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الشباب وقضاء الليل يف شهر رمضان





مرحبًا بك يا شهر اإلحسان, ها هي بشائرك قد أطّلت.. مومسا للخري.. وشهرا 
للم��رات، حلل��ت أه��ال ونزلت س��هال ورمح��ة وبركة ومين��ا.. حس��ناٌت ُتضاعُف، 
وذن��وٌب ُتغف��ُر، واجتم��اٌع وم��ودٌة.. فمرحب��ًا ب��ك أيه��ا الضي��ف الكري��م والش��هر 
العظيم، يا نبع الغفران، ويا حبيب الرمحن.. وهنيئًا لكم أيها املس��لمون بقدوم 
ه��ذا الضي��ف الكري��م، الذي جعل��ه اهلل مومسا لعب��اده يتقربون إلي��ه فيه بأنواع 

الطاعات، فيغفر هلم الذنوب ويرفع هلم الدرجات.
يروى أن مثانية رجاٍل كانوا عند اإلمام الباقر)عليه السالم(، فذكروا رمضان 
، فقال: ))ال تقولوا هذا رمضان، وال ذهب رمضان، وال جاء رمضان، فإّن رمضان 
اس��ٌم م��ن أمس��اء اهلل عّز وجّل، ال جييء وال يذه��ب، وإمنا جييء ويذهب الزائل.. 
ولك��ن قول��وا: ش��هر رمضان، فالش��هر املضاف إىل االس��م، واالس��م اس��م اهلل، وهو 
الش��هر ال��ذي ُأن��زل في��ه الق��رآن، وجعل��ه اهلل تعاىل مث��اًل وعي��دًا((.. وكل ذلك 

تنويه بعظمة هذا الشهر حتى مّساه اهلل تعاىل بامسه.. 
فأهاًل بَك يا شهر رمضاُن، وجعَلَك اهلُل هالَلك هالل خرٍي ورشٍد، وأمٍن وإمياٍن، 

وسالمٍة وإسالٍم، واملسارعة إىل ما ُيّب اهلل ويرضى..
الم( ُيوِصي ُوْلَدُه ِإَذا َدَخَل َشْهُر  ادق)عليه السَّ وكان اإلمام جعفر بن حممد الصَّ
��ُم اْلَْرَزاُق، َو ُتْكَتُب اْلَجاُل، َو  َرَمَض��اَن بقول��ه: )) َفاْجَهُدوا َأْنُفَس��ُكْم، َفِإنَّ ِفيِه ُتَقسَّ
ِ الَِّذيَن َيِفُدوَن ِإَلْيِه، َو ِفيِه َلْيَلٌة اْلَعَمُل ِفيَها َخرْيٌ ِمَن اْلَعَمِل ِف  ِفيِه ُيْكَتُب َوْفُد اهللَّ

َأْلِف َشْهٍر ((.
إن اهلل تع��اىل ق��د أكرمن��ا بش��هره العظيم )ش��هر رمض��ان املبارك( فلنس��تقبله، 
كم��ا يس��تقبله املتق��ون.. وقد روي عن املصطفى حمم��د) صلى اهلل عليه و آله( 
ُ َلُه ُذُنوَبُه: َأْن  ��َك ِف َش��ْهِر َرَمَضاَن ِبِس��تِّ ِخَصاٍل َغَفَر اهللَّ أنُه َقاَل: )) ِإنَّ َمْن َتَسَّ
ُه، َو اَل ُيْؤِذَي َجاَرُه، َو َيْرَعى ِإْخَواَنُه، َو  َفَظ ِديَنُه، َو َيُصوَن َنْفَس��ُه، َو َيِصَل َرمِحَ َيْ

َياُم َفاَل َيْعَلُم َثَواَب َعاِمِلِه ِإالَّ اهللَُّ ((. ا الصِّ ُزَن ِلَساَنُه.. َأمَّ َيْ
ما مييز هذا الشهر ف هذا العام أن قدومه ف شهر الصيف، وهذه نعمة كبرية 
م��ن اهلل به��ا علين��ا إذ ينق��ل ع��ن اإلم��ام الص��ادق )عليه الس��الم( قول��ه: ))أفضل 
اجله��اد الص��وم ف احل��ر((.. و عن��ه )علي��ه الس��الم( أن��ه ق��ال: )) م��ن ص��ام هلل عز 
وجل يوما ف ش��دة احلر فأصابه ظمأ، وكل اهلل به ألف ملك ميس��حون وجهه 
ويبشرونه، حتى إذا أفطر قال اهلل عز وجل: ما أطيب ريك وروحك، مالئكيت 

اشهدوا أني قد غفرت له((.
ف��أي رمح��ة ه��ذه، وأي بركة تلك اليت م��ن اهلل بها علينا، فهنيًئا لهَل الصياِم 
والقي��اِم، وهنيًئ��ا له��َل الق��رآِن، وهنيًئ��ا لهَل الصدق��اِت واإلحس��اِن، هنيًئا لكلِّ 
الس��ابقنَي باخل��رياِت، والذي��َن جياهدوَن أنفَس��ُهم عن الش��هواِت، ويصروَن على 

الطاعاِت، هنيًئا للجميع بشهر رمضاَن.
فمرحبًا بك يا شهر رمضان، واهاًل بك يا شهر اهلل العظيم، وسهاًل والف حتية 
و تقدير.. واحلمد هلل الذي اكرمنا بك، يا ش��هر الطاعة والغفران، وش��كرًا هلل 
مب��ا احتفن��ا في��ك بليلة الق��در وانزل فيك الق��رآن )) ُهًدى ِللنَّ��اِس َوَبيَِّناٍت ِمَن 

اهْلَُدى َواْلُفْرَقاِن((.

السيد نزار حبل املتني
األمني العام للعتبة العلوية املقدسة

مرحبا شهر رمضان
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حبل املتني يفتتح معمل غسل السجاد بعد تأهيله

األمني العام للعتبة العلوية يتفقد مركز اإلمام علي عليه السالم 
اإلعالمي

املباشرة بصب ركائز مسقف صحن الرسول األعظم )صلى اهلل عليه واله( 
وتغليف مسقف صحن اإلمام الحسن )عليه السالم(

حبل املتني : سنفتتح مساحات جديدة من صحن فاطمة عليها السالم استعدادًا 
ملوسم الزيارات املليونية

جناح العتبة العلوية يف معرض طهران الدولي يستقطب  العديد من الشخصيات 
االيرانية

العتبة العلوية ترعى ختام دورة الشيخ املفيد إلعداد أساتذة القرآن الكريم

إعداد:

شعبة األخبار.. وكالة ميزاب اإلخبارية

حيدر رزاق شمران

خرض عباس كريم

أسامة عباس عزيز

عقيل غني جاحم

عادل غثيث

شهاب العكاييش



نذير عن  العراق شيخ مظهر  الباكستاني يف  السفري  أعرب 
اعجابه ودهشته لتصاعد وترية العمل يف مشاريع التوسعة اليت 

يتم اجنازها يف العتبة العلوية املقدسة.
يف  جولته  خالل  الوالية  جمللة  تصريح  يف  مظهر  نذير  وقال 
رحاب مرقد أمري املؤمنني )عليه السالم( » يف الزيارة السابقة 
بشكل  مستمرة  التوسعة  مشاريع  يف  االجناز  نسب  كانت 
مطرد أما اليوم فأنا مندهش ملا حيصل من تسارع يف نسب 

االجناز وهنالك تغيري وتقدم واضح فيها«.
وأبدى السفري الباكستاني استعداده الكامل لدعم املشاريع 
اليت تطرح يف العتبة العلوية خلدمة املرقد الطاهر والزائرين 

الكرام .
ورافق السفري منتسبو قسم العالقات العامة يف العتبة املقدسة 
يف جولة تفقدية ملشاريع التوسعة والتصاميم اهلندسية اخلاصة 

بعدد من املشاريع  املستقبلية .

املقدسة  العلوية  للعتبة  العام  األمني  افتتح 
غسل  معمل  املتني  حبل  هاشم  نزار  السيد 
اخلدمية  الشؤون  لقسم  التابع  السجاد 
حبضور عدد من رؤساء األقسام والكوادر 
الشؤون  قسم  يف  العاملة  والفنية  اهلندسية 
اخلدمية، مع حضور ضيوف من مدينة تربيز 

اإليرانية املساهمني يف عملية تأهيل املعمل.
وأكد السيد حبل املتني يف كلمة له حبفل 
االفتتاح للمعمل، جاء فيها: ان األمانة العامة 
إجناز  على  عازمة  املقدسة  العلوية  للعتبة 
من  نأمل  اليت  املشاريع  من  العديد  وافتتاح 
خالهلا زيادة سعة اخلدمات املقدمة للزائرين 
ادخال  مع  اجملاالت  مجيع  يف  الكرام 
اخلطط العلمية امليدانية الجناز تلك املشاريع 

ومنها مشروع معمل السجاد.
وأشار السيد حبل املتني اىل: ان هناك حاجة 
ماسة اىل التغيري والتطوير الشامل يف العديد 
اخلدمات  بتقديم  اخلاصة  املشاريع  من 
يف  العلوية  العتبة  ان  رأينا  وقد  للزائرين، 
امليدانية  اجلوالت  بعد  املاضيتني  السنتني 
اىل  املشاريع اخلدمية  بعض  تفتقر  الكثرية 
حتى  االضافات  من  املزيد  واىل  التطوير 
تتناسب مع حجم الزوار القادمني اىل العتبة 

العلوية والعتبات األخرى«.
تربز  اليت  املشاكل  مجلة  من  »ان  وأضاف 
والبطانيات  للفرش  اهلائل  االستخدام  هي 
املواد  هذه  تراكم  اىل  يؤدي  مما  والسجاد 
اخلدمية  ملدة طويلة دون االستعانة بتأهيلها 
خالل  من  عملنا  لذا  حديثة،  وسائل  بأي 
تربيز  مدينة  بلدية  مع  والتعاون  التواصل 
اإليرانية ليتم تزويدنا مبجموعة من املكائن 

والبطانيات  والفرش  السجاد  لغسل  احلديثة 
احلاصلة  الزيادة  مواكبة  نستطيع  لكي 
بهم  واالهتمام  الزائرين  وفود  حركة  يف 
باخلصوص يف موسم الزيارات املليونية، ومن 
هذا املكان نثمن مثرة التعاون املشرتك مع 
زيادة  ونأمل  الكرام  وأهاليها  تربيز  مدينة 
التعاون مبا خيدم ويوسع فعالية معمل  ذلك 
اليوم  تقوم  املعمل  ومكائن  السجاد،  غسل 
بغسل وتنظيف وتهيئة 16 سجادة يف أقل  من 
العام  األمني  مساحة  وأكد  ساعة(،  نصف 
اجنازها  على  نعمل  عديدة  مشاريع  »هنالك 
مع  الزائرين،  بإطعام  يتعلق  ما  باخلصوص 
افتتاح العديد من أماكن الضيافة يف العتبة 
املقدسة ولكن الزلنا حباجة اىل تغيري كامل 
رحاب  الضيافة يف  وأماكن  وطرق  آلية  يف 
وحنن  السالم(  )عليه  املؤمنني  أمري  مرقد 
نعمل على ذلك ونتابع كل ما يتعلق خبدمة 

الكرام،  للزائرين  املرحية  األجواء  وتهيئة 
يف  املشاريع  من  العديد  إجناز  على  ونعمل 

السنوات القادمة بهذا الشأن«.
وعلى الصعيد ذاته قال رئيس قسم الشؤون 
املعمل  افتتاح  البغدادي: مت  أسامة  اخلدمية 
اجلديد لغسل السجاد االوتوماتيكي جبهود 
املنتسبني والدعم الالحمدود من قبل األمني 
بنظام  تعمل  ماكنة  أول  تنصيب  ومت  العام 
وتتضمن  وكهربائية  وميكانيكية  تقين 
وتركيا  إيران  يف  صناعتها  مت  غيار  قطع 
وذلك بعد إجناز املساحة اخلاصة لرتكيبها 
املاكنة  ان  عن  فضال  املعمل.  وسط  يف 
البشري  اجلهد  توفري  على  تعمل  اجلديدة 
والزمن وزيادة عدد الفرش والسجاد الواجب 
غسله، فطاقتها االستيعابية تسع تسعة قطع 
زيادة  على  ونعمل  السجاد  او  الفرش  من 

طاقتها االستيعابية لتصل اىل 20 قطعة«.

حبل املتني يفتتح معمل غسل السجاد بعد تأهيله

السفري الباكستاني: أعمال التوسعة يف مرقد اإلمام علي »عليه السالم« مفخرة
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النسوي حماضرات ثقافية فقهية داخل  الديين  التعليم  نظمت شعبة 
معمل االلبسة اجلاهزة ضمن مشروعها التبليغي الذي اطلقته مؤخرا 

مع خمتلف املؤسسات والدوائر الرتبوية واالكادميية والرمسية.
وقالت مسؤولة الشعبة ازهار هادي يف تصريح جمللة الوالية » ضمن 
النسوي  القسم  ادارة  من  بتوجيه  مؤخرا  أطلق  الذي  التبليغ  مشروع 
معمل  يف  العاملة  الوظيفية  الكوادر  مع  تواصل  برنامج  لنا  كان 

األلبسة اجلاهزة يف النجف األشرف«.
وأوضحت هادي » تضمن الربنامج حماضرات ثقافية فقهية تهدف اىل 

تنمية الوعي الفقهي لدى النسوة العامالت ».
واضافت : ان مشروع التبليغ مشل مؤسسات تربوية وتعليمية اضافة 
اىل املستشفيات واالعداديات املهنية واعداديات التمريض ومل يقتصر 
املشروع على مدينة النجف األشرف بل مشل مجيع االقضية والنواحي 

بكل مؤسساتها«.

حمفل  العلوية  العتبة  يف  النسوية  الكريم  القرآن  شعبة  أقامت 
)الثقلني( القرآني الدولي مبشاركة دولية وحملية نسوية واسعة.

 وقالت مسؤولة الشعبة انوار احلسناوي يف تصريح جمللة الوالية » 
أقمنا حمفل الثقلني القرآني الدولي مبشاركة قارئات وحافظات 

من عدد من الدول اضافة اىل املشاركات احمللية«.
وأضافت »احملفل احتوى على طاقات قرآنية متعددة منها قارئات 
على  املشرفة  االيرانية  القرآنية  الكوثر  جلنة  من  وحافظات 
املسابقات الدولية يف العتبة العلوية اضافة اىل استاذات وحافظات 

من خمتلف االماكن«.
من جانبها صرحت مسؤولة جلنة الكوثر االيرانية املشرفة على 
طاقات  »وجدنا  آبادي  أمرية  السيدة  الدولية  القرآنية  املسابقات 
قرآنية عديدة يف العتبة العلوية وجهود ختدم القرآن بشكل واضح، 
وانا من جهيت أمثن هذه اجلهود وأشد على ايدي القائمني عليها. 
الداعمني  العلوية  العتبة  على  للقائمني  ودعائي  شكري  وأقدم 

للمشاريع القرآنية.
واختتم احملفل بتقديم ادارة القسم النسوي يف العتبة العلوية هدايا 

عينية وكتب شكر للمشاركات تثمينا جلهودهن.

العراقي  النواب  جملس  رئيس  تشرف 
مرقد  بزيارة  اجلبوري  سليم  الدكتور 
اإلمام علي بن أبي طالب )عليه السالم( 
ولقاء األمني العام للعتبة العلوية املقدسة 
املتني  حبل  هاشم  نزار  السيد  مساحة 
االشرف  النجف  شرطة  قائد  وبرفقته 
مرور  ومدير  العابدي  ماجد  العميد 
احملافظة العميد احلقوقي علي كوكز 

احلسناوي.
الوالية،  وقال اجلبوري يف تصريح جمللة 
بن  علي  اإلمام  »زيارة  ان  الزيارة،  بعد 
ديين  واجب  السالم«  »عليه  طالب  أبي 
وأخالقي وان زيارة مرقد اإلمام علي بن 
من  جزء  هو  السالم«  »عليه  طالب  أبي 
انتماءنا الديين ومعرفتنا احلقيقية بعظمة 

اإلمام علي »عليه السالم«.
وأوضح اجلبوري »مت التداول مع مساحة 
األمني العام للعتبة العلوية املقدسة السيد 

نزار هاشم حبل املتني حول بعض املشاريع 
اليت سنكون من الداعمني هلا«.

رئيس مجلس النواب العراقي يتشرف بزيارة مرقد اإلمام علي »عليه السالم« 

ويتباحث مع السيد حبل املتني حول بعض املشاريع

شعبة التعليم الديني النسوي تنفذ مشروعها 
التبليغي يف معمل األلبسة الجاهزة

العتبة العلوية ترعى محفل )الثقلني( الدولي 
القرآني النسوي بمشاركة محلية ودولية واسعة
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اقيم يف قاعة عمار بن ياسر)رضوان اهلل عليه( يف مضيف االمام 
احلسن )عليه السالم( وبرعاية االمانة العامة للعتبة العلوية املقدسة 
طلبة  من  كوكبة  خترج  حفل  الدينية  الشؤون  قسم  وباشراف 
احلشد  دفعة)شهداء  األشرف  النجف  يف  اجلامعة  الفقه  كلية 
الشعيب عطاء دائم ,الطالب الشهيد الشيخ عبد الودود املالكي( 

حبضور ممثل العتبة املقدسة واساتذة وطلبة الكلية وعوائلهم.
وقال ممثل قسم الشؤون الدينية يف العتبة العلوية املقدسة الشيخ 
حازم الرتابي يف كلمة له يف االحتفالية : «ال خيفى ان العلم، هو 
أساس تقدم اجملتمعات، وسر التطور يف احلياة، وهو املقياس الذي 
الديانات  أن مجيع  نرى  لذلك  األمم،  وتتقدم  الشعوب،  تتطور  به 
السماوية حّضت على طلب العلم، ورفعت من شأنه، وجعلت العلماء 
يف مرتبة عاليٍة جدًا«،  واضاف الرتابي »انطالقا من واقع املسؤولية 
مباشر  وبتوجيه  املقدسة  العلوية  للعتبة  العامة  األمانة  دأبت  فقد 
السيد  مساحة  املقدسة  العلوية  للعتبة  العام  األمني  مساحة  من 
الثقافية  الربامج  من  إقامة جمموعة  على  املتني  حبل  هاشم  نزار 
والدينية لطلبة اجلامعات واملعاهد, ومن ضمن هذه الربامج رعاية 
حفالت التخرج لطلبة اجلامعات من جوار مرقد اإلمام علي بن أبي 
»عليه السالم« إمام العلم والبالغة«، وبني الرتابي » مت بعونه تعاىل 

املقدسة  العلوية  للعتبة  العام  األمني  تفقد 
مساحة السيد نزار هاشم حبل املتني أرجاء 
مركز اإلمام علي )عليه السالم( اإلعالمي 
الصحافة  شعبة  أروقة  يف  اجلاري  والعمل 

التابعة لقسم اإلعالم يف العتبة املقدسة.
واّطلع السيد حبل املتني على سري األعمال 
واملطبوعات  الطفولة،  )أدب  وحدات  يف 
العامة، والنشر(، مستمعا اىل نبذة خمتصرة 
الوحدات  لتلك  اليومية  األعمال  عن طبيعة 

واالجنازات احلاصلة فيها.
وأبدى مساحة األمني العام مالحظاته وآرائه 
املركز،  يف  العاملة  اإلعالمية  للكوادر 
اليت  االقرتاحات  بعض  اىل  استمع  كما 
يف  العاملني  املنتسبني  من  عدد  بها  تقدم 
الشعبة مبا يسهم يف عملية التطوير والتقدم 
العمل  املتني  حبل  السيد  ومثن  العمل،  يف 

االحتفال بتخرج طلبة كلية الفقه اجلامعة يف النجف االشرف حتت 
عبد  الشهيد  الطالب  دائم،  عطاء  الشعيب  احلشد  )شهداء  شعار 
الودود املالكي( هذه الكلية اليت هي صرح شامخ يف مساء العلم 
واملعرفة واليت ُأسست عام 1957م بعد معاناة وخماض عسري على 
يد مجلة من العلماء العاملني وكان على رأسهم الشيخ حممد رضا 

املظفر )قدس سره(.
ويف ختام احلفل مت توزيع عدد من الدروع )درع العلم( لعميد الكلية 
ولبعض الطلبة، كما وزعت شهادات تقديرية على باقي اخلرجيني.

وتعاون  برعاية  األشرف  النجف  يف  والكتاب  األدباء  احتاد  اختتم 
وحضور األمانة العامة للعتبة العلوية املقدسة، أعمال مؤمتره السردي 
السنوي الرابع حتت شعار )جعفر اخلليلي.. أديبًا ورائدا(، حبضور 

خنب أدبية وأكادميية وإعالمية وثقافية واسعة.
سعد  الشيخ  املؤمتر  فعاليات  ختام  يف  العلوية  العتبة  ممثل  وقال 
أبو الطابوق يف تصريح جمللة الوالية »كان للعتبة العلوية املقدسة 
األدباء  إحتاد  مؤمتر  فعاليات  وختام  افتتاح  يف  فاعلة  مشاركة 
والكتاب يف النجف األشرف«، وأضاف » أقيمت فعاليات االفتتاح 
مرقد  رحاب  السالم( يف  )عليه  اجملتبى  احلسن  اإلمام  يف مضيف 
أمري املؤمنني )صلوات اهلل وسالمه عليه(، فيما أقيمت ختام فعاليات 
املؤمتر يف قاعة اجلواهري مبقر اإلحتاد«، وأشار أبو الطابوق إىل ان 
املؤمتر« شهد إقامة جلسات نقاشية للعديد من البحوث التخصصية 
اليت طرحت يف املؤمتر وكانت العتبة العلوية حاضرة يف فعاليات 

االختتام كما حضرت يف افتتاحها إذ مت توزيع الشهادات والدروع 
التقديرية للنخب األدبية«.

وقدم االحتاد شكره وتقديره إىل األمني العام للعتبة العلوية السيد 
الشيخ  املؤمتر  هذا  يف  العلوية  العتبة  ممثل  واىل  املتني  حبل  نزار 
الذي سلط  للمؤمتر  العتبة  ورعاية  تعاون  على  الطابوق،  أبو  سعد 
الضوء على أدبيات وريادة األديب والشاعر واإلعالمي النجفي جعفر 

اخلليلي.

احللول  بإجياد  واعدا  املركز  يف  اجلاري 
سري  تواجه  اليت  للمعرقالت  املناسبة  

العمل، والعودة لالطالع على سري العمل يف 
مناسبة أخرى.

األمني العام للعتبة العلوية يتفقد مركز اإلمام علي »عليه 
السالم« اإلعالمي وعمل شعبة الصحافة فيه

العتبة العلوية املقدسة ترعى احتفال تخرج كوكبة من طلبة كلية الفقه الجامعة 

برعاية العتبة العلوية: إتحاد األدباء والكتّاب
 يختتم أعمال مؤتمره السردي السنوي الرابع
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بادرت شعبة املتطوعني التابعة اىل مكتب األمني العام للعتبة العلوية 
املقدسة وبالتعاون والتنسيق مع متطوعي هيأة العقيلة عليها السالم 
يف  السالم(  )عليه  املؤمنني  أمري  خطوة  جامع  يف  تنظيف  حبملة 

حمافظة البصرة وتقديم خمتلف اخلدمات للزائرين الكرام.
 وحتدث مسؤول شعبة املتطوعني عبد اهلل خليفة يف تصريح جمللة 
الوالية »يستمر برناجمنا التطوعي بالعمل حسب الرقعة اجلغرافية 
متطوعي  مع   مؤخرًا  العمل  كان  حيث  العراق،  أحناء  يف مجيع 
هيأة خدام العقيلة يف حمافظه البصرة، حتديدا  يف جامع اخلطوة 
املبارك، فقاموا بفرش السجاد يف باحة املسجد وتوزيع قوالب الثلج 
على حاويات املاء املخصص للشرب وتنظيف ورفع النفايات يف مجيع 

أجزاء املكان الشريف«.
وأضاف« لقد شارك يف احلملة قرابة مئة متطوع وجاءت هذه املبادرة 
الزيارة  أيام  خاصًة  اخلطوة  جامع  اىل  وتوافدهم  الزائرين  لكثرة 
الشعبانية واملناسبات الدينة ومواليد أهل البيت )عليهم السالم(  يف 
متطوعي  مع  والتعاون  التنسيق  اىل  دعانا  املبارك مما  الشهر  هذا 
تقديم اخلدمات  واإلسناد إلدارة اجلامع يف  الدعم  لتقديم  البصرة 

للزائرين الكرام
علي،  مصطفى  احلاج  العقيلة  خدام  هيأة  مسؤول  قدم  جانبه  من 
وبالتعاون  اخلدمية  اهليئة  لنشاطات  استمرارًا   »: قائال  شكره 
بتقديم  املقدسة  العلوية  العتبة  يف  املتطوعني  شعبة  مع  والتنسيق 
املليونية  والزيارات  الدينية  واملناسبات  احملافل  اخلدمات يف مجيع 
ملراقد اهل البيت )عليهم السالم( واألماكن الطاهرة، فاننا نقدم 

شكرنا وتقديرنا لألمانة العامة للعتبة العلوية املقدسة على تسهيل 
أمور اهليأة وتقديم العون واإلسناد لـٍهآ يف مجيع نشاطاتها اخلدمية 
واليت من خالهلا نقوم حبمالتنا التطوعية يف حمافظة البصرة ويف 
مدينة النجف االشرف متشرفني خبدمة زائري سيد الوصيني اإلمام 

علي )عليه السالم(
يذكر: أن شعبة املتطوعني يف العتبة العلوية املقدسة قد ساهمت 
بالعديد من النشاطات التطوعية يف مجيع احملافظات وحسب الرقعة 
للمناطق خاصًة يف زيارة أربعينية اإلمام احلسني )عليه  اجلغرافية 
لتنظيف مجيع  املتطوعني وتوجيههم  السالم( وجتهيز وإسناد آالف 

الشوارع املؤدية اىل كربالء املقدسة.

      شعبة متطوعي العتبة تسهم يف الحملة الخدمية لجامع خطوة أمري املؤمنني »عليه السالم«

شهدت أروقة جناح العتبة العلوية املقدسة يف معرض طهران الدولي 
للكتاب توافد واستقطاب العديد من الشخصيات الرمسية والثقافية 
وذلك  االيرانية،  واجملتمعية واألكادميية يف اجلمهورية االسالمية 
لإلطالع على اإلصدارات املختلفة املعروضة يف أروقة اجلناح العلوي.

وقال مدير جناح العتبة العلوية يف املعرض عبد الزراق الشيباني يف 
أروقة  اىل  الوفود  استقبال خمتلف  تواصل   « الوالية  تصريح جمللة 
جناح العتبة العلوية املقدسة والذي عرضت فيه اصدارات خمتلفة 

جتاوزت مئة اصدار مبختلف العناوين«.
العتبة املقدسة  من الشخصيات الرمسية  موضحا »فقد زار جناح 
والثقافية املسؤولة من اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية، منهم معاون 
رئاسة  املقدسة، ومرشح  الرضوية  العتبة  البحوث يف  رئيس جممع 

السابق  الثقافة  وزير  سليم  مري  الدكتور  اإليرانية  اجلمهورية 
املقدسة  الرضوية  العتبة  يف  اإليرانيني  غري  الزوار  قسم  ورئيس   ،
حممود جواد هامشي وبرفقته عدد من العاملني يف القسم، كما 
اجلمهورية  والزيارة يف  احلج  دائرة  مدير  اجلناح  أروقة  على  اطلع 

اإلسالمية اإليرانية الدكتور محيد حممدي«.
أبدوا  املقدسة  العتبة  جناح  اىل  الوافدين  إن   « الشيباني  وأكد 
أروقة  يف  خمتلفة  إصدارات  من  شاهدوه  مبا  الكبري  اعجابهم 
اجلناح آملني يف توسعة املشاركة والعرض للعتبة العلوية املقدسة 
يف احملافل الثقافية يف اجلمهورية االسالمية والقادمة من بركات 

مرقد أمري املؤمنني )صلوات اهلل وسالمه عليه(«.

جناح العتبة العلوية يف معرض طهران الدولي يستقطب  العديد من الشخصيات االيرانية الرسمية والثقافية
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العلوية  العتبة  يف  والفنية  اهلندسية  الشؤون  قسم  كوادر  باشرت 
تسقيف  ملشروع  املنفذة  الشركة  كوادر  مع  وبالتعاون  املقدسة 
اجلهتني الشرقية واجلنوبية احمليطة باألرجاء اخلارجية ملرقد أمري 
صحين  يف  والتغليف  الصب  مبرحليت   ، السالم(  )عليه  املؤمنني 
الرسول األعظم صلى اهلل عليه وآله (، واإلمام احلسن اجملتبى )عليه 

السالم( .
باشرت   «  : املوسوي  كرار  املشروع  على  املشرف  املهندس  وقال 
املقدسة  للعتبة  العام  األمني  مساحة  وبرعاية  اهلندسية  كوادرنا 
صب  مبرحلة  التسقيف،  ملشروع  املنفذة  الشركة  مع  وبالتعاون 
وآله،  عليه  اهلل  صلى  األعظم  الرسول  بصحن  اخلاصة  الركائز 
ومرحلة تغليف أرجاء صحن اإلمام احلسن اجملتبى )عليه السالم( 

واليت تبلغ مساحتيهما قرابة ثمانية آالف مرت مربع«.
وأضاف« متت املباشرة بعملية صب الركائز ملشروع تسقيف الصحن 
على أمل املباشرة بعدها بعملية تركيب األنابيب املعدنية للمشروع 

بعد تركيب األعمدة احلديدية العمالقة يف أرجائه الكاملة«.
وأوضح املوسوي » متت املباشرة بعملية تغليف صحن اإلمام احلسن 
اجملتبى بألواح )السندويج - بنل ( بسمك 5 سم، ومبساحة طولية 
تبلغ 120 مرتا وبعرض 25 مرتا، فيما خيص صحن اإلمام احلسن 

متثل  التغليف  ألواح  فإن  احلال  وبطبيعة  السالم(،  )عليه  اجملتبى 
ومن  الصيف  الشمس يف  أشعة  من   الزائرين  تقي  عوازل حرارية 

هطول األمطار يف فصل الشتاء«.

استقبل األمني العام للعتبة العلوية املقدسة 
والعالجية  الطبية  الكوادر  من  خنبة 
رجائي  الشهيد  مستشفى  من  القادمني 
جبرحى  تعنى  واليت  شرياز  جامعة  يف 
معتمد  املبارك، حبضور  الشعيب  احلشد 
طارق  الشيخ  العليا  الدينية  املرجعية 
الدينية  الشؤون  قسم  ورئيس  البغدادي 
الشيخ مصطفى أبو الطابوق ومسؤول دار 
العلوية السيد  العتبة  القرآن الكريم يف 

باقر البخاتي .
وقدم السيد حبل املتني يف كلمة له أمام 
الكوادر الطبية شكره وتقديره للجهود 
العناية  يف  الكوادر  تلك  تبذهلا  اليت 
والعالج جلرحى احلشد الشعيب املبارك.

كلمته  خالل  املتني  حبل  السيد  وقدم 
)عليه  علي  اإلمام  مستشفى  عن  نبذة 
السالم( التابعة للعتبة املقدسة مشريا اىل 
مرحلة  اىل  اليوم  وصلت  املستشفى  أن  
التجهيز متمنيا أن يكون هنالك نصيب 
التعاون  من  والعالجية  الطبية  للكوادر 
الطبية  اخلدمات  تقديم  يف  واملشاركة 
والعالجية يف املستشفى مع املشاركة يف 

يف  العلوية  العتبة  لدى  احلاصل  الطموح 
الطبية  العقاقري  أو  لألدوية  معمل  إنشاء 
املتابعة  خالل  من  وذلك  املستقبل  يف 

والتنسيق.
من جانبه قال رئيس قسم الشؤون الدينية 
الشيخ مصطفى أبو الطابوق » مت التنسيق 
من قبل القسم ملرافقة الوفد الطيب من 
رعاية  يتولون  الذين  من  شرياز،  جامعة 

والعالجية  الطبية  اخلدمات  وتقديم 
من  املرسلني  املبارك  احلشد  جلرحى 
العراق، وكان هنالك حوار معهم لوضع 
احلاالت  إرسال  يف  الكفيلة  السبل 
داخل  عالج  هلا  يوجد  ال  اليت  الطبية 
العراق حيث تتبنى املوضوع شعبة األمور 
التابعة ملكتب مساحة  الطبية والصحية 

األمني العام للعتبة العلوية املقدسة«.

األمني العام للعتبة العلوية يستقبل نخبة من أطباء مستشفى 
الشهيد رجائي يف جامعة شرياز

املباشرة بصب ركائز مسقف صحن الرسول األعظم )صلى اهلل عليه وآله(

 وتغليف مسقف صحن اإلمام الحسن املجتبى »عليه السالم«
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تشرف وفد مؤسسة )أمة واحدة( من دولة باكستان بزيارة مرقد 
عددًا  الوفد  ضم  وقد  السالم(,  )عليه  طالب  أبي  بن  علي  اإلمام 
يف  وكان  اإلسالمية,  الطوائف  من خمتلف  السنة  أهل  علماء  من 
استقباهلم مسؤول شعبة التواصل اخلارجي يف العتبة العلوية املقدسة 
الشيخ ناصر النجفي ورئيس قسم الشؤون الدينية الشيخ مصطفى 
أبو الطابوق والسيد باقر البخاتي مسؤول شعبة دار القرآن الكريم.

وأكد رئيس قسم الشؤون الدينية يف العتبة العلوية املقدسة الشيخ 
احلقيقي  التواصل  على ضرورة  اللقاء  الطابوق خالل  أبو  مصطفى 
بني الطوائف اإلسالمية كافة, وضرورة توحيد الصفوف والوقوف 
احلنيف.  اإلسالمي  الدين  على  والدخيلة  املتطرفة  األفكار  بوجه 
ودعا الشيخ مصطفى أبو الطابوق اىل الرجوع إىل املصادر األصيلة 
التأثر باألصوات اليت  للفكر الشيعي لالطالع على حقيقته وعدم 
ليست هلا صلة باملذهب الشيعي األصيل, مبينًا دور املرجعية الدينية 
العليا يف النجف االشرف بتوحيد الصف اإلسالمي والتكاتف بني 
الدينية  العراق, ومشريا اىل ان املرجعية  مجيع طوائف املسلمني يف 

العليا أثبتت أن مذهب التشيع هو من دعا إىل الوحدة ورص الصف 
اإلسالمي ورفض الفكر التكفريي.

الشعب  ملسؤولي  العالي  وتقديرهم  شكرهم  الوفد  أعضاء  وأبدى 
وحفاوة  الضيافة  حسن  على  املقدسة  العلوية  العتبة  يف  واألقسام 

االستقبال.

املقدسة  العلوية  للعتبة  العام  األمني  تفقد 
مساحة السيد نزار حبل املتني مشروع صحن 
يف  وجتول  السالم  عليها  الزهراء  فاطمة 
ونفق  املكائن  كغرفة  فيه  واسعة  أجزاء 
املشروع  يف  والعبادة  الزيارة  وجزء  اخلدمة 
وقد حث مساحته الكوادر اهلندسية العاملة 
أجل إكمال  من  املتميزة  اجلهود  بذل  على 
خدمة  وجه  أمت  على  العظيم  الصرح  هذا 
طالب  ابي  بن  علي  املؤمنني  امري  لزائري 

)عليه السالم(.
جمللة  تصريح  يف  املتني  حبل  السيد  وقال 
املتكررة  امليدانية  جوالتنا  »ضمن  الوالية 
تعد  واليت  السالم،  عليها  فاطمة  لصحن 
ابتداء التحضريات خلدمة الزائرين يف موسم 
مع  اتفقنا  القادمة،  املليونية  األربعني  زيارة 
االخوة املهندسني بتقديم املزيد من املساحات 
الزوار  الزيارة والعبادة واليت ختدم  يف جزء 

وبشكل امجل واكمل«.
وأضاف »ان العديد من أرجاء مشروع صحن 
االجناز  من  جزئية  مبراحل  مير  فاطمة 
إنهاءات هندسية  وأرجاء أخرى فيها أعمال 
املراحل  وهذه  الفين  القسم  عاتق  على  تقع 
الوقت والدقة والصرب  حتتاج اىل املزيد من 
على حتمل التأخري حتى يتم اجنازها جبمالية 
مناسبة  تكون  ان  على  واتفقنا  واضحة، 
الرابع  الطابق  موعدا الكمال  الغدير  عيد 
بشكل نهائي، وهنالك مسحة مجالية وفنية 
من أعمال التزجيج ومراحل االنهاءات خالل 

االشهر القليلة القادمة ستكتمل«.
وتابع »ان العمل جاري يف واجهات الصحن 
األبواب  نصب  ويتم  املشروع  يف  األرضي 
واليت  بالصحن  اخلاصة  االرضية  وتبقى 
تسع  النها  لالجناز  طويلة  مدة  اىل  حتتاج 
السيارات الكبرية وخمتلف اآلليات وحتتاج 

اىل دقة هندسية يف االجناز« 
األعمال  »أن   العام  األمني  مساحة  وأكد 
اهلندسية وامليكانيكية يف غرفة املكائن 

أجنزت  العمالقة  املاء  مبضخات  واملتمثلة 
الكوثر،  شركة  يف  اهلندسية  الكوادر 
مد، ما يقارب اربعني كم من األنابيب للماء 
احلار والبارد واألنابيب اخلاصة مبنظومات 
التربيد مت ادخاهلا مجيعا اىل الصحن ونصب 

املضخات املطلوبة«.
وشدد السيد حبل املتني » حنن اليوم يف سباق 
مع الزمن الجناز حمطة األمري الكهربائية 
بالطاقة  املشروع  لتزويد  الساندة  التحويلية 
الكهربائية، ومت تنصيب احملوالت العمالقة 
التابعة للمحطة واالبراج اخلاصة بها والعمل 

جاري الكمال املطلوب«.
واختتم تصرحيه بالقول »بصورة عامة العمل 
يف مشروع صحن فاطمة يسري بشكل أحسن 
العمالة  بنسبة  يتعلق  وأفضل وخصوصا مبا 
اليت زادت اىل الثلث وطالبنا ونأمل بازديادها 
مع تسارع مراحل االجناز يف املشروع لنهيئ 
للزائرين  خدمية  اسرتاحة  مساحات  أكرب 

الكرام«.
للمشروع  االقدم  املهندس  قال  جانبه  من 
األمني  مساحة  »زار  املوسوي  كرار  السيد 
للتوسعة  فاطمة  صحن  مشروع  موقع  العام 

الغربية، وقد اطلع على موقع غرفة املكائن 
وتبلغ  العمل  موقع  حدود  خارج  الواقعة 
على  وحتتوي  مربع  مرت  آالف   4 مساحتها 
الكهرباء  وأجهزة  واملعدات  املكائن  مجيع 
تغذي  اليت  والتربيد  السيطرة  ومنظومات 
مجيع أجزاء املشروع عن طريق نفق خدمة 
يبلغ طوله 500 مرت طوال، حيث تفتح مجيع 
عن  للمشروع  املغذية  املنظومات  مسارات 
طريق هذا النفق، وما مييز مشروع التوسعة 
الغربية – صحن فاطمة )عليها السالم( هي 
غرفة املكائن اليت تعد املنظومة األهم يف 

املشروع«.
العام  األمني  مساحة  »وّجه  املوسوي  وأكد 
جبميع  املشروع  واجناز  العمل  ضرورة  على 
أجزائه بالسرعة املمكنة مع الطلب بزيادة 
العمالة يف مراحل االجناز ليصل اىل 3 آالف 
عامل يف الفرتة القادمة ليتم االجناز السريع 
من أجل تقديم اخلدمات للزائرين الكرام، 
أجزاء  فتح  بضرورة  مساحته  وجه  كما 
خالل  الزائرين  خلدمة  جديدة  ومساحات 
الزيارات املليونية واليت تعد من أهمها زيارة 

األربعني«.

حبل املتني: سنفتتح مساحات جديدة من صحن فاطمة »عليها السالم« استعدادًا ملوسم الزيارات املليونية

    وفد من علماء أهل السنة يف باكستان يتشرفون بزيارة مرقد أمري املؤمنني »عليه السالم«
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محافل قرآنية خالل أيام الشهر الفضيل
تشهدها أروقة الصحن الحيدري 

محافل وفعاليات قرآنية وتالوات عطرة بأصوات ايمانية توزعت على اوقات وأعمار مختلفة في 
ايام شهر اهلل المباركة يحتضنها المرقد المطهر للقرآن الناطق االمام علي بن أبي طالب 
)عليه  السالم( بجهود متفانية من قبل الكوادر العاملة في دار القران الكريم  التابعة لقسم 

الشؤون الدينية في العتبة العلوية المقدسة 

دار القرآن الكريم 

مبناســبة حلــول شــهر رمضــان املبــارك انطلقــت 
الصحــن  اروقــة  القرآنيــة يف  احملافــل  فعاليــات 
املطهر ألمري املؤمنني )عليه الســالم( اليت تســتمر 
طيلــة ايــام الشــهر الفضيل تبدأ مــن حني االنتهاء 
مــن صالة الفجر اىل بعد احملاضرة الدينية لياًل، 
وعن طبيعة احملافل القرائية  وما تتضمنه  وثقت 
جملــة الواليــة انشــطة مســؤولي احملافل بــدًء من 
اخلتمــة الصباحيــة فقــد صــرح مســؤوهلا أمــري 
الكعــيب قائــاًل: اغتنامــًا لنفحــات األســحار يف 
شهر ربيع القران شهر رمضان املبارك ومن جنب 
مرقد أمري املؤمنني )عليه السالم( ، انطلقت بعد 
صــالة الفجــر مباشــرة فعاليات اخلتمــة القرآنية 
الرمضانيــة الصباحية يف الصحــن العلوي املطهر 
الــيت تقــام للعام الرابع على التوالي ، وشــهد هذا 
العــام تظافــر جهود مجيع األقســام بتوفري كافة 
املتطلبــات إلجنــاح هــذه اخلتمــة باالســتفادة مــن 

جتارب السنوات املاضية.
واضــاف الكعــيب: تســتضيف اللجنــة املختصــة 
باختيــار القــّراء خنبــة مــن خــرية قــّراء القــرآن 
وحفظتــه مــن داخل وخارج احملافظة للمشــاركة 
فيهــا ولفســح اجملــال هلــم الرتقــاء منصــة التالوة 

بهذه اخلتمة القرآنية.
مشــريًا اىل ان فعاليات اخلتمة تبث مباشــرة على 
العديــد مــن القنــوات الفضائيــة مــن خــالل تردد 
خمصــص للفضائيــات اطلقتــه شــعبة الفضائيــة 

التابعة لقسم اإلعالم .
وعن اخلتمة القرآنية بعد صالتي الظهرين صرح 
مسؤوهلا عبد اهلادي حسن العابدي قائاًل: اعتادت 

دار القــران الكريــم يف العتبــة العلوية املقدســة يف 
كل عام وخالل شهر رمضان املبارك إقامة اخلتمة 
القرآنيــة الســنوية داخــل احلــرم العلــوي الطاهر يف 
رواق أبــي طالــب )عليــه الســالم( ضمــن برناجمهــا 
القرآنــي الــذي يتضمن العديد مــن الفعاليات طوال 

أيام الشهر الفضيل  .
وأضــاف العابــدي :تســتضيف دار القــران الكريم 
خــالل هــذه اخلتمــة خنبــة مــن القــّراء واحلّفــاظ 
واحملّكمــني بواقــع اربعة مشــاركني يوميًا الرتقاء 
منصــة التــالوة وقــراءة جــزء كامــل مــن القــران 
الكريم وفق جلنة أعدت الختيارهم يتم من خالهلا 
مراعــاة املســتوى املميــز هلم يف احملافل واملســابقات 

اليت سبق وشاركوا فيها  .
كمــا قــال مســؤول اخلتمــة الليليــة  حممــد خالــد 
الرحيمــي : يف كل ليلــة مــن ليالــي شــهر رمضــان 
املبــارك وإغتنامًا حلضــور الزائرين االكارم ينطلق 
احملفــل القرآنــي اليومــي الــذي يقام بعــد احملاضرة 
الدينيــة يف باحــة الصحــن العلــوي الطاهــر ضمــن 
الفعاليات القرآنية اليت تقيمها دار القران الكريم 

إلحياء الشهر الفضيل » .
وأضاف الرحيمي : تستضيف الدار يف كل يوم عددًا 
من القّراء واحلّفاظ واملنشــدين واألساتذة والباحثني 
للمشاركة يف فقرات احملفل القرآني اليومي الذي 
يتضمــن فقــرات قرآنية متنوعــة كالتالوة واحلفظ 
والتفســري وعلوم القران الكريم والتواشيح الدينية 
وفقــرة الرباعــم املوهوبــني، مشــريًا اىل ان » جلنــة 
احملفــل أعــدت فقــرة األســئلة القرآنيــة الــيت ُتطرح 
علــى احلضور بهدف تعميــق الثقافة القرآنية لديهم 
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شــعبة  كــوادر  يــد  علــى  لفعالياتهــا  املباشــر 
الفضائية التابعة لقسم اإلعالم يف العتبة العلوية 
لبــث  تــرددًا جمانيــًا  الــيت خصصــت  املقدســة 
الربامــج والفعاليــات العباديــة والقرانية يف شــهر 

رمضان املبارك للقنوات الفضائية كافة.
يذكــر ان دار القرآن الكريم يف العتبة العلوية 
املقدســة سبق وأعدت برناجمًا متكاماًل إلحياء 
أيــام وليالي الشــهر الفضيل يتضمــن العديد من 
الفعاليــات القرآنيــة منهــا إقامــة ثــالث ختمــات 
قرآنية داخل الصحن الشــريف وختمات خارجية 
يف أكثــر مــن  60 مســجدا وحســينية داخــل 
وخارج النجف األشــرف ، فضال عن النشــاطات 

القرآنية األخرى مثل احملفل القرآني املسائي .
وعلــي صعيــد ذي صلــة : باشــرت شــعبة القرآن 
الكريم التابعة للقسم النسوي يف العتبة العلوية 
املقدســة بإقامــة ختمتهــا اخلاصــة بالفتيــات يف 
رحاب صحن فاطمة )عليها السالم(، مع إطاللة 
شــهر رمضــان املبــارك. وبهذه املناســبة صرحت 
مســؤولة الشــعبة انوار احلســناوي: ضمن برامج 
الشــعبة يف شــهر رمضان املبارك، أقمنا جلسات 
بالفتيــات مــن أجــل إشــعارهن  قرآنيــة خاصــة 

بأهمية هذه اجللسات يف الشهر الفضيل«.
وأضافــت احلســناوي : تهــدف هكــذا حمافــل 
خاصة بالفتيات إىل تنمية الوعي القرآني لديهن 
وإشــعارهن بأهميــة اجملالــس اجلماعية القرآنية 
ومــن اجــل خلــق جيــل قرآنــي واعي يســري بهدي 

الكتاب الكريم ».
وأشارت احلسناوي، إىل أن »القارئات يف اجللسة 
هنَّ من نتاج دورات معهد الكوثر القرآني التابع 

للشعبة يف العتبة املقدسة«. 

مــن خــالل ما تتضمن تلك األســئلة مــن معلومات 
ومعــارف قرآنية وخصصت هدايا قيمة ألصحاب 
أروقــة  احتضنــت  كمــا  الصحيحــة.  اإلجابــات 
الصحــن العلوي املطهر اخلتمــة القرآنية اخلاصة 
بالفتية والرباعم واليت جاءت ضمن مشــروع فتية 
القــرآن الكريم كجــزء من الفعاليــات القرانية 
اليت تقيمها دار القران الكريم يف العتبة العلوية 

املقدسة إلحياء شهر رمضان املبارك
وقــال املشــرف علــى املشــروع واألســتاذ يف دار 
القــرآن الكريم احلافظ صفــاء مهدي العامري: 
للعــام الثانــي علــى التوالــي تقــوم العتبــة العلويــة 
مرتلــة خاصــة  قرآنيــة  بتنظيــم ختمــة  املقدســة 
بالفتيــة والرباعــم ممــن أعمارهــم ال تزيد عن 17 
ســنة بواقع أربعة مشــاركني يف اليوم لتالوة جزء 
واحــد بطريقــة الرتتيــل مؤكــدًا: ان إطــالق هذه 
الفكــرة جاء بعد النجــاح الكبري واإلقبال الذي 

شهدته اخلتمة يف العام املاضي.
واضاف العامري : يشارك يف اخلتمة قراء وحفاظ 
اختارتهــم اللجنة املختصــة باختيار القراء بعد أن 
خضعوا لالختبار ، مشــريًا اىل ان املشــاركني يف 
فعاليات اخلتمة ميثلون عددًا من الدور واملؤسسات 
القرآنية من خمتلف حمافظات العراق فضاًل عن 
مشــاركة واســعة لطلبة دار القــرآن الكريم يف 
العتبة العلوية املقدســة . وأوضح: ان هذه اخلتمة 
تأتــي ضمن مشــروع فتية القــرآن الكريم والذي 
يضــم أكثــر من 200 برعم إضافة اىل املســابقة 
القرآنية املكتوبة وكذلك على االنرتنت ودروس 
قرآنيــة تعليميــة يف حفــظ وتــالوة القــرآن  للفتية 
فضــاًل عــن اخلتمة القرآنيــة املخصصة هلم علما 
ان هنــاك مأدبــة إفطار بعــد دروس التعليم ونقال 
جمانيا لطلبة املشروع من وإىل مناطق سكناهم.

