




للعبودية  للعبد خارطة طريٍق  ليرسم  وإنّما  إليها  منه  الفرائض الحاجة  الكثير من  شّرع هللا عزوجل 
والتوجه المستمر للخالق، فقد فرض الصالة والصيام والخمس والزكاة، ومن بين هذه الفرائض فريضة 
الحج حيث يهفو في كل عام ماليين المسلمين ليؤدوا هذه الفريضة في أماكن محددة ومناسك موحدة 
تذوب فيها األلوان والطبقات فال فقير وال غني وال أسود وال أبيض وال رأس وال ذنب فالكل سواسية 
كأسنان المشط، والكل يبتغي فضالً من هللا ورضوانا، والشك أّن في كل فريضة مقاصد و فوائد جّمة 
الشعيرة نستذكرها  إذا ما وفقنا هللا ألداء هذه  ندركها حتى  لنتعلّم منها و  أن نقف عندها هنيئة  علينا 

ونضعها نصب أعيننا، ومن فوائد هذه الشعيرة:
ويتجنّب  اإلحرام،  لباس  الحاّج  يرتدي  فحين  اإلنسانيّة؛  النفس  في  وجّل-  -عّز  هلل  اإلخالص  تحقيق 
ما يُظهر الترف والتزيُّن، فإّن معاني الخشوع، والخضوع، والتذلُّل هلل - سبحانه- تظهر بذلك؛ ِلينال 

رحمته، ومغفرته. 
ُشْكر هللا - تعالى- على ما َمّن به على عباده من النِّعَم التي ال تُحصى، وِمن أجلّها نعمتا الصّحة، والمال؛ 
فالحاّج يُجهد نفسه، ويُنفق ماله؛ في سبيل تحقيق القُرب من هللا -سبحانه-؛ ولهذا فإّن ُشكر هللا واجٌب 

على المسلم. 
أداء ما أوجبته الشريعة على المسلم من األركان والفرائض التي يحبّها هللا ويرضاها لعباده، فالحّج 

ُركٌن من أركان اإلسالم.
لكن نجد اليوم أّن فريضة الحج لم تؤدِّ الهدف الذي وضعت من أجله فالكثير من الناس يلهث وراء االسم 
والمعاني الدنيوية واإلجتماعية، ولألسف الشديد نالحظ هذا العام منَع الكثير من المسلمين من أداء هذه 
الفريضة بسبب جائحة كورونا، ولعّل في هذا األمر من األسرار التي ال يعلمها إال هللا، وعلينا أن نطرح 
هذا السؤال، وهو لماذا عّطلت فريضة الحج ولم يؤدّها إاّل النزر اليسير من المسلمين مع االحترازات 
الكثيرة؟ ربما في هذا جرُس إنذاٍر لنا لنعود من جديد لمحاسبة أنفسنا وألننا ربما ابتعدنا كثيراً عن جادة 
الصواب وعن األهداف التي رسمها هللا لهذه الشعيرة، فهل من متدبر في هذا األمر؟! وقد انعكست هذه 
الجائحة ليس فقط على مناسك الحج بل على جميع مفاصل الحياة اإلجتماعية واالقتصادية و النفسية، 
فقد بدأت هذه الجائحة تؤثّر على أداء الكثير من الشعائر الدينية وربما بعضها ُعّطل، وهذا األمر بالتأكيد 

يبعث على التساؤل والعودة إلى هللا وتزكية النفس.

فريضة الحج
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ُتعد شعبة تنقية املياه من الشعب املهمة واملنتجة لدى قسم تنقية 
املياه والصناعات الكيمياوية  يف العتبة العلوية اليت تنتج حنو)50م3 
/ الساعة( من خالل ثالث منظومات تنقية جتهز املاء البارد واحلار 
خدمة لزائري مرقد أمري املؤمنني )عليه السالم( وأهالي حمافظة 

النجف األشرف.
املهندس  القسم  مسؤول  حتدث  باملياه  الزائرين  تزويد  آلية  وعن 
من  الطبيعية  واملياه  املربدة  املياه  توفري  :يتم  الطباطبائي:  فاضل 
خالل منظومات خاصة تعمل على تصفية املياه وضخها إىل مشارب 
املاء املنتشرة داخل الصحن املطهر وخارجه, وكذلك نقاط التفتيش 
التابعة للعتبة املقدسة، فضال عن تزويد فوج محاية املدينة القدمية, 

ومقرات احلشد الشعيب يف النجف األشرف.
وحول الطاقة اإلنتاجية للمنظومات قال: تصل الطاقة اإلنتاجية إىل 
حنو )مليون لرت يوميا ( خالل الزيارات اليت تشهد حضورا مليونيا، 

فيما معدل اإلنتاج اليومي يرتاوح من )150 - 250 ألف لرت( يتم 
فحصه من خالل أجهزة حديثة يف خمترب القسم للحصول على 
أفضل املياه النقية اخلالية من الشوائب والبكرتيا، وفق معايري 

وزارة الصحة وجبهود امَلالكات العاملة يف القسم.

السالمة  لقسم  التابعة  والفنية  اهلندسية  املالكات  تواصل 
املهنية والصحة والبيئة يف العتبة العلوية املقدسة إجراء الزيارات 
على  لالطالع  املقدسة  العتبة  ومشاريع  مواقع  لكافة  امليدانية 
ومتابعة  العامة  السالمة  اشرتاطات  لتحقيق  اجلارية  األعمال 
األعمال الفنية واهلندسية املختلفة وتقييم املخاطر احملتملة للحد 
منها باإلضافة إىل متابعة اإلجراءات الوقائية املتبعة والصادرة من 
اجلهات املختصة لتجنب اإلصابة بفريوس كورونا املستجد يف 

تلك املواقع.
وقال مسؤول القسم املهندس علي الغريفي : بتوجيه مباشر من 
السيد األمني العام للعتبة املقدسة ومن مبدأ احلفاظ على سالمة 
العاملني فيها ومحاية ممتلكاتها تقوم مالكات شعبة السالمة 
للمشاريع  والدورية  اليومية  الزيارات  بتنفيذ  القسم  يف  املهنية 
واملواقع التابعة للعتبة املقدسة ملتابعة اشرتاطات السالمة العامة 
الوقاية  مبعدات  االلتزام  ضرورة  على  بها  العاملني  وحث  فيها 
املنوطة  األعمال  وحسب  قسمنا  قبل  من  اجملهزة  الشخصية 
العاملني  التزام  مدى  متابعة  عمل، وكذلك  وموقع  قسم  بكل 
للحفاظ على سالمتهم وعلى ممتلكات  بالتعليمات واإلرشادات 
العتبة املقدسة لتوفري بيئة امنة للعمل وخالية من املخاطر احملتملة 

مبا حيقق معايري السالمة.
جبميع  العاملني  جتهيز  على  نعمل  كما  الغريفي:  وأضاف 
بصورة  املقدسة  للعتبة  التابعة  الفنية  والورش  واملواقع  األقسام 
دورية مبعدات الوقاية الشخصية اليت تالئم  أعماهلم ومواقعهم، 
كما تقوم كوادر الشعبة بتثبيت اللوحات اليت تتضمن التعليمات 
والتوجيهات اخلاصة بتطبيق اشرتاطات ومعايري السالمة العامة 
يف املواقع، وكذلك اإلرشادات اليت تتضمن اإلجراءات االحرتازية 

للوقاية من فريوس كورونا املستجد.

بمياه  الزائرين  تروي  املياه  تنقية  شعبة 
وفق معاير وزارة الصحة 

اشرتاطات  يتابع  املهنية  السالمة  قسم 
واألقسام  للمشاريع  العامة  السالمة 

التابعة للعتبة املقدسة
التربيد  قسم  اىل  التابعة  والتعطري  الرذاذ  شعبة  كوادر  نفذت 
وامليكانيك يف العتبة العلوية املقدسة محلة الستبدال مراوح الرذاذ 
والتعطري يف الصحن العلوي الشريف بأخرى جديدة من أجل تقديم 

أفضل اخلدمات للزائرين.
وحتدث مسؤول الشعبة رضا حسني علي: نعمل على استبدال املراوح 
القدمية مبراوح جديدة، حيث سيتم صيانة القدمية وإعادتها إىل 
الرسول  وصحن  الشريف،  الصحن  يف حميط  لتنصيبها  اخلدمة 
)عليه  احلسن  اإلمام  وصحن  وآله(،  عليه  اهلل  )صلى  األكرم 

السالم(، وأماكن خمتلفة أخرى .
وعن أعداد املراوح املستبدلة  أضاف: مت تنصيب حنو )96 ( مروحة 
املكتبة،  باب  من  بدًء  املطهر  الصحن  داخل  موزعة  اآلن  حتى 
وباب الشيخ الطوسي، وباب مسلم بن عقيل )عليه السالم( ، وباب 
الساعة، وصوال اىل باب الفرج، ضمن منظومة عمل متصلة بعضها 
بالبعض اآلخر خللق أجواء مرحية معطرة داخل الصحن الشريف 

خدمة للزائر الكريم .

العتبة العلوية تباشر بتنصيب مراوح 
رذاذ جديدة يف الصحن العلوي الشريف

 العدد 142- لشهر ذي احلجة 1441ـه
10



املهندس  املقدسة  العلوية  للعتبة  العام  األمني  زار 
العتبة  وإذاعة  مبنى فضائية  راضي  الشيخ  يوسف 
املقدسة املشّيد حديثا برفقة عضو جملس اإلدارة 
رئيس قسم اإلعالم يف العتبة األستاذ فائق الشمري.

مجيع  على  جبولة  راضي  الشيخ  املهندس  وقام 
األعمال اجلارية  والوقوف على  والوحدات  الشعب 
وملحقات  مرافق  لبعض  التحتية  البنى  إلكمال 
املراحل  اىل  وصوال  فيها  العمل  اليت جيري  املبنى 

النهائية.
كما مّثن األمني العام اجلهود العاملة يف تهيئة املقر 
واملبذولة  املقدسة  العلوية  العتبة  لفضائية  اجلديد 
الدينية  والربامج  واملشاريع  النشاطات  وبث  لنشر 
والثقافية والعقائدية والتارخيية يف العتبة املقدسة 
حتى أصبحت هذه القناة من بني االختيارات األوىل 

للعائلة املسلمة يف سلسلة مشاهداتها التلفزيونية.
وأكد يف حديثه خماطبا املالكات اإلعالمية على 

على  قادرة  متخصصة  مالكات  خللق  اهلمم  وشحذِّ  اجلهود  مضاعفة  ضرورة 
ومواكبة  باالطالع  هلا  والتطوير  التدريب  تكثيف  من خالل  واجلذب  املنافسة 

العامل مبا ينتجه يف هذا اجملال.
من جانبه شكر رئيس قسم اإلعالم يف العتبة األستاذ فائق الشمري السيد األمني 
العام لدعمه الالحمدود ومتابعته احلثيثة لسد احتياجات إذاعة وفضائية العتبة 
ورفدها بالطاقات واخلربات، وقال يف هذا الصدد »إّن مقّر فضائية و إذاعة العتبة 
أصبح اليوم من املعامل املمّيزة يف العتبة ملا حيتويه من بنى حتتية ختصصية أنشئت 
وفق أحدث التقنيات يف جمال العمل اإلذاعي والتلفزيوني من استوديوهات صوت 

أو صورة أو تقنيات رفع وإرسال الصورة ومرسالت البث اإلذاعي .

قدمت العتبة العلوية املقدسة ممثلة بقسم السالمة 
اآلليات،  من قسم  وبإسناد  والبيئة  والصحة  املهنية 
الدعم الالزم لعمليات إمخاد احلرائق اليت اندلعت 
الغذائية  باملواد  التجاري اخلاص  القدس  يف جممع 
طويلة  لساعات  استمر  كبريا  حريقا  شهد  والذي 

أدى اىل خسائر مادية جسيمة.
وعن طبيعة عمليات اإلسناد قال رئيس قسم السالمة 
املهنية والصحة والبيئة املهندس علي الغريفي: بعد 
النجف  املدني يف  الدفاع  اإلسناد من مديرية  طلب 
املقدسة  للعتبة  العام  األمني  السيد  وجه  األشرف، 
بتقديم اإلسناد الالزم والعاجل للمساهمة يف إمخاد 
احلريق حيث مت توجيه فرق اإلطفاء برفقة عجليت 
القسم  من  كبرية  حوضية  وعجلة  كبرية  إطفاء 
باإلضافة إىل عشرات احلوضيات القادمة من شعبة 
للمشاركة  اآلليات  لقسم  التابعة  اخلدمية  اآلليات 
لفرق  الكامل  اإلسناد  وتقديم  احلرائق  إمخاد  يف 

اإلطفاء املتواجدة يف موقع احلادث.
واإلطفاء  اإلنقاذ  عملية  إسناد  مت  كما  وأضاف: 
بعجالت اإلسعاف الفوري التابعة للقسم وبرفقة عدد 
من الكوادر الطبّية والتمريضية لتقديم اإلسعافات 
لنقل  وكذلك  االختناق  حاالت  ومعاجلة  األولية 
احلاالت الطارئة من موقع احلادث إىل مستشفيات 

احملافظة .

