عليك  بــل  نــاعــق،  كــّل 
الــعــمــل بــاإميــان و�ــســرب وحــكــمــة ومتــركــز فكري، 
ونظم، وال�سروع من نقطة ال�سفر، واإّياك والتقليد 
املح�س يف عملك، بل كن خاّلقًا، وا�سلك الطريق 
اجلديد الذي مل يفتح، كما فعل كبارنا ذلك، فاإّنهم 
اأحــرارًا.  وماتوا  اأحـــرارًا،  وعا�سوا  اأحـــرارًا،  فّكروا 

 

عبد  ـــكـــن  ت فـــــال  حـــــــــّرًا  اهلل  خـــلـــقـــك      وقــــــد 
واخل�سوع  اخلــ�ــســوع  ي�ستحّق  ل  فـــاإّنـــه  غــــريك، 
وتــــعــــاىل:  �ـــســـبـــحـــانـــه  اهلل  اإّل  ــــة  ــــودّي ــــعــــب وال

 

ُتــــْفــــِلــــحــــوا(.  اهلل  اإّل  ـــــَه  ــــــ اإل ل  ـــــوا  ـــــول     )ق

 

    ومن اهلل التوفيق وال�سداد.

واإّن  احلميدة،  الأخالق  اأ�سا�س  ال�سرب  اإّن 
التوفيق يف احلياة والنجاح يف العمل، منه 
قريب ومنه بعيد وطويل املدى، فال بّد من 

املقاومة وال�سرب

يف  الأ�سياء  ي�سع  الذي  العاقل  اإّن   •
لتنجح  وحياتك  اأمرك  فنّظم  موا�سعها، 
واإ�ساعة  ذهب،  من  الوقت  فاإّن  وت�سعد، 
باللذات  فاز  وقد  ة،  ُغ�سّ الفر�سة 
وعي�سه  حياته  يف  منّظمًا  كان  من 
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لعل من املفيد هنا، وقبل الدخول اإىل �سلب املو�سوع 
قد  �سخ�سي  ب�سكل  لالأدب  تعريف  اإيراد  حماولة  حول 
عام  اإطار  وو�سع  يتفقون،  ل  وقد  الآخرون  معه  يتفق 
موجز  تو�سيف  اإيراد  ثم  ومن  الأديب،  حترك  مل�ساحة 
ملاهية مثل هذا التحرك الإبداعي، وتناول اأجزائه ب�سيء 
من التف�سيل ال�سريع؛ليت�سنى لنا بعد ذلك التعّرف عليه 

عن كثب.
الأدب.. هو طرح جمايل يف متثالته ال�سعورية.. واأعني 
باجلمايل؛ هي تلك ال�سفة التي ينبغي اأن تكون مالزمة 
املختلفة،  الفنية  ت�سكالته  بكل  له،  ومال�سقة  للتعبري، 
فقط،واإن  باللغة  له  بالتعبري،احل�سر  هنا  نعني  ول 
كانت هي باحلقيقة اأبرز مظاهره،كون اأ�ساليب التعبري 
متعددة.. فهي يف الأدب حروف وكلمات، بينما يف فنون 
ونوتات،  اأنغام  املو�سيقى  ويف  وخطوط،  الت�سكيل،األوان 

ويف النحت اأ�سكال واأحجام...الخ.
اأما ال�سعوري، فنعني به كل ما ين�سوي حتت بند التجارب 
بالأعمال  الإن�سان  ذات  يف  وانعكا�سها  الإن�سانية، 
الإبداعية، حينما تتلون بطابع املبدع اخلا�س، كن�س اأو 
خالل  من  اخلارج  اإىل  وبثها  جم�سم،  اأو  حلن  اأو  لوحة 
مرورها مبنطقة �سعوره احلارة، واختمارها فيها، لزمن 
قد يطول اأو يق�سر، ح�سب �سخ�سيته، ونوع العمل، قبل 
حتولها اإىل الذهنية الباردة، و�سواء يف ذلك،اأكانت مادة 

البث اأدبًا اأم فنًا. 
مبوجب  الأدب،  باأن  ومفاده،  هنا  يربز  اعرتا�س  ورّب 
باجلانب اجلمايل  يكون مرهونًا  �سوف  التو�سيف،  هذا 
وال�سعوري فقط ؛ اأي العمل على اخليال والعاطفة دون 
على  اخلالقة  واإ�سهاماته  الفكر،  عن  وبعيدًا  الذهن، 
امل�ستوى الإن�ساين، بل والعمل على جتميد النمو املعريف، 
هكذا  مثل  نفع  فما  احل�ساري..  التطور  منع  وحماولة 

اأدب اإذن لواقع الإن�سان، وم�سرية احلياة ؟
الأدب  اإن  هو  اعرتا�س،  هكذا  مثل  على  وجوابنا 
ابتداء،غري معني باإعطاء الإجابات اأو احللول املبا�سرة 
مل�ساكل الع�سر.. بتبويب املعلوماتية، اإل بقدر انعكا�سها 
يف �سعور الأديب، وبالتايل يف نتاجه الإبداعي، �سريطة 
تاأثره بها، من بعد اختمارها يف ذاته، واإن كانت تتناول 
اأو حادث غزو الف�ساء..فلي�س املهم يف  مو�سوعة الذرة 
به،  الفنان  انفعال  مدى  بقدر  العمل،  مو�سوع  الأمر، 
�سيكون كل  الأدب،  و�سعوره اجتاهه، كون جمال حترك 
بل  وزاويته،  التناول  لالأديب حرية  كما  �سيء،  ول  �سيء 
انطالقه  حتّد  تاأ�سريها،  لنا  ميكن  حدود،  هنالك  لي�س 

الإبداعي يف كل ما يف الكون واحلياة والإن�سان. 
امل�ستوى  على  غريه  من  فنيًا  اأنفع  الأديب  كان  ما  واإذا 
قبل  من  الفكري  املبنى  تعاطي  ب�سبب  الجتماعي؛ذلك 
النخبة فقط، اأما الطرح الأدبي.. فيخاطب جميع �سرائح 
املجتمع، بل يتغلغل يف كيانهم حتى من دون وعي كامل 
وهمومهم،  م�ساكلهم  مالم�سة  على  الأقدر  كونه  منهم، 
التفاعل  الواقع،عرب  معطيات  من  احللول  وا�ستلهام 
اأفق  تو�سعة  اأجل  من  وجدانيًا،  ومتثله  معه،  ال�سميمي 
املجتمع، ورفده بامل�ستجدات ال�سعورية، وحماولة اإرهاف 
الرتقاء  اإىل  �سبياًل  فيهم،  الدم  �سهوة  ونزع  البلداء، 

باإن�سانية الإن�سان، وحثها �سوب التقدم واحل�سارة.

ينهمْر جـــمـــرًا  الـــعـــني  دمــــع  جــــفَّ  مـــا 

 

عر�شة لـــلـــدواهـــي  اأ�ــشــحــى   واجلــ�ــشــم 
ـــوى قـــد �ــشــفــنــي طــــوُل الأ�ـــشـــى بـــي واجل

 

الغ�شى ــرت  ــّج ــش � ـــنيِ  ـــدي ال اأم  �ــشــلــع  يـــا 

 

املــ�ــشــطــفــى  الـــنـــبـــي  بـــنـــت  اأنـــ�ـــشـــهـــا   ل 
ـــدى ـــع ـــــــاوؤو وال ــــاد ج ــــق ــــالأح قــــــوٌم وب

 

ــٍة ــن ــت ف بـــهـــم يف  ــى  ــع ــش ــ� ي �ـــشـــيـــطـــاُنـــهـــم 

 

انـــفـــك جـــربيـــل لها الـــتـــي مــــا  ـــــذي   ه
ــمــهــا ـــدًا لــــو اإ�ــش ـــاج ـــش ــو � ــف ــه والــــــــروح ي

 

ف�شلها يــحــكــي  ــــراآن  ــــق ال ـــكـــوثـــريِ  ال يف 

 

ـــدى ـــت  لــهــفــي لـــهـــا قــــد اأنــــكــــروهــــا واع
واإن قـــــال  فـــاطـــمـــًا  قــــالــــوا  الــــــــداريِ  يف 

 

ـــهـــدى بـــالـــنـــار حــــقــــدًا اأحــــرقــــوهــــا وال

 

الدما ــــزَف  لن الــ�ــشــقــط  ذاك  اأنـــ�ـــَس  لــن 

 

ــا؟ ــري َمــــن خــــرُي الــنــ�ــش ــف ــك ــت ـــــة ال يـــا اأم

 

ــا ــش ــر� اآيــــــة الـــقـــربـــى ومـــــن عــــني ال  يف 
ـــت فـــاطـــٌم بــنــت الــهــدى  ـــش ــيــل اأو� ــل يف ال

 

واملـــرتـــ�ـــشـــى يــــجــــري دمـــــوعـــــًا كــلــمــا

 

ــــربًا قــــد حـــوى ــــش مـــنـــه لـــهـــا حــــزنــــًا و�

 

الأ�ـــشـــى ــد  ــه ع ذا  اأنـــ�ـــشـــاك  ل  �ــشــلــع   يـــا 
ينتهي ل  املــــــدى  طـــــول  عـــلـــى  حــــزنــــًا 

 

ي�شتعْر دمـــعـــي  نـــــريان  يف  والـــ�ـــشـــرُب 

 

ـــْر ـــّدخ م ـــبـــاليـــا  ال كــــل  فـــالـــدهـــر ل 

 

ــقــْر ــت ــش ــ� ي بــــالــــرزايــــا  اإل  قــــــّر  مــــا 

 

مــنــكــ�ــشــْر ــة حــــــّرى وقــــلــــٍب  ــج ــه م يف 

 

ت�شترْت عــنــهــم  الــــبــــابيِ  وراء  لذت 

 

ـــًا وكــــفــــرًا مــــوؤتــــزْر ـــغـــان والــــكــــل اأ�ـــش

 

َن�شْر غــ�ــشــن  ذي  كـــّل  لــظــاهــا  ق  ُيـــحـــريِ

 

ـــْر عـــبـــدًا مبـــا تــــاأمــــره طـــوعـــًا يـــاأتيِ

 

تنزجْر زجـــــرًا  والأمــــــالك  يــ�ــشــَمــعــُه 

 

و�ــشــْر جـــهـــرًا  روى  عــنــهــا  واملــ�ــشــطــفــى 

 

الأ�ــشــْر والــبــاغــي  اجلــبــت  عليها  كــفــرًا 

 

م�شتمْر نــحــ�ــٌس  الـــديـــن  ـــاب  ب دعَّ  قـــد 

 

ــْر ــًا كــ�ــشيِ ــم ــل ــا ظ ــه ــٌع ل ــل ــش مـــن خــلــفــهــا �

 

ــْر ــا املــ�ــشــطــوريِ والـــوجـــه الــَعــفيِ ــَده ل خ

 

ذكـــْر؟ ــن  م �ــشــواهــا  ــس؟  ــر� ف ــن حبها  م

 

ــقــتــدْر؟ ــيــكيِ امل ــل يــر�ــشــى ملـــا تــر�ــشــى امل

 

حتتظْر حـــزنـــًا  وهــــي  يــدفــنــوهــا  اأن 

 

ــْر ــٌع يــنــفــطيِ ــل ــش ــع � ــل ــ�ــش ـــاريِ ال ـــن ــــــت ل اأنَّ

 

يعت�شْر ـــي  ـــش ـــاآ� امل ـــف  ك يف  فــالــقــلــُب 

 

ينفجْر ــًا  ــ�ــش وغــي ــًا  غــ�ــش خــافــقــي  يف 

 

ْر ينتظيِ يـــبـــقـــى  ــــدي  ــــه امل ـــقـــائـــميِ  لـــل

 

الأدب ..بني اجلمال وال�شعوري 
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ينهمْر جـــمـــرًا  الـــعـــني  دمــــع  جــــفَّ  مـــا 

 

عر�شة لـــلـــدواهـــي  اأ�ــشــحــى   واجلــ�ــشــم 
ـــوى قـــد �ــشــفــنــي طــــوُل الأ�ـــشـــى بـــي واجل

 

الغ�شى ــرت  ــّج ــش � ـــنيِ  ـــدي ال اأم  �ــشــلــع  يـــا 

 

املــ�ــشــطــفــى  الـــنـــبـــي  بـــنـــت  اأنـــ�ـــشـــهـــا   ل 
ـــدى ـــع ـــــــاوؤو وال ــــاد ج ــــق ــــالأح قــــــوٌم وب

 

ــٍة ــن ــت ف بـــهـــم يف  ــى  ــع ــش ــ� ي �ـــشـــيـــطـــاُنـــهـــم 

 

انـــفـــك جـــربيـــل لها الـــتـــي مــــا  ـــــذي   ه
ــمــهــا ـــدًا لــــو اإ�ــش ـــاج ـــش ــو � ــف ــه والــــــــروح ي

 

ف�شلها يــحــكــي  ــــراآن  ــــق ال ـــكـــوثـــريِ  ال يف 

 

ـــدى ـــت  لــهــفــي لـــهـــا قــــد اأنــــكــــروهــــا واع
واإن قـــــال  فـــاطـــمـــًا  قــــالــــوا  الــــــــداريِ  يف 

 

ـــهـــدى بـــالـــنـــار حــــقــــدًا اأحــــرقــــوهــــا وال

 

الدما ــــزَف  لن الــ�ــشــقــط  ذاك  اأنـــ�ـــَس  لــن 

 

ــا؟ ــري َمــــن خــــرُي الــنــ�ــش ــف ــك ــت ـــــة ال يـــا اأم

 

ــا ــش ــر� اآيــــــة الـــقـــربـــى ومـــــن عــــني ال  يف 
ـــت فـــاطـــٌم بــنــت الــهــدى  ـــش ــيــل اأو� ــل يف ال

 

واملـــرتـــ�ـــشـــى يــــجــــري دمـــــوعـــــًا كــلــمــا

 

