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شهر شعبان شهر اخلري والعطاء، ومجيع أشهر السنة هي أشهر عطاء ونعم 
يغدقها اهلل علينا بال حدود، ألّن خزائنه ال تعرف معنى للحدود، و من أهم 
هذه النعم أن حبى اهلل البشرية بنعمة أهل البيت )عليهم السالم(، فوالدة سيد 
الشهداء اإلمام احلسني)عليه السالم( يف الثالث من شعبان ووالدة أخيه أبي 
الفضل العباس يف الرابع منه ووالدة اإلمام السجاد)عليه السالم( يف اخلامس 

من هذا الشهر مع تفاوت سيّن والداتهم )عليهم السالم(
فهذه األنوار الثالثة لو استعرضنا بشكل سريع آثارهم لوجدنا كّل ما ننعم 
به اليوم هو من فتات موائدهم الروحية واملادية، فكلهم عطاء للبشرية مجعاء 
مل يدخروا جهدًا إال ووّظفوه خلدمة الناس يف حياتهم وآثارهم املباركة باقية 
بعد شهادتهم، مل يعملوا لدنياهم بل كانوا يتاجرون مع اهلل جتارة جّرت هلم 

الفوز يف الدنيا واآلخرة.
األحرار  وأبي  الشهداء  سيد  بوالدة  علينا  اهلل  أنعم  شعبان  شهر  ذكرى  يف 
اإلمام احلسني)عليه السالم(، وما عسانا أن نقول حبق هذه الشخصية اليت 
أصبحت رمزًا للحرية والدفاع عن احلقوق املغتصبة، ومشعاًل أنار الدرب أمام 
األحرار على مّر العصور ضّحى بكل ما ميلك من أجل أن حنيى أعزاء برؤوٍس 
شاخمة ال تعرف الذل واهلوان وقد سّطر املسلمون مالمحًا كبرية بربكة دماء 
اإلمام احلسني)عليه السالم(،  وآخرها ملحمة الدفاع عن املقدسات يف العراق 
وقصص البطولة باتت عنوانًا حيتذى بها يف بقاع العامل، وهكذا والدة اإلمام 
السجاد)عليه السالم( إذ أكمل مسرية أبيه احلسني)عليه السالم( وقارع الظلم 
والطغاة باإلفصاح عن احلقائق اليت كانت مغّيبة عن الكثري من الناس، وبعد 
للحرية  طريقًا  ومناجاته  أدعيته  خالل  من  دوره  سياسته  أبيه كانت  شهادة 

وللعبودية اخلالصة هلل عزوجل.
أّما والدة أبي الفضل العباس)عليه السالم(، فهي األخرى نعمة جليلة مّن اهلل بها 
علينا لكي نرى كيف استطاع رجٌل غري معصوم أن يؤدي هذا الدور الكبري 
والذي بات عنوانًا للثبات والوفاء والتضحية وترجم لنا املعنى احلقيقي لألخوة 

احلقيقية.
فسالٌم عليهم يوم ُولدوا ويوم استشهدوا ويوم يبعثون أحياًء عند مليك مقتدر، 
ولو جزًء يسريًا من  لنحيي  آثارهم  نتعقب  و  إال أن حنذوا حذوهم  وما علينا 
سريتهم العطرة، كما عاش الكثري من الرجال سريتهم وكانت خوامت أعماهلم 

إىل خري.
اللهم ثبتنا على حمبتهم، وارزقنا زيارتهم يف الدنيا وشفاعتهم يف اآلخرة، إّنك 

مسيع الدعاء.

أنوار يف سماء اإلنسانية
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حصول كتاب )الشيعة والتشيع( على املركز الثالث 
يف مهرجان الكتاب السنوي للحوزة العلمية يف مدينة 

قم املقدسة

السالمة املهنية والصحة والبيئة تنجز حملة واسعة 
لتطهري وتعقيم املدينة القديمة 

األمني العام للعتبة العلوية يطلع على التقدم 
الحاصل يف مشاريع البنى التحتية بمزرعة فدك 

غرب النجف األشرف

يف ذكرى شهاد اإلمام علي الهادي
أقسام العتبة العلوية تقدم خدماتها للزائرين 

الوافدين إىل مدينة سامراء

إعداد:
شعبة األخبار .. وكالة الميزاب االخبارية

حيدر رزاق شمران
خضر عباس كريم

اسامة الياسري
عقيل غني جاحم

عادل غثيث
شهاب العكايشي

سامي العبودي
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رسول عبيد



حصل كتاب )الشيعة والتشيع( للمؤلف حممد جواد مغنية باللغة 
األوردية والذي ترمجه من العربية املرتجم السيد نذر عباس احلسين 
الشؤون  لقسم  التابع  للرتمجة  املؤمنني)ع(  أمري  مركز  النجفي يف 
الفكرية والثقافية يف العتبة العلوية املقدسة، على املركز الثالث يف 
املهرجان السنوي احلادي والعشرين للحوزة العلمية يف قم املقدسة.

وذكر مدير املهرجان: أّن عدد الكتب املشاركة يف هذا املهرجان 
بلغ ألف كتاب وقد حاز هذا الكتاب على املركز الثالث من بني 
هذا العدد الكبري من املشاركني، فيما حصل املرتجم على لوحة 

تقديرية تثمينًا هلذا اجلهد املتميز الذي بذله يف ترمجته للكتاب.
وتاريخ  وأصول  التشيع  تاريخ  حول  الكتاب  هذا  مواضيع  وتدور 

الشيعة منذ فجر التاريخ اإلسالمي وإىل عصرنا احلديث.
اىل ذلك أشار مسؤول مركز أمري املؤمنني )عليه السالم( للرتمجة 
األستاذ رياض اخلزرجي إىل اجلهود الكبرية اليت يبذهلا املركز 
يف ترمجة الكتب اليت تتمحور مضامينها حول تاريخ أهل البيت و 

السرية العلوية املقدسة.
يذكر أّن هلذا املرتجم عناوين متعددة يف هذا املضمار ترمجها من 

اللغة العربية إىل اللغة األوردية.

العلوية  العتبة  يف  والفنية  اهلندسية  الشؤون  قسم  كوادر  أعلنت 
صيانة  )مركز  مشروع  يف  اإلجناز  نسب  وصول  املقدسة 

االلكرتونيات( واملتكّون من ثالثة طوابق اىل )%80(.
وقال املهندس املشرف على املشروع حيدر قاسم عبد املهدي: بتوجيه 
وإشراف مباشر من قبل السيد األمني العام للعتبة العلوية املقدسة 
اهلندسية  الشؤون  قسم  يواصل  راضي،  الشيخ  يوسف  املهندس 
بلغت  إذ   ) العمل مبشروع )مركز  صيانة االلكرتونيات  والفنية 
)250م2(،  مساحة  على  يقع  والذي   ) حبدود)%80  االجناز  نسب 

ويتكون من ثالثة طوابق .
إىل  مقسمة  املشروع كانت  األعمال يف  إن  املهدي:  عبد  وأضاف 
مراحل عدة واملتبقي يتعلق  بأعمال اإلنهاءات كالصباغة والسقوف 
الثانوية والديكور واإلكساء مبادة الكرانيت فضال عن أعمال 

التغليف اخلاصة بواجهة البناية.
ويتمثل املشروع بــ)السرداب والطابق األرضي والطابق األول( حيث 
العتبة  إىل  التابعة  والشعب  األقسام  يتم إجنازه مبشاركة خمتلف 
وقسم  اهلندسية   الصيانة  وقسم  الكهرباء  قسم  ومنها  املقدسة 

التربيد وغريها .

حصول كتاب )الشيعة والتشيع( على املركز الثالث يف مهرجان 
الكتاب السنوي للحوزة العلمية يف مدينة قم املقدسة

نسب انجاز متقدمة يشهدها مشروع مركز 
صيانة اإللكرتونيات

أعلن قسم املبيعات يف العتبة العلوية املقدسة عن افتتاحه 
االلكرتوني  الدفع  ببطاقات  اخلاصة  املنافذ  من  لعدد 

)ماسرت كي(.
وقال رئيس القسم كرار اجلواهري: ارتأت االمانة العامة 
للعتبة العلوية املقدسة  أن تباشر بفتح منفذ واحد حيتوي 
على 7 صناديق كمرحلة أوىل واملرحلة القادمة سيتم فتح 
مساعدة  هو  منه  الغاية  القبلة  باب  جهة  من  آخر  منفذ 
العام  للصاحل  خدمة  مستحقاتهم  الستالم  املستفيدين 

ومدينة النجف االشرف. 
وأشار اجلواهري: إن العتبة العلوية املقدسة باشرت مسبقًا 
بإصدار بطاقة الدفع اإللكرتوني )ماسرت كي ( ملنتسبيها 
واليت تعترب من بطاقات الدفع اإللكرتوني املهمة حاليًا يف 

العامل  بصورة عامة ويف العراق بصورة خاصة.
والغرض من استخدام بطاقة ) ماسرت كي ( هو مواكبة 
التطور يف العامل حيث انها تستخدم يف التسوق اإللكرتوني 
فضال عن سهولة استالم الرواتب من اي منقذ خارج او 

داخل البلد .

العتبة العلوية تفتتح منافذ بطاقات 
الدفع االلكرتوني )ماسرت كي(
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تفقد األمني العام للعتبة العلوية املقدسة املهندس يوسف الشيخ راضي 
األعمال ومراحل اإلجناز احلاصلة يف خمتلف مشاريع البنى التحتية 
املقدسة،  للعتبة  التابعة  النجف األشرف  مبشروع مزرعة فدك غرب 
برفقة رئيس قسم الزراعة والثروة احليوانية وعدد من املختصني من 

مالكات القسم.
األعرجي  املهندس مصطفى  القسم  رئيس  قال  الزيارة   طبيعة  وعن 
للحبوب  الزراعية  العمل يف املساحات  الزيارة تفقد مواقع  : تضمنت 
واألعالف وحمطات األغنام واالطالع على مراحل االجناز يف حمطة 
االبقار، كما اطلع على العمل احلاصل يف موقع املشتل املركزي، 

وموقع إنتاج اخلضروات ومعمل انتاج األمسدة الزراعية السائلة.
وأكمل  األعرجي: كما اطلع األمني العام للعتبة املقدسة على مراحل 
االجناز األخرية يف معمل إنتاج أعمدة الــ )PRC( يف املدينة الصناعية 

التابعة للمزرعة، واملراحل النهائية يف معمل البسرتة للحليب ومشتقاته، 
والوقوف على بساتني النخيل والفاكهة املتداخلة .

هذا وأبدى األمني العام توجيهاته ورؤية األمانة العامة بشأن إكمال 
اجناز  املؤمل  من  واليت  املزرعة  مشاريع  عموم  احلاصلة يف  التوسعة 

أغلب املساحات الزراعية فيها مع نهاية العام احلالي .

العتبة العلوية املقدسة تطلق حملة واسعة لتوزيع بروشورات توعوية صحية 
للوقاية من األمراض االنتقالية

األمني العام للعتبة العلوية املقدسة يطلع 
على التقدم الحاصل يف مشاريع البنى التحتية 

بمزرعة فدك

للعتبة  التابع  والبيئة  والصحة  املهنية  السالمة  قسم  يف  العاملة  الكوادر  استنفرت 
العلوية املقدسة، بكافة شعبه ووحداته وجبميع اجلهود واالمكانيات وبالتنسيق مع 
األقسام املعنية يف العتبة املقدسة والدوائر ذات الشأن يف حمافظة النجف األشرف، 
حبملة توعوية صحية تثقيفية للوقاية من األمراض االنتقالية والتعريف بطرق الوقاية 

من فايروس كورونا.
وقال رئيس القسم املهندس علي الغريفي: تضمن برنامج القسم عدة إجراءات منها 
والفلكسات  والربوشورات  الفولدرات  توزيع  تضمنت  واسعة  صحية  توعوية  محلة 
ويف مجيع حمافظة  الكرام  والزائرين   ، املقدسة  العتبة  منتسيب  على  التعريفية  
صحة  دائرة  تزويد  ومت  احملافظة،  يف  البعيدة  املناطق  سيما  ال  األشرف  النجف 
احملافظة بأعداد كبرية منها لتوزيعها على أبناء احملافظة باخلصوص املناطق البعيدة 

واملدارس.
صحة  دائرة  مع  والتعاون  بالتنسيق  تنفيذه  مت  التوعوي  الربنامج  الغريفي:  وأضاف 
النجف األشرف، ووفق االرشادات والتوعية والتثقيف الصحي املعتمد من قبل منظمة 

الصحة العاملية.
كما مت التنسيق مع قسم االعالم وبإشراف مباشر بنشر تلك التوصيات التوعوية 
املقدسة،  للعتبة  التابعة  واملسموعة  واملقروءة  املرئية  اإلعالم  وسائل  على  والتثقيفية 

وعلى مدار 24 ساعة متواصلة.
وأكد الغريفي: إن مجيع الكوادر مستنفرة لغرض التوعية والتثقيف الصحي حول 

الفايروس ألهمية التعرف على سبل الوقاية وجتنب االصابة به.

باشرت الكوادر اهلندسية يف العتبة العلوية املقدسة أعماهلا بتنفيذ 
ضمن  وذلك  احلولي،  منطقة  يف  واآلليات  الورش  خمزن  مشروع 
سلسلة من املشاريع اليت تنفذها العتبة املقدسة لالرتقاء مبستوى 

العمل.
وقال مدير املشروع املهندس املدني أمري ميثم :حبسب  توجيهات 
العلوية املقدسة املهندس يوسف الشيخ راضي  للعتبة  العام  األمني 

الورش  خمزن  مجلونات  مبشروع  العمل  باشرنا  القسم،  ورئيس 
واآلليات والذي تقدر مساحته بــ ١500مرت مربع«.

وأضاف: إن األعمال اجلارية تتمثل بتهيئة الطبقة الرتابية للمشروع 
والقوالب  والتسليح  باألوزان  السبيس  فرش  أعمال  إىل  باإلضافة 
األرضية  بصب  املباشرة  قبل  للمخزن،  الكونكريتية  للقواعد 

بالكونكريت اليت تستند عليها اهلياكل احلديدية .
وكانت العتبة العلوية قد افتتحت جممع الورش مطلع العام احلالي 
لعرض  ومعرض  للعتبة  واحلرفية  الصناعية  الورش  على  وحيتوي 

املنتجات اليت تنتجها أيادي احلرفيني من منتسيب العتبة .

الكوادر الهندسية تباشر العمل بمشروع 
مخزن الورش واآلليات 
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باشر قسم التربيد وامليكانيك يف العتبة العلوية املقدسة 
بتنفيذ خطته اخلاصة بتنصيب أجهزة التربيد يف نقاط 

التفتيش الرئيسة لدخول الزائرين.
بتوجيه  اخلالدي:  مهدي  املهندس  القسم  رئيس  وقال 
واستعدادا  املقدسة  العلوية  للعتبة  العامة  األمانة  من 
أجهزة تربيد  بتنصيب  باشرنا  الصيف  الستقبال فصل 
املنافذ  من  تعد  اليت  الرئيسة  التفتيش  لكرفانات 

احليوية واملهمة ملوقعها عند مداخل املدينة القدمية«.
حديثة  بتقنيات  تعمل  األجهزة  إن  اخلالدي:  وأضاف 
تدوير  لتحقق  معينة  بنسب  جمدد  هواء  نسب  توفر 
اهلواء بصورة مستمرة، حيث حيتوي كل مدخل على 
وان األعمال شارفت  )١0( طن،  الواحد  جهازين سعة 

على االنتهاء ونسبة االجناز فيها 90 %.
هذا ومت تنصيب األجهزة يف كرفانات تفتيش )شارع 
وشارع  الصادق,  اإلمام  وشارع  العابدين,  زين  اإلمام 
عند  وكذلك  أمجعني,  عليهم  اهلل  صلوات  الرسول, 
وشارع  الطوسي،  وشارع  اجلواهري،  شارع  مدخل 
احلمامي، حيث ستعمل على راحة املنتسب والزائر على 

حٍد سواء .

قسم التربيد وامليكانيك يف العتبة العلوية املقدسة يباشر بتنفيذ 
خطته الخاصة بفصل الصيف

السالمة املهنية والصحة والبيئة تنجز حملة واسعة لتطهري وتعقيم املدينة القديمة 
يف  العاملة  امليدانية  الكوادر  أجنزت 
والبيئة  والصحة  املهنية  السالمة  قسم 
امليدانية  محلتها  من  األوىل  املرحلة 
لتعقيم وتطهري أرجاء املدينة القدمية يف 

النجف األشرف.
القسم  رئيس  قال  احلملة  طبيعة  وعن 
نفذت  احلملة  الغريفي:  علي  املهندس 
بتوجيه من األمانة العامة للعتبة العلوية 
التعفري  برنامج  وتضمنت  املقدسة، 
الوقاية  اىل  يهدف  الذي  والتطهري 
وهي  واألوبئة  االنتقالية  األمراض  ضد 
استمرار لربنامج القسم الدوري املستمر 
استعدادا  وأيضا  الوقائية  محالته  يف 
الستقبال الزائرين احملتفلني بوالدة أمري 

املؤمنني )عليه السالم ( امليمونة.
وأضاف الغريفي: احلملة مشلت الشوارع 
الشريف  احليدري  بالصحن  احمليطة 
واألسواق املختلفة واملساجد القريبة من 

احلرم العلوي الطاهر، كما مشلت احلملة األرجاء الكاملة ملشروع 
صحن فاطمة عليها السالم.

من جانبه، قال رئيس الكيمياويني مسؤول شعبة البيئة يف القسم 
علي احلبوبي: إنه ضمن برنامج القسم امليداني للوقاية من خمتلف 
الفريوسات عموما وفريوس كورونا باخلصوص ، أجنزت كوادرنا 
امليدانية يف شعبة البيئة وبالتعاون والتنسيق مع شعبة الدفاع املدني 
بالقسم املرحلة األوىل من محلة تطهري وتعقيم أرجاء املدينة القدمية 

يف النجف األشرف.

وأوضح احلبوبي : احلملة مبرحلتها األوىل مشلت األسواق والشوارع 
الرئيسة املؤدية اىل حرم مرقد أمري املؤمنني ) عليه السالم( واملنطقة 

احمليطة بالصحن احليدري  .
وتابع مت استخدام مجيع املعقمات اليت أوصت بها منظمة الصحة 
العاملية واليت تضمنت تراكيز حمددة للمواد املستخدمة من مناشئ 
األشرف  النجف  مدينة  أبناء  محاية  يف  للمساهمة  رصينة  عاملية 
)عليه  املؤمنني  أمري  مرقد  بزيارة  للتشرف  إليها  الوافدين  وزائريها 

السالم(.
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قسم الورش ينفذ مجموعة من أعمال 
الحدادة لعدد من املشاريع

إدخال منظومة صوتية حديثة إلرشاد 
التائهني بلغات متعددة

العتبة  يف  اإللكرتونية  املعدات  وصيانة  الصوتيات  قسم  استحدث 
العلوية املقدسة وحدة متكاملة تعنى مبكربات الصوت ضمن حميط 

الصحن الشريف ليتم النداء من خالهلا بلغات متعددة.
وقال مسؤول شعبة إرشاد التائهني مصطفى جبار حمسن الفتالوي :مت 
استحداث الوحدة اليت تضم جمموعة كبرية من )السبيكرات( ليتم 
االوردو,  االنكليزية,  متعددة كـ)الفارسية,  بلغات  النداء من خالهلا 
الرتكية(، من خالل منظومة حديثة تتميز بنقاء صوتي عالي اجلودة، 
يتم  ومل  فقط  الشريف  الصحن  النداء يكون يف حميط  أن  منوها 
إدخاهلا داخل الصحن الشريف من أجل احلفاظ على روحانية املكان 

وقدسيته .    
اإللكرتونية  املعدات  وصيانة  الصوتيات  قسم  رئيس  بنّي  ذلك  اىل 
سعيد احلكيم، حول هيكلية القسم قائال: يتكون القسم من عدة 
مع جمموعة  مباشر  هلا متاس  اليت   ) الصوتيات  )شعبة  منها  شعب 
, والشؤون الدينية ، وهيأة املواكب  من األقسام كــ)قسم اإلعالم 

احلسينية (.

األقسام  من  جمموعة  اىل  الصوتيات  شعبة  عمل  يقسم   « وأكمل 
الثانوية  فهناك منظومات داخلية وخارجية، باإلضافة إىل الكونرتول 
املركزي الذي يتكون من - املنظومة الداخلية ، واملنارات الطاهرة ، 
ومنارة الساعة - فضال عن الشعبة اإلدارية اليت تعنى باألمور اإلدارية 

للمنتسبني .

التابعة اىل قسم الشؤون اهلندسية  التأسيسات الصحية  أجنزت شعبة 
الرذاذ يف  األعمال اخلاصة مبراوح  املقدسة  العلوية  العتبة  والفنية يف 
استعدادا  الصيانة  أعمال  من  كجزء  املطهر  العلوي  الصحن  حميط 

لفصل الصيف .
وقال مسؤول الشعبة املهندس عقيل مشس علي: إنه بتوجيه من السيد 
األمني العام للعتبة العلوية املقدسة ورئيس قسم الشؤون اهلندسية  مت 
الرئيسية  املاء  أنابيب  شبكة  خلطوط  الصحية  التأسيسات  إكمال 
مبراوح الرذاذ بواقع مثانية خطوط خاصة مبراوح صحن الرسول )صلى 
اهلل عليه وآله( وصحن فاطمة، وصحن اإلمام احلسن، واإلمام احلسني 

)عليهم السالم( باإلضافة اىل املراوح الداخلية للحرم الطاهر.
وأكمل : تعد عملية التأسيس ضمن اجلهود واالستعدادات ملوسم الصيف 
وارتفاع درجات احلرارة حيث تكاثفت اجلهود بالتوازي مع العمل على 

تأسيس شبكة األنابيب اخلاصة خبزانات وجلرات وضواغط املاء .
هذا وأعلن قسم التربيد وامليكانيك يف العتبة العلوية املقدسة يف وقت 
سابق عن خطته ملوسم الصيف بتنصيب عدد من أجهزة التربيد يف نقاط 

باشرت كوادر شعبة احلدادة التابعة إىل قسم الورش يف العتبة التفتيش احمليطة باحلرم وأماكن أخرى.
العلوية املقدسة بتنفيذ جمموعة من أعمال احلدادة يف املشاريع 

التابعة إىل العتبة املقدسة.
وقال مسؤول القسم املهندس عباس جواد: إن األعمال مشلت 
نسبة  ووصلت  فدك،  مزرعة  لألبقار يف  إنشاء مشروع حملب 
االجناز اىل 90%، ومجلون قسم التربيد وامليكانيك واجلملون 

التابع إىل قسمنا، إذ وصلت نسبة االجناز فيه حنو 50 %.
مسقف  بأعمال  املباشرة  مت  أضاف:  األخرى  األعمال  وعن 
الكيسبان اخلاص بغرف مولدات الكهرباء الذي يتكون من 
ثالث مسقفات, وكذلك باشرنا مبسقفات الكيسبان التابعة 
إىل مجلون قسم الشؤون اهلندسية , وإكمال اهليكل احلديدي 

ملنظومة التعطري يف الركن اجلنوبي من الصحن الشريف.

تأسيس شبكة من األنابيب لتغذية مراوح 
الرذاذ املحيطة بالحرم العلوي

alwelayh.com
13



مبناسبة ذكرى شهادة اإلمام علي اهلادي )عليه السالم( شاركت 
العتبة العلوية املقدسة بتقديم خمتلف اخلدمات للزائرين الكرام 

يف مدينة سامراء بعد ان مت تشكيل جلنة خدمية مشرتكة 
العسكرية  للعتبة  العامة  األمانة  مع  والتنسيق  بالتعاون 
املقدسة، شارك فيها منتسبو أقسام )الشؤون اخلدمية، 
العلوية  العتبة  ومضيف  الداخلي،  النظام  وحفظ 
اآلليات  وصيانة  واآلليات،  اإلعالم،  وقسم  املقدسة، 
اخلدمات  أفضل  تقديم  أجل  من  الثقيلة(  واملعدات 

للزائرين الكرام.
معاون  قال  اآلليات  قسم  قدمها  اليت  اخلدمات  وعن 

رئيس قسم اآلليات عادل عرييب: بتوجيه من األمانة العامة 
للعتبة املقدسة ممثلة باألمني املهندس يوسف الشيخ راضي  

خبدمة  للمشاركة  أقسام  عدة  من  مؤلفة  جلنة  تشكيل  مت 
الزائرين بهذه املناسبة«.

اخلدمات  قسمنا  رفد  أوضح:  العمل  وآلية  القسم  مشاركة  وعن 
مناطق  الزائرين من  بنقل  اآلليات ساهمت  أنواع من  بعدة  املقدمة 
العسكريني  اإلمامني  من حرم  القريبة  املناطق  اىل  األمين  القطع 
)عليهما السالم(، بعدد ١5 آلية، كما مت تقديم اخلدمات باآلليات 
احلوضية اليت محلت املياه النقية الصاحلة للشرب واملياه اخلاصة 

بأعمال التنظيف ورفد املواكب احلسينية مبياه بالطبخ.
بآليات  للزائرين  املقدمة  اخلدمات  دعم  مت  كما  عرييب:  وتابع 
ختصصية لرفع النفايات، مع مشاركة قسم صيانة اآلليات الثقيلة 
للحوم  الناقلة  والربادات  املتنقلة  الصحية  اجملمعات  وسحب  لنقل 

والفواكه وغريها من األطعمة اليت مت تقدميها للزائرين .
وقال سالم أمحد من قسم الشؤون اخلدمية: عملت كوادر الشؤون 
اخلدمية يف العتبة العلوية على تقسيم عملها ضمن فريقني 
بتنصيب  األول  الفريق  باشر  ميدانيني، 
عتني  جممو

الشوارع  يف  صحيتني 
مرقد  اىل  املؤدية  الرئيسية 
العسكريني)عليهما  اإلمامني 

السالم(.
 وأضاف »أما اجلزء الثاني متثل بتقديم املساعدة واإلسناد اىل قسم 
تأهيل  جمال  يف  املقدسة  العسكرية  العتبة  يف  اخلدمية  الشؤون 
أرجاء احلرم الطاهر وبقية األروقة الطاهرة يف مرقد العسكريني 

)عليهما السالم(.
وعلى صعيد ذي صلة قال معاون رئيس قسم املضيف أثري التميمي 
يف تصريح له: باشرت كوادرنا ومنذ اليوم األول لتوافد الزائرين 
قبل حلول يوم الزيارة، بتقديم ثالث وجبات تضمنت )5( آالف وجبة 
لتتزايد مع توافد مجوع الزائرين لتصل اىل )١5( ألف وجبة يف يوم 
إحياء املناسبة األليمة ختللها توزيع املياه النقية والفواكه والعصائر 
واأللبان، مع توزيع القهوة العربية يف مكان ضيافة خاص للزائرين«.

بالتعاون  للزائرين  الضيافة  خدمات  تقديم  »مت  التميمي  وأكد 
العتبة العسكرية املقدسة من خالل مبادرة  والتنسيق مع مضيف 
إدارته بتسليمنا املطبخ املركزي منذ يوم 29 مجادي اآلخرة، ومتت 

املباشرة من قبل كوادرنا بتقديم وجبة إفطار للصائمني«..

يف ذكرى شهاد اإلمام علي الهادي
أقسام العتبة العلوية املقدسة تقدم خدماتها 

للزائرين الوافدين إىل مدينة سامراء
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إعداد:
عبد احلسن الشافعي

محود الصراف
رياض جميد علي

النظام اإلداري عند أمري يف رحاب اإلمام علي)عليه السالم(
املؤمنني)عليه السالم( مالمح التفسري يف نهج البالغة



اجتمعت يف صفاته األضداد: 
الفّذة  الشخصية  أغوار هذه  من خالل سرب 
تتكشف جوانب متضادة يف صفاتها يندر أن 
وجيندل  الشجعان  يبارز  فالذي  لبشر،  جتتمع 
الفرسان ولُه صوالت مشهودة يف مجيع احلروب 
قاسيًا  قلبًا  جواحنِه  بني  حيمل  أن  الُبدَّ  واملغازي 
واخلشونة  الشراسِة  إىل  هي  وطباعًا  كالصخر، 
والتيه والكرب أقرب، بينما صفات ذوي الزهد والعبادة 
على النقيض من ذلك كأن يكونوا ذوي رّقٍة ولطٍف 
بن  علي  شخصية  يف  اللبيب  ميعن  وحينما  وتواضع، 
أبي طالب )عليه السالم( سريى كل العجب، ويلمس 
شخصيًة نادرًة يف صفاتها، سريى اجتماع األضداد فيه؛ 

لذا قال الشاعر صفي الدين احللي:
مُجعـَـْت يف صفاِتـَك األضداُد*فلهــذا عزت لَك األنــــداُد
زاهٌد، حاكٌم، حليٌم، شجاٌع  * ناسٌك، فاتٌك، فقرٌي، جواُد
خلـــٌق يشبه النسيم من الّلطِف * وبـــأٌس يــــذوُب منُه اجلالُد

يف رحاب اإلمام علي)عليه السالم(

   إعداد: رياض أمحد حممد تركي 
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)عليه السالم(. فألـتفت إىل الواقدي الذي قال: إني أحفظ منها 
مبقدار ماعند أبي يوسف. فقال هلم الرشيد: إنَّ الذي عندكم 
فرغب   .!!! بعيين  لُه  فضيلًة  رأيت  ولكيّن  مسموعة  فضــائل 
بن  يوسف  لي  هارون: كتَب  فقال  مايقول.  اجلميع يف مساع 
احلجاج والي دمشق بأنَّ أحد اخلطباء كان يعادي عليًا )عليه 
دائمًا يف ُخطبه، وكّلما نصحتُه وهددتُه مل  السالم( ويشتمُه 
إىل  باخلطيب  يبعث  أن  لوالي دمشق  ذلك. فكتبت  معُه  ينفع 
تعادي  ملاذا  لُه:  وقلت  نصحتُه  هنا  إىل  بِه  جاؤوا  فلما  بغداد، 
بأمٍر  َقَتَلُهم  لقد  لُه:  قلت  وأجدادي.  آبائي  َقَتَل  إّنُه  قال:  عليا؟ 
من اهلل ورسوله )صلى اهلل عليه وآله(. قال اخلطيب: على كِل 
حال فِإّني أبغض عليًا وُأعاديه !!.فَأمرُت أْن جُيَلد، وألقيُت بِه 
يف السجن، فلما منُت تلك الليلة رأيُت يف املنام وكأنَّ السماء 
وبعدُه  وآله(  ونزَل منها رسول اهلل )صلى اهلل عليه  إنشّقت  قد 
علي بن أبي طالب)عليه السالم( ثم الزهراء واحلسن واحلسني 
)عليهم السالم ( ورأيُت جربائيل ينـزل معهم، وجاء اجلميع إىل 
قصري، وكان بيد جربائيل كؤوس املاء املعني وأخذ رسول اهلل 
)صلى اهلل عليه وآله( يدعو شيعة علي بأمسائهم واحدًا واحدًا، 
القـصر  يف  متواجدين  كانوا  شخص  آالف  مخسة  بني  فمن 
وأطرافـه ذكر رسـول اهلل )صلى اهلل عليه وآله( أمساء أربعني 
فسقاهم  لعلـي،  املوالني  من  بأّنهم  ُعرفوا  ممن  منهم  شخصًا 
)عليه  علي  التفَت  الوقت  ذلك  ويف  املاء،  ذلك  من  اهلل  رسول 
السالم( إىل رسول اهلل )صلى اهلل عليه وآله( وقال لُه: أاَل تسأل 
الدمشقي ماالذي فعلتُه معُه؟ فجاؤوا باخلطيب  هذا اخلطيب 
فقال لُه الرسول)صلى اهلل عليه وآله(: أاَل تستحي وختجل من 
عملك؟ الّلهم إجعلُه من املمسوخني. وفجأًة صاَر اخلطيب على 

شكل كلب !!
بأن  وأمرتُه  اخلادم  مسرور  وناديت  مرعوبًا،  فاستيقظت     
يف  رأيتُه  مبا  وُأخربُه  أنصحُه  أن  أردُت  وقد  باخلطيب.  يأتيين 
احللم، ولكن اخلادم رجع وهو يقول: ال أثر للخطيب يف السجن 
سوى كلب !!.قلت: هو ذاك ائتين بِه. فكانت مجيع أعضاء 
اخلطيب قد ُمسخت على شكل كلب إاّل أذنيه فقد بقيتا على 
حاهلا عربًة لآلخرين. فعندما جاؤوا بِه. قلت: هل رأيت غضَب 
ثم قال هارون ملن حولُه من  أنت من علي؟  اهلل عليك؟  فأيَن 
العلماء وأنا اآلن مجعتكم لرتون بأعُينكم أفضلية علي )عليه 
املمسوخ  اخلطيب  بذلك  فجاؤوا  بِه  يأتوا  بأْن  فَأمَر  السالم(. 
َس رأسُه !! فقال الشافعي:  جيّرونُه بسلسلة يف رقبتِه وقد نكَّ
إنَّ هذا اخلطيب قد حلَّ بِه غضب اهلل َفـُمِسَخ، والميكنُه البقاء 
أكثر من ثالثة أيام فأخرجـوه من هنا بسرعٍة قبل أن يصيبنا 
بالٌء منه. فأرجعوا ذلك اخلطيب إىل سجنِه. ومل متِض مّدة حتى 
مسعوا صوتًا ُمرعـبًا من السجن، حيث أصابت السجن صاعقًة 

فهدمتُه على رأسِه وأحرقت جسده.

العبـــاُد مثلهــــنَّ  حـــاَز  وال   * قط  بشٍر  يف  مجعنَّ  مـا  شيــــٌم 
وزادوا فزانـــوا  بأقــواهلــــم   * أقواٌم  فيـــَك  تعــّمقـَـْت  فلــهــذا 
وصـــــاُد يـــس  وآل  وطــــه   * يٌس  فضلَك  صفاِت  يف  وَعَلـت 
احُلسـّــاُد بفضــــلَك  فأقـــّرت   * معجزاٌت  للورى  منك  ظَهـَرْت 
امُلستجـــاُد والصـــهــُرواألُخ   * العمِّ  وابُن  والصنو  النيُب  أنَت 
اإلنـتقـــــاُد فــــأخــــطـــأ  وإاّل   * آلخــاُه  النــيُب  مثــلك  رأى  لو 

 
فهو الشجاع الذي شهدت له سوح الكفاح بالقدح املعّلى، إاّل أّن 
طباعه تفيُض رّقًة وعذوبًة وتواضعًا، فهو - مثاًل- كثري الصفح 
حتى عن ألد أعدائه وخصومه الذين شهروا عليه السيوف، فقد 
بن  اهلل  وعبد  احلكم  بن  مروان  وعن  اجلمل  أهل  عن  صفَح 
الزبري، حينما ظفر بهم وهو القادر على التنكيل بهم، وكان 
يف مجيع حروبِه يوصي أصحابه بأن اليتبعوا مدبرًا والجيهزوا 
على جريح، وحينما استوىل جيش الشام يف معركة صفني على 
املاء منعوا صحَبه من ورودِه، فحمل عليهم وكشفهم عن املاء 
ومسح هلم بأن يردوا املاء وهذا منتهى الصفح واخللق الكريم. 
علي  من  بنفـسِه  ثقًة  أصـدق  رجاًل  النيب)ص(  بعد  أرى  ولست 
من  ينطلق  كان  وأعماله  أقواله  مجيع  ففي  السالم(،  )عليه 
منطلق الوثوق بالنفس، وهو القائل: )) التزيدني كثرة الناس 
ج362/97(  االنوار  وحشة(()حبار  عين  والتفرقهم  عّزة  حولي 
ألن العّزة التأتي بكثرة الناس من مؤيدين ومناصرين؛ إمّنا تأتي 
العّزة لإلنسان كّلما كان قريبًا من رضا اهلل )سبحانه وتعاىل(، 
ال يف رضا الناس وإرضائهم على حساب رضا اهلل تعاىل. وقوله 
)عليه السالم(: )) التستوحشوا من طريق احلق لقّلة سالكيه((
)وضوء النيب ج334/2(، إمّنا يقول ذلك حيث يعلم علَم اليقني 
أّنه على حق الحييد عنه قيد أمنله، فلم يزاوله الشك يف ذلك 
أبدًا فكان ضمريُه مستقرًا حتى يف أحلك الظروف واملصاعب 

واألهوال. 
      فكان ينظر إىل األمور مبنظار طبيعي خاٍل من الريبة 
النفسي،  التكامل  ظواهر  من  وهذِه  والطرية،  والفزع  والشك 
نفٌر،  بيعتِه  عن  ختّلَف  باخلالفة  بويع  حينما  ذلك  لرتى  وإّنك 
فحاول أصحابه أن جيربوهم على البيعة وإاّل ضربوا أعناقهم، 
أبى هذا األسلوب وخّلى سبيلهم  السالم(  )عليه  اإلمام  ولكن 

ومل يرغمهم على بيعته وزيادًة على ذلك أصبَح كفياًل هلم. 