هذا ووجه السّيد األمني العام  بتقديم الدعم اللوجسيت لكافة فرق اإلطفاء 
املتواجدة يف املوقع من خالل  توفري مياه الشرب و وجبات الطعام من العتبة 

املقدسة.

األمني العام للعتبة العلوية يزور 
العلوية  العتبة  )فضائية  مبنى 
املقدسة( ويلتقي املالكــــــــــات 

اإلعالمية والفنية

العتبة العلوية املقدسة تقدم اإلسناد والدعم لعمليات إخماد 
الحرائق يف مجمع القدس التجاري 
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نسب انجاز متقدمة يشهدها 
مشروع الصحيات يف منطقة 

الحولي

مفقس فيض القسيم مشروع استثماري واعد 
لدعم املنتج املحلي 

مركز القرآن الكريم يف العتبة العلوية يقيم 
دورة يف منهج البحث العلمي

يعد مفقس شركة فيض القسيم التابع للعتبة العلوية املقدسة أحد املشاريع 
االستثمارية الداعمة للمنتج الوطين، ملساهمته بدعم اإلنتاج احمللي يف مدينة 
النجف األشرف، إضافة إىل دوره يف جذب وتشغيل األيدي العاملة من أبناء 

النجف األشرف.
وعن طبيعة عمل املشروع قال مدير املشروع املهندس علي عبد الزهرة: ُيّعد 
فيه  العمل  ويتم  احليواني،  اإلنتاج  األوىل يف جمال  اإلنتاجية  احللقة  املفقس 
باستخدام املكائن املتطورة والطرق التقنية والتعبوية، فيما يتم إيصال االنتاج 
وتسويقه اىل احلقول التابعة للعتبة العلوية املقدسة على طريق يا حسني قرب 
عمود 337، واحلقل الثاني يف ناحية احلرية جنوب النجف األشرف، حيث نعمل 
الناتج  وللمساهمة يف دعم  اإلنتاج  لزيادة عملية  على خطة تطويرية مستمرة 

احمللي يف حمافظة النجف األشرف.
مشروع  إّن  األعرجي:  عائد  املشروع  على  اإلداري  املشرف  أوضح  جانبه  من 
اإلنتاجية  اخلطة  ضمن  الداخلة  الكبرية  االستثمارية  املشاريع  من  املفقس 
لشركة فيض القسيم والذي يتضمن مراحل إنتاجية متعددة حتى وصوله إىل 
يّد املستهلك عرب األسواق احمللية أو عن طريق مراكز البيع املباشر التابعة 

للشركة واملنتشرة يف خمتلف أرجاء مدينة النجف واحملافظات األخرى.

العتبة  يف  الكريم  القرآن  ملركز  التابعة  القرآنية  الدراسات  وحدة  أقامت 
العلوية املقدسة دورة يف منهج البحث العلمي ملنسوبي املركز.

وقال رئيس وحدة الدراسات والبحوث القرآنية واحملاضر يف الدورة الدكتور 
حمسن اخلاقاني: ضمن خطة املركز يف تطوير مهارات وإمكانات منسوبيه 
العلمية أقامت شعبتنا هذه الدورة يف منهج البحث العلمي جملموعة من منسوبي 
بواقع  أيام  سبعة  ملدة  تستمر  واليت  الكريم  القرآن  مركز  ووحدات  ُشعب 

حماضرتني يف اليوم.
وفق  البحث  كتابة  على  التعرف  هو  الدورة  من  اهلدف  اخلاقاني:  وأضاف 
أصول وطرق كتابة البحث العلمي األكادميي؛ لَيلقى قبواًل ورواجًا عند الُقّراء 
والباحثني، وهي ليست الدورة األوىل من نوعها فقد متت إقامة دورة سابقة يف 
علوم القرآن كان اهلدف منها تطوير املهارات العلمية والفنية ملنسوبي مركز 
القرآن الكريم بشكل عام ومنسوبي شعبة الرتبية والتعليم بشكل خاص؛ 

بعد ازدياد عدد قبول الطلبة امُلسجلني يف دورات علوم القرآن.
اجلدير بالذكر أّن لوحدة الدراسات والبحوث القرآنية خطة إلقامة دورات 
تطويرية ملنسوبي مركز القرآن الكريم مثل إقامة دورة يف استعمال املكتبات 
العلمية اإللكرتونية، ال سيما وأّن الوضع الراهن ال يتيح للباحثني احلصول 

على املصادر العلمية من املكتبات العامة يف ظل جائحة كورونا.

يواصل قسم الشؤون اهلندسية والفنية يف العتبة 
رقم3(  )صحيات  مشروع  تنفيذ  املقدسة  العلوية 
إجناز  نسب  وحتقيق  احلولي  منطقة  يف  الواقع 

متقدمة .
وقال مدير املشروع املهندس حيدر رشاد : وصلت 
به على  العمل  يتم  الذي  للمشروع  نسبة اإلجناز 
الشؤون  قسم  قبل  من  املباشر  التنفيذ  طريقة 
 ،)%85( إىل  العلوية  العتبة  يف  والفنية  اهلندسية 
العتبة  أقسام  بعض  مبساندة  ذلك  يتم  حيث 
التصنيع  وقسم  وامليكانيك  التربيد  كقسم 

احِلريف وقسم الشؤون املالية.
من  واهلدف  للمشروع  املرسومة  التفاصيل  وعن 
إنشائه، أضاف قائال: يتكون املشروع من )264( 
الرجال  بني  بالتساوي  مقسمة  صحية  وحدة 
والنساء، يضاف إىل ذلك وحدات صحية خاصة 
لذوي االحتياجات اخلاصة لكال اجلنسني أيضا 
التصميم  حداثة  يعكس  وختطيط  بتفاصيل 

خدمة للزائرين والوافدين .
باملشروع  املتحققة  األخرى  اإلجناز  نسب  وحول 
قال مدير املشروع : فيما خيص األعمال املنجزة 
 ،%  100 أجنزت  اليت   التأسيسات  أعمال  وهي 
املتبقية فهي أعمال  وأما األعمال امليكانيكية 
األول  والطابق  األرضي  الطابق  يف  اخلزانات 
وأعمال ربط مضخات يف الطابق األرضي واألول، 
التربيد  قسم  قبل  من  املنفذة  الدكتات  وأعمال 

وامليكانيك يف الطابق األول للرجال والنساء .
وتابع: من بني األعمال املتبقية أعمال الواجهات 
)اجلف قيم ( اليت متت املباشرة بها قبل عدة أيام 

وبلغت نسبة اإلجناز فيها  حنو )%10( .
يذكر أنه مت إجناز العمل يف أعمال األرضيات 
والنساء  للرجال  األول  الطابق  يف  )الكرانيت( 

وأعمال البايات اليت جيري حاليا  العمل بها.
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قسم الورش يف العتبة العلوية املقدسة ينفذ 
مجموعة من األعمال ملشاريع العتبة املتنوعة قسم اآلليات يوفر عجالت مكيفة 

لنقل الزائرين اىل الحرم العلوي 
املطهر يف عيد الغدير األغر

املهمة  املفاصل  املقدسة من  العلوية  العتبة  املقداد يف  ُتعّد خمازن 
الساندة جلميع أقسام العتبة املقدسة وبناها التحتية واليت تتميز 
حبداثة التصميم ودقة التنظيم حسب تقنيات متطورة تساعدها يف 

ذلك املساحة الشاسعة اليت أقيمت عليها.
وعن تاريخ وأهمية تلك املخازن وما تقدمه من جهد ساند حتتضنه 
بني جنباتها، حتّدث رئيس قسم املخازن يف العتبة املقدسة حمسن 
وكان   ،2006 عام  املخازن  قسم  تأسيس  بعد  حمسن:  جنيب 
احليدري  الصحن  من  قريبة  فرعية  خمازن  جمموعة  عن  عبارة 
املقدسة  العتبة  أقسام  مجيع  يف  العمل  احتياجات  تليب  الشريف 
من املواد الصغرية واملتوسطة احلجم، ونتيجة للتوسع احلاصل يف 
الشركات  إحدى  مع  التعاقد  مت  املقدسة  العتبة  مفاصل  مجيع 
الرصينة إلنشاء جممع خمزني أطلق عليه اسم )جممع  االيطالية 
املقداد املخزني( والكائن يف طريق )يا حسني( بني مدينيت النجف 

األشرف وكربالء املقدسة مقابل العمود )234(.
اهلندسية  املعايري  اجملمع مجيع  على  تنطبق  أن  حرصنا  وأضاف: 
املتطورة ملا ميتلكه من مؤهالت خمزنية كاملة الستيعاب خمتلف 
املواد واملعدات واآلليات والرافعات وغري ذلك، حيث زّود مبنظومات 
وسائل  إىل  إضافة  املراقبة  وكامريات  املبكر  واإلنذار  احلماية 
املدني  للدفاع  آلية  خالل  من  احلرائق  إلمخاد  امليدانية  احلماية 

املرابطة يف اجملمع مع منتسبيها.
وعن طبيعة العمل واهليكلية اإلدارية للقسم، أكمل قائال: لدينا 
أربعة شعب يف اجملمع أوهلا شعبة الذاتية املعنية باملخاطبات اإلدارية 
الرمسية، فيما الشعب املتبقية مهمتها ختزين املواد مبختلف أنواعها 
وأحجامها وطرق تعاملها مع خمتلف أقسام العتبة املقدسة، إضافة 

أعلن قسم اآلليات يف العتبة العلوية املقدسة عن توفري 
آليات مكيفة لنقل الزائرين الوافدين إىل مرقد أمري 
الغدير  عيد  مبناسبة  املهنئني  السالم(  )عليه  املؤمنني 

األغر.
وعن اجلهود املبذولة وآليات العمل، قال رئيس القسم 
ناجح العناوي : بتوجيه من السيد األمني العام للعتبة 
العلوية املقدسة املهندس يوسف الشيخ راضي، باشر 
لنقل  )كوسرت(  نوع  مكيفة  آليات  بتوفري  القسم 
)عليه  املؤمنني  أمري  مرقد  اىل  الوافدين  الزائرين 
السالم( املهنئني بعيد الغدير األغر من مناطق القطع 

وصوال اىل أقرب نقطة للصحن الشريف.
وأضاف: مت ختصيص )14( عجلة نوع كوسرت مكيفة 
لنقل الزائرين من جمسرات ثورة العشرين وصوال اىل 
املقربة  مدخل  عند  األخرى  والنقطة  الشريف،  املرقد 
مساعي  ضمن  وذلك  املطهر،  احلرم  حتى  القدمية 
للزائرين  اخلدمات  لتقديم  املقدسة  العلوية  العتبة 

الكرام يف هذا اليوم املبارك .   

إىل شعبتني مقّرهما بالقرب من الصحن احليدري الشريف تناط 
بهما تقديم اخلدمات املباشرة للزائرين وألقسام العتبة املقدسة.

 وتابع »مع التطّور احلاصل يف التنظيم املخزني طبقنا خالل العام 
العمل  يف  اإللكرتونية  والربامج  التقنية  الطرق  أحدث  م   2020
العمل  بالفائدة يف تسريع  املخزني اليت استحدثت مؤخرا وعادت 

وتقليل الروتني وجتاوز العقبات.
إنسانية خمتلفة يف مجيع احملافظات  برامج  املخازن  ولقسم  هذا 
مع  اخلربات  تبادل  و  والتعاون  بالتواصل  تتعلق  أخرى  وبرامج 
املقدسة تدخل يف جمال تطوير  للعتبات  التابعة  املخزنية  األقسام 
العمل املخزني، كما أن موقعه يف طريق الزائرين السائرين إىل 

كربالء املقدسة جعل منه مقّرًا ضيافة وايواء جلموع الزائرين  .