ــــربًا قــــد حـــوى ــــش مـــنـــه لـــهـــا حــــزنــــًا و�

 

الأ�ـــشـــى ــد  ــه ع ذا  اأنـــ�ـــشـــاك  ل  �ــشــلــع   يـــا 
ينتهي ل  املــــــدى  طـــــول  عـــلـــى  حــــزنــــًا 

 

ي�شتعْر دمـــعـــي  نـــــريان  يف  والـــ�ـــشـــرُب 

 

ـــْر ـــّدخ م ـــبـــاليـــا  ال كــــل  فـــالـــدهـــر ل 

 

ــقــْر ــت ــش ــ� ي بــــالــــرزايــــا  اإل  قــــــّر  مــــا 

 

مــنــكــ�ــشــْر ــة حــــــّرى وقــــلــــٍب  ــج ــه م يف 

 

ت�شترْت عــنــهــم  الــــبــــابيِ  وراء  لذت 

 

ـــًا وكــــفــــرًا مــــوؤتــــزْر ـــغـــان والــــكــــل اأ�ـــش

 

َن�شْر غــ�ــشــن  ذي  كـــّل  لــظــاهــا  ق  ُيـــحـــريِ

 

ـــْر عـــبـــدًا مبـــا تــــاأمــــره طـــوعـــًا يـــاأتيِ

 

تنزجْر زجـــــرًا  والأمــــــالك  يــ�ــشــَمــعــُه 

 

و�ــشــْر جـــهـــرًا  روى  عــنــهــا  واملــ�ــشــطــفــى 

 

الأ�ــشــْر والــبــاغــي  اجلــبــت  عليها  كــفــرًا 

 

م�شتمْر نــحــ�ــٌس  الـــديـــن  ـــاب  ب دعَّ  قـــد 

 

ــْر ــًا كــ�ــشيِ ــم ــل ــا ظ ــه ــٌع ل ــل ــش مـــن خــلــفــهــا �

 

ــْر ــا املــ�ــشــطــوريِ والـــوجـــه الــَعــفيِ ــَده ل خ

 

ذكـــْر؟ ــن  م �ــشــواهــا  ــس؟  ــر� ف ــن حبها  م

 

ــقــتــدْر؟ ــيــكيِ امل ــل يــر�ــشــى ملـــا تــر�ــشــى امل

 

حتتظْر حـــزنـــًا  وهــــي  يــدفــنــوهــا  اأن 

 

ــْر ــٌع يــنــفــطيِ ــل ــش ــع � ــل ــ�ــش ـــاريِ ال ـــن ــــــت ل اأنَّ

 

يعت�شْر ـــي  ـــش ـــاآ� امل ـــف  ك يف  فــالــقــلــُب 

 

ينفجْر ــًا  ــ�ــش وغــي ــًا  غــ�ــش خــافــقــي  يف 

 

ْر ينتظيِ يـــبـــقـــى  ــــدي  ــــه امل ـــقـــائـــميِ  لـــل

 

�سيف الذبحاوي

�شلــُع الهــدى
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دين احلق

رغم ال�ِسمة التي طبعتها بع�س طوائف الإ�سالم املت�سددة 
على الدين الإ�سالمي اإل اأن تعاليم النبوة والإمامة التي 
من  وتتخذ  املباركة  النبوية  وال�سنة  القراآن  اىل  ت�ستند 
ل الإ�سعاع نحو  العدل والإح�سان �سعارًا اأبْت اإل اأن توا�سِ
خمتلف اأ�سقاع العامل، حتى و�سَل نور الهداية لأطراف 

الأر�س يف �سرقها وغربها. 
امل�ستب�سرة )زهراء جميد( الدمناركية امل�سيحية الأ�سل 
هداها  اجلن�سية  العراقي  �سعيد(  )اأجمد  من  املتزوجة 
اهلل تعاىل بف�سله ومّنه اىل دين احلق، وقد هزها ال�سوق 
لزيارة مرقد الإمام احل�سني عليه ال�سالم ترافقها عائلتها 
، لتلتقي جملتنا بهذه العائلة وجتري حوارا كانت اخلطوة  
فيه عن اجلالية امل�سلمة يف اوربا عمومًا ويف الدمنارك 
اإن  قائاًل:  ذلك  عن  �سعيد  اأجمد  ليحّدَثنا  باخل�سو�س 
ويفتقد  مغلق  لكنه  متطور  جمتمع  الدمناركي  املجتمع 

دمناركية  عائلة 
رحاب  يف  ُم�شلمة 
العتبة احل�شينية 

املقد�شة...

 • �سفاء ال�سعدي
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اأ�سكال الروابط الجتماعية املوجودة لدى املجتمع  لكل 
ال�سرقي وامل�سلم.

اأما بالن�سبة لنا فامل�سكلة التي واجهتنا يف �سعوبة الندماج 
هي اأن فئات قليلة جدا من املجتمع الدمناركي تعرف اأن 
للدين  املعتنقة  الفئات  بني  جوهرية  اختالفات  هناك 

باإمكانهم  يعد  مل  اجلهل  وب�سبب  اأنهم  كما  الإ�سالمي، 
التمييز بني مذهب واآخر ويرون اأن اجلميع هم من تلك 

الفئة املعروفة لديهم واأن ل وجود للملل الأخرى.
الذين  امل�سلمني  من  العديد  اأن  كما  اأجمد:  وي�سيف 
يتخذون منهج التطرف يتعاملون مع املواطن الدمناركي 
معاملة �سيئة بعيدة عن روح الإ�سالم ما جعلهم يعطون 
باجلملة،  وعن�سريون  متع�سبون  امل�سلمني  اأن  انطباعًا 
التي طالت  التفجريات  بعد  تداعيات ذلك  وقد ظهرت 
انطباعًا حول  لديهم  تركت  الوربية حيث  الدول  بع�س 
املتواجدين  الدول  بقوانني  والتزام  احرتام  وجود  عدم 

فيها.
وعن م�ساكل الندماج التي تواجه امل�سلمني يف الدمنارك 
خ�سو�سا بعد حادثة الإ�ساءة للر�سول الأكرم �سلى اهلل 
عليه واآله و�سلم من خالل الر�سوم الكاركاتريية وغريها 
حتّدَث اأجمد قائاًل: لقد كانت نظرة املجتمع  الدمناركي 
للم�سلمني عمومًا تعرّب عن جهل تام ف�ساًل عن اأن ردود 
التي وجهتها بع�س دول الإ�سالم كانت  الأفعال الكبرية 
يف غري حملها من ناحية كيفية الت�سدي ملثل هذا الأمر، 
ومن اأجل ذلك اأقامت بع�س موؤ�س�ساتنا ال�سيعية ندوات 
ولقاءات مع الدمناركيني لعر�س وجهة نظرنا يف رف�س 
الإ�ساءة للر�سول من خالل تعريفهم ب�سخ�سه)�سلى اهلل 
عليه واآله و�سلم( والأئمة الأطهار عليهم ال�سالم ودورهم 
الفعال يف تثبيت اأركان ديننا احلنيف بالت�سامح والعدالة 

الذي  والت�سدد  التطرف  عن  بعيدا  والحرتام  واخلري 
تنتهجه بع�س طوائف امل�سلمني. 

» اإن املجتمع الدمناركي يت�سور اأن امل�سلمني هم من اأقل 
لديهم  واأعرفها  النظرة موجودة  املجتمع وهذه  طبقات 

كوين كنت جزءًاً منهم.
قالته)زهراء  ما  هذا   
ويرون   » واأ�سافت  جميد( 
لي�سوا  اأنهم  على  امل�سلمني 
وهذا  الثقافات  ذوي  من 
بثقافة  جهل  من  نابُع 

الإ�سالم الأ�سيل«. 
اأما عن فكرة اعتناقها ال�سالم فقالت « جاءت القناعة 
لعتناق الإ�سالم بعد قرائتي لكتاب يتحدث عن �سخ�س 
م�سلم تزّوَج من امراأة اأجنبية وقد انتقل معها اىل اأحد 
الدول حينها بداأ يعاملها معاملة �سيئة وخ�سنة، وقد قراأت 
يف الكتاب اأي�سا اأن امل�سلمني هم اأنا�س وح�سون بعيدون 
عن الت�سرف الالئق وال�سفات املحمودة فعندها بداأت 

امل�سلمني  حول  بالتحقيق 
لأنه ل ميكن  الأمر  وحقيقة 
اأن يكون امل�سلمون باأجمعهم 
متع�سبني، فبداأت التحقيق 
ال�سالمي  الدين  حول 
وعقائده وحمتواه،  وقوانينه 
املعلومات  جمعت  وعندما 
قناعة  عن  اأدركت  الكافية 

اأنه الدين احلق«.
التي  الأ�سباب  جملة  ومن  زهراء،«  الأخت  واأ�سافت 
دعتني للتحقيق يف الدين الإ�سالمي ومن ثم اعتناقه هو 
كون الديانة امل�سيحية حتتوي على نواق�س ومتناق�سات 
عديدة.. وقد هداين اهلل اىل املذهب اجلعفري مبا�سرة 
عرفُت  وعندها  النبوية  والأحاديث  القراآن  قراأت  لأنني 
ف�سائل اأهل بيت النبي حممد �سلى اهلل عليه واآله و�سلم، 
واأفتخر بانتمائي ملذهب احلق والعدل، واأنا اليوم اأجدد 
واآله  الأعظم حممد)�سلى اهلل عليه  الر�سول  العهد مع 

التي  ال�سالم(  )عليه  احل�سني  ملدينة  بزيارتي  و�سلم( 
وجدتها باأح�سن حالتها متمثلة بقد�سية املراقد الطاهرة 

و بكرامة اأهايل كربالء. 
 وبعد اأن هداين اهلل تعاىل اىل الإ�سالم متكنُت من فتح 
احلوار مع عدد من الن�ساء والفتيات الدمناركيات اللواتي 
من  اتخذُت  وقد  ال�سالمي،  للدين  انتمائي  ا�ستغربَن 
نقطة ا�ستغرابهن يل مك�سبا يف التاأثري عليهن لالنتماء 
للدين من خالل عر�س الإ�سالم ب�سكله اجلميل واملت�سامح 

وعر�س الآية القائلة )ل اإكراه يف الدين...(«.
تها الأخت زهراء بعد اعتناقها  وعن اأوجه الفائدة التي تلقَّ
يل  وّفَر  ال�سالمي  الدين  ان  قائلة،«  حتدثت  الإ�سالم 
خالله  من  وجدنا  لأننا  والطماأنينة  بالأمان  الإح�سا�س 
التوا�سل والرتابط املوجود بني امل�سلم وامل�سلم الآخر وهو 
ما ميزه عن باقي الديانات، كما ا�ستطعت اأن اأح�سل على 
اأمار�س  واأن  الإ�سالمي  الدين  خالل  من  حقوقي  كامل 
احلجاب  ارتداء  من  متكنت  حيث  الإ�سالمية  الطقو�س 
عائلتي  بيت  يف  كان  ما  خالف  على  وهو  تامة  بحرية 
قبل زواجي حيث كنت ممنوعة من ذكر كل �سيء يتعلق 

بالإ�سالم حيث اأنني اعتنقت الدين الإ�سالمي وعمري 15 
�سنة، ومل اأ�ستطع اأن اأرتدي احلجاب اإل بعد بلوغي 18 

�سنة وهي ال�سنة التي مت زواجي فيها.
واأن جنعل من  اأجمعها  اأن يعم الإ�سالم الأر�س  اأمتنى   
الدين الإ�سالمي دين املحبة وال�سالم للعامل اأجمع ،بهذه 
الكلمات الباعثة لالأمل واملحبة والداعية للتعاي�س ال�سلمي 
زهراء  ختمت)  مذاهبهم  اختالف  على  النا�س  بني 

جميد( اللقاء.. 

اأقامت بع�س موؤ�ش�شاتنا ال�شيعية ندوات ولقاءات مع 
الدمناركيني لعرض وجهة نظرنا في رفض الإ�شاءة 
التعريف  خالل  من  واآله  عليه  اهلل  �شلى  للر�شول 
التطّرف  عن  البعيدة  احلنيف  الإ�شالم  مببادئ 

والت�شدد والتكفري.

