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املخاضات  تنجب هذه  متنوعة حيث  مراحل احلياة مترُّ اجملتمعات مبخاضاٍت  يف كلِّ مرحلة من 
والدات متنوعة حسب نوع و شكل هذه املرحلة أو تلك، و قد مرَّ العراق - و هو من بني أكثر دول 
املنطقة تعّرضًا للعواصف و التغريات - مبراحل خمتلفة من التقلبات السياسية، و لكن مع كلِّ 
هذه املتغريات جند هذا الوطن اجلريح يتعافى و خيرج من أزماته منتصرًا يعضُّ على جراحه ليستمرَّ 
َواِئَع  َجَرَة اْلَبِّيََّة َأْصَلُب ُعودًا، َواْلرَّ يف مسريته، و كما قال أمري املؤمنني)عليه السالم(: )َأاَل َوِإنَّ الشَّ
ِضَرَة َأَرقُّ ُجُلودًا(، و ألسباب كثرية و رمبا منها التأريخ املشرف هلذا البلد الذي كان و مازال  اْلَ
املصدر احليوي لكل العطاءات وعلى خمتلف الصعد جلميع البلدان العربية و األجنبية، و كذلك 
ما حيتويه من إرٍث حضاري و ثقايف و علمي تفتقر إليه الكثري من البلدان العربية و اإلسالمية و 
العاملية؛ لذا جنده دائمًا حمّطًا للصراع و مكانًا لتكالب األعداء على ما ميتلك من ثروات جّبارة، 
و رمبا من أهّم ثرواته العنصر البشري و على وجه الصوص وجود الشباب يف هذا اجملتمع، و من 
أهم مقّومات إنتصار الشعوب هو إمتالكها عامل الوعي و التشخيص السريع جملريات األحداث اليت 
تدور من حوله؛ إلّن غياب الوعي يف حركة الشباب ُتشلُّ إمكانية الوصول إىل حتقيق األهداف 
املنشودة لكل حركة و بأي إجتاٍه كانت، لذا جند أّن الدين اإلسالمي جنح هذا النجاح الباهر يف 
بداية الدعوة اإلسالمية؛ وذلك لوجود الوعي الواسع للشباب الذين ساندوا النيب األكرم)صلى اهلل 
عليه واله(، و عاضدوه و نصروه حيث كانوا يتحّلون بأعلى درجات اإلميان بقضّيتهم، و عندما وجد 
اهلل عزوجل هذا الوعي الكبري و هذا اإلميان الصادق نصرهم و ثّبت أقدامهم، يف تلك احلقبة من 
تاريخ اإلسالم كان النيب األكرم)صلى اهلل عليه واله( هو القائد و هو اجملاهد األول يعاضده إبُن 
عّمه أمرُي املؤمنني)عليه السالم(، و ثّلة من املؤمنني الذين إمتحن اهلل قلوبهم لإلميان، و كان أئمة أهل 
البيت عليهم السالم هم القادة احلقيقيون و لكن قلَّ ناصرهم و عزَّت جنودهم للنهوض بواقع األّمة، 
و اليوم قائدنا و منقذنا و الذي لواله لساخت األرُض بأهلها هو صاحب العصر والزمان)عجل اهلل 
تعاىل فرجه( ولكن شاءت اإلرادة اإلهلية أن يبقى مغّيبًا عن األنظار و عن احلياة اإلجتماعية الطبيعية 
حلكمة إهلية إقتضت ذلك و هذا اليعين أّن اهلل عزوجل ترك األّمة من دون راٍع أو هاٍد أو موّجه بل 
يف كلِّ زمان هناك من يقود األّمة إىل شاطئ األمان، و هذه املقولة املشهورة لإلمام املهدي)ع(: )وأما 
احلوادث الواقعة فارجعوا فيها إىل رواة حديثنا، فإّنهم حجيت عليكم وأنا حجة اهلل عليهم.( وهم 
املراجع العظام الذين تتوّفر فيهم شروط األهلية لقيادة األّمة خصوصًا يف املخاضات العصيبة اليت 
تزيغ فيها األبصار و تصل القلوب إىل احلناجر جند أّن هذه املرجعية تنبي قدمًا إلجياد املخرج تلو 
املخرج من أجل إنقاذ هذه األّمة، و لكن املرجعية ال تستطيع أن تعمل مبفردها إن مل يكن هناك 
شباٌب تعي خطورة املرحلة و تّتبع إرشادات هذه املرجعية يف كلِّ الطوات اليت حتثُّ الشباب املثقف 
و الواعي التباعها و بغري ذلك لن يستطيع هؤالء الشباب أن يصلوا إىل خمرجات تصبُّ يف مصاحلهم 
و لن حيصل التغيري املنشود من دون طاعة إرشادات وتوصيات املرجعية، و هذه الطاعة واإلمتثال ال 
تأتي إاّل من خالل الوعي التام والتفكري بعقالنية كبرية لنتعّرف على العدو احلقيقي ملن مل يعرفه 
بعد حتى نعيش حلظات النصر القادم بعونه تعاىل على من يريد الراب و الدمار لشعبنا و عراقنا 

احلبيب.. 
ونسأل اهلل حبقِّ حممد و آل حممد أن جيّنب العراق و أهله كلَّ مكروه و أن ينتصر العراق بشعبه 
األبي على أعداءه احلقيقيني وأن يعّجل فرَج صاحب العصر والزمان)أرواحنا لرتاب مقدمه الفداء( 

ليؤّسس دولة العدل اإلهلي بالقريب العاجل إن شاء اهلل.. 

شباب املستقبل

هيأة التحرير



1- أشِعر قلبك الرمحة ملن صرت مسؤوال عليهم، والطف بهم وارمحُهم فهم من أمانات 
اهلل لديك.

2- أعطهم من عفِوك وصفحك مثل ما حتب أن يعطيك اهلل من عفوه وصفحه، فإن 
كنت فوقهم فاهلل فوقك.

3- ال يكون��ّن احملس��ن واملس��يء عن��دك س��واء، ف��إّن يف ذل��ك تزهي��دًا أله��ل اإلحس��ان يف 
اإلحسان، وتدريبا ألهل اإلساءة على اإلساءة.

4- اس��تعمل الرفق واإلحس��ان إليهم مهما كانت انتماءاتهم، فإن الناس صنفان إّما أٌخ 
لك يف الدين، أو نظرٌي لك يف اخللق.

5- انِص��ف الن��اس من نفس��ك ومن املقربني إليك، فإن��ك إن مل تفعل تكن ظاملا، ومن 
ظلم عباد اهلل كان اهلل خصمه.

6- ال تعجلن إىل تصديق واٍش، فإنه يغشك وإن تشّبه بالناصحني.
7- ال تفرح��ن بعقوب��ة أصدرته��ا، فإذا اس��تحقها أحده��م فلتكن على ق��در اجلناية، ورّب  

خمطٍئ مقدار عقوبته إعالمه بذنبه.
8- ال تندمن على عفٍو أهديته، وإن كانت الندامة على العفو أفضل وأيسر من الندامة 

على العقوبة.
9- اجع��ل ل��ذوي احلاج��ات منك قس��ما تفرغ هلم فيه ش��خصك، وجتلس هلم جملس��ا 
عاما فتتواضع فيه هلل الذي خلقك بعيدًا عن موظفيك ،حتى يكلمك متكلمهم غري 

مرتدد وال خائف.

الدستور العلوي
للمدراء واملسؤولني يف الدوائر واملؤسسات



10- اعل��م أن أكث��ر حاج��ات الناس إليك مم��ا ال مؤونة فيه عليك، فغالبها أحد 
أمرين: شكاة مظلمة، أو طلب إنصاف يف معاملة.

11- اقِض ما متكنت منها يوم ورودها عليك وإن استقلها مساعدوك.
12- ال تؤخرّن عمل اليوم لغٍد، فإن لكل يوم ما فيه.

13- ال تطولن احتجابك عن مرؤوسيك؛ ألنه يقطع علمك بأمورهم.
14- إي��اك وامل��نَّ عل��ى مرؤوس��يك بإحس��انك، أو تعده��م فتخل��ف، ف��إن امل��ّن يبط��ل اإلحس��ان، 

واخللف يوجب املقت عن اهلل والناس.
15- اجع��ل ل��كل واح��د منه��م عم��ال تأخذه به، فإنه أج��در أال يّتكل بعضهم عل��ى بعض يف قضاء 

ما أردته منهم.
16- إي��اك والعجل��ة باألم��ور قب��ل أوانها، أو التهاون فيه��ا عند إمكانها، فض��ع كل أمٍر موضعه، 

وأوقعه موقعه.
17- ال تصّمم وال تأمر حني الغضب، وأّخر العقوبة حتى يسكن غضبك فتملك االختيار.

18- أفضل آلٍة حتملك إىل الرئاسة »سعة الصدر«
19- ليك��ن أق��رب مستش��اريك أقوهل��م مبّر احلق لك، وَمن ال يوافق��ك فيما يصدر منك مما 

كره اهلل ألوليائه. 
20- اعلم أّن أفضل من شاورت هو صاحب التجارب.

21- شّر املسؤولني من خيافه الربيء. 
22- ال تقبل��ن يف اس��تعمال املتقدم��ني للوظيف��ة وس��اطة إال وس��اطة الكف��اءة واألمان��ة، إذ أن 

الوظيفة يف اجملتمع أمانة هلل يف عنقك.
* النصوص املذكورة يف هذا الدستور أخذت بتصرف من العهد الذي بعثه أمري املؤمنني 

)علي��ه الس��الم( إىل مال��ك األش��رت رض��وان اهلل عليه ح��ني واّله على مص��ر، وغريه من 
الكالم الوارد عن أهل البيت )عليهم السالم(.
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املشاريع  من  العديد  تنفيذ  املقدسة  العلوية  للعتبة  العام  األمني  اكد 
الزراعية يف مزرعة فدك التابعة للعتبة املقدسة.

جاء ذلك خالل جولته امليدانية لتلك املشاريع اليت رافقه فيها مسؤول قسم 
اهلندسية  والكوادر  عنب  مصطفى  املهندس  احليوانية  والثروة  الزراعة 

والزراعية العاملة يف العتبة املقدسة.
بدأنا  الوالية(:  لـ)جملة  تصريح  يف  راضي  الشيخ  يوسف  املهندس  وقال 
بالتحرك يف العديد من االجتاهات التنموية والزراعية يف خمتلف أرجاء 
املزرعة اليت تبلغ مساحتها مثانية آالف دومن ، حيث متثل احملور األول يف 
باستخدام طرق  بزراعة احملاصيل اإلسرتاتيجية كالشعري  املشاريع  تلك 
 ، الرتبة  الري احلديثة )احملوريات( كونها تساعد على حتسني خواص 
اليت من خالهلا سنتحول إىل زراعة احلنطة وحماصيل الضر للمساهمة 

يف دعم السوق احمللية.
وأضاف الشيخ راضي، ان »احملور الثاني يتضمن مشاريع شركة فيض 
القسيم يف املزرعة واملتمثلة مبشاريع الدواجن الالحم والبياض، وقد مت 
وضع حجر األساس لتلك املشاريع والتعاقد على املعدات واملكائن ، وقد 
باشر قسم التصاميم اهلندسية  بإعداد املخططات واملباشرة بالتنفيذ يف 

أغلبها«
وأكمل موضحا »وكان اجلانب اآلخر يف مشاريع املزرعة يتمثل باجلانب 

الرتفيهي بإقامة مناطق اسرتاحة للعوائل، واليت نأمل أن تكون متنفسا 
هلا يف أجواء الربيع«.

وتابع األمني العام إن »احملور املهم يف تلك املشاريع يتمثل مبشروع األبقار 
أساسية  لبنة  بوضع  اهلولندية  الشركات  إحدى  مع  التعاقد  مت  أن  بعد 
إلنشاء حقل أبقار حبدود 175 بقرة للحليب، بالتزامن مع  قرب إكمال 
معمل البسرتة الذي يعد لبنة أساسية ملعمل األلبان يف املزرعة، فضال عن  

مشروع أبقار اللحوم  ضمن مشروع جمزرة األبقار واألغنام يف املزرعة«.

شهد املركز التسويقي التابع اىل العتبة العلوية املقدسة تقدمًا ملحوظا يف 
املشروع من خمتلف  العاملة يف  العتبة  بتضافر جهود كوادر  العمل  مراحل 

االقسام.
وقال رئيس جلنة تنفيذ املشروع املهندس أمري عبد احلسني معلة :« إن نسبة 
االجناز الكلية جلميع مراحل املشروع الذي يقع على مساحة 450 مرتا مربعا 
و بواقع 3 طوابق وصلت إىل أكثر من )70 %(، فيما بلغت األعمال األخرى 
اليت تنفذها كوادر أقسام العتبة كأعمال التبيد وامليكانيك نسبة )%70( 

واألعمال الكهربائية )75%( أما األعمال املدنية فقد وصلت اىل ) %72(.
وأضاف معلة: تشمل األعمال املدنية إكساء األرضية حبجر البورسلني واعمال 
اهليكل احلديدي وأعمال التقطيع بالثرمستون وأعمال تغليف الواجهة باجلف 
قيم ، وتغليف سطح البناية باملادة العازلة )فوم كونكريت(, وكذلك األبواب 

الشبية للبناية والسقوف الثانوية.
 )cnc( وتابع: سيتم اجناز األعمال األخرى بالتعاون مع شعبة الزجاج وشعبة الــ

وغريها من االقسام الساندة للمشروع.
ويعد املركز التسويقي الواقع يف احلنانة خلف مرقد الصحابي كميل بن 
زياد )رض( أحد املراكز اليت ترعاها العتبة املقدسة اليت تشهد إقباال واسعا 

من قبل املواطنني على منتجات فيض القسيم املتنوعة

أعلنت الكوادر اهلندسية يف العتبة العلوية املقدسة وصول نسب اجناز متقدمة 
يف مشروع )مدرسة جممع قنب السكين( مبواصفات فنية عالية وذلك ضمن 

إسرتاتيجية العتبة املقدسة املستقبلية للنهوض بالواقع التعليمي.
وقال رئيس جلنة تنفيذ املشروع املهندس االستشاري داود سلمان ديوان، يف 
تصريح لـ)جملة الوالية(، انه مبتابعة وإشراف مباشر من قبل السيد األمني 
شعبة  تقوم  اهلندسية،  الشؤون  قسم  ورئيس  املقدسة  العلوية  للعتبة  العام 
املشاريع الثانية يف قسم الشؤون اهلندسية يف العتبة العلوية املقدسة بإنشاء 
مشروع مدرسة يف جممع قنب السكين تضم )12( صفًا، منها ست صفوف 
يف الطابق األرضي ومثلها يف الطابق األول، مبدة تنفيذ ال تتجاوز )268( يومًا، 

مبساحة )3( آالف م2 
وأضاف: ان  نسبة االجناز الكلية للمشروع بلغت ) 50 % ( ، فيما بلغت نسب 
االجناز يف املرحلة األوىل منه إىل ما يقارب ) 60 % (, واملرحلة الثانية اليت 
ختص البوابة واجملموعة الصحية  وامللحقات األخرى قد بلغت)40 %( ، حيث 
جيري العمل مبشاركة بعض األقسام والشعب يف العتبة املقدسة ومنها شعبة 
النجارة، شعبة احلدادة يف قسم الشؤون اهلندسية، شعبة التأسيسات املائية.

مزرعة فدك تشهد جوانب توسعة كبرية يف مشاريعها 
التنموية االسرتاتيجية

نسب انجاز متقدمة يف مشروع املركز التسويقي تقدم ملحوظ يف مراحل أعماله 
)مدرسة مجمع قنرب السكني(
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العلوية  العتبة  يعد معمل الرسانة اجلاهزة واحدًا من أهم مشاريع 
املقدسة الواعدة واليت تساهم بتحقيق االكتفاء الذاتي ملشاريع العتبة 
العلوية فضال عن رفد املشاريع اهلندسية املتنوعة بالرسانة اجلاهزة 

ومبواصفات عالية.
العلوية  العتبة  والفنية يف  اهلندسية  الشؤون  رئيس قسم  معاون  وقال 
املقدسة، املهندس مهند صاحب مهدي، انه: بدعم وتوجيه من األمني 
العام للعتبة العلوية املقدسة، املهندس يوسف الشيخ راضي، ولضرورة 
االرتقاء جبميع املشاريع اهلندسية اليت تنفذها العتبة املقدسة وحتقيق 
االكتفاء الذاتي بها، مت العمل على إنشاء معمل للخرسانة اجلاهزة 

وذلك لرفد املشاريع اهلندسية يف عموم العتبة املقدسة.
وأضاف: ان املعمل ساهم بشكل كبري بتحقيق سرعة اجناز للمشاريع 
ودقة يف العمل ووفق املواصفات املطلوبة، فضال عن توفري مبالغ إضافية 
بالرسانة  لتزويدنا  الارجية  بالشركات  االستعانة  واالستغناء عن 
اجلاهزة ، إذ إن املعمل يعد األول من نوعه يف عموم احملافظة حيث 
تصل طاقته اإلنتاجية من 115 إىل 125 مرت مكعب بالساعة، مشريًا 
إىل ان املعمل مت تزويده بالباطات املركزية ومضخات اهلواء الثابتة 

واملتحركة ، فضال عن املعدات واألجهزة الضرورية األخرى.
على  سواء  واسعة  عمرانية  حركة  املقدسة  العلوية  العتبة  وتشهد 
مستوى التوسعة يف الصحن الشريف ومدن الزائرين واالسرتاحات أو 

ما يتعلق مبشاريع القطاع التعليمي والصحي والزراعي االستثماري.

أعلنت )دار أبو طالب( للطباعة التابعة إىل العتبة العلوية املقدسة عن قرب 
واجملالت  الصحف  بطباعة  الاص  األوفسيت  لطباعة  جديد  خط  افتتاح 

واملناهج الدراسية لدعم الواقع التعليمي يف البالد.
انه«  مرتضى،  مسري  للطباعة،  طالب  أبي  دار  قسم  مسؤول  معاون  وقال 
مبجال  االرتقاء  بضرورة  املقدسة  العلوية  للعتبة  العامة  األمانة  من  بتوجيه 
الطباعة ودعم املؤسسات التعليمية يف احملافظة مبوضوع املناهج الدراسية، 
قمنا بطباعة عدد من املناهج الدراسية دعما للمؤسسات التعليمية والرتبوية  

احلكومة واألهلية .
وأضاف: ويأتي ذلك باالعتماد على كوادر متخصصة ومدربة للقيام بهذه 
املهام وتنفيذ األعمال الطباعية باحرتافية عالية، يساندهم يف ذلك ما بأيديهم 
من مطابع ذات مناشئ معتبة قادرة على تلبية احتياجات السوق احمللية من 

خمتلف املطبوعات وبأسعار رمزية. 

معمل الخرسانة الجاهزة.. مشروع واعد لتحقيق االكتفاء الذاتي 

دار أبي طالب تعلن عن قرب افتتاح خط لطباعة املناهج الدراسية

قسم الكهرباء ينفذ عددًا من أعمال مشاريع العتبة العلوية املقدسة
الكهربائية  الصيانة  وشعبة  الكهربائية  التأسيسات  شعبة  باشرت 
التابعتني إىل قسم الكهرباء يف العتبة العلوية املقدسة بتنفيذ أعمال 
متنوعة يف عدد من املشاريع التابعة اىل العتبة العلوية بعد انتهاء موسم 
زيارة أربعينية اإلمام احلسني )عليه السالم( وشهادة الرسول األعظم 

حممد )صلى اهلل عليه وآله(.
وقال رئيس قسم الكهرباء املهندس ليث عزيز حممد: باشرت كوادرنا 
باملرحلة الثانية الاصة بتأسيس ورش اآلليات والنجارة والتبيد يف 
منطقة احلولي، حيث تضمن العمل تصميم البوردات الرئيسية بنسبة 
اجناز تصل إىل 75 %  وحنن اآلن بصدد إيصاهلا بالتيار الكهربائي 
العلوية  العتبة  اىل  التابعة  الكهربائية  للطاقة  التحويلية  احملطة  من 

.) k v 33( املقدسة بقدرة
ويف ما خيص املشاريع اجلديدة يف جممع قنب السكين أوضح رئيس 
قسم الكهرباء »ان نسب االجناز يف املشاريع اجلديدة يف اجملمع بلغت 
الوطنية  بالشبكة  ربطها  تتمثل مبرحلة  األعمال احلالية  وان   %  95

, حيث   للمشروع  الرئيسية  التغذية  الكهربائية وحنن بصدد  للطاقة 
إن النسبة املتبقية هو من اختصاص دائرة كهرباء حمافظة النجف 

األشرف«. 
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نفذت كوادر شعبة السالمل الكهربائية التابعة إىل قسم الكهرباء 
يف العتبة العلوية املقدسة محلة إلدامة السالمل الكهربائية يف عدد 

من املواقع التابعة إىل العتبة املقدسة خدمة للزائرين.
من  بتوجيه  إبراهيم:  يوسف  زياد  املهندس  الشعبة  مسؤول  وقال 
األمني العام للعتبة العلوية املقدسة وإشراف رئيس قسم الكهرباء، 
يتم املباشرة بعد كل مناسبة دينية تشهد توافدا كبريا للزائرين 
عب منطقة احلولي بعملية صيانة للسالمل الكهربائية وإدامتها ، إذ 
مشلت احلملة السالمل يف منطقة احلولي وصحيات مضيف اإلمام 

احلسن )عليه السالم ( وأماكن أخرى.
امليكانيكية  االجزاء  تضمنت  الصيانة  عملية  إن  وأضاف: 
احلركة  بنقل  الاصة  الرتوس  وعلب  مسننات  من  والكهربائية 
احملركات  بإيقاف  الاصة  واحلساسات  سرعتها  وختفيف 

الكهربائية يف حال حدوث اي طارئ.
وتأتي احلملة ألجل دميومة عملها بشكل صحيح من أجل خدمة 

الزائرين بعد موسم زيارة األربعني ووفاة النيب األكرم )صلى اهلل 
عليه وآله( اليت شهدت توافد املاليني .

أعلنت شعبة النجارة يف العتبة العلوية املقدسة عن استعدادها لتجهيز الدوائر 
بكل  االشرف  النجف  أبناء  من  واملواطنني  العراقية  واجلامعات  احلكومية 

أنواع األثاث املكتيب وغرف النوم املصنوعة من الشب وبأسعار مدعومة.
على  الشعبة  إن  الوالية(:  لــ)جملة  اجلبوري،  أمحد  الشعبة   مسؤول  وقال   
من  املواطنني  وكذلك  احلكومية  املؤسسات  كافة   لتجهيز  تام  استعداد 
أبناء احملافظة باألثاث الشيب حبسب الطلب ومبواصفات عالية الدقة واملتانة 
باملنضدات  احملافظة  يف  الدوائر  بعض  جتهيز  مت  حيث   , مدعومة  وبأسعار 

املكتبية ومقاعد اجللوس واألرائك.
املتنوعة وحسب  وأضاف: إن من بني املؤسسات اليت مت جتهيزها مبنتوجاتنا 
الطلب، مصرف الرافدين  وكليات الطب والزراعة واآلداب جبامعة الكوفة, 
وروضة  السكين,  قنب  وجممع  املقدسة  العتبة  أقسام  حاجة  سد  عن  فضاًل 
أحباب األمري ومركز القرآن الكريم يف العتبة املقدسة مبختلف أنواع األثاث 

املصنع من أجود أنواع الشب.

حملة إلدامة الساللم الكهربائية يف عدد من مواقع
 العتبة العلوية املقدسة

وحدة املرايا تنفذ عددًا من أعمال الصيانة داخل الحرم العلوي املطهر

شعبة النجارة تعلن عن استعدادها لتجهيز الدوائر الحكومية 
والجامعات باألثاث املكتبي

باشرت وحدة املرايا التابعة إىل قسم الشؤون اهلندسية يف العتبة العلوية 
مع عدد من  بالتعاون  املطهر  العلوي  داخل احلرم  أعمال  بعدة  املقدسة 

أقسام العتبة .
وقال مسؤول الوحدة سعد رحيم يف تصريح لـ )جملة الوالية( إن: األعمال 
تضمنت تبديل الساقية املعدنية الاصة بالكامريات يف داخل الصحن 

املطهر واكساء أعمال حفر املسارات الاصة بها باملرمر.
وأضاف: ان وحدة املرايا أجنزت األعمال الاصة باملرايا )العينة كارد( 
اهلندسية  الزخارف  بأعمال  اتسمت  واليت  املطهر  الصحن  داخل  يف 
املطابقة اىل التصميم داخل احلرم الشريف من جهيت الرجال والنساء، 

وذلك بالتعاون مع أقسام )الشؤون اهلندسية , والكهرباء واالتصاالت(.

 العدد 134- لشهر ربيع اثلاين 1441ـه
12



أعلن قسم الدراسات والتصاميم يف العتبة العلوية املقدسة عن اجنازه جمموعة 
من التصاميم اهلندسية ملشاريع جديدة سيتم تنفيذها من قبل الكوادر اهلندسية 

مبا يتالءم مع التطور احلاصل على الصعيد العمراني واهلندسي.
وقال رئيس القسم املهندس مهند األسدي: حبسب توجيهات األمني العام للعتبة 
العلوية املقدسة املهندس يوسف الشيخ راضي، باشر قسمنا باجناز جمموعة من 
التصاميم اهلندسية جملموعة من املشاريع منها )مشروع معمل لغسل السجاد( 
الفنية  اآللية  توفري  املطلوبة بهدف  الفنية  املواصفات  مبساحة)6365(م2،ووفق 
يف غسل سجاد الصحن الشريف وصحن فاطمة )عليها السالم( بأحدث الطرق 

الفنية.
وأضاف األسدي: إن قسم الدراسات والتصاميم أجنز املخططات األولية ملشروع 
ورشة صيانة العتبة الثانية على مساحة )11250 ( م2 ، والذي يهدف إىل إنشاء 
ورش فنية ختدم الصحن الشريف مبا يتطلبه من صيانة لكافة أنواعها، كما 
ان قسم الدراسات والتصاميم أجنز املخططات األولية ملشروع تطوير كهرباء 
الصحن الشريف ، وذلك باستخدام ناقالت القدرة من نــوع )as –way ( اليت 
تعد من أحدث الطرق الفنية لنقل الطاقة الكهربائية وحسب املواصفات الفنية 

العاملية.

بتنفيذ  العلوية املقدسة  العتبة  باشرت الكوادر اهلندسية والفنية يف 
املراحل األوىل من األعمال املدنية الاصة مبشروع تربية األبقار يف 
مزرعة فدك بالتعاون والتنسيق مع قسم الزراعة والثروة احليوانية يف 

العتبة املقدسة.
وقال مسؤول قسم الزراعة والثروة احليوانية، مصطفى عنب: بإشراف 
الشيخ  يوسف  املهندس  املقدسة  العلوية  للعتبة  العام  األمني  وتوجيه 
املنفذة  الشركة  قبل  من  اهلندسية  التصاميم  استالم  وبعد  راضي، 
للمشروع وقسم الدراسات والتصاميم يف العتبة املقدسة، باشر قسم 
الشؤون اهلندسية والفنية بتنفيذ هذا املشروع الزراعي ميدانيًا، مشريًا 
إىل ان » املشروع يهدف إىل إنشاء حمطة أبقار متكاملة لرتبية األبقار 

احللوب وكذلك لرتبية العجول وهي حمطة متكاملة.
مزرعة فدك  األبقار يف  املباشرة يف مشروع حملب  انه متت  يذكر 
مبساحة )3800( مرت مربع من قبل شعبة املشاريع األوىل وبالتعاون مع 

شعبة القوالب والتسليح يف قسم الشؤون اهلندسية والفنية يف العتبة 
العلوية املقدسة .

أجنزت شعبة احلدادة التابعة اىل قسم الورش يف العتبة العلوية املقدسة 
عددًا من أعمال احلدادة يف خمتلف مشاريع العتبة املقدسة.

وقال مسؤول املتابعة يف قسم الورش حممد جبار: ان كوادر الشعبة 
تنفذها  اليت  املشاريع  أجنزت مجلة من أعمال احلدادة يف عدد من 
وأعمال  واألبواب  الشبابيك  تثبيت  أعمال  ومنها،  املقدسة،  العتبة 
التغليف مبادة السندويج بنل )العازل املضغوط باحلديد املضلع(  لعشرة 
نسب  بلغت  إذ  احلولي,  منطقة  يف  العتبة  ورش  اىل  تابعة  مجلونات 
جهود  بتضافر  يومًا   60 حنو  فيها  العمل  واستغرق   %  100 االجناز 

الكوادر احلرفية والفنية يف الشعبة.
للدور  الداخلية  األبواب احلديدية  بتنصيب  وأضاف: قامت كوادرنا 
عن  فضال  وبقياسات خمتلفة،  السكين  قنب  يف جممع  املستحدثة 
يف  الورش  مشروع جممع  يف  بشعبتنا  املناطة  األعمال  كافة  اجناز 
حي عدن, مشريًا إىل انه متت املباشرة جبملونات أخرى خاصة بشعبة 
صيانة احلرم يف منطقة احلولي وأخرى يف مزرعة فدك يف منطقة 

الرهيمة ومنها إنشاء حظرية لألبقار تبلغ مساحتها 3800 مرت مربع.

ويف جانب االستثمار، أشار مسؤول املتابعة، ان العمل جاٍر على إنتاج 
وتنصيبها  بنل  والسندويج  الكيسبان  ومسقفات  والشبابيك  األبواب 
االقساط  بنظامي  االستثمار  باب  من  منازهلم  يف  للمواطنني  موقعيًا 

والنقد وبأسعار مدعومة .

املباشرة بتنفيذ مشروع لرتبية األبقار يف مزرعة فدك

شعبة الحدادة تنجز عددًا من األعمال يف مختلف مشاريع العتبة املقدسة

قسم الدراسات والتصاميم ينجز 
مجموعة من التصاميم الجديدة

alwelayh.com
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املهندس  والتصاميم،  الدراسات  قسم  مسؤول  وقال 
مهند األسدي، يف تصريح خاص جمللة الوالية: ان قسم 
الدراسات والتصاميم من ضمن هيكلية العتبة العلوية 
ومن  املقدسة  
الناشطة  األقسام 
يف  فاعل  دور  وله 
مشاريع  تنفيذ 
إذ  املختلفة،  العتبة 
على  القسم  يقوم 
التصاميم  إعداد 
للمشاريع  األساسية 
وإعداد الكشوفات 
للُكلف  التخمينية 
الالزم  والوقت 
وتقديم  للتنفيذ 
والرتميم،  الصيانة  أعمال  لتنفيذ  الفنية  االستشارات 
مبينًا، إن قسم الدراسات والتصاميم يرفد استشاريني 
من جامعات عراقية تساهم يف تدقيق املشاريع واملصادقة 

عليها. 
انجاز أكثر من 60 مشروعًا خدميًا تابعًا للعتبة 

املقدسة لخدمة الزائرين
أجنز  والتصاميم  الدراسات  إن قسم  األسدي:  وأضاف 

للعتبة  تابعًا  60 مشروعًا  من  التصاميم ألكثر  أعمال 
مرحلة  يف  دخلت  املشاريع  هذه  اغلب  وان  املقدسة، 
التنفيذ من ضمنها ثالثة مشاريع صحية  باإلضافة إىل 
مشروع مراقبة صحن فاطمة )عليها السالم ( ومشروع 
خدمية  مشاريع  عدة  عن  فضال  التسويقي   املركز 
أخرى من اجل توفري أفضل الدمات لزائري مرقد امري 
املؤمنني )عليه السالم( ومدينة النجف األشرف، مشريًا 
إىل وجود مشاريع أخرى قيد االجناز من ضمنها إنشاء 
مشروع مدينة زائرين يف منطقة احلولي فضال عن إنشاء 

مدرسة ومستشفى.
الخطوة األوىل إلقامة أيَّ مشروع يف العتبة يبدأ من 

قسم الدراسات والتصاميم
وحول آلية عمل القسم، أوضح األسدي ان الطوة األوىل 
الدراسات  قسم  من  يبدأ  العتبة  يف  مشروع  أي  إلقامة 
إعداد  وبعدها  املشروع  دراسة  من  ابتداًء  والتصاميم، 
الاصة  اجلداول  إعداد  ثم  ومن  األولية  املخططات 
التنفيذ  إىل شعبة  املشروع  إحالة  تتم  ثم  ومن  باملشروع 
العتبة  يف  واهلندسية  الفنية  الشؤون  قسم  إىل  التابع 

املقدسة لتنفيذه.
العامة  األمانة  رؤية  ان  قائال:  حديثه  األسدي  وتابع 
القسم تتجه إىل استقطاب  العلوية املقدسة حنو  للعتبة 
الكفاءات والطاقات الشبابية وتطوير الكوادر، فضال 

قسم الدراسات والتصاميم.. جهود كبرية وخربات 
متنوعة لدعم مشاريع العتبة العلوية املقدسة

يتبنى صياغة تقرير/ سامي العبودي الذي  املقدسة  العلوية  العتبة  املهمة يف  األقسام  من  والتصاميم  الدراسات  يعد قسم 
ووضع الخطوات األوىل للمشاريع الهندسية يف العتبة املقدسة، كما يتوّلى إعداد التصاميم املعمارية 
املكان  هذا  قدسية  مع  ينسجم  بما  واملؤقتة،  الدائمة  للمشاريع  وامليكانيكية  والكهربائية  واإلنشائية 
تقديم  إىل  إضافًة  للتنفيذ،  الالزم  والوقت  للُكلف  التخمينية  الكشوفات  إعداد  يتم  كما  الشريف، 

االستشارات الفنية الالزمة، وُطرق تنفيذ أعمال الصيانة والرتميم، والُكلف التقديرية لتلك األعمال.
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القسم،  مساحة  وتوسيع  القياس  أجهزة  حتديث  عن 
حالة  تبيّن  على  منتسبيها  القسم حتث  إدارة  ان  كما 
اجلودة وتقدميها على باقي االعتبارات؛ والسعي ألفضل 
القياسية  باملعايري  واألخذ  األفكار؛  وأفضل  التصاميم 
عند التصميم مع أقل الكلف الالزمة، كما ان القسم 
الكرام  للزائرين  الدمات  افضل  حتقيق  على  يعمل 
وان ذلك ال يتحقق بدون التخطيط السليم، والتصاميم 
الصحيحة، وإكمال الُبنى التحتية الاصة خبدمة زّوار 

أمري املؤمنني )عليه السالم(.
قسم  ان  األسدي،  قال  القسم  هيكلية  خيص  وفيما 
وأربع  شعب  سّتة  من  يتكون  والتصاميم  الدراسات 

وحدات غري املرتبطة بشعبة وهي كاآلتي: 
1- شعبة التصاميم املعمارية: بعد االتفاق مع إدارة العتبة 
املقدسة على البنامج الوظيفي للمشروع، وعلى طبيعة 
الشعبة  هذه  تتوىل  موقتًا؛  أو  دائمًا  كان  إن  املشروع 
إعداد التصاميم املعمارية؛ وتشمل تقسيم املساحة لتالئم 
املتطلبات الوظيفية املطلوبة؛ ومناطق الدمات؛ وشكل 
الواجهات؛ ومداخل اإلنارة الطبيعية، مأخوذًا باحلسبان 
عدد شاغلي املشروع، واجتاه القبلة، وأماكن االرتباط 
بالُبنى التحتية يف منطقة املشروع، ويتم مناقشة التصميم 
احلصول  وعند  تصميم،  ألفضل  للوصول  مرات،  عدة 
على  احملرتم  العام  األمني  للسيد  األولية  املوافقة  على 

التصميم يتم ترحيله إىل الشعب األخرى .
بإجراء  الشعبة  هذه  تقوم  املدنية:  التصاميم  شعبة   -2
حتليل الرتبة يف املوقع املخصص للمشروع، وبعدها يتم 
حتويل التصميم إىل خمططات إنشائية تنفيذية يتم فيها 
وقياساتها  املعدنية  أو  الكونكريتية  اهلياكل  حساب 
ونوع التسليح وتفاصيل األسس وعوامل أمان امُلنشأ ضد 
التحميل واهلزات األرضية وإعداد الكشوفات املسّعرة 
للمشاريع، ويتم التداول مع شعبة البجمة والكلف حول 
العاملة، ووقت  إعداد الكشوفات، واحتياجات األيدي 

اإلجناز.
الشعبة  هذه  تقوم  امليكانيكية:  التصاميم  شعبة   -3
للمنشأ  والتهوية  والتبيد  التدفئة  احتياجات  حبساب 
اجملاري  قياسات  وحتديد  الالزمة  األجهزة  ونوع 
اهلوائية، باإلضافة اىل حتديد نوع ومواصفات املصاعد 
الصحية  التصميمات  وإعداد  وجدت؛  إن  الكهربائية 
ومستلزماتها ومسارات األنابيب؛ وتبليغ شعبة التصاميم 
األنابيب  ومسارات  اهلوائية  اجملاري  مبسارات  املدنية 
ألخذها بنظر االعتبار عند التصميم؛ كما يتم التداول 
الكشوفات  إعداد  حول  والكلف  البجمة  شعبة  مع 

واحتياجات األيدي العاملة ووقت اإلجناز.
إعداد  يتم  وفيها  الكهربائية:  التصاميم  شعبة   -4
املقررة، إضافًة  الوظائف  الكهربائية حسب  التصاميم 
إىل اإلنارة وتصميم لوحات السيطرة واحلماية املالئمة؛ 
وتقدير األمحال الكهربائية وحجم املولدات املناسبة وفق 
مواصفات وتوصيات وزارة الكهرباء؛ ويتم تبليغ شعبة 
الكهربائية؛  الكيبالت  مبسارات  املدنية  التصاميم 
ألخذها بنظر االعتبار عند التصميم؛ كما يتم التداول 
الكشوفات  إعداد  حول  والكلف  البجمة  شعبة  مع 

واحتياجات األيدي العاملة ووقت اإلجناز.

مت  جديدة  شعبة  وهي  والكلف:  البجمة  شعبة   -5
استحداثها خالل اإلدارة احلالية للعتبة العلوية املقّدسة؛ 
وتسهم كثريًا يف ختفيف الضغط على مصممي القسم، 
القسم  يف  اهلندسية  الُشعب  مع  الشعبة  هذه  وترتبط 
لرسم خطة تنفيذ املشروع، وحتديد األعمال املتعاقبة، 
للمشروع،  احلرج  املسار  وحساب  املتوازية،  واألعمال 

تنفيذ  زمن  حتديد  وبالتالي 
باحلسبان  مأخوذًا  املشروع؛ 
الُعطل واملناسبات، كما يتم 
العاملة  األيدي  عدد  حتديد 
والُكلف  فقرة،  لكل 
املهندس  وتزويد  التقديرية، 
مبلف  املشروع  يف  املقيم 
تقّدم  تأشري  ليتم  املشروع 
الُكلف  وتدوين  العمل 
احلقيقية، وبعد االنتهاء من 
إجراء  يتم  املشروع  تنفيذ 
للكلف  إحصائية  مراجعة 
األيدي  وعدد  واألوقات 
املعايري  وتعديل  العاملة 

للمشاريع املقبلة.
وتتوىل  اإلدارية:  الشعبة   -6
األعمال املكتبية من صادر 
منتسيب  وشؤون  ووارد 

القسم.
املرتبطة  غري  الوحدات 

بشعبة
من  املساحة:  وحدة   -1
تسقيط  الوحدة  هذه  مهام 
وتعيني اإلحداثيات واحلدود 
األرض  على  واألوزان 

للمشاريع املزمع تنفيذها.
هي   :GIS وحدة   -2
 Geographic( لـِ  خمتصر 
 I n t e r n a t i o n a l
وحدة  وهي   )System
جديدة مت استحداثها خالل 
اإلدارة احلالية للعتبة العلوية 
تزويدها  وثم  املقّدسة؛ 
للحصول  الالزمة  باألجهزة 
وحدود،  إحداثيات،  على 
بدقة  املشاريع  ومناسيب 

إىل  املعلومات  وحتويل  عالية، 
ملفات للرسوم اهلندسية، وتزويد باقي الشعب اهلندسية 

بها.
الوحدة  هذه  مهام  من  الارجية:  املتابعة  وحدة   -3
احلصول على املوافقات من وزارات ودوائر الدولة حول 

املشاريع املقرتحة ومتابعة املخاطبات الارجية.
الوحدة  هذه  تتوىل  األلكرتوني:  األرشيف  وحدة   -4
حتويل امللفات الورقية من كشوفات وخمططات وكافة 
األوليات إىل ملفات رقمية وأرشفتها وتصنيفها وحفظها.