األعمال  من  عدد  تنفيذ  عن  املقدسة  العلوية  العتبة  يف  الورش  قسم  أعلن 
طريق  عن  وخارجها  املقدسة  العتبة  يف  تنفيذها  اجلاري  للمشاريع  املتنوعة 

االستثمار.
من مجلة  اخلربي(:  )املركز  لـ  جواد،  عباس  املهندس  القسم  رئيس  وقال 
األعمال اليت نفذتها مالكات شعبة اهلياكل احلديدية التابعة إىل القسم 
مشروع  ومجلون  التربيد  كجملون  )اجلملونات(  املسقفات  من  عدد  تنفيذ 
لألبواب  الطالء  أعمال  عن  فضال  والبارد(  اجلاف  )املخزن  املقداد  مطبخ 

الفرعية الصغرية يف جانيب اجلملون.
وأضاف: أّن كوادر القسم أجنزت أعمال طالء أعمدة مجلون مشروع خمزن 
)الكي  مسقف  بهيكل  اخلاصة  الطالء  أعمال  وكذلك  املقداد،  مطبخ 

سبان( التابع إىل الدفاع املدني.
يذكر أّنه يتم تنفيذ عدد من األعمال اخلارجية للمواطنني من أبناء النجف 

األشرف عن طريق االستثمار.

مخازن املقداد الحديثة  مجمع مخزني بمؤهالت هندسية متطورة   
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واهلدايا املباركة من مرقد أمري املؤمنني)عليه السالم(. 
رئيس قسم املضيف يف العتبة  السيد عيسى اخلرسان، بني  
يف حديثه جمللة الوالية قائاًل: بعد زيارة كانت لنا يف حمافظة 
ذي قار ضمن برنامج الفيض العلوي للمصابني والعاملني يف 
خط الصد األول كانت لنا جولة ولقاءات مع املسؤولني يف 

تنفيذها  العلوية  العتبة  يف  املضيف  قسم  كوادر  تواصل 
لربنامج الفيض العلوي لتحط رحاهلا يف أقصى جنوب العراق 
لتقديم بركات املرقد العلوي الطاهر إىل املصابني جبائحة 
كورونا والعاملني على رعايتهم يف حمافظة البصرة، وذلك 
الطعام  وجبات  لتقديم  اللوجسيت  الدعم  عمليات  ضمن 

برنامج الفيض العلوي تصل معوناته إىل عدد 
من املحافظات
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توزيعها  يتم  اليت  الوجبات  كمية  أّن  إىل  مشريًا  السالم(، 
تبدأ من 1000 وجبة غذائية، ويتم التنسيق يف زيادة الوجبات 

حبسب الراقدين والعاملني.
الطبية  الكوادر  وكذلك  الصحية  الدوائر  يف  املسؤولون 
والعاملون لرعاية املرضى يف مستشفيات احملافظات أعربوا 
العلوية  العتبة  وفد  بزيارة  وتشرفهم  اعتزازهم  خالص  عن 
املرقد  رحاب  من  القادم  الوفد  زيارة  أّن  معتربين  املقدسة 
العلوي الطاهر ُيعّد الداعم النفسي األهم لالستمرار برعاية 

املرضى والعمل على شفائهم. 

الدوائر الصحية واملستشفيات املركزية يف حمافظة البصرة 
والعاملني  بالوباء  للمصابني  العلوي  الفيض  بركات  لتقديم 

على رعايتهم.
وأضاف : كان جلولتنا وزيارتنا إىل احملافظتني األثر الكبري 
يف رفع معنويات املصابني ودعم العاملني على رعايتهم وقد 
العاملني يف  أم  والسرور سواء لألطباء  البهجة  بعثت جولتنا 
املستشفيات وكذلك املرضى كما قدمنا أكثر من 1500 
وجبة غذائية من بركات مرقد أمري املؤمنني )عليه السالم(، 
إضافة إىل االحتفاء والتكريم للكوادر الطبية والعاملني يف 

خط الصد األول لرعاية املرضى يف مستشفيات احملافظة. 
التميمي،  أثري  من جهته حتّدث معاون رئيس قسم املضيف 
لـ )جملة الوالية( قائال: باشرت الكوادر العاملة يف القسم 
بتنفيذ  املقدسة  العلوية  للعتبة  العام  األمني  من  وبتوجيه 
الربنامج من قبل قسم املضيف )املشرف على تنفيذ املشروع( 
حمافظة  اىل  وصلت  قد  الدعم  قوافل  أوىل  فكانت   ،
كربالء املقدسة بالتنسيق مع دائرة صحة احملافظة بالتزامن 
مع وصول أخرى اىل حمافظة بابل ومشل التوزيع املستشفيات 
املخصصة للمصابني جبائحة كورونا. كما خطط للمشروع  
ومنها مدينة اإلمام احلسني )عليه السالم( الطبية وغريها، 
احملافظات  يف  املستشفيات  مجيع  ليشمل  التوزيع  ويستمر 

العراقية حتى نهاية اجلائحة مبشيئة اهلل تعاىل.
وتابع: يكون الدور األكرب يف تنفيذ الربنامج لقسم مضيف 
لدعم  ساندة  أقسام  وهنالك  املقدسة،  العتبة  يف  الزائرين 
املشروع كقسم اآلليات والعالقات واإلعالم ومكتب السّيد 
األمني العام، ونأمل أن يرفع املشروع من معنويات املصابني 
)عليه  املؤمنني  أمري  بركة  من  الغذائية  الوجبات  كون 
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إعداد:
عبد احلسن الشافعي

محود الصراف
رياض جميد علي الدور اإلجيابي للحج يف بناء الذات اإلنسانية

غدير اإلمامة 
يف شعر الشعراء القدامى

بيعة الغدير..

تنصيُب اإلماٍم عليٍّ )عليه السالم(
أمريًا للُمؤمنني يف آيِة التبليِغ  نّصًا - الثبوت وامُلعطيات

إقرار بعبودية اهلل ووالية رسوله أنكرها الطغاة



ومرة واحدة يف العمر حتّقق الوجوب.  
تأتي أهمية فريضة احلج املباركة من كونها تكليف إهلي 
املسلم مطيع هلل  فالفرد  وفائدة،  وأجر  فيه حكمة وموعظة 
حالة  تكون  والشرفية  التكليف  وجمرد  وتعاىل  سبحانه 
السرور والسعادة بأن يطيع مواله وسّيده يف وفوده على اهلل يف 

بيته احلرام واختصاصه بصفة ضيافة الرمحن.  
ينهل  األبعاد  متعّددة  فيوضات  هلا  الفريضة جيد  هلذه  املتتبع 
نفسية،  تربوية  تعّبدية  فهي  فيها،  وينغمس  يؤّديها  من  منها 
إجتماعية، سياسية، إقتصادية هلا أهمية بكل ما حتمل هذه 

الكلمة من معان سامية وكلمات عالية.
من أهم اإلنعكاسات اإلجيابية لفريضة احلج هو بناء الذات 
لدى الفرد املسلم ويقصد مبفهوم الذات يف منطلق علم النفس 

شّرع اهلل سبحانه وتعاىل العديد من العبادات اليت فرضها 
إليه،  وقربة  طاعة  فيها  يتعّبدوا  أن  وأمرهم  عباده  على 
القرآن  السماء يف  أقرته  وثوابا  أجرا  العبادات  وضمن لكل 
وآله(،  عليه  اهلل  )صلى  حممد  نبينا  لسان  على  أو  الكريم 
وفضال عن األجر والعطاء السماوي هناك أبعاد تربوية ونفسية 
واجتماعية تنعكس إجيابا يف بناء ذات الفرد واجملتمع تأتي 
مالزمة كثمار للجوانب العبادية اليت خّصها املشرع اإلسالمي 

بالثواب والعطاء.
من هذه الفرائض فريضة احلج اليت ميكن تعريفها أّنها: أحد 
معينة  ومناسك  بشعائر  القيام  بها:  وُيقصد  اإلسالم  أركان 
مشروطة مبكان حمّدد وهو بيت اهلل احلرام وبزمان حمدد 
وهو شهر ذي احلجة، على أن تكون هناك حالة االستطاعة 

الدور اإليجابي 
للحج يف بناء الذات 

اإلنسانية
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املسلمني ورمز كيانهم ووحدتهم ومصدر قوتهم. 
البشرية  الفوارق  إلذابة  موسم  هو  العبادي  احلج  موسم  -إّن 
أو  اإلسالم كافة فال متايز عرقي  أبناء  بني  الفجوة  وتقليل 
بدني أو علمي أو إجتماعي أو سياسي أو جغرايف غري االنتماء 
بالواقع  الفرد  يشعر  هنا  ومن  احلنيف  اإلسالم  وإىل  اهلل  إىل 
احلقيقي لنفسه وقيمته الواقعية مقابل تقييم السماء له وليس 
ما على  نفسه فال قداسة مصطنعة لشخص  يقيم هو  كما 

حساب معايري السماء الدقيقة.  
الضيافة  وحميط  دائرة  يف  يعيش  الفرد  جيعل  احلج  إّن   -
املباركة هلل سبحانه وتعاىل فهو يستحضر حالة الوجود اإلهلي 
وحالة الشأنية اإلهلية والذات السماوية احلاضرة معه يف كل 
مكان وزمان وتراقب وتشاهد كل حركاته وسكناته، فهو 
بتفكريه حنو اهلل وحنو  ويرتقي  تعاىل  يتفكر يف وجود اهلل 
احلياة  ملّذات  كّل  تاركًا  اإلهلية،  للذات  احلّقة  القدسية 
وشهواتها املادية وكل ارتباطاته الدنيوية وراءه متلذذا بعطائه 
الروحي والسلوكي واألخالقي وافدًا على اهلل بنفسه فقط من 

دون أي تداعيات أخرى.
- إّن موسم احلج موسم تدرييب لزرع التفاؤل واحملبة واالبتعاد 
عن اليأس والقنوط واإلحباط والشعور بالفشل ومراجعة النفس 
واستعالم مواطن القوة فيها والعمل على تعزيزها، وبيان نقاط 
الضعف فيها والعمل اجلاد على مواجهتها والتخلص منها ومن 

ثم حتسني الوضع النفسي للفرد.
- إّن الفرد املسلم يف أيام احلج املعدودات يكون يف مالذ آمن 
ال رفث فيه وال فسوق وال جدال، أي أّنه يوّفر اجلو النفسي 
واحلقد  والغضب  التعّصب  وعن  املوبقات  عن  البعيد  اهلادئ 
األمراض  والرذيلة، فيكون مومسا حملاربة أصعب  والعدوان 

النفسية اليت تواجه الفرد. 
فجرد  احلج  أردت  إذا  السالم(:  )عليه  الصادق  اإلمام  وقال 
قلبك هلل تعاىل من كل شاغل، وحجاب كل حاجب، وفوض 
يظهر  ما  عليه يف مجيع  وتوكل  إىل خالقك،  أمورك كلها 
وقدره،  وحكمه  لقضائه  وسلم  وسكناتك،  حركاتك  من 
ودع الدنيا والراحة واخللق، واخرج من حقوق تلزمك من جهة 
وقوتك  وأصحابك  وراحلتك  زادك  على  تعتمد  وال  املخلوقني، 
وشبابك ومالك، خمافة أن يصريوا لك عدوا ووباال، فإن من 
اّدعى رضا اهلل واعتمد على شيء صرّيه عليه عدوا ووباال، ليعلم 
إاّل بعصمة اهلل وتوفيقه.  له قوة وال حيلة وال ألحد  أّنه ليس 
واستعد استعداد َمْن ال يرجو الرجوع، وأحسن الصحبة، وراع 
أوقات فرائض اهلل وسنن نبيه )صّلى اهلل عليه وآله(، وما جيب 
عليك من األدب واالحتمال والصرب والشكر والشفقة والسخاء 

وإيثار الزاد على دوام األوقات)1(. 
 املصادر : 

1-ميزان احلكمة، ج 1 ص 537.