بعد اأن هداين اهلل تعال اإل الإ�شالم تكنُت من فتح 
الدمناركيات  والفتيات  الن�شاء  من  عدد  مع  احلوار 
تت�شف  التي  احلقيقية  الإ�شالم  مببادئ  لتعريفهن 

بالعدل والإح�شان والت�شامح.
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       افـــرتق علمـــاء اللغـــة، �ســـواء الغربيـــون منهم 
اأو العـــرب وامل�سلمـــون، يف اآرائهـــم حـــول تف�ســـري 
الألفـــاظ)اأي  تعـــدد  وهـــو  الـــرتادف  ظاهـــرة 
املفـــردات( للمعنـــى اأو ال�ســـيء الواحـــد، )وهو يف 
النكليزيـــة )synonymy( فمنهـــم من قال 
بالـــرتادف وقـــال اأنـــه من طبيعـــة اللغـــة يف تعزيز 
مفرداتها واعتربه ثراًء لغويا وهو من املزايا الرائعة 
للغة، و�ساق مال يعد مـــن الأمثلة من النرث وال�سعر 

وكذلك من الذكر احلكيم. 
اأمـــا من اأنكـــر الرتادف، وقـــال اإن هنالك علة وراء 
تعدد الألفاظ للمعنى الواحد، فقد بّرر ذلك بالقول 
اأن مـــا يبدو من الكلمات مرتادفا فله معان خمتلفة 
وا�ستعمالت يف �سياقات خمتلفة ل ت�ستخدم فيه كل 
الكلمـــات التي تبدو يف الظاهر اأنها مرتادفة، و هم 
ي�سوقون اأمثلة من قبيل )ال�سنة( و)العام(: فال�سنة 
مرتبطة بال�سدة، بينما العام مرتبط بالرخاء، وهم 

بالطبع يعطون اأوجها اأخرى غري هذه.
   ومن اجلدير بالذكر اأن هنالك نوعا من القوامي�س 
يف اللغة النكليزيـــة ي�سمىthesaurus ومعناه 
)قامو�ـــس مفـــردات(، وهـــو علـــى اأنـــواع خمتلفة، 
فهنالـــك نوع ي�ستمل على املرتادفات فقط، يف حني 
اأن هنالك نوعا ي�ستمل علـــى املرتادفات ومفردات 

املطابقة )اأي الكلمات امل�سادة لبع�سها البع�س(. 
وكنـــت اأظن اأن العربية فقرية لذلك، اإىل اأن عرثت 
علـــى كتاب )الفروق اللغوية( لأبي هالل الع�سكري 
وهو من اأعالم القرن الرابع الهجري، وهو من الكتب 
القيمة، فاأيقنت اأن للعلماء العرب وامل�سلمني �سولة 
يف هذا املجال، ويقـــال اأن للفريوزاآبادي –�ساحب 
القامو�س- كتابا بعنوان )الرو�س امل�سلوف فيما له 

اإ�سمان اإىل األوف( يدور حول نف�س املو�سوع.
  ويـــكاد يتطابـــق الأمـــر يف املوقـــف حـــول ظاهرة 
الرتادف بني اللغتـــني العربية والنكليزية بني مقرٍّ 
بهـــا ومنكر لهـــا، ففي النكليزية بحـــَث يف مو�سوع 
الـــرتادف كل اللغويـــني الذيـــن كتبـــوا يف حقل علم 
Palmerمن قبيل باملر semanticsالدللة

و ليج Leech و لينز  Lyonsوغريهم.
املتخ�س�ســـة  النكليزيـــة  القوامي�ـــس         ويف 
باملرتادفـــات، ي�ســـرح موؤلفوها بو�ســـوح عن ندرة 
وجود املرتادفات التامة، وهي اإ�سارة اإىل املرتادفات 
التي تعني بع�سها الآخر بالتمام والكمال، فهذا ما 
 Collins Gemيورده قامو�س كولنـــز الوجيز
تت�سف  التي  النكليزيـــة  “يف   : Thesaurus
ب�ســـكل ا�ستثنائي بغنـــى مفرداتها، هنالـــك ن�سبيا 
نـــدرة مـــن املرتادفـــات التامـــة”.  ويف قامو�س دار 
رانـــدوم Random House ورد مـــا ن�سه: 
الأقـــل من كلمات اللغة النكليزية  القليل  “هنالك 
ممـــا هو متطابق متاما يف املعنـــى، اأو ظالل املعنى 
اأو يف ال�ستخـــدام. فالأغلـــب “املرتادفـــات” معان 
متقاربـــة ولكنها لي�ست بدائل تامة لبع�سها البع�س 

ويف كل الظروف وال�سياقات.”
   على اأن اأمر املرتادفات يف القراآن الكرمي حم�سوم، 
فهو ي�ستعمل اللفظ بدللة ل يوؤديها لفظ اآخر غريه 
لأداء نف�س املعنى، ومن اأجل التثبت من ذلك، ن�سوق 
الأمثلـــة التالية، ونكتفي مبثال، ل�سيق املجال، على 
اأن نثبـــت الآيـــات الأخرى التي تثبـــت نف�س الدليل، 

وللقارئ اأن يتثبت من ذلك بنف�سه.  
1. احللـــم والروؤيا )اأنظر كتاب اأ�ســـرار العربية يف 

البيان القراآين د. بنت ال�ساطئ، 1972.(

احللـــم: الأ�سغاث امل�سو�ســـة والهواج�س املختلطة، 
اأتت يف القـــراآن ب�سيغة اجلمـــع دليال على اخللط 

فيها، مثال ذلك:
)بل قالوا اأ�سغاث اأحالم بل افرتاه بل هو �ساعر...(

الأنبياء، 5 . اأنظر اأي�سا يو�سف، 44.
الروؤيا: تعبري عن الروؤيا ال�سادقة والتميز والو�سوح 
و�سفـــاء املرئـــي. وتاأتـــي يف القراآن ب�سيغـــة املفرد 

للدللة على كل ذلك. مثال ذلك:
)و نادينـــاه اأن يـــا اإبراهيـــم قد �سدقـــت الروؤيا اإنا 

كذلك جنزي املح�سنني(ال�سافات، 105-104.
اأنظـــر اأي�سا يو�سف، 5 و يو�ســـف، 100 و الإ�سراء ، 
60 والفتح، 27 واأخريا التعبريين)روؤيا واأحالم(يف 

�سورة يو�سف، 44-43.
 

 2- زوج  وامراأة
منـــاط  الزوجيـــة  تكـــون  حيـــث         زوج: وتاأتـــي 
املوقف:حكمـــة واآية، اأو ت�سريعا وحكما، في�ستعملها 
القـــراآن الكرمي عند التحدث عن اآدم وزوجته وهي 
لي�ســـت امراأة من جمموعة اأخريات، بل كانت متثل 
الزوجية ول �سيء غريها، وهي مناط العالقة باآدم 

و�سر وجودها. مثال ذلك:
ُكْم اأَْزَواجًا  ْن اأَنُف�شيِ هيِ اأَْن َخَلَق َلُكم مِّ ْن اآَياتيِ )َوميِ
ًة َوَرْحَمًة  ــَودَّ َت�ْشُكُنــوا اإيَِلْيَها َوَجَعَل َبْيَنُكم مَّ لِّ
ُروَن(الـــروم  َيَتَفكَّ َقــْوٍم  لِّ َلآَيــاٍت  ــَك  َذليِ اإيِنَّ يفيِ 
ُه  ْزَواجًا )النبـــاأ - 8( َع�َشى َربُّ 21، ََخَلْقَناُكــْم اأَ
نُكــنَّ  َلــُه اأَْزَواجــًا َخــرْيًا مِّ اإيِن َطلََّقُكــنَّ اأَن ُيْبديِ
َداٍت  َبــاٍت َعابيِ َنــاٍت َقانيَِتاٍت َتائيِ وؤْميِ ُم�ْشليَِمــاٍت مُّ

َباٍت َواأَْبَكارًا )التحرمي : 5( َحاٍت َثيِّ �َشائيِ
اأنظركذلك الفرقان،74والن�ساء،1وهود،40وال�سور

• د. حميد ح�سون بجية

الرتادف يف اللغة
 الآيات القراآنية اإمنوذجا
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ى، 11وي�س،36والذاريات،49والنجم،45واملوؤمنو،2
7والأنعام،139والزمر،6والرعد،3ولقمان،10والح

ج، 5وال�سعراء،7وطه، 53 وق، 7.
امراأة:  فاإذا تعطلت حكمة الزوجية فيها من الوحدة 
النف�سية وال�سكن واملودة والرحمة، كاأن تكون بخيانة 
اأو تباين يف العقيدة فهي امراأة ل زوج، وكذلك بعقم 

اأو ترمل. مثال ذلك:
)امــراأة العزيــز تــراود فتاهــا عــن نف�شه( 

يو�سف، 30.
يَن  لَّذيِ ُ َمَثاًل لِّ َرَب اهللَّ اأنظر اأي�سا، التحرمي 10 )�شَ

َت  َكَفــُروا ايِْمَراأََة ُنــوٍح َوايِْمَراأََة ُلــوٍط َكاَنَتا حَتْ
نْييِ َفَخاَنَتاُهَما(.. و  َ احليِ َنــا �شَ َباديِ ْن عيِ َعْبَدْينيِ ميِ
ْرَعْوَن  يَن اآَمُنوا ايِْمَراأََة فيِ لَّذيِ ُ َمَثاًل لِّ َرَب اهللَّ )َو�شَ
ةيِ  نَّ نَدَك َبْيتــًا يفيِ اجْلَ اإيِْذ َقاَلــْت َربِّ اْبــنيِ ليِ عيِ
َن اْلَقْوميِ  ي ميِ نيِ ْرَعْوَن َوَعَمليِهيِ َوجَنِّ ن فيِ ــي ميِ نيِ َوجَنِّ
يِنَي التحرمي( 11وهود 71والذاريات 29واآل  امليِ الظَّ

عمران35واأل عمران40ومرمي5والأنبياء 90.
ويف اآيات الت�سريع تعلقـــت الأحكام بالزوج والأزواج 
حـــني ينظـــر اإىل الزوجيـــة يف احلكم، مثـــل اأحكام 
الإرث، لكن ياأتي حكـــم العدة متعلقا بالن�ساء)وهو 

كما معـــروف جمع امـــراأة( ل بـــالأزواج، ويف الأمر 
بع�س التف�سيل الذي ل يخرج عن هذا التبويب.

      وهنالـــك حديث طويـــل عن ثنائيـــات من قبيل 
و)اإن�ـــس  وخمم�ســـة(  وق�سم( و)جـــوع  )حلـــف 
واإن�سان( و )نعمة ونعيم( و )اآن�س واأب�سر( وغريها 

مما يحول املجال دون ذكره.
      وهذه الدقة يف ال�ستعمال تنبئ عن اأحد مظاهر 
الإعجـــاز يف القـــراآن الكـــرمي، ذلك الكتـــاب الذي 
حتـــدى اخلالق العرَب، وهم اأرباب اللغة اآنذاك، يف 

اأن ياأتوا ولو باآية من مثل اآياته.
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اجلديد  العراقي  الد�ستور  اأكده  ما  اأبرز  من  لعل   
الإن�سانية  بنوده  معظم  اإن  الإن�سان  حقوق  اإزاء 
جاءت مطابقة للد�ساتري يف الأنظمة الدميقراطية 
با�ستثناء تلك القوانني التي قد تتعار�س مع ثوابت 
الأكرثية امل�سلمة، اإذ قرر لالإن�سان حقوقا اجتماعية 
تكفلها الدولة تتعلق ب�سخ�سه وبعي�سه يف املجتمع، 
ولأ�سرته  له  الكرمي  احلر  والعي�س  احلياة  كتاأمني 
ال�سيا�سية  و�سائر احلقوق  اأفراد جمتمعه،  ولباقي 

والقت�سادية.
وحماية  �سيانة  على  اآخر  جانب  من  اأكدت  كما   
�سخ�س الإن�سان بتحرمي التج�س�س والعتداء عليه 
اأمواله وهتك عر�سه،  اأو م�سادرة  واإيذائه  وظلمه 
اإ�سافة اإىل الت�سريعات الأخالقية التي ت�سمن حفظ 
وحفظ  والت�سقيط  الت�سهري  كمنع  احلقوق،  هذه 

الكرامة وال�سمعة احل�سنة بني اأو�ساط املجتمع.
لقد اأوجب ذلك بجعل الدولة واحلاكم م�سوؤول جتاه 
ال�سعب، كما اأوجب على الدولة رعاية �سوؤون كافة 
من يحمل تابعية الدولة، وحمايتهم وحفظ حقوقهم، 
والعدل بينهم من م�سلمني وغريهم، بال تفريق بني 
�سخ�س واآخر، ومنعت احليف على املواطنني ب�سبب 
الدين اأو الطائفة اأو اجلن�س اأو اللون اأو غري ذلك، 

واإمنا الكل اأمام الد�ستور �سواء.
كافة  رعاية  عن  الدولة  مب�سوؤولية  ذلك  ويق�سي   
كما  لأهلها،  احلقوق  واإي�سال  ال�سعب،  �سوؤون 
التفريق  ومنع  املواطنني  بني  التظامل  يق�سي مبنع 
يف  يح�سل  كما  الواحدة  الأمة  اأفراد  بني  اجلائر 
ظل الأنظمة الديكتاتورية من ظلم وتقتيل وت�سريد 

وتبديد للرثوات.
ولنلقي نظرة تاأريخية فاح�سة على �سمان حقوق 
باملجتمع  ومقاي�سته  التحرري  املجتمع  يف  الإن�سان 
يف  املجتمعني  بني  ال�سا�سع  الفرق  ليتبني  املكبل، 
زمن ال�سلم اأو احلرب، حيث احلفاظ على الكرامة 
واحلرية والأخالق يف الأول و�سحق القيم الإن�سانية 
تاأمني حقوق  اإىل  ي�سعى  فالأول  الثاين،  النبيلة يف 
العتداء  ومنع  ذاته  وحرمة  ال�سخ�سية  الإن�سان 
والتج�س�س عليه، حيث يقول الر�سول الأكرم)�سلى 
واأموالكم  ودماوؤكم  و�سلم(:  واآله  عليه  اهلل 
ال�سرع  واأعرا�شكم عليكم حرام، حيث حرم  
اأو اجلناية،  بالقتل  الب�سرية  النف�س  العتداء على 
لردع  والديات  الق�سا�س  اأحكام  لذلك  و�سرع 
واآله  عليه  اهلل  )�سلى  اهلل  ر�سول  وكان  املعتدي، 
و�سلم( اإذا اأراد اأن يبعث �سرية دعاهم فاأجل�سهم 
بني يديه، ثم يقول: �شريوا با�شم اهلل ويف �شبيل 
ول  تفلـّوا  ول  اهلل  ر�شول  ملة  وعلى  اهلل 
فانيا  �شيخا  تقتلوا  ول  تغدروا  ول  تثـّلوا 
اإل  ول �شبيا ول امراأة ول تقطعوا �شجرا 
الأحكام  هذه  جتد  وطاملا  اإليها،  ت�شطروا  اأن 
لغاية  و�سيلة  احلكم  يريد  لأنه  ثناياه  بني  الراقية 
اأ�سمى وهي كمال و�سعادة الإن�سان، وحفظ احلقوق 

يف املجتمعات الب�سرية. 
اأما الثاين فال يقف اأمام اأهوائه وتعط�سه للتحكم 
بالعباد والبالد اأي رادع اأخالقي اأو قيمي اأو اإن�ساين 
الدولة  مهد  الذي  اخلرا�ساين  م�سلم  اأبو  فهذا 
رواية  ح�سب  قتل  عمالئهم  من  وكان  للعبا�سيني 

وغالم،  وامراأة  رجل  بني  األف  �ستمائة  الطربي 
وقد كانت و�سيته اإىل عماله: اأن اجعلوا اأ�سواطكم 
ال�سيف، و�سجنكم القرب، كما اأن �سمرة بن جندب 
اأعدم ثمانية اآلف  اأبيه يف الب�سرة  وكيل زياد بن 

من اأهلها تطبيقا ملبداأ القتل على التهمة.
ل  الذين  الطغاة  ظلم  من  في�س  من  غي�س  هذا   
يراعون اإًل ول ذمة يف حفظ حقوق وحرمة الإن�سان، 
بل يريدون وعلى الدوام اتخاذ مال اهلل بينهم دوًل 
وعباد اهلل خوًل، وهذان النمطان يبقيان يف ت�سارع 
ديالكتيكية  بع�س ف�سولهما حركة  ت�سهد يف  اأو رمبا 
يف  ال�سعوب  اإرادة  ب�سبب  قائمة،  احلياة  مادامت 
التحرر واإرادة الطغاة يف الت�سلط، وهما لي�سا مبعزل 
عما يجري يف العراق حاليا من انتهاك �سارخ حلقوق 

اإن�سان طاملا حلم بعي�س حر كرمي.
يف  الإن�سان  حقوق  منظمات  دور  عن  نت�ساءل  وهنا   
الإرهابية  املنظمات  اأن  يجري حيث  ما  العامل حيال 
العمليات  ت�سن  الديكتاتورية  الأنظمة  من  املدعومة 

• ح�سن الها�سمي

دميقراطية 
الإن�سان �سحية ..