فضائل علي )عليه السالم(:
َع هارون الرشيد مايقارب من سبعني        يف أحد األيام مَجَ
إلتـفت  بهم،  املقام  إستقرَّ  وحينما  العلماء،  من كبار  شخصًا 
هارون إىل الشافعي وسألُه: كم حفظَت من األحاديـث النبـوية 
يف فضائل علي بن أبي طالب )عليه السالم( ؟ قال الشافعي: 
ذكر  من  أخاف  قال:  ؟  هي  كم  هارون:  قال  جدًا.  كثري 
عددها. سألُه هارون:  وممـن ختاف ؟ قال: منك. قال هارون: 
ْف. قال: أربعمائة حديث أو مخسمائة. ثم سأَل ذلك  قل والخَتَ
الرشيد  فألتفت  حديث.  ألف  من  أكثر  فقال:  آخر.  شخصًا 
إىل أبي يوسف فقال: الُتـحصى، أحفظ منها مخسة عشر ألف 
حديث ُمسَند ومخسة عشر ألف حديث ُمرَسل يف فضائل علي 
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قال اهلل يف حمكم كتابه: 
َعُل  )اهلّلُ َأْعَلُم َحْيُث َيْ

ِرَساَلَتُه( -األنعام/124- آية 
حق وصدق وردت على ألُسن 

الكثري مّمن عاصر آل بيت 
الرسول )صلى اهلل عليه وآله( 

فشاهد ومسع أمثولة اإلنسانية 
املتجسدة فيهم واستكماهلم 
جوانب العلم واخللق واألدب 

وموافقة قوهلم للعمل، فصاروا 
أمنوذجًا وقدوة الفرد اإلنساني 
األكمل، فاتبعهم ذوو العقول 

واإلنصاف عن قناعة وإثبات 
فأهلموهم معاني اإلنسانية الغّراء 

وقادوهم حنو مستقيم الصراط 
وملؤوا أوعيتهم مبعني الفرات 

وسقوهم سلسبيل الزالل حًبا فيهم 
وأثرة منهم واختاروا للمسؤولية 
أهلها وللعلم محلته وللمناصب 

رجاهلا، ومل مييزوا بني أفراد 
اجملتمع إال مبا متيز أفراده به من 

ملكات وطاقات،

النظام اإلداري

عند أمري املؤمنني)عليه السالم(
زيد الحلو

 العدد 138- لشهر شعبان 1441ـه
18



النبوي،  واملنهاج  القرآني  املنهج  السالم( رعاة  البيت)عليهم  فأهل 
وضعوا نظام احلياة بأدّق تفاصيله، وشّرعوا قوانني السـلوك واحلقوق 
ورمسوا  مصداقها،  وحّققوا  الدولة  مفهوم  فأنشأوا  والواجبات، 
خارطة الطريق حلضارة مدنية أصيلة، ونشروا ثقافة املواطنة بني 
وبثوا  السـامية،  اإلسالمية  الرسالة  لتكتمل صورة  األمة؛  أفراد 
قيم التسامح واالحرتام يف أروقة املنتديات السياسية واالجتماعية؛ 
لتهيئة قاعدة شعبية قادرة على حتمل مسؤولياتها بوعي ونضوج، 
حاملني هّم النهوض بأسس البناء الفكري السليم الذي من شأنه 

تصحيح املسار الديين والسياسة املدنية للمجتمع واألمة. 
و أّول من وضع خططًا إدارية لألّمة هو تلميذ النبوة األول علي بن 
الرسالة احملمدية وحامل  أبي طالب )عليه السالم( واألمني على 
لواء فكرها، مبا استلهمه من الرسول الكريم )صلى اهلل عليه 
و آله(، فلكل أّمة هاٍد ونذير، النيب )صلى اهلل عليه و آله( جاء 
على  طّبقها  السالم(  )عليه  املؤمنني  وأمري  اإلسالمية  باملفاهيم 
َوَأمْتَْمُت  ِديَنُكْم  َلُكْم  َأْكَمْلُت  )اْلَيْوَم  منطلق  من  الواقع  أرض 
َعَلْيُكْم ِنْعَميِت ...)املائدة/3(( مع أّن مسار اإلسالم شهد احنرافًا 
وتوجيهًا باطاًل منعا اإلمام عليًا )عليه السالم( من ممارسة حّقه 
و  عليه  اهلل  )صلى  والنيب  تعاىل  اهلل  إليه  أوكله  الذي  املشروع 
جهدًا  يأل  فلم  االهلية،  إمامته  حقيقة  من  يغرّي  مل  أّنه  إال  آله(، 
يف ترشيد املسرية وتصحيح الطريق حتى آلت إليه األمور راغمة 
دوره  لتأدية  الفرصة  فحانت  فيها،  زهد  أن  بعد  طائعَة  وجاءته 
يف إدارة الدولة، وتأصيل مبادئ احلكم الصحيح، فقام بتثبيت 
على  رجاهلا  واستخدام  بزمامها  واألخذ  مهاّمها  وتوزيع  أركانها 
الرغم من حروب الباطل اليت خاضها ضريبة على احلق الذي دار 
توقف  أن  ولكّنها أضعف من  زاوهلا،  اليت  معه وخبسًا ألحقيته 
واالجتماعي،  واالقتصادي،  والفكري،  والثقايف،  العلمي،  مّده 
فحارب يف أكثر من جبهة، منها عسكرية، وأخرى عقائدية من 
استبداد اآلراء وضغائن األيام اليت ولدت يف نفوس مريضة مل متتُّ 
إىل اإلسالم بشيء، بل سيطرت عليهم اجلاهلية ورواسبها املقيتة 

لإلسالم وأهله. 
إن من يتابع سرية اإلمام علي )عليه السالم( ويقرأ كلماته ويتأّملها 
اإلداري  املستوى  على  متكاماًل  نظامًا  فيها  جيد  العقل  بعني 
اليت  املهمة  احلياة  مفاصل  من  وغريه  واالجتماعي  واالقتصادي 
اإلداري  املستوى  فعلى  ورّكزها،  السالم(  )عليه  اإلمام  كّرسها 
نلحظ من كلماته الشريفة أمنوذجًا للعمل يف سياقاته الرشيدة 
بنظم  )وعليكم  قوله:  السالم(  )عليه  كلماته  أشهر  من  ولعّل 
أمركم(، فمن غري النظام ال ميكن العمل يف مسارات صحيحة 
العمل إىل عشوائية مرتاطمة ال ميكن أن  يتحّول  بل  ومنتظمة، 

تنتج نتاجًا سليمًا. 
نذكر هنا بعض وصاياه إىل مالك األشرت يف إدارة الدولة حيث 
يقّسم اإلمام علي )عليه السالم( االدارة إىل قسمني: األّول خيتّص 
باحلاكم واآلخر باحملكوم فيقول للحاكم: )ثم انظر إىل أمور 
فإن  وأثرة،  أمورك حماباة  م  والتوهلِّ اختبارًا،  واستعملهم  عمالك، 
على  الضرورة  إدخال  و  واخليانة  اجلور  مجاع  واألثرة  احملاباة 
الناس()حتف العقول: 137( نظرة مستوحاة من الواقع االجتماعي 
ختدم  اليت  الوظائف  يف  املناسبني  األشخاص  اختيار  أسلوب  يف 
الكفاءة  هو  االختيار  أساس  فيكون  اجملتمع،  طبقات  خمتلف 
التحّقق من صالحيته، وال يكون  اختياره  بعد  للمسؤول  الذاتية 
االختيار على أساس املصاحل الشخصية والعالقات النفعية أو ما 

ينتج  األساس  هذا  على  االختيار  ألّن  )بالرباكماتية(؛  عنه  يعرب 
ال  إليه خدمة  واملنوطة  بها  امللزم  واخليانة ألمانته  واجلور  الظلم 
تشريفًا، وتسّبب الضرر للناس وبالتالي انهيار النظام االجتماعي 

لألمة. 
فاإلدارة  وخربتهم،  آرائهم  ألخذ  املستشارين  انتخاب  املهم  من 
تراكم  فإّن  العقول،  ذوي  من  الرأي  باستلهام  تكون  الناجحة 
بها  األحقُّ  فإّنهم  األمور  توليتهم  يف  الصائب  الرأي  يورث  اآلراء 
فيقول اإلمام علي )عليه السالم(: )فاصطف لوالية أعمالك أهل 
الورع والعلم والسياسة وتوخَّ منهم أهل التجربة واحلياء من أهل 
البيوتات الصاحلة والقدم يف االسالم()حتف العقول 137( يلفت 
اإلمام علي )عليه السالم( النظر إىل الضوابط واملؤهالت لالختيار 
ممن متّتع بصفات خاّصة من العلم والورع والتقوى وحسن مسايسة 
الناس وهذه الشخصيات املتوافرة على هذه الصفات تتميز بالرتبية 

يف البيئة الصاحلة اليت ال تستطيع خيانة مبادئها وقيمها. 
ومن ثم ينظم اإلمام )عليه السالم( إدارة الدولة بأسلوب غاية يف 
االجتماعية  العدالة  الذي يضمن  بالقضاء  أواًل  يهتم  الرقي حيث 
للناس حيث يقول: )واكتب إىل قضاة بلدانك فلريفعوا إليك كلَّ 
حكم اختلفوا فيه على حقوقه ثم تصّفح تلك األحكام فما وافق 
كتاب اهلل وسنة نبّيه واألثر من إمامك فامضه وامحلهم عليه وما 
اشتبه عليك فامجع له الفقهاء حبضرتك فناظرهم فيه ثم امض 

ما جتتمع عليه أقاويل الفقهاء حبضرتك()نهج السعادة ج88/5(.
ثم اختيار األكفاء على رأس مؤّسسات الدولة والذين ميلكون 
ذلك  دون  ما  )وولِّ  وقومية:  بصورة صحيحة  إدارتها  على  القدرة 
ومجاعات كتب خرجك ودواوين جنودك قومًا جتتهد نفسك يف 
اختيارهم فإّنها رؤوس أمرك إمجعها لنفعك واعمها لنفع رعيتك( 

نظرة ثاقبة وتوصية رائعة يف اختيار نوع العمال على البلد. 
أّما يف جمال القطاع اخلاص فإّن اإلمام عليًا)عليه السالم( مل يغفل 
عن تنظيمه ورعايته مبا خيدم املصلحة العامة: )ثم التجار وذوي 
واملضطرب  منهم  املقيم  خريا   بهم  وأوص  فاستوص  الصناعات 
مباله واملرتفق ببدنه فإنهم مواد املنافع، وأسباب املرافق وجالبها 
يف البالد يف برك وحبرك وسهلك وجبلك، وحيت ال يلتئم الناس 
ملواضعها وال جيرتئون عليها من بالد أعدائك من أهل الصناعات 
وآمن  حرمتهم  فاحفظ  أيديهم  على  منها  الرفق  اهلل  أجرى  اليت 
سبلهم، وخذ هلم حبقوقهم، فإنهم سلم ال ختاف بائقته، وصلح ال 
حتذر غائلته فتفقد أمورهم حبضرتك وفى حواشي بالدك )نهج 

السعادة : ج 5 / 99 - ١00(
ما أمجلها من توصية وأروعه من قانون، هو خالصة فكر املدن 
الفاضلة، حلم كل حكيم وغايته والشك أن عليًا )عليه السالم( 

سيد احلكماء ورأس احلكمة ومشرعها. 
للحاكم  السالم(  علي)عليه  لإلمام  اإلشارات  بعض  هذه  إن 
واحملكوم ومنط تنظيم العالقات االجتماعية اليت طّبقها اإلمام 
علي)عليه السالم( بنفسه إّبان فرتة حكمه، فكانت أفضل نظام 
حكٍم شهده التاريخ، واعرتفت به مجيع األنظمة العاملية، ملا حّققه 
وأمن  اقتصادية،  رفاهية  من  السالم(  )عليه  املؤمنني  أمري  اإلمام 
مظاهر  من  مظهر  أيِّ  من  خالية  سديدة  قوية  ودولة  اجتماعي، 
الفساد والتعّسف باحلقوق والتمييز الطبقي، حمّققًا دولة العدالة 

اإلهلية على األرض.
فأين حنن من فكر علٍي وعدالته، وكم استفدنا من تشريعاته؟ 
واستشعر  منواله،  على  وحترك  منهاجه،  على  سار  ملن  فطوبى 

مسؤولية اتباعه.
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اهلل  شاء  ما  إىل  املمتد  النور  ومنتهى  البالغة،  اهلل  حجة  املنقذ 
تعاىل، خالصة النبوة والقرآن، فهو احلقيقة االسالمية وصميم 
خيتم،  وبهم  بهم  اهلل  فتح  اليت  البالغة  احلجج  خامت  الدين، 
واملسألة اجلوهرية اليت أكدتها الشريعة وبشرت بها أنه الذي 

ميأل االرض قسطًا وعداًل بعدما مألت ظلمًا وجورًا 
بنت  نرجس  امه  العسكري،  اإلمام احلسن  ابن  األئمة،  خامت 
يشوعا بن قيصر الروم، وهي من ولد احلواريني تنسب إىل وصي 
املسيح مشعون)روضة الواعظني253/1(                                   

القاسم،  أبو  النصف من شعبان سنة255هـ، وكنيته  ولد يف 

ومن ألقابه املهدي، والقائم، واملنتظر، واحلجة، ومن صفاته أنه 
ناصع اللون، واضح اجلبني، أبلج احلاجب، مسنون اخلد، أقنى 

األنف، أشم، أروع، كأنه غصن بان.
غيبته األوىل وتسمى الصغرى، ومدتها تسع وستون سنة، نصب 
بينه وبني شيعته فكان عجل اهلل فرجه الشريف  فيها سفراء 
يتصل بهم وخترج توقيعاته إليهم وهم: عمرو بن عثمان العمري 
وابنه أبو جعفر حممد بن عثنان بن سعيد املتويف سنة 304هـ 
النوخبيت  حبر  أبي  بن  روح  بن  احلسني  القاسم  أبو  والثالث 
املتويف سنة 326هـ، وأما الرابع: فهو أبو احلسن علي بن حممد 

حمود الصراف

اإلمام املهدي )عجل اهلل فرجه(
الحقيقة االسالمية
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السمري املتويف سنة 329هـ، وبهذه السنة بدأت 
أن  اىل  الكربى  الغيبة  وتسمى  األخرية،  الغيبة 

يأذن اهلل تبارك وتعاىل له بالظهور 
ورد ذكره يف القرآن الكريم بكثري من اآليات 
رْيَاِت  اخْلَ )َفاْسَتِبُقوْا  تعاىل:  قوله  ومنها  الشريفة 
يًعا ِإنَّ اهلّلَ َعَلى  َأْيَن َما َتُكوُنوْا َيْأِت ِبُكُم اهلّلُ مَجِ
ُكلِّ َشْيٍء َقِديٌر( }البقرة/148{، قال ابن عباس 
يف تفسريها: أصحاب القائم جيمعهم اهلل يف يوم 
واحد، وعن أبي جعفر)عليه السالم( قال: اخلريات 
َما  َأْيَن  رْيَاِت  الواليات وقوله تعاىل )َفاْسَتِبُقوْا اخْلَ
أصحاب  يعين  يًعا(  مَجِ اهلّلُ  ِبُكُم  َيْأِت  َتُكوُنوْا 
هم  قال:  رجال  عشر  والبضعة  الثلثمائة  القائم 

واهلل األمة املعدودة )البحار178/13(
َماَواِت َواأَلْرِض  وقوله تعاىل: )َوَلُه َأْسَلَم َمن يِف السَّ
أبي  فعن  عمران/83{  }آل  َوَكْرًها(  َطْوًعا 
بكر قال: سألت أبا احلسن )عليه السالم( عن 
َماَواِت َواأَلْرِض َطْوًعا  قوله: )َوَلُه َأْسَلَم َمن يِف السَّ
َوَكْرًها( قال: أنزلت يف القائم إذا خرج باليهود 
الردة  وأهل  والزنادقة  والصابئني  والنصارى 
والكفار يف شرق االرض وغربها فعرض عليهم 
االسالم فمن أسلم طوعًا أمره بالصالة والزكاة 
يسلم  مل  ومن  عليه،  وجيب  املسلم  به  يأمر  وما 
واملغارب  املشارق  يف  يبقى  ال  حتى  عنقه  ضرب 
اخللق  إن  فداك  جعلت  قلت  اهلل،  وّحد  اال  أحد 
أكثر من ذلك قال: إن اهلل تعاىل إذا أراد أمرا 

قلل الكثري وكثر القليل)البحار192/13(
ِباهْلَُدى  َرُسوَلُه  َأْرَسَل  الَِّذي  )ُهَو  تعاىل:  قوله  ويف 
َكِرَه  َوَلْو  ُكلِِّه  يِن  الدِّ َعَلى  ِلُيْظِهَرُه  قِّ  احْلَ َوِديِن 
املُْشِرُكوَن( }التوبة/33{، فعن أبي بصري ، عن 
اإلمام الصادق )عليه السالم( قال: )واهلل ما جيىء 
تأويلها حتى خيرج القائم املهدي فإذا خرج القائم 
مل يبق مشرك إال كره خروجه وال يبقى كافر 
بطن صخرة  الكافر يف  لو كان  قتل حتى  اال 
قالت: يامؤمن يف بطين كافر فاكسرني واقتله(

)ينابيع املودة 424(
النيب  عن  الواردة  األحاديث  من  مجلة  وهناك 
)لن  قوله:  ومنها  وآله(  عليه  اهلل  )صلى  األكرم 
يبعث اهلل رجال من  والليالي حتى  االيام  تنقضي 
عدال  ميلؤها  امسي  امسه  يواطيء  بييت  أهل 
وقسطا كما ملئت ظلما وجورا( )االرشاد للمفيد 

)373
أدرك  ملن  )طوبى  واله(:  عليه  اهلل  )صلى  وقوله 
قائم أهل بييت وهو مقتٍد به قبل قيامه يتوىل وليه 
قبله  من  اهلادية  األئمة  ويتوىل  عدوه  من  ويتربأ 

أولئك رفقائي وذوو ودي ومودتي( 

)الغيبة للطوسي456(
وقوله )صلى اهلل عليه واله(: )خيرج يف آخر الزمان 
رجل من ولدي امسه كامسي وكنيته ككنييت 
ميأل االرض عدال كما ملئت جورا وذلك املهدي(

)تذكرة اخلواص/ 204(
الكالم عن اإلمام املنتظر )عجل اهلل تعاىل فرجه( 

له أهمية بالغة ألنه مسألة عقادية. 
من  نابع  )عج(  املنتظر  املهدي  باإلمام  االعتقاد 
مصادر دينية وعقيدية وتارخيية وواقعية تؤكده 
وتؤيده، فالفكرة بظهور اإلمام املنقذ هي فكرة 
اتباع  بها  يعتقد  متواترة  وثابتة  صحيحة  اصيلة 

الديانات الثالث. 
حتمية  على  أمجعت  والديانات  العقائد  أن  رغم 
ظهور املنقذ إال أنها اختلفت يف التفاصيل وهذا 
ناتج عن وضوح فكرة الظهور أو غموضها عند 
معتنقيها، واختلفت يف حجم ومدة عملية اإلنقاذ، 
ويف حتديد من هو وأين يظهر وزمان الظهور، هذه 
واالجتهاد  والنقصان  للزيادة  خضعت  التفاصيل 
وبالتالي  األخرى  امللل  أتباع  من  األغلبية  لدى 
بنيت  اليت  ومصادرها  املعلومات  منابع  تعددت 
عليها تلك التفاصيل على أساسها كانت آراؤهم 

االعتقادية.
الديانات  آخر  هي  اليت  اإلسالمية  والديانة 
السماوية قد غطت نظرية ظهور املهدي)عجل اهلل 
بها  ما مرت  رغم  تغطية شاملة وكاملة  فرجه( 
واألعداء  املناوئني  من  والعراقيل  الصعوبات  من 
واملنافقني، فقد احتلت مكانة واضحة يف اإلسالم 
باملهدي  االعتقاد  نظرية  وبرزت  والسنة  والقرآن 
املنتظر)عجل اهلل فرجه( بصورتها الواضحة، حيث 
أكد اإلسالم على صحة االعتقاد وبني تفاصيله 
والوهم  الزيادة  النقص  وأزال  والصغرية  الكبرية 
الصحيحة  احلقائق  على  أبقى  وقد  واالجتهاد، 
يتعلق  ما  كل  تغطي  اليت  والنقية  اخلالصة 
باالعتقاد باملهدي املنتظر، فال يوجد سؤال إال وله 

جواب مسند يف أصل الشريعة اإلسالمية.
يتجزأ من  النظرية كجزء ال  قدم اإلسالم هذه 
للمهدي  اإلسالمي  والسياسي  العقائدي  النظام 
املنتظر عند شيعة آل البيت )عليهم السالم( فهو 
الشرعيني  والقادة  األئمة  الثاني عشر من  اإلمام 
الذين اختارهم اهلل تعاىل وأعلنهم رسوله األكرم 
وجيمع  لألمة،  كقادة  وآله(  عليه  اهلل  )صلى 
وتواتر  على صحة  اخللفاء(  )مدرسة  السنة  أهل 
قول الرسول )صلى اهلل عليه وآله( بأن األئمة أو 
اخللفاء أو األمراء أو النقباء أو القادة العظام من 

بعده إثنى عشر.

الحقيقة االسالمية
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)خرجت  قال:  العرني  حبة  عن  روي  ما  ذلك  من 
فوقف  الظهر  إىل  السالم(  املؤمنني)عليه  أمري  مع 
بوادي السالم كأنه خماطب ألقوام فقمت بقيامه 
حتى اعييت، ثم جلست حتى مللت، ثم قمت حتى 
ثم  مللت  حتى  جلست  ثم  أوال  نالين  ما  مثل  نالين 
إني  املؤمنني  أمري  يا  فقلت  ردائي،  ومجعت  قمت 
قد أشفقت عليك من طول القيام فراحة ساعة ثم 

طرحت الرداء ليجلس عليه .
 فقال: يا حبة إن هو إال حمادثة مؤمن أو مؤانسته. 

قال: قلت: يا أمري املؤمنني وانهم لكذلك؟
قال: نعم لو كشف لك لرأيتهم حلقا حلقا حمتبني 

يتحادثون، فقلت أجسام أم أرواح؟ 
فقال: أرواح، وما من مؤمن ميوت يف بقعة من بقاع 
األرض إال قيل لروحه: احلقي بوادي السالم، وإنها 

لبقعة من جنة عدن()حبار األنوار ج79ص234(
الشخصيات  من  العديد  دفن  لنا  يفسر  ما  وهذا 
اإلسالمية على مّر التاريخ ورغبتها بأن تضم أرض 
زياد  بن  كميل  أمثال  الطاهرة  أجسادهم  النجف 
حنيف  بن  وسهل  الطائي  حامت  بن  وعدي  النخعي 

وغريهم.
احملصن  بارتفاعها  األشرف  النجف  أرض  ومتتاز 
ارتفاعها  منسوب  بني  الفرق  يبلغ  إذ  الغرق  من  هلا 

 75 حوالي  الشرق  جهة  من  الفرات  نهر  ومستوى 
من  النجف  حبر  أرض  منسوب  وبني  وبينها  مرتا، 
وثق  الذي  والتاريخ  مرتا،   90 حوالي  الغرب  جهة 
لفيضانات  توجه  بأية  الفرات مل خيربنا  فيضانات 

الفرات تقربت ملنطقة الفرات او أطرافها.
ورغم بدائية احلالة اليت تعيشها مقربة وادي السالم 
اليت  املعبدة  وافتقارها ألبسط اخلدمات كالطرق 
أبرز  هو  الذي  العشوائي  الدفن  بسبب  انعدمت 
مالمح املقربة العريقة والسبب يعود إىل أيام احلرب 
الدفن،  موسم  فيها  ازدهر  اليت  اإليرانية  العراقية 
مبالغ  رصد  على  احملافظة  يف  املسؤولون  يؤكد 
العامل  اليه  وصل  ما  تساير  حديثة  تصاميم  ووضع 

من اهتمام باألحداث .
هشام حممد حممود  املهندس  يقول  الصدد  وبهذا 
 000( رصد  مت  لقد   : األشرف  النجف  بلدية  من 
مليار  مئة  أصل  من  أوىل  ( كمرحلة   47645000
دينار إلنشاء سياج حييط باملقربة ، فضال عن صيانة 
ومسقفات  خضراء  مناطق  وإقامة  الشوارع  وتأهيل 
ألرصفة بعض الشوارع الرئيسة، واىل أن ترى هذه 
يشكو  قفرا  السالم  وادي  يبقى  النور  املشاريع 
مناسبة  كل  يف  وزائريه   املوتى  لسكانه  ويعتذر 

يؤمه من ضاقت صدره من هموم الدنيا ومتاعبها .

تاريخ يتحدث عن نفسه
مقبرة وادي السالم

 عبد األمري الصالحي

أجيال بعد أخرى وعلى مدى مئات السنين كانت مالذ المؤمنين، تلك البقعة التي تسمى )وادي 
السالم(، فقد ضمت في تربتها العديد من اجساد األولياء والصالحين والملوك وغيرهم من 
المسميات وقد سبق كل هؤالء النبيان هود وصالح )عليهما السالم( وما ذلك إال دليل على 

عمق تاريخه وأصالة هذه األرض المباركة  . 
فعلى صعيد الدفن، تعد مقبرة وادي السالم من أقدم وأكبر المقابر في العالم الحتوائها 

على ماليين القبور ومازالت تستقبل العديد من األموات يوميًا.
وقد وردت روايات عديدة في فضل الدفن بهذه البقعة التي تحتضن مرقد أمير المؤمنين 

)عليه السالم(، حتى ورد أنها منجية من عذاب القبر.
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مأوى مجيع الطوائف أحياء وأمواتا
وبالنظر لقدسية األرض وتارخيها فقد أصبحت مأوى 
بينهم  وخارجه ومل حتل  العراق  الطوائف يف  جلميع 
الظروف إال يف فرتات تدخل فيها الظرف السياسي 

يومها.
وكشف لنا مدير مكتب استعالمات الدفن املهندس 
عمار حبيب إحصائية عدد اجلنائز اليت أمت النجف 
االشرف من خارجها خالل عامي ١974 -١975  فتبني 
أنها بلغت )28١7١ ( ألف جنازة ، بينها )١5644( ألف 
جنازة للذكور و) ١2527( الف جنازة لإلناث، بينها 
جنائز قدمت من الكويت وسوريا والسعودية وايران 
وفلسطني ولبنان ولندن وعمان والبحرين والباكستان 
واالحتاد السوفييت سابقا، فيما انعدم جميئ اجلنائز 
من خارج العراق بسبب املنع احلكومي زمن النظام 

البائد.
النظام  سقوط  بعد  اجلنائز  معدالت  ارتفعت  وقد 
البائد بسبب تصاعد وترية العنف يف العراق والعمليات 
اإلرهابية، فضال عن اجلثث اجملهولة اهلوية ومقطوعة 
بعضها  مقابر خاصة حتمل  هلا  اليت خصص  الرأس 
القرب  صاحب  على  كدليل  األمساء  بدل  أرقاما 

اجملهول صاحبه.
يقول أبو عباس وهو يفتخر بأنه  ميارس مهنة الدفن 
منذ 55 عاما : يطلب العديد من املؤمنني يف وصاياهم 
بأن يدفنوا يف أرض النجف االشرف لعلمهم بقدسيتها 

ومل تقف أمامهم أيُّ عوائق يف هذا األمر.

وأضاف: حتى أيام العنف الطائفي فقد وصل النجف 
املذاهب  ألصحاب  اجلنائز  من  العديد  األشرف 
امليت  وصايا  حسب  هنا  للدفن  األخرى  اإلسالمية 

نفسه.
ان  قائال  مهنته  تاريخ  عن  متحدثا  عباس  ابو  وتابع 
فقد  اإليرانية  العراقية  احلرب  أيام  ماعشناه  أصعب 
كانت املقربة مسكنًا للدفانة واهلاربني من اخلدمة 
العسكرية الذين اختذوا من سراديب املقربة مسكنا 
هلم، فضال عن جعلها مصدرا لرزقهم، حيث أمسى 
اهلاربون ميتهنون دفن املوتى ليال فيما هم رقود نيام 

نهارا.
ويف املقربة أيضا طرق شتى لكسب الرزق، ففضال 
من  هناك  الكفن  وبائع  األموات  مغسل  وجود  عن 
الذي يرش  الورد  وماء  والبخور  الشموع  بيديه  حيمل 
على  قرب امليت وهناك من يتكفل بقراءة القرآن على 

القرب بعد ان يأخذ اإلذن من ذوي الفقيد.
السالم من قصص األساطري  ومل ختلوا مقربة وادي 
كسماع  فيها  العاملون  يتناوهلا  كاليت  واخلرافات 
ورؤية  واألحاديث  السراديب  من  الغريبة  األصوات 
طابع  أغلبها  تأخذ  اليت  الروايات  من  وغريها  اجلن 

التندر وإظهار الشجاعة والفتوة لدى الراوي.

طقوس وتراتيل يف زيارة األحبة
ولزيارة املقربة طقوس خاصة ميارسها األهلون واألحبة 
للتعبري عن حمبتهم للفقيد، ناهيك عن إقامة املراسم 
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املعتادة عند الزيارة السيما أيام األعياد واجلمع حيث آالف الزوار 
من خمتلف احملافظات العراقية يتوجهون اىل وادي السالم  لزيارة 

األحبة املغيبني حتت الثرى.
وما  احملافظة  سكان  من  للعديد  األول  املتنفس  وتعترب  كما 
الطقوس حيدثنا  هذه  ومن  الدينية،  املناسبات  أيام  يف  جاورها 
كل  يف  عائليت  جلب  على  تعودت  قائال:  سنة   35 حامت  علي 
بتوزيع  نالقيهم  السالم حيث  وادي  اىل  من سبقونا  لزيارة  عيد 
النذور والشموع والبخور وقراءة القرآن، مضيفا وكلما ضاقت 

بنا الصدور جئنا لزيارة القبور.
عالمات  الفقيد  وذوو  الزائرون  يتخذ  وتشعبها  املقابر  ولكثرة 
وخرائط خاصة للداللة على قرب الفقيد السيما يف املقربة اليت 
تسمى اليوم بـ )املقربة القدمية( واليت ابتدأ الدفن فيها مباشرة 
هلا  الناظر  حيث  وإيران،  العراق  بني  سنوات  الثمان  حرب  بعد 
اليوم جيدها كتاًل من السنامات العالية واملرتاصة يتعذر على 
املار أن جيد طريقا سالكا بينها، فيما يستعني البعض مبكتب 
الدفان وإرشاداته ملعرفة قرب او مقربة العائلة، إذ أن لكل بيت 
بدفن  وعماله  هو  يتكفل  بها  دفانًا خاصًا  أو عشرية  عائلة  أو 
الشخص الذي ينتمي للعشرية وال جيوز التجاوز لدفن شخص من 
عشرية أخرى ألن هذا ميثل جتاوزا على زميله الدفان اآلخر ورمبا 
يثري املشاكل يف كثري من األحيان بني أصحاب املهنة أنفسهم، 
)آل  عائلة  هم  الدفن   امتهان  يف  بقدمها  عرفت  عائلة  وأبرز 
أبوصيبع، وآل جعيفري(، فضال عن وجود شخصيات تعمل على 
شاكلتها تفتخر بأنها دخلت املقربة منذ نعومة أظفارها كاحلاج 
ابو علي مطرود املعروف جبلسته عند مكتب استعالمات الدفن 
لرُيشد ويستدل منه على أصحاب القبور القدمية والشخصيات 

اليت دفنت فضال عن شوارع وأزقة الوادي.
)اجلّنازة( وهم  أمر  االتصال احلديثة كاملوبايل  وسهلت وسائل 

اىل  البعيدة  سكناه  منطقة  من  بامليت  يأتون  الذي  املشيعون 
النجف، حيث يقوم أحد أفراد العائلة باالتصال مبكتب الدفان 
ليتخذ اإلجراءات كحفر القرب وتهيئة األرض حتى وصول املتوفى 

استثمارا للوقت.
وعن الكيفية اليت يتم بها تهيئة القرب يقول أبو عباس: يتم حفر 
يتم شق اجلهة  بعدها  إنسان سوي ومد ذراع،  ما مقداره قامة 
اليسرى للقرب وهو ما يسمى )اللحد( حبجم جسم املتوفى ليوارى 
مل  الذي  الطيين  بالطابوق  )اللحد(  فتحة  تسد  بعدها  بداخله 
املرحلة األخرية من  الرتاب وهي  يزاح عليه  أن  النار قبل  متسه 
الدفن، خيري فيما بعد أقرباء امليت بنوعية البناء اخلارجي للقرب، 
وهنا تتزاحم العاطفة واالفتخار النسيب ليتم يف احملصلة النهائية 

الوقوف على نوعية بناءه وأن يكون أعلى من القبور اجملاورة.

األموات مصدر إهلام السحرة واملشعوذين
قدميا قيل رب ضارة نافعة، فرغم مأساوية املصاب الذي يرتكه 
فقد األحبة لدى ذويه إال أن هذا ال مينع املنتفعني من األموات 
الضعيفة  النفوس  وأصحاب  الشعوذة  وأصحاب  السحرة  السيما 
من استغالل جثة امليت وأعضاءه يف عمل السحر، والعملية تقوم 

بها عادة نساء خبريات وجريئات يف هذا املضمار.
السراديب  بعض  من  يستفدن  عباس  أبو  يقول  ما  وهن حبسب 
القدمية واملهدمة ألخذ قطع من عظام امليت وأطرافه الستخدامها 
يف عمل السحر وزرع احملبة ونشر البغض بني األزواج، وأكد أبو 
عباس عدم حضوته بهؤالء النسوة والظفر بهن كونهن ميارسن 
أعماهلن القبيحة بعيدة عن األنظار فضال عن استقالل املناطق 

البعيدة من املقربة، إال أن عملهن معروف بني أوساط الدفانه.
السالم  فوادي  السحرة  إهلام  مصدر  املقربة  كانت  ما  وبقدر 
ايضا مصدر اهلام الشعراء وعشاق األدب والعباد والزهاد نظرا 
والدرس  العربة  عن  ناهيك  الرهيب  من سكونها  يستهويهم  ملا 
الذي تعطيه بإحياءها اىل النهاية احملتومة لإلنسان وعدم متييز 
يقول  واململوك،  وامللك  والغين  الفقري  الثرى بني  سكانها حتت 

الشاعر النجفي علي الشرقي:
سل احلجر الصوان واألثر العادي

خليلي كم جيل قد احتضن الوادي
فيا صيحة األجيال فيه إذا

دعت ماليني آباء ماليني أوالد
ثالثون جيال قد ثوت يف قراره

تزاحم يف عرب وفرس وأكراد
عربت على الوادي وسفت عجاجة

فكم من بالد يف الالغبار وكم نادي

ويقول شاعر آخر:
ويا تربًة وادي السالِم قــرارهــا

ومن حّبها يف كل قلٍب هوًى بادي
سقاِك احليا من تربٍة قد ترعرعت

على ُحبِّها نفســى بساعـِة ميالدي
علقـُت بهـا طوَل احليـاِة وإننــي

سأبعـث َمقرونًا بها يــوم ميعادي

ويبقى املؤمنون يتوقون اىل اليوم الذي يزورون به أرض النجف 
الوصي)عليه  ومضجع  الغري  بأرض  عيونهم  لتكتحل  األشرف 

السالم( إال أن النفس التدري بأي أرض متوت أو تقرب.
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إعداد:
احمد الكعبي

املال حمزه الزغري.. 
سريته على لسان ولده احمد..

   ))حقائق تنشر ألول مرة((

من شهداء املنرب الحسيني
الشيخ عدنان الجباري

الوالية تلتقي الشيخ 
مرتضى الشاهرودي



قدمت له من فضائيات وصحف وجمالت مشهورة، هذا اإلباء 
الذي اعتربه امحد أكرب إرث تركه له أبوه، ما جعله يرفض 
الذي  احلسيين  االسم  وهذا  الثمينة  الرتكه  بهذه  يتاجر  أن 
محزة  أبناءه  أصغر  ليسمي  عاشوراء،  أيام  مع  وتزامن  تالزم 

الزغري على اسم والده.

أمري البحرين يعرض اجلنسية على الرادود محزة الزغري، الذي 
كان يتقاسم شقة مع الشيخ الوائلي.

املنرب  حتت  معه  حورانا  يكون  أن  الزغري،  محزة  أبو  فضل 
له ذلك،  احلسيين يف إحدى احلسينيات الكربالئية فكان 
وهذا سهل لنا طرح سؤال كنا قد وضعناه يف ذيل قائمة األسئلة 
لكي ال حنرجه باإلجابة، ويتحول اللقاء إىل غري ما أعد له، 
والدكم  عليها  حصل  اليت  املادية  الفائدة  هي  ما  له:  فقلنا 
واستفدمت منها انتم كأبناء )للرادود( احلسيين املرحوم محزة 
الزغري خاصة وإنه قضى كل حياته يف خدمة املنرب احلسيين؟؟ 
وبعد ان تألألت الدمعة يف عينه قال: مل يكن له مكان معني 
يقرأ به ومل يطلب مادة،بل العكس من ذلك, فقد كان أي 
شخص يطلب منه إحياء جملس يقول له على رأسي، ويقرأ يف 
البيوت وال يعترب القراءة على احلسني من أجل احلصول على 
املال أو مورد للعيش، بل يعتربها خدمة خالصة إىل أبي عبد اهلل 
)عليه السالم(، ويف آخر سنتني من حياته من سبعينات القرن 

ولد جبوار مرقد اإلمام احلسني )عليه السالم(، فكان حبه 
جيري يف عروقه وينبض مع دقات قلبه، استنشق هواء كربالء 
لينعش عبري نسيمها صدره يتيما، لتنطلق بصوته قصائد حسينية 
نقشت يف الذاكرة، واستساغتها ألسنة عامة الناس بعفويتها 
ما  عذب  من  ينهلون  مدرسة  )الرواديد(  ليتخذها  وبساطتها، 
أجادت به حنجرته األصيلة إىل يومنا هذا، تعلم  قراءة القرآن 
الكريم من الكتاتيب، ورضع مبادئ اإلمام احلسني مع حليب 
فلم  املنرب احلسيين  التجارة خبدمة  األبية  نفسه  أمه، رفضت 
إىل حتقيق مكاسب  سبيال  أو  له،  بالنسبة  شيئا  املال  ميثل 
دنيوية، كان يرفض أن يأخذ أجرا على قراءة قصائده اليت 
يلقيها يف أي مكان، وجسد ذلك قوال وفعال، فقد عرض عليه 
يف سبعينات القرن املاضي منح اجلنسية البحرينية هو ومجيع 
أفراد عائلته مع دار للسكن وراتب شهري من أمري البحرين 
شخصيا ورفض بالقول: )أنا من املستحيل أن اترك احلسني(، 
كربالء  يف  دارا  أو  أرض  قطعة  ميلك  وال  تويف  الذي  وهو 
على  وعمل  دينارا  بـ)30(  عمله  حمل  استأجر  غريها،  يف  أو 
الرصيف ليحج بيت اهلل احلرام ويقيم جملسا حسينيا يف احد 
شوارع اململكة العربية السعودية، من خالل هذا احلوار املطول 
)امحد  الزغري  احلاج محزة  )الرادود(  مع جنل  أجريناه  الذي 
محزة عبود إمساعيل السعدي( اإلبن الوحيد املتبقي )للرادود( 
احلسيين احلاج محزة الزغري، حتدث به عن حياة والده وعن 
بنهج  والتمسك  مرة، فكان شديد احلرص  تنشر ألول  أمور 
اليت  العروض  رغم  سابقا،  صحفي  لقاء  أي  جيِر  فلم  والده 

املال حمزه الزغري .. 
سريته على لسان ولده احمد..
   )) حقائق تنشر ألول مرة ((
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احلاج محزة يقع يف ساحة اإلمام علي )عليه السالم(، حتديدا يف 
ملك حاج ذياب مقابل حسينية »أبو طحني« وعند توسعة الشارع 
خالل احلرب مع إيران ُهدم، وعرضت علينا مبالغ مغرية وصلت 
اىل )800( دينار بعد وفاة والدي ومل أبعه رغم أنهم وافقوا أن 

تبقى صورته يف احملل.

اململكة  شوارع  أحد  يف  حسينيا  جملسا  يقيم  الزغري  محزة 
العربية السعودية

وذكر لنا احلاج أمحد موقفا حصل مع والده يف اململكة العربية 
السعودية، يف احدى السنني طلب منه العراقيون الذين سافروا 
اململكة، وقد  إقامة جملس عزاء حسيين يف داخل  للحج  معه 
اعتلى )برميال( كان موجودا يف الشارع وأقام جملسا غري آبه مبا 
قد حيصل معه، وعند سؤال الشرطة السعودية له كيف يفعل 
العراقيني  أن  تعلمون  )أال  القول:  بنص  أجابهم  الشارع  هذا يف 
جمانني حبب احلسني اتركوهم على جنونهم، واتركوني أكمل 
اجمللس وإذا كان هلذا تأثري عليكم بإمكانكم أخذي، وإذا 
اجمللس  انتهاء  وبعد  بلدي(،  إىل  أعود  فاتركوني  يكن  ال مل 
تركونا فعال، وأنا سألته عندما ذكر هذه القصة، ملاذا فعل 
هذا أجاب: بأن أمنيته أن يقتل هناك، لكي تبقى ذكرى مدى 
الزغري يف مكة حدث كذا  مقتل محزة  بأنه يف سنة  احلياة 

وكذا.

السماوة  مبحافظة  موكب  يف  )راية(  علم  يضع  الزغري  محزة 
ليعيش له ولد 

يف  حسينية  بإقامة جمالس  شبابه  الزغري  احلاج محزة  وقضى 
أيام  يف  أمحد:  احلاج  ولده  العراقية حبسب  احملافظات  أغلب 
شبابه مل يكن يقرأ يف كربالء بل يف احملافظات، ومسي بامسه 
أحد املواكب يف مدينة السماوة )موكب عزاء السماوة صوب 
الصغري( وحلد اآلن موكبهم موجود، وعندما يأتون إىل كربالء 
يف أربعينية اإلمام احلسني )عليه السالم(، يرفعون صورة احلاج 
محزة يف موكبهم، وأتذكر أن والدي روى لي حادثه ختصين 
شخصيا وهي بأنه عندما ولدت وضع والدي احلاج محزة علم 
العلم  بأنه يضع هذا  السماوة وأخربهم  أهل  )راية( يف حسينية 
له،  أعيش  أن  السالم(  احلسني)عليه  بربكات  اهلل  من  راجني 
وكان له جمالس يف البصرة وأغلب حمافظات اجلنوب والوسط 
ولكن فيما بعد طلب منه أهالي كربالء أن يبقى يف كربالء 

وال يرتك حمافظته يف أيام عاشوراء.

املاضي، سافر هو والشيخ امحد الوائلي رمحه 
اهلل إىل البحرين يف شهر حمرم إلحياء مراسم 
تلك  إقامة  منع  بالعراق  النظام  ألن  عاشوراء 
اجملالس، وكانا يسكنان يف نفس الشقة، وهلما 
جمالس عزاء حسينية حيضرها أمري البحرين، ويف 
أحد األيام أشار أمري البحرين على أنفه وقال: »تأتي 
إىل البحرين ومننحك اجلنسية أنت وعائلتك مع راتب ودار 
ولكنه  والدي،  من  مسعته  ما  نص  كان  وهذا  للسكن«، 
رفض العرض وقال لألمري البحريين: ) أنا من املستحيل أن اترك 
احلسني( الن احلسني )عليه السالم( ليس مسألة مادية بالنسبة 
لي، وكان يف ذلك الوقت حني ينزل يف مطار البحرين حيتاج 
إىل كفيل، حيث كانوا يبعثون شخصا لكي يكفله، كما أن 
والده أخربه أيضا بأنه يسكن يف نفس الشقة مع الشيخ الوائلي 
ليقيم جملسا  الكويت  إىل  خاصة  بطائرة  يسافر  الذي كان 

هناك ويعود يف نفس اليوم.