عن  عبارة  اإلنسان  أن  يرى  واسع  و  معّقد  مفهوم  عن  عبارة 
جمموعة من السلوكّيات )سواء كانت اجتماعية أم نفسية 
أم عصبية.. إخل( والذي ميّيزه عن غريه من األفراد اآلخرين. 
يتكون مفهوم الذات من قسمني: األول: خيصُّ الفرد نفسه 
والثاني فيما يعرفه اجملتمع عن الشخص نفسه، ومن منطلق 
الفلسفة أن الذات هي اإلرادة اليت ميتلكها الفرد واإلدراك 
الذي يعيش فيه فريى الفالسفة أن الذات الناجحة هي اليت 
امللذات  العيش واالستمرار باحلياة واالبتعاد عن  تتمكن من 
ومنع النفس من ملذاتها ورغباتها الكثرية واملتعددة والسيطرة 
معني،  شيء  على  وتعويدها  هلا  االنقياد  وعدم  على مجاحها 

فيكون اإلنسان قوي اإلرادة صلب اإلدراك وهادئ الطبع.  
وصقل  بناء  يف  األساسية  املقّومات  إحدى  هي  احلج  فريضة 
للمناسك  وانقياده  بإذعانه  املسلم  اإلنسان  شخصية  وتهذيب 
بطاعة  تنفيذها  اجلاد على  والعمل  باحلج  والشعائر اخلاصة 
اإلهلية  الفيوضات  من  املسلم  ينهل  وبذلك  متناهية  وقربة 

والرمحانية.
أبعادًا  هلا  أّن  جيد  املباركة  الفريضة  هذه  ملعطيات  املتتبع 
اجيابية كنتيجة النتهاء هذا املوسم العبادي الذي شّرعه اهلل 

سبحانه وتعاىل، ومن هذه املعطيات ما يأتي:
وتقوية  االجتماعي  اجلانب  ترصني  يف  احلج  مّدة  -استثمار 
مهارة  وتنمية  املسلم  اجملتمع  أفراد  بني  االجتماعية  الصالت 
الذين  اآلخرون  يعانيه  ما  واستشعار  اآلخرين  مع  التواصل 
واألوجاع  واآلمال  واهلموم  باآلالم  الدين  يف  يشاركونه 

والتطلعات.
وكيفية  لشخصيته  بإعطائه خصوصّية  الفرد  ذات  تنمية   -
تتقّوى  وحينها  الشرعية،  الضوابط  وفق  على  معها  التعامل 
وجعل  عليهما  والسيطرة  والشعور  النفس  مراقبة  ملكة 
وضبط  اإلرادة  قوة  وحتقيق  الشعور  حالة  يف  يعيش  اإلنسان 
السلوك  يف  للتحكم  املطلق  والتوجه  منها  والتمكن  النفس 

الفردي ويف ردود األفعال. 
- تطوير جانب الثقة بالنفس لدى احلاج املسلم ونقصد بالثقة 
بالنفس هي القدرة على إجناز األعمال املوكلة للفرد وموسم 
احلج موسم عبادي فيه شيء من املشقة والتحمل والعبء وأداء 
مثل هذه املناسك يقّوي دافعية الفرد يف اإلجناز ويشجعه على 
إعطائه شحنة اجيابية يف أداء املناسك مجيعا بقدر عال من 
الثقة واحملبة والرضا والشعور بالقرب من اهلل سبحانه وتعاىل.

- موسم احلج هو أحد املواسم اليت أّسستها السماء للعبادة 
والتقرب إىل اهلل تعاىل واىل تطوير ذات الفرد املسلم وتطوير 
الذات نقصد به: عمل الفرد الدؤوب وسعيه احلثيث لتحسني 
قدراته وإمكانياته واستعداداته لريتقي حنو األفضل واألحسن 
مستفيدا من الطاقة الكامنة املوجودة يف شخصيته، فنالحظ 
احلج كأّنه حالة وقائية تنمي يف حياة الفرد حالة اإلبتعاد عن 

الشيطان وعن الذنوب وأن يكون فردا قريبا من اهلل تعاىل.
- الوفود إىل بيت اهلل احلرام ينّمي حالة الذات اإلسالمية لدى 
الفرد إذ يعيش أجواًء مجاعية تعاونية تشعره بقدرته وقيمته 
وتشعره بانتمائه وحتببه فيه أي إنتمائه لإلسالم واملسلمني ومن 
ذلك يعتز بهويته اإلسالمية املمّيزة وأّن اإلسالم هو مصدر عّزة 
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ال بّد من معرفة املدلول اللغوي لكلمة )غدر( يقال: غدر  الرجل 
والغدر:  عنهم..  ختلف  أصحابه:  عن  وغدر  الغدير..  ماء  شرب 

الوحل الذي يبقى يف النهر، إذ ينضب فيه املاء.
والغدير: النهر، أو مبعنى: قطعة من املاء يرتكها السيل

والغدر: كل موضع صعب كثري احلجارة.
وذكر صاحب القاموس احمليط ص419: الغدير مبعنى السيف، 
ويطلق على واٍد بديار بكر، وغدرت الناقة عن اإلبل أي ختلفت.
أما يوم غدير خم: هو يوم النبأ العظيم، وهو اليوم الذي أكمل 
اهلل تعاىل الدين اإلسالمي، وأمّت نعمته على الناس كافة.. وهو 
اليوم الذي عهد فيه الرسول األعظم )صلى اهلل عليه وآله( والية 
و إمرة املؤمنني بيد علي بن أبي طالب )عليه السالم( وأذعن به 
صحابة رسول اهلل )صلى اهلل عليه وآله( وصّدقه التابعون، و آمن 
ومواله،  وصّيه  وبعليٍّ  رسواًل  مبحمد  آمنوا  الذين  املنصفون  به 
ونستشف ذلك من قول الرسول األعظم صلى اهلل عليه وآله يف 

هذا اليوم: )َمْن كنت مواله فهذا علي مواله..(
الرسول  أعلن  اليت  املناسبة  هذه  يف  املسلمون  الشعراء  نّظم 
الكريم صلى اهلل عليه و آله بيعته  لإلمام علي عليه السالم على 
أّنه وصّيه و ولّي أمره على املسلمني كافة.. فكان حّسان بن 
ثابت االنصاري شاعر الرسول صلى اهلل عليه وآله حاضرًا هذه 

البيعة وقد نظم شعرًا فيها قال:
يناديهم يـــــوم الغديـــــــــــــر نبيهم      

خبم وامســــــــــــع بالنيب مناديــــــا
فقال فمـــــن موالكم ونبيكم؟ 

فقالوا ومل يبدوا هناك التعاميا
اهلك موالنا وانـــــــــت نبينــــــــــــا

ومل تلق منــــا يف الوالية عاصيا
فقال له: قم يــــــــــا علي فإنيّن

رضيتك من بعدي إماما وهاديا
فمن كنت مواله فهــــذا وليه

فكونوا له أتبــاع صدق مواليا
هنالك دعــــــــا اللهم وال وليه

وكن للذي عـادى عليا معاديا
وهذا الشاعر الكميت بن زيد األسدي الصادح باحلق الذي مات 
مقتوال بسبب حّبه ألهل بيت رسول اهلل صّلى اهلل عليه وآله يروي 
أّنه رأى اإلمام أمري املؤمنني يف املنام، فقال له عليه السالم: يا 
إىل  انتهيت  حتى  فأنشدته  العينية،  أنشدني قصيدتك  كميت، 

قولي فيها:
ويوم الدوح دوح غديـــر خم     أبان لـــــــه الوالية لو أطيعا

فقال عليه السالم: صدقت، ورحت أنشد:
ومل أَر مثل ذاك اليــوم يوما      ومل أَر مثله حقـــا أضيعا

أما الشاعر العباسي الكبري أبو متام فقال يف غدير اإلمامة:
ويوم الغدير استوضح احلق أهله

بفيحاء ال فيهــــــــــــا حجاب وال سرت
أقام رسول اهلل يدعوهـــــــــــــم بها 

ليقّربهم عرف وينهـــــــــــــــاهم ونكر

ميدُّ بصبعيه ويعـــــــــــــــــــــــــــلم أّنه
ولي وموالكم فهـــــــــــــــل لكم خرب
أما الشاعر األمري أبو فراس احلمداني فقال يف غدير اإلمامة 

قصيدة خالدة هذه بعٌض من أبياتها:
قام النيب بها يوم الغديــــــــــــــر هلم  

واهلل يشهد واألمــــــــــــــالك واالمم
حتى إذا أصبحت يف غري صاحبها

بانت تنازعها الذوبــــــــــان والرخم
تاهلل ما جهل األقــــــــــــوام موضعها 

لكّنهم سرتوا وجـــه الذي علموا
املناسبة  السّيد احلمريي فنظم يف هذه  البيت  أهل  أّما شاعر 
قصيدة خالدة جرت على ألسنة احملبني ألهل بيت رسول اهلل 
)صلى اهلل عليه وآله( وما زالت تنال اهتمامات واسعة نقتطف 

منها هذه األبيات:
وأوجب يوما بالغديـــــــــــــــــــر والءه 

على كل بر من فصيح وأعجم
لدى دوح خم آخــــــــــــــــــــذا بيمينه  

مبينا ينادي بامســـــه مل جيمجم
يوافيك بالركبان من كل بلدة

لقد ضّل يوم الدوح َمْن مل يسلم
وأنت تطالع فضاء الكتب األدبية والرجالية والدينية والثقافية 
مبكان  الصعوبة  من  اإلمامة  غدير  يف  شعر  أمامك  يتضح 
واحدا  مثاال  وسنورد  احملدثني  الشعراء  شعر  وخباصة  حصره 

لشاعر حمدث هو السيد حمسن األمني وإليك هذا املثال:
بيوم الغدير استوضح احلق واجنلى

ومل يبَق بني النــــــــاس من دونه سرت
به متت النعمى وأكمل دينـــــــــــــــه

وله السمـــــــــــــــاء واملؤمنون به سروا
دعاهم رســـــــــــــــــول اهلل فيه لبيعة

هي الفوز وهي الذخر ما فوقه ذخر
يقول له الرمحن بلغ رســــــــــــاليت

إليهم وال مينعــــــــــــك خوف وال حذر
وان أنت لـــــــم تفعل فلســت مبلغا

رسالة رب بالعبــــــــــــــــــــــــــــاد هو الرب
لك اهلل من شر البـــــــــرية عاصم

ومن كل َمْن أمسى ويف صدره وغر
فقام خطيبــا فيهم ومنــــــــــــــــاديا

نداء وعـــــــــــــــــــــاه منهم العبد واحلر
أما أنا أولـــى منكم بنفوسكم

فقالوا بلى أمر بــــــــــــه نطق الذكر
فقال أال َمنْ كنت مواله فيكم

فهذا له موىل وحق لـــــــــــــــــــه النصر
تكفي  علها  شعرية  مناذج  من  لكم  قدمناه  مبا  سنكتفي 
لتكون أمثلة بسيطة على ما قيل من شعر يف غدير اإلمامة.. 

نسأل اهلل تعاىل التوفيق لكم ولنا.

غدير اإلمامة 
يف شعر الشعراء القدامى
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د. خليل املشاخيي



ُسوُل َبلِّْغ َما ُأْنِزَل ِإَلْيَك ِمْن َربَِّك َوِإْن َلْ  قال اهلُل تبارك وتعاىل يف ُمَكِم كتابه العزيز:}َيا َأيَُّها الرَّ
َ اَل َيْهِدي اْلَقْوَم اْلَكاِفِريَن )67({املائدة. َتْفَعْل َفَما َبلَّْغَت ِرَساَلَتُه َواهللَُّ َيْعِصُمَك ِمَن النَّاِس ِإنَّ اهللَّ

تنصيُب اإلمام عليٍّ )عليه السالم(
 أمريًا للُمؤمنني يف آيِة التبليِغ  نّصًا - الثبوت وامُلعطيات

alwelayh.com
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مرتضى علي احلّلي 



سندًا ومتنًا)2(.
الغدير يف  ثراه( يف كتابه  األميين) طاب  العاّلمة  وقد أحصى 
فردا،  فردًا  واجلماعة  السّنة  أهل  حُمّدثي  أغلب  األّول  اجلزء 
وذكر شهاداتهم حبديث الغدير، وقال: إنَّ ما ناَء به نيب اإلسالم 
اثنان،  فيه  حديثه مل خيتلف  مفاد  إىل  الدعوة  من  الغدير  يوَم 
النابه  اختلفوا يف مؤّداه ألغراض وشوائب غري خافية على  وإن 