بال حــقوق..
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واأماكن  الب�سرية  والتجمعات  الأ�سواق  يف  الإرهابية 
العبادة مبراأى من العامل، ول اأعرف ماذا تفعل هذه 
هذه  اأين  يجري؟!  ما  كل  حيال  الإن�سانية  املوؤ�س�سات 
املنظمات التي تت�سدق بالإن�سانية وترى هذه الطريقة 
من القتل اجلماعي وهو اأ�سبه بعمليات اإبادة تدريجية 
بع�س  مثلما هي  م�سي�سة  بع�سها  كانت  اإذا  اإل  اللهم 
يكيلون  وقتئذ  فاإنهم  العراق  يف  ال�سيا�سية  الكيانات 
الإن�سان يف  وتنقلب عندهم موازين حقوق  مبكيالني 
العراق خا�سة، فهي ولدوافع �سيا�سية واأجندة خارجية 
تنح�سر بالدفاع عن القاتل دون ال�سحية وهذه هي 

الطامة الكربى!!. 
وعودا على ذي بدء فاإن هناك مبادئ وقوانني مكتوبة 
يف الد�ستور لكنها مل تتحول اإىل �سلوك ومل مت�س حياة 
التقادير، فاأي حق  اأقل  النا�س يف وقتنا احلايل على 
يتعر�س  واإ�ساءات  انتهاكات  ظل  يف  يراعى  لالإن�سان 
حني  يف  وغريها،  ال�سوارع  يف  العراقي  املواطن  لها 
اأن الد�ستور �سمن لالإن�سان العديد من احلقوق منها 

حق احلياة وحق امل�ساركة وحق التعبري وحرية الراأي 
واملعتقد.

اأن يفتح   كما يجب على امل�سوؤول يف الدولة العراقية 
اأن  يف  احلق  الآخر  ويعطي  للحوار،  و�سدره  قلبه 
بالراأي  التعنت  لأن  ذلك،  يحتكر  ول  م�سيبا  يكون 
وعدم الإ�سغاء لالآخر، يجري يف النقي�س مع حقوق 

الإن�سان.
 ولبد اأن نعرف اأن احرتام حقوق الإن�سان يحتاج اإىل 
عن  احلديث  اأن  كما  جديد،  و�سلوك  و�سوابط  روؤية 
حقوق الإن�سان يجب اأن يتناول جميع ال�سرائح يف حقها 
باحلرية وامللكية والتعليم وال�سحة، للن�ساء وال�سباب 
يف  مازالت  ودولتنا  والفالحني،  والعمال  والأطفال 
بداية الطريق ولي�ست هي الدولة الع�سرية التي نتطلع 

اإليها.
الدميقراطي  النظام  مبعطيات  املواطن  ينعم  رمبا 
اإ�سما ل واقعا لظروف �ستى، وهنا ينبغي له اأن يتحرك 
والكرامة،  باحلرية  والعتزاز  احلق  اأجل  من  �سلميا 

الإن�سانية  ح�س  وعروقهم  الآخرين  حنايا  يف  ويزرع 
واملواطنة ال�ساحلة التي يجب اأن تبنى وتتحرر من كل 
ا�ستعباد �سواء اأكان حلزب اأو ل�سخ�س، ليبقى الإن�سان 

دائما اأبي النف�س عزيزا كرميا.
 واإن اأمة يبلغ بها الوعي واليقظة والتم�سك باحلقوق 
اإىل هذا املدى الوا�سع ينبغي اأن ل تر�سى باأن يظلمها 
اأو  الدميقراطي،  بالنظام  تغلف  ولو  م�ستبد  حاكم 
غاٍز  اأو  جائر  مرتب�س  وحرياتها  حقوقها  ي�سادر 
جبار مهما بلغ من القوة والبط�س، ل�سيما نحن نعي�س 
العامل  دول  وهواج�س  الرائدة  الدميقراطية  التجربة 

واجلوار منها و�سعي البع�س لإفراغها من حمتواها.
ويف مثل  هذه احلالة ويف زمن العهر ال�سيا�سي الذي 
الإقليمي  ال�سد  يف  خ�سو�سا  تداعياته  بع�س  نعي�س 
املت�سنج حيال ما طراأ على العراق بعد التغيري، على 
الدولة الدميقراطية اأن توثق عالقتها ب�سعبها وتعالج 
لالإنق�سا�س  التاأهب  يف   ذكر  ما  على  عالوة  الأمر 
على الإرهاب وب�ستى الو�سائل، والدميقراطية عندما 
تلجاأ ولظروف طارئة اإىل طرق غري ماألوفة للحفاظ 
اإليها  الديكتاتورية  التجاء  من  اأهون  معطياتها  على 
من باب انتخاب الأقل خطورة لدرء اخلطر الفادح، 
فالإرهابيون ل منطق ول عقل ول دين لديهم فينبغي 
ا�ستئ�سالهم حلفظ حقوق الإن�سان وحفظ هيبة البلد 
العي�س  الإن�سان  حقوق  اأب�سط  ومن  املواطن،  وكرامة 
باأمن واأمان يف نظام يحفظ كرامته دومنا نق�س ريثما 
هذا  يح�سل  ول  عليها،  املرتتبة  الثمار  بقية  يقطف 
اإل بالنظام الدميقراطي الفاعل ل امل�سلول!! واإحدى 

م�ساديقه الأغلبية ال�سيا�سية ل التوافقية، فتاأمل...

ول بال حــقوق.. منطق  ل  الإرهابيون 
عقل ول دين لديهم فينبغي 
ا�شتئ�شالهم حلفظ حقوق 
هيبة  وحفظ  الإن�شان 
املواطن،  وكرامة  البلد 
ومن اأب�شط حقوق الإن�شان 
العي�س باأمن واأمان يف نظام 
يحفظ كرامته دومنا نق�س 
الثمار  بقية  يقطف  ريثما 

املرتتبة عليها
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كثريون هم الذين كتب عنهم التاريخ، ولكن العرتة 
ذكرا،  والأخلد  حظًا  ــر  الأوف هي  تبقى  املحمدية 
اأم  اأ�شخا�شا  كانوا  �شواء  بهم  ارتبط  ما  كل  وكذلك 

غري ذلك.
 وقد برز املنرب احل�سيني ك�ساهد على ذلك اخللود، وتواكب 
جمال�سهم،  يف  بــرعــوا  خــدامــا  لنا  ليفرز  الع�سور  كــل  مــع 
وممن خلدهم التاريخ وتزين ب�سذا �سوته وخدمتِه، الرادود 

الكربالئي املرحوم حمزة الزغري.
باب  – حملة  كــربــالء  مدينة  يف  ميالدية  عــام 1921  ولــد 
وا�ستهر  )ال�سعدي(،  اإ�سماعيل  عبود  حمزة  وا�سمه  الطاق، 
بــ )حمزة الزغري(؛ وذلك لوجود رادود اآخر كان يف كربالء 
وبنف�س الفرتة، وهو املرحوم )حمزة ال�سماك(، وكان اأكرب 
منه �سنًا واأقدم منه يف القراءة واأطول منه قامًة، وللتمييز بني 

الرادودين �ُسمَي بــ )حمزة الزغري(.
لينهل من تراثها الرث، حيث عا�س  ن�ساأ املرحوم يف كربالء 
يتيم الأب فاأخذت اأمه على عاتقها تربيته، علمًا اإنه الوحيد 
لأبويه ودخل الُكّتاب حينذاك، ويف بدء حياته العملية اأمتهن 
العطارة، وبعدها مار�س مهنة بيع الأواين الفافونية، ثم مار�س 

مهنة  اآخــر  كانت  فيما  )قندرجي(  الأحــذيــة  �سناعة  مهنة 
مار�سها هي مهنة كّي املالب�س..

حمزة  مال  مييز  عما  ال�سباغ  علوان  ح�سن  احلــاج  حدثنا 
الزغري عن �سائر الرواديد واملن�سدين احل�سينيني فقال: اإنه 
كان مثاًل للتوا�سع والأخــالق احل�سينية العالية املنبثقة من 
الآفاق،  التي مالأت  الوا�سعة  �سهرته  من  فبالرغم  الإميــان، 
كان يقوم لل�سغري والكبري ول يفرق بني الغني والفقري، فغدت 

جميع طبقات املجتمع تكنُّ له الحرتام والتقدير.
وتابع ال�سباغ حديثه قائال: كما كان بعيدًا عن التعامل املادي 
يف قراءاته على املنرب، ومل ن�سمع يومًا اأنه حَدد اأو طلب مبلغًا 
لقراءته، لي�س ذلك فح�سب، بل كان م�ساهمًا ماديًا يف بع�س 

املجال�س التي كانت تقام يف مدينة كربالء املقد�سة.
ال�سباغ اأكد اإن املال رحمه اهلل، برز يف الن�سف الثاين من 
القرن الع�سرين وكان الرادود املرحوم حمزة الزّغري باأدائه 
املتفرد؛ قد �سيطر على ال�ساحة احل�سينية، لي�س يف كربالء 
وح�سب، بل يف عموم حمافظات القطر، وبات علمًا من اأعالم 
املنرب احل�سيني واأ�سهرهم ا�ستماعا.. حتى �سار ي�سرب له 
البوق اأو الــربزان عند قراءته يف �سحن الإمــام علي )عليه 

ال�سالم(.  
واأ�سار ال�سباغ: اإن اأغلبية الق�سائد التي قراأها، كانت لأمري 
الثنائي  مبعيته،  ميثل  كــان  ــذي  ال املنظور  كاظم  ال�سعراء 
احل�سيني، ومن ال�سعراء الذين قراأ لهم اأي�سا ال�ساعر كاظم 
ال�سالمي وعبود غفلة وال�ساعر هادي الق�ساب و�سعيد الهر 
وال�سيد عبد احل�سني ال�سرع ومهدي الأموي �ساحب الق�سيدة 
امل�سهورة )اأحنه غري ح�سني ما عدنه و�سيلة( ومن املتاأخرين 
ال�ساعر حممد حمزة وال�ساعر عبد الر�سول اخلفاجي وعزيز 

الكلكاوي و�سعراء اآخرون..
بح�سن  املرحوم  امتاز  لقد  م�سعل:  نعمة  الأ�ستاذ  قال  فيما 
اختيارِه للق�سائد التي كانت تعر�س عليه، ومل يكن اختيارِه 
ب�سكل ع�سوائي دون متحي�س، ومل يتقبل اقتناء اأية ق�سيدة 
ت�سله، وقد كان ال�سعراء كل منهم يود، بل يتمنى اأن يبعث 
اإليه بق�سيدة بل وحتى مقطعا �سعريا لعله ي�ستمع لق�سيدته 
باأن  يقني  على  ال�ساعر-  –اأي  لأنــه  اخلالد؛  بال�سوت  تتلى 
)حمزة الزغري(، اإذا قراأ ق�سيدة له على املنرب فاإنه �سوف 
يخلد مع ق�سيدته املقروءة، لذا كانت الق�سائد تنهال عليه 
من كل �سوب وحدب من قبل ال�سعراء، بل هنالك من كان 

• ح�سني النعمة

املال حمزة الزغري
ر�شالة ل زالت تعبق ب�شذاها  
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ي�سطر للتو�سط ويتو�سل مبن ميكن اأن يو�سله 
اإىل )حــمــزة الــزغــري(، لكنه كــان بــارعــًا يف 
انتقاء منوذج �سعري متميز، اإذ اأنه كان يتاأمل 
درا�سة  جوانبها  كل  ويدر�س  طوياًل  الق�سيدة 
عميقة وواعية، حتى ل يقع يف فخ الف�سل الذي 
لّفْت �سراكه الكثري ممن مل يح�سنوا الختيار 

ب�سبب التعجل وعدم التاأين.
كان املال يقراأ يف �سهريَّ حمرم و�سفر مو�سم 
املجال�س احل�سينية يف العامل الإ�سالمي خارج 