هــذا وشــهدت اخلتمــة القرآنيــة انطــالق البــث 
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جناة  الستاذ  القسم  رئيس  أمام  الباب  لنفتح 
التدقيق  معنى  عن  له  الول  سؤالنا  كان  صاحب 

وما املراد به؟ فأجاب:
منظمة  منهجية  عملية  هو  التدقيق  الواقع  يف 
تأكيدات خاصة  اإلثبات عن  أدلة  وتقييم  جلمع 
موضوعي  بشكل  اقتصادية  وأحداث  بتصرفات 
تلك  تطابق  مدى  تأكيد عن  توفري  بهدف  وذلك 
تلك  وتوصيل  املقّررة  املعايري  مع  التأكيدات 
النتائج اىل املستخدمني املعنيني، وهناك نوعان من 
التدقيق تبعًا هلدف عملية التدقيق ووفقًا للغرض 
والتدقيق  اخلارجي  التدقيق  وهما:  التبويب  من 

الداخلي.
ما الشعب اليت تنتمي هلذا القسم وما عملها؟

يتألف القسم من الشعب اآلتية:
أ – شعبة تدقيق املشاريع اهلندسية.

ب – شعبة التدقيق االلكرتوني.
ج – شعبة تدقيق املخازن واملوجودات الثابتة. 

د – شعبة التدفقات النقدية اخلارجية.
هـ - شعبة تدقيق املوارد املالية.

و – وحدة الذاتية.

بها  يقوم  اليت  التدقيق  عمليات  حجم  هو  كم 
القسم وهل ان عدد منتسيب القسم يكفي لتغطية 

متطلباته كافة؟
اّن حجم العمليات التدقيقية اليت يقوم بها القسم 
كبري جدًا ونشاط العتبة ضخم جدًا وألهمية قسم 
التدقيق والرقابة الداخلية يف أي وحدة اقتصادية 
التدقيق  وأدلة  الدولية  التدقيق  معايري  وحسب 

العراقية يرتبط ارتباطا مباشرا باملدير األعلى.
وبالنسبة لعدد املنتسبني فهو قليل ولكن بالتنسيق 
املسؤولية  حماسبة  مبدأ  وتطبيق  املهام  وتوزيع 
وتظافر جهود األخوة املدققني الذين اليكّلون عن 
يكون  العمل  أّن  حتى  ونشاط  جد  بكل  العمل 
بعد نهاية الدوام الرمسي لساعات عدة؛ كل ذلك 

حاوره: رياض جميد علي

التدقيق ال يهدف إىل اكتشاف األخطاء بل إبداء الرأي
املحايد والعمل بمفهوم الرقابة الوقائية.. 

مجيل أن ُيراقب اإلنسان نفسه بنفسه ويدقق أعماله كّل صباٍح ومساء، ال سيما أّن هناك من يدقق بعده 
وُيراقب كّل حركة وسكنة، وبعد تطور احلياة واتساع رقعتها كان لزامًا أن يكون هناك تدقيق ومراقبة 
ال من أجل العثور على األخطاء، وإمنا من أجل حفظ املسار الطبيعي لعمل اإلنسان واختيار الطريق األكثر 

نفعا.
 ويف هذا العدد من جملة الوالية إرتأينا أن نتجّول يف أروقة قسم يأخذ على عاتقه مهمة التدقيق والرقابة يف 
العتبة العلوية، لنتعّرف على العيون اليت سهرت وتِعَبت وهي تدقق وتراقب احلركة املالية يف العتبة العلوية 
املقدسة، فكان لنا هذا اللقاء مع رئيس قسم التدقيق والرقابة الداخلية احملاسب القانوني نـجاة صاحب عبد 

علي، ليضعنا أمام نبذة من اعمال هذا القسم..

يف حديثه مع الوالية..



19

ميكننا من جتاوز هذه النقطة. 

املنتسبني للسيطرة على  لزيادة عدد  هل ستسعون 
عمل هذا القسم؟

ولكن  املنتسبني  عدد  زيادة  اىل  نسعى  نعم 
التدقيق  قسم  نشاط  تطور  حجم  مع  بالتزامن 
االختيار  يقع  سوف  واحلقيقة  الداخلية  والرقابة 

على خرجيي قسم احملاسبة فقط. 

نشاط  وهناك  روتيين  عادي  نشاط  هناك  رمبا 
هلذا  املتميزة  النشاطات  أهم  عن  حدثونا  متميز.. 

القسم؟
أنها  على  األنشطة  بني  التمييز  النستطيع  حقيقًة 
روتينية أو متميزة ولكن األهمية املادية للنشاط 
اليه  املوكل  العمل  اجناز  يف  يبدع  املدقق  جتعل 

بكل دقة.
وما ميّيز نشاط القسم يف املدة احلالية واملستقبلية 
هو العمل مبفهوم التدقيق االلكرتوني إذ شهدت 
يف السنوات األخرية مهنة التدقيق تطورات سريعة 
عملية  أن كانت  فبعد  أهميتها،  زيادة  اىل  أدت 
األخطاء  واكتشاف  تتبع  على  قاصرة  التدقيق 
القوائم  ومضمون  جوهر  اىل  امتدت  والتحريفات 
احملاسبية  اجملاالت  لتشمل  اتسعت  ثم  املالية 
مبفهومها العلمي احلديث كافة، لذلك يف الوقت 
احلاضر نركز على التدقيق االلكرتوني وتطوير 

نظام الرقابة الداخلية.

املالية،  لقسم  مكملة  وحلقة  مهم  كقسم  أنتم 
خالهلا  من  تستطيعون  معينة  خطط  لديكم  هل 

حتجيم الزمة املالية اليت تّر بها العتبة مثاًل؟
قسم  الداخلية  والرقابة  التدقيق  قسم  الواقع  يف 
مستقل ومن مبادئ التدقيق االستقاللية، والقسم 
كما تعلمون قسم تنفيذي أما جتاوز األزمة املالية 
فهي مسؤولية السلطة التشريعية، نعم هناك خطط 
وتعظيم  النفقات  من خالل ضغط  األزمة  تتجاوز 

املوارد والعمل مبفهوم ميزانية الربامج واألداء. 

املؤمنني)عليه  أمري  عشاق  من  كثري  هناك 
السالم( ف العامل الذين يترعون للعتبة بامواهلم 

ونفائسهم، كيف يتم التعامل معهم؟
تسجيلها  يتم  والعينية  النقدية  بشقيها  التربعات 
متخصص  فريق  ولدينا  والنذور  اهلدايا  قسم  يف 
أّن  علمًا  التربعات،  نشاط  تدقيق  يف  ومتمرس 

التدقيق دوري يومي أو حسب النشاط. 

لي  املال  استقطاب  ف  كبري  دور  له  اإلستثمار   
أين  الفقري حلياتها،  العمود  أو مؤسسة وهو  دولة 
اإلستثمار  إيقاع  التدقيق ف ضبط  قسم  دور  جند 

ف العتبة؟
اإلستثمار كما تعلمون من مسؤولية قسم االستثمار 
وشركة فيض القسيم وحنن نعمل مبفهوم التدقيق 
اخلارجي مع شركة فيض القسيم إذ تقع علينا 

مدى  وبيان  االقتصادية  اجلدوى  دراسة  مسؤولية 
امكانية تطبيقها وتنفيذها ومراقبة األداء. 

هل تعملون ضمن نظام معني ف التدقيق واملراقبة 
أم ماذا؟

أدلة  مفهوم  ضمن  نعمل  الداخلي  التدقيق  يف 
التدقيق  معايري  مع  واملزاوجة  العراقية  التدقيق 

الدولية املقبولة قبواًل عامًا، وهذه املعايري:
التدقيق  عملية  أداء  ينبغي  إذ  العامة،  املعايري  أ . 
بوساطة شخص أو أشخاص لديهم مستوى مالئم 
التدقيق  وظيفة  ألداء  املهنية  واملهارة  التدريب  من 
وكذلك بذل العناية املهنية الالزمة باإلضافة اىل 

االلتزام مببادئ وأخالقيات املهنة.
التخطيط  يشمل  الذي  امليداني  العمل  معايري  ب . 
ومجع أدلة التدقيق وفحص نظام الرقابة الداخلية. 

ج. معايري إعداد التقارير.

خالل مدة وجود هذا القسم هل مّت كشف بعض 
اهلفوات والخطاء املالية وتصحيحها؟

لإلجابة على هذا السؤال البد أن نعلم أّن التدقيق 
بشكل عام ال يهدف ابدًا إىل اكتشاف األخطاء 
أولويات  من  ليس  األخطاء  اكتشاف  أّن  أي 
أهدافه بل أن أهدافه هي إبداء رأي فين حمايد يف 
العمليات املالية والعمل مبفهوم الرقابة الوقائية ثم 
الرادعة، وقد تطورت  الرقابة  العالجية ثم أخريًا 
مفاهيم التدقيق على املستويات كافة اإلجتماعية 

منها واالقتصادية والبيئية.

هل أدخلتم أجهزة حديثة متطورة لتكون ُمِعينًا لكم 
على نوعية وكمية العمل املنجز؟

اليت  االلكرتوني  التدقيق  شعبة  خالل  من  نعم 
سوف ُتكوَّن نواة العمل املستقبلي مع أنه الميكن 
االستغناء عن السجالت واملكاتبات اليدوية لكن 
سوف نركز على التدقيق االلكرتوني الذي سوف 

خيتصر اجلهد والوقت والكلفة ويزيد املنفعة. 

كلمة أخرية حتبون توجيهها سواء للمنتسبني أم 
للزائرين الكرام؟

مساحة  اىل  العرفان  تقديم  من  البد  اخلتام  يف 
وإعتماده  العالية  لثقته  عزه(  )دام  األمني  السيد 
ولباقي  له  واملتفاني  املتواصل  ودعمه  القسم  على 
االقسام والشكر موصول اىل جنابكم الكريم 
العلوية  العتبة  يف  العاملني  األخوة  مجيع  واىل 

املقدسة.
اإلمام  زوار  خلدمة  اجلهد  قصارى  نبذل  وسوف 
األنشطة  تدقيق  خالل  من  السالم(  )عليه  علي 
أثره  ينعكس  الذي  العتبة  أقسام  بها  تقوم  اليت 
على اخلدمة اليت هي من أولويات أهداف األمانة 
بسماحة  املتمثلة  املقدسة  العلوية  للعتبة  العامة 

السيد األمني )دام عزه(. 

التدقيق ال يهدف إىل اكتشاف األخطاء بل إبداء الرأي
املحايد والعمل بمفهوم الرقابة الوقائية.. 

بعد أن كانت 
عملية التدقيق 

قاصرة على تتبع 
واكتشاف األخطاء 

والتحريفات امتدت 
اىل جوهر ومضمون 

القوائم املالية ثم 
اتسعت لتشمل 

املجاالت احملاسبية 
مبفهومها العلمي 

احلديث
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إعداد:
عبد الحسن الشافعي
حيدر محمد الكعبي

حمود الرصاف
رياض مجيد عيل

عيل الوائيل

االمام أمير المؤمنين »عليه السالم« والتاريخ.
الحياة االجتماعية بين التشريع والتقاليد الموروثة.. 

إصالح الذات هو األهم..
Aفي ذكرى والدة المجتبى

عليA وحياة الخلود.



االمام أمرُي املؤمنني )عليه الّسالم( الذي وجهنا اىل السبل السليمة، فهو رجل الرسالة والعقيدة والقائد 
احلضاري واملفكر املستقبلي، حارب الكفار واملشركني واملنافقني بالفكر والسالح، فهو القائد واملربي 

واملعلم والرائد احلضاري ورجل الدولة. 
كان عليه السالم  يريد ان يعود باالسالم اىل اصوله احلقيقية  اليت ابتعد الناس عنها ما يقرب من ثالثني 

عاما ليعاجل النفوس اليت احنرفت عن طريق احلق ويصلح كل فاسد من امور املسلمني.

اإلمام أمري املؤمنني عليه السالم والتاريخ..
محود الصراف
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اهتم اإلمام امري املؤمنني)عليه السالم( بالتاريخ، 
فقد ورد يف وصية له)عليه السالم( البنه اإلمام 
احلسن)عليه الّسالم( واليت قال فيها: )أْي ُبيَنَّ 
ْرُت ُعُمَر َمْن َكاَن َقْبِلي  إنِّي َوإْن مَلْ َأُكْن ُعمِّ
أْخَباِرِهْم  ْرُت يِف  َأْعَماهِلِْم َوَفكَّ َنَظْرُت يِف  َفَقْد 
َبْل  آَثاِرِهْم، َحتَّى ُعْدُت َكَأَحِدِهْم،  َوِسْرُت يِف 
ْرُت  ُأُمِوِرِهْم، َقْد ُعمِّ َكَأنِّي مِبَا اْنَتَهى إَليَّ َمْن 
ِمْن  َذِلَك  َصْفَو  َفَعَرْفُت  آِخِرِهْم،  إىل  أوَّهَلَْم  َمَع 

َكَدِرِه، َوَنْفَعُه َمْن َضَرِره(.
اإلمام احلسن)عليه  وّجه  قد  ذلك  قبل  وكان 
التاريخ  تعّرف  إىل  الوصية  هذه  يف  السالم( 
َقْلَبَك  )أْحيِي  فقال:  واملوعظة،  للعربة  املاضي 
املاِضنَي،  َأْخَباَر  َعَلْيِه  َواْعِرْض  باملَوعَظِة... 
ْرُه مِبَا َأَصاَب َمْن َكاَن َقْبَلَك ِمَن اأَلوَِّلنَي،  َوَذكِّ
َفَعُلوا،  ِفيَما  َفاْنُظْر  َوآَثاِرِهْم  ِدَياِرِهْم  يِف  َوِسْر 
ُدُهْم  ا اْنَتَقُلوا، َوَأْيَن َحلوُّا َوَنَزُلوا. َفإنََّك جَتِ َوَعمَّ
اْلُغْرَبِة،  ِدَياَر  َوَحلوُّا  اأَلِحبَِّة،  َعِن  اْنَتَقُلوا  َقِد 

َوَكَأنََّك َعْن َقليٍل َقْد ِصْرَت َكَأَحِدِهْم(.
الّسالم(  )عليه  اإلمام  حتّدث  النص  هذا  ويف 
توجيهاته  يف  التارخيية  املسألة  عن  كثريًا 
ولرجال  الفكرية جملتمعه،  وتربيته  السياسّية 

إدارته وخواّص أصحابه. 
وقد اعتمد اإلمام أمري املؤمنني عليه الّسالم يف 

معرفته التارخيية على عّدة مصادر منها:

القرآن الكريم:
من  تارخيّية  نصوصا  الكريم  القرآن  تضمن 
الّنبوات،  مسار  القرآن  بني  وقد  األمم  أخبار 
معرفة  له  الّسالم(  علّي)عليه  املؤمنني  وأمرُي 
واحملكم  والباطن  الظاهر  حيث  من  بالقرآن 
واملتشابه والناسخ واملنسوخ بعد رسول اهلّل)صلى 
اهلل عليه وآله( وغري ذلك من علوم القرآن، فقد 
به،  يتعلق  ما  وكّل  القران  بعلوم  عاملا  كان 
فاثر به ويف تفكريه من حيث املنهج ومن حيث 
كّل  يف  الوضوح  شديد  هو  كما  املضمون، 

جوانب حياته األخرى.
وقد بني ذلك بقوله عليه السالم: )َواهلّل َما َنَزَلْت 
آَية إال َوَقْد َعِلْمُت ِفيَم ُأْنِزَلْت، َوَأْيَن ُأْنِزَلْت. أّن 

َربِّي َوَهَب ِلي َقْلَبًا َعُقواًل َوِلَسانًا َسُؤواًل(.
وشهد بذلك معاصروه ومنها وقد ُرِوي عن عبد 
على  ُأْنِزل  القرآَن  )إّن  قال:  مسعود،  بن  اهلّل 
سبِعة أحُرٍف، َما منها حرُف إال له ظهر وبطن، 
وإّن عليَّ بَن أبي طالِب )عليه الّسالم( عنده علم 

الظاهر والباطن(.
 

التعليم اخلاص:
التعليم اخلاص اّلذي آثر به رسول اهلّل )صلى اهلل 
عليه وآله( علّيًا مصدر آخر من مصادر معرفته 
التارخيّية، فقد خص أمرَي املؤمنني جبانٍب من 
العلم مل يَر غريه من أهل بيته وأصحابه أهاًل 
عليه  اهلل  )صلى  اهلّل  رسول  عن  ُرِوي  حتى  له. 
)عليه  اإلمام  وقال  ِعْلِمي(،  َعيَبُة  )َعِلّي  وآله(: 
عليه  اهلل  )صلى  اهلّلِ  َرُسوُل  )َعلََّمين  الّسالم(: 
ألَف  َيفَتُح  باِب  الِعِلم ُكلُّ  ِمَن  َباِب  أْلَف  وآله( 

باٍب(.
وقد صّرح فيما وصل ِإلينا من نصوِص كالمه 
مناسبات،  عّدة  يف  بذلك  البالغة  نهج  يف 
ُت  ُت َعَلى َمْكُنوِن ِعْلٍم َلو حُبْ فقال: )َبِل اْنَدجَمْ
ِويِّ  الطَّ يِف  األرِشَيِة  اْضِطَراَب  الْضَطَرْبُتُم  ِبِه 

اْلِبعيَدِة(
 

الّسنة الّنبوّية:
ِاشتملت الّسّنة النبوّية على الكثري املتنوع من 
ورد يف تفسري وشرح  ما  ومنه  التارخيّية  املادة 
على  اشتمل  ما  ومنه  الكريم،  القرآن  آيات 
القرآن  يف  ترد  مل  تارخيّية  أحداث  حكاية 

ِإشارة ِإليها.
السالم(  املؤمنني)عليه  أمري  االمام  كان  وقد 
والصحابة  السالم(  )عليهم  البيت  أهل  أعلم 
قاطبة، فقد عاش علي )عليه السالم( يف بيت 
رسول اهلّل )صلى اهلل عليه وآله( منذ طفولته، 
وعلي  وآله(  عليه  اهلل  )صلى  الرسول  وبعث 
عنده، وكان أّول من آمن به، ومل يفارقه منذ 
بعثته )صلى اهلل عليه وآله( ِإىل حني وفاته ِإال 
يف تنفيذ املهمات اّليت كان يكّلفه بها خارج 

املدينة.

من كل ما ورد نستنبط ان اإلمام أمري املؤمنني 
يف  كما  بالتاريخ  مهتما  كان  السالم  عليه 
اجملاالت االخرى، ليكون النبع الطاهر الذي 

يروي كل ظمآن من العلوم واملعارف كافة.

ان أمرُي املؤمنني 
علّي)عليه الّسالم( 
له معرفة بالقرآن 
من حيث الظاهر 
والباطن واحملكم 

واملتشابه والناسخ 
واملنسوخ بعد رسول 
اهلّل)صلى اهلل عليه 

وآله( 
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ما جاع فقير إال 
بما متع به غني..

ميثم السنيد

الحياة االجتماعية بني 
التشريع والتقاليد املوروثة  

قال امير المؤمنين علي بن ابي طالب »عليه السالم«:

بسيل من  متشبثا  الناس  يزال بعض  ما 
تستطيع  لن  التي  الفطرية،  السلوكيات 
مهما  بها  التأثير  الجاهلية  موروثات 
الصراعات  تثلمها  ولم  الزمان  بها  تقادم 
الورد  بن  عروة  فرأينا  دامية  كانت  مهما 
ويحن  المعوزين  على  يعطف  انبرى  قد 
القافلة  على  يغير  فكان  المرضى  على 
بسالم  تمر  منها  الفقيرة  ويدع  الغنية 
استشعارا منه بأهمية المساواة والعدالة 
قال  حتى  االموال  توزيع  في  االجتماعية 

لزوجه:

دعيني اطوف في البالد لعلني
افيد غنى فيه لذي الحق محمل

اليس عظيما ان تلم ملمة
وليس علينا في الحقوق معول
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الفرد  لدى  املعاشية  الراحة  هالة  إن  ثم 
التصقت بتلك السلوكيات ف كل مكان 
بانتظام يتاج اىل  وزمان, ولكن حتقيقها 
الفرد من  اجواء عائلية جيبل عليها  خلق 
اىل  حتتاج  كما  دينه,  او  تربيته  خالل 
انسيابية ف طبيعة الفكر القائم من حيث 
املثل  وتوفري  احلقيقة  بإصابة  اجلدارة 

العلى على ارض الواقع.
قابل  إذا كان هذا احلكم  تعرف  أين  فمن 
القرار السماوي  أو اإلضافة بعد  للحركة 
إذا مل يكن هناك شخص تتوفر فيه قيمة 
فعلى  اإلهلي؟   املرسل  مصدر  عن  تقل  ال 
سبيل املثال رأينا أمري املؤمنني علي بن أبي 
على  الزكاة  يفرض  السالم  عليه  طالب 
اخليول مما مل يدث سابقا وبهذا أوضح 
إسالمية  كنظرة  الزكاة  أن  نظرية  لنا 
املعصوم  واالمام  مال  دون  مبال  ختتص  ال 
يراه ضروريا  أي جمال  الذي يدد ف  هو 

لتطبيق الزكاة عليه.
ما  أن  يقنعين  بشخص  تأتي  أين  فمن 
الصواب  عني  هو  التشريعي  املصدر  اختذه 
الرتاجع  أو  للتعديل  خاضعا  يكن  ومل 
قوانني  ف  التغيري  اسرع  فما  بعد؟  فيما 
الدولة الواحدة وخباصة املتطورة ف الوقت 
احلاضر بل يتعداه اىل التغيري اجلذري ف 
دستور الدولة، وكثري ما نسمع بذلك ف 
هذه االيام حتى ف الدول اليت يعر عنها 

بالعتيدة مثل تركيا.
العدالة,  وحتقيق  املساواة  يريدون  فالناس 
الطريقة  تقرر  اليت  الصدور  قاعدة  لكن 
الصحيحة لوضع احللول هي املعضلة اليت 
كبرية  للوبياٍت  انهزاميا  مصدرًا  أصبحت 
أمراض  يسبب  مما  الحيان  من  كثري  ف 
القيم االجتماعية عند كثري من الشعوب, 
فالسبب ال يأتي من الشعب بالدرجة الوىل 

وان كان ال يرج من دائرة املسؤولية.
ال  كان  من  بعاطفته  يتحكم  وكيف 
على  السيطرة  من  عالية  نفسية  ميلك 
المور  ف  وخباصة  ومشاعره  أحاسيسه 

الصعبة كاحلروب؟ 
فعندما نلج ف أعماق التفاصيل ملا يواجهه 
من  نستغرب  الوغى  ساحات  ف  اجلندي 
كيفية تربيته إسالميا وفق نسق مفاجئ 
املباح  حكم  فمثال  العادي,  اإلنسان  لدى 
ينحصر على ساحة احلرب وال يتعداه إىل 
ما ميلك العدو ف داره فيعتر ملكا لذويه 
يتخيل  فكيف  عليه,  االعتداء  ميكن  ال 
يكون  أن  جيب  عدوه  مال  أن  عاقل  إنسان 
حمفوظا لعياله إذا كان ف داره وليس ف 

ساحة احلرب.  
بل جيب عليه أن يميه من السرقة حينما 

آلت مسؤولية المن بيده . 
نعم إذا قلنا إن الفطرة تسوق إليه االستقامة 
طوعيا, لكن جيب أن نعرتف ان هذه الفطرة 
تكاد توجد ف الحالم فقط, فكم حتتاج إىل 
وانت تعيش  تأهيل يسلمها من االحنراف, 
فيه  تطورت  الذي  التكنولوجيا  عصر  ف 
احلاصل  التطور  أشواط  مواكبة  احليلة 

ف هذا العصر.
االنسانية  إن  اليه  نصل  ان  نريد  فما 
قانون  وفق  اال  ماليًا  ُتّقوم  ان  ميكن  ال 
يل  ان  ميكن  جانيب  تأثري  اي  عن  بعيد 
التوزيع  احوال  من  فالتفاصيل  باحلكم, 
الوضعي يودي ببعض القيم منذ اجلاهلية 
حتى  احملرفة  السماوية  بالديانات  ومرورا 
عصرنا  ف  للحداثة  السافر  االستغالل 
احلاضر، ولألسف جند باملقابل ملا ذكرناه 
مع  التصقت  ما  السلوكيات  من  ان  آنفًا 
الرساالت  تستطع  ومل  املبني  اجحافها 
القرون  عر  عليها  القضاء  السماوية 
البعيدة ومنها عدم اعطاء املرأة حقها من 

املرياث وغريه.
االسالم  ف  املال  توزيع  اىل  سريعة  فنظرة 
السالم مالك  عليه  االمري  به  وما خاطب 
االشرت تطمئن عندها اىل تطبيق قول اهلل 
االغنياء  دولة بني  يكون  عز وجل )كي ال 

منكم(.

إن االنسانية ال 
ميكن ان تقوم 
ماليًا اال وفق 

قانون بعيد عن 
اي تأثري جانيب 

ميكن ان خيل 
باحلكم
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 علــي )عليــه الســالم( أمــري املؤمنني حقًا وإمــام املتقني 
صدقًا وســيد اجملاهدين فعاًل، متى ذكر امسه متثلت 
فضائلــه اجلمــة وتزامحت يف  أذهان وضمائر عاشــقيه 
ومريديه صور الشــجاعة والبطولة والفداء ممزوجة مع 

صور اإلنسانية واإليثار والعطاء بأروع أشكاهلا.
 وحــق للمــرء أن يعجــب حبيــاة ولــي مــن أوليــاء اهلل يف 
أرضــه وحجــة على عبــاده، فلقــد كان مظهرًا كاماًل 
وصــورًة ناصعــة جليًة يف االنقيــاد واخلضوع ألوامر اهلل 
تعــاىل وإرادتــه، ويأتــي جبميل ميُُّن به علــيَّ من يعرفين 
بألفــاظ كافيــة يف قامــوس اللغــة العربيــة تعرف وتعرب 
عــن شــخصية اإلمــام أمــري املؤمنني علي بــن أبي طالب 
)عليه الســالم(.  وهذا بال شــك لســان املنصف البعيد 
عــن الغلــو والعاطفــة  يف وصــف إنســان كان يف كل 
مراحل حياته ومواقفه عابدًا لربه، فلم يكتِف بالعبادة 
يف أوقاتهــا احملــددة، بــل كانــت أيامــه كلهــا منطلقًا 

للتقــرب والصلــة باهلل وقد أعطى أمجل صورة يف ذلك،  
فــرتاه ســاجدًا آنــاء الليــل هامــدة أطرافه حملقــة روحه 
يف عــامل امللكــوت وهــو يناجي ربه ويثــين عليه ويرجو 
رفده ولطفه، وجتده بني املسلمني حين عليهم ويرق هلم 
وجيمع كلمتهم ويرجو جناتهم من شــر الدنيا وفوزهم 
بنعيم اآلخرة،  وتراه يف ساحات احلرب ومواجهة أعداء 
اهلل باذاًل نفسه يف سبيل اهلل والدفاع عن الرسول )صلى 

اهلل عليه وآله( ورسالته مستعدًا للقاء ربه .

علي )عليه السالم( أول السابقني
 قال أمري املؤمنني )عليه السالم( ُبعث رسول اهلل )صلى 
اهلل عليــه وآلــه ( يوم اإلثنني وأســلمت يوم الثالثاء وقال 

يف أبيات له:
   سبقتكم إىل اإلسالم طرًا

غالمًا ما بلغت أوان حلمي

يلعA وحياة اخللود
الشيخ بدري البدري
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وقال أيضًا:
أنا أخو املصطفى الشك يف نسيب

به ربيت وسبطاه هما ولدي
   صدقته  ومجيع  الناس  يف  ُبَهم

من الضاللة واإلشراك والنكد
فقد أخذ الصفات الكرمية من رسول اهلل )صلى اهلل 
عليــه وآلــه( منذ نعومــة أظفاره، ولننظــر إىل كلمات 
علي)عليــه الســالم( وهــو يصف منزلته مــن املصطفى 
)صلى اهلل عليه وآله(: وقد علمتم موضعي من رســول 
اهلل )صلــى اهلل عليــه وآله(بالقرابــة القريبــة، واملنزلــة 
اخلصيصــة، ضعــين يف حجــره وأنــا ولــد، يضمــين 
إىل صــدره، ويكنفــين إىل فراشــه، وميســين جســده 
ويشمين عرقه، وكان ميضغ الشيء ثم يلقمنيه، وما 
وجد لي كذبة يف قول، وال خطلة يف فعل، ولقد قرن 
اهلل به )صلى اهلل عليه وآله( من لدن أن كان فطيمًا 
أعظــم ملــك من مالئكته يســلك به طريــق املكارم، 
وحماســن أخــالق العــامل، ليلــه ونهــاره، ولقــد كنــت 
أتبعــه إتبــاع الفصيــل أثر أمه يرفع لي يف كل يوم من 
أخالقه علمًا ويأمرني باإلقتداء به، ولقد كان جياور 
يف كل ســنة حبــراء  فــأراه وال يراه غريي. ومل جيمع 
بيــت واحــد يومئــذ يف اإلســالم غري رســول اهلل )صلى 
اهلل عليــه وآلــه( وخدجيــة وأنا ثالثهمــا أرى نور الوحي 
والرسالة، واشم ريح النبوة. ولقد مسعت رنة الشيطان 
حــني نــزل الوحي عليه )صلى اهلل عليه وآله ( فقلت يا 
رســول اهلل: ما هذه الرنة ؟ فقال: إنه  الشــيطان أيِّس 
من عبادته. إنك تســمع ما أمسع وترى ما أرى إال أنك 

لست بنيب. ولكنك وزير وإنك لعلى خري. 
 بادر علي )عليه السالم( إىل إعالن إسالمه وهو صيب، 
والكالم يف أنه أول من أسلم ليس دقيقًا، كما يبني 
الشيخ األميين خالف هذا املعنى فيقول: حنن ال نقول 
أن عليًا أول من أسلم  فإن البدء بـ)اإلسالم( يستدعي 
ســبقًا مــن الكفــر، ومتى كفــر أمري املؤمنــني )عليه 
الســالم( حتــى يســلم؟ ومتى أشــرك حتــى يؤمن؟ وقد 
انعقــدت نطفتــه علــى  احلنيفيــة البيضــاء، واحتضنه 
حجر الرسالة، وغذته يد النبوة، وهذبه اخللق النبوي 
العظيم، فلم يزل مقتصًا أثر الرســول  قبل أن يصدع 
بالديــن احلنيــف وبعده، فلــم يكن له هوى غري هواه، 
وال نزعــة غــري نزعتــه.  ويقــول العالمــة األميــين: إن 
املــراد مــن إســالمه وإميانــه وأوليته فيهما وســبقه إىل 
النــيب يف اإلســالم هــو املعنــى املــراد مــن قولــه تعاىل: 
عن إبراهيم عليه الســالم: )وأنا أوُل املســلمني(.  وقال 
ابــن أبــي احلديــد: مــا أقــول يف رجل ســبق الناس إىل 
اهلــدى وآمــن باهلل، وعبده، وكل مــن يف األرض يعبد 
احلجر  وجيحد اخلالق، مل يســبقه أحد إىل التوحيد 
إال السابق إىل كل خري: حممد )صلى اهلل عليه وآله(.

  علي )عليه السالم( الفادي
 معلــوم أن صفــة الفــداء عنــد علــي )عليــه الســالم( 
مالزمــة لشــخصه الكريــم منــذ طفولتــه حــني كان 
مالزمًا لرسول اهلل )صلى اهلل عليه وآله( يف بدء دعوته 
واملشــركون يلحقــون بالنــيب )صلــى اهلل عليــه وآلــه(  
كل أنــواع األذى وأبنائهــم يرمونــه باحلجــارة  وعلــي 
)عليه السالم ( جعل من بدنه حاجزًا وصدًا دون النيب 
)صلــى اهلل عليه وآله( ونفســه فداًء لنفســه الشــريفة، 
حتى أن أبناء الكافرين إذا أرادوا إحلاق األذى بالنيب 

يســألون هل معه احملامي؟ وكان إذا أمســك أحدهم 
على صغر سنه يقطع أذنه أو أنفه فيقولون هل »ُقَضٌم« 
موجــود فــإن كان موجــودًأ مل يدنــو مــن رســول اهلل 
)صلى اهلل عليه وآله( ومتى مل يكن علي حاضرًا عند 
رسول اهلل )صلى اهلل عليه وآله( ومدافعًا عنه مبهجته؟  
وكما يف صغره، هو يف شــبابه يعرض نفســه للموت 
مــرارًا حلفــظ شــخص النــيب )صلــى اهلل عليــه وآله(، 
فقد خلق اهلل عليًا ليكون أحسن وزير وأشرف نصري 
للرســول )صلــى اهلل عليــه وآلــه( وأوفى مدافــع وأقوى 
جماهــد يف ســبيل اهلل وتثبيــت دعائــم اإلســالم، فلــم 
يدخــل اخلــوف قلبــه، ومل تتوتر يف األهــوال أعصابه، 
ومــا اســتولت عليــه الغرائــز، غريــزة حــب الــذات أو 
األنانية أو حب احلياة، فرتاه حني اجتمعت آراء وأيدي 
املنافقني واملشــركني معًا من خمتلف القبائل للقضاء 
على الرسول )صلى اهلل عليه وآله( ملا رأوا قلة أنصاره 
فراحوا إىل داره لياًل ليضربوه بأسيافهم ضربة واحدة 
فيضيع دمه فال يطالب به أحد، عندها كانت ملحمة 
اإليثــار والفــداء، حيــث أمر اهلل نبيــه أن يقول لعلي أن 
يبيت على فراشه ويفدي نفسه له، فرحب علي باألمر 
مســرورًا ووطــن نفســه للتضحيــة دون أخيه املصطفى 
)صلــى اهلل عليــه وآلــه(  حتى نزل قول اهلل تعاىل ميدح 
صنيعه: )ومن الناس من يشــري نفســه ابتغاء مرضات 
اهلل واهلل رُءوف بالعبــاد( وصــار إيثــار علــي ليلة املبيت 

حديث مدح املالئكة يف السماء. 
 ويقــول الكاتــب املســيحي جــورج جــرداق يف كتابه 
)علي صوت العدالة اإلنسانية( أما علي بن أبي طالب، 
فما كان أعجب من أمره يوم غامر يف سبيل عقيدته 
الــيت هــي عقيــدة حممــد )صلــى اهلل عليه وآلــه(، ويف 
سبيل احلق ورعاية الشرف واإلخاء هذه املغامرة اليت 
مل يعــرف التأريــخ أجل منها، وأقــوى وأدل على وحدة 

الذات بني عظيم وعظيم. 

  مسك الشهادة ولقاء احملبوب 
 وما حوت أيام علي )عليه السالم( مابني فتوة  وزهد 
وتقــوى كانــت حمل ثنــاء املؤمنني ونشــيد فخر تردده 
صفحــات التأريــخ، وســرية هجــرة وجهــاد نزلــت يف 
مدحهــا آيــات الذكــر احلكيم، وبــني أمنيات كان 
يرددهــا أمــري املؤمنــني )عليــه الســالم(، وكان يقول: 
والذي نفس ابن أبي طالب بيده أللف ضربة بالســيف 
أحب إلي من ميتة على فراش، وبني حديث لرسول اهلل 
)صلــى اهلل عليــه وآله( حيدث به عليًا )عليه الســالم(: 
كأني بك وأنت تصلي لربك وقد انبعث أشقى األولني 
واآلخرين شقيق عاقر ناقة مثود، يضربك ضربة على 

قرنك فخضب منها حليتك.
 وطاملا كان يردد )عليه الســالم( متى خيرج أشــقاها 
فيخضــب هــذه مــن هــذه ويشــري إىل هامتــه وحليتــه 

املقدستني.
 وكم هيأ نفسه واستعد آلخرته حتى عشق لقاء ربه 
ه فــوزًا، وحني يأتي املوعد وهو أقرب ما يكون  وأعــدَّ
إىل ربه، وهو ساجد يذكر حسن صنيع املعبود ويسبح 
آالءه يأتي الشيطان متمثاًل بيد ابن ملجم اآلمثة فيعلو 
بها هام الدين وركنه ويدمي قلب الرســول والرســالة 
فتنــوح اجلــن واإلنــس لفقــده وتبكي الطــري والوحش 
وتعــج املالئكــة يف الســماء ملصابــه، فريفــع الوصــي 
رأسه الدامي مستبشرًا بلقاء ربه وماعنده ولسان حاله 

ينطق به لسانه : فزت ورب الكعبة.         
     

      

نحن ال نقول 
أن عليًا أول 

من أسلم  فإن 
البدء بـ)اإلسالم( 

يستدعي سبقًا من 
الكفر، ومتى كفر 

أمير المؤمنين 
)عليه السالم( حتى 

يسلم؟
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والدته عليه السالم:  
ولد اإلمام احلســن بن أمري املؤمنني علي بن أبي 
طالــب عليهــم الســالم يف الســنة الثالثــة للهجــرة 
يف ليلــة الثالثــاء، ليلة النصف من شــهر رمضان 
املبارك، على املشهور، وقيل ولد يف السنة الثانية.
إمسه الشريف يف التوراة )شرّب( ألن شرّب يف اللغة 
العربيــة مبعنــى احلســن، وكان إســم أكرب ولد 
هــارون النــيب عليــه الســالم ايضًا شــرّب وكنيته 
الشــريفة أبــو حممــد وألقابــه الكرميــة الســيد 
والســبط واألمني واحلجة والرب والنقي والزكي 

واجملتبى والزاهد.

اإلسم الشريف:
روى إبــن بابويــه بأســانيد معتربة عــن اإلمام زين 
العابدين عليه الســالم أنــه قال: ملا ولدت فاطمُة 
احلســن عليهما الســالم قالت لعلّي عليه الســالم 
مّسه، فقال: ما كنت ألســبق بإمسه رســول اهلل 
صلــى اهلل عليــه والــه، فجاء رســول اهلل صلى اهلل 
عليــه وآلــه فُأخرج إليه يف خرقــة صفراء، فقال: 
أمل أنهكم أن تلفوه يف خرقة صفراء، ثم رماها 
وأخــذ خرقــة بيضاء ولّفــه بها، ثم قال لعلّي عليه 
الســالم: هــل مّسيتــه؟ فقــال: ما كنت ألســبقك 
بامســه، فقــال صلــى اهلل عليــه وآلــه: وما كنت 

رضوان رياض
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ألســبق بامســه رّبي عــّز وجل 
فأوحــى اهلل تبارك وتعاىل إىل 
جربئيــل أنه قد ولد حملمد ابن 
فأهبــط فأقــرأه الســالم وهنئــه 
وقــل لــه: إنَّ علّيــًا منــك مبنزلــة 
هارون من موسى، فسّمه باسم ابن 
هــارون، فهبط جربئيل عليه الســالم 
فهنأه من اهلل عّز وجل، ثم قال: إن اهلل 
تبــارك وتعــاىل يأمرك أن تســميه بإســم 
هارون، قال: وما كان امسه؟ قال: شرّب، 
قــال: لســاني عربــي، قــال: مّســه احلســن، 

فسّماه احلسن.

رضاعته عليه السالم:  
عن أم الفضل قالت: رأيت كأّن يف بييت عضوًا 
من أعضاء رســول اهلل صلى اهلل عليه وآله وســلم 
قالت: فجزعت من ذلك، فأتيت رسول اهلل صلى 
اهلل عليــه وآلــه وســلم فذكــرت ذلك لــه، فقال: 
خــريًا، تلــد فاطمــة غالمــا فتكفلينــه بلنب ابنك 
قثــم، قالت: فولدت حســنا فأعطيتنيه فأرضعته 

حتى حترك أو فطمته.

 عقيقته وحلق رأسه عليه السالم  
يروى عن علي عليه السالم: »إن رسول اهلل صلى 
اهلل عليه وآله وسلم عق عن احلسن بشاة، وقال: 
يــا فاطمــة احلقــي رأســه وتصدقــي بزنــة شــعره 
فضة، فوزنته فكان وزنه درهما وبعض درهم«.

شخصيته وصفته: 
خــري مــا ميكن أن يتعرف عليه القارئ الكريم 
عن شخصية اإلمام احلسن اجملتبى عليه السالم 
ويرى صفته هو أقوال رســول اهلل صلى اهلل عليه 

وآله وسلم فيه.
فمــن حيــث الشــخصية فقد قال صلــى اهلل عليه 
وآله وســلم له: ))أشبهت َخلقي وُخلقي((.)املناقب 

البن شهر آشوب: ج3، ص185(
ومــن كان خلقــه خلق املصطفــى صلى اهلل عليه 
وآله وسلم فكيف ال حتن القلوب إليه والنفوس 
ال تأنــس جبــواره حتــى من خالفــه وانصرف عنه 
إىل غريه، فقد عرف معاصروه ذلك فوصفوه مبا 

استطاعوا ولكن مل يعرفوا حقه.
قال عنه واصل بن عطاء: كان احلسن بن علي 
ـــ عليــه ســيماء امللــوك وهيبة  ــــ عليهمــا الســالمـ 

األنبياء.
وقــال حممــد بن إســحاق: ما تكلــم عندي أحد 
كان أحــب إلــّي، إن تكلــم أن ال يســكت مــن 

احلسن بن علي عليهما السالم.
وقيــل لــه عليــه الســالم: ))فيــك عظمــة(( قــال: 
))يف عّزة )وهلل العزة ولرســوله وللمؤمنني()ســورة 

املنافقون، اآلية: 8(.

هيبته عليه السالم:
قالــت فاطمــة عليهــا الســالم: ))يــا رســول اهلل 
هــذان ابناك فأحنلهما((، فقال رســول اهلل صلى 
))أمــا احلســن فنحلتــه  وآلــه وســلم:  اهلل عليــه 
هيبيت وســؤددي، وأما احلســني فنحلته ســخائي 

وشجاعيت((.
وهــذه اهليبــة كانــت تدخــل علــى نفــس القريب 
والبعيد ممن عرفوا اإلمام احلسن عليه السالم.

قــال عبــد اهلل بن عروة بــن الزبري: رأيت عبد اهلل 
بــن الزبــري قعــد إىل احلســن بــن علــي ــــ عليهما 
الســالم ــ يف غداة من الشــتاء باردة، قال، فواهلل 
مــا قــام حتى تفســخ جبينــه عرقــًا فغاضين ذلك 
فقمــت إليــه فقلــت يا عم. قال: ما تشــاء؟ فقلت: 
رأيتــك قعــدت إىل احلســن بن علــي فأقمت حتى 

تفسخ جبينك عرقًا؟.
قال: يا ابن أخي أنه ابن فاطمة ــ عليها الســالم 

ــ ال واهلل ما قامت النساء عن مثله.
درر من مواعظه وحكمه عليه السالم:  

بينهمــا  واجعــل  بالعقوبــة  الذنــب  تعاجــل  ال   .1
لالعتذار طريقا.

2. املــزاح يــأكل اهليبــة، وقــد أكثر مــن اهليبة 
الصامت.

3. الفرصة سريعة الفوت، بطيئة العودة.
واحلــرص  الكــرب  ثــالث:  يف  املــرء  هــالك   .4
واحلسد، فالكرب هالك الدين، وبه لعن إبليس، 
واحلرص عدو النفس، وبه أخرج آدم من اجلنة، 

واحلسد رائد السوء، ومنه قتل قابيل هابيل.
5. فوت احلاجة خري من طلبها إىل غري أهلها.

6. ما رأيت ظاملا أشبه مبظلوم من احلاسد.
7. علم الناس علمك، وتعلم علم غريك، فتكون 

قد أتقنت علمك، وعلمت ما مل تعلم.
8. إرض مبا قسم اهلل سبحانه لك تكن غنيا.

قالت فاطمة 
عليها السالم: 

)يارسول اهلل 
هذان ابناك 

فأنحلهما( فقال 
رسول اهلل: )أما 
الحسن فنحلته 

هيبتي وسؤددي، 
وأما الحسين 

فنحلته سخائي 
وشجاعتي(.
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ان يكون مقرتنا باإلصالح الذاتي الهم، قال)عليه السالم( : )َمْن َنَصَب 
َنْفَسُه ِللنَّاِس ِإَمامًا َفْلَيْبَدْأ ِبَتْعِليِم َنْفِسِه َقْبَل َتْعِليِم َغرْيِِه، َوْلَيُكْن َتْأِديُبُه 
ِمْن  ِباإْلِْجاَلِل  َأَحقُّ  َوُمَؤدُِّبَها  َنْفِسِه  َوُمَعلُِّم  ِبِلَساِنِه،  َتْأِديِبِه  َقْبَل  ِبِسرَيِتِه 
ُمَعلِِّم النَّاِس َوُمَؤدِِّبِهْم() نهج البالغة 4: 16(، وقال)عليه السالم( : )ِإنَّ 
اْلَوْقَرِة  َبْعَد  ِبِه  َتْسَمُع  ِلْلُقُلوِب  ْكَر ِجالًء  َجَعَل الذِّ َوَتَعاىَل  ُسْبَحاَنُه  اهللََّ 
َوُتْبِصُر ِبِه َبْعَد اْلَعْشَوِة َوَتْنَقاُد ِبِه َبْعَد امْلَُعاَنَدِة َوَما َبِرَح هلِلَِّ َعزَّْت آاَلُؤُه ِف 
َهِة َوِف َأْزَماِن اْلَفرَتَاِت ِعَباٌد َناَجاُهْم ِف ِفْكِرِهْم َوَكلََّمُهْم  َهِة َبْعَد اْلُرْ اْلُرْ
اِع َواْلَْفِئَدِة،  ِف َذاِت ُعُقوهِلِْم، َفاْسَتْصَبُحوا ِبُنوِر َيَقَظٍة ِف اْلَْبَصاِر َواْلَمْسَ
ْنِزَلِة اْلَِدلَِّة ِف اْلَفَلَواِت، َمْن َأَخَذ  وُِّفوَن َمَقاَمُه مِبَ ُروَن ِبَأيَّاِم اهللَِّ َوُيَ ُيَذكِّ
ااًل  َومِشَ مَيِينًا  َأَخَذ  َوَمْن  ِبالنََّجاِة،  ُروُه  َوَبشَّ َطِريَقُه  ِإَلْيِه  ُدوا  اْلَقْصَد مَحِ
ُروُه ِمَن اهْلََلَكِة، َوَكاُنوا َكَذِلَك َمَصاِبيَح ِتْلَك  ِريَق َوَحذَّ وا ِإَلْيِه الطَّ َذمُّ
ْنَيا  الدُّ ِمَن  َأَخُذوُه  َلَْهاًل  ْكِر  ِللذِّ َوِإنَّ  ُبَهاِت،  الشُّ ِتْلَك  َوَأِدلََّة  ُلَماِت  الظُّ
َياِة َوَيْهِتُفوَن  اَرٌة َواَل َبْيٌع َعْنُه َيْقَطُعوَن ِبِه َأيَّاَم احْلَ َبَداًل َفَلْم َتْشَغْلُهْم جِتَ
اِع اْلَغاِفِلنَي َوَيْأُمُروَن ِباْلِقْسِط َوَيْأَتُِروَن  اِرِم اهللَِّ ِف َأمْسَ ِبالزََّواِجِر َعْن حَمَ
اْلِخَرِة  ِإىَل  ْنَيا  الدُّ َقَطُعوا  ا  َ َفَكَأمنَّ َعْنُه  َوَيَتَناَهْوَن  امْلُْنَكِر  َعِن  َوَيْنَهْوَن  ِبِه 
َزِخ  اْلَرْ َأْهِل  ُغُيوَب  َلُعوا  اطَّ َا  َفَكَأمنَّ َذِلَك  َوَراَء  َما  َفَشاَهُدوا  ِفيَها  َوُهْم 
ِغَطاَء  َفَكَشُفوا  ِعَداتَها  َعَلْيِهْم  اْلِقَياَمُة  َقِت  َوَحقَّ ِفيِه  اإْلَِقاَمِة  ُطوِل  ِف 
ْنَيا َحتَّى َكَأنَُّهْم َيَرْوَن َما اَل َيَرى النَّاُس َو َيْسَمُعوَن َما اَل  َذِلَك ِلَْهِل الدُّ
َيْسَمُعوَن() نهج البالغة 2: 212(، وبذلك ال ميكن االدعاء بان كتاب 

النهج يدعو إىل التقوقع واالقتصار على تربية النفس فقط.