احلاج محزة الزغري يرتك حمله ويعمل على الرصيف ليوفر مبلغا 
حلج بيت اهلل احلرام

مل تقتصر زيارة احلاج محزة الزغري إىل البحرين فقط بل زار 
دواًل خليجية أخرى واقام جمالس عزاء حسينية يف إيران وسوريا 
وحج بيت اهلل لسنتني يف ظرف مادي صعب، فقال أمحد محزة 
العزاء  جمالس  إلقامة  اخلليج  دول  بعض  والدي  زار  الزغري: 
احلسيين، وسافر مرتني حلج بيت اهلل احلرام ويف السنة الثالثة 
مل يكن لديه مبلغ يكفيه للسفر، ولكن كان لديه يف حينها 
)مكوى( مالبس وجاءه شخص صاحب مكتب للسفر واعتقد 
العباسية، ُسِفر فيما بعد  أن امسه كان حاج تقي من منطقة 
إىل إيران، وعرض عليه أن يأخذه إىل مكة مقابل أن يرتك له 
سوف  الذين  احلجاج  جيمع  أن  إىل  الزمن  من  مدة  )املكوى( 
يأخذهم معه، وفعال ترك احملل له وأخرج )املكوى وامليز( على 
الرصيف، حيث كان مبلغ احلج يف حينها )30( دينارا، وإن حمل 
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احلسيين  املنرب  عطاء  أن  يقول  من  هناك   -
القنوات  وخاصة  اإلعالم  أمام  يقدمه  والذي 
الشيخ  فضيلة  رد  فما  ينحسر  بدأ  اإلعالمية 

على أولئك؟
إن قضية اإلمام احلسني )عليه السالم( وثورته 
باقية وال تضمحل أبدًا خالدة على مر التاريخ 
نسمع  ومل  نر  قدمها مل  اليت  التضحيات  ألن 
مثلها يف تاريخ شعوب األرض منذ أن خلق اهلل 

تعاىل اخلليقة، والتاريخ  حدثنا عن شخصيات 
عظيمة ذكرهم ولكنه كان ينحسر بعضهم 
يف حقبة زمنية نتيجة حدث أو عمل أو اخرتاع 
ولكن اإلمام احلسني )عليه السالم( منذ والدته 
مرورًا بسين حياته املباركة وبعد شهادته بقي 
)عطاء  احلسينية  فالقضية  خالدًا،  وسيبقى 
بها  جاء  اليت  باملبادئ  ترتبط  أبعاد  لُه  املنرب( 
السماء،  من  وآله(  عليه  اهلل  )صلى  اهلل  رسول 

من مشاهير الخطباء المعاصرين، وأستاذ لكوكبة من طالئع المنبر كانوا مغرمين بصوته 
الشجي، وبأسلوبه وطريقة عرضه وفن قراءته، ذلك أن شخصية الشيخ الشاهرودي في 
طليعة النماذج المتألقة والطاقات المتفوقة في العطاء واإلبداع والصدق واالخالص 

في طريق الخدمات الحسينية العامة والمنبرية الخاصة..
تجاربه  حول  الشاهرودي  الشيخ  مع  والصريح  المميز  الحوار  هذا  الوالية  لمجلة  كان 

الخطابية وذكرياته المنبرية ..

الشيخ مرتضى الشاهرودي.. للوالية

أجرى اللقاء: أمحد الكعيب

على اخلطباء أن يتحلوا بالتواضع وأن يطرحوا مواضيع تصب 
يف خدمة الدين والعقيدة.
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واالستبداد  والظلم  اجلور  ضد  ثورة  كانت 
وستبقى منارًا للثائرين واملظلومني.

- حدثنا مساحة الشيخ عن جتاربكم مع املنرب 
وتأثرت  عاصرتهم  الذين  واخلطباء  احلسيين 

بعطائهم؟
احلسيين  املنرب  خدام  أقل  نفسي  أعترب  أنا 
دائمًا  بأنين  تالميذي  حتى  يعرفين  واجلميع 
يف  أركز  ودائمًا  مين  أفضل  انتم  هلم  أقول 
جمالسي على أن يتحلوا بالتواضع وأن يطرحوا 
والعقيدة  الدين  خدمة  يف  تصب  مواضيع 
اإلسالمية وابراز االهداف السامية اليت خرج 
بها سيد الشهداء اإلمام احلسني )عليه السالم( 
املواضيع  العظيمة وأهم تلك  التضحيات  وقدم 
التمسك بالواجبات والفرائض اليت أوجبها اهلل 
تعاىل على خلقه فال يتمسك الناس باملستحبات 
يرتكوا الواجبات اليت أمر بها اخلالق العظيم، 
وقد عاصرت من اخلطباء أمثال املرحوم الشيخ 
ثراه(  اهلل  )طيب  الكعيب  الزهراء  عبد  احلاج 
السالم(  )عليه  احلسني  مقتل  قراءة  صاحب 
اخلالدة اليت أذيعت من دار اإلذاعة ببغداد عام 
للشعائر  كبري  فتح  وقتها  يف  وكان  ١959م 
الشيخ  الفاضل  العالمة  وعاصرت  احلسينية، 
حممد مهدي املازندراني )قده( صاحب كتاب 

)شجرة طوبى( وتتلمذت على يده الكرمية.
كما تأثرت مبجالس أستاذنا اخلطيب احلاج 
الشيخ هادي الكربالئي )قده( وكان خطيب 
كربالء بال منازع وهو من املؤثرين يف مستمعيه.

- نرى للفضائيات وحركة تطور اإلعالم السريع 
أثرًا كبريًا يف تغيري أفكار الشباب؟ برأيكم 
أن  وللخطباء  احلسيين  للمنرب  ميكن  كيف 

يقفوا يف وجه هذه احلركة اإلعالمية؟
يف  يكون  الذي  واملنهجي  الصحيح  اإلعالم 
اهلل  نعم  من  هو  والواقعية  العادلة  الفضائيات 
تعاىل علينا، كنا نفكر أن يتيح لنا سبحانه 
وتعاىل هذه الوسيلة إليصال صوت أهل البيت 
)عليهم السالم( واحلمد هلل حتققت هذه األمنية 
لكن االستفادة ال تتعدى من )40-50(% ومن 
مؤهلني  غري  أشخاص  وجود  األسباب  هذه 
قليلو  ألنهم  والعقيدة  احلق  صوت  إليصال 
اخلربة واملبدأ لذلك جيب االستفادة من جتارب 
نكون  حتى  الفضائيات  ميادين  يف  اآلخرين 
املنرب  صوت  أن  اجلميع  وليعلم  املسؤولية  قدر 
هو صوت احلسني )عليه السالم( اهلادر، وأنا 
ممن يؤيد ويدعو إىل أن ال يكون البث مباشر 

بالنسبة للمجالس احلسينية فكثري من اخلطباء 
ال يتقنون اللغة العربية  وهي من أهم املصاديق 
للخطيب احلسيين حبيث نسمع ونشاهد العديد 
من اخلطباء غري األكفاء بقراءة مقدمات أمام 
)البث  كان  إذا  كيف  احلاضر  اجلمهور 
مباشر( وأكرر قولي: إن املساحات اإلعالمية 
من خالل الفضائيات هي نعمة جيب احملافظة 
عليها ونعمل ضمن توجيهات ذوي االختصاص 

دون امليول إىل جهات غري مقبولة.

- الشيخ الدكتور أمحد الوائلي)قده( قد الف 
تثمن  املنرب( كيف  مع  كتابًا أمساه )جتاربي 

هذا العطاء؟
زال  ال  الوائلي  امحد  الشيخ  العالمة  الراحل 
اجملالس  وماهذه  الثر  والعطاء  اخللود  لُه 
الشيعية  الفضائيات  من  يوم  نراها كل  اليت 
أهمية كبرية  من  هلا  ملا  لُه  جارية  إال صدقة 
هلداية  اجملتمع اإلسالمي، وكان الشيخ رمحه 
التقاؤنا  حيث  لنا  خملصًا  وفيًا  صديقًا  اهلل 
زياراتنا  أو  الكويت  دولة  يف  يف جمالسنا  به 
يف  حيصل  وما  األفكار  وتبادل  الكثرية 
موجودة  الكتاب  فكرة  االسالمية،  الساحة 
أن  مين  طلبوا  والعلماء  الفضالء  من  والعديد 
مع  واخلواطر  الذكريات  به  جتود  ما  ادّون 
أسال  اإلسالمي  الفكر  وقادة  املذهب  علماء 
اهلل تعاىل أن أخوض هذه التجربة ولو جبزء من 
مذكراتي راجيًا من اإلخوة واألخوات املؤمنني 

واملؤمنات الدعاء لي خلدمة املنرب احلسيين.
 

- يف نهاية هذا اللقاء نتقدم بالشكر واالحرتام 
لكم أصالة عين ونيابة عن أسرة جملة الوالية 

خدمة اإلمام أمري املؤمنني )عليه السالم( 

اإلعــــــالم الصحيح 
والمنهـــــــــــــجي 
فـي  يكـون  الذي 
الفضائيات العــادلة 
هــو  والواقعية 
اهلل  نعـــــم  من 
تعالى علينـــــــــــــا

الراحل العــــــــالمة 
احمـــــــــــد  الشيخ 
الوائلي ال زال لـــــهُ 
الخلود والعطـــــاء 
الثر وماهـــــــــــذه 
المجـــــــــالس التي 
نراها كل يـــوم من 
الفضائيات الشيعيـة 
األ صدقة جارية لـه
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بطهارة  ميتاز  اجلباري  عدنان  الشيخ  الشهيد  :)كان 
الرفيعة،  العالية  واألخالق  القول  يف  والصراحة  الضمري 
أر  فلم  زمنًا طوياًل  وقد عاشرته  النفس   معروفًا بكرم 

منه إال اخلري(.
بالوعظ  خطابته  يف  معروفًا  فكان  الكويت  إىل  دعي 
وغريها  التارخيية  القضايا  على  االطالع  وسعة  واإلرشاد 
مما خيص املنرب واخلطابة، مؤثرًا يف أسلوبه على مستمعيه 

شعره:
كان شهيدنا فضاًل عن خطابته أديبًا ينظم الشعر وخاصة 
يف املناسبات ومما قاله من قصيدة يف مولد اإلمام الرضا 

)عليه السالم(

ولَدت ملولده الفضيلــــــــــــة والتقى  
نوُر اإلمامة قــــــــــــــــد أطل وأشرقا

ولد الرضا والنــــــــور أعظم مولٍد
وعال على اجلـــــــــوزاء بدرًا مشرقا

وبيوم مولده املبــــــــارك قد زهت 
آفاق يثــــــــــــــرب حني رام هلا اللقا

 
تفرغ الشيخ اجلباري إىل شؤون املنرب احلسيين وقد شددت 
عليه كما شّدد على الكثري من اخلطباء والعلماء واألدباء 
يف العراق، متحملني أقسى أنواع اإليذاء واملالحقة وكان 
البعث  على  التهجم  اعتقل حبجة  بينهم،  اجلباري  الشيخ 
وصدام تعرض خالل اعتقاله إىل أنواع التعذيب حتى التحق 
بربه سبحانه وتعاىل  شهيدًا حمتسبًا وذلك عام ١982ومت 
تسليم اجلثة ودفن حتت املراقبة ومل يسمح بإقامة جملس 

الفاحتة على روحه 
حشره اهلل مع الشهداء والصاحلني 

هو اخلطيب الشهيد األديب الشيخ عدنان بن عبد الكريم 
من  زيد(  )بين  قبيلة  إىل  ينتمون  اجلباري  وآل  اجلباري 

القبائل القحطانية.
وحضر  ونشأ  )١370هـ(  سنة  األشرف  النجف  يف  ولد 
جمالس النجف وأتصل بفضالئها وأدبائها، وحضر عليهم 
الفقه والعقائد واملنطق وعلوم العربية، دخل كلية الفقه 
وخترج فيها عام ١974م مواصاًل دراسته يف احلوزة العلمية 
رجال  من  أصبح  لنفسه،  واخلطابة  اإللقاء  فنون  أخذ 
املنرب احلسيين املعروفني حيث خطبه يف النجف والشطرة 

وغريهما.
احلسيين  املنرب  املرجاني يف كتابه خطباء  حيدر  وصفه 
بقوله: )فهو شاب لطيف حيب اخلري إلخوانه، ميتاز باهلدوء 

والسكينة(.
القطيفي  احلميد  عبد  جعفر  الشيخ  اخلطيب  فيه  وقال 

من شهداء املنرب احلسيين

الشيخ عدنان اجلباري
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مسائل ختص الصوم 

رؤٌى قَيمّيٌة لرتبّية االبن يف الُقرآن الكريم 

القرآن يدعو إىل والية أمري املؤمنني)عليه السالم(

همزة االستفهام وأثرها يف تفسري القرآن الكريم

جتديد العالقة مع اهلل تعاىل 
بالتوبة واالستغفار



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 الصوم 

إعداد:  شعبة التبليغ

لقضــاء شــهر رمضــان إذا كان القضاء عن غريه 
باجرة أو تطوعًا؟ هل جتب عليه الكفارة؟ ثم ما 
هو حكمه إذا نســي القضاء وأفطر متصورًا انه 

صائم استحبابًا؟
اجلــواب: جيــوز االفطــار يف قضاء شــهر رمضان 

عن الغري حتى بعد الزوال وال كفارة يف ذلك.

الســؤال: مــا حكــم افطــار البنــت املكلفــة يف 
جاهلــة  أنهــا  العلــم  مــع  تكليفهــا  ســين  أول  

احلمــد هلل رب العاملــني والصــالة والســالم علــى 
أشــرف األنبياء واملرســلني حممد وعلى أهل بيته 
الطيبــني الطاهرين يكثر يف هذه األيام الســؤال 
عــن قضاء صوم شــهر رمضــان وفيما يلي نذكر 
بعــض األســئلة مــع أجوبتهــا طبقا لفتــاوى املرجع 
الديــين األعلــى مساحــة الســيد السيســتاني )دام 

ظله(.

الســؤال: ما حكم من أفطر بعد الزوال بالنســبة 
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بلــزوم الكفــارة عليها وهل جيــب عليها القضاء 
والكفارة أو القضاء فقط؟

يقتضــي  الكفــارة ال  بثبــوت  اجلــواب: اجلهــل 
ســقوطها، نعــم إذا كانت واثقة من عدم وجوب 
الصــوم عليها لصغر ســنها فــال كفارة عليها بل 

تقضي فقط.

الســؤال: إن زوجــيت مطلوبــة صيامــًا مــن شــهر 
رمضان الفائت وبقي عليها يومًا واحدًا وأدركها 
رمضان هذه السنة فهل تصوم يوم واحد أم ماذا؟
الفديــة ايضــا  نعــم تصومــه، وعليهــا  اجلــواب: 
ويكفــي فيها إطعام مســكني واحد 750 غرام 

حنطة أو خبز.

الســؤال: ما حكم الصالة والصيام الفائتة على 
املكلــف ســواء كان ذكرا أو انثى يف ســنوات 
البلوغ أي بعد البلوغ ويف سنوات اجلهل باألحكام 
بــان كان عليــه القضــاء فكيــف يقضــي ما مل 
يعلــم عــدد ما فاته من صيــام وصالة وهل هناك 

كفارة وفدية للصيام؟
اجلــواب: جيــوز لــه االقتصــار يف القضــاء علــى 
مــا يتيقــن فواتــه، وتثبــت عليــه كفــارة االفطار 
وكفــارة التأخــري يف القضاء إاّل إذا كان يعتقد 
آنــذاك ـ اعتقــادًا جازمــًا ـ بعــدم وجــوب الصيــام 

عليه.

السؤال: هل باإلمكان أن أقضي الصوم الواجب 
واملستحب يف نفس الوقت؟

اجلــواب: ال جيــوز ذلك بل البد من قضاء الصوم 
الواجب فقط.

الســؤال: لو أردت أن أصوم ثالثة أيام عند النيب 
)صلــى اهلل عليــه وآله( لقضــاء احلاجة ويف ذميت 

قضاء من شهر رمضان، فهل يصح ذلك؟
اجلواب: فيه إشكال.

الســؤال: إذا كان علــى الرجــل صوم قضاء فهل 
جيوز له أن يصوم نيابة عن مّيت تربعًا؟

اجلواب: ال يبعد جواز الترّبع عن امليت بقضاء ما 
عليه من الصيام الواجب من قضاء أو كفارة أو 

حنوها مّمن عليه قضاء شهر رمضان.

الســؤال: إذا اختــار املكلف مــن الكفارات عن 
افطار شهر رمضان عمدًا إطعام ستني مسكينًا 

هل بعد اإلطعام جيب صوم اليوم أيضًا؟
اجلواب: نعم.

غــري  أنــه  يعتقــد  الشــخص  إذا كان  الســؤال: 
قــادر علــى الصيــام فلــم يصــم وبعــد عدة ســنني 
حــاول الصيــام فتمكن منه، فهــل جيب القضاء 

والكفارة عما فاته أم القضاء فقط؟
اجلواب: جيب القضاء فقط.

السؤال: هل جيوز يف صيام القضاء اإلفطار بعد 
الزوال؟

عليــه  وجبــت  افطــر  وإذا  جيــوز،  ال  اجلــواب: 
الكفارة.

الســؤال: ما هو الواجب الشــرعي على الشــخص 
الــذي مل يصــم لعــدة ســنوات ثــم انتبــه إىل ذلك 
يف حالــة علمــه بوجــوب الصــوم ويف حالــة جهله 

بوجوب الصوم؟
اجلــواب: إذا كان إفطــاره عــن جهــل باحلكــم 
غــري مــردد فيجــب القضــاء فقط وأما مــن تعّمد 
األكل والشــرب وغريهــا مــع علمــه باملفطريــة 
فتجــب الكفارة ايضــًا، وكذا إذا كان جاهاًل 

مقّصرًا مرّددًا على االحوط وجوبًا.

الســؤال: هل لّي أن أصوم الصوم املســتحب مثل 
أيام شــهر رجب والنصف من شــعبان أو جيب أن 

أقضي أواًل؟
اجلــواب: ال جيــوز التربع بالصــوم ملن عليه قضاء 

شهر رمضان.

الســؤال: هل حيق ملن يرجع إىل بلده قبل الزوال 
أن ينوي صوم ذلك اليوم قضاًء؟

اجلواب: نعم إذا كان ممكنًا طبعًا.

الســؤال: هل جيوز لشــخص مطلوب قضاء صوم 
أن يصــوم اســتئجارًا لشــخص آخــر وإذا كان 

جائزًا هل فيه كراهة؟
اجلواب: جيوز وليس فيه كراهة.
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والنفسي  والعلمي  الرتبوي  املعنى  هذا  أهّمية  بيان  يف  تعاىل:  قال 
يِف  َفَتُكن  َخْرَدٍل  ْن  مِّ َحبٍَّة  ِمْثَقاَل  َتُك  ِإن  ِإنََّها  ُبيَنَّ  َيا  والشعوري: 
َماَواِت َأْو يِف اأْلَْرِض َيْأِت ِبَها اهلل ِإنَّ اهلل َلِطيٌف َخِبرٌي  َصْخَرٍة َأْو يِف السَّ
}لقمان/16{، ومثة لبنة قيميَّة رائعة أخرى وهي التأكيد على بّر 
الوالدين وحفظ كرامتهما حقوقهما وتذكريه مبراحل خلقه وما 

واجهه والداه من أجله. 
ُه َوْهًنا َعَلى َوْهٍن َوِفَصاُلُه  َلْتُه ُأمُّ ْيَنا اإِلنَساَن ِبَواِلَدْيِه مَحَ قال تعاىل: َوَوصَّ

يِف َعاَمنْيِ َأِن اْشُكْر ِلي َوِلَواِلَدْيَك ِإَليَّ املَِصرُي }لقمان/14{. 
وأيضًا من أهم لبنات هذا النسق الرتبوي لإلبن يف ُبعده االجتماعي 
والسلوكي هو توجيهه بضرورة التواضع وعدم الغرور أو االعتداد 
وعدم  وامُلراهقة،  البلوغ  مرحلة  يف  سيما  وافتخارا  تكربًا  بالذات 
رفع الصوت يف التعامل مع اآلخرين ،واّتباع لياقات األدب واحلياء 

واألخالق عماًل وتطبيقا مع الناس كافًة .
َك ِللنَّاِس َواَل مَتِْش يِف اأْلَْرِض َمَرًحا ِإنَّ اهللََّ  قال تعاىل: َواَل ُتَصعِّْر َخدَّ

َتاٍل َفُخوٍر }لقمان/18{. اَل حُيِبُّ ُكلَّ خُمْ

تتقّوم تربية اإلبن يف القرآن الكريم بأساسني ثابَتني ُهما: 
أّواًل :- الرتبية اإلرشادّية على األصول الدينّية احلّقة الالزمة عقاًل 
والفروع الشرعّية الواجبة شرعًا بالوعظ والتعليم واإلقناع بضرورة 

االلتزام والقبول واألخذ واالهتداء لذلك .
حقوقّيًا  عرضًا  لقمان  سورة  يف  وتعاىل  تبارك  اهلُل  عرضها  وقد 
وشرعي  عقائدي  وبنسق  ووعيه،  إليه  االلتفات  جديرًا  وقيمّيًا 

وأخالقي وأسري قويم وُمستقيم .
ومن أهم لبنات هذا النسق اإلرشادي أصواًل وفروعًا ترسيخ لبنة 
الشعور بوجود اهلل تعاىل واإلميان به وتوحيده خالصًا وجتّنب االحلاد 

فيه أو التشكيك يف وجوده سبحانه. 
قال تعاىل: َوِإْذ َقاَل ُلْقَماُن اِلْبِنِه َوُهَو َيِعُظُه َيا ُبيَنَّ اَل ُتْشِرْك ِباهللَِّ ِإنَّ 

ْرَك َلُظْلٌم َعِظيٌم }لقمان/13{. الشِّ
وبعد تربية االبن على لزوم اإلميان بوجود اهلل تعاىل ينبغي توجيهه 
بها،  وعلمه  أحواله  كّل  يف  له  سبحانه  اهلل  ُمراقبة  يدرك  بأن 

وإشعاره بعظمة اهلل جّل وعال امّلطلع على أعمالنا واجمُلازي عليها.

رؤٌى قَيمّيٌة لرتبّية االبن يف 
الُقرآن الكريم 

مرتضى علي احلّلي
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األبوين  تقويم وحتسني أسلوب  التطبيقية من جهة  الرتبية   -: وثانيًا 
وقيامها بامتثال تكاليفهما الواجبة واختاذهما املنهج الصادق تقوى 
أمامه  واألسري  الفردي  والسلوك  واملعامالت  العبادات  يف  وسلوكا 

وأمر االبن فعاًل بأداء تكاليفه الواجبة أيضًا  .
اَلِة َواْصَطرِبْ َعَلْيَها اَل َنْسَأُلَك ِرْزًقا  قال اهلُل تعاىل : )َوْأُمْر َأْهَلَك ِبالصَّ

ُن َنْرُزُقَك َواْلَعاِقَبُة ِللتَّْقَوى }طه/132{( ْ حنَّ
اَلَة َوْأُمْر ِباملَْعُروِف َواْنَه َعِن املُنَكِر َواْصرِبْ َعَلى  وقال:) َيا ُبيَنَّ َأِقِم الصَّ

َما َأَصاَبَك ِإنَّ َذِلَك ِمْن َعْزِم اأْلُُموِر }لقمان/17{(
ويف هذه اآلية الشريفة يتجّلى هذا الُبعد التطبيقي فعاًل بلزوم أداء 
اإلبن ملا افرتض عليه من الصلوات الواجبة شرعًا وبقّية الواجبات من 
األمر  والرتبوّية، كما يف ضرورة  واالجتماعّية  الشخصّية  العبادات 
من شيء يف  يصيبه  ما  على  والتصرّب  املنكر  والنهي عن  باملعروف 
هذه احلياة ،مبا يبين شخصّيته بناًء مكينًا وقوَيًا وبأسس عقائدّية 

وشرعّية وروحّية وشعورّية وعلمّية اختيارًا وطريقا. 

َواْقِصْد يِف َمْشِيَك َواْغُضْض ِمن َصْوِتَك ِإنَّ َأنَكَر اأْلَْصَواِت َلَصْوُت 
ِمرِي }لقمان/19{، وكذلك يتوافر هذا النسُق القرآني األخالقي  احْلَ
أيضًا على ضرورة تعليم االبن ثقافة اإلستئذان يف كَل شيء، واليت 
األشياء  ولتحديد  وحرمته،  اآلخر  حلق  حفظًا  بها  االهتمام  جيب 
}َوِإَذا  تعاىل:  بإذن خاص - قال  إاّل  تعّديها  ُمعّينة الميكن  حبدود 
ُلَم َفْلَيْسَتْأِذُنوا َكَما اْسَتْأَذَن الَِّذيَن ِمن َقْبِلِهْم  َبَلَغ اأْلَْطَفاُل ِمنُكُم احْلُ

ُ اهلل َلُكْم آَياِتِه واهلل َعِليٌم َحِكيٌم{ 59،النور. َكَذِلَك ُيَبنيِّ
مبعنى وإذا بلغ األطفال منكم سن االحتالم والتكليف باألحكام 
الشرعّية فعليهم أن يستأذنوا إذا أرادوا الدخول على أحٍد يف كّل 

األوقات كما يستأذن الكبار. 
َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِلَيْسَتْأِذنُكُم الَِّذيَن َمَلَكْت َأمْيَاُنُكْم َوالَِّذيَن مَلْ 
اٍت ِمن َقْبِل َصاَلِة اْلَفْجِر َوِحنَي َتَضُعوَن  ُلَم ِمنُكْم َثاَلَث َمرَّ َيْبُلُغوا احْلُ
ِهرَيِة َوِمن َبْعِد َصاَلِة اْلِعَشاء َثاَلُث َعْوَراٍت لَُّكْم َلْيَس  َن الظَّ ِثَياَبُكم مِّ
َعَلْيُكْم َواَل َعَلْيِهْم ُجَناٌح َبْعَدُهنَّ َطوَّاُفوَن َعَلْيُكم َبْعُضُكْم َعَلى َبْعٍض 

ُ اهلل َلُكُم اآْلَياِت َواهلل َعِليٌم َحِكيٌم }النور/58{  َكَذِلَك ُيَبنيِّ
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حنو: أفعلت هذا أم يوسف؟ أم مسندًا، حنو: أراغب أنت عن 
األمر أم راغب فيه؟ أم مفعواًل، حنو: إيايَّ تقصد أم سعيدًا؟ 
حنو:  ظرفًا،  أم  ماشيا؟  أم  حضرت  أراكبًا  حنو:  حااًل،  أم 
أيوم اخلميس قدمت أم يوم اجلمعة؟ ويذكر املسؤول عنه يف 
التصور بعد اهلمزة: ويكون له معادل يذكر بعد )أم( غالبًا: 
وتسمى متصلة. وقد ُيستغنى عن ذكر املعادل حنو قوله تعاىل: 

َأَأْنَت َفَعْلَت َهَذا ِبآهِلَِتَنا َيا ِإْبَراِهيمُ )األنبياء/62(. 
التصديق: أي إدراك النسبة الواقعة بني الطرفني ثبوتًا أو نفيًا، 
يف  ويرتدد  اجلملة،  مضمون  جيهل  املتكلم  كان  إذا  وذلك 
ثبوتها ألمر، أو نفيًا عن ذلك األمر، تقول: أخالد بطل؟ فالسائل 
هنا تصور خالدًا وتصور البطل وتصور النسبة بينهما أي نسبة 
النسبة:  هذه  وقوع  عن  هو  إمنا  والسؤال  خالد،  إىل  البطولة 
أهذه البطولة املنسوبة إىل خالد متحققة أم غري متحققة؟ فإذا 
حصل  بطاًل(  ليس  )ال  قيل:  أو  بطل(  )نعم  اجلواب:  يف  قيل 
أو ال(، وحينئذ  بـ)نعم  التصديق  واجلواب يف طلب  التصديق، 
ميتنع معها ذكر املعادل )أم(، فإذا جاءت )أم( بعدها كانت 

الفهم من املخاطب   االستفهام هو طلب 
بصياغة معينة، فلو قال أحٌد: )أين الطريق؟( 
كان معناه: أطلب أن أفهم منك جهة الطريق، 
وهذا كما عرفه علي الفرج يف )تكوين البالغة(، 
وعرف االستفهام يف طرق خمتلفة لكن املضمون هو 
يرد  أنه  على  االستفهام  عّرفوا  قليلة  ثلة  وأن  إال  واحد, 
همزة  أن  عمومًا  الكريم.  القرآن  يف  وخاصًة  اإلخبار  ملعنى 
وذكر  تصديق.  أو  تصّور  أمرين:  أحد  بها  يطلب  االستفهام 
أمحد اهلامشي يف )جواهر البالغة(, ويوسف أبو العدوس يف 
)مدخل إىل البالغة العربية(,  واحلسن بن قاسم املرادي، يف 

)اجلنى الداني يف حروف املعاني(: 
التصور: هو إدراك املفرد، حنو: أعلي مسافر أم سعيد؟ تعتقد 
أّن السفر حصل من أحدهما، ولكن تطلب تعيينه، لذا جُياب 
لطلب  اليت  اهلمزة  وحكم  مثاًل.  سعيد  فيقال  بالتعيني،  فيه 
التصّور، أْن يليها املسؤول عنه بها، سواء ـ أكان: مسندًا إليه، 

علي حممد عبد احلسني أبو شبع
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َفَعَل  َتَر َكْيَف  َأمَلْ  الرؤوف يف )عِلم البالغة( حنو قوله تعاىل: 
َربَُّك ِبَعاٍد )الفجر/6(، يتوعد الكافرين مبصري مثل مصري عاد، 
ومثل لُه البلخي يف أطروحته للدكتوراة أساليب االستفهام ممثاًل 
َعَلْيُكْم  ُيْرِسَل  َأْن  َماِء  السَّ َمْن يِف  َأِمْنُتْم  َأْم  لُه حنو قوله تعاىل: 
يف  الطربي)ت3١0هـ(  وذكر  َنِذيِر،  َكْيَف  َفَسَتْعَلُموَن  َحاِصبًا 
)جامع البيان( أن احلاصب هي: الريح اليت حتصب باحلصاء، 
وهي: احلصى الصفار، أي: هدد اهلل سبحانه وتعاىل املشركني 

بإرساله عليهم رحيًا فيها حجارة وحصباء.
قوله  حنو  )التبيان(،  يف  نديم  عمر  لُه  مّثل  املبالغة:  استفهام 
اِسُروَن  تعاىل:َأَفَأِمُنوا َمْكَر اهللَِّ َفاَل َيْأَمُن َمْكَر اهللَِّ ِإالَّ اْلَقْوُم اخْلَ
)األعراف/99(، االستفهام هنا جاء لغرض املبالغة، ومعناه اإلنذار. 
بنعمته  هلم  اهلل  استدراج  املكذبون،  أولئك  أمن  هل  املعنى: 
وفضله، وال يؤمن من عذاب اهلل إال القوم الذين خسروا عقوهلم.

استفهام التبكيت: ويدل على خروج االستفهام عن أصل وضعه 
إىل معنى)التبكيت(، ويكون استخبارًا واملعنى تبكيتًا، ومّثل 
له ابن فارس)ت395هـ( يف )الصاحيب( حنو قوله تعاىل: (َوِإْذ َقاَل 
ِإهَلَنْيِ  َي  َوُأمِّ ُذوِني  ِ ِللنَّاِس اختَّ ُقْلَت  َأَأْنَت  َمْرَيَم  اْبَن  ِعيَسى  َيا  اهللَُّ 
ِلي  َلْيَس  َما  َأُقوَل  َأْن  ِلي  َيُكوُن  َما  ُسْبَحاَنَك  َقاَل  ُدوِن اهللَِّ  ِمْن 
حِبَقٍّ ِإْن ُكْنُت ُقْلُتُه َفَقْد َعِلْمَتُه َتْعَلُم َما يِف َنْفِسي َواَل َأْعَلُم َما يِف 
للنصارى  اْلُغُيوِب))املائدة/١١6(. تبكيت  ُم  َأْنَت َعالَّ ِإنََّك  َنْفِسَك 

فيما أدعته.
استفهام الدعاء: نقل كل من الدكتور أمحد مطلوب يف )معجم 
البالغة(،  )علوم  يف  إنعام  والدكتورة  البالغة(،  مصطلحات 
عن  البالغية(  )املعاني  للماجستري  رسالته  يف  إدريس  وعثمان 
السيوطي )ت9١١هـ( يف )اإلتقان(: إن استفهام الدعاء هو كالنهي 
إال أنه من األدنى إىل األعلى، ومتثل لُه حنو قوله تعاىل: (َواْخَتاَر 
ْجَفُة َقاَل َربِّ  ا َأَخَذْتُهُم الرَّ ُموَسى َقْوَمُه َسْبِعنَي َرُجاًل مِلِيَقاِتَنا َفَلمَّ
َفَهاُء ِمنَّا  َلْو ِشْئَت َأْهَلْكَتُهْم ِمْن َقْبُل َوِإيَّاَي َأُتْهِلُكَنا مِبَا َفَعَل السُّ
ِإْن ِهَي ِإالَّ ِفْتَنُتَك ُتِضلُّ ِبَها َمْن َتَشاُء َوَتْهِدي َمْن َتَشاُء َأْنَت َوِليَُّنا 
على  اْلَغاِفِريَن))األعراف/١55(،  َخرْيُ  َوَأْنَت  َنا  َواْرمَحْ َلَنا  َفاْغِفْر 
معنى استفهام استعطاٍف، أي: ال تعذبنا وال تهلكنا بذنوب غرينا 

من السفهاء أصحاب الفتنة.
دخلت  اليت  الكريم  القرآن  يف  البالغية  األغراض  بعض  هذه 
عليها همزة االستفهام, ومؤخرًا: إنَّ همزة االستفهام هي حرف 
حنو:  تصديق،  لطلب  واألفعال،  األمساء،  على  يدخل  مشرتك، 
أزيد قائم؟ أو تصّور، حنو: أزيد عندك أم عمرو؟ وتساويها »هل« 

يف طلب التصديق املوجب ال غري.
استأثرت  االستفهام، وألصالتها  أدوات  أصل  وهي  أعّم،  اهلمزة 
وثمَّ،  والواو،  الفاء  على  بتقدميها  التصدير  متام  منها:  بأمور، 
َتْعِقُلوَن)الروم/9(، وكان األصل يف ذلك  حنو قوله تعاىل: َأَفال 
تقديم حرف العطف على اهلمزة؛ ألنها من اجلملة املعطوفة لكن 
فقدموها خبالف  التصدير،  استحقاق  يف  اهلمزة  أصالة  راعوا 
وبعد  اجلمهور.  مذهب  هذا  االستفهام،  أدوات  وسائر  »هل« 
اهلمزة  ورود  تبني  الكريم  القرآن  االستفهام يف  دراسة ألدوات 

االستفهامية يف القرآن )507( مرة.

متصلة مبعنى »بل« كما يف قوله تعاىل: اهلل َأِذَن َلُكْم َأْم َعَلى 
االستفهام  ضمن  اهلمزة  ورود  هو  هذا  َتْفرَتُوَن)يونس/59(.  اهللَِّ 
احلقيقي الذي يطلب جوابًا )تصور/ تصديق(. أما ورودها ضمن 
السؤال  جواب  ألن  جوابًا  يطلب  ال  الذي  اجملازي  االستفهام 
الكريم  القرآن  يف  بالغية  أغراض  إىل  خروجه  بسبب  مفهوم 
وغري القرآن حنو التأنيب، للوم والتوبيخ...اخل، وأما اهلمزه حنو 

األغراض البالغية:
يف  مطلوب  أمحد  الدكتور  من  نقل كل  االكتفاء:  استفهام 
)معجم مصطلحات البالغة(، والدكتورة إنعام يف)علوم البالغة( 
َوَيْوَم  تعاىل:  قوله  حنو  )اإلتقان(  يف  )ت9١١هـ(  السيوطي  عن 
يِف  َأَلْيَس  ٌة  ُمْسَودَّ ُوُجوُهُهْم  اهلل  َعَلى  َكَذُبوا  الَِّذيَن  َتَرى  اْلِقَياَمِة 
استفهموا  أنهم  واملبني:  )الزمر/60(،  ِيَن)  ِلْلُمَتَكربِّ َمْثًوى  َجَهنََّم 
عن مأوى الكفار الذين استكربوا على اإلميان باهلل الواحد، 

ناسبني الشريك هلل الواحد القهار.
ظهر  عرضًا:  عرض  فعل  من  لغًة:  العرض  العرض:  استفهام 
وَبَدا العرض: طلب الفعل بلني وتأدب، حنو قوله تعاىل: َواَل َيْأَتِل 
َواملََساِكنَي  اْلُقْرَبى  ُأوِلي  ُيْؤُتوا  َأْن  َعِة  َوالسَّ ِمْنُكْم  اْلَفْضِل  ُأوُلو 
بُّوَن َأْن َيْغِفَر  َواملَُهاِجِريَن يِف َسِبيِل اهللَِّ َوْلَيْعُفوا َوْلَيْصَفُحوا َأاَل حُتِ

اهللَُّ َلُكْم َواهللَُّ َغُفوٌر َرِحيٌم )النور/22(, 
استفهام الّتحدي: مثل لُه عمر نديم يف )التبيان( حنو قوله تعاىل: 
َعُكْم َوَأْبَصاَرُكْم َوَخَتَم َعَلى ُقُلوِبُكْم  ُقْل َأَرَأْيُتْم ِإْن َأَخَذ اهللَُّ مَسْ
َمْن ِإَلٌه َغرْيُ اهللَِّ َيْأِتيُكْم ِبِه اْنُظْر َكْيَف ُنَصرُِّف اآْلََياِت ُثمَّ ُهْم 
يف  والتبعيد  للتحدي  هنا  االستفهام  )األنعام/46(،  َيْصِدُفوَن) 
َغرْيُ  ِإَلٌه  َمْن  قوله(  يف  النفي  )ثم  َعُكْم  مَسْ اهللَُّ  َأَخَذ  ِإْن  َأَرَأْيُتْم 
اهللَِّ َيْأِتيُكْم ِبِه)ثم التعجب يف قوله(اْنُظْر َكْيَف ُنَصرُِّف اآْلََياِت، 
املعنى: ال أحد غري اهلل يقدر على رد ذلك إليكم إذا سلبه اهلل 

منكم، ورغم ذلك فهم جيحدون ويعاندون.
التحضيض: أي حث املخاطب وحضه على فعل, ونقل  استفهام 
مصطلحات  )معجم  يف  مطلوب  أمحد  الدكتورة  من  كل 
السيوطي  عن  البالغة(  )علوم  يف  إنعام  والدكتور  البالغة(، 
)ت9١١هـ( يف )اإلتقان( وعن الزركشي )ت794هـ( يف )الربهان( 
وا  ممثاًل له حنو قوله تعاىل: َأاَل ُتَقاِتُلوَن َقْومًا َنَكُثوا َأمْيَاَنُهْم َوَهمُّ
َأَحقُّ  فاهلل  َشْوَنُهْم  َأخَتْ ٍة  َمرَّ َأوََّل  َبَدُءوُكْم  َوُهْم  الرَُّسوِل  ِبِإْخَراِج 
َشْوُه ِإْن ُكْنُتْم ُمْؤِمِننَي )التوبة/١3(، على سبيل التشجيع  َأْن خَتْ

والتحضيض؛ ألنهم نقضوا مواثيقهم من بعد عهدهم.
استفهام التقريع: نقل الدكتور العزاوي يف )البيان القرآني( عن 
حنو  لُه  ممثاًل  قيل(،  ما  )أوىل  يف  )ت١979م(  اخلطيب  رشيد 
ُشُرُهْم َوَما َيْعُبُدوَن ِمْن ُدوِن اهللَِّ َفَيُقوُل َأَأْنُتْم  قوله تعاىل: (َوَيْوَم حَيْ
ِبيَل )الفرقان/١7(، وهذا  َأْضَلْلُتْم ِعَباِدي َهُؤاَلِء َأْم ُهْم َضلُّوا السَّ
للعبدة الضالني،  الالذع  التبكيت  و  للتقريع الصافع  االستفهام 
وذكر البيضوي)ت79١هـ( يف )أنوار التنزيل(: إلجالهلم بالنظر 
تقريع  استفهام  وهو  النصيح،  املرشد  عن  وإعراضهم  الصحيح 

وتبكيت للعبدة، 
منه،  صدر  ما  على  املخاطب  ختويف  وهو  الوعيد:  استفهام 
والبد  زميلك؟  أرِسب  أمل  املهمل:  للطالب  األستاذ  يقول  وكأن 
يعلم  واألستاذ  زميله،  اجتاه  وقع  مبا  عاملًا  املخاطب  يكون  أن 
الوعيد.  استفهام  من  القصد  فيكون  ذلك،  يعلم  املخاطب  أن 
حنو  والتنبيهات(  )اإلشارات  يف  )ت725هـ(  اجلرجاني  لُه  ومثل 
قوله تعاىل: َأمَلْ ُنْهِلِك اأْلَوَِّلنَي )املرسالت/١6(، ومثل لُه طه عبد 
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من أعلى عليني، فوصلوا إىل أعلى مراتب الكمال وإىل أقرب 
مدارج القرب إىل ذي اجلالل، وما نسبت لغريهم إما إعارة منهم 
أو غصبًا وعدوانا قال سبحانه وتعاىل على لسان النيب  يوسف 
ُنَيا  الدُّ يِف  َوِليِّي  َأنَت  َواأَلْرِض  َماَواِت  ]فاطرالسَّ السالم(  )عليه 