الرتبة اجلبسية .
التصميم  بعد  تظهر  قد  اليت  املشاكل  لتاليف  وبني الزاعي: 
العلوية  العتبة  من  هندسي  كادر  استضافة  مت  والتنفيذ، 
املشاكل يف  بعض  فيها  اليت ظهرت  املشاريع  لعرض  املقدسة 
الرتبة وكيف متت معاجلتها الستفادة كوادرنا من الطرح الذي 
املشاريع  إقامة  يف  سباقة  كونها  العتبة  يف  املختصون  يقدمه 

االستثمارية والدمية للزائرين.
علميا  كان  النقاش  إن  قائال:  العلمية  الندوة  مسؤول  وختم 
وتفاعل احلاضرون مع املادة اليت نوقشت خالل الندوة واألسئلة 
مجيع  استوفت  العلوية  العتبة  كوادر  اىل  توجيهها  مت  اليت 

إجاباتها. 
من جانبه بني رئيس اجلمعية العراقية مليكانيك الرتبة وهندسة 
األسس الدكتور مهدي عبيد: إن هذه الندوة هي األوىل اليت 
نعقدها برعاية العتبة العلوية املقدسة ضمن عدد من الندوات 
واملختصني  الباء  بني  البات  لتبادل  اجلمعية  تقيمها  اليت 
من  االختصاص  هلذا  ملا  تقنية  اجليو  اهلندسة  لتطوير  واآلراء 
متنوعة  العراق  تربة  كون  املختلفة  املشاريع  تنفيذ  يف  أهمية 
الغرب  يف  وجبسية  الشمال  يف  صخرية  تكون  إذ  بطبيعتها 

وطينية يف الوسط واجلنوب .
وعلى هامش الندوة تكفلت العتبة العلوية بنقل املشاركني إىل 
العمل  من خبات  لالستفادة  ميدانيا  عليها  لالطالع  مشاريعها 
وإبداء املالحظات, كما مت اصطحاب الوفد إىل ورش العتبة يف 
منطقة احلولي لصناعة األثاث الشيب وصناعة سخانات املياه 
وغريها من الصناعات املعدنية وورش الزجاج واألملنيوم وعدد من 

الورش األخرى اليت القت إعجاب الوفود.
الندوات  من  العديد  ترعى  املقدسة  العلوية  العتبة  ان  يذكر 
العتبة  برنامج ضيافة  العلمية ومن اختصاصات خمتلفة ضمن 
على  املشاركة  الوفود  واطالع  واملؤمترات  الندوات  ملنظمي 
الصحن  احلاصل يف حميط  العمراني  والتطور  العتبة  مشاريع 

الشريف وخارجه وكذلك تراث العتبة ومعاملها التارخيية .  

حتت  علمية  ندوة  الرتبة  مليكانيك  العراقية  اجلمعية  أقامت 
عنوان )املشاكل اجليوتقنية للرتبة( يف جامعة الفرات األوسط 
التقنية بتعاون ورعاية العتبة العلوية املقدسة حضرها عدد من 

املختصني يف اجلامعة .
املهندس  الندوة  حضر  الذي  العلوية  العتبة  وفد  مسؤول  وقال 
ومتغريات  املشاكل  بطرح  شاركنا  اجلبوري:  كامل  سعد 
الرتبة الطبيعية يف مناطق الفرات األوسط من خالل عرض عدد 
من املشاريع اليت تنفذها كوادر قسم الشؤون اهلندسية والفنية 
األخرى, يف  األقسام  باقي  املقدسة مبساندة  العلوية  العتبة  يف 

حميط الصحن الشريف ويف املدينة القدمية وخارجها.
اهلندسية  قبل كوادرنا  من  اإلجابة  متت   : اجلبوري  وأضاف 
املشاركني يف  االختصاص  ذوي  املوجهة هلم من  األسئلة  على 
الندوة حول املشاكل اليت واجهتهم يف تنفيذ املشاريع وكيف 
مت تالفيها, وقد أثبتت كوادر العتبة العلوية جدارتها يف تنفيذ 
املشاريع الكبرية بدقة متناهية من خالل املناقشة اليت جرت 

يف الندوة العلمية.
وعلى صعيد ذي صلة قال مسؤول الندوة العلمية الدكتور حسني 
منديل الزاعي: إن الندوة عقدت بالتعاون مع جامعة الفرات 
للمشاكل  احللول  لوضع  العلوية  العتبة  من  وبرعاية  األوسط 
اجليوتقنية املتعلقة بالرتبة من تكهفات ومياه جوفية وكذلك 

العتبة العلوية املقدسة ترعى ندوة علمية حول املشاكل اجليوتقنية للرتبة 

تقرير:  رسول عبيد

 العدد 134- لشهر ربيع اثلاين 1441ـه
16



إعداد:
عبد احلسن الشافعي

محود الصراف
رياض جميد علي

أمري املؤمنني علي )عليه 
السالم( واالخالق

مرقد السيد حممد األدرع 
يف كناسة الكوفة

اإلصالح املالي واالقتصادي عند أمري 
املؤمنني علي )عليه السالم(  عرض مقارن

تقرير:  رسول عبيد



أمري املؤمنني علي )عليه السالم( 

واألخالق
أ.د. خليل خلف بشري / جامعة البصرة

وال يسلكه، والدعة عنده ال جتوز إال يف احلرب وال 
ألوان  من  لون  عنده  فهي  السلم  زمن  يف  أما  ميارسها، 
ال  ولكنه  الناس  يرضي  ما  يعرف  والكذب،  اليانة 

يأتيه؛ ألّنه يرى فيه ظلمًا لآلخرين، وإغضابًا هلل.
وملا كان أمري املؤمنني )عليه السالم( رجَل دولٍة بصريًا 
دعائم  على  سياسته  أقام  فقد  الرعية  أمور  بسياسة 
مكارم األخالق، وال يضريه ما عاناه، وهو يشقُّ الطريق 
الوعر إىل احلقيقة ليقيم العدل، وحيقق املساواة، ويدفع 
الظلم فهو يرى أّن صالح الغاية ال يتّم إال بصالح الوسيلة، 
وغايته مصلحة األمة وصالحها، وألن خيسر أمنه وراحته 
خرٌي من أن يهدَر قيمه، وألن يهدي اهلل به رجاًل واحدًا 
منبع  من  استقى  فقد  الشمس  عليه  طلعت  مّما  له  خرٌي 
النبوة، وترّبى خُبلق الرسالة فكان رّباني هذه األمة، وهو 
القائل: )) لو كّنا نرجو جنة، وال خنشى نارًا وال ثوابًا وال 
عقابًا لكان ينبغي لنا أن نطلب مكارم األخالق فإّنها 

إميانه  جانب  إىل  السالم(  )عليه  املؤمنني  أمري  كان 
فقد  اُللقية  الناحية  من  القمة  يف  وبالغته  وحكمته 
وكرم  والوفاء،  والصدق،  للمروءة،  حية  صورة  كان 
والنبل،  والعطف،  والشجاعة،  والصراحة،  النفس، 
عن  متّيزه  أسباب  من  وتلك  الذات،  ونكران  والصب، 

مناوئيه على مّر التاريخ.
وعلى العكس كان مناوؤوه منوذجًا لألثرة، واألنانية، 

وامللق، والدجل، واملكر، واإلحندار يف األخالق.
بالرغم من أّن العصر الذي عاش فيه أمري املؤمنني)عليه 
والفضة،  الذهب  الدنيا،  حب  عصر  كان  السالم( 
واملؤامرة، والزيف، واحليف فإن اإلمام رفض أن ينتصر 
يوّصيه  كان  ملن  يقول  وكان  أخالقه،  حساب  على 
خبالف ذلك: )) أتأمروني أن أطلب النصر باجلور، واهلل 
ال أطور به ما مسر مسري وما أّم جنم يف السماء جنمًا(( 
فهو ال يرضى الدنية يف دينه أو دنياه، يعرف طريق الغدر 
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من أخالقه أنه مل 
يسمح ألصحابه أن 

يشتموا عدوهم أو 
يلعنوهم فللعدو احرتامه 

بالرغم من أنه جيوز 
قتله

كانت للرحم عنده 
حرمة خاصة يأمر 
باحرتامها، ويعّدها 

مهمة إىل جانب اإلميان 
واجلهاد واإلخالص 

والصالة والصوم، فصلة 
الرحم عنده مثراة يف 
املال ومنسأة يف األجل

احلق منهم من جهله، ويرعوي عن الغي والعدوان 
من هلج به كان هذا أحبَّ إلي، وخريًا لكم(( 
فقال األشرت وحجر بن عدي: ))يا أمري املؤمنني 

نقبل عظتك، ونتأدب بأدبك((.
ثّم إّن للقتال عنده أصوله فكان ال يتبع منهزمًا، 
أصحابه  يوصي  وكان  جريح،  على  ومل جيهز 
ويلزمهم بذلك وينهاهم عن كشف العورة، واملثلة 
بالقتلى، ودخول دار العدو إال بإذن، وسرقة املال 
السالح  عدة  من  العسكر  يف  وجدوه  ما  إال 
))... وال جتهزوا على  وأدواتها  كما يف قوله: 
بقتيل،  متثلوا  وال  عورة،  تكشفوا  وال  جريح، 
فإذا وصلتم إىل رحال القوم فال تهتكوا سرتًا، 
بإذن، وال تأخذوا شيئًا من  وال تدخلوا دارًا إال 
عدة  من  عسكرهم  يف  وجدمت  ما  إال  أمواهلم 

احلرب وأدواتها((.
اإلعذار  دون  املباغتة  وال  شيمته،  الغدر  ليس 
جائزًا عنده فقد نهى أصحابه أن يبدأوا عّدوهم 
بقتال إال أن يبدأ هو به، من ذلك قوله لألشرت: 
)) إياك أن تبدأ بقتال حتى يبدأوك حتى تلقاهم 
وتسمع منهم، وال حيملك بغضهم على قتاهلم قبل 
إليهم مرة بعد مرة... وال تدُن  دعائهم واإلعذار 
منهم دنو من يريد أن ينشب احلرب، وال تتباعد 
إليك  أقدم  حتى  املسري  يهاب  من  تباعد  عنهم 

حثيث املسري يف إثرك إن شاء اهلل تعاىل ((.
أن مينع  له فرصة  أنه الحت  أيضًا  من أخالقه 
أعداءه من املاء فأبى أن ينتهزها كما فعل ذلك 
املعركة  وبعد  معاوية،  أصحاب  معه  بعد  فيما 
السيب،  يستبيحوا  أن  أصحابه  اإلمام  منع 
ويأخذوا غنائم منهم فغضب بعض أصحابه من 
أتراك حتّل   ... املؤمنني  أمري  يا   (( فقالوا:  ذلك 
)عليه  فقال  أمواهلم؟  علينا  وحتّرم  دماءهم،  لنا 
السالم(: إمنا القوم أمثالكم ... من صفح عّنا 
فهو مّنا، ومن جّل فقتاله مين حتى يصاب على 

الصدر والنحر((.
كانت للرحم عنده حرمة خاصة يأمر باحرتامها، 
واجلهاد،  اإلميان،  جانب  إىل  مهمة  ويعّدها 
الرحم  فصلة  والصوم  والصالة،  واإلخالص، 
وحتى  األجل،  يف  ومنسأة  املال  يف  مثراة  عنده 
ففي  الرحم  حيرتم  أن  يأمر  كان  احلرب  يف 
فصرع  متنكران  أخوان  تبارز  صّفني  معركة 
فإذا هو  املغلوب  اآلخر فسقطت خوذة  أحدهما 
شقيق الغالب فتوقف حتى استأذن اإلمام يف أمِره 

فأمَرُه اإلمام أن يدَع أخاه، ويعفو عنه.
ويف حاالت السلم كان )عليه السالم( للناس أبًا 
والتزامه  الكرمية  أخالقه  ظهرت  فقد  رحيمًا 
املواقف  من  كثري  يف  اإلنسانية  باألصول 

واألعمال.

النجاح ()ميزان احلكمة:  مّما تدّل على سبيل 
معروفة  العاص  بن  عمرو  مع  وقصته   )803/1
حينما أوشك أن يقتله أبرز عمرو عورته لإلمام 
فصرف اإلمام وجهه عنه، وتركه يسرع هاربًا، 
عدّوه،  ويصفح عن  يعفو  السالم(  )عليه  وكان 
ويعرف سلفًا أنه لو كان هو املنتصر مل يكن 
مع  قصته  يرحم، كما يف  أو  يعفو  أو  ليصفح 
يف  العاص  بَن  َعْمر  قّلد  الذي  أرطأة  بن  ُبسر 
أنها  الضربة  بثقل  أحّس  عندما  عورته  كشف 
ضربة علي؛ ألّن اإلمام كان متنكرًا فعفا عنه 
هاربًا،  يفلت  ليرتكه  عنه  وجهه  اإلمام بصرف 
يف  العامري  ود  بن  عمرو  مع  قصته  يف  وكذا 
إمنا  عمرو  لدرع  سلبه  وعدم  الندق،  معركة 
يدّل على كرم نفسه ويروى أّن أخت عمرو بن 
ود ملا رأت أخاها غري مسلوب قالت: ))إمنا قتله 
يف  السالم(  )عليه  قوله  إليه  وُينسب  كريم((، 

هذا الصدد:
وعَفْفُت عن أثوابه ولو أنين

كنُت املقّطر بّزني أثوابي 
))يا  بقوله:  قنبًا  يوصي  السالم(  )عليه  وكان 
ال  أي   )73/41 فرائسي()البحار  تعرِّ  ال  قنب 

تسلب قتالي.
كان )عليه السالم( عظيمًا يف شخصيته، ومل 
يكن يستمّد شخصيته من مظاهر القوة الفارغة 
يغريه  ممن  يكن  ومل  والتنكيل،  البطش  من 
سلطانه وقوته اجلسدية أن يأخذ أحدًا بأكثر 
الواسعة  سلطاته  له  تسمح  أن  أو  يستحق  مّما 
بل  الرفيعة  األخالق  بتجاوز مفردة من مفردات 
والصفح  بالعفو  الشخصية  البذاءة  يرّد  كان 
باألخالق  والتزامه  نفسه  فكرم  اجلميل  والرد 
والعفو حتى  الصفح  إىل  تدعوه  احلسنة كانت 
على ألد أعدائه، واحلرب ال تزال قائمة، من ذلك 
ما ُروي عن إطالقه سراح أسرى جيوش الشام 
أّن خصمه  من  بالرغم  عقاب  أو  فدية  غري  من 

معاوية أوشك أن يقتل أسرى جيش اإلمام.
ومن أخالقه أنه مل يسمح ألصحابه أن يشتموا 
عدوهم أو يلعنوهم فللعدو احرتامه بالرغم من أنه 
جيوز قتله فقد روي أّنه خرج إىل الناس فوجدهم 
وأتباعه فزجرهم فقال  ويلعنون معاوية  يشتمون 
بلى.  اإلمام:  قال  حمقني؟  ألسنا  األشرت:  مالك 
قال حجر بن عدي: أليسوا مبطلني؟ قال اإلمام: 
قال  شتمهم؟  عن  متنعنا  مِلَ  الناس:  فقال  بلى 
اإلمام: )) إني أكره لكم أن تكونوا سبابني، 
يف  أصوب  كان  حاهلم  وصفتم  لو  ولكنكم 
العذر فإن قلتم مكان سبكم  وأبلغ يف  القول 
إياهم: اللهم احقن دماءنا ودماءهم، وأصلح ذات 
بيننا وبينهم، واهدهم من ضاللتهم حتى يعرف 
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م.م. سالم عادل عباس النصراوي

   تعد والدة أمري املؤمنني علي )عليه السالم( يوم 
اجلمعة يف الثالث عشر من شهر رجب بعد ثالثني 
سنة من عام الفيل يف بيت اهلل احلرام بداية شروع 
والطريقة  املكان  جوانب  من  اآلخرين  عن  ختتلف 

والطهارة.
فاطمة  الفاضلة  السيدة  أمه  ت  أحسَّ أن  فَبعد      
وهي  الوالدة  بآالم  عليها(  اهلل  )رضوان  أسد  بنت 
تعاىل  التاسع من احلمل اجتهت اىل اهلل  الشهر  يف 
جبدار  وإذا  احلرام  البيت  عند  والتضرع  بالدعاء 
الكعبة ينشّق إيذانًا بدخوهلا لوضع وليدها املبارك 

على الرغم من وجود الباب إاّل أنها مل تفتح ليكون 
احلدث أكثر وقعًا وأبلغ داللًة. وأّذن أبو طالب يف 
الناس أذانًا جامعًا و قال هلّموا إىل وليمة إبين علي 
وحنر ثالمثائة من اإلبل و ألف رأس من البقر و الغنم 
علي  طعام  من  أراد  من  أال  الناس  معاشر  قال  و   ,
ولدي فهلموا و طوفوا بالبيت سبعًا سبعًا, و أدخلوا و 

سلموا على ولدي فان اهلل شرَّفه.
     ومن مناقب أمري املؤمنني )عليه السالم( أّن رسول 
اهلل حممد )صلى اهلل عليه وآله( قال لعمه أبي طالب 
إني أحب أن تدفع لي بعض ولدك, يعينين على أمري 

اإلصالح املالي واالقتصادي عند أمري 
املؤمنني علي )عليه السالم(  عرض مقارن
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و يكفيين، و أشكر لك بالءك عندي، فقال أبو 
طالب : خذ أُّّيُهم شئت، فأخذ عليًا فاستقت عروقه 
من نبع النبوة ورضعت شجرته من ثدي الرسالة و 
تهدلت أغصانه من نبع اإلمامة و نشأ يف دار الوحي 
و مل يفارق النيب )صلى اهلل عليه وآله( يف حياته اىل 

حال وفاته.   
     ومّما تقدم احلديث فيه أّن امري املؤمنني )عليه 
األثر  بالغة  نقية،  ناصعة  بيئة  نشأ يف  قد  السالم( 
يف بناء شخصيته وسلوكه الفذ سواء يف أسرته أم 
جمتمعه وهذا تلمسه واضحًا يف أثره املنقول الذي 

تناول خمتلف اجملاالت اإلنسانية.
    وحناول يف هذه املقالة التعّرض إىل بعض مالمح 
رؤيته يف إصالح اجلوانب اإلقتصادية و املالية خالل 
بعد مقتل عثمان بن عفان عام  تسّنمه قيادة األمة 
من  اجلوانب  خمتلف  يف  تراجع  من  ورثه  ملا  35هـ 
واقعهم  وتطوير  املعاشية  أوضاعهم  حتسني  أجل 
االقتصادي، وهذا ملسناه واضحًا يف أثره من خطبه 
خالل  اإلسالمية  البلدان  يف  لُعّماله  ومراسالته 
تأسيس دولته العادلة القائمة على املساواة دون متييز 
عائلته و ذويه عن عامة املسلمني و ال فضل لعربي 
على غريه، وقد طلب منه بعض أصحابه العدول عن 
هذه السياسة فيأتي رد علي )عليه السالم( سريعًا 
»لو كان املال لي َلسّويُت بينهم فكيف، وإمّنا املال 
مال اهلل، أال وإن إعطاء املال يف غري حّقه تبذير و 
يف  ويضعه  الدنيا،  يف  صاحبه  يرفع  وهو  إسراف، 
اآلخرة، وُيكّرمه يف الناس، ويهينه عند اهلل »فكان 
أمري املؤمنني)عليه السالم( يؤّسس إىل تشريع واضح 
يهدف إىل خلق بيئة إقتصادية وجمتمعية مستقّرة ال 
الرئيس  ل  ُيفضَّ وال  والرأمسالية  الطبقية  حتكمها 
تبذير  حقه  غري  يف  املال  فإعطاء  املرؤوس،  على 
اإلهلية  املساءلة  حتت  صاحبه  يضع  و  وإسراف 
قوله  يف  كما  السماء  تشريع  عن  ناطق  فكالمه 
َياِطنِي َوَكاَن  ِريَن َكاُنوا ِإْخَواَن الشَّ تعاىل: )ِإنَّ املَُبذِّ
ْيَطاُن ِلَربِِّه َكُفوًرا( )االسراء-27( فعدالة التوزيع  الشَّ
لدى علي )عليه السالم( ناصعة متثل سلوك اإلمامة 
الكريم،  والقرآن  النبوة  خبط  احلقيقي  وااللتزام 
ولألسف ها حنن اليوم يف القرن احلادي والعشرين 
نفتقر اىل هذا الفكر يف إدارة شؤون البالد سواء 
الثروة  توزيع  البلدان األخرى يف سوء  أم  العراق  يف 
وعوام  جانب  من  وحاشيته  احلاكم  بني  والتمييز 
الناس من جانٍب آخر من حيث الرواتب و االمتيازات 
مّما أدى إىل ضياع احلقوق و تبديد الثروة و حصرها 

عند فئة ضّيقة. 
)عليه  املؤمنني  أمري  لدى  واضحًا  كان  لقد      
السالم( ما اكتنزه أصحاب ووالة الليفة السابق 
عثمان من أموال و أراض فقال مقولته الشهرية اليت 
كل  إن  »أال  الفاسدين  و  املنتفعني  مضاجع  هزت 
بيت  من  أعطاه  مال  عثمان، وكل  أقطعها  قطيعة 

مال اهلل، فهو مردود يف بيت املال، فإن احلق القديم 
ال يبطله شيء، ولو وجدته وقد تزوج به النساء، وفرق 
يف البلدان، ]وملك به اإلماء[ لرددته إىل حاله، فإن 
يف العدل سعة، ومن ضاق عليه احلق فاجلور عليه 
السالم(  )عليه  علي  أوصل  اإلعالن  بهذا  و  أضيق« 
يف بداية شروع حكومته أن تصرفات احلاكم إذا 
وال  احلرام  فإّنها ال حتلِّل  للشريعة  كانت خمالفة 
وجه  بغري  السابق  احلاكم  عطاء  و  احلالل  حترِّم 
بذلك  و  الدولة  لزانة  اسرتداده  من  مُينع  ال  حق 
ينهي مشروع غسيل األموال بإعطائها صفة الشرعية 
عب تداوالت معينة فالزمن ال مينح الظلم شرعيته، 
وتعد هذه يف احلقيقة املواجهة االوىل ِلَدك حصون 
من  بيد  أتباعهم  و  الوالة  من  واملنتفعني  الفاسدين 
حديد واليت سببت له العديد من املخاطر و األزمات. 
    إّن الرتدي الذي تعيشه الشعوب يعود اىل احلاكم 
السالم( أشار اىل جمموعة  يف األغلب فعلي )عليه 
من الصفات اليت من الضرورة توفرها يف احلاكم 
فيقول )عليه السالم(: »وقد علمتم أنه ال ينبغي أن 
يكون الوالي على الفروج والدماء واملغامن واألحكام 
وإمامة املسلمني البخيل، فتكون يف أمواهلم نهمته، 
فيقطعهم  اجلايف  وال  جبهله،  فيضلهم  اجلاهل  وال 
للدول فيتخذ قومًا دون قوم،  جبفائه، وال احلائف 
وال املرتشي يف احلكم فُيذهب باحلقوق ويقف بها 
لذا  األمة«.  فُيهلك  للسنة  املعطل  وال  املقاطع،  دون 
العدالة  و  النفس  بكرم  يتمتع  أن  احلاكم  على 

والنزاهة و العلم و املعرفة بالدين. 
    كما أشار أمري املؤمنني )عليه السالم( يف عهده 
ملالك األشرت: » وليُكن نظرك يف ِعمارة األرض أبلغ 
من نظرك يف استجالب الراج، ألن ذلك ال ُيدرك 
أخرب  عمارة  بغري  الراج  طلب  ومن  بالعمارة،  إال 
قلياًل«  إاّل  أمره  يستقم  ومل  العباد،  وأهلك  البالد 
استثمار  ضرورة  على  السالم(  )عليه  يؤكد  وبهذا 
كونها  وتطويرها  الزراعية  األراضي  واستصالح 
واستقرارها  البلدان  إنعاش  يف  مهمًا  شريانًا  متثل 
وانتاج  العمل  فرص  حتقق  بدورها  اليت  السياسي 
فإن  اإلقتصادي  للمفهوم  وطبقًا  ذاتيًا،  حاجاتها 
قمة  تعتلي  العاملة  أو  املنتجة  والبلدان  الشعوب 
الرفاهية ويساهم ذلك يف إيصاهلا إىل مرحلة الِسلم 
األهلي واألمن االجتماعي وفضاًل عن رفع املستوى 
املعاشي للفرد وهي تقضي على آفة البطالة و يساهم 
ذلك يف تثبيت وتكريس العزة والكرامة والسيادة. 
)عليه  املؤمنني  أمري  نظرة  التام كانت  يف  و     
حول  تدور  واإلقتصادية  املالية  أبعادها  يف  السالم( 
اإلنسان و السمّو به إىل املراتب العليا كما أراد اهلل 
سبحانه وتعاىل له وبالتاىل فإّن تنمية األموال والرفاه 

اإلقتصادي يكون حتصياًل لذلك التكريم. 
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مرقد السيد حممد األدرع 
يف كناسة الكوفة

حيدر اجلد

يزخر العراق بعشرات املزارات لألولياء الصاحلني حيث اختاروا 
هذه االرض دون غريها لكرامتها وشرافتها على البقاع األخرى 
وقد أصبحت قبورهم مالذا للخائفني واملكروبني فعندها يقف 
املرء وليشعر براحة نفسية عارمة جتتاح كيانه فيصبح حرا 
من كل القيود النفسية واجلسمية وهو يتنفس عبق الكرامة 

والربكة والعزة يف ذلك املزار.
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جعفر  أبي  السيد  مزار  املزارات  هذه  من 
بن عبد  األمري  اهلل  بن عبيد  األدرع  حممد 
اهلل بن احلسن بن جعفر بن احلسن املثنى 

بن اإلمام احلسن السبط عليه السالم)1(.
على  أمريًا  اهلل  عبيد  األمري  والده  كان 
الكوفة، واله املأمون إياها)2(، وله رواية عن 
اإلمام الرضا )عليه السالم(، كما ُعّد جده 
عبد اهلل من أصحاب اإلمام جعفر الصادق 
)عليه السالم()3(، أما احلسن بن جعفر أبو 
حممد املدني، فقد كان يف تعداد أصحاب 
وقال  أيضًا  السالم(  )عليه  الصادق  اإلمام 
عنه النمازي: ثقة بال خالف، كان خطيبًا 
من خطباء بين هاشم املعروفني وقد حبسه 
املنصور مع أعمامه يف سجن اهلامشية، ثم 

ختلص من السجن)4(.
بأبي  املثنى فيكنى  بن احلسن  أما جعفر 
كما  سنًا  إخوته  أكب  كان  احلسن، 
ذكر ذلك أبن عنبه، وكان سيدًا فصيحًا 
يعد من خطباء بين هاشم وله كالم مأثور، 
وحبسه املنصور أيضًا مع إخوته ثم ختلص 
وله  باملدينة سنة 144هـ  من احلبس ومات 
سبعون سنة)5(، مبعنى أنه ولد سنة 74هـ أي 
بعد استشهاد اإلمام احلسني بـ13 سنة وهذا 
يدل على إنه ليس أكب إخوته كما ذكر 
ابن عنبة بل إن األكب أوالد احلسن املثنى 
بنت احلسني  السيدة فاطمة  بنت عمه  من 
عليه السالم ورمبا أراد ابن عنبة بقية أوالد 
احلسن املثنى دون أوالده من السيدة فاطمة.
أما سبب لقبه باألدرع فقد ورد فيه رأيان)6(:

األول: قيل أنه كان ميتلك أدرعًا كثرية
الثاني: قيل أنه قتل أسدًا أدرعًا 

وقد عرف نسله باألدرعيني نسبة هلذا اللقب 
وقد انتشر عقبه يف الكوفة وخراسان وما 
بالكوفة  بيته  عرف  حيث  النهر)7(،  وراء 
ببيت األدرعي نسبة له وقد خلف من األوالد 
ثالثًا وهم: عبيد اهلل والقاسم وحممد منهم 

انتشر عقبه يف البالد االسالمية.
تشري كتب السرية اليت ترمجت السيد حممد 
األدرع على أنه )كان رئيسًا بالكوفة( وقد 
عاش يف أواخر القرن الثالث اهلجري، وملا 
فقد كان  الكوفة  على  أمريًا  أبوه  كان 
فتحمل  )رئيسًا(  وأما كلمة  فيها،  معروفا 
كبريًا  الناس،  بني  مقدمًا  كونه  على 
يف  زعيمًا  الكويف،  اجملتمع  أوساط  بني 
اهلامشيني الذين كانوا يسكنون الكوفة، 
بن  مقتل حييى  ورد ذكره يف حادثة  وقد 
عمرو الزيدي احلسيين الذي ثار بالكوفة 
إحدى  يف  وقتل  العباسيني  حكم  على 

حممد  السيد  نبهه  فقد  )شاهي(،  قراها 
اليت  الوعود  اىل  الركون  عدم  إىل  األدرع 
سوف يقطعها له مؤيدوه فإنهم سرعان ما 
ينقضوا عهدهم ولكنه مل يأخذ بكالمه 
أيام  العباسيني  ظلم  مواجهة  يف  واستشهد 

الليفة املستعني باهلل)8(.
ودفن  بالكوفة  األدرع  السيد حممد  مات 
حسون  السيد  ذكر  كما  بالكناسة 
الباقي )9( والكناسة هي حملة من حمالت 
بادئ  للنفايات  مكبًا  الكوفة)10(، كانت 
لبيع  جتاري  سوق  إىل  حتولت  ثم  األمر 
املستعملة  احليوانات  وخصوصًا  احليوانات 
يف النقل إذ كانت الوسيلة الوحيدة للسفر 
والتنقل ثم سكنت جزءًا منها بعُض األسر 
ومنهم من لقبوا بالكناسي نسبة إليها، وقد 
موضعها،  حتديد  يف  املؤرخني  بعض  حتري 
باعتباره  املكان  هذا  عني  من  فمنهم 
بن  علي  بن  زيد  فيه  ُصلب  الذي  املكان 
احلسني عليه السالم ألنه صلب بالكناسة 
كما تقول الروايات لكي يراه من مير بهذا 
يعج  الذي  الكوفة  سوق  فهو  املهم  املوقع 
باحلركة بعد أن كان حمال لبيع الدواب 
ولريى ممن يهم بالثورة أن مصريه سيكون 
إليه مصري زيد، وهناك من  مبثل ما صار 
من مسجد  بالقرب  تقع  الكناسة  إن  قال 
الكوفة باعتبار أن ميثم التمار وهانئ بن 
أن  واجلواب  املكان  هذا  يف  صلبا  عروة 
تلت  اليت  احلقبة  يف  توسعت  قد  الكوفة 
مقتل هانئ بن عروة سنة 60هـ لغاية مقتل 
املمكن  ومن  122هـ   سنة  علي  بن  زيد 
هذه  نقلت خالل  قد  أن تكون كناستها 
الفرتة )62 سنة تقريبًا( من مكان إىل آخر 
فتكون هناك كناستان إحداهما القدمية 
اليت  واحلديثة  التمار  ميثم  بها  اليت صلب 
صلب بها زيد الشهيد واليت بها قبه الرمزي 

املشهور اليوم.
ذكر الشيخ حممد حرز الدين هذا املرقد 
فقال:)مات-حممد األدرع- بالكوفة ودفن 
حدود  عن  خترج  ال  البقعة  وهذه  فيها 
الكوفة قدميًا يف شوشى وشوشى قرية من 
قرى الكوفة وهي فوق الكفل من شرقيه 
أعطى  فقد  وهنا  تقريبًا()11(  فرسٍخ  على 
ملوقع  جديدًا  حتديدًا  الدين  حرز  الشيخ 
قرى  من  وهي  شوشى  إىل  فنسبه  املرقد 
الكوفة مما يقرب ذي الكفل، وهو اليوم 
قريب عن مرقد الكفل، أما االختالف يف 
تعيني املكان بني الكناسة وشوشى فقد 
تدخل  واسعة  حملة  الكناسة  بأن  يعلل 

وإن  شوشى  تدعى  أصغر  حملة  ضمنها 
كانت شوشى أقدم تارخييًا من الكناسة.

الدين  حرز  حسني  الشيخ حممد  زار  وقد 
سنة 1963م هذا املرقد ووصفه بقوله:

يف  عتيقة  صغرية  قبة  قبه  على  )واليوم   
ويعرف  ستة  حوله خنيالت  وكان  مزرعة 
وال  األدرع  بقب  نفسها  املنطقة  يف  اآلن 
املرقد  يقع  هذا،  الوضاح  بنسبه  يعرفونه 
أبو  مقاطعة  خفاجة  آل  اراضي  يف  اليوم 
مسيج ، وقد وصفه الشيخ حرز الدين وهو 
عبارة عن بناية قدمية آيلة للسقوط مكونة 
من غرفة مربعة الشكل ذات أبعاد)4*4( 
مرت يتوسطها ضريح يعلوه شباك من احلديد 
وتعلو هذه الغرفة قبة خضراء يبلغ قطرها 
وعن  تقريبًا()12(  5م  ارتفاعها  و  4م  حوالي 
دوهان  كاظم  احلاج  حيدثنا  بنائه  تاريخ 
سادن املرقد: )يف عام 1956هـ أجتمع بعض 
املرقد  هذا  تشييد  وقرروا  هنا  األعراب 
املعروف يف هذه املنطقة باالدرع منذ القدم، 
بعدما كان مشيدًا جبذوع النخل ومكسوًا 
مل  هذا  وليومنا  اليوم  ذلك  ومنذ  بسعفه، 
تطوير( أو  ترميم  أي  عمارته  على  يطرأ 

والظريف أن النخيالت الستة اليت ذكرها 
البناء  ولكن  موجودات  الزلن  الدين  حرز 
القديم أزيل منذ سنة تقريبًا وشرع املهتمون 
قلة  ولكن  ببنائه،  خدمته  على  والقائمون 
االستمرار  يأجلون  جعلتهم  املالية  املوارد 
بالعمل لغاية حصوهلم على أموال تساعد يف 
إكماله، وهم يناشدون أهل الب واإلحسان 
مبا  ويتبعوا  أيديهم  ميدوا  أن  والري 
الشريف  املرقد  إلظهار  خدمة  يستطيعون 
مبا يليق مبكانة من ثوى فيه وهو بضعة 
من سبط رسول اهلل اإلمام احلسن اجملتبى 

عليه السالم.

املصادر:
1- ابن عنبة، عمدة الطالب، ص186.

2-املصدر السابق.
3-الطوسي، رجال الطوسي، ص228.

4- مستدركات علم رجال احلديث، 361/2.
5-ابن عنبة، عمدة الطالب، ص184.

6-الزبيدي، تاج العروس، 109/11
7-ابن عنبة، عمدة الطالب، ص111.

الطالبيني،  مقاتل  األصفهاني،  الفرج  8-أبو 
ص420.

9- تاريخ الكوفة، ص96.
10-املصدر السابق، 168.

11- مرقد املعارف، 134/1
12-املصدر السابق، 135/1.
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إعداد:
احمد الكعبي

الدكتور الشيخ أحمد الوائلي:

من شهداء املنرب الحسيني

الشيخ وطن النجفي
املدرسة النجفية للردة الحسينية

الشيخ كاظم الفتالوي

سعيـنا لتخريج دفعات من الخطباء املثقفني 
الناجحني

ّ



الدكتور الشيخ أحمد الوائلي:

سعّينا لتخريج دفعات من اخلطباء املثقفني الناجحني

- دعنا نتعرف على منربكم القيم الذي اليزال غزير العلم 
واملعرفة كيف كّونت هذا العطاء؟

كانت مسريتي الطابية منذ نعومة أظفاري وحداثة سيّن، 
فقد ال زمت الطيب املرحوم السيد باقر سليمون وكان 
الواقع  اىل  بها  وينتقل  الطابة  فن  يطّور  أن  خاطره  يف 
الذي يرسم صورتها احلقيقية القائمة على االسس العلمية 
الزمن  والتارخيية والفلسفية، وهو حياول ان يواكب سري 
مواكبة يستطيع فيها أن جياري خبطوات مناسبة، عندما 
تقديرنا  يف  جعلنا  الفقه  كلية  خرائط  املهندسون  صمم 
قسمًا من بنايتها لتكون معهدًا )للخطابة والتاريخ( لتخريج 
دفعات من الطباء املثقفني الناجحني يسريون على خطوات 
خادمكم،  عميدها  ويكون  وملحوظة  ممتازة  عّصرية 
ولكن الظروف القاهرة حالت دون حتقيق ذلك أسأله تعاىل 
ان حيقق لنا هذا على ايدي اوالدنا واحفادنا من الطباء 

فأنه مسيع الدعاء.

- العطاء املنربي والفن اخلطابي هل خيلق شاعرًا؟
الشعر ونظمه موهبة ولكن ال بأس ان الطيب احلسيين 
يكون شاعرًا وناظمًا وأغلب الذين عاصرتهم من الطباء 
الشيخ حممد  قسام،  علي  الشيخ حممد  امثال  شعراء  هم 
املنب  جعل  وغريهم  احللي  صاحل  السيد  اليعقوبي،  علي 

واملطالعات االدبية والشعرية منهم شعراء اكفاء.

- فمن رحاب مولد النيب االعظم )صلى اهلل عليه وآله( ماذا 
نظمت يف هذه املناسبة العظيمة؟

نظمت قصيدة يف هذا املناسبة اجلليلة أقول فيها:

والشعراء  البارزين  الطباء  من  الوائلي  امحد  الشيخ  ُيعد 
املوهبني، بل ُيعتب مدرسة خطابية قائمة بذاتها.

درس املقدمات يف حوزة النجف الدينية وهو يف سن مبكر، 
الفقه  كلية  من  وخترج  النشر  منتدى  مبدارس  التحق  ثم 

بتفوق.
كان لنا حديث معُه رغم رحيله لكن ال يزال مرجعًا للمنب 
والطابة وهو يف حماضراته اإلسالمية وتوجيهاته الدينية 

عب أثري االذاعات احمللية والقنوات الفضائية الشيعية.

الدينية  الدراسة  أهمية  عن  حتدثنا  باإلمكان  هل   -
واألكادميية للخطيب احلسيين؟

فيه،  يعيش  الذي  للمجتمع  مرآة  هو  احلسيين  الطيب 
وخاصة اذا كان اجملتمع لُه رؤى علمية وثقافية وفكرية 
رغم  املعمقة  الدراسة  عليه  فيجب  االشرف،  النجف  مثل 
الظروف املعيشية الصعبة وغريها من القضايا، فمثاًل درست 
العلوم  يف  أساتذتها  اكابر  على  الدينية  النجف  حوزة  يف 
واالصول  والفقه  واملنطق  العربية  منها  واألسالمية  الدينية 
وبعد مرحلة السطوح توجه اىل البحث الارج وهي مرحلة 

متقدمة يف الدراسات الدينية جلامعة النجف الكبى. 
العلماء االفاضل الشيخ علي ثامر،  ومن ابرز اساتذتي من 
القرشي،  شريف  هادي  الشيخ  مطر،  املهدي  عبد  الشيخ 
الشيخ علي مساكة، السيد حسني مكي العاملي، السيد 
حممد تقي احلكيم، الشيخ علي كاشف الغطاء والشيخ 
حممد رضا املظفر والشيخ حممد تقي االيراوني وغريهم. 
وأقول من أهم العوامل يف بناء شخصية هو اجملتمع الذي 

أعيش فيه ألنه من االسباب املباشر يف جناح الطيب.
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وأرس���ب أطف������������������و  باألش�������������واق  أتيت���ك 
مشاِع���ري الدي�����������������ار  ُبع���د  عل������ى  ملك��َت 
وأصبح���ُت الدي��������������������ار  م��ين  دن�������ت  أن  إىل 
واهل���وى ح��دودك  يف  ح�������������دودي  تالش���������ت 
مشاع��������������ري عن���د  إالَك  وم�������������������ا  فع���دُت 
املَ���دى شاسع����������������َة  الِبي���َد  إلي���ك  قطع��ُت 
معب���رًا ص���ار  أن  الرم���������������������ل  فيه��ا  ختاي��ل 
ن�اق���ٍة أخف�������������اف  رس�����������م  علي�������������������ه  والح 
حدائ�ه���ا رج�����������������������ع  زال  م���������������������ا  وقافل���ة 
عزائ���م الك���رام  الصح���ب  م��ن  عليه�������������������ا 

َمط�ل������������������ُب وُك�لُّ���ك  آم�������������������اٌل  وكلِّ���َي 
أق����������رُب الفك���ر  م���ن  ذهن������������������ي  إىل  فأن��ت 
وتغ���رب ته�������������لُّ  عين���ي  ف�������������������ي  قباُب���ك 
وُت�����������������������ذوَّب  ب����ه  اش�ت������������������������������اٌت  ���ُد  ُت�وحَّ
ومذه���ُب ودي������������������������ٌن  فك���ر  به��������������ا  فأن��ت 
سبس���ب ج���د  سبس���������������������ٌب  تقّض��ي  م��ا  إذا 
حم�ب���ب  للحب�ي��������������������������������������ب  ودرٌب  إل�ي���ك 
تغ�ض���ُب هلل  ي���وم  عليه���ا  غ�����������������������������������������زوَت 
ويط�������������������������������������رُب وُاح���ٍد  ب���دٍر  ف���ي  يغ���رد 
تله���ب منه���ا  بالصح�����������������������������راِء  االن  ال���ى 
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بعد أداء الطباء ألشعار الشعراء وقرأتها امام 
منافسًا  )الرادود(  ظهر  احلسيين،  اجلمهور 
قويًا يف الساحة خصوصًا بعد ان أوجد لنفسه 
أرضية خصبة فاستطاع جذب شرحية واسعة 
من اجلمهور، معتمدًا على جودة الشعر املختار 
طويل  نفس  من  ميلكُه  ملا  إضافة  وجزالته، 
والزالت  اجلماهري  تلك  ونبة شجية فكانت 

تتفاعل مع ادائه اىل حد كبري.
حتى  العراقي  الرادود  شهرة  ذاعت  هنا  ومن 
ومرغوبًا  مطلوبًا  فأصبح  العراق  مدن  تعدت 
االوربية  وحتى  واالسالمية  العربية  الدول  يف 
من قبل أهم أبناء املدن املقدسة على االغلب 
املقدسة  وكربالء  االشرف  كالنجف 
بعض  اىل  إضافة  املشرفة،  والكاظمية 
هذه  اىل  تأتي  اليت  الواعدة  الشابة  الطاقات 
احلواضر من الريف اىل املدينة، وكان للنجف 
احلظ األوفر يف خترج أعداد الرواديد نتيجة 

أستوعب املنرب طاقات ومواهب خمتلفة ممن دخل حتت خدمته حتى خترج منه ثلة خرية ذاع صيتها وخلدت 
خلود صاحب الذكرى سيد الشهداء )عليه السالم( حتى اصبح املنرب رافدا ثقافيا مهمًا ميد الناس بالعقيدة 
احلقة والفكر احلسيين وثورة كربالء وما جرى فيها من حمن وآالم ومصائب فكانت من مثرات املنرب خطيب 

واعي وشاعر رسالي ورادود يصدح باسم الثورة..