 وأهمية إصالح الذات هي حقيقة من احلقائق القرآنية املعروفة اليت 
جتعل من قضية إصالح النفس أساسًا لكل إصالح آخر، قال تعاىل: )ِإنَّ 

ُوْا َما ِبَأْنُفِسِهْم()الرعد11(. ُ َما ِبَقْوٍم َحتَّى ُيَغريِّ اهلّلَ اَل ُيَغريِّ
املؤمنني)عليه  أمري  اإلمام  أن  املقام شبهة مفادها:  نشأت ف هذا  وقد 
السالم(  ف ما ورد عنه ف النهج يدعو الناس إىل العكوف على إصالح 
إىل  اإلنسان  تدعو  اليت  اإلسالمية  النظرية  خالف  يعد  وهذا  الذات، 

االهتمام باجملتمع لداء دور فاعل ف إصالح الخرين.
وف مقام اجلواب عن ذلك ال بد أن نعلم بان املرء حباجة إىل تربية 
نفسية شديدة حتى يكون قادرا على أداء رسالته ف التصدي إلصالح 
اجملتمع، ودون هذه الرتبية العالية فانه يكون ف معرض مزالق اهلوى 
والرياء �� بل ف معرض عدم الفهم احلقيقي لرسالة الدين اليت يدعو 
إليها �� وبالتالي فان المر ينتهي به إىل االحنراف واالبتعاد عن اهلدف 

الول.
الواجب  فان  الذاتية،  الرتبية  بتلك  حقا  اإلنسان  اهتدى  ما  فإذا 
الشرعي والخالقي يفرض عليه أن يتصدى إىل قضية المر باملعروف 
ال  انه  على  طبيعي،  بشكل  اجملتمع  ف  دوره  وأداء  املنكر  عن  والنهي 
اقتضى المر  إذا ما  املرء واجب إصالح الخرين  أن يؤدي  مشاّحة ف 
أشار)عليه  وقد  الذات،  إصالح  واجب  مع  متزامنا  ذلك  يكون  بأن 
السالم(  إىل قضية أداء الواجبات اإلسالمية جتاه اجملتمع ف كثري 
من املوارد ف كتاب النهج، المر الذي يشعر بأن هذا اإلصالح ال بد 

إصالح الذات هو األهم

حيدر حممد الكعيب

إن نظرة عامة حول كتاب نهج البالغة تنبئنا بأن أمري املؤمنني)عليه الســالم(  قد رّكز يف اجلانب الرتبوي على إصالح الذات بشكل 

َلُه َعْيُبُه َعْن  كبــري، وجعل االهتمام بإصالح النفس مقدما على كل إصالح غريه، قال)عليه الســالم(: )َيا َأيَُّها النَّاُس، ُطوَبى ملَِْن َشــغَ

َغَل ِبَطاَعِة َربِِّه َو َبَكى َعَلى َخِطيَئِتِه َفَكاَن ِمْن َنْفِســِه يف ُشــُغٍل َو النَّاُس ِمْنُه يف  ُعُيوِب النَّاِس َو ُطوَبى ملَِْن َلِزَم َبْيَتُه َو َأَكَل ُقوَتُه َو اْشــتَ
َراَحٍة()نهج البالغة 2: 96(.
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جاء الرسل والنبياء هلداية البشرية اىل طريق احلق، طريق النجاة وذلك منذ خلق اهلل أبانا آدم وإىل 
الرسالة  العذاب واملشقة من أجل إيصال هذه  أنواع  املرسلون كّل  الساعة وقد حتمل هؤالء  أن تقوم 
وأدائها بالشكل الذي ُكّلفوا به ومل تقتصر رسائلهم على جانب من جوانب احلياة دون اجلانب الخر 
فهم مرسلون هلداية الناس اىل العمل الصاحل ف كل زاوية من زوايا حياة اإلنسان صغريها وكبريها 
الزوايا ما هو مهم وهناك ما هو أهم، ورمبا سائل يسأل ما أهم  بعيدها وقريبها، ولكن هناك بعض 
جانب يعيشه اإلنسان وفيه أثر بالغ على حياته واستقامتها وسدادها؟ أعتقد أّن اجلواب واضح وذلك 
وهو محٌل  يرعونه  وأم  أٍب  من  اإلنسان  يولد  أي  والدته  بعد  النور  يرى  أن  منذ  تبدأ  اإلنسان  أّن حياة 
السرة  فحياة  وهكذا  بلوغه  وإىل  الطفولة  مراحل  يكمل  حتى  طفولته  وف  يولد  حتى  أّمه  بطن  ف 
تعتر من أهم حلقات وحمطات اإلنسان اليت يعيشها ف هذه الدنيا ما أن أحكمت عرى هذه السرة 
فستكون حياة اإلنسان هانئة مطمئنة روحيًا وإن ختلفت بعض الشيء ماديًا، ولكن كيف ُتبنى هذه 
احلياة البناء الرصني الذي يمي أفراد هذه السرة من احلر والرد والظروف الطبيعية الخرى اليت 
تتعّرض هلا كل أسرة ف هذه احلياة؟ من املؤّكد أن كّل إنسان حباجة اىل املعلومة الدقيقة واإلرشاد 
الصحيح الصادق الذي يهديه اىل الطريق المثل الذي اليت يتوجب عليه اتباعه إذا ما أراد أن يعيش 
عيشة تؤهله لن يكون فردًا صاحلًا ف هذا اجملتمع، فهناك أحكام كثرية منها وضعية وضعها اإلنسان 
لتنظيم سريه ف الطريق الصحيح كما يعتقد هو وهناك أحكام مساوية وضعها خالق البشر وهو أعلم 
مبا يتاج له اإلنسان ف هذه احلياة، فأي الحكام علينا أن نتخذها مشعاًل ومنارًا لطريقنا؟ أعتقد 
اجلواب واضح فاحلكمة ال تؤخذ إال من أهلها ومن احلكيم احلاذق الذي ييط بكل جوانب احلكمة؟ 
ومن أحكم من رّب العزة واجلالل؟ فقد أنزل النظم السماوية لتنظيم هذه السرة وتنظيم العالقة بني 
الزوجني من جهة وبني الزوجني وأبنائهم من جهة أخرى وما على اإلنسان إال أن يطبق هذه النظم 
السماوية حتى يصد النتائج اليت يتمناها كل إنسان بغض النظر عن إنتمائه الديين أو العقدي 
أو القومي لّن هذه النظم نزلت لإلنسان كإنسان يعيش ف هذه احلياة، فاليات القرآنية والحاديث 
النبوية الشريفة والروايات هي احلاضنة والوسيلة هلذه النظم اإلهلية لهل الرض وقد جاء ف القرآن 
الكريم الكثري من اليات القرآنية اليت تعتر بداية الطريق الصحيح لألسرة حيث قال عزوجل: )ومن 
آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجًا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورمحة( فهذه الية عامة دون 
تييز، تريد هذه الية أن تبني لنا أّن الزوج سكٌن لزوجته والزوجة سكٌن لزوجها سكنًا روحيًا ومعنويًا 
وقد تكّفل اهلل عزوجل بزرع الرمحة واملودة ف قلبيهما، وهكذا اليات القرآنية الخرى اليت تشري بشكل 
مباشر أو غري مباشر إىل تدخل الباري عزوجل حبياة اإلنسان مبا يدمه ويهيئ له كّل سبل الراحة 
واإلطمئان والثقة بالنفس وما على اإلنسان إال أن يؤمن بها ويطبقها ليحصد مثارها، وكم حنن اليوم 
حباجة ماّسة إىل أحكام اهلل وشريعته السمحاء فنحن نرى ونسمع كّل يوم االضطرابات اليت تصيب 
اجملتمعات اإلسالمية فضاًل عن اجملتمعات غري اإلسالمية والناجتة من اإلبتعاد عن حكم اهلل ف الرض 
ومهما جّرب اإلنسان أحكام وشرائع أخرى سوف يشعر عاجاًل أم آجاًل أّنه مازال حباجة إىل أحكام تؤّمن 
له كّل إحتياجاته املادية والروحية، سيما وحنن نعيش عصر املادة حيث ابتعدنا من حيث النعلم عن 
عامل الروح وعن العامل املعنوي والذي حنن بأمس احلاجة له اليوم وبغريه سوف لن تستقّر احلياة لّن 
اهلل عزوجل هو اخلالق وهواللطيف اخلبري بعباده ولديه وما يتاجونه لتستقيم أمورهم، فالسرة هي 
النواة الوىل ف إصالح اجملتمع فإذا ما اتبعت هذه السرة الحكام اإلهلية احلقة سوف تبين نفسها 
بناًء قويًا وبالتالي سوف نبين جمتمعًا رصينًا وقويًا لذلك يبقى حكم اهلل ف الرض هو امللجأ الوحيد 

لنجاة اإلنسان ف هذه الدنيا وف الخرة...

حكم اهلل في األرض
رياض اخلزرجي
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حظيت مؤسسة العني منذ تاسيسها 
مبباركة ومأذونية مساحة املرجع 

االعلى السيد علي احلسيين السيستاني 
)دام ظله الوارف( إذ كفلت العديد 

من االيتام يف العراق.. هذه الشرحية 
اليت تزايدت اعدادها بسبب التفجريات 

االرهابية واعمال الزمر التكفريية 
وبعد أن لبى ابناء العراق نداء مرجعيتهم 

للدفاع عن ارض العراق..
فقد خلفت احلرب العديد من ايتام 

االبطال الذين سالت دماؤهم لتحرير 
االراضي وحلماية االعراض واملقدسات 

وقد رعتهم مؤسسة العني.
 فما كان منا اال ان نلتقي باحلاج 

)اياد حامت صاحب( مدير مؤسسة العني 
للرعاية االجتماعية - فرع النجف 

االشرف واجرينا معه هذا احلوار:

في لقائه مع الوالية..

مدير مؤسسة العين للرعاية االجتماعية:

مؤسسة العني تواصل وعطاء لخدمة شريحة األيتام يف البالد..

االيتام وقد انشأت يف العام 2006 مبباركة 
ومأذونية املرجع االعلى السيد علي احلسيين 
بغداد  عملها يف  بدأت  ظله،  دام  السيستاني 
ثم  فيها،  االرهاب  وشهداء  ضحايا  لوجود 
لدعم  الشمالية  احملافظات  اىل  انتقلت 
من  انتقلت  بعدها  االرهاب،  شهداء  عوائل 
الفرات  مناطق  اىل  الشمالية  واملناطق  بغداد 
االوسط وجنوب العراق ومت فتح فروع هلا يف 
حمافظات العراق عدا حمافظة االنبار واقليم 

كردستان.
اىل  فانتقلت  عملها،  املؤسسة  طورت  وقد 
مشروع الكفالة اخلاصة لاليتام اليت تتضمن 
دفع مبلغ 75 الف دينار لكل يتيم اذا كان 
من  كان  اذا  دينار  الف  و100  عاديا  يتيما 
ايتام احلشد الشعيب و100 الف دينار لكل 
يتيم من ذوي االحتياجات اخلاصة و120الف 
دينار لليتيم املتفوق دراسيًا ومن ثم استمرت 

الكفالة اىل يومنا هذا.
ثم افتحت املؤسسة فروعًا اخرى كثرية يف 

ذلك  وبعد  والقصبات،  والنواحي  االقضية 
العراق  خارج  للمؤسسة  مكاتب  فتح  مت 
وبلجيكا  واملانيا  والدمنارك  السويد  يف 
وسويسرا وفرنسا وانكلرتا وكندا واسرتاليا 
البلدان  وباقي  االمريكية  املتحدة  والواليات 
وهذه املكاتب توزع صناديق الصدقات على 
املؤمنني من اتباع اهل البيت يف كل مكان 

جلمع التربعات,
املؤسسة فتحت هذه املكاتب لوجود ماذونية 
من مساحة السيد السستاني بقبض احلقوق 
يف  االموال  وجتمع  العينية،  واملواد  الشرعية 
صناديق الصدقات املقبوضة وهذه الصدقات 
يف  اليتامى  وكفالة  رعاية  املؤسسة  متكن 

العراق. 

ما اهم مصادر متويل املؤسسة ؟
من  تأتي  االوىل  بالدرجة  التمويل  مصادر 
السيد  االعلى  املرجع  مساحة  مكتب 
اجلوانب  من كل  بدعم كامل  السيستاني 

املؤسسة  هذه  انشاء  فكرة  جاءت  كيف 
ومنذ متى بدأ عملها؟

مؤسسة  االجتماعية  للرعاية  العني  مؤسسة 
وكفالة  برعاية  تعنى  مستقلة  انسانية 

اجرى احلوار : علي كريم
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احلقوق  من  املاخوذة  املبالغ  ثم  ومن 
الشرعية )اخلمس( من سهم االمام وسهم 
من  املؤمنني  من  التربع  وكذلك  السادة 
احملسنني  من  تاتي  اليت  العامة  االموال 
كاملالبس  عينية  مواد  من  املؤسسة  هلذه 

واللحوم وغريها.
 

ترعاهم  الذين  لاليتام  االمجالي  العدد  ما 
املؤسسة؟

عدد االيتام حتى هذا اليوم وصل اىل اثنني 
العراق,  احناء  كل  يف  يتيم  ألف  واربعني 
داعش  دخل  عندما   2014 عام  ومنذ 
العراقية  باملدن  وعبث  البلد  االرهابي 
االعلى  الديين  املرجع  مساحة  واصدر 
فتوى اجلهاد الكفائي وقام بسببها الناس 
لالخنراط يف الصفوف االمنية عندها رعى 
مساحة املرجع كافة عوائل الشهداء الذين 
االرهابية  العمليات  هذه  نتيجة  استشهدوا 
املتطوعني  بشهداء  ويسمون  داعش  مع 
احلشد  وشهداء  املرجعية  نداء  لبوا  الذين 
الشعيب فقد رعاهم رعاية كاملة واستمر 
يف رعايتهم منذ بدء الفتوى وحلد االن وقد 
 2014 بعد  االيتام  عدد  يف  زيادة  حصلت 
شهداء  تكفل  كانت  املؤسسة  حيث 
االرهاب ومن ثم املتوفني وبعد ذلك شهداء 

سبايكر ومن ثم شهداء احلشد الشعيب.

لدعم  املؤسسة  بها  قامت  هل من مشاريع 
هذه الشرحية من االطفال؟

نتيجة لالعداد اهلائلة من اليتامى واضافة 
املرجع  مكتب  من  الدعم  موارد  اىل 
املؤسسة  قامت  املؤمنني  ودعم  االعلى، 
الصدقة  ومشاريع  خاصة  مشاريع  بانشاء 
فمثال  لاليتام،  ريعها  ويكون  اجلارية 
احلبيب  عمارة  توجد  النجف  يف حمافظة 
وهي وقف خريي ملصلحة اليتامى يف شارع 
امللقب  اجلواهري  مهدي  حممد  الشاعر 
ريعها  ويكون  مؤجرة  وهي  الروان  بشارع 
فنادق  لدينا يف احملافظات  وتوجد  لاليتام 
ومشاريع وعيادات لالطباء مؤجرة ويكون 
مستمرة  واملؤسسة  لاليتام  مجيعها  ريع 
مشاريع  وانشاء  الذاتي  التمويل  عملية  يف 
من هذا النوع مثل مشروع ميثم التمار يف 
يف  الكاظمية  فندق  ومشروع  كربالء 
بغداد ومشاريع اخرى تقام على اراٍض تربع 
الدولة  من  وبعضها خمصص  املؤمنون  بها 
املثنى مشروع جتاري،  ولدينا يف حمافظة 
وفيها  لاليتام  مسلمة  سكنية  وعمارة 

حمالت مؤجرة ويكون ريعها هلم. 

عمل  وفرص  تثقيفية  دورات  افتتحتم  هل 

لاليتام واالرامل؟
العلوية  العتبة  مع  بالتعاون  دورات  اقمنا 
ودورات  الفقهية  الدورات  مثل  املقدسة 
الصالة  لتعليم  ودورات  القران  لتعليم 
البنني  من  اليتامى  وكذلك  لالرامل 
العلوية  العتبة  مع  تعاون  وهنالك  والبنات 
من خالل قسم العالقات العامة, وكذلك 
التكليف  دورات  حول  النسوي  القسم 
يف  االيتام  دعم  يف  دائبة  والعتبة  الشرعي 
مدينة امري املؤمنني إذ يقدمون هلم الوسائل 
شهداء  ايتام  وخباصة  كافة  املمكنة 

احلشد الشعيب.
كما باشرت املؤسسة منذ اكثر من سنتني 
بانشاء مشاريع الصدقة اجلارية كمشروع 
االجنم  ومركز  بغداد  يف  الزاهرة  االجنم 
الزاهرة يف النجف وحتديدا يف احلرية وهو 

قيد االجناز اآلن ومشاريع اخرى.
 هذه املشاريع فيها مراكز مهنية للتاهيل 
اليتامى  لتعليم  مهنية  وورش  النفسي 
العاطلني عن العمل مهنة احلدادة والنجارة 
ومهن  واخلياطة  واحلالقة  واحلاسوب 
وتاتي  وغريها،  الذكية  االجهزة  تصليح 
مع  بالتعاون  لالرامل  الدورات  هذه  مثل 

العتبة العلوية املقدسة ايضا.

مؤمترات  او  ندوات  املؤسسة  اقامت  هل 
للتعريف بكفالة اليتيم ؟

فكل  اجلانب  هذا  يف  عاملة  املؤسسة 
فرع اقام ندوات يف دوائر الدولة وكذلك 
اجلامعات ومع املنظمات اخلريية ومع العتبة 
اجل  من  مهرجانات كبرية  وعقد  العلوية 
التعريف باملؤسسة وكيفية كفالة اليتامى 

ودعمهم من كل اجلوانب.

ابرز من زار هذه املؤسسة واالهتمام الذي 
حظيت به؟

االعالم  وسائل  باهتمام  عنيت  املؤسسة 
الكثرية يف البلد واهتم املسؤولون بها كما 
حصلت على الشارة الدولية واعتمدت لدى 
االنسان يف جنيف وسجلت  منظمة حقوق 
يف االمم املتحدة وكان هلا دعم كبري على 

مستوى احملافظات.
وعندما حصلت املؤسسة على الشارة الدولية 
زارتها وفود من منظمات ومؤسسات خريية 
وشخصيات دينية وعلماء ووكالء املراجع 
من دول اخلليج والعامل االسالمي وكذلك 
من مؤسسات خريية تابعة للهند ومجهورية 
باكستان االسالمية وغريها من املؤسسات 

االنسانية يف العامل االسالمي.
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مسائل شرعية حول الصوم:
ُدَعاُء َمَكاِرِم األخالِق 

إعداد:
قسم الشؤون الدينية 

شعبة التبليغ

الشيخ مصطفى ابو الطابوق

الشيخ محمد املاجدي

الشيخ جميل البزوين

الشيخ محمد رضا الدجييل

القرآن عربي الخطاب.. انساني الرسالة  

مفاهيم قرآنية.. الِفْطـــَرة
الشباب.. وقضاء الليل يف شهر رمضان



هــذه جمموعــة مــن املســائل الشــرعية املتعلقــة بأحــكام الوافديــن إىل 
ــة اهلل  ــاوى مساحــة آي ــى ضــوء فت ــا عل ــع أجوبته ــد املقدســة م املراق
ــني  ــوارف آمل ــه ال ــي احلســيين السيســتاني دام ظل العظمــى الســيد عل

االنتفــاع بهــا.

مسائل شرعية حول الصيام:

اعداد:  الشيخ مصطفى أبو الطابوق

السؤال: شخص تعمد االفطار ف شهر رمضان اثناء 
بداية بلوغه ومل يقض ما عليه وال يعلم عدد اليام 
وقد تكون ثالثة او أربعة أيام فماذا جيب عليه عمله؟
اجل��واب: جي��ب علي��ه القض��اء وال جت��ب الكف��ارة إذا 
كان جاهاًل باحلكم وجتب إذا كان عاملًا وإذا شك 
ف املقدار جيوز له أن يقتصر على القل وجيب على 
الح��وط كف��ارة التأخ��ري وه��ي دف��ع 7٥0 غرامًا من 

طعام لفقري واحد .

الس��ؤال: ما حكم افطار البنت املكّلفة ف اول بلوغها 
مع العلم انها جاهلة بان تلزمها كفارة، وهل جيب 

عليها القضاء والكفارة اوالقضاء فقط ؟
اجل��واب: اجلهل بثبوت الكفارة ال يقتضي س��قوطها 
، نع��م إذا كان��ت واثقة من عدم وجوب الصوم عليها 
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لصغ��ر س��نها وجهله��ا فال كفارة عليه��ا بل عليها 
القضاء فقط .

الس��ؤال: م��ا حك��م الص��الة والصي��ام الفائت��ة علي 
املكلف س��واء كان ذكر أو انثى ف س��نوات البلوغ 
اي بع��د البل��وغ وف س��نوات اجله��ل باالح��كام ب��ان 
كان عليه القضاء فكيف يقضي ما مل يعلم عدد 
ما فاته من صيام وصالة وهل هناك كفارة وفدية 

للصيام؟
عل��ي  القض��اء  ف  االقتص��ار  ل��ه  جي��وز  اجل��واب: 
م��ا يتيق��ن فوات��ه، وتثب��ت علي��ه كف��ارة االفط��ار 
وكف��ارة التاخ��ري ف القض��اء اال اذا كان يعتق��د 
آن��ذاك � اعتق��ادًا جازمًا � بعدم وجوب الصيام عليه 

فال كفارة عليه حينئذ.

الس��ؤال: م��ا حك��م م��ن افط��ر 12 س��نة ف بداي��ة 
واجبات��ه ع��ن جه��ل او من��ع الهل حبجة الدراس��ة 
واالمتحان��ات ويدع��ون ع��دم قابليت��ه عل��ى إت��ام 
الصي��ام م��ع الدراس��ة وبع��د ذل��ك ق��ام بااللت��زام 
أم��ا الن ف��ال يق��در عل��ى  اجلي��د )إن ش��اء اهلل(؟ 
ي��دث  ص��داع  بس��بب  مس��تمرة  بص��ورة  الصي��ام 

أحيانًا يشبه الشقيقه فما احلكم ؟
اجل��واب: جي��ب عليه قضاء ما ف��ات إذا كان يقدر 
عل��ى القض��اء تدرجيي��ًا ول��و متفرق��ًا ام��ا إذا كان 
غ��ري ق��ادٍر عل��ى ذلك ويائس��ًا م��ن الق��درة عليه ف 
املس��تقبل فيوص��ي بذلك. وأما الكف��ارة فال جتب 
بالنس��بة إىل ف��رتة اجله��ل إذا كان واثق��ًا من غري 
ت��رّدد بع��دم وج��وب الصي��ام عليه ولك��ن جتب عليه 
بالنس��بة إىل ف��رتة من��ع أهل��ه ل��ه إاّل إذا اعتق��د ان 
من��ع أهل��ه يس��ّوغ  له ت��رك الصي��ام ش��رعًا او كان 

مكرهًا على ذلك .

الس��ؤال: هل جيوز اإلفطار ف قضاء ش��هر رمضان 
بعد الزوال ؟

اجل��واب: ال جي��وز اإلفط��ار ف قضاء ش��هر رمضان 
بع��د ال��زوال ، ومن فعل ذلك وجبت عليه الكفارة، 
وه��ي إطع��ام عش��رة مس��اكني يعط��ي كل واح��د 
منه��م ثالث��ة أرباع الكيلو غرام م��ن الطعام فإن مل 

يتمكن صام ثالثة أيام .

السؤال: هل االفطار املتعمد ف قضاء شهر رمضان 
قبل الزوال يوجب الكفارة؟

اجلواب: اليوجبها.

الس��ؤال: هل جي��وز ف صيام القض��اء االفطار بعد 
الزوال؟

اجلواب: ال جيوز وعليه الكفارة.

الس��ؤال: م��ا حك��م م��ن افطر بع��د الزوال بالنس��بة 
لقض��اء ش��هر رمض��ان إذا كان القض��اء ع��ن غريه 

باجرة اوتطوعًا؟ هل جتب عليه الكفارة ؟
اجلواب: جيوز االفطار ف قضاء رمضان عن الغري 

حتى بعد الزوال وال كفارة ف ذلك .

الس��ؤال: م��ا حك��م م��ن افطر بع��د الزوال بالنس��بة 
لقض��اء ش��هر رمض��ان اذا كان القض��اء ع��ن غريه 
باج��رة او تطوع��ًا؟ هل جت��ب عليه الكف��ارة؟ ثم ما 
ه��و حكم��ه اذا نس��ي القض��اء وافط��ر متص��ورًا ان��ه 

صائم استحبابًا؟
اجلواب: جيوز االفطار ف قضاء اشهر رمضان عن 

الغري حتى بعد الزوال وال كفارة ف ذلك.

الس��ؤال: ه��ل جي��وز االفط��ار بع��د الظه��ر ف ص��وم 
القضاء ؟

اجل��واب: ال جي��وز ف القض��اء وفيه كف��ارة اطعام 
عشرة مساكني.
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رسوِل اهلِل(.
ُد  ْن َيَتَجاَوُز حتى مع األعَداِء جَنِ ويف ِصَفِة الَعفِو َعمَّ
ّسُدَها  َعَملّيًا، وقد َوَرَد  اإلَماَم، عليه الَسالُم، جُيِ
ّمٍد  هذا امَلعنى القّيُم يف روايٍة ُمعتربٍة عن اإلماِم حُمَ
ّمد بن  الباقر، عليه الَسالُم،) الراوي، حدثين حُمَ
َوَقَف  قالوا:  وغريه  الَسالُم,  عليهما  الباقُر،  علي 
َعلى َعليِّ بن احُلَسني عليهما الَسالم َرجٌل ِمْن أهِل 
بيته فأمَسَعه وَشَتمه فلم ُيكّلمه، فلما  انصَرَف 
قال عليه الَسالُم  جللسائِه: قد مَسعتم ما قاَل هذا 
الَرجُل وأنا أحبُّ أْن تبلغوا معي إليه، حتى َتسمعوا 
َردِّي عليه، قال: فقالوا له: َنفَعُل ولقد ُكّنا حنبُّ 
أْن تقوَل له وَنقوُل، قال: فأخَذ نعَليه وَمَشى وهو 
النَّاِس  َعِن  َواْلَعاِفنَي  اْلَغْيَظ  ))َواْلَكاِظِمنَي  َيقوُل: 
فَعلمنا  )آل عمران 134(،  ِْسِننَي((  احمْلُ َواهللَُّ حُيِبُّ 
أّنه ال َيقوُل له َشيئًا، قال: َفخَرَج حتى أتى َمنِزَل 
بن  له: هذا عليُّ  به، فقال: قولوا  الَرجِل فَصَرَخ 
للَشِر، وهو ال  ُمتوثبًا  إلينا  َفَخرَج  قال:  احُلَسني، 
ما  بعِض  على  له  ُمكافئًا  جاَءه  إمّنا  أنه  يشُك 
أخي  يا  احُلَسني:  بن  عليُّ  له  فقال  منه،  كان 
إّنَك ُكنَت قد َوَقفَت عليَّ آنفا، فُقلَت وُقلت، فإْن 
ُكنَت ماُقلَت يفَّّ، فأسَتغفُر اهلَل منه، وإْن ُكنَت 

وهذا ما مَتَّثَل بقوله، َعليه الَسالُم, يف ُدَعاِء َمَكاِرِم 
األخالِق يف الَصحيَفِة الَسّجاِدّيِة: )اللُهمَّ َصلِّ َعلى 
نآِن  ٍد، َوأْبِدْلين ِمْن ِبْغَضِة أْهِل الشَّ مَّ ٍد َوآِل حُمَ مَّ حُمَ
احمَلبَّة، َوِمْن َحَسِد أْهِل الَبْغِي امَلَودََّة، َوِمْن ِظنَِّه أْهِل 
َوِمْن  الَوالَيَة،  األْدَننَي  َعداَوة  َوِمْن  الّثَقَة،  الح  الصَّ
األْقَربنَي  ِخْذالِن  َوِمْن  املربََّة،  األْرحاِم  َذِوي  ُعُقوِق 
النُّْصَرَة، َوِمْن ُحبِّ امُلداريَن َتْصحيَح امِلَقِة، َوِمْن َردِّ 
امِلنَي  امُلالِبسنَي َكَرَم الِعْشَرة، َوِمْن َمراَرِة َخْوِف الظَّ
َحالَوَة األَمَنِة((, وَقد َجّسَد اإلَماُم َعليُّ بن احُلَسني, 
عليه الَسالُم, ذلك واقعًا  يف َحياته الَشريفة, ويف 
اجمُلتمِع الذي َعاَشه، ليكوَن أسوًة َحَسَنًة، َقاِدَرًة 
وَجاذبًة  َمَعهم،  َيتَعاَطى  مِبَْن  الِفْعِلي,  التأثرِي  على 

للُمتأسي بها, ُخُلَقًا, وُسُلوَكا.
وقد أثَبَت َسَداُد َمنَهِجه يف ِسَياِق الَدْفِع واإلبَداِل 
األخالقي، مَثََراِته َعَماًل، َكَما يف امَلأثوِر الروائي 
َزيَن  َبعُضهم  )َشَتَم  أّنه:  ِمْن  الَسالُم،  َعليه  عنه، 
ُغلَماُنه،  َفَقَصده  عليه،  اهلِل  َصلواُت  الَعابدين، 
ِمَنا  َخَفي  ما  فإنَّ  َدعوه،  الَسالُم:  عليه  فقال: 
ا قالوا، ُثّم َقاَل له: أَلَك َحاَجٌة يا َرجُل ؟  أكَثُر, مِمّ
فَخَجَل الَرجُل، فأعَطاه َثوَبه, وأَمَر له بألِف درهم، 
ابن  أّنَك  أشَهُد  يقوُل:  َصارخَا  الَرِجُل  فانَصَرَف 

 Aَحَراُك اإلَماِم َعليِّ بن احُلَسني
يف الَدْفِع والَتغيرِي األخالقي 

ُدَعاُء َمَكاِرِم األخالِق 
وَذَجا  مَنُ

مرتضى علي احللي

َلَقد اعَتَمَد اإلماُم َعليُّ بن احُلَسني, َزيُن الَعاِبِدين, َعَليه الَسالُم, ِسَياَق الَدْفِع,  
واإلبَداِل والَتبدِّيِل األخالقي يف َتعاطيه َمع َعمليَِّة الَتغيرِي االجتماِعي آَنَذاك, 
ٍة وَقومَيٍة، ُتسِهُم يف إنـجاِح الَتغيرِي  وَما ُيَقدُِّمه َهذا امَلنَهُج ِمن ُبَنى وُأسٍس َصاحلَ
يف وقِتَنا امُلَعاِصِر, لو ُأِخَذ بها َمنَهَجًا وُسُلوكًا، وذلك مُبقابلِة الَرذيَلِة بالَفضيَلِة 
احِلْكَمِة  وُمقَتَضَياِت  شؤوِن  ِمْن  هي  واليت  وَتطبيقا,  ِفْعاًل  باحَلسِن,  والَسيِء 
الَعَملّيِة, وامَلسؤولّيِة األخالقّيِة, وملَِا لذِلك ِمْن تأثرٍي َبليٍغ يف امُلقابِل واقعًا، َكَما 
يَِّئُة اْدَفْع ِبالَّيت  َسَنُة َواَل السَّ وّجه   الُقرآُن الَكريُم بقوِله َتَعاىل:  ))َواَل َتْسَتِوي احْلَ

يٌم(() ُفصلْت 34(. ِهَي َأْحَسُن َفِإَذا الَِّذي َبْيَنَك َوَبْيَنُه َعَداَوٌة َكَأنَُّه َوِليٌّ مَحِ
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ُقلَت ما ليس يفَّ، فغفَر اهلُل لَك، قال: َفقبََّل الَرجُل 
ما بني عينيه، وقال: )بل ُقلُت فيَك ما ليس فيَك، 

وأنا أَحقُّ به(.
َعليه  الَعابدين  َزيِن  اإلَماِم  َحَراُك  يقتصر  ومل 
الَسالُم, يف ُمعاجلاِته للواقِع االجتماعي على سياِق 
إىل  َيرَتقى  كان  بل  األخالقي،  واإلبَداِل  الَدْفِع 
بَقًا إىل الفضيلِة وإىل  األفِق األعَلى يف امُلساَرعِة سَّ
واليَتاَمى  الفقراِء  مع  وُسُلوَكًا  ِفْعاًل  اخُلِلِق  َبذِل 
منه  ِحرَصًا  امُلزِمنِة  األمَراِض  وذوي  وامَلساكني، 
على َبثِّ روِح األلَفِة والَشفقِة والَرمَحِة والتكافِل 
وِحفظًا  حَلاهِلم  ورعايًة  الناِس  طبقاِت  بني 
هَلم  ِفُظ  حَيْ َمْن  بوجوِد  هلم  وإشَعارًا  لكراماتهم 

ُحقوَقهم.
عليه  الباِقر,  ّمد  حُمَ اإلَماِم،  جعفر،  أبي  )َعن 
الَسالُم أّنه كان َيعوُل ِمَئَة بيٍت، ِمن فقراِء امَلدينِة, 
َضَر طعاَمه اليتاَمى واالضّراُء  وكان َيعجبه أْن حَيْ
ُيناوهلم  وكان  هلم،  ِحيَلَة  ال  الذين  وامَلساكنُي، 
َله إىل عَياِله  بيده، وَمْن كان منهم، له ِعياٌل مَحّ
َيبدَأ،  حتى  طعاَمًا  َيأكُل  ال  طعاِمه، وكان  ِمْن 

َفيَتَصّدُق به(.
ُز يف ِمنَهاِجه  ثمَّ أنَّ اإلَماَم عليه الَسالُم كان ُيركِّ
امَلدني  الُبعِد  على  األخالقي،  واإلبداِل  الَدْفِع  يف 
التعايش  ُمنَتظِم  يف  حياتيًا  اإلنسانيِة  وُمقتضياِته 
))اْدَفْع  َحَسَنًا  َحَراَكًا  ّرَك  حَتَ االجتماعي، حبيث 
َقريُبهم  الناِس,  بني  ولطيفًا  َأْحَسُن((  ِهَي  ِبالَّيِت 
ذلك  يف  َتوّسَع  حتى  والَعدو  والَصديُق  وَبعيُدهم، 
بالوجهِة  الَعقيدِة وتصحيحها  َمنَتظِم  إىل  احَلَراِك 
التعايِش  أسَس  َيكفُل  مِبَا  وامُلستقيمِة،  احلّقِة 

. االجتماعي والديين واألخالقي القويم والَصاِلِ
أّن  الَسالُم,  َعليه  الَعابدين  زيُن  اإلَماُم  َرأى  َفَقْد 
هو  وامَلدني  االجتماعي  التعايِش  ضروَراِت  ِمْن 
ُسُلوَكًا  باإلبَداِل،  األخالقي  الدفِع  سَياِق  إعَماُل 
وَدعوًة وِعالَجًا ألنَّ ذلك َيقتضي اإلصالَح والَصالَح 
واقعًا، يف هذه احلياِة الُدنيا، القائمِة على احَلاجِة 
الفطريِة للناِس، بعضهم لبعٍض صاحلهم وطاحلهم 
يكوَن  أْن  الضروري  فمن  وامُلسيء  واحمُلِسن 
التعايُش اإلنساني تعايشًا أليفًا وبعيدًا عن التنازِع 
وَتفكيِك  َفكِّ  إىل  تفضي  واليت  واخلصومِة، 
اجمُلتمِع بوحداِته وأفراِده، وإاّل إذا مل َيُكن مَثَة 
َيُكن  فلم  األخالقي،  واإلبداِل  كالَدْفِع  ِعالٍج 
َيَقَع يف  قد  أو  غريه،  مع  َيعيَش  أْن  أَحٍد  مبقدوِر 
احَلرِج الَشديِد مُبجرِد رّدِة الِفعِل امُلَماِثلِة يف َحاِل 

التنازِع وامُلخالفِة.
يف  األخالقي  واإلبَداِل  الَدْفِع  سياِق  إعماِل  وإنَّ 
ذلك،  َيَتبّنى  َمْن  كرامِة  َهدَر  يعين  ال  اجمُلتمِع، 
إمّنَا يكوُن  َحاِله، بل على الَعكِس،  وال َضعَف 
ذلك صدورًا ِمْن جهِة القوِة واالقتداِر، بوجهِة العفو 
وإلقاِء  واإلرشاِد،  واإلحَساِن،  والتجاوِز،  والصفِح 
ّلى ذلك  احُلّجِة األخالقّيِة ُسُلوَكًا وأخَذا، وقد جَتَ

الَتَحّفُظ القيمي األصيُل وامَلكنوُن يف روِح سياِق 
األخالِق َدفَعًا وإبدااًل وُمَعاَرضًة وَبذاًل يف َقوِل اإلماِم 
عليه السالُم ُقبيَل تأسيسه مَلقوَلِة الَدْفِع واإلبداِل 
َصلِّ  )اللُهمَّ  إنسانيًا:  وامَلدني  االجتماعي  بلونها 
ٍد َوآِلِه، َواْجَعْل لي َيدا َعلى َمْن َظَلمين،  مَّ َعلى حُمَ
مِبَْن عاَنَدني،  َوَظَفرا  َمْن خاَصَمين،  َعلى  َوِلسانا 
َوَهْب لي َمْكرا َعلى َمْن كاَيَدني، َوُقْدَرًة َعلى َمِن 
ْن  اْضَطَهَدني، َوَتْكِذيبا مِلَْن َقَصَبين، َوَسالَمًة مِمَّ
َدني، َوُمتاَبَعِة َمْن  َدني، َوَوفِّْقين ِلطاَعِة َمْن َسدَّ َتَوعَّ

أْرَشَدني(.
ثمَّ بنّيَ عليه الَسالُم، نظاَم الَدْفِع واإلبَداِل وامُلعاَرَضِة 
يف سياِق األخالِق، َفضيلًة وقيمًة ومَثَراٍت، وذلك 
لنوِع  بإبَقاٍء  والديين،  االجتماعي  الَغرِض  لتحقيِق 
االجتماِع اإلنساني، حتَت َمظّلِة الوحَدِة واجَلَماَعِة 
والرِب  والسالِم  وِمنهاَجا،  وَشريعًة  َعقيدًة  احَلّقِة، 

والتقوى والَتَعارِف والتعاوِن واحمَلّبِة.
يف  وسليمٍة  سديدٍة  بعقيدٍة  إبقائه  عن  فضاًل 
والقياِس  الُبدِع  أهل  أهواِء  عن  وبعيدٍة  أصوهلا 
لوحده  الَعقَل  يعتمدون  الذين  ِمْن  واالستحساِن، 

دون األخِذ حُبكِم الديِن تطبيقًا.
ُمعاجلاِته  يف  الَسالُم،  عليه  أرداه،  ما  هذا 
واليت  اجمُلتمِع  يف  امُلتذبذبِة  للظواهِر  األخالقّيِة 
وِحْكَمٍة  بنظاٍم  إليها,  والَسعيَّ  امُلباَشرَة  تَتطلُب 
ٍد َوآِلِه،  مَّ َعَمليٍة َفاِعَلٍة وُمثِمَرٍة: )اللُهمَّ َصلِّ َعلى حُمَ
ين ِبالنُّْصح، َوأْجزَي  ْدني ألْن أعاِرْض َمْن َغشَّ َوَسدِّ
ِبالَبْذل،  َحَرَمين  َمْن  َوأِثيَب  ِبالرِبِّ،  َهَجَرني  َمْن 
َلِة َوأخاِلَف َمِن اْغتاَبين  َوأكافئ َمْن َقَطَعين ِبالصِّ
ْكِر، َوأْن أْشُكَر احَلَسَنَة، َوأْغِضَي  إىل ُحْسن الذِّ
َوَحلِّين  َوآِلِه،  ٍد  مَّ َعلى حُمَ اللُهمَّ َصلِّ  الَسيَّئِة،  َعن 
ْلَيِة الّصاحِلنَي، َواْلِبْسين زيَنَة امُلتَّقنَي، يف َبْسِط  حِبِ
الَعْدِل، َوَكْظِم الَغْيِظ، َوإْطَفاِء الّناِئَرِة، َوَضّم أْهِل 
الُفْرَقِة، َوإْصالِح ذاِت الَبني، َوإْفشاِء العاِرَفِة، َوَسرْتِ 
َوُحْسِن  اجَلناح،  َوَخْفِض  الَعريَكِة،  َولنِي  العاِئَبِة 
ْبِق  رَية، َوُسُكوِن الّريح، َوطيِب امُلخاَلَفِة، َوالسَّ السِّ
الّتعيري،  َوَتْرِك  ل،  الّتفضُّ َوإيثاِر  الفِضيَلِة،  إىل 
َوإْن  ِباحَلقِّ  َوالَقْوِل  واإلفضاِل َعلى َغرْيِ املُْسَتِحّق، 
َوِفْعلي،  رْيِ َوإْن َكُثَر ِمْن َقْولي  َعزَّ َواْسِتْقالِل اخْلَ
رِّ َوإْن َقلَّ ِمْن َقْولي َوِفْعلي َوأكِمْل  َواْسِتْكثاِر الشَّ
َوَرْفِض  اجَلماعِة،  َوُلُزوِم  اعِة،  الطَّ ِبَدواِم  لي  َذِلَك 

أِي امُلْخرَتَِع(. أْهِل الِبَدِع، َوُمْسَتْعِمِل الرَّ

امَلَصاِدُر:
1. الَصحيَفُة الَسّجاِدّيُة.

2. حباُر األنوار،اجمَللسي،ج46,ص95,ط2,بريوت.
3. اإلرشاُد، امُلفيُد، ج2, ص146،ط2، بريوت.

4. َمناقُب آِل أبي طالٍب, ابن شهر آشوب،ج3،ص293, 
امَلطبعُة  احليدريُة  يف الَنَجِف.

اإلمام الباِقر عليه 
الَسالُم كان َيعوُل ِمَئَة 

بيٍت ِمن فقراِء امَلدينِة 
َضَر  وكان َيعجبه أْن حَيْ

طعاَمه اليتاَمى واالضّراُء 
وامَلساكنُي الذين ال 

ِحيَلَة هلم وكان ُيناوهلم 
بيده وَمْن كان منهم له 

َله إىل عَياِله  ِعياٌل مَحَ
ِمْن طعاِمه، وكان ال 

َيأكُل طعاَمًا حتى 
َيَتَصّدُق قبله.
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العلوي.
ف  نفسه  رمي  ف  كبرية  برغبة  يشعر  وكان 
نهار  بعد  هناء  ف  وينام  البارد  املاء  من  بركة 
المر  ف  يفكر  هو  وبينما  الزائرين  بني  قضاه 
جاءه أحد أصحابه ف العمل وقال له: ما رأيك 

تيل  الشاق  العمل  من  اإلنسان  ينتهي  عندما 
اخذ  اىل  ويشتاق  والدعة  الراحة  اىل  نفسه 
حريته بعد أن أنهى عمله الصعب وهذا ما كان 
يشعر به عالء وهو راجع من عمله ف حمل لبيع 
املالبس ف أحد شوارع النجف املؤدية اىل املرقد 

مجيل البزوني

الشباب
وليالي شهر رمضان
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أن تأتي معنا ف املساء لنقضي وقتا ممتعا برفقة 
الصدقاء؟

مل يشعر عالء برغبة شديدة ف الرد لكنه كان 
ف  جديدا  شيئا  جيد  فلم  مشابه  أمر  ف  يفكر 
على  وافق  ذلك  من  وبالرغم  صاحبه  كالم 

اجمليء.
وهو  بيته  اىل  عاد  الطويل  يومه  أنهى  وعندما 
يفكر ف كيفية قضاء هذه الليلة مع أصدقائه 
الصدقاء  أحد  بصحبة  جاء  املوعد  حان  وملا 
الذي سكن ف نفس احلي اىل مكان اللقاء ببقية 

الصحاب.
على  سلم  أن  بعد  عليهم  طرحه  شيء  وأول 

اجلميع ما هو الرنامج املعد هلذه الليلة؟
اىل  القضية ال حتتاج  الصحاب:  أحد  عليه  رد 
بأي  الليل  هذا  نقضي  أن  نريد  حنن  برنامج 
وسيلة ممكنة فلماذا خنطط واهلدف واضح وهو 

قضاء الوقت والرتويح عن النفوس؟
قال عالء: أنا ال أوافق على هذا النهج وإمنا أريد 
لني  أمامي  املتاحة  اخليارات  هي  ما  اعرف  أن 
أريد االستفادة من الوقت وليس ف نييت قضاء 

الوقت عبثا كما قلتم.
اعرف اخليارات  أنا  احدهم:  قال  ورد  اخذ  وبعد 
واعرف  املنطقة  سكنة  من  لني  أمامنا  املتاحة 

الفعاليات اليت حتصل هنا. 
 فقال له عالء: تفضل.

دعاء  قراءة  منها  أمور  عدة  هنا  توجد  قال: 
جملس  حضور  ف  املشاركة  ومنها  االفتتاح 
ليلة  كل  ف  تعقد  جمالس  عدة  من  حسيين 
الصحن  ف  تعقد  اليت  القرآنية  احملافل  ومنها 
املعينة  الليلة  وصالة  الزيارة  ومنها  الشريف 
منشي  نبقى  أن  ومنها  وهكذا  رمضان  شهر  من 
ف الشوارع بدون هدف واضح وهذا ما يقوم به 

أكثر الشباب غري الصائمني.  
وهي  بها  بأس  ال  اخليارات  هذه  عالء:  قال 

تناسبين تاما.
رد آخر: ما هذا الكالم توقعت أن تذهبوا بنا اىل 
إحدى احلدائق نلعب لعبة )احمليبس( أو نشرب 

)النارجيلة( ف إحدى املقاهي.
من  وطلب  التصريح  هذا  من  عالء  امتعض 
أصحابه أن يددوا موقفهم من اخليارات اليت 
ُذكرت حتى ال ينتهي الليل وهم يتحاورون بال 

فائدة.
قال أحدهم: ال داعي لذلك حنن جنتمع لول 
ما  يتار  واحد  وكل  نفرتق  أن  وعلينا  مرة 
يريد ثم جنتمع غدا صباحا وكل واحد يقنع 

أصحابه مبا توصل إليه من رأي فماذا تقولون؟

وافق عالء مباشرة على هذا الكالم وانتشروا ف 
املكان واتفقوا على اللقاء ف اليوم التالي.

الشريف  الصحن  باب  اىل  طريقه  عالء  اخذ 
اهلل  يدي  بني  زائرا  ليقف  الول  الباب  وختطى 
اخذ  ثم  املؤمنني،  كل  وعن  والديه  عن  تعاىل 
الخرى  اخليارات  عن  باحثا  املكان  ف  يتجول 

بعد أن صلى صالة الزيارة.
ووصل اىل حمل معد حملاضرة دينية فجلس بعد 
أن أخذ مصحفا ليقرأ القرآن استكمااًل خلتمته 

اليت بدأها منذ بداية الشهر الكريم.
ملصيبة  واضحة  حبرقة  وبكى  اجمللس  وحضر 
انه  كيف  تذكر  لنه  ولنه  الشهداء  سيد 
كان يقضي بعض هذه الساعات إما نائما وإما 

مشاهدا للتلفاز  يتابع بعض املسلسالت.
التحضريات حملفل قرآني  وف وقت الحق بدأت 
وهو  مصحفا  واخذ  بذلك  جدا  عالء  ففرح 
ينظر اىل الطفال وهم يستعدون للمشاركة ف 
واحدا  فيكون  الوقت  به  يعود  لو  وتنى  احملفل 

منهم.
معهم  ويقرأ  يتابع  أخذ  القراءة  بدأت  وعندما 
الليلة  هذه  لّن  توصف  ال  بسعادة  يشعر  وهو 
بالزيارة ثم  ستكون مميزة ف حياته فقد بدأها 

باحملاضرة ثم ختمها باحملفل القرآني.
عاد عالء ف اليوم التالي وهو منشرح النفس فقد 
قضى ليله ف مين وبركة وحان وقت اللقاء مع 
الصحاب وعندما اجتمعوا بادر صاحب الفكرة 
باحلديث قائال: أريد منكم مجيعا أن تبّينوا لنا 

كيف قضيتم الليلة املاضية.
ف  قضاها  من  فمنم  بالكالم  الصحاب  شرع 
املقاهي مع التدخني واللعب ومنهم من قضاها 
عن  ليعوض  الليل  طوال  والكل  املشي  ف 

ساعات اجلوع ف النهار وهكذا ...
فقالوا  ساكتا  بقي  عالء  اىل  الدور  وصل  وملا 
احلمد هلل  قال عالء:  دورك،  فقد حان  تكلم  له 
على توفيقه لقضاء ليلة البارحة ف طاعته اليت 
فاتتين ف السنوات املاضية واستمر قائاًل: كنت 
أظن إني فقدت الطريق ملا وجدت نفسي أضيع 
الكثرية حتى يني  املسلسالت  متابعة  وقيت ف 
وقت السحور ولكين اكتشفت ف الليلة املاضية 
أن هناك نعمة جنهلها وهي نعمة الوقت وعلي أن 
استغل كل دقيقة منه ف طاعة اهلل والتعويض 
ملا  احلياة  لي  عادت  فقد  املاضية  الوقات  عن 
وجدت نفسي ازور مشتاقا ثم ابكي على مصاب 
القرآن  تالوة  مع  المر  ثم ختمت  بلوعة  أئميت 
واالستغفار فأي غنيمة أدركت وأنا قضيت وقيت 

ف طاعة اهلل تعاىل.      