الكويت  املن�سرم، يف  القرن  العقد اخلام�س من  العراق يف 
لعدة �سنني، ويف اأ�سهر ح�سينياتها اآنذاك، وي�سبقه يف القراءة 
يف  اهلل(  )رحــمــه  الوائلي  اأحــمــد  الدكتور  ال�سيخ  املــرحــوم 
الأربعينيات من القرن املا�سي، وكذلك قراأ املال يف الب�سرة 
ويف ال�سماوة لعدة �سنني، علمًا اإن يف مدينة ال�سماوة مواكب 
كثرية، ت�ستقطب اأ�سهر رواديد العراق، وكان املرحوم حمزة 
الزغري هو املتميز حلالوة �سوته واأدائه وجتديده بالأوزان، 
وا�ستمر بتجوالِه اىل مدينة النجف الأ�سرف، وبغداد جانب 
ثورة عبد  قيام  اإىل  ا�ستمر  الذي  املطاف  وبعد هذا  الكرخ، 
الزغري يف  ا�ستقر حمزة  �سنة 1958م، حيث  قا�سم  الكرمي 

كربالء، ومل يغادرها بعد ذلك. 
الأ�ستاذ ح�سن كاظم الفتال قال: كان املال حمزة ب�سكل فطري 
يرتبط ارتباطا روحيًا مببادئ احل�سني )عليه ال�سالم(، وكان 
يهمه اأن تكون الق�سيدة بامل�ستوى املطلوب يف تعريف م�سمون 
الق�سية احل�سينية التي هي ق�سية كل اخلريين، ويف جانب 
اآخر فهو يحاول باأكرب قدر ممكن تو�سيل الأفكار اإىل ال�سامع 
وبوزن  تعقيد،  دون  الوقت  بنف�س  و�سل�سلة  �سريعة  بطريقة 
يتما�سى مع حرمة املنرب احل�سيني، اأ�سف اإىل ذلك مراعاة 

الذوق العام دون اخلروج عن املاألوف.. 
واأ�سهر املن�سدين وقراء  اأبرز  اإن املال كان من  الفتال:  واأكد 
املنرب احل�سيني فذاع �سيته ومالأ الآفــاق بالرغم من وجود 
املتميز  فاأ�سبح  و�سهرة  ي�سبقونه عمرًا وخربة  كبار  رواديــد 
مدر�سة  واأم�سى  الأول،  ورادوده  احل�سيني  املنرب  ورائد  حقًا 
خا�سة يف القراءة احل�سينية التي مل يكن بها ُمقلدًا لأحٍد، بل 

قّلدُه الكثري من الرواديد اإىل وقتنا احلا�سر... 
احل�سينية  املنابر  يعتلي  اأخــذ  حمزة  املــال  اإن  قــال:  الفتال 
ويتنقل بذلك ال�سوت ال�سجي ذو النربة احل�سينية، املّعربة 
عن ماأ�ساة واقعة الطف تدريجيًا اإىل ال�سهرة التي ا�ستحقها 
بجدارته املتاأ�سلة يف قراءته واأ�سلوبه، وو�سل اأوج عظمته يف 
توجد  تكن  مل  اأنه  علمًا  الع�سرين،  القرن  من  اخلم�سينيات 
يف ذلك الوقت اأجهزة �سوتية متطورة كاملوجودة يف الوقت 

احلا�سر، لتزيد من اجلمال واحلالوة يف الأداء.
ال�سعراء  اأحــد  وهو  اخلفاجي  الر�سول  عبد  ال�ساعر  ويقول 
الذين قراأ لهم املال حمزة: يعد املال حمزة من اأ�سهر الرواديد 
احل�سينيني الذين اأجنبتهم كربالء املقد�سة، حيث ل زالت 
اأ�سهر ق�سائده تقراأ اإىل الآن يف املجال�س احل�سينية وباأ�سوات 

�سابه بذات اللحن..
وتابع اخلفاجي: بدء �سبابه مولعًا بحفظ الق�سائد احل�سينية 

بحب  ال�سديد  ولولعه  ـــذاك،  اآن الــرواديــد  يلقيها  كــان  التي 
القراءة، كان يردد تلك الق�سائد والأوزان التي كانت تقراأ 
اأنه تتلمذ على اأحد  ُي�سمع  اأثناء عمله وفراغه وجتواله، ومل 
من قراء املنرب احل�سيني اآنذاك، وكان يرى يف نف�سه موهبة 

وقابلية توؤهله لرتقاء املنرب والقراءة..
احل�سينية  باملجال�س  ولعه  �سدة  من  املــال  اإن  اىل:  واأ�ــســار 
والقراءة كان كثري احل�سور يف �سبابه لتلك املجال�س لال�ستماع 
لكافة رواديد كربالء حينذاك، وقد اأخذ بيده ووجهه �سوب 
ال�سفار رحمه اهلل  ال�سيخ عبا�س  والقراءة  املنرب احل�سيني 
الذي كان املال مالزما له فاأولع بحفظ الق�سائد احل�سينية 

والأوزان.. 
اخلفاجي قال: يعد املال حمزة من اأ�سهر الرواديد احل�سينيني 
اإىل  تقراأ  اأ�سهر ق�سائده  اأجنبتهم كربالء، وما زالت  الذي 
الآن يف املجال�س احل�سينية باأ�سوات �سابة ومواكبة لالإبداع، 
معربين عن ا�ستمرارهم على هذه الأطوار والق�سائد قائلني 
اأنها ا�ستهرت لتوفر عنا�سر عدة ومنها: جمال ال�سوت الذي 
ميثله املال رحمة اهلل عليه وعذوبة كلمات الق�سيدة والوزن اأو 

الطور الذي تن�سد به. 
�سالته  وجــد  اهلل  رحمه  الــزغــري  حمزة  املــال  اإن  ــح:  واأو�ــس
وثمني  كبرٍي  بل ورمبا عرث على كنز  يبحث عنها،  كان  التي 
ال�سعبي  ال�ساعر  وهــو  ال�سعبي،  ال�سعر  نفائ�س  على  يحوي 

يكاد  الزغري  حمزة  ولأن  املنظور(؛  )كاظم 
يقراأ  اأن  دون  ال�سنة  ــام  اأي من  يــوم  مير  ل  اأن 
فكان  هيئة،  اأو  موكب  اأو  لعزاء  ق�سيدة  فيه 
بحاجٍة ما�سة لعدد كبري من الق�سائد، فوجد 
ال�ساعر املنظور الذي مل تتوقف قريحته اأبدًا، 
فالتقى العمالقان وكان اأول لقاء بينهما �سنة 

1958ح�سب ما قيل. 
وعن مر�سه حدثنا احلاج ح�سن علوان ال�سباغ 
حيث قال: يف بدايات 1976 اأُ�سيب املال حمزة 
ظهور  اأثر  وذلك  يعلم؛  اأن  دون  اخلبيث،  ال�سرطان  مبر�س 
اأنفه، وكانت هذه البداية حيث اأخذ يراجع الأطباء  ورم يف 
يف مدينة كربالء املقد�سة، الذين مل ي�سخ�سوا ال�سبب وراء 
هذا الورم، واأخذوا باعطائه الكثري من العالجات والعقاقري 

الطبية، ولكن ورمه اأخذ بالتزايد دون معرفة ال�سبب.
اإر�ساله  وتقرر  ال�سحية،  حالته  �ساءت  وجيزة  فرتة  وخالل 
اإىل بغداد للعالج، وُكلَف الــرادود حممد حمزة بالتفرغ من 
)حكمت  الطبيب  على  وعر�س  بغداد،  اإىل  ومرافقته  عمله 
ــدوره اإىل  ــدم، واأحــالــه ب اأمــرا�ــس ال حبيب( املتخ�س�س يف 
م�ست�سفى الريموك، ورقد فيها لأجراء الفحو�سات والعالج، 
ملدة 10 اأيام تقريبًا وخالل فرتة مكوث مال حمزة الزغري يف 
امل�ست�سفى ببغداد كان حال احل�سينيني يف كربالء  مت�سنجا 

ويهفو  ل�ستماع اأخبار ح�سنة عنه . 
الإ�سعاع  مركز  حمزة  املال  يراجع  اأن  الطبيب  ف�سَل  بعدها 
الذري لعر�سه على الأطباء املخت�سني، الذين قرروا حينها 
َعرَج  العالج  انتهاء هذا  لـ 15 جل�سة )كــّي( وعند  يبقى  اأن 
املال حمزة مع مرافقيه اىل الطبيب يف بغداد ملراجعة حالته 
ال�سحية، ومعرفة نتائج الفحو�سات الطبية، فهم�س الطبيب 
اأكرث  يعي�س  فال  البيت؛  اإىل  به  ُعد  قائال:  مرافقيه  اأذن  يف 
ال�سهر �ساءت حالته لأق�سى  انتهاء  من �سهر واحــد.. وبعد 
احلدود، ونقله احل�سينيون على وجه ال�سرعة اإىل م�ست�سفى 
كربالء، ثم وافاه الأجل يف اليوم الثاين  يوم الثالثاء 23 من 

�سوال 1396.
اأقيم  نفو�س اجلماهري حيث  موؤمل يف  بوقٌع  وفاته  نباأ  وجاء 
له يف كربالء ت�سييع ح�سيني يليق به ومبكانته وكانت مدينة 
كربالء ع�سر ذلك اليوم املوؤمل يف حزن واأ�سى، اإذ تعطلت 
واأخــذ موكب  الليلة،  جميع املحالت وتعتم �سياوؤها يف تلك 
ْوَب مرَقد الإمام احل�سني )عليه ال�سالم(  الت�سييع طريقه �سَ
وبعد انتهاء مرا�سيم الزيارة يف مرقد �سيدنا العبا�س )عليه 

ال�سالم(، حمل اىل مثواه الأخري.. يف وادي كربالء..
وو�سل اأهايل كربالء اىل �ساعة التوديع وتلون التوديع بالبكاء 
املحروم  املال  بق�سيدة  ال�سوت  مكربات  واعتلت  والنحيب 

وهو يقراأ )�سلون ليلة توادع ح�سني العقيلة(
ومما قيل يف رثائه ما اأرخه الأديب املرحوم حممد زمان بهذا 

البيت الذي جاء فيه: 
     اأرخُت يا طفُّ وا�ساِك احل�سينيُّ     

                                         قد مات حمزُة لكْن �سوتُه حيُّ

املال حمزة مع اأمري ال�سعراء كاظم املنظور

املال حمزة يف �سبابه
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بابلو بيكا�شو 
والفن الإ�شالمي

بيكا�شو: اإن اأق�شى نقطة اأردت الو�شول اإليها يف فن 
الت�شوير وجدت اخلط الإ�شالمي قد �شبقني اإليها

واأوربا  الإ�سالمي  العامل  بني  العالقة  �سكلت 
وتدقيقا  تاأريخا  للجانبني  موؤرقة  ق�سية 
بني  فالتفاعل  وتفنيدا،  وحتريفا  وحتليال 
يف  الأكرب  املوؤثر  هو  لقرون  ظل  اجلانبني 
العالقات الدولية خالل الع�سور الو�سطى 
اأحدثه  الذي  التاأثري  ظل  املقابل  ويف 
الأوروبي  الفن  يف  الإ�سالمي  الفن 
بكرا  جمال  كبري-  حد  -اإىل 
لكت�ساف ماهية وعمق الفن 

ال�سالمي.
هو  الفن  ولأن   
النهاية  يف 
عمل مركب 

ل ميكن اختزاله يف الأبعاد الأداتية املبا�سرة فاإن 
الغو�س فيما وراء الفن �سرط مو�سوعي للح�سول 
والتاأثر بني مدر�ستني  التاأثري  النكهة وعالقة  على 
للوجود  �ساملة  كونية  روؤية  منهما  كل  وراء  فنيتني 
وما وراء الوجود وامل�سافة بني احل�سارتني اذ يقف 
الفن الإ�سالمي منذ ن�ساأته على طرف نقي�س مع 
الروح  حيث  من  امل�سيحية  اأوروبا  يف  الغربي  الفن 

واجلوهر، وبالتايل من حيث ال�سكل واملظهر.
 ولعل اأهم نواحي هذا الختالف واأبرزها اأن الفن 
يقوم  بينما  احل�سية،  املعرفة  على  قام  قد  الغربي 
الفن الإ�سالمي على املعرفة احلد�سية، واإنه لفارق 
جمرد  فالأول  واحلد�س  احل�س  بني  وكبري،  هائل 
الواعي  العقل  يف  انطبعت  حمددة  واقعية  �سورة 
دقيق  ريا�سي  وح�ساب  منظم  فكري  عمل  نتيجة 
الهائلة  الوجدانية  ال�سحنة  تلك  فيعني  الثاين  اأما 
النوراين  والإ�سعاع  العارمة  النفعالية  والطاقة 
والق�سور  العر�سية  احلدود  يجتاز  الذي  اخلاطف 
دللت  اأو  عقلية  مقدمات  دون  ي�ستقر  كي  املادية 

منطقية يف عامل احلقيقة املطلقة.
احل�سارتني  بني  املخروطي  بامتدادها  وامل�سافة    
نف�سها  هي  منهما  كل  اأنتجته  الذي  الفن  وبني 
املطلقة  احلقيقة  وبني  احل�س  عامل  بني  امل�سافة 
ازدادت  كلما  ات�ساعا  وتزداد  احلد�سية؛  واملعرفة 
عمقا«، والعك�س بالعك�س، »اأما املعرفة احل�سية فهي 
ذات امتداد اأ�سطواين؛ ولذلك فهي �سطحية ل يفيد 

معها التعمق.
وعلى هذا الأ�سا�س فاإن الفن الإ�سالمي ينطوي يف 

• اجمد حميد الكعبي
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جوهره على معنى احلد�س؛ اإذ ي�ستلهم الفنان  فكرة 
املطلق واجلوهر اخلالد )اهلل عز وجل(.