البصري)3(.
وعن أبي جعفر اإلمام الباقر )عليه السالم( قال: أمر اهلل عز وجل 
َا َوِليُُّكُم اهلل َوَرُسوُلُه َوالَِّذيَن  رسوله بوالية علي وأنزل عليه}ِإمنَّ
اَلَة َوُيْؤُتوَن الزََّكاَة َوُهْم َراِكُعوَن )55(  َآَمُنوا الَِّذيَن ُيِقيُموَن الصَّ
املائدة{، وفرض والية أولي األمر، فلم يدروا ما هي ،فأمر اهلل 
حمّمدًا )صلى اهلل عليه وآله( أن ُيفّسر هلم الوالية، كما فّسر هلم 
الصالة، والزكاة والصوم واحلج ،فلما أتاه ذلك من اهلل، ضاق 
بذلك صدر رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله، وختّوف أن يرتدوا 
عن دينهم وأن ُيكّذبوه فضاق صدره وراجع رّبه عّز وجل فأوحى 
َربَِّك  ِمْن  ِإَلْيَك  ُأْنِزَل  َما  َبلِّْغ  َأيَُّها الرَُّسوُل  اهلل عز وجل إليه: }َيا 
َبلَّْغَت ِرَساَلَتُه َواهللَُّ َيْعِصُمَك ِمَن النَّاِس ِإنَّ اهللََّ  َتْفَعْل َفَما  َوِإْن مَلْ 
اَل َيْهِدي اْلَقْوَم اْلَكاِفِريَن{، فصدَع بأمر اهلل تعاىل ذكره فقام 
جامعًة  الصالة  فنادى  خم،  غدير  يوم  السالم  عليه  علي  بوالية 
وأمر الناس أن يبّلغ الشاهُد الغائَب، وقال أبو جعفر )الباقر( عليه 
السالم ، وكانت الفريضة تنزل بعد الفريضة األخرى وكانت 
الوالية آخر الفرائض، فأنزل اهلل عّز وجّل )اليوم أكملُت لكم 
دينكم وأمتمُت عليُكم نعميت( قال أبو جعفر )عليه السالم( : 
يقول اهلل عّز وجل ال أنزل عليكم بعد هذه فريضة، قد أكملُت 

لكم الفرائض()4(.
إذًا على أساس ما تقّدم يتبنّي أنَّ أصل الفتح الَعقدي والشرعي 
ملنِصب اإلمامة اإلهلية قد مّت دينيًا وتارخييًا وبدأ بشخص اإلمام 
امَلهدي، وال أحد يستطيع إنكار  اإلمام  علي وسُيختم بشخص 
ذلك حتى ولو على املستوى التارخيي وقوعًا إاّل ُمكابر أو ُمعاند 

للحّق.
ألّن هذه اإلمامة املفتوحة إهلّيًا بعد ختم النبوة احملمدية الشريفة  
نقل  طرق  حبسب  خليفًة  أو  أمريًا  عشر  باثين  احنصرت  قد 
احلديث الشهري واملتواتر روائّيُا، وهو قول النيب حمّمد )صّلى اهلل 

عليه وآله(، وهو كاآلتي:
اثنا  يقول: يكون  النيب  1 - )عن جابر بن مسرة قال :مسعُت 
عشر أمريًا، فقال كلمًة مل أمسعها ،فقال أبي إّنه قال : كّلهم 

من قريش()5(.
2- ما رواه مسلم يف صحيحه »عن جابر بن مسرة: قال :دخلُت 
مع أبي على النيب فسمعته يقول :إّن هذا األمر ال ينقضي حتى 
ميضي فيهم اثنا عشر خليفة، قال: ثم تكلّم بكالٍم خفيٍّ عليَّ 
قال: فقلُت ألبي ما قال؟ أي ما قال النيب قال: قال كّلهم من 
أّن أمر اإلمامة املفتوحة ربانيا بعد  قريش«)6(، وهنا يتبنّي جلّيا 
ختم النبوة احملمدية الشريفة قد احنصر نصًا باثين عشر إمامًا 
ال غري وكّلهم من قريش أي: من أهل البيت املعصومني، ويتبنّي 
أيضًا أّن أمر اإلمامة املفتوحة إهلّيا سيستمر إىل يوم يقوم آخر 
األئّمة املعصومني، وهو اإلمام املهدي )عليه السالم(حيث يظهر 
قاطبًة،  األرض  يف  واحلقَّ  العدَل  فينشر  تعاىل  اهلل  بأمر  ويقوم 
ال  األمر  هذا  »إّن  وآله(  عليه  اهلل  )صّلى  قوله  معنى  هو  وهذا 

إنَّ هذه اآلية الشريفة الشهرية القطعّية الصدوِر واليقينّية الداللة 
يف تنصيب اإلمام عليٍّ أمريًا للمؤمنني وخليفًة للمسلمني من بعد 
ّمد )صّلى اهلُل عليه وآله( قد اختزلت  رحيل الرسول األكرم حُمَ
يف منطوقها وظهورها فتح اإلمامة جعاًل ونصبًا من اهلل تعاىل بدًء 
بعليٍّ واألئمة املعصومني من ولده وختمًا باإلمام امَلهدي)عّجل اهلل 

فرجه الشريف(
وذلك ألنَّ من الثابت َعَقدّيًا يف مذهب أهل البيت املعصومني)عليهم 
ومعصومًا،  عليه  منصوصًا  يكون  أن  اإلمام جيب  أنَّ  السالم( 
لكون العصمة من األمور الباطنية اليت ال يعلمها إاّل اهلل تعاىل  
فال ُبّد ِمن نِص َمن َيعَلم عصمته عليه، وهو اهلل تعاىل ،أو ظهور 
معجزة على يده تدل على صدق املعصوم املنصوب، وقد دارت 
نزاعات كالمية كثرية بعد وفاة الرسول األكرم حمّمد )صّلى 
َعقّديًا  واخلطري  املهّم  امَلطَلُب  هذا  خبصوص  وآله(  عليه  اهلُل 
بالنّص من  أّن هل هي  الناس حول اإلمامة  واحلّساس يف حياة 
اهلل سبحانه ونصبه نصبًا واجبًا عقاًل  أو هي بنصِب وانتخاِب 

من الناس؟
اإلمام  تعيني  طريق  أّن  عشرية  إثنا  الشيعة  عندنا حنن  فثبت   
أو  الّناس  بنصب من  أي: ال   اإلهلي ال غري  النص  املعصوم هو 
انتخاب، ومستندنا يف ذلك هو أّن اإلمامة  نصبًا وعصمًة هي أمٌر 
إهلي ال َيعلم ُمستحقيه إاّل اهلل تعاىل، فالُبّد من التنصيص اإلهلي 
والنبوي واإلمامي على إمامة اإلمام احلّق رّبانّيًا واملعصوم فعلّيًا 
بعد رسول اهلل أو بعد اإلمام ابتداًء من اإلمام علي وختمًا باإلمام 
املهدي، وإاّل - أي وإن مل يكن النص والتعيني طريقًا اىل معرفة 
اإلمام احلّق يبقى خيار إظهار املعجزة على يد َمن يّدعي اإلمامة 

احلقة إثباتا لصدق دعواه.
وأما التنصيص اإلهلي على إمامة األئمة االثين عشر فثابت عندنا 
قرآنيا ونبوّيًا وإمامّيًا وعقلّيًا، وهناك العديد من اآليات القرآنية 
اليت تنّص ظاهرًا على ضرورة نصب اإلمام وعصمته ، فضاًل عن 
احلادثة التارخيية الشهرية يف وادي خم لتنصيب اإلمام علي بن 
أبي طالب) عليه السالم( والتنصيص على إمامته احلّقة وخالفته 
بعد رسول اهلل يف يوم الثامن من شهر ذي احلّجة احلرام للسنة 

العاشرة من اهلجرة النبوية الشريفة يف حّجة الوداع .
الفخر  ومنهم  السّنة،  أهل  مفّسرو  ذكرها  قد  احلادثة  وهذه 
النص  نزول  وأسباب  وجوه  من  وجهًا  جعلها  والذي  الرازي، 
فيها،  الداللة  احنصار  إبعاد  حاول  وإن  ينكرها  ومل  القرآني، 
لكّنه أقّرها تفسريًا وروايًة، وقال: نزلت اآلية - آية التبليغ- يف 
فضل علي بن أبي طالب عليه السالم، وملا نزلت هذه اآلية أخذ 
بيده وقال : َمن كنت مواله فعليٌّ مواله اّللهّم واِل من وااله وعاِد 
من عاداه، فلقيه عمر فقال : هنيئًا لك يا ابن أبي طالب أصبحَت 
موالي وموىل ُكّل مؤمن ومؤمنة، وهو قول ابن عباس والرباء بن 

عازب وحمّمد بن علي)1(.
وحتّدث عنها أئمة املذاهب األخرى بصورة صرحية ومفروغ من 
صدقيتها وحقانيتها دينيًا وتارخييًا، فمثاًل حينما قال رسول اهلل 
يف حّق عليٍّ يف حادثة الغدير: َمْن ُكنُت مواله فعليٌّ مواله اللهّم 
واِل َمن وااله وعاِد َمْن عاداه جنُد أّن أمحَد بن حنبل إمام احلنابلة 
يف مسنده - أعطى اهتمامًا كبريًا حلديث الغدير وأقّره وذكره 
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املعصوم  اإلمام  مع  األّمة  تعاطي  يف  والعبادي  واملعنوي  الروحي 
فرجه(،  اهلل  امَلهدي)عجل  إمامنا  غائبًا كحال  وإن كان  حتى 
فلرمّبا تكمن املصلحة واحلكمة يف غيابه بأهمية تربية وتوعّية 
يف  وطاعته  خلفه  والسري  نصرته  على  القدرة  يف  األّمة  وتأهيل 
النبوي  ولذا جاء احلديث  الكرمية،  بدولته  وقيامه  يوم ظهوره 
الشريف مؤسّسًا هلذه احلقيقة الدينية والوجودية يف كّل زماٍن 
ولكّل الناٍس مطلقا »َمْن ماَت بغري إمام مات ميتًة جاهلية«)9(، 
والقرآن الكريم أيضًا بنّي التأسيس لوجوب معرفة إمام الوقت 
َنْدُعوا ُكلَّ  واإلنسان يف هذه احلياة، حيث قال اهلل تعاىل}َيْوَم 
ُأَناٍس ِبِإَماِمِهْم َفَمْن ُأوِتَي ِكَتاَبُه ِبَيِميِنِه َفُأوَلِئَك َيْقَرُءوَن ِكَتاَبُهْم 
َواَل ُيْظَلُموَن َفِتياًل )71( اإلسراء{، وهذا النّص القرآني الشريف  
فيه من أهمية وضرورة معرفة إمام الوقت والزمان ما ال ختفى 
على أيٍّ عاقٍل ُمنِصٍف ،فضاًل عن ربط النص يف متنه بني أهّمية 
معرفة إمام الزمان وحساب اإلنسان يوم القيامة ومسؤوليته عن 

ذلك .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )1( تفسري الرازي ، ج 12، ص 50.
)2( ينظر مسند أمحد بن حنبل، ج4 ، ص 372.

)3( الغدير، الشيخ األميين، ج1، ص 6.
)4( الكايف ، الكليين،ج1، ص289.
)5( صحيح البخاري، ج 8، ص127.
)6( صحيح مسلم ،ج12، ص 201.

)7( املستدرك، احلاكم النيسابوري، ج4، ص501.
)8( نهج البالغة، حتقيق صبحي الصاحل، ص 212.

)9( مسند أمحد بن حنبل، ج4، ص96 .