إن هناك نعمة 
نجهلها وهي نعمة 

الوقت وعليَّ أن 
استغل كل دقيقة 
منه في طاعة اهلل 

والتعويض عن 
األوقات الماضية
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الشق  مبعنى  هي  لغة  فالفطرة  واخلالصة: 
واظهاره  الشيء  باجياد  يبتدأ  فالذي  واالبتداء 
باالحياء ال يسمى  يبدأ  والذي ال  فاطرا  ى  مُسَّ

فاطرا ومظهرًا للشيء.
الفطرة يف مصطلحات القران الكريم:

أوال: هــي االجيــاد: وهــي ان خيلــق الشــيء مــن 
عــدم أي ان الفاطــر هــو الــذي يوجــد الشــيء 
وهو مل يكن موجودا ولذلك فان اهلل ســبحانه 
وتعــاىل فاطــر الســموات واألرض أي اوجدهمــا 
من العدم، ولذا تفســري بعضهــم الفطرة باخللق 
بعيــد عــن الصــواب ألن اخللق معنــاه هو اجياد 
الصورة من مادة عن طريق مجع االجزاء ثم بعد 
ذلــك تركيبها وبيان اهليئة اجلديدة.)امليزان يف 
تفسري القرآن، حممد حسني الطباطبائي: ج2/

ص213(.
ثانيا: الفطرة: املعنى باالبتــداع واالخرتاع وهي 
تعــين االتيــان باجلديــد مقابــل التقليــدي فــاهلل 
ســبحانه وتعاىل هو املخرتع واملوجد لألشــياء يف 
الدنيا واالخرة وكانت عدما، وهذا ال يستطيع 
ان يفعلــه االنســان مهمــا ازداد علمــه وتقــدم يف 
احلضــارة والتكنولوجيــا احلديثــة وتطــور مــع 
الزمــن وتراكمــت العلــوم العصريــة وصنــع مــا 
صنــع من اشــياء مل تكــن موجودة ســابقا ألنه 
تقليــدي يف كل شــيء حتــى عندمــا خيــرتع اذ 
ان خمرتعاتــه الــيت يفتخر بها هــي حتتوي على 
عناصر اوجدها اهلل سبحانه وتعاىل وهو استفاد 
من هذه العناصر واخرتع شيئا من تركيب هذه 
العناصر وهذا بفضل اهلل سبحانه وتعاىل ألنه هو 
خلق العناصر وخلق االنسان وأوجد يف االنسان 
التفكــري واكتشــاف ومعرفــة  القابليــة علــى 
اســرار هــذه العناصــر ليخرتع شــيئا جديدا من 

الفطرة يف لغة العرب:
يفطره  الشيء  فطر  الشق:  هي  لغة  الفطرة 
تشقق،  الشيء  وتفطر  شقه،  فانفطر:  فطرا: 

واجلمع فطور.
وقال فخر الدين الطرحيي يف جممع البحرين: 
الورق  ينفطر  اهلل كما  امر  عن  انشق  انفطر 
عن الشجرة ومنه فطر اهلل اخللق ألنه مبنزلة 
الدين  فخر  البحرين:  فظهر)جممع  منه  شق 

الطرحيي- مادة فطر(.
اصل  القرآن  مفردات غريب  الراغب يف  وقال 

الفطر الشق طوال.
فاطر  ما  ادري  كنت  ما  عباس  ابن  وقال 
اعرابيان  اتاني  حتى  واالرض  السموات 
خيتصمان يف بئر فقال احدهما: انا فطرتها أي 
انا ابتدأت حفرها، وذكر ابن عباس انه مسع 
االعرابي يقول: انا اول من فطر هذا أي ابتدأه. 
)ابن منظور، حممد بن مكرم، لسان العرب، 

مادة فطر(.
ويف هذا احلديث يكون معنى الفطرة مبعنى 
االبتداء وهو قريب من املعنى األول، ألنه عندما 
فالذي  والظهور،  باخلروج  يبدأ  الشيء  ينفطر 
يشق شيئا هو الذي يبدأ بإظهاره وإخراجه اىل 
اخلارج واىل الوجود بعد ان كان خمفيا غري 

معروف وغري موجود.
اللغة العربية  وأما كلمة الفطرة يف وزنها يف 
الفعل  الدال على هيئة  فهي تدل على املصدر 
تقول  كما  )فعلة(  صيغة  على  ألنها  ونوعه 
جلسُت جلسة زيد، يعين على اهليئة اليت كان 
املطهري:  مرتضى  )الفطرة،  زيد.  بها  جيلس 

.)13

رآنية 
مفاهيم ق

الِفْطـــَرة
الشيخ حسن العيساوي

من املفاهيم القرآنية املشهورة بني املسلمني مفهوم الِفْطَرة قال الل تعاىل يف كتابه احلكيم: )ِفْطَرَة اللَِّ الَّيت 
َفَطَر النَّاَس َعَلْيَها()الروم/30( ولذلك تعرض املفسرون لبيان معنى الفطرة وتفسريها.
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نفــس املــادة ولكــن بصــورة اخــرى ولذلك فان 
احليــوان مهمــا عــاش فــان ال يكتشــف شــيئا 
وال خيــرتع الن اهلل ســبحانه وتعــاىل مل خيلقــه 
امــر  ليكــون حتــت  خلقــه  وامنــا  ليكتشــف 
االنســان ويكــون مطيعــا وذلوال لــه يعيش على 
منط واحد ويأتي االنســان ليأخذه ويستفاد منه 
ويسيطر عليه وهو ال يستطيع ان يكشف شيئا 

للتخلص من االنسان واخرتاعاته.
على هذا فان االنسان مهما بلغ علمه واحباثه 
ومكتشفاته ال يستطيع ان يكون فاطر الشيء 
وامنا هو فقط يزيل اجملهول ليصري اىل املعلوم 
املوجود سابقا والذي اوجده اهلل وهيئه خلدمة 
خمرتع  انا  يقول  عندما  االنسان  ان  االنسان، 
فانه يقول جمازا النه ال خيرتع شيئا من العدم، 
وموجود  مصنوع  هو  ما  فقط  يكتشف  انه 
فلذلك ال يتقدم مبقدار امنلة ألن عمله حمدود 
وغري قابل للزيادة عما اوجده اهلل يف خصائص 
كل مادة يكتشفها االنسان)الفطرة، مرتضى 

املطهري: 13(. 

ثالثا: الفطرة مبعنى الدين أي هي الفطرة اليت 
فطــر النــاس عليها أي فطرهــم على الدين وهو 
ديــن النــيب صلــى اهلل عليــه والــه ديــن االســالم 
ولذلك ورد يف احلديث )من ارتكب ذنبا معينا 
مات على غري فطرة حممد صلى اهلل عليه وآله( 
وهنا يستعمل لفظة الفطرة مبعنى الدين فالذي 
عنــده ديــن تكــون عنــده فطــرة ســليمة ألنه ال 

يرتكب ذنوب.
رابعــا: الفطــرة مبعنــى االبتــداء للشــيء كمــا 
يف احلديــث يف ســفينة البحــار يقــول ابــو بصري 
كنــت حبضــرة اإلمــام عليــه الســالم فجــاءوا 
بطعــام مــن حلــم بعــري ثــم اتوا بشــيء مــن اللنب 
فشــرب منه وامرني ان اشرب فوجدته ذا مذاق 
خــاص فســألت عما يكــون فقال: انهــا الفطر 
وهــو خاثر لــنب الناقة احلديثة الوالدة. )ســفينة 

البحار، عباس القمي: 929/3(. 

ان االنسان مهما 
بلغ علمه وابحاثه 

ومكتشفاته ال 
يستطيع ان يكون 

فاطر الشيء وانما هو 
فقط يزيل المجهول 
ليصير الى المعلوم 

الموجود سابقا الذي 
اوجده اهلل وهيئه 

لخدمة االنسان
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الذي  والثقايف  الفكري  للواقع  تقييمكم 
يعيشه شبابنا اليوم؟

يف واقع احلال من يتأمل الواقع الفكري 
املعاصرة جيد منوذجني  لألجيال  والثقايف 
متناقضني ، منوذج جتده يف بعض الشباب 
فرتاه  املعرفة  هم  فكره  يف  حيمل  الذي 
يستمع،  يقرا،  يسأل،  يفتش،  يبحث، 
كل  يتابع  بل  مسالة،  عند  يتوقف  ال 
التفاصيل من اجل احلصول على املعرفة، 
ولكن مع االسف هذا نسبته قليلة جدا، 
حالة  يعيش  الشباب  من  الثاني  والنموذج 
،وهناك  احلقيقية  املعرفة  عن  اغرتاب 
عن  يبحث  عنوانه  من  الشباب  بعض 
غايته،  هي  املعرفة  ليست  ولكن  املعرفة 
اجلامعات  يف  شرحية  هناك  جتد  فمثال 
هدف  هلا  ليس  االختصاصات  شتى  ويف 
اال احلصول على الشهادة االعتبارية وليس 
الكبري  اخللل  هو  وهذا  املعرفة،  هدفها 
الذي يعاني منه شبابنا، فكثري من طالب 
اجلامعات من دخل يف ختصص يرغب به 

ومنهم من دخل يف ختصص فرض عليه، 
احلقيقي  التفاعل  عدم  اىل  سيؤدي  وهذا 

بني الطالب ودرسه وختصصه.

بالشباب  اخلاصة  احلقائق  هذه  أوضحتم 
ولكن على من تقع مسؤولية عالجها! على 
املؤسسة االكادميية ام املؤسسة الدينية ام 

الرتبية البيتية ؟
اعترب هذه املسؤولية مشرتكة واليت تبدا من 
البيت وهو املنطلق االساس للتوجيه فمثال 
رغبتهما  والديه  من  يسمع  من  فرق  هناك 
له  ليجد  العالية  الدرجات  على  باحلصول 
عمال، و من يقول له والداه تعلم لتكون 
عاملا ومفكرا، ومن هنا تبدا املعادلة هل 
انت تريد التعلم لتكون موظفا ام لتكون 
عاملا ومفكرا فاعال يف اجملتمع، ومن هنا 
البيت يف توجيه  البداية وهذا دور  تكون 
التوجيه  دور  بعده  من  يأتي  ثم  االوالد، 
منوذجا  االستاذ  يكون  وكيف  املدرسي 
هل  للمحاضرة  اعطاءه  وكيفية  للطالب، 

اىل  ويسعى  فرض  تأدية  ام  وابداع  برغبة 
شرحه  وحتى  باي شكل  احملاضرة  انهاء 
ينعكس  روحية وهذا كله  بدون  للدرس 
الثالث  اجلانب  يف  الطالب،  نفسية  على 
املؤسسة  او  الديين  التوجيه  دور  يأتي 
ثقافة  زرع   عاتقها  على  يقع  اليت  الدينية 
عامة يف اجملتمع للحث على العلم والتعلم 
كما جاء يف السنة النبوية: اطلب العلم من 
املهد اىل اللحد، وطلب العلم فريضة على 
كل مسلم ومسلمة، وغريها من االحاديث 
اليت حتث على طلب العلم، فالتوجيه يعتمد 
االسالمية  الثقافة  ونشر  العام  احلد  على 

الصحيحة داخل اجملتمع.
 

هلا  اليت  او  املتعلمة  غري  الشرحية  دور  ما 
تعليم بسيط داخل اجملتمع؟

اما الشرحية اليت مل تستمر بالتعليم فلها 
جمموعة اسباب وهذه الشرحية خطرة جدا، 
فنجد الكثري منهم والسيما شبابنا يعيش 
حالة الالمباالة وبالتالي يعيش حالة الفراغ 

 في حديثه للوالية
الشيخ مصطفى مصري  العاملي:

كثير من شبابنا يعيش 
حالة الالمباالة والفراغ 

العملي والفكري ..

حاوره: هاشم الباججي

يعيش المســلمون اليوم واقعا ثقافيا وفكريا متأزما بســبب بروز 
ثقافــات متعددة فــي المجتمع وباتجاهات متناقضــة نحو العولمة 
واالنفتــاح او نحــو التعصب واالنغالق الفكــري، فظهر المتصيدون 
بالمــاء العكر ليتصيدوا من هنــا وهناك بدوافــع العمالة والجهل  
ويســتغلوا العوام وانصاف المتعلمين كل حسب توجهه واهدافه، 
بهــذه الهمــوم حملت اوراقي ذاهبا الى ســماحة الشــيخ مصطفى 
العاملي الباحث االســالمي ألحاوره في واقع االمة الثقافي والفكري، 

فابتدأته بالتالي: 
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بأشياء  انفسهم  وشغل  والفكري  العملي 
فبالرغم  هلم،  مثرة  اي  تعطي  ال  فارغة 
ولكن  احلديثة  التكنلوجيا  توفر  من 
انظر كيف يستفيد الشباب من االنرتنت 
وغريه من مواقع التواصل االجتماعي، جند 
الكثري منهم يستخدم وقته وطاقاته بأمور 
انه استخدم امكاناته  فارغة وهذا معناه 
وجهده وطاقته و رصيده الفكري والعمري 
يف خسارة،  ففرتة عمر االنسان تنقسم اىل 
اربعة مراحل، مرحلة الطفولة واليت تتميز 
للشخصية،  أولّي  وتأسيس  واللعب  باللهو 
مرحلة  وهي  والشباب  املراهقة  ومرحلة 
مرحلة  الثالثة  واملرحلة  الشخصية،  رسم 
النضج اليت تكون اكتملت بها مقومات 
واخريا  واجلسدية،  الفكرية  االنسان 
مرحلة الكهولة والشيخوخة واليت يصبح 
بعض  تأدية  على  قادر  غري  االنسان  بها 
يف  هي  االنسان  عمر  ومثرة  االعمال، 
املرحلة الثانية والثالثة وهي مرحلة قصرية 
مبقياس العمر ، فاملرحلة الثالثة تعتمد على 
املرحلة الثانية فاذا كان شبابنا قد اضاع 
باللهو  عمره  مراحل  من  الثانية  املرحلة 
والعب الفارغ فكيف سيستطيع السيطرة 
على نفسه ويطور نفسه يف املرحلة الالحقة  
فلذا  اجملتمع،  يف  عالة  سيصبح  وبالتالي 
الثانية  باملرحلة  االهتمام  الشباب  على 
واجلسمانية  الفكرية  شخصياتهم  وبناء 
االكادميية  املؤسسة  على  وكذلك 
العمرية  املرحلة  بهذه  االهتمام  والدينية 
لدينا شباب ناضجون ومفكرون  ليكون 

يتحملون مسؤولية انفسهم وبلدهم.
 

الفراغ  من  حالة  االسالمية  االمة  تعيش 
واالنغالق  التعصب  فنشاهد  الفكري 
االفكار  انتشار  و  جهة،  من  الفكري 
االحلادية من جهة اخرى! كيف ترى هذا 

التناقض؟
هذا يعود اىل جانبني، االول اجلهل فاذا اجته 
الثانية اليت ذكرناها  االنسان يف املرحلة 
سابقا اىل التأثر بأفكار ظاهرها امياني 
فهناك  االحنراف،  من  اخطر  وباطنها 
تستغل  ان  حتاول  خطرية  منحرفة  مناذج 
العقائدية  االمور  حنو  شبابنا  طيبة 
مجاعة  او  املهدوية  كاملدعني  املنحرفة 
الرؤيا واملنامات ،فنجدهم  حياولون حرف 
الشباب من حيث ال يعلمون وهم حيسبون 
انفسهم انهم حيسنون صنعا، ولكن جيب 
يأخذوا  اين  من  يعلموا  ان  الشباب  على 
باألئمة  نؤمن  فنحن  وعقيدتهم،  دينهم 
ونؤمن  املهدي  باإلمام  ونؤمن  عشر  االثين 
بغيابه فواجبنا كما اوصانا ان نرجع اىل 

ما امجعت عليه الطائفة من العلماء وهذا 
ذات  نذهب  فلماذا  الصعب  باألمر  ليس 
اليمني وذات الشمال ،فهذا الطريق واضح 
العلمية  املوازين  وحسب  غش  فيه  ليس  و 
وليس باالنتخاب او غريه كما عند غرينا 
هي  عندنا  املراجع  تعدد  مسألة  ،وحتى 
حالة صحية داخل العقيدة تضمن التوازن 
فيظهر هناك االبرز واالعلم، فلماذا يذهب 
االصل  جمهول  مدعي  انسان  اىل  البعض 
والفصل ويرتك النبع الصايف هلؤالء العلماء 
االبرار، وانا هنا اطرح سؤاال لاليضاح! اذا 
يذهب  هل  خطري  مبرض  االنسان  اصيب 
ألّي طبيب او انه يسأل ليذهب عند افضل 

االطباء؟ 
اعتقد  ال  فأنا  االحلاد  ظاهرة  مسالة  اما 
هناك  ولكن  احلقيقي  باملعنى  احلاد  انه 
ردة فعل على سلوكيات سيئة موجودة يف 
جهل  مع  انفعالية  حبالة  مقرونة  جمتمعنا 
إحلادية،  انها  نتصور  اليت  الصورة  تعطي 
فحتى من زرع اإلحلاد يف القرن املاضي من 
خمتلف االجتاهات واملفكرين قد تالشى 
عند  التمرد  فكرة  تبقى  ولكن  واندثر، 
بعض الناس موجودة، ولكن ال نقول عنها 

انها حالة باملعنى احلقيقي.
  

ولكن موجة التعصب الديين واملذهيب قد 
انتشرت داخل االمة بشكل كبري وخطري؟
جانبان  فيه  االمة  اليه  وصلت  ما  ان 
انفسهم،  االشخاص  به  اعنى  ميداني 
املؤامرات كما يسمى،  او  وجانب اخلفاء 
يف  ولكن  اجلانب،  هذا  عن  نتحدث  وال 
االمة  اصاب  الذي  اخللل  ان  اعتقادي 
59 يف  لآلية  وتطبيقهم  فهمهم  هو  مجيعا 
سورة النساء )ياايها الذين آمنوا اطيعو اهلل 
فالفقرة  منكم..(   األمر  وأولي  والرسول 
منكم  االمر  أولي  االية  هذه  من  االخرية 
عندما نفهمها حقيقة حتل مشكلة االمة 
الدائرة  ضمن  يتحرك  فالكل  مجيعا، 
االسالمية وكل من يتحرك يرى نفسه انه 

االمر  ولي  بإطاعة  الشرعي  بواجبه  يقوم 
الفالني،  واالمري  الفالني  امللك  يطيع  ألنه 
فتشخيص هذه الصفة جعل االمة تتيه يف 
الفكري،  والتعصب  املذهبية  اخلالفات 
ما  يف  تتصارع  املتطرفة  اجلماعات  حتى 
انه  نفسه  اىل  ينظر  واحد  بينها ألن كل 
احق بوالية االمر ، قد يقول احد ان هناك 
دوافع وحمركني، صحيح ولكن نتحدث 
بصورة عامة ان الفهم اخلاطئ هو االساس.

برأيكم ما دور االرشاد الديين والتبليغي 
جتاه اجملتمع؟

الدينية هي  واملؤسسة  املهمة كبرية  اقول 
و عرضة  فهي مرصودة  العاصفة  يف عني 
العراقيل،  من  الكثري  امامها  توضع  الن 
فهناك مجاعة تواجه املشروع الديين بشتى 
العمل، ولكن ال  يعيق  قد  وهذا  الوسائل 
مفر من العمل املخلص واملضي اىل االمام 
يكون  وقد  اكرب  بشكل  للعمل  وحنتاج 
هناك قصور وتقصري، ولكن هناك تأدية 
كل  ليس  وهذا  املواقع  من  الكثري  يف 
املطلوب، كذلك اصبحت الواجبات امللقاة 
اىل  وهذه حتتاج  جدا  واسعة  عاتقها  على 
عنصرين البشري واملادي، فهناك نقص يف 
الكادر يف اماكن واماكن فيها اكتفاء 
قد جتد ختمة يف  املادي  االمر  ،وكذلك 
مكان ما ونقصا يف اماكن اخرى، وشيء 
اخر مهم هو تقديم االولويات يف العمل وهي 
اماكن  فمثال  آلخر،  مكان  من  ختتلف 
اماكن  لكن  واملعرفة،  للتبليغ  حتتاج 
اماكن  و  العيش،  لقمة  أخرى حتتاج اىل 
تصبح  احلاجة  لذا  دمائها،  حلفظ  حتتاج 

اكثر من املوجود والتقصري قد حيصل.

ماذا متثل لك املطالعة والكتاب؟
اهلل  عبد  الشيخ  امسه  شخصا  اذكر 
له  وكانت  دائما  ازوره  كنت  شيعتاني 
بالكتاب  كثريا  ويهتم  ضخمة  مكتبة 
داخل  الشعر  من  االبيات  هذه  عّلق  فقد 

املكتبة وانا متاثر بها كثريا:
اجعلوا ان مت يوما كفين

ورق الكتب وقربي املكتبة
وادفنوني وادفنوا الكتب معي

وانثروا االوراق حول املرتبة
وافكار  حياة  عصارة  هو  فالكتاب 
اآلخرين ومن ضم اىل عقله عقول اآلخرين 

وصل.

هناك نماذج منحرفة 
خطيرة تحاول ان 

تستغل طيبة شبابنا 
نحو االمور العقائدية 

المنحرفة كمدعي 
المهدوية او جماعة 

الرؤيا
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حتقيق: علي الوائلي

تميزت النجف االشــرف عن بقية المدن في اســتقبالها لشهر رمضان المبارك فكما 
ان للمدن عاداتها وتقاليدها إلحياء هذا الشــهر الفضيل فان لهذا الشــهر في هذه 
المدينة نكهة خاصة.. فهو الشــهر الذي دعي فيه المؤمــن لضيافة خالقه، فيحيي 
المؤمنون في هذه المدينة ليالي شــهر رمضان بالعبادة وزيارة المراقد المقدســة 
والكثير من االنشطة االجتماعية األخرى.. فحلول شهر الخير رمضان يعني ان تتحول 
المدينة الى درة متوهجة وعالم إيماني روحاني تهدأ فيه النفوس وتســتقر األرواح 
المتعبــة الباحثة عن الراحــة واألمل, ولعل أروع وأجمل ما في هذا الشــهر هو ليله 

البهيج وفيه تستمر الحركة حتى الصباح الباكر ..

أيام وليالي شهر رمضان

 في النجف االشرف
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بني العبادة واجملالس يقضي النجفي يومه ف 
الشهر الفضيل

فعن كيفية قضاء نهار وليل شهر رمضان املبارك 
الدكتور  العراقي  املؤرخ  يبني  للنجفيني  بالنسبة 
يف  متميزة  نكهة  لرمضان  بان  احلكيم  حسن 
وهذا  املناطق  من  غريها  عن  االشرف  النجف 
والعامل  االجتماعي  العامل  لعاملني  يعود  الشك 
العلمي والفكري فعلى الصعيد االجتماعي فان 
شعبان  نهاية  منذ  الشهر  هلذا  يستعدون  الناس 
لشراء ما حيتاجونه من مواد غذائية ختص شهر 
رمضان وثم استخدامها يف ايام الشهر مضيفا بان 
اليوم النجفي ميكن ان نقسمه اىل اقسام فاليوم 
النجفي يبدأ من شروق الشمس اىل اذان املغرب 
واحلياة يف النهار تكاد تكون راكدة الن الناس 
حييون الليل اىل وقت صالة الصبح قائمني وتكون 
احلياة راكدة وحتى االسواق جندها مغلقة حتى 
لتأخذ  احلركة  تبدأ  ثم  الظهر  بعد  او  الظهر 
جماهلا الواسع وهذا يكون لعاملني: العامل االول 
هو السهر الرمضاني وعامل الصيام، فاحلركة 
تبدأ بعد االفطار بساعة وقد اعتاد النجفيون ان 
يذهبوا اىل املرقد احليدري الشريف لقراءة دعاء 
االفتتاح او لزيارة مرقد االمام علي عليه السالم 

ومن ثم التجوال داخل املدينة.
وجهاء  من  وهو  امللحة  ظاهر  علي  حممد  واما 
وشخصيات هذه املدينة وخمتص بالرتاث النجفي 
اكثر  النفس  جند  الشهر  هذا  يف  ان  فيؤكد 
يوصفون  الذين  الناس  وحتى  وتساحما  كرما 
بالتقتري والبخل جندهم ذوي نفوس طيبة وايدي 
مبسوطة واذا ما أفطر الناس وابتلت العروق يزور 
بعضهم البعض وكل جيل ومستوى من االعمار له 
شان خاص سواء كان ذكورا او اناثا فاألطفال 
يلعبون  وهم  وتقاليدهم  عاداتهم  هلم  والصبية 
وميرحون يف االزقة فرحني بهذا الشهر كما ان 
للكبار ايضا تقاليد فالناس يزور بعضهم بعضا 
وكانت االزقة مظلمة قدميا فيحمل بعضهم نوعًا 
من الضياء مثل )الكازه او النفطية( او الفانوس 

كذلك النساء تتزاور مع بعضها.
اىل  خترج  عندما  بانك  ايضا  امللحة  ويضيف 
السوق جتد انطباعا او صورة للسوق ختتلف عن 
بقية االيام حيث جتد اكثر احملالت تتاخر بعد 
واملاكوالت  احللوى  انواع  وجتد  الليل  منتصف 
االخرى واملشروبات والعصائر، وحتى الذي اعتاد 
اال يبقى اىل وقت متأخر ففي شهر رمضان يكون 
له ديدن اخر فهو جيامل او يساير االخرين بهذه 

املناسبة االميانية العطرة.

ويبني الدكتور احلكيم ان الفرد النجفي يقضي 
ليالي القدر باالعتكاف اما يف مسجد الكوفة 
او يكون يف مرقد االمام علي او يف مسجد من 
املساجد على اعتبار ان هذه ليلة ذات فضل ألنها 
نزل بها القرآن وكان هلا موقعها يف هذا اجلانب.

اجملالس العلمية والدبية وجمالس الوعظ 
واإلرشاد

وحول اجملالس العلمية واالدبية فيؤكد الدكتور 
حسن احلكيم بان اجملالس النجفية على صنفني: 
او  جانب  من  املرجعية  بها  تقوم  علمية  جمالس 
االخر  والصنف  املعروفون  والوجهاء  الدين  رجال 
اجملالس االجتماعية ويقوم بها الوجهاء والذين هلم 
اجملالس  هذه  فنجد يف  اجتماعية كبرية  مواقع 
تالقح االفكار بني رجال الدين وبني الكسبة، 
الليلة  يف  جملس  من  اكثر  الفرد  يزور  وقد 
وهذه  واالدبية  العلمية  الندوات  وتقام  الواحدة 
كانت موجودة يف اجلمعيات والنوادي واملؤسسات 

وحتى يف البيوت.
اما االمسيات واجملالس الرمضانية قدميا فيشري 
جمالس  يف  ان  اىل  امللحة  ظاهر  علي  حممد 
رمضان توجد فوائد ومميزات اذ ان هناك بعض 
هذه  يف  باآلخرين  يلتقون  عندما  الفقراء  الناس 
معهم  تعاطفهم  األسخياء  بعض  يبدي  اجملالس 
اهلل  عباد  على  والشفقة  للرمحة  ساعة  فتكون 
اجملالس  هذه  يف  اللقاءات  وتكون  الضعفاء، 
وال  املتخاصمني،  بعض  بني  وتقارب  وسيلة صلح 
الواحدة  احمللة  بأبناء  رمضان  يف  اللقاء  يقتصر 
فقد ميتد التواصل بني ابناء االطراف االربعة على 
الرباق  هي  اربعة  اطراف  فيها  النجف  ان  اعتبار 
رمضان  شهر  ويف  واحلويش  واملشراق  والعمارة 
يبدأ التحرك من طرف اىل طرف اخر وتشعر ان 
النجف األشرف كأنها أسرة واحدة.وفضال عن 
يلتقي  اجملالس  فبهذه  االجتماعي  التواصل  هذا 
الطبقات  خمتلف  من  الناس  من  مبجاميع  الفرد 

ان النجف فيها 
اطراف أربعة هي 

البراق والعمارة 
والمشراق والحويش 

وفي شهر رمضان 
يبدأ التحرك من 

طرف الى طرف اخر 
بحيث تشعر ان 

النجف األشرف كأنها 
أسرة واحدة



أهل  بها  متيز  ادبية  قدرة  ايضا  وهذه  الشعرية 
الشاعرية  مكانتها  لطبيعة  األشرف  النجف 

واألدبية والعلمية والدينية.

السفرة الرمضانية وتنوع الكالت فيها 
االستعداد  امللحة  يوضح  والتقاليد  العادات  ومن 
لتهيئة السفرة الرمضانية بقوله اذا اخذنا رمضان 
قبل نصف قرن او اكثر فاننا جنده خيتلف من 
حيث املكان والزمان فاذا اتينا اىل املكان وهي 
مدينة النجف األشرف فنجدها آنذاك عبارة عن 
والنجف كانت كلها مبثابة حي  اطراف  اربعة 
البيوت كانت متداخلة مع  واحد وهذا يعين ان 
بعضها البعض حتى ان االزقة ضيقة ال تزيد عن 
بزقاق  مررت  اذا  انك  حبيث  عرضا  مرت  نصف 
البيوت  كانت  فلما  بالضيق،  تشعر  االزقة  من 
متداخلة مع بعضها البعض واالبواب ان مل تكن 
متهرئة فهي شبه متهرئة وما اريد قوله ان االنسان 
عندما كان مير وخاصة يف شهر رمضان وبعد 
من  تطبخ  ماذا  البيوت  خالل  من  يشم  الظهر 
اطعمة للفطور وكانت حالة البيوت تستعد للطهي 
بعد الظهر مباشرة او قبيل املغرب، واملالحظ على 
البيوت آنذاك ان أكثرهم فقراء كثري منهم ال 
عندما  ولكن  الطعام  من  واحدا  نوعا  اال  يطبخ 
يأتي وقت االفطار اي وقت االذان جيد االنسان يف 
السفرة وقد امتدت وضمت اكثر من نوع من هذه 
االطعمة  هذه  عن  سالت  واذا  واالشربة  االطعمة 
واالشربة ومصدرها فيجيبك من يف البيت ان هذا 
من بيت فالن وتلك من بيت عالن، اي ان هناك 
بعضهم  يطعم  وكان  بينهم  اجتماعيا  تكافال 
بعضا وحتى يستطيع الفقري ان حيصل على افضل 

الطعام نتيجة التداخل والتحابب بني االخرين.
حول  اكثر  تفاصيل  احلكيم  الدكتور  ويقدم 
السفرة الرمضانية فيبني ان الوالئم كانت تقام 
على عدد كبري من الصائمني وتستخدم السفرة 
الذين  الناس  من  وكثري  عليها،  االطعمة  لتوزيع 
لالفطار  اليهم  يأتون  النجف  خارج  عالقات  هلم 
قائم  وهذا  مثال  السحور  وقت  اىل  للبقاء  او 
نكهتها  هلا  ايضا  النجفية  واالكالت  اآلن  إىل 
والدوملة  والفسنجون  والتاجينة  املاش  متن  ومنها 
والسبزي والقيمة وغريها، لذلك ميكن ان اقول 
ان املائدة النجفية متعددة اجلوانب من باب تقديم 
افضل االطعمة للصائم والننسى الطرشي بانواعه 
احلليب  او  احلنطة  احللويات كحالوة  وكذلك 
والدهني فهي مميزة وتناوهلا يكاد يكون يوميا 
واعتاد  منها  البد  اليت  الرمضانية  السفرة  مع 
مقدمة  يف  الشوربة  استخدام  ايضا  النجفيون 

الفطور. 
ويشري احلكيم ايضا ان من العادات االجتماعية 
ألهالي املدينة هي االيقاظ وقت السحور فيستخدم 
البعض الطبول لتنبيه الناس اضافة اىل املساحات 
واحلسينيات وما يتلى فيها وهذه قائمة اىل يومنا 
جيوب  بالعيد  املرجعية  تفيت  حينما  ولذلك  هذا 
شهر  وأن  العيد  بيوم  لإلعالم  الشوارع  هؤالء 

وتثار ايضا مسائل فقهية أو اجتماعية أو سياسية 
.

فيبني  ذاكرته  امللحة  يستحضر  ايضا  وهنا 
شهر  يف  غريها  عن  متتاز  النجفية  اجملالس  ان 
اول  ياخذ اجمللس مدى معني يف  رمضان عندما 
وقته بالوقار واهلدوء بعد ذلك ينسل الناس وتبقى 
االنفتاح  ليكون  الصلة  الوثيقة  القليلة  النخبة 
تطرح  كذلك  والنكتة  الطرفة  فتسمع  اكثر 
ويبدأ  والسياسية  واالدبية  الفقهية  املسائل  بعض 
التحاور بني الناس وحنن كنا صغارًا قد النفهم 
حكم  او  تاريخ  او  شعر  من  يطرح  ما  بعض 
ولكنها عندما ترسخ يف الذهن بعد سنني جتد 
فيها من الطعم واللذة ما ال نظري هلا، ومثال على 
تلك املواقف، كان احدهم يشكو كيف اموره 

تغريت وكان ميهنت مهنة معينة فيقول:
 وكانت االبرة فيما مضى

صائنة وجهي واشعاري
 فأصبح الرزق بها ضيقا

كأنه من ثقبها جاري
القائل  هذا  يعمل  كان  ما  تسأل  عندما  وهنا   
رزقه،  يصور  روافا  كان  انه  الرد  فيكون 

وكذلك ياتي احدهم فيقول:
 يا ساكنا قليب املعنَّى

وليس فيه سواك ثاني
ألي أمر كسرت قليب

وما التقى به ساكنان
ويشري ايضا احلكيم انه كان جيرى يف اجملالس 
املطاردة  أي  الشعري  التواصل  والفكرية  األدبية 

توجد في مجالس 
رمضان فوائد 

ومميزات فهناك 
بعض الفقراء 

يحضرون في هذه 
المجالس فيلتقون 

ببعض األسخياء 
فيبدي هؤالء 

تعاطفهم معهم 
فتكون ساعة للرحمة 

والشفقة على عباد 
اهلل الضعفاء
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رمضان قد انتهى.
إحياء املناسبات الدينية اليت تتخلل الشهر

ومن عادات النجفيني احياء املناسبات اليت تتخلل 
الدكتور احلكيم  فيوضح  الفضيل  الشهر  هذا 
بان املناسبات ال شك انها تأخذ جماال اجتماعيا 
كبريا وتشارك كل فئات اجملتمع النجفي فيها 
فاملناسبة االوىل هي مولد االمام احلسن ويف ليلة 
مولده عليه السالم عادًة جنفية تسمى املاجينة فنرى 
االزقة  وجيوبون  الطبول  يقرعون  وهم  الصبيان 
واحللويات  اهلدايا  هلم  وتقدم  االناشيد  وينشدون 
بهذه املناسبة الدينية هلذا املولد الكبري وكانوا 
يرددون عبارة »لو ال احلسن ماجينه« وهذه العبارة 
بعد  اما  النجفي،  اجملتمع  لدى  شائعة  اصبحت 
وهي ذكرى  حزينة  مناسبة  فتبدأ  املناسبة  هذه 
عليه  طالب  ابي  بن  علي  املؤمنني  امري  استشهاد 
السالم بدء من ليلة التاسع عشر من رمضان اىل 
ليلة الواحد والعشرين من هذا الشهر وهذه الليالي 
ميكن ان تأخذ مظاهر عديدة فاملظهر االول ان 
ترفع االعالم السوداء يف املدينة والالفتات للتعبري 
االمام  استشهاد  ليلة  يف  املآمت  وتقام  احلزن  عن 
علي عليه السالم واليت هلا رونقها اخلاص فينشد 
الشعر وتلقى حبوث بهذه املناسبة، وكانت مجعية 
منتدى النشر تقيم اسبوع االمامة اي بعد مضي 
سبعة ايام على االستشهاد تقام احتفالية يسمونها 
هذه  تعطلت  اجلمعية  الغاء  وبعد  االمامة  اسبوع 

الفعالية. 

اجلوانب الدينية ومراسيم العبادة 
تتجمع  الناس  كانت  احلكيم  الدكتور  يقول 
وانا رأيت بعيين ليلة الفطر اصحاب الطبول الذين 
يوقضون الناس لالفطار يقفون بباب السيد حمسن 
القاسم  أبو  السيد  وبعده  سابقا  احلكيم)قدس( 
اخلوئي)قدس( ينتظرون االشارة اذا حكم السيد 
وبنص  باملدينة  وتنتشر  بالضرب  الطبول  تبدا 
العبارة اليت يفيت بها املرجع الديين، واليوم على 
نفس هذه احلالة يتجمع الناس امام مكتب السيد 
السيستاني )دام ظله( وبقية املراجع ويؤدون نفس 
الكالم، واليوم اصبح من السهولة نشر اخلرب من 
خالل املوبايل والوسائل املختلفة فالعامل الشيعي 
النجف األشرف ما يصدر من  ينتظر من  زال  ال 
بني  املرسال  النجف هم  اهالي  املرجعية، وكان 
بهذا  عنها  يصدر  ما  لنقل  املرجعية  وبني  العامل 

اجملال .
السيد  الدينية  النجف  جامعة  يف  االستاذ  اما 
حممد احلبوبي فيوضح بان احلديث عن االماسي 
فيه  هي  االشرف  النجف  ملدينة  الرمضانية 
ركيزتان اساسيتان، االوىل احلوزة العلمية اليت 
هي يف جوار علي عليه السالم والثانية نفس احلرم 
املقدس لالمام علي عليه السالم، اما املنحى الثاني 
باعتبار علو منزلة االمام املعصوم وانه حمط رحال 
احملتاجني  جلميع  بل  املؤمنني،  أفئدة  من  كثري 
وطاليب النسمات الروحية، وان شهر رمضان يف 
احلرم العلوي له اثر ما بعده اثر يف نفوس املؤمنني 

وتلك االدعية وتلك احلشود اليت تأتي لزيارة امري 
املؤمنني ويتم ذلك من خالل برامج للعتبة العلوية 
باالضافة  القران  وتالوة  ختمة  جلسات  باقامة 
االخالقي  والتوجيه  الديين  التوجيه  حلقات  اىل 
وعلى الصعيدين من الذكور واالناث، فتجد ان 
مدينة  اطراف  من  وباخلصوص  الكريم  الزائر 
املشخاب  او  الكوفة  من  سواء  األشرف  النجف 
بل حتى من كربالء  ابو صخري  او  او احليدرية 
ان مل  يأتون  باخلصوص,  والديوانية هؤالء  وبابل 
يكن يف كل ليلة فال خيلو يف االسبوع ليلة او 
ولتنسم  واالبتهال  للدعاء  سوى  لشيء  ال  ليلتان 
عليه  علي  االمام  الروحانية جبوار  النفحات  تلك 
السالم واستحضار تلك البطوالت الرائعة لالمام 
غيور،  وانسان  موالي  قلب كل  تعيش يف  واليت 
االماسي  فرتى  احلوزة  وهو  اآلخر  املنحى  اما 
يتغري  واملراجع  العلماء  مكاتب  وان  الرمضانية، 
للمقلدين  االبواب  لفتح  الشهر  يف  عملها  توقيت 
والسائلني اىل ما بعد االفطار واىل ساعة تقرتب 
من منتصف الليل كأن تكون احلادية عشر ليال 
او اكثر من ذلك اذا كانت هناك كثرة سائلني. 
شهر  الرسالي يف  املبلغ  دور  اىل  احلبوبي  ويشري 
جتده  املنحى  هذا  بان  قوله  خالل  من  رمضان 
العلوية  العتبة  مثل  املرجعية  ولغري  للمرجعية 
واحلسينية والعباسية فانها تتصدى ملشروع التبليغ 
املبلغني  فيبعثون  املرجعيات  واما  املبلغني  وارسال 
للمرجعية  االساس  والشاغل  متفاوتة  وبنسب 
احلقيقي  الصوت  يعكسوا  ان  املبلغني  بعث  يف 
صوت  هلا  يصل  ال  الين  للمناطق  فريسلونهم  هلا 
واما سابقا فتجد  القرى واالرياف  املرجعية واىل 
الثقل االكرب على املبلغ، ونذكر مرجعية السيد 
احلكيم )قدس( اذ كانت مسالة اساسية وليس 
التبليغ فقط بل انشاء املكتبات العامة يف الكثري 
التبليغي  احلس  فليس  العراق  ونواحي  املدن  من 
واحلس  واالجتماعي  الثقايف  احلس  وامنا  فقط 
ريفية  منطقة  يف  مكتبة  جتد  فعندما  التوعوي 
األشرف  النجف  يف  االشعاع  مركز  عن  وبعيدة 

واحلوزة جتد االطمئنان يسود القلوب.

ان المجالس النجفية 
على صنفين: 

مجالس علمية تقوم 
بها المرجعية أو 

رجال الدين والصنف 
االخر المجالس 

االجتماعية ويقوم 
بها الوجهاء والذين 
لهم موقع اجتماعي 

كبير
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القرآن  أن  لوجدنا  املتدبر  وقفة  وقفنا  ولو 
ألفاظه  يف  العرب  مسلك  سلك  الكريم 
وتراكيبه، ويف أساليبه البيانية وطرائقه يف 
التعبري عن املعاني.. ومن أراد أن يفهم معانيه 
دميومته  وسر  البالغي  إعجازه  على  ويقف 
وحيويته فيجب عليه أن يسلك املسلك اللغوي 
هلا  حية  لغة  يف كل  األلفاظ  ألن  العربي، 
مدلول ومفهوم يكون متصال حبياة أهلها، 
فمن ذلك أن مفردة الصرب يف لغات العامل 
تعين التذلل كما يصرب املضطهد العاجز بل 
هو عند العرب أصل القوة والعزم والشجاعة 
قول  يف  ذلك  ويتضح  الصعبة،  املواطن  يف 

حامت الطائي:
وغمرُة موت ليس فيها هوادة

يكون صدور املشريف جسورها
صربنا له يف نهكها ومصابها

بأسيافنا حتى يبوخ سعريها
العرب  قوة  يبنّي  أن  العربي  الشاعر  أراد 
وعزمهم يف احلرب العنيفة  فاستعمل مفردة 

وعزم ال  قوة  الصرب  أن  يعين  وهذا  الصرب، 
ضعف وهوان..

وهذا الشاعر العربي االصبغ بن نباتة الذي 
أراد أن يبني قوة وعزم من يناديه قال:

ينب اجلحاجحة املداره
والصابرين على املكاره

املكاره ال  أن من يصرب على  العرب  وعند 
وقفنا  ولو  وعزم.  قوة  ذا  أن يكون  من  بد 
على معنى الصرب يف القرآن الكريم سنفهم 
يِف  اِبِريَن  )َوالصَّ تعاىل:  كقوله  املعنى  ذلك 
الَِّذيَن  ُأوَلِئَك  اْلَبْأِس  َوِحنَي  اء  رَّ اْلَبْأَساء والضَّ
املُتَُّقوَن(-البقرة/177-،  ُهُم  َوُأوَلِئَك  َصَدُقوا 
فذكر اهلل تعاىل مواطن الصرب وهي: )الفقر 

واملرض واحلرب..(
إّن اهلل عز وجل قد صّور يف إحدى آياته صرب 
املسلم املؤمن على أذى الكفار قائاًل: )َومَلَن 
اأْلُُموِر(- َعْزِم  مَلِـــــــــْن  َذِلَك  أن  َوَغَفَر  َصرَبَ 

هذه  يف  تعاىل  اهلل  عّد  لقد  الشورى/43- 
اآلية الصرب من عزائم األمور.

املبادئ  إنساني  الكريم  القرآن  أن  ومبا 
توجيه  يف  أثره  نلمس  ولذلك  والتعاليم، 
بعضها  األمم  ربط  ويف  العاملية،  احلضارة 

ببعض على احملبة واألخّوة والصفاء.
وميكن القول أن ما احتواه القرآن الكريم 
والوقوف  اليها  الوصول  أردنا  إن  علوم  من 
عليها فال بد من فهم خطابه العربي فلكل 
هذه  أهل  حبياة  يتصل  ومفهوم  مدلول  لغٍة 

اللغة.
وقد قال أحد كتابنا العرب: ويعجبين قول 
عند  الصرب  أن  )واعلم  اهلند:  زعماء  أحد 
العرب ليس من التذلل يف شيء كما يصرب 
املضطهد العاجز بل هو أصل القوة والعزم(..
بهذا املعنى استعمل وهو: )اصل القوة والعزم( 
كما سبق ذكره.. وليس كما يظّن بعضهم 
ولذلك  شيء..  فعل  عن  العاجز  لسان  أنه 
ميكن أن نقول أن الصرب هو سالح أقوياء 
العزمية واإلرادة وأنه سالح به ينتصر املؤمن 

وبه يدافع عن نفسه وعن مبادئه.

د. خليل ابراهيم مجيل

ا(-طه/113)وقوله تعاىل  لقد ورد يف مواضع كثرية من القرآن الكريم أّنه عربي اخلطاب من ذلك قوله عز من قائل: )َوَكَذِلَك َأنَزْلَناُه ُقْرآًنا َعَرِبيًّ
ا لَِّقْوٍم َيْعَلُموَن( )فصلت/3(.. َلْت آَياُتُه ُقْرآًنا َعَرِبيًّ يف موضٍع آخر: )ِكَتاٌب ُفصِّ
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الفاقع  وبرقعها  زفافها  بثوب  بدت  اليت  عروسه  بيد  أمسك 
البياض وادخلها اىل البيت بقدمها اليمنى كما أوصته أمه اليت 
كانت تسري جبانبها ومن وراءها زغاريد النسوة وابتهاالتها بهذا 
اليوم السعيد .. وما ان استقر بهما املقام .. دخلت الم اىل احلجرة 
بعد ان استأذنتهما وهي تبارك للعروس مقدمها وتهنئ ولدها على 

إكماله لنصف دينه وأن يوفقه اهلل هو وعروسه لكل خري .. 
وحينما هّمت باالنصراف حانت منها التفاتة حنو النافذة املطّلة 
الغروب..  على  أزفت  قد  الشمس  لرتى  الفسيح  الفق  ذلك  على 
حياتكما  فلتبدأ   .. ولداي  قائلة:  العروسني  إىل  التفتت  حينها 
املباركة بأداء فريضة الصالة .. وعلى حني غرة امتقع وجه العروس 
بينما أخذت جتاهد نفسها على استحياء قائلة: لكنين نسيت أن 
أتوضأ قبل أن أصل اىل صالون التجميل .. فجمدت عينا الم ف 
عينيها.. وبعد وجوم قصري سارع االبن حنو امه قائاًل .. أمي .. اليوم 
هو يوم فرحنا فال ضري لو أننا تأخرنا ف أداء فريضة الصالة بعد 
ساعة أو ساعتني أو حتى لو قضيناها ف وقت آخر .. فنظرت الم إليه 
نظرة جانبية بينما اخذت تتحدث بصوت خفيض.. ما هذا الكالم 
الذي أمسعه منك يا ولدي أهذا ما تربيت ونشأت عليه!.. أمل تقرأ 
ْوُقوًتا(    أو  اَلَة َكاَنْت َعَلى امْلُْؤِمِننَي ِكَتاًبا مَّ قوله تعاىل: )ِإنَّ الصَّ
حديث أبي عبد اهلل الصادق )عليه السالم( حني يقول: )امتحنوا 

شيعتنا عند مواقيت الصالة كيف حمافظتهم عليها..(. 
فعليك يا بين أن تبتدئ يومك هذا بشكر من أنعم عليك وأن 
تؤدي فريضته اليت أوجبها ف كل حال وزمان وحتت أي ظرف من 
الظروف .. أما أنت يا ابنيت فقومي وتوضئي لرياك اهلل تعاىل بأبهى 
صورة وأمجل منظر وأنت تقفني بني يديه تؤدين ما فرضه عليك 

وتستقبلني حياتك اجلديدة بالشكر لنعمه وعطاءه اجلزيل..
وصمتت الم لرتى العروسني وهما يقّبالنها ف جبهتها ويتجهان 
.. وقد شعر اجلميع بنشوة فرح ال توصف  إليه  إىل ما دعتهما    
بينما كان يتخلل أمساعهم عر النافذة من بعيد.. صوت مئذنة 

ينادي )حي على الصالة..(.

حي على الصالة
حيدر رزاق مشران
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إعداد:
قسم الشؤون الفكرية والثقافية  

هاشم الباججي

حسن السالمي

* من اجمل مكتبات العالم

* صدر حديثًا
     * اخبار مكتبية

      * مكتبات موقوفة
       * همسات ثقافية

* مطابع نجفية

* حديث صريح مع  رئيس 
جامعة ميسان عن الواقع 

العلمي االكاديمي 



العامل، منقوش على قبة أشهر مبانيها    وهي من أكرب مكتبات 
“املكتبة األكرب واألكثر تكلفة وأماًنا يف العامل”  تقع يف العاصمة 
األمريكية واشنطن وتبلغ مساحتها 39 هكتاًرا، وطول رفوفها 856 
كيلو مرًتا، تضم املكتبة 130 مليون مادة خمتلفة، منها 29 مليون 
بـ 460 لغة، وأكثر من 58 مليون وثيقة،  كتاب، ومواد مطبوعة 
واخلرائط،  القانونية،  للمواد  العامل  يف  مرجع  أكرب  املكتبة  تضم 

واألفالم، وحتى املعزوفات املوسيقية.
أسسها توماس جيفرسون الرئيس الثالث للواليات املتحدة األمريكية 
عام 1800 مبيزانية بلغت وقتها 5000 دوالر فقط، ظلت املكتبة 
املبنى  قاعات  يف  وتوسعت  إنشائها،  منذ  الكونغرس  مببنى  ملحقة 
فقدت   ،1814 عام  من  أغسطس   24 يف  اإلجنليز  أحرقه  الذي 
مكتبة  بشراء   ،1815 يناير   30 يف  فعوضتها  مقتنياتها  املكتبة 

توماس جيفرسون، لتعوض جانًبا مما فقدته. لكنها ظلت جزًءا ال يتجزأ من مبنى الكونغرس. 
يف عام 1851، تعرضت املكتبة حلريق كبري آخر، ودمرت النريان ما يقرب من 35 ألف كتاب، من 

إمجالي 55 ألف كتاب مما كانت تقتنيه املكتبة ، وسبب احلريق كان عيب يف أحد املداخن. 
قابلة  غري  مبواد  للمكتبة  جديد  جناح  لبناء  خطة  الكونغرس  على  والرت  توماس  حينها  عرض  وقد 
لالشتعال ، وافتتحت يف 23 أغسطس 1853 يف حفل كبري، االمر الذي جعل الصحافة تطلق عليه 
“أكرب جناح يف العامل”، ظلت املكتبة على مساحتها لفرتة وجيزة، ويف عام 1865، مت إضافة جناحني 

آخرين للمكتبة اليت كانت تنمو جبنون.
تضم املكتبة حاليا 3 مباٍن، املبنى الرئيسي هو مبنى جيفرسون ومت إنشاؤه عام 1897 ،واملبنى الثاني 
هو مبنى آدامز – تيمنا باسم جون أدامز ثاني رئيس للبالد يف تارخيها – الذي مت افتتاحه عام 1938، 
أما املبنى األخري فهو مبنى ماديسون الذي مت افتتاحه عام 1981 بواسطة الرئيس رونالد رجيان ومت 

تسميته باسم جيمس ماديسون الرئيس الرابع للواليات املتحدة.
تعترب املكتبة أكرب مكتبة يف العامل واملرجع األول يف العامل للكثري من املراجع، تضم أكثر من 
مئة وثالثني مليون مادة من كتب ووثائق وما شابه، منها 29 مليون كتاب على شكل كاتالوج ومواد 
مطبوعة اربعمئة وستني لغة، يف املكتبة أكثر من 58 مليون وثيقة وتعد أكرب مرجع للمواد احلقوقية 

واخلرائط واألفالم واملعزوفات املوسيقية.