رئي�سي  كرمز  بيكا�سو  بابلو  الفنان  مع  و�سنقف   
للمدر�سة التكعيبية، حيث كان اأكرث جراأة من ماتي�س 

واأ�سد خروجا على املظهر الب�سري للعامل، فاأجنز 
بيكا�سو هذا التحول عرب حتطيم ال�سكل الطبيعي يف 
النفجار الب�سري ليعيد تن�سيق فئات هذا النفجار 
بال�سورة التي تتفق مع روؤيته اجلمالية وذلك من 

جراء تاأثر بيكا�سو بالفن ال�سالمي.
 ومن اأهم ذلك التاأثر نزوعه اإىل بناء منظور مبتكر 
اأبرز �سماته تفتيت ال�سيء اإىل اأجزاء وتنظيمها يف 
�سورة جمموعة من ال�سطوح، وهنا ينقل عن بيكا�سو 
قوله: » اإن اأق�شى نقطة اأردت الو�شول اإليها 
يف فن الت�شوير وجدت اخلط الإ�شالمي قد 
�شبقني اإليها« وب�سفة عامة ترمي التكعيبية اإىل 
الك�سف عن اجلوهر الكامن وراء املظهر اخلارجي 

وتعرية هذا ال�سكل و�سول اإىل احلقيقة املطلقة.
 واإذا كان الك�سف عن اجلوهر الكامن وراء املظهر 
اخلارجي هو نف�سه هدف الفنان امل�سلم وغايته فاإن 
الفن التكعيبي بهذا املعنى يتفق مع الفنان امل�سلم يف 
الغاية والق�سد، لكنه يف الوقت نف�سه يختلف معه يف 

و�سيلة حتقيق الهدف والغاية.
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بامراأة  اإذا  اإنذار،  �سابق  دون  ومن  فجاأة، 
)احلاكم(  اأمام  وهيبة  ب�سموخ  واقفة  تنتف�س 
تخاطبه  وذلك اجلمع من احل�سور،  املنت�سر 
اهلل  ذكرت  اأن  بعد  قائلة  ا�ستئذان،  دون  من 
تعاىل وحمدته و�سّلت على ر�سول اهلل واآل بيته 
الكرام الطيبني الطاهرين، تالية يف البدء الآية 
اأَ�َشاُءوا  يَن  اَلّذيِ َبَة  َعاقيِ َكاَن  {ُثَمّ  الكرمية 
َها  بيِ َوَكاُنوا  يِ  اهلَلّ اآَياتيِ  بيِ ُبوا  َكَذّ اأَْن  وَءى  ال�ُشّ

ُئوَن } ثم اأردفت: َي�ْشَتْهزيِ
   اأظننت يا يزيد، حني اأخذت علينا اأقطار 
ن�شاق  فاأ�شبحنا  ال�شماء،  واآفاق  الأر�س 
كما ت�شاق الأ�شارى اأن بنا على اهلل هوانا، 
وبك عليه كرامة، وان ذلك لعظم خطرك 
عنده ف�شمخت باأنفك، ونظرت يف عطفك، 
لك  الدنيا  راأيت  حني  م�شرورا؟،  جذلن 
�شفا  وحني  مت�شقة،  والأمور  م�شتو�شقة، 
اأن�شيت  مهال،  فمهال  و�شلطاننا،  ملكنا  لك 
يَن َكَفُروْا  قول اهلل تعال {َوَل َيْح�َشَبَّ اَلّذيِ
َلُهْم  ليِي  مُنْ ا  َ اإيِمَنّ ْم  هيِ أَنُف�شيِ َلُهْم َخرْيٌ ليِّ ليِي  مُنْ ا  َ اأَمَنّ
لتنزل  هيِنٌي}  ُمّ َعَذاٌب  َوَلْهُم  اإيِْثًما  َيْزَداُدوْا  ليِ
هذه الكلمات، كال�ساعقة التي اأحرقت عر�س 

الظامل ودمرت كربياءه.
قد  ال�سالم(  زينب)عليها  تكون  هنا  واىل     
واأمام  مرتني،  داره  عقر  يف  احلاكم  حتدت 
املرة  دولته،  واأركان  �سيوفه  وم�سمع  مراأى 
ت�ستاأذنه،  اأن  دون  حتدثت  عندما  الأوىل 
اأن  دون  من  با�سمه  خاطبته  عندما  والثانية 
التي  ال�سفات  تلك  من  �سفة  باأية  ت�سبقه 
ي�سطرها املتحدثون عادة يف جمال�س احلكام، 
خا�سة جمال�س الطغاة، وعلى وجه اخل�سو�س 
عندما يكونون يف موقف املنت�سر ع�سكريا يف 
معركة اأو حرب ما، ل�ستدرار نظرة عطف من 
احلاكم لهم، فيغدق عليهم ب�سّرة من مال اأو 

من�سب يف الدولة، اأو ما اأ�سبه.
فلي�ست  ال�سالم  عليها  املنت�سرة  زينب  اأما     
اأبدا، واأقول منت�سرة، لي�س  من هذه النماذج 
بال�سيف اأو يف �ساحة املعركة اأبدًا، واإمنا متثل 
انت�سارها بقول كلمة حق عند �سلطان جائر، 

وتلك هي قمة النت�سار.
الهزمية  عند  بال�سرب  املرء  يتجلد  فعندما     
اأمامه،  ينك�سر  اأو  للظامل،  ينحني  ول  املادية، 
�سجاعًا  اجلاأ�س  رابط  ويظل  له،  يخ�سع  ول 

اأ�سد  بخ�سمه  �سينزل  عندها  املحن،  تهزه  ل 
فالن�سر  عليه،  منت�سرًا  بدا  واإن  الهزمية، 
عليها  ي�ستويل  التي  الأر�س  مب�ساحة  يقا�س  ل 
بعدد  تقا�س  ل  الهزمية  اأن  كما  )املنت�سر( 
اإمنا  املعركة،  �ساحة  يف  تتطاير  التي  الروؤو�س 
املعركة  ت�سيب  مبا  والهزمية  الن�سر  يقا�س 

الزينبي اليوم
• نزار حيدر

النت�شار 
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من الإرادة، فاإذا ثبتت ومل تتزعزع، ظل املرء 
�ساحة  يف  �سيء  كل  خ�سر  اإذا  حتى  منت�سرا 
ال�سيا�سي  النظام  هزمية  هي  وتلك  املعركة، 
الأموي على يد زينب بنت علي عليهما ال�سالم 
واآله  عليه  اهلل  )�سلى  اهلل  ر�سول  حفيدة 

و�سلم(.

ن�سكت،  ل  اأن  علينا  يجب  اليوم،  نحن  وهكذا 
فرنف�س حماولت الطاغوت تكميم الأفواه، بل 
اإن علينا اأن ن�سرخ بق�سايانا العادلة، ونتحدث 

فيها وعنها بكل �سكل من الأ�سكال.
احل�سن  ال�سبط  الإمام  رجل  �ساأل  ولقد     
} فقال  ال�سيا�سة  عن  ال�سالم  عليه  املجتبى 

وحقوق  اهلل  حقوق  ترعى  اأن  ال�شيا�شة 
} اأ�ساف  ثم  الأموات}  وحقوق  الأحياء 
لأمته،  اأخل�س  ما  الأمر  لول  تخل�س  واأن 
عن  حاد  ما  اإذا  وجهه  يف  عقريتك  وترفع 

الطريق ال�شوي}.
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ميكن الإن�شات ال القران 
عند الو�شوء

حماولة لفهم اأ�شرار لغة 
الأفيال

يدر�س باحثون يف حديقة احليوان بالوليات املتحدة 
لالأفيال،  ال�سّرية  اللغة  ا�سم  عليه  يطلق  كان  ما 
ت�ستخدم يف  التي  الأ�سوات  البحث  ويراقب فريق 
التوا�سل بني هذه احليوانات والتي ل ميكن للب�سر 
ال�ستماع اإليها، ونحن نعرف عن ال�سرخات املدوّية 
التي تطلقها الأفيال، غري اأن هذه احليوانات ت�سدر 
اأ�سواتًا اأخرى كالهدير، ول ميكن لالأذن الب�سرية 
ي�سدر  فثلثاها  الأ�سوات،  هذه  ثلث  �سوى  التقاط 
بذبذبات �سديدة النخفا�س ع�سّية على اللتقاط.

ويحاولون  الأ�سوات  هذه  �سدور  الباحثون  ويتابع 
ربطه مبا تقوم الأفيال بفعله اأثناء ذلك، وقد تو�سل 
الأفيال  اإناث  اأن احلوامل من  اإىل  بالفعل  الفريق 
ت�ستخدم هذه الأ�سوات منخف�سة الذبذبة لإبالغ 

بقية القطيع باأنها على و�سك و�سع حملها.
تنّبه  الأ�سوات  هذه  اأن  اأي�سا  الباحثون  ويعتقد 
احليوانات  من  احلذر  �سرورة  اإىل  اأي�سًا  الأفيال 
املفرت�سة، كال�سباع التي باإمكانها افرتا�س �سغار 

الفيلة رغم كرب حجمها.

فماليزيا  الآن  متاح  الليكرتوين(  )الو�سوء 
�سوئية  مبج�سات  يعمل  و�سوء  جهاز  تبتكر 
واأحوا�س الكرتونية حتّد من ا�ستهالك املياه 

اأثناء اأداء الفرائ�س.
مزودة  اخل�سراء  املزخرفة  الآلة  وهذه 
مبج�سات واأحوا�س للحد من ا�ستهالك املياه 
اأكرث من 1.7 مليار  اأثناء الو�سوء، وهناك 
م�سلم يف العامل معظمهم يف اأفريقيا وال�سرق 

الأو�سط حيث ت�سح اإمدادات املياه.
ال�سركة  رئي�س  جوميز(  )اأنتوين  وقال 
العا�سمة  يف  املنتج  طرح  لدى  لل�سحفيني 
ا�ستخدام  يف  القت�ساد  اأجل  من  املاليزية 
املياه يف اعتماد هذا النظام بدل من الطرق 

التقليدية التي تهدر الكثري من املياه.
من  ميكنك  التي  الآلة  اإن  )جوميز(  وقال 
القراآن  اآيات  اىل  ال�ستماع  اأي�سا  خاللها 
وت�ستخدم  مرت   1.65 طولها  يبلغ  امل�سجلة 
بالطرق  باملقارنة  فقط  املياه  من  لرت   1.3
ترك  على  تنطوي  ما  عادة  التي  التقليدية 

�سنابري املياه مفتوحة طوال فرتة الو�سوء.
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منلة حتمل �شعف وزنها 100 مرة

جنح باحث بريطانى فى علم احل�سرات بالتقاط �سورة لنملة حتمل �سعف وزنها 100 مرة.
ون�سرت �سحيفة »الديلى ميل« الربيطانية ال�سورة وتظهر فيها النملة معلقة ب�سورة مقلوبة اأ�سفل �سطح ي�سبه 
الزجاج وحتمل بني فكيها ما يزن 500 ملى جرام، وكان العلماء قد تو�سلوا اإىل اأن النملة ت�ستطيع اأن حتمل اأكرث من 
وزنها خم�سني مرة، وقام بالتقاط ال�سورة الدكتور )توما�س اندلني(، الأ�ستاذ بق�سم علوم احليوان بجامعة كمربدج 

الربيطانية الذي يقوم بعمل اأبحاث على اأرجل النمل واحل�سرات عامة.
واأّكد )اندلني( اأن النملة ت�ستطيع اأن تغرّي من حجم و�سكل اجلزء املوجود يف اأ�سفل قدميها، معتمدة على احلمل 
الذي حتمله، فعند حملها حماًل ثقياًل ت�ستطيع اأن تزيد من حجم هذا اجلزء وعندما تريد الهرب تقلل من حجمه.
واأ�ساف )اندلني( اأن بحثه ي�ساعد العلماء فى تطوير �سناعة املواد ال�سمغية، واأن اجلزء املوجود يف اأرجل النمل 
يتمتع بالتنظيف الذاتي، وميكن اأن يلت�سق على اأي نوع من اأنواع الأ�سطح، ول ي�ستطيع اأي �سمغ من �سنع الإن�سان اأو 
نظام ل�سق اأن يقوم بذلك، وقد فازت هذه ال�سورة باجلائزة الأوىل يف م�سابقة ال�سور العلمية التي نظمها معهد 

اأبحاث العلوم احليوية والتكنولوجيا احليوية يف بريطانيا.

برنامج يحمي الهواتف من 
ال�شرقة

ابتكر خمرتع بريطاين برناجمًا يحمي الهواتف 
التي  املعلومات  ويحفظ  ال�سرقة  من  املحمولة 
حتتويها بطريقة متنع اأي �سخ�س غري م�سرح له 

من الإطالع عليها.
واأ�سار )�سابان دمييدا�سا( خمرتع الربنامج اإىل 
اأّن فكرة الربنامج تقوم على جهاز اإنذار خا�س 
باملحمول، حيث يبداأ الهاتف اإ�سدار �سوت عال 
ع�سرة  من  لأكرث  امل�ستخدم  عن  ابتعاده  مبجرد 

اأمتار.
عن  تتم  العملية  هذه  اأن  )دمييدا�سا(  واأ�ساف 
طريق ا�ستخدام برنامج يدعى »اأميجو« يعمل على 
ربط الهاتف باأداة �سغرية بوا�سطة موجات راديو 
من نوع بلوتوث ليقوم يف حال تعر�س الهاتف اإىل 
ال�سرقة باإقفاله بكافة حمتوياته وهو ما �سيمنع 

ال�سارق من ا�ستخدامه.

املطول  احلا�سوب  ا�ستخدام  اأّن  من  الدامنارك  دولة  يف  الباحثون  حذر 
اأمل  من  يزيد  با�ستمرار  عليها  وال�سعظ  احلا�سوب  لفاأرة  وخ�سو�سا 
والرقبة  والر�سغ  اليد  مناطق  يف  اأخرى  وم�سكالت  اخلدر  وظهور  اليد 

والأكتاف.
حيث اأن خطر الأمل يهدد مهنيني وموظفني معنيني اأكرث من غريهم مثل 
م�سممي احلا�سوب الذين ي�ستخدمون الفاأرة طوال الوقت، واأكد العلماء 
اإّن حّل مثل هذه امل�سكالت وجتنب الإ�سابة بتلك الآلم يكمن يف ممار�سة 
بع�س التمرينات الريا�سية الوقائية لليدين والذراعني والر�سغني والرقبة 
الطويل  ال�ستخدام  بعد  خ�سو�سا  لآخر  وقت  من  والظهر  والأكتاف 

للحا�سوب.