الشيخ وطن النجفي
املدرسة النجفية للردة الحسينية

إعداد : امحد الكعيب

الشيخ وطن يرتقي املنرب احلسيين يف عزاء السقاية عام 1970م
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للزخم الثقايف البيئي واألدبي الواضح واجملالس 
احلسينية املستمرة طيلة أيام السنة اليت تزخر 
ومن  السالم(  )عليه  املؤمنني  أمري  مدينة  بها 
مجلة هؤالء خالد الذكر املرحوم املال وطن 
النجفي الذي أمسه بالبطاقة الرمسية )حسني 
ولد  1937م  عام  تولد  جمي(  آل  حنني  عبد 
الرزق  وتطلب  احلال  فقرية  أسرة  حميط  يف 
أهل  حمبة  اىل  اإلنتماء  يف  متفانية  احلالل 

البيت )عليهم السالم(.
األلسن  به  تلهج  وطنًا  بعد  فيما  وطن  أصبح 
على املنابر احلسينية من حيث مجالية األداء 
وحسن الصوت والسرية ذات املنهجية الاصة  
اإلبداع  وروح  الكالم  برصانة  أمتزجت  اليت 

النجفي وهدوء الطباع ودقة اإلختيار.
وظف وطن النجفي الكثري من امللكات اليت 
كان يتمتع بها خدمة للقضية احلسينية حتى 
اليت  الرواديد  من  أقرانه  بني  متميزًا  اصبح 
ُعّد عالمة  بل  بهم،  النجفية  الساحة  أمتألت 
بارزة من عالمات املنب احلسيين يف ذكرى 

أربعينية اإلمام احلسني )عليه السالم(.
واسعة لكنه  تعاىل مبوهبة وشهرة  اهلل  حباه 
الغرور  يدخل  ومل  والتواضع  بالزهد  التزم 
وللقضية  تعاىل  هلل  خدمته  فأخلص  قلبه  إىل 

احلسينية.
كان بسيطًا يف ملبسه، أنيقًا يف شكله ومع 
شبع  ابو  احلسني  عبد  الزم  األخالق،  مجال 
اهلل( وكانا ال خيشيان بطش  النجفي)رمحه 
املنب  حتارب  كانت  اليت  اجلائرة  السلطة 

ورجاله األوفياء.
استدعيَّ مرارًا اىل دائرة االمن الصدامي بغية 
تهديده حتى وصل األمر اىل حبسه فلم يثين 

مرارًا  رأيته  حتى  املنب  عزمه يف خدمة  ذلك 
وتكرارًا عام 1997م و2000م يلقي القصائد 
يف بيوتات النجفيني متحديًا املنع والقمع وبعد 
عمر قضى جّلُه يف خدمة سيد الشهداء )عليه 
السالم( رحل وطن لكنه ترك ارثا من الردات 
رغم  وبقصائده  بذكرها  ُيلهج  احلسينية 
أبناًء  التطورات والتحديات يف العراق، أعقب 
وحيدر(  علي،  محودي،  نبيل،  )ماجد،  وهم 

مثااًل للشرف والطيب واألخالق.
رحم اهلل الفقيد الالد وحشره مع من توالهم 

من خدمة اإلمام احلسني )عليه السالم(

 وظف وطن النجفي الكثري من امللكات اليت
احلسينية القضية  خلدمة  بها  يتمتع   كان 
الرواديد من  اقرانه  بني  متميزًا  اصبح   حتى 

اليت أمتألت الساحة النجفية بهم

شكله يف  أنيقًا  ملبسه،  يف  بسيطًا   كان 
 ومع مجال االخالق الزم عبد احلسني ابو شبع
 النجفي)رمحه اهلل( وكانا ال خيشيان بطش
املنرب حتارب  كانت  اليت  اجلائرة   السلطة 

ورجاله االوفياء

احملرر مع املرحوم الشيخ وطن عام 1999م
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هو الشيخ كاظم بن الشيخ موسى بن حسن آل الشيخ عبود الفتالوي من البودخينه وأصلهم من عشرية 
الدغاغلة وقد سكنوا مع قبيلة آل فتلة يف قضاء اهلندية، ونسبوا اليها، ثم انتقلت اسرة الشيخ )رمحه اهلل( 

اىل اراضي املهناوية وسكنت مع )آل فتله( ايضًا.
الشامية ونشأ يف احضان اسرة كرمية عرفت  توابع قضاء  املهناوية،  ناحية  1925م يف  ولد شهيدنا عام 

بوالئها ألهل البيت )عليهم السالم( وخدمتها للمنرب احلسيين الشريف.
فوالده املرحوم الشيخ موسى كان خطيبًا معروفًا يف تلك املناطق، أخذ شهيدنا فن اخلطابة وتأثر بوالده 
واخوته فأتقنها واستقل بنفسه خطيبًا مؤثرًا يف جمتمعه، عرف عن مطالعاته لكثري من الكتب اهمها 

التارخيية والتفسري واالخالق واحلديث واالدب.
بعد نشاطه املنربي الذي عرف بني اجلماهري الشعبية بسنوات طويلة ومرور ظروف قاسية على الشعب 
العراقي والتضييق على خدمة احلسني من اخلطباء والرواديد مت اعتقال قبل استشهاده بسنوات فتعرض 
ألقسى انواع التعذيب حتى بانت عليه آثاره بعد خروجه من السجن كثقب يديه باملسامري األ أنه واصل 

مسريته اخلطابية وخدمة املنرب احلسيين.
عن  تبعد  منطقة  اىل  واخذوه  الصدامي  األمن  جالوزة  1988م  عام  اعتقاله  مت  املبارك  الفطر  عيد  بعد 
مدينته وترجلوا من السيارة وقتلوه ورموه يف قارعة الطريق وكان لوفاته )استشهاده( أثر فاجع يف قلوب 

معجبيه)رضوان اهلل تعاىل عليهم(.

الشيخ كاظم الفتالوي
)1988-1925(

من شهداء املنرب الحسيني

 العدد 134- لشهر ربيع اثلاين 1441ـه
30



إعداد:
قسم الشؤون الدينية 

شعبة التبليغ

 مسائل ختص الوطن

القرآن الكريم واإلعالم

راسِة والتَِّطبيق وتُّي َبنَي الدَّ التَّجويُد الصَّ



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

مسائل تخص الوطن 

إعداد:  شعبة التبليغ

فيه وجب عليه اإِلمتام، ما مل ُينشئ سفرًا جديدًا. 
السؤال: ما املراد بالوطن؟

اجلواب: املراد بالوطن أحد ثالثة مواضع:
1- املقــر اأَلصلــي وهو الذي ينســب اليه ويكون 

مسكن أبويه ومسقط رأسه عادة.
2- املــكان الــذي اختــذه مقّرًا ومســكنًا دائميًا 

لنفسه حبيث يريد أن يبقى فيه بقية عمره.
3- املــكان الــذي اختــذه لفــرتة طويلــة حبيث ال 

احلمــد هلل رب العاملــني والصــالة والســالم علــى 
أشــرف األنبياء واملرســلني حممد وعلى أهل بيته 
الطيبــني الطاهريــن مــازال الــكالم يف أحــكام 
املســافر ووصلنا اىل الشــرط الســابع من شرائط 

قصر الصالة وهو: 
الشــرط الســابع: َأن حيــرز عــدم حتقق شــيٍء من 

قواطع السفر يف َأثناء املسافة، والقواطع هي:
 أواًل: الوطــن: فــِإنَّ املســافر ِإذا مــرَّ بالوطن ونزل 
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يصدق عليه أنه مسافر ويراه العرف مقرا له.
تنبيــه: إىل الفــرق بني املقّريــن )2( و)3( حيث إن 
)2( أراد أن يتخــذه بقيــة عمــره، بينمــا )3( بقــي 

فيه لفرتة طويلة.
الســؤال: قد ذكرمت أن من أقســام الوطن: املقر 
الــذي اختــذه لفرتة طويلة فهل هناك حتديد هلذه 

الفرتة؟
اجلــواب: الظاهر أنه يكفــي يف ذلك البقاء فيه 
لســنة ونصــف إذا كان يســكنه مــا ال يقل عن 

مخسة أيام يف كل اسبوع.
الســؤال: هل ميكن أن يكون للمكلف أكثر 

من وطن اختاذي؟
اجلواب: ميكن أن يتعدد الوطن االختاذي وذلك 
كأن يتخذ اإلنسان على حنو الدوام واالستمرار، 
فيقيــم يف كل واحــد ثالثة اشــهر من الســنة او 
يوزعها حســب ايام االســبوع فيكن يف بلد ثالثة 
ايــام مثــاًل والباقــي يف آخــر بــل رمبــا يصدق مع 

السكن يومني كاملني من كل اسبوع.
 الســؤال: لــو َمــّر بالوطــن دون أن ينزل فيه، فما 

حكمه؟
اجلواب: إذا مّر بالوطن اجتيازًا دون أن ينزل فيه، 
فهنــا إشــكال يف قاطعيــة الوطــن، أي األحــوط 
وجوبــًا بعــد املــرور به اجلمع بني القصــر والتمام 
ما مل يكن قاصدًا للمسافة ولو بالتلفيق مع ما 

يطويه يف الرجوع.
الســؤال: هــل جمــرد نــزول املســافر يف بيتــه أم 
يف بيــت صديقــه ملدة مخس دقائــق مثاًل يكفي 
لتحقــق القطــع للســفر أم ال بــد من مــدة يصدق 

عليه فيها عرفًا النزول؟ 
اجلواب: البد من صدق النزول.

الســؤال: مـــا حكــم الطالــب الــذي يذهــب اىل 
جامعتــه، وتســتمر دراســته فيهــا أربــع ســنوات 
تتخللهــن العطــل الصيفيــة الــيت تســتغرق ثالثــة 

أشهر تقريبًا فما:
1- حكم هذه املدة خالل دراسته. 

اجلواب: حكمه التمام.
2- إذا ذهب أيام العطلة لغرض الزيارة أو لغرض 

استالم النتيجة؟
اجلواب: حكمه التمام.

3- ما حكم طالب املعهد الذي تســتمر دراســته 
سنتني؟

اجلواب: حكمه التمام، حيث إن املقرية تتحقق 
خالل السنتني. 

السؤال: هل يزول حكم الوطن بالروج معرضا 
عن السكنى؟

اجلــواب: يــزول حكــم الوطن بالــروج معرضًا 
عــن الســكنى فيه مبعنى االطمئنــان بعدم العود 
للســكنى فيه، وأما مع احتمال العود إليه لذلك 
احتمااًل معتدًا به فيبقى على حكمه، فلو دخله 
بقصد الزيارة أو حنوها أمت يف صالته، وال فرق 

فيما ذكر بني الوطن األصلي واالختاذي.
السؤال: الزوجة التابعة لزوجها ما حكمها؟

وعــدم  اإلعــراض  مــع  يــدور  األمــر  اجلــواب: 
اإلعــراض، فــإن أعرضــت عن وطنهــا فحكمها 

القصر إذا جاءت إليه )إىل الوطن(.
السؤال: ما هو تعريف اإلعراض؟

اجلواب: اإلعراض املوجب النتفاء حكم الوطنية 
يتحقــق بالــروج مــع نيــة عــدم العــود للســكن 

أصاًل.
السؤال: إذا تزوج رجل من امرأة وكانت املسافة 
بــني البلديــن توجــب القصر )44كــم( أو أكثر 

السؤال:
أ- هــل تصلــي الزوجــة متامــًا أم قصــرًا عندمــا 

حتني الصالة وهي عند أهلها بقصد الزيارة؟ 
اجلــواب: إذا خرجــت من بلد أهلها وهي مطمئنة 
بعدم العود إليه للسكن فيه مرة أخرى فحكمها 
فيــه يف الزيــارات وحنوهــا هو القصــر ما مل تنو 

إقامة عشرة أيام وحنو ذلك.
ب- هل تصلي متامًا أم قصرًا إذا كانت عندها 
نية الرجوع إىل بيت أهلها عند الوالدة لفرتة تصل 

إىل )40( يومًا؟ 
اجلــواب: حكمهــا القصــر مع حتقــق اإلعراض 
القواطــع  أحــد  مــع حتقــق  إال  املتقــدم  باملعنــى 

)كاإلقامة عشرة أيام يف مكان واحد مثاًل(.
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وتُّي  التَّجويُد الصَّ
راسِة والتَِّطبيق َبنَي الدَّ

األستاذ: حسني حيدر الفّحام

َمن يشاء من عباده،  بها على  نعمة مينُّ اهلل تعاىل  الصوت  انَّ  الريب 
شأنها شأن سائر النَِّعم األخرى، كالقوَّة، واجلمال، والذكاء، وغريها. 
ظ احلروف يف كلِّ لغة من لغات البشر خمارج فموّية خترج منها  ولتلفُّ
أِلَفْته من خمارج أخرى تشرتك يف  )لسانيَّة وشفوّية وحنجرّية( ومبا 
اجلويف  اهلواء  واحتكاك  ملخارجها  اللسان  قرع  عند  احلروف  تكوين 

املاّر بها.
من  حرٍف  كلِّ  لطبيعة  وفقًا  وتضيق  تّتِسُع  تلك  احلروف  خمارج  وأنَّ 
وصّحة  بسالمتها  حيكم  علمًا  الصوتي  ألدائها  صار  حّتى  احلروف، 
كاستقالل  املستقّلة  شخصّيته  وله  اخلاّصة  موازينه  له  بها  النطق 

النحّو والصرف والعروض وقواعد رسم القلم.

أجبديَّة العربّية الفصحى
إن احلروف العربّية اليت عرفها العرب يف هلجاتهم القدمية 
التسعة  انَّ  غري  حرفًا  مخسني  بلغت  تكون  قد  كثرية 
والعشرين حرفًا املعروفة اليوم يف أجبديَّة العربّية الفصحى 
إمّنا هي احلروف املستحسنة اليت نزل بها التنزيل العزيز.. 
وفقًا ملا توّفر فيها من ميزات ومواصفات ووظائف تؤّدى عند 

حتقق احلاجة إليها يف التعبري.
انَّ هندسة الصوت يف العربّية الفصحى اليت تنزَّل بها القرآن 
الكريم تبدو بوضوح وجالء ذات كياٍن يف غاية اإلحكام 
ُأوثرت  قد  العربّية  غري  أخرى  لغة  مّما الحنسب  والرصانة 

مبثله.
استفادة  استفادوا  قد  التجويد  علماء  أنَّ  نعلم  وبهذا 
والتابعني،  الصحابة  الضخمة لصلحاء  التنكر من اجلهود 
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أرسوا  الذين  األوائل  اللغة  علماء  ومن 
وتأليفًا،  تصنيفًا  التجويد  علم  قواعد 
متكاماًل  علمًا  برز  حّتى  ونثرًا،  نظمًا 
انَصبَّ  اليت  ومبادئه  وقواعده  أصوله  له 
احلروف  أصوات  وممارسة  بدراسة  ُجلُّها 
أوعيتها  يف  املسموعة  وصورها  وصفاتها، 
املقطعّية املختلفة وما يف ذلك من قوانني 
وإخفائها  وإظهارها  وإبداهلا  إقالبها  يف 
يطرأ  ما  واجتناب  الفّي  اللحن  ملعاجلة 
على األصوات العربّية من خلل بسبب عدم 
ها من املخارج والصفات الذاتّية  توفيتها حقّّ
ورخاوة  وشّدة  وجهر  همس  من  الالزمة 
مايستحّقه  حرٍف  كلِّ  وإعطاء  وغريها، 
من الصفات العرضّية اليت تنشأ عنها وما 
يطرأ عليها من أحكام التأّثر والتأثري عند 
تركيبها يف النطق كالتفخيم الناشئ من 
للرتقيق  بالنسبة  احلال  وكذا  اإلستعالء 

واملّد واإلظهار وغريها.

مباحث التدريب العملي لنطق احلروف
تلك  الصوتّية  الدراسات  متّكنت  حيث 
واستئصال  املتوقعة  من رصد اإلحنرافات 
تالوة  فيه  ابُتِلَيت  الذي  اللحن  مسألة 
أغفله  ما  ومعاجلة  العزيز،  اهلل  كتاب 
الُقّراء الناشؤون من أّول عهدهم وتنبيههم 
وقواعدها  وأساليبها  التالوة  أصول  إىل 
اللحن  شوائب  من  الفاظهم  إصالح  ُبغية 
أصاب  مّما  وختليصها  وتصفيتها  الفّي، 
من  العرب  كالم  يف  فشى  وما  السنتهم 
صار  حتَّى  طباعهم  عليه  وارتضت  فساد 

هلم عادة وسجّية مل حتمد عقباها.
إاّل  يعرفه  ال  الفّي  اللحن  اّن  واحلقيقة 
أهل اللغة واحلّذاق من أهل القراءة الذين 
دوا صور نطقها  درسوا أصوات اللغة وحدَّ
إعتمادًا  الصحيحة  الصوتّية  مواقعها  وفق 
وهلجتهم  وسليقتهم  أدائهم  على  منهم 
كي  ذلك  الفصيح  ولسانهم  املستقيمة 
يعطوا احلروف حقوقها خالصة من حيث 
مباشر  تأثري  من  نشأ  وما  وضعفها  قّوتها 

وغري مباشر حال إفرادها أو تركيبها. 
حنن  اليت  الدراسة  انَّ  الواضح  والظاهر 
يف صددها مييَّزها ويؤّكدها الشمول يف 
العملي  التدريب  مباحث  مجيع  استغراق 
لنطق احلروف وما يزّينها برياضة اللسان، 
املبنّية  القرآنّية  لألمثلة  التكرار  وكثرة 
القواعد  بأدّق  والدراية  املشافهة  على 
النطقّية  العملّية  وصف  يف  وأمساها 
الكالم  وأمراض  النطق  عيوب  ومعاجلة 

برّمته. 

متلّقاة  كيفّية  التنزيل  لتالوة  كان  ومّلا 
وآله(،  عليه  اهلل  )صلى  املصطفى  عن 
وأركان  شرائط  وجود  من  البّد  كان 
مبا  الالية  الكيفّية  تلك  على  جتعلها 
الخترج  كي  وبقواعدها،  بها  خيلُّ 
وتكون  وحقيقتها  مضمونها  عن  القراءة 
األركان  وتلك  متلّقاة،  صحيحة  قراءة 
جنملها بالنطق السليم للكلمات القرآنّية 
وضبط  حروفها،  وصفات  خمارج  وتبيني 
معناها  عن  الخيرجها  ضبطًا  حركاتها 
الرسول  يعّلم  وهو  تعاىل  ألمره  مصداقًا 
)صلى اهلل عليه وآله( كيف يقرأ )ِلَتْقَرَأُه 
َعَلى النَّاِس َعَلى ُمْكٍث..( االسراء/ 106، 
ْك ِبِه ِلَساَنَك ِلَتْعَجَل ِبِه * ِإنَّ َعَلْيَنا  رِّ )اَل حُتَ
َعُه َوُقْرآَنُه *َفِإَذا َقَرْأَناُه َفاتَِّبْع ُقْرآَنُه *  مَجْ
-16 القيامة/  )سورة  َبَياَنُه(  َعَلْيَنا  ِإنَّ  ُثمَّ 

19(، )َوَرتِِّل اْلُقْرآَن َتْرِتياًل( )املّزّمل/4(.

قراءة القرآن وفق ضوابطه
النيّب  هدّي  من  القرآن  ترتيل  كان  لقد 
)زّيُنوا  القائل:  وهو  وآله(  عليه  اهلل  )صلى 
ِحْلَيٌة  شيٍء  و)ِلُكلِّ  بأَصواتِكُم(  الُقرآَن 
الكايف  احَلَسُن(  ْوُت  الصَّ الُقرآِن  وِحلَيُة 

.608/2
وقد ُنِقَل عن حاالت النيبَّ )صلى اهلل عليه 
آية،  آية  ِقَراءته  يقّطع  كاَن  )أنَُّه  وآله( 
البيان378/10،  جممع  مّدًا(  صوته  وميّد 
َأنها  عليها(  اهلل  )رضوان  سلمة  ًأّم  وعن 
وآله(  عليه  اهلل  )صلى  النيب  قراءة  نعتت 
أمحد  مسند  حرفًا(  حرفًا  رًة  ُمفسَّ )ِقراءًة 

بن حنبل 294/6.
اهلل  )صلى  عنه  جاءت  األحاديث  وجممل 
عليه وآله( وعن أهل بيته )عليهم السالم( 
ا تأمرنا أن نقرأ القرآن وفق ضوابطه  إمنَّ
العاهات  من  خالية  بألُسٍن  املرسومة 
اللفظّية واللحن، وأن نضع التمهُّل والتأني 
بعض  به  خيفي  ال  حّتى  َأعُيننا،  نصب 
اللفظ ويلتبس املعنى ويعدل به عن نهجه 
القويم واهلل تعاىل يقول: )ُقرآًنا َعَرِبيًّا َغرْيَ 
َأنَزْلَناُه  و)ِكَتاٌب  املّزّمل/28،  ِعَوج(  ِذي 

َر ُأْوُلوا  بَُّروا آَياِتِه َوِلَيَتَذكَّ ِإَلْيَك ُمَباَرٌك لَِّيدَّ
ِبِه  ِلُنَثبَِّت  و)َكَذِلَك  ص/29،  اأْلَْلَباِب( 

ُفَؤاَدَك َوَرتَّْلَناُه َتْرِتياًل( الفرقان/32. 
الصوت  حتسني  استحباب  ورد  وهلذا 
ل به على حسب ما َمنَّ اهلل  وجتويده والرتسُّ

على القارئ من حسن الصوت. 
ُروَي عن أمري املؤمنني )عليه السالم( حني 
ُسِئل عن معنى الرتتيل أنَّه قال: )الرّتتيُل ُهَو 
ِحفُظ الُوُقوِف، وَأَداُء احُلروِف( ويف مكان 
ْعِر َوال  ُه َهذَّ الشِّ َتُهذَّ ِتبيانًا َوال  )َبيِّنه  آخر: 
ُقُلوبُكُم  إْقَرُعوا  َوَلِكِن  ْمِل  الرَّ َنْثَر  َتْنُثرُه 
عن  ورد  606/2 كما  الكايف  الَقاِسَيِة( 
َأن  )ُهَو  السالم(:  )عليه  الصادق  اإلمام 
َصْوَتَك( جممع  فيِه  َن  وحُتَسِّ فيِه  َث  َتَتَمكَّ
البيان 378/10.  وعنه أيضًا: )أنَّ الُقرآَن 
نور  َتْرِتياًل(  ُيَرتََّل  َوَلِكَن  َهْذَرَمًة،  ُيْقرأ  ال 

الثقلني نور الثقلني447/5.

تنمية الثقافة اإلقرائّية
التجويد  لعلم  دراستنا  تكون  أن  وألجِل 
األصول  من  راسخة  قدم  وعلى  أعمق 
التجويد  مدرسي  من  البّد  كان  العربّية 
جهد  أقصى  بذل  يف  طالبهم  توجيه  اىل 
ممكن لتنمية قدراتهم من خالل اعتنائهم 
نظريًا  الصوتي  الدرس  مبوضوعات 
تالوات  إىل  إنصاتًا  ميعنوا  وأن  وعمليًا 
متّطورًا  مبلغًا  بلغوا  الذين  البارزين  الّقراء 
ورات  الدَّ إقامة  يستغلُّوا  وأن  األداء،  يف 
تقيمها  اليت  القرآنّية  واحملافل  التعليمّية 
اليت  اإلقرائّية  واملعاهد  الرتبوّية  املدارس 
والعتبات  املتخّصصة  املؤسسات  تديرها 
حثيثة،  دائمًا وممارسة  استغالاًل  املقّدسة 
ممكن  بقدر  وا  ُيلمُّ وأن  واعية،  ومتابعة 
من دراسة البالغة والنحّو والتفسري، وأن 
الطابة  وأدب  األنغام  بدراسة  يتوّغلوا 
عابرة كي جند  دراسة  ال  علمّية  دراسة 
طبقة من املقرئني مّمن يستوعبوا الثقافة 
اإلقرائّية ويتفهَّموا دقائق النصوص املتلوَّة 
أن  ليستطيعوا  وتذوُّق  وبيان  تفسري  فهم 
النّص  وبني  اإللقائي  الصوت  بني  يوائموا 
يصورها  اليت  الصور  وُيعطوا  املقروء، 
القرآن ومبا أتى به من مراٍم وِعَبٍ ببالغته 
يهديهم  أن  اهلل  ويسألوا  النظري.  املنقطعة 
والتوفيق يف خدمة   دومًا إىل سبيل الري 
هذا الفن، ومحاية العلم، وصيانة الكتاب 

العزيز. 
وافتخارًا  وإعجابًا،  اعتزازًا  يزيدنا  وهذا 
وبلغتنا  الكرمية،  بُقّرائنا،وبتالواتهم 

العربّية لغة القرآن الالدة.  

 ُروَي عن أمري املؤمنني )عليه السالم( حني
 ُسِئل عن معنى الرتتيل أنَّه قال: الرّتتيُل

ُهَو ِحفُظ الُوُقوِف، وَأَداُء احُلروِف

 ُنِقَل عن حاالت النيبَّ )صلى اهلل عليه وآله(
 أنَُّه كاَن يقّطع ِقَراءته آية آية، وميّد

صوته مّدًا
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مهمة  حيدد  هو  ثم  وموضوع  خطاب  منهم  لكٍل  واملنافقني، 
الداعي صاحب الرسالة يف آياٍت بينات, ويزوده باألمثال ليكون 
اإلمتثال ثم يشرح حجج القوم ويناقشها مفندًا إياها داعيًا حلرية 
اإلعتقاد معلمًا رجال اإلعالم يف طرق اإلقناع اإلعالمي املضيء 
ْلَنا َعَلْيَك اْلِكَتاَب ِتْبَيانًا  يف القرآن كما جاء يف قوله تعاىل )َوَنزَّ

ًة َوُبْشَرى ِلْلُمْسِلِمنَي()النحل: 89(. ِلُكلِّ َشْيٍء َوُهًدى َوَرمْحَ
مهمة اإلعالم واإلتصال باجلماهري :

وسائل  بفضل  هائلة  إعالمية  عاملية  ثورة  يف  نعيش  اآلن  حنن 
اإلعالم املقروءة واملسموعة واملرئية من خالل اإلتصال بالعامل 
ويطلق  العنكبوتية  األخرى  والشبكات  اإلنرتنت  عب شبكة 
عليها )Mass Communication( وهذا اإلعالم املوجه إىل 
اإلنسان ال يتوقف يف أية حلظة من حلظات الليل والنهار وهذا 
نومه مبؤثرات  من  وينهض  عينيه  يفتح  اإلنسان  جعل  اإلتصال 
إعالمية تتسابق للتأثري على عقله وإجتاهاته وتظل تالحقه طوال 
الكريم  القرآن  يف  اإلعالم  أساليب  من  بد  ال  فكان  اليوم.. 
اليت نود أْن نقدم لذلك حبقيقة هامة وهي دعوة اهلل تعاىل إىل 
الدين القّيم الذي أكمله ليكون آخر األديان السماوية املنزلة 

أنزله على رسوله الكريم حممد  القرآن الكريم كتاب اهلل 
)صلى اهلل عليه وآله( بالغًا للناس ودعوة إىل الصالح واإلصالح 
األخالق  وأمناط  املعامالت  وضوابط  العبادات  أصول  فيه  بنّي 
على  حياتهم  تستقر  حتى   , اإلنسان  لبين  اهلل  إرتضاها  اليت 
هذه األرض فتعمر بهم وتأخذ زخرفها وتسفر عّما إختزنه اهلل 

سبحانه وتعاىل فيها وعليها من أرزاق للعباد.
ومهمة اإلعالم يف القرآن الكريم هي إبراز وظيفة كتاب اهلل 
هي  تلك  حياتهم  يف  الصحيح  الطريق  على  البشر  بين  لوضع 

األهداف اليت أرادها القرآن.
العلوم  مثرات  خمتلف  شواطئه  على  نشأت  الكريم  والقرآن 
املتنوعة فكانت علومه وال تزال ترتى يف كل وقت يستظهر 
تبعًا  تتنوع  العلوم  املسلمون، بل وغري املسلمني صنوفًا من تلك 
لتخصص الدارسني للقرآن الذي ال يأتيه الباطل من بني يديه 

وال من خلفه, ألنه تنزيل من حكيم جميد محيد.
فالقرآن خياطب الناس كاًل حسب صنفه مبا يناسبه موضوعًا 
عليه  اهلل  )صلى  النيب  اتبعوا  الذين  املؤمنني  فخاطب  ووسيلة 
وآله( وآمنوا بالقرآن هلم خطاب وأسلوٌب ثم خاطب الكافرين 

القرآن الكريم 
واإلعالم
د. السيد حسني الشريفي
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12- دور املرأة املسلمة الداعية لدين اهلل ميكن أْن تتعلم أصول 
املرأة يف  القرآني وتبني للشعوب املختلفة ونسائها بأنَّ  اإلعالم 
اإلسالم هلا دور هام إجتماعي وإنساني وأنَّ القرآن أعطى للمرأة 

ما ال يعطيه أي نظام أيدلوجي للمرأة.
13- اآلثار العظيمة للقرآن الكريم على املستوى العاملي :-

يعتب القرآن واآلثار اليت أحدثها أهم وأعظم كتاب شهده تأريخ 
الغرب  من  ومؤرخني  كّتاب  من  الشهادة  هذه  وتأتي  البشرية 
ومن كل مكان يف العامل وعن أثر القرآن يتحدث الفيلسوف 
يف  يعيش  القرآن  بفضل  الشرق  )إنَّ  فيقول  لوبون  جوستاف 
البشر  أكثرية  هي  اليت  شعوبه  بلغت  وقد  وسالم،  طمأنينة 
عنوان كل سعادة  هو  الذي  اهلادئ  السالم  من  درجة ظاهرة 
على خالف ما تشهده بعض الشعوب من انقسامات وخالفات 
وحياة صاخبة مدمرة، لقد متتعت شعوب الشرق مبا خسرناه 
قوية  تزال  ما  الشعوب  هذه  فمعتقدات  والسالم  التماسك  من 
وحتافظ على أُسرها وعلى إستقرارها القديم فبقيت مقومات 
اليت  والتقاليد  واألخالق  والقيَّم  واألسرة  كاإلميان  احلياة 
أصابها يف الغرب ما أصابها من اهلدم بقيت مؤثرة يف الشرق 
بفضل اإلسالم الذي أقامه القرآن( وأما ديورانت مؤلف قصة 
احلضارة قد عّب عن القرآن يف آثاره: كتاب آخر عرفه الناس 

وهو بإمجاع اآلراء خري كتاب عرفته اإلنسانية..
كما حيدثنا يف فصل آخر فيقول إنَّ القرآن يبعث يف النفوس 
والتقّيد  التعقيد  عن  وأبعدها  غموضًا  وأقلها  العقائد  أسهل 
والكهنوتية  الوثنية  من  حتررًا  وأكثرها  والطقوس  باملراسم 
والثقايف  األخالقي  املستوى  رفع  يف  الفضل  له  كان  وقد   ,
عقوهلم  وحرر  هلم  اإلجتماعية  الوحدة  أقام  واإلجتماعي كما 
نفوس  يف  وبعث  والقسوة  الظلم  ومن  واألوهام  الرافات  من 
األذاّلء الكرامة والعزة وأوجد بني املسلمني درجًة مناسبة من 
اإلعتدال والبعد عن الشهوات مل يوجد له نظري يف أية بقعة من 
بقاع العامل يسكنها الرجل األبيض وحثهم يف الوقت نفسه عن 
التوسع بنشر تعاليمه بني الشعوب فحققوا من الفتوحات مامل 
يشهده التاريخ كله. ويذكر ديورانت: أنَّ القرآن عّرف الدين 
اإلسالمي وحدده حتديدًا ال جيد املسيحي واليهودي الصحيح 

للعقيدة ما مينعه من قبوله فيقول :
)َلْيَس اْلِبَّ َأْن ُتَولُّوا ُوُجوَهُكْم ِقَبَل املَْشِرِق َواملَْغِرِب َوَلِكنَّ اْلِبَّ 
َوآَتى  َوالنَِّبيِّنَي  َواْلِكَتاِب  َواْلَيْوِم اآلِخِر َواملَالِئَكِة  َمْن آَمَن ِباهللَِّ 
ِبيِل  السَّ َواْبَن  َواملََساِكنَي  َواْلَيَتاَمى  اْلُقْرَبى  َذِوي  ُحبِِّه  َعَلى  املَاَل 
َواملُوُفوَن  الزََّكاَة  َوآَتى  الَة  الصَّ َوَأَقاَم  َقاِب  الرِّ َويِف  اِئِلنَي  َوالسَّ
اِء َوِحنَي اْلَبْأِس  رَّ اِبِريَن يِف اْلَبْأَساِء َوالضَّ ِبَعْهِدِهْم ِإَذا َعاَهُدوا َوالصَّ

ُأْوَلِئَك الَِّذيَن َصَدُقوا َوُأْوَلِئَك ُهْم املُتَُّقوَن()البقرة: 177(.
الناس على مكارم األخالق يف كثري  القرآن حضَّ  إنَّ  كما 
من اآليات , فال بد من إظهار القرآن من خالل اإلعالم العام 
بالوسائل يف أعلى تقنيات اإلعالم املعاصر يف البحوث امليدانية 
والبحوث التطبيقية , وإذا أردنا السرد والبحث لرمبا حنتاج إىل 

صفحات واسعة وآخر دعوانا احلمد هلل رب العاملني .

على عباده يف كل كلمة أو آية منه دعوة ونداء أو مناشدة إىل 
الرسالة املنزلة من السماء منها ما خياطب العقل وما خياطب 
القلب, وما يتصل بالظاهر وما يتعلق بأعماق النفس، وما خياطب 
الفرد كأمنا يناجيه، وما خياطب اجملموع فيكون له دوّي ال 

تتسع له األرض.
 , نهي  أو  أمر  بيان،  أو  علم  آية،  أو  إنَّ يف كل كلمة  كما 
ترغيب أو ترهيب زجر أو إحياء, فكر أو نبأ، حكمة ختاطب 
ملا  الناس، شفاء  أبسط  وجدان  فن خياطب  أو  العقول,  أكب 
يف الصدور، أو جتربة أو رؤية تقود إىل اآلفاق الروحية للعلم 
اإلهلي الذي ال حتده حدود, وغري ذلك من أساليب ووسائل فّعالة 
تتعدد وتتنوع يف الشكل واملضمون والدرجة، لتؤثر يف اإلنسان 
واجلماعة اإلنسانية كلها تقود إىل دين اهلل وإىل ما يرتضيه من 

القول والسلوك ليتحقق به الري والكمال للحياة.
ومن هذا املنطلق، فال نستطيع أْن ندعي أننا سنقدم هنا كل ما 
يتضمنه القرآن الكريم من أساليب يف جمال اإلعالم، وقصارى 
ما يبلغه اجلهد أْن نقدم أبرز ما نطالعه يف هذا اجملال هو تنظيم 

اجلهاز اإلعالمي القرآني :
الطاب  أساس  على  يقوم  متطور  إعالمي  جهاز  إنشاء   -1
آيات  تفسري  السالم( يف  )عليهم  البيت  أهل  القرآني يف فكر 
القرآن الكريم يف كل دولة من الدول اإلسالمية واجلاليات 

اإلسالمية يف الدول اإلخرى.
2- أْن تكون هناك تربية دينية لكل املهن املختلفة كالطب 
اإلختصاصات  تلك  ختريج  أي  وغريها،  واهلندسة  والتجارة 
ملهنتهم  التام  فهمهم  مع  القرآني  باإلعالم  بالقيام  وتدريبهم 

األصلية.
اجلامعات  كل  يف  القرآني  اإلعالم  أصول  قسم  إنشاء   -3

اإلسالمية.
4- إنشاء أقسام لتدريس اللغات األجنبية واملصطلحات الدينية 

مع تعليم اإلعالم يف القرآن وأساليبه.
5- تدريس العادات والتقاليد اإلجتماعية للدول اليت ُترسل إليها 

الدعاة حتى يعرفوا كل أحواهلم اإلجتماعية .
السياسية  والنظم  واإلعالم  النفس  علم  يف  الدراسة  فتح   -6
دراسة  مع  األديان  مقارنة  وعلم  واحلديث  الطابة  ودروس 

التفسري والفقه.
7- إختيار هؤالء الدعاة من خرية املتقدمني خلقًا ليتخذوا قدوة 

يهتدى بهم السامعون هلم.
8- أْن متنح شهادات هلم بعد إمتحانات خاصة جتيز هلم القيام 
بتدريس علوم القرآن وتفسري آياته واإلطمئنان ملستواهم فعملهم 
هو تبليغ رسالة سيد املرسلني عليه أفضل الصالة والسالم على 

آله الطيبني الطاهرين.
املختلفة  وأقسامه  القرآني  اإلعالمي  اجلهاز  عمل  تنظيم   -9

حتت إشراف أساتذة متخصصني بعلوم القرآن الكريم.
واحملاضرات  اجلمعة  مبسطة كخطب  رسائل  تؤلف   -10
الناحية  من  القرآن  مبفاهيم  ترتبط  حديثة  إعالمية  بأساليب 
الدينية والدنيوية من خالل نظريات العالقة اإلنسانية يف اإلعالم 

والتكافل اإلجتماعي والعبادات السهلة واإلدراك.
11- إنشاء جملة حمكمة دولية شارحة فيها علوم القرآن عند 

مذهب أهل البيت )عليهم السالم( وفيها أبواب متخصصة .
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التربيد  لقسم  اإلدارية  اهليكلية  ما 
وامليكانيك ؟

التابع  وامليكانيك  التبيد  قسم  يتكون 
شعب  عدة  من  املقدسة  العلوية  للعتبة 
ووحدتني غري مرتبطتني بشعبة فشعبة الذاتية 
واملتابعة واإلعالم تتكون من وحدتني وحدة 
املتابعة واإلعالم وتقوم هذه  الذاتية ووحدة 
الاصة  اإلدارية  األعمال  جبميع  الشعبة 
األعمال  متابعة  إىل  باإلضافة  بالقسم 
وتوثيقها بتقارير مصورة وتصاريح إعالمية، 
توفري  فمهمتها  املركزي  التبيد  أما شعبة 

تتكون  الكرام،  للزائرين  مناسبة  أجواء 
وحدة  وهي  وحدات  ثالث  من  الشعبة  هذه 
البكجات واجللرات ووحدة الغسل واإلدامة 
إجراء  عاتقها  على  ويقع  التجميد  وغرف 
أعمال صيانة ونصب اجللرات والبكجات 
الصيانة  أعمال  وإجراء  التجميد  وغرف 

الدورية لضمان استمراريتها يف العمل. 
تتكون  فهي  الصغرية  الوحدات  شعبة  أما 
))VRFووحدة  وحدة    وهما  وحدتني  من 
أعمال  كافة  بإجراء  وتقوم  السبالت، 
صيانة  كذلك  وصيانتها،  السبالت  نصب 

يف لقاء خاص بمجلة الوالية.. رئيس قسم التربيد وامليكانيك  

معمل الصناعات املعدنية يف قسم التربيد وامليكانيك رافد من 
روافد الصناعة الوطنية

العلوية  للعتبة  العامة  األمانة  عمدت 
للزائرين  اخلدمات  أفضل  لتقديم  املقدسة 
أقسام  استحداث  خالل  من  الكرام 
التربيد  قسم  ومنها  وإنتاجية  خدمية 
يف  الفعالة  األقسام  من  وهو  وامليكانيك 
كبري  بشكل  يسهم  العلوية،إذ  العتبة 
العتبة  وشعب  ألقسام  الراحة  سبل  بتوفري 
املؤمنني  أمري  اإلمام  مرقد  ولزائري  املقدسة 
التربيد  قسم  نشاط  وعن  السالم(،  )عليه 
التقت  واالستثماري  اخلدمي  وامليكانيك 
املهندس  القسم   مبسؤول  الوالية  جملة 

مهدي اخلالدي فكان هذا اللقاء:

ضياء السهالوي تقوم كوادرنا بانتاج مربدات الهواء وسخانات املياه بمواد عالية الجودة 
وباسعار مدعومة تضاهي املنتج املستورد
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الثالجات والبادات الاصة بالعتبة العلوية 
العمل؛  يف  دميومتها  ولضمان  املقدسة؛ 
ومحايتها من التلف حيث يتجاوز عدد أجهزة 
العتبة 1500 جهاز، وكذلك صيانة أجهزة 

.VRF التبيد
املواقع  شعبة  األخرى  القسم  شعب  ومن 
من  الشعبة  هذه  تتكون  حيث  الارجية 
احلسن  اإلمام  تبيد جممع  وحدة  وحدتني 
)عليه السالم( ووحدة تبيد احلولي، إذ تقوم 
وسد  التبيد  أجهزة  بصيانة  الشعبة  هذه 
ومضخات  جلرات  من  اجملمع  يف  النقص 
هواء  VRFوساحبات  ومنظومة  ودافعات 
وثالجات حفظ املواد يف جممع دار ضيافة 
أيضًا  السالم(، وتقوم  اإلمام احلسن )عليه 
السبالت  نصب  أعمال  كافة  بإجراء 
الدورية  الصيانة  أعمال  وإجراء  وصيانتها 
احلولي،  منطقة  يف  األجهزة  مجيع  على 
ووحدة امليكانيك يف صحن فاطمة )عليها 
يف  امليكانيكية  األعمال  ملتابعة  السالم( 

صحن فاطمة.