 مكتبة الكونغرس

من أجمل مكتبات العالم 
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اجنز مركز أمري املؤمنني للرتمجة يف قسم الشؤون الفكرية 
 ، والسويدية  الفرنسية  باللغة  جديدة  كتبا  ترمجة  والثقافية 
وصرح مسؤول التنسيق واملتابعة األستاذ حسنني شبع للمركز 
اإلعالمي للعتبة املقدسة  مواكبة ملسرية العتبة العلوية املقدسة 
يف نشر فكر اهل البيت عليهم السالم عامة وفكر امري املؤمنني 
للرتمجة بطباعة  املؤمنني  امري  السالم خاصة قام مركز  عليه 

ترمجات جديدة باللغة الفرنسية والسويدية.
وأضاف ان اغلب مرتمجي املركز الذين ترمجوا هذه االعمال 
العلوية  العتبة  احتضنتهم  الذين  املستبصرين  من  هم  وغريها 
بني  ومن   ، الرتمجة  قدراتهم يف جمال  من  واستفادت  املقدسة 

هذه الكتب املنجزة:

عليه  علي  اإلمام  )فضائل   .1
السالم( لسماحة العالمة الشيخ 
حممد جواد مغنية )قدس سره( 
عبدالقادر  خدجية  ترمجة   –

حممد باللغة الفرنسية.
عليه  علي  اإلمام  2.)فضائل 
السالم( لسماحة العالمة الشيخ 
حممد جواد مغنية )قدس سره( 
منعم  حممد  اسراء  ترمجة   –

باللغة السويدية.

اخبار مكتبية ..

مركز أمري املؤمنني عليه السالم  للرتجمة يصدر عناوين باللغة الفرنسية والسويدية

افتتح معرض طهران الدولي للكتاب بدورته الثالثني مبشاركة العتبة العلوية 
املقدسة وبقية العتبات املقدسة يف العراق واملئات من دور النشر من ايران والعامل.
عنوان كتاب   100 من  أكثر  عرض  املقدسة  العلوية  العتبة  جناح  ضّم  وقد 
وفولدرات  جمالت  من  واعالمية  وتبليغية  وفكرية  ثقافية  اخرى  واصدارات 
الفكرية  الشؤون  اقسام  من  والواح خشبية   الكرتونية  واقراص  وكراسات 
العلوية  العتبة  ان  بالذكر  اجلدير  من   ، الدينية  والشؤون  واالعالم  والثقافية 

املقدسة قد بدأت مشاركتها بهذا املعرض منذ عام 2008.

العتبة العلوية املقدسة
 تشارك يف معرض طهران الدولي للكتاب

السفري الفلسطيني يف العراق
 يزور مكتبة الروضة الحيدرية

تشرف السفري الفلسطيين يف العراق أمحد عقل بزيارة مرقد أمري املؤمنني 
السالم( ومكتبة  )عليها  بأروقة صحن فاطمة  التجول  ثم  السالم(  )عليه 
الروضة احليدرية املطهرة برفقة مسؤولي قسم العالقات العامة يف العتبة 

املقدسة .
العلوية  للعتبة  اإلعالمي  للمركز  له  تصريح  يف  عقل  الدبلوماسي  وقال 
املقدسة بعد الزيارة واجلولة » لقد تشرفت بزيارة العتبة العلوية ، ثم التجول 
ورؤية معامل التوسعة الباهرة يف أروقتها ، وقد سرنا ما شاهدناه يف مكتبة 
الروضة احليدرية باحتوائها على هذا العدد الكبري من الكتب املتنوعة 
يف املواضيع سواء يف جمال الدين اإلسالمي مبختلف جماالته إضافة إىل 
التنوع يف كتب ومصادر التاريخ والقانون وغريها من العلوم مما يدل على 

سعة واضحة وانفتاح وخدمة أكادميية قيمة فيها للباحثني والدارسني«.

للسنة الثالثة عشرة على التوالي افتتحت االمانتان العامتان للعتبتني 
للكتاب  الدولي  كربالء  معرض  والعباسية  احلسينية  املقدستني 
بهدف تنشيط عجلة الثقافة يف كربالء املقدسة واالهتمام باجلانب 

العلمي والثقايف يف احملافظة حبضور شخصيات دينية واكادميية.
شهد  املعرض  ان   ، احلكيم  ميسر  السيد  املعرض  مدير  وقال 
مشاركة 204جناح و168 دار نشر من تسع دول عربية واجنبية 
التوجهات  خمتلف  يف  ومواضيع  وبعناوين  العراق  ضمنها  من 
واالختصاصات ومنها ما هو موجه للطفل واملرأة ، مؤكدا ان هذا 
انتشار  بالرغم من  ثقافة قراءة الكتاب  يأتي بهدف نشر  املعرض 

الطرق احلديثة وااللكرتونية يف ايصال املعلومة.

افتتاح معرض كربالء الدولي للكتاب
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مطبعة الغري
من املطابع النجفية القدمية ، تأسست عام 1339هـ وصاحبها 
الشيخ حممد علي الصحاف ، وهي من املطابع احلديدية املعدة 
املناشري  ، وطباعة  انواعها واحجامها  باختالف  لطبع الكتب 
واالعالنات وغريها من املطبوعات ، وبعد وفاة الشيخ الصحاف 
الرضا  عبد  الفاضل  الشاب  االكرب  ولده  اىل  املطبعة  انتقلت 
الذي اصبح يلقب  باملطبعي، وقد عمل فيها ايضا الوجيه مرزا 
اخلليلي ، وبعد سنني عدة ترك املطبعة مريزا اخلليلي وانفرد 
بإدارتها االستاذ عبد الرضا املطبعي واخوته ، بعدما غرّي امسها 
اىل )مطبعة الغري احلديثة( واجرى عليها حتسينات واصالحات 
كثرية وأضاف اليها مكائن حديثة وجديدة ساهمت يف نشر 

النتاج النجفي الثقايف والفكري واالدبي بصورة كبرية.
وكان املرحوم الشيخ حممد علي مؤسس املطبعة من ذوي اهلمم 
العالية يف العمل فسعى وجبهود متواصلة اىل تكوين املطبعة 
املطابع  تعرف  يوم مل تكن  من اخلشب  مطبعة  وقد عمل   ،
يف  جائزة  ونال  آنذاك  العراقية  احلكومة  اىل  هدية  وقدمها 
حينها حيث اودعت هذه املطبعة اخلشبية يف املتحف العراقي. 

تاريخ املطابع النجفية

محمد حسن  ومازالت  النجف  كانت   
االسالمية  املراكز  أهم  من 
علمية  مدينة  فهي   ، والعلمية 
وحاضنة   ، اسالمية  وجامعة 
مجيع  من  العلم  طالب  لكل 
فنتاجها  لذا   ، املعمورة  اصقاع 
العلمي الغزير جعل الكثري من 
الثقافة  بنشر  واملهتمني  العلماء 
والعلم يعملون على انشاء مطابع 
،بعد  املعطاء  املدينة  هذه  يف 
كبرية  معاناتهم  كانت  ان 
ونشرها  الكتب  طباعة  ألجل 
حركة  ازدهرت  وبالفعل   ،
الطباعة يف النجف حتى بات ما 
نشر فيها يفوق ما نشر وطبع يف 
ومازالت  جمتمعة  العراق  مدن 
هذه  يف  وسنعمد   ، اهلل  حبمد 
دوري  وبشكل  تباعا  الصفحة 
اليت  املطابع  أبرز  ذكر  اىل 

انشأت يف النجف االشرف
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صدر حديثا كتاب
 » زيف النقد.. ونقد الزيف - احتضار النقد العربي«

املصري حممود  للناقد  والتوزيع  للنشر  دار فضاءات  صدر عن 
النقد  احتضار   - الزيف  ونقد  النقد..  »زيف  الغيطاني كتاب 

العربي«، ويقع يف 140 صفحة من القطع الكبري.
حّد  تعاني  العربية  الثقافة  ان  الغيطاني  حممود  الناقد  يقول 
يف  عملي  كان  »رمبا  كتابه  غالف  على  وتابع   ، االحتضار 
جمال الثقافة والصحافة األدبية هو ما دفعين إىل تناول العديد 
الذي  األدبي  العمل  حتليل  ليغدو  بالنقد،  األدبية  األعمال  من 
أقدمه للقارئ ضرورة حيتمها علّي دوري كناقد هاجسه العمق 
ال االكتفاء بعرض العمل، وتسليط الضوء على اختالل األعمال 
املتهافتة اليت تعمل الصحافة على تصديرها للقارئ باعتبارها من 
أفضل األعمال األدبية يف خضم عملية تزييف حقيقي وعلين للثقافة العربية ،األمر الذي سيؤدي 

بالضرورة إىل نشأة جيل فاسد الذائقة الفنية وشائه احلس اجلمالي.

صدر حديثا كتاب علم النفس االجتماعي
والتوزيع  والنشر  للطباعة  التكوين  دار  عن  حديثًا  صدر 
لبورشنيف،  االجتماعي(  النفس  )علم  )دمشق– سوريا( كتاب 
من  الكتاب  ناصيف،  الكريم  وعبد  الدجاني  هشام  ترمجة 
17×24 بغالف ورقي عادي ، ويركز الكتاب على  احلجم 
أّن مغالطة املادّية االقتصادّية يف أّنها تغفل العوامل الذاتّية يف 
هو  النفسيات  من  اجملّرد  التاريخ  ان  ليثبت  اإلنساني،  التاريخ 

تاريخ بال أحياء ، تاريخ جمّرد من اإلنسانّية.

صدر حديثا كتاب »من ورق الجنة«
للنشر والتوزيع يف القطيف، ديوان شعري جديد، للشاعر علي  صدر مؤخًرا عن دار أطياف 

مكي الشيخ محل عنوان: »من ورق اجلنة«.
الديوان هو الرابع للشيخ بعد إصدارته الثالثة: »مملكة التسبيح، نقش خامته، ومعي رقصة 
تشبهك«، وقد جاء يف 224 صفحة، وهو ديوان والئي يتناول فيه نصوًصا عن املعصومني عليهم 

السالم، كما كانت لوقعة كربالء مساحة واسعة فيه، إذا احتّلت من الديوان 80 صفحة.
وإضافة إىل النصوص اليت تتعلق باملعصومني عليهم السالم وتلك املتعلقة بكربالء، تناول الشاعر 

الشيخ يف قصائدة؛ عدًدا 
الشخصيات  من 
اإلسالمية اليت قل ما 
ُيكتب عنها، كأبي 
السيدة  طالب، 
سلمة،  أم  خدجية، 
الغفاري،  ذر  أبي 
قنرب  ياسر،  بن  عمار 
علي،  اإلمام  موىل 
احملمدي  وسلمان 

رضوان اهلل عليه.
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وهو   ، باألحداث  ومليء  حافل  تاريخ  اجلهادي  الدين  علماء  تاريخ  ان 
أكرب من أن يستوعبه كتاب ، اال ان هذا الكتاب حماولة الكتشاف 
بعض العالمات املضيئة اليت سّطرها العلماء يف مسريهم اجلهادي وقيادة 
املؤلف يف  يقول   ، واخالصهم  تعاىل حبكمتهم  اهلل  رضوان  االمة حنو 
مقدمة الكتاب ) رغم صعوبة االجواء اليت أحاطت بالشيعة اال انها مل 
السياسية  الشيعي على حركة االحداث  التأثري  تلغي عامل  ان  تستطع 
واالجتماعية ، فلقد كان احلضور الشيعي فاعال يف حميطه ومؤثرا فيما 
حوله ، حتى شكل موقف الشيعة بزعاماتهم الدينية وقواعدهم الشعبية 

قوة أساسية يف احلياة السياسية واالجتماعية ( .
الثابت من  الشيعة  علماء  ملوقف  التارخيي  الدور  على  الكتاب  ويركز 
الطغاة واجلبابرة وعدم مداهنتهم رغم املعاناة اليت القوها منهم ، فيقول 
احلاضر  وقتنا  واىل  واله  عليه  اهلل  الرسول صلى  حياة  منذ   ( الكاتب 
احتفظ املوقف الشيعي باألصالة االسالمية املستمدة من مواقف أئمة اهل 
البيت عليهم السالم وقيادتهم حلركة االمة وتوجيه مساراتها رغم قساوة 
اجلهاز السلطوي وسعيه لتحجيم دورهم وجلوئه اىل التصفية اجلسدية 
( ، ويقع الكتاب بـ )244( صفحة ، قطع رقعي ، و خبمسة فصول ، 
عنوان الفصل االول املشروع الشيعي ، والفصل الثاني املوقف الشيعي من 
النشاط االستعماري ، والفصل الثالث النشاط الشيعي املسلح ، والفصل 
الرابع بعنوان ثورة النجف 1918م ، اما الفصل اخلامس واالخري فقد 
كان بعنوان احلركة الشيعية االستقاللية من السلم اىل الثورة ، ويذكر 
اجملال  هذا  يف  الشيعة  علماء  من  لعدد  املهمة  الفتاوى  بعض  الكتاب 
هذا  مطالعة  اجلدير  ومن   ، بها  املختصة  املسائل  بعض  على  واجوبتهم 
الكتاب لالطالع على حكمة ودراية علمائنا االعالم وفهمهم لألمور . 

كتاب يف سطور
علي جميل

عنوان الكتاب : دور علماء 
الشيعة يف مواجهة االستعمار

املؤلف : سليم الحسيني
الناشر : دائرة معارف الفقه 

االسالمي
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اسسها جدي املرحوم احلاج جرب غفوري شناوة سنة 1937 ، فقد 
كان جدي حمبا للعلم والثقافة لذا طلب من والده مبلغا من املال 
ليفتتح كشكا صغريا يف مركز املدينة ليّكون بذلك اول مكتبة 
توسعت  ثم    ، والثقافة  العلم  نشر  هدفه  ،وكان  املدينة  هذه  يف 
املكتبة من كشك صغري اىل حمل اكرب وذلك بانتقاهلا عام 1945 
اىل شارع اجلمهورية يف بناية حديثة يف ذلك الوقت ، ونقلنا اىل مكان 
اخر اوسع يف شارع اجلمهورية نفسه عام 1957 وهو هذا املكان 
العمل  طبيعة  وعن   ، اليوم  هذا  به وحلد  زلنا  وما  االن  تراه  الذي 
وبداياته حتدث االستاذ عمار قائال : كانت البداية ببيع الصحف 
واجملالت وكانت تصل جدي يف ذلك الوقت الصحف واجملالت عن 
تتأخر عن يوم صدورها ، وعن  القطار من بغداد ،وكانت  طريق 
بعض الذكريات اليت ينقلها عن جده مؤسس املكتبة قال االستاذ 
عمار هناك طريفة انقلها لكم :  كان جدي من ضمن مؤسسي 
احلزب الوطين الدميقراطي العراقي بقيادة كامل اجلادرجي ، وقد 
تعرض للمضايقات واملطاردة ايام احلكم امللكي من سنة 1949 
– 1953 وقد اعتقل يف احدى املرات وسجن ، وعندما وقف امام 
احلاكم العسكري الربيطاني سأله ما امسك ولقبك ؟ فقال  جرب 
العسكري  احلاكم  له  فقال   ، ) جخر(  ولقيب احلركي  غفوري 
تكون  ان  تريد  هل   ! للنظام  معارضتك  من  تريد  ماذا  الربيطاني 
رئيس وزراء ؟ قال جدي : ومل ال ؟ قال احلاكم العسكري وهل 
اسم )جخر( الئقا ليكون رئيسا للوزراء ! ، فرد عليه جدي وهل تيتو 

رئيس وزراء  يوغسالفيا افضل مين فضحكوا مجيعا .
وعن تطور ادارة املكتبة قال : كان جدي يدير املكتبة ثم انتقلت 
ادارتها البي ، ويف عام 1983 بدأت بإدارة املكتبة ، وعن املضايقات 
اليت كانت حتصل للمكتبة قال االستاذ عمار : املضايقات كانت 
الن  اجلمهوري  وحتى  امللكي  العهد  منذ  عهد  كل  يف  حتصل 
الكتاب واجمللة تعرب عن الفكر، والفرقاء يعملون على عدم نشر 
فكر االخر وهكذا كل من يستلم السلطة حياول ابعاد املخالف 
وحماربته وهذا يقع على املكتبات ألنها الواسطة اليت من خالهلا 
الكتب  بيع  بعدم  والتعهدات  املضايقات  فكانت  الفكر  تنشر 
السيما  البعثي  النظام  فرتة  يف  كانت  املضايقات  ،واشد  املخالفة 
االكثر  الكتب  وعن   ، الشعب  طريق  جريدة  نوزع  و  نبيع  وكنا 
القراء  الناصرية مدينة  القراء قال: كما تعلمون مدينة  رواجا بني 
، واكثر الكتب مبيعا هي الروايات واالدب وهناك بعض الطلب 
وهناك مالحظة  الدينية  والكتب  واالحباث  الدراسات  على كتب 
مهمة جيب ان اذكرها وهي من النادر ان ياتي شابا ويشرتي كتابا 
فالشباب مع كثري االسف قد شغلوا انفسهم بامور هلوية وغري نافعة، 

اما عن الواقع الثقايف يف احملافظة فقد حتدث االستاذ عمار قائال: ال 
توجد لدينا يف الناصرية معارض كتاب او بعض النشاطات الثقافية 
، وهناك مكتبة وحيدة يف هذه احملافظة وهي املكتبة العامة يف 
الناصرية وهي مكتبة بائسة فال يوجد لديهم تواصل وجتديد وكل 
الذين يبحثون  املثقفني  كتبهم قدمية ، ولكن هناك الكثري من 
الكتاب يف  على  الطلب  ،ويبقى  جديد  هو  ما  وعن  الكتاب  عن 
املكتبة  رواد  بني  ومن   ، املثقفني  السن  قبل كبار  من  الناصرية 
و  الربيعي  الرمحن جميد  وعبد  احلسين  وطالب  الغرباوي  شاكر 
امحد الشيخ وغريهم الكثري ، اما أبرز الكّتاب يف احملافظة اذكر 
منهم ياسر الرباك وهو كاتب مسرح، وجبار وناس مؤلف قصة ، 
ومن املكتبات القدمية يف الناصرية مكتبة الباقر ومكتبة الفيض 

اليت ختتص بالكتب والروايات والنسب العشائري. 
وعن رؤيته لتطوير الواقع الثقايف يف احملافظة قال : اذا اردنا تطوير 
الواقع الثقايف جيب ان نبدأ باملدارس االبتدائية حلثهم على القراءة ، 
والعمل على اقامة املعارض والفعاليات الثقافية املختلفة ، واستخدام 
االساليب  احملببة لرتويج الكتاب لدى الطلبة والشباب باستخدام 

التطور التكنلوجي. 

اقدم مكتبة يف الناصرية ...
مكتبة االهالي وذكريات بني )جخر( و )تيتو(

تسعى وحدة التواصل والتوزيع في شعبة الصحافة – قسم االعالم للتواصل االعالمي 
الضوء على  اجل تسليط  والفكرية من  الثقافية  المحافظات بمؤسساتها  والثقافي مع 
الواقع الثقافي في المحافظات وحفظ تراثها ، وفي زيارتنا الى محافظة ذي قار بحثنا عن 
اقدم مكتبة في المدينة ، وعرفنا عن طريق بعض المثقفين انها مكتبة االهالي التي 
تقع في مركز المدينة ، فذهبنا الى هناك والتقينا باألستاذ عمار حمودي صاحب اقدم 

مكتبة في مدينة الناصرية ، وبدأنا الحديث معه عن تأسيس المكتبة فقال :
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كيف تقرؤون دور املؤسسة االكادميية يف اجملتمع وما سبب 
اخنفاض املستوى العلمي فيها؟

دورها  تأخذ  ان  االكادميية  املؤسسة  على  جيب  انه  اعتقد 
بعض  ولكن  عريقة  مؤسسة  فهي  اجملتمع،  داخل  الرسالي 
التدخالت السياسية مع االسف حتاول وضع معايري ال متت اىل 
التعليم العالي بصلة، واعتقد أن احلل يكمن يف أن يرتك االمر 
اىل هيأة الرأي وهي اجلهة ذات العالقة اليت متلك مقومات 
علمية عالية فهي تضم مجيع رؤساء اجلامعات، فهناك معايري 
الختيار رؤساء اجلامعات بعيد عن احملاصصة السياسية الختاذ 
العالي يف  التعليم  القرارات الصحيحة وعندها سوف يرتّصن 
مع  ولكن  العاملي،  االكادميي  التعليم  حنو  ويتجه  العراق 
على  تطرأ  قد  وتدخالت  سياسية  ضغوطات  هنالك  االسف 

الوزارة يف بعض االحيان.
كمثال على ذلك اقرار الدور الثالث والدور التكميلي والعبور 
نبقى على  ان  الدخيلة، كما ال يصح  القرارات  وامثاهلا من 
املناهج  يف  تطور  هناك  يكون  ان  جيب  بل  معينة  مفاهيم 

مواكبة للتطور خارج العراق.
الرأي غري  بأن هيأة  يعتقدون  الربملان  داخل  االخوة  ان بعض 
فنية  جهة  فهي  صحيح  غري  وهذا  القرارات،  الختاذ  مؤهلة 
اذا  اننا  اعتقد  وانا  الصحيح  القرار  اختاذ  على  قادرة  علمية 
السياسية  الضغوطات  من  العالي  التعليم  حنرر  ان  استطعنا 

فسنرتقي بواقع التعليم وسنصل به اىل مكانة مرموقة.
إن العقل العراقي عقل نري قادر على االبداع، هذا العقل الذي 
مقومات  وكل  سنة   3000 اىل  يصل  حضاريا  بعدا  ميتلك 
املبدعني  متوفرة  فكثري من  العراقي  الشخص  لدى  االبداع 

خصبة  ارض  توجد  ال  ولكن  عراقيون،  هم  العراق  خارج 
الحتضان هذه الكفاءات يف بلدهم لذا حنن حباجة اىل أن 

تستغل هذه الكفاءات ونوجهها بالشكل الصحيح.
انا متفاءل ان تكون هناك خطوات اجيابية باالجتاه الصحيح 
سري  تعرتض  اليت  التحديات  من  الرغم  على  املستقبل  يف 
املقدسة يف  وللعتبات  للوزارة  اجيابي  دور  فهناك  احلكومة، 

طريق نشر الفكر والثقافة.
يف جلسة مع د. عبد الرزاق العيسى ذكر ان رؤيته ملستقبل 
التعليم االكادميي يف العراق قائمة بإلغاء وزارة التعليم العالي 
والبحث العلمي واعطاء دور اكرب للجامعات باختاذ القرارات، 

ما رأيكم بذلك؟
اجل  من  االمام  حنو  ثابتة  العالي خبطى  التعليم  وزارة  تتجه 
ترصني اجلامعة اىل درجة قادرة بقيادة نفسها بنفسها مستقبال 
ولكن هذه درجة عالية من التطور وهذا هدف ساٍم لالرتقاء 
باجلامعات العراقية اىل مستوى االداء العاملي، كما يف الكثري 

من بلدان العامل املتطورة 
فكل  االجتاه  بهذا  تصب  اجيابية  ومعايري  خطوات  هناك 
معايري  اجياد  هو  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  وزارة  هدف 
اجلودة وكيفية االرتقاء بواقع اجلامعات، واعتقد أن معايري 
اجلودة قد ظهرت اآلن وبدانا العمل بها، وهذه املعايري مبنية 
وبعض  سنصل  انا  واعتقد  اجلودة  هدفها  علمية  اسس  على 
اجلامعات اىل االعتماد االكادميي العاملي، فقد شكلت جلنة 
اعتماد اكادميي حملية واخرى عاملية، فاذا وصلنا اىل هذه 
املرتبة فاعتقد ان اجلامعات العراقية ستأخذ مكانتها العلمية 
املرموقة بعد التدني الكبري يف املستوى العلمي الذي منيت به 

حاوره هاشم الباججي

ينذر واقع التعليم بالعراق بكثير من المخاطر والتهديدات السيما التعليم العالي، وفي اطار سعي العتبة 
تطور  دون  تحول  التي  المشاكل  اهم  على  للوقوف  االكاديمية  المؤسسات  مع  للتعاون  الحثيث  العلوية 
الدكتور علي  اللقاء مع االستاذ  لنا هذا  الفعالة في حلها.. كان  والمساهمة  االكاديمي  العلمي  المستوى 
الشاوي رئيس جامعة ميسان الذي حدثنا بصراحة متناهية عما في خلجات النفس عن واقع التعليم العالي 

والبحث العلمي في العراق .     

يف حديث صريح مع الوالية..

إذا استطعنا أن نحرر التعليم العالي من 
الضغوطات السياسية سنرتقي بواقع التعليم

رئيس جامعة ميسان:
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منذ العام 1980 واىل 2003 فضال عن اجلامعات والكليات 
اليت استحدثت بعد العام 2003 وما صاحبها من عدم وجود 

معايري صحيحة هلذا االستحداث.
هل لدى جامعة ميسان مراكز دراسات وحبوث وماذا عملتم 

بهذا الشأن؟
ال خيفى على اجلميع ان جامعة ميسان من اجلامعات الفتية 
 2012 العام  يف  واستحدثت   2007 العام  يف  تأسست  فقد 
ست كليات نوعية فأصبح جمموع الكليات يف اجلامعة 13 
كلية، ومنذ تسلمي املهمة آليت أن نتوسع باالجتاه العمودي 
وليس االفقي، وهو االرتقاء بالواقع التدريسي وبواقع الطالب 
وبالبنى التحتية للجامعة، وبدانا نكسب بعض الثمار يف هذا 
الصدد، فبعد عودة بعض خرجيينا الذين ارسلوا خارج العراق 
واكملوا دراساتهم العليا يف انكلرتا والدول املتقدمة اقرتحت 
عليهم فتح افاق جديدة للعلم من خالل انشاء مركز احباث 
تهتم  حبثية  وحدة  بناء  اجنازاتهم  اهم  وكانت  ودراسات، 
بالطاقة البديلة وبدأوا مبشروع حتلية املياه عن طريق الطاقة 
الطاقة  طريق  عن  الكهربائية  الطاقة  وجتهيز  الشمسية 
الشمسية وكذلك تسخني املياه عن طريق هذه الطاقة ايضا 

وبكلفة بسيطة جدا وستظهر هذه املشاريع قريبا جدا.
ما مدى تعاونكم مع واملؤسسات الدينية؟

طالبنا  ان  تعلم  فكما  املقدسة،  العتبات  مع  بالتعاون  بدأنا 
متلقني وهم يتأثرون جدا باخلطباء لذا حنرص يف هذا الشأن 
الدينية  مناسباتنا  املقدسة يف كل  العتبات  مع  التعاون  على 
الذي ال  الوقت  ودينيا، ففي  اليه علميا  ألنها مصدر مطمئن 
نسمح فيه ألي جهة سياسية بإلقاء احملاضرات والعمل داخل 
احلرم اجلامعي فاننا نتعاون يف هذا الصدد فقط مع العتبات 
املقدسة ألنها جهة مستقلة وهدفها هو نشر الفكر االسالمي 
داخل  السياسية  التفرقة  لنشر  حماولة  دون  من  الصحيح 
اجلامعة، لذا امتنى من العتبات املقدسة ان تنمي شعب التنمية 
البشرية ومبنظور اسالمي لكي نزرع يف شبابنا تنمية فكر 

اسالمي صحيح.
ما تقييكم للمستوى العلمي للطلبة داخل اجلامعة؟

جدا  عال  مستوى  على  طلبة  فهناك  متباين  العلمي  املستوى 
وهناك النقيض منهم، وهناك من يريد تأدية فرض، ولكن 

احملزن ان الصوت العالي اصبح للطالب غري اجليد وغري املؤهل 
فالطالب الراسب خيرج مبظاهرات ويطالب بزيادة )5( درجات 
بينما  املطالبات،  من  ذلك  وغري  والثالث  الثاني  الدور  واقامة 

الطلبة الناجحني واالوائل ال يطالبون بأي شيء.
 كيف تقرؤون واقع اجملتمع الثقايف ؟  

املتعلمة  الطبقة  فهناك  متعددة  اقسام  اىل  اجملتمع  ينقسم 
واملثقفني، وطبقة غري املتعلمني لكنهم قابلني للتعلم، واعتقد 
املتعلمة  غري  الطبقات  على  االنفتاح  اآلن  املثقف  وظيفة  ان 
وحتويلها من طبقات سلبية غري فاعلة يف اجملتمع اىل طبقات 
اجيابية فاعلة فيه، ومن هنا يبدأ دور املثقف داخل اجملتمع، 
تعليم  جمالس  هي  كانت  سابقا  العشائرية  اجملالس  فحتى 
يدار فيه احلوار اجلميل ويؤخذ منها التاريخ القصص واملواعظ 
واحلكم اليت تؤطر االخالق داخل اجملتمع، واالن حنن بأمّس 

احلاجة للسري يف هذا االجتاه.
وهذا ما وجدناه يف العتبات املقدسة من نشر افكار ومصادر 
ألنها  ورصينة  مّتزنة  اسالمية  ثقافة  نشر  اىل  تهدف  رصينة 
يأخذ  فاملتلقي  صحيحة،  علمية  اسس  على  ومبنية  منقحة 
علومه من املنبع العلمي الصحيح ومن اصوله، وهذا اكرب رد 
الذين حياولون نشر افكار  العكر  املاء  املتصيدين يف  على 

اسالمية دخيلة وغري صحيحة.
اجيابية  خطوات  واالعالمي  الفكري  العتبات  حترك  ان 
كل  فعلى  اجلميع،  على  واجب  وهذا  الصحيح،  باالجتاه 
لتغيري اجملتمع  بيته وجمتمعه  اطار  يتحرك ضمن  ان  شخص 
من جمتمع متخلف غري حضاري اىل جمتمع حضاري متطور 

مبنظور اسالمي مجيل.

اخريا ... ماذا ميثل لكم الكتاب ؟
بالتأكيد ان خري جليس يف الزمان كتاب، واعتقد انه جيب 
عندما  ولكن  باحلقيقة كنت حمبطا  الكتاب،  دور  تفعيل 
من  كثريا  ان  فوجئت  اجلامعة  داخل  كتاب  معرض  اقيم 
الطلبة يقبلون على شراء الكتب وقراءتها، وهذا شيء مفرح 
واسرني كثريا وهو دليل على ان العقل العراقي كبري وناضج 
المتالكه ارثا حضاريا كبريا ممزوجا حبضارة ال البيت مما 

يدفعه اىل النمو والتطور. 

املحزن ان الصوت 
العالي اصبح للطالب 

غري الجيد وغري 
املؤهل..!



بعد ان وصلت مكتبة السيد حممد علي عيسى 
اىل  )1429هـ(   2009/10/10 السبت  بتاريخ 
معها  وصل  املطهرة   احليدرية  الروضة  مكتبة 

هذا االقرار :
عيسى  علي  حممد  السيد  املرحوم  ورثة  )حنن 
كمال الدين نوقف مكتبة والدنا املرحوم على 
مكتبة اإلمام أمري املؤمنني )عليه السالم( ، وقد 
وكلنا السيد هاشم حممد مرتضى جنف بتولي 
هذا األمر، واملكتبة هي عبارة عن جمموعة من 
يف  واألدبية  اللغوية  والكتب  الفقهية  الكتب 
القدمية  اجملالت  إىل  إضافة  النواحي،  خمتلف 
يوفق  أن  وجل  عز  الباري  من  راجني  واحلديثة، 

اجلميع إىل ما حيب ويرضى(. 
صاحب املكتبة املوقوفة

ولد املرحوم يف عام 1900م يف النجف األشرف 
ونشأ بها على يد والده ، حيث أقرأه مقدمات العلوم 
وبرز يف دراسة اللغة العربية واملنطق ، وتطلع إىل 
الدراسات احلديثة ، واشرف على حترير جريدة 
الثورة )االستقالل النجفية( عام 1920م ، كما 
النجفية،  الفرات  جريدة  يف  كمحرر  شارك 
وهاتان اجلريدتان كانتا اللسان املعرب عن ثورة 
، وكان  النجف األشرف  وقيادتها يف  العشرين 
حممد  الثائر  الشاعر  يشارك  نفسه  الوقت  يف 
العسكرية  البالغات  حترير  يف  الشبييب  باقر 
اليت كانت تطبع يف النجف باسم الثورة ، وعند 
السيد  الشاعر  صديقه  مع  هاجر  الثورة  انهيار 
إىل  السيد سعد صال  واملرحوم  الصايف  أمحد 

الكويت.
العراق  يف  الثوار  عن  العام  العفو  صدور  وبعد 
إعالن احلكومة  وعند   ، بلده  إىل  املؤلف  رجع 
عام  االبتدائية  املعلمني  دار  افتتحت  امللكية، 
1921 التحق بها املؤلف وخترج منها حيث عنّي 
عني  ثم  فمديرًا  االبتدائية  املدارس  يف  معّلمًا 
مدرسًا يف املدارس الثانوية وأخريًا مالحظًا جمللة 
املعلم اجلديد ، ثم أحيل على التقاعد بطلب منه 

عام 1959م، وبعد أن أسدى خدمات جليلة يف 
حقل الرتبية والتعليم اليت امتدت إىل ما يقارب 
للموجه  طيبًا  مثااًل  فيها  كان  عامًا  األربعني 

اهلادئ واملربي املخلص الشريف.
 مؤلفاته:

له رسائل وحماضرات ومقاالت كثرية نشرت يف 
الصحف واجملالت، وطبع له من املؤلفات:

1 ـ الثورة العراقية الكربى.
ـ سعد صال )ترجم لصديقه وأوضح سريته   2

املثلى وأعرب عن وفائه للصداقة(.
3 ـ ذكرى السيد عيسى كمال الدين.

4 ـ التطور الفكري يف العراق.
5 ـ تيسري العربية.

األستاذ سلمان  )حققه  قرن  ربع  النجف يف  ـ   6
اجلبوري(.

أّما آثاره املخطوطة :
1 ـ رحلة إىل سوريا ولبنان.
2 ـ كتاب يف علم املنطق.

3 ـ رسالة األمة العربية.

 مكتبات موقوفة اىل مكتبة الروضة الحيدرية املطهرة 

مكتبة السيد محمد علي عيسى كمال الدين
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اقرأ
اول كلمة أنزهلا اهلل تعاىل على نبيه الكريم

ألنها مفتاح العلم واملعرفة
و هي سبيلنا حنو الرقي والتطور

و هي ينبوع العطاء الذي ال ينضب
فإذا أردنا السمو بالنفس فعلينا أن نقرأ
وإذا أردنا الرقي والتقّدم فعلينا أن نقرأ

وإذا أردنا الدنيا فعلينا أن نقرأ
 وإذا أردنا اآلخرة فعلينا أن نقرأ
 وإن أردناهما مًعا فعلينا أن نقرأ

ولكن..!
امة اقرأ ... ال تقرأ

بل .. تضيع الوقت بأمور هامشية وثانوية
تضيع أوقات العمر وساعاته ... سدى 

العامل متعطش للثقافة واملطالعة والعلم !
وشبابنا متعطش للتعصب الكروي .. والدردشة ؟؟؟

قد هجروا الكتاب .. وبساتني العلماء
فغدونا امة صماء جوفاء .. تستهزأ بنا االمم 

ألننا امة ال تقرأ ؟؟؟
وقد قال تعاىل ﴿ُقْل َهْل َيْسَتِوي الَِّذيَن َيْعَلُموَن َوالَِّذيَن ال َيْعَلُموَن﴾

همسات ثقافية

امة اقرأ .. ال تقرأ
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الشيخ عبدالحسني االعسم

* التكرار عند البالغيني

 * البناء الحضاري 
وأدواته اإلبداعية املتفوقة

* موتُ الريادة يف الشعر

* شاعر وقصيدة:الشيخ جعفر النقدي

* لطائف العارف يف أخطاء 
القوم الواضحة.

* قصيدة: معراج السماء اىل قبته

إعداد:
السيد شاكر القزويني

د. خليل املشايخي



 إن املنبهات األسلوبية ونعين بها ما يلفت النظر أكثر من غريه يف النص هي املقومات 
املتلقي  وعي  بإيقاظ  كفيلة  ))فاملنبهات  فنيته  النص  متنح  اليت  البالغية  والركائز 
واستنفاره لدرجة يضحى فيها هذا املتلقي واقعا حتت سلطة التأثري الناتج عن املنبهات 
اليت تولدها الظاهرة اللغوية اليت تتحول إىل شحن املتلقي شحنا عاطفيا(( والتكرار 
هو أحد املنبهات األسلوبية يف النص . والقران الكريم يرد فيه التكرار على حنو 
مشخص ومدرك فنيا وبالغيا وكان التكرار نافذة ملن طعن و شكك مبرجعية القران 
ومأخذا  عيبا  التكرار  واصفني  اهلجري  والثالث  الثاني  القرن  يف  واإلهلية  السماوية 
القران  يف  املتشابهة  اآليات  لتوجيه  انطلقت  اليت  املؤلفات  تكفلت  وقد  القران  على 
لتوجبه التكرار وغريه من املتشابهات )ليس املقصود من التشابه آيات الذات والصفات 
والكرسي وغريها وإمنا اآليات املتقاربة يف اللفظ واملعنى وترد يف مواضع خمتلفة من 
القران(. التكرار يف القران الكريم يرد يف السورة الواحدة ويعطي داللة خاصة بها 
مثل فبأي آالء ربكما تكذبان يف سورة الرمحن وهو أمنوذج لتكرار أسلوب  وكذلك 
سورة )الكافرون( وكذلك تكرار الشرط يف سورة التكوير وهناك تكرار مفردة يف 
سورة: مثل مفردة )الناس( يف )سورة الناس( ويتكرر الصوت الواحد يف السورة الواحدة 
ترد  السورة فهذه األحرف  أوائل  املقطعة يف  القرآنية وكذلك األحرف  الفاصلة  مثل 
وتكرر يف السورة أكثر من بقية األحرف غري املقطعة وهي دائما من مضاعفات الرقم 
19  وهو أمر إعجازي . فهناك تكرار على صعيد السورة الواحدة ينبغي أن ينظر إليه 
وحده وهناك تكرار يرد يف اآلية الواحدة وهو فن اجلناس )ويوم تقوم الساعة يقسم 
اجملرمون ما لبثوا غري ساعة( تكرار املفردة وهناك تكرار الصوت يف اآلية الواحدة 
املهموسة  األصوات  فقد تكررت  إال همسا(  تسمع  فال  للرمحن  األصوات  )وخشعت 
)سكت فحثه شخص( مبا يتناسب مع مشهد اخلشوع واهلمس الصوت الرقيق وهناك 
تكرار األساليب على صعيد ما يسمى ب)أسلوب الفرتة( فآيات  القران الكريم تقسم 
إىل سور مكية وسور مدنية وهناك أساليب تتكرر يف اآليات املكية وال تتكرر يف 
واملدني  ملعرفة املكي  الكريم  القران  املدنية وكان هذا ضابطا عند علماء  السور 

فالقسم والشرط  يتكرر أكثر يف املكيات من السور القرآنية.  
وما  املفردات   تكرار  مثل  تكرار  هناك  سوره  مجيعا  بكل  القران  وعلى صعيد 
يساوي  بنحو  تتكرر  الكريم  القران  يف  املالئكة  فمفردة  العددي  اإلعجاز  يبحثه 
عدد الشياطني وكذلك الدنيا ومفردة اآلخرة تتكرر بنحو واحد واأليام تتكرر بنحو 
يساوي عدد أيام السنة 365 وعدد مفردات األشهر يتكرر بنحو يساوي عدد  األشهر 

د. سليم الجصاني

والبنى واألساليب والنصوص يهدف  التراكيب  تواتر معنوي في  التكرار هو   
وظيفيا لإليحاء والتوكيد على أمر ما فحضوره هذا حضور بالغي، من هنا نعرف 
المنهج األسلوبي  المنهجية المالئمة لدراسة هذه الظاهرة هي  أن األدوات 
فاألسلوبية تعتمد في أدواتها المنهجية على اللغة وأدواتها اللسانية )الصوت 
والصرف والنحو والمعنى( كميزان ومعيار لما هو متميز ويطرد ويتواتر من 

األشكال اللغوية بنحو يعكس فنية وبالغية المستعمل.

التكرار..
عند البالغيني

املنبهات كفيلة بإيقاظ 
وعي املتلقي واستنفاره 

لدرجة يضحى فيها 
واقعا تحت سلطة 
التأثري الناتج عن 

املنبهات التي تولدها 
الظاهرة اللغوية التي 
تشحن املتلقي شحنا 

عاطفيا

66 العدد 106- لشهر رمضان املبارك 1438 هـ



يف السنة 12 شهرا  واإلعجاز العددي باب واسع جدا.
إبليس تتكرر مرات عدة يف  وهناك تكرار القصة فقصة ادم واملالئكة وحكاية 
القران وكذلك قصة موسى اليت تتكرر كثريا وغريها ويف كل مرة هناك جوانب 
فنية ومقاصد معنوية وعرب ختتلف عن سابقاتها من قصص  ينبغي تسليط الضوء عليها. 
 إذن فالدراسة هي دراسة بالغية تعتمد على الوصف اللغوي لكنها أوال وأخريا هي 
للجدة واملعاصرة  املنهج األسلوبي احلديث  دراسة بالغية ويفضل أن تعاجل على وفق 
والقرتاب املنهج األسلوبي من البالغة وكما توصف األسلوبية )البالغة أسلوبية القدماء, 
واألسلوبية بالغة احملدثني( فضال على ذلك إن املنهج األسلوبي يعتمد اجلوانب اللسانية 
إىل  اقرب  وهو  واملعنى(  والنحوية  والصرفية  الصوتية  اللغوية  )املستويات  التحليل  يف 

التخصص اللغوي .

هناك أساليب تتكرر يف 

اآليات املكية وال تتكرر 

يف السور املدنية وكان 

هذا ضابطا عند علماء 

القران الكريم ملعرفة 

املكي واملدني

لطائف العارف يف اخطاء القوم الواضحة

قد يستعمل بعض كتابنا ما يستعمله ضعاف القصاصني واخذ يتسرب 
اىل كتاباتهم.  

مثاًل تقرآ عندهم استعمال كلمة رموش ويقصدون بها اهداب العني 
وهذا االستعمال غري دقيق  ألن الرمش يقصد به اجلفن واالهداب يف 
الشعر على اجلفن.. لذلك كان االحرى ان يستعملوا كلمة اهداب 

ال رموش.
وجند بعض الكتاب من يستعمل كلمة )عفش( وهي كلمة عامية  

ومعناها: ما جتمع من االثاث واالمتعة.
أما فصيح هذه الكلمة فهو: امتعة.

مضارع  يستخدم  حينما  الصواب  عن  يبتعد  من  الكتاب  من  هناك 
الفعل مثال على ذلك الفعل: عصى فان مضارعه: يعصي   بكسر عني 

الفعل، ومن غري الصواب فتحها لتصبح: يعصاه.
وامنا الصواب  نقول بكسر عني الفعل: يعصيه.

جند من الكتاب من غري املصريني َمن تأثر بالكتاب املصريني فيقول 
الفصيح، والفصيح هو ان  دبر فالن مقلبا لصديقه، وهذا ليس من 

نقول دبر له مكيدة، وكاد له كيدا.

د.خليل املشايخي
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مرتكزات املشروع احلضاري
وصراع  بل  وحوار  سباق  أمام  واحلضارات  األمم  يضع  مشروع حضاري  العلمي وضمن  فالتقدم 
حضاري يقتضي استحضار كل مقدرات األمة وإمكاناتها للحصول على موطئ قدم على ناصية 
هذا الوجود الفاعل، واملتحكم مبقدرات الشعوب من خالل التفوق الذي يضع قوانينه اليت ترّسخ 
التمايز بني الدول، املتقدمة واملتخلفة، دول العامل األول أو الثالث، دول مستكربة وأخرى مقهورة، 
ويف خضم هذا السباق املاراثوني الطويل، واملصريي، يقف العلم واألدب والثقافة والفنون كحجر 
زاوية حيدد معيارية احلسم يف هذا التنافس العاملي، الذي قد تنتابه الضرورات اىل التمّرد على 
القيم األخالقية والقانونية السائدة ـ حسب منطلقات وأماكن انبثاقها ـ فتتصاعد محى التفوق 
ووسائلها املبتكرة اىل ما يفوق اخليال. هذه املشاريع احلضارية هي مرتكزات بناء الدول اليت 

أ . رضاء صاحب الحكيم/جامعة الكوفة

 وأدواته اإلبداعية املتفوقة

البناء الحضاري...

ان دفع عجلة العلم واألدب والثقافة في اطارها الحضاري الى أمام ليست هي مهمة أو غاية 
المؤسسات  على  تقتصر  مسؤولية  وليست  وحدهم،  اإلبداعي  المجال  هذا  في  المختصين 
المولد  أو  المرجل  هذا  صميم  في  تقف  كانت  وان  واألكاديمية،  البحثية  والعلمية  التربوية 
للطاقة الفكرية والحسية التي تنتاب المجتمع وتحقق حاجاته الذهنية والحسية، معطية بذلك 
طاقة الوجود المادي والمعنوي في شكله الحضاري أبعاده الزمانية والمكانية، أي ماهيته في 
أمة لها مالمحها وتاريخها ومساحتها الفاعلة في الوجود االنساني، قادرة على اتخاذ حيز مؤثر 
في الخلق واإلبداع، عبر إعطاء اجابات وحلول لتداعيات الحياة فضال عن رسم الخطى الواثقة 
نظم  داخل  االنسانية  السعادة  من  مستوى  على  للحصول  والرفاه  واالرتقاء  التطور  سبل  في 
أوجد  حينما  الرباني  الخلق  غايات  محققة  لتستمر  ولدت  حضارات  لها  تؤسس  ان  استطاعت 

االنسان وجعله على األرض .

 املشاريع 
الحضارية هي 
مرتكزات بناء 

الدول التي تضع 
اطرها التشريعية 

والقانونية وأعرافها 
ولوائحها يف حدود 

الرؤية الحضارية 
ال الحاجات 

ومتطلبات البناء 
املادي فحسب

أ . رضاء صاحب الحكيم/جامعة الكوفة
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تضع اطرها التشريعية والقانونية وأعرافها ولوائحها يف حدود هذه الرؤية احلضارية، ال احلاجات 
ومتطلبات البناء املادي فحسب، فاحلضارة تعيش وتنمو فقط اذا ما توفرت البنى التحتية الالزمة 
والضرورية هلا، لتتشكل البنى الفوقية اليت حتدد معجل املسار والتفوق، وهو مسار تتوافق فيه 
العلوم االنسانية مع العلوم الصرفة دون اغرتاب مع بنية وثقافة اجملتمع وقيمه الراسخة يف الوجدان 
كالدين واألخالق واملوروث التقليدي، ولن يتحقق هذا البناء دون اعطاء جمال للجانب االبداعي 
حيزه كامال يف الرعاية واالهتمام ليحقق غايته يف اخللق الناجز ابداعا وحضورا انسانيا يستطيع 
ان يعطي اجابات شافية يف غري جماالت الوعي واحلسابات املنطقية اليت تتوقف فيها االجابات 

وتستعصي فيها احللول.
تساؤالت تداعيات الواقع

واذا ما أدرنا دفة التقصي والدراسة حنو واقعنا وما آلت اليه أحوالنا، ال بد ان تتبادر اىل اذهاننا 
تساؤالت عدة.. هل ان اجلهل والتخلف والفساد والقهر من مسات جمتمعاتنا وأقدارها اإلهلية ؟ 
وهل ان روح اخلنوع واالستكانة والكسل اليت تتربعم ليل نهار ومن كل اجلهات يف أرواحنا رغم 
كل عوامل العلو والتفوق اليت منَّ اهلل بها علينا هي مورثات طبيعية فينا، أم انها صنائع قوى أخرى 
استطاعت ان متد يدها اىل كروموسومات جمتمعاتنا لتنتج أجياال مشوهة عاجزة عن ابداع أي 
منهج حضاري حيقق السبق يف مضمار األمم املتالحقة يف ارتقائها ـ كما حيدث يف أمتنا العربية 
منذ عدة قرون خلت ـ تساؤالت حتتاج اىل إجابات، وأجوبة حتتاج اىل معرفة املسببات املنطقية 
وغري املنطقية يف حدوثها واستمرارها؟ ومتى سنبدأ باخلطوة الصحيحة ومن أي منطلق سنشعل 

مشعة يف عواملنا املظلمة اليت تستحق اللعن.
اغرتاب املبدع داخل وطنه

الغالبة  السمة  أوطانهم هي  وأدباء ومفكرين ومثقفني داخل وخارج  املبدعني علماء  ان اغرتاب 
والعقبة الكؤود لتجاوز حمنة نكوص أمة وانكسارها وفقدان هويتها واحتضار روحها، حينها 
ويف هذا االغرتاب والنأي عن الوطن ـ ماديا أو حسيا أو موضوعيا ـ تصبح اخلطى متهالكة لبناء 
أي شيء، فكل حركة وقرار خاوية من الفهم والعقالنية بل خاوية من الروح، روح ذلك اجملتمع 
اليت تستطيع فهم غاياته االنسانية املطلوبة وقناعاته املرجوة من الشرائع واللوائح والقوانني وقواه 
النابضة باحلياة، صاحبة القدرة اخلارقة والضرورية على تفسري كل التساؤالت الغيبية واملنطقية، 
احلاجات  اىل  املوجهة  البوصلة  فهي  والغايات،  املصال  وتشابك  التخندقات  على فض  والقادرة 

األساسية واألولويات والضرورات امللحة للبقاء والنمو والتفوق.
الدول عظمى بصفوتها

االرتقاء  فيها  يستطيعون  اليت  أماكنهم  يف  الصفوة  هؤالء  تضع  العظمى  الدول  كانت  لذلك 
نشاطاتهم  عليها  ترتكز  اليت  املؤسسات  مستوى  على  ليس  والعلمي،  االبداعي  النتاج  مبستوى 
أو مراكز البحوث اليت يستطيعون فيها العمل وتطوير الرؤية والبحث اىل أقصى ما ميكن أن 
يكون، بل يتعدى ذلك اىل تأمني مستوى عيش الئق هلؤالء املبدعني والعلماء واملفكرين وأسرهم، 
ألن التجربة االنسانية احلضارية أثبتت مرارا وتكرارا أهميتهم وضرورة استثمار وجودهم الثمني 

لبناء أمة عظيمة هلا حضورها وأهميتها بني األمم.
اإلبداع قرين الرفاهية واالهتمام

املعرفة  صروح  على  أمساءهم  وتطلق  النصب  هلم  فتضع  ومفكريها  مببدعيها  لتفخر  األمم  ان 
العلمية  املشاريع  وحتى  بل  واملؤمترات  والندوات  املهرجانات  أمساء  وتكون  والعمران،  والثقافة 
البحث  مناهج  يف  اإلبداعية  وجتربتهم  سريهم  تكون  بأمسائهم،  مطبوعة  والثقافية  والفنية 
لألجيال  ضوء  منار  لتكون  والنقدي  العلمي  والتحليل  واالحتفاء  بالتكريم  والتدريس حمفوفة 
يستقون منها عبري اجلمال ورصانة الوعي وصدق املوقف وقوته والقدرة على مواصلة طريق اإلبداع 
رغم كل الظروف واحملن.ان النتاج االنساني والعلمي الذي وصل الينا فأضاء لنا الدنيا وان كان 
يف ظروف مريرة وصعبة مر بها أغلب هؤالء العباقرة واملبدعني يف أزمانهم، اال ان هذا ليس مربرا 
أو دعوة عند البعض تطلق عن قصد يف البلدان املتخلفة لتبقى حتت نري جهلها وضعفها، مفادها 
ان العمل العبقري واملبدع ال يكون اال من خماض العسر والفاقة واألمل، وهي دعوة باطلة، اذا ما 
نظرنا اىل حجم التطور اهلائل يف أوجه احلضارة لدى األمم املتقدمة، وعرب براجمها الستقطاب أهل 
العلم واملعرفة واإلبداع واحتضانهم ورعايتهم رعاية خاصة للعبور بهم وبعقوهلم ومشاعرهم املرهفة 
االحساس اىل جادة التفوق والسمو، سيما وان بعض برامج الرعاية تلك تصل اىل مستوى يقرب 
اىل اخليال يف الرفاه والتكريم اذا ما قيس بواقع هؤالء النخب يف بلداننا اليت تذيقهم األمرين 
من ظروف القهر، أمنا وفاقة وحرمانا وحرية وكرامة، فضال عن بؤس يف ظروف يقدمون فيها 

نتاجاتهم اإلبداعية مبا يستحقون فيه حفاوة وتقدير االنسانية مجعاء.