خطر ا�شتخدام املاو�س فرتات طويلة
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الكرف�س من النباتات التي توؤكل طازجة مع ال�َسلًطة واملقبالت  اأو مع احل�ساء و تعترب من الأع�ساب 
القدمية التي ثبت اأنها زرعت منذ ما يزيد على 3000 �سنة ول�سيما يف ال�سني بالقرن اخلام�س قبل 

امليالد و ا�ستخدم الكرف�س تاريخيا كغذاء و دواء.
ي�ستخدم الكرف�س م�ساد للت�سنج و خاف�س �سغط الدم و طارد للريح و مدر للبول و ي�ستخدم للتخل�س 

من الغازات و النتفاخات املعوية.
و اأثبتت الأبحاث التي اأجريت يف اأملانيا اأن للزيت العطري من الكرف�س مفعول مهدئا للجهاز الع�سبي 

املركزي.
و ي�ساعد يف فتح ال�سهية و ي�ساعد يف عالج اآلم املفا�سل و مر�س النقر�س حيث اأّن اأكل مائتي غرام من 

الكرف�س يوميا ملدة �سهر كافية للق�ساء عن داء النقر�س و ت�سكني األم املفا�سل.
و ي�ساعد على اإدرار البول الناجت من احرتاق املواد الدهنية املخزنة باجل�سم لذلك ي�ساعد على التخل�س 

من الوزن الزائد.

لو يعلم اأولئك الذين ي�سرفون يف عدم كظم غيظهم 
وغ�سبهم لأدنى �سبب، اإما عرب الكيد اخلفي الهادئ 
»�سقع«  اأو  ال�ستم  اأو  ال�سراخ  عرب  واإما  لالآخرين 

هذا  ال�ستمرار يف  اأّن  احلالت،  بع�س  الأبواب يف 
اإ�ساباتهم  احتمالت  من  حاد  ب�سكل  يرفع  الأمر 
باأمرا�س القلب، فهل ترى �سيتمادون يف اعتماد هذا 
الأ�سلوب بغية ت�سيري �سوؤون حياتهم وفر�س حتقيق 

اأهدافهم؟
ولو يعلم اأولئك الذين »يْفجرون« يف غ�سبهم عند 
للنقا�س  باب  اأي  و�سد  اإغالق  اإما عرب  اخل�سومة، 
والتفاهم، واإما عرب �سدة رفع ال�سوت يف النقا�س 
وعرب اإ�سكات الآخر بغري حجة مقنعة لأي اإن�سان ذي 
عقل �سوّي، اأن هذا �سينقلب وبال عليهم يف �سحة 
وعافية قلوبهم، واأن غريهم �سينعم باحلياة الهانئة 
اللجوء  �سي�ستمرون يف  ترى  ال�سليم، فهل  وبالقلب 

اإىل هذه الطريقة يف تعاملهم مع الغري؟
اأنف�سهم،  الغا�سبون  النفر  اأولئك  يراجع  وحينما 
باأنهم  الواهية  تربيراتهم  لديهم  �ست�سمد  هل 

مع  تعاملهم  ب�سبب  الغ�سب  اإىل  م�سطرين  كانوا 
اأو  يت�سرفون  كيف  يعرفون  ل  »اأغبياء«  اأ�سخا�س 
كيف يحرتمون، اأم اأن احلقيقة الطبية التي تقول 
بالقلب« �ستجعلهم يفيقون  »الغ�سب �سار جدا  اإن 
لأنف�سهم، واأن غريهم رمبا مل يق�سدوا اإيذاءهم اأو 

رمبا كانوا على حق؟

الغ�شب ال�شديد يزيد من 
احتمالت الإ�شابة باأمرا�س 

القلب

التفاح له فوائد عديدة ل�شّحة 
الإن�شان  

اإحدى  فى  موؤخرا  ن�سرت  علمية  درا�سة  اأفادت 
املجالت الفرن�سية الأ�سبوعية اأن التفاح يعد الثمرة 
عديدة  فوائد  من  له  ملا  الفرن�سيني  لدى  املف�سلة 

ل�سحة الإن�سان.
ون�سحت الدرا�سة بتناول تفاحتني يوميا، واأ�سارت 
 "A-B-C" اىل اأن التفاح يحتوى على فيتامينات
ومادة الفروكتوز واجللوكوز واملادة ال�سكرية وعملية 

ه�سمه تكون ببطء �سديد.
واأ�سافت اأن ثمرة التفاح تعطي الطاقة قبل ممار�سة 
"�سحن" اجل�سم  الريا�سة وبعدها وتفيد يف اإعادة 
التفاح  ثمرة  اأّن  اىل  بالإ�سافة  له  الالزمة  بالطاقة 
وفيتامني  والبوتا�سيوم  املاغن�سيوم  على  حتتوى 
بني  توازن  عمل  على  ت�ساعد  التى  واللياف   )C(

الكول�سرتول احلميد وال�سار.

الكرف�س غذاء ودواء
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اإغفاءة القيلولة.. اأهميتها 
وفوائدها  

اإغفاءة النهار كانت على الدوام »البنة املتبناة« 
لنوم الليل ال�سحي اجليد الذي يحبه كل النا�س، 
ومَلََحَك  َث  َحَدَ فاإْن  بال�سكوك،  حماطة  كانت  وقد 
واقع يف  فاإنك  اإغفاءة،  واأنت   يف  العمل  �ساحب 

م�سكلة حقا.
وقد اأ�سارت الأبحاث ال�سابقة اإىل اأن هذه الإغفاءة 
نّوهت  لكنها  ال�سحة،  يف  اعتالل  بوجود  ترتبط 

باأنها لي�ست �سببا يف هذا العتالل بل نتيجة له.
�سورتها  تنزع  الإغفاءة  اأخذت  حديثا،  لكن، 
ويتيح  لها،  الباحثون يجدون فوائد  وبداأ  ال�سيئة، 
اأرباب العمل الآن للعاملني التمتع باإغفاءة  بع�س 
وبدل  اأنه  الباحثني  بع�س  يفرت�س  فيما  ق�سرية، 
من مقاومة الإغفاءة فاإن علينا التفكري يف اإ�سافة 
اإغفاءة القيلولة اإىل نظام النوم لدى الأ�سخا�س 
الأكرب �سنا، خ�سو�سا مع تدين جودة النوم الليلي 

بتقدم العمر.

�سرب كمية اأكرب من املاء ل يعني �سيئا من الناحية ال�سحية 
فقد قلل باحث اأمريكي من اأهمية ما يقال عن اأن �سرب املاء 
بكميات اأكرب مفيد لل�سحة، بقوله اإن �سرب ثمانية كوؤو�س 

من املاء يوميا ل ينتهي اإّل اإىل زيادة الإدرار وكرثة التبول.
ي�سار اإىل اأن العديد من الن�سائح من خرباء ال�سحة، التي ل 
تخلو منها ال�سحف واملجالت، تدعو اإىل �سرب ثمانية كوؤو�س 

من املاء يوميا )لرتين( كحّد اأدنى حفاظا على ال�سحة.
دارموث  كلية  من  فالنتني  هاينز  الدكتور  الباحث  لكن 
للعلوم الطبية يف نيوهامب�سري الأمريكية يقول: اإنه ل دليل 
موجودعلميا يدعم هذه الدعوى، التي اأدت فقط اإىل ظهور 
زيادة كبرية يف الطلب على املياه املعلبة وخلق �سوق كبرية 

لها.
يعو�سها  فاأنه  ال�سوائل يف اجل�سم  ن�سبة  انخفا�س  يف حال 
باحل�سول على ال�سوائل من الكلى، وكذلك عن طريق اإبطاء 

عملية فقدان املاء بالتعرق.
ويو�سح الباحث، املخت�س يف ق�سايا توازن املاء يف اجل�سم 
الب�سري، اإنه مل يجد بعد ع�سرة اأ�سهر من البحث الدقيق 

دليال علميا يدعم القول بتناول هذه الكمية من املاء.

كثة �شرب املاء لي�شت مفيدة بال�شرورة
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�شــــــهــــر         
ربيع         الثاين

اأحـــــــــــــــــــداث
يف �سنة 11هـ خرج اأ�سامة بن زيد على راأ�س 
اأّمره عليه ر�سول اهلل )�سلى  جي�سه الذي 
اإىل  وفاته  قبيل  و�سلم(  واآله  عليه  اهلل 
حدودها  لتاأمني  العربية،  اجلزيرة  �سمال 
حينها  الر�سول  وقال  الروم،  هجمات  من 
: ملعوٌن ملعوٌن َمن تخّلف  قولته امل�سهورة 

عن جي�س اأ�سامة.

�سليمان بن  بقيادة  التّوابني عام 65هـ  ثورة  قيام 
بهم  بلغ  الكوفة،  اأهل  من  وهم  اخلزاعي  َرد  �سُ
التذّمُر والأ�سى ل�ست�سهاد احل�سني )عليه ال�سالم( 
حّدًا حملهم على حمل �سعار »وجوب التكفري عن 
ذنبهم ، لعدم ن�سرتهم احل�سني« ، اإّما بقتل القتلة 
وبالفعل  ال�سعار  ذلك  حتت  املوت  اأو  املجرمني، 
بقّوات  المويون  لهم  وت�سّدى  ال�سام،  غزوا بالد 
تفوقهم عددا خم�س مّرات، فكانت معركة »عني 
الوردة« اّلتي كّلفت اجلي�س الأموي خ�سائر �سخمة 

، ومتّخ�ست عن قتل اأغلب التّوابني.

1  ربيع الثاين

1  ربيع الثاين

�سّره  )قّد�س  احللي  املحقق  ال�سيخ  وفاة 
وناظمًا  مولعًا  ن�ساأ  676هـ   �سنة  ال�سريف( 
والإن�ساء  لالأدب  ومن�سدًا  ومن�سئا  لل�سعر، 
بغزارة على رغم ان�سغاله يف العلوم الدينية، 
من موؤّلفاته �سرائع الإ�سالم يف م�سائل احلالل 
الأُ�سول  علم  اإىل  الو�سول  ونهج  واحلرام، 

وغريها من امل�سنفات.

يف �سنة 357هـ كانت وفاة اأبي فرا�س احلارث 
البيت  اأهل  �ساعر  وهو  احلمداين  �سعيد  بن 
ع�سرية  يف  ن�ساأ  ال�سالم(املعروف  )عليهم 
عربية تقلب اأفرادها يف امللك والمارة قرونا 
مملوؤة  �سرية  اأح�سن  لهم  وكانت  عديدة 
كرم  من  ال�سفات  وجميل  الأفعال  مبحا�سن 
و�سخاء وعز واإباء و�سولة و�سجاعة وف�ساحة.

10  ربيع الأول 10  ربيع الأول

3 ربيع الثاين

5  ربيع الثاين

يف �سنة 32هـ  وفاة ال�سحابي اجلليل ُجنَدب 
بن ُجنادة املعروف باأبي ذر الغفاري)ر�سوان 
اهلل عليه( يف منفاه بالربذة، وكان قد  �سّيعه 
)عليه  املوؤمنني  اأمري  املدينة  من  نفيه  عند 
وتكّلم  ال�سالم(، رغم منع اخلليفة حينها، 
كالما  توديعه  عند  ال�سالم(  )عليه  الإمام 

بليغا، اأثنى فيه عليه، وذمَّ من نفاه واأعوانه.

احلّلي  عبدالعزيز  ال�سيخ  ال�ساعر  ولدة 
)رحمه  احللي(  الدين  بـ)�سفي  املعروف 
له ديوان �سعر ذكر فيه  �سنة 677هـ،  اهلل( 
)عليهم  البيت  اأهل  ورثاء  مدح  يف  ق�سائد 
مدح  يف  امل�سهورة  ق�سائده  ومن  ال�سالم( 
النبي )�سلى اهلل عليه واآله و�سلم( التي يقول 

فيها: �َسلي الرماَح العوايل عن َمعالينا...

ولدة الإمام احل�شن الع�شكري)عليه ال�شالم(
ُولد يف 8 ربيع الثاين 232ه، يف املدينة املنّورة، واأُّمه ال�سّيدة �َسْو�َسن املغربية، وقيل: حديث، وهي 

جارية، وزوجته ال�سّيدة نرج�س خاتون بنت ي�سوع بن قي�سر الروم، وهي اأي�سًا جارية.
لقد كان الإمام الع�سكري)عليه ال�سالم( كاآبائه اأُ�ستاذًا للعلماء وقدوة ل�سالكي طريق احلّق، وزعيمًا 
لل�سيا�سة، وعلمًا ُي�سار اإليه بالبنان، وتاأن�س له النفو�س وتكّن له احلّب واملوالة، فكان من ذلك اأن 
اعرتف به حّتى خ�سماوؤه وهذا اأحمد بن عبيد اهلل بن  خاقان واحد منهم اإذ يقول: »ما راأيت ول 

عرفت ب�سّر من راأى رجاًل من العلوية مثل احل�سن بن علي بن حمّمد بن الر�سا يف هديه و�سكونه،   
       وعفافه ونبله، وكرمه عند اأهل بيته وبني ها�سم، وتقدميهم اإّياه على ذوي ال�سّن منهم واخلطر، وكذلك القّواد والوزراء وعاّمة النا�س«.