يف  املنتجة  املعدنية  الصناعات  أبرز  وما 
القسم؟

من  الوطنية  الصناعات  معمل  يتكون   
أربعة خطوط إنتاجية وذلك لتوفر اإلكتفاء 
خالل  من  املقدسة  العلوية  للعتبة  الذاتي 
القسيم  ومبدات  القسيم  بسخانات  رفدها 
ومادة الكريبي والدكتات وهنالك خطوط 
إنتاجية مت وضع خطة الستحداثها يف هذا 
شركات  مع  التعاقد  خالل  من  املعمل 
الطاقة  لتطوير  العراق  خارج  رصينة 
الشعبة بصيانة  تقوم هذه  اإلنتاجية، كما 
املعدنية  الصناعات  معمل  ويعد  الدكتات، 
يف قسم التبيد وامليكانيك رافدًا من روافد 

الصناعة الوطنية.
نقوم  اهلواء،  مبدات  بإنتاج  يتعلق  وفيما 
مواصفات  وفق  املبدات  بتصنيع  اليوم 
الذاتي  االكتفاء  عالية اجلودة ومت حتقيق 
يف ذلك، وحنن بصدد االنتقال إىل الطوة 
يف  احمللية  السوق  احتياجات  لتلبية  الثانية 

النجف األشرف.
اجلديد  باملنتج  الاصة  املواصفات  أما 
عالية اجلودة، وتتضمن متانة نوعية ) معدن 
البليت املغلون بدرجة عالية جدا تساعد على 
عدم دخول املنتج مبرحلة االكسدة، كما 
ان مسك املعدن) 0,8( ملم واألجزاء الداخلية 
والغطاس كلها  الكهربائي  احملرك  تضم 

من مناشئ عاملية رصينة.
حيث  املياه  سخانات  إنتاج  خط  عن  فضاًل 
بزيادة  والفنية  اهلندسية  كوادرنا  باشرت 
حجم الطاقة االنتاجية لصناعة سخانات املياه 
ومبواصفات  مدعومة  وبأسعار  )القسيم(، 
عالية اجلودة تضاهي املنتج املستورد، وذلك 

املقدسة  العلوية  العتبة  طلبات  تزايد  مع 
اإلكتفاء  لتحقيق  املستحدثة  ملشاريعها 
الكرام  للمواطنني  املباشر  والبيع  الذاتي، 
ومع اقرتاب موسم الشتاء هلذا العام، حيث  
تعمل الكوادر امليدانية يف املعمل على إنتاج 
خزين  وجود  مع  سخانًا،   15 بواقع  يومي 
اسرتاتيجي للمنتوج وصل اىل )500( سخان، 
والبيع  احمللي  السوق  جتهيز  على  ونعمل 
ملزيد  العمل  ومواصلة  للمواطنني  املباشر 
من اإلنتاج، أما بالنسبة ألحجام السخانات 
املوجودة هي )160 و 120 و 80( لرتا وهي 
املتوفرة حاليًا وميكن صنع احلجم املطلوب 
من خالل الطلب كذلك باجلملة أو املفرد 
وممكن صنعه خالل ساعات، وهناك خط 
وخط  )الكريبي(  املعدنية  الصفائح  إنتاج 
إنتاج موزعات اهلواء )الدكتاك(. حيث بدأ 
اليد  باستقطاب  املعدنية،  الصناعات  معمل 
للعتبة  العامة  األمانة  مساهمة  يف  العاملة 
الشباب من  البطالة بني  للحد من  املقدسة 

املهنيني والفنيني واحِلَرفيني.

يف  املنتجة  املعدنية  الصناعات  تتميز  مباذا 
قسمكم عن املطروح يف األسواق؟

العلوية  العتبة  املعدنية يف  الصناعات  تتميز 
وذات  اجلودة  عالية  مواصفات  ذات  بأنها 
أما  مدعومة،  وبأسعار  رصينة  إنتاجية 
من  اإلنتاج  يتم  اليت  األولية  للمادة  بالنسبة 
يتم  رصينة  أولية  مادة  وهي  أساسها  على 

استريادها من بلدان عاملية.
املستخدمة  املغلونة  الكلفنايز  مادة  فتعد 
واملبدات  والسخانات  الدكتات  لصناعة 
إذ  عاملية  مواصفات  ذات  الكريبي  وايضًا 
ملواصفات  وفقا  تركيا  من  استريدها  يتم 
ودراسة مسبقة لوضع برنامج خيدم املواطن.
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هل هناك شعب أخرى تضاف اىل قسمكم؟ 
هناك شعب ال تقل شأنا عن الشعب األخرى 
وهي شعبة املخازن حيث تقوم هذه الشعبة 
الاصة  التبيد  أجهزة  غيار  قطع  خبزن 
من  خمزني  وإخراج  إدخال  وفق  بالقسم 
خزن  كذلك  الرئيسة  العتبة  خمازن  قبل 

املنتجات املعدنية املصنعة يف القسم. 
والتعطري  الرذاذ  مراوح  شعبة  كذلك 
وحدات،  ثالث  من  الشعبة  هذه  فتتكون 
مراوح  وتنظيف  الشعبة مبتابعة  وتقوم هذه 
أجهزة  ملء  وكذلك  وصيانتها  الرذاذ 
تفتيش  مداخل  مجيع  يف  املنتشرة  التعطري 
هذه  وتعمل  الشريف،  الصحن  حميط 
األجهزة على مدار 24 ساعة يوميًا، وهناك 
وحدتيان غري مرتبطتني بشعبة وهما وحدة 
الوحدة  هذه  وتعمل  اهلندسية  االستشارات 
وكافة  اهلندسية  املخططات  متابعة  على 
االستشارات اليت ختص التبيد والتكييف، 

وتعمل  املستقبلية  والرؤية  التخطيط  ووحدة 
مستقبلية  خطط  جتهيز  على  الوحدة  هذه 
ملواكبة التطور والتخطيط ملشاريع التبيد، 
ويكون ارتباطهما مباشرًة مع رئيس القسم.
س: هل لديكم مراكز خاصة للتسويق؟

ابتدأنا التسويق عن طريق عرض مناذج يف 
لشركة  االستثمار  قسم  تسويق  مراكز 
باجراء  باشرنا  وكما  القسيم،  فيض 
يف  املنتجات  لعرض  ودعايات  بروشورات 

االسواق 

ما نشاطات قسم التربيد وامليكانيك؟ 
ومن  االستثمار  خالل  من  كوادرنا  قامت 
ناحية  من  متلكها  اليت  البة  خالل 
يف  العاملني  مجيع  و  والفنيني  املهندسني 
التبيد  أجهزة  بصيانة  باملباشرة  القسم 
وكلية  الكوفة  جامعة  يف  املركزية 
اهلندسة بوقت قياسي وبأسعار مدعومة إذ 

القطاعات  صيانتها  عن  عجزت  وأن  سبق 
صيانة  محلة  لدينا  كانت  كما  الاصة 
ما  صيانة  مت  حيث  املدارس  من  العديد 
االستثمار،  بنظام  تبيد  جهاز   300 يقارب 
مديرية  يف  التبيد  أجهزة  صيانة  وكذلك 
ومديرية  االشرف  النجف  حمافظة  مرور 
اجلوازات ومديرية البطاقة الوطنية، فضال 
الراحة  سبل  لتوفري  وذلك  املسنني  دار  عن 

للمراجعني الكرام.

ما رؤيتكم املستقبلية؟
راحة  نظام  خلق  هي  املستقبلية  رؤيتنا  ان 
على  ويبنى  والتطور،  االبتكار  على  يقوم 
احتياجات الزائر الكريم، وحتمل مسؤولية 
إجياد احللول للمشاكل العلمية والتطبيقية 
يف جمال تقنيات التبيد والتكييف إضافة 
العلمي  املستوى  ورفع  األخرى  األعمال  إىل 
إىل  وصواًل  واملؤسسات  لألفراد  واملعريف 

جمتمع معلوماتي متقدم.

ويف اخلتام ما رسالتكم؟
العلمية  بالبحوث  النهوض  هي  رسالتنا  إن 
من  والتكييف  التبيد  تقنيات  جمال  يف 
خالل التشجيع واملتابعة وتوفري الدعم الفين 
املهنية  املهارات  تنمية  كذلك  للمنتسبني، 
بتطوير  الراغبني  ومجيع  قسمنا  ملنتسيب 
مهاراتهم من منتسيب دوائر الدولة والقطاع 
الاص من خالل تنظيم دورات تدريبية يف 
فضال  والتكييف،  التبيد  تقنيات  جمال 
ومتقدمة يف  متخصصة  وحدات  إنشاء  عن 
جمال التبيد والتكييف، كذلك التوظيف 
التبيد  تقنيات  من  واالستفادة  والتنظيم 
اليت  واجلهات  اهليئات  جلميع  والتكييف 
تقديم  خالل  من  القرار  بصناعة  تسهم 

االستشارات الفنية. 
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اعداد:
هاشم الباججي

صدر حديثًا

كتاب يف سطور

رسائل جامعية ملنتسبي 
العتبة العلوية املقدسة

اخبار ثقافية

املكتبُة األدبية املختصـّة



أخبار ثقافية
شعبة اإلعالم والعالقات النسوية 

تطلق مسابقة بالفنون األدبية 
العلوية  العتبة  في  النسوية  والعالقات  اإلعالم  شعبة  أطلقت 
الفنون  بمختلف  المختصة  السنوية  الدورية  مسابقتها  المقدسة 

األدبية والصحفية .
المواهب  دعم  اجل  من  المسابقة  هذه  تنظيم  فكرة  وجاءت 
وتشجيع األقالم النسوية والتي ستكون تحت شعار )قلم الوالء 
القصة  كتابة  على  التنافس  وتتضمن  األدبي(  لإلبداع  النسوي 

القصيرة والمقالة والشعر بنوعيه.
جوائز  تخصيص  مع  بالمسابقة  خاصة  ضوابط  وضعت  وقد 
نشر  الى  إضافة  األولى  الثالثة  بالمراتب  للفائزات  نقدية 
الوالية  نور  مجلة  في  للنشر  المؤهلة  المشاركات  جميع 
للتواصل  ، وهناك رقم خاص  العتبة  التي تصدر من  النسوية 

واالستفسار )07736071191( وسيكون آخر موعد لتسليم المشاركات األول من ربيع الثاني الموافق 
.28/11/2019

-------------------------------------
مركز القرآن الكريم يف العتبة العلوية املقدسة 
يقيم معرضًا لإلعجاز العلمي يف القرآن الكريم

أقام مركز القرآن الكريم في العتبة العلوية المقدسة معرضاً لإلعجاز العلمي 
في القرآن الكريم في استراحة المرتضى )عليه السالم( للزائرين في طريق 
ياحسين، ضمن برنامج تقديم الخدمات المختلفة للزائرين الوافدين للتشرف 
بزيارة مرقد أمير المؤمنين )عليه السالم( ، وقال مسؤول وحدة الدراسات 
القرآنية األستاذ حسين الحكيم : ان البحث حول اإلعجاز وما تمثله المعجزة 
في الحياة البشرية يعدّ من أهم المباحث التي يتكون بمجموعها الفكر الديني 
عند اإلنسان عموما ذلك أن الشرائع السماوية قاطبة قد دعت اإلنسان وحثته 
الذي ال  الصمد  الفرد  األحد  الواحد  عبادة هللا   ، العبادة  على سلوك طريق 
شريك له ، ودعته أيضا إلى نبذ كل ألوان الشرك والعبودية لغير هللا تعالى«.
واضاف مسؤول الوحدة : إن الهدف من هذا المعرض هو زيادة الوعي لدى الزائر بخصوص العلوم 
القرآنية التي من شأنها أن تكون مدعاة لالستزادة والبحث أكثر فأكثر في مفاهيم القرآن وإبراز المجال 
العلمي في القرآن الكريم كونه لم يسلط الضوء عليه بشكل كبير، حيث يأتي البرنامج كالتثقيف القرآني 

للزائر  وتوثيق التمسك بالقرآن الكريم قراءة وفهماً ، وذلك على شكل لوحات فوتوغرافية .
-----------------------------

املركز الوثائقي لرتاث النجف األشرف
 يصدر برنامجا حول تأريخ املرقد العلوي الشريف 

ضمن عمله التوثيقي لتراث العتبة العلوية المقدسة والنجف االشرف يسعى 
المركز الوثائقي لتراث النجف االشرف على توثيق وارشفة كل ما يخصهما، 
فقد أصدر برنامجاً وثائقياً لتاريخ المرقد العلوي الشريف بصيغة بور بوينت، 
وقد تم اصدار هذه النسخة بصورة موثقة بالصور والنص التاريخي المدعوم 
للمتلقي ، وقد تضمن االصدار  بالمصادر وبطريقة مختصرة لتكون سهلة 
على قراءة تأريخية للمرقد الشريف منذ القرن االول الهجري وحتى القرن 

الخامس عشر الهجري ، واحتوى على 22 صفحة مصورة.
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مكتبات النجف األشرف العامة

عام  االخر  مجادي   20 يف  املختصة  األدبية  املكتبة  -تأسست 
1418هـ  - 1997م، لتكون معلما بارزا من معامل النشاط العلمي 

والثقايف ، بدعم وتوجيه املرجعية العليا يف النجف االشرف.
-حرصت املكتبة على اقتناء املطبوع األدبي على اختالف موضوعاته، 

لتكون مكتبة خمتصة باالدب والفكر.
باألدب  املكتبة  الختصاص  نظرا  خاصا  نظاما  املكتبة  -تعتمد 
واملوضوعات املتعلقة به، فقد مت وضع خطة تصنيف خاصة ميسرة 
بني  جتمع  علمية  أسس  على  قائمة  األدب،  فروع  لكافة  وشاملة 
التصنيف العشري والفهرسة املوضوعية، وذلك لرتتيب وتنظيم وفهرسة 
أوعية املعلومات طبقا ألرقام التصنيف الاص بها ،إذ اعتمدت نظام 
تصنيف خاص بها )وهو ما يناسب اختصاصها وحمتوياتها والدمات 
اليت تقدمها( وهو نظام تصنيف موضوعي لتنظيم جمموعة مصادر 
املعلومات املوجودة يف املكتبة حسب موضوعاتها، حيث قسمت إىل 

مثان موضوعات رئيسية تتفرع منها موضوعات فرعية 
-عدد الكتب اليت حتويها املكتبة ناهز مخسني ألفًا من الكتب 
الباحثني  من  روادها  يدي  بني  حاليا  املتوفرة  العربية  والدوريات 

والطالب واألدباء
-تضم املكتبة القسم الصوتي واملرئي، ويضم هذا القسم بني رفوفه 
العشرات من أشرطة الفيديو وأشرطة التسجيل الصوتي واألقراص 

واألمسيات  للندوات  املضغوطة 
الثقافية واألدبية.

-أصدرت املكتبة األدبية املختّصة 
اليت تعمل على نشر األدب اإلسالمي 
والشيعي و تشجيع حركة التأليف 
من  جمموعة  والتوزيع،  والطباعة 

املؤلفات منها :
جملد  وهو  املقّفى:  النخيل  سيد 
السنوية  الذكرى  يف  صدر  ضخم 
السيد  الدكتور  لرحيل  األوىل 

مصطفى مجال الدين .

النجف األشرف آفاق وذكريات : تأليف الدكتور زهري غازي زاهد.
مشاهري شعراء الشيعة: )مخس جملدات ( عبد احلسني الشبسرتي.

اإلسالم واألدب: تأليف الدكتور حممود البستاني .
اإليقاع يف الشعر العربي من البيت إىل التفعيلة : تأليف الدكتور 

مصطفى مجال الدين .
الشمعة الثائرة: )جمموعة شعرية( ضرغام البقعاوي.

الدكتور صباح  تأليف   : املعنى  وإيقاع  الفنية بني حسيتها  الصورة 
عباس عنوز.

تذييل سالفة العصر : عبد اهلل اجلزائري.
دعبل الزاعي بني الفكر الرسالي والفن األدبي : تأليف الدكتور 

عبد الرسول الغفاري .
رذاذ احلدائق واألحداق :)جمموعة شعرية ( حممد سعيد األجمد.

شواظ القوايف :)ديوان شعر( عبد احلسني محد.
النقوش اليت ال جدار هلا غري قليب:)جمموعة شعرية( مهدي النهريي.

والصبح إذا تنفس: )ديوان شعر( امحد محيد عباس.
تأليف   :  ) لغوية يف شعره  وظواهر  )جهوده  الدين  مصطفى مجال 

حتسني فاضل أملشهدي .
ديوان النخيل: جملدان )ديوان شعر( امحد حسن الدجيلي.

ديوان السيد حممد مهدي حبر العلوم .
صاحل  شعر(  )ديوان   : ديواني 

الظاملي.
للزهراء شذى الكلمات : جمموعة 

شعرية جملموعة من الشعراء.
وواقع  احلرف  وميض  بني  اجملتبى 

املعنى.
ديوان مجيل حيدر: )ديوان شعر(.

الصاحب  عبد   : البقعاوي  ديوان 
البقعاوي.

آدُم آخر : )جمموعة شعرية( د.عادل 
البصيصي .

هاشم محمد
املكتبُة األدبية املختصـّة
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يسعى  املبارك  املرقد  صاحب  وببكة  تعاىل  اهلل  من  بفضل 
منتسبو العتبة العلوية املقدسة لتطوير ملكاتهم العلمية واالدبية 
املكان  مبستوى  يكونوا  ان  اجل  من   .. والدينية  والثقافية 
الذين يتواجدون فيه .. ومن هنا انطلقت ثلة من املنتسبني لنيل 
وعلمهم  جهدهم  عصارة  لتقديم  االكادميية  الدرجات  اعلى 
نشر فكر  عاتقهم يف  على  امللقاة  للمسؤولية  اهاًل  ليكونوا 
تطوير  خالل  من  السالم(  )عليه  املؤمنني  امري  االمام  وتراث 
ذواتهم وزيادة خبتهم ، ويف هذا الباب سنشرع بتقديم رسالة 
او اطروحة الحد املنتسبني حصل مبوجبها يف الدراسات العليا 

على شهادة املاجستري او الدكتوراه.
فكرة االطروحة

انَّ دراسة النصوص األدبية الرتاثية هي مظهر من مظاهر الرقي 
السالم(  )عليهم  البيت  أهل  نصوص  والسيَّما   ، العربية  يف 
اليت امتازت بفصاحة األلفاظ وجودة السبك وجزالة اللفظ, 

والوقوف  األدبي  النتاج  فهم  بارٌز يف  دوٌر  األسلوبية  وللدراسة 
استنطاق  عب   وذلك  املختلفة،  مستوياتها  ِعب  أسراره  على 
واإلبداعية   والفنية  الفكرية  مساته  على  للوقوف  النّص، 
على  ليفرض  املبدع  يستعملها  اليت  العناصر  دراسة  وعب 
القارئ طريقة تفكريه ,ومن ثمَّ إظهار رؤى امُلبدع وأفكاره، 
عليها  ينطوي  معاٍن  من  الّسياق  وراء  عّما  للمتلقي  والكشف 
أئمة  من  أمامني  برتاث  يتعلق  الدراسة  موضوع  فجاء  النص، 
أهل البيت )عليهم  السالم( أال وهما اإلمامان  العسكريان 
اللذان اكتنف خطابهما كنزًا لغويًا واسع  )عليهما السالم( 
املعاني,  ويقول الباحث: اإلمامني العسكريني )عليهما السالم( 
مل يأخذا نصيبهما من الدراسة األكادميية , فلم أعثر إال على 
دراسة واحدة هي )الزيارة اجلامعة لإلمام علي اهلادي دراسة 
لغوية ( للباحثة عبري فاضل عبد السادة , وجتدر اإلشارة إىل 
أنَّ الزيارة اجلامعة هي خارج إطار املنت الذي تناولته الدراسة 

منعًا للتداخل والتشظي مع الرسالة آنفة  الذكر.
هيكلية الدراسة 

فصول  ثالثة  على  م  ُتقسَّ أن  الدراسة  طبيعة  اقتضت  وقد 
يتقدمها متهيد؛ أما التمهيد الذي محل عنوان »املنجز واملؤلف 
خطاب االبداع واالتباع« فقد كان على عتبتني, األوىل : تناول 
العربية  الثقافة  بني  ومفهومه  اللغة  الباحث الطاب يف  فيها 
اإلمامني  خطاب  فيها  تناول   : الثانية  و  الغربية،  واملرجعية 
ا  أمَّ إلينا,  وصل  الذي  وتراثهما  السالم(  العسكريني)عليهما 

الصوتي  املستوى  عن  الباحث  فيه  فقد حتدث  األول  الفصل 
املتلقي  بإحساس  تأخذ  مجالية  صفة  للنصوص  أعطى  الذي 
وروحه, وقد اشتغل على ثالثة مباحث ,األول: التكرار, والذي 
أخذ نصيبه يف »تكرار احلرف« , »تكرار اللفظ« , »تكرار 
والذي  اجلناس,  الثاني:   , االستهاللي«  »التكرار   , العبارة« 
االشتقاقي«  »اجلناس   , الناقص  »اجلناس  يف   نصيبه  أخذ 
يف  نصيبه  أخذ  والذي  السجع,  الثالث:  املضارع«,  »اجلناس   ,
»السجع املرصع« ,«السجع املتوازي »,« السجع املطرف« فضاًل 
تناول  الثاني فقد  الفصل  ا  أمَّ السجع,  أنواع  التداخل بني  عن 
, األول  املستوى الرتكييب, وقد جاء يف مبحثني  الباحث  فيه 
وأساليب  تقنيات  على  اشتغل  والذي  األسلوبية«  التقنيات   «
مثَّلت ملمحًا أسلوبيًا يف خطاب اإلمامني )عليهما السالم( منها  
ا  )االستفهام , األمر ,النداء, النهي, الشرط ,القصر, االجياز(، أمَّ
املبحث الثاني »االنزياح الرتكييب« وكان من نصيبه )التقديم 
والتأخري, احلذف , االلتفات, الفصل والوصل(، واختصَّ الفصُل 
إمتاز  الذي  الداللي(  )املستوى  بدراسة   , الدراسة  من  الثالث 
به خطاب اإلمامني العسكريني )عليهما السالم(, وحترك يف 
ثالثة مباحث هي األول: )الصورة البيانية( من استعارة وتشبيه 
 : الثالث  املبحث  ا  أمَّ والتقابل(   )التضاد   : والثاني   , وكناية 

)االقتباس القرآني( ، ثم جمموعة من املصادر واملراجع ,
الامتة

وذكر املؤلف يف خامتة الكتاب أهم النتائج اليت توصل اليها 
، وكاالتي: 

املنتسب يف قسم االعالم محمد جاسم محمد الخزعلي
املوضوع : اللغة العربية وآدابها / أدب

رسائل جامعية لمنتسبي العتبة العلوية المقدسة

رسالة ماجستري بعنوان :

 خطاب اإلمامني العسكريني )عليهما السالم( دراسة أسلوبية
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-كان ملفهوم مصطلح الطاب دالالت خمتلفة, يف الثقافتني 
العربية والغربية ,ففي الثق افة العربية بدأ تشكل املصطلح 
دور  إىل  وصواًل  القرآنية  بالتفاسري  مرورًا  املعاجم  من  اللغوي 
مرحلتني  يف  ل  فتشكَّ للمفهوم  التأسيس  يف  األصولية  العلوم 
الدالالت, يف حني  متعددة   : والثانية   , الداللة  أحادية  األوىل: 
أهمها  متعددة  مفاهيم  وفق  على  الغربية  الثقافة  يف  ل  تشكَّ

األلسين , والسلطوي.
-مل يرد خطاب اإلمامني العسكريني )عليهما السالم( على 
مستوى واحد من األدبية, لذلك ورد يف تراثهما )عليهما السالم( 
ثالثة أنواع من الطاب ,منها ما اشتمل على نصوص ذات طابع 
تقريري إبالغي , ومنها ما مجع بني التقريرية واألدبية, ومنها 
وفنونها  كلها  البالغة  بأساليب  امتاز  الذي  أدبيًا  كان  ما 
حيث جاءت صياغته الفنية من الرسائل و التوقيعات واألدعية 
واحلديث الفين ,إذ برزت يف هذا املستوى عظمة اللغة الرفيعة  
اليت امتاز بها أهل بيت النبوة)عليهم السالم(,ومبا أنَّ األسلوبية 
تدرس الصائص اللغوية اليت يتحول بها الطاب من اإلخبار 
إىل اإلبداع املؤثر كان تركيز الباحث على النوع الثالث من 

خطابهما.
-أسهم التكرار يف زيادة النغم الصوتي وتقوية اجلرس , فمنح 
املتلقي القدرة على حفظ النص مبا ميتلكه  من ذائقة تطرب 
للنغم ,فضاًل عن أن تنوع الطرائق اليت جاء فيها التكرار من 
االستهاللي  أو حتى   , العبارة  أو   , اللفظة  أو  للحرف  تكراٍر 
استعملها  داللية  صوتية  عملية  االلتفاتات  تلك  مثَّلت  ,وقد 
اإلمامان العسكريان )عليهما السالم( يف شدِّ املتلقي للفكرة 
, فتساوقت األصوات واأللفاظ والعبارات املكررة بصورة غري 

متكلفة يف إثراء الداللة بطاقات إحيائية كبرية.
التنغيمية اليت استعملها اإلمامان  الفنون  -كان اجلناس من 
حيث  خطابهما,  يف  بكثرة  السالم(  )عليهما  العسكريان 
ورد اجلناس يف خطابهما بأنواعه املختلفة )ناقص, اشتقاقي, 
مضارع(  متى ما استدعاه السياق ؛إلحداث إيقاع نغمي للنص 
)عليهما  العسكريني  اإلمامني  مبشاعر  موحية  أجواء  وخلق 

السالم( ال سيما ما يتعلق ببيان قدرة اهلل وقوَّة عظمته.
اإلمامني  خطاب  يف  ُملفتًا  أسلوبيًا  ملمحًا  السجع  -مثَّل 
العسكريني )عليهما السالم( , فقد نوَّعا )عليهما السالم( ما 
ع , فضاًل عن التداخل  بني السجع املتوازي , واملطرف , واملرصَّ
يف أنواع يف النص الواحد مما أسهم يف حتقيق الداللة املقصودة 

وهذا ينمُّ عن مقدرة فنّية كبرية.
-طغى على تقنية االستفهام الروج ملعاٍن جمازية أخرى منها 
)عليهما  العسكريان  اإلمامان  فها  ظَّ وقد  والنفي  التعجب 

السالم( حلمل املتلقي على االستجابة.
يف  بالغًا  تأثريا  مؤثرا  والنداء  األمر  أسلوبي  استعمال  -كان 

القالب الداللي للخطاب وشد انتباه املتلقي والتأثري فيه.
-تبني من الدراسة أن اإلمامني العسكريني )عليهما السالم( 
مل يكن استعماهلما ألدوات الشرط والنهي , واإلجياز والقصر 
السالم(  )عليهما  كانا  ؛بل  فحسب  تعبريية  طرائق  جمّرد 
التشويق  عناصر  إثارة  على  عاملة  فّعالة  بطريقة  يوجهانها 

واحلث املقصود يف املتلقي.
-مثَّل االنزياح يف التقديم والتأخري خروجًا عن الرتبة احملفوظة 
 , :تقديم اجلار واجملرور  , وقد ورد يف صوٍر منها  التعبري  يف 
أهمها  لعلَّ  مسوغات  له  ,وكانت  رافعه  على  الفاعل  تقديم 

االختصاص ,والعناية والتوكيد.
-للحذف فاعليٌة كبريٌة يف حتقيق الداللة املقصودة يف خطابهما 
ما  على  إتكاًء  مُتأُل  فجواٍت  من  السالم( مبا خيلق  )عليهما 
يتوافر من أدلٍة داخل النص أو خارجه؛ فيكون بذلك بابًا يف 
االقتصاد الكمّي لأللفاظ , دافعًا لإلطالة و الرتهل مؤديًا إىل 

كثافة اإليصال الداللي . 
-يعدُّ انزياح االلتفات ضربًا بارعًا يف صياغة خطاب اإلمامني 
العسكريني )عليهما السالم( , فكان فيه من التمويه الناتج 
عن كسر سياق التوقع لدى املتلقي بتحوله من جهة إىل أخرى 

ماحنًا النصوص مستوى عاٍل من اإلحياء واإلثارة.
باستعمال  السالم(  )عليهما  العسكريان  اإلمامان  -استطاع 
تقنية الفصل والوصل أن يظهرا نصوصهما متماسكة األجزاء 
ومتواصلة الداللة , لتتآصر الداللة الكلية للنص بوساطة الواو 

أحيانًا أو تتابع الفقرات بدونها أحيانًا ُأخر.
استعمال  مجالية  إظهار  يف  واضحة  داللة  التشبيه  ل  -شكَّ
الطاب من جهة ,وتعضيد املعنى من خالل إيراد أكثر من 
صورة تشبيهية يف النص. فكان وسيلة من وسائل الكشف 
الداللي، مبا حيمله من إحيائية، إفهامية ، تنبيهية، وعظية، 
فتلمسها  فيها  والضعف  القوة  مواطن  وترصد   ، النفس  تلج 

ناشدة التأثري.
-كان لالستعارة حضوٌر متميٌز يف إثراء جمازية النص, بالروج 
من الداللة احلرفية إىل الداللة اإلحيائية ,بتوظيف املدركات 
بتصويرها،  املألوف  خترق  فهي  املعاني,  تصوير  يف  احلسية 
وترتقي باملستوى الداللي للنص الذي يعج بالشحنات الداللية 

العميقة.
توظيفًا  بوصفها  الكنائية  الطاقة  عن  الدراسة  -كشفت 
الكناية  فتمارس  االنتباه,  وشّد  للتأمل  املتلقي  يدفع  إشاريًا 
بذلك تأثريًا نفسيًا على املتلقي ، وحتفزه إلنتاج دالالت يتقبلها 
العقل والشعور ، فيصل إىل إدراك املعنى املقصود ويكتشف 

جماهيل الداللة والقصدية اليت حتملها.
-اعتمد التضاد والتقابل على احلدس اجلمالي للمنشئ واملعادل 
النفسي  الذي تغلغل يف أعماقه , حيث عمال )عليهما السالم( 
بوساطة التضاد إثارة املتلقي , ألنَّ يف الضدية تتمايز األشياء  

وتعلو داللتها املتضادة.
داللة  املباشر  وغري   , املباشر  بنوعيه  القرآني  االقتباس  -جاء 
العسكريني  اإلمامني  عند  القرآني  املعريف  الرصيد  على 
الدعاء  لرفع قيمة   , الدعاء  , وقد كثر يف  السالم(  )عليهما 
يقتبسه  الداعي ما  ,لذلك يكون توظيف  القبول  إىل مستوى 

متالئمًا مع مقاصده.
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عنوان الكتاب : نظام حقوق املرأة يف االسالم
املؤلف : الشهيد مرتضى مطهري

كتاب في سطور

 ان أساس سعادة كل من الّرجل واملرأة يف أي جمتمع إنساني، هو 
أن يدور كّل جنس يف مداره الاص وحينذاك يتحقق النفع من 

احلّرية واملساواة وكلٌّ يسَبح يف فلكه األنسب.
ومن هذا املنطلق كان كتاب »حقوق املرأة يف اإلسالم« للعالمة 
اّلذي  الغرب  فيه على شبهات  رّد  اّلذي  الشهيد مرتضى مطهري 
واّليت  واملعمل،  املتجر  وسجينة  املشبوهة  احلرية  رهينة  جعلها 
استطاعت التسّلل إىل الفكر اإلسالمي اّلذي وهب املرأة حقوًقا 
تكاملّية بدًء من طلب يد الفتاة والطوبة مروًرا باملهر والطالق 

وحتى تعدد الزوجات. 
املرأة هي  أن  بداية حديثه على  الكتاب يف  حيث يؤكد مؤلف 
خملوق خيتلف عن الّرجل بقدرات مّجة لكّنه أكد أّن اهلل حّقق 
تقرير مصريها، يف  احلق يف  وأعطاها  الّطرفني،  العدالة لكال 
حني كان هذا احلق مسلوًبا منها منذ فجر الّتاريخ ، وكان هذا 
سرية الّنيب )صلى اهلل عليه واله( حيث أعطى الّسيدة فاطمة )عليها 
السالم( احلق يف اختيار الّزوج وكان يسأهلا عن رأيها كلما أتى 
أحد الصحابة طالًبا الزواج منها، وقد رّد الكاتب مفّصاًل على 
بعض األصوات اّليت تعتب أّن مسالة وجوب إذن األب قبل الّزواج 

يعارض ما تقّدم.
اما من ناحية مكانة املرأة وانسانيتها فقد وضع الّشهيد مطهري 
قّصة آدم وحواء على بساط البحث، منتقًدا الّنظريات اّليت احتقرت 
والفساد،  الّشر  يدب  وجودها  من  عنصر خطيئة  واعتبتها  حواء 
القرآن مل تعتب حواء مسؤولًة رئيسّيًة ومل خيرجها من  وحبسب 
ُهَما ِبُغُروٍر( وعلى بعض  ْيَطاُن( و )َفَدالَّ احلساب )َفَوْسَوَس هَلَُما الشَّ
ممن شّكك باستعدادات املرأة الّروحية واملعنوّية كان رّد الّشهيد 
اِت ُطوَبىٰ هَلُْم َوُحْسُن َمآٍب. احِلَ بالقرآن أّن:  الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّ

عب  يكن  مل  الوحي  نزول  أّن  مسألة  توضيح  على  عرج  كما 
الّتاريخ حكًرا على الّرجال: )َوَأْوَحْيَنا ِإىَل ُأمِّ ُموَسى(، وقوله تعاىل 
هَلَا  َفَتَمثََّل  ُروَحَنا  ِإَلْيَها  َفَأْرَسْلَنا   ( الّسيدة مريم عليها الّسالم  عن 

َبَشًرا َسِويًّا(.
يف  وضعت  الّنفقة  أّن  الكاتب  فيؤّكد  االنفاق  ناحية  من  اما 
عهدة الّزوج، ألّن الطبيعة وضعت على عاتق املرأة مسؤولّية تعب 
ومعاناة عملّية إنتاج النسل، وهي تعاني من مصاعب وآالم الّدورة 

وأعراضه  وثقل احلمل  والكهولة  الّطفولة  أمراض  الشهرية عدا 
وصعوبة الوالدة وعوارضها، وإرضاع الّطفل ورعايته، فهذا يضعف 
قدرتها على العمل والكسب وهلذا فإن عمل املرأة والّرجل على 
حّد سواء فهنا تكون املرأة مستعبدة ومظلومة ، باالضافة اىل أن 
حاجة املرأة للمال والّثروة أكثر من حاجة الّرجل فالّزينة جزء من 
حياتها، وأن ما تنفقه املرأة على زينتها ومجاهلا ومظهرها يعادل ما 
ينفقه عّدة رجال، كما واعتب أن املرأة تظل هي املرأة ، أي أن 
دوام ماهلا ونشاطها يتطّلب رفاًها أكثر وجهًدا أقل وراحة نفسّية 
أكب، وعليه أعطى اإلسالم منفرًدا هذا احلق للمرأة وأعفاها من 
الّسعي اإلجباري املنهك لقواها واّلذي ليس يف مصلحتها وحسب 
بل ملا فيه من مصلحة الّرجل واملؤّسسة األسرّية أيًضا، وكذلك 
بالنسبة لالرث فان اإلسالم يرى املهر والّنفقة شرًطا على فرض 
العقد فقد رفعهما عن كاهل املرأة وفرضهما على كاهل الّرجل، 
رامًيا بذلك جب هذا الفرض عن طريق اإلرث فجعل سهم الّرجل 

ضعف سهم املرأة.
أما حق الّطالق فقد أوضح املؤلف أّن الّطالق هو حق طبيعي خاص 
للمرأة  الّطالق  حق  يعطي  أن  يستطيع  الّرجل  أّما كون  للّرجل، 
وكالة عنه بشكل مطلق أو يف حاالت معّينة فمسألة أخرى يقبلها 
الفقه اإلسالمي، بشرط أن يذكر هذا الّتوكيل كشرط ضمن 
الّطالق  إىل  الّلجوء  املرأة  تستطيع  احلق  هذا  إىل  إضافة  العقد، 
القضائي فاإلسالم مل جيعل الّطالق حقًّا طبيعيًّا للمرأة لكنه مل 

يغلق الّطريق أمامها كليًّا بل فتح هلا أبواًبا أخرى للخروج. 
وكان الباب األخري يف الكتاب قد تناول مسألة أّن اإلسالم مل 
يكن هو من ابتكر تعّدد الّزوجات كما يّتهمه أعداؤه، لكنه مل 
يبطله ألنه يرى أن مشكالت ميكن أن تتعرض للمجتمع ينحصر 
حلها يف تعدد الزوجات ، كما وأّن اإلصالح األول من قبل اإلسالم 
كان حتديد العدد، فلم جيز ألحد أن يتزوج من أكثر من أربع 
يف وقت واحد، كما وأجب بعض من دخلوا اإلسالم وكان هلم 
أكثر من أربع زوجات على تسريح بعضهن، وأضاف أن اإلصالح 
اآلخر متثل حبق الّزوجات باملعاملة بالعدل من قبل الّزوج، واّلذي 

يعتب من األصل شرًطا أساسيًّا للزواج الّثاني.
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ً
صدر حديثا

صدر حديثا نشرة) سلسبيل (

للخطابة  السالم(  )عليهم  البيت  آل  مؤسسة  عن  مؤخًرا  صدَر 

)سلسبيل(  بعنوان  دورية  نشرة   ، االشرف  النجف  في  والتبليغ 

االول  ربيع  في شهر  النشرة  هذه  االول من  العدد  وقد صدر   ،

1441هـ - 2019م ، وتحوي النشرة عدة ابواب ثابتة ومتغيرة ، 

وقد اعتمدت هذه النشرة على اسلوب الكلمة المختصرة والمفيدة 

لتكون سلسبيال عذبا للقراء ، وللمؤسسة المدعومة من المرجعية 

العليا عدة اصدارات ستصدر تباعا.

صدر حديثا كتاب ) تجارب استغرابية (

عن المركز اإلسالمي للدراسات اإلستراتيجية في بيروت التابع للعتبة العباسية 

المقدسة صدر كتاب جديد بعنوان )تجارب استغرابية( وهو مؤلف جماعي من 

تحرير وإعداد وتقديم الباحث محمود حيدر، ويدخل كحلقة أولى ضمن سلسلة: 

مشروع التأسيس لعلم االستغراب« الذي أطلقه المركز مؤخراً.

ويحكي الكتاب حياة الغرب في مرآة الرحالة العرب والمسلمين وهو يعرض 

العربي  العالمين  من  والمؤرخين  والعلماء  المفكرين  من  جمع  تجارب  إلى 

البلدان  في  متفاوتة  مدداً  إقامتهم  أو  العابرة  رحالتهم  خالل  في  واإلسالمي، 

دّونوا  حيث   ، العشرين  القرن  وبداية  عشر  التاسع  القرنين  خالل  األوروبية 

الحياة  بخصوصية  تتعلق  انطباعات  من  له  ال حصر  ما  وذكروا  مشاهداتهم 

الغربية في ميادين الثقافة واالجتماع والسياسة والتقاليد الموروثة.

صدر حديثا كتاب

 ) فقه أهل البيت بني السنة والشيعة (

صدر حديثاً عن منشورات مؤسسة اإلمام الصادق )عليه 

من  والشيعة(  السنة  بين  البيت  أهل  فقه   ( كتاب  السالم( 

تأليف الفقيه والمحقق آية هللا الشيخ جعفر السبحاني.