[ )الكهف: 44.(. قِّ َواآلِخَرِة[ وقال تعاىل]ُهَناِلَك اْلَواَلَيُة هلل احْلَ
هذه الوالية اإلهلية أصلها يف السماء وفرعها يف األرض ويف كل 
موجود غصن منها به حيفظ له وجوده كارها او طائعا , فرضها 
اهلل يف القرآن الكريم وأبانت  تفصيلها السنة الشريفة وأخبار 
آل حممد )عليهم السالم(، عرضت يف العوامل األوىل على مجيع 
املوجودات فقبلها اجلميع )كونا( وأباها أكثر اخللق )شرعا( 
وحيث الصورة تابعة للقبول والرفض الشرعيان  حتددت بالوالية 
اخلشب خشبا  فصار  العامل  هذا  وصورهم يف  اخللق  ماهيات 
واجلن جنا واملالئكة مالئكة اخل، ومل يكن هذا األمر حتما 
مقدرا وإمنا باالختيارليتميز األبرار من الفجار وتثبت حجة العلي 
للولي  محلت  الوالية  وهذه  ومذروء،  موجود  كل  على  اجلبار 
ليقوم بها يف كل العوامل ويظهر يف كل عامل مبا يناسب أهله 
ليتم البيان والبالغ وال يكون للمخلوق حجة على خالقه، ويف 
سئل  لو  له حبيث  جعل  الذي  بلسانه  أجاب  العوامل كل  تلك 

ألجاب وبان عن إعتقاده .
فضاء  يف  سباحته  دائرة  وأغلقت  سرية،  املوجود  أكمل  فإذا 
كونه، ونفذ زاد إمكانه، وتوقف به سيل زمانه، عاد اىل ما 
ِكَتاُبَنا  ]َهَذا  ببيانه  ناطقا  الولي حامال قرآنه  ليجد  بدأ،  منه 
َتْعَمُلوَن[  ُكنُتْم  َما  َنْسَتنِسُخ  ُكنَّا  ِإنَّا  قِّ  ِباحْلَ َعَلْيُكم  َينِطُق 
)اجلاثية: 29( ومحله مثرة اختياره ]َوُكلَّ ِإنَساٍن َأْلَزْمَناُه َطآِئَرُه 
ِرُج َلُه َيْوَم اْلِقَياَمِة ِكَتاًبا َيْلَقاُه َمنُشوًرا[ )اإلسراء:  يِف ُعُنِقِه َوُنْ
١3( وما ربك بظالم للعبيد، وهو املبدىء املعيد فعال ملا يريد 
َفى َعَلى  َباِرُزوَن اَل خَيْ اليسأل عما يفعل وهم يسألون ]َيْوَم ُهم 
اهللَِّ ِمْنُهْم َشْيٌء [ )غافر: ١6(، خماطبا كل موجود بلسان الولي 
)ملَِِّن املُْلُك اْلَيْوَم  فيجيب السائل نفسه ]هلِلَِّ اْلَواِحِد اْلَقهَّار[ )غافر: 
َياِة  ُن َأْوِلَياُؤُكْم يِف احْلَ ١6 (  حنن السائلون وحنن اجمليبون ]حَنْ

ْنَيا َويِف اآْلِخَرِة[ )فصلت: 3١(. الدُّ
وإن آخر فريضة أنزهلا اهلل على نبيه )صلى اهلل عليه وآله( هي 
الوالية، عن أبي جعفر )عليه السالم( قال: آخر فريضة أنزهلا 
اهلل الوالية ]اْلَيْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ِديَنُكْم َوَأمْتَْمُت َعَلْيُكْم ِنْعَميِت 
َوَرِضيُت َلُكُم اإِلْساَلَم ِديًنا[ )املائدة: 3( فلم ينزل من الفرائض 
شيء بعدها حتى قبض رسول اهلل )صلى اهلل عليه وآله( )تفسري 

والية  إىل  يدعو  القرآن  إن 
أعدائهم،  ومعاداة  اهلل  أولياء 
يدعو  اليت  احلقيقية  الوالية  وإن 
أمري  والية  القرآن منحصرة يف  إليها 
املؤمنني )عليه السالم( ،فعن أبي جعفر 
نبيه  إىل  اهلل  أوحى  قال:  السالم(  )عليه 
احلكيم   يف كالمه  وآله(  عليه  اهلل  )صلى 
]َفاْسَتْمِسْك ِبالَِّذي ُأوِحَي ِإَلْيَك ِإنََّك َعَلى ِصَراٍط 
ْسَتِقيٍم[ )الزخرف، 43( قال: إنك على والية علي  مُّ

وعلي هو الصراط املستقيم )الكايف ١/ 4١6(
عن زيد بن علي يف هذه اآلية : ]َواهلّلُ َيْدُعو ِإىَل َداِر 
ْسَتِقيٍم [ )يونس:  اَلِم َوَيْهِدي َمن َيَشاء ِإىَل ِصَراٍط مُّ السَّ
25( قال : إىل والية  أمري املؤمنني  علي بن أبي طالب  

)عليه السالم( )تفسري فرات الكويف / ١77(.
إن الوالية يف الّلغة بفتح الواو الّنصرة و الصداقة و الدنو 
ْلطان و يف  و القرب  وبكسر الواو األمارة و امللك والسُّ
اهر الّنيابة و القيام بأمر الشي ء و القَيام عليه  العرف الظَّ
،والوالية هي املبدأ والغاية وهي أول فرض يفرضه العلي 
خلعة  بعدها  يلبس  ثم  النيب  يلبسها  كمال  خلعة  وأول 

الرسالة.
يعطها  مل  اليت  العظمى  اهلل   والية  احلقيقة  يف  وهي 
َا  لغري حممد وآل حممد صلوات اهلل عليهم أمجعني ]ِإمنَّ
َوِليُُّكُم اهلل َوَرُسوُلُه َوالَِّذيَن آَمُنوْا[ )املائدة: 55( وبهذه 
الوالية يربؤون األكمه واألبرص بإذن اهلل، وحييون 
التصرفات  سائر  يف  وكذلك  تعاىل،  بإذنه  املوتى 
املروية  السالم(  )عليهم  عنهم  املنقولة 
عليها  أعتمد  اليت  املعتربة  الكتب  يف 
املوضوع.  هذا  يف  األبرار  العلماء 
الستعدادهم  إهلية  موهبة  وهي  
ونفاسة جوهرهم وكونهم  الذاتي 

القرآن يدعو إىل والية أمري 
Aاملؤمنني
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َمُعوَن[ )يونس: 58(  قال  ا جَيْ َّ ِتِه َفِبَذِلَك َفْلَيْفَرُحوْا ُهَو َخرْيٌ ممِّ َوِبَرمْحَ
: بوالية حممد وآل حممد )عليهم السالم(، خري مما جيمع هؤالء 

من دنياهم )الكايف: ١/433(.
وهي الصراط الذي ال جيوزه أحد اال بصك  من صاحب الوالية، 
اَل  الَِّذيَن  ]َوِإنَّ  تعاىل:  قوله  يف  السالم(  )عليه  املؤمنني  أمري  عن 
قال:    )74 )املؤمنون:  َلَناِكُبوَن[  َراِط  الصِّ َعِن  ِباآْلِخَرِة  ُيْؤِمُنوَن 
عن والييت )حبار األنوار 35/ 372(،عن النيب قال: إذا كان يوم 
القيامة ونصب الصراط على جهنم مل جيز عليه إال من معه جواز 
انهم  ]وقفوهم  تعاىل:  قوله  وذلك  طالب  أبي  بن  علي  والية  فيه 
مسؤولون [ )مناقب آل أبي طالب: 2 / 7(عن أبي محزة الثمالي: 
عن أبي عبد اهلل )عليه السالم( قال: سألته عن قول اهلّل عزوجل:] 
َهَذا ِصَراٌط َعَليَّ ُمْسَتِقيٌم[ )احلجر: 4١( ؟ قال: هو واهلّل علي، هو 

واهلّل امليزان والصراط املستقيم)خمتصر البصائر:68(.
عن  يسالون،  سوف  وعنه  فيه  اختلف  الذي  العظيم  النبأ  وهي 
َعِن  َيَتَساءُلوَن  :]َعمَّ  تعاىل  قوله  السالم( يف  )عليه  اهلل  عبد  أبي 
)الكايف   الوالية،  العظيم  النبأ  قال:  )النبأ:١ -2(  اْلَعِظيِم[  النََّبِإ 
اآلية  تفسري هذه  السالم( عن  )عليه  أبو جعفر  وسئل   )4١8  /١
]َعمَّ َيَتَساءُلوَن َعِن النََّبِإ اْلَعِظيِم[ قال: هي يف أمري املؤمنني )عليه 
السالم(، كان أمري املؤمنني يقول ما هلل آية أكرب منى وال هلل 
من نبأ عظيم أعظم منى ولقد عرضت والييت على األمم املاضية 
فأبت أن تقبلها قيل له )ُقْل ُهَو َنَبٌأ َعِظيٌم َأنُتْم َعْنُه ُمْعِرُضوَن( )ص: 
الدرجات  املؤمنني  عليه السالم )بصائر  67( قال هو واهلل أمري 

ص 96(.
الباقر)عليه  اإلمام  قال  واإلحسان،  واحلسنى  احلسنة  وهي 
ْنَها[) النمل: 89( َوَمن َجاء  َسَنِة َفَلُه َخرْيٌ مِّ السالم(  ]َمن َجاء ِباحْلَ
يَِّئِة َفُكبَّْت ُوُجوُهُهْم يِف النَّاِر[ )النمل:90(،احلسنة والية علي  ِبالسَّ
وحبه، والسيئة عداوة علي وبغضه، وال يرفع معهما عمل )روضة 
الواعظني ص١06( وعن أبي عبد اهلل )عليه السالم( قال : قال أبو 
جعفر )عليه السالم( : دخل أبو عبد اهلل اجلدلي على أمري املؤمنني  
فقال )عليه السالم( : يا أبا عبد اهلل أال أخربك بقول اهلل عز وجل: 
ن َفَزٍع َيْوَمِئٍذ آِمُنوَن َوَمن  ْنَها َوُهم مِّ َسَنِة َفَلُه َخرْيٌ مِّ ] َمن َجاء ِباحْلَ
َزْوَن ِإالَّ َما ُكنُتْم  يَِّئِة َفُكبَّْت ُوُجوُهُهْم يِف النَّاِر َهْل جُتْ َجاء ِبالسَّ
َتْعَمُلوَن[ ؟ قال :بلى يا أمري املؤمنني  جعلت فداك، فقال : احلسنة 
وبغضنا  الوالية  إنكار  والسيئة  البيت  أهل  الوالية وحبنا  معرفه 
أهل البيت، ثم قرأ عليه هذه اآلية  )الكايف ١/ 289( وعن ابن 
ْنَيا َحَسَنًة[  عباس، إنه قال يف قول اهلل عز وجل : ] َربََّنا آِتَنا يِف الدُّ
)البقرة: 20١(، قال :الدخول يف الوالية )شرح األخبار ١/ 233(.

اهلل  عبد  أبي  عن  عليها،   االستقامة  ينبغي  اليت  الطريقة  وهي 
ِريَقِة  الطَّ َعَلى  اْسَتَقاُموا  ]َوَألَِّو  تعاىل:  قوله  يف  السالم(  )عليه 
اء َغَدًقا[ )اجلن: ١6( قال : لو استقاموا على والية   أَلَْسَقْيَناُهم مَّ
أبدا  ما ضلوا  السالم(  )عليه  أبي طالب  بن  علي  املؤمنني   أمري 
)تفسري فرات الكويف ص 5١2( وعن أبي جعفر )عليه السالم( 
والية  والطريقة هي  اإلميان  قلوبهم  يقول: ألشربنا  تفسريها:  يف 
علي بن أبي طالب واألوصياء )عليهم السالم( )الكايف  ١/ 4١9( 
وسأل أبان بن تغلب اإلمام جعفر الصادق )عليه السالم( عن قول 
اهلل تعاىل :]ِإنَّ الَِّذيَن َقاُلوا َربَُّنا اهللَُّ ُثمَّ اْسَتَقاُموا[) فصلت: 30( قال 
: استقاموا على والية  علي بن أبي طالب )عليه السالم( )تفسري 

فرات الكويف ص 382(.
اللهم اجعلنا من املتمسكني بوالية امري املؤمنني والثابتني عليها 

وصلى اهلل على حممد وآله الطيبني واحلمد هلل رب العاملني 

العياشي ١/ 292(.
فهي الدين قال أبو جعفر )عليه السالم( يف قوله تعاىل : ]َفَأِقْم 
يِن َحِنيًفا[ )الروم: 30( قال :هي الوالية )الكايف  ١/  َوْجَهَك ِللدِّ
4١8( بل دين احلق، عن أبي احلسن املاضي )عليه السالم( ]ُهَو الَِّذي 
[ )الفتح: 28(،قال هو الذي أرسل  قِّ َأْرَسَل َرُسوَلُه ِباهْلَُدى َوِديِن احْلَ
رسوله بالوالية لوصيه والوالية هي دين احلق )مناقب آل أبي طالب 
2 / 279( وهي التذكرة للمتقني واحلسرة على الكافرين،عن 
أبي احلسن املاضي )عليه السالم( قال : إن والية علي ]َلَتْذِكَرٌة 
ِبنَي(  َلَنْعَلُم َأنَّ ِمنُكم مَُّكذِّ )َوِإنَّا  لِّْلُمتَِّقنَي[ )احلاقة: 48( للعاملني 
ْسَرٌة َعَلى اْلَكاِفِريَن( )احلاقة: 50(   )احلاقة: 49(  وإن عليا )حَلَ
اْلَيِقنِي[ )احلاقة: 5١( وهي احلكمة، عن ابن  قُّ  وإن واليته ]حَلَ
ْنُهْم َيْتُلو  يِّنَي َرُسواًل مِّ عباس يف قوله  تعاىل )ُهَو الَِّذي َبَعَث يِف اأْلُمِّ
ْكَمَة ( )اجلمعة: 2( يِهْم َوُيَعلُِّمُهُم اْلِكَتاَب َواحْلِ َعَلْيِهْم آَياِتِه َوُيَزكِّ

اآلية  قال :الكتاب القرآن واحلكمة والية علي بن أبي طالب 
عليه السالم )تفسري فرات الكويف ص 483( وان معرفة اإلمام 
عليه  اهلل  عبد  أبا  : سألت  قال  بصري،  أبي  عن  الكثري،  اخلري 
ْكَمَة َفَقْد ُأوِتَي  السالم عن قول اهلل تبارك وتعاىل : ]َوَمن ُيْؤَت احْلِ
َخرْيًا َكِثرًيا [) البقرة: 269( فقال: هي طاعة اهلل ومعرفة اإلمام 
تأديتها ألهلها، سئل  املطلوب  األمانة   )احملاسن ١// ١48(وهي 
الشعيب عن قول اهلل تعاىل: ]ِإنَّ اهلّلَ َيْأُمُرُكْم َأن ُتؤدُّوْا اأَلَماَناِت 
ِإىَل َأْهِلَها[) النساء: 58(قال : أقوهلا وال أخاف إال اهلل تعاىل، هي 
واهلل والية علي بن أبي طالب عليه السالم )شرح األخبار ١/ 246(.

وهي اإلميان ، عن أبي جعفر الباقر عليه السالم يف قوله :] َوَمن 
اِسِريَن [   َيْكُفْر ِباإِلمَياِن َفَقْد َحِبَط َعَمُلُه َوُهَو يِف اآلِخَرِة ِمَن اخْلَ
) املائدة: 5( قال : فاإلميان يف بطن القرآن علي بن أبي طالب  
)عليه السالم( فمن يكفر  بواليته فقد حبط عمله وهو يف اآلخرة 

من اخلاسرين )حبار األنوار 3١ / 659(.
وهي السلم الذي أمر اهلل عباده بالدخول فيه، عن شريك يف قوله 
ًة[ )البقرة: 208( ْلِم َكآفَّ تعاىل: ]َياَأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوْا اْدُخُلوْا يِف السِّ

فرات  )تفسري  السالم(  )عليه  طالب  أبي  بن  علي  والية  قال: يف 
الكويف ص 66(،عن أبي بصري قال : مسعت أبا عبد اهلل عليه 
َواَل  ًة  َكآفَّ ْلِم  السِّ يِف  اْدُخُلوْا  آَمُنوْا  الَِّذيَن  َياَأيَُّها   [: يقول  السالم 
السلم  أتدري ما   : )البقرة: 208( قال  ْيَطاِن[  الشَّ ُخُطَواِت  َتتَِّبُعوْا 
؟ قال : قلت أنت أعلم ، قال : والية على واألئمة األوصياء من 

بعده)تفسري العياشي ١/ ١0١(.
وهي ذكر اهلل ،قال سعيد بن جبري ، قول اهلل عز وجل :] َفاْسَعْوا 
ِإىَل ِذْكِر اهللَِّ[ )اجلمعة: 9(  قال : إىل والية علي بن أبي طالب 
ابن عباس  )تفسري فرات الكويف ص 483(عن  السالم(   )عليه 
يف قوله تعاىل :]َوَمن ُيْعِرْض َعن ِذْكِر َربِِّه َيْسُلْكُه َعَذاًبا َصَعًدا[ 
)اجلن: ١7(  قال: ]ذكر ربه [ والية علي بن أبي طالب )عليه 
وعلى أوالده الصالة و السالم  والتحية واالكرام( )تفسري فرات 

الكويف ص 5١2(.
وهي الرمحة، عن جعفر بن حممد )عليهما السالم(  يف  قوله 
ِتِه [ )اإلنسان: 3١(  قال أبو جعفر  تعاىل :] ُيْدِخُل َمن َيَشاء يِف َرمْحَ
)عليه السالم( : والية علي بن أبي طالب )عليه السالم( )تفسري 
فرات الكويف ص 529( وعن زرارة عن أبي جعفر )عليه السالم( 
ومحران عن أبي عبد اهلل )عليه السالم( يف قوله تعاىل]َلْواَل َفْضُل 
ُتُه[ )البقرة: 64(  قال فضل اهلل رسوله، ورمحته  اهلل َعَلْيُكْم َوَرمْحَ
والية األئمة )عليهم السالم(  )تفسري العياشي ١/ 260(عن حممد 
بن الفضيل  عن الرضا )عليه السالم( قال : قلت : ]ُقْل ِبَفْضِل اهلل 
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هذا النور، بل إمتام النور باملغفرة - َواْغِفْر َلَنا ِإنََّك َعَلى ُكلِّ 
َشْيٍء َقِديٌر(.

نفسك صناعة  تصنع  وجتعلك  وتغرّيها،  نفسك  تطهر  التوبة 
جديدة؛ اآلن قبل غد، وغدًا قبل بعد غد: »حاسبوا أنُفسكم 
قبل أن حُتاسبوا وزنوها قبل أن توزنوا«)النظرات حول االعداد 
الروحي ص32١(. وإذا ُتبت إىل رّبك وعرف اهلل منك صدق 
التوبة وأّنها التوبة النصوح، فسوف حيّبك، )َوُهَو الَِّذي َيْقَبُل 
يَِّئاِت( )الشورى/ 25(، و)حُيِبُّ  التَّْوَبَة َعْن ِعَباِدِه َوَيْعُفو َعِن السَّ
التَّوَّاِبنَي( )البقرة/ 222(، وما أحلى أن حنصل على حمّبة اهلل. 
إّن حالوة حمّبتنا هلل وحالوة حمّبة اهلل لنا هي السعادة كّل 
السعادة، هي الّلذة كّل الّلذة، هي اخلري كّل اخلري، ولذا 
الناس  حّب  ألّن  اهلل،  حّب  مقابل  لنا  الناس  حلّب  قيمة  ال 
زائل، بينما حّب اهلل مينحنا رضوانه وقربه وجّنته، )َويِف َذِلَك 

َفْلَيَتَناَفِس املَُتَناِفُسوَن( )املطففني/ 26(.
ففي احلديث عن اإلمام الصادق )عليه السالم( قال: »إذا تاب 
نيا واآلخرة«،  العبد توبة نصوحًا أحّبه اهلل فسرت عليه يف الدُّ
فقلت: وكيف يسرت عليه؟ قال: »ينسي َمَلَكيه ما كتبا عليه 
من الذنوب، ويوحي إىل جوارحه: اكتمي عليه ذنوبه - فال 
تشهد عليه يده أو رجله أو لسانه - ويوحي إىل بقاع األرض - 
ألّن كّل أرض تعصي اهلل فيها تشهد عليك، وكّل أرض تطيع 
اهلل فيها تشهد لك - اكتمي عليه ما كان يعمل عليك من 
الذنوب، فيلقى اهلل حني يلقاه وليس شيء يشهد عليه بشيء 

من الذنوب«. ) شرح اصول الكايف ج5ص١67(
وعن أحد أصحاب اإلمام الصادق )عليه السالم( يقول: سألت 
أبا عبداهلل )عليه السالم( عن قول اهلل عّزوجّل: )َيا َأيَُّها الَِّذيَن 
آَمُنوا ُتوُبوا ِإىَل اهلِل َتْوَبًة َنُصوًحا(؟ قال )عليه السالم(: »يتوب 
العبد من الذنب ال يعود فيه«) شرح أصول الكايف ج5ص١68(. 
وورد عن أحد أصحابه أيضًا قوله: قلت ألبي عبداهلل )عليه 
السالم(: )َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ُتوُبوا ِإىَل اهلِل َتْوَبًة َنُصوًحا(؟ قال 
)عليه السالم(: »هو الذنب الذي ال يعود فيه أبدًا«، قلت: وأّينا 
مل يعد؟ فقال: »يا أبا حممد، إّن اهلل حيّب من عباده املفنت 

التّواب«)شرح أصول الكايف ج5ص١68(.
ويف ضوء ذلك، فإّن التوبة ال حتمل معنى اهلروب، بل متّثل 
معنى اإلرادة الفاعلة اليت جتعلنا نواجه املوقف بقّوة، من خالل 
ذنوبنا،  لنا كّل  ألغى  قد  اهلل  بأّن  اآلمنة  اهلادئة  الطمأنينة 
وجعلنا ننفتح على يوم القيامة كمن ال ذنب له، فال يوقفنا 
معصية  وال  عليه،  ليبكتنا  أو  ليؤّنبنا  اكتسبناه  ذنب  على 
اقرتفناها ليعّذبنا عليها هناك عندما يقوم الناس لرّب العاملني، 
ليبلو أخبارهم، وليفضح أسرارهم، ويكشف أستارهم. إّننا 
نتوّسل إليك، وأنت الذي سرتت علينا ما فعلناه، فلم تطلع عليه 
أحدًا من هؤالء الذين جعلتهم شهداء على خلقك، أن تديم لنا 
هذه الرعاية اإلهلية، لتسرت علينا يف اآلخرة كما سرتت علينا 

نيا، ألّننا انتقلنا من مواقع اخلطيئة إىل مواقع التوبة. يف الدُّ

من  خرٌي  »الوقاية  القائلة:  احلكمة  صّحة  ينكر  أحد  ال 
العالج«، لذا فإّن ترك الذنب واجتنابه أسهل بكثرٍي من طلب 
املؤمنني )عليه  التدّنس بشوائبه، كما قال أمري  التوبة بعد 
البالغة  التوَبِة«)نهج  طَلِب  من  أهَوُن  الذنِب  »َترُك  السالم(: 
ج42/4(. لكّن رمحة اهلل واسعة ورحبة بأن جعل لإلنسان 
بابًا مفتوحًا دائمًا هو طلب املغفرة بعد التوبة من الذنب، يقول 
ِإىَل  ُتوُبوا  آَمُنوا  الَِّذيَن  َأيَُّها  )َيا  اهلل تعاىل يف كتابه اجمليد: 
َر َعْنُكْم َسيَِّئاِتُكْم  اهلِل َتْوَبًة َنُصوًحا َعَسى َربُُّكْم َأْن ُيَكفِّ
 .)8 )التحريم/  اأَلْنَهاُر(  ِتَها  حَتْ ِمْن  ِري  جَتْ َجنَّاٍت  َوُيْدِخَلُكْم 
بهذا النداء اإلهلّي الذي يتكّرر يف أكثر من آية من آيات 
القرآن الكريم، دعا اهلل تعاىل عباده إىل أن يرجعوا إليه، 
وراء  ينساقوا  ال  كي  دربه،  يف  ويستقيموا  له،  وخيلصوا 
الصراط  عن  االحنراف  إىل  يؤدِّي  مّما  الشيطان،  إغراءات 

املستقيم والُبعد عن اهلل والوقوع يف املعصية.
فاهلل سبحانه وتعاىل يريد أن يقول لإلنسان: إّنين أعرف أّنك 
قد تواقع اخلطيئة، وقد تنحرف عن الدرب، وقد تسقط أمام 
باليأس من رمحيت  التجربة، ولكيّن ال أريد لك أن تشعر 
وبالقنوط من مغفرتي، فقد فتحت لك، يف كّل موقع تشعر 
، الطريق بأوسع مّما بني السماء  فيه باحلاجة إىل أن تعود إليَّ
واألرض، بأن تتوب إليَّ توبة تندم بها على سوء ما فعلته، وما 
نيا واآلخرة،  يرتتب على ذلك من نتائج سيِّئة حتصل لك يف الدُّ
ثّم لتفّكر يف املستقبل، باعتبار أّنه مينحك أكثر من فرصة 
يف  وللتحّرك  رضاه،  على  وللحصول  باهلل  عالقتك  لتجديد 
مواقع قربه، وعند ذلك ميكن لك أن تغلق تاريخ املاضي، 
وتفتح لنفسك تارخيًا تصنعه من جديد، وهو تاريخ العودة إىل 

اهلل والسري يف اخلّط املستقيم والطاعة هلل. 
وهذه هي التوبة النصوح، أن تفكر عندها أن ال تعود إىل 
املعصية، حبيث تتعامل مع نفسك من موقع وعيك خلطورة 

املعصية وعظمة الطاعة ومسألة القرب من اهلل.
)َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ُتوُبوا ِإىَل اهلِل َتْوَبًة َنُصوًحا َعَسى َربُُّكْم 
َر  ُيَكفِّ َأْن  إليه -  إذا تبتم وعشتم يف هذا اجلّو ورجعتم   -
َعْنُكْم َسيَِّئاِتُكْم - فيجعل تلك السيِّئات كما لو مل تكن، 
ألّن التائب من الذنب كمن ال ذنب له - َوُيْدِخَلُكْم َجنَّاٍت 
ِتَها اأَلْنَهاُر - لتنضموا إىل املسرية اليت بدأها  ِري ِمْن حَتْ جَتْ
رسول اهلل )صلى اهلل عليه وآله( واتبعه فيها املؤمنون وساروا 
ِزي اهلُل النَّيِبَّ َوالَِّذيَن آَمُنوا َمَعُه - هؤالء  على نهجه - َيْوَم ال خُيْ
الذين عاشوا اإلميان فكرًا وحركة وجهادًا، وأخلصوا هلل 
ولرسوله وجاهدوا يف سبيل اهلل، يقفون يف يوم القيامة والنيب 
)صلى اهلل عليه وآله( قائدهم  ُنوُرُهْم َيْسَعى َبنْيَ َأْيِديِهْم - وهو 
ألّنهم كانوا   - َوِبَأمْيَاِنِهْم   - والطاعة  واجلهاد  اإلميان  نور 
حيّركون إميانهم يف ما يرضي اهلل، سواء يف مقام العطاء أو 
التعاون على الرّب والتقوى أو يف مقام اجلهاد - َيُقوُلوَن - وهم 
يف  عاشوه  ما  يف  اخلطأ  بعض  أخطأوا  رمّبا  أّنهم  يشعرون 
نيا، أو صدرت منهم بعض املعاصي، فيقولون: - َربََّنا َأمْتِْم  الدُّ
َلَنا ُنوَرَنا - حتى يدخلوا اجلّنة وكّلهم نور، حيث ال نقص يف 
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اعداد:
هاشم الباججي

صدر حديثًا

كتاب يف سطور

اخبار ثقافية



اللغات  ومبختلف  كتاب  عنوان  ألف  مبائة 
بالدار  والكتاب  للنشر  الدولي  املعرض  بدأ 
والكتاب  واملثقفني  القراء  استقبال  البيضاء 
 7 اجلمعة  يوم  وخارجه  املغرب  داخل  من 
موريتانيا  فيه  حلت  واليت  م،   2020 شباط 
»ضيف شرف« الدورة السادسة والعشرين من 
املعرض الذي شارك فيه أكثر من 700 ناشر 

من أفريقيا وآسيا واألمريكتني.
وعلى مدى عشرة أيام ختلل املعرض برنامج 
ثقايف باألمسيات الشعرية والندوات الفكرية 
أبرزها حماورة  من  العمل  وورش  واحملاورات 
املغرب(  الفلسفي يف  التفكري  )راهن  بعنوان 
ابن  جوائز  توزيع  الربنامج  يشمل  كما   ،
املركز  من  املقدمة  الرحلة  ألدب  بطوطة 
اآلفاق،  ارتياد   - اجلغرايف  لألدب  العربي 
وكذلك تقديم جائزة سركون بولص للشعر 
للقراءة،  الوطنية  اجلائزة  وتسليم  وترمجته، 
واختتمت فعاليات املعرض يف السادس عشر 

من شهر شباط.

أخبار ثقافية

أقام مركز اإلمام أمري املؤمنني )عليه السالم( للدراسات والبحوث التخصصية 
ندوة فكرية ثقافية بعنوان  )االمام علي )عليه السالم( يف الفكر االستشراقي( 
حاضر فيها األستاذ الدكتور حسن عيسى احلكيم على قاعة مؤسسة اإلمام 
أمري املؤمنني )عليه السالم( الدينية، وقّسم احلكيم الدور االستشراقي  اىل 
أربعة حماور هي احملور اإلنساني والعسكري والقيادي والعلمي يف عملية فهم 
ونظر وجهة املستشرقني لإلمام )عليه السالم(، وحضر الندوة عدد كبري من 
األساتذة األكادميني وطلبة العلوم الدينية والشخصيات الثقافية واالجتماعية، 
ويف نهاية احملاضرة جرت مناقشات وإبداء وجهات النظر املختلفة للحاضرين 

واليت رد عليها الدكتور احلكيم بعلمية ومنهجية.

تسلمت وزارتا اخلارجية والثقافة والسياحة واآلثار القطع األثرية املسرتدة إىل 
العراق بعد أن مت تهريبها وسرقتها، وقد اشتملت هذه القطع على ١56 لوحًا 
مسمارّيًا تسّلمتها سفارة العراق يف لندن من املتحف الربيطانّي، وملّف حيتوي 
على 250 وثيقة تعود إىل القرن الثاني وهو عبارة عن ُمراسالت ختّص العائلة 
املالكة تسّلمتها سفارة العراق يف الرياض من اهليئة العامة للسياحة والرتاث 
الوطيّن السعودّية، وقطعة أثرّية تسّلمتها سفارة العراق يف سيئول من شخص 
أملانّي مأخوذة من زقورة أور، وقطعة أثرّية تسّلمتها سفارة العراق يف برين من 

عائلة عراقّية ُمِقيمة يف سويسرا.

ندوة فكرية بعنوان
)اإلمام علي )عليه السالم( يف الفكر االستشراقي(

العراق يسرتد قطعه األثرية املسروقة واملهربة افتتاح املعرض الدولي للكتاب 
بالدار البيضاء
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صدر حديثًا

صدر  بابل  حمافظة  يف   - العراق   - واإلعالم  للثقافة  الفرات  دار  عن 
ملؤلفه  كربالء(  اىل  واملشاهري  والرؤساء  امللوك  )زيارات  كتاب  حديثا 
األستاذ مرتضى علي األوسي، والكتاب الذي صدر ضمن سلسلة انتشار 
بعنوان )موسوعة األوسي لرتاث كربالء( اإلصدار الثامن ضمن املوسوعة، 
والشخصيات  والرؤساء  امللوك  عن  مصورة  بصورة  حيكي  والكتاب 
واملشاهري اليت زارت مدينة كربالء ملدة مائة عام ضمن املدة احملصورة 
مابني سنة )١9١9م - 20١8م(، وحيوي الكتاب على ألبوم مصور هلذه 

الزيارات.

صدر حديثا كتاب 
)زيارات امللوك والرؤساء واملشاهري اىل كربالء(

جملة   من  الثالث  العدد  اإلسكندرية  مكتبة  عن  صدر 
الثقايف  بالرتاث  تهتم  دورية  وهي  العرب(،  )ذاكرة 
العربية، صدرت اجمللة ألول مرة عام  للبلدان  واحلضاري 
20١8 بهدف التأكيد على أهمية استعادة الذاكرة العربية 
للحاضر العربي الراهن، ويتحدث العدد الثالث من اجمللة 
عن عمارة املساجد حيث حيتوي على جمموعة متنوعة من 
العربي،  الوطن  من  والباحثني  الكتاب  لكبار  املقاالت 
اإلسالمي  العامل  مشرق  من  اإلسالمية  العمارة  تتناول 
ومغربه ، كما يتضمن العدد مقدمة عن املساجد اجلامعة 
واألثرية  التارخيية  الدراسات  من  جمموعة  ثم  وتطورها، 
املعمارية  تطور عناصرها  للمساجد، من خالل  واملعمارية 
مت  حيث  ومداخل،  وعقود  وحماريب  ومآذن  قباب  من 

األموي  للجامع  فنية  دراسات  نشر 
بدمشق، وتطور عمارة املساجد يف 
سامراء، ومساجد صنعاء والقريوان 
الفنية  والعناصر  واملوصل،  وفاس 
مساجد  جممع  يف  واملعمارية 
واملساجد  اإلسكندرية،  مدينة 
العربية  اململكة  يف  التارخيية 
ملف  إىل  باإلضافة  السعودية، 
دولة  يف  املساجد  عن  شامل 
املساجد  وعمارة  موريتانيا 
واملدارس يف موسوعة  املزارات 

اإلسالمية واآلثار العربية يف مصر.

صدر حديثا العدد الثالث من مجلة 
)ذاكرة العرب(

حديًثا  تونس صدر  يف  والتوزيع  للّنشر  ديار  دار  عن   
تاريخ  ِمن  صفحات  الّثمرة:  إىل  البذرة  )ِمن  كتاُب 
يف  ُمتَضّمنًا  سلمان،  أمحد  للشيخ  تونس(  يف  الّتَشيُّع 
وعشرة  مقّدمة  على  قياس2١/١5سم  208صفحة 
ومصادر  أخرية،  ورسالة  بانورامّية،  وصورة  فصول 

الكتاب، وفهرست احملتويات.
هذا  من  الغرض  يكن  مل  أخرية:  رسالة  يف  وجاء 
املاضي  واستحضار  التاريخ  يف  التنقيب  الكتاب 

السحيق إلثارة العداوات وتأجيج الصراعات والنعرات، 
وإمّنا هو جمّرد مجع لشواهد وقرائن تثبت أّن التشّيع 
التونسي  االجتماعي  النسيج  من  يتجّزأ  ال  جزء  هو 
األصيل، فهو ليس حركة دخيلة مستوردة من الشرق 
هو  بل  بعضهم،  توهم  أجندات مشبوهة كما  لتنفيذ 
ال  وواقع  ال ميكن جتاوزه  البالد  هلذه  تارخيّي  عمق 

ميكن إنكاره وغّض الطرف عنه.

صدر حديثا كتاب  
)مِن البذرة إىل الّثمرة: صفحات مِن تاريخ التّشَيُّع يف تونس(
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كتاب يف سطور....
عنوان الكتاب: مساّر الشيعة يف خمتصر تواريخ الشريعة

املؤّلف: الشيخ املفيد، حمّمد بن حمّمد بن النعمان الُعْكرَبّي 
البغدادّي ) ت: 4١3 هـ(

احملّقق: الشيخ مهدي جنف
الناشر: املؤمتر العاملي أللفّية الشيخ املفيد، ١4١3 هـ
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)مساّر الشيعة يف خمتصر تواريخ الشريعة( ، وعرّب 
رسالة  وهو  الشرعية(،  بـ)التواريخ  النجاشّي  عنه 
الدينية،  واألعياد  املباركة  األيام  حول  خمتصرة 
ووفّياتهم،  السالم(  )عليهم  املعصومني  ومواليد 
األئّمة  طريق  عن  األيام  تلك  يف  الواردة  واألعمال 

اهلداة املهدّيني. 
لقد احتوت احلضارة اإلسالمّية ِعّدة مناسبات أشاد 

بذكرها القرآن الكريم بعنوان: 
)أّيام معلومات(، أو )أيام اهلل(، وعّينها أحيانًا باالسم، 
كـ )يوم بدر(، و)يوم ُحَنني(وقد قّرر الشارع الكريم 
للمناسبات املتنّوعة وظائَف خاّصة، متناسبًة وطبيعَة 
كّل واحدٍة منها.. وِمن هنا، فإّن على املؤمنني أن 
وأعماهلا؛  بتوارخيها  واألّيام  املناسبات  تلك  يعرفوا 
املفيد  الشيخ  يقول  الباب - كما  ألّن معرفة هذا 
يف مقّدمة الكتاب: )ِمن ِحْلية أصل اإلميان، ومّما 

يقبح إغفاُله بأهل الفضل واإلميان(.
ومنهج الشيخ املفيد يف تأليف هذا الكتاب كان :

أّواًل: بنى على االختصار يف ذكر املناسبات وشرح 
الوقائع.

العربية،  األشُهر  ترتيب  على  الكتاب  رّتب  ثانيًا: 
مبتدئًا بشهر رمضان على أّنه أّول أشُهر السنة.

ثالثًا: ذكر حتت عنوان كّل مناسبة ما ورد فيها 
من أعمال - واجبة أو مستحّبة - حسب ما وردت 

بها روايات أهل البيت وآثارهم )عليهم السالم(
القليلة  بأنه من الكتب  كما ميتاز هذا الكتاب 
اليت دّونها الشيخ املفيد بقلمه، خبالف أكثر آثاره 
اليت كانت أمالَي ألقاها على تالمذته، لذا ميكن 
االعتماد على نسخته احملّققة، والتوّثق من عباراته 

على أّنها منه رمحه اهلل.
ما  الكتاب  على  مقّدمته  يف  املفيد  الشيخ  ويقول 

ملّخصه: 
أّيام  تاريخ  يف  خمتصٍر  إىل  احلاجة  على  )وقفُت 
َمساّر الشيعة وأعماهلا، ومل َيزل الصاحلون من هذه 
اجلماعة على مرور األوقات يراعون هذه التواريخ؛ 
إلقامة العبادات فيها، والقرب بالطاعات، واستعمال 
وإقامة  املذكورات،  األّيام  يف  به  العمل  يلزم  ما 
حدود الدين يف َفرق ما بني أوقات امَلساّر واألحزان.. 
فإذا انتهيُت يف كّل فصٍل منه إىل ذكر األعمال، 
شرحُت منها ما كان القول مفيدًا له على اإلجياز، 
بالشرح  عنه  اخلرُب  أعَرَب  عمٍل  كّل  عن  وبّينُت 
والتفصيل، وأمجلُت منه أكثَر القول.. وُأقّدم فيما 
يف  لتقّدمه  رمضان؛  شهَر  الشهور  ذكر  من  ُأرّتبه 
واملقّربات،  العبادات  من  فيه  ومِلا  القرآن،  حُمَكم 
ولكونه عند آل الرسول عليه وعليهم السالم أّوَل 

الشهور يف مّلة اإلسالم..(.
شرع الشيخ املفيد رضوان اهلل عليه بشهر رمضان، 

السالم(:  )عليه  الصادق  اإلمام  عن  ُروي  مبا  آِخذًا 
نة(، فكتب: )شهُر رمضاَن رأُس السَّ

)شهر رمضان: هذا الشهر سّيد الشهور على األثر 
املنقول عن سّيد املرسلني )صّلى اهلل عليه وآله(، وهو 
الصادقني  العرتة  عن  الظاهر  باخلرب  املؤمنني  ربيع 

)عليهم السالم(.
ثّم شرع الشيخ املفيد بعرض األعمال املستحّبة فضاًل 
مع  الشهر،  مناسبات  يشفعها بذكر  الواجبة،  عن 

تعليقاٍت: تارخيّيٍة وعقائديٍة وعبادية، منها قوله:
)ويف يوم النصف منه سنة ثالث من اهلجرة كان 
أبي  بن  علّي  بن  احلسن  حمّمد  أبي  سّيدنا  مولد 
منه  عشر  سبعة  ليلة  ويف  السالم(  )عليهم  طالب 
كانت ليلة بدر، وهي ليلة الُفرقان، ليلة مسّرٍة ألهل 
اإلسالم.. ويف ليلة إحدى وعشرين منه كان اإلسراء 
برسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله(، وفيها ُرفع عيسى 
بن  ُقِبض موسى  وفيها  السالم(،  )عليهما  مريم  بن 
عمران )عليه السالم(، ويف ِمثلها ُقِبض وصيُّه ُيوَشع 
أمري  شهادُة  وفيها كانت  السالم(،  )عليه  نون  بن 
املؤمنني عليه السالم سنة 40 من اهلجرة، وهي الليلة 
اليت تتجّدد فيها أحزان آل حمّمد )عليهم السالم( 

وأشياعهم(.
حّتى إذا بلغ الشيخ املفيد شهر حمّرم احلرام كتب 
اجلاهلية  كانت  حرام،  شهٌر  »هو  عنوانه:  حتت 

ُتعّظمه وثبت ذلك يف اإلسالم )إىل أن قال(:
اهلل  عبد  أبي  سّيدنا  مقتُل  منه  العاشر  اليوم  ويف 
احلسني )عليه السالم( من سنة 6١ من اهلجرة، وهو 
السالم(  )عليهم  حمّمٍد  آل  أحزان  فيه  تتجّدد  يوٌم 
وشيعتهم، وقد جاءت الرواية عن الصادقني )عليهم 
املصائب،  ُسنن  وإقامة  املالّذ،  باجتناب  السالم( 
تزول  أن  إىل  والشراب  الطعام  عن  واإلمساك 
واإلكثار  املشاهد،  زيارة  فيه  وُيستحّب  الشمس.. 
فيها من الصالة على حمّمٍد وآله، واالبتهال إىل اهلل 
ثّم ذكر فضل زيارة  باللعنة على أعدائهم(،  تعاىل 

اإلمام احلسني )عليه السالم( فيه.
إىل أن ينتهي الشيخ املفيد يف كتابه بشهر شعبان، 
الربكات..  فيقول معّرفًا: هو شهٌر شريف، عظيُم 
السالم(.  )عليه  منه مولد احلسني  الثالث  اليوم  يف 
اهلجرة كان  من   254 سنة  منه  النصف  ليلة  ويف 
مولد سّيدنا صاحب الزمان )صلوات اهلل عليه( وعلى 
آبائه الطاهرين.. ويف هذه الليلة تكون زيارة سّيدنا 

أبي عبد اهلل احلسني بن علّي عليه السالم.
ثّم آخر ما كتبه الشيخ املفيد، قوله: واّتفق الفراغ 
توفيقه  وُحسن  اهلل  بعون  األوراق  هذه  تسويد  من 
سادَس عشر ربيع األّول سنة تسٍع ومثانني وثالمثائة، 
على يد العبد الفقري إىل اهلل الغيّن: حمّمد بن حمّمد 

بن النعمان أصلح اهلُل حاَله.
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موقعها: تقع يف منطقة اجلديدة الثانية، شارع املدينة - الشارع الثاني املقابل جلامع اجلوهرجي.
تأسيسها وحيثياتها: أسسها األستاذ الدكتور حسن عيسى احلكيم سنة  ١996م، وتقع ضمن 

بناية مؤسسة الرتاث النجفي.
- جددت بناية املؤسسة اليت ضمنها املكتبة عام 20١2م وأضيفت هلا مقربة ألسرة املؤسس.