8  ربيع الثاين

ولدة ال�شيد عبد العظيم احل�شني )ر�شوان اهلل تعال عنه(
ومن  ال�سيعة،  واملحّدثني  العلماء  كبار  من  وكان  املنّورة،  املدينة  يف  الثاين 173ه،  ربيع   4 يف  ولد 
اأ�سحاب الإمام الر�سا والإمام اجلواد والإمام الهادي)عليهم ال�سالم(، وقد روى عنهم الكثري من 

الأحاديث، وكان رجاًل زاهدًا ّتقيًا ورعًا.
ـ  ـ جنوب العا�سمة طهران  هرب من جور اخلليفة املتوّكل العّبا�سي من مدينة �سامّراء اإىل الري 
ليعي�س يف �سرداٍب لأحد ال�سيعة يف حمّلة �سّكة املوايل يف الري، فكان ال�سيعة يتوافدون عليه ليتزّودوا 
من علومه ورواياته، وكان معّززًا مكّرمًا عندهم، فكانوا يوؤّمونه فيحّل م�سائلهم ال�سرعية وم�ساكلهم 

الدينية، وكان ممّثاًل لالإمام الهادي)عليه ال�سالم( يف تلك املنطقة. 
ُتويّف)عليه ال�سالم( يف 15 �سّوال 252ه، وُدفن مبدينة الري جنوب العا�سمة طهران، وقربه معروف ُيزار.

هو ال�سّيد اأبو القا�سم، عبد العظيم ابن ال�سّيد عبد 
اهلل بن علي بن احل�سن بن زيد ابن الإمام احل�سن 
العلماء  كبار  من  وهو  ال�سالم(  املجتبى)عليه 
الر�سا  الإمام  اأ�سحاب  ومن  ال�سيعة،  واملحّدثني 
والإمام اجلواد والإمام الهادي)عليهم ال�سالم(. 

4  ربيع الثاين

13  ربيع الثاين 8  ربيع الثاين

هو الإمام اأبو حمّمد، احل�سن بن علي بن حمّمد 
بن علي بن مو�سى بن جعفر بن حمّمد بن علي 
طالب)عليهم  اأبــي  بن  علي  بن  احل�سني  بن 
ال�سالم(  األــقــابــه)عــلــيــه  ومـــن  الــ�ــســالم(، 
ال�سامت،  اخلال�س،  ال�سراج،  الع�سكري، 

التقي، الزكي... واأ�سهرها الع�سكري.

ربيع الثاين  1431  الرو�شة احل�شينية 62



�شــــــهــــر         

�سره(  )قد�س  الرناقي  اأحمد  ال�سيخ  وفاة 
ال�سحن  يف  ودفن  نراق،  مبدينة  1245هـ 
العلوي لالإمام علي )عليه ال�سالم( يف النجف 
�ساحب  غيورًا،  الوقار  �سديد  كان  الأ�سرف، 
�سفقة على الرعية وال�سعفاء، وهّمة عالية يف 
كفاية موؤوناتهم، وحتّمل اأعبائهم، وهو �ساحب 

الكتاب الأخالقي ال�سهري جامع ال�سعادات.

ربيع         الثاين
اأحـــــــــــــــــــداث

اجلواد  الإمام  بن  املربقع  مو�سى  ال�سيد  وفاة 
)عليهما ال�سالم( عام 296 هـ ودفن مبدينة قم 
ال�سالم(  الهادي)عليه  الإمام  اأخ  هو  املقّد�سة، 
لالأب والأُم)�سمانة املغربية(لّقب باملربقع جلمال 
وله  برقعًا  وجهه  على  يلقي  فكان  الباهر  وجهه 
وا�سعة  بقاع  يف  منت�سرون  كثريون  وذّرية  اأحفاد 
من العراق واإيران والهند والباك�ستان واأفغان�ستان 
لولده  يقال  قم  مدينة  ويف  و�سورية،  وترك�ستان 

ال�سادة الر�سويون..

البا�سط عبد ال�سمد قارئ  ال�سيخ عبد  وفاة 
القراآن امل�سهور، و�ساحب ال�سوت العذب �سنة 
اأجمل الأ�سوات  1409 هـ/1988م، وكان من 
ع�سر  الرابع  القرن  يف  القراآن  قراأت  التي 
الهجري جتويدا وترتيال، حفظ القراآن الكرمي 
عمره  من  العا�سرة  دون  وهو  واأمته  �سغريا، 

على يد ال�سيخ ال�ستاذ الكبري حممد �سليم.

م�سعود  بن  ُعَبيد  اأبي  بن  املختار  ثورة  اندلع 
الثقفي يف �سنة 66 هـ بعد خروجه من �سجن 
يل  ي�سوغ  ل  القائل:  وهو  زياد،  بن  اهلل  عبيد 
بن  قتلة احل�سني  اأقتل  حّتى  �سراب  ول  طعاٌم 
من  وما  بيته،  واأهل  ال�سالم(  )عليهما  علي 
ذلك  له  وكان  حّيا،  منهم  اأحدا  اأترك  ِديني 
بيوت  يف  والفرح  ال�سرور  اأدخل  الذي  وهو 

الها�سميني. 

10  ربيع الأول 10  ربيع الأول 10  ربيع الأول

معاوية  بن  يزيد  بن  معاوية  تنازل  �سنة64هـ  من 
ومن  يوما  اأربعني  �سوى  تدم  التي مل  عن حكومته 
�سالحه الظاهر اأّنه ملّا ويل �سعد املنرب فقال: اإّن 
هذه اخلالفة حبل اهلل واأّن جّدي معاوية نازع الأمر 
اأهله وَمن هو اأحّق به منه علّي بن اأبي طالب)عليه 
منّيته  اأتته  حّتى  تعلمون  ما  بكم  وركب  ال�سالم( 

ف�سار يف قربه رهينا بذنوبه...                      

بن جنف  اأحمد  بن  ال�سيخ عبد احل�سني  وفاة 
قلي الأميني يف �سنة 1390هـ ن�ساأ مبدينة تربيز 
يف بيت علم وتقى، وترّبى على يد والده الزاهد 
املو�سوعة  واملعارف، وهو �ساحب  بالعلم  املولع 
الكبرية كتاب الغدير الذي تويف ال�سيخ وهو يف 
اجلزء احلادي ع�سر منه وقد دام ان�سغاله يف  
التمحي�س  من  قرن  ن�سف  من  لأكرث  تاأليفه 

والتدقيق وال�سفر جلمع م�سادره.

28  ربيع الثاين
10  ربيع الثاين

هي ال�سّيدة فاطمة بنت الإمام مو�سى الكاظم 
ابن الإمام جعفر ال�سادق)عليهم ال�سالم(، 
 1 يف  ُولدْت  املع�سومة،  بال�سّيدة  املعروفة 
واأُّمها  املنّورة،  املدينة  يف  173ه،  القعدة  ذو 
ال�سّيدة تكتم، وهي جارية من خرية الن�ساء، 
201ه،  �سنة  يف  املع�سومة  ال�سيدة  وتوفيت 

وُدفنت يف قم املقّد�سة.

ومن كناها اأُّم احل�سن  واحل�سني، واأُّم الريحانتني، 
ومن  اأ�سهرها.  والأُوىل  بيها...  اأَ واأُّم  الأئّمة،  واأُّم 
واملباركة،  وال�سّديقة،  والبتول،  الزهراء،  األقابها 
واملر�سية،  والرا�سية،  والزكية،  والطاهرة، 

واملحّدثة... واأ�سهرها الزهراء.

8  ربيع الثاين
�شهادة ال�شيدة فاطمة الزهراء)عليها ال�شالم(

ُولدْت يف 20 جمادى الثانية يف ال�سنة اخلام�سة للبعثة النبوية، يف مّكة املكّرمة، واأُّمها ال�سّيدة خديجة 
بنت خويلد)ر�سي اهلل عنها(، وزوجها الإمام علي بن اأبي طالب)عليه ال�سالم(.

وهي من اأهل الك�ساء واملباهلة واملهاجرة يف اأ�سعب وقت، وكانت فيمن نزلت فيهم اآية التطهري وافتخر 
جربائيل بكونه منهم، و�سهد اهلل لهم بال�سدق، ولها اأُمومة الأئّمة )عليهم ال�سالم(، وعقب الر�سول  

)�سلى اهلل عليه واآله و�سلم( اإىل يوم القيامة، وهي �سّيدة ن�ساء العاملني من الأّولني والآخرين .
توفيت )عليها ال�سالم( ب�سبب ما اأمّل بها من اأحداث بعد وفاة الر�سول من جراء ع�سرها بني احلائط 

والباب، و�سقوط جنينها املح�سن، وك�سر �سلعها، ونبوت امل�سمار يف �سدرها وتراكم الأحداث املوؤملة على قلبها ال�سريف.

22  ربيع الثاين 21  ربيع الثاين 14  ربيع الثاين

23  ربيع الثاين

25  ربيع الثاين

وفاة ال�شيدة فاطمة املع�شومة )عليهما ال�شالم(
ن�ساأت)عليها ال�سالم( حتت رعاية اأخيها الإمام الر�سا )عليه ال�سالم( لأّن هارون الر�سيد اأودع اأباها عام 
ولدتها ال�سجن، ثّم اغتاله بال�سّم عام 183ه، فعا�ست مع اإخوتها واأخواتها يف كنف الإمام الر�سا )عليه 

ال�سالم(. 
رحلت تقتفي اأثر اأخيها الر�سا )عليه ال�سالم(، والأمل يحدوها يف لقائه حّيًا، لكن وعثاء ال�سفر ومتاعبه 
اللذين مل تعهدهما اأقعداها عن ال�سري فلزمت فرا�سها مري�سة، ثّم �ساألت عن امل�سافة التي تف�سلها عن قم 
ـ وكانت اآنذاك قد نزلت يف مدينة �ساوة ـ فقيل لها اإّنها تبعد ع�سر فرا�سخ، اأي 70 كم، فاأمرت باإي�سالها اإىل 

مدينة قم، فُحملت)عليها ال�سالم( اإىل مدينة قم وهي مري�سة، فلّما و�سلت، ا�ستقبلها اأ�سراف قم، وتقّدمهم مو�سى بن خزرج بن �سعد 
الأ�سعري، فاأخذ بزمام ناقتها وقادها اإىل منزله، وكانت يف داره حّتى ُتوّفيت بعد 17 يومًا.

63الرو�شة احل�شينيةربيع الثاين  1431 



مكان النفايات اأم ح�شرية املوا�شي ؟!حديقة حيوانات اأم مدينة األعاب؟!

تعليق: 
�سامي جواد كاظم

ظاهرة رعي املوا�شي يف املدينة
 تعترب هذه الظاهرة غري ح�سارية ملا تخلفه من اأو�ساخ اإ�سافة اىل 

تاأخري �سري املركبات عندما جتتاز �سوارع املدينة

بعد�سة: 
عمار اخلالدي - ر�سول  العوادي 
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�شكرًا للم�شوؤول .. املرحلة الأول من تغليف نهر احل�شينية

بدًل من الذهاب ال املدر�شة ترعى الغنام!مراآب لوقوف ومبيت الأبقار!
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  حوارية احل�شني
عرب الزمان 

كانت ال�سم�س تلملم اأطراف ردائها الذهبي، تتعقبها 
�سحابة �سبغت حمياها ببقايا من �سياء وىل هاربا 
تطارده خيوط امل�ساء، تخفي خلفها اأمل ما�س قد 
مر يف ذاكرتي ليوم �ستائي كنت قد ق�سيته يف هذه 
ال�سهداء  كاأنها �سبغت بدماء من نحور  الطرقات 
لتبقى �ساهدا على عظيم مايقرتفه الطغات يف كل 

زمان ومكان. 
جموع من قلوب طهرت بحب الولء ت�سلها ال�سماء 
ريح حمراء، على مر الع�سور ويف كل المكنة �سنة 

�سنها الطغات )يجب ان ميوت احل�سني 
والعيال يف كل زمان  ت�سبى زينب  وان 

ومكان(.
ويزيد  الكفر  معاوية  اأ�س�س  اأن  منذ   

البغي مدر�سة الظلم لتبقى م�سرعة اأبوابها تدر�س 
تالميذ ال�سيطان فنون الظلم والعدوان.

هنا حيث ي�سع قدمه اأبي ال�سيخ الكبري الذي اأ�سر 
على امل�سري كنت اأرى قدمي حممد ال�ساب ذو الربيع 
الع�سريني وهي تنغرز يف الأر�س راف�سة اأن تغادر 
الطريق لتختفي عن اأعني الكالب ، نظر اإيل كاأنه 
اأّن  الطفوف  رمال  فوق  اأر�سم  اأن  لبد  يل  يقول 

احل�سني حي لن ميوت . ...
بوابل من عبارات  اأمطرين  اأيق�سني �سوت حنون 
زائر  يا  اأدخل  احل�سني،  بزائر  )اأهال  الرتحيب 
كانت  اإليه  وجهي  اأدرت  احل�سني(  بزوار  مرحبا 
ابت�سامة من حميا وجهه احل�سيني وذالك ال�سدق 
الذي اأراه يف عيونه  ودمعة  كانت على خديه حتكي 

ق�سة الولء. 
وقفت و�سط تلك اجلموع اأجيل ب�سري هنا وهناك 
كاأنني اأرى حلما كان وما زال يحلم به انبياء اهلل 
وعباده ال�ساحلون، اإنها ب�سرى اليوم املوعود اإنها 

بداية  يوم اخلال�س. 
كنت ا�ستمع اىل �سوت املذياع وهو يبث من كربالء 
اأن  اأتظن  اأبي:  قال  الزمان  عرب  احل�سني  حوارية 
كربالء هنا، اإنها يف كل مكان، اي بني اإنها يف كل 
زمان حتدث عن جرمية نكراء �سجت لها مالئك 
ال�سماء وذلك ال�سوت الذي يخرج من نحر ال�سهيد 
يرتدد مع كل ريح تهب يكلم ال�سمائر ويحكي ق�سة 

الفداء التي اأذلت عرو�س الطغاة .

• جعفر البازي 
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ال�شالم عليكيِ
اأيتها املظلومة املغ�شوُب حقها



قسم السياحة الدينية
 في العتبة الحسينية المقدسة

تسيير رحالت ألداء مناسك 
العمرة عن طريق سورية 

وبأسعار مخفضة

يعلن

للحجز والمعلومات مراجعة مكتب قسم السياحة في باب القبلة، أو االتصال بالرقم التالي:
321776  بدالة العتبة قسم السياحة 