هل ان الجهل 
والتخلف والفساد 
والقهر من سمات 

مجتمعاتنا 
واألقدار اإللهية، 

أم انها صنائع قوى 
أخرى؟

ان اغرتاب 
املبدعني علماء 
وأدباء ومفكرين 
ومثقفني داخل 

وخارج أوطانهم 
هي السمة 

الغالبة والعقبة 
الكؤود لتجاوز 

محنة نكوص أمة 
وانكسارها وفقدان 

هويتها واحتضار 
روحها
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والدته ونشأته:
العصر  مشاهري  من  النقدي  حممد  احلاج  بن  جعفر  الشيخ  هو 
العمارة  مدينة  يف  النقدي  ولد  الواسع،  باطالعهم  عرفوا  الذين 
واملعروف  والثراء  بالغنى  معروفة  اسرة  من  وكان  1303هـ  عام 
واالحسان وقد نشأ يف كنف ابيه الذي رعاه رعاية عالية وعنى 

برتبيته ونشأته كمثال لألدب واالخالق احلميدة.
ينقل صاحب شعراء الغري يف جملده الثاني صفحة73 :ولع بالعلم 
واألدب وهو طفل مل يبلغ العاشرة من عمره وما ان احس ابوه بولعه 
هذا حتى هيأ له االسباب اليت توصله اىل بغيته فهاجر اىل النجف 
األشرف مهد العلم ومنتدى االدب فانصرف املرَتجم له اىل حتصيل 
العلم واالختالف على اربابه ومل ميض زمان اال وقد اصبح مرموقا 
اخريا  واختص  الفضيلة  على  تسابقوا  الذين  اخوانه  مجيع  من 
املتوفى  اليزدي  كاظم  حممد  بالسيد  الفقه  درس  يف  باحلضور 
1337 هـ فانتهل من منريه العذب ويف االصول بالشيخ مال كاظم 
اخلراساني املتوفى 1331 هـ وباهليئة واحلساب وباقي الفنون على 
فيه  قومه  ان وجد  وما  الشهرستاني  الدين احلسيين  احلجة هبة 
النجف  اىل  منهم  فريق  وفد  حتى  املوجه  واملرشد  اهلادي  الدليل 
األشرف الستقدامه اىل مسقط رأسه وجرى ذلك عام وفاة والده 
املرحوم سنة 1332هـ والذي ساعده على رجوعه استاذه ومربيه 
العالمة اليزدي بعد ان عززه بالشهادات الناطقة بفضله واملعربة عن 

تفوقه ونبوغه واالطمئنان اليه يف معرفة الفقه والدين.
وما ان حل بلده حتى اخذ يوجه الناس اىل كثري من االمور اليت 
الرجل  فيه  الناس  فرأى  واالرشاد  والوعظ  باخلطابة  عنها  غفلوا 
الصال واملصلح والقائد املربي وانتفعوا به نفعا حببه اىل معظم 

الطبقات وانقاد لرأيه سائر وجوه البلد.
املناصب التي شغلها:

حني تشكل احلكم يف زمن االحتالل الربيطاني يف العراق احتاج 
القائمون اىل تعيني قضاة اثين عشرية تأخذ زمام االمور بالقضاء 
الشيخ  فكان  الغرض  هلذا  عدة  عناوين  عن  يبحثون  فأخذوا 
النقدي من مجلة من اختري لذلك لكنه امتنع امتناعا شديدا مع 

مجلة من امتنع من العلماء عن قبول ذلك غري ان اغلب الفئات يف 
العمارة اتفقوا على ان ال يقبلوا احدا سوى الشيخ النقدي ليتصدى 
باحلكم عليهم فأصروا عليه بالقبول لكن الشيخ قابلهم بالرفض 
وبعد كثر احلاح الناس عليه اضطر الشيخ النقدي للقبول حتت 
تأثري اخوانه واعيان بلده سنة 1337هـ وقبل استالمه هلذا املنصب 
سافر اىل بيت اهلل احلرام وعند رجوعه قوبل ببالغ التقدير والتبجيل 
واستمر الشيخ بالقضاء حتى عام 1343هـ حيث نقل اىل قضاء 
بغداد ثم اىل عضوية جملس التمييز ثم اىل قضاء البصرة ثم اىل 
قضاء كربالء ثم اعيد اىل عضوية جملس التمييز اجلعفري من 
اىل  فعاد  التقاعد  على  احالته  طلب  الزمن  من  فرتة  وبعد  جديد 
العمارة واشتغل بالتأليف ونشر الكثري من الكتب واملؤلفات ويف 
عام 1364 هـ صدرت االدارة امللكية بتعيينه قاضيا يف احملاكم 

الشرعية ثم نقل اىل عضوية جملس التمييز الشرعي ببغداد.
شهادة معاصريه:

ذكر الشيخ السماوي يف الطليعة ج 1 ص66 حيث قال: فاضل 
مشارك يف مجلة من العلوم واديب حسن املنثور واملنظوم ولد يف 
العمارة ومست به همته اىل التحصيل يف النجف األشرف وكان 
ابوه من ذوي اليسار وحميب العلم فوافقه على ذلك وسكن معه 
النجف األشرف فجد بهمة سامية وفهم مستقيم وصّنف يف علوم 

آلية ودينية وله نظم حسن.
وذكره ايضا صاحب احلصون يف جملده التاسع صفحة200 حيث 

اثنى عليه ثناًء كبريا ووصف شعره باحلسن.

الشيخ جعفر النقدي
شاعر وقصيدة

النجف  شعراء  من  النقدي  جعفر  الشاعر  يعد 
شاعريتهم  بغزارة  تميزوا  الذين  املبدعني  األشرف 
االدبية  للمكتبة  الثر  وعطاءهم  احاسيسهم  ورقة 
القى  الذي  الشعري  اسلوبه  وحسن  ادبه  خالل  من 
عاصروه  الذين  االدباء  كبّار  قبل  من  كثريا  اعجابا 

ووقفوا على نتاجه االدبي الوفري.

حيدر رزاق الكعبي
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شعره وشاعريته:
وللشيخ اخلاقاني رأي يف شاعرنا حيث وصفه يف جملده الثاني 
بالنظر اىل  بالقول: لعل حتدثي عن شاعريته يطول  صفحة75 
من  واستقائي  عليه  اختاليف  مدة  طيلة  اخذتها  اليت  معلوماتي 
الذين  الشعراء  ومن  ادباء عصره  اشهر  من  فقد كان  ينبوعه 
رمقهم اخدانهم وعولوا على خربتهم يف الفن فقد طرق كثريا 
النظم يف  اجاد  عاجلها غريه كما  من  ندر  اليت  املواضيع  من 
والنسيب  والغزل  واالجتماع  كالوصف  الشعر  ابواب  خمتلف 
واملدح والثناء وشعره ليس باملتكلف العقد وال باملبتذل العادي 
االعجاب  اىل  بالسامع  حتدو  مرونة  وجتلله  روعة  تعلوه  وامنا 

واالكبار.
وفاته:

1369هـ  عام  التاسع من احملرم  اليوم  النقدي يف  الشيخ  تويف 
يف الكاظمية يف حسينية آل ياسني حيث كان قد انعقد فيها 
من  النقدي  الشيخ  وكان  السالم  عليه  الشهداء  لسيد  مأمتا 
ابي  مصيبة  اىل  اخلطيب  بلغ  وحني  املأمت  ذلك  يف  احلاضرين 
عبد اهلل احلسني عليه السالم ذكر املؤرخون ان الشيخ النقدي 
تفاعل تفاعال كبريا مع هذه املصيبة حتى اغمي عليه من شدة 
البكاء وحني حّركه رفاقه وجدوه قد فارق احلياة فعم احلزن 
مدينة الكاظمية لفقده وشيعته النجف األشرف تشييعا كبريا 
اىل مثواه االخري حيث دفن يف اليوم العاشر من احملرم يف الصحن 

احليدري الشريف بني مرقدي اليزدي والسيد الداماد.
آثاره العلمية:

يف  املؤلفات  من  الكثري  النقدي  الشيخ  شاعرنا  كتب  لقد 
خمتلف اجلوانب االخالقية والفقهية واالدبية وبلغت مؤلفاته مبا 
يربو عن اربعني كتابا ومؤلفا منها )مواهب الواهب يف اميان ابي 
طالب( ومنها )الدروس االخالقية( و )غرة الغرر يف احوال األئمة 
السهلة  مسجد  )وفضل  و  والسفور(  )احلجاب  و  عشر(  االثين 
الضيم  و)اباة  و)تاريخ الكاظمني(  العقبى(  والكوفة( و)ذخائر 
املتأخر  القرن  وعلماء  النظري يف شعراء  و)الروض  االسالم(  يف 

واخلري( و )خزائن الدرر( وغريها من املؤلفات االخرى.
شوقًا إىل النجف..

ومن قصيدة طويلة له يف مدح امري املؤمنني )عليه السالم( اخرتنا 
منها هذه االبيات..

جرت دموع املعّنى من مـــآقيـــِه
                            شوقا إىل النجف األعلى ومن فيِه

وصّدعْت قلبه آالُم فـــــــــرقــــته
                             مقام قــدٍس حبــــاه الــــفخر باريــه

لدينه اختاره بــيـــتـــا وعّظــمـــــه
                             شــــأنا وشــاد علــى التقوى مبانيه

اجملد يركع تعظيما بساحـــــته
                             والفخر يسجــد إجـــالال بـــواديـــه

أرٌض مقدسةٌ مل خيش قاطــنها
                             ريب الزمان فحامي اجلار حيميه

فدى هلا نفس مشتاٍق بها كلٌف
                             يكاد يقضـــي أسـًى لــوال أمـانيه

يا منزال طال عهدي عن معاهدٍة
                             فبتُّ أحيي الدجى شوقا أناجيه

هويُت ماءك وهو السلسبـــيل غــدا
                                رحــيقــه حلـــريق القـــلــب يطفيــــه

هويت فيك مباني العلـــم مشرقـــًة 
                                منـــها تــــضئ عــــلـى الدنيا معانيه

هويت فيك كراما ُجّل غايــتهـــم
                                محاية الـــديـــن أو تــــأييد أهـــليــه

كأن أنفاسهم فيها قد امتزجت
                                أنفاس عيسى مليت القلب حتيــــيه

هـــويت فيـــك مـقاما للوصي مسا 
                                أفــق السماء مبن قد بات حيــويه

خري الورى بعد خري املرسلني ومن
                                لــم يــستقم دينــه لــوال مـــســــاعيه

كّشاف كرب رسول اهلل ناصره
                                حامي محى الدين فاني الكفر ماحيه

كم موقٍف قد كفى اهلل القتال به 
                              أهــل الــهدى إذ أبــاد الــغي مــاضيه

رّباُه خيــر الـــورى طفــــال فــــهل أحٌد
                             فـي الــدهر يشبــه مـــن طــه مــربــيـه

إن ُرّدْت الشمس من بعد الغروب له
                             فــلـيس ذاك عــجـــيـبا مــن مــعــالــيــه

هـــو اإلمــام الــذي عقـــُد الوالء جرى
                             يــوم ) الغدير ( لــــه مــــن عــند باريه

فبايعــــوه بــأمــر املـــصــطفى وغــــــــدا
                             مــن بــعـــــد بـــيـــعــتــه كــٌل يــُهــنـــيــه

فأنزل اهلل ذكـــرا ليــس يـــنــكــره
                            يف شـــــأن حيــدر إال مـــن يـــعـــاديــــــه

الــيوم باملــرتضى أكملـــُت ديــنكُم
                            ونــــعـــمـــيت لــكـــُم أتـــمـــمــتها فـــــيــه

ياصاحب العصر..
وله قصيدة يندب بها االمام احلجة عّجل اهلل تعاىل فرجه ..

اما وعيـــنيـــك ان الـــقــلب مـــكــــدود 
                                 مذ ساءني رزؤكم ما سرني عيد

ما العــيـــد اال بـــيـــوم فـــيه انـــت ترى
                                تلقى اليك مـــن الـــدنيا مقـــــــالــيد

ومتأل االرض قســطـــا بـــعـــدما ملئت
جــورا وقـــــد حل يف اعداك تنكيد                             

يا صاحب العصر ان العصر قد نقصت
                               اخـــيــاره وبــين االشــرار قــد زيدوا

وصــارم الـــغدر فـي اعــناق شيـــعتكــم 
                               قـــد جـــردتـــه األعادي وهو مغمود

اهلل اكبـــــر يـا بـــن العسكــــري مـــتى
تبــدو فيـــفرح ايــمـــان وتـــوحــــيـــد    

فديت صربك كم نغضي وانت ترى
                               مشــل الــزمــان بــه قـــد حــل تبديد

وذي نــــواظــــرنا تـــجري مـــدامعـــهــــا
                               ومــلــؤهــن مــن االرزاء تــســهــيــــــد

تاهلل مـــا انــعــقــدت يــومــا حمــافـلــنا
                               اال بــهــا مــأتــم للــسبــط مــعـقــود
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ويبدو أن هذا التحول النوعي يف فهم النص األدبي غري منقطع الصلة بانفتاح قصيدة احلداثة اليت 
يعد أحُد النقاد انفتاَحها أمام احتماالت التفسري أو حتى عدم اكتمال خطابها إمنا جيسد دعوة 
للقارئ يف املشاركة املنتجة، وجعله طرفًا من أطراف الفعل الشعري. و تقود مسة االنفتاح هذه إىل 
مزايا نوعية أخرى هلذه القصيدة منها ما يسميه بـ »التجميع واالقتباس« وهما يشريان إىل عالقات 

التجاور والتنافذ وبعض أمناط التناص األدبي.
قبالة ذلك أرى أن السؤال بشكل ُملٍِّح عن ريادة جديدة، نتمنى أن ينال شرفها الشعر العراقي، 
وحماولة البحث يف أسباب افتقادها وغيابها هو برأيي جهد حيقق هدفًا مزدوجًا، ففي الوقت الذي 
يفرتض فيه هذا السؤال قيمة كبرية ودورًا رياديًا لنص شعري ما، فإنه يضع هذا النص يف أطار 
حمدد يقيده، وحيد من استمراريته يف أْن يقوَل بوصفه رسالًة ابداعية، وسيحدد مساحة ضيقة 
ميكن أن حيقق النص فيها تفاعاًل مع نصوص الحقة أو متزامنة معه، ويكون دور القارئ هنا 
التحري عن جتليات )قوة( هذا النص )مؤثرًا( يف غريه. وذلك ما يهدد وجود القارئ احلقيقي وحيجم 
دوره أيضًا يف إعادة انتاج النص أو احلفر يف مرجعياته وعالقاته املتشابكة مع غريه من النصوص. 
ولعل يف كثري من الدراسات النقدية اليت قرأت النصوص الريادية لرواد قصيدة التفعيلة يف العراق 
ما يصلح مثااًل على ذلك، إذ رأت فيها تقليدًا كبريًا لبعض مناذج الشعر االجنليزي، يصل إىل درجة 
املطابقة يف اجلملة وتوزيع األسطر الشعرية يف فضاء الورقة، األمر الذي أوصل هذه الدراسات إىل 

نتيجة تشكك فيها حبداثة هذه الريادة وحقيقتها.
    ال شك أن البحث عن النص املغاير واختيار كل الوسائل واإلمكانيات املتاحة يف حماولة 
انتاجه أمٌر ضرورٌي لدميومة االبداع وحتوالته، من غري أن نشطب على املنجز السابق برمته، أو 
نلغي وجوده بدعوى جتاوزه، إذ ستنتهي مثل هذه القراءة إىل تصور خاطئ وقاتل؛ ذلك أن النص 
بطبيعته الرتابطية هو عبارة عن نقطة التقاء رؤوس أهرامات نصية كبرية، وال ميكن لوجوده أن 
يتحقق يف رؤية تستند إىل افرتاض أحاديته وتفرده منفصاًل عما سبقه أو جياوره أو حتى يلحقه 
من نصوص. وبدهي أن بعض أسباب التفاوت يف املستوى الفين للمنجز الشعري متأتية من متايز 
الشعراء يف االنطالق من لغٍة شبه خاصة يف الكتابة، وعلى هذا فإن أي كتابة شعرية ، ال شك، 
هي ترمجة ملوقف الشاعر ورؤيته وجتربته يف هذا اجملال، مضافًا إىل ذلك أن هذه الكتابة متثل 
حركة الذات باجتاه اآلخر بكل مصاديقه ، حركة منقبة / مكتشفة ، أو متسائلة أو جميبة 

/ مفسرة.
    وإذا ما أردنا أن نقرتب من أسباب غياب النص الشعري املتجاوز فإن املشكلة الرئيسة يف 
ذلك، كما أظن، تكمن يف طبيعة االنفتاح على اآلخر، وحتفيز فعل املثاقفة معه من أجل إثراء 
الرؤية اإلبداعية الذاتية ورفدها مبا يوسع أفقها وجيدده. ففي الكثري من أشكال العالقة مع 
اآلخر جند اختالاًل يف توازن فعل املثاقفة، منشؤه االنهماك يف االنصات لصوٍت وإهمال آخر من 
األصوات املتعددة اليت تتكون منها الظواهر. وتتوزع أسباب عدم اإلصغاء إىل األصوات األخرى بني 
التقصري يف إدراك أهمية املكّون املتعدد للظواهر ومنها اإلبداع الشعري، والتكاسل عن قراءته، 
وبني القصور يف القدرة على حتقيق فعل املثاقفة وقراءة الظواهر قراءة طباقية، باصطالح إدوارد 
سعيد . وعلى ذلك فإن النظر إىل النص املتجاوز الذي نسعى إىل ختليقه جيب أن يتم على وفق ) 
النظر من خالل( اآلخر الذي ال ميكن إنكار وجود جتلياته وأشكاله املتعددة، وضرورة االتصال 

به والتواصل معه.

* أن بعض أسباب 
التفاوت يف 

املستوى الفني 
للمنجز الشعري 

متأتية من تمايز 
الشعراء يف 

االنطالق من لغةٍ 
شبه خاصة يف 

الكتابة

* أن البحث عن 
النص املغاير 

واختيار الوسائل 
واإلمكانات املتاحة 
يف محاولة انتاجه 

أمرٌ ضروريٌ 
لديمومة االبداع 
وتحوالته من غري 

أن نشطب على 
املنجز السابق 

برمته

أ.م.د. علي مجيد البديري/  كلية اآلداب/جامعة البصرة

من الصعب جدًا أن نتحدث عن ريادات شخصية ونحن ندرك مدى اشتباك 
الكينونات المتعددة التي تتشكل منها ذات المبدع، أو عن نٍص ريادي في 
عن  التفاعلي  اإلبداع  إلى  الدعوة  ملحوظ،  وبشكل  فيه،  تنتشر  بدأت  عصر 
آليات جديدة للتواصل بين  طريق اإلفادة من تقنيات الحاسوب في تطوير 
النصوص واستحداثها من جانب، وبين متلقيها من جانب آخر، ويصبح فيها 

)النص المفرّع( بدياًل من النص بمفهومه القديم.

َّموتُ الريادة يف الشعر..!
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معراج السماء اىل قبته
شعر: شاكر القزويني

ما الضياُء ما َزهُوُه ما الُنضاُر
بيُت َوْحٍي وكلُّ شيٍء مَجيٍل
وليٌّ إماٌم  مشكاِتِه  سرُّ 
ُمْذ َدحى األرَض والِدما راِسياٌت
امَلنايا ُقلوِع  يف  فاَز  الذي 
فرقداه والَرحى  الُقْطُب  انَُّه 
َتَدّلْت منها  والُشموُس  ُقبٌَّة 
أمنياٍت عْن  َيُفزُّ  ُصْبٍح  ُحْلُم 
عليِه مشٌس  والرُباُق  فرقٌد 
َنِديٍّ قلٍب  ُعذوِق  من  أضلٌع 
َصْوُب وحِي َحبٌل َمتنٌي َتسامى
َرْت ساِعداُه عْن خاِفَقيِه مَشّ
َحطيٌم            َوْعٌر  والُدروُب  ساِئٌر 
َلبيٌب َمْسِجٌد وِفْكٌر  والبنى 
ُمْسَتنرٍي صاِلٍ  ُكلُّ  َحْوَلُه 
ُسدوال ْت  ُمدَّ والِدماُء  آَثُرُوا 
واجَتَبْوا للِفِرْنِد َقْلبا َصبوحا
َغيوٌر َنْزٌف  والِنطاُق  َفْتَوٌة 
َجْذَوٌة مْن َلظى الَنبينَي فيِهم
َتِقيٍّ لوصٍل  خّداٌم  سادٌة 
َجنٌَّة ذابوا ُخّشعا يف َشذاها
ُهْم َغماٌم مْن َدمَعٍة قْد أفاَضْت
أماٍن مْن  َرْوَضٌة  واألواويُن 
َخصيٌب عيٌد  واألكفُّ  ُقبٌَّة 

وامَلساُر َتراَصفْت  قلوٌب  ذي 
والردى حرٌز يف الدما يستجاُر

وازدهاُر   ُنبوَءٌة  َثراُه  يف 
واختياُر موعٌد  واحمَلاريُب 
ُتداُر راَحَتْيِه  يف  واحَلياُة 
الِشعاُر َص احلقَّ والَرغيُف  حَمَّ
والُغباُر هاِمدا  الكوُن  دوَنها 
فناُر   كفٌّ  لألناِم  َبْت  ُذهِّ
وامَلزاُر إسراُءُه  َقْوٍس  قاَب 

الِثماُر     َحَنْتها  َسْجَدًة  أْوَرَفْت 
الِفقاُر َحباُه  للُعال  َسيٌِّد 
ِنزاُر منه  َضجَّ  قد  وحٍي  نوُر 
وامَلداُر ُمسَتْوَحٌش  والزماُن 
ِنثاُر     وُنوٌر  َصْحُنها  فاطٌم 
إواُر َدْهٍر  ُخطوُب  أْنَضَجْتُهْم 
واحلصاُر دروُبُهْم  فتناَمْت 
فالَتضى احَلْشُد بالَردى حني ثاُرُوا
فساُرُوا ِسّرا  الُطفوُف  َعْبأْتُه 
وانتصاُر َمواكٌب  كربالٌء 
امَلناُر فطاَل  قـَْنرَبا  اقتَفْوا 
غاُروا حنَي  إماَمٌة  فاْجَتَبْتُهْم 
ُمثاُر َرواٌق  ُهْم  الشبابيِك..  يف 
وثاُر وُحلٌم  الَورى  فيها  الَذ 
َنهاُر ُكلِّ ُلبٍّ  يف  ُخلٍد  مشُس 

73





إعداد:
قسم الشؤون النسوية

 شعبة اإلعالم النسوي

* صيام شهر رمضان وآثاره النفسية

 * املرأة العاملة يف شهر رمضان

* الذهب واملرأة .. ومتطلبات الحضارة 

* تشجيع االطفال على الصيام يف شهر رمضان



آراء متعددة
يف جولتنا لالطالع على ابعاد هذا املوضوع التقينا بنساء ورجال 
فاضل  الذهب: حممد  شراء  على  اإلقبال  حول  آرائهم  ملعرفة 
)مدّرس( يقول: إن الذهب من املعادن الثمينة، سهلة التخزين، 
فهو ال يتلف مبرور الوقت وله مثن وقيمة يف كلِّ وقٍت، يستطيع 

ان يقتنيه ميسوري احلال.
باملقولة  ابو سجاد فصدر كالمه  يف حني خيتلف معه احلاج 
اآلتية : خيترب الذهب بالنار وختترب املرأة بالذهب، ثم قال: إذا 
كونه   االصفر،  عليها  سلط  وخلقها  املرأة  دين  معرفة  اردت 

الذهب  تقتين  قدميا  النساء  كانت  قال:  ثم  النساء،  يسحر 
لغرض التزّين به يف البيت، فحسب؛ وليس أمام الناس مراعاة 
لشعور البعض ممن ال ميلك قوت يومه، وقد تغرّي الوضع اليوم 
فتكون مبثابة  العمل  اىل مكان  الذهب  ارتداء  إطار  فتوسع 
ديننا  بطبيعة  حممود  غري  أمر  وهو  األجانب،  أمام  العارضة 
وجمتمعنا، وذهب ابو سجاد إىل أن  َمن يرى أن شراء الذهب 
َكثر  يف الوقت احلاضر إذا قورن بالسابق قد َوِهَم فقد كانت 
النساء سابقا تقتنيه بكميات أكرب وال تظهره اال وقت احلاجة.

شراء  على  اإلقبال  أن  ترى  جامعية(:  )ُأستاذة  زينة  الدكتورة 
الوضع  حتسن  بسبب  السابق؛  من  أكثر  هو  اليوم  الذهب 
املرأة  وكانت  للمرأة،  مجاال  يضفي  والذهب   ، االقتصادي 
تتزين به منذ القدم، فأهمّية الذهب تنطلق من قيمته املادية، 
ولرمبا هو وسيلة لالطمئنان عند املرأة املتمكنة ماديا حتاول 

ان ترضي به احساسها هذا.
قّوته  يفقد  ال  الذهب  تقول:  جامعية(  )طالبة  اخلاقاني  زينب 
أحُد  إنه  قيل  اذا  أما  اإلقبال،  سبب  وهذا  الزمن،  طال  مهما 
وسائل التجمل فهذا ليس سببا أساسيا، فإن السبب األساسي 
بغريه  تتجمل  أن  للمرأة  وممكن  املالية  قيمته  يف  يكمن 
)املصوغات  أو  الربازيلية(  )املصوغات  املقلدة  كاملصوغات 
الفضية والكريستال( إىل غري ذلك، وتفكر بعض النساء أن 
الذهب سنٌد هلا اذا ما تعرضت للظلم من أزواجهن، فيكون هلا 

معينا اذا ما هجرت أو طلقت.
احلاجة ُأم عبد: امرأة كبرية يف السن خربتها السنون واأليام، 

الذهب واملرأة .. 
              ومتطلبات الحضارة 

رملة الخزاعي

ما  او  للنساء  كمهر  شرائه  على  الناس  ويقبل  التزين،  لغرض  ويستعمل  الثمينة  المعادن  من  الذهب  يعدُّ 

من  انطالقا  والوجاهة،  الناس  بين  بالغنى  للتفاخر  مدعاة  فهو  الغرض  هذا  غير  وفي  )النيشان(،  بـ  يسمى 

مقولة: )زينة وخزينة(، وهو عادة قديمة موروثة كانت ترى فيه منفعة، إال ان تقلبات السوق وهبوط وصعود 

األسعار وارتباطها بأجندات عالمية، أضاع كل هذا فضال عن كونه نوع من اإلكتناز الذي نبذه األسالم وأكد 

على هذا النهج سيد األوصياء حينما قال: )) َفوَ اهللَِّ ما َكنزْتُ منْ دُنْياُكمْ تبرًا وَ اَل ادَّخرْتُ منْ َغنائمها 

وَْفرًا((، كما رفضه االقتصاديون لتجميده رأس المال دون منفعة..

للمرور على هذه الظاهرة واثرها في المجتمع استطلعنا عددا من اآلراء لتبيان وجهة نظرهم حول الذهب 

كمعدن نادر وثمين وعالقة الناس والمجتمع به:
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كانت لنا وقفة عندها ملعرفة سبب إقبال املرأة على الذهب، 
ماال  كونه  اىل  باإلضافة  الذهب  يعشقن  النساء  إن  قالت: 
يسدُّ متطلباتهن فُيَعدُّ زينًة للمرأة حتى أمهاتنا كانت تقول: ) 

الذهب زينة وخزينة فعليكن به(.

العفاف زينة املرأة
العلوية أم سجاد: االستاذة يف احلوزة العلمية تقول: ان الذهب 
وبريقه من مغريات احلياة تظن بعض قصار النظر من النساء 
انه زينة هلن، بينما ال زينة للمرأة بقدر عفافها وطهرها وحسن 
خلقها بني أسرتها وجمتمعها، تنال به احلضوة والقبول واجلاه، 
واال فما نفع الذهب حينما تفقد املرأة تلك القيم الفاضلة يف 
جمتمعها، وللمرأة ان تتزين مبا ال يضيق عليها حياتها وحياة 
زوجها وأطفاهلا، فرتبية األوالد بأحسن السبل والعلوم هو جاه 
ومنزلة رفيعة فضال عن انه أقرب للتقوى، وعمال ننال به رضى 

اهلل تعاىل.
العلوية أم حيدر: املنتسبة للعتبة العلوية املقدسة تطرقت اىل 
مسألة األمان من جراء اقتناء الذهب: قائلة : أجد من الغريب 
ان تعترب بعض النساء اقتناء الذهب مدعاة لألمان والطمأنينة، 
وهل األمان اال باهلل تعاىل، فمن يتمسك بتقوى اهلل ونهج حممد 
له،  يدعون  لألمان  سبب  عن كل  يستغين  القويم  بيته  وآل 
فبهذا النهج يتحقق األمان وتسود السعادة، وحنن نشاهد يف 
كل يوم تقلب احلياة، وكيف تصبح االموال والكنوز أثرا 
بعد عني جملرد حدث عابر، كما اني أجد ان التفاخر بغرض 
ويف  املتعففات  األخوات  بعض  أمام  زائل  الدنيا  أغراض  من 
كل مكان أمر ينيب عن قسوة قلب وال مباالة وقد نهانا عنه 
رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وأمري املؤمنني وعرتتهم من األئمة 
املعصومني عليهم السالم عن فعل هذا، بل ان األمر بلغ يف هذا 
املعنى يف رمي بقايا الطعام اليت ال يستطيع اجلار تناوهلا أمام 

انظاره كيال نبث يف قلبه احلسرة واألمل على الفاقه وعدم 
االستطاعة.

االدخار خري من االكتناز
الذهب  اقتناء  مسألة  اىل  أشارت  احلكيم:  رضاء  االستاذة 
من منظور اقتصادي، قائلة: ان اكتناز الذهب والفضة على 
الناحية  يعد ظاهرة متخلفة من  فيه  املرأة  الرغبة عند  عظم 
االقتصادية فهو يؤدي اىل إضعاف وعدم منو الرأمسال القومي 
عكس  على  الوطين  االستثمار  ومسار  حجم  حيدد  الذي 
الوطنية مما  والبنوك  باملصارف  األموال  ايداع  وهو  اإلدخار، 
يسهم يف رفد وتعظيم حجم املدخر الوطين أي رأس املال الذي 
تقوم به االستثمارات من صناعات ونشاطات اقتصادية تدفع 

بعجلة التنمية اىل امام.

الذهب والصحة والصناعة
من اجلدير بالذكر وحنن نضع الذهب املعدن النفيس حمور 
حديثنا هنا أن نذكر ما سجله التاريخ يف احلضارة املصرية 
لعالج  املعدن  يستعلمون هذا  القدمية حيث كانوا  والصينية 
من  كثري  يف  النقي  الذهب  فاستعملوا  االمراض،  بعض 
الرتكيبات ملعاجلة امراض القلب وداء املفاصل وذلك لقدرته 
على تنشيط الدورة الدموية وحماربة االلتهابات، كذلك يدخل 
الذهب يف الكثري من الصناعات بسبب صفاته الفلزية النادرة 
على  ولقدرته  اخلارجي،  احمليط  مع  وتفاعله  تآكله  بعدم 
التوصيل الكهربائي، مما جيعله عنصرا رئيسيا يف الصناعات 
دائرة  أو  جهاز  خيلوا  فال  والعسكرية،  املدنية  اإلتصاالتية، 
واحلاسبات  )اهلاتف(  اجلوالة  كاألجهزة  منه،  كهربائية 
الشخصية وأجهزة التلفاز وغريها من االستخدامات الضرورية 

للحياة.
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هلا  عبادات  الناس  على  وتعاىل  سبحانه  اهلل  فرض  لقد 
تزكية  ويف  واجملتمع،  الفرد  إصالح  يف  وآثارها  مقاصدها 
األصل  يف  كانت  العبادات  وهذه  القلوب  وإصالح  األنفس 
شعائر تعبدية حمضة واجبة األداء مهما قصر إدراك اإلنسان 
دومنا شعور  له  رمبا حصلت  اليت  وأثارها  مقاصدها  إلبعاد 
منه، إال إن العلم بهذه املقاصد يزيد القائم بها اطمئنانا لعظم 
أمرها، وان الفقه بآثارها يضاعف من مثارها يف نفس فاعلها 
وإحدى هذه العبادات الصيام وهو كما نعرف اإلمساك عن 
الشيء، وشرعا: اإلمساك عن املفطرات من طلوع الفجر اىل 

غروب الشمس بنية.
ومقوم  وخلقية،  روحية  تربية  شاملة،  مدرسة  هو  الصيام 
للسلوك، ومعني على الرقابة واحملاسبة الذاتية، ومن دواعي 
التكافل االجتماعى، كما أن فيه منافع عديدة فهو وقاية 
وعالج لكثري من األمراض النفسية والبدنية ولقد أثبت ذلك 
علماء الطب يف العامل، وهذا شريطة أن يصوم املسلم الصيام 
والشراب  الطعام  يف  والتبذير  اإلسراف  عن  بعيدًا  احلقيقي 
العظيم  اهلل  وصدق  وحنوها،  واحللويات  الدهون  والسيما 
ُكنُتْم  ِإن  لَُّكْم  َخرْيٌ  َتُصوُموا  )َوَأن  يقول:  إذ  خبلقه  العامل 

َتْعَلُموَن()سورة البقرة، اآلية:184(. 
فالصيام كما أوردنا فيه فوائد عديدة ال ختتصر على الصحة 
أخرى  جوانب  اىل  تتعداها  وإمنا  لإلنسان  والبدنية  النفسية 
الشهوات،  الدرجات وتكفري اخلطيئات، وكسر  رفع  ففيه 
وتكثري الصدقات، وتوفري الطاعات وشكر عامل اخلفيات، 

واالنزجار عن خواطر املعاصي واملخالفات 

اليت يرتكها  النفسية  باآلثار  يتعلق  ما  العديدة  منافعه  ومن 
النفس  عالج  وسائل  أهم  من  يعترب  فهو  الصائم  نفسية  يف 
والغضب  واالكتئاب  القلق  مثل  أمراضها  من  العديد  من 
باألمراض  الطب  واليت تسمى عند علماء  واإلثارة  والصخب 
النفسية، فالصائم هلل عز وجل، القارئ للقرآن، والقائم بالليل 
واملستغفر باألسحار، واملتبتل بالدعاء إىل اهلل عز وجل، ترتاح 
االنفعال  قليل  ويكون  والفرح،  باالطمئنان  ويشعر  نفسيته، 
وآله،  عليه  اهلل  صلى  اهلل  رسول  بوصايا  ملتزمًا  والغضب 
ومن ناحية أخرى يساعد على العالج من األمراض النفسية 
العصبية  مثل مرض األكزميا  البدنية  األمراض  بعض  ومن 
من  ولذلك جند كثريًا  والقلب،  والضغط  والكلى  والثعلبة 
واملشروبات  األطعمة  من  بالتقليل  املرضى  يوصون  األطباء 
وفى  فعاليته،  الدواء  أن حيقق  حتى ميكن  االنفعال  وعدم 
األطرونى  حافظ  حممد  الدكتور  يقول  اخلصوص  هذا 
أستاذ الطب النفسي باجلامعات املصرية: )إن الصوم يعاجل 
أحد االختالالت النفسية للمسلم إذا توافرت له قوة اإلرادة.. 
الثقة  املسلم  نفس  يف  يرتك  الصوم  بأن  القول  ويستطرد 
التنافس احملموم على  والسكينة واألمن، ويباعد بينه وبني 

متاع الدنيا(.
املصادر:

القرآن  يف  العبادة  مقاصد  اهلل،  عبد  يوسف  ناصر  -م.م 
الكريم.

-حبث منشور بعنوان الصيام واحلماية الصحية والعالج من 
األمراض

صيام شهر رمضان وآثاره النفسية
د. خديجة حسن علي القصري
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بني العمل وأعباء املنزل..

 املرأة العاملة يف شهر رمضان

وسرور  بلهفة  الكريم  رمضان  شهر  اجلميع  يستقبل 
والتقرب  والطاعة  للعبادة  للتفرغ  الفرصة  اغتنام  حماولني 
إىل اهلل سبحانه وتعاىل، وتسعى املرأة بصورة خاصة  لتوفري 
الروحاني  اجلو  خبلق  أسرتها  ألفراد  الرمضانية  األجواء 
داخل املنزل، وتوفري املستلزمات املنزلية كافة من تنظيف 
املنزل والوقوف يف املطبخ لعمل أنواع خمتلفة من املأكوالت 
عاملة   املرأة  كانت  إذا  متاعبها  عن  ناهيك  واملشروبات, 
اليت  واألعباء  املسؤوليات  من  الكثري  تتحمل  بذلك  فهي 
تشكل ضغوطا نفسية وبدنية، فال بد أن تسعى لتقسيم 
وقتها بني العمل خارج املنزل والعبادة واملهام املنزلية, والشك 
إن مسؤولية املرأة العاملة تزداد وتكرب خصوصا يف شهر 
املرأة  عاتق  على  مسؤولية كبرية  وتقع  الكريم,  رمضان 
العاملة لكونها تسعى إىل التوفيق بني العمل والبيت وأيضا 
تأدية أعمال الشهر الكريم، وبعض النساء تستطيع حتمل 
تلك األعباء وإرضاء عائلتها وإكمال إعماهلا املنزلية على 
أمت وجه إضافة إىل الذهاب إىل العمل كل يوم، أما بعضهنَّ 
أثناء الصيام  فتلجأ إىل  فال يستطْعَن حتمل تلك األعباء 
على  للتغلب  األمثل  احلل  أن هذا هو  أجازات وجتد  أخذ 
صعاب املسؤوليات اليت تثقل كاهلها يف هذا الشهر، ويف 
لكنها يف  وجه  أمت  على  املنزل  أعمال  تقوم  احلالة  هذه 
ربات  ترى  املقابل  ويف  املنزل,  خارج  أعماهلا  تهمل  الواقع 
البيوت أن شهر رمضان ال ميثل مسؤوليات زائدة، ولكنه 
حيتاج إىل تنظيم وجدولة للمسؤوليات املطلوبة منها جتاه 

بيتها وأبنائها حتى ال تتهم بالتقصري ..
أعماهلا  وترتيب  وقتها  تنظيم  إىل  حتتاج  العاملة  فاملرأة 
وخاصة خالل شهر رمضان املبارك حتى تستطيع التوفيق 

بني أسرتها ومنزهلا ومسؤوليات عملها. 
اليت  النصائح  من  جمموعة  سيدتي  لِك  نقدم  يأتي  ما  ويف 
خالل  واجلهد  الوقت  توفري  يف  لتساعدك  إتباعها  ميكنك 

الشهر الفضيل:-
بأنواع  أسبوع  ملدة  الوجبات  من  قائمة  بتحضري  قومي    -
االطعمه اليت تريدين تقدميها لإلفطار حتى ال تضيعي الكثري 

من الوقت واجلهد بالتفكري. 
املواد  مجيع  لشراء  للتسوق  معني  وقت  بتخصيص  قومي   -
وأيضا  األخرى,  املنزل  واحتياجات  األطعمة  لتحضري  الالزمة 
ميكنك شراء  جمموعة من اخلضراوات وحضريها وقطعيها 
والبامية كما ميكنك عصر كمية  والفاصولياء  كالفول 
كافية من الطماطم واحفظيها يف أكياس حبجم وجباتك 

يف الثالجة.
والدجاج  اللحوم  من  بتقطيع كمية كافية  أيضا  قومي   -
وقومي بتوزيعها حسب احتياجك هلا و احفظيها يف أكياس 

قابلة للغلق ليسهل عليك استخدامها فيما بعد.
- ميكنك حتضري كمية من املعجنات كالفطائر الصغرية 
و السمبوسك ولفائف اجلنب، والكبة احملشية وورق العنب 
عندما  للطهي  جاهزة  لتكون  الثالجة  يف  وحفظها  امللفوف 

حتتاجينها.
للحلويات(  املخصصة  )الشرية  القطر  من  كمية  -جهزي 
احلاجة  عند  الستخدامها  الثالجة  يف  جاهزة  بها  واحتفظي 

ولتسرع من وقت جتهيزك للحلويات .
أما إذا كانت ثالجتك صغرية وال تتسع لكل شيء فيمكنك 
حتضري كميات قليلة وتكرار العملية نفسها عند احلاجة أو 

خالل عطلة نهاية األسبوع مثاًل.

آالء علي



تشجع  اليت  االجواء  توفري  على  االسرة  حترص  ان  الضروري  من 
الطفل على اداء فريضة الصيام يف شهر رمضان املبارك وخصوصا 
اذا كان الصيام االول له وذلك من خالل اشاعة البهجة يف ارجاء 
البيت حتى يشعر الطفل بأهمية الشهر الفضيل واختالفه عن بقية 
للصيام  االستعداد  يف  اهاليهم  مع  مشاركتهم  ان  وكما  الشهور، 
تهيئتهم  يساعد يف  واملعنوية،  الدينية  وقيمته  أهميته  واحلديث عن 
على الصيام، ومبجرد االستعدادات االسرية للشهر الفضيل واظهار 
الفرحة بقدومه يساعد على حتبيب وتشجيع األطفال على الصيام 

حتى اذا مل يبلغوا سن التكليف الشرعي.
ابنائهم تدرجييا وهم يف سن صغري  تعويد  الوالدين  لذا جيب على 
يبدا من السادسة على الصوم فال مانع من صومه اىل الظهر، ثم إىل 
العصر، ثم إىل املغرب، ويصوم يومًا ويفطر يومًا، ثم يومني ويفطر 
ثم ثالثة وهكذا بالتدريج حتى بلوغه التكليف الشرعي و يكون 
قادرا على صيام شهر رمضان كامال، وكما جيب على االهل ان 
يستثمروا شهر رمضان لغرس بعض القيم واملبادئ السامية يف نفس 
الطفل مثل االمتناع عن الطعام والشراب وحتمل االمتناع عن األكل 
الرحم  وصلة  وجل  عز  املوىل  وارضاء  الطاعات  على  الصرب  يعلمنا 
الكذب  وعدم  والصدق  والصالة  واالمانة  الفقراء  على  والعطف 
اهلل  وبني  بينه  فالصوم  املراقبة  نعلمه  وكذلك  احملتاج،  ومساعدة 
وال أحد غري اهلل يراه، وهنا نستطيع أن نقوي يف نفس الطفل معنى 
افضل  االطهار)عليهم  بيته  واهل  اهلل  رسول  وجدنا  وهلذا  املراقبة، 
ُثون أولياء األمور على تربية األبناء على تعاليم  السالم والصالة( حَيُ
دينهم منذ وقت مبكر من أعمارهم كي ال َيشق األمر عليهم حني 

البلوغ. 
امرا  يعد  الصيام  على  الطفل  تشجيع  ان  العلمية  الدراسات  اثبتت 
صحيا من الناحية اجلسمانية والسلوكية بشرط ان يكون الطفل 
سليما وال يعاني من اية امراض مزمنة، حيث يعمل على اراحة اجلهاز 
السحور  وقت  على  والرتكيز  الداخلية  اجلسم  واعضاء  اهلضمي 
وان حتتوي املائدة على وجبة غنية باملواد النشوية حتى متد الطفل 
بالطاقة فرتة النهار وحتافظ على مستوى السكر يف الدم وحتميه 
من اعراض الصداع واالرهاق وكما جيب ان حتتوي على احلليب او 

مشتقاته إلعطاء الطفل احتياجاته االساسية من الكالسيوم وجيب 
االقالل من املخلالت واالغذية الغنية بالدهون واحللويات يف وجبة 
السحور ألنها تزيد من احساس الطفل بالعطش يف الصيام، هناك 
بعض االرشادات لألهل لتشجيع وتعليم اطفاهلم على الصيام منها: 

* ادخال السرور اىل قلب الطفل عن طريق االفتخار مبا يقوم به 
واشعاره بان صيامه امر رائع ومفخرة للعائلة بأكملها وان صيامه 

هو اجناز مهم االمر الذي يعني على حتفيزه واستمراره. 
طعام  إعداد  يف  بنت  كانت  اذا  وخصوصا  الطفل  مشاركة   *
اإلفطار كرتتيب املائدة، وذكر أن هذا العمل البسيط له عظيم 

األجر عند اهلل سبحانه وتعاىل.
السحور  أو  اإلفطار  يف  األسرة  أمام  عليه  والثناء  الطفل  مدح   *
ألن هذا سريفع من معنوياته ويشجعه على متابعة الصيام يف األيام 

التالية.
* اخلقي جوا من املنافسة إذا كان لديِك أكثر من طفل مع مراعاة 

عدم تأنيب الطفل الذى ختلف عن الصيام. 
دخول  أسباب  من  سبب  وأنه  الصيام  فوائد  عن  معه  احلديث   *
اجلنة، وأن يف اجلنة بابًا يسمى الريان يدخل منه الصائمون وأنه 

فرض علينا لكي نشعر مبدى جوع الفقراء.
األطعمة  من  خيتاره  ما  بإعداد  اإلفطار  يف  الطفل  مكافأة   *
واحللويات والعصائر، ولكن ال نبالغ يف املكافأة حتى ال يرتبط 

الصيام بذهن الطفل بالطعام.
* حناول أن نشغله خالل فرتة الصيام بالنوم او ببعض األعمال مثل 
يلفت  الكارتون، فهذا  أفالم  ومتابعة بعض  الكريم  القرآن  تالوة 
انتباهه عن الشعور باجلوع ويساعده على مقاومة العطش يف الصيام. 
يواصل  والدوخة، ال جتعلوه  والصداع  باإلجهاد  الطفل  إن شعر   *
الصوم باإلكراه حتى ال يتسبب ذلك يف بغضه للعبادة، أو يتسبب 
ليس من  وهو  ونفسية،  أو يف مضاعفات مرضية  الكذب،  له يف 

املكلفني، فينبغي التنبه هلذا، وعدم التشدد يف أمره بالصيام. 
األطفال  أمام  سنًا  األصغر  األطفال  إطعام  عدم  على  احلرص   *

الصائمني وذلك مراعاة ملشاعرهم كي ال تضعف مقاومتهم.

ابتهال عباستشجيع األطفال على الصيام يف شهر رمضان
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كلما تأملنا يف مضامني العبادات 
أو تفكرنا يف روح العبادة تبني لنا 
فوائد كثرية ، وذلك يف أي جمال 
كان ويف أي عبادة من العبادات 
والزكاة  والصيام  الصالة  فإن، 
اإلنسان  على  اهلل  فرضها  واحلج 
يف  وجناتهم  الدنيا  يف  لصالحهم 

اآلخرة. 
النفسية كثرية  الصيام  وفوائد   
حاله  حسب  مؤمن  كل  يعرفها 
بهذه  تذكري  ولكم  وروحانيته 

الفوائد :ـ 
1( تهذيب للنفس وصقلها. 

2( تدريب إجيابي ومتوازن ومقنع 
للمؤمن. 

3( القدرة على ضبط الشهوات. 
4( تقوية اإلرادة والعزمية. 
5( التحكم يف السلوك. 

ومعرفة  باملسؤولية  الشعور   )6
قيمة اآلخرين. 