تراثية  وثائقي وصور  جناح  وجود  اىل  إضافة  آالف كتاب وجملد،  املكتبة عشرة  تضم   -
قدمية، وأرشيف وثائقي عن مدينة النجف االشرف.

- أغلقت املؤسسة واملكتبة عام ١997 اىل عام 2003م من قبل النظام البعثي.
- تصدر املكتبة جملة األصالة، اليت صدر منها )62( عددا حتى بداية عام 2020م.

- أمني املكتبة منذ افتتاحها اىل هذا اليوم هو مؤسسها السيد األستاذ الدكتور حسن عيسى 
احلكيم.

جنفية  علمية  أسرة  من  وهو  احلكيم  عيسى  حسن  الدكتور  األستاذ  املكتبة  مؤسس   -
معروفة بالعلم والتقوى واالشتغال بالعلم، وهو رئيس جامعة الكوفة يف عام 2004م، وله عدة 
مؤلفات مهمة وحتقيقات وحبوث ومقاالت، ولديه موسوعة كبرية بعنوان )املفصل يف تاريخ 

النجف االشرف( والذي صدر منه اىل نهاية سنة 20١9م  )47( جزء واملوسوعة مستمرة.

مكتبات مدينة النجف األشرف العامة...

 الرتاث النجفي العامةمكتـــــــــــبة
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القراءة،  حيّبون  أطفاهلم  جعل  واألمهات  اآلباء  من  الكثري  يتمنى 
ملا حتمله القراءة من افاق املعرفة، والبد لآلباء واألمهات من اتباع 
وال  للقراءة  لألطفال حبيث جتذبهم  تكون حمببة  طرق  وابتكار 
تنفرهم منها، فمثال تقدم لألطفال جمموعة من القصص واجملالت 
اخلاصة باألطفال وجعل األطفال يقرؤون ما حيّبون قراءته، وليس 
ما خيتاره أحدهم، وكذلك الزيارة الدورية للمكتبة مع األطفال، 

أو وضع و رسم احلروف األجبدية على جدران غرفة نوم األطفال.
ومن املهم جدا القراءة أمام الطفل، فمن املعروف أن الطفل حيب 
أن يقّلد من حوله، ومن اجلميل أن يقوم أحد الوالدين مبشاركة 
يف  ومساعدتهم  قراءته،  حياولون  الذي  الكتاب  بقراءة  األطفال 
فهمه، والثناء على الطفل عندما يقرأ بشكل جيد، أو عندما حيسن 
اختيار الكتاب املناسب له، وكذلك يسعى الوالدان لطرح بعض 
للتشجيع،  أسلوب  فهذا  بقراءتها،  قام  اليت  الكتب  عن  األسئلة 
ذلك ميكن  اىل  باالضافة  يقرأ،  ملا  وإدراكه  الطفل  فهم  ولزيادة 
االستعانة باأللعاب الرتفيهية ملساعدته على القراءة، وإخبار الطفل 
عن أهمّية القراءة، وتوضيح أنها املفتاح لكّل شيء، واخريا تقديم 
شيء  بأّنها  يشعر  كّي  للطفل  كهدّية  االطفال  وقصص  جمالت 

ممتع، وليس واجبًا.

كيف نربي أطفالنا على 

حب القراءة 





اعداد:
شاكر القزويني

)تباين استعمال املفردة يف القرآن الكريم وعالقته بالداللة (

إنصافًا و دفاعًا عن دعبل الخزاعي...

املشاهد املعظمة.. تجارة مع اهلل ونعمة

قصيدة)يعتق الزمان كّفه والربايا(



اتفقت كلمة علماء التفسري وعلوم القرآن الكريم على 
اإلعجاز القرآني املنبثق يف أحد مستوياته من استعماالته 
أزاءها، وكيفية  وقفوا  فعندما  العربية،  اللغة  ملفردات 
دخوهلا يف السياق القرآني، أدركوا عظمة هذا النسيج 
العلماء  من  بعدد  وأدى  البشر،  قدرات  عن  املتعالي 
الفين  الكالم  تقسيم  ضمن  يضعوه  ال  أن  احملدثني 
األدبي الواقع حتت تصنيف الشعر والنثر، ووضعوه يف 
باب مستقل إمسه القرآن، ال شعرا وال نثرا، ومل يصلوا 
القرآني  النظم  دراسة  خالل  من  إال  اإلدراك  هذا  اىل 
تتلوها أسرار يف  بأيدهم أسرار  بطرية دقيقة، فوقعت 
هذا الكتاب املعجز، ولو تأمل رجل من أهل االختصاص 
من غري ملة اإلسالم، وجترد عن العامل الديين بكونه 
كتابا إهليا منزال من رب العاملني، وتعامل معه مبا هو 
الصانعة  القدرة  تلك  أن  لوجد  مصوغ،  نسيج كالمي 
خمرجات  من  وأجلُّ  أعلى  ملفرداته،  والواضعة  آلياته، 
أعيت  لفتات  من  ملا ميتلكه  اإلنساني؛  البشري  العقل 
العلماء وأهل اللغة واالختصاص من احاطتها، واكمال 
مجعها يف جملدات، بل أثبت اإلنسان عجره أمام القرآن 
يف اكتشاف مضامينه، وخري دليل على ما تقدم بقاء 
أربعة  جتاوزت  زمنية  ملدة  فيه  والتنقيب  البحث  عملية 
تنم  ومل  الدارسني،  غليل  يشف  ولآلن مل  قرنا،  عشر 
عني الباحثني يف إدراك اللمسات األخرية اليت ينهي بهذا 
القرآن  يف  انتهى  قد  البحث  إنَّ  القاطع،  بقول  العامل 

الكريم وأجنز مدياته العلمية.
الباحث  اكتشفها  اليت  اإلعجازية  النقاط  هذه  ومن 
نالت  اليت  القدامى،  االسالم  علماء  من  احلصيف 
إعجابه؛ لدقة توظيفها خدمة للجانب الداللي، استعمال 
لفظة )مصر( يف القرآن الكريم يف أربعة مواضع، ورد 
أغلبها ممنوعة من الصرف ما خال موضعا واحدا جاء 

منونا مصروفا.
املواضع اخلمسة

املوضع األول: قوله تعاىل )َوِإْذ ُقلُتْم َيا ُموَسى َلْن َنْصرِبَ 
ُتْنِبُت  ا  مِمَّ َلَنا  ِرْج  خُيْ َربََّك  َلَنا  َفاْدُع  َواِحٍد  َطَعاٍم  َعَلى 
َقاَل  َوَبَصِلَها  َوَعَدِسَها  َوُفوِمَها  َوِقثَّاِئَها  َبْقِلَها  ِمْن  اأَلْرُض 
َأَتْسَتْبِدُلوَن الَِّذي ُهَو َأْدَنى ِبالَِّذي ُهَو َخرْيٌ اْهِبُطوا ِمْصرًا 
َوامَلْسَكَنُة  لَُّة  الذِّ َعَلْيِهُم  َوُضِرَبْت  َسَألُتْم  َما  َلُكْم  َفِإنَّ 
َوَباُءوا ِبَغَضٍب ِمَن اهللَِّ َذِلَك ِبَأنَُّهْم َكاُنوا َيْكُفُروَن ِبَآَياِت 
اهللَِّ َوَيْقُتُلوَن النَِّبيِّنَي ِبَغرْيِ احَلقِّ َذِلَك مِبَا َعَصْوا َوَكاُنوا 

َيْعَتُدوَن( )سورة البقرة/ 6١(

املوضع الثاني: يف قوله )َوَأْوَحْيَنا ِإىَل ُموَسى َوَأِخيِه َأْن َتَبوََّآ ِلَقْوِمُكَما مِبِْصَر 
ِر امُلْؤِمِننَي( )االعراف/ 87( الَة َوَبشِّ ُبُيوتًا َواْجَعُلوا ُبُيوَتُكْم ِقْبَلًة َوَأِقيُموا الصَّ

املوضع الثالث: يف قوله ))َوَقاَل الَِّذي اْشرَتَاُه ِمْن ِمْصَر اِلْمَرَأِتِه َأْكِرِمي َمْثَواُه 
نَّا ِلُيوُسَف يِف اأَلْرِض َوِلُنَعلَِّمُه  َعَسى َأْن َيْنَفَعَنا َأْو َنتَِّخَذُه َوَلدًا َوَكَذِلَك َمكَّ
َيْعَلُموَن(  النَّاِس ال  َأْكَثَر  َوَلِكنَّ  َأْمِرِه  َعَلى  َغاِلٌب  َواهللَُّ  اأَلَحاِديِث  َتْأِويِل  ِمْن 

)يوسف/ 2١(
ا َدَخُلوا َعَلى ُيوُسَف َآَوى ِإَلْيِه َأَبَوْيِه َوَقاَل اْدُخُلوا  املوضع الرابع: قال تعاىل )َفَلمَّ

ِمْصَر ِإْن َشاَء اهللَُّ َآِمِننَي( )يوسف /99(
َأَلْيَس ِلي ُملُك ِمْصَر  املوضع اخلامس: )َوَناَدى ِفْرَعْوُن يِف َقْوِمِه َقاَل َيا َقْوِم 

يِت َأَفال ُتْبِصُروَن( )سورة الزخرف/ 5١(. ِري ِمْن حَتْ َوَهِذِه اأَلْنَهاُر جَتْ
واالخريات  مرة،  منونة  املفردة  استعمال  الفارق يف  ما  التساؤل.  يبدأ  وهنا 
ممنوعة من الصرف من دون تنوين؟ وقد وجدنا مقاالت متعددة يف شبكة 
االنرتنيت تذهب اىل تعليل واحد يف اغلب االحايني تربطه باإلعجاز اللغوي، 
فهل هناك رأي آخر عند املفسرين واملتكلمني وأئمة اللغة وأهل القراءات أم 
ال؟ ودعانا ذلك اىل السباحة يف كلمات اصحاب الفن بغية اإليضاح للقارئ 
الكريم لكل مذهب سلكه هؤالء العلماء؛ من أجل عدم وصول املعلومة 
مبتورة أو عرض أحادي للفكر االسالمي اجتاه التباين يف االستعمال القرآني 

ملفرداته.

)تباين استعمال املفردة 
يف القرآن الكريم وعالقته 

بالداللة (
د. زيد العكايشي
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املفسرون وآراء أهل النحو واللغة
الداللي  احلصر  بغية  العربية  اللغة  معاجم  اىل  العودة  من  والبد 
الستعماالت العرب للفظة مصر وجريانها يف سياقاتها اخلاصة، فقد 
ذكرها ابن منظور االفريقي )ت 7١١هـ( يف مصنفه لسان العرب 
مبعنى )املصر احلاجز واحلد بني الشيئني، قال أمية يذكر حكمة 
اخلالق تبارك وتعاىل: وجعل الشمس مصرا ال خفاء به بني النهار وبني 
الليل(، ثم مييل لنقل آراء اصحاب اللغة والنحو العربي فيقول: )قال 
ابن سيده وال أدري كيف ذاك وهي تصرف وال تصرف، قال سيبويه 
يف قوله تعاىل )اهبطوا مصرا( قال بلغنا أنه يريد مصر بعينها يف 
قوله اهبطوا مصرا )قال أبو إسحاق األكثر يف القراءة إثبات األلف 
قال وفيه وجهان جائزان يراد به مصر من األمصار ألنهم كانوا يف 
تيه، قال وجائز أن يكون أراد مصر بعينها فجعل مصرا امسا للبلد 
فصرف ألنه مذكر ومن قرأ مصر بغري ألف أراد مصر بعينها كما 
فهو  املدينة  اسم  ألنه  يصرف  ومل  اهلل،  شاء  إن  مصر  ادخلوا  قال 
مذكر مسي به مؤنث(، ونلحظ من قول ابن منظور االجتاه التوافقي 
بني أهل النحو والقراءات، ولعلَّ مبدأ التخريج للقراء نهج سار عليه 
أكثر فقهاء النحو وأهله، وهو ما أمساه احملدثون السلطة احلاكمة 

ألهل النحو يف توجيه النص القرآني.  
أما كلمات املفسرين فقد انثالث باجتاه املوضع األول الذي امناز 
عن غريه، باعتبار التشابه يف مجيع املواضع يف املنع من الصرف، 
باأللف  فإنها  القراءة  )فأما  تفسريه  الطربي)ت3١0هـ( يف  قول  حنو 
غريها  عندي  جيوز  ال  اليت  القراءة  وهي  مصرا  اهبطوا  والتنوين 
الجتماع خطوط مصاحف املسلمني واتفاق قراءة القراء على ذلك، 
جيوز  ال  من  إال  منه  األلف  وإسقاط  فيه  التنوين  برتك  يقرأ  ومل 
اإلعرتاض به على احلجة فيما جاءت به من القراءة مستفيضا بينها( 
آخر ممثال  اجتاها  وجند  املصحف،  رسم  التباين يف  لنا  يعلل  فلم 
بقول الشيخ الطوسي)ت460هـ( يف تبيانه )القراءة: ونوَّن مجيع القراء 
»مصرا«. وقرأ بعضهم بغري تنوين. ومن نون أراد مصرا من األمصار 
غري معني. وجيوز أيضا أن يريد مصرا بعينه الذي خرجوا منه. وإمنا 
نون إتباعا للمصحف، ألن يف املصحف بألف: كما قرأ: »قواريرا 
قواريرا« )منونا اتباعا خلط املصحف. ومن مل ينون اراد مصر بعينها 
اهلل  رمحه  الطوسي  الشيخ  أن  جند  حمتمل.(  ذلك  وكل  غري.  ال 
ناقال آلراء من سبقه، مع اجياد تعليل آخر لتنوين مصرا هو االتباع 
اننا  من  الرغم  على  املفردة،  بنية  تغيري  يف  عّلة حنوية  جعله  الذي 
نلحظه ميااًل للرأي االول، ثم جاء الشيخ الطربسي )ت 548هـ( بقوله 
معرفة((  مؤنث  ألنه  ينصرف  ال  ))مصر  تنوين:  غري  من  مصر  عن 
)ت538هـ(  الزخمشري  أما  العلة،  ويعطي  الصرف  يقطع مبنع  فهو 
فنظر اىل مصر املنونة بقوله: )اهبطوا مصرا ... صرفه مع اجتماع 
السببني فيه فهما: التعريف والتأنيث لسكون وسطه كقوله ونوحا 
ولوطا، وفيهما العجمة والتعريف، وإن أريد به البلد فما فيه اال سبب 
واحد، وإن يريد مصرا من األمصار ويف مصحف عبد اهلل وقرأ به 
األعمش )اهبطوا مصر( بغري تنوين كقوله ) ادخلوا مصر((، ورمبا 
اكثر  القواعد،  على  املبين  املعلَّـل  املعتزلي  للعقل  الزخمشري  مال 
التنوين مبسوغ  أمرًا جييز  أثبت  لذا  بأقوال من سبقه،  العناية  من 
حنوي صريف، ثم تالهم القرطيب)ت 67١هـ( بقوله املعتمد على أهل 
النحو أثناء تفسريه لفظة سحر يف قوله تعاىل: )َحاِصبًا ِإاّل آَل ُلوٍط 
ْيَناُهْم ِبَسَحٍر( سورة القمر34، فيقول: ) قال األخفش إمنا أجراه  جَنَّ
ألنه نكرة ولو أراد سحر يوم بعينه ملا أجراه ونظريه اهبطوا مصرا 
ملا نكره فلما عرفه يف قوله ادخلوا مصر إن شاء اهلل يوسف مل 
جيره وكذا قال الزجاج سحر إذا كان نكرة يراد به سحر من 
األسحار يصرف تقول أتيته سحرا فإذا أردت سحر يومك مل تصرفه 
تقول أتيته سحر يا هذا وأتيته بسحر والسحر هو ما بني آخر الليل 
تباين  هو  واحد  مدعى  بصراحة  القرطيب  فأثبت  الفجر((،  وطلوع 

املفردة لتباين االستعمال.
املواضع واالجتاهات

ونصل اىل نتيجة مفادها: أن العلماء األعالم الحظوا الفرق الداللي 
مواضع،  اربعة  يف  الواردة  التنوين  من  املمنوعة  )مصر(  بني  املبين 
الشريف،  املصحف  يف  واحد  موضوع  يف  الواردة  املنونة  و)مصر( 

فافرتقوا اىل عدة اجتاهات أبرزها:
االجتاه االول: مصرا املنونة أريد مطلق البلد من دون تعيني، وعندما 
حتدث عن بلد معنيَّ حمدد ومعروف غاير االستعمار الصريف للكلمة، 
إذ عدل من التنوين اىل منعه ليجعله إشارة بنيوية يف املفردة، ينفذ 
منها القارئ اىل املراد املطلوب، وهذا التباين إن دلًّ على شيء فيدل 
على دقة التعبري القرآني املعتمد على البنية الصرفية للفظة، اليت يعد 
فيها احلرف البنية الصغرى يف تركيبتها، ولعلَّ جعل مطلق البلد يف 
)اهبطوا مصرا( من دون حتديد ليتناسب مع عملية التيه الذي وقع 
على بين اسرائيل، فلو متَّ التحديد ببلد او بقعة معينة خلالف معنى 
التيه، ونلمح مؤيدا يف ذلك قول حممد بن علي بن حممد الشوكاني 
يف مصنفه فتح القدير أثناء تفسريه اهبطوا مصرا ) أي انزلوا وقد 
تقدم معنى اهلبوط وظاهر هذا أن اهلل أذن هلم بدخول مصر وقيل 
إن األمر للتعجيز ألنهم كانوا يف التيه فهو مثل قوله تعاىل: كونوا 
حجارة أو حديدا(، إذن فالتعجيز ورد من خالل عدم احلصر ببلد 
بالبلد املعروف وعاصمته  معني، خالفا لو صرفه فإن فيه حتديدا 
القاهرة، وعينه ما ورد عند اآللوسي يف روح املعاني الذي أبان أن 
اهلبوط نوع من العذاب باعتبار أن النزول القسري خمالف للرمحة 
واإلشفاق  فيقول مبعنى اهلبوط: )وأصل اهلبوط اإلحندار على سبيل 
القهر كما يف هبوط احلجر وإذا استعمل يف اإلنسان وحنوه فعلى 
سبيل االستخفاف كما قاله الراغب ومل يشرتط بعضهم فيه سوى 

االنتقال من شريف إىل ما دونه(.
القراءات  بعض  على  اعتمدوا  العلماء  من  عددا  إنَّ  الثاني:  االجتاه 
القرآنية  اليت وردت عند القراء، حنو)اهبطوا مصر( من غري تنوين 
اعتمادا أنها بلدة معروفة لديهم، وهذا ما ذكره الثعليب )427هـ( يف 
تفسريه الكشف والبيان عن تفسري القرآن رواية عمن سبقه: )وقال 
األعمش  هي مصر اليت عليها صاحل بن علي، ودليل هذا القول قراءة 
احلسن وطلحة )مصر( بغري تنوين جعالها معرفة، وكذلك هو يف 
مصحف عبداهلل وُأبّي بغري ألف، وإمّنا صرف على هذا القول خلّفته 
وجاعل  الشاعر:  قال  وحنوها  ومحل  وهند  دعد  مثل  حروفه  وقّلة 
الشمس مصرا ال خفاء به(، وكذلك ما ورد يف تفسري زاد املسري 
لعبد الرمحن بن علي بن حممد اجلوزي)ت 592هـ( بالقول:)إنه أراد 
البلد املسمى مبصر، ويف قراءة عبد اهلل واحلسن وطلحة بن مصرف 
واألعمش مصر بغري تنوين، قال أبو صاح عن ابن عباس أراد مصر 
فرعون وهذا قول أبو العالية والضحاك واختاره الفراء واحتج بقراءة 
عبد اهلل، قال وسئل عنها األعمش فقال هى مصر اليت عليها صاحل 

بن علي( .
االجتاه الثالث: املثبت لتنوين مصر ولكن من غري تعليل: مال عدد 
النقل  على  اعتمادا  اهبطوا مصرا  بتنوين  القطع  اىل  املفسرين  من 
يف املصحف العثماني، فيقول ابن كثري يف تفسريه:)اهبطوا مصرا 
األئمة  املصاحف  يف  باأللف  مكتوب  مصروف  منون  هو  )هكذا 

العثمانية وهو قراءة اجلمهور بالصرف(.
القدامى  العلماء  آراء  من  غّناء  علمية يف حديقة  سياحة  تقدم  وما 
يف استعمال القرآن الكريم لفظة واحدة استعماال خمتلفا يف بنيته 
القرآن  تدبروا  فقد  احملسنني،  جزاء  خري  اهلل  فجزاهم  الصرفية، 
إال  وما كتبت  بعدهم،  جاء  من  ونفعوا  والنظر،  اإلجالة  وأحسنوا 
اللفظة  هذه  استعمال  يف  آراًء  للعلماء  بأن  الكريم  للقارئ  تعريفا 
مواقع  على  املنشورة  املقاالت  بعض  نقلته  كما  واحد  رأي  وليس 

االنرتنيت.
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املزارات واملراقد املقدسة لألنبياء واألئمة األطهار 
)صلوات اهلل عليهم أمجعني( وأولياء اهلل الصاحلني 
والتقوى  والعلم  الفضيلة  أولي  من  عليهم  اهلل  سالم 
لدى  األثر  العميق  الكبري  البطولي  العقائدي  واملوقف 
الشعوب املسلمة وغريها وال سيما شيعة أهل البيت ) عليهم 
السالم ( تعد حجر زاوية يف البنيان الروحي للمسلمني وركنا 
املقدسة  املشاهد  تلك  تضم  ملا  الدينية،  عقيدتهم  تشكيلة  يف 
من معاٍن روحية وأخالقية وفكرية متجددة بالغة األثر، متتد 
ومنهج  ثقافة  فيها  مكونة  فيها  خالدة  األمة  هذه  تاريخ  عرب 
فكر خاص مكونة إحدى الركائز اليت حتافظ على سداده 
ومتنعه من الشطط، فهي األسوة احلسنة يف صورة رمز خالد 
شاخص للعيان قابل لإلقتداء والتذكري يف كل زمان ومكان، 
ذلك فضال عن البناء اإلنساني واحلضاري واالنثروبولوجي الذي 
مع  وثقافيا  وجدانيا  تفاعال  اخلالدة  املزارات  هذه  أغلب  الزم 
ما  واضح،  حضاري  تأثري  يف  أي  والبعيدة،  القريبة  اجملتمعات 
علومه  وتبث  الفاضلة  والقيم  الدين  ترّسخ  علم  مدارس  جعلها 
وعقيدته السمحاء فضال عن اجلانب التبليغي كأحد الفروض 
عليهم  واملفروضة  املعهودة  طرائقه  يف  املسلمني  على  الواجبة 

باتباع نهج األمر باملعروف والنهي عن املنكر ، واملستمد طرائقه 
ومناذجه الفذة من تلك الشواخص احملاطة بالتقديس واخلشوع 

واالحرتام.

احلصن وتعميق العطاء
فتكون املزارات واملراقد املقدسة بعد هذا حصنا حصينا للعقيدة 
اإلسالمية ومنهال روحيا هلا وحمرابا مقدسا للعبادة ومنربا للهداية 
ونشر الوعي والصالح ومركز فكر خاّلق ينفتح انسانيا حنو 
سكان األرض برمتهم ، ليحدثهم عن رساالت السماء لسكان 
األرض وغاية وجودهم وسبل الفالح وطرق اهلداية لبناء جمتمع 

سعيد بأقل الكلف وأقصر الطرق وجبهد قليل وزمن قصري .
التواصلية  قدراته  وتنمية  وتأصيله  الدور  هذا  تعميق  وميكن 
وتأثرياته املمكنة من خالل جماراة التطور احلاصل يف علم وفن 
التواصل والصناعة املعلوماتية يف عموم بقاع األرض ، وبشكل 
ينسجم مستثمرا ما موجود من ثراء إرث تقليدي وحداثوي يف آن 
معا ، على املستوى البنيوي املادي ، والوجود املعنوي ، فيكون 
تلك  الثقايف غري منفك عن طقوس وشعائر  املشروع احلضاري 
األمكنة وطرائق الوصل مع اهلل تعاىل والتأثريات املرجوة منها 

املشاهد املعظمة.. تجارة مع اهلل ونعمة
م . م رضاء الحكيم
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يف النفس اإلنسانية لنيل اخلالص والنجاة والسعادة ، بالكشف 
املتقن عن طمأنينة املكان املوحية باخلشوع والسالم واالرتقاء ، 
فال انفكاك عن ضرورة بناء مؤسسات حتمل هذا اهلم والواجب 
واقتصادية  وتراثية  ووثائقية  أدبية  وثقافية  ، إعالمية وفكرية 
املادية  احلاجات  من  أمان  سكة  يف  املهام  تلك  دواليب  تضع 
املتطلبات  تلك  مع  تصاعدا  عطائها  يف  لتستمر   ، وتقلباتها 
العبادية مع ضمان  واحلاجات من قبل اآلخرين هلذه األماكن 
العبور اىل آماد وآفاق أوسع حنو انسانية هي بأمس احلاجة اىل 

اهلداية واالستقرار الروحي .

العمران تعظيم للشعائر
ان من أهم الوسائل الداعمة هلذا املشروع احلضاري املقدس واليت 
النورانية  البقع  هذه  الدينية يف  الشعائر  تعظيم  أدوات  من  تعد 
ْم َشَعاِئَر  وكما أمر أهلل تعاىل يف كتابه احلكيم : )َذِلَك َوَمْن ُيَعظِّ
اهللَِّ َفِإنََّها ِمْن َتْقَوى اْلُقُلوِب()احلج/32(، هو من خالل تطوير تلك 
األماكن املقدسة وتأهيلها وبالطرق والوسائل املعمارية األثرية 
والرتاثية اليت حتفظ هذه العمارات واملوجودات النفيسة اليت ال 
تعوض قيمتها وال تقدر بثمن، لتكون يف استقبال الوافدين من 
زوار وضيوف بشتى الصفات والعناوين، من أجل احلفاظ على 
روحية ومجال البناء وغاياته اليت أسسها وبنى عليها أئمة هندسة 
العمران والعلوم السائدة يف ذلك الزمان، كالبهائي رمحه اهلل، 
الذين شيدوا فيها ما أكسبها طابعا مثاليا من العرفان وأجواء 
اخلشوع الذي يهيمن على املكان من كل ركن أتيته ويف كل 
زاوية تقوم بها أو تقعد، طراز من البناء يتماهى مع روائع الفكر 

املبدعة املأخوذة عن جنات النعيم .

جسور لشد األواصر
واخلارجي  احمللي  العامة يف شقيها  للعالقات  وضع سياسة  إن 
الناس  لعموم  واملعرفية  الروحية  والرغبات  الشوق  أواصر  ملد 
مع  بالتدارس  تتم  معرفة  وفضول  وصل  إطار  يف  واملسلمني، 
اجلهات العاملة يف هذه املؤسسة الدينية املتخصصة بالعالقات 
تضع  برامج  اىل  للوصول  واإلعالم  والفكر  بالثقافة  واملعنيني 
تلك األهداف بني يدي عموم الناس، حمليا وخارجيا، عرب نقل 
ومن  العمرانية  الناحية  من  املقدسة  لألماكن  املشرقة  الصور 
ناحية القيم واألفكار يف تنوع مثري من مشاهد التاريخ املشرقة 
واملواقف العقائدية املضيئة والسري الذاتية العطرة، فيعرض مثال 
: أحاديثا متواترة يف فضل هذه الزيارة وأهمية املدن اليت تضمها 
واألسباب التارخيية اليت قدرت أن يكون هذا املرقد الطاهر يف 
هذا املوضع فضال عن سرية ومواقف وفضل صاحب هذا املشهد 
املعظم، تبث تلك الرسائل عرب وسائل االتصال املتنوعة املتلفزة 
إعالنات  واملسموعة فضال عن بث  واملقروءة  النت  واملرئية عرب 
عن طبيعة اخلدمات املقدمة للزائرين مستعرضني املرافق املهمة 
املتعلقة يف هذه اخلدمة من تسهيالت نقل وسكن وزيارة فضال 
عن بث وثائقيات عن معامل كل مرقد ومزار لزرع الفضول يف 
نفوس العاشقني قبل الناظرين، كما ميكن التوصل اىل اتفاق 
النقل وشركاتها اليت تدخل وخترج اىل املدن اليت  مع وسائل 
تضم تلك املشاهد املعظمة بتحقيق شكل من أشكال اإلعالن 
التعريفي مبا موجود فيها من أماكن للعبادة والزيارة فضال عن 
الرتكيز  وميكن  والرتاثية،  واألثرية  الدينية  السياحية  املواقع 

هنا على مسافري النقل اجلوي واملطارات ومنشآت النقل الربي .

املنهج الرتبوي للمشهد املقدس
ومن الوسائل املهمة اليت تقوي األسس الرتبوية يف هذا اجلانب 
الصلة  خالل  من  الثقافة  هذه  أطر  بتبين  واألخالقي  الروحي 
باألولياء الصاحلني وسريهم اليت تصب يف هذا اجلانب الرتبوي 
املهم، وذلك بالتواصل املستمر مع املؤسسات الرتبوية )املدارس 
ومعاهد التأهيل بشتى املراحل( ومؤسسات التعليم العالي وهيئة 
أفواج  إلقامة  معهم  التنسيق  لغرض  ومعاهد(  )كليات  املعاهد 
إلقاء الضوء على ما  يتم خالهلا  والتالميذ  الطلبة  الزائرين من 
ميكن أن يفيدهم تربويا ويتم إعداد هذه احملاضرات الرتبوية 
املشاهد  تلك  يف  والدينية  الفكرية  األقسام  مع  والعقائدية 
املقدسة، ويكون هذا التواصل أما من خالل الزيارات التبليغية 
املدعوة  أفواجهم  استقبال  خالل  من  أو  والكليات  للمدارس 
للزيارة يف املشاهد املقدسة، وكذلك ميكن فتح جناح خاص 
من  املقروءة  اإلصدارات  لعرض  الكلفة  واطئ  مكتباتهم  يف 
نتاجات املشاهد املقدسة، كذلك ميكن تطوير هذا الربنامج 
اىل عموم دوائر الدولة واملؤسسات والكيانات غري احلكومية.

جتارة القربى اىل اهلل
وما ال جيب إغفاله هو دور املشاهد املقدسة يف حركة االقتصاد 
السياحية  سيما  وال  القطاعات  مجيع  على  الكبري  وفضلها 
السائحني من  بقدرتها على جذب ماليني  بعد علمنا  والتجارية 
داخل وخارج البالد، وهذا الدور الفعال حيتاج اىل تأهيل وعمران 
وبنى حتتية ومرافق لتقديم اخلدمات الالزمة واحلاجات اليت جيب 
توفرها الستقبال الزائرين على خمتلف مستوياتهم ومطالبهم ، 
التحتية  البنى  كما يفرتض مساهمة اجلميع يف إغناء وتطوير 
والفوقية هلذا اجلانب االقتصادي احليوي، والدور الكبري الذي 
تقوم به الدوائر واملؤسسات املعنية باملشاهد املقدسة سينعكس 
ما  الساندة،  املتأتية من مشاريعهم  أرباحهم  حتما مباشرة على 
اهلدف،  إىل  للوصول  والتآزر  املشاركة  ثقافة  إشاعة  يستوجب 
بالندوات  ملشاركتهم  املباشرة  دعوتهم  خالل  من  هذا  ويتم 
وأكادمييني  وباحثني  اقتصاديني  بإشراك  البحثية  واحللقات 
متخصصني بهذا الشأن إلضاءة الطريق أمامهم وإقناعهم بهذه 

الضرورة، يف العمل املشرتك وقطاعات املساهمة .
إن ثقافة الزيارة تتطلب الوصول لآلخر بابتداع الطرق والوسائل 
وإنسانيا،  حضاريا  الئقة  حياة  وصنع  والعقيدة  الدين  لرتسيخ 
ومن خالل تبيان الفضائل والقيم العليا وتطوير قنوات االتصال 
وإجناز  املقدسة  األماكن  بهذه  العمراني  والرقي  اجلماهريي 

البنى التحتية الالزمة هلا .
ويعد التخطيط االسرتاتيجي من أهم ركائز جناح أي مشروع، 
وال ميكن أن يقال عن مؤسسة ما أنها ناجحة دون أن يكون 
فيها قسم للتخطيط واملتابعة والرقابة والتقييم، يضع املستقبل 
األقسام  وإدارات  العامة  اإلدارة  عيين  أمام  املبتغاة  واألهداف 
ملرحلة  لكن  املشروع  ينجح  قد  فبدونها  للمشروع،  التنفيذية 
املعنوية  أو  االقتصادية  اجلدوى  فيه  تكون  جناح  أو  وجيزة، 
مبستويات متدنية، وال ميكن كشف هذا التدني أو االحنراف 

عن اهلدف املرجو اال عرب أدوات املخطط الرقابية والتقييمية .
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يعتربها  اليت  املعري  العالء  ألبي  الغفران  لرسالة  تصّفحي  أثناء 
البعض من أمجل ما كتب املعري يف النثر، وهي رسالة تصف 
أن  قيل  حتى  هناك،  والشخصيات  والسعري  النعيم  يف  األحوال 
)دانيت(، مؤلف كتاب )الكوميديا اإلهلية( أخذ عن أبي العالء 
ما  مناقشة  من  مينع  ال  ذلك  لكن  ومضمونه،  كتابه  فكرة 
ورد يف املضامني النّصية يف هذه الرسالة إذ أثارني نّص ذكره 
املعري يف معرض حديثه عن دعبل بن علي اخلزاعي ال ترتضيه 
العقول املنصفة إذ قال عن دعبل )وما يلحقين الشك يف أن دعبل 
بالتشّيع وإمنا غرضه  يتظاهر  له دين وكان  بن علي مل يكن 

التكسب...( رسالة الغفران ص26١.
نقول اآلتي :

١ـ إن كلمة املعري ) وما يلحقين الشك ( تشري إىل اجلزم والقطع 
العلماء  أغلب  عليه  تسامل  ما  خُيالف  بهذا  وهو  عنده  األمر  يف 

والُكّتاب الذين خالفوا املعري يف مقولته هذه. 
هل كان  والقطع،  اجلزم  إىل  املعري  وصل  نعلم كيف  ال  2ـ   
املعري معاصرًا له ، وجلس معه وناظره ليتوصل إىل ذلك احلكم 
؟!!!! فاملعري تويف عام 449هـ ودعبل اخلزاعي تويف عام 246هـ 

فما بينهما قرنان من الزمان.
3 ـ إن كلمة )ال دين له( رمبا ال جندها إال عند املعري، ثم إن 
يكن  مل  ولو  عاصروه،  من  عند  واضحًا  إسالمه  كان  دعبل 
ثم  به،  وأشادوا  السالم(  )عليهم  األطهار  األئمة  قبله  ملا  كذلك 
ويتهمه  له  دين  ال  يقول  فهو  املعري  التناقض يف كالم  ما هذا 
بالتشّيع، فهل املذهب ُمقّدم على الدين، أم العكس بالعكس ؟!! 
وهل يّصح قبول مذهب شخص بدون دين، أليس املذهب يستمد 
على  وهو  له  دين  ال  فكيف  منه،  فرع  وهو  الدين  من  أدبياته 

مذهب التشيع !!!!!!!!!! .
4ـ كلمة ) وإمنا غرضه التكسب( لو مل يكن يف كالم املعري 
فاملعروف  بطالن كالمه،  دعبل لكفى  الكلمة حبق  هذه  إال 
عند اجلميع أن الشعراء الذين يتكسبون املال عليهم أن يتقربوا 
إىل السلطان مهما كان ظلمه ما دام الغرض الرئيس لشعرهم هو 
التكّسب املالي، لكننا مل نَر من دعبل ذلك بل وجدنا العكس 
األئمة  ليمدح  والسلطة وذهب  املال  العباسيني أصحاب  إنه ترك 

األطهار )عليهم السالم( وهم ال ميلكون املال وال يغدقونه كما 
يغدق أولو السلطة على الشعراء لقاء مدحهم، وإذا كان غرضه ) 
التكّسب ( كما يزعم املعري لوجدناه قد أثرى من املال بفضل 
شعره التكّسيب لكننا جنده قد زهد يف حطام الدنيا وعزف عن 
لذات احلياة وطيباتها يف قصور اخللفاء العامرة بالرتف، فلو أراد 
دعبل ذلك لتقّرب للخلفاء والوزراء والقادة العباسيني وأصبح بذلك 
من أغنى الناس، ألن املال بيدهم أواًل لقربّوه إليهم إتقاء لسانه 

الذي اشتهر بهجائهم ثانيًا.
5ـ مل يكن مبتغى دعبل الدنيا كما ذهب إىل ذلك املعري إمنا 

كانت اآلخرة مبتغاه، ألمرين:
األول: قول دعبل املشهور )لي مخسون سنة أمحل خشبيت على 
ذلك( يفعل  من  أجد  فما  عليها  يصلبين  من  على  أدور  كتفي 

ملراجعة هذا النص ينظر ديوان دعبل اخلزاعي ص9 ، وهو بذلك 
يشري إىل العباسيني ألنه كان دائم اهلجاء هلم ولظلمهم .

الثاني : إن التجاء دعبل ملدح األئمة األطهار )عليهم السالم( معناه  
أنه قد قرر على نفسه املتاعب واملصاعب والقتل، ال سيما يف ظل 
الدولة الظاملة )العباسية( وهم ألد أعداء أئمة أهل البيت )عليهم 
السالم(، ولو كان يريد الدنيا لتجنب ذلك وآثر العافية لكنه 

كان مؤمنًا بعقيدته ومدافعًا عن املنهج احلق ألهل احلق .
6ـ  يقول األستاذ عبد الصاحب الدجيلي )وال أعلم حجة للمعري 
يف ذلك وإمنا أعلمه من غري املعقول أبدًا أن يتظاهر بالتشيع يف 
دولة حتارب التشيع فضاًل عن أنه يتخذه ذريعة للتكسب، ودعبل 
 ... حوله  والتفافًا  التشيع  عن  دفاعًا  وأثارهم  الناس  حاج  الذي 

واشتهر بعدائه للشعراء املتكسبني الضارعني(. 
املعري حبق دعبل اخلزاعي  ادعاه  نتيجة هي زيف ما  نصل إىل 
وإن التشيع قد تشّرب يف نفسيته عن إميان ووعي ، ومل يهادن 
الظاملني والغاصبني حلق أهل البيت )عليهم السالم( يف اخلالفة، 
ومل يفرت أو تربد جذوة ذلك النشاط اهلجائي للظاملني بداللة ما 
ورد يف كتاب فن اهلجاء ص١44 بالقول عن دعبل )كان يتلقى 
كل خليفة جديد بهجاء أشد إقذاعًا مما هجا به اخلليفة السابق 

غري هياب من قول(.