الكتاب هو دراسة موجزة للتعرف على أهل البيت ومصادر 

فتاواهم وحجيتها على كافة المسلمين ورجوع كبار الفقهاء 

إليهم ودراسة مصادر وخصائص المدرسة الفقهية للشيعة 
اإلمامية.
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اعداد:
شاكر القزويني

الصورة الفنية يف شعر الشيخ عبد الرحيم الغراوي

الخطابة عند البدو

أبجديَـّة التوبة  بني الشعر واملعرفة

القيم ومعيارية التأثري يف الواقع



م. م ختام محمود الغراوي

الصور الفنية
يف شعر الشيخ عبد الرحيم الغراوي

يصنع الشعر من عالقة الكلمات بعضها  ببعض بما يشبه النسيج، فكل عمل أدبي يصنعه الشاعر 
البد ان ينتقي ألفاظه من صورة معينة، فاالنتقاء عملية غاية يف الدقة واألهمية بالنسبة لألديب 
يف حالة استعماله مادة اللغة سواء يف االستعمال التاريخي للمفردة او يف أسرار تركيبه الن ذلك 
الذي  الفني  االقناع  بذلك  ويقرتن  الجديدة،  واالستعماالت  التوليد  اىل  الحال  سيعود يف طبيعة 
يتولد من اإليمان بالصورة الفنية يف ملسة الخيال املحكمة، فالصورة الشعرية هي الوسيلة التي 
تمكن األديب من نقل فكرته وعاطفته اىل قرائه وسامعيه، وإثارة العاطفة عندهم فالشاعر يحاكي 
الخيال ويصنع يف ذهن القاري صورة من خالل براعته يف نظم الشعر فالصورة الشعرية يف نظر 
الغرض  لتكون  تتعدى ذلك  انها  بل  األديب وجوهره،  افكار  لنقل  الجوهرية  الوسيلة  النقاد هي 

الكلي التي من خاللها يمكن الوصول اىل التأثري املنشود.
وغري  أغلبها صور بسيطة  بأن  الغراوي،  الرحيم  عبد  الشيخ  الشعرية يف شعر  الصورة  وتتميز 
فمن  لذا  والوطنية،  الدينية  املناسبات   يف  ألشعاره  الشيخ  نظم  اىل  يعود  ذلك  ولعل  معقدة، 
الطبيعي أن تكون القصيدة يف تماس مع الجماهري فيكون حظ الشاعر من الخيال ضعيفا، فالصورة 
الشعرية تعتمد كليا على الخيال والتي تربز بشكل فعال يف بعض النصوص الشعرية التي حملت 
نبضات تصويرية معربة يف إبراز خيال الشاعر. وقد اعتمد الشاعر يف ذلك على عدد من وسائل 

البالغة.
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التشبيه يف شعر الشيخ عبد الرحيم الغراوي
أركان  أهم  أحد  هو  التشبيه  ان  املعروف  من 
البالغة، وهو وسيلة اليال لتأليف الصورة البيانية 
للتشبيه من روعة ومجال  ملا  الذهن  اليت يدركها 
الختصار  ووسيلة  الوصف  طرق  من  طريقة  وهو 
الكالم لتقريب املعنى فيذكر اجلرجاني )1( ان 
التشبيه يعمل عمل السحر يف تأليف املتباين حتى 
خيتصر ما بني املغرب واملشرق، ويريك يف املعاني 
املتمثلة باألوهام شبها يف االشخاص املاثلة واألشباح 
البيان من  ويعطيك  االخرس  لك  وينطق   ، القائمة 
األعجم ويريك احلياة يف اجلماد، ويريك التئام عني 

األضداد، فيأتيك باحلياة واملوت جمموعني )2(.
القرآنية اليت استقاها شاعرنا من  للثقافة  ونتيجة 
ميدان الدراسات الدينية واليت تبدع يف رسم الصور 
شعره  يف  التشبيه  رسم  يف  أبدع  فانه  البالغية، 

كقوله:
 كأمنا هي جنات منوعة     

 بها ضالل وأدواح وأشجار )3(  
يشبه  حني  أخرى  تشبيهية  صورة  الشاعر  ويرسم 
أصحاب احلسني عليه وعليهم السالم وهم يصولون 
فرائسها  على  الضواري  كاألسود  أعدائهم  على 

بقوله:
يصولون كاألسد الضراغم يف العدى   

ببيض املواضي واملثقفة السمر
وصارت دماء القوم بالطف أنهرا

جرت مثلما جتري السيول اىل البحر )4(
فيبدع الشاعر يف تشبيهه ذاك برسم الصورة امامنا 
احلرب  وجعجعة  الدماء  وسيل  املعركة  بضراوة 

فتتجلى براعة التشبيه ودقتها واضحة للعيان.
صورة وحدث

ويستطيع املتصفح لديوان الشاعر ان يلتقط التشبيه 
الشاعر  لعل مجيع قصائد  بل  يف مواضع كثرية، 
ختلوا  تكاد  ال  وتنوعها  أغراضها  اختالف  على 
احلقيقي  احلجم  عن  املعب  العميق  الوصف  من 
وقد كشفت  قصائده،  يف  يوردها  اليت  لألحداث 
تلك الصور عن دقة الشاعر يف استنطاق القصيدة 
الزمن  ووقته رغم  الذهن اىل موضع احلدث  ونقل 
صورة  استخدم  مرة  وهو يف كل  بينهم،  الفاصل 
جديدة لبيان فكرته تتناسب ونوع احلدث وطبيعة 
احلالة الشعرية اليت ترافقه كقوله وهو يصف علم 
الناس  علوم  فاق  الذي  السالم  عليه  اجلواد  االمام 
السالم   عليه  اجلواد  لإلمام  حوارية  صورة  رامسا 
العلمية  االستفسارات  عن  لإلجابة  يتصدى  وهو 
املأمون  يف جملس  الناس  من  يف مجع  والعقائدية 

العباسي، اذ يقول:
فقام بتفسري املسائل كلها 

مبندلٍق يف حده كالبواتِر
فقال له املأمون سله فإنين    

 أراك جديرا باجلواب املباشر
فقال له حييى )5( فهال مسحت لي 

مبس الة كاللؤلؤ املتناثر

تعلمتها من فيض علمك إنه     
غزير كسيل األجبل املتحدر )6(

استخدامه االستعارة يف القصائد
انتقائه  خالل  من  دقيقة  بالغية  صورا  رسم 
ان  املعروف  ومن  الشعرية،  أغراضه  لالستعارة يف 
االستعارة نوع من اإلبداع الرفيع، فوقعها يف النفس 
اشد ومنزلتها يف البالغة اعلى ، فالصورة اليت تأتي 
أعلى  فنية  قيمة  غالبا  تؤدي  االستعارة  طريق  عن 
)7( وأعمق من التشبيه )8(  ومن أغراضها املبالغة 
واالختصار واإلجياز والكناية والتشخيص، إلسباغ 

الروحي  على احملسوس وجعله اكثر حيوية.
كقول الشاعر:

بأيناعها للناس تبقى كرامة
      من اهلل يف حق االمام املعاصر )9(

واستخدم االستعارة بقوله:
رانت على هذي القلوب غشاوة    

فمشت بقسوة جائر ومعادي )10(
ومن استخداماته للكناية قوله:

يا بن اإلمام علي الطهر يا حسنًا     
به تزان القوايف الغر والفكر

فصاحة  عن  كناية  القوايف  تزان  لفظ  فاستخدم 
لسان االمام عليه السالم وحسن التكلم اذ يقاس 

كالمه بالشعر املوزون املقفى.
وجمسمة  حمسوسة  مهيبة  صور  التجسيم  يف  وله 

معبة كقوله:
وقلعت من ألواحنا غرس الشقا

يف همة من أصله املتجذر
توحي  الشقا كصورة جتسيمية  غرس  استعار  إذ 

بأن الشقا شجرة متجذرة قلعت من اصلها.
أغلب قصائده على رسم صورة  الشاعر يف  ويصر 
مستمدة من الواقع الذي يعيشه والبيئة الدينية اليت 
ونقل  حيمله،  الذي  العقائدي  والفكر  بها  ترعرع 
الطابع الصوري الذي محله احلس الشعري واليال 
الذي جسده يف قصائده والذي كشف عن العالقة 
وطبيعة  الدينية  الفكرية  معتقداته  بني  الوثيقة 
العرب  طريقة  امتهان  يفوته  أن  دون  للشعر  ميوله 
التقليدية يف الصياغة، وبشكل عام فقد استخدم 

الشاعر طاقاته جمتمعة لغرض النظم.
-------------------

املصادر:
1 - عبد القاهر اجلرجاني )ت 395هـ( اسرار البالغة

2 - اجلرجاني ص 12-11.
3 - الديوان، قصيدة ) يا باعث النور ( يف النيب حممد 

ص، ص80
4 - الديوان، ص124.

5 - يراد به حييى بن اكثم
6 - الديوان ، 193.

7 - جواهر البالغة،  303.
8 - عبد القادر الرباعي، الصورة يف النقد العري، جملة 

املعرفة.
9 - الديوان ، 194.
10- م.ن، ص232.

الصورة الشعرية 
تعتمد كليا على 
اليال واليت تبز 

بشكل فعال يف بعض 
النصوص الشعرية 

اليت محلت نبضات 
تصويرية معبة يف 

إبراز خيال الشاعر..
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      د. علي مجيد البديري

الذنِب وغواية  التي يفلتُ بها قلبُه من عتمةِ  اللحظةِ  تنبسُط يدا السالك داعيًا يف 
الغفلة ، مُنغمرًا  يف فضاِء اإلقبال على اهلل جلَّ وعال، وتزدادُ خصوصيُة الحالةِ الفريدة 
هذه حني تُجسَّدُ التجربة شعرًا، فيقفُ السالكُ الشاعر يف محرابنِي ينفتحان على 
العبادة وعشقها، ومحراب الشعر و وأجوائه. وليس الفصُل ما  : محراب  آفاٍق مُتسعة 
الشعر  الحاالت، فنظرٌة سريعة يف  أبسط  التجاور يف  أو  التداخل،  بينهما يعني نفيَ 
الديني تكشفُ عن عمِق التداخل ما بني الفعلني، متجسدًا يف مناجاة منظومةٍ أو قصائد 

تحمُل بعدًا تأمليًا عميقًا يف الحياة والنفس وما يتعلق بأحوالِهما املختلفة.
ويحضرُ املوجهُ الخارجي للفعلني بشكٍل فاعل، فمع )التوبة( مثاًل، وهي مقامٌ من مقامات 
السلوك والسري إىل اهلل تعاىل، يستحضرُ الشاعرُ السالك جملًة من املأثورات الدينية 
يف ذهنه، وهو يصوغ تجربته ويجسّدُ حالته شعرًا؛ فالتوبة تعني ترك مخالفةِ الحقِّ 

تعاىل والعودة إىل موافقته، وترك الذنب، وعدم العودة إليه أبدًا،

أبجديَّة التوبة
 بني الشعر واملعرفة
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العبَد طوال  السالكون مقامًا يالزُم  فيها  يرى  و   
التوبة  درُس  الفعلني يتشكُل  امتزاِج  حياته، وعند 

عب هذه الكلمات : 
إىل َكم َأنَت يف حَبِر اَلطايا

             ُتباِرُز َمن َيراَك َوال َتراُه
َومَسُتَك مَسُت ذي َوَرٍع َوديٍن 

            َوِفعُلَك ِفعُل ُمتََّبٍع َهواُه
َفيا َمن باَت خَيلو ِبامَلعاصي

              َوَعنُي اهلَلِ شاِهَدٌة َتراُه
ن َأَتطَمُع َأن تـناَل الَعفَو مِمَّ

              َعَصيَت َوَأنَت مل َتطُلب ِرضاُه
َأتـَفَرُح ِبـالُذنـوِب وبالطايا

                َوَتنساُه َوال َأَحٌد ِسواُه
َفُتب َقـبَل امَلماِت َوقــَبَل َيوٍم 

            ُيالقي الَعبُد ما َكَسَبت َيداُه
رؤيٍة  عن  صادٌر  للتوبة  الفهَم  هذا  أنَّ  يف  والشّك 
فاألبيات  ومدياته،  اإلهلي  الفيض  بتأمِل  منشغلة 
توضُح يف بعِدها اآلخر سرَت الالق الذي يلقيه على 
عبِده الّسادر يف جهِله وغيِّه، فهو سبحانه الشاهُد 
بقبائِح  يؤاخذهم  ال  الذي  واحلليم  عباِده  على 

أفعاهلم، ميهُلهم ويفرُح بأوبتهم وتوبتهم. 
للباطن؛  الظاهِر  مطابقِة  يف  التوبة  مبتدأ  ونرى 
قوِل  أصداَء  نسمُع  ذلك  ويف  العمل،  أصل  فالنيُة 
أمرِي امُلؤمننَي )8( يف التوبِة وهو يضُعها على أربعِة 
وعمٌل  باللسان،  واستغفاٌر  بالقلب،  ))ندٌم  دعائم: 
إنه   .)78 البحار:   ( يعود((  ال  أْن  وعزُم  باجلوارح، 
أحكاِم  إىل  وآثاِرها  الطبيعِة  أحكاِم  من  الرجوُع 
الرجوُع  هي  اإلنابِة  فحقيقُة   ، والفطرة  الرَّوحانيِة 

من الفطرِة وروحانيِة الّنفس إىل اهلل.
االستغفار عند علي) 8(

ونسمُع كذلك صوَت اإلمام عليه السالم يف بياِن 
اهلَل،  يستغفُر  شخصًا  مَسَع  حينما  التوبة  شرائِط 
فقال له : ))ثكلتك أمُّك أتدري ما االستغفار؟ إّن 
سِت  على  واقٌع  اسٌم  وهو  العليني  درجُة  االستغفاَر 
معان: أوهُلا الندُم على ما مضى، والثاني العزُم على 
ترِك العوِد إليه أبدًا، والثالُث أْن تؤدي إىل املخلوقنَي 
حقوَقهم حتى تلقى اهلَل سبحانه أملَس ليس عليك 
عليك  فريضٍة  كلِّ  إىل  تعمَد  أْن  والرابع  تبعٌة، 
ضيعتها فتؤدي حقها، والامُس أْن تعمَد إىل اللحم 
حِت فتذيبه باألحزاِن حتى تلصَق  الذي نبَت على السُّ
اجللَد بالعظم وينشأ بينهما حلٌم جديٌد، والسادُس 
حالوَة  أذقته  كما  الطاعة  أمَل  اجلسَم  تذيَق  أْن 

املعصية(()نهج البالغة: 97(
مبحراِب  الليِل  هدأة  يف  منرُّ  حنَي  إذن  غرابَة  ال 
أصرُخ  متى  »إىل  قائاًل:  يئنُّ  ونسمُعه  ملتاٍع  عابٍد 
منه،  شاكيًا  عملي  من  أهرُب  وإالَم  أفعالي؟  من 
وكيَف أتذكُر ذاتي بعَد اقرتايف اآلثام« ؛ إذ تضجُّ 

األسطُر هنا مبرارِة التساؤل عن طوِل أمد اهلروِب 
ونعمه  الذنوب ، يف مقابِل استمراِر عطاء اهلل  من 
، فصوُت العارف هنا يشعر بعدِم اكتمال اإلقبال 
ـ لذلك ،  ـ كعبٍد مذنب  على اهلل ، وعدِم أهليته 
 ، بالذات  الشعوُر  يغدو  حني  شدتها  احلالُة  وتبلُغ 
ُمنعدمًا بسبِب اآلثام . وتشفُّ الكلماُت  عن شعوِر 
العارِف باالغرتاِب النفسي، وثقل الروح وهي جتاهُد 
طريقها  يف  الكبرية  واحُلجَب   ، الصعبة  احلزوَن 

إىل اهلل . 
عرفان الشاعر ومعرفة العالم

الشعر(  ورؤية  املعرفة  )رؤية  الرؤيتان  تنصهُر  وهنا 
وتتجهان صوَب الندم على ما مضى،  والعزم على 
عدِم الرجوع لظلمات الغفلة، بوصِف الندم والعزم 
ركين التوبِة ودعامتيها الضخمتني. ويعمُد السالُك 
إىل  الشعر  قوِل  وموهبة  املعرفُة  فيه  اجتمعْت  إْن 
أبعادًا  إياها  مضمنًا  شعرًا،  تلك  لوعتِه  كتابِة 
موضوعاِت  من  االقرتاَب  حياوُل  فهو   ، عميقًة 
قدر  ملتاعة حتاوُل  لغٍة  وأحواهلا من خالِل  النَّفس 
استطاعِتها التخلَص من أغالِل الدالالت امُلستهلكة 
لغٍة  من  لتقرتَب  دنيوية،  ارتبطْت مبوضوعاٍت  اليت 
اليت  الباطنيِة  بالطاقة  التزّوِد  إىل  تسعى  أخرى 
تضيُء احلجَب وتكشف ظلماِت النفس ، وهو ما 
جيعُل من التجربِة الشعرية للشاعر العرفاني متتاُز 
تبارك  الالِق  مع  العالقة  فضاِء  على  بتأكيِدها 

وتعاىل ، ومراحل السري إليه.
نفوسنا،  أبياُته  هزْت  الذي  الشاعَر  أّن  شكَّ  ال    
وإمكانياِتِه  الشعِر  طاقاِت  عن  غافاًل  يكن  مل 
َعب  وتشكيلها  الاصة  التجارِب  جتسيِد  يف 
ال خيفى  فهو  املتلقي  يكون  وكذلك  الكلمات، 
عنه أّنه يقُف أمام الشعر بكلِّ مزاياه اجلمالية، وأّن 
جناَح التجارِب اليت جتمُع ما بنَي املعريف والشعري 
فيه ليس أمرًا مطلقًا ، فهو مشروٌط بتوفِر ضروراِت 
اإلبداع األخرى؛ فحني تتوقُف موهبُة الشاعِر العارِف 
عند حدوٍد معينٍة ال تسعُفه فيها أدواُته على كتابٍة 
العامُل  صوت  صوِتِه  على  يغلُب   ، ومتميزة  فاعلٍة 
العارف، إذ تتوجه كلماُته بشكٍل أفقيٍّ صوَب لغِة 
البياُن واإلفهام  الغايُة هي  البيان املستقرة، وتصرُي 
وال تتمكن اللغة من أْن حتمَل قدرًة حقيقية على 
عّطَل  العارف  العامل  ألنَّ  الباطين،  الشعور  جتلية 

طاقَة التخييل واكتفى بالنَّظم والتعبري املباشر. 
 ويبقى سؤاٌل مفادُه : إىل أي حدٍّ تبلُغ مساحُة التوبِة 
وطبيعِة  بياِنها  على  والشعريُّ  املعريف  يشرتُك  حني 

مراحِل تشكلها؟ 
سَأَدُع القارَئ يضُع إجابَته الاصَة بِه، فهو مشرتٌك 
يف الفعلنِي تلقيًا وإعادَة إنتاٍج ، وهَو الطرُف الفاعُل 

يف جتديِد مضامنِي القول..   
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فروع القيم
وبهذه الرمحة اإلهلية اليت أتت عب ثالثة سبل أوهلا 
الفطرة وثانيها العقل وثالثها رسل اهلل تعاىل وأنبياؤه 
فتدعوا  العظيمة،  اإلهلية  املهمة  هلذه  واملصطفون 
هذه السبل اىل الركون للخري والصالح والفضيلة 
مُتارس  وهي  للقيم  فأصبحت  األخالق،  ومكارم 
داخل اجملتمع يف سلوك وأمناط منضبطة لألفعال 
اجتماعية ختص  ثقافة  منتجة  به،  لالرتقاء  البّناءة 
شعب دون آخر، وهي ما تدعى هنا يف هذا اجلانب 

بـ  » القيم االجتماعية ».
يف  االجتماعية  القيم  هذه  حتت  تنضوي  كما 
األخالقية  القيم   « والعادات،  والسلوك  املمارسة 
الفرد،  حيملها  اليت  الذاتية  الصفات  وهي   «
كالصدق واألمانة والعفة واحللم والعدل والرمحة 
والوفاء والشجاعة واإليثار، اىل آخره من أخالقيات 
كرمية، يكون للمحيط الارجي املوضوعي دورا 
األخالقية،  الصفات  تلك  واحنسار  كبريا يف منو 
تشكيلها  يف  بالغا  دورا  والعقيدة  للدين  ويكون 
األخرى  هي   « الدينية  القيم   « ان  أي  وظهورها، 

ما يرسخ أو يدعم القيم األخرى لتظهر وتنمو بني 
واللق  احلسنة  فالصفات  واجلماعات،  الناس 
أساسي،  ديين  باعث  القويم  والسلوك  الكريم 
فالرسول الكريم حممد املوصوف بالرمحة صلوات 
اهلل وسالمه عليه وعلى آله يقول :« امنا بعثت ألمتم 
أن  الديين  الوعي  فمحتوى   ،« األخالق  مكارم 
تفرق بني الري والشر والكذب والصدق والنزاهة 
القول  تسمع  أن  بعد  واهلداية  والضاللة  والفساد 

فتتبع أحسنه.
حنو  لتقودك  بيدك  متسك  اليت  القيم  تلك  ومن 
القيم اجلمالية   « واملرفهة  اآلمنة  واملدنية  التحضر 
واحلاجات  الرغبات  بها  تنمو  اليت  الروضة  فهي   «
الراقية كالفن والذوق الرفيع واألحاسيس املدهشة 
السامية  لرغباته  املشبعة  الفرد  وجدان  يف  املؤثرة 
بها  حيقق  اليت  والسبل  املعاني  فهي  والشاعرية، 
التوازن االنساني واالجتماعي السوي على املستويني 
العام والاص، وان كل ما ذكرنا من قيم تصب 
االنسان،  ذات  يف  األساس  اللبنة  هي  قيمة  يف 
فتتضح للرائي قيمة أخرى هي » القيم الشخصية » 

م . م . رضاء الحكيم

القيم ومعيارية التأثري يف الواقع
القيم مبادئ ومُثـُل يحملها االنسان لريتقي عن عوالم مرت بها االنسانية جمعاء، سادت بها معاني الظالم 
وحكمتها شريعة الغاب، فانحطت اىل مهاوي التيه والعبودية واالستبداد، حتى بعث اهلل تعاىل رسله بالحق، 
ذوي  وعقول  السوي  الخلق  قلوب  والعدل يف  والصالح  القويم  بالخلق  املعطرة  الفاضلة  القيم  قبس  موقدا 

األلباب والقلب السليم.
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املتأتية من تأثري كل القيم اآلنفة الذكر حمددة 
بذلك شكل السلوك وطبيعة االنفعاالت والرغبات 
وامليول الاصة، أي ما حيدد السمات الشخصية، 
فتستقل وتتميز شخصية كل فرد عن فرد آخر، 
وبهذه القيم تصنف اجملتمعات والشعوب يف ميزان 
سلوكيات  وحبسب  والتخلف،  والتمدن  التحضر 
ويف  اليومية  حياتهم  يف  واجملتمع  واألسرة  الفرد 
االنسانية مجعاء،  وقضايا  اجتاه جريانهم  مواقفهم 
ذلك  مقدار  عينه  نصب  يضع  الذي  املعيار  ذلك 
العطاء واإلضافات اليت قد تكون إجيابية أو سلبية 
يف جدواها وقيمها اليت جتتاز مساحتها اجلغرافية، 

أي على مستوى املنجز احلضاري.
يف  تضطرب  جندها  اليت  األساسية  القيم  ومن 
الظلم  من  تعاني  واليت  املستقرة  غري  البلدان 
واالستبداد، هي » القيم الوطنية » وتعد هذه القيم 
املرآة لشكل وممارسات النظام السياسي احلاكم 
يف قربها وبعدها عن اجلماهري، وجتسدها اإلجيابي 
والتجمعات  الفرد  تشوهها من خالل ممارسات  أو 
ومن  العام،  سلوكها  يف  والتنظيمات  واألحزاب 
معايريها حب الوطن والتضحية من أجله واإلخالص 
للشعب والتفاني من أجل مصاحله والسعي لتطوره 
وامليل  مصلحة  كل  فوق  الوطن  مصلحة  واعتبار 
لغريه خيانة عظمى حياسب عليه القانون والنظام.. 
األوطان  بها  تبنى  اليت  الوطنية  قيم  من  آخره  اىل 

وتعز بها الشعوب وتتقدم.
القيم يف مواجهة احندار السلطة

متويع  أو  بديلة  قيم  ترسيخ  عب  القيم  ضياع  ان 
السياسية  املمارسات  عب  األصيلة  القيم  وتشويه 
أكثر  من  تعد  اليت  واملنحرفة  الشاذة  السلطوية 
فالناس  القيم،  على  السليب  التأثري  وسائل  وأعمق 
منحرفة شوهاء  فإجياد مناذج  ملوكها،  دين  على 
املرموقة  األماكن  ويف  احلكم  سدة  على  فاسدة 
اليت يبحث عنها الضوء تعد الوسيلة األقصر دربا 
واألكثر عمقا لقلب اجملتمع على عقبيه حنو الرتدي 
فتصبح  األرض،  يف  واإلفساد  والضياع  والنوع 
والفنت خصبة ال حتتاج  بالضالالت  الوقوع  أرضية 

اال إشارة للوقوع بها.
يف  استثنائي  جهد  بذل  ضرورة  تتأتى  هنا  ومن 
بني  احلامسة،  التارخيية  الطرق  هذه  مفرتقات 
بكل  القيمي  والوعي  والفساد،  والضاللة  اجلهل 
دون  هذا  يتم  وال  اإلصالحية،  احلضارية  توجهاته 
ميكنه  واعي،  تنويري  عقائدي  أدبي  خطاب 
يغين  حضاري  مشروع  يف  واالنطالق  التأسيس 
االنسانية مجعاء، مع مراعاة حساسية املضمون من 
منطلق التجربة االنسانية الذاتية واالجتماعية على 
اآلخرين، غري متناسني زج املثل احلية للقيم العليا 
عب دفع األسوة احلسنة للتصدي لكسر تراتيبية 
وتكرار الصور الشاذة املنفرة بفسادها ملنح الوعي 
ثم  واالقتناع  للتفكري  ومندوحة  فرصة  اجملتمعي 
التيقن ان الدروب غري الدروب والطرق غري الطرق 
والسبل املنحرفة للنجاح والبناء والتفوق، وان النتائج 

اذا ما أحق احلق لن تودي اال لنتائج واحدة وخواتيم 
يرتضيها العدل والفضيلة أي تلك املعايري اليت نادت 
املنصف  الواعي  النظام  عب  وحتققت  القيم  بها 

اهلادف للتقدم والرفاه.
مجال القيم اإلسالمية

وال يتم ذلك اال برؤية إسالمية للحياة وما بعدها، 
الفرد  بعالقة  واعي،  وخطاب  سلوك  يف  تتجسد 
القيم  من  خيلو  ال  باآلخرين،  وعالقته  خبالقه، 
اجلمالية العميقة التأثري يف النفس البشرية واملرسخة 
للقيم اإلسالمية األساسية بالتوحيد والعدل وامليعاد 
ورسل،  وصالح  حق  من  السماء  بكتب  أنزل  وما 
ما يعزز اإلحساس باإلسالم واالقتناع بقيمه مقرتبة 
عقله  بأخذ  االبتعاد  دون  ومشاعره  لإلنسان  بذلك 

فكرا ماديا جمردا لتفسري الواقع والتأثري به.
وتنضوي قيم اجلمال من منظور إسالمي اىل القيم 
الكونية، كونها  والرؤية  املنطلق  االنسانية، ذلك 
الساعية  االنسانية  والتطلعات  املشاعر  حتتضن 
إطار  يف  موزون،  بشكل  واجلسد  الروح  إلشباع 
عقالني متحضر، يف مشروع سعادة يضمن احلياة 
الدنيا وما بعدها، مبتعدة عن مجود املنحى املادي، 
وتفسرياتهم  املادية،  الفلسفة  أصحاب  من  املأخوذ 
وقوانينها  الغيبية  الكون  حركة  عن  البعيدة 

الفاعلة.
 ان استشراء القيم املادية يف اجملتمعات الغربية من 
خالل مشاريع ثقافية وفنية وفكرية، تسعى لضرب 
املركز يف كل شيء، من خالل فكرة أو لوحة 
والغرض  أو فيلم سينمائي،  أو إعالن جتاري  فنية 
هو ضرب قيمة دينية عقائدية، ترتكز على مفهوم 
الوجود يف األديان السماوية اليت تؤمن بوجود خالق 
واحد هو مركز كل شيء يف الوجود، وبهذه القيمة 
تؤمن  اليت  املاديني  امللحدين  هؤالء  عند  املبتكرة 
والفردانية  العدم،  ينتجها  بالفوضى والصدفة اليت 
اليت تشكل جمتمعاتهم العقيمة املتآكلة، الاوية 
من الروح وأسباب السعادة احلقيقية،مصرين على 
أن يكونوا أندادا لكل القيم اليت نؤمن بها وأعداء 
قيم  عب  حتقيقه  ميكن  حضاري  منجز  لكل 
هدفا  فنصبح  الكريم،  واللق  والصالح  اإلميان 
ألشكال الغزو الذي تعّدى حدودنا فطرق أسرتنا 
دون استئذان واجتاز أبوابنا عنوة دون أن يطرقها، 
وزحف على أفكارنا وضمائرنا ومشاعرنا خلسة، 
مستبدال ثيابنا ومنط تفكرينا وهواياتنا وطموحاتنا 
وفق ما يشتهي هو، وبهذا االغرتاب الذي نعيش البد 
من إحياء كينونتنا وانتقاء الرتاث الثر والنأي عن 
أسباب االحنطاط، بإحياء هذه القيم العليا وزرعها 
القيم  هلدم  والسعي  جمتمعنا،  ووجدان  عقل  يف 
الدخيلة واهلدامة اليت أتت عب الغزو الثقايف املوجه 
ضدنا أو املنتقلة عدواه عب االختالط احلضاري، أو 
تلك اليت أتت عب ممارسات احلكومات الفاسدة 
اليت تناوبت على قهر اجملتمع واحلط من قدره عب 
يف  واملتسببة  حلقوقه  املغتصبة  الظاملة  املمارسات 

ختلفه وضياعه وإزهاق قيمه الفاضلة العليا.
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اإلرث األدبي السيما يف روايتها ))الفضيلة تنتصر(( وما محلت 
من قيٍَّم إسالمية وإنسانيٍة مشحونٍة بدالالٍت سيمائيٍة.

 )Character( مدخل: لقد بدأ االهتمام مبفهوم الشخصية 
لدى أرسطو، حينما علّق على أهمية الفاعل بأن ينظر إليه 
إىل  من جهة كونه حييل  يتحدد  إذ  يتكلم،  أو  يفعل  وهو 
تعي  حرة  ذاتًا  أو  أخالقيًا  بصفته شخصًا  اإلنسان  كينونة 

وجودها، من هنا مييز بني منطني معنيني للشخصية: 
- شخصية أخالقية: تشري إىل الذات من جهة كونها ذات بعد 

أخالقي حيرتم جمموعة من الواجبات.
- شخصية سيكيولوجية: وهي الذات من جهة كونها تعي ما 

هو جوهري فيها.
أما املفهوم احلديث للشخصية فقد أطّل علينا من بوابة علم 
النفس إثر ظهور دراسات حتاول تفسري األدب نفسيا، كما 
دراسة  أن  إال  بالشخصية،  أيضًا  املسرحية  األعمال  اهتمت 
الشخصية يف األعمال القصصية مل تَر النور إاّل يف عصرنا 
التجاهل  أو  الغموض،  )الشخصية(  إذ أكتنف مفهوم  هذا، 
من قبل النقاد والدارسني، هذا ما دعا )فرجينيا وولف( إىل 
الشخصية((  عن  نعرفه  ما  قلة  مدى  نتذكر  ))دعونا  قول: 

تشكل الرواية جنسًا أساسيًا بارزًا من أجناس األدب، ملا له 
من أثٍر يف توظيِف انفعاالت األفراد ومتغريات حركة اجملتمع، 
ومتثلها يف أرقى صور املخيلة، وتقديم معاجلات إلشكاالت 
غايًة  بصفتها  امللحة  األهداف  من  وجعلها  املعاش،  الواقع 

مقصودًة، حتى تتطابق مع الصاحل االجتماعي العام.
ملست بنت اهلدى هذه املعاني، وأدركت أهمية الكلمة يف 
حياة اإلنسان، لذا جهدت لكتابة القصة والرواية، بعد أن 
تناوئها  والفتيات  الفتيان  نفوس  يف  اإلسالمية  القيَّم  وجدت 
الطاغوت  فرضها  حياول  اليت  اهلابطة  الغربية  القيَّم  بعض 
احلاكم يف أجواٍء من االرهاب واملالحقِة، فقد انبت هذه 
املتصارعة،  االجتماعية  القيَّم  تناقضات  لكشف  األديبة 
والدعوة إىل قيم الفضيلة واإلجهاز على القيم الشاذة والغريبة 
قالب  يف  اإلسالمية،  جمتمعاتنا  من  الجتثاثها  حماولة  يف 
قصصي شيق، فدفعت ضريبة ذلك دمها الزكي جنبًا إىل 
جنب مع شقيقها السيد حممد باقر الصدر )قدس(، دفعين 
هذا األمر إىل كتابة البحث، أن ماهو موجود يف هذا األدب 
يستحق أكثر من وقفٍة نقديٍة وتأمليٍة، وهذا ما دفعنا إىل 
السعي من أجل الكشف عن بعض القيَّم اإلسالمية يف هذا 

تمثالت القيَّم اإلسالمية ودورها يف بناء الشخصية
رواية الفضيلة تنتصر لبنت الهدى اختيارًا

أ.د. عبد اإلله عبد الوهاب هادي العرداوي
 جامعة الكوفة /كلية الرتبية األساسية 
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ومتد منه القوة وعظيم الثقة، وجند مثل هذا يف قول )نقاء: 
))أنت متكنين من أن أثق بنفسي، وتهبين القوة يف االعتماد 

على سلوكي وتصرفاتي((. 
خامسًا – ممثلو العامل املناوئ: مثلت شخصية )سعاد( الدور 
املعيق من حتقيق الرغبة فكان هلا دوافع معروفة، إذ تشري 
إليها الرواية. قال الراوي: )هي تسعى إىل أن تنتقم من إبراهيم 
يف شخص نقاء، وأن ال تدع نقاء تفوز به دونها(. فتحاول أن 
تقول:  إذ  الرغبة،  لتحول من دون حتقيق هذه  العقبات  تثري 
))إلنك جتهلني معنى أن تتزوج فتاة عصرية مثقفة من رجل 
متدين وجتهلني ما يستوجب ذلك من قيود وحدود وأحكام 

صارمة((.
 برنامج سردي ثان )رغبة ثانية(.

يف  التحّول  إىل  )حممود(  يسعى  املوضوع:  العامل   – أواًل 
مراحل  مجيع  اسرتجاع  حماواًل  حساباته  فيعيد  سلوكه، 
يف  وطريقته  سلوكه  من  جناه  الذي  ما  ويتذكر  حياته، 
فقد  بنفسه  عليه  املال مل حيصل  وحتى  املال  احلياة، سوى 
ورثه من أبيه، وها هو قد بدد نصفه، وأخذ يفكر ما الذي 
يبقى لديه بعد أن يبدد مجيع أمواله على ملذاته وشهواته، 
وهو يعلم أن ثروته إذا تالشت يعتزله وسطه املتمثل بزوجته 
حاجة  إىل  وشعر)حممود(  )املنحرفني(،  وأصدقائه  )سعاد( 
يردد يف  وأخذ  املرير،  الواقع  هذا  من  ينتفض  أن  ماسة يف 
نفسه ويقول: )عوامل الري أوفر من عوامل الشر، والصالح 

أقوى من الفساد(.
ثانيًا – العامل املرِسل: الوف على املال، املصري. 

الذي  النور  )الذات(: أمثر ذلك  إليه:  املرَسل  العامل   – ثالثًا 
أن  بعد  اإلنسانية،  يقظته  أشرق على جنبات روحه، وشحذ 
شغله ذلك اجلسد الفاني وأغراه املال املتالشي، وبدأ يفكر 
فوات  قبل  وأنقذها  نفسك  إىل  ))ارجع  )نقاء(:  قالته  فيما 
األوان((، إذ ملس )حممود( أن الذات ال يعنيها املال وال الثروة، 
وال ذلك اجلسد الذي أفنى أمواله من أجل السعي إىل النزوات 
واهلفوات اليت ال تعدو أن تكون إال نزوات عابرة وكذلك 

اهلفوات وأن عظمت ما هي إال أحداث مندثرة. 
إذ  )نقاء(  بشخصية  متثل  املساعد:  العامل  ممثلو   – رابعًا 
ساهم فكرها وأسلوبها الرائع احملّمل باملعاني السامية، ذو 
النغمة الطاهرة العذبة، يف تذليل العقبات اليت كانت حتول 
دون إصالحه. ))ووّد لو طال به املقام مع نقاء فقد حسسته 
بأفكارها وآرائها((. لقد جعلته يعيش يف دوامة من األفكار 
اليت باتت تسيطر عليه، إذ تقول نقاء له: ))إن األخطاء متحى 
بالندم، والطايا تغفر بالتوبة((. شكل حافزَا حيذو به إىل 

حتقيق رغبته.
)سعاد(  وشخصية  املاضي  املناوئ:  العامل  ممثلو   – خامسًا 
اليت تعد جزًء منه، إذ شكال العامل املعيق إذ يقول )حممود(: 
)لكن صاحبة الامت الذي يطوق إصبعي...هي اليت حتول 
بيين وبني نسيان املاضي(. وجند مثل هذا أيضًا قول الراوي: 
))وجهته هي إىل الناحية اليت تريدها واليت حتقق هلا احلرية 

الكاملة(. 

آذانا  تلق  مل  أنها  بيد  الغموض،  هذا  استمرار  من  حمذرة 
صاغية، ويف اجلانب عينه نرى أن ميشيل زيرافا يؤكد األمر 
نفسه فيقول: ))من الصعب حتديد تعبري للشخصية األدبية((. 

رواية ))الفضيلـــة تنتصر(( اإلشتغال العاملي: 
)اإلشتغال  مفهوم  تناولت  اليت  والبحوث  الدراسات  توالت 
قدمها  اليت  الدراسة  منها:  السردي(  البنامج  أو  العاملي 
)فالدميري بروب( واملوسومة بـ)مورفولوجيا احلكاية الرافية 
ومشجعة يف  حقيقية  بداية  تعد  إذ   ،1929 العام  الروسية( 
تاريخ التحليل القصصي من طريق النموذج التحليلي الشكلي 

والوظائفي. 
املئة  والبالغة  دراسته  موضوع  احلكايات  عن  بروب  حلظ 
حكاية أنها تتضمن نوعني من القيم هي: قيم وصفها بالثابتة 
أمساء  تضمنت  متغرية،  وأخرى  الوظيفة  أسم  عليها  وأطلق 
الشخصيات وصفاتها وأمساء األماكن، وقد ركز )بروب( 
ذاتها،  الشخصية  أهم من  الشخصيات وعّدها  على وظائف 
وبدأ يف خطة عمله القائمة يف األساس على القيم الثابتة، أّي 
على وظائف الشخصيات اليت أعطاها أمساء مصدرية مثل 
املنح، الفقد، املنع، وتوصل إىل حصر هذه الوظائف يف إحدى 

وثالثني وظيفة.
أما الدراسة األخرى فقد متثلت بدراسة )غرمياس( وفيها يرى 
أن النص األدبي حتكمه عدة عالقات تنظم النص السردي 
مفيدًا أن النص السردي يسري ضمن ))آلية منطقية حتكمها 
شبكة من العالقات والعمليات اليت تنظم النص السردي((.

يتكون النموذج العاملي عند غرمياس من ستة عوامل موزعة 
حمور  طريقها  من  يتحدد  رأينا  كما  عالقات،  ثالث  على 
داللي، حيدد طبيعة العالقة اليت تربط بني طريف كل زوج، 

وطبيعة العالقة اليت تربط بني األزواج الثالثة.

برنامج سردي أول )رغبة أوىل(.
)نقاء( وهي  )الرغبة األوىل(: وضعت  املوضوع  العامل   – أواًل 
الذي  املناسب  الزوج  الرواية معايري اختيار  الذات يف  العامل 
حتظى معه بالسعادة احلقيقية ال املزيفة أو املوهومة القائمة 
بشخص  تتزوج  أن  يف  )نقاء(  ترغب  إذ  واهية،  أسس  على 
حيمل هذه املعايري املبنية على أسس دينية، فيتحقق من طريق 
السعادة والعيش يف حياة حرة كرمية ملؤها احلب والوئام 
احلياة  ))إن  )نقاء(:  قول  يف  هذا  مثل  وجند  والسكينة، 
الزوجية اليت تقوم على أسس صحيحة من املثل واملثالية هي 

اليت ستكون حياة زوجية مثالية((. 
ثانيًا – العامل املرِسل: )كونها أنثى(. 
ثالثًا – العامل املرَسل إليه: )الذات(. 

رابعًا – ممثلو العامل املساعد: يتمثل هذا العامل يف شخصية 
)إبراهيم(، فقد كان حيسن اإلصغاء إليها، وغالبًا ما تتكئ 

عليه شخصية )نقاء(. 
ويظهر مثل هذا يف قول )إبراهيم(: ))إن لذة االستماع إليك ال 

تفوقها لذة على وجه األرض((. 