ينقضي حتى ميضي فيهم اثنا عشر خليفة«.
 3- )عن مسروق قال: ُكّنا جلوسًا ليلًة عند عبد اهلل )ابن عمر( 
يقرئنا القرآن فسأله رجٌل فقال يا أبا عبد الرمحن، هل سألتم 
رسول اهلل )صلى اهلل عليه وآله( كم ميلك هذه األمة من خليفة 
العراق  قدمُت  منذ  أحد  هذا  عن  سألين  ما  اهلل  عبد  فقال  ؟ 
قبلك، قال: )أي: عبد اهلل( سألناه فقال اثنا عشر عدَة نقباء بين 
إسرائيل()7( ، وهذا التحديد بالعدد )اثنا عشر( والتنظري له قرآنّيًا 
املائدة{، جيب  َنِقيبًا)12(  َعَشَر  اْثيَنْ  ِمنُهُم  }َوَبَعْثَنا  تعاىل  بقوله 
االنتباه إليه بوعي وبدقة، إذ أّنه ينّص على أّن التحديد بالعدد 
)اثنا عشر( له مدخلّية يف أّن األمر بفتح اإلمامة هو رّباني اجلعل 
وتعييين  النصِب من اهلل تعاىل حصرًا، فالتأسيس والتأصيل لفتح 
اإلمامة املنصوبة واملعصومة وبأمر اهلل تعاىل وبتبليٍغ من رسوله 
نبَّه رسول  قد  وإن كان  الغدير  يوم  فعليًًّا يف  بدأ  قد  األكرم 
مواقف  ويف  قبل  من  مرارًا  علي  اإلمام  ووصاية  وزارة  على  اهلل 
كثرية ُمسّجلة وموثقة تارخييًا، لكن التبليغ يف يوم الغدير كان 
إىل  رحيله  دنا  الذي  النيب  حياة  يف  واألخري  الفاصل  احلّد  هو 
الرفيق األعلى فيما بعد حادثة الغدير، وبهذا يكون فتح اإلمامة 
املنصوبة واملعصومة وبأمر اهلل تعاىل قد مّت يوم الغدير الشريف 

رمسيًا وبإمامة اإلمام علي )عليه السالم(.
وإّن حكمة تنصيب األئّمة املعصومني يف هذه احلياة الدنيا قد 
ُة ُقوَّاُم اهللَّ َعَلى َخْلِقه -  َا اأَلِئمَّ بّينها اإلمام علي يف قوله : »وِإمنَّ
نََّة ِإالَّ َمْن َعَرَفُهْم وَعَرُفوه -  وُعَرَفاُؤه َعَلى ِعَباِده - واَل َيْدُخُل اجْلَ
واَل َيْدُخُل النَّاَر ِإالَّ َمْن َأْنَكَرُهْم وَأْنَكُروه«)8(، فاإلمامة املعصومة 
واملنصوص عليها إهلّيًا ونبوّيًا هلا أبعادها املتعددة، وأهمها الُبعد 

َكاَة  اَلَة َوُيْؤُتوَن الزَّ ا َوِليُُّكُم اهللَُّ َوَرُسوُلُه َوالَِّذيَن َآَمُنوا الَِّذيَن ُيِقيُموَن الصَّ َ ِإنَّ
َوُهْم َراِكُعوَن
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ال ميكن إنكار أّن التاريخ اإلسالمي بأداة أموية سعى لقلب احلقائق اليت دارت يف مسرية الدولة اإلسالمية منذ تأسيسها 
على عهد الرسول األعظم )صّلى اهلل عليه وآله(، لذا هو مليء وحافل بأمساء قادة وحكام ووالة طغاة وبغاة ناقضني للعهد 
ناكثني للوعود قاسطني منافقني مارقني قساة ظلمة شوهوا صورة اإلسالم احملمدي األصيل، وعملوا جاهدين خالفًا ملا أمرهم 
اهلل سبحانه وتعاىل و أوصاهم به رسول احملبة واملودة الصادق األمني )صلى اهلل عليه وآله( فأدموا قلبه احلنون وظلموا وقتلوا 

وهّجروا أهل بيته األباة امليامني عليهم السالم وشيعتهم ومبيهم وأنصارهم منذ يوم السقيفة حتى يومنا هذا .

بيعة الغدير..
إقرار بعبودية اهلل ووالية 

رسوله أنكرها الطغاة

ما منعكم من علي؟ قال )الّرسول(: هو حدث السّن، وقد أكثر 
القتل يف ُقريش وغريها، وأبو بكر أسّن منُه!!! قال أبو قحافة: إن 
كان األمر يف ذلك بالسّن، فأنا أحقُّ من أبي بكر، لقد ظلموا 
علّيًا حّقه، وقد بايع له النيّب )صلى اهلل عليه وآله( وأمرنا ببيعته!!!.

ثم كتب إليه: »من أبي قحافة اىل ابنه أبي بكر أما بعد، فقد 
مّرة  ينقض بعضه بعضًا،  أتاني كتابك فوجدته كتاب أمحق، 
تقول: خليفة رسول اهلل )صلى اهلل عليه وآله(!!! ومرة تقول: خليفة 
فال  ملتبس،  أمر  وهو  الّناس!!!  بي  تراضى  تقول:  ومّرة   !!! اهلل 
أمٍر يصعب عليك اخلروج منه غدًا، ويكون عقباك  تدُخلّن يف 
احلساب  لدى  اللّوامة  النفس  ومالمة  والندامة  النار  اىل  منه 
هو  َمْن  تعرف  وأنت  وخمارج  مداخل  لألمور  فإّن  القيامة،  بيوم 
أوىل بها منك، فراقب اهلل كأّنك تراه وال تدعّن صاحبها، فإّن 
تْركها اليوم أخّف عليك وأسلم لك.. والسالم« - )مباهج املهج 
النهج البن  الرابع، شرح  الدين الكيدري/ الفصل  للشيخ قطب 
أبي احلديد )املعتزلي( ج1  ص/222، حبار األنوار للمجلسي ج8  

ص/88، واالحتجاج للعالمة الطربسي ج1 ص/226(
آثارها  تركت  وإشاراتها،  إحياءاتها  بكل  الغدير،  بيعة  مسألة 
بكل  استطاعت  حيث  العام،  اإلسالمي  الكيان  يف  العميقة 

عملية التضليل على واقعة الغدير والعمل على إجياد لغط وشكوك 
يف حقيقتها ومصداقيتها كأمر إهلي، أكرب االحنرافات وأكثرها 
أجلها  من  بعث  اليت  اإلسالم  ورسالة  حقيقة  ضّد  للقوم  قساوة 
الرسول األكرم )صلى اهلل عليه وآله(، بعد أن كان كبار القوم 
قد تسابقوا حبضور خامت النبيني )صلى اهلل عليه وآله( وأكثر من 
130 ألف حاج معلنني الوالية لعلي ابن أبي طالب )عليه السالم( 
يا  بخ لك  »بخ  بأعلى األصوات  ومنادين  أمريًا عليهم مصافحينه 
بعد  ومؤمنة«  مؤمن  كل  وموىل  موالي  وأمسيت  أصبحت  علي 
اخلطبة الغراء للرسول األعظم )صلى اهلل عليه وآله( اليت قاهلا يف 
حق والية علي بن أبي طالب كوصي دون فصل من بعده، بعد أن 
ُسوُل َبلِّْغ َما ُأنِزَل ِإَلْيَك ِمن  نزلت عليه اآلية الكرمية )َيا َأيَُّها الرَّ
ْ َتْفَعْل َفَما َبلَّْغَت ِرَساَلَتُه َواهلّلُ َيْعِصُمَك ِمَن النَّاِس ِإنَّ اهلّلَ  رَّبَِّك َوِإن ملَّ

اَل َيْهِدي اْلَقْوَم اْلَكاِفِريَن( سوره املائدة: 67.
روي أّن أبا قحافة )والد أبو بكر( كان بالطائف مّلا ُقبض رسول 
اهلل )صلى اهلل عليه وآله(، وبويع ألبي بكر )يف السقيفة(.. فكتب 
لوالده كتابًا عنوانه: »ِمن خليفة رسول اهلل إىل أبي قحافة، أما 
بعد: فإّن الناس قد تراضوا بي، فإّني اليوم خليفة اهلل، فلو قدمت 
علينا كان أقّر لعينك«، فلما قرأ أبو قحافة الكتاب قال للرسول: 
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بال  دين  )ال  يقول  فيها  احلال  لسان  فقد كان  )الوالية(؛  وهي 
والية(، ألّن الدين املفرَّغ منها ماهيته مغايرة للحق والقانون اإلهلي. 
أما الثانية: مصداقها هو )ولي اهلل( املتصدي للدفاع عن حريم هذه 
احلقيقة الدينية واملتجلي يف شخص من فدى رسول اهلل صلى اهلل 

عليه و آله بنفسه.
األمة  ميّكن  الغدير(  )واقعة  جسدته  الذي  القيادة  مفهوم  إّن 
على  ويشّد  الضياع،  يقيها  جديد  وجود  صياغة  من  اإلسالمية 
أطرا  هلا  يضمن  مستقيم،  الصراط  على  املسري  هلا  مؤمنا  يدها 
سليمة وقوانني إسالمية كانت قد هجرتها ردحًا من الزمن، رغم 
الم(  أّن  حتذيرات نبيها فعن اإلمام علي أمري املؤمنني )عليه السَّ
رسول اهلل )صلى اهلل عليه وآله( قال يف خطبة حجة الوداع: »... ال 
ترجعوا بعدي كفارًا يضرب بعضكم رقاب بعض ...« كما جاء 
يف املسانيد نقاًل عن موسى بن زكريا عن طالوت بن عباد عن 
مّحاد بن سلمة عن يونس عن احلسن وابن سريين عن أبي هريرة؛ 
كما رواه )صحيح مسلم( يف )كتاب اإلميان( نقاًل عن ابي بكر 

بن أبي شيبة وحممد بن املثنى وابن بشار.
تؤكد احلقائق أّن واقعة )غدير خم( أوصلت الدين إىل كماله 
وأضحت حمورا لألّمة مجعاء وضربة قاضية للمشركني والكفار 
وَمْن سار على ديدنهم، ويف الوقت نفسه َمَسًدا لباب االعتذار أمام 
َمْن سّولت وتسّول له نفسه تزييف حقائق الدين اإلسالمي احلنيف 
واألمر اإلهلي املفروض الطاعة؛ كما قالت أّم أبيها سّيدتنا فاطمة 
الزهراء عليها السالم: »... وهل ترك أبى يوم الغدير ألحٍد عذرًا 

...« - اخلصال للصدوق ص 173 .
حديث الغدير متواتر صحيح السند أكده غالبية كبار الرواة من 
العامة قبل اخلاصة، ولضيق املقام نأتي هنا ببعض املصادر اليت 
روته بعناوينها: ابن حجر اهليثمي: الصواعق احملرقة - ص 42 - 
44، وابن كثري: تفسري القرآن العظيم ج 4 - ص 113، وابن حزم: 
الفصل - ج 4 - ص 148، وصحيح مسلم: ج 7 - ص 122 - 1، 
الطربي:  والنسائي: اخلصائص - ص 39 - 40 - 41، واحملب 
ذخائر العقبى - ص 67، وابن املغازلي: املناقب - ص 29 اىل ص 
36، والشهرستاني: امللل والنحل - ج 1 - ص 163، واحلاكم: 
املستدرك على الصحيحني - ج 3 - ص 109، واحلافظ الذهيب 
يف تلخيصه، وابن حجر العسقالني: اإلصابة - ج 2 - ص 15 - 
وأيضا يف ج 4 - ص 568 ، واملقريزي: اخلطط - ج 2 - ص 92، 
واإلمام أمحد يف مسنده: ج 1 - ص 331 ط 1983، والبيهقي: 
كتاب اإلعتقاد - ص 204 - وص 217 ط بريوت عام 1986، 
والسيوطي: اجلامع الصغري - ج 2 - ص 642، والسيوطي: تاريخ 
اخللفاء ص 169، واحملب الطربي: الرياض النضرة - ج 2 - ص 
األعيان - ج 4 - ص 318 و319،  وفيات  وابن خلكان:   ،172
واخلطيب البغدادي: تاريخ بغداد - ج 7 - ص 437 ، وابن قتيبة: 
اإلمامة والسياسة ج 1 - ص 109، وابن تيمية: حقوق آل البيت 

ص 13 وعشرات آخرين غريهم.
أخريًا وليس بآخر، روى املؤدب عن أمحد األصبهاني عن الثقفي 
عن  عبيدة،  بن  هارون  عن  الفرات،  بن  احلسن  بن  حييى  عن 
حييى بن عبد اهلل بن احلسن قال: قال عمر حني حضره املوت: 
»أتوب اىل اهلل من ثالث: اغتصابي هذا األمر أنا وأبو بكر من 
عليهم،  واستخاليف  علي(،  من  النيب  بعد  )اخلالفة  الناس  دون 
وتفضيلي املسلمني بعضهم على بعض« - اخلصال: 170/1 باب 

الثالثة حديث 225، بتفصيل يف السند. 