إنصافًا و دفاعًا عن دعبل الخزاعي...
د. علي زناد كلش البيضاني
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املســري فاســتفاق  الفجــر  أذن 
وحلــن وحــي  ألــف  للرتانيــم 
نــيٌّ َوْعــٌد  الصبــاِح  يف  موغــٌل 
صــروٌف أحكمتــه  مــا  وخيــاٌر 
بَوحــٍي آٍي  عــْزُم  َرنَّ  كّلمــا 
ســراٍب يف  ضنينــة  ورمــاٌل 
ُحطــاٍم مــن  ســْفرها  الريــُح  َبــُل  َتْ
النوايــا َعتهــا  َقطَّ قــد  ودروٌب 
شــهيٌد ونهــٌج  غائــٌب  شــاهٌد 
خيــاٍل يف  أســرية  وطفــوف 
قفــار ســيٌل  والزمــاُن  غائــٌب 
فيــه ســرَي  ال  واملــكاُن  ُمْثَقــٌل 
الرزايــا تكتوينــا  حــني  منقــٌذ 
َتســاَمْت أمنيــاٍت  مــن  وحشــوٌد 
جريــٌح ســهٌم  والثــوُب  والســبايا 
رهينــا رغــاال  أعتقــْت  غفلــٌة 
عصيــٌب عمــٌر  واملخــاُض  أعســرْت 
درب واجلســُر  والطفــوف  ــٌة  أمَّ
انعتــاٍق عريــَن  موَتهــا  َشــيََّدْت 
قبابــا وحيــا  للنزيــِف  أســرَجْت 
التكايــا لــروح  حامــٌل  ســيٌِّد 
رشــدا بكّفيــك  كاهلــي  علــى  ضــْع 
ضريــٍر مــكاٍن  خطــى  يف  ُســُبٌل 
ووحيــا كتابــا  مشســه   فانتضــا 
ضريــٍم ســراٍب  مــن  األرُض  ُتوَلــُد 

اخلــدوُر املســهداِت  يف  هجعــن  أو 
والشــعوُر صوتهــا  الســماوات  يف 
الشــروُر واألمنيــات  الضــوَء  كبَّــل 
تغــوُر ملّــا  النفــوُس  نازعتــه 
قبــوُر فجــٍر  كلِّ  عــن  أوصدتــه 
الصقــوُر ُتثــاُر  بهــا  وِدمــاٌء 
البحــوُر متــوُج  بــه  شــراٍع  يف 
املصــرُي فيــه  يهيــُم  وضــراٌم 
يفــوُر كتــاٌب  روحهــا  ــٌة  أمَّ
جحــوُر دتهــْم  َبدَّ قــد  ورجــاٌل 
واهلجــرُي الســدى  ِبــه  وركاٌم 
َتــدوُر صــربا  والَرحــاُة  صامــٌت 
والســروُر الرجــا  بــه  فعــروٌج 
ميــوُر انتظــاٌر  بــه  ووطيــٌس 
ثبــوُر شــرٍب  كلِّ  يف  يصطليهــا 
خيــوُر لــربٍّ  مــا  َهــبَّ  فيُلــُه 
يــوُر وهنــا  احلتــوُف  جتــُه  دجَّ
تســرُي دومــا  املزهــراِت  للدمــا 
اجلــذوُر تســتكني  العشــق  َســنا  مــن 
يثــوُر ســالٌم  بهــا  طاهــراٍت 
يبــوُر ال  نزُفــُه  حــيٌّ  ذحُبهــا 
الصــدوُر ُتْشــفى  حــني  الفكــَر  يعتــُق 
الُعبــوُر فهــو  بالزمــاِن  ينطــوي 
النشــوُر يغلــي  ففيــه  نبَّأْتهــْم 
ونــوُر ُردَّْت  والســماُء  ُأْرِجَعــْت 

يعتق الزمان كّفه والربايا
شعر : شاكر القزويين
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عزوف بعض الشباب عن املساجد واملؤسسات 
الدينية والثقافية

فيلم الخروج حوادث تخالف الحقائق الدينية

األستاذ الدكتور زهري صادق السهالوي ملجلة الوالية:
مخاطر انتقال فريوس كورونا تزداد يف املناطق املوبوءة

اعداد:
هاشم محمد الباججي
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هنالك حتديات كبرية تواجه الشباب يف طريقهم حنو املسجد 
اليت  املناطق  يف  والثقافية،  الدينية  املراكز  أو  اجلامع  أو 
بالعقل  تعاىل-   - اهلل  أكرمه  الذي  فاإلنسان  فيها،  يعيشون 
واإلرادة والعديد من القوى والقدرات، بإمكانه سلوك طريق 
اخلري، كما له أن يسلك الطريق املنحرف، ومبا أن االنسان 
والسيما الشباب مّيال اىل التمّرد والعصيان بسبب اهلوى والنفس 
األمارة ووساوس شياطني اجلن واإلنس، فإن عوامل اإلحنراف 
ملن  سيما  حوله،  عديدة  تكون  املسجد  طريق  عن  واالبتعاد 
له أرضية االستقبال والتأثر، وبدأت هذه احلالة بالتنامي بني 
الشباب بعدم احلضور اىل املساجد او املراكز الدينية ، ولعل 

أبرز االسباب تكمن يف اآلتي:

١- غياب دور األسرة
األسرة احلجر األساس يف عملية الرتبية وأيُّ تقصري من األبوين 
فهما من يتحمل أعباء وأخطاء سوء تربيتهما، وتصرفات الشباب 
السيئة تؤثر مباشرة على األسرة، ثم على اجملتمع وقبل ذلك 
على نفسه أكيدًا، قال اإلمام الصادق)عليه السالم(: )ال يزال 
العبد العاصي يورث أهل بيته األدب السيئ حتى يدخلهم النار 
يفقد فيها منهم صغريًا وال كبريًا وال خادمًا  مجيعًا حتى ال 
وال بارًا()ميزان احلكمة ج56/1(، فالبد من دور رقابي من 
الشاب حتى ال يتحول يف املستقبل اىل فرد غري  األبوين على 

مفيد أو ضار يف اجملتمع. 

2-االنفتاح واالختالط
من االمور احلساسة اليت يواجهها الشباب هو االنفتاح الكبري 
الدراسة  جمال  يف  سيما  والبنات  البنني  بني  العالقات  يف 
اجلامعية والعمل، فإن جتاهل هذه احلالة وعدم وضع ضوابط 
االنسان إلظهار  لدى  ينتج عنه ظهور حاالت غريزية  وحدود، 
مزيد من العطف والتمايل إزاء اآلخر، مبا يؤدي بالنتيجة اىل 
إثارات وعالقات ال حتمد عقباها، وهذه احلالة جتعل الشباب 
على وجه التحديد يف عامل آخر بعيد عن األجواء اليت تذكره 
باآلخرة وبنفسه وتصرفاته وعواقب أموره، وهذا ما جيعله بعيدا 

كل البعد عن اجواء املراكز الدينية واملساجد.

3- أصدقاء السوء
إن ألصدقاء السوء دورًا مؤثرًا يف ابتعاد الناس، سيما الشباب 
عن جادة الصواب وعن املساجد واملراكز الدينية، قال الرسول 
وقرينه( خليله  دين  على  )املرء  وآله(:  عليه  اهلل  األكرم)صلى 

السالم(  )عليه  علي  املؤمنني  أمري  وقال  ج375/2(  )الكايف 
بالننت  مرت  إذا  كالريح  الشر  تكسب  األشرار  )صحبة 
محلت نتنًا()عيون احلكم واملواعظ: 304(، فغالبا ما يكون 
االصدقاء سببا مؤثرا يف االبتعاد عن هذه األماكن، فيغروهم 
باملرح واملتعة وقضاء أوقات مجيلة والتميع والضياع.. بدال من 

عزوف بعض الشباب 
عن املساجد واملؤسسات 

الدينية والثقافية

كثري من املراكز الدينية واملساجد واحلسينيات قد تكون سببا مباشرا لنفور الشباب وابتعادهم بدال من جذبهم
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ارتياد املساجد واملراكز الدينية والثقافية.

4- الفراغ والبطالة
الفراغ والبطالة قد يؤديان بالشباب اىل التسكع وعدم العمل 
واالعتماد على املنح أو األهل أو العمل على جين األموال بطرق 
غري مشروعة كالقمار واملراهنة ، وبالتالي التوجه إىل مراكز 
وهذا   ،... واملقامرة  واللعب  الوقت  لقضاء  والفساد،  اللهو 
وحيس  احلالل  لقمة  ويكسب  يعمل  الذي  االنسان  عكس 
بقيمتها فيعرف طريق اهلل بكّده وعمله من أجل نفسه وعياله 
وهو مشحون باألمل والثقة بالنفس، فيجد يف املسجد واملركز 
الثقايف ما يزيد من هذه احلالة املعنوية، بالشكر اىل اهلل - 
تعاىل- وطلب الرمحة واملغفرة، واملزيد من سعة الرزق، بينما 
العاطل تنمو يف نفسه الكآبة واليأس من كل شيء، فهو رمبا 
ال جيد فائدة من احلركة حتى داخل بيته ومساعدة أهله على 

ما يطلبون!
5-عدم أهلية املراكز الدينية

كثري من املراكز الدينية واملساجد واحلسينيات قد تكون 
سببا مباشرا لنفور الشباب وابتعادهم بدال من جذبهم من خالل 
ما تقدمه من برامج أو فعاليات عقيمة أو بالية أو عدمية الفائدة 
فيشعر الشاب حينها أنه يضيع وقته يف حالة الذهاب اىل تلك 
املساجد  أو  املراكز  هلذه  املتصدين  خالل  من  او  األماكن، 
من خالل طريقة تعاملهم أو إلقاءهم أو علميتهم أو غريها من 
األمور اليت قد تسبب نفرة الشباب، فالبد من اعتماد أساليب 
إلقاء  الشباب أو حتى يف طريقة  وخطط حداثوية يف كسب 
احملاضر أو املتصدين هلذه األمور وأن يكونوا على درجة عالية 
من النضج الفكري والعقلي يف التعامل مع الشباب ومراعاة 
احلالة اليت يعيشها وما يشاهده من علم وتكنلوجيا وتطور، 
فالبد أن يكون التبليغ والربامج حتاكي روح العلم واحلداثة 

مع احملافظة على الثوابت.

كيف نعاجل هذه احلالة؟
عن  لالبتعاد  مسببة  أخرى  كثرية  أسبابًا  هناك  أن  شك  ال 
من  يتفرع  أكثرها  الشباب،  شرحية  يف  السيما  املساجد، 
األسباب املذكورة آنفًا، ولعل هناك أسبابًا نفسية واجتماعية 
األمر  بينما  حل،  هلا  ليس  املشكلة  بأن  الشاب  يشعر  رمبا 
قادر على إجياد  والعقل  والفكر  الثقافة  أن  إذ  ذلك،  خالف 

احللول الناجعة لكل مشكلة، منها كاالتي:
١- البد لألبوين من إعطاء مزيد من االهتمام لألسرة وأفرادها، 
بني  واألخالقية  اإلنسانية  القيم  وضخ  العالقات  أجواء  بتنقية 
أفرادها، حبيث يشعر كل فرد، صغريًا كان أم كبريًا، أنه 

على قدر من األهمية داخل األسرة. 
واملعاهد  املدارس  يف  واألخالقي  الرتبوي  اجلانب  تقوية   -2
األكادميية  املؤسسة  عاتق  على  يقع  وهذا  واجلامعات، 
الدولة واالتصال باألساتذة يف  بالتنسيق مع  الدينية  واملؤسسة 
املدارس واجلامعات، لكي يكون هلم دور فاعل يف هذه املهمة، 
ألن الطالب يعّدون املدرسة بيتهم الثاني، فالبد لألساتذة من 

ممارسة دور األب من ناحية تربية األوالد وتوجيههم.
احلسن  الصديق  اختيار  اخلاصة مبسألة  الضوابط  وضع   -3

والناصح، واملساعدة يف ذلك تقع على عاتق األبوين، بل حتى 
األخ الكبري والكبار يف األسرة، يف إرشاد الشباب اىل النماذج 

احلسنة والفاضلة ألمر الصداقة والتواصل.
4- باإلمكان للوالدين وحتى االخ الكبري معاجلة أوقات الفراغ 
بالنسبة للمراهقني والشباب داخل األسرة خبطوات عملية منها: 
التشجيع على املطالعة الثقافية واملعرفية املفيدة، او إجياد فرص 

عمل مؤقتة أو غريها من األعمال املفيدة والنافعة. 
واملراكز  الدينية  املؤسسات  ومسؤولية  أولويات  من  إن   -5
العطل  أيام  يف  دورات  و  برامج  إجياد  هو  والثقافية  الرتبوية 
املدرسية، وإعداد دورات ثقافية وعلمية وحماولة توفري فرص 
العمل للشباب يف أوقات العطلة املدرسية، بل وحتى يف خمتلف 

اوقات السنة.
كل ذلك، من شأنه أن يقيم جسور العالقة بني الشباب وبني 
املسجد واملراكز الدينية والثقافية، حبيث جتعل الشباب يرى 
فيه  يكسب  والثقافية حماًل  الدينية  املؤسسة  أو  املسجد  يف 

العلم واملعرفة وفوائد مّجة يف حياته.
الغربية على  الثقافية  االنتباه اىل اهلجمة  6- وأخريا البد من 
البلدان اإلسالمية، من خالل مواقع النت والقنوات الفضائية، 
واليت أدت اىل عزوف كثري من الشباب عن املساجد، وهذه 
وباالستفادة  األسلوب،  بنفس  مواجهتها  الثقافية جيب  اهلجمة 
عاتق  على  تقع  مسؤولية  وهذه  املتاحة،  اإلتصال  تقنيات  من 

اجلميع من املثقفني والعلماء واخلطباء واملؤسسات.

ــات  ــؤولية املؤسس ــات ومس ــن اولوي ان م
ــة  ــة والثقافي ــز الرتبوي ــة واملراك الديني
هــو اجيــاد برامــج و دورات وفــرص عمــل 
املدرســية العطــل  أيــام  يف  للشــباب 
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)الخروج(.. فيلم يتحدث عن قصة النبي موسى )عليه السالم( واليهود في عصره بطريقة تخالف العديد من 
الرقابة  دفع  مما  واإلسالمية(  والمسيحية   الثالث)اليهودية  للديانات  الديني  التاريخ  وثقها  التي  الحوادث 

الرسمية في مصر والمغرب واالمارات الى منع عرضه في صاالت السينما لديها
تعمد كاتب الفيلم )ستيفن زيلمان( والمخرج)ريدلي سكوت( تفريغ القصة من الحوادث االعجازية التي مر بها 
النبي موسى )عليه السالم( في حياته وحولها الى مجرد حوادث طبيعية لكي يوهم المشاهد أن القصص 
الدينية مأخوذة تاريخيا من كوارث طبيعية حدثت ألشخاص عاديين ثم أضيف عليها باسم الدين أحداث اسطورية. 

فيلم الخروج
حوادث تخالف الحقائق الدينية

محمد العلوي
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لذا جند أن الفيلم مل يتعرض إطالقا حلالة حتدي 
موسى لفرعون مبعجزة حتول العصا اىل أفعى مع 
العلم أنها أبرز حادثة يف قصة النيب موسى )عليه 
السالم( ودعوته الدينية اليت ذكرت يف الديانات 

السماوية.
شخصية  جتسد  ال  الفلم  يف  موسى  وشخصية 
هو  وإمنا  السماوية  الشريعة  اىل  الداعي  النيب 
قومه  لتخليص  جاء  عسكري  قائد  عن  عبارة 
يكن  مل  وهو  فرعون  أذى  من  إسرائيل(  )بين 
بعد  باحلياة  تذكر  مساوية  رسالة  أي   حيمل 
املوت والثواب والعقاب على األعمال وجناتهم من 

عذاب اآلخرة.
يف سلسلة حتريف أحداث القصص الدينية كان 
األمحر  البحر  انشقاق  حلادثة  األبرز  التشويه 
من  ليتخلصوا  خالله  من  اسرائيل  بين  وعبور 
جيش فرعون الذي يالحقهم فقد حوهلا الفلم اىل 
حادثة طبيعية حبتة تقوم على أساس وقوع نيزك 
من السماء يف البحر سبب موجة شديدة من املد 
يتعلق  وال  بالعبور  اسرائيل  لبين  واجلزر مسحت 
األمر مبعجزة انفالق البحر كما ترويها الكتب 

السماوية إطالقا.
فقد  مع موسى  يتكلم  الذي  للرب  بالنسبة  أما 
موسى  مع  يتحدث  طفل  بصورة  املخرج  جسده 
ترتبط  ال  القضية  جلعل  مكشوفة  حماولة  يف 
بعامل الغيب وإمنا هي حاالت نفسية كان مير 
فيتلقى  الشخصية  انفصام  يشبه  بها موسى مبا 
إحياءات نفسية تشبه بأحالم اليقظة ترتجم على 

أنها وحي من الرب.

أضف اىل ذلك أن تصرفات موسى الذي ظهرت 
يف الفلم مل تكن تعرب عن أي عالقة له بعامل 
الغيب بل هو إنسان ال يؤمن باهلل وال بالقدر وحتى 
بعد أن واجه حقيقة وجود ذلك فإنه بقي متمردا 
صفة  غري  على  معه  وتعامل  الرب  هذا  جتاه 
اإلميان وكان يصرح بأنه ال يطيع أوامر الرب 

إال من حيث قناعته الشخصية بهذه األوامر.

صورة  برسم  يتعلق  االساس  الفلم  مدار  إن 
صورة  بتغيري  يهتم  إذ  العامل  يف  لليهود  جديدة 
عليها  ركز  اليت  املقهورين  املظلومني  اليهود 
تراث وتاريخ اليهود عربسنوات طويلة من الزمن 
احملاربني  األقوياء  األشخاص  بصورة  واظهارهم 

الذين ال خيضعون للظلم والقهر.
يرفضون  وهم  الفلم  يف  اليهود  ظهر  فقد  لذا 
سلطات فرعون وال خيضعون لتهيبه ويف أنفسهم 

جذوة الثورة والتمرد.
وإنهم مل يكونوا ينتظرون سوى قائد عسكري 
أنهم  حتى  أعدائهم  ضد  احلرب  يف  يقودهم 
ويف  بالسياط  تعذيبهم  أثناء  يبتسمون  كانوا 
اليهود  عن  النمطية  الصورة  تغيري  صورة حتاول 

املستضعفني عرب التاريخ. 

تعمــد كاتــــــب الفيلـــــــم 
والمخــــــرج التحــدث عــن 
قصــة النبــي موســـــــــى 
عليــه الســالم واليهــــــود 
ــة  ــره بطريقــــ ــي عصــــ ف
ــن  ــد مـ ــف العديـــــــــ تخال
ــا  ــي وثقهــــ ــوادث الت الح
ــات  ــي للديانـ ــخ الدين التاري
الثالث)اليهوديـــــــــــــــة 
والمسيحية  واالســـالمية(

لــم يتعــرض الفيلــم اطالقا 
ــى  ــدي موس ــة تحــــ لحادث
لفرعــون بمعجــزة تحــول 
ــع  ــى م ــى افعـــ ــا ال العص
العلــم انهـــــا ابــرز حادثــة 
فــي قصــة النبــي موســى 

ــالم.. ــه الس علي
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بدًء ميكنك أن تدثنا عن فريوس كورونا؟ 
فريوسات كورونا هي عائلة الفريوسات التاجية اليت قد تسبب املرض 
للحيوان واإلنسان على حد سواء، يصيب هذا الفريوس اجلهاز التنفسي 
لإلنسان مسببًا عدوى مرضية ترتاوح من البسيطة كنزلة الربد الشائعة 
اليت تسببها فريوسات االنفلونزا إىل حاالت شديدة من العدوى قد تسبب 
تلفا ألجهزة اجلسم مثل اجلهاز التنفسي والفشل الكلوي واملوت احيانًا. 
ومن املعروف أن عددًا من فريوسات كورونا تسبب لدى البشر حاالت 
عدوى اجلهاز التنفسي مثل متالزمة الشرق األوسط التنفسية )مريس( 
واملتالزمة التنفسية احلادة الوخيمة )السارس(، ويسبب فريوس كورونا 
امُلكتشف مؤخرًا مرض فريوس كورونا كوفيد-١9 الذي انتشر يف 

الصني مؤخرًا مع العديد من الدول األخرى.
ما أعراض اإلصابة بفريوس كورونا؟

اثبتت الدراسات العلمية من خالل انتشار اإلصابات بفريوس كورونا أن 
معظم األشخاص )حنو 80%( من املرضى يتعافون دون احلاجة إىل عالج 
خاص متثلت األعراض عندهم خفيفة وتبدأ تدرجييًا كاحلمى اخلفيفة 
واإلرهاق والسعال اجلاف والرشح، وقد يعاني بعض املرضى من اآلالم 
اإلسهال.  أو  احللق،  أمل  أو  الرشح،  أو  األنف،  احتقان  أو  واألوجاع، 
وتزداد احتماالت إصابة املسنني واألشخاص املصابني مبشكالت طبية 

أجرى اللقاء: ضياء الخفاجي

الفيروسات بشكل عام هي عوامل ممرضة صغيرة جدا 
ال يمكن مشاهدتها حتى بالمجهر الضوئي، تتكاثر 
الفيروسات داخل خاليا الكائن الحي حصرًا، وتسبب 

إصابات مرضية لجميع أنواع الكائنات الحية بضمنها 
االنسان، تحتوي الفيروسات على مادة وراثية جينية 

مكونة من الدنا أو الرنا ولها غالف بروتيني وغشاء 
دهني يحمي هذه الجينات. لبعض الفيروسات المرضية 

ضراوة عالية في إحداث اصابات مختلفة من خالل قدرتها 
على تحلل خلية المضيف وموتها، ومن أشهر األمراض 

الفيروسية التي تصيب اإلنسان هي اإلنفلونزا والهربس 
والجدري وشلل األطفال وهناك فيروسات تسبب الكثير 

من األمراض الخطرة مثل إيبوال، اإليدز والسارس الذي 
يسببه فيروسات كورونا، وعن هذا الموضوع المثير 

للجدل التقت مجلة الوالية باألستاذ الدكتور زهير صادق 
السهالوي أستاذ األحياء المجهرية الطبية والمناعة في 
جامعة الكوفة ليحدثنا عن هذا الفيروس وعن مسبباته 

وأعراضه وطرق الوقاية منه وكان هذا اللقاء:

األستاذ الدكتور زهير صادق السهالوي لمجلة الوالية:
مخاطر انتقال فيروس كورونا تزداد في المناطق الموبوءة، 

وال ينبغي استعمال المضادات الحيوية للوقاية منه.
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مثل ارتفاع ضغط الدم أو أمراض القلب أو داء السكري ومرضى 
املناعي، حيث تكون األعراض عندهم وخيمة وقد تسبب  العوز 

الوفاة. 
ما طرق انتقال العدوى بفريوس كورونا؟

اشارت الدارسات الصادرة من منظمة الصحة العاملية أنه ميكن 
للمرض أن ينتقل بصورة مباشرة من شخص إىل شخص اخر عن 
طريق الرذاذ الذي يتناثر من األنف أو الفم عندما يسعل الشخص 
املصاب أو يعطس، لذا جيب االبتعاد عن الشخص املريض مبسافة 
األشخاص  يصاب  أن  وميكن  أقدام(،   3( واحد  مرت  على  تزيد 
اآلخرون باملرض عند مالمستهم لألشياء أو األسطح امللوثة برذاد 

املرضى ثم ملس عينيهم أو أنفهم أو فمهم. 
هل ميكن للفريوس املسبب هلذا املرض أن ينتقل عرب اهلواء؟

تشري الدراسات اليت ُأجريت حتى يومنا هذا إىل أن الفريوس الذي 
يسبب مرض كوفيد-١9 ينتقل يف املقام األول عن طريق مالمسة 

الُقطريات التنفسية ال عن طريق اهلواء.
هل ميكن أن يصاب املرء باملرض عن طريق شخص عديم األعراض؟

من املمكن اإلصابة بهذا املرض عن طريق شخص يعاني مثاًل من 
سعال خفيف وال يشعر باملرض وهنا تكمن خطورته كون فرتة 

حضانته دون أعراض طويلة )وهو قيد البحث(.
املضادات  وهل  كورونا؟  فريوس  مبرض  اإلصابة  احتماالت  ما 

احليوية فّعالة يف الوقاية منه؟
تتوقف املخاطر على مكان إقامتك وأين سافرت مؤخرًا خاصة 

للدول اليت أكدت انتشار اإلصابة. فمخاطر انتقال العدوى تزداد 
يف املناطق املوبوءة، أما بالنسبة للمضادات احليوية فال تقضي عليه 

وال داعي الستخدامها للوقاية منه.
ما فرتة بقاء الفريوس حيًا على األسطح؟

على  فعالة  تظل  قد  كورونا  فريوسات  أن  إىل  الدراسات  تشري 
األسطح اخلشبية واملعدنية امللساء لبضع ساعات أو لعدة أيام، وقد 
واملناخية  والكيميائية  الفيزيائية  الظروف  باختالف  ذلك  خيتلف 

احمليطة. 
هل هناك أمور ينبغي جتنبها؟

هناك الكثري من التدابري اليت تكاد تكون ضارة منها التدخني 
واستخدام كمامات متعددة فضال عن تعاطي املضادات احليوية 

وبشكل مفرط.
ما مصادر املعلومات لتطور تفشي املرض؟

جيب عدم اتباع املعلومات املغلوطة من وسائل التواصل االجتماعي 
يف تفشي املرض والوقاية والعالج اليت تشيع حالة اخلوف والقلق 
والفزع بني الناس، وإمنا معرفة املعلومات من مصادرها الرمسية 
يف املؤسسات الصحية واتباع اإلرشادات من اجلهات املعنية وذوي 

االختصاص بعلم امليكروبايوجليا واألطباء.
كيف أمحي نفسي من اإلصابة مبرض فريوس كورونا؟

هناك الكثري من التدابري للوقاية من املرض اليت تنصح بها منظمة 
الصحة العاملية منها:

١- تنظيف اليدين باستمرار بفركهما مبطهر كحولي أو غسلهما 

ينبغي معرفة المعلومات من مصادرها الرسمية في المؤسسات 
الصحية واتباع االرشادات من الجهات المعنية وذوي االختصاص

من الممكن السيطرة على العدوى من خالل االلتزام بإجراءات 
الوقاية وزيادة الوعي بين الناس والتعامل مع الموضوع بجدية
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جيدًا باملاء والصابون.
2- اتباع آداب العطاس عند السعال والعطس، واحرص على تغطية 
فورًا  ذلك  بعد  املنديل  من  وختلص  ورقي،  مبنديل  واألنف  الفم 

واغسل يديك.
3- جتنب االقرتاب من األشخاص املصابني باحلمى والسعال.

4- جتنب اللمس املباشر للحيوانات احلية واألسطح اليت تالمس 
تلك احليوانات.

جيدًا  املطهوة  غري  أو  النية  احليوانية  املنتجات  تناول  جتنب   -5
أو األطعمة املكشوفة واملعلبات واألغذية اجلاهزة واتباع التغذية 

الصحية وتناول األطعمة الغنية بالفيتامينات.
تقديم  عند  املقدسة  العتبات  يف  للعاملني  اإلرشادية  النصائح  ما 

اخلدمة للزائرين الكرام؟
هناك عدد من النصائح جيب أن تقدم للعاملني يف العتبات املقدسة 
كونهم يف متاس مباشر مع الزائرين الكرام ومن هذه النصائح:

كالكمامة  الشخصية  احلماية  معدات  بارتداء  اإللتزام   -١
والكفوف على أقل تقدير.

2- تأكد من صالحية الكمامات والكفوف وأن تكون مناسبة 
القياس تذكر أنها اخلط األخري للمواجهة املباشرة مع اخلطر ال 

تلمس اجلانب اخلارجي للكمامة.
3- جتنب االقرتاب اللصيق والبقاء على مسافة من 3 اىل 6 أقدام 

مع األشخاص.
4- تعقيم اليد باملطهرات أو غسلها باملاء الدافئ والصابون بشكل 

منتظم.

األغدية  ومشاركة  العمل  اثناء  واألشربة  األطعمة  تناول  5- عدم 
واأللبسة مع الزمالء يف العمل. 

6- عدم استخدام أجهزة املوبايل أو األغراض اخلاصة أثناء العمل. 
التصافح  وجتنب  العمل  اثناء  والفم  االنف  أو  العني  تلمس  7-ال 

والتقبيل والعناق اثناء العمل والتحدث مطوال مع الزائرين.
العطاس  أعراض  عليهم  تظهر  الذين  االشخاص  على  االنتباه   -8
ألقرب  وإرشادهم  الكمامة  بارتداء  ونصحهم  وعزهلم  والسعال 
مركز صحي ويف حال مشاهدة شخص بصحة متدهورة جيب عدم 

مالمسته واالتصال باإلسعاف ونقله للمستشفى فورًا. 
9- يف حال مشاهدة بعض اإلفرازات اللعابية او املواد املخاطية على 
األرض جيب التعامل معها بتغطيتها مبناديل مشبعة باملواد املطهرة 
الواقية ثم تعقيم  ارتداء الكفوف  ثم مسح األرضية وتعقيمها مع 

اليد.
املقدسة  العتبات  ادارة  بها  تقوم  أن  يفرتض  اليت  اإلجراءات  ما 

للسيطرة على انتشار العدوى؟
اتباع  املهنية جيب  املخاطر  وتقليل  بالفريوس  العدوى  خطر  إلدارة 

اإلجراءات التالية:
تفشي  وخطورة  تأثري  مدى  دراسة  واخلطر:  املخاطر  تقييم  أواًل: 
الصحي  املستوى  على  والزائرين  العاملني  بني  كورونا  فايروس 

واملعنوي واالقتصادي. 
ثانيا: تقليل املخاطر من خالل مجلة إجراءات منها:

دون  سهل  بشكل  الكرام  الزائرين  حركة  مسارات  تغيري   -١
حدوث أماكن مزدمحة أو مكتظة للسيطرة على إجراءات الوقاية 
وحصرها مبداخل وخمارج خاصة أو وضع احلواجز وزيادة التهوية 

يف احلاالت القصوى ملنع وصول خطر الفايروس وانتشاره.
االعالم  واستخدام  واملخارج  املداخل  عند  ارشادية  لوائح  نشر   -2
اإلجراءات  لنشر  االجتماعي  التواصل  ووسائل  والسمعي  املرئي 
والنصائح واإلرشادات للعاملني والزائرين يف كيفية تعقيم وغسل 

اليدين وارتداء الكمامات.
3- التعليم والتدريب وإقامة ورش عمل ودورات تدريبية يف استخدام 
وسائل احلماية الشخصية ومحاية اآلخرين وكيفية التعامل وإدارة 

الظروف االستثنائية ورفع اجلانب النفسي واملعنوي للعاملني.  
للعاملني  وتوفريها  الشخصية  احلماية  وسائل  استخدام   -4
األحذية  وأغطية  والبدالت  بأنواعها  والكمامات  كالكفوف 
والنظارت الواقية وكيفية لبسها أو التخلص منها، ونشر املعقمات 
وتطهري  العام  لإلستخدام  وخروجهم  الزائرين  دخول  أماكن  يف 
املعدنية  والسطوح  والشبابيك  واألبواب  املقابض  وتعقيم  األرضيات 
واخلشبية واجلدران وتعفري الغرف واألماكن املغلقة وزيادة التهوية.

وتقويم  وجتنب  اإلجيابيات  من  لالستفادة  العمل  أداء  تقييم  ثالثا: 
السلبيات.

ما رسالتكم اإلرشادية للشعب العراقي للحد من هذا الوباء؟
أنوه بعدم اخلوف والفزع الشديد بني الناس لوجود إصابات مؤكدة 
خالل  من  العدوى  على  السيطرة  املمكن  فمن  كورونا  بفريوس 
مع  والتعامل  الناس  بني  الوعي  وزيادة  الوقاية  بإجراءات  االلتزام 

املوضوع جبدية والتعاون مع املؤسسات الصحية وتوجيهاتها.

كلمة أخرية؟ 
أتقدم بوافر الشكر والتقدير جمللة الوالية الغراء على إتاحتها هذه 
الفرصة الطيبة متمنيًا للجميع الصحة والسالمة وللمرضى الشفاء 
والعافية سائال اهلل العلي القدير أن يدفع السوء والبالء عن عراقنا 

العزيز إنه نعم املوىل ونعم النصري.

تنتقل العدوى بصورة مباشرة من شخص 
إلى شخص آخر عن طريق الرذاذ الذي 
يتناثر من األنف أو الفم عندما يسعل 

الشخص المصاب أو يعطس.

اثبتت الدراسات العلمية ان معظم 
األشخاص من المصابين بفيروس كورونا 

يتعافون دون الحاجة إلى عالج بنسبة 
.%80
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اعداد:

شعبة اإلعالم والعالقات النسوية

الوسائط الرتبوية لغرس األخالق يف نفوس األطفال

كيفية تعاملكِ مع زوجكِ غري املنتج

طرق يسرية للتميز

عندما يستشعرن الظلم يف حياتهن 

هذا حال األرامل يف العراق



م . م زينب القصري 

نفسه  يف  األخالق  تنغرس  وبالتالي  تلقائيًا  النموذج  هذا  تقليد 
بشكل تلقائي أيضًا ومن األساليب األخرى اليت تعمل على غرس 
األخالق يف نفوس األطفال استخدام السلوك اإلجيابي الذي يقدم 

عليه الطفل ومكافئته على أساس ذلك.
اما الوسائط األخرى لرتبية األطفال فتتمثل باألسرة فهي األساس 
الذي ينمي لديه السلوكيات اإلجيابية وبالتالي تنغرس األخالق 
احلميدة دون السيئة يف أنفسهم ومن الضروري أن نبني الرتاجع 
األخالقي الذي ضرب اجملتمعات اإلسالمية يف الفرتات األخرية 
لعدة أمور: أهمها هو انشغال األهل عن املهمة األساسية، والدور 
األخالق  وغرس  األبناء،  تربية  يف  عاتقهم  على  املقام  األساسي 
ووسائل التواصل احلديثة اليت سيطرت على عاملنا حتى أصبحت 
احلياة  أن ضغوطات  األسر كما  لبعض  بالنسبة  احلياة  أساس 
من الناحية املعيشية واالجتماعية وغريها الكثري اليت أدت اىل 
إهمال تربية األطفال، وعدم االنتباه لسلوكياتهم وأخالقهم يف 
التعامل سواء داخل أو خارج املنظومة األسرية، مما جعل تغيب 
سلوكياتهم  ملعرفة  لألطفال  الطريق  خارطة  رسم  يف  األم  دور 
وأخالقهم احلسنة ومما الشك فيه أن األسرة هلا التأثري الكبري 
ال  و  وكما  لديه  األخالق  وغرس  الطفل  شخصية  حتديد  يف 
العادات  يستقي  فالطفل  لألسرة،  الديين  الوضع  إغفال  ميكن 
واألخالق والطبائع من أسرته وحميطه هلذا البد من متسك األسرة 

بالعبادات والشعائر والتحلي خبلق أهل البيت )عليهم السالم(. 

األخالق أبرز ما يراه الناس ويدركونه من سائر األعمال وقد مجع 
اهلل سبحانه وتعاىل ببعض اآليات املباركات صفات املؤمنني ومن 
َأْبَصاِرِهنَّ  ِمْن  َيْغُضْضَن  لِّْلُمْؤِمَناِت  )َوُقل  تعاىل:  قوله  اآليات  هذه 

( ) سورة النور : آية 3(. َفْظَن ُفُروَجُهنَّ َوحَيْ
القدم  منذ  متواجدة  فهي  العربية  البيئة  يف  تتغري  مل  فاألخالق 
لغًة  األخالق  تعرف  األصيل،  العربي  اإللتزام  معايري  وحتكمها 
واصطالحًا على أنها السجية والطبع والدين فهي صورة اإلنسان 
الباطنية أما صورة اإلنسان الظاهرة فهي اخللق، فاجملتمع مليئ 
بالوسائط الرتبوية اليت عن طريقها ينشأ الطفل ويتعلم  ليمارس 
حياته مع األخرين، ومن أهم هذه الوسائط هي ما يقع على األم 
كونها املربي األول واملسؤول األهم عن تربية وغرس هذه األخالق 
يف نفوس األطفال فاملرأة تقع على عاتقها مسؤولية زرع األخالق 
والقيم وهذا ما أكده األخصائيون والرتبويون على أن األم قادرة 
على غرس األخالق يف نفوس األطفال بعدة طرق وأساليب أهمها، 
أن نقدم لألبناء النموذج احلسن أو ما يسمى بالقدوة احلسنة ومن 
والعادات  تنمية األخالق  دور األب يف  األخرى  الرتبوية  الوسائط 
احلسنة فاآلباء حيرصون على تنمية اجلوانب األخالقية يف نفوس 
األطفال اىل جنب دور األم يف التوجيه اإلجيابي فعندما يرى الطفل 
أبواه يطبقان النموذج من الرتبية احلسنة او السيئة فسيعمل على 

الوسائط الرتبوية لغرس 
األخالق يف نفوس األطفال
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فاطمة جبار 

- أترك اللهو واللعب واعتكف على العمل اجلاد ليبارك اهلل لك يف عملك ووقتك.

اجلداول  مجيع  على  والثبات  يومي  وثالث  أسبوعي  وآخر  فصلي  جدول  ختصيص   -
الدراسية.

املتعددة  -  تعلم قول »ال« و«ال أستطيع«، واستعملها بلباقة يف العالقات االجتماعية 
اليت من شأن بعضها أن يضيع الوقت للطالب.

أثناء  العائلة  أفراد  أحد  )مساعدة  للطالب  تأتي  قد  اليت  املفاجئة  الرغبات  مقاومة    -
معقول(  )لسبب  املراجعة  لقطع  الطالب  اضطر  وإذا  قلم،...(  لشراء  الذهاب  املراجعة، 
فالواجب عليه تعويض الوقت الضائع والتوقف عند نقطة مناسبة للرجوع إليها وإمتام 

الباقي حني العودة.

- عدم املراجعة لفرتات طويلة من الوقت دون انقطاع.

- عدم تأجيل الواجبات املدرسية ألي سبب كان.

- جتهيز كل اللوازم اليت قد حيتاج اليها الطالب قبل بدء املراجعة.

خترج  أن  ميكنك  أحد  مع  موعدًا  تنتظر  عندما  الوقت،  نفس  يف  بعملني  القيام   -
مصحفك وتقرأ آيات من القرآن الكريم.

- عدم نسيان إدراج الواجبات الدينية يف جداول املراجعة، فبفعلها يطمئن القلب: )أال 
بذكر اهلل تطمئن القلوب(.

 - جتنب املعاصي اليت تورث الذل والندامة وتتسبب يف سوء احلفظ.
اتبعها اجتاز العديد من الصعوبات وعرب اىل بر األمان  هذه عادات التميز للطالب إن 
وضمن تقيق متيز دراسي حيسد عليه، وبإمكان أي شخص منا أن يطبق هذه األمور 

على أعماله اخلاصة وما يسعى لتحقيقه يف حياته.