تعد الطابة من ضمن اهتمامات البدو األدبية والسيما يف عصر ما قبل 
اإلسالم ، فالطابات هلا دورها حبسب نوع املوضوع الذي نضمت من أجله 
من  النابعة  واحلكمة  الكلمة  لدمة  وتوظيفه  استخدامه  يف  تفننوا  وقد 

الطابة املعلنة. 
وقد جند من الطباء ما يكون شاعرًا وإذا حتدث أو وصف أو احتج يكون 
بليغًا مفوهًا بينًا قد حيتفظ بالطابة دون غريها ملا هلا من شأن وعناية خاصة 

ختتلف عن بقية فنون األدب.
فنقلوا احلقيقة إىل اجملاز ومل يكن  املعنوية  األساليب  توسعوا يف  وأهل الطابة 
اللغة يف أصل الوضع ، وهلذا اختص كل منهم بشيء اختـرعه يف  ذلك من واضـع 

التوسعــات اجملازية.  
ورأس الطابة الطبع وعمودها الدراية وجناحاها رواية الكالم وحليها اإلعراب وبهاؤها 

ختري اللفظ واحملبة مقرونة بقلة االستكراه.
صفات الطيب احلاذق هو أن يكون جهري الصوت حسن اللهجة يؤثر يف الناس فاذا خطب 

فيهم يبلغ منهم التأثري فرتق القلوب لسماعه.
وجيب أن يكون جاري اللسان ال تعرتضه لـَكـَـنة وال تقف به حسبة ، وأن يستعمل اللفظ 

الغريب املؤثر الذي جيلب انتباه املستمع اليه. 
وقد يكون للخطيب دورًا يف تأجيج احلروب واألحقاد كما له 
دور يف ختميد نريان احلروب حبسب تأثريه على سامعيه ، فاذًا 
يعمل الطيب كسالح ذو حدين . فمثالً خطبة الكاهن الزاعي 
كانت هلا تأثريا بالغا يف خلق العداوة والبغضاء بني هاشم بن عبد 
مناف وأميه بن عبد مشس وخلق حاله من النفرة والسيما عندما مدح 
األول على حساب الثاني ، وقضى هلاشم بالغلبة على أميه ، حتى قام 
هاشم بنحر اإلبل وإطعام قومه ، وفرض على أميه الغياب عن مكة اىل 

الشام عشر سنني فكانت بهذا أول عداوة وقعت بني هاشم وأمية. 
األيادي،  بن ساعدة  ، قس  اإلسالم  قبل  أبرز الطباء احلكماء  ومن 
الذي أول من خطب متوكئا على عصاه وعلى راحلته وهو مثااًل متميزًا 

يف الطابة والبالغة. 
وله خطبة مشهورة قاهلا يف سوق عكاظ جاء فيها:)يا أيها الناس امسعوا وعوا ، من عاش مات ومن مات 

فات وكل ماهو آت آت(. 
بن  لقيس  العذراء  ، وخطبة  رقية  العجوز آلل  ، خطبة  االسالم  قبل  العرب  عند  املأثورة  وابرز الطب 

خارجة، وخطبة الشوهاء لسحبان وائل. 
وبهذا فقد كان للخطابة دور مهم عند العرب والسيما البدو منهم، ألنها فن التحدث اىل الناس بغية 
اإلقناع والتأثري، وازدهرت قبل اإلسالم بسبب شيوع األمية وتكاثر احلروب وحاجة الوفود اليها، إال انها 

ظلت دون الشعر رقيا من حيث التفكري والتعبري لقربها من العوام والتلقائية املفرطة. 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)1( السيوطي، املزهر ، ج2 ، ص 400
)2( القزويين، االيضاح ، ج1، ص 273

)3( علي، املفصل ، ج8 ، ص 733
)4( امحد، دراسات ، ص 140

)5( اجلاحظ، البيان والتبني ، ج1 ، ص 38 ــ  39
)6( املوصلي، ابي الفتح ضياء الدين حممد نصر الدين بن حممد ) ت 622هـ ــ 1225م ( ،

 املثل السائر، حتقيق: حممد علي، ص234.

زينب رزوقي وليد

الخطابة عند البدو

رأس الخطابة الطبع 
وعمودها الدراية 

وجناحاها رواية الكالم 
وحليها اإلعراب

 وبهاؤها تخري اللفظ 
واملحبة مقرونة بقلة 

االستكراه  
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اإللتزام والتدين عند الشباب

سبل الشيطان لغواية الشباب

اعداد:
هاشم محمد الباججي
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اإللتزام والتدين عند الشباب
سيما  الشباب  بعض  يرى 
التدين  أن  الجامعات  طالب 
الدين  بتعاليم  االلتزام  او 
نتيجة   ثقياًل،  عبئًا  أصبح 
واالستهزاء  والكالم  النقد 
البعض  من  يصدر  الذي 
تجاههم والذي قد يصورهم 
بالعقد  مليء  شباب  بأنهم 
الحياة  عن  وبعيد  والشكوك 
والتمتع  باالنفتاح  الواقعية 

بالحياة.
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االلتزام  ان  اوال  الشاب  يفهم  ان  البد  هنا  من 
او  رجل  انسان  لكل  طبيعي  امر  هو  والتدين 
امرأة كبري او صغري وليس هو حالة عرضية 
قد تأتي يف مرحلة معينة من حياته بل هو حالة 
قبل فرتة   ، االنسان  ان تكون يف  ثابتة جيب 
من الزمن عاش الناس يف غربة كاحلة حتى 
أصبح املتدين إنسانًا غريبًا شاذًا سواء أكان 
الذي  الشاب  أصبح  الفتيات،  أو  الشباب  من 
التدين ميثل منوذجًا شاذًا  عليه مظاهر  تظهر 
يف اجملتمع، خاصة حني يكون شابًا متعلمًا ، 
فقد حاولت السلطات السابقة من ترسيخ هذا 
الفكر ضد امللتزمني سيما الشباب ، ولكن 
،انتفض  سباتها  من  االمة  استيقظت  ان  بعد 
الشباب حنو االستقامة واهلدى لرتى هذا الشاب 
املتدين يعطيك انطباعًا وصورة بأنك أمام شاب 

متدين حريص على استقامته والتزامه.
ولكن اليوم بدأت الصورة تتغري شيئا فشيئا، 
فحينما نتأمل واقع هؤالء امللتزمني من الشباب 
ومن الفتيات اليوم نرى مشكلة تؤرقنا كثريًا، 
وترى  باإلحباط،  الشعور  هي  املشكلة  تلكم 
كثريًا منهم يضع عالمة استفهام على التزامه 

واستقامته أصاًل؟؟
أعباء  أنه  على  االلتزام  إىل  أوال  ينظر  ألنه 
وأنه مرتقى صعب  وتكاليف، وقيود صارمة، 
أن  وال  يدعيه  أن  إنسان  أي  حق  من  ليس 

يسلكه.. 
إليه  نتطلع  الذي  واإلصالح  التغيري  ان  وثانيا 
إلقاء  جمرد  ليس  ضخم،  مشروع  وننتظره 
تغيري  إىل  حباجة  بل  وهناك،  هنا  كلمات 
اليوم قد  واقع  يرى   يف اجملتمع - سيما وهو 
ادى  مما  الدين  على  احملسوبني  بعض  تصدره 
اىل خراب البالد والعباد - والتغيري يف اجملتمع 
حيتاج إىل حتد، حيتاج إىل طول نفس، حيتاج 
إمكانات  للتغيري، جيل ميلك  مؤهل  إىل جيل 
وقدرات، يستطيع أن يفكر بطريقة صحيحة، 
يستطيع  صحيحة،  بطريقة  يعمل  أن  يستطيع 
أن  يستطيع  بطريقة صحيحة،  واقعه  يفهم  أن 
يقود عملية التغيري يف كافة جماالت احلياة، 
يف اجملال االجتماعي، يف اجملال االقتصادي،يف 
األمة، فنحن  الناس، يف كافة جماالت  تدين 
حباجة إىل تغيري شامل، واىل صناع هذا التغيري 
فالبد من الثقة بالنفس واالعتماد عليها من قبل 
الشباب فالذي ال يثق بنفسه كيف ميكن أن 
يوجه عملية التغيري وإرادته ،ومن هنا البد أن 
يشعر الشاب امللتزم والفتاة امللتزمة أن االلتزام 
كما أن فيه تكاليف وأعباء فهو هوية وانتماء. 

وهناك ايضا مسألة مهمة وهي حني نتحدث عن 
ننقد جمتمعاتنا،  األخطاء حنن حباجة إىل أن 
فحينما  النقد،  يف  اعتدال  إىل  حباجة  لكنا 
الشباب  صفوف  يف  األخطاء  عن  نتحدث 
والفتيات فإننا حباجة إىل أن نعتدل يف حديثنا 

عن هذه األخطاء، من خالل:
نتحدث  قد  منها:  الشرعي  املوقف  يف  أواًل: 
من  صغرية  هي  املعاصي  من  معصية  عن 
ليس  وهذا  كبرية،  إىل  فنحوهلا  الصغائر 
صغائر  فيها  املعاصي  إن  الشرعي،  املنهج  هو 
إىل  الناس  ندعو  ال  نعم، حنن  وفيها كبائر، 
أن يستخفوا مبعصية اهلل، وال ندعو الناس أن 
جنعل  أن  يسوغ  ال  لكن  باملعصية،  يستهينوا 
معصية  يف  الشاب  يقع  قد  كبرية،  الصغرية 
من املعاصي وهي صغرية من الصغائر فيتوب، 
فنبالغ حنن يف حديثنا عن هذه املعصية، وجنعل 
وقوع الشاب يف هذه املعصية دلياًل على نفاقه، 
يتخذ  أن  إىل  الشاب  فيضطر  جديته،  وعدم 
واالستقامة  االلتزام  يودع  أن  النهاية  يف  قرارًا 
تضخيم  يف  نبالغ  أن  الصحيح  من  ليس   ،
إطارها  يف  األخطاء  عن  فلنتحدث  األخطاء، 
الطبيعي، وكل شيء مهما  الطبيعي وحجمها 
أدى  االعتدال  إذا جاوز  كان مطلوبًا ومجياًل 
إىل صورة سلبية، وسيؤدي إىل نتائج عكسية.

فمن اجلميل ان نشاهد الشاب يعتز بالتزامه، 
ينتمي  بأنه  يفتخر  للمتدينني،  بانتمائه  يعتز 
فإن  األصل،  هو  ألنه  الصاحلني،  املؤمنني  إىل 
كله  الكون  هذا  خلق  وتعاىل  تبارك  اهلل 
َواأَلْرُض  ْبُع  السَّ َمَواُت  السَّ َلُه  له:}ُتَسبُِّح  خاضعًا 
ْمِدِه{ حِبَ ُيَسبُِّح  ِإالَّ  َشْيٍء  ِمْن  َوِإْن  ِفيِهنَّ  َوَمْن 

َمْن  َلُه  َيْسُجُد  اهللََّ  َأنَّ  َتَر  }َأمَلْ  ]اإلسراء:44[، 
َواْلَقَمُر  ْمُس  َوالشَّ اأَلْرِض  يِف  َوَمْن  َمَواِت  السَّ يِف 
َوابُّ َوَكِثرٌي ِمَن  َجُر َوالدَّ َباُل َوالشَّ َوالنُُّجوُم َواجْلِ
خيضع  كله  فالكون  ]احلج:18[،  النَّاِس{ 
ويسبح ويسجد هلل تبارك وتعاىل ، فالتدين هو 
األصل، الشاب حني يكون ملتزمًا متدينًا فهو 
يعيش يف تناسق مع هذا الكون، يعيش حياة 
طبيعية، أما اآلخر فهو الذي يسبح ضد التيار، 
فإن اهلل خلق اللق ليعبدوه، فنحن حني نلتزم 
أجلها،  من  خلقنا  اليت  الغاية  حنقق  ونستقيم 
والبد ان ال نصور للناس أن االلتزام مرتقًى ال 
يطيقه أحد، واهلل عز وجل أخب أن الدين يسر 
ونبينا )صلى اهلل عليه واله( روي عنه: )يسروا 
)هذا  وروي:  تنفروا(،  وال  وبشروا  تعسروا  وال 
الدين يسر(، وأيضًا جيب ان ال نفرط يف الرجاء 

ونتسرت على األخطاء.

ملاذا يشعر بعض 
الشباب امللتزم 

باإلحباط؟

من الجميل ان 
نشاهد الشاب 

يعتز بالتزامه، يعتز 
بانتمائه للمؤمنني
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سبل الشيطان لغواية الشباب
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سيما  اإلنسان  لغواية  متعددة  حيل  للشيطان 
 ، تناسبه  حيلة  انسان  كل  مع  فله  الشباب 
فهو مع املصلي يهون عليه وقت الصالة وعدم 
املسارعة اليها عند مساع األذان ويظل يشجعه 
على التسويف يف وقت الصالة حتى يذهب وقتها 
، وقد يأتي اخر يصل يف موعد الصالة متاما 
ويوسوس له بكل امور دنياه يف صالته وذلك 
ليخرجه عن الشوع ومناجاته هلل عز وجل يف 
يذكر سابقا  فيها مبا مل  ويذكره   ، صالته 
،وحيل له مشاكله ويلهيه حبله هلا اثناء الصالة 
إلبعاده عن الشوع والتذلل هلل عز وجل حتى 
ينسيه كم عدد الركعات اليت صالها ويفعل 
كذلك مع كل مسلم ، مع الكريم اذا تصدق 
،ومع العامل حني يفيت، ومع اجملاهد حني يقاتل 
،ومع العابد اذا تعبد هلل عز وجل ،ومع الزوجة 
بأن  هلا  يوسوس  حني  لزوجها  املخلصة  احملبة 
تعصي زوجها وختالف أمره وأمر اهلل عز وجل 
يف طاعته وان يشجعها على ان تنغص له حياته 
سعيدة  أسرة  ويهدم  بينهما  بذلك  فيفرق  معها 
مسلمه و يفعل غري ذلك مع كل مسلم ومسلمة 
يغويه بكل ما يناسبه ليخرجه عن الدين وعن 
عبادة اهلل عز وجل وطاعته جل عاله ويشجعه 
على معصيته كما توعد بنى آدم امجعني اىل 
امره  قال هلل عز وجل عندما  الدين كما  يوم 
هنا  ومن   ، السالم(  )عليه  آدم  اىل  بالسجود 
نتأكد ان الشيطان قادر على ان يصور امللعون 
الباطل يف صورة احلق و الطاعة ويعرض الشر 
يف معرض الري وذلك لكل مسلم مبا يناسبه 

 طريق الخالص 
من فضل اهلل علينا انه يقبل التوبة والرجوع اليه 
الذنب  عن  والتائب  االستغفار  ويقبل  وجل  عز 
كمن ال ذنب له كما قال رسول اهلل )صلى اهلل 
عليه واله(، وسبل التوبة والرجوع هلل والالص 
من  لكل  ميسور  سهل  الشيطان  وسواس  من 
من خالل  وذلك  سبيال  ربه  اىل  يتخذ  ان  شاء 

االتي :
اوال : اإلستعاذة باهلل من الشيطان الرجيم والبعد 

عن مواطن الشر 
وبها يعتصم املرء من الشيطان ويطلب احلفظ 
واحلماية من اهلل عز وجل ويتحصن بالذكر هلل 
من الشيطان الرجيم لكى ال يستحوذ على قلبه 

وعقله وجوارحه فينسيه ذكر اهلل 
ثانيا : الكف عن التفكري فيما يغضب اهلل 

وذلك بأن يتذكر املسلم دائما اوامر اهلل ونواهيه 
يكون  وان  وجل  عز  اهلل  مراقبة  عليه  وجيب 

دائم اإلحساس بأن اهلل يراه ويراقبه مهما كان 
الظلمة  شديد  مكان  أي  يف  املظلم  الليل  فى 
يفعل امرا يغضب اهلل فانه يراه ويراقبه وتكتب 
انسان  بكل  املوكلني  وجل  عز  اهلل  مالئكة 
كل سلوكه صغريًا كان او كبريًا يف كتابه 
القيامة  يوم  الناس كافة  على  الذى سيعرض 
عندما يأتي موعد حسابه من اهلل عز وجل يوم 
الطاعات  وتنفيذ  اهلل  ذكر  يديم  وان  القيامة 
املطلوبة منه ويعمل بكل طاقاته على جماهدة 
)صلى  ورسوله  وجل  عز  اهلل  وحب  الشيطان 
اهلل عليه وآله( والعمل على كل ما يرضى اهلل 

ويقرب العبد من ربه جل وعال.
وطاعته  تعاىل  هلل  الرجوع  هي  التوبة   : ثالثا 

وشروطها كاالتي :
1- اإلخالص هلل تعاىل يف كل السلوك واالقوال 

واالفعال. 
الندم على فعل املعصية حبيث حيزن على   -2

فعل ويتمنى انه مل يفعل تلك املعصية اصاًل.
حق  يف  كانت  وان  املعصية  عن  اإلقالع   -3
املخلوق بادر بالتخلص منها اما بردها لصاحبها 
ذنب  اى  من  وختليصه  له  السماح  طلب  او 
ارتكبه فى حق اخيه املسلم و جيب ان يتأكد 
من ان اخاه املسلم قد ساحمه وغفر له خطأه 

معه. 
ابدا  املعصية  لتلك  العودة  عدم  على  العزم   -4
وجياهد نفسه يف ذلك وفى اجملاهدة كما تعلم 
اهلل  عند  جدا  ثواب كبري  وأخيت  املسلم  اخي 

عز وجل. 
واملسلمني  واوالدنا  ووالدينا  اعذنا  اللهم 
اجلن  شياطني  من  الدين  يوم  اىل  واملسلمات 
واألنس والنفس األمارة بالسوء والعني احلاسدة 
على  وبارك  اللهم  وصلى  العقد  يف  والنفاثات 
سيد اللق امجعني حممد وعلى اله الطاهرين

االن ...
هل صممت على ترك الذنوب!

ادعو اهلل من اعماق روحك وقلبك ليعينك على 
نفسك ومن الشيطان ومكائده ووساوسه , وال 
تعطي فرصة للشيطان ان يصرعك ! وان صرعك 
فأنت قوي  وأبدأ حبربه   , له  فقم وال تستسلم 
مقابل الوسواس الناس واملؤمن القوي عند اهلل 
خري من املؤمن الضعيف , وخاطب نفسك هل انا 
ضعيف هلذه الدرجة ليلعب بي الشيطان كيف 
يشاء ؟ او انقاد لغرائزي وشهواتي كاحليوان 
؟, كال اني انسان ... خلقين الرمحن ...لكي 

أعبده وأقف بوجه الشيطان ...

ان الشيطان قادر 
على ان يصور 

الباطل يف صورة 
الحق و الطاعة

املؤمن القوي عند 
اهلل خري من املؤمن 

الضعيف





التفكري السليم مفتاح 
كل التساؤالت

كيفية تغيري املجتمع 
تحت شعار الزي 
الجديد او املوضة؟

الرقابة املنزلية والتعليم 
عرب االنرتنت

روضة احباب االمري  
تجربة تربوية تعليمية 

مميزة

اعداد:
وحدة اإلعالم النسوي



هذه النعم مادة الرتكابه املعاصي ـ قال )تعاىل( ) ان اإلنسان ليطغى 
ان رآه استغنى()العلق 6(.

وألوان  الطعام  ألوان  من  سواء كانت  الفقراء  أمام  النعم  إظهار  3ـ 
الثياب قد يكون فيه مفسدة للفقراء خصوصًا إن كانوا من ذوي 
العقول الصغرية كاألطفال الذين يلّحون على آبائهم وأمهاتهم بالبكاء 
وكالنساء  األقران،  من  غريهم  عند  الطعام  الوان  يرون  ما  عند 
لشيء  ال  جحيم  اىل  الزوجية  الالئي حيّولن عش  العقول  الصغريات 
الفاخرة وهي ال  الثياب  مهم سوى أن صديقتها تلك متلك عدد من 
ال  وهي  الفاخرة  الثريات  من  عدد  بيتها كذا  يف  جارتها  او  متلك 
متلك وهكذا، ولألسف الشديد قد انتشر هذا الفايروس االجتماعي 
كثريًا يف األوساط النسوية, بل ان البعض منهن متلك كلها أسلفنا 
من زخارف الدنيا الفانية ولكنها ختلق املشاكل مع زوجها وتعكر 
حياتها الزوجية ألنها مل جتدد كل تلك الزخارف مع ان اقرأنها قد 
جّددن ذلك مما يشعرها بالنقص بينهن ويف احلقيقة ان دّل ذلك على 
شيء فإمنا يدل على ضعف وفراغ يف شخصية هذا الصنف من النساء 
الالئي يعتبن قوة شخصيتها وكماهلا يف قطعة ثياب تبلى او قطعة 
وقيامها  وعملها  إميانها  وقوة  املرأة  أن كمال  تتهشم يف حني  اثاث 

بواجبها رسالتها يف احلياة.
يعرض  الثياب  الوان  وارتداء  الطعام  الوان  تناول  على  االعتياد  4ـ 
صاحبه اىل عدم القناعة يف حال عدم توفر ما اعتاد عليه وقد يصل 
اىل االعرتاض على اهلل )تعاىل( بل واىل حد الكفر به )عز وجل( أو 
حماولة العودة إىل ما كان عليه بالوقوع يف الشبهات أواًل باعتبارها 
ليست حمرمة ومن ثم شيئًا فشيئًا جيره الشيطان إىل سلوك سبل غري 

مشروعة كالرشوة والسرقة وغريها.
من  املعدمني  من  اهلائل  العدد  هذا  وجود  مع  النعم  يف  اإلنغماس  5ـ 
الفقراء واالرامل وااليتام دليل على عدم اإلحساس باملسؤولية وعدم 
الرسول  عن  روي  وقد  املؤمنني  من  غريهم  جتاه  والتعاطف  الرمحة 
)صلى اهلل عليه وآله( )مثل املؤمنني يف توادهم وترامحهم وتعاطفهم 
مثل اجلسد الواحد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر اجلسد 
بالسهر واحلمى()البحار 150/58( ولكثرة ما نرى من آالم وجروح 
ينتمون إىل  وآهات يف اجلسد اإلمياني نكاد ال نصدق أن املرتفني 
إزالته خصوصًا  اىل  وبادروا  باألمل  لشعروا  وإال  العليل  اجلسد  ذلك 
وقد روي عن االمام علي )عليه السالم( )ان اهلل تعاىل فرض يف أموال 
االغنياء اقوات الفقراء فما جاع فقري اال مبا متع به غين واهلل )تعاىل( 

سائلهم عن ذلك(.

مل يتعرض ديٌن من األديان السماوية وال تيار من التيارات الفكرية 
الدين اإلسالمي احلنيف من هجمات فكرية شرسة  له  ملا تعّرض 
وال زال، وقد تفنن أعداؤه بكيفية طرح تلك اهلجمات اليت تنوعت 
أعداء  اتبعها  اليت  الطط  أهم  منها  ولعل  أدواتها،  بتنوع  أغلفتها 
اإلسالم لإليقاع به هو جتهيل املرأة من خالل غسل دماغها من اهلدف 
الذي خلقت ألجله ومن النظام الذي حيفظ املرأة وأسرتها بل واجملتمع 
قلبها.. وقد  زينها يف عينها واىل  أمور  اهتمامها إىل  بأسره وصرف 
انطلت تلك الطة البيثة على الكثري من النساء املسلمات واتبعنها 

إتباع األعمى ملن يسريه.
ومن ابرز تلك األمور اليت سوقت لنا حبجج حترر املرأة هي االهتمام 
باجلسم الفاني وما يتطلبه من مأكل ومشرب وملبس وزينة وعمليات 
تكديره  على  والعمل  بل  متامًا  الروحي  اجلانب  وإهمال  جتميل 
وإعالنات  ومسلسالت  أفالم  من  اإلعالم  وسائل  وتلويثه، مستخدمًا 
ختاطب املرأة بأن تكون األكثر إثارة من خالل إبراز مجاهلا والذي 
أقنعها بأنه اليكتمل اال باستخدام مواد التجميل الغالية الثمن وصور 
العقول  على  ضاحكة  التسوق  يف  تكمن  النفسية  راحتها  أن  هلا 

الصغرية لتصريف منتجاته.
بعض  وحتى  املسلمات  النساء  اغلب  تأثرت  قد  الشديد  ولألسف 
املتدينات فأصبح شغلهن الشاغل شراء مواد التجميل وبصورة مبالغ 
فيها مأل خزانات املالبس بشتى انواع وإشكال وألوان الثياب الفاخرة 
وأصبحن يتنافسن يف ذلك بل وتباهي احداهن األخرى يف عدد ما 
مبختلف  الطعام  سفرات  لتلوين  احلثيث  السعي  وكذلك  عندها، 
األلوان واألكالت مما جيرهن ذلك اىل التبذير واإلسراف من حيث 
ال يشعرن، وقد يتصور القارئ العزيز اني أبالغ يف ذم تلك األفعال 
اليت باتت امرًا اعتاد عليه الناس بل وأصبح ذمه امرأ مستغربًا... ويف 
احلقيقة ان رسول اهلل )صلى اهلل عليه وآله( هو من ذم تلك األفعال 
بأنهم شرار أمته كما روي عن السيدة فاطمة  بل ونعت أصحابها 
الزهراء )عليها السالم( عن الرسول األكرم )صلى اهلل عليه وآله( 
قالت: قال رسول اهلل )صلى اهلل عليه وآله(: »شرار أميت الذين غزوا 
بالنعم الذين يأكلون الوان الطعام ويلبسون ألوان الثياب...« ولفهم 

احلديث الشريف أكثر نذكر آثار تلك األفعال:ـ
1ـ من يتنعم بألوان الطعام وألوان الثياب قد ال يلتفت اىل النعم اليت 
هو فيها ألن اإلنسان غالبًا ال يلتفت اىل قيمة النعمة وال يشعر بها 
اال بعد فقدانها.. وبالتالي يغفل عن شكر اهلل )تعاىل( وقد جعل اهلل 
)تعاىل( نقيض الشكر الكفر بقوله » َلِئن َشَكْرمُتْ أَلِزيَدنَُّكْم َوَلِئن 

َكَفْرمُتْ ِإنَّ َعَذاِبي َلَشِديٌد« سورة إبراهيم. 
2ـ يف األعم األغلب أن اإلنسان عند ما ينغمس يف النعم يطغى وتكون 

تقليد دون تفكر
والء قاسم العبادي
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استخدام االنرتنت وبذلك فهو جيعل األبناء ال يعرفون كيفية التعامل 
مع االنرتنت وأخذ ما يفيدهم منه فقط ، والسبب اآلخر قد يكون 
اآلباء ولكثرة ما يسمعونه من مشاكل يسببها االنرتنت  إن  بسبب 
هدد  املنزل  اىل  دخل  إذا  الذي  اجلديد  كالوحش  هلم  يصور  فهو 
املشاكل  ناجم عما يسمعوه من  لديهم  األبناء وهذا الوف  سالمة 

اليت يسببها االنرتنت.
ويشري غالبية الباحثني اىل أن اغلب املواقع اليت جيتاحها املراهقون 
هي خاصية البحث على الويب واليت تشغل ما يقارب 7% من الوقت 
تستغرق  بينما  االنرتنت  يف  املواقع  بقية  على  الناس  يستغرقه  الذي 
عملية البحث ومجع املعلومات ما يقارب 2% من الوقت املنقضي على 
االنرتنت وذلك حبسب إحصائيات مقدمة من قبل أساتذة خمتصني يف 

دراسة هذه اجلوانب. 
وإذا أردنا معاجلة هذه الظاهرة املتفشية بني أبناءنا األعزاء فإن ذلك 
يقع على عاتق الوالدين بالدرجة األوىل باعتبار أن األسرة هي اللبنة 
والركيزة األساسية اليت ينشأ بها الطفل، ودور األسرة هنا يكمن 
االنرتنت  استخدام  يف  السليم  التوجيه  وتوجيههم  األبناء  مراقبة  يف 
بالشكل األمثل والذي يتناسب مع شخصية الطفل وتزويده باملعرفة 
اليت حيتاجها ويف نفس الوقت مراقبة الوالدين للمواقع اليت يدخلها 
من  يكتسب  الطفل  ألن  ألعمارهم  مالئمتها  مدى  ومعرفة  األبناء 
حميطة العديد من العادات وهنا يكمن دور األسرة يف تشجيعهم على 
املواقع اليت تكسبهم عادات جيدة وتنمي قدراتهم ومهاراتهم املعرفية 
والعلمية ويف نفس الوقت حتديد الوقت املسموح هلم فيه باستخدام 
دراستهم وحتصيلهم  يؤثر على  االستخدام  االنرتنت وعدم جعل هذا 

العلمي.

أصبح االنرتنت يف عاملنا اليوم يشكل ثورة معلوماتية كبرية وذلك ملا 
تقدمة الشبكة العنكبوتية من معلومات ومعارف يستطيع الفرد أن 
يصل اليها بسهولة وسرعة فائقة دون احلاجة اىل الرجوع اىل كتاب 
أّي مصدر معريف آخر لذلك فقد أصبح االنرتنت حاجة متوفرة  أو 
يف أي مكان ويف أيَّ منزل من املنازل ويف متناول يد اجلميع مبا يف 
ذلك أطفالنا والسيما من كان منهم يف عمر املراهقة حيث تشكل 
هذه الوسيلة أداة غاية يف الطورة على جيل بأكمله أن استخدمها 
يضعها  اليت  املنزلية  الرقابة  عن  بعيدا  احنرافة  اىل  يؤدي  بشكل 

األهل على الطفل وكذلك املراهق .
اإلدمان  لألطفال  االنرتنت  يسببها  اليت  املخاطر  مقدمة  يف  ويأتي 
عليه وبالشكل املفرط فكما هو معروف لنا أن االنرتنت مثله مثل 
أي خمرتع آخر البد من وجود جوانب سلبية يف استخدامه وأكثر 
اجلوانب سلبية هنا هي ظاهرة اإلدمان عليه وبالشكل املفرط وهذه 
يأتي يف مقدمتها األسرة  نتيجة ألسباب عديدة  تنشأ  الظاهرة إمنا 
وحتديدا الوالدان فكما هو معروف إن االنرتنت يستخدم يف اغلب 
األطفال  الوالدين حيثون  أن  ومبا  والتعليم  للتعلم  األحيان كوسيلة 
على التعلم فيعتبون التكنلوجيا واالنرتنت جزًء مهمًا من هذا التعلم 
لذلك فهم ال ميانعون من استخدام أبناءهم له شأنهم شأن غريهم من 

األطفال اآلخرين.
والسبب اآلخر قد يكون احلرمان الذي يفرضه اآلباء على األبناء 
استخدام  من  أبناءهم  مينعون  اآلباء  إن  األسر  بعض  حيث جند يف 
االنرتنت مجلة وتفصياًل وذلك قد يكون نتيجة جهل اآلباء يف كيفية 

الرقابة املنزلية والتعليم عرب االنرتنت
زينب علي حسن
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اجلسم وتارة اخرى تكون أزياء ال حتاكي الذوق العام دون مراعاة 
لسلبيات ارتداء هذه املالبس الصحية فاذا كانت ضيقة مثال فهي 
هذه  نظام  اختل  ومتى  الدموية  الدورة  فتعيق  اجلسم  على  تضغط 
الدورة الطبيعي أصبح اجلسم معرضًا لكثري من األمراض، فضال 
السلع حتت مسمى ماركات  املالي الرتفاع اسعار هذه  التلف  عن 

عاملية. 
فهذا التسارع واالقبال على اقتناء هذه األزياء إمنا جيدد بال شك روح 
الغرية يف نفوس أكثر النساء املتوسطات احلال، فيبذلن كل ما 
يف وسعهن لتقليد جاراتهن أو منافستهن وقد تناسني أن هذا التقليد 
بهن  يلحق  عما  فضاًل  واألدبي  املادي  بصاحلهن  يضر  التنافس  أو 
من اإلضرار بالصحة وراحة البال، ويف جمتمعنا العديد من األمثلة 
على هذا النوع من النساء فكم من امرأة متوسطة احلال ضعيفة 
التفكري والتدبري قد أنفقت مجيع ما لديها من أموال واثقلت عاتق 
زوجها بالديون لتجاري قريناتها ولتشرتي األثواب »املوضة الشائعة« 

دون مراعاة للظرف الذي تعيشه.
نصيحيت لِك يا حواء ابتعدي عن التقليد وحاولي ان تكوني أنت 
يف كل شيء وال تنساقي وراء أمور ذات عواقب وخيمة ال حتمد 
وتذكري أنك مسلمة تنتمني إىل أعظم ديانة قد سطعت بها مشس 
احلضارة واملدنية والرقي على العامل أمجع لنشر املبادئ اإلسالمية 
الصحيحة، واملشي على هدي اإلسالم وتعاليمه القيمة، واستأصلي 
من نفسك كل ما من شأنه أن يكون آفة لالقتداء والتقليد للغري .

انتشرت يف جمتمعنا وحتت ظل مفهوم العوملة العديد من املظاهر 
اليت غريت يف سلوكيات األفراد بشكل عام رجاال ونساًء حتى 
العادات  املألوف وعن  املظاهر تدرجييا اىل الروج عن  أدت هذه 
والتقاليد وقواعد الرتبية العامة اليت تربينا عليها واليت هي جزء من 
تكويننا اجملتمعي ومن بني هذه العادات األزياء احملتشمة واهلندام 
احلسن الذي اعتاد الفرد فيه أن يكون منوذجا وقدوة لغريه ونالحظ 
تدرجييا ان ازياءنا احملتشمة اليت ورثناها عن أباءنا وأجدادنا واليت 
هي جزء من تراثنا قد استحالت إىل أشياء غري مرغوبة واصبحت 
عنوان الرجعية واالحنطاط بأعني مجهور املتفرجني والذين ميثلون 
الشرحية اليت يتكون منها جمتمعنا احلالي وارتفعت تدرجييا راية 
املوضة مبسمياتها املختلفة الزي اجلديد او املوديل السائد ترفرف 
قد  وبناتنا  نساءنا  من  العديد  الشديد  لألسف  وجند  ربوعنا  فوق 
أن  من  الرغم  على  امور  هكذا  وراء  واخنرطن  اعينهن  أغمضن 

البعض منها هو منايف للذوق العام وال حياكي الواقع بشيء. 
فتارة تكاد تكون  باالختالف شيئا فشيئا  املالبس أخذت  فنرى 
اثوابًا ضيقة تضغط على اجلسم وتارة تكون قصرية تظهر مفاتن 

كيفية تغيري املجتمع 
تحت شعار الزي الجديد 

او املوضة
خديجة حسن علي القصري
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جمتمع  أيَّ  بناء  يف  األوىل  اللبنة  هي  األسرة 
االجتماعية  فاملهام  له  االساس  فتمثل 
واالقتصادية والسياسية وغريها املناطة بها منذ 
نشأتها هي اليت تأكد أن اجملتمع كله تقاس 
قوته وضعفه بقدرة متاسك األسرة أو ضعفها 
ومتكاملة  سليمة  أسرة  فبناء  اجملتمع،  داخل 
األسر  باقي  خدمة  يف  القصوى  األهمية  له 
االجتاهات  يف  األفراد  بتطبيع  األسرة  فتقوم 
وامليول وحتدد تصرفاتهم العامة، فبناء اجملتمع 
والشباب  األطفال  بشرحية  االهتمام  من  يبدأ 
تربية  تربيتهم  على  والعمل  االوىل  بالدرجة 
وضع  وتعاىل  سبحانه  فاهلل  سليمة  اجتماعية 
قواعد وأسسًا متينة ُيبنى على غرارها اجملتمع 
اهلل  وضعها  اليت  األسس  أهم  ومن  القوي 
ببناء األسرة وتكوينها، فقد عرفت  االهتمام 
االسرة يف اللغة على أنها الدرع احلصني ويف 
علم االجتماع هي عبارة عن جمموعة من األفراد 
الذين يرتبطون معًا بروابط الدم أو الزواج فهي 
اللية األوىل يف تكوين اجملتمع هلذا لألسرة 
أهمية يف تكوين اجملتمع وتتجلى هذه االهمية 
العظمى من تلبية االسرة لالحتياجات الفطرية 
وغرس القيم احلميدة والفضائل اللقية داخل 
سلوكياته  لتنطبع  الفرد  ينشأ  ففيها  الفرد 
ليورثها لذريته من بعده ليتشكل جمتمع سليم 

ومتكامل. 
اجملتمع  بناء  لتحقيق  نريدها  اليت  فاألسرة 
اليت  االجتماعية  اآلفات  من  املعافى  السليم 
قد تفتك به هي األسرة املتماسكة بعقيدتها 
اليت  والفعل  والسلوك  بالقول  اإلسالمية 
بشكل  عليه  وحتافظ  الدين  أصول  تستوعب 
ضد  متحصنني  ملتزمني  افرادها  لينشأ  جيد 
لتكوين  يهدف  فاإلسالم  االجتماعية  اآلفات 
وقواعد  واصول  اساسيات  مع  تتماشى  أسرة 
الدين االسالمي اليت وضعها لنا الرسول واهل 
أهداف  توفر  فيجب  السالم(  )عليهم  البيت 
االجتماعي  اهلدف  وأوهلا  املطلب  لتحقيق هذا 
بني  وترابطه  اجملتمع  بتماسك  يتحقق  الذي 
الدين  اعتبه  الذي  اللقي  واهلدف  افراده 
اإلسالمي أن بناء األسرة وسيلة فعالة حلماية 
واهلدف  اجملتمع،  لوقاية  الفساد  من  افرادها 
خري  األسرة  بناء  إن  به  يقصد  الذي  الروحي 
بها،  الفضائل  وتنمية  النفس  لتهذيب  وسيلة 
حيقق  أن  ميكن  األهداف  هذه  فتحقيق 
كالرتبة  الصاحلة  فاألسر  قوي  جمتمع  بناء 
وإن فسدت  نباتها  إن صلحت صلح  الصاحلة 
فسد نباتها ففساد أحد أفراد األسرة ال يقتصر 
آثاره على االسرة فقط بل يتعداه إىل اجملتمع 

بصورة كاملة والعكس صحيح. 

وأسرتاليون  بريطانيون  علماء  توصل 
ال  الّذين  األشخاص  ُتساعد  لتقنياٍت 
يستطيعون الّنوَم ُمبكرًا ويفضلون الّسهر 
خطوة  يف  وذلَك  لياًل  متأخرة  لساعاٍت 
الساعة  وضبط  صحتهم  على  للحفاظ 
هذه  أّن  العلماء  وقال  لديهم  البيولوجية 
التقنيات تتمثل بالذهاب للنوم يف ساعات 
الكافيني  عن  واالبتعاد  يوميًا  حمددة 
والتعرض بشكٍل كاٍف ألشعة الشمِس.

البيولوجية  الساعة  أن  الباحثون  وقال 
لكل شخص تتبع شروق الشمس وغيابها 
لذا فنحن ننام لياًل إاّل أّن بعض األشخاص 
غريهم  عن  متأخرة  البيولوجيا  ساعتهم 
لالستيقاظ  مييلون  الذين  فاألشخاص 
يف الصباح الباكر ال يستطيعون السهر 
الّسهر  حُميّب  على  ينطبق  واألمر  لياًل 
نهارًا  ُمتأخرة  لساعاٍت  الّنوَم  بون  حُيّ فهم 
من  الكثريين  أن  يف  تكمن  واملشكلة 
حميب السهر لديهم مشكلة يف االلتزام 
التاسعة  من  الرمسية  العمل  مبواعيد 
ويرى  الظهر  بعد  الامسة  اىل  صباحًا 
العلماء أن السهر مضر بالصحة على املدى 
الطويل شارك يف الدراسة 21 شخصًا من 
حميب السهر لساعات الصباح األوىل أي 
إال  يستيقظون  وال  للساعة 2:30 صباحًا 

بعد الساعة العاشرة. 

ابرز التعليمات
عليهم  توجب  اليت  التعليمات  وتضمنت 
ساعات  قبل)3ـ2(  بها:االستيقاظ  اإللتزام 
ألشعة  الكايف  والتعرض  املعتاد  من 
فور  اإلفطار  وجبه  تناول  الشمس، 
الرياضية  التمارين  ممارسة  االستيقاظ، 

يف الصباح.
يوم  كل  نفسه  الوقت  يف  الغذاء  تناول 

واالمتناع عن األكل بعد الساعة 7 مساًء، 
االمتناع عن شرب الكافيني بعد الساعة 
الثالثة بعد الظهر، عدم أخذ قيلولة بعد 
الساعة الرابعة بعد الظهر، النوم قبل 3ـ 
2 ساعات من املعتاد واحلد من التعرض 
للضوء يف املساء، النوم يف ساعات حمددة 
أوقات  يف  االستيقاظ  على  والعمل  لياًل 
مرور  بعد  العلماء  ورأى  أيضًا،  حمددة 
اجملموعة  هذه  التزام  على  أسابيع  ثالثة 
البيولوجية  ساعتهم  فإن  التعليمات  بهذه 
تقدمت ساعتني حبسب دراسة قامت بها 
كل من جامعة برمنغهام وجامعة ساري 

وموناُس.