وتنمية  الداخلي  تقوية احلس   )7
الضمري. 

كخصلة  الصرب  ممارسة   )8
محيدة ومثمرة. 

كافة  يف  النفس  جماهدة   )9
االجتاهات. 

اإلميانية  الدوافع  تنمية   )10
وحب  الرمحة  من  واألخوية 

الفقراء. 
النفسية  والراحة  11( االطمئنان 

الكاملة. 
12( القدرة على مواجهة احلاالت 

النفسية املؤملة. 

لكي خنلق توازنا يف امورنا خالل شهر رمضان املبارك هناك مفاتيح للسعادة وضمان لألجر 
وفق خطوات مدروسة اذا ما متعنا يف الروايات الواردة عن املعصومني عليهم السالم سنجدها 

واضحة جلية ونلخصها بهذه املفاتيح اخلمسة :
1 – جتنب العشوائية يف النظام العبادي:

ال شك ان شهر رمضان هي الفرصة الساحنة للتقرب من اهلل اكثر من صالة وصيام وصدقة 
وصلة رحم وقراءة القرآن والذكر وغريها من العبادات لكن نصيحتنا لك هنا اال تكون 
عشوائيا يف العبادة احضر ورقة وقلما اآلن وقم برتتيب وتنظيم عبادتك تصاعديا من اول يوم 
اىل آخر يوم يف شهر رمضان حتى حيدث التدرج املنطقي مع بيات نية االستمرار ملا وصلت 

اليه اىل ما بعد شهر رمضان .
2 – صلة االرحام

واهلك  اسرتك  بني  فيما  الرتابط  قوة  وهي  الكريم  الشهر  هذا  لك  يعطيها  جديدة  فرصة 
واصدقائك واقاربك واعادة روح التوازن االجتماعي مع كل من حولك فبإمكانك التجمع مع 
عائلتك على وقت اإلفطار وكذلك مشاركة اصدقائك واقاربك وايضا جريانك يف يوم افطار 
مجاعي خارج املنزل حتى جتدد وتغذي روحك االجتماعية من جديد قم بوضع ذلك يف جدولك 
الزمين ايضا يف رمضان وكيف تثبت عليه ولو بالقليل بعد شهر رمضان رغم انشغالك الكبري 

سواء يف حياتك العملية او غريها. 
3 – تكوين عادات إجيابية

بإمكانك اكتساب عادات اجيابية كثرية يف شهر رمضان فكما يقول علماء النفس ان 
العادة تتكون بشكل تام يف مدة اقصاها 21 يوما متصاًل وكذلك ال تتحكم فيك اذا 
العادات  وايضا  النظرية  بتلك  العادات اإلجيابية تكتسب  ان  اي  يوما متصال   21 تركتها 
السلبية ترتك بنفس النظرية االوىل باإلستمرار والثانية بالرتك وعدم فعلها وانت يف هذا الشهر 
تكتسب عادات كثرية على مدار 30 يوما مستمرًا فعليك استغالل ذلك التوقيت يف جلب 
العادات اإلجيابية من قراءة وصالة وذكر ورياضة وغريها من العادات اإلجيابية وترك مجيع 

العادات السلبية يف املدة نفسها. 
4 - بث االمل :

يف رمضان حتديدا تنتشر اإلجيابيات واحلب والتسامح بني الناس بدرجة كبرية اكثر من اي 
شهر آخر فعليك ان تركز يف هذا الشهر الكريم على كل ما هو اجيابي فكما تعلم ان 
اي شيء تفكر فيه وتركز عليه ينتشر ويتسع من النوع نفسها وترى منه الكثري فلو ركزت 
فقط على السعادة واحلب والتسامح وروح التعاون اليت سرتى منها الكثري يف شهر رمضان 
بإذن اهلل جتدد فيك االمل والطاقة اإلجيابية اليت غابت عنك كثريا بسبب االحداث اليت منر 

بها اآلن وكثرة املشاكل واالنفالت األخالقي الذي يقل نسبيا يف شهر رمضان .
5 – كن مبادرا لفعل اخلري 

عليك ان تبدأ بنفسك وتكن فاعال وليس مفعوال به ابدأ بكل ما هو اجيابي فبادر بالسؤال 
وال تنتظره من احد بادر بكل ما هو اجيابي وابدأ من اآلن وال تنتظر شهر رمضان وعليك 
بنية االستمرار فرمضان فرصة لتعديل وتغيري سلوكك فيما بعد وليس يف هذا الشهر فقط 

فهو انطالقة اىل التغيري لكل ما هو افضل يف مجيع جوانب حياتك.

هدى عزيز هادي

مفاتيح 
رمضانية

الفوائد النفسية 
للصائم

غدير غانم
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إعداد:
هشام أموري ناجي

أمري الربكاوي

إضاءات إعالمية..

مرجعية االعالم املتخصص يف تعامله مع الحدث

استخدام زيت الزيتون يف عالج تصّلب الشرايني و الذبحة الصدرية

كشف جديد يقلب املوازين عن كيفية تكون الذاكرة

ملاذا تعدّ املرأة حادة املالحظة أكثر من الرجل؟



ال شك ان االعالم اجلماهريي قد فرض 
الظاهرة  طبيعة  على  ضخمًا  تطورًا 
يف  واضح  بشكل  يربز   ، االتصالية 
الناحية املهنية التخصصية ، فنالحظ:

املهين  التخصص  اىل  1-االجتاه 
اإلعالمي  ، سواء من حيث االداة او من 
نشاطه  اليها  ينتمي  اليت  املرحلة  حيث 
يف ديناميات عمليات االتصال ، )إعداد 

صياغة او نشر الرسالة (.  
العملية  ضبط  أو  الرقابة  2-جعل 
اجلماهريي  اإلعالم  يف  االتصالية 
باسم  املهنة  ممثلي  بواسطة  مباشرة 
من  ان  تعين  اليت  الذاتية  الرقابة 
وحده  هو  االتصالية  للعملية  ينتمي 
وهو   ، الضبط  مزاولة  يستطيع  الذي 
لعملية  نظرته  يف  بعد  فيما  يتناوله  ما 
النقطة  يف  نتناوهلا  سوف  اليت  الرقابة 

الالحقة .
االتصالية  العملية  فهم  هذا  ويفرتض 
يف  وكذلك  هيكلية،  كحقيقة 
املختلفة،  الديناميكية  ابعادها 
تستقل  ان  مبجرد  االتصالية  فالرسالة 
الذاتي  وجودها  متلك  مرسلها  عن 
واهليكلي لكنها ال تستقل عن الرسالة 
وظيفيًا، وهذا ما نراه خبصوص ظاهرة 
رد الفعل اليت تعين ان الرسالة إذا مل 
فالبد  بآخر  أو  بشكل  هدفها  حتقق 
أن تعقبها رسالة أخرى واحدة او اكثر 

حتى تنتهي بتحقيق اهلدف .
وتفرتض عملية االتصال ان هناك عامال 
بني  الرموز  و  املفاهيم  من  مشرتكا 
املستقبل حبيث ان كالهما  و  املرسل 
اىل   – معني  قسط  يف  ولو   – ينتمي 
املفاهيم  و  العناصر  فيها  تتحد  تقاليد 
الدائرة  املشرتكة و ان مل توجد هذه 

عملية  وحتقق  خللق  امكانية  فال 
االتصالية.

فقد يكون  االتصال،  وتتنوع أشكال 
فرديًا او مجاعيًا من حيث املرسل وقد 
حيث  من  مجاعيًا  او  فرديًا  يكون 
)فردي  أربعة  مناذج  له  أي  املستقبل، 
مرسل، فردي مستقبل، مجاعي مرسل، 

مجاعي مستقبل(.
بتطور  الناحية اهليكلية اخلاصة  ومن 
مراحل  بني  منيز  االتصالية  العملية 

مستقلة وهي: 
استعداد  حول  ترتكز  األوىل:  املرحلة 
صاحب الرسالة لنقل حقيقة او فكرة 
مفاهيمها  وبسط  للجمهور،  تصور  او 
ويسعى  املطلوب،  األثر  حتقق  حبيث 
املرسل الكتشاف خري وسيلة وخري أداة 
تسمح بإرسال الرسالة، ويصوغ الرسالة 
يف لغة قد تأخذ صورة الفعل املادي او 
املعنى  وبهذا  القولية،  التعبريات  صورة 
يصري االتصال سلوكًا، فهناك مرسل 
وآخر  املباشر،  غري  السلوك  اىل  يلجأ 
واضحة،  صرحية  الفاظًا  يستخدم 
وقد يفضل ثالث اللجوء للواقعة أو اىل 
اإلشارة يعرب بها عن مفهومه و أهدافه.

الرسالة،  انطالق  الثانية:  املرحلة 
فاالتصال ليس حقيقة من جانب واحد 

أنه ال يعرب عن  بل من جانبني، مبعنى 
ملستقبلها،  مرسل  من  تصدر  رسالة 
وإمنا هناك رد فعل من جانب املستقبل 
يأخذ شكل رسالة أخرى من املستقبل 
يسميه  الذي  وهذا  املرسل،  اىل  تتجه 
التعقيب  يعين  الذي  الفعل  رد  العماء 
املصدر  لنفس  تعود  أوىل  رسالة  على 
مدى  العودة  ضوء  على  تتحد  حبيث 
النتائج  حيق  من  األوىل  الرسالة  جناح 
وطبيعتها من حيث التفاعل وهذا يعين 
ليست  الرسالة  فبداية  معينة،  نتائج 
حقيقة  اساسًا  هي  بل  فردية  حقيقة 
اجتماعية وجناحها يتوقف على ذلك و 
خضوع  وجيب  تقنن  ان  جيب  الرسالة 
تتحدد  وهذه  التقنني  رموز  عملية  فك 
باحلقيقة االجتماعية مبعنى ان اجملتمع 
هو الذي يعطي لكل رمز يف الرسالة 
معنى او داللية معينة، والرسالة مبجرد 
خروجها و انفصاهلا عن شخص املرسل 

فإنها تستقل هيكليًا كما اسلفنا
املباشر  االثر  تدرس   : الثالثة  املرحلة 
عملية  حتليل  اخرى  بعبارة  او  للرسالة 

االتصال من الناحية الديناميكية.
------------------

املصدر: اإلعالم و الراي العام لـ)د. سناء حممد 
اجلبوري(

أوال: التخصص و املهنية يف مجال اإلعالم

إضاءات إعالمية..
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مرجعية االعالم املتخصص التفاعلي و االبداعي مع احلدث 
والتعامل معه وفق مرجعية حمدده تبعده عن اي مزاجيه او 
عفوية او ذاتية وميكن حتديد عناصر هذه املرجعية على 

النحو التالي 
1-القوة الذاتية للحدث نفسه : اعالميا ليس كل حدث 
معينة  ومعطيات  مقومات  ميتلك  الذي  هو  فاحلدث  خربا 
ترفعه من مرتبة احلدث اىل مرتبة من نوعية خمتلفة وهي 
اخلرب الصال للنشر . تتوقف عملية احلدث واحلكم عليه 
احلدث  هذا  ميتلكها  اليت  الذاتية   القوه  عناصر  على 
وابرزها ضخامة احلدث واالثار املرتبة عليه و الشخصيات 
الفاعلة فيه و الشرائح االجتماعية املهتمة به ونوعية مصادره  
ومستواها . من املؤكد وجود اهمية ذاتية موضوعيه لكل 
حدث بغض النظر عن اية عوامل اخرى قد تؤثر يف النظرة 
املتخصص  وتقييمه وجيب ان حيرص االعالم  اىل احلدث 
الذاتية للحدث و ان يأخذها بعني  القوه  على احرتام هذه 
االعتبار يف عملية تقييم احلدث و ان ال يتجاهلها متاما ألي 

سبب من االسباب 
من  االعالمية  الوسيلة  موقف  وبالتالي  الناشر  2-موقف 
اجلماهريية  االعالمية  املؤسسات  ان  املؤكد  من  احلدث: 
اساسا  معينة   واقتصادية  فكرية  مؤسسات  عن  عبارة 
و  االجتماعية  القوى  مصال  وخدمة  مشاريع  خدمة  يف 
السياسية االقتصادية اليت متلكها و توجهها و بالتالي فان 
هذه املؤسسات ترى احلدث و تنظر اليه وتقيمه ليس جمرد 
ال  ومبا  نظرها  وجهة  من  وامنا  موضوعيا  او  حمايدا  او 
الوسيلة  له ميثل موقف  للواقع وفهمها  رؤيتها  يتعارض مع 
اخذها  اليت جيب  اهلامة  احلقائق  احدى هذه  من احلدث 
بعني االعتبار ألنها تشكل عنصرا هاما يف مرجعية التغطية 

االخبارية .
3-السياق العام الذي جرى فيه احلدث: ميثل كل حدث 
كائنا حيا له ماضية وحاضره ومستقبله وتتعذر عملية فهم 
احلدث وبالتالي تقييمه ومعاجلته  اعالميا بعزله عن سياقه 
وحصره يف حلظته الراهنة، ان من شان هذا إن يفقر احلدث 
وحيرمه من مصادر خصبه و غناه وقوته االعالم املتخصص 

التفاعلي واالبداعي وهو االعالم الذي يرى احلدث ويفهمه 
ويعاجله وفق سياقه اخلاص و املتميز .

االعالمية  املادة  تكتمل  ال  باحلدث:  املعين  اجلمهور   -4
اال بتلقيها وبالتالي فان املتلقي يشكل ركنا اساسيا من 
املتخصص  االعالم  حيرص  االعالمية،  الرسالة  اركان 
االبداعي و التفاعلي على ان يضع ضمن عناصر مرجعتيه 
لفهم االحداث وتقييمها ومعاجلتها نوعية و طبيعة اهتمام 
ومواقف و اجتاهات اجلمهور كما حيرص على ان تكون 
التغطية وفق جمرى تفاعلي يصب يف انشغاالت اجلمهور و 

اشباع حاجاته االعالمية. 
5-شخصية ونوعية الوسيلة االعالمية و املدرسة الصحفية 
من  وتتنوع  االعالمية  الوسائل  تتعدد  اليها.  تنتمي  اليت 
حيث املدرسة والنوع والشخصية وبالتالي من حيث اجملال 
االجتماعي او االقتصادي او الثقايف ومن حيث اجلمهور الذي 
تستهدفه وترتك شخصية ونوعية الوسيلة اثارها اهلامة على 
جممل النشاط االعالمي وخاصة ما يتعلق بنوعية االحداث 

اليت تهتم بها وتغطيها وبكيفية هذه التغطية .
تعطي القراءة االولية هلذه العناصر انطباعا مفاده ان عناصر 
هذه املرجعية متناقصة اىل درجة يتعذر التوفيق فيما بينها 
. ويف هذا االستنتاج الكثري من احلق و املنطق . ولكن 
جوهر االبداع االعالمي يف هذا اجملال يكمن يف البحث 
عن اليات تضمن جتاوز هذه التناقضات و التغلب عليها ويف 
على  ومبدع  بشكل خالق  تطبيقها  و  االليات  هذه  اجياد 

كل حدث .
ولذلك نرى ضرورة و اهمية ان ينجح االعالم املتخصص يف 
فهم هذه العناصر وادراكها بعمق شديد وفهم ارتباطاتها 
ومن ثم اجياد حل هلذه املعادلة املؤلفة من عدة جماهيل هذا 
احلل الذي جيب ان حيرتم كل عنصر من هذه العناصر 
وتنوعها  العناصر  يعرف هذه  وان  ياخذ بعني االعتبار  وان 
وتكاملها يف ان واحد . ميثل موقف الوسيلة من احلدث 
احد احلقائق اهلامة اليت جيب اخذها بعني االعتبار النها 

تشكل عنصرا هاما يف مرجعية التغطية االخبارية. 

ثانيا: مرجعية اإلعالم املتخصص..
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ان مما متيزت به شاشة التلفاز يف مثانينات وتسعينات القرن 
وان  املختلفة،  بأنواعها  اهلادفة  الربامج  كثرة  هي  املاضي 
الذوق  عن  ال خترج  انها  اال  سياسيًا  مغرضا  بعضها  كان 
العام، فكانت الربامج املعروضة على الشاشة قد مت فحصها 
العربية  االعمال  من  والنصوص  املشاهد  وحذف  مسبقًا 
املتبعة  والتقاليد  القيم  تتوافق وتتالءم مع  اليت ال  واالجنبية 
الربامج  ان  اىل  اضافة  عام،  بشكل  العراقي  يف جمتمعنا 
واملسلسالت املنتجة حمليا واليت كانت ُتسّوق اىل حمطات 
وتلفزيونات عربية نتيجة ملا حتمله من مضامني وطاقات فنية 
وانتاج على مستوى عاٍل قلما جند مثيال هلا يف الدول العربية.

برامج هادفة :
ان الصبغة العامة اليت متتعت بها اغلب الربامج التلفزيونية 
تلك  حتتويها  اليت  الرسالة  بطبيعة  االهتمام  هي  السابقة 
الربامج وخباصة برامج االطفال اليت نقلت ادب الطفولة اىل 

عامل آخر يبعث على التسلية والثقافة العميقة.
اضافة اىل برامج اخرى اهتمت بفئة الشباب كالرياضة يف 
برنامج  وكذلك  عامًا،  ثالثني  عرضه  استمر  الذي  اسبوع 
العلم للجميع الذي ترك بصمة علمية على مجوع غفرية من 
االربعاء  يوم  من  التاسعة  الساعة  ينتظرون  وهم  العراقيني 
ملشاهدة حلقة جديدة منه للتعرف على احدث ما وصل اليه 

العلم من تكنلوجيا وصناعات وغريها من االخبار العلمية.
مل  العراقية  الفضائيات  من  العشرات  تواجد  ومع  اليوم   
تستطع أن تنتج برناجما علميًا واحدا خمتصا كالذي ُقدم 

يف  الرياضة  االطفال،  سينما  الصغري،  املرسم  هوز،  ابجد 
واملسلسالت  الربامج  من  وغريها  للجميع..  العلم  اسبوع، 
التلفزيون  شاشة  على  عُرضت  التي  واملسرحيات  الدرامية 
ممن  جعلت  املاضي  القرن  من  االخرية  العقود  يف  العراقي 
عرض  ضاربًا  االعمال  تلك  لرؤية  يتوق  الوقت  ذلك  عاصر 
الحائط كل ما ينتج االن من برامج وافالم ومسلسالت على 
الرغم من االمكانات الهائلة التي تتوافر عليها هذه االعمال 

الفنية واالعالمية.

الحنني ملشاهدة الربامج التلفزيونية

 هشام اموري ناجي

 القديمة
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نشاهد  العراق، كما مل  تلفزيون  على شاشة  السابق  الوقت  يف 
فضائية واحدة اهتمت بعامل الطفولة وقدمت برناجما ينمي هذه 
الثروة املهمة اليت تركناها تشاهد الفضائيات املختصة باألطفال 

و حتمل مساوئ عديدة كالعنف واملشاهد اجلنسية املخلة.   
دراما مثالية.. وجيل مميز: 

مرت الدراما العراقية منذ انطالقها بالعديد من الفنانني املبدعني 
والكّتاب والنقاد الذين تركوا بصمة واضحة يف التاريخ الفين على 
الرغم من الظروف الصعبة اليت مرت بالبالد، وقد قدم التلفزيون 
والتلفزيونية  واملسرحية  السينمائية  االعمال  من  كثريا  العراقي 
اجلمهور  اذهان  يف  عالقة  وشخوصها  احداثها  بقيت  واالذاعية  

يتذكرها ويشتاق ملشاهدتها كثري من العراقيني مرة أخرى.
 وقبل ان يسود االنرتنت كانت هنالك فئه من الناس تسعى لشراء 
الفنية  االعمال  على  حتتوي  اليت  املدجمة  واالقراص  االشرطة 
القدمية لتكرار مشاهدتها ملا حتتويه من  افكار واداء وقدرات 
عالية ال تقل مهارة عن االعمال العربية االخرى اليت القت حضورا 

وشهرة.    
تراجع يف االداء والنص واالنتاج:

مع التقدم احلاصل يف جمال االعالم واالتصال واالنتاج السينمائي 
اللبنة  يعّد  الذي  الفين واالدبي  باألداء  العامل رافق ذلك تقدم  يف 
االوىل ألي مشروع فين يتم انتاجه يف املؤسسات االعالمية والفنية، 
الرغم من ذلك يالحظ يف اآلونة االخرية تراجع كبري يف  وعلى 
اذا ما قورنت مع  العراق  انتاجها يف  الفنية اليت مت  أداء االعمال 
اذ  الكّتاب  اقالم  يف  الكبري  للضعف  وذلك  القدمية  االعمال 
كانت نصوصهم ركيكة فارغة من مضامني رسالية حتمل يف 
طياتها هموم وحمن الشعب طوال ثالثة عقود من احلرمان واجلور، 
وبدل ان حتتوي على رسائل تهدف اىل حل املشكالت االجتماعية 
ومتتني العالقات الودية بني الناس وابراز التقاليد واالرث احلضاري 
للعراق اجتهت اقالم بعض الكّتاب إلظهار وتسويق صور العنف 
والقتل واجلرمية واالحتيال ملبية بذلك رغبة مؤسسات اعالمية او 

منتجني هلم اجندات خارجية ومآرب اخرى.
هذا الرتاجع يف االداء مل يرتك للنتاجات االعالمية والفنية العراقية 
االعمال  جانب  اىل  العربي  السوق  يف  نفسها  تفرض  ألن  فرصة 
وال  االسوء  العراقي  االنتاج  وبقي  واخلليجية  والسورية  املصرية 

يشهد تعلقا من املشاهدين له كما يف السابق . 

اهلل  قسمه  مبا  وأرض  عندك،  مبا  متتع 
لك، وكن مبتهجًا مبا متلكه، وال تكن 
من الذين يبحثون دائمًا عما وال ميلكون 
طويلة  متلكها  ال  اليت  األشياء  فقائمة 
جدًا. فمهما امتلكت من متطلبات احلياة 
ومن أمالك و اموال، ومهما صرت زعيما 
او ملك امللوك ، فإن القائمة تبقى كما 

هي وال تتغري كثريًا.
ولرمبا تقول: إذا حصلُت على بعض املال، 
وبعض  القوة،  وبعض   ، الوجاهة  وبعض 
اجلمال، وبعض األوالد . فسوف اكتفي 
بذلك واعترب نفسي سعيدًا وال احبث عن 
املزيد غري أنك اآلن متلك الكثري فلماذا 
ال تكتفي بذلك وال تعترب نفسك سعيدًا 
بينما تستعرض مع نفسك األشياء اليت ال 
متلكها ، وتزرع يف نفسك الكآبة بسبب 

ذلك ؟.
هنالك رواية تقول ) يف النعم انظروا اىل 
من حتتكم ويف املصائب انظروا اىل من 
الطبيعي  الطريق  هو  (.هذا  فوقكم  هو 
لكي نرضى مبا منلكه ونسعد به بدل 
ونتحسر  عندنا  ليس  ما  نتمنى  نظل  ان 

عليه.
)سعادة   : السالم  عليه  علي  اإلمام  يقول 
السعادة  .ألن  والرضا(  القناعة  يف  املرء 
تنبع من قدرتنا على التكيف مع أوضاعنا 
وظروفنا، والتمتع مبا منلك ، وال تنبع من 

اجملهول الذي لن يأتي.
يقول أحد الكتاب هناك سبيالن لكي 
نكون سعداء: فإما أن نقلل من حاجاتنا، 
فكالهما  إمكاناتنا،  من  نزيد  أن  أو 
اإلمكانات  زيادة  وألن  رغباتنا.،  حيقق 
مبا  القناعة  فإن  دائمًا  متوفرة  ليست 

عندنا هي الوسيلة املتاحة للسعادة .
حبياتك  تتمتع  كيف  كتاب)   : املصدر 

وتعيش سعيدًا(

سعيد بما تملكه
انت الحنني ملشاهدة الربامج التلفزيونية
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املواد  ترسب  نتيجة  الشرايني  تصلب  حيدث 
الدهنية بني طبقات وانسجة جدران الشرايني، 
مما جيعلها غري قادرة على التمدد او االنبساط 
اي  مواجهة  على  قادرة  غري  تكون  وبالتالي 

زيادة يف ضغط الدم .
الشرايني  بتصلب  االصابة  احتمال  ويزيد 
حيث  اجلسم  وزن  زيادة  مع  القلبية  واالزمات 
يصاحب ذلك يف معظم االحيان ارتفاع مستوى 
واالصابة مبرض  الدم  ضغط  وارتفاع  الدهون 

السكر. 
خطورة تصلب الشرايني :

اىل  يؤدي  الكلية  تصلب شرايني  الُكلى:  يف 
وصول  عدم  بالتالي  و  الدم  ضغط  يف  ارتفاع 
حيث  الكليتني  اىل  الدم  من  كافية  كمية 

يؤدي ذلك يف النهاية اىل الفشل الكلوي 
باملخ  الدموية  األوعية  انفجار  اىل  ذلك  يؤدي  قد  املخ:  يف 
باملخ  احليوية  املراكز  يف  شلل  او  النصفي  الشلل  وحدوث 

كمركز الكالم او السمع او البصر.
يف القلب : تضيق األوعية الدموية للقلب ويسبب ذلك نقص 
كمية الدم اىل عضلة القلب حيث يقل نصيبها من الغذاء 
الصدرية  بالذحبة  واألوكسجني، وجيعلها عرضة لإلصابة 

وقد يؤدي ذلك اىل هبوط يف عضلة القلب.
يف االطراف: خاصة يف االطراف السفلى . والرجال أكثر 
عرضة من النساء مبا يقدر حبوالي مخس مرات يف تعرضهم 
لإلصابة بتصلب شرايني االطراف . و من اعراض ذلك املرض 
حدوث االم متقطعة يف مسانة القدم أثناء السري ، وهذا االمل 
يشبه ذلك الذي حيدث اثناء انقباض عضلة الرجل يف العوم 
... وقد تدفع اآلالم املريض اىل ان يتوقف عن السري ليأخذ 

قسطًا من الراحة .
أما الذحبة الصدرية :

الدم  من  كافية  كمية  وصول  لعدم  نتيجة  حتدث  فهي 
القلب بالطاقة الالزمة  احململ باألوكسجني إلمداد عضلة 

النقباضها .
ومن اسبابها : إصابة الشرايني املغذية للقلب بتصلب أو زيادة 
الضغط  وعوامل   ، بالدم  الكولسرتول  و  الدهنيات  نسبة 
النفسي ، كما تلعب السمنة دورًا كبريًا يف نسبة حدوث 
تأثريًا  اجلسماني  والكسل  للخمول  ان  كما  املرض  هذا 

كبريًا يف حدوث الذحبة الصدرية .
ومن أعراضها : أمل يف الصدر عادة يف الثلث األوسط فيه 
، ويتفرع هذا األمل ليسع الرقبة ، ومنطقة فم املعدة كما 
قد يصل اىل الذراعني معًا . ويزداد هذا األمل شدة مع زيادة 

اجملهود العضلي و التعرض لنوبات الربد .
وقد وجد أن املداومة على تناول زيت الزيتون يساعد على 
منع تصلب الشرايني و بالتالي يقي اجلسم من خطورة هذا 
أخطار  من  اجلسم  وكذلك حيمي   ، مضاعفاته  و  املرض 

حدوث الذحبة الصدرية . 
اسرار العالج بزيت الزيتون:34

استخدام زيت الزيتون يف عالج تصلب الشرايني و الذبحة الصدرية

إن حواسك املتمثلة يف التذوق و الشم ما هي اال مؤشرات ممتازة سوف 
احلواس،  بهذه  لالرتقاء  اسع  بها،  ثق  لك  بالنسبة  أفضل  هو  ملا  تقودك 
وتدريبها جيدًا، واحرص على االلتفات اليها، ان كنت تتناول ما تظن أنه 

جيد بالنسبة لك حتى ان مل تكن حتبه، فهذا يعين انك ال تستمع اىل 
نداء جسدك، إن تناول أطعمة ال حتبها بدعوى ان هناك شخصًا 

بعيدًا كل  بدوره  يعترب  جيدة  ألنها  بتناوهلا  نصحك  قد  آخر 
ان  تدرك  ان  هو  اهم شيء  ان  اليه  نرمي  عما  البعد 

الطعام الذي تتناوله جيب ان يكون متوافقا مع 
حواسك ومتفقًا مع جسدك، إن تناول 
الطعام هو احدى متع احلياة العظيمة، 
ال  الصحي  الكعام  ان  لك  اوكد  و 
يتطلب بذل اي تضحيه وال جيربك على 
االستغناء عن املتعة حتى ان ختليت عن 

االطعمة اليت حتبها االن.
         )الصحة و الدواء من الطبيعة :17(

تناول الطعام  وفق حواسك و ليس عقلك
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داء السكري )مرض السكر( هو حالة تنشأ عندما يطرأ خلل على 
الطريقة اليت ينظم اجلسم بواسطتها تركيز السكر يف الدم ويؤدي 
ذلك يف حالتني : ازدياد السكر يف الدم )فرط سكر الدم( أو قلة 
السكر يف الدم )نقص سكر الدم( فإذا طال أمد إحدى احلالتني 
فقد ينجم عنها فقدان الوعي ، ورمبا موت املصاب يف نهاية االمر 
على ان فرط السكر يظهر عادة بالتدريج حبيث يندر أن يصادف 

املسعف االولي مصابًا يف هذه احلالة .
ويتحتم على داء السكري ضبط مستوى السكر يف دمهم بعناية 
أو  بواسطة موازنة كمية السكر يف غذائهم مع ُحقن األنسولني 
أقراص األدوية وان اكثر مرضى داء السكري ومن بينهم األطفال 
يتعاطون عالجاتهم مرتني او ثالث مرات يف اليوم و ياكلون كمية 
مناسبة من االنواع املالئمة من الطعام و نتيجة لذلك فإن الكثريين 
منهم حيملون معهم ابرًا للضرب حتت اجللد و قوارير االنسولني او 

غريها من االدوية بشكل دائم .
نقص سكر الدم

إذا أخذ مريض داء السكري كثريًا من االنسولني حقنا او اكل 
قلياًل جدا من الطعام او فاتته وجبة او ان احلركة احرقت ما لديه 
من السكر فان تركيز سكر الدم ينخفض ويؤثر هذا االخنفاض 
على الدماغ و إذا طال امده او كان اخنفاضه شديدًا فإنه يؤدي اىل 

حدوث فقدان الوعي لدى املصاب و رمبا موته
األعراض و العالمات 

-قد يشعر مريض داء السكري بالوهن و الدوار و يدرك ان مستوى 
السكر لدية منخفض 

-قد يرتبك املصاب ويصبح كالتائه و رمبا يصبح عدوانيًا .
-يصبح اجللد لديه شاحبًا مع عرق غزير 

-سرعة النبض

-يصبح التنفس سطحيًا و التنفس بدون رائحة 
-قد تبدأ األطراف باالرتعاش 

-قد يتدهور مستوى االستجابة لدى املصاب بسرعة 
املعاجلة 

تصحيح توازن السكر مع االنسولني بأسرع ما ميكن و اذا كان 
املصاب فاقدا و عيه اعمل على نقله بسرعة اىل املستشفى 

من  قطعًا  فورًا  اعطه  البلع  على  قادرًا  و  واعيًا  املصاب  اذا كان 
السكر او شرابًا حملى او شوكالته او غريها من املآكل احللوة 
احلالة  اذا حتسنت  و  لديه  الدم  يف  السكر  مستوى  ترفع  لكي 
بعد بضع دقائق اعطه املزيد من املأكل او االشربة احللوة وانصح 

املصاب باستشارة الطبيب 
اذا كان املصاب فاقدًا وعيه طبق عليه املعاجلة العامة للمصابني 
بفقدان الوعي واطلب العون الطيب واعمل على نقل الصاب بسرعة 

اىل املستشفى. 

اإلسعافات يف داء السكري )مرض السـُكرّ(

الجلوس على األرض أفضل :
ثين  على  يعمل  األرض  على  اجللوس  ان  العلمية  البحوث  أثبتت 
املفصل حتى النهاية ، واىل أن تصل الركبة اىل الصدر له فائدة 
صحية مثل اجللسة املفضلة لتناول الطعام حيث تثين إحدى الرجلني 
بشكل كامل ، واألخرى بشكل جزئي او اجللسة الشهرية اليت 
عظمة  رأس  وتكون   ، الرجالن  تنفرج  حيث   ، الرتبيعة«   « تسمى 
الفخذ املستديرة قد دارت بزاوية 180درجة ... فقد ثبت بالتحليل 
امليكانيكي هلذه احلركات واألوضاع أن مفصل الورك ميكث يف 
اوضاع خمتلفة عدة ساعات . اي ان كل جزئية من جزئيات راس 
عظمة الفخذ تالمس كل جزئية من جزئيات الفقرة .. وهذا الدوران 

ينتج عنه ما يلي : 
 – للمفصل وإمكان وصوله  املغذي  السائل  : استمرار حترك  أواًل 

بالتالي- إىل مجيع أجزاء الغضاريف اليت تغطي عظام املفصل .
ثانيًا: استمرار ليونة املفصل مع تقدم العمر.

يف  املتخصصني  األطباء  من  فريق  درس  األوىل  النتيجة  وإلثبات 
ميكانيكية املفاصل هذه احلركات ، ودور السائل اللزج يف إطعام 
هلذه  ان  هي   ، حامسة  نتيجة  اىل  وتوصلوا   ، وتغذيته  الغضروف 
احلركات واالوضاع دورًا كبريًا يف احملافظة على حيوية الغضروف 

املغطي للمفصل .
أما النتيجة الثانية ، فكان إثباتها من خالل دراسة قدرة اإلنسان 
العربي املسن  على حتريك مفصل الورك ، اليت خلصت اىل نتيجة 

االنسان  قدرة  كثريا  تفوق  أنها 
الغربي ولكنها تتشابه – اىل حد 
كبري مع ما وجده أحد الباحثني – 
يف هونج كونج – عند الصينني . 
وقد ثبت أيضًا أن العادات العربية 
األصلية يف اجللوس على األرض ، 
كالصالة  الدينية  الفروض  وأداء 
للمسلم ، تساعد على ندرة حدوث 
ابتعاد  وان   .. الورك  مفصل  تلف 
الشابة عن عادة اجللوس  األجيال 
باجللوس  واستبداهلا  األرض  على 
على املقاعد ساعات طويلة، وعدم 
بصورة كافية  للحركة  مزاولتها 

ملسافات  حتى   – تنقالتها  يف  السيارات  استخدام  على  واعتمادها 
هذه  وتذهب   . وعظامه  الورك  مفصل  بليونة  أضر  قد   – حمدودة 
التغيري  بنتائج  تشعر  لن  احلاضرة  األجيال  هذه  ان  اىل  البحوث 
اجلذري الذي فرضته حياة التحضر و املدنية احلديثة إال بعد أعوام 
و أعوام ، حني يصل جيل الشباب احلالي اىل مرحلة الشيخوخة ، 

ويبلغ من العمر أرذله
 املصدر : كتباب ثبت علميًا لـ)حممد كامل عبد الصمد(
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فإن  اجلمال  و  الصحة  موقع  نشر  حسبما 
ميكن  اليت  الصغرية  احلبوب  من  السمسم 
هو  و  الطعام,  وجبات  من  العديد  أدراجها يف 
الحتوائه  العامل  يف  األطعمة  أصح  من  يعترب 
على كمية عالية من الفيتامينات, واملعادن و 
املغذيات األخرى وله العديد من االستخدامات 
خبالف  اجلسم  على  تعود  اليت  الفوائد  و 

استخدامه يف الطهي.
و  بالربوتني  :لغناه  للبشرة  مفيد  السمسم   -1
الزنك الالزم إلنتاج الكوالجني املفيد للبشرة 
و الذي مينحها مظهرا أكثر شبابا و أكثر 
مرونة و يزيد أيضا من توهجها, و يساعد على 
شد جلد الوجه خصوصا منطقة حول األنف, 
ويسيطر على املسام الواسعة باإلضافة اىل أنه 
حيد من اضطرابات اجللد, من خطر الكلور 
بسرطان  االصابة  خطر  من  و  البشرة  على 
اجللد أيضا. كذلك تدليك بشرة طفلك بزيت 
السمسم يعاجل جفافها, حيسن من نوم طفلك 
و من منوه بشكل أفضل باإلضافة الي قدرته 
على عالج مشاكل الطفح اجللدي خاصة يف 

منطقة احلفاض.
أو  السمسم  فبذور   : للفم  مفيد  2-السمسم 
حتى زيت السمسم يساعدان على تعزيز صحة 
الفم و األسنان بشكل عام، أنه يساعد على 
تبيضها, وازالة بالك األسنان و كذلك تقليل 
بالك  من  كل  يف  العقدية  املسوخ  كمية 

األسنان ولعاب الفم.
 : السكري  مبرض  اإلصابة  خطر  مينع   -3
من  السكري  فعال يف مكافحة مرض  فهو 
و  مغنيسيوم  من  حيتويه  ما  بفضل   2 النوع 
غريه من العناصر الغذائية املفيدة, فقد أشارت 
الدراسات األمريكية أن استبدال زيت الطعام 
ال  نسبة  خفض  على  يساعد  السمسم  بزيت 
BP, بالزما اجللوكوز لدى مرضى السكري 

و كذلك خفض ارتفاع ضغط الدم أيضا.
يف  فعال  فهو  القلب:  صحة  من  يعزز   -4
و  الدموية  األوعية  و  القلب  صحة  حتسني 
كذلك تقليل خطر اإلصابة بتصلب الشرايني 
لاللتهاب.   و  لألكسدة  املضادة  خلصائصه 
على  حتتوي  السمسم  بذور  أن  الي  باإلضافة 
الدهنية  األحادية  األمحاض  من  عالية  نسبة 
الذي  األوليك  و كذلك محض  مشبعة  الغري 
يساعد يف خفض الكولسرتول السيئ و زيادة 

الكولسرتول اجليد يف اجلسم مما مينع خطر 
اإلصابة بأمراض الشريان التاجي و السكتات 

الدماغية.
النووي من  تلف احلمض  5- فعال يف محاية 
اإلشعاع :لوجود مركب “السيسامول” املضاد 
لاللتهاب الذي يساعد على زيادة عمر املرضى 
الذين تعرضوا للعالج باإلشعاع عن طريق منع 
الطحال  و  األمعاء  تصيب  قد  اليت  األضرار 
احلمض  تلف  محاية  يف  فعال  فهو  بالتالي  و 

النووي من اإلشعاع .
6- يقي من خطر اإلصابة مبرض السرطان : 
فهو يساعد على خفض خطر اإلصابة بأورام 
سرطان  و   ٪13 بنسبة  املستقيم  و  القولون 
القولون بنسبة 12٪, وفقا ملا أشارت اليه إحدى 
األمريكية  اجمللة  يف  نشرت  اليت  الدراسات 
و  املغنسيوم  على  الحتوائه  ذلك  و  للتغذية, 

مركب “الفيتات” املضادين للسرطان.
7- يعزز من صحة العظام و املفاصل : فبذور 
الغنية  الكبرية  املصادر  من  تعترب  السمسم 
بالكالسيوم و الزنك الالزمني لصحة العظام 
و منعها من خطر اإلصابة باهلشاشة و هذا ألنه 
يساعد على زيادة كثافة املعادن يف العظام و 
صحة العظام ككل. باإلضافة الي انه حيمي 
من خطر اإلصابة بالتهاب املفاصل الروماتويدي 
و خيفف من اآلالم و التورم املصاحب اللتهاب 
و خلصائصه  النحاس  على  الحتوائه  املفاصل 

األخرى املضادة لاللتهاب و لألكسدة.
8- يعزز من صحة اجلهاز اهلضمي و القولون 
من  يقلل  و  اإلمساك  شدة  من  خيفف  فهو   :
من  عالية  نسبة  على  الحتوائه  له  التعرض 

األلياف.
بذور  الحتواء  التنفسي:  للجهاز  مفيد   -9
منع خطر  الفعال يف  املغنسيوم  على  السمسم 
اجلهاز  اضطرابات  ومن  بالربو   اإلصابة 
تقلصات  منع  طريق  عن  األخرى  التنفسي 

الشعب اهلوائية.

 : الدم  يف  الكولسرتول  نسبة  خيفض   -10
تتميز  األسود  النوع  خاصة  السمسم  فبذور 
باحتوائها على نسبة عالية من “الفيتوسرتولس” 

الذي مينع إنتاج الكولسرتول.
11- يقلل من التوتر والقلق : الحتوائها على 
كالثيامني  املعادن  و  الفيتامينات  من  العديد 
إنتاج  على  يساعدان  اللذين  الرتبتوفان  و 
السريوتونني الفعال يف تقليل حدة األمل, التوتر, 
القلق, االكتئاب, حتسني املزاح باإلضافة الي 

مساعدته على النوم بعمق.
الدم  بفقر  األصابة  خطر  من  حيمي   -12
)األنيميا(: فينصح بتناول بذور السمسم خاصة 
الدم  فقر  من  يعانون  الذين  ألولئك  السوداء 
على  الحتوائها  ذلك  و  الضعف  أو  )االنيميا( 

كميات عالية من احلديد.
احلفاظ  يف  يساعد  فهو  للكبد:  مفيد   -13
على سالمة وظائف الكبد لقدرته على محاية 

الكبد من تأثري الكحول.
فاعلية  زيادة  على  لقدرته  للعني:  مفيد   -14
لعملها  العينني  إىل  الدم  أرسال  يف  الكبد 
تساعد يف  أنها  الي  باإلضافة  أفضل  بشكل 
عالج عدم وضوح الرؤية, التعب و جفاف العني.
األمحاض  على  الحتوائها  للشعر:  مفيد   -15
الدهنية األساسية مثل اوميغا 3, أوميغا 6 و 
أوميغا 9 اليت تعزز منو الشعر و ملعانه و فروة 
الرأس لذلك فتدليك فروة رأسك بزيت بذور 
السمسم الدافئ يزيد من الدورة الدموية بها, 
اليت  املسام  انسداد  يعاجل  و  جفافها  وحيارب 
الي  باإلضافة  وتساقطه.  الشعر  ترقق  تسبب 
قدرته على عالج مشاكل التهاب و تهيج فروة 
الرأس و قشرة الشعر بسبب خصائصه املضادة 
للفطريات, وللجراثيم ولاللتهابات. هذا جبانب 
الضارة  اآلثار  من  شعرك  محاية  على  قدرته 
التلوث  و  البنفسجية  فوق  الشمس  ألشعة 
لألشخاص  بالنسبة  فاعليته  الي  باإلضافة 

الذين يعانون من شيب الشعر.

تعرف على 
فوائد السمسم و زيته
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للعب  وقتا  الذين ميضون  األطفال  إن  بريطانيون  باحثون  قال 
باللمس  تعمل  اليت  اللوحية  واألجهزة  الذكية  اهلواتف  على 
مييلون إىل النوم لفرتة أقل من نظرائهم الذين ال يستخدمون 
تلك األجهزة. وتشري الدراسة، اليت نشرت يف دورية ساينتيفيك 
ريبورتس، إىل أن كل ساعة ميضيها الطفل يوميا يف استخدام 
مثل هذه األجهزة اليت تعمل باللمس تؤدي الخنفاض فرتة نومه 

مبقدار 15 دقيقة.
مهاراتهم احلركية  األطفال  يطور هؤالء  املقابل،  لكن يف 
وقال  للدراسة.  وفقا  نظرائهم،  من  أسرع  بشكل  الدقيقة 
خرباء إن الدراسة »جاءت يف الوقت املناسب«، لكن ال جيب 

طفرة  وحدثت  نتائجها.  من  بالغ  بقلق  يشعروا  أن  اآلباء  على 
باللمس يف  تعمل شاشاتها  اليت  األجهزة  استخدام  كبرية يف 
منو  على  أثرها  بفهم  يتعلق  فيما  نقص  هناك  لكن  املنازل، 

األطفال، يف مراحل عمرهم املبكرة.
التابعة  بريكبيك  كلية  يف  أجريت  اليت  الدراسة،  ووجهت 
جلامعة لندن، أسئلتها إىل 715 من أباء وأمهات لديهم أطفال 

تقل أعمارهم عن ثالث سنوات.
وسألت الدراسة اآلباء، عن املدة اليت ميضيها أطفاهلم غالبا 
يف استخدام اهلواتف الذكية واحلواسيب اللوحية اليت تعمل 
باللمس، وعن منط نومهم. وأظهرت الدراسة أن 75 يف املئة 
شاشاتها  تعمل  اليت  األجهزة  استخدموا  الصغار  األطفال  من 
الذين  األطفال  من  املئة  يف   51 وأن  يومي،  بشكل  باللمس 
ترتاوح أعمارهم ما بني 6 إىل 11 شهرا يستخدمونها بشكل 
غري يومي، وأن 92 يف املئة من األطفال يف الفئة العمرية ما 

بني 25 إىل 36 شهرا يستخدمونها بشكل غري يومي أيضا.
لكن األطفال الذين يستخدمون تلك األجهزة بشكل عام ناموا 
اخنفضت  اجململ،  النهار.ويف  وأكثر خالل  ليال،  أقل  فرتات 
فرتة نومهم مبقدار 15 دقيقة، مقابل كل ساعة ميضونها يف 

استخدام تلك األجهزة، كما تقول الدراسة.
ليس قبل وقت النوم

بي  بالدراسة، ليب  الباحثني  أحد  تيم مسيث،  الدكتور  يقول 

 : سي
»ليست هذه فرتة 

هؤالء  لدى  النوم  بفرتة  مقارنة  طويلة، 
األطفال، اليت ترتواح بني 10 إىل 12 ساعة يوميا يف اجململ، 

فوائد  بسبب  األطفال  منو  أهميتها يف  هلا  دقيقة  لكن كل 
النوم«.

وال تعد نتائج الدراسة قاطعة، لكن الدكتور مسيث يقول إنها 
»تشري إىل أن استخدام تلك األجهزة ذات شاشات اللمس قد 

يقرتن مبشاكل يف النوم«.
لكن الدراسة أظهرت أيضا أن استخدام األطفال لتلك األجهزة 
بنشاط، للتعلم والتجربة وليس للمشاهدة فقط، يسرع من تطور 

مهاراتهم احلركية.
إذن هل جيب إعطاء األطفال أجهزة من هذا النوع للعب بها؟

اإلجابة عن هذا  الصعب جدا  »من  أنه  الدكتور مسيث  يرى 
السؤال يف الوقت الراهن«، ومن األفضل أن نتبع نفس القواعد 
املشابهة، اليت حتدد طول الوقت الذي جيب أن يقضيه األطفال 
أمام أجهزة التلفاز.ويعين هذا وضع حد للوقت اإلمجالي الذي 
ميضيه األطفال يف استخدام هذه األجهزة، وضمان أن األطفال 
أن احملتوى  بدنية، وكذلك ضمان  يبذلون طاقات  يزالون  ال 
تلك  استخدام  وجتنب  ألعمارهم،  مناسب  يشاهدونه  الذي 

الشاشات خالل الساعة اليت تسبق وقت النوم.

دراسة: أطفال شاشات اللمس ينامون أقل من أقرانهم

كلما حيدث صوت يكون هنالك شيء يتذبذب يف مكان ما 
، وهو شيء يهتز اىل اخللف واىل االمام بسرعة . فالصوت يبدأ 
بشيء يتذبذب لكن ينبغي للصوت ان ينتقل خالل شيء ما فهو 
السامع وهذا يسمى  ليحمله من مصدره اىل  حيتاج اىل شيء 
»الناقل« حيث ميكن ان يكون الناقل أي شيء : هواًء ، ماًء 
آذانهم على  اهلنود وضع  ، أجسامًا وحتى األرض ، وقد دأب 

االرض لسماع صوت بعيد .
. فإذا أوجدت  إذا مل يكن هنالك ناقل فليس هنالك صوت 
فراغًا ،  ومكانًا خاليًا من اهلواء أو من أية مادة أخرى ، فإن 
الصوت  ان  ذلك  وسبب   ، عربه  االنتقال  يستطيع  ال  الصوت 
ينتقل يف موجات كما ان االجسام املتذبذبة جتعل اجلزيئات او 
الذرات يف املادة اجملاورة هلا تتذبذب وتقوم كل ذرة او جزئي 
بنقل احلركة اىل اجلزئي او الذرة اجملاورة فتكون النتيجة 
ينتقل الصوت خالله  الناقل الذي  موجات صوتية . وحيث ان 

املوجات  فإن   ، واهلواء  واملاء  اخلشب  بني  يرتاوح  ان  ميكن 
الصوتية سوف تنتقل بسرعات خمتلفة .