طرق يسيرة 
للتميز

اليت  املصطلحات  بعض  هناك 
آثارها  وتبقى  اذهاننا  على  تتوارد 
العلمية  حياتنا  يف  نستمده  واقعًا 
يف  االجيابي  ملردودها  والعملية 
حياتنا، فنحن كثريا ما نسمع عن 
وكيفية  للنجاح  العشر  العادات 
ولكن  اليه  والوصول  حتقيقه 
قلياًل ما يتبادر اىل الذهن العادات 
مثل  يوجد  وهل   ! للتمييز  العشر 
هكذا عادات؟ نعم تتخلل حياتنا 
العديد من اجلوانب اإلجيابية اليت 
بإمكاننا ان نعتربها كعادة متيز 
مفتاح  يبدأ  األفضل،  حنو  تقودنا 
)نعم  بقولك  الشخصية  يف  التميز 
يف  قابليتك  تعكس  واليت  ال(  أو 
أداء األمر بقولك )نعم( إنك مستعد 
فيكون  حتقيقه  يف  مرتدد  او  له 
هي  اإلجابة  هذه  )ال(،  جوابك 
القدرة  بعد  فيما  تعكس  اليت 
والتميز،  االبداع  على  الشخصية 
الدراسي  الصعيد  فلو كنت على 
التميز فما عليك  وتريد أن حتقق 

اال اتباع ما يأتي:
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نعيمة كاظم 

على عاتق الزوجة. 
هناك بعض النصائح اليت 
للخروج  النفس  علماء  وضعها 

بنتائج اجيابية من هذه املشكلة:
ميكن  ما  وبأسرع  سيدتي  عليك  أوال: 
وبعد فقدان الزوج لعمله أعلمي أن، على الزوج 
والزوجة أن جيلسا معا لوضع خطة مستقبلية ليس 
أيضا  بل  للزوج،  البحث عن عمل جديد  أجل  من  فقط 
اضطرابات  من  سيظهر  ما  حدة  لتقليل  فعالة  طرق  لوضع 

تصحب التوتر األسري الناتج عن بطالة الزوج.
ثانيا : حاولي دائما إبعاد  نفسك وزوجك عن التفكري اهلدام، 
فعليه إلغاء فكرة أنه قد ال يتمكن من إجياد وظيفة، كما جيب 
االلتزام بالتفكري اإلجيابي ويتحقق ذلك من خالل تقوية العالقة 
واإلميان باهلل وتأدية الصلوات وقراءة القرآن؛ حيث تنعكس على 
النفس بنوع من تلبية لالحتياجات البدنية، املعنوية والزوجية ومن 

أجل توطيد  العالقة لكل افراد العائلة. 
اإلنسان   وأن  مر،  ويوم  حلو  يوم  احلياة  أن  حقيقة  تقبل  ثالثا: 
مناقشة  فعليه  سعيدة،  وأوقات  حزينة  أوقات صعبة،  عليه  متر 
العربة من األيام السعيدة وما جيعلهما يأخذان حافزا لاليام املرة  
للحفاظ على رفع الطاقة اإلجيابية، مثل الذهاب للنوم يف موعد 
وتأدية  الصباحية  التمرينات  ممارسة  معا،  االستيقاظ  حمدد، 

الصلوات وغريها.
وقتًا  يعاني  الزوج  أن  حسبانها  تضع يف  أن  الزوجة  على  رابعا: 
صعبًا من االحباط النفسي، لذا ال تتوقفي عن الدعاء والصالة 
ليمدك اهلل بالقوة والصرب والبصرية لتخطي الصعوبات، وال تنسي 
أن كل شيء باحلياة يأتي ومير، و ما حيدث لزوجك الذي يعاني 

من قلة العمل والبد من أجياد غرية .
سيدتي: لتكون قدوتك سيدتك فاطمة الزهراء )عليها السالم( 
املعيشة مع موالنا علي أمري  فهي قد عانت وصربت على ضيق 
املؤمنني )عليه السالم( وأن ما تقومني به هو نوع من التضحية 
اليت تقوم بها املرأة األصيلة الفاضلة اليت تدعم زوجها بكل ما 
أوتيت من قوة، خاصًة إذا علمت أنه ليس مقّصرًا يف شيء، نعم 
إن من حقك أن تتأملي، ومن حقك فعاًل أن تضايقي وأن تعرتضي 
إذا كان زوجك رجاًل متكاساًل ال حُيب العمل وأمامه الفرص 
العديدة وال خيتار أحدها، أما زوجك فإنه يعمل كل ما يستطيع، 
وإنه ما ترك فرصة إال وذهب إليها، وال ترك عماًل مناسبًا إال 

وحاول أن يقوم به، إال أن هذه أقدار اهلل تعاىل.

مشكلة تتعرض هلا الكثري من النساء يف الوقت احلاضر خاصة 
عامة  بصورة  العامل  على مستوى كبري يف  البطالة  انتشار  بعد 
منها  يعاني  ظاهرة خطرية  البطالة  ومتثل  خاصة,  بصورة  والبلد 
الوفيات  قائمة  مثل  مثلها  متزايد  ارتفاع  يف  وهي  العامل كله، 
وحاالت الطالق، كأهم وأخطر األحداث اليت متر حبياة كل 
شخص، فمن أصعب اللحظات على الزوجة عندما تعود من عملها 
إىل املنزل لتجد زوجًا عاطاًل يف انتظارها، مستلقيا على األريكة 

والفوضى تعم البيت.
تذهب الفتاة اىل بيت زوجها وهي حمملة بآمال وأحالم ال تعد وال 
توصف من األستقرار واألمان بكل أنوعه سواء كان نفسيا أو 
ماديا، ويرزقهما اهلل مثرة حبهما طفاًل مجياًل مينح حياتهما نوعًا 

من البهجة وحيملها مزيدا من املسؤولية.
لكن ال تأتي الرياح دائما مبا تشتهي السفن حيث تصطدم الزوجة 
بأن زوجها عامل وال جيد العمل اال بشق األنفس وحياول البحث يف 
كل مكان للحصول على عمل جديد يؤمن فيه متطلبات البيت 
أعباء  بها  ترتاكم  األيام،  ومتر  االنتظار  يطول  لكن  والعائلة, 
الزوج والزوجة من كل جانب حتى تكاد تفقد مركب حياتهما 
احلركة ويصيبها الشلل، ويسيطر على عقل وقلب الزوجة حرية 
ما بعدها حرية تساورها أصعب تساؤالت قد تطرح عليها وهي 
مثل هكذا  باهلا يف  على  أن ختطر  امرأة  تساؤالت البد لكل 
ظروف فهي تسأل نفسها أترتك البيت وتذهب إىل أن جيد عماًل 
مناسبًا ومستمرًا يؤمن أبسط احتاجاتهم؟ أم تتحمل وتقاسي معه؟

إن مثل هذه التساؤالت تضع املرأة يف مواقف صعبة وكل واحد 
أقسى من اآلخر، لكن هناك حاًل لكل مشكلة وبصيصًا من 
النور يف الظالم، إنها احلياة اليت خلقها اهلل الذي ال خيلق داء إال 
وجعل له دواء، بالطبع يسبب فقدان الزوج لعمله نوعًا من الضغط 
على العالقة الزوجية ألسباب واضحة، فبعيدا عن العبء املالي 
الذي يسببه ويعكر أجواء املنزل، هناك مشكالت نفسية تقع 

كيفية تعاملكِ مع 
زوجكِ غري املنتج
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ينشأ االنسان ويف ذهنه صفات وجدها يف شخص آخر يتمنى أن 
تكون عنده يف مسرية حياته ويسمى هذا الشخص  بالقدوة فهو 
يكون أمامًا له يف اإلميان واخللق والسرية الطيبة ليقتدي به، 
ومن يبحث عن الذكاء والدهاء سيجده كذلك، ومن يبحث عن 
قدوة األمانة وحسن التعامل مع الناس والثقة وذلك حسب ما بنى 

عليها من صفاة من يرد االقتاء به.
 أما اليوم فنجد عدم توفر الشخصية القدوة لنا، وملاذا حيث أن 
هناك بعض الفتيات تقتدي  بشخصيات قد ال متثل تلك القدوة 
العظيمة لنا أو مت إيهامنا بها على أنها شخصيات عظيمة جدا 

تستحق أن تكون لنا قدوة .
فلو أخذنا  يف جمال العمل أو الدراسة جند أن الشخص اجملتهد 
أو املواظب على عمله ووقته اجلميع ينظر له نظرة غريبة وكأنه 
يقوم بشي خطأ ويتم جتنبه يف معظم األحيان. بينما الشخص 
املستهرت غري املبالي جنده أكثر شعبية يف الوسط احمليط به. 

واليت  وأخرى  فرتة  بني  تنتشر  اليت  الفيديو  مقاطع  آخر  ومثال 
مفهوم  غري  أو  بذيء  وكالم  وميوعة  وقاحة  سوى  حتمل  ال 
جندها أكثر تداوال وحتى أن البعض يصبح يكرر ما جاء فيها 
بعيدا ليضع الفتة حمله  بها، والبعض ذهب  أقوال ويقتدي  من 

التجاري حتمل عبارات أخذها من فيديو مت تصويره من شخص 
جاهل ويقول كالمًا غري الئق للمجتمع  ويفتخر بذلك.

إن املعنى احلقيقي للقدوة :هو إنسان كامل أو إنسان يتصف 
قدوتنا  النساء  وحنن  الصفة  بهذه  هو  فدائما  عظيمة  بصفات 
السيدة خدجية  )عليها السالم( زوجة الرسول األعظم وأبنتها 
سيدة نساء العاملني فاطمة الزهراء )عليها السالم( وايضا السيدة 
زينب )عليها السالم( فقد َكنَّ رمزا لالقتداء بهن فهن رمز للعفة 
والطهارة والطيب واالخالق والتضحية وهلن مواقف مشهودة يف 

احلفاظ على االسالم والدين احلنيف.

إىل االستقالل واالعتماد على النفس، وهو يف سبيل ذلك حباجة 
البداية ثم حتملها كاملة فيما  إىل حتمل بعض املسؤولية يف 
بعد، وجيب أن ندرب الطفل على حتمل نتيجة أفعاله ومعاملته 
تدريب  إىل  باإلضافة  املستقلة،  شخصيته  له  أن  اعتبار  على 

الطفل على احرتام حرية وخصوصية الغري.

تعترب مرحلة الطفولة من املراحل املهمة كونها األساس لبناء 
شخصية اإلنسان ففيها يتم تكوين املالمح العامة للشخصية 
فعلى األم واألب أن يكونا على استعداد تام هلذه املرحلة، ويعد 
اجلانب النفسي من اجلوانب املهمة إضافة اىل احلاجات املادية 
لآلخر  أحدها مكمل  احلاجات  وهذه  واالجتماعية،  والعقلية 
النمو  أن حيقق  ال ميكن  األبعاد  هذه  يتناول  ال  جهد  وكل 
احلاجات  هذه  اشباع  األسرة  مهام  أوىل  ومن  للطفل،  السوي 
واملوازنة بينها وخاصة جانب احلب، إذ الطفل حباجة اىل أن 
يشعر باحلب والتقبل من قبل اآلخرين، وهذه احلاجة تبدأ منذ 

الصغر وتعتمد على األم بالدرجة األساس.
هذه  تشبع  إذا مل  وبالعكس  باآلخرين  الثقة  لديه  تولد  وهنا 
اجلوع  بسبب  متوازن  غري  مضطربا  الطفل  فيكون  احلاجة 
العاطفي، ومن الضروري إشعاره بالتقدير والقبول وأنه مرغوب 
فيه  فهذا يولد لديه الشعور بالفخر واالعتزاز وخيلق يف داخله 
انسانًا خاليًا من العقد النفسية، وكذلك يصبو الطفل يف منوه 

ماذا يحتاج طفلي؟
إبتهال عباس

رسل غانم

أختار قدوتي؟كيف
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عندما يستشعرن الظلم في حياتهن 
هذا حال األرامل في العراق

رملة الخزاعي

رغم تطور جوانب الحياة المختلفة وبخاصة الجوانب التي تخص المرأة ومع كثرة االصوات التي تنادي بتحسين مكانة 
المرأة وحفظ كرامتها إال أن هناك عادات وتقاليد مازالت تكبل النساء في مختلف طبقات المجتمع وال تتميز طبقة 
عن أخرى إال بشيء يسير، فالفارق بسيط في المعاملة بين قروي وابن المدينة وبين متعلم وغير متعلم، عناوين 
براقة تتصدر الفضائيات والصحف والمجالت ومواقع التواصل فضال عن الكتب والمؤلفات التي تنادي بحقوق المرأة 
ومن يكتب تراه يظلم ُإما او أختًا أو زوجة بتمسكه بعاداته البالية، يدعو الى تحرر المرأة وهو يكبلها بتسلطه 
المرأة  تدافع عن  براقة  أغلب من رفعوا عناوين  تعامله،  يذلها بخشونة  الى حفظ كرامتها وهو  وعنفه، يدعو 

يغالطون انفسهم، وفي مجتمعنا أمثلة كثيرة ومستفيضة..
أرامل يعشن مأساة الفقد والحاجة وتسلط المجتمع.

من يستطلع أحوال األرامل يرى قصصا بعينه لو حكيت له ولم يشاهدها لظنها ضربا من الخيال.
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ألهمية هذا املوضوع يف حياتنا اليومية وما ينعكس التعامل 
معه سلبا أو إجيابًا كون العراق من البلدان اليت بلغت فيها 
أعداد االرامل وااليتام مستويات وارقام تنذر بأخطار مستقبلية 
مل يلتفت اليها اجملتمع او بعض املؤسسات الثقافية والبحثية 
بالدراسات  تعنى  اليت  املؤسسات  من  وغريها  واجلامعات 

والتطوير..
الغبار عن مناذج  الوالية نفخ  العدد من جملة  حاولنا يف هذا 
بسيطة تعيشها هذا الفئة من اجملتمع لعلنا أن نصل إىل حلول 

تقضي وتنهي معاناة األرامل. 

بني الواقع واخليال
وبقيت  الثالثة عقود فقدت زوجها حبرب داعش  بنت  فاطمة 
بيد  صارت  حياتها  اجملتمع،  تسلط  وأمل  الفقد  أمل  تعاني 
أخيها  اىل  اضافة  الزوج  وأم  بها  يتحكم  الزوج  أخ  غريها، 
وزوجته.. تبث معاناتها قائلة : بعد استشهاد زوجي بثالثة ايام 
أخي أصر ان أسكن معه وأهل زوجي مل يوافقوا وقد هددوني 
بالقتل إذا خرجت من بيتهم، وأخي كذلك هددني أيام وليالي 
مل تنتِه هذه املشكلة إال بعد تدخل األغراب فيها، ومل تنتهي 
الصراعات عند هذا احلد بل اتسعت لتكون سببا يف مرضي 
صديقاتي،  اجلميع..  قاطعين  بالعمر  وصغرية  أرملة  فكوني 
منهن كالمًا  امسع  وكنت   .. العمات  زوجي،  أخوة  زوجات 
وبدأن  ابتعدن عين  مين،  أزواجهن  على  يتخوفن  فهن  جارحًا 
ينشرن اإلشاعات كي ال يتجرأ أحد على الزواج مين، من هذه 
اإلشاعات أنين سبب وفاة زوجي كوني نذير شؤم عليه، وكل 
هذه النسوة الالتي قاطعين هن متعلمات ومثقفات، وأنا أعيش 

حياة صعبة جدا ال أجد من ينصفين. 
تشرتك )ن،ج( معها باملعاناة لكن التفاصيل ختتلف، فهي امرأة 
نتيجة مرض  شارف عمرها على اخلمسني عامًا تويف زوجها 
يتحكمون  صاروا  الذين  أوالدها  مع  معاناتها  وبدأت  عضال 
بها بكل صغرية وكبرية رغم تقدمها يف السن، تقول: ابين 
)هو  نظامًا أسري عليه  لي  أن جيعلوا  إخوته  اتفق مع  األكرب 
بنظرهم نظام( حرموني من زيارة أضرحة أهل البيت )عليهم 
أو  مرضاهم  عيادة  أو  أقاربي  زيارة  من  حرموني  السالم( 
الدار، حتى  جليسة  أصبحت  وأفراحهم  أحزانهم  احلضور يف 
مالبسي صاروا هم من يشرتوها لي، انا لست صغرية وال أميل 
للتزين والتربج عمري كبري ولدي أمراض مزمنة كثرية رغم 
هذا حددوني وقيدوني، واملشكلة األكرب ال يقبلون كالما 
من أي أحد حياول التكلم معهم حول موضوعي، حرمت حتى 
من زيارة أهل البيت)عليهم السالم( وكأن وفاة زوجي جرمية 
وأعاقب عليها، فال اقارب وال جريان وال صديقات حتى اليت 

تزورني تتضايق من وضعي وال تعاود الزيارة.
)م،هـ( أرملة  صغرية العمر،مل يكن لديها أطفال تركت بيتها 
لتسكن مع أخيها لتبدأ قصتها املؤملة، تقول: بعد وفاة زوجي 
تقدم خلطبيت أخو زوجي لكن أمه رفضت كون ابنها األول 
مات بسبيب هكذا تظن وأمرتهم ان يراقبوني كي ال أتزوج 
ابدا وكلما تقدم أحد خلطبيت كانت حتث أوالدها ليفشلوا 
مشروع الزواج، ليست هذه فقط معاناتي بل معاناتي األكرب 

مع أخي وزوجته اليت حولتين اىل خادمة هلا وألوالدها وإذا مل 
الوعي،  فقدان  حد  اىل  أخي  يضربين  جيد  بشكل  أخدمهم 
علما إن اخي حمامي ويعمل يف احملكمة ويقول إنه يدافع عن 
املظلومني، وأنا مظلومة بني يديه وال أدري هل سأبقى هكذا 

اىل آخر العمر . 

معاناة وأمل
ارامل  أصبحن  واليوم  أزواجهن  رعاية  يف  باألمس كن  نساء 
حيملن مسؤولية األب ومسؤولية األم إضافة إىل أمل الفقد وما 
يتعرضن له من ضرر نفسي، صار اجملتمع حيملهن أكثر من 
الذي مل يرمحهن  وانتهاًء باجملتمع  بدًء من عوائلهن  طاقاتهن 
عشرات القصص نسمعها ونعيشها ومل حياول فرد منا تغيري 
استعرضنا  أن  بعد  املعاناة  من  الشرحية  هذه  إلنقاذ  الواقع 
عشرات القصص التقينا بأساتذة وأصحاب رأي لنرى كيف 
نغري واقع هذه الشرحية املظلومة وكيف نغري اجملتمع ليعاملن 
بشكل جيد، كان لقاؤنا االول مع أستاذة علم النفس رقية 
من  عموما  النساء  تعانيه  ما  إن  بالقول:  حديثها  بدأت  جواد 
اضطهاد باملعاملة واألرامل خصوصا هو نتيجة عادات وتقاليد 
وتراكمات ال ميكن ان نقضي عليها بني يوم وليلة بل حتتاج 
اىل وقت وجهد والدور األكرب يأتي لإلعالم ومواقع التواصل 
جيب أن تنقد التصرفات اجملحفة حبق هذه الشرحية وأن تعمم 
األفكار اليت ترجع إليهن النظرة اإلجيابية، حنن حباجة اىل 
ندوات وورش جادة وليست روتينية وبرامج تثقف اجملتمع وتنشر 
االفكار االجيابية لنمحي كل السلوكيات السلبية، وافقتها 
مضادة  ثقافة  نشر  إن  ترى:  إذ  الدين  زينب حميي  الرأي  يف 
لألمراض  عالج  خري  اجملتمع  حيملها  اليت  السلبية  للثقافة 
األخالقية والسلوكية، أما الدكتور عادل غامن العارضي يرى 
حيل  الزواج  إذ  األرامل،  زواج  يف  يكمن  اجلذري  احلل  أن 
كثريا من املشكالت اليت يعانني منها ويقضي على الكثري 
أن  ترى  الفتالوي  دنيا  األستاذة  أما  املؤذي هلن،  الكالم  من 
من  واثقة  أن تكون  فهي جيب  نفسها،  باألرملة  يتعلق  احلل 

نفسها قادرة على إثبات ذاتها.

بني الواقع وغريه
واقعي  منها  عديدة  حلوال  اقرتحوا  بهم  التقينا  ممن  الكثري 
وممكن تنفيذه ومنها ما حيلق فوق الواقع لكن احلقيقة جيب 
أن توضع حلول واقعية حتل مشكلة هذه الشرحية، إذ تكثر 
ومعاناتهن أكرب..  ملفت  األرامل بشكل  اجملتمع شرحية  يف 
فبني املسؤولية اليت وقعت على عاتقها وبني أمل الفقد واحلاجة 
النفسية واملادية يعانني من معاملة اجملتمع، فبني احلبس بالدار 
تبقى  الذي ال يرحم ضعفهن  والتحكم يف شؤونها والكالم 

معاناتهن قائمة يف عصر ينادى بإنصاف املرأة ولكن.. 
فلم يعطي احلق للمرأة إال الدين اإلسالمي بقوانينه فال الغرب 
الذي أوهم الناس بإنصافها وال من يدعون التطور بشعاراتهم 
التزمنا  لو  أنصفتها  السماء  أنصفوها، وحدها شريعة  الرباقة 

بتعاليم االسالم احلقيقية مل يبق مظلوم قط.
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إعداد:
هشام اموري ناجي

تراجع نابليـــون عن موسكو)1812( م

وجبة اإلفطار توفر الطاقة للطفل

أوهام وحقائق عن معاجلات البدانة الطبية 
واجلراحية

داود األنطاكي )1540-1599م(



بعد أن دانت السيادة على نصف أوربا لنابليون بونابرت بانتهاء 
احلقبة األوىل من القرن التاسع عشر )١800-١8١0م(، وبعد 
أن أحرز انتصاراته الباهرة يف كل املعارك الربية اليت خاض 
غمارها، وىل نابليون وجهه شطر روسيا. لقد كان الصراع 
الكساندر  روسيا  قيصر  وبني  نابليون  بني  حمتدما  والنزاع 
على النفوذ يف وسط أوربا ويف تركيا، ولقد اعتقد نابليون أن 
الفرصة قد سنحت اآلن لكي يسحق روسيا كما سحق كل 
دول أوربا من قبل، ومل تعد أملانيا تشكل حاجزا بني جيش 

نابليون وبني األراضي الروسية نفسها.
وبناء على هذه احليثيات واألسباب حشد نابليون أكرب جيش 
ميكن حشده، جيش بلغ عدد جنوده )300000( مقاتل مدرب 
على القتال، وخاض كثري منهم معارك ظافرة من قبل حتت 
الفرنسيني  اجلنراالت  من  قيادة غريه  أو حتت  نابليون  قيادة 
الذين تربوا يف مدرسة نابليون بونابرت، وتقدم نابليون على 
إىل  املمتدة  الروسية  األراضي  الضخم يف  ذلك اجليش  رأس 
جيش  أي  اخرتاقها  على  مل جيرؤ  أراض  وهي  بعيدة،  آفاق 
غاز من قبل، ورفض الروس خوض أي معارك تصادمية ضد 
جيش نابليون، واكتفوا بالتحرش املستمر ومضايقة جيشه يف 
حرب عصابات يضرب فيها الروس أحد جوانب جيش نابليون 
أو مؤخرة جيشه، ثم يسرعون يف االنسحاب واهلرب، وهكذا 
اضطروا جيش نابليون إىل التوغل يف عمق األراضي الروسية 
شهر  يف  موسكو  الروسية  العاصمة  أبواب  إىل  وصل  حتى 
وشهر  منهكا.  نابليون  جيش  وكان  )١8١2م(  سنة  سبتمرب 
سبتمرب من شهور اخلريف، وبعد اخلريف يأتي الشتاء وعندما 
موسكو  العاصمة  مشارف  إىل  املنهك  نابليون  جيش  وصل 
الروسية حتتفي بقدومه على رأس جيشه  العاصمة  أن  وجد 
الروسية  العاصمة  احتفلت  مثيل  هلا  يسبق  حفاوة مل  املرهق 
موسكو بوصول جيش نابليون إىل مشارفها بالنريان املتأججة 

هل  حيتل  أمره،  نابليون يف  وحار  موسكو  أحناء  يف كل 
من  يستفيد  وماذا  بها؟  يفعل  وماذا  مشتعلة؟  عاصمة  جيشه 
اللهب والدخان الذي يغطي املدينة وحيرم اجليش املهاجم من 
أي فائدة حيصل عليها لو حاول احتالهلا؟ وبدال من ان يضطر 
الروس إىل تسليم عاصمة بالدهم إىل اجليش الغازي املعتدي 

أحرقوها.
وبعد شهر من االنتظار دون جدوى بدأ جيش نابليون العظيم 
اليت  الضخمة  العسكرية  احلملة  ومتخضت  االنسحاب  يف 
هامجت روسيا عن الفشل التام وللفشل يف مثل هذه احلروب 

مثن باهظ كان يتحتم على نابليون أن يدفعه.
ومع بداية فصل الشتاء الروسي الرهيب، بدأ انسحاب جيش 
نابليون الكئيب. كان جيش نابليون ينسحب ببطء إذ كان 
اجلنود منهكني، وكانت واخليول منهكة وكان الطقس 
يزداد سوًء و قسوة كل يوم وكل ليلة وكان الروس يهامجون 
اجليش املنسحب يف كل مكان وكان اجليش املنسحب قد 
تورط يف اعماق االراضي الروسية تورطا بعيد املدى وعندما 
وصل اجليش املنسحب إىل نهر )بريزينا( وكان عشرون الف 
جندي قد فقدوا أرواحهم ويف املرحلة األخرية من االنسحاب 
تسعة  إال  احلياة  قيد  على  الروسية  األراضي  من  خيرج  مل 
هيبته  اسرتداد  نابليون  حاول  التالي،  العام  ويف  جندي  آالف 
العسكرية يف القارة األوربية، وأعاد بناء جيش جديد حتت 
قيادته، ولكن أوربا بعد رجوعه مدحورا من موسكو مل تعد 
هي اوربا عند بدء دخوله وغزوة األراضي الروسية يف حماولته 

الوصول إىل موسكو. 
معارك  ويف  بونابرت  نابليون  ضد  االوربية  الدول  احتدت 
وحتولت  األملانية  األراضي  صميم  يف  نابليون  جيش  خاضها 

اإلمرباطورية النابليونية إىل دمار.

عن موسكو)١8١2( م

تراجع

نابليـــون
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ويلقبونه  األنطاكي،  عمر  بن  داود  هو 
احلاذق  والطبيب  الفريد  املاهر  باحلكيم 
زمانه،  ابقراط  انه  أو  جالينوس  الوحيد، 
على  املصادر  تذكر  مل  الكامل.  العامل 
وجه التحديد تاريخ والدة داود االنطاكي، 
التاريخ  يف  مولده  يكون  ان  يرجح  إمنا 
األقدمني  كتب  االنطاكي  قرأ  املذكور 
من اليونانيني من أمثال ابقراط وجالينوس 
والزهاوي  والرازي  سينا  البن  قرأ  كما 
العالجي  الطب  بدراسة  وعنى  وغريهم 
وما  والوصفات  األدوية  وحتضري  خاصة 
كفيف  ولد  وقد  )الصيدلة(  اليوم  نسميه 
البصر لكن ذلك مل يعقه عن أن يكون له 

دور عظيم يف جمال الصيدلة.
مؤلفاته: من اشهر مؤلفاته كتابه الضخم 
للعجب  واجلامع  األلباب  أوىل  )تذكرة 
العجاب( والذي عرف واشتهر باسم )تذكرة 
سبعمائة  حنو  يف  املؤلف  هذا  ويقع  داود( 
قسمه  وقد  الكبري،  القطع  من  صفحة 
داود إىل ثالثة أجزاء تتضمن مقدمة واربعة 
ابواب خص املقدمة بذكر العلوم املوجودة 
يف الكتاب وحال الطب معها ومكانته وما 
يتعلق بذلك من  ينبغي له وللعاملني به وما 
الفوائد، ثم تكلم يف الباب األول عن كليات 
الثاني  الباب  وأفرد  ومداخله،  العلم  هذا 

العامة  واعماله  والرتكيب  االفراد  لقوانني 
التحضري،  اثناء  ينبغي ان يكون عليه  وما 
مثل السحق والقلي والغلي واجلمع واالفراد 
واملراتب وأوصاف املقطع وامللني واملفتح، إىل 
غريها من املراتب ثم تكلم يف الباب الثالث 
عن املفردات واملركبات وما يتعلق بها من 
اسم وماهية ومرتبة ونفع وضر، ورتبه طبقا 
الرابع  الباب  ثم تكلم يف  املعجم.  حلروف 
عن األمراض وما خيصها من العالج وبسط 
العلوم املذكورة وما خيص العلم من النفع 
وما يناسبه من األمزجة وما له من املدخل 

يف العالج.
)تذكرته(  يف  األنطاكي  ناقش  وقد 
من  وعددا  النبات  أنواع  من  كبريا  عددا 
املواد احليوانية واملعدنية، باإلضافة إىل ما 
كما  عقاقري.  من  مجيعًا  منها  يستخلص 
األدوية  لتحضري  األساسية  القواعد  شرح 
وقد  العالج  يف  استخدامها  طريقة  وبني 
املداواة  العطارين  على  الكتاب  هذا  سهل 
يف األمراض البسيطة اليت ال تتطلب خربة 
املبسط  العرض  أن  كما  كبرية  طبية 
املرتابط للكتاب سهل استخالص املعلومات 
منه واالستفادة بها، حيث متكن من ذلك 
من  قدرًا كبريا  ينالوا  مل  الذين  البسطاء 

التعليم.

مؤلفاته:
- نزهة األذهان يف إصالح األبدان

- ألفية يف الطب
- النزهة املبهجة يف شحذ األذهان وتعديل 

األمزجة 
- كفاية احملتاج يف علم العالج.

- شرح عينية ابن سينا.
- رسالة يف علم اهليئة.

انتسب  وإليها  بأنطاكية  ولد  عنه:  حملات 
تقع مشالي سوريا وسط سهل  وهي مدينة 
لنهر  األدنى  احلوض  يف  مجيل  خصب 
سوريا.  مدن  أشهر  من  وكانت  العاصي 
آخر  كتاب  التذكر  إىل  باإلضافة  لداود 
يف  أقام  األسواق(  )تزيني  أمساه  األدب  يف 
وتويف  طويال  زمنا  بها  واستقر  القاهرة 

مبكة.

،،

- حنن ال حنصل على السالم باحلرب وإمنا بالتفاهم.،،
اجلنسية  على  وحصل  وبسويسرا  بها  ودرس  بأملانيا  ولد  النظرية.  الفيزياء  يف  عامل  القائل: 
السويسرية ونال الدكتوراه من جامعة زيورخ عام 1950، أكتسب شهرة عاملية لبحوث القيمة. 
عام  رياضية  أسس  على  العامة  النسبية  النظرية  أخرج  أخرى،  مرة  األملانية  باجلنسية  جتنس 
1916. نال جائزة نوبل يف الفيزياء عام 1921 لبحوثه على ظاهرة )الكهرو- ضوئية( وعندما 
توىل )هتلر( احلكم بأملانيا سنة )1933( صودرت ممتلكاته ورحل إىل الواليات املتحدة وجتنس 

باجلنسية األمريكية )1940( واستقر فيها فرارًا بنفسه من احلكم النازي.
يعترب أحد اعظم عباقرة العامل يف خمتلف العصور، تويف عام )1955( وهو يف السادسة والسبعني 

من عمره فمن هو صاحب هذا القول؟
- خري الكالم ما قل وجل ودل ومل ميل

القائل: شاعر عربي عباسي. بدأ حياته الشعرية مبدح أعيان الشام ثم انتقل اىل بغداد. مدح 
الوصف  يف  وبرع  املختلفة  املوضوعات  يف  الشعر  نظم  األعيان  من  وغريهم  والوزراء  اخللفاء 
والصياغة ارتبط بأبي متام حيث تتلمذ على يديه ولكن تأثره به سطحي، مقصور على التجميل 
آثاره:  أهم  واملضمون،  الشكل  القديم يف  الرتاث  على  فقد كان حمافظًا  والطباق  باجلناس 

خمتارات من الشعر القديم مساها )احلماسه( وكتاب معاني الشعر. من القائل؟

من القائل؟

داود األنطاكي )١540-١599م(
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إإ

ومن أهم اخلصائص اليت تتصف بها الصحافة العربية الدولية 
وجود ارتباط قوي بني السياسة والصحافة يف كل دولة عربية، 
إذ يعزى ذلك إىل خطورة الوظيفة السياسية اليت تؤديها الصحافة 
العربية، إذ باتت الصحف العربية ومنها الصحف العربية الدولية 
فان  وبالتالي  السياسي  القرار  صانعي  أهداف  لتحقيق  وسيلة 
احلاكمة  النخبة  مواقف  تعكس  إمنا  الصحف  تلك  هوية 
العامة لسياسات الصحافة  وقراراتها كما أن أبرز االجتاهات 
العربية الدولية تتمثل يف حتمل احلكومات مسؤولية كبرية يف 
قطاع اإلعالم بصورة عامة والصحافة بشكل خاص انطالقًا من 
أنها املؤسسة الوحيدة القادرة على إنشاء وتشغيل مرافق االتصال 
وكذا احلال بالنسبة للملكية اخلاصة فان سيطرة احلكومة 
تسود  حني  يف  جدًا،  حمدودة  حاالت  يف  إال  بعيدة  تكون  ال 
بالنسبة  سواء  العربية  الدول  يف  الصحف  ممارسات  املركزية 
للتوزيع اجلغرايف أو اإلداري واالهتمام الزائد كذلك بالنشاط 
السياسي والدعائي املوجه والرتفيهي على حساب وظائف اإلعالم 
لسد  اخلارجية  اإلعالمية  املنتجات  على  االعتماد  عن  األخرى 
التلفاز وحده بل  النقص يف اإلنتاج احمللي وال ينطبق هذا على 
ميتد إىل الصحافة ووكاالت األنباء والسينما، أما فيما يتعلق 
بالقوانني املنظمة للعمل اإلعالمي فاحلكومات العربية حتتكر 
كالصحف  اإلعالمية  للمؤسسات  الرتاخيص  منح  يف  احلق 
ومؤسسات الطباعة والنشر مما يضع حتت يدها سلطات كبرية 
السياسات  ورسم  اإلعالمية  املؤسسات  رؤساء  تعيني  يف  تتمثل 
العربية  الدول  أنظمة  ومجيع  امليزانيات،  وحتديد  اإلعالمية 
السياسية )بغض النظر عن أنظمتها وقوانينها اإلعالمية( تفرض 
السرية على كثري من املعلومات سواء اليت تتعلق باألمن القومي 
أو اخلاصة باملصاحل العليا للدولة أو احملاكمات أو املعلومات 
اليت متس احلياة اخلاصة للمواطنني وكل ما يتعلق باالقتصاد 
الوطين واملنظومة القيمية واألخالقية السائدة يف الوطن العربي 
اجلوانب  على  العربية  اإلعالمية  السياسات  تركز  كما 
السياسية والدعائية وتتحرك يف دائرة احلكام وتسليط األضواء 
على أنشطتهم وخطبهم السياسية وتتقالتهم مما أدى إىل إهمال 
فيما  التثقيف  األخص  وعلى  العربي  لإلعالم  األخرى  الوظائف 

يغلب الطابع الدعائي االقناعي االنفعالي التقليدي على أسلوب 
اخلطاب الصحفي فضاًل عن استمرار امناط الكتابة الصحفية 
السطحية  اجلزئية  واملعاجلة  واملبالغة  اإلثارة  اىل  متيل  اليت 
للقضايا واألحداث يف الوقت الذي تشهد فيه الصحافة نقلة عاملية 
واالستقصاءات  والتحليل  املعلومات  على  تعتمد  أصبحت  حبيث 
واحلوارات املوسعة، وشهدت مرحلة ما بعد االستقالل كذلك 
سقوط النظام اإلعالمي العربي يف أسر التبعية اإلعالمية للغرب 
أو  املطبوع  االتصال  وتكنولوجيا  األخبار  مصادر  واليت مشلت 
تكنولوجيا األقمار الصناعية واحلواسيب وبنوك املعلومات فضاًل 
عن سيادة املركزية يف األنشطة اإلعالمية يف الوطن العربي، إذ 
يرتكز اإلنتاج اإلعالمي يف العواصم فقط مما أدى إىل حرمان 
وعزلة سكان الريف الذين يشكلون )80%( من سكان الوطن 
واملعلومات يف  واحتكار احلكومات لصناعة اإلعالم  العربي، 
اتصالية  تكنولوجيا  منو  إعاقة  إىل  أدت  أيضًا  العربي  الوطن 
قادرة على تلبية احلاجات اإلعالمية للجماهري العربية وحرمان 
املواطن العربي من حقوقه يف املعرفة واالتصال وفقدان اإلعالم 
لوسائل  كربى  تنافسية  ميزة  أعطى  مما  للمصداقية  العربي 
واقماره  بوكاالت  الساحة  احتكرت  اليت  الغربية  اإلعالم 
الصناعية واجهزة الكومبيوتر يف ظل غياب أية مواجهة مجاعية 
جادة من جانب اإلعالم العربي مما خلق تأثريات سلبية يف األداء 
للقيود  استسلموا  الذي  العرب  والصحفيني  لإلعالميني  املهين 
احلكومية إذ أصبحوا أسرى ملا يعرف بالرقابة الذاتية، فالسمة 
العربية  لألنظمة  تبعيته  هي  الراهن  العربي  لإلعالم  البارزة 
السائدة، إذ أن االستثناءات يف هذا اجملال تعد حاالت حمدودة 
وهشة جدًا ومعظمها خمرتق من الداخل مبعنى أن األنظمة هي 
وترسم  توجهها  وبالتالي  أو تساعد على إجيادها  أوجدتها  اليت 

مساراتها وسياساتها.)1(
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- أ.م.د سعد سلمان املشهداني: الصحافة العربية والدولية )املفهوم، 
العربية  اإلمارات  اإلجتاهات(  النماذج،  املشاكل،  اخلصائص، 

املتحدة، دار الكتاب اجلامعي20١4
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يعرف التسويق بأنه تلك العملية املتكاملة اليت تهدف إىل ترويج 
السلع واخلدمات، كما يعرف بأنه تلك الفلسفة اليت متارس من 
قبل املنتجني للسلع واخلدمات بهدف التعرف واالستجابة ملتطلبات 
املستهلكني واحتياجاتهم مبا يتفق مع احتياجات السوق املستهدف.

ويف ذات الوقت ميكن النظر إىل التسويق كاسرتاتيجية أو فكرة 
ابتكارية تقوم على دراسة احتياجات املستهلكني واألسواق وفقًا 
أو  املعوقة  العوامل  على  تشمل  اليت  التسويقية  البيئية  للمتغريات 
الوصول  يف  املؤسسة  فشل  أو  جناح  مستوى  وكذلك  امليسرة، 
إىل أهدافها التغذية املرتدة وكذلك مدى التكيف مع املتغريات 

االقتصادية واالجتماعية.
ويعرف التسويق بأنه تلك العملية ذات األبعاد املتعددة اليت يتم بناًء 
عليها التنبؤ بالطلب على السلع واخلدمات، واليت يتم من خالهلا 
حث وحتريك الطلب وإشباعه من خالل اجلهود الرتوجيية وتبادل 
التسويق  إدارة  جهود  من خالل  وذلك  والتوزيع  واخلدمات  السلع 
الربامج  ورقابة  وتنفيذ  وختطيط  حتليل  عمليات  يف  تتمثل  اليت 

التسويقية لتحقيق التبادل املرغوب فيه مع املستهلكني يف األسواق 
يف  فعالة  سياسات  واستخدام  املؤسسة  أهداف  لتحقيق  املستهدفة 
التسعري واالتصال والتوزيع لتعريف السوق واملستهلكني وحث الطلب 

وحتريكه.
ويعتمد التسويق كعملية على عناصر املزيج التسويق والذي يعرفه 
)بوردنBorden( بأنه االسرتاتيجية اليت تنطوي على التسعري )سعر 
التجارية  العالمة  التعبئة  واخلدمات  السلع  ويشمل  املنتج  املنتج( 
املعارض  الشخصي،  والبيع  العامة  والعالقات  املكان  والتصميم، 
واملؤمترات وترويج املبيعات ويتأثر املفهوم والشروط اخلاصة بعملية، 
بالتكلفة وطبيعة املنافسة ومستوى املنتج أو الشرحية اليت ينتمي 
إىل  املؤسسات  وتسعى  املساحة،  الوقت،  والقوانني،  اللوائح  إليها، 
حتقيق التوافق بني عناصر املزيج التسويقي لدعم السلعة أو اخلدمة 

يف السوق.
وهلذا فإن اإلعالن والتسويق ال يستخدمان كمرتادفني وإمنا ميثل 
األعم  اإلطار  ميثل  الذي  للتسويق  التنفيذية  األدوات  أحد  اإلعالن 
واألمشل لإلعالن إذ يعد اإلعالن عنصرًا من عناصر املزيج االتصالي 
الذي يشكل مكونًا اساسيًا من مكونات املزيج التسويقي والذي 
يشتمل على الوسائل اإلعالمية واإلقناعية اليت تتوسط عملية االتصال 

باجلماهري والسوق والبيع الشخصي واإلعالن وترويج املبيعات
املصدر/ اإلعالن املدخل والنظريات: ص2١

تستطيع ان حتقق يف حياتك املزيد من السلطة والثروة والصحة 
والسعادة واهلنا من خالل الوصول إىل قوة العقل الباطن وإخراجها 

من مكمنها.
إنك لست يف حاجة ال كتساب هذه القوة، فأنت متتلكها بالفعل 
أن  فيجب  تستخدمها،  تتعلم كيف  ان  إىل  حاجة  يف  ولكنك 

تفهمها لكي تستطيع ان تطبقها يف مجيع جوانب حياتك. 
البسيطة والطرق اليت حيويها هذا  للتقنيات  اتباعك  ومن خالل 
والفهم،  الضرورية  املعرفة  اكتساب  تستطيع  فإنك  الكتاب، 
وسوف يسري فيك اهلام يطلقه نور روحاني جديد، وستتمكن 
كل  وجتعل  آمالك  حتقيق  من  جديدة متكنك  قوة  توليد  من 
أحالمك حقيقة. اختذ قرارك اآلن، لكي جتعل حياتك أكثر 

روعة، وأعظم وأغنى وأكثر نبال عن ذي قبل.
تكمن يف أعماق عقلك الباطن حكمة ال حدود هلا وقوة مطلقة 

وخمزون النهائي من كل ما هو ضروري، وكل هذا ينتظر منك أن 
تنميه وتظهره. ابدأ اآلن يف التعريف على إمكانيات عقلك الباطن، 

وسوف تنطلق هذه اإلمكانيات يف العامل اخلارجي.
إذا كنت متفتح الذهن ومستعدًا لتقبل استيعاب األفكار اجلديدة 
الباطن سوف يكون  فإن الذكاء الالنهائي الكامن داخل عقلك 
حلظة  كل  يف  معرفته  إىل  حتتاج  شىء  كل  كشف  على  قادرًا 
وخواطر  جديدة  أفكارا  تستوعب  أن  تستطيع  فسوف  الوقت.  من 
متكنك من صنع خمرتعات جديدة، وحتقق اكتشافات جديدة أو 
الالحمدود  الذكاء  فإن  ذلك  على  الفنية. عالوة  اإلعمال  تبدع يف 
عقلك الباطن يستطيع أن مينحك ألوانًا رائعة وجديدة من املعرفة. دع 
هذا الذكاء يكشف عن نفسه وسوف يفتح لك هذا سبياًل لألبداع 

يف حياتك سيكون له مكان ومنزلة رفيعة يف حياتك.
املثالي، وكذلك  الرفيق  الباطن تستطيع أن جتد  وحبكمة عقلك 
لك  تتوفر  سوف  الباطن  عقلك  وحبكمة  املناسب،  العمل  شريك 
وتتحرك  وتفعل  تصبح  لكي  املالية  واحلرية  حتتاجها  اليت  األمور 

مثلما يتمنى قلبك. 
الفكر  من  الداخلي  العامل  هذا  تكتشف  أن  حقك  من  إن 
هذا  ان  ومع  واجلمال  واحلب  الروحاني  والنور  والقوة  واألحاسيس 
العامل غري مرئي إال ان قوته جبارة ومن داخل عقلك الباطن ستجد 
ان خترج  تستطيع  وألنك  نتيجة  وسبب كل  مشكلة  لكل  احلل 
القوى اخلفية من داخلك فسوف متلك بالفعل زمام القوة واحلكمة 
الضروريتني لكي تصل إىل األمن والسعادة والسيادة ولقد شاهدت 
قوة العقل الباطن تنتشل أناسًا من حاالت عجز وشلل، وجتعلهم مرة 
أخرى أكثر قوة وحيوية وصحة وقد ساعدتهم عقوهلم على التحرر 
املبهجة.   واخلواطر  والصحة  بالسعادة  يتمتعون  وجعلتهم  واالنطالق 
وهناك قوة شفاء خارقة تكمن يف عقلك الباطن تستطيع ان تشفي 
القدرة على فتح  القوة لديها  املزاج املضطرب والقلب احملطم وتلك 

باب سجن العقل وتستطيع ان حتررك من عبودية اجلسد واملادة.
املصدر / قوة عقلك الباطن:١0

القوة املدهشة لعقلك 
الباطن

اإلعالن والتسويق
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والسيما  الناس  من  الكثري  لدى  مشكلة  البدانة  تشكل 
ومتناسق،  رشيق،  قوام  إىل  املرأة  لتطلع  نظرًا  للنساء  بالنسبة 
امرأة  كل  تريده  الذي  اجلمال  يف  أساسيًا  جزًء  يعد  والذي 
لنفسها وكغريها من النساء تعاني املرأة العربية أحيانًا من هذه 

املشكلة اليت تتزايد باستمرار.
عن  عاجزة  نفسها  العربية  املرأة  احلاالت جتد  من  ويف كثري 
عندما  تتفاقم  اليت  البدانة  ملشكلة  الناجحة  احللول  إجياد 
من  الكثري  خالهلا  نشاهد  التلفاز  أمام  طوال  ساعات  نقضي 
املذيعات وعارضات األزياء، أو املمثالت الالتي يتمتعن بأجسام 
وتزداد  حماكاتها،  الكثريات  على  يصعب  ومقاسات  رشيقة 
باإلعالنات  املشاهدين  التلفاز  شاشات  متطر  عندما  املشكلة 
املكثفة عن املواد الغذائية احملببة كالبيزا أو الشوكوالته أو 
العصائر املختلفة مما يفتح شهية املشاهد، ويدفعه لتناول الطعام 

ال بّد أن منّيز يف االضطرابات املرضية، أمل الرأس وأسبابه، ما 
بني االضطراب الوظيفي، املرتبط خبلل يف عمل جهاز أو عضو 
ما، وبني االضطراب املرتبط بإضافة حمّددة كالعدوى أو الورم 

أو غريهما.
ويف آالم الرأس املزمنة، أّي احلادة أو املتكررة حبيث تؤثر يف 
احلياة اليومية، ال بد أن منيز جيدًا ما بني االضطراب الوظيفي 

بشكل انعكاسي وبال وعي بغض النظر عن الشعور باجلوع أو 
عدمه.