كل  ختتصر  أن  منها  واالجيابية  السلبية  واملواقف  تفاعالتها 
ومن  والصراع.  واالختالف  التنوع  حركة  يف  اإلسالمي  التاريخ 
أهم خصوصياتها أّنها مل تدع جمااًل للعذر مرة أخرى بالعودة إىل 
اجلاهلية والشرك والضاللة والظلم والطغيان واجلربوت كما هو 
احلال يف عاملنا العربي، بعد أن مت إكمال الدين على يد الرسول 
االكرم )صلى اهلل عليه وآله( ليتمها بوالية أئمة اهلداية الربانية 

علي ابن أبي طالب وأهل بيته امليامني عليهم السالم أمجعني.
طيلة  النهج  هذا  والطغيان يف  والبغاء  والظلم  اجلور  قوم  أتبعهم 
وسفك  وطغيان  إجرام  من  فعلوا  ما  وفعلوا  قرنًا   14 من  أكثر 
للدماء األبية والزكية وقمع الناس ونهب ثرواتهم وسلب إرادتهم 
وحرياتهم وقراراتهم السياسية وحياتهم اإلجتماعية وقدموا الغالي 
من  طبق  على  احملتل  للكافر  ورخيصة  بأمثان خبسة  والنفيس 
الناس  رقاب  السلطة واحلكم على  يبقوا يف مسند  ذهب كي 
ولو يكون مثن ذلك قتل املاليني من أبناء جلدتهم بدم بارد دون 
أن تنبس لذلك حتى شفاه واحدة يف عاملنا املعاصر عامل احلداثة 
بسالم  والعيش  والتعبري  الرأي  وحرية  بالدميقراطية  والتشدق 
اإلرهابية  اجلماعات  يد  على  الدم  وأنهار  اجلماعية،  القبور  وما 
إاّل  البحرين  وإحتالل  اليمن  على  واحلرب  املسلحة،  التكفريية 
تارخينا  يشهدها  اليت  واملرعبة  املريرة  الصورة  هذه  من  أمنوذج 

اإلسالمي.
تلك احلادثة العظيمة اليت ولد فيها »عيد الغدير« األغر عيد اهلل 
املعهود« ويف األرض  العهد  بـ»يوم  السماء  الذي مسي يف  األكرب 
بـ»يوم امليثاق املأخوذ واجلمع املسؤول« ونعيش هذه األيام ذكراه 
احلميدة لعلها تعيدنا اىل الصواب وطريق اإلسالم املستقيم طريق 
اهلل سبحانه وتعاىل ورسوله )صلى اهلل عليه وآله( واألئمة من أهل 
بيته اهلداة امليامني والة أمرنا ونهج استقامتنا كما قال يف كتابه 
احلكيم »ياأيها الذين آمنوا أطيعوا اهلل وأطيعوا الرسول وأولي 

األمر منكم«- النساء 59. 
للبشرية  القويم  دينه  وتعاىل  اهلل سبحانه  اليوم أكمل  ففي هذا 
مجعاء وأمت نعمته عليهم باختياره لإلمام علي ابن أبي طالب عليه 
السالم أمريًا للمؤمنني وخليفة لرسوله األعظم حممد )صلى اهلل 
حني  احلاشد  إذ خطب يف مجعهم  الذي  فصل  دون  وآله(  عليه 
بيد وصيه  وادي »خم« وهو آخذ  الوداع« يف  رجوعهم من »حجة 
وابن عّمه علي بن أبي طالب )عليه السالم( قائال: »ألستم تعلمون؟ 
ألستم تشهدون أّني أوىل بكّل مؤمن من نفسه؟ قالوا: بلى، قال 
)صلى اهلل عليه وآله(: فَمْن كنت مواله فإّن علّيًا مواله، اللهّم عاد 
َمْن وااله، وانصر من نصره، وأخذل من خذله،  َمْن عاداه ووال 
وأدر احلق معه حيثما دار، اللهم هل بلغت« -  رواه كبار علماء 
العامة قبل اخلاصة يف مئات املسانيد بكتبهم املعتربة واملسندة 
منهم: )مسلم بن احلجاج يف صحيحه ج2 /325(، وإبن تيمية يف 
العقدين(  جواهر  يف  السهمودي  و)العالمة  السنة  منهاج  كتاب 
و)الفخر الرازي يف تفسريه الكبري مفاتيح الغيب( و)أبو احلسن 
تفسريه  يف  و)الطربي  النزول(  أسباب  يف  النيسابوري  الواحدي 
القرآن(،  غرائب  تفسري  يف  النيسابوري  الدين  و)نظام  الكبري(، 
يسع  ال  آخرين  وعشرات  اخلطاب(  فصل  كتابه  يف  و)البخاري 

املقال من ذكرهم مجيعٌا، ثّم نقضوا العهد وامليثاق.
اإلسالمية  لألّمة  كميثاق  بعنوانها  تنطوي  الغدير(  )بيعة  واقعة 
خصوصيتني  على  الكريم  القرآن  ودستورها  احلنيف  ودينها 
مهمتني.. األوىل: ظرفيتها وقد تزامنت مع آخر حلظات الرسالة 
الربانية اخلامتة حيث جتلت من خالهلا أرقى حقيقة وجودية أاّل 
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روائع من نهج البالغة
حكمة االختبار

املُْهَتُدوَن﴾  ُهُم  َوُأوَلِئَك  ٌة  َوَرمْحَ رَّبِِّهْم  مِّن  َصَلَواٌت 
البقرة: 155 ـ 157.

 - ملاذا االختبار اإلهلّي؟
كثرية.  حبوث  تطرح  اإلهلّي  االختبار  جمال  يف 
سبب  هو  اجملال  هذا  يف  للذهن  يتبادر  ما  وأّول 
هذا االختبار. فنحن خنترب األفراد لنفهم ما جنهله 
عنهم. يا ترى هل أّن اهلل سبحانه وتعاىل حباجة 
بكّل  العامل  وهو  لعباده،  االختبار  هذا  مثل  إىل 
عنه  خفي  شيء  هناك  وهل  واألسرار؟!  اخلفايا 

حّتى يظهر له بهذا االمتحان؟!
واجلواب على هذه التساؤل هو: إّن مفهوم االختبار 

اإلهلّي خيتلف عن االختبار البشرّي.
اختباراتنا البشرية تستهدف رفع اإلبهام واجلهل، 
واالختبار اإلهلّي قصده )الرتبية( وإيصال اإلنسان 
فيه.  املكنونة  الدفائن  بإخراج  الكمال  إىل 
اإلهلّي،  االختبار  عن  القرآن  حتّدث  ما  وكثريًا 
تفجري  أجل  من  مستمّرة  كونية  سّنة  باعتباره 
الفعل،  إىل  القّوة  من  ونقلها  الكامنة،  الطاقات 
العباد،  تربية  أجل  من  اإلهلّي  فاالختبار  وبالتالي 
فكما أّن الفوالذ يتخّلص من شوائبه عند صهره 
يف النار، كذلك اإلنسان خيلص وينقى يف خضّم 
مواجهة  على  قدرة  أكثر  ويصبح  احلوادث، 

َترِبُ  عن أمري املؤمنني عليه السالم:) ...وَلِكنَّ اهلل خَيْ
َاِهِد،  َداِئِد، وَيَتَعبَُّدُهْم ِبَأْنَواِع اجمْلَ ِعَباَدُه ِبَأْنَواِع الشَّ
ِمْن   ِ ِللتََّكربُّ ِإْخَراجًا  املََكاِرِه،  ِبُضُروِب  وَيْبَتِليِهْم 
وِلَيْجَعَل  ُنُفوِسِهْم،  يِف  ِللتََّذلُِّل  وِإْسَكانًا  ُقُلوِبِهْم، 

َذِلَك َأْبَوابًا ُفُتحًا ِإىَل َفْضِلِه، وَأْسَبابًا ُذُلاًل ِلَعْفِوه 
 نهج البالغة، اخلطبة 192 

يشري موالنا اإلمام )علّي عليه السالم( إىل حقيقة 
وسّنة إهلية جارية على الناس يف حياتهم الدنيوية، 
وهي سّنة االختبار واالمتحان، وهي حقيقة كثريًا 

ما أشار هلا القرآن الكريم.
يقول تبارك وتعاىل : ﴿َأَحِسَب النَّاُس َأن ُيرْتَُكوا 
َأن َيُقوُلوا آَمنَّا َوُهْم اَل ُيْفَتُنوَن * َوَلَقْد َفَتنَّا الَِّذيَن 
َوَلَيْعَلَمنَّ  َصَدُقوا  الَِّذيَن  اهلل  َفَلَيْعَلَمنَّ  َقْبِلِهْم  ِمن 

اْلَكاِذِبنَي﴾ العنكبوت: 2 ـ 3
من  مشتّق  املتقدمة  اآلية  يف  »يفتنون«  معنى   -
الّنار  يف  الذهب  وضع  األصل  يف  وهي  »الفتنة« 
ملعرفة مقدار خلوصه، ثّم أطلق هذا التعبري على 

كّل امتحان ظاهرّي ومعنوّي.
وْف  اخْلَ َن  مِّ ِبَشْيٍء  ﴿َوَلَنْبُلَونَُّكْم  سبحانه:  ويقول 
َوالثََّمَراِت  َواألنُفِس  اأَلَمَواِل  َن  مِّ َوَنْقٍص  وِع  َواجْلُ
ِصيَبٌة  مُّ َأَصاَبْتُهم  ِإَذا  الَِّذيَن   * اِبِريَن  الصَّ ِر  َوَبشِّ
َعَلْيِهْم  ُأوَلِئَك   * َراِجعوَن  ِإَلْيِه  َوِإنَّا  هلل  ِإنَّا  َقاُلوْا 
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فاجلماعة الذين يعيشون يف حميط ملّوث باملفاسد 
فإّن  جانب،  كّل  من  بهم  حتيط  والوساوس 
امتحانهم الكبري يف مثل هذا اجلّو والظروف، هو 
أن ال يتأّثروا بلون احمليط وأن حيفظوا أصالتهم 

ونقاءهم.
احلرمان  ضغط  حتت  يعيشون  الذين  واجلماعة 
رأس  ترك  على  صّمموا  لو  أّنهم  يرون  والفقر، 
ماهلم األصيل )اإلميان( فإّنهم سرعان ما يتخّلصوا 
من الفقر واحلرمان لكّن مثن ذلك هو فقدانهم 
والشرف،  واحلرّية  والكرامة  والتقوى  لإلميان 

فهنا يكمن امتحانهم..
يف  غرقى  ُأولئك  عكس  على  آخرون  ومجاعة 
اللذائذ والنعم، واإلمكانات املادية متوّفرة لديهم 
هذه  مثل  يف  يؤّدون  هل  ترى  الوجوه،  من مجيع 
أو سيبقون غرقى  النعم،  على  الشكر  الظروف 
واألنانية، غرقى  الذات  وحّب  والغفلة  اللذائذ  يف 

الشهوات واالغرتاب عن اجملتمع وعن أنفسهم؟!
ومجاعة منهم كاملتغّربني يف عصرنا، يرون بعض 
حّقًا،  واألخالق  والفضيلة  اهلل  عن  بعيدة  الدول 
والرفاه  املذهل  املاّدّي  بالتمّدن  تتمّتع  ولكّنها 
االجتماعي، هنا جتذب هؤالء املتغّربني قّوة خفّية 
أو سحق مجيع  النوع من احلياة  إىل سلوك هذا 
بها،   يعتقدون  اليت  واألعراف  واألصول  القيم 
وهذا  احلياة...  هذه  مثل  وجملتمعهم  هلم  ليوّفروا 

نوع آخر من االمتحان.
كّل  والشهوات،  القوية  النفسية  األمواج  وأخريًا 
منها وسيلة لالمتحان يف طريق عباد اهلل، ولكن 
الصعبة  االمتحانات  هذه  يف  لالنتصار  طريق  ال 
املستمر،  والسعي  واجلّد  الصرب  إاّل  الجتيازها 

واالعتماد على لطف اهلل سبحانه.
ذكر يف أصول الكايف يف تفسري اآلية ﴿َأَحِسَب 
النَّاُس َأن ُيرْتَُكوا َأن َيُقوُلوا آَمنَّا َوُهْم اَل ُيْفَتُنوَن﴾ 
قال:  ثّم  الذهب،  ُيفنت  »ُيفتنون كما  فيه:  يقول 

خيلصون كما خيلص الذهب.