)موسوعة شالل املعرفة : ص120(

سرعة الصوت :
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فريق  اكتشف  فقد   )BBC( موقع  على  نشر  ما  حسب 
توليد  عمليات  أثناء  املخ  يف  بالفعل  حيدث  ما  العلماء  من 

الذكريات وختزينها.
ويابانيني،  أمريكيني  علماء  من  املكون  الفريق،  وتوصل 
واحد،  وقت  الذكريات يف  يوّلد نسختني من  املخ  أن  إىل 

إحداهما للوقت الراهن واألخرى لباقي احلياة.
وساد يف السابق اعتقاد بأن كل الذكريات تنشأ كذاكرة 

قصرية املدى، ثم تتحول ببطء إىل ذاكرة طويلة األمد.
ويرتبط تذّكر التجارب الشخصية جبزئني يف املخ، وهما 
»قرن آمون« املخصص للذاكرة قصرية املدى، وقشرة الدماغ 
السائد  للذاكرة طويلة األمد.وحبسب االعتقاد  املخصصة 
منذ مخسينات القرن املاضي، فإن الذكريات تنشأ يف قرن 

آمون قبل أن تنتقل إىل قشرة الدماغ حيث جيري ختزينها.
لكن فريقا من العلماء يف مركز رايكن-إم آي تي لعلوم 
أثبتت خطأ  متطورة  أجروا جتارب  العصبية  الدوائر  وراثة 
من  لكن  الفئران،  على  التجارب  االعتقاد.وُأجريت  هذا 
املعتقد أن النتائج تنطبق على البشر كذلك.ورصد العلماء 
تكّون الذكريات على هيئة كتلة من خاليا املخ املتصلة، 
الباحثون شعاعا من  وذلك كرد فعل لصدمة.ثم استخدم 
الدماغ للتحكم يف اخلاليا العصبية،  الضوء مسلطا على 
حبيث كانوا قادرين على حتريك ووقف الذكريات.وُتظهر 
النتائج، املنشورة بدورية العلوم، أن الذكريات تتشكل يف 

قرن آمون وقشرة الدماغ يف آن واحد. 
ويف تصريح ليب بي سي، قال سوسومو تونغاوا مدير املركز 
العلمي »كان هذا مفاجئا. هذا يتعارض مع االفرتاض القائم 

منذ عقود.
وأضاف األستاذ اجلامعي »إنه تقدم كبري مقارنة باملعرفة 

السابقة«.
وبشكل عام، ال يبدو أن الفئران تستخدم الذاكرة طويلة 
تعقب  اليت  القليلة  األيام  خالل  الدماغ  قشرة  يف  األمد 
تشكيل الذكرى.وقد نسيت الفئران احلادث الصادم حني 

أوقف العلماء عمل الذاكرة قصرية املدى يف قرن آمون.
العمل،  األمد إىل  الذاكرة طويلة  العلماء  لكن حني دفع 
قد  الذكرى  أن  يعين  ما  وهو  احلادث،  الفئران  تذكرت 

تكونت بالفعل يف قشرة الدماغ.
وقال تونغاوا إن الذكرى تكون »غري مكتملة أو ساكنة 

ألول عدة أيام بعد تشكيلها«.
ال  األمد  طويلة  الذاكرة  أن  إىل  كذلك  العلماء  وخلص 
وقشرة  آمون  قرن  بني  االتصال  انقطع  إذا  أبدا  تكتمل 
من  اجلزئني  بني هذين  رابط  هناك  مازال  الدماغ.بالتالي، 
املخ. وحتى اآلن، يدخل االكتشاف اجلديد يف إطار العلوم 

األساسية اليت تشرح الكيفية اليت تعمل بها أجسامنا.
لكن تونغاوا يقول إن االكتشاف قد يوضح أمورا مصاحبة 

ألمراض مرتبطة بالذاكرة، مثل اخلرف.

كشف جديد يقلب املوازين عن كيفية تكون الذاكرة

مهما  لكن  املاء،  من  كبرية  نسبة  على  اللحوم  حتتوي 
حاولت شيَّها بدقة وبطء ستصل اىل حلظة يصبح فيها زيت 
بل  كاملاء،  مئوية  مئة  درجة  عند  يغلي  ال  )والذي  القلي 
يستمر بالغليان أكثر من ذلك(أسخن من درجة غليان املاء 

الطبيعية .
ببطء  يغلي  ان  اللحم  قطعة  املوجود يف  للماء  أمكن  وإذا 
شديد، ملا حدثت أي من املشاكل املذكورة. لكن تنفيذ 

املاء  ينحبس  اللحم  قطعة  قلي  فحني   ، جدًا  صعب  ذلك 
املوجود فيها حتت طبقة من زيت القلي الساخن وقد اجرى 
مدروسة  شروط  وضمن  دقيقة  اختبارات  األخصائيون 
فاستطاعوا رفع درجة حرارة قطرات من املاء يف زيت ذي 
تغلي  ان  مئوية قبل  180درجة  كثافة مناسبة اىل حوالي 
املقالت  يف  ما حيدث  هذا   ، الطبيعية  احلاالت  يف  لكن 
يبدأ املاء بالغليان فجأة ، وبشكل غري متوقع يتمدد حوالي 

ملاذا تتقلص شرائح اللحم عند شويها وتصدر رذاذا ؟
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عندما نقول إن احدًا »حاد املالحظة« أو »سريع البديهة« يف تعامله 
مع اآلخرين فإننا بدون ان نعرف نشري لقدرته على قراءة لغة اجلسد 
لديهم، و مقارنة هذه الدالئل باإلشارات اللفظية مبعنى آخر ، عندما 
نقول إن لدينا »حدسًا« أو »شعورًا داخليًا« بأن شخصًا ما كذب علينا 
فنحن عادة نعين ان لغة جسده ال تتفق مع كلماته املنطوقة . وهذا 
أيضًا ما يسميه املتحدثون الوعي باجلمهور، أو القدرة على التواصل 
احلاضرون جيلسون  إذا كان  املثال  سبيل  على  فيه.  التأثري  و  معه 
متكئني للخلف على مقاعدهم و اذرعهم متشابكة أمام صدورهم، 
أن  الداخلي  حسه  او  حبدسه  سيعرف  املالحظة«  »حاد  فاملتحدث 
اتباع  اىل  أنه حباجة  وسيدرك  املطلوب  بالشكل  تصلهم  ال  رسالته 
أسلوب خمتلف من أجل االستحواذ على انتباه اجلمهور و اشراكهم 
معه. و باملثل اذا مل يكن املتحدث »حاد املالحظة« فيستمر متخبطًا 

بغض النظر عمن حوله .
بكثري   الرجل  من  أكثر  املالحظة  حادة  املرأة  تعترب  عام  وبشكل 
وهذا أدى اىل ما نشري إليه عادة باسم »حدس املرأة« فاملرأة متتلك 
 ، اللفظية  غري  اإلشارات  شفرة  فك  و  التقاط  على  فطرية  قدرة 
وكذلك على رؤية التفاصيل الصغرية بدقة. و لذلك قليل من الرجال 
هم الذين يستطيعون الكذب على زوجاتهم دون ان ينكشف أمرهم 
و لذلك أيضًا، تستطيع معظم النساء بالعكس خداع الرجال بدون ان 
يشعرون بذلك. وقد أظهر حبث اجراه علماء النفس يف جامعة هارفارد 
ان النساء ينتبهن أكثر من الرجال بكثري للغة اجلسد. وقد عرضوا 
على املشاركني يف البحث أفالمًا قصرية بدون إظهار الصوت، لرجل 
بقراءة  بينهما  يدور  يتحدثان و طلبوا منهم تفسري ما كان  امرأة  و 
تعبرياتهما. وأظهر البحث ان النساء استطعن قراءة املوقف بدقة يف 
والرجال  فقط   ٪42 نسبة  الرجال  أحرز  بينما  احلاالت،  من   ٪87
الذين يعملون يف وظائف تتعلق بالتنشئة و تقديم الرعاية، كالرتبية 
والتمريض ، كانوا يف كفاءة النساء تقريبًا . ويتضح حدس املرأة 
بالتحديد يف النساء الالتي قمن برتبية أطفال . ألنه يف خالل السنوات 
اللفظية  غري  املالحظة  على  تقريبًا  فقط  األم  تعتمد  األوىل،  القليلة 
لتتواصل مع الطفل، وهذا هو السبب يف أن النساء غالبًا ما يكنَّ 
قراءة  ميارسن  ألنهن  ذلك  و  الرجال،  من  أكثر  ملاحات  مفاوضات 

اإلشارات مبكرًا
املصدر : املرجع االكيد يف لغة اجلسد ص 14

1800مرة ضعف حجمها األصلي وحيدث ذلك يف جزء بسيط من 
الثانية مما يؤدي اىل انفجار او صدور رذاذ شديد احلرارة من الزيت 

املختلط باملاء.
يصبح  األمر  فإن  اللحم  قلي  عملية  تسببها  اليت  الفوضى  ولتجنب 
أثناء قلي  خطرًا على الطاهي، لذا من األفضل ان تكوني حذرة 
األطعمة اليت حتتوي كميات كبرية من املاء )او اجلليد كما يف 
األطعمة املثلجة( . وجيب ان تتذكري دائمًا بأن ال حتاولي تربيد 
رذاذ  ألن  مباشرة  املاء  بوضعها يف  زيت حمرتق  فيها  حامية  مقالة 
وخبار املاء املغلي الصادر عنها قد يؤدي اىل حروق وجتلطات شديدة 

يف اليدين.

ملاذا تعترب املرأة حادة املالحظة أكثر من الرجل؟

93



رجال مهنيون 

ات
مض

و

»أبو طالب ف ضحضاِح من النار!«
رباه، كيف مل تتساقط ثنايا اجملحف الناطق مبثل هذا االفرتاء، وقد اهتز الفرتائه قلب سيد الوصياء، وقبله 

سيد النبياء، واغضب رب السماء؟!
فال العقل وال النقل يوافقان هذا املقال...

أما العقل، فيحكم بأن شريف بين هاشم، من اشتهر بالصدق والمانة وحسن التدبري، ومن توىّل بعد أبيه شؤون 
البيت احلرام والرفادة والسقاية للحجاج، الكبري منهم والصغري، وأنفق جّل ماله ف الصدقات وإطعام الطعام، قبل 
اإلسالم وبعد اإلسالم، من كان يوصي زوجته الصاحلة بابن أخيه اليتيم، فال تقر عيناهما إال برضاه، وال يهنآ 
عيشهما إال بهناه، أكان يفعل كل ذلك فقط ، إكرامًا لذكرى أخيه... بل إن أحدًا ف التاريخ ال يكرم طفاًل 
وال شابًا هذا اإلكرام، حتى يفضله على أوالده، ويفديه بأعزهم عليه... ما مل يكن مؤمنًا برسالته، راعيًا حلقوق 
نبوته وواليته، فالعواطف ال تكفي لتفسر هذا، وال بد أن اإلميان كان هو الدافع الكر الذي ساق عظيم قريش 

ليتحدى قريش كلها، ويقول لولده جعفر، حينما رأى عليًا يصلي خلف ابن عمه
»اذهب يا بيّن وِصل جناح ابن عمك«

كل هذا وقريٌش قاليٌة له، تهّدد وتتوّعد، فال يطرف له جفٌن وال يرتّدد.
وأما النقل، فذي أبياته ال يقوهلا إال مسلم، وهو الشاعر احلصيف اللبيب:

لقد اكرم اهلل النيب حممدًا    فاكرم خلق اهلل ف الناس أمحُد   
وشقَّ له من امس�����ه لي����ج��ل�ّه    فذو العرش حمموٌد وهذا حممُد   

وقوله الذي يدل على توحيده:
مليك الناس ليس له شريك     هو الوهاب واملبدي واملعيد   

ومن فوق الس�������ماء ل��ه م���الك      ومن حتت السماء له عبيد   
ويستوي العقل والنقل ف أمور عدة، ليثبتا دومنا شكٍّ لكل عاقل أريب، إميان شيخ البطح...

فها هي فاطمة بنت أسد)رض(، تؤمن ويسن إميانها، ويرتكها النيب ف عصمة أبي طالب، فهل كان ليفعل لو 
كان عمه مشركا؟!... هل كان ليرتك مسلمة ف كنف مشرك وذاك ما حّرمه اهلل؟!

وها هو أبو طالٍب ينقل إىل النيب عرض قريٍش له أن جيعلوه عليهم ملكًا، على أن يرتك هذا المر، أي النبوة، وهو 
لعمري عارٌف برده، فيجيبه النيب)صلى اهلل عليه واله( بكل مودة:

»يا عم، واهلل لو وضعوا الشمس ف مييين والقمر ف يساري على أن أترك هذا المر حتى يظهره اهلل أو أهلك 
دونه«!

أنوف كل  رغم   يلده، نيب  الذي مل  قلبه يهزج بني جنبيه، فولده هذا  ولعل  إليه، يقبل بني عينيه،  فيقوم عمه 
املخالفني!

ال  طفاًل  له  فيه  ولدت  بعدما  اهلل  بيت  من  خروجها  عند  أسد،  بنت  فاطمة  زوجته  يستقبل  طالب  أبو  هو  وها 
كالطفال، مل يولد قبله وال بعده ف بيت اهلل غريه ها هو يأخذ بيدها ويذهب بوليدها إىل حبيبه حممد، على 
بعض الروايات، فيسميه مبا أملى به اهلل عليه، فإذا هوعلي، فتقر عينه بأن يكون أبا الولي! وهنا مربط الفرس 
ومناخ الرحل، أبو طالب هو أبو علي، ... وهنا السؤال البرز: »هل يولد الولي من صلب مشرك أو رحم مشركةً؟!... 
كال وحاشى، فهو صنو النيب خال الرسالة، وهو سيد الوصياء ووريث النبياء، فكيف يكون أبوه مشركًا؟! بل إن 
هذا هلو السبب الساس الذي حدا بأولئك املناهضني له ليفرتوا على أبيه، أوليس هو من قيل فيه: » أخفى أعداؤه 

فضائله حقدًا، وأخفى أولياؤه فضائله خوفًا، فرز من ذين وذين ما مأل اخلافقني!«
وملا وجدوا أن ال سبيل هلم إىل االنتقاص منه بقوٍل أو فعل، أرادوا التشكيك بإميان أبيه، ... ولكن خسئ املضلون، 
فقد اشرقت مشس الوالية ف صلبه قبل والدة علي، وتقاسم النور مع أخيه عبد اهلل قبل والدة النيب، حتى ولد لكلٍّ 
منهما من تطأطئ له العناق إجالاًل وإعظامًا على مر الدهور، وتنطفئ الشمس ف حضرة نورهما الباهر،...حممد 
صلى اهلل واله وعلي، عبد اهلل وأبو طالب، أبوان لكرم ولدين، وزاد أبو طالب على عبد اهلل بأن كفل النيب صغريًا 
ونصره كبريا، فكان له احلامي واملعني إذ عز النصري، وف هذا فليتفاخر املتفاخرون، حتى حق للنيب أن يزن عليه 
بعد وفاته ذلك احلزن العظيم، وال يليق الرثاء إال مبن كان أهاًل للرثاء، وما كان النيب لينطق عن اهلوى، »إن 
هو إال وحٌي يوحى«، وتزامنت وفاته مع وفاة سيدة قريش، سيدة أمهات املؤمنني، حامية الرسالة والرسول، وشريكة 
أبي طالب ف النصرة، الصدّيقة خدجية الكرى، فثقلت وطأة البالء على قلب خامت النبياء، حتى دعا ذلك العام 

الكئيب بعام احلزن.
إيه يا رسول اهلل، فليهنأ قلبك أن عام احلزن الذي غّيب عزيزيك، قد خلف أعوامًا من املعرفة احلقة بشأنهما الذي 
ُأريَد أن ُيغمط، وحقهما الذي ُأريَد أن ُيهضم، فقد جعل اهلل لك أمًة توالي من واليت وتعادي من عاديت، وتهتدي 
بالنور املنبثق من عتمة الليالي احلالكات، فكن لنا شفيعًا يوم السؤال عن المور املتشابهات والفنت املاحقات، حبق 

كفيلك املظلوم وآلك الذين تاهت بهم كل الفضائل والصفات.

مؤمن قريش
رجاء حممد بيطار



إعداد:
أرشد رؤوف قسام

السيد حميد شبر
رجال مهنيون 

النجفخان الشيالن
قصة التراث والهوية

مرقد 
كميل بن زياد النخعي



من  وترفع  طموحه  ترضي  خيرج حبصيلة  حتى 
آخــر، يضاف اىل مجلة  مدينته يف جمــال  اســم 
العلم  مدينة  النجف  بها  بـــرزت  الــيت  ــاالت  اجملـ

والعلماء.
ولد السيد محيد شرب يف عائلة علمية دينية وهي 
احلياة  يف  املواصلة  على  تشجع  الوقت  ذات  يف 
اىل  محيد  السيد  فتوجه  نشاطاتها،  مبختلف 
)كراج( املرحوم مهدي حسن املتويف سنة 1960 

مهنيون  رجـــال  بسلسلة  نــبــدأ  اهلل  بــركــة  على 
سيكون  والــيــوم  مهنة..  يف  رجــل  عــن  للحديث 
احلديث عن السيد محيد السيد حممد علي شرب 
ميكانيكي  وهو  شــرب(   بـ)سيد محيد  الشهري 
اوائــل  من  وهــو  )فيرت كــاز(  الديزل  حمركات 
الذين ابدعوا بهذه املهنة وهو من مواليد 1922 
النجف االشرف، احب مدينته واحب مهنته فبذل 
كل ما بوسعه ليضيف اىل عمله الشيء الكثري 

 رجال مهنيون

السيد حميد شرب

امتاز السيد حميد 
شبر باخالقيات 

مهنته حيث كان 
صادقا امينا محافظا 

على اموال من يعمل 
لديه، وكان يطلب 

اجورا مناسبة إذ 
يتسامح كثيرا مع 

زبائنه، وكان اصحاب 
العمل في النجف 

يثقون به ثقة كبيرة
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وهو  الديزل  مهنة تصليح حمركات  منه  ليتعلم 
شاب يافع فتعلم منه املهنة ومتكن منها باسرع 
كراجا  يفتتح  ان  من  متكن  حتى  ميكن  ما 
خاصا به يف املنطقة الصناعية االوىل يف النجف 
وهي منطقة اجلبل املعروفة على نطاق واسع يف 
العراق ودول اجلوار وموقعها االن فندق السدير.

ومنذ العام 1937 كان السيد محيد شرب من اوائل 
من متكن يف اصالح حمركات سيارات )املاك( 
االمرييكي  )الــفــورد(  وحمــركــات  االمريكية 
وكذلك ماركة )اهلنديانة( وكذلك حمركات 

سيارات الشوفرليت عند دخوهلا اىل العراق..
بالتحديد   1955 الــعــام  ويف  طويلة  سنني  وبعد 
احلمل  للسيارات  من  جديدة  مــاركــات  دخلت 
العمل يف  اىل  دخــل  ذلــك  وبعد  فولفو  نــوع  منها 
العراق سيارات مارسيدس احلمل املعروفة باسم 
)لوري( فتمكن من معرفة مجيع خفايا وعطالت 
هذه االنواع حتى ابدع يف تصليحها وقد متكن 
من ان يوفر مبالغ ووقت يف تصليح هذا النوع من 
احملركات الذي اشتهر بها وذاع صيته يف مجيع 

احناء العراق .
وقـــد انــتــقــل اىل )كـــراجـــه( اجلــديــد يف احلــي 
مدينة  بني  الواقعة  املنطقة  يف  املقام  الصناعي 
سبعينيات  الكوفة يف  ومدينة  األشــرف  النجف 
اليوم  حتى  الكراج  هذا  ومــازال  املاضي  القرن 
حمركات  بتصليح  زبائنه  لدى  ومعروفا  قائما 
سيارات املارسيدس املعروفة بـ )اقجم وابو ردين( 
السيد رسول  ولده  اليوم  يدير )كراجه(  والذي 
واالتقان  احلرفية  من  كبرية  درجــة  على  وهــو 
ملهنته بشرف وأمــانــة وهــو امــتــداد ملــا رمســه له 
والده السيد محيد شرب واختطه يف مهنة )فيرتية( 

حمركات الديزل.
امتاز السيد محيد شرب بالتزامه باخالقيات مهنته 
فكان يبتدأ عمله بالوضوء وقراءة بعض السور 
القرآنية وكان صادقا امينا حمافظا على اموال 
كل من يعمل لديه وال يتالعب باالدوات اال ملا 
تقتضيه املصلحة وكان يطلب اجور مناسبة حيث 
يتسامح كثريا مع زبائنه وال يفرض عليهم اجورا 
عالية وكان اصحاب العمل يف النجف يثقون به 
ثقة كبرية جدا للحد الذي يودعون حمركات 
سياراتهم وحياسبونه على االجور دون الرجوع اىل 
أيِّ تدقيق وحسابات جانبيه وذلك لصدقه وأمانته 
ومن ابرز هؤالء كان رشاد عجينه ورشاد مرزه 
اهلــادي  وولــده عبد  وناجي شنون وعبد شــريزوه 
سابقا  للنقل(  العاملية  النجف  شركة  )صاحب 
املهنة كــان حيب  االخــالقــيــة يف  ومــن خصاله 
بدون  الصنعة  لتعليمهم  ويسعى  لديه  العاملني 
خيفيها  ال  مهنته  وســر  ابتكاراته  وحتى  انانية 
على  ومثال  ويسر  بسهوله،  ويعلمهم  عامليه  عن 
العام 1965 من حتوير يف حمرك  قــام يف  ذلــك 

تشتغل  فجعلها  املــارســدس  الــســيــارات 
فورا دون تسخني )محي احملرك( وهذا 
ما يوفر وقتا وجهدا وقام بتعليم عماله 
املهنة  اوساط  لتتنشر يف  الطريقة  هذه 
املرحوم  هم  لديه  العاملني  اشهر  ومن 
ــد ســدر واحلـــاج امـــوري الــذي  عيد زي
سكن بغداد أيضا واحلاج فيحان الذي 
وكراجات  حمال  وفتح  بغداد  سكن 
لتصليح مكائن مارسدس بنز واملرحوم 
صادق يوسف الذي سكن بغداد وفتح 
ورشة يف شارع معسكر الرشيد أما يف 
فكان  الفولفو  حمركات  اختصاص 
ــوه املــرحــوم حسني  حسن حـــالوي وأخـ
حالوي وكذلك املرحوم احلاج خضري 
ومن نشاطات السيد محيد شرب رمحه 
املتميز  االجتماعي  نشاطه  االخرى  اهلل 
ويتفقدهم  ارحــامــه  يصل  كــان  حيث 
دائم احلضور يف  واحدا واحدا وكان 
وهو  واخلاصة  العامة  النجف  جمالس 
املنظمة  النجفية  الشخصيات  ابرز  من 
عليه  احلــســني  ــام  االمـ اربعينية  لــعــزاء 
السالم وكذلك كان من اعضاء عزاء 
بداية  والذي كان يف  املشهور  السواق 
بــغــداد يف  منطقة اجلبل قــرب كــراج 
امليدان سابقا وكان وقت ذاك خطيب 
الـــعـــزاء كــل مــن الــســيــد حــســن شرب 

والشيخ امحد الوائلي.
ومـــن اعــمــال الــســيــد محــيــد شــرب كـــان يشغل 
ــرباق واملـــشـــراق(  ــ ــريف )الـ مـــولـــدات كــهــربــاء طـ
ــدان،  ــي وامل الــكــبــري  الــســوق  وكــذلــك منطقيت 
اضافة اىل دورة الصحن الشريف، كأن كانت 
شبكة الكهرباء غري مكتملة ومل تصل النجف 

بصورة مستمرة.
النجف  ابناء  من  وامثاله  شرب  محيد  السيد  ان 
االشرف يف تلك الفرتة حقا كانوا مبثابة الورشة 
ومل  اآلخــرون  منها  يتعلم  اليت  واملدرسة  واملعهد 
يصل لتلك الدرجة اال باملثابرة والكفاح ليستوعب 
حلقات  مــن  حلقة  ليكون  املهنة  خفايا  كــل 
االبداع يف مدينة العلم والعلماء النجف االشرف 
وهو حقا رجل مهين من سريته عربة ومثال يتخذ 
قدوة حسنة، لقد لبى نداء ربه الكريم يف نيسان 
من عام 2010 ميالدية ليرتك ارث مهين يذكر 
بكل اعتزاز واستمر امسه يف احلي الصناعي يف 
النجف االشرف باستمرار ولده الذي يعمل بكل 
اخالص لتبقى مسعة املدينة عالية بسمعة الغيارى 

من رجاهلا املؤمنني.
على  شرب  سيد محيد  علي  ابــا  يا  اهلل  فرمحك 
ــام أمــري  ــ حــبــك لــوطــنــك ومــديــنــتــك ورمــزهــا اإلم

املؤمنني عليه السالم.

ان السيد حميد 
شبر ومن امثاله 

كانوا بمثابة 
الورشة والمعهد 

والمدرسة التي 
يتعلم منها 

اآلخرون
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ابوابها  تفتح  ان  املدينة  هذه  على  لزاما  كان 
ل��ت��ل��ك اجل��م��وع ال���زائ���رة وم��ن��ذ ال��ق��دم بنيت 
ودخالني  براني  اىل  البيوت  وقسمت  اخلانات 
وال���زوار  املسافرين  لضيافة  ال��ران��ي��ات  لتكون 
ال����دار، فأنشئت اخل��ان��ات ف  ب��أه��ل  اخل��اص��ني 
اماكن مهمة ف  لتكون  الثقاف  العهد  أواخ��ر 
هلم  اخل��دم��ات  افضل  وتقديم  الزائرين  اي��واء 
والسلع  للبضائع  ومأمن  ومأكل  مسكن  من 
التجارية  العمليات  بتسهيل  تقوم  وكذلك 
من بيع وش��راء إذ كانت داخ��ل ه��ذه اخلانات 

عملها  ان  اي  واالم���ان���ات  ل��ل��ص��راف��ة  ح��وان��ي��ت 
وبطريقة  احلاضر  الوقت  ف  املصارف  كعمل 
ومن  االن،  عليه  ه��و  مم��ا  حتى  وام���رن  اس��ه��ل 
مج��ل��ة ه����ذه اخل����ان����ات ال����يت ت���ك���اد ت���ك���ون هي 
هذا  يومنا  اىل  شاخصة  بقيت  ال��يت  الوحيدة 
ال��ذي  الضيافة  دار  وه��و  ال��ش��ي��الن(  )خ���ان  ه��و 
النجفي  ال��رتاث  )متحف  رمسيا  اليوم  يسمى 
وثورة العشرين( حيث يعد من املعامل الرتاثية 
النجف  مدينة  ف  املهمة  والتاريية  واالثرية 
ال��وق��ت كما مي��ت��از مبوقعه  االش���رف ف ه��ذا 
التجاري  واملركز  القدمية  املدينة  ف  املتميز 
وق��د شيد ه��ذا اخل��ان ف  والنابض باحلركة، 
الرحيم  احل��اج عبد  به  ت��رع  وق��د  189٥م  سنة 

)معني اغا النجار(
اش�����رف ع��ل��ى ال��ع��م��ل احل�����اج امح����د ال��زك��ي 
اجل��واه��ري وق��د خصص إلي���واء ال��زائ��ري��ن ف 
املدينة وكان بناؤه جماورا لسور املدينة حتى 
يسهل على الزائرين الدخول اليه واخلروج منه 
السور  من  هنالك جزء  ي��زال  وال  السفر  عند 
ش��اخ��ص وي��ق��ع خلف خ��ان ال��ش��ي��الن حيث ان 
اخلان ف جغرافية املدينة يقع ف حملة الراق 
حت��دي��دا وش����ارع اخل��ورن��ق وم��الص��ق��ا لثانوية 

اخلورنق من اجلهة االقرب اىل امليدان.
وف حقيقة االمر مل يستخدم اخلان للغرض 
ال���ذي اع���د م��ن اج��ل��ه اال ل��ف��رتة ق��ص��رية ج��دا 
ف  العثمانية  السلطات  عليه  استولت  بعدها 
اواخر عهدها واختذ منه مقرا ملؤسسات حكمه، 
ترتاوح مساحته حوالي 1٥00 مرتًا مربعًا تقريبا 
فيهما  وطابقني  س��رادي��ب  ث��الث��ة  م��ن  ويتكون 
غرف متداخلة بعضها ببعض وتطل مبجملها 

خان الشيالن
النجف االشرف حاضنة للعلم والثقافة والدين وفيها تسكن االرواح الطاهرة حول 
وزوج  الرسول  عم  وابن  المسلمين  وخليفة  الموحدين  لمولى  الشامخ  المرقد 
عليهما  ونوح  ادم  السالم  ومعه ضجيعاه  عليه  ابي طالب  بن  انه علي  البتول 
السالم وجواره النبيان هود وصالح عليهما السالم لذلك صارت مهوى االفئدة 
والعبر  باالشواق  محملين  ارضها  في  ليحلوا  والوافدين  الزائرين  انظار  ومحط 

والرغبة في التزود من زادها الروحي المنعش. 
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على ساحة اخلان الداخلية بالتصميم الشرقي 
االسالمية  وال��زخ��ارف  املقوسة  االواوي����ن  حيث 
الجر  واجل��دران مجيعها مبنية على  والسيوف 

واجلص بفن معماري جنفي فريد. 
م��ر اخل���ان مب��راح��ل م��ت��ع��ددة وان ك��ان اهل��دف 
االمس���ى إلن��ش��ائ��ه اول م���رة ك���ان خ��ان��ا إلي���واء 
ان��ه ح��اد عن  ال��زائ��ري��ن كما ذك��رن��ا سابقا اال 
بالبلد  املتحكمة  السياسات  بسبب  اهل��دف  هذا 
فبعد ان اختذه العثمانيون مقرا للحكم حولوه 
اىل ثكنة عسكرية تابعة هلم ابان احلرب العاملية 
االوىل وبعد هزميتهم امام االنكليز استعاده اهل 
حكموا  حيث  سيطرتهم  حت��ت  ليكون  النجف 
انفسهم بأنفسهم ملدة ثالث سنوات تقريبا وبعد 
االنكليز  اخت��ذه  للمدينة  الريطاني  االحتالل 
العسكري  للحاكم  مقرا  وص��ار  حلكمهم  مقرا 
للمدينة وكذلك استغلت بعض اروقته حلجز 
ثورة  فرتة  وبني  النجف  ف  الثورية  الشخصيات 
ثورة  بعد  ما  وف��رتة  ثانية  استعادته  مت  النجف 
ثم  عليه  الريطانية  القوات  سيطرت  العشرين 

ترك بعد ذلك فرتة.
مولدة  اول  م��ك��ان  ليكون  استغل   1933 ع��ام  ف 
كهربائية تدخل املدينة حيث غذت هذه املولدة 
وبعض  بالكهرباء  الشريف  احل��ي��دري  الصحن 
احملالت السكنية، ثم حتول اىل جمرشة ومعمل 
للثلج اىل ان صار حمالت جتارية وبعدها حتول 
اىل خربة وتهدمت اجزاء منه إذ اهملت الدولة 
بالرغم من  ام��ره بشكل كامل  الوقت  ف ذلك 

يستخدمونه  ك��ان��وا  العشرين  ث��ورة  ف  ال��ث��وار 
للحجز والتحقيق مع االسرى االنكليز وخباصة 
السجناء  عدد  بلغ  حتى  الرارجنية  معركة  ف 
ارخ��وا  وق��د  ضباط  بينهم  اس��ريا   167 االنكليز 
وجودهم من خالل كتاباتهم اليت وجدت على 
عبارة عن امساء  وهي  )السجن(  اخل��ان  ج��دران 
ورسومات ورسائل دونت ولعل التاريخ االبرز هلم 

كان بالرقم 1920. 
لعل الظروف السياسية وراء اهمال هذا الصرح 

املهم ف املدينة. 
صيانة  ت��ت  حثيثة  وجب��ه��ود   2010 ع���ام  وب��ع��د 
واعادة بنائه وبأيدي عراقية خرية مئة باملئة ومن 
قبل دائرة الرتاث واالثار التابعة لوزارة السياحة 
ل���ل���رتاث النجفي  ال���ي���وم م��ت��ح��ف  واالث�����ار وه���و 
استاذ )محزة  هو  اليوم  ومديره  العشرين  وث��ورة 
ووفية  حمبة  جنفية  شخصية  وه��و  اخل��ال��دي( 
للمدينة وعاشقة للرتاث واالثار كما اعرفه، لذا 
يقول اخلالدي من هذا الرواق ينبغي ان تتفاعل 
ب��االث��ار  ال��ش��ي��الن ك��ل مؤسسة تعنى  م��ع خ��ان 
الثقافية  الفعاليات  مجيع  وكذلك  وال���رتاث 
للمجالس  حاضنة  او  للكتاب  معرضا  ليكون 
الثقافية والندوات العلمية واالدبية والنشاطات 
كافة اليت تهم املدينة فضال عن استقبال الزوار 

والسواح كمعلم تراثي واثري ومتحف.
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مرقد كميل بن زياد النخعي
ما ان تستدير بك احلافلة وانت قادم من الكوفة 
باجتاه النجف على طريق جنف-كوفة صوب حي 
احلنانة حتى تشاهد قبة مجيلة بنقوشها وزخرفتها 
املنمقة باحلجر والقاشاني املطلي باالزرق والقامات 
هندسية  بطريقة  وضعت  اليت  البديعة  احلجرية 
متناسقة وبالرغم من بساطتها وسالمة تشكيلها 
اليت  النفوس  يريح  خالب  مبنظر  تتمتع  انها  اال 
تهفو حنوها حانية اىل توحيد ربها اخلالق الواحد 
قباب  عليها  تشتمل  اليت  القداسة  وبذات  االحد، 
الطاهر للصحابي  املرقد  انها قبة  املقدسة  املدينة 
عليه  اهلل  رضوان  النخعي  زياد  بن  اجلليل كميل 
واشد  السالم  عليه  املؤمنني  امري  حواري  احد 
الصحابة متسكا بنهجه الشريف وباليقني الصادق 
الطاهر  املرقد  وعن  ابدا..  شك  خيالطه  ال  الذي 
هلذا الصحابي اجلليل فانه يقع يف النجف االشرف 
والذي  املدينة  القريب من مركز  يف حي احلنانة 
عن  امتار  وبضع  واحد  مرت  كيلو  سوى  يبعد  ال 
املرقد الشريف المري املؤمنني عليه السالم وكذلك 
احلنانة  مسجد  عن  بسيطة  مسافة  يبعد سوى  ال 

املعروف.
ويف ربوة عالية من املنطقة قد ضم القرب يف ثناياه 
اجلليل  الطاهر  الصحابي  ذلك  جسد  الطاهرة 
وبالرغم من ان الدور قد احاطت بهذا املرقد الشامخ 
املسلمني  لدى  يتمتع بكونه مزارا معروفا  انه  اال 
تشرفا  االرض  اصقاع  كافة  من  الزوار  ويؤمه 
ومكانته  العالية  مبنزلته  عرفانا  وذلك  بزيارته 
امري  من  وقربه  االسالم  يف  وسابقته  الرفيعة 
املؤمنني علي بن ابي طالب عليه السالم وصحبته 
كان  فقد  السالم  عليه  علي  بن  احلسن  لالمام 

الشجاع  القائد  عليه  اهلل  رضوان  زياد  بن  كميل 
املسلمني  لثغور  واحلافظ  العارف  والوالي  احملنك 
والذي ان ذكرت له مثل تلك الواقعة اليت تسمى 
سنة  شعبان  شهر  يف  حدثت  اليت  اجلماجم  وقعة 
82هـ وكان حضوره فيها رجال حكيما يف احدى 
صمدت  واليت  القراء  بكتيبة  املعروفة  كتائبها 
هلا،  احلجاج  أرسلها  كتائب  ثالث  محالت  امام 
النهم كانوا حيملون فال يكذبون وحيمل عليهم 
فال يربحون كما كان رضوان اهلل عليه صلبا قويا 
احلجاج  عليه  حنق  لذلك  وقتاله  وعمله  اميانه  يف 
اجملرم السفاح حيث لقنه درسا يف القوة والبطولة. 
اما عن حمطات حياته االخرى فقد كان رضوان 
عليه يف اهله وعشريته شريفا مطاعا ثقة شجاعا 
ذا هيبة ووقار وعند الناس فهو من رؤساء الشيعة 
ومن القراء والنساك والزهاد والعباد والفقهاء فهو 
يف  حسنة  واسوة  وتقواه  نسكه  يف  العليا  القدوة 

الفقه واالخالق والسرية احلسنة.
على  خالفته  ايام  السالم  عليه  املؤمنني  امري  واله 
هيت هذه املدينة اليت تقع على الفرات غرب العراق 
ملا يتمتع من خواص تؤهله هلذه املهمة وما تتمتع بها 
هذه املدينة من اهمية حيث ارتباطها ببادية الشام 
حكم  عن  اخلارج  معاوية  نفوذ  مبناطق  املتصلة 
االمام علي عليه السالم وهذا املوقع االسرتاتيجي 
وبالفعل  احلاكم  من  حنكة  اىل  للمدينة حباجة 

تصدى هلا كميل رضي اهلل عنه.
املال  بيت  مسؤولية  تسنمه  االخرى  حمطاته  ومن 
لفرتة من الزمن خالل حكومة العدل لالمام علي 
عليه السالم وقد اثبت صالحه ودرايته يف االمور 

املالية الصعبة. 
علمه  الذي  بالدعاء  زياد  بن  كميل  اسم  أرتبط 
أياه اإلمام امري املؤمنني عليه السالم، وهو الدعاء 
املعروف بدعاء اخلضر عليه السالم، والذي نردده 
املخصوصة  الزيارات  ويف  اجلمع  ليالي  خصوصا 
القدر  وليالي  عرفة  زيارة  مثل  املهمة  واملناسبات 

واملناسبة االهم هي ليلة النصف من شعبان. 
استشهد رضوان اهلل عليه على يد احلجاج، فكما 
ذكرنا سابقا حنق احلجاج على كميل اثر وقعة 
قتل  وبالفعل  لتصفيته،  يالحقه  فاخذ  اجلماجم 
احلجاج كميال وكان صابرا حمتسبا نال الفوز 

باخرته. 
وهذا هو املزار اليوم حياط بالساكنني أحياًء منهم 
حييطون  امواتا  الراقدين  احملبني  قبور  وكذلك 
بالقرب الشريف فسالم من اهلل عليك يا كميل بن 

زياد صاحب امري املؤمنني 
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تصوير
شعبة اإلعالم االلكرتوين
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تعرف على القزم األحمر

من هو اكرب الكواكب؟
 

ُيعّد 
كوكب امُلشرتي أكرب الكواكب 

من  أكثر  يبلُغ  قطره  إنَّ  إذ  حجمًا؛  الشمسّية  اجملموعة  يف 
143,000 كيلومرت عند خّط استوائه، وهو ما يزيُد أكثر من 
من  يتَّسع  أن  ومُيكنه  األرض،  ُقطر كوكب  عن  اٍت  مرَّ عشر 
الّداخل ملا ُيعادل حجم ألٍف وثالمثائة ُكرة أرضّية، وهو كوكب 
غازّي يتكّون من اهليدروجني ونسبة من اهليليوم، وُيعترب الكوكب 
اخلامس من حيث ترتيُب ُبعدِه عن الّشمس، وكثافته أقّل بكثرٍي 
من كثافة األرض؛ إذ ليس لديه أيُّ سطٍح ُصْلب، بل يتكوَّن من 
ُسُحٍب غازّية كثيفة، وغالفه اجلوّي ُمغّطًى بُسُحٍب محراَء وبنّيٍة 
احلقيقُة  ويف  هلا.  امُلكوِّنة  الكيميائّية  العناصر  نتيجة  وبيضاَء 
ُيشبه الرّتكيب الكيميائّي للُمشرتي كثريًا تراكيب الّنجوم )مثل 
ا  الّشمس(، ولو كانت كتلته أكرب حجمًا بثمانني مّرة تقريبًا ممَّ
هي عليه اآلن لكان أصبح جنمًا حقيقيًا وليس كوكبًا.]وحجُم 
امُلشرتي ضخٌم إىل حدِّ أنَّ إحدى العواصف االستوائّية عليه هلا مساحٌة 
تفوق كوكب األرض بأضعاٍف عديدة، حيث يزيُد قطرها بثالث 

ٍت  ا مرَّ
قطر  عن  ونصف 

عمالٍق  إعصاٍر  عن  عبارة  وهي  األرض، 
يظهر  إذ  صغري،  بتلسكوب  بسُهولة  األرض  من  رؤيته  مُيكن 
العاصفة  وهذه  الكوكب،  جانب  على  ضخمٍة  محراَء  كُبقعٍة 
بدأت على كوكب امُلشرتي منذ ما قد يزيُد عن أربعمائة عاٍم وال 
زالت ُمستمّرة إىل اآلن، وتبلُغ سرعة الّرياح داخلها أكثر من600 
ن الُعلماء من  كيلومرت/ساعة. يدور حول امُلشرتي 67 قمرًا متكَّ
اكتشافها حّتى اآلن، وبعُضها كبرية جدًا؛ فأضخمها - وامُسها 
غاينيمد - أكرُب حجمًا من كوكب ُعطارد. وقد اكُتشفت أربٌع 
من أقمار امُلشرتي ُمنذ سنة 1610، ومع أنَّ الّتلسكوبات الفلكّية 
هلذه  اهلائَل  احلجم  أنَّ  إال  احلني،  ذلك  يف  جدًا  ضعيفًة  كانت 
الغاليليَّة،  ُتعَرف باألقمار  األقمار جعل اكتشافها مُمكنًا، وهي 

وأمساُؤها هي: آيو، وكاليستو، وأوروبا، وغانيميد.

ولذا  جدًا،  ُمتسلسل لكنَّ كتلته صغرية  هو جنم 
ضعِف  عن  ناجتًا  قويًا  أمحرًا  لونًا  له  بأن  يتمّيز 
النجوم  هذه  تكوُن  داخله.  يف  النووّية  التفاعالت 
أصغر بكثرٍي من الشمس وأقلَّ حرارة، لكنها تظّل 
وقودها  تستهلُك  ألنها  طويلة جدًا،  لفرتاٍت  موجودة 
احلمراء  األقزام  وتعترب  شديد،  ُببطٍء  اهليدروجيين 

أكثر النجوم عددًا يف الكون.

جارًا  كان  لرجل  قصة  عن  مأخوذ  املثل  هذا 
ألبي دلف البغدادي، حيث قرت حال ذلك الرجل 
فما  الديون  عليه  وتكاثرت   ، حاجته  واشتدت 
استطاع إال أن يلجأ إىل بيع بيته ليسدد التزاماته 
وبالفعل عرض بيته للبيع مقدرًا مثنه بألف دينار، 
خمسمئة  من  أكثر  تساوي  ال  كانت  أنها  إال 
دينار  وملا أخربوه بذلك قال أعلم لكين أبيعها 
وما كان  أخرى،  وجوارها خبمسمئة  خبمسئة 
من أبي دلف حني مسع بذلك إال أن سدد ديونه 

ووصله وواساه يف مصيبته.
انتهج  عواد  ابو  امسه  رجل  القريب  الومن  ويف 
ذلك النهج حني أراد أن يعمر بيتًا قبل عشرين 
عامًا، كان األهم لديه اجلرية الطيبة ، يقول: 
ال  وصداقة  أخوة  عالقة  جتمعهم  وجريانه  أنه 
مسكنه  إبدال  وال  عنهم  االنفكاك  ميكنه 
بعيدًا عنهم الفتًا إىل أنه بعد زواج أبنائه مجيعهم 
أصروا عليه االنتقال لديهم، إال أنه آثر البقاء بني 

جريانه فهم أخلة الزمن الطيب.

ثل
 امل

صة
ي ق

ه ه
هذ

 الجار قبل الدار
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لقد كان ابن سينا جالسا عند احد احلدادين فجاء طفل سلم 
على احلداد  وقال: ان امي تقرؤك السالم وتسالك مجرة توقد 
بها القدر  فقال احلداد: اذهب واحضر اناًء اضع فيه اجلمرة. 
حواليه ومل جيد  الطفل  فتلفت  قريبا  ليس  الطفل  منزل  لكن 
وقال  يده  يف  الرتاب  من  حفنة  فتناول  اجلمرة  فيه  يضع  شيئا 
للحداد: ضع اجلمرة على الرتاب ولن حترق يدي فوضع احلداد 
اجلمرة على الرتاب وذهب فناداه ابن سينا وسأله قائال كيف 
عرفت ان الرتاب يعزل حرارة اجلمرة عن يدك فقال: ال تستغرب 
فلست انا وحدي بهذا الذكاء بل ان يف بالدنا االف االطفال على 
درجة من الذكاء ولكن قدر لنا ان نصبح من الكادحني ذوي 
احلرف البسيطة ليربز مثلك عاملا ليس له منازع ثم ادار وجهه 
وذهب.                            )األخالق واآلداب االسالمية: 648( 

عالم ليس له منازع

األرض  يشبه  كوكب  أول   ..”186F “كيبلر 
من حيث بعده عن النجم الذي يدور حوله ودرجة 
حرارة سطحه وتركيبه البيولوجي، وهى الظروف 
على  موجودًا  السائل  املاء  جتعل  أنها  يعتقد  اليت 
الكوكب، وتساعد أيضًا على نشوء احلياة على 

سطحه، مثل األرض بشكل كبري.
يومًا   130 حول جنمه كل  األرض  شقيق  ويدور 
أرضيًا، ويستقبل حوالي ثلث الطاقة اليت تستقبلها 
للنجم  يسجل  سطوع  وأعلى  الشمس،  من  األرض 
الغروب،  عند  الشمس  يشابه سطوع  الظهرية  عند 
كما أن وجود الكوكب يف منطقة صاحلة للحياة 
ال يعين التأكيد على أنه كوكب صال للحياة 
فعاًل، حيث يعتمد معدل درجة احلرارة على طبيعة 
الغالف الغازي للكوكب وليس املسافة بينه وبني 

النجم فقط.

لكوكبنا شبيه 

االندماج النووي
العناصر  اندماج  خالهلا  يتم  تفاعالت  النجوم  يف  حتدث 
اخلفيفة لتكون بعد ذلك عناصر أثقل، وتلك التفاعالت هي 
ما نسميها االندماج النووي واليت تنتج بفعل حدوثها كميات 
هائلة من الطاقة تصدر على شكل ضوء وحرارة، ويشّع النجم 
الطاقة عندما يتحول عنصر اهليدروجني يف مركز النجم إىل 
هيليوم، ويف املراحل املتقدمة من عمر النجم تتكون عناصر 
النجم فإن  انتهاء اهليدروجني والذي ميثل وقود  أثقل، وعند 
من  جديدة  وتنشأ جنوم  الفضاء  يف  تنتشر  النجم  مكونات 
باحلجم  يتعلق  فيما  بعضها  عن  النجوم  وختتلف  خملفاتها، 
واللون، فالنجوم األصغر من حجم مشسنا ذات اللون األصفر 
تظهر باللون األمحر، يف حني أّن النجوم ذات احلجم األكرب 

فتظهر زرقاء اللون.
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يوم أزف الرحيُل، أس��بغ س��يد االوصياء وضوءه مس��تعدا لصالة الفجر، وش��ّد حيازميه بإحكام 
على ِمدرعته الصوف منتعال ُخّفيه الليف اللتني طاملا خصفهما بنفسه، وقد مَلَح بطرف عينيه 
جن��وَم الس��ماء وق��رأ فيه��ا مالمح ليلٍة وَع��َده املصطفى بها.. حينها أقس��م َكِذَب��ُت وال ُكِذْبُت، 

وإنها الليلة اليت وعدت بها..
 وم��ا إن ن��زل إىل ال��دار وكان في��ه اوٌز، فصح��ن ف وجه��ه ورفرف��ن، فقال )عليه الس��الم(: ال إله 
إال اهلل، صوائ��ح تتبعه��ا نوائ��ح، وف غداة غد يظهر القضاء، فلما وصل إىل الباب عاجله بيديه 

، فأخذه وشده وهو يقول : ليفتحه، فتعلق الباب مبئزره، فاحنلَّ
أشُدْد حيازميَك للموت       ف�����������������إن املوت القيكا
وال جت������������������زْع من املوِت       إذا ح�������َل بن�������������اديكا
كم���ا أضَحكَك الدهر       كذاك الدهُر ُيبكيكا

كان الوص��ّي ي��ث خط��اه ف ظلم��ة الفجر حنو مس��جد كوفان االعظم، يش��ّق طريقه واثقا 
متأهبا للرحيل، ينادي الصالة.. الصالة.. عباد اهلل..!

وعلى أديم املس��جد انكفأ الثعبان على وجهه، وتلّوى اش��قى َمن على وجه االرض ينث فحيحه 
رم��ادا كثيف��ا، يم��ل كل أخط��اء التاري��خ ف س��يف الغ��در الذي ج��ّرده من مكمنه لريس��َم به 

خطيئة أخرى بلون الدم.
»أم��ني اهلل« يدخ��ل حمرابه وُيَيِمُم وجهه ش��طر البيت احل��رام ليدخل ف حضرة الطهر، عوامل 
بلوري��ة، وش��الالت ض��وء، موائ��د املس��تطِعمني ُمَع��ّدة، ومناهُل الظم��اء ُمرتعة، تط��وف روُحه ف 
ملكوت اهلل.. حتى ميزق كبَد الصمِت نعيٌب مشؤوم، ويرق نصُل سيف غدر يهوي على تلك 
اجلبه��ة ال��يت م��ا س��جدت لغ��ري اهلل، لرتت��ّج الس��ماء بص��وت مالئك��ي، يعلن كس��وف الش��مس، 
وانفصام العروة الوثقى، وانهيار أركان اهلدى.. ويبشر الوصّي نفسه بالفوز فزت ورّب الكعبة.

س��ار وق��د اخت��ط لالجيال نه��ج بالغته، وعّلم اليام حكمة الصر، وكش��ف لالنس��انية كيف 
ييى املرء كرميا، وكيف يعبد العبُد املعبوَد ويكون بارا خبالقه..

كانت آخر كلماته: ) أنا بالمس صاحبكم، وأنا اليوم عرة لكم، وغدًا مفارقكم...(
لتنطلق حنو ذرى العلياء روح طاهرة خبفة عالية جيتاز براقها السماوات، بعد ان جاهد ف اهلل 
حق جهاده وعمل بكتابه واّتبع سنن نبيه، حتى دعاه اهلل إىل جواره وقبضه إليه باختياره وألزم 

أعداءه احلجة مع ما له من احلجج البالغة على مجيع خلقه..

وريث االنبياء
فائق الشمري



عن أيب جعفر عليه الســـام قال: قال رســـول اهلل 

صىل اهلل عليـــه وآهل: )طوىب ملـــن أدرك قائم أهل 

بيـــي وهو يأتم بـــه يف غيبته قبـــل قيامه ويتوىل 

أويلاءه، يعـــادي أعداءه، ذلك مـــن رفقايئ وذوي 

القيامة(. يـــوم  يلع  أمي  وأكرم  موديت 
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