البدانة  مشكلة  يف  وقوعها  عند  قوامها  على  احلريصة  واملرأة 
واألطعمة  املختلفة  الرياضية  باألجهزة  وزنها  تنزيل  عن  تبحث 
منها  املقربات  وتتبادل مع صديقاتها  السكر،  قليلة  واملشروبات 
اخلربات حول الطرق األفضل واتباع نظام رجيم غذائي يساعدها 

يف التخلص من الوزن الزائد.
ومن األفضل دائمًا اتباع نظام علمي للتغذية لتجنب أضرار الرجيم 
مع ضرورة االبتعاد بشكل تام عن كل املواد اليت تسد الشهية 

وحبوب التخسيس ملا هلا من اضرار بالغة.
لقد اثبتت معظم الدراسات العلمية املتعلقة بنظم التغذية جمموعة 

من احلقائق هي:
أيامنا هذه يستهلك مخسة أضعاف كميات  ١- إن اإلنسان يف 
السكر اليت كان يستهلكها قبل مخسني عامًا مع قلة احلركة 

يف هذا الزمان.
الذي يدخل يف تركيب  السكر  الزيادة يف استهالك  تعترب   -2
مجيع املشروبات اجلاهزة، والعصائر، والشوكوالته، واحللويات 

واالضطراب الناتج عن إصابة وأاّل نؤكد االحتمال األول إال بعد 
ان نستبعد بشكل قاطع االحتمال الثاني.

الشخص  لدى  الوظيفي  الرأس  أمل  يتحّول  قد  أخرى،  جهة  من 
سّن  يف  ما  إصابة مبرض  سببه  رأس  أمل  إىل  تدرجييًا  الراشد 
متقدم مرتبط مبشاكل الدورة الدموية أو بالروماتيزم هلذا جيب 

التنّبه للتغرّيات اليت قد تطرأ أثناء تطّور املرض.
بناًء على ما تقّدم، نشري وبوضوح إىل أن عالج أمل الرأس أو داء 
الشقيقة ميّر عرب تشخيص مسبق ال ميكن أن يكون إال طبيًا يف 
الواقع، لن نتطّرق هنا إال إىل موضوع أمل الرأس الوظيفي بعيدًا 
عن أّي سبب عضوي علمًا أن هذا التمييز األولي ال ميكن ان 
يتم إال يف إطار استشارة أو فحوصات طبية إضافية أي يف إطار 

عناية طبية.
وإذا ما كان سبب العديد من آالم الرأس وظيفيًا مثل:

- آالم ذات أسباب نفسية: %52
- شقيقة، آالم الوجه: ١5%

- آالم عصبية:%4
يبقى  باجلهد:%0,5،  املرتبطة  الرأس  وآالم  والرقبة  العنق  آالم   -

سبب عدد آخر منها عضويًا أو نتيجة إصابة مبرض ما 
- رضوض يف اجلمجمة والعنق:١١%

- أورام يف املخ:%3,5
- ارتفاع يف ضغط الدم:%3

- جلطات يف األوعية الدموية الدماغية:%2
- علل أو آفات موضعية )عينان، أسنان، أنف، أذنان(: 5,١%

- محى، إدمان على الكحول، التهاب السحايا: ١%
إن تشخيص أمل الرأس الوظيفي هو تشخيص طيب وال ميكن 
ان نؤكد أن األمل أمل وظيفي إال إذا استبعدنا وجود أي سبب 

عضوي استبعادًا تامًا.
املصدر/ أوجاع الرأس، جان لو ديرفو،١5

أوهام وحقائق عن معالجات 
البدانة الطبية والجراحية

مّيــزوا جيــدًا أســباب أمل الــرأس
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الرئيسية  األسباب  من  احلافظة  واملواد  كريم،  واآليس 
لزيادة الوزن.

اجتاه  هو  الوزن  زيادة  يف  آخر  رئيسي  سبب  هناك   -3
الكثري من األشخاص لتناول وجباتهم الغذائية يف املطاعم 
وخاصة تلك اليت تقدم الوجبات السريعة مثل )اهلامربغر 
مأكوالت حتتوي  وهي  املقلي(  والدجاج  واآليس كريم، 

على كميات من السموم واملواد الدمسة.
4- أثبتت اإلحصائيات اليت أجريت يف أمريكا انه على 
الرغم من أن كل فرد ينفق حنو )50( دوالرًا سنويًا لتقليل 
الوزن بشتى الوسائل، فإن الفشل حليف 95% من األشخاص 
الذين يقومون بهذه احملاوالت، بل تكون النتيجة هي زيادة 
يف الوزن، مبعدل نصف كيلو يف السنة. وتشري الدراسات 
إىل أن 40% من الرجال و60من النساء يعانون من الزيادة 

املفرطة يف الوزن
املصدر/ التخسيس والنصائح الغذائية:32

واالستعداد  النوم  من  االستيقاظ  عند  أحيانًا  األطفال  يتباطأ 
يشعر  النهار  البتداء  الوقت  وضيق  العجلة  وبسبب  للمدرسة، 

اآلباء وأطفاهلم برغبة للتهرب من تناول وجبة اإلفطار. 
الكثري من التقارير األمريكية تشري إىل أن طفاًل واحدًا من بني)6( 
أطفال يف الصف اخلامس يتهربون فعاًل من تناول اإلفطار، وتزداد 

صحة هذه النتيجة ودقتها كلما زاد عمر الطفل.
انطالقة نشيطة تشري أن اجلوع حتى لو كان لفرتة قصرية يقلل 
يتناولون  الذين  فاألطفال  واالنتباه  الرتكيز  على  القدرة  من 
اإلفطار هم اكثر يقظة وينجحون بشكل أفضى يف االختبارات 
الذين  األطفال  مع  باملقارنة  وحيوية  إبداعًا  وأكثر  املدرسية، 
الذين  األطفال  نسبة  أن  األحباث  ووجدت  اإلفطار.  يتناولون  ال 
األطفال  ضمن  ترتفع  املدرسي  الدوام  عن  يتغيبون  او  يتأخرون 

الذين ُيعرضون عن تناول وجبتهم الصباحية.
منو األطفال

املواد  كمية  يف  االختزال  معناه  اإلفطار  وجبة  عن  التخلي  إن 
للنمو  اليوم  خالل  تناوهلا  األطفال  على  يتحتم  اليت  الغذائية 
والتعلم واللعب والبقاء يف حالة صحية جيدة وحيتاج األطفال 
والربوتني  الطاقة  مصادر  هلم  توفر  اليت  األغذية  استهالك  إىل 
واحلديد  )الزنك(  اخلارصني  من  جيدة  مصادر  اىل  باإلضافة 
والكالسيوم لبناء عظام قوية والتقليل من خطر اإلصابة مبرض 

هشاشة العظام يف وقت متأخر من احلياة.
والغين  املنّوع  اإلفطار  على  بالرتكيز  التغذية  خرباء  وينصح 
واحلليب مع  أو اخلبز احملمص،  األساسية مثل احلبوب،  باملواد 
برتغيب  اآلباء  اخلرباء  وينصح  البيتزا  من  قطعة  أو  الفواكه، 

األطفال بفكرة اإلفطار وعدم فرضها عليهم ولتسهيل ذلك على 
ذلك  يف  تناوله  يريدون  ما  باختيار  ألطفاهلم  يسمحوا  أن  اآلباء 
على  األطفال  حصول  لضمان  التوجيه  من  قليل  مع  ولكن  اليوم 

نصيبهم من الفيتامينات واملعادن.
كما أن األطفال الذين يتناولون إفطارهم حيصلون على كميات 
واملغنيسيوم  والفوسفور  الكالسيوم  مثل:  املعادن  من  كافية 
والفيتامينات مثل: الريبوفالفني، وفيتامينات)أ،ج،ب١2( وحامض 
أن  ُوجد  وقد  النمو.  لعملية  ضرورية  مجيعها  وهي  الفوليك 
الوجبة الصباحية ال يعوضونها يف وجبات  الذين يلغون  األطفال 

أخرى
املصدر/ موسوعة صحة الطفل:84

وجبة اإلفطار توفر الطاقة للطفل
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قصص لها أثر

مجلس القابجي لألدب الحسيني 

رحلة إىل مسجد السهلة املعظم

إعداد:
أرشد رؤوف قسام



رحلة إىل مسجد 
السهلة املعظم

  أرشد رؤوف القسام

كل إنسان يف هذه احلياة.. ينشد إىل فطرته اليت تربى عليها 
لذلك فهو غالبا ما ينشد إىل ماضيه بكل جتلياته وهلذا يقال: 
إن اإلنسان ابن بيئته وهذا كله مدخال ألخربكم أحبيت أني 
كانت  صغريا  كنت  عندما  أتذكر  ثالثاء،  يوم  كل  ويف 
تصطحبين جدتي رمحة اهلل عليها يف رحلة إىل ذلك املسجد 
اجلميـل والروحاني ويف خميليت كان كمدينة تعج  بالزائرين 
واملتعة  القداسة  واملتقربني إىل اهلل ويف حركة من  املتعبدين 
كمن يبحث عن ماء وسط البيداء، لريوي غليلة املتيبس من 
العطش شوقًا للرمحة واملغفرة فكنا نتنقل من مقام إىل مقام 
املغرب  آذان  يدركنا  أن  قبل  مقامات  لسبع  زيارة  لنتم  آخر 
ذلك  خلف  لنكون  نرتقبها  أربعاء  لليلة  نتهيأ  وحتى  والعشاء 
الصالة  فيه  تقام  والذي  املسجد  يتوسط  الذي  البهي  املقام 
مجاعة مهيبة لنكمل ما جئنا ألجله من صالة ودعاء وانتظارنا 
بزوغ فجر الفرج املوعود الذي جعلتين جدتي ومن خالل كثرة 
أفلح  لعلين  الرجال  وجوه  كل  أتصفح  الظهور  يف  رواياتها 
وأحظى برؤية ذلك العربي اهلامشي النوراني الذي ينتظر ظهوره 
األرض وسكانها، ثم ماتت جدتي وصارت الرحلة مع العائلة 
ثم كربت وصرت أذهب وحدي تارة ومع أصدقائي تارة أخرى 
وبعدما صارت لي أسرة صرت أصطحبها معي وصار أوالدي 
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عند  املهمة  املراكز  ومن  له  بيتا  يعد  والذي  املكان  بهذا 
ظهوره، ومن خواص هذا املسجد فضاًل عن عظيم منزلته عند 
املسلمني فهو يعترب مسجدًا مباركا لالستجارة فيه من الباليا 
واحملن اليت تلم بالناس على طول الفرتات الزمنية املتعاقبة وقد 
شهدت له كثري من املواقف وعلى حقب زمنية خمتلفة، لقد 
مشلت املسجد عمارات متعاقبة لعل هذه األخرية من أوسعها 
املسجد  يبعد  ورائعة،  املسجد حبلة مجيلة  تظهر  إذ  وأبرزها 
ومسجد  تقريبا  كيلومرت   )2( حبدود  الكوفة  مسجد  عن 
السهلة مستطيل الشكل طول ضلعه الشمالي )١60م( والضلع 
اجلنوبي ايضا )١60م( والضلع الشرقي بطول )١30م( وكذلك 
الغربي بطول )١30م(، والسور احمليط باملسجد مرتفع ومدعوم 
الضلع  منتصف  ويف  اخلارج  من  دائرية  نصف  باسطوانات 
الشرقي ترتفع املأذنة حبدود )25م( ومن داخل املسجد ميتد 
على طول أضالعه األربعة رواق طويل تتخلله أركان املسجد 
مقام  وهي  املعروفة  مقاماته  متثل  وحماريب  أخرى  وأماكن 
اإلمام الصادق )عليه السالم( وهو وسط املسجد ويف أركانه 
االربعة )مقام النيب إبراهيم عليه السالم( و)مقام النيب إدريس 
عليه السالم( و)مقام اخلضر عليه السالم( و)مقام الصاحلني( 
ثم مقامان على الضلع اجلنوبي هما )مقام اإلمام املهدي عجل 

اهلل تعاىل فرجه( و)مقام اإلمام السجاد عليه السالم(.
يقصد املسجد الكثري من الزائرين وعلى مدار السنة وخصوصا 
مثل  مناسبات  فيها  اليت  السنة  أيام  وباقي  االربعاء  ليالي  يف 
شهر رمضان الذي يعتكف فيه الكثري من املصلني والعباد 

والنساك. 

يسمونها رحلة املقامات السبع، انها أيها االحبة الرحلة اىل 
مسجد السهلة املعظم كل ثالثاء ليلة االربعاء، تربينا عليها 
كما ربينا أوالدنا عليها وعلى مثيالتها من طقوسنا التعبدية 
خالص  ورحلة  وعبادة  شوق  رحلة  إنها  القهار  الواحد  هلل 

وإخالص لنريح بها اجلسد والفكر املتعب بعثرات السنني.
أكرب  أحد  من  ويعـد  الكوفة  نواحي  يف  السهلة  مسجد 
املساجد اليت شيدت فيها خالل القرن اهلجري االول ويبدو 
أن آل ظفر)وهم بطن من األنصار نزلوا الكوفة( هم البناة 
يومنا هذا،  املعروفة حتى  له كمسجد حبدوده  احلقيقيون 
كما تشري بعض املصادر التارخيية اىل تسميته )مسجد بين 
ظفر( بامسهم أول األمر  وإن كان أثره كمسجد أبعد من 
هذا التاريخ ولعل البعض يذكر أنه بيت إدريس النيب)عليه 
كانت  والسهلة  السهلة(  عنه)مسجد  واملعروف  السالم(، 
مقربة للكوفة  كما أن مسجد السهلة كان بيتا إلدريس 
وكذلك إبراهيم وقد مكث فيه األنبياء والصاحلون إال أنه 
ظل امسا ملسجد مقرتن بذكر اإلمام احلجة املنتظر )عجل 
اهلل فرجه( الشريف وذلك لوجود املقام الكبري لإلمام )عجل 
ارتباطه  املوكدة على  الروايات  لتواتر  اهلل فرجه( وكذلك 
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قصص هلا أثر
شريف  باقر  الشيخ  العالمة  زرت  سنوات  قبل  أحدهم:  قال 
القرشي رمحه اهلل يف النجف االشرف وقّص علّي هذه القصة: 
يف العطلة الصيفية بعث آية اهلل العظمى السيد حمسن احلكيم 
قدس سره أحد طالب العلم إىل سوق الشيوخ للتبليغ وملا وصل 
للمهمة وإذا مبرض الطاعون أعاذنا اهلل وإياكم منه قد ضرب 
البلدة وصار يقضي على كل بيت يدخله ففزع الشيخ إىل اإلمام 
احلسني )عليه السالم( حيث صعد سطح داره واستغاث باإلمام 
وسأله  السالم(  )عليه  اإلمام  رأى  النوم  ويف  السالم(...  )عليه 
أخائف أنت يا شيخ ؟ قال نعم فقال له: أكتب هذا البيت على 

باب دارك وقل للشيعة أن يكتبوه:
اني أريد امانا يابن فاطمة مستمسكا بيدي من طارق الزمن

فكتبه الشيخ وأمر الشيعة أن يكتبوه فما دخل الطاعون بيتا 

رجل كبري يف السن ينام يف املستشفى بسبب مرضه، وكان 
يزوره شاب كل يوم وجيلس معه ألكثر من ساعة، يساعده على 
أكل طعامه واإلغتسال، ويأخذه يف جولة حبديقة املستشفى، 

ويساعده على اإلستلقاء، ثم يذهب بعد أن يطمئن عليه .
دخلت عليه املمرضة يف أحد األيام لتعطيه الدواء وتتفقد حاله، 

فقالت له : ماشاء اهلل، اهلل حيفظ لك إبنك، يوميًا يزورك !
فنظر إليها حبزن ومل ينطق ثم أغمض عينيه وقال هلا : واهلل، 

متنيت أن يكون أحد أبنائي !
إنه يتيم من احلي الذي كنا نسكن فيه، رأيته مرة يبكي 
والده وهو صغري، فهدأته ومسحت  بيته بعدما تويف  باب  عند 

دموعه، واشرتيت له احللوى، ومل أحادثُه منذ ذلك الوقت .
وعندما كرب علم بوحدتي أنا وزوجيت، فأصبح يزورنا كل يوم 
ليتفقد أحوالنا، حتى ضعف جسدي، فأخذ زوجيت إىل منزله، 

وجاء بي إىل املستشفى للعالج . 
وعندما كنت أسأله : ملاذا يا ولدي تتكبد كل هذا العناء 

معنا ؟؟

كتب على بابه هذا البيت!!
يقول الشيخ القرشي: ويف احلرب العراقية اإليرانية ما أعطينا 

هذا البيت جنديا إال وعاد إىل أهله ساملا!
ال  أحبائي  من  أمتنى  أحبيت حرز وحصن حصني  البيت  فهذا 
سيما أنتم يا حميب  أهل البيت أن تكتبوه على أبواب بيوتكم 

من الداخل وأن حتملوه معكم..
إّنـي أريد أمانا يـــــــــا ابـن فـــــــــاطمة

مستمسكًا بيـدي مـن طـارق الزمـِن
مـن فاطـم وابنيهـا ثـــــــــم والدهــــــــــــا

واملرتضى حيدر أعين أبـــــــــا احلسِن

م ويقول لي: ) واهلل، مازال طعم احللوى يف فمي(  يتبسَّ
إزرع مجيال ولو يف غري موضــــــــــــــع

فلن يضيع مجيٌل أينمـــــــــــــــا ُزرعا
إن اجلميل وإن طال الزمان بــــــــــــه

فليس حيصده إال الذي زرعــــــــــــا

أوال :- قصة دعاء إني أريد أمانا يا ابن فاطمة مستمَسكا بيدي من طارق الزمن

ثانيا:- قصة من الواقع )أزرع مجيال (: 
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من  يوم  ويف  دين،  عليه  رجل  هناك  الدعاة: كان  أحد  يقول 
األيام جاءه صاحب الدين وطرق عليه الباب ففتح له أحد األبناء 
فاندفع الرجل بدون سالم وال احرتام وأمسك بتالبيب صاحب 
الدار وقال له : اتق اهلل وسدد ما عليك من الديون فقد صربت 

عليك أكثر من الالزم 
ونفد صربي ماذا تراني فاعل بك يا رجل؟!. 

وهنا تدخل اإلبن وعيناه تدمع وهو يرى والده يف هذا املوقف 
الديون، قال أكثر من  وقال للرجل كم على والدي لك من 
وأبشر  والدي واسرتح  أترك   : اإلبن  دينار.  فقال  ألف  تسعني 

باخلري، 
املال  مبلغا من  الشاب إىل غرفته حيث كان قد مجع  ودخل 
الذي  زواجه  ليوم  راتبه  من  دينار  ألف  وعشرون  سبعة  قدره 
ينتظره ولكنه آثر أن يفك به ضائقة والده ودينه على أن يبقيه 
يف دوالب مالبسه. فدخل إىل اجمللس وقال للرجل: هذه دفعة 
من دين الوالد قدرها سبعة وعشرون ألف وسوف يأتي اخلري 

ونسدد لك الباقي يف القريب العاجل إن شاء اهلل. 
هنا بكى األب وطلب من الرجل أن يعيد املبلغ إىل ابنه فهو 
حمتاج له وال ذنب له يف ذلك فأصّر الشاب على أن يأخذ الرجل 

املبلغ. 
وودعه عند الباب طالباً منه عدم التعرض لوالده و أن يطالبه 

هو شخصيًا ببقية املبلغ. 
قدرك  والدي  يا  وقال  جبينه  وقبل  والده  إىل  الشاب  تقدم  ثم 
اهلل عمرنا  أمد  إذا  يعوض  املبلغ، وكل شيء  ذلك  من  أكرب 
ومتعنا بالصحة والعافية، فأنا مل أستطع أن أحتمل ذلك املوقف؛ 
ولو كنت أملك كل ما عليك من دين لدفعته له وال أرى دمعة 

تسقط من عينيك على حليتك الطاهرة. 
وهنا احتضن الشيخ ابنه و أجهش بالبكاء و أخذ يقبله ويقول   
اهلل يرضى عليك يا ابين ويوفقك وحيقق لك كل طموحاتك. 

عمله  أداء  يف  منهمكًا  االبن  كان  وبينما  التالي  اليوم  ويف 
وبعد  مدة  منذ  يرهم  مل  الذين  األصدقاء  أحد  زاره  الوظيفي 

سالم وسؤال عن احلال واألحوال قال له ذلك الصديق: 

يا أخي أمس كنت مع أحد كبار رجال األعمال وطلب مين أن 
أحبث له عن رجل خملص وأمني وذو أخالق عالية ولديه طموح 
وقدرة على إدارة العمل وأنا مل أجد شخصًا أعرفه تنطبق عليه 

هذه الصفات إال أنت 
فما رأيك أن نذهب سويًا لتقابله هذا املساء، فتهلل وجه االبن 
بالبشرى، وقال: لعلها دعوة والدي وقد أجابها اهلل فحمد اهلل 

كثريًا. 
ويف املساء كان املوعد فما أن شاهده رجل األعمال حتى شعر 
بارتياح شديد جتاهه وقال : هذا الرجل الذي أحبث عنه وسأله 

كم راتبك؟ 
فقال: ما يقارب اخلمسة آالف دينار. 

فقال له: اذهب غدًا وقدم استقالتك وراتبك مخسة عشر ألف 
وسيارة،  بدل سكن  وراتبان   %١0 األرباح  من  وعمولة  دينار، 
وراتب ستة أشهر تصرف لك لتحسني أوضاعك. وما أن مسع 

الشاب ذلك حتى بكى وهو يقول أبشر باخلري يا والدي. 
فسأله رجل األعمال عن سبب بكائه فحدثه مبا حصل له قبل 
يومني، فأمر رجل األعمال فورًا بتسديد ديون والده، وكانت 

حمصلة أرباحه من العام األول ال تقل عن نصف مليون دينار 

ثالثا:- قصة رائعة عن بر الوالدين:- 

))وقفة ((
بر الوالدين من أعظم الطاعات وأجل القربات وبربهما تتنزل الرمحات وتنكشف الكربات , فقد 
ا  قرن اهلل برهما بالتوحيد فقال تعاىل: َوَقَضى َربَُّك َأالَّ َتْعُبُدوا ِإالَّ ِإيَّاُه َوِباْلَواِلَدْيِن ِإْحَساًنا ِإمَّ
َيْبُلَغنَّ ِعْنَدَك اْلِكرَبَ َأَحُدُهَما َأْو ِكاَلُهَما َفاَل َتُقْل هَلَُما ُأفٍّ َواَل َتْنَهْرُهَما َوُقْل هَلَُما َقْواًل َكِرمًيا. 

)اإلسراء/23( 



جملس  اىل  زيارة  لي  كانت  املباركة  االماسي  إحدى  يف 
القاجبي األسبوعي لألدب احلسيين والذي يعقد مساء كل 
عباس  مهدي  احلسني  خادم  اإلعالمي  األخ  منزل  يف  أربعاء 
العلوية، وحقيقة كان جملسا أدبيا حسينيا بامتياز إذ حيضره 
احلسيين  الفن  هذا  والرواديد وحميب  الشعراء  من  جمموعة 
احلسيين  لألدب  تفاصيله  بكل  مدرسة  يعترب  وهو  األصيل 
شعرا ونثرا وانشادا والقاًء ونقدا وتقوميا حيث تالحظ الرواديد 
وهم منشدو القصائد احلسينية ومعهم الشعراء يقومون بإلقاء 
وفق  املالحظات  وإبداء  التقييم  يتم  ثم  من قصائد  لديهم  ما 
االسس اليت أصبحت بها القصائد اليوم نظما وأداًء بأساليب 
اللون  بها  مييز  حيث  بها  املختصون  صنفها  وطرق  ومدارس 
أبو  احلسني  عبد  فأصبح  الصوتي،  واملستوى  واملقام  واللحن 
شبع وعبود غقله كما القاجبي وعبد الرضا ووطن مدارس 
تعتمد يف التقييم للشاعر والرادود اليوم احلاضر وقد حدثين 
الذي  القاجبي  العلوية عن جملس  اإلعالمي احلسيين مهدي 
يرعاه قائال: )عقد جملس القاجبي لألدب احلسيين منذ عام 
أسبوعيا  يعقد  حسيين  شكل جملس  على  كان  إذ   ١982
تاله  ثم  اخلفاف  حسن  الشيخ  املنرب  ويعتلي  أثنني  يوم  كل 

وبعده  األسدي  إبراهيم  الشيخ 
الغراوي  هندي  اخلطيب  الشيخ 
حلني ما توفاه اهلل، وبعد السقوط مسي 
استذكارا  القاجبي  إىل جملس  اجمللس  اسم 
وطريقته  القاجبي  كاظم  السيد  اخلالد  للرادوود 
احلسينية اخلاصة به اليت متثل مدرسة حبد ذاتها وقد تأثر 
بها العديد من الرواديد بل أغلبهم حتى أطلق على هذا اللون 
القاجبي  السيد كاظم  وباملناسبة فإن  النجفيه...  الردة  اسم 

هو أخ لوالدي الشيخ عباس ألمة.
الذي كان  امتداد لذات اجمللس  كما أن جملسنا هذا هو 
العام ١994حيث كان عريف  يعقد سابقا وأخذ منحاه منذ 
السالمي،  وعلي  محيدي  مسلم  والرادود  الشاعر  احلفل 
وحضوره هم الشعراء جواد شربة وحسن خوير وهادي احلمامي 
وعماد اجلمل ومحودي الفحام وغريهم الكثري من الشعراء 
والرواديد...كما ويتميز جملس القاجبي بطرح كافة أدبيات 
وشعر  والقصة  القريض  والشعر  الشعيب  الشعر  من  الطف 
اجمللس  ويتخلل  احلضور كما  الرواديد  ومبشاركة  املنصة 
مشاركات عديدة وخمتلفة كما وينعقد اجمللس مرات عديدة 
استذكارا لشعراء ورواديد ماضني وبأمسيات كاملة إحياًء 
لذكراهم وعطائهم احلسيين، وما زال جملسنا مستمرا على 
رافدًا  ليشكل  النهج وحبضور خمتلف طبقات اجملتمع  هذا 
ثقافيًا حسينيًا يف مدينة النجف األشرف مدينة العلم والعلماء 
ومدينة اخلدمة احلسينية احلقة وعلى كل الصعد ويف كل 
اجملاالت وهنا ومن خالل منربكم املبارك واملقرتن باسم أمري 
القاجبي  أقول أن جملس  أن  أود  السالم(  املؤمنني علي)عليه 
منهجية  تطوير  اىل  إخالص  وبكل  يسعى  احلسيين  لألدب 
الطرح لواقعة الطف بإسلوب علمي يالئم والتطور احلاصل يف 
البناء الذي حيفظ للخدمة  النقد  الفكر اإلنساني وبطريقة 
أداًء ومضمونا إىل  احلسينية هيبتها ويرتقي باملنرب احلسيين 
مصاف اإلبداع والرقي، وهنا انتهى حديث اإلعالمي احلسيين 
مهدي العلوية ودعته على أمل اللقاء به مرة أخرى شاكرا له 
هذه اخلدمة احلسينية اخلالصة وهذا الوفاء للقصيدة والردة 

احلسينية وبلونها النجفي األصيل.

مجلس القابجي لألدب 
الحسيني 
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اهلل  أودعها  اليت  الغريزة  إن 
اإلنساني  الوجود  يف  تعاىل 
بني  التجاذب  لتحقيق  وسيلة 
بعد  عليه  لترتتب  اجلنسني، 
واملودة  األنس  حالة  الزواج 
من  يتبعه  وما  والرمحة.. 
الصاحلة  األسرة  تشكيل 
للمجتمع  نواة  تكون  اليت 
اإلسالم  أكد  لذا  الصاحل، 
املفاسد  لردع  سياسته  يف 
جتنيب  خالل  من  األخالقية 
نظرة  اإلثارة  عوامل  الفرد 
وحديثا وملسا.. فمنشأ الفساد 
احملرم  الشهوي  التعامل  يف 
وهلذا  النظر  من  غالبا  يبدأ 
دعا القران كال من املؤمنني 
مستقل  وبشكل  واملؤمنات 
بغض النظر كما قال تعاىل: 
ِمْن  وا  َيُغضُّ لِّْلُمْؤِمِننَي  )ُقل 
ُفُروَجُهْم  َفُظوا  َوحَيْ َأْبَصاِرِهْم 
َذِلَك َأْزَكى هَلُْم ِإنَّ اهللََّ َخِبرٌي 

مِبَا َيْصَنُعوَن( -النور/30-.

شاِهد  ِلسانه:  ُيْظهرها  ِخصال  َعَشر  االْنسان  يف  الّناس  أيها 
رِب َعْن الّضمري، حاِكم َيْفِصل َبنْي اخْلِطاب، َوناِطق ُيَرد ِبه  خُيْ
واب، َوشاِفع ُتْدَرك به احْلاَجة، َوواِصف ُيْعَرف به االشياء،  اجْلَ
وأمري َيأُمر باحَلَسن، َوواِعظ َيَنهى َعْن اْلَقبيح، َوُمِعز ُتَسَكن 
لى به الَضغاِئن ، وُموِنق َتْلَتذ به االمساع. به االْحزان َوحاِضر جُتْ

أيها الّناس إنه ال َخرْي يف الّصْمت َعْن احْلُكم كما أنه ال َخرْي 
ْهل. يف الَقْول باجْلَ

واعلموا أيها الّناس إنه َمْن مَل مَيْلك ِلسانه َيْنَدم، َوَمْن ال َيْعلم 
ُلم َوَمن ال َيْرَتدع ال َيْعِقل، َوَمن ال  َهل، َوَمن ال َيَتَحلم ال حَيْ جَيْ
َيْعِقل َيُهن، َوَمن َيُهن ال ُيَوَقر، َوَمن الُيَوَقر ُيَتَوبخ ، َوَمن َيْكَتِسب 
َوُهو  َيَدع  ال  َوَمن  أْجِره،  غري  يف  َيْصِرفه  َحِقه  َغرْي  ِمْن  ماال 
مود َيَدع َوُهو َمْذموم َوَمْن مَل ُيعط قاِعدا منع قاِئما ، َوَمن  حَمْ
َيْطلب اْلِعّز ِبَغرْي َحّق يذل، َوَمن َيْغلب باجلور ُيْغَلب، َوَمن عاند 
ق لِزَمه اْلَوْهن، َوَمن َتَفقه ُوِقر، َوَمن َتَكرب ُحِقر، َوَمن ال  احْلَ

َمد. ِسن ال حُيْ حُيْ
نهج السعادة ج١ص53

حياول  عندما  اإلبداعي  التفكري  حيدث 
املوظف التفكري بطريقة خمتلفة بأمور عدة، 
ويشارك املوظفون بالعمل أكثر عند تشجيع 
حتى  قيمتهم  وتقدير  اإلبداعية  أفكارهم 
يشجع  إنه  إذ  األفكار،  ُتطبق مجيع  مل  لو 
املوظفني على إجياد حلول للمشكالت دون 
الرجوع إىل األساليب القياسية املقبولة، كما 
يشّجع على التوصل ألفكار مبتكرة بداًل من 
الرتاجع عنها والتأثري على املوظفني اآلخرين 

يساعد  كما  نفسه،  اهلدف  إىل  للوصول 
باحلفاظ  الشركات  يف  اإلبداعي  التفكري 
على العمالء ومنح املوظفني الشعور باإلجناز 
التواصل وتبادل  يتيح هلم  واالستقالل، كما 
األفكار، وبالتالي الوصول إىل أفكار أكثر 
إبداًعا تكون حصيلة جملموعة من األفكار 
يف  يستخدم  كما  ِقبلهم،  من  املطروحة 

التحليل وإنتاج األفكار اخلاّلقة اجلديدة

من درر اإلمام علي ابن أبي 
طالب )عليه السالم(

التفكير اإلبداعي في العمل الغريزة
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كلما أحضر جحا أكاًل تطبخه 
وال  صديقتها  به  وتطعم  زوجته 
تبقي له شيئا فاغتاظ منها.. ويف 
األكل  يذهب  أين  سأهلا:  يوم 

الذي أحضره كل يوم..؟!
طبخت  كلما  الزوجة:  فقالت 
وكان  القط..  أكله  طعاما 
فقام  كبرية،  فأس  جحا  عند 
وخبأها يف صندوق وأقفل عليها 
ختبىء  مل  زوجته،  له  فقالت 

الفأس؟ 
القط،  من  أخبئها  جحا:  فقال 
فقالت زوجته: وماذا يفعل القط 

بالفأس؟ 
فقال جحا: عجًبا إن القط الذي 
وال  يوم  كل  طعامنا  يأكل 
يشبع ال يبعد أن يأكل الفأس 

إذا جاع.

عندما كادت هيئة احملكمة أن 
قاتل  على  االعدام  تنطق حبكم 
على  العثور  يتم  مل  اليت  زوجته 
جثتها رغم توافر كل األدلة اليت 
تدين الزوج، وقف حمامى الدفاع 
موكله،  لينقذ  قشة  بأي  يتعلق 
ثم قال للقاضي: ال يصدر حكم 
أن  من  البد  قاتل..  على  باعدام 
ال  يقني  احملكمة  هليئة  يتوافر 
قتل  قد  املتهم  بأن  الشك  يقبل 
الضحية.. واآلن سيدخل من باب 
براءة  على  قوي  دليل  احملكمة 
موكلي على أن زوجته حية ترزق 
واجتهت  احملكمة  باب  وفتح 
إىل  القاعة  يف  من  كل  أنظار 
الباب.. وبعد حلظات من الصمت 
من  أحد  يدخل  مل  والرتقب، 
الباب، وهنا قال احملامي: الكل 
وهذا  القتيلة  دخول  ينتظر  كان 
قناعة  لديكم  ليس  أنه  يؤكد 
قتل  موكلي  بأن  باملائة  مائة 
القاعة  هاجت  وهنا  زوجته، 

إعجابًا بذكاء احملامي، وتداول القضاة املوقف وجاء 
احلكم املفاجأة، حكم باإلعدام لتوافر يقني ال يقبل 

الشك بأن الرجل قتل زوجته!!!
مثل هذا  الناس كيف يصدر  تساءل  وبعد احلكم 
احلكم،فرد القاضي ببساطة، عندما أوحى احملامي 
لنا مجيعًا بأن الزوجة مل تقتل ومازالت حية توجهت 
أنظارنا مجيعًا اىل الباب منتظرين دخوهلا اال شخصًا 
واحدًا يف القاعة إنه الزوج املتهم ألنه يعلم جيدًا أن 

زوجته قتلت وأن املوتى ال يسريون.

يقول أحد األشخاص عن حادٍث جرى له يف طفولته: 
ضعيَف  حداثيت  يف  وكنُت  فقرية،  نشأًة  نشأُت 
اجلسم، حنيَل البنية، وكان املعّلُم يف الصّف ُيشّدد 
من  احلرب  يندلق  من  على  ويفرض  النظافة،  على 
غرامة.  دفع  أو  الضرب،  عقوبتني:  إحدى  حمربته 
فكنُت أحرص على أن أمسك احملربة حبذٍر شديد؛ 
فأنا ال أحتمل الضربات املوجعة، كما أّن والدي ال 
يطيق دفع الغرامة لضآلة موارده، وحدث ما مل يكن 
باحلسبان واندلق احلرب على الطاولة، فحّدق املعلم 
يرتتب  أدري مبا  أّنين  له  برأسي  فأشرُت  يف وجهي 
مبا  والدي  أخربُت  املساء  ويف  غلطيت،  بسبب  علّي 
ألتفادى  الغرامة  قيمة  وأعطاني  فرّق حلالي  جرى، 

بها الضرب. 
ويف اليوم التالي أمسكُت باملال الذي أعطانيه أبي 
فسال لعابي له، وآثرُت االحتفاظ به، فما كان من 
املعلم إاّل أن أهوى علّي ضربًا بعصاه الغليظة. وكان 

هذا أّول ماٍل حّصلته بَعَرق جبيين«.

القط يأكل 
الفأس

في المدرسة 

دهاء قاٍض
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جرح يداس، والرأس املرمل بالضياء
حوافر الغدر، ذئب.. 

وسيدة الصرب اجلميل..
ورفرف الطفل الرضيع

وسهمه يبكي الوريد إىل الوريد..
أملي وطن من هموم  

وجعي كربالء
وجعي بساتني من سيوف 

وطال اإلنتظار.. 
للغائب... 

لنحيب الطفوف
لصالة الورد إذا فاحت.. 

للواء احلمد
للفجر.. ينسكب.. األنني...

يف قلي كوثر من دموع
والضوء إذا نادى.. للنجم.. لليال الغدر... 

عظم البالء.. يا خبز الّرب..
دعاء يكفي..

غوثك.. يا باب احليارى.. وشغاف القلب...

صالة الورد
فائق الشمري



عن أبي جعفر 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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