نتائج الدراسة
دورية    يف  الدراسة  هذه  نتائج  ونشرت 
الدراسة  وأظهرت   sleepmedicine
اخنفاض مستوى األرق والكآبة والضغط 
النفسي لدى هذه اجملموعة املكونة من 

21 شخصًا.
من  سكني  ديبا  البوفيسورة  وقالت 
جامعة ساري إن »اإللتزام بروتني بسيط 
على  السهر  حميب  يساعد  أن  ميكن 
ضبط الساعة البيولوجية لديهم، وحتسني 

صحتهم البدنية والعقلية بشكل عام.
مستويات  تؤدي  أن  )ميكن  وأضافت 
الساعة  واختالل  الكافية  غري  النوم 
البيولوجية إىل تعطيل العديد من العمليات 
اجلسدية، مما يعرضنا لطر متزايد من 
اإلصابة بأمراض القلب واألوعية الدموية 
عدم  أن  ونّوهت  والسكري(  والسرطان 
يؤديان  واالستيقاظ  النوم  أوقات  انتظام 
للجسم  الداخلية  الساعة  تعطيل  إىل 
)املعروفة باسم إيقاع الساعة البيولوجية(.

لبنة بناء املجتمع
زينب القصري 

نور باسم الكعيب

خطوات لتعديل وضبط 
الساعة البيولوجية

alwelayh.com
71



مرتضى علي احلّلي 

تربيُة اأُلّم الرسالّية لألوالِد
واقعّية التأثري واألسلوب
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رؤى سديدة وتصّورات ُمستقبلّية يف كيفّية تربية 
األوالد تربيًة عبادّية حّقة وُمستقيمًة يقوم على 

أسسها ُبنيان الوليد قياما صاحلًا وقوميا كما يف 
قصة امرأة عمران وحترير ما يف بطنها هلل تعاىل 

خالًصا وظهور ذلك االلتفات منها يف شخصّية 
الصّديقة السّيدة مريم )عليها السالم( وأمرها 

الرتبوي والرسالي معروف.
4 - األمر املهم املُلفت للنظر يف هذه اآليات الشريفة 
أّن على األّم االهتمام برضاعة وليدها بنفسها أّواًل، 
الروحي  الزخم  ترسيخ  مدى  إىل  ُيشري  ما  وهذا 
من  الرضيع  ُبنية  والفسلجي يف  والنفسي  والعاطفي 
أّول رضعة يتلقاها من أّمه، لذا ورد يف األثر ضرورة 
وأخالقها  ودينها  وامُلرضعة  اللنب  بطهارة  االهتمام 
ملا لذلك من أثر كبري يف صياغة شخصّية الطفل 

إجياًبا وسلًبا.
أسًسا  للُمتلقي  تقّدم  الكرمية  اآليات  هذه  إّن   -5
تربوّيًة مكينًة ترتبط باألّم ودورها يف ذلك ارتباًطا 
من  الرتبوي  باألمر  يهتم  مبن  اجلدير  ومن  خطرًيا، 
أّول االمر االهتمام بتوعية املرأة يف متثالتها األسرّية 
فيها،  يتجّلى  متّثل  كّل  يف  ووظائفها  واالجتماعّية 
فاألم اليت متكنت من تربية األنبياء والرسل والنساء 
امُلستقيم  اجليل  تربية  على  أقدر  هلي  الصاحلات 

والفاضل.
6 - لقد قّدمت هذه اآليات انطباًعا عالًيا وصادًقا 
ذكورًا  األوالد  تربية  على  األم  قدرة  عن  وموثوًقا 
باالعتماد  ولو  والظروف  األحوال  وإناثًا ويف خمتلف 
على نفسها والصمود أمام التحديات والصعاب اليت 
قد تواجهها من اجملتمع ومن السلطة اعتقاًدا وفكًرا 

وطريًقا.
7 - إّن تركيز القرآن الكريم على أهمّية دور األم 
يف تربية األوالد ال يعفي دور األب يف األهمّية واألثر، 
ولكنه ُيريد أن ُيعّزز الثقَة واإلميان بهذا الدور املهم 
الذي أُنيط باألم من أّول األمر محاًل وبطًنا ورضاعًة.

ما  ملّدة  فيه  ما  حيمُل  جسمانيًّا  وعاًء  ليست  فاألم 
وحسب، ال، بل هو وعاء رمحة وعطف وحنان وشفقة 
ينتهل منه وليدها ويشّب عليه ويبقى لذلك أثره فيه 

أكثر من غريه.

احَلمل  تبدأ من مرحلة  لألوالِد  الرسالّية  اأُلّم  تربيُة 
إّن  إذ  الكريم،  القرآن  نظر  والرضاعة يف  والبطن 
وقيمّيًة  تربوّيًة  صوًرا  عرض  قد  الكريم  القرآن 
واقعّيًة حتكي عن عظيم دور اأُلّم يف صناعة األوالد 
ذكوًرا وإناًثا يف ما خيّص مرحلة التكّون اجلنيين 
واحَلمل والوضع والرضاعة، واليت هي مراحل البناء 
والسلوكّية  االعتقادّية  ُلبناتها  خمتلف  يف  األوىل 

واألسرّية واالجتماعّية واألخالقّية.
َلْتُه  ْيَنا اإْلِْنساَن ِبواِلَدْيِه مَحَ قال اهلل تبارك وتعاىل: َوَوصَّ
ُه َوْهنًا َعلى َوْهٍن َوِفصاُلُه يِف عاَمنْيِ َأِن اْشُكْر ِلي  ُأمُّ

َوِلواِلَدْيَك ِإَليَّ املَِصرُي( ]لقمان 14[
يِف  ما  َلَك  َنَذْرُت  ِإنِّي  َربِّ  ِعْمراَن  اْمَرَأُت  قاَلِت  )ِإْذ 
ِميُع اْلَعِليُم( ]آل  رًا َفَتَقبَّْل ِمينِّ ِإنََّك َأْنَت السَّ رَّ َبْطيِن حُمَ

عمران 35[
َأْرِضِعيِه َفِإذا ِخْفِت َعَلْيِه  َأْن  )َوَأْوَحْينا ِإىل ُأمِّ ُموسى 
وُه ِإَلْيِك  َزِني ِإنَّا َرادُّ َفَأْلِقيِه يِف اْلَيمِّ َوال خَتايِف َوال حَتْ

َوجاِعُلوُه ِمَن املُْرَسِلنَي( ]القصص 7[
وللتوضيح نقول:

1 - من املعلوم واقًعا وجتربًة أّن هذه العملية الرتبوّية 
األمُّ  تتبناها  اليت  واألخالقّية  الشرعّية  واملسؤولّية 
نفسها من حيث  األم  الوثيق بشخصّية  ارتباطها  هلا 
التزامها بالعقائد الواجبة عقاًل كاإلميان بوجود اهلل 
سبحانه وطاعته وعبادته ومعرفة دينه احلّق وامتثاهلا 
عليه  تكون  ما  فبقدر  شرًعا،  الواجبة  تكاليفها 
األمور  وتقوى ومعرفة واستقامة يف هذه  من صالح 
تربيتها  يف  عطاًء  ذلك  بقدر  ينعكس  الضرورية 

لألوالد.
تربوّية  قيمّية  دالالت  الشريفة  اآليات  هذه  يف   -  2
صياغة  يف  أساسيًّا  دوًرا  لألّم  تعطي  ا  جدًّ عظيمة 
الرتبية  معايري  راعت  إن  وشاكلته  املولود  شخصّية 
وطرقها بصدٍق وإخالص وتطبيق ، وُتبنّي هذه اآليات 
الكرمية أّن الرتبية تبدأ من املعاناة األوىل لتكّون 
تتغّذى  مما  األّم  ُتغذيه  معّينة،  ملدة  ومحله  اجلنني 
منه مطلًقا طعاًما وشراًبا وعاطفًة وحناًنا حتى تلده 

وترضعه وتشبعه.
3 - وهنا أيًضا يف هذه اآليات مثة إشارة إىل أّن 
على األّم الواعية والعارفة والصاحلة أن تضع هلا 
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روضة أحباب االمري..
              تجربة تربوية تعليمية مميزة

رملة الخزاعي

تعد مرحلة رياض األطفال من أهم املراحل اليت تساهم يف بناء الطفل بناًء فكريا وتربويا كون الطفل يف هذه املرحلة 
متلقًا جيدًا ويف مرحلة منو ذهين، ولألبوين دور مهم يف هذه املرحلة فهما من يغذي أفكار الطفل وهما من يساعداه 
على تنمية قدراته الفكرية و إبراز مواهبه، سابقا كان هذا الدور يقتصر فقط على األبوين أما يف الوقت احلالي 
إعداد الطفل وتهيئته ملرحلة ما بعد  الروضة تعمل على  العبء عن األسرة فمثال  ظهرت وسائل ترفع جزًء من هذا 
الروضة هلذا أخذت العتبة العلوية املقدسة على عاتقها مسؤولية فتح روضة تستقطب األطفال يف املراحل املبكرة 

للمساهمة يف إعدادهم اعدادا تربويا تعليميا. 
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افتتاح املشروع
 باشرت الكوادر النسوية يف العتبة العلوية املقدسة على 
وضع اللبنة االوىل ملشروع الروضة، ففي بداية عام 2016 
مت إعداد مشروع روضة أحباب األمري كامال حيث أعدت 
التدريس  وآلية  الروضة  بناية  مواصفات  تضمنت  دراسات 
واستقبال األطفال وتهيئة الكوادر الرتبوية والتعليمية واقيم 
ومنتسيب  أطفال منتسبات  الروضة  واستقبلت  افتتاح  حفل 
ومعرفة  األداء  لتقييم  كتجربة  املقدسة  العلوية  العتبة 
العتبة  تتمكن  والتعليمية كي  الرتبوية  العلمية  خمرجات 

العلوية املقدسة من توسعة املشروع. 

أهداف املشروع
يهدف مشروع روضة أحباب األمري اىل التعليم املبكر وبناء 
و  مقدرته  إبراز  يف  واملساهمة  سليما  فكريا  بناًء  الطفل 
معرفة  من  األهل  يتمكن  طاقاته كي  حتفيز  و  مواهبه 
الطفل  منح  اىل  اضافة  تنميتها،  وكيفية  ابنائهم  قابليات 
الثقة بنفسه عن طريق الوسائل الرتبوية والتعليمية املتبعة يف 
ايصال املعلومة، كما تسهم الروضة يف توفري اجلو الصحي 
املالئم لنمو الطفل، و إجياد كل الوسائل املرحية ملنتسبات 
العتبة العلوية املقدسة ألداء عملهن على أفضل ما يكون 
االطفال  توفر محاية  فالروضة  أبنائهن،  دون الوف على 

تربويًا وتعليميا وصحيًا 

حضانة أحباب األمري
بعد افتتاح الروضة تقدمت منتسبات العتبة العلوية  املقدسة 
من  الفكرة  وُدرست  بالروضة  تلحق  حضانة  لفتح  بطلب 
متطلبات  بينت  دقيقة  دراسة  أعدت  وأيضا  قبل خمتصني 
افتتاح  على  وجيزة  فرتة  وبعد  افتتاحها  وآلية  احلضانة 
على  بناًء  متخصصة  بكوادر  احلضانة  افتتحت  الروضة 
طلب املنتسبات وحاجة اجملتمع اىل حضانة منوذجية مؤهلة 
فاتصفت  املؤهلة،  غري  احلضانات  عشرات  وجود  ظل  يف 
عدة  من  احلضات  باقي  عن  احلضانة مبواصفات ختتلف 

نواحي، فهي حضانة منوذجية تربوية جمهزة بكافة وسائل 
األمن والسالمة لألطفال يشرف عليها كادر متخّصص يف 
تربية األطفال وخاصة يف هذا العمر الصغري ملا هلذا العمر من 

أهمية كبرية يف بناء شخصية الطفل.
 

رؤية مستقبلية
أهالي  أن  إال  الروضة  افتتاح  على  قليلة  سنوات  مرور  رغم 
األطفال أحسو بالفرق أضافة اىل الدراسة اليت أجريت على 
ومهاراتهم  األطفال  قابليات  أن  النتائج  فاوضحت  االطفال 
وسلوكياتهم اختلفت متاما عن ما كانت عليه قبل التحاقهم 
بالروضة وبناًء على هذه النتائج تبنى القسم النسوي مشروع 
توسعة الروضة واحلضانة وفتحها مستقبال أمام عامة الناس.
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فاطمة جبار

بعرف التفكري بأنه أّي عملية أو نشاط حيدث يف عقل اإلنسان 
واالستيعاب،  )الفهم  منها:  متعددة  ألغراض  التفكري  وحيدث 
على  احلكم  املشكالت،  حل  أو  التخطيط،  القرار،  اختاذ 
األشياء، التخيل( فكل شيء حيدث أوال يف التفكري وله تأثري 
على أحاسيسك وسلوكك ونتائجك وبالتالي له تأثري على واقع 

احلياة. 
فالتفكري هو ضرورة انسانية وعبادة والتفكر يف ِنَعم اهلل أفضل 

االعرتاض  عن  يكفون  ال  األطفال 
األمور،  أبسط  على  يعرتض  قد  فطفلك 
وسلسلة االعرتاضات ال تنتهي، رمبا يأتي 
حيبها،  ال  طعام  وجبة  على  االعرتاض 
ارتداءها،  يريد  ال  مالبس  قطعة  على 
على تصرف قام به أحد إخوته، أو على 
عندما  تتصرفني  فكيف  معه،  تعاملك 

يتصرف طفلك هكذا؟ 
الصوت  بني  مييز  أن  تعلميه  أن  عليك 
فكلنا  العالي،  والصوت  املنخفض 
أصوات  بدرجة  التحدث  على  قدرة  لديه 
خمتلفة، لذا عليه أن يدرك عند اإلعرتاض 
أن يستخدم صوته املنخفض، كي تتقبلي 
بدورك  وأنت  يريد،  ما  وتفهمي  مساعه 
أصغي إليه، وانظري له وهو يتحدث وال 

تقاطعيه تقّبلي ما يقول دون حماسبة.
اليت  الكلمات  تغرّيي  ان  املهم  ومن 

يستخدمها وحّوليها، كي يكون وقعها 
اعرتاضه  يتبدل  كأن  إجيابًا،  أكثر 
بقوله: )أنا ال أريد هذا(.. إىل )أنا أفّضل 
بالتمادي،   له  تسمحي  وال  آخر(،  أمرًا 
طوال  االحتجاج  كثري  طفلك  كان  إن 
مرحة،  فكرة  تطبيق  بإمكانك  اليوم، 
وهي أن ختصصي وقتًا يف اليوم لسماعه،  
إن أتى باعرتاض ما يف وقت غري الوقت 
به  حيتفظ  أن  منه  اطليب  املخصص، 
ويف  احملدد،  الوقت  يف  التالي  لليوم 
هدوئه  وبعد  سينسى،  األحيان  أغلب 
من نوبة االعرتاض، احرصي على أن 
يكون أسلوبك معه مرحًا ومبهجًا، 

واحلديث  التأنيب  عن  بعيدًا 
املطّول عما يزعجه.

أن  على  طفلك  ساعدي 
النقاط  جيد يف شخصيته 

وكافئي  اإلجيابية، 

أن  جدًا  املهم  ومن  اجليدة  التصرفات 
لتتحدثا  وأخرى،  فرتة  بني  معه  جتلسي 
عن هذه التجارب الصغرية اليت مّر بها، 
منها؟  تعلم  ماذا  معها؟  تفاعل  وكيف 

وكيف سيتصرف يف املرة القادمة؟

العبادة »وإنه من أفضل أعمال القلب وأنفعها له، وورد يف األثر 
ويؤكد  سنة«،  عبادة  من  خرٌي  ساعٍة  ر  »تَفكُّ قال:  بعضهم  أن 
اآليات  العديد من  التفكري يف  اهمية  وتعاىل على  اهلل سبحانه 
َمَواِت َواأَلْرِض  القرآنية نذكر منها قوله تعاىل: ))إنَّ يِف َخْلِق السَّ
َيْذُكُروَن  اَلِذيَن  اأَلْلَباِب *  أُلْوِلي  َوالنََّهاِر آلَياٍت  اللَّْيِل  َواْخِتالِف 
َمَواِت  السَّ َخْلِق  يِف  ُروَن  َوَيَتَفكَّ ُجُنوِبِهْم  َوَعلََى  َوُقُعودًا  ِقَيامًا  اهلل 
َواأَلْرِض(( )ال عمران: 190، 191(، وهنا نورد التفكري االجيابي 
ألنه يؤدي اىل الفعل االجيابي والنتائج االجيابية قال تعاىل )ِإنَّ 
ُوْا َما ِبَأْنُفِسِهْم( )سورة الرعد:11( . ُ َما ِبَقْوٍم َحتَّى ُيَغريِّ اهلّلَ اَل ُيَغريِّ

والتفكري أنواع منه:
يستخدمه  النوع  وهذا  النظر  لتدعيم وجهات  - تفكري إجيابي 
بعض الناس لتدعيم وجهات نظرهم حتى لو كانت خاطئة، مثاًل 

املدخن الذي يبر تدخينه.
وأصدقاء  أقارب  من  باآلخرين  التأثر  بسبب  إجيابي  تفكري   -
بأسلوب  ويدعم  مستمرًا  إن كان  جيد  النوع  وهذا  برامج،  أو 
بالتأثر  الرياضة  ممارسة  مثاًل  نفسه،  الشخص  وأفكار  وقيم 

باألصدقاء.
- تفكري إجيابي بسبب التوقيت كما حيدث للبعض من روحانية 
يف شهر رمضان املبارك، كذلك التفكري اإلجيابي يف املعاناة 
كما نرى عند بعض الناس عندما يواجه الصعوبات فإنه يقرتب 
خبات  الكتساب  التحديات  هذه  من  ويستفيد  أكثر  اهلل  من 

ومهارات تنفعه يف حياته.
- التفكري اإلجيابي املستمر وهو أفضل أنواع التفكري اإلجيابي 
عادة  املؤثرات،  أو  بالزمان  وال  باملكان  يتأثر  ال  ألنه  وأقواها، 
جنده  حوله،  من  الظروف  كانت  فمهما  الشخص  أكتسبها 
الشخص  هذا  والبدائل،  احللول  يف  ويفكر  دائمًا  اهلل  يشكر 

جند حياته هادئة ومتزنة وسعيدة.

التفكري السليم مفتاح 
كل التساؤالت

الطفل املعرتض
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إعداد:
هشام اموري ناجي

ابن الشاطر )1304-1375م(

األرقام الدولية يف توزيع الصحف

اضف إىل عمرك أعمار اآلخرين

الربوتني يف الصف األول

نقص الوزن



بالنسبة  السماوية  األجرام  أهم  من  الشمس 
إلينا حتى اآلن، فمنها نستمد الضوء واحلرارة 
العاملني األساسيني للحياة على سطح األرض، 
وهي كتلة كروية الشكل ملتهبة، قطرها 
)865000( ميل تقريبًا وهو ما يعادل مئة مرة 
من قطر األرض، ويقدر حجم الشمس حبوالي 
)1300,000(حجم األرض ووزن الشمس يقدر 

حبوالي )230,000( مرة وزن األرض.
حالة  يف  املادة  من  عظيمة  كرة  والشمس 
غازية تشّع كميات هائلة من احلرارة والضوء 
السماوي،  الفضاء  من  االجتاهات  مجيع  يف 
احلرارة  هذه  من  األرض  يصيب  ما  ونسبة 
ملا  ذلك  عن  زادت  ولو  جدًا،  ضئيلة  والضوء 
شيء  وكل  األرض.  على  حياة  هناك  كان 
يف الشمس يف حركة عنيفة وسطحها يغلي 
فعبارة عن مركز  أما جوفها  الطرق،  بشتى 
ينقطع  ال  الطاقة  توليد  مراكز  من  عظيم 
داخلها  يف  تتوّلد  اليت  الطاقة  وهذه  عمله، 
حنو  فتنساب  مريع،  حد  إىل  ساخنة  جتعلها 
سطحها تيارات عظيمة من احلرارة، وعندئِذ 
تنبعث يف الفضاء شعاعًا وهاجًا، وقدر العلماء 

درجة احلرارة يف جو الشمس 
وعند  الدرجات  من  آالف  بعدة 

مركزها باملاليني.
وحييط بالشمس جو ناري حيتوي على 

جو  يف  املوجودة  الغازية  العناصر  نفس 
وجود  الطيفي  التحليل  أثبت  وقد  األرض، 

كالبالتني  أيضًا  فيه  الثقيلة  الفلزية  املواد 
الكيماوية  العناصر  وكذا  والفضة.  والرصاص 

األخرى على شكل أخبرة. مما يدل على ان حرارة جو 
تبقى  أن  العناصر  لتلك  يتسنى  الشدة حبيث ال  الشمس من 

يتحول من مادة  أن ما  العلماء  قّدر  لدينا وقد  املألوف  على شكلها 
الشمس إىل طاقة إشعاعية يساوي 205مليون طن.

 ماذا تعرف عن الشمس؟

من القائل
الفؤاد فما عسى أن أصنع���������ا ا ملك  أفديه إن حفظ اهلوى أوَضيعَّ
ُحْلوًا فقد جهل احملبة وادَّعى من مل َيُذْق ُظْل�������َم احلبيب كًظْلِمهِ 

كل ما هو خري، ينزل من السماء، وكل ما هو شر، يصعد من األرض.

والقائل: شاعر عربي مصري، عرف مبدح سالطني بين أيوب، واشتهر بإجادة الغزل 
والوصف، وقد قيمه أمحد حسن الزيات فقال: ما رأيت شاعرًا قبل هذا الشاعر 
يكلف بالبديع هذا التكليف، ويسرف فيه هذا السرف، ثم يضطرك وأنت تقرأه 
إىل الرضا عنه واإلعجاب به، ذلك ألن أسلوبه قوي احلياة، شديد احلركة، كثري 
التنوع، مزدهر األلوان يسرت بقوة طبعه ما يبدو من ضعف صنعته. هل تعرف اسم 

هذا الشاعر صاحب هذا القول؟

والقائل: فرعون مصر، زوج نفرتييت، توىل العرش بوصفه أمنحتب الرابع ثم غري امسه الذي يعرف به، ومعناه )أفق قرص 
الشمس( وأعلن أن ليس هناك غري إله واحد. وهو بذلك، يعد أول من نادى بالتوحيد، ونقل هذا الفرعون عاصمته من 
طيبة إىل مدينة جديدة، بناها يف قلب الوادي حوالي عام 1375 قبل امليالد، عندما نادى بواحدانية اهلل. ترى من هو 

صاحب هذا القول؟.
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هو علي بن إبراهيم بن حممد الدمشقي، األنصاري، املعروف 
مات  واحلساب  واهلندسة،  بالفلك  عاملا  وكان  الشاطر.  بابن 
أبوه وهو يف السادسة من عمره وكفله جده وأسلمه لزوج خالته 
بابن  يعرف  ابن يوسف وكان  إبراهيم  بن  أبيه على  وابن عم 
الشاطر فسمي هو بذلك فعلمه تطعيم الشب بالعاج حتى برع 

فيه واشتهر بني الناس بـ)املطعم(.
احلساب  علم  عنه  فأخذ  األول  أستاذه  خالته  زوج  وكان 
واهلندسة وتعلق قلبه بالفلك خاصة فتعمق فيه، وطالع ما كتب 
واإلسكندرية  القاهرة  إىل  ذلك  بسبب  وسافر  قبل،  من  فيه 
يف عام 1319، وأخذ عن كبار العلماء يف هذا الشأن، واهتم 
بكتب )الرجيات( )وهي كتب تتضمن جداول فلكية يعرف 
منها سري النجوم ويستخرج بواسطتها التقويم سنة بعد سنة(، 
فكانت له عليها مالحظات واستدراكات وأصلح كثريا من 

اآلراء واألرقام واألوصاف اليت رأى أنها خالف الصواب.
ُرقّي  ثم  بدمشق،  األموي  باجلامع  مؤذنا  الشاطر  ابن  ُعني 
واصبح رئيسا للمؤذنني به فلقب بالـ)املؤقت(، واخرتع لذلك آلة 
مساها)البسيط( وضعها يف إحدى منارات اجلامع األموي، وقد 

زينت دمشق احتفاال بهذا احلدث.

واخرتع  للعلم،  وانقطع  بالتواضع،  الشاطر  ابن  حتلى  صفاته: 
وكان  الشأن  هذا  يف  املؤلفات  كبار  وقراءة  الرصد،  آالت 
الدين  نصري  ومؤلفات  لبطليموس  )احملبسطي(  آنذاك  أبرزها 
الطوسي، ومل يشغل نفسه حتى بالتدريس حتى صار أعلم أهل 

زمانه ووصف بـ)الشيخ( و )اإلمام(.

العجيب  اإلسطرالب  الشاطر  ابن  صنع  واكتشافاته:  أعماله 
األجرام  ارتفاعات  تعيني  يف  استعمل  جهاز  إليه)وهو  املنسوب 
املؤرخ  رآه  وقد  األصلية(  واجلهات  الوقت  ومعرفة  السماوية 
ووصفه  جدًا  به  فأعجب  1343م  عام  الصفدي  الدين  صالح 
بأنه كان )يدور أبداعلى الدوام يف اليوم والليلة من غري رحى 
اوضاع   على  رتبها  قد  ولكنه  الفلك  حركات  على  ماء  وال 

خمصوصة تعلم منه الساعات الزمانية(.
ويف جمال املنجزات الفلكية، متكن ابن الشاطر من حتديد 
طويال. كما  الفلك  علماء  الذين حريا  والقمر  عطارد  مداري 
يف  املستخدمة  األدوات  من  الكثري  الشاطر  ابن  ابتكر 
الرصد الفلكي والقياس واحلساب ومنها الساعتان الشمسية 
والنحاسية واستفاد يف ذلك من مهاراته اليدوية اليت اكتسبها 
يف صغره من العمل كـ)مطعم( واكتشف كذلك الربع العالئي 

والربع التام املستخدمني يف حل مسائل الفلك.
وقد قدر السلطان مراد خان العثماني علم ابن الشاطر فشجعه 
الرصد  مبتابعة  وكلفه  العلمي  نشاطه  يف  االستمرار  على 
املؤلفات  من  الكثري  املال فكتب  عليه  واغدق  فيه  والتأليف 
ومازال على ذلك حتى كانت وفاته بدمشق يف عام 1375م، 
وقد خلف ابن الشاطر الكثري من الكتب، ال يزال أكثرها 
يف  الالمعة  األشعة   ، األسطرالب  )رسالة   : ومنها  خمطوطا، 
العمل باآللة اجلامعة، ايضاح اجمليب يف العمل بالربع اجمليب، 
اجلب واملقابلة، رسالة يف العمل بدقائق اختالف اآلفاق املرئية، 
بربع  العمل  املزهرات يف  الروضات  اهلالة اجلديدة،  رسالة يف 

املقنطرات...(

ابن الشاطر )1304-1375م(

alwelayh.com
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والقصد من ذلك أنه عليك أن تستفيد من جتارب اآلخرين 
مع  املباشر  باالحتكاك  االطالع  وسعة  بالقراءة  وخباتهم 

اناٍس سعوا للنجاح وظنوا انهم وصلوا إليه.
يقول الدكتور ابراهيم الفقي :لقد التقيت العديد من الناس 
يف خمتلف البالد، وكنت أسأهلم ماذا تعمل لكي تكون 

ناجحًا؟ هل النجاح سر من األسرار؟ ما معنى النجاح؟
وإذا كانت هذه املعاني غري واضحة يف ذهين فقد تكون 

واضحة يف اذهان آخرين وال حرج يف البحث والسؤال.
كنت يف احدى الدورات بأمريكا الشمالية وأمامي حوالي 
واحد  لكل  بالنسبة  النجاح  ما  وسألتهم:  شخص  الف 

منكم ؟ واختلفت الرؤى واألفكار: 
- كان جناح احدهم يف املال؛ فإذا حقق مبلغًا معينًا شعر 

بسعادة النجاح
- وكان جناح احدهم أنه يصل إىل مرحلة يشعر فيها أنه 
يعيش حلظته الراهنة كأنها آخر حلظات حياته ألنه من 

املمكن أن تكون بالفعل آخر حلظات حياته.
- وبعضهم رأى النجاح يف العالقات الناجحة وبعضهم رآه 
يف اتزان الروح، وبعضهم يف تكوين العائلة املستقرة.. وغري 

ذلك كثري.
فقد قابلت مْن حقق املال، ومن جنح يف عالقاته واكثرهم 
بالنقص دائمًا.. فإذا  الروح، يشعر  النفس مضطرب  شقي 
فهناك  والنجاح  للسعادة  سببًا  هؤالء  رآه  مما  شيء  كان 
النفس  تتم سعادة اإلنسان بدونه، وهو شيء يضيء  ما ال 
من داخلها وال يشرق عليها من خارجها فأنت أنت مصدر 

النجاح أو سبب الفشل
املصدر / الطريق اىل النجاح: ص10

اضف إىل عمرك أعمار 
اآلخرين

- حل العقدة - )النتيجة النهائية لوضع معقد(: 
مصطلح يرجع أصله اىل كلمة فرنسية تعين فك 
أو حل، يشري إىل عاقبة أو نتيجة أي وضع معقد 
بنوعيته  ويشري  االحداث،  لتعاقب  سياق  أي  أو 
االدبية اىل النتيجة اخلتامية أو كشف اللثام عن 
التعقيدات الدرامية الرئيسية يف متثيلية أو رواية 
أو عمل أدبي، وحل العقدة هو عملية فك خيوط 
مثار  اهتمام  اطفاء  أو  توهم  ازالة  أو  عقدة مكيدة 
مبآل وضع معقد، على حنو غري مصطنع، ويتطلب 
ذلك بعض الشروح والتفسريات لالسرار املختبئة 
وضروب سوء الفهم ذات الصلة بالعقدة، ويف الدراما 
االحيان  اغلب  يف  العقدة  حل  مصطلح  يستعمل 
مصطلح  ويستعمل  الكوميديات  اىل  االشارة  عند 

الكارثة بدال منه يف الرتاجيديا.

- األنرتوبيا، الطاقة غري املستفادة: األنرتوبي اصطالح 
مأخوذ من الفيزياء، وهو يعين ببساطة عدم اليقني أو 

سوء التنظيم يف نظام من النظم، و يف جمال اإلعالم 
يعين األنرتوبي العشوائية أو عدم اليقني يف الرسالة.

يف  الذروة  تعقب  اليت  االحداث   -1  : )قرار(  حل   -
حل  بداية  موضع  اىل  وتشري  قصة  أو  مسرحية 

العقدة 
2- عزم أو تصميم مثل تلك اخلطة اليت اعلنها ورد 

الشعرية  )للقصص  تقدميهما  زوورث وكولريدج يف 
أدبا  اعترباه  ما  على  اخلروج  اىل  واهلادفة  الغنائية( 

مفتعاًل يف أيامهما
3- اعالن أو افصاح رمسي عن رأي أو قرار ملؤسسة أو 

ناد أو جملس تشريعي .. اخل، مثل اعالن االستقالل

وسياسية  فكرية  اجتاهات  وهي  سياسية:  أجنحة   -
اجتاهات  عن  لتعرب  السياسية  املؤسسات  داخل 

فكرية داخل املؤسسة ذاتها.

مصطلحات عامة
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العشرين  القرن  من  األخري  العقد  خالل  التوزيع  أرقام  اشارت 
أن كثريا  اىل  والعشرين  احلادي  القرن  من  األوىل  والسنوات 
وأشارت  توزيعها،  ارقام  اخنفضت  قد  العامل  يف  الصحف  من 
دراسات اىل اخنفاض توزيع الصحف يف اوربا بنسبة 12% خالل 
الفرتة من )1995-2004م( وكان االخنفاض يف الواليات املتحدة 
وكندا يرتاوح بني )6-7%( أما يف األسواق اآلسيوية فلم تشهد 
أي اخنفاض، ولكن بعض الدراسات اشارت اىل تنامي توزيع 

الصحف يف تلك املناطق.
 News papers(وتشري إحصائيات اجلمعية الدولية للصحافة
world Association(إىل ان يف هذا العامل حوالي 439 مليون 
اما على مستوى  يوميًا،  اليومية  يشرتون صحيفة من الصحف 
عدد قراء الصحف يف العامل فتزيد نسبة القراء عن مليار قارئ 
واحد  شخص  من  أكثر  يقرأها  الواحدة  النسخة  ان  حبكم 
كما تشري هذه اإلحصائيات إىل ان اكب اسواق للصحف يف 
العامل تتواجد يف القارة اآلسيوية تتصدر الصني قمة هذا اهلرم 

العاملي ويوضح اجلدول االتي هذه األرقام:
امجالي ارقام التوزيع باملليون األسواق   ت 

96.6 الصني    1
78.7 اهلند   2
69.7 اليابان   3

53.3 الواليات املتحدة   4
53.5 املانيا   5

العامل حبسب  يف  صحيفة  مائة  اكب  عن  احصائيات  وتشري 
ارقام التوزيع إىل أن أعلى مخسة صحف يف العامل هي صحف 
يف  األوىل  المسة  املراتب  الصحف  هذه  حتتل  حيث  يابانية، 
ارقام التوزيع، كما سبعة من العشر الصحف األكثر توزيعًا 
يف العامل هي صحف يابانية، وقد تصدرت صحيفة )يورييموري( 

النسخ  توزيعها، حيث وصلت  ارقام  العامل يف  اليابانية صحف 
املطبوعة يوميا من هذه الصحيفة اكثر من اربعة عشر مليون 
من  تسعة  ان  كما  اليابانية.  )أساهي(  صحيفة  وتلتها  نسخة 
العشر صحف األوىل توزيعًا هي صحف من آسيا، وقد دخلت 
يومي  بتوزيع  األوىل  العشر  بني  من  األملانية  )بليد(  صحيفة 
يقدر)3,9( مليون نسخة. وقد احتلت صحيفة الصني البيطانية 
املرتبة احلادية عشر بينما احتلت صحيفة )يو إس أي  تودي( 
املرتبة الثالثة عشر من اعلى الصحف توزيعا يف العامل ودخلت 
جاءت  حيث  صحيفة  مائه  أكب  قائمة  إىل  اخرى  صحف 
صحيفة )داينيك جاجران( اهلندية يف املرتبة العشرين، وصحيفة 
واألربعني،  الامسة  املرتبة  يف  النمساوية  زيتنج(  )كورنن 
املرتبة  يف  الروسية  برافدا(  )كومويومولوسكيا  وصحيفة 
املرتبة  يف  الفرنسية  فرانس(  )وست  وصحيفة  والستني  الثالثة 
املرتبة  يف  الباكستانية(  )جانج  وصحيفة  والستني،  السابعة 
يف  االيطالية  سيال(  ديال  وصحيفة)كورير  والستني،  التاسعة 
اكب صحف  قائمة  بني  تظهر  ومل  والثمانني.  الرابعة  املرتبة 
العامل توزيعًا من الصحف العربية إال صحيفة )األهرام(، حيث 
حبوالي  يقدر  يومي  وتوزيع  والمسني  السابعة  املرتبة  احتلت 

900الف نسخة.      
تنتج أهم صحف  املتحدة، وهي اليت  الواليات  اما على صعيد 
العامل من ناحية التأثري، ومن ناحية األداء املهين، فمنذ بداية 
العشرين  القرن  من  امليالدية  السبعينيات  وإىل  األربعينيات 
للنمو  مباشرة  نتيجة  تنامي  يف  الصحف  توزيع  ارقام  استمرت 
السكاني يف الواليات املتحدة األمريكية ولكن مبقارنة خالل 
المسني عام املاضية تشري االحصائيات إىل ان عدد السكان 
تقدر  بزيادة  الفرتة  هذه  خالل  ارتفع  قد  املتحدة  الواليات  يف 
أرقام  عادت  عام  مخسني  بعد  ولكن  نسمة،  مليون  بثمانني 
التوزيع - بعد منو خالل العقود املاضية- إىل نفس ارقام توزيع 
الصحف قبل مخسني عاما. وهذا يشري إىل أن النمو يف عدد 
السكان مل يواكبه منو ارقام توزيع الصحف كما هو متوقع 
وقد وصلت أعلى نسبة من توزيع الصحف اليومية يف الواليات 
املتحدة ذروتها عام 1984م بالوصول إىل حوالي 64مليون نسخة 
يوميا، ولكن منذ ذلك التأريخ بدأ العد التنازلي يف االخنفاض 
السنوات  فرتة  خالل  مليونا  حوالي مخسني  اىل  وصل  ان  إىل 

املاضية.
الصحف  بني  األوىل  تودي(املرتبة  أي  اس  )يو  واحتلت صحيفة 
األمريكية حبوالي مليونني ومخسمائة الف نسخة يوميًا. تلتها 
الصحيفة االقتصادية األوىل يف العامل )وول سرتيت جورنال( ثم 
صحيفة )النيويورك تاميز ولوس اجنلس تاميز وواشطن بوست( 
املتحدة  الواليات  يف  فقط  صحف  اربعة  اجلدول  يف  ويالحظ 
االمريكية هي اليت توزع اكثر من مليون نسخة يوميا. كما 
تشري احصائيات أخرى أن الصحيفة رقم مائة يف قائمة الصحف 
االمريكية - صحيفة سبوكسمان ريفيو)من والية واشنطن( 

توزع 120الف نسخة يوميًا()1(.

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

الكتاب اجلامعي2014

األرقام الدولية يف 
توزيع الصحف
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مصطلح نقص الوزن يعب عن الوزن عندما يكون اقل من 
الوزن املثالي وعندما يكون الوزن اكثر من 10% اقل من 
الفرد  عندما يكون  وخاصة  للطول  بالنسبة  املثالي  الوزن 
الفحص  ويستدعي  بالنحافة  يعرف هذا  أقل من 25عامًا، 
الوزن قد ترجع إىل عدم كفاية  النحافة أو نقص  الطيب 
السعرات املأخوذة أو إىل زيادة النشاط اجلسماني أو االثنني 
معًا كما تنتشر النحافة يف املناطق االستوائية نتيجة للفقر 
او نقص املعلومات عن التغذية السليمة وهناك عوامل أخرى 
قد تؤدي اىل النقص الشديد يف الوزن مثل بعض األمراض 
العدوى  او  البيثة او اللل الذي يصيب اجلهاز اهلضمي 
املزمنة او وجود خلل بالغدد الصماء مثل زيادة افراز الغدة 

الدرقية.
نقص الوزن الناتج من عدم كفاية السعرات املأخوذة يعتب 
حالة خطرية بالنسبة لصغار السن فهذا يؤدي إىل قلة املناعة 
ملقاومة العدوى وخاصة عدوى السل، كما حيدث مشاكل 

أثناء احلمل لألمهات صغار السن.
الرعاية الغذائية للمصابني بنقص الوزن

جيب أن تأخذ بيانات كافية عن سن الشخص وطوله ووزنه 
السابق لعملية النقص اليت متت وجيب أن تتم عملية الزيادة 
يف كميات الطعام تدرجييًا حتى يتحملها املريض وميكنه 

اإللتزام بها طول فرتة العالج.
حتى  االعتبار  يف  تأخذ  ان  جيب  الطعام  إعداد  طريقة   
يقدم الطعام للمريض بصورة مقبولة ومشهية وذلك يتم بعد 
بالنسبة لكل  فيها  املرغوب  األطعمة احملببة وغري  معرفة 

فرد على حدة.
 حماولة اقناع املريض وتشجيعه على تناول كل 

األطعمة اليت تقدم له.
ملساعدة  الغذائية  اإلرشادات  بعض 
بنقص  املصابني  األشخاص 

الوزن:

1- تناول وجبات كافية من حيث حمتواها من السعرات 
واليت ميكن احلصول عليها عن طريق

أ - زيادة كمية الطعام املتناولة يف كل وجبة 
ب -  زيادة كمية الكربوهيدرات والدهون 

ت - زيادة عدد الو جبات املقدمة يوميًا
2- كمية البوتني ترتاوح بني 1-1,5جم كل كيلو جرام 

من وزن اجلسم.
3- كفاية املأخوذ من الفيتامينات واألمالح املعدنية.

والرتكيز  املرتفعة  والفواكه  الضروات  من  اإلقالل   -4
على األطعمة العالية السعرات. 

5- تناول األطعمة سهلة اهلضم مثل الكربوهيدرات واليت 
تتحول اىل دهون بسرعة واألطعمة اليت حتتوي على نسبة 
عالية من الدهون جيب ان ختتار حبذر، حيث أنها تسبب 

فقدان الشهية لبعض األفراد.
الزبدة والقشدة والزيوت ميكن  الدهون غري املطهية مثل 

نقلبها على الدهون يف األطعمة احملمرة أو املقلية.
انواع األطعمة املستعملة لرفع املأخوذ من السعرات:

1- األلبان: اللنب كامل الدسم والزبادي.
2- اجلنب: مجيع األنواع. 

3- الدهون: الزبد ومجيع أنواع الدهون األخرى.
4- البيض: املطهي يف مجيع صورة. 

5- اللحوم واألمساك والطيور: مجيع األنواع، واللحوم عالية 
الدهن موصوفة يف حالة حتمل املريض هلا.

إليها  املضاف  أي  السميكة  األنواع  يفضل  احلساء:   -6
الدقيق.

7- اخلبز واحلبوب ومنتجات املكرونة: مجيع األنواع ويفضل 
احلبوب الكاملة واملعززة. 

8- اخلضروات: مجيع األنواع مبا فيها البطاطس.
9- السلطات: مجيع األنواع.

10- الفواكه: مجيع الفواكه الطازجة واملطبوخة والعصائر 
واجلبلي واملربات.

11- األصناف احللوة: الكسرت، اآليس الكريم، الكيك، 
الفواكه املسكرة.

12- املشروبات: الشاي، القهوة، الشيكوالته باللنب، عصائر 
الفاكهة 

13- الفيتامينات اإلضافية املركزة: إذا أمر بها الطبيب
املصدر- التغذية العالجية 140   

نقص الوزن
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اليومي  الغذائي  نظامك  إعداد  يف 
اآلزوتية(األهمية  للبوتينات)املواد  يكون 
من  جاءت  )بروتني(  وكلمة  الكبى 
والبوتينات  أواًل(  )جاء  ومعناها  اليونانية 
تكوَّن اجلسم وتنشىء األجهزة املختلفة: 
أظافرك،  عضالتك،  شعرك،  جلدك، 
وأعضاءك  رئتاك،  قلبك،  دماغك، 

الداخلية األخرى.
إذا  تنشأ  أن  االجهزة ال ميكن  إن هذه 
يف  متوفرة  غري  األولية  مواردها  كانت 
طعامك اليومي، إن البوتينات على نوعني: 
درجة  وبروتينات  اوىل،  درجة  بروتينات 
الدرجة  ذات  البوتينات  فبفضل  ثانية 
االوىل يبقى اجلسم يف حالة جيدة، وهذه 
توجد يف صفار البيض، واجلنب واحلليب، 

واللنب الرائب، والكبد... 
ال  الثانية  الدرجة  ذات  والبوتينات 
وإمنا  اجلسم  تنمية  وحدها  تستطيع 
هي بتعاونها مع بروتينات الدرجة االوىل 

وتوجد هذه  للصحة خدمة كبرية  تقدم 
اجلوز،  مثل:  النباتات  يف  البوتينات 
القطن،  حبوب  وطحني  القمح،  وحبوب 
والشعري،  والفول،  واللوبياء  والفاصوليا، 
كما توجد يف اجليالتني وبياض البيض 
املواد  يف  املواد  هذه  يف  وجودها  ونسبة 
فول  عدا  ما  قباًل،  املذكورة  احليوانية 
الصويا فإن نسبة البوتني فيه عالية جدًا.

فخذ  اللحم،  تناول  تريد  ال  كنت  فاذا 
بروتينات الدرجة األوىل من النباتات مثل: 
حبوب القمح، مخرية البرية، اجلوز، فول 
الصويا، اللوز، فستق العبيد، دقيق حبوب 
القطن. وإذا أضفت إليها كمية كبرية 
حصلت  ومشتقاته  واحلليب  البيض  من 

على كمية كافية من البوتني.
تناول  على  االقتصار  أن  يذكر  ومما 
لإلصابة  اجلسم  يعرض  النباتي  البوتني 

بفاقة الدم وهبوط الضغط والوهن.
املصدر / الغذاء يصنع املعجزات:26 

الامسة  سن  وجتاوزت  بدينا:  كنت  لو   -
صعوبة  بوجود  شعرت  قد  فلعلك  والثالثني، 
يف التخلص من وزنك الزائد... فهذا الشعور 
متثيل  عملية  ألن  كبرية  درجة  إىل  حقيقي 
الغذاء)األيض( أي هدم الغذاء وتصريفه متيل 
لإلبطاء إىل حد ما بعد هذا السن، وبالتالي 
تزيد الفرصة لتخزين الطعام )الطاقة( الزائدة 
على حاجة اجلسم، وأفضل ما تفعله ملساعدة 
أي  متارس  أن  هو  الغذاء  استهالك  زيادة 
رياضة بصفة منتظمة باإلضافة إىل اإلقالل 

من تناول الدهون والنشويات. 
- السبب الشائع لنزيف األنف: عندما تصاب 
رأسك  واثن  ترقد،  فال  األنف  من  بنزيف 
ألسفل حتى ال يتسرب الدم للوراء، واضغط 
الداخل(  )من  اإلبهام  إصبعي  بني  األنف 
والسبابة )من الارج( ملدة عشرة دقائق. أما 
يف حالة وجود نزيف شديد أو يف حالة فشل 
أن  فإنه جيب  النزيف  إليقاف  الطريقة  هذه 
تسرع باستشارة الطبيب ويعتب ارتفاع ضغط 
الدم لدرجة عالية سببًا شائعًا لنزيف األنف 

الشديد
- عندما يؤملك إصبعك األكرب: انبعاث أمل 
شديد من أمخص القدم)األصبع األكب( مع 
تورم اإلصبع وامحراره يشري إىل حد كبري 
حيدث  وعادة  احلاد،  بالنقرس  اإلصابة  إىل 
هذه  يف  الصباح  يف  مفاجئة  بصورة  ذلك 
كمادات  وضع  ألعلى،  قدمك  ارفع  احلالة 
بروفني(  )مثل  مسكن  عقار  أي  وخذ  ثلج، 

حلني استشارة الطبيب.
- اعرف كل شيء عن الدوار الذي تستخدمه: 
الطبية  النشرة  قراءة  على  دائمًا  احرص 
امللحقة بأي دواء تتناوله، وهلذا أهمية خاصة 

بالنسبة للحوامل واملرضعات.
- عالمات عدوى اجملاري البولية: إحساسك 
ونزول  قصرية،  فرتة  كل  للتبول  بالرغبة 
حرقان  ووجود  البول،  من  بسيطة  كمية 
أعراض  االنتهاء،  قرب  أو  البول  مرور  أثناء 
تشري إىل وجود عدوى باجلهاز البولي وخاصة 
بول  حتليل  بعمل  قم  البولية  املثانة  عدوى 

واستشر الطبيب.

السمنة  بني  التمييز  من  هنا  بد  ال 
زيادة  معناها  فالسمنة  الوزن،  وزيادة 
يف ختزين الدهون باجلسم، أما زيادة 
عن  اجلسم  وزن  زيادة  فهي  الوزن 
املعدل الطبيعي واملثالي للوزن باملقارنة 

بطول املريض.
وترى بعض املصادر أن زيادة 3% عن 
الوزن املثالي ترفع نسبة املرض والوفاة 

بنسبة كبرية جدًا...
الوزن  لزيادة  األخرى  املخاطر  ومن 
سرطان  حدوث  احتمال  زيادة  أيضًا 
املعدل  اضعاف  ثالثة  إىل  الثدي 
احتماالت  تزيد  كما  الطبيعي، 
وسرطان  الرحم،  بسرطان  اإلصابة 

املرارة،  حصوات  وامراض  القولون 
الظهر  وآالم  احلاجز  احلجاب  وفتق 
الركبة  مفاصل  وتآكل  املزمنة 
والتهابات اجللد الفطرية وغريها من 

املشكالت النفسية واالجتماعية.
الشحوم،  نسبة  زيادة  إىل  وباإلضافة 
النشويات  استهالك  ارتفاع  فإن 
أعراض  إىل  يؤدي  والسكريات، 
باالنتفاخ  الشعور  مثل  أخرى  ضارة 
امللحة  والرغبة  الغازات،  وتكون 
الشعور  وكذلك  احللويات  تناول  يف 
بالتعب الشديد واالكتئاب كما قد 
ُيعرف حبساسية  مبا  االنسان  يصاب 

القمح والمرية.

نصائح طبية الربوتني يف الصف األول

تعريف السمنة
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إعداد:
أرشد رؤوف قسام

اسرة آل الخلخالي
جولة الحي الصناعي يف النجف

)رجال مهنيون( األستاذ يوسف شريف املعمار



لبانياتها  زيارة  ويف  املقدسة  العلوية  الكوفة  مدينة  يف 
وجمالسها والكوفة كما يعلم اجلميع دوحة العلم واالدب 
او يف غريه  الكبري  ما كان جيتمع يف مسجدها  وكثريا 
والشعراء  واالدباء  العلماء  وحمافل  والنوادي  اجلوامع  من 
جمالسهم  فكانت  ويبحثوا  وينشدوا  ليتدارسوا  وطالبهم 
للوجدان  وهمسا  للمشاعر  ونبضا  للخواطر  ساحة  حقا 
وفنونهم  علومهم  فكانت  للدرس  وحلقات  للقصص  وارضا 
االدبية تنتشر يف كافة اصقاع االرض......وجمالس الكوفة 
احلاضرون  يتناول  حيث  مفتوحة  اليوم  وبرانياتها  ودواوينها 
والسياسية  واالدبية  والدينية  االجتماعية  املواضيع  شتى 
ومن هذه البانيات براني السادة ال اللخالي يف الكوفة 
السيد تقي اللخالي دخلت  الباني السيد حممد  ويتصدر 
حممد  السيد  بي  رحب  باحلضور,  عامرا  ووجدته  الباني 
اللخالي))ابوجعفر(( واجلسين قربه وبعد كلمات الرتحيب 
ذات  علمية  علوية  اسرة  هي  اللخالي  ال  اسرة  ان  قال:- 
مكانة اجتماعية مرموقة ينتهي نسبها اىل االمام موسى بن 
جعفر الكاظم)ع( عرفت وعلى مدى تارخيها مبواقفها اليت 
يشهد هلا كل عرفها ورافق شخوصها الدينية واالجتماعية, 
امري  جدها  جوار  واىل  االشرف  النجف  مدينة  سكنت 
من  اكثر  ومنذ  العمارة  حملة  يف  وبالتحديد  املؤمنني)ع( 
اربعمائة عام, انتقل قسم منها اىل مدينة الكوفة املقدسة 
واخر اىل مدينة الكاظمية املقدسة وكان هلا الدور الرئيسي 
يف تشييد بعض اسواقها كسوق اللخالي املعروف وبعض 
... حيث  باسم االسرة  املعروف  احلمامات وكذلك اجلامع 

ان  يف العام1317انتقل السيد عبد الرمحن اللخالي وهو 
وبنى  الكوفة  مدينة  اىل  النجف  يف  املعروفني  التجار  احد 
سوقا اليزال يسمى بسوق اللخالي وبنى محامات للرجال 
شالش  البو  خان  منها  الشط  على  الانات  وبنى  والنساء 
وقد  اللف  موسى  االمري  عبد  وخان  علي  البوخندة  وخان 

انتقلت بفعل الزمن اىل ناس اخرين.
عطاءاهلل  السيد  ان  اللخالي:-  حممد  السيد  اضاف  ثم 
اللخالي  انتقل يف عام 1918 ويف حصار النجف بالتحديد 
اىل الكوفة وسكن بها مع اوالده السيد حسن وهو جدي 
عطاءاهلل  والسيد  االسرة  من  اخر  ونفر  حمسن   والسيد 
اللخالي هو الذي بنى اجلامع املوجود االن املعروف جبامع 
كما  اللخالي  تقي  السيد  والدي  بناءه  واعاد  اللخالي 
ومدينة  املقدسة  كربالء  مدينة  يف  كذلك  االسرة  توجد 
اللخالي  السيد حممد  توقف  عندها  املقدسة,  الكاظمية 
عن احلديث وكانت انتقالة يف احلديث اىل السيد موسى 
السيد تقي اللخالي فقال:- هنالك أسر  يف مدينة النجف 
البحث والدرس  التدرج يف  العلم من حيث  متسكت بطلب 
من خالل احلوزة العلمية اليت ميتد عمرها يف النجف الكثر 
من الف سنة ومنذ ان سكنها شيخ الطائفة الشيخ الطوسي 
مثل اسرة السادة ال حبرالعلوم وال احلكيم وال اجلواهري 
وال كاشف الغطاء وغريها ال يتسع اجملال لتعدادها ومنها 
اسرة ال اللخالي وعلى سبيل املثال كان السيد عطاءاهلل 
الذي  اللخالي  والسيد حممد  العلم  رجال  احد  اللخالي 
يعب عنه املرجع يف حينه شيخ الشريعة االصفهاني بانه العامل 

اسرة آل الخلخالي
مسلم ارشد
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العامل وقد كلفه املرجع بالذهاب اىل الرميثة والسيد علي 
اللخالي ابن السيد حممد اللخالي الذي صلى يف الرواق 
مرتضى  السيد  وكذلك  الشريف  العلوي  للحرم  الداخلي 
املؤلفات  من  الكثري  له  الذي  اجملتهد  العامل  اللخالي 
منها)معتمد العروة الوثقى يف احلج( وقد كان السيد حممد 
من  التسعون  وقد جتاوز  االفتاء  اعمدة  من  اللخالي  رضا 
اىل)مستدرك  سريعة  بصورة  نظرنا  واذا  اهلل  رمحه  عمره 
اعيان الشيعة( اجلزء التاسع لنجد ان السادة ال اللخالي 
وقد ذكروا وكذلك يف )موسوعة النجف االشرف()مشاهري 
املدفونني يف العتبة العلوية(و)موسوعة فقهاء النجف االشرف( 
الغا بزرك الطهراني جند ذكر للساده ال اللخالي. كما 
العلوم  يدرسون  االسرة  ابناء  من  مازال جمموعة  هنالك  ان 

الدينية تواصال مع سرية اجدادهم.
بعدها عاد احلديث اىل السيد حممد اللخالي)ابوجعفر(:- 
ان اسرة ال اللخالي هلا دور وطين واضح يف احلياة السياسية 
للدولة العراقية حيث كانت مواقف رجاالت االسرة يف ثورة 
العشرين صلبة وقوية حيث اخذت على عاتقها قاطع السماوة 
والرميثة وكانت لوالدي السيد تقي اللخالي عالقات قوية 
مع القادة الوطنية يف احلكومة العراقية حتى ان رشح نفسه 
واذكر  الفقراء  الناس  مصاحل  1952لرعاية  انتخابات  يف 
موقف ذكره لي والدي وهو ان يف فرتة االختابات تلك كان 
فيقول  باصواتهم  االدالء  ان  للعسكريني  املسموح  غري  من 
اوقفين عسكري واقسم قائال لوكان مسموح لي باالنتخاب 
ال انتخب غريك النك ترعى مصاحل عامة الناس وانت مواطن 

عادي فكيف اذا كنت نائب يف البملان. كما ان والدي له 
موقف يف املسالة الكردية حيث كان له دور على الصعيد 
السياسي حيث يف زمن عبد الرمحن عارف اراد حل املسالة 
والدي  اىل كردستان فكان  وفدا  فبعث  الكردية سلميا 
بامللة  والتقى  السليمانية  اىل  ذهب  الذي  الوفد  ضمن  من 
بني  املشكلة  حلل  للتفاهم  كالله  يف  البزاني  مصطفى 
املركز ومنطقة االكراد وكان كذلك عمي السيد مهدي 
اعضاء  وكان  استفباهلم  فتم  الوفد  يف  عضوا  اللخالي 
اجلانب الكردي من ضمنهم االستاذ جالل الطالباني وبعد 
العالقة  الالفات  حل مجيع  اىل  الوفد  توصل  ايام  مخسة 
مجيع  تكتمل  مل  لكن  وجه  باكمل  املهمة  اجنز  وقد 
حممد  السيد  يقول  السياسي,واخريا  الوضع  بسبب  البنود 
حيضره  كان  اللخالي  تقي  السيد  براني  عن  اللخالي 
يف  واالقتصادية  والسياسية  االجتماعية  الشخصيات  اغلب 
بغداد وبقية احملافضات وكذلك من خارج العراق ايضا اما 
ابرز الوجوه اليت ترتاد الباني باستمرار فقد ذكر بالتحديد 
واملرحوم شيخ  تويج  واحلاج محد  السيد شب شب  املرحوم 
صاحب  واملرحوم  علي  الشيخ  جعفر  واملرحوم  البازي  علي 
السعد  حاجم  واملرحوم  ابوناصرية  عبداهلل  واملرحوم  نعمة 

واملرحوم رسول تويج وغريهم.
ومن بني احلضور كان االستاذ كامل سلمان اجلبوري فتحدث 
عن االثر الوااضح السرة ال اللخالي يف الكوفة وبالتحديد 
دور السيد تقي اللخالي يف الكوفة وقد ذكر بالتحديد 
رعايته للمهرجانات اليت كانت تقام باملناسبات السنوية وكان 
جامع اللخالي احلاضنة الغلب املناسبات وقد قام برتميمه 
واعادة بناءه خصوصا بعد فتح شارع السكة. ثم حتدث بعد 
ذلك احلاج عبد الرسول السهالني قائال حبكم عملي مع 
الساده  ال اللخالي وطبيعة العالقة معهم فأني  اعرف انهم 
السيـد تقي  التجاري بصوره عامه وكان  العمــــــل  ميتهنون 
والسيـد ضياء عملهـم صحيـح وفيـه خدمـه للمدينه والبلد .                                                                                    
ثم حتدث بعد ذلك  االستاذ جليل عبد اهلل حيث حتدث عن 
السيــد تقي اللخالي وخصصوصا يف  براني  ذكرياته يف 
مطلع الستينيات من القــــرن املنصرم حيــث كـان الباني يف 
نفس هذا املنزل وكان قد شيده السيد تقي حديثا  بعد ما 
انتقل من منطقة السراي وذكر وجود املكتبه اليت حرص 
يستقبل  الذي كان  الباني  تقي ضمن  سيد  وجودها  على 
ضيوفه فيه بشكل يومــي وكان احلضور ال يقتصر على 
اهل الكوفـــــة والنجف واملناطق اجملاوره بل تعداه اىل مدن 
العراق كافه وابعد من ذلك وحتـــــى من خارج العراق ومن 
ذكرياتي كان حضور اهل تلعفر غري منقطع كما اذكر 
حضور بعض الشخصيات منها املقرئ عالء الدين القيسي يف 
هذا املكان وكذلك عبد اجلبار االعظمي كما ان السيد 
تقي كان يقدم الطعام يف اغلب املناسبات وان السيد حممد 
ابيه وسريته وحتى طريقة  منهج  نفس  نهج  تقي  السيد  ابن 
لبسه واخذ مقامه يف ادارة الباني.....حنن قد نتوقف لكن 

احلديث ال ينتهي .
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متيزت النجف مبكانتها وقدسيتها من بني بالد املسلمني 
والداني وال حاجة  القاصي  لدى  املعروفة  ولذلك لألسباب 
لتكرار ذلك واالطناب فيه, ومن بني اجملاالت اليت ابدعت 
فيها النجف اجملال الصناعي واحلريف فمنذ القدم اشتهرت 
واليام  العقل  وصناعة  الرجالية  العباءة  حبياكة  النجف 
حيتاج  اليت  الصناعات  واغلب  السبح  صناعة  اىل  إضافة 
صناعة  اىل  إضافة  احلياتية  متطلباته  يف  االنسان  اليها 

الضروريات الاصة. 
اما اجملال الذي برعت فيه النجف وصار امسها فيه اشهر 
من نار على علم وهو الذي يعنيين يف هذا املقال هو صناعة 
املرتافقة  امليكانيكية  والصناعات  وصيانتها  السيارات 
معها, حتى ان أي شخص يف العراق اذا استعصى عليه امر 

يف مركبته واحتاج اليه ومل جيده يف العاصمة بغداد قصد 
النجف إلجناز حاجته فيها وهي اهل لذلك فلم ختيب أحدا 

يف ذلك قط.
قررت ان اجتول بواقعية يف مرفأ من مرافئ النجف )الساخنة( 
اليت اكتسبت حرارتها من قوة العمل الذي ميارسه العاملون 
فيها حيث أصوات املطارق احلديدية وحركات املاكنات 
وهليب معدات اللحام وغريها من جهة ومن جهة أخرى حرارة 
اإلرهاق املادي والفكري الذي يصيب زائريه القادمني اليه 

إلصالح  معداتهم على اختالف أنواعها. 
انها منطقة احلي الصناعي يف النجف اليت تقع على مساحة 
جانب  على  وتقع  واحد  مربع  مرت  كيلو  من  اكثر  تبلغ 
الطريق الرابط بني مركزي الكوفة والنجف وقد يكون 

جولة الحي الصناعي يف النجف
أرشد رؤوف القسام 
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يف منتصف املسافة وحيده من االجتاهني حي األمري
)من جهة النجف( وملعب الكوفة )من جهة الكوفة(وخلفه 
العام  الصدر  مستشفى  وامامه  الدولي  النجف  مطار  يقع 
وحي العدالة ,وتعّد منطقة احلي الصناعي من اكثر مناطق 
احملافظة حيوية  وأهمية  ملا تستقطبه من حركة صناعية 
وجتارية وخدمية على مستوى حمافظات ومدن العراق كافة، 
أذ يأتي اليه الناس يوميا من داخل وخارج املدينة لغرض تصليح 
حيتاجونه  ما  ولشراء  املختلفة  ومعداتهم  مكائنهم  وصيانة 
أن  حيث  املختلفة  واملكائن  للسيارات  احتياطية  أدوات  من 
هذا املرفأ ميتلك من الطاقات والكفاءات واملهارات العلمية 
والتصنيعية اليت منحته ثقة كبرية من قبل مرتادي هذا احلي 
اليت حتوي معدات  واملعامل  الورش  لوجود  الصناعي أضافة 
ويف  واملركبات  واملعدات  املكائن  وصيانة  لتصليح  متطورة 
والقولبة  والسباكة  والتفريز  جماالت خمتلفة مثل الراطة 
ومعدات اللحام وورش السمكرة والصبغ وتصنيع بعض قطع 
والكهربائية،  واحلدادية  الفيرتية  ورش  توجد  كما  الغيار 
الغيار  قطع  لبيع  احلي خمازن كبرية  هذا  يف  توجد  كما 
اجلديد واملستعملة ملختلف السيارات واملركبات والشاحنات 
املشاريع  هذه  كل  وتدار  األخرى  واملعدات  والساحبات 
الاصة بواسطة طبقة من العمال والفنيون واملهندسون املهرة 
واألكفاء من مدينة النجف والكوفة واألحناء اجملاورة وتبلغ 

أعدادهم باملئات حيث ال تتوفر إحصائية مضبوطة بذلك.
يف  تقع  النجف  يف  الصناعية  املنطقة  كانت  السابق  يف 
)منطقة  اجلبل  منطقة  يسمى  مبا  القدمية  املدينة  مركز 
العبارة  هذه  وتستعمل  حاليا(  املقبة  وطرف  السدير  فندق 
كثريا عند احاديث اهل النجف فيما خيص العمل الصناعي 
وقد  اجلبل(  أيام  )من  معينة  حبالة  االستشهاد  او  للتذكري 
انتقل احلي الصناعي اىل موقعه احلالي يف نهاية الستينات 
يف  بنائه  اكمل  حتى  املاضي  القرن  من  السبعينات  وبداية 
عام 1975 واستمرت امللحقات به خصوصا عند إزالة منطقة 
اجلبل الصناعية ومنطقة شارع الكوفة الصناعية نهائيا من 

خارطة مركز املدينة .
وهو  األول  اقسام,  ثالثة  اىل  اليوم  الصناعي  احلي  ينقسم 
املساحة  كبرية  بلوكات  أربعة  من  يتكون  الذي  القديم 
وتكون عمودية على شارع  كوفة جنف العام ويفصل بني 
بلوك  وكل  تقريبا(،  )25م  عريض  شارع  واخر  بلوك  كل 
متارس  لكي  مهيأة  وورش  وكراجات  حمالت  اىل  مقسم 
القسم  هذا  ويتوسط  املناسب  بالشكل  واحلرف  املهن  فيها 
فيه  ميارس  الرافدين  ملصرف  فرع  الصناعي  احلي  من 
)جامع  القديم  اجلامع  يوجد  وكذلك  املصرفية  النشاطات 
ابن الروازق( إذ تقام فيه صالة الظهر والعصر مجاعة كما 
من  بها  باس  ال  جمموعة  الصناعي  احلي  عموم  يف  تنتشر 
شوارع  ففيه  الساحات  يسمى  الثاني  القسم  اما  املساجد, 
وساحة  )البيسات(  البليت  وقص  تعويج  معامل  فيها  تكثر 
وفولفو  )سكانيا  والشاحنات  الكبرية  الباصات  لتصليح 
انتاجي ( وساحة فيها توجد حمالت ورش تصليح السيارات 
االمريكية وبيع ادواتها االحتياطية اجلديدة واملستعملة ,اما 
املنطقة الثالثة تسمى منطقة املسبح )تقع خلف املسبح األومليب 
(وهذه املنطقة ختتص بورشة تصليح وبيع األدوات للسيارات 

alwelayh.com
89



(وكذلك  وغريها  الكيا  )مثل  الصغرية  والباصات  الصغرية 
,ان  والبلنص وغريها  وامليزانية  السيارات  حمالت صيانة تبيد 
تاريخ مدينة النجف الوضاء يف جمال تصليح السيارات وصناعة 
العاملة  وطبقته  الصناعي  احلي  منح  الذي  هو  اجزائها  بعض 
الفنية  والقدرات  البات  كانت  فقد  الرفيعة  السمعة  هذه 
كبرية  درجة  على  والصناعيني  احلرفيني  من  السابق  للجيل 
)الباء  األجنبية  العقول  واالتقان حيث شهدت هلا  املهارة  من 
مع  للعراق  قدومهم  عند  بهم  يلتقون  ان  الصدف  شاءت  الذين 
الشركات العاملة يف جماالت الصناعات امليكانيكية ( وقد 
علما  مهنهم  يف  البارعني  )االسطوات(  أولئك  خببات  اعرتفوا 
والرغبة  العمل  طريق  عن  واملهارة  البة  اكتسبوا  قد  انهم 
يف التعلم والتفاني واإلخالص بعيدا عن املاديات .. ومن الذين 
جاسم  احلاج  عمله  جمال  يف  طويل  باع  هلم  وكان  التقيتهم 
أيام  الصناعي  حممد )جاسم الكرماني( فحدثين كثريا عن 
زمانه وكيف بدا هو واخوه )املرحوم احلاج جبار الكرماني ( 
وبانزين(  مكائن كاز  )فيرتية  السيارات  ميكانيك  مهنة  يف 
يف  السيارات  ميكانيك  يف  عملوا  الذين  أوائل  من  ان  فقال 
النجف هم احلاج مهدي حسن القسام واخيه احلاج عبد الزهرة 
حسن قسام واحلاج رزاق قسام وكان من اشهر فيرتية النجف 
الفحام والسيد محيد شب وكما  القدماء وهو السيد حممود 
ان السيد شهيد احلمامي و ولده رزاق رمحهم اهلل مجيعا كانوا 
من أوائل الذين امتهنوا خراطة املكائن حيث هلم الباع الكبري 

يف فنيات املهنة وكانت هلم خاصية الثقافة العالية يف املهنة, 
اما يف جمال السمكرة وصناعة ابدان السيارات فحدثين 
الذائعة  املهنة  ان  مهدي(  أبو  الشيباني  )صاحل  االسطة 
الصيت يف النجف هي السمكرة وصناعة ابدان السيارات 
اذ اشتهرت باصات )دك النجف( حيث كانت جتوب مدن 
العراق من أقصاه اىل أقصاه وكانت تنقل احلجاج والزوار 
اىل السعودية وسوريا وايران ومن اشتهروا بهذه املهنة هم 
احلاج امحد ملني احلديد واالسطة مهدي قوري واالسطة  
)دك  السيارات  ابدان  الذين صنعوا  اشهر  ومن  جب صقر 
النجف( هم احلاج كاظم الرتكي وسعيد األطرش وعبد 
علي واخوه حممد البديري ثم استدرك )التنكجي (االسطة 
صاحل مهدي الشيباني قائال: لقد مارست مهنيت هذه وهي 
سنوات  عشر  عمري  كان  حيث  صباي  منذ  السمكرة 
له بدرجة كبرية حيث  عند االسطة عبود وكنت مطيعا 
وكنت  احلدود  ابعد  اىل  تراعى  املهنة  اخالقيات  كانت 
اراقبه بتمعن ودقة وقد عملت ملدة مخسة عشرة عاما  حتى 
اتقنتها جيدا بالشكل الذي ميكنين من استعمال أدوات 
السمكرة مجيعها بسهولة ويسر وحرفية عالية وبعد ذلك 
يساعدني  وكان  فيها  املسؤول  انا  مستقلة  ورشة  فتحت 
عمله  ميارس  يزال  ال  والذي  رعد  االسطة  اخي  ذلك  يف 
لغاية هذا اليوم واحلمد هلل وعن أهمية العمل قال ان أبداع 
السمكري يظهر يف الصباغة فكلما كان الصباغ ماهرا 
ظهر العمل بشكلة اجليد وكان عندنا يف النجف صباغون 
الصباغ  قنب  واالسطة  الصباغ   احلاج حممد  أمثال  مهرة 
احلاج محد  املرحوم  أوالد  ورشة  اىل  توجهت  ذلك  وبعد   .
سيارة محل  يف  عملهم  ينجزون  فوجدتهم   احلداد  حسني 
أسئلة عديدة  بالي  قفزت يف  وهنا   , الورشة  باب  تقف يف 
وال  جدا  كبرية  النجف  اهل  وابداعات  طاقات  ان  منها  
تقف عند حد فلماذا اىل االن حنن نستورد البضائع الرديئة 
من الدول األخرى فما قيمة الواشر والكازكيت والقايش 
حتى نستوردها وما ابسط مرشحات اهلواء والزيت للسيارات 
املشاريع  بهذه  ننهض  ان  األوان  آن  اما  وغريها  )الفالتر( 
عند  ينفجر  ابداعنا  وهل  األقل  على  حاجتنا  نكفي  حتى 
الشدة والضيق فقط امل نصنع مكائن اجلرش والبالستك 
وغريها علينا ان ننهض بصناعات توظف طاقاتنا ومبدعينا 
يف مشاريع ذات جدوى بعيدا عن اهلدر والتبذير يف مواردنا 
وطاقاتنا اذن اذا تضافر الدعم احلكومي واملؤسساتي مع 
الطاقات املوجودة من موارد بشرية ومادية وبوجود العقول 
البلد  الزدهار  االقتصادية  املعادلة  تكتمل  عندها  املبدعة 
باملنطقة  واالهتمام  املبدعني  مع طاقة  للوقوف  دعوه  وهذه 
الصناعية يف النجف االشرف من توفري البنى التحتية للحي 
الطرقات  تهيئة  من  الدمات  بكل  وجتهيزه  الصناعي 
النفايات  لتجميع  مكان  وإجياد  الكهرباء  ازمة  ومعاجلة 
احلديدية والزيوت وغريها من املواد األخرى مما يؤدي اىل 
العاملة  االيدي  تستقطب  للمدينة  اقتصادية  واجهة  ظهور 
وتوفر دخل جيد للمدينة .. متى يكون ذلك باحلسبان وما 
يف  تصنيعية  منافذ  فتح  يف  املقدسة  العلوية  العتبة  جتربة 
كثري من اجلوانب خري شاهد على وجود األرضية اإلبداعية 

يف مدينتنا أذا أحسن استثمارها واهلل من وراء القصد
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املدرسة... ابتدائية كانت أم ثانوية هي عامل قائم بذاته حيمل كل مسات احلياة ولكن بصورة مصغرة  يف بساطتها وصعوبتها يف 
سعادتها وشقائها يف صفائها وصخبها يف تفوقها وتأخرها ويف حربها وسلمها، كل ذلك منح املدرسة أن تكون النواة األساسية يف حياة 
اجليل الصاعد وهي الرافد املهم الذي يصب توجيه الطلبة ليكونوا رجال املستقبل يف جمتمعهم ليكون منهم من يداوي اجلراح ومنهم 
من يهندس البنى يف املدينة ومنهم من يربى األجيال ويعلمهم ويرسى قواعد العلم واألخالق والدين ومنهم من يسهم يف بناء اقتصاد قوي 
ومنهم من يكون قائدا أو مقاتال أو ساهرا على أمن وراحة املواطنني مجيعهم ومنهم من يرفد متطلبات احلياة لريفع طرفا من شأن 
جمتمعه وأمته، ومن هذا املنطلق سنكتب شيئا يف )رجال مهنيون( عن سرية بعض رجال العلم والرتبية الذين ساهموا يف إعالء سور 
املدرسة ليحصن طالبها بالعلم واألخالق  ليكونوا افرادًا صاحلني يف جمتمعهم، وسنذكر يف هذا العدد من جملتنا املربي الفاضل 
األستاذ يوسف شريف املعمار وهو رجل تربوي قبل كل عنوان فقد  ولد األستاذ يوسف شريف املعمار يف النجف االشرف عام )1951(، 
يف طرف الباق وتربى وتعلم يف جمالسها ومدارسها ونهل من علومها ... فقد درس يف مدرسة السالم االبتدائية ومتوسطة السدير  حتى 
خترج من اعدادية النجف وذلك يف عام )1967ـ1968( الفرع العلمي، ثم انتقل للدراسة اجلامعية حتى  خترج من جامعة السليمانيةـ  كلية 
العلوم عام ) 1971ـ1972(، عني مدرسا ملادة الرياضيات عام 1973 يف متوسطة الكوفة وإعدادية الكوفة ثم اعدادية النجف، ثم شغل 
منصب مديرًا ملعهد املعلمني املختلط املركزي عام 1979 ثم معاون إلعدادية النجف  ثم اصبح مديرًا فيها عام 1990 وبطلب منه  أحيل 
على التقاعد عام 1998 ثم أعيد اىل الدمة 2004 وأصبح مديرا إلعدادية النجف وذلك ملا يتمتع به من علمية وشخصية متمكنة من 
أدواتها يف إدارة العملية الرتبوية والتدريسية يف وقت حساس حيتاج لكفاءات تعمل على تطوير املدرسة والطالب وقد حصل على جائزة 
النزاهة من جلنة النزاهة يف اجمللس احمللي لقضاء النجف االشرف عام 2009  عني عضوا يف اللجنة املركزية للتأليف وشارك يف تأليف 
كتاب الرياضيات للصف الرابع العلمي واألدبي وكذلك شارك يف تأليف كتاب الرياضيات للصف الامس العلمي والسادس العلمي، 
له كتاب )املبسط يف الرياضيات( طبع يف بريوت دار نشر اهلالل عام 2000 له مسعة طيبة يف مدارس العراق وهو حازم يف عمله داخل 
املدرسة وبني الطلبة وله إمكانيات عالية  يف الرتبية وأساليبها ويتمتع بعالقة أبوية محيمة مع مجيع طلبته فضال عن عالقته الطيبة مع 

الكوادر التدريسية حتى نال ثقة واحرتام اجلميع. 
كما يتمتع األستاذ يوسف شريف املعمار بشخصية اجتماعية وثقافيــــــــة مميزة حيث حضوره فـــي أغلب املناسبات االجتماعية والثقافية 

اليت تقام يف النجف أألشرف.

)رجال مهنيون(

األستاذ يوسف شريف املعمار
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ومن خطبة ألمري املؤمنني )عليه السالم(: 
َأْو  ِزَياَدٍة  ا ُقِسَم هَلَا ِمْن  َماِء ِإىَل اأْلَْرِض َكَقَطَراِت امْلََطِر ِإىَل ُكلِّ َنْفٍس مِبَ َيْنِزُل ِمَن السَّ َبْعُد َفِإنَّ اأْلَْمَر  ا  ))َأمَّ
ُنْقَصاٍن َفِإْن َرَأى َأَحُدُكْم أِلَِخيِه َغِفرَيًة يِف َأْهٍل َأْو َماٍل َأْو َنْفٍس َفاَل َتُكوَننَّ َلُه ِفْتَنًة َفِإنَّ امْلَْرَء امْلُْسِلَم َما مَلْ َيْغَش 
َدَناَءًة َتْظَهُر َفَيْخَشُع هَلَا ِإَذا ُذِكَرْت َو ُيْغَرى ِبَها ِلَئاُم النَّاِس َكاَن َكاْلَفاِلِ اْلَياِسِر الَِّذي َيْنَتِظُر َأوََّل َفْوَزٍة ِمْن 
َياَنِة َيْنَتِظُر ِمَن اهللَِّ ِإْحَدى  ِقَداِحِه ُتوِجُب َلُه امْلَْغَنَم َو ُيْرَفُع ِبَها َعْنُه امْلَْغَرُم َوَكَذِلَك امْلَْرُء امْلُْسِلُم اْلرَبِي ُء ِمَن اخْلِ
ا ِرْزَق اهللَِّ َفِإَذا ُهَو ُذو َأْهٍل َو َماٍل َو َمَعُه ِديُنُه َو َحَسُبُه َو ِإنَّ  ا َداِعَي اهللَِّ َفَما ِعْنَد اهللَِّ َخرْيٌ َلُه َو ِإمَّ ْسَنَينْيِ ِإمَّ احْلُ
َمُعُهَما اهللَُّ َتَعاىَل أِلَْقَواٍم َفاْحَذُروا ِمَن اهللَِّ َما  اِلَ َحْرُث اْلِخَرِة َو َقْد َيْ ْنَيا َو اْلَعَمَل الصَّ امْلَاَل َو اْلَبِننَي َحْرُث الدُّ

َرُكْم(( . )نهج البالغة - ج 1 - ص 60( َحذَّ

يف  حيفر  بآخر  رجٌل  مّر 
مابك  له:  فقال  الصحراء، 
يف  حتفر  وملاذا  الرجل،  أّيها 

الصحراء؟« 
هذه  يف  دفنت  قال:»إّني 
املال،  من  بعضًا  الصحراء 

ولست أهتدي إىل مكانه«،
أن  جيب  »كان  له:  فقال 
جتعل عليه عالمة«. قال: »قد 

فعلت«.
قال: »وما هي العالمة؟« 

قال: »غيمٌة يف السماء كانت 
العالمة  أرى  ولست  تظّلها، 

اآلن«.

عالمة يف الصحراء
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ذات يوم استعار جحا من أحد جريانه إناًء، ويف اليوم التالي أعاده إىل جاره ومعه إناٌء آخر 
ولد  إناءك قد  إن  الصغري، فقال جحا:  اإلناء  صغري، فسأله جاره عن سبب وضعه هلذا 
باألمس إناًء صغريًا، وهو اآلن من حقك، مل يعرف الرجل مباذا جييب جحا فسكت وأخذ 
اإلناءين. وبعد مرور عدة أيام ذهب جحا إلي جاره من جديد وطلب منه اإلناء مرة أخرى، 
فأعطاه اجلار إياه، وعندما تأخر جحا يف رد اإلناء قرر اجلار أن يذهب إىل منزل جحا  
ليسأله عنه، حينها قال له جحا باكيًا: إن إناءك قد تويف لدي باألمس، وقد حزنت عليه 
كثريًا، فقال له جاره متعجبًا: كيف ميكن لإلناء أن يتوفى؟! ضحك جحا قائاًل: »ملاذا 

صّدقت أّن اإلناء قد أجنب وال تصدق أّنه قد مات؟«.

وذلك  وتفكريه،  اإلنسان  نفسية  من  اليت حتسن  واجلوانب  القوة  مكامن  على  الرتكيز  هي 
النفسي،  بالثقة وحتسني االستقرار  الشعور  والتفاؤل، وتعميق  والطمأنينة  السعادة  برفع مستوى 
وتعزيز األمل باهلل واإلحساس بالتقدير االجتماعي والقناعة والرضا عن النفس، وذلك للحد من 
والقلق  واليأس  لديه مشاعر حمبطة كاالكتئاب  يثري  والذي  اهلّدام لإلنسان  السليب  التفكري 
والرتدد واحلزن وخمتلف املشاعر اليت تقلل من إنتاجية اإلنسان وتسبب له متاعب كثرية يف حياته 
فتؤثر على عالقاته وجناحه يف عمله. واإلجيابية حتسن كثريًا من تعامل اإلنسان مع مشاكله 
والصعوبات اليت مير بها يف احلياة، فيستطيع جتاوزها بسهولة دون أن حيدث تراجعًا يف كل أمور 

حياته يسبب له اضطراباٍت نفسية صعبة يصعب حّلها.

للياقة  ممارستهم  من  والنفسي  والعقلي  والصحي  االجتماعي  املستوى  على  الشباب  يكتسب 
البدنية على الروح الرياضية والتعاون والقيادة واالنضباط والطاعة والنظام والعالقات االجتماعية 
العامة بعد زيادة السعة  الصاحلة اليت تؤدي للمواطنة احلّقة، كما تعمل على حتسني الصحة 
والرتكيب  القوام  وحتسني  والسمنة  القلب  أمراض  من  والتقليل  القلب  وحجم  للرئتني  احليوية 
اجلسمي املتناسق والسيطرة على الوزن، إضافة إىل تنمية التحكم يف االنفعاالت اليت متكن 
الشاب من حسن التصرف يف املواقف احلرجة وتكوين الشخصية الشبابية املتزنة واملتكاملة 

جسميًا وروحيًا على حّد سواء.

جحا واإلناء

اإليجابية

ممارسة اللياقة البدنية
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تبا لكم، من قال إنَّ النَّهَر
ضاْع.

أو قْد ُيباْع .. !
بويب..

أجراسك تنبُض يف فمي
ع. ر. ا. ق 

ُحبك يف دمي..
واجلرح لو يقوْل
والدمُع يا بويب

يا نهري
العتيق

تدور، تبحُث يف العصور 
عن جمِدَك التليد

وبيدر الدموع
والفقر يا بويب

كْم.. كْم وددُت لو قرأَت أنشودَة املطْر
حتيا بال دماء..

ونشعُل الشموع..
ساملًا تدوْم

يا هَناك يف ُعالك قاهرًا ِعداك
َموطين، َموطين.

موطني..
فائق الشمري



عن أبي جعفر الصادق عليه السالم قال: قال رسول اهلل صلى 
اهلل عليه وآله: )طوبى لمن أدرك قائم أهل بيتي وهو يأتم به 
في غيبته قبل قيامه ويتولى أولياءه، يعادي أعداءه، ذلك من 

رفقائي وذوي مودتي وأكرم أمتي علي يوم القيامة(.
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