اإلهلّي  االختبار  آخر  ومثال  والتحّديات.  الصعاب 
الصاحلة يف  البذور  ينثر  خبري،  زارع  عمل  يشبه 
من  البذور  هذه  تستفيد  الصاحلة، كي  األرض 
هذه  تصارع  ثّم  بالنمّو،  وتبدأ  الطبيعة  مواهب 
البذرة كّل املشاكل والصعاب بالتدريج، وتقاوم 
احلوادث املختلفة كالّرياح العاتية والربد الشديد 
أو  مزهرة  نبتة  ذلك  بعد  لتخرج  الالفح،  واحلّر 
أمام  حياتها  تواصل  أن  تستطيع  مثمرة،  شجرة 

الصعاب. وهذا هو سرُّ االختبارات اإِلهلية.
يقول سبحانه يف موضع آخر من كتابه العزيز: 
يِف  َما  َص  َوِلُيَمحَّ ُصُدوِرُكْم  يِف  َما  اهلّلُ  ﴿َوِلَيْبَتِلَي 
ُدوِر﴾ آل عمران 154 ُقُلوِبُكْم َواهلّلُ َعِليٌم ِبَذاِت الصُّ

بيان  يف  السالم  عليه  علّي  املؤمنني  أمري  ويقول 
ُسْبَحاَنُه  َوِإْن َكاَن   ...« سبب االختبارات اإلهلية: 
أْعَلَم ِبِهْم ِمْن َأْنُفِسِهْم، َوَلِكْن ِلَتْظَهَر اأَلْفَعاُل الَّيت 
ِبَها ُيْسَتَحقُّ الثَّواُب َواْلِعَقاُب« واآلن قارئي الكريم 
قد تتساءل هل االختبار اإلهلّي عاّم جلميع البشر أم 
أنه خاص بأفراد معينني كاألنبياء واألئمة فقط 
البشر  جلميع  عام  اإلهلي  االختبار  واجلواب:  ؟! 
والعلة يف ذلك هو أّن نظام احلياة يف الكون نظام 
تطوي  احلّية  املوجودات  وكّل  وتربية،  تكامل 
مسرية تكاملها، حّتى األشجار تعرّب عن قابلّياتها 
الكامنة باألمثار. من هنا فإّن كّل البشر، حّتى 
كي  اإلهلّي  االختبار  بقانون  مشمولون  األنبياء، 

تنجلى قدراتهم. 
شّدتها  اختلفت  وإن  اجلميع  تشمل  االمتحانات 
سبحانه:  يقول  أيضًا،  نتائجها  ختتلف  وبالتالي 
َ﴿أَحِسَب النَّاُس َأن ُيرْتَُكوا َأن َيُقوُلوا آَمنَّا َوُهْم اَل 

ُيْفَتُنوَن﴾ العنكبوت /2 .
القرآن يعرض مناذج الختبارات األنبياء إذ يقول: 

﴿َوِإِذ اْبَتَلى ِإْبَراِهيَم َربُُّه﴾ البقرة / 124.
ويقول يف موضع آخر بشأن اختبار النيّب سليمان 
ا ِعنَدُه َقاَل َهَذا ِمن  ا َرآُه ُمْسَتِقرًّ عليه السالم: ﴿َفَلمَّ

َفْضِل َربِّي ِلَيْبُلَوِني َأَأْشُكُر َأْم َأْكُفُر..﴾ 
النمل/ 40 

 - طرق االختبار
وال  ومتعّدد  متنّوع  للناس  تعاىل  اهلل  اختبار  إّن 

يقتصر على اجلانب السليّب.
وْف  اخْلَ َن  مِّ ِبَشْيٍء  ﴿َوَلَنْبُلَونَُّكْم  سبحانه:  يقول 
َوالثََّمَراِت  َواألنُفِس  اأَلَمَواِل  َن  مِّ َوَنْقٍص  وِع  َواجْلُ
ِصيَبٌة  مُّ َأَصاَبْتُهم  ِإَذا  الَِّذيَن   * اِبِريَن  الصَّ ِر  َوَبشِّ
 /155 ﴾البقرة   * َراِجعوَن  ِإَلْيِه  َوِإنَّا  هلِلِّ  ِإنَّا  َقاُلوْا 

.156
هذه اآلية الكرمية تشري إىل البالء واالختبار يف 
اجلانب السليّب، لكّن اآلية التالية تعّمم االختبار، 
َوَنْبُلوُكم  املَْوِت  َذاِئَقُة  َنْفٍس  ﴿ُكلُّ  تعاىل:  يقول 
رْيِ ِفْتَنًة َوِإَلْيَنا ُتْرَجُعوَن﴾ األنبياء / 135. رِّ َواخْلَ ِبالشَّ
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نظن  ال  أن  فينبغي  عّدة،  جهات  من  واالهتمام  بالنظر  جديرة  الغدير  قضية 
أن عيد الغدير كباقي األعياد، على الرغم من أن لكل األعياد اإلسالمية 
أبعادها الرمزية ومعانيها فضال عن مضامينها، ولكن ليس مبقدار ما لعيد 
اليت  اجلهة  القضية يف  هذه  أبعاد  أحد  ويتبلور  ومضامني،  معان  من  الغدير 
يتخذها اإلسالم، واملسار الذي تنتهجه احلركة اإلسالمية، إّنها مسألة الوالية، 
واإلميان باإلمامة ونصب اإلمام من قبل الرسول حممد )صّلى اهلل عليه وآله(  
ومن قبل اهلل تعاىل، و لو نظر املسلمون هلذه احلادثة بعني البحث والتحقيق، 
لصّدق اجلميع أن خطوته« )صّلى اهلل عليه وآله( العظيمة هذه وهو يف طريق 
العودة من احلج ويف وسط الصحراء ويف السنة األخرية من عمره الشريف ، 
مبا كان هلا من مقدمات متوالية، وذكره )صلى اهلل عليه وآله( اسم أمري 
املؤمنني )عليه السالم( وطرحه بالقول: »َمْن كنت مواله فهذا علي مواله« ليس 
هلا من معنى سوى تعيني خط احلكومة والوالية يف اإلسالم بعد رحيله )صلى 
اهلل عليه وآله(، فهذا هو معناها مما يدّل على أّن قضية احلكومة والسلطة 
يف اإلسالم ليست جمرد أن تتوىل قوة معينة رئاسة اجملتمع اإلسالمي وتتحلى 
بالكفاءة إلدارة حياة الناس بنحو منظم و منضبط، بل إّن احلكومة يف الرؤية 
اإلسالمية تعين اإلمامة، واملقصود بها قيادة اجلسم والقلب معًا، ألّنها ليست 
للناس  اليومية  الدنيوية  احلياة  وإدارة  باألجسام،  والتحكم  السيطرة  جمرد 
فحسب، بل هي إدارة القلوب أيضًا، وأخذ األرواح واألنفس إىل حيث الكمال 
واالرتقاء مبستوى األفكار واملعنويات، وهذا ما يرنو إليه اإلسالم الذي ظهر 
ألجل إدارة حياة البشرية يف الدنيا واآلخرة على يد النيب)صّلى اهلل عليه وآله(  
ومن بعده موالنا أمري املؤمنني )عليه السالم(، ونستدل على ذلك من قوله )صلى 
اهلل عليه وآله(  يف غدير خم: » ألست أوىل باملؤمنني من أنفسهم؟ قالوا: بلى يا 
رسول اهلل، فقال: )َمْن كنت مواله فهذا علي مواله، الّلهم واِل َمْن وااله، وعاِد 
من عاداه،  وأحب َمْن أحّبه، وابغض من أبغضه، وانصر َمْن نصره، واخذل َمْن 
خذله، وأدر احلّق معه حيث دار( فكان تنصيب أمري املؤمنني )عليه السالم( 
خليفة من بعده )صلى اهلل عليه وآله( بأمر من اهلل، وذلك يف قوله تعاىل: )يا 
أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن مل تفعل فما بلغت رسالته واهلل 
يعصمك من الناس(، فهذه اآلية الشريفة هي أسطع وأدل برهان على أهمية 
وخطورة األمر الذي ألقي على عاتقه )صلى اهلل عليه وآله(، والذي يعد مساويًا 
للرسالة يف األهمّية وموجبًا ليأس الكفار وأعداء اإلسالم من اإلضرار بالدين 
ـ . ـ واقعة الغديرـ  وهذا هو البعد العقدي الذي جتسد يف هذه الواقعة املباركةـ 

خديجة عبداهلل كاظم

البعد العقدي
 لواقعة الغدير الغرّاء
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أ . م . د أمل سهيل الحسيني
كلية الرتبية املختلطة / جامعة الكوفة

الجنس  إنها لخّصت مسرية  القول:  القرآني بل نستطيع  القصص  أعظم  السالم( من  )عليه  ادم  أبينا  قصه 
البشري على األرض, هذه القصة التي ٌذكرت يف القرآن الكريم بسبع مواطن، فقد ذكرت يف سورة البقرة يف 
اآليات) 34 - 39(، كما وردت يف سورة األعراف اآليات)11- 24(، كما ٌذكرت يف سورة الحجر يف اآليات 
)28 - 34(, كذلك وردت يف سورة اإلسراء يف اآليات )61 - 65(, ثم ذكرت يف سورة الكهف )50( أما 
يف سورة طه فقد ٌذكرت  يف اآليات )115 - 123(, واخريًا يف سورة ص يف اآليات )71 - 85(، ولعل هذا 
التأكيد يٌهدف منه : بيان شخصية اإلنسان ومقامه ومنزلته بني كائنات األرض وبعث روح الشكر والحمد فيه، 
لذلك أراد املوىل التفكر يف حياة أبينا وأبنائه من بعده بل يف تاريخ البشريه جمعاء، فقال تعاىل )َفاْقصُِص 
رُوَن( )األعراف: 176( فهذا التفكر الذي دعتنا إليه اآلية املباركة إنّما لنعترب من حياة  اْلَقصَصَ َلعَلَّهُمْ يَتََفكَّ
اآلخرين حتى ال يقال: أّن التاريخ يعيد نفسه مرتني بل ليقال : إّن اإلنسان يكرر غباءه مرتني؛ ألّن مَنْ ال يأخذ 

العرب من حياة اآلخرين إنما هو لغباءة لغباء يف نفسه

قصة نبّينا آدم..
 الدروس والعرب
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وأمورًا  وذلك  هذا  منه  يراد  التفكري  هذا  لعّل  أو 
اخرى منها:

1- إخبار بين آدم بقصة العداوة بني آدم وإبليس
2- إخبار اهلل تعاىل بين آدم مبا جرى على أبويهما 

من شؤوم املعصية وخمالة األوامر. 
3- إمّنا خلق اهلل آدم لتعمري األرض وتنفيذ أوامر 
اهلل تعاىل باإلهلام أو بالوحي و تلقني ذريته وهو مراد 
اهلل من هذا العامل األرضي )التحرير والتنوير / ابن 

عاشور / 1/ 399( 
أصاب  وإغواء  سوء  أول  العورة  اكتشاف  إن   -4
اإلنسان من قبل الشيطان ) ارشاد العقل السليم / 

أبو السعود العمادي / 3/ 222( .
وهذا التأكيد القرآني على أخذ العربة من تاريخ 
املاضني من األمور اليت أكدت عليها الُسنة املطهرة 
أيضًا، فقد روي يف األثر عن رسول اهلل )صلى اهلل 
عليه وآله( قوله : )أغفل الناس َمْن مل يتعظ بتغري 
الدنيا من حال إىل حال ( ) سفينة البحار2/ 146( 

.
فظاهر القرآن مع السُنة يف هذا التأكيد على هذا 
على  كدليل   – العرب  أخذ  على  التأكيد  أي   –
يتأثرون  ال  اجملتمع مناذج  وجود هكذا مناذج يف 
بعض  باستثناء  بها،  يعتربون  وال  موعظة،  بأية 
الذين يعتربون من آثار املاضني املعرّبة فهي تهزهم، 
ناصر  )األمثل/  حياتهم  مسري  تغري  ما  وكثريًا 

مكارم الشريازي  218/8( .
أبينا  فقصة  بشيء،  نعترب  ان  من  البد  كان  وإن 
أدم )عليه السالم( أوىل باالعتبار من كل القصص 
فهي احملور وهي البداية، وهي تقرير قرآني واضح 
فكل  مكانته،  وعظمة  اإلنسان  لشرف  صريح 
بعد اكتمال خلقِه  له  بالسجود  يؤمرون  املالئكة 
)َوِإْذ ُقْلَنا ِلْلَماَلِئَكِة اْسُجُدوا آِلَدَم َفَسَجُدوا( )البقرة 
: 34(، ولكن هذا األمر – األمر بالسجود- متى 
صدر ؟ القرآن يقول صدر مباشرة بعد نفخ الروح 
فيه، و الدليل قوله تعاىل )َفِإذا َسوَّْيُتُه َوَنَفْخُت ِفيِه 
:29(، من  َلُه ساِجِديَن( )احلجر  َفَقُعوا  ُروِحي  ِمْن 
هنا يتبنّي أّن خلقه قد مر مبراحل عظيمة وعديدة 
لتكون املرحلة األخرية إيالج الروح الذي به أصبح 
هذا املوجود الئقًا خلالفة اهلل على األرض، واملؤهل 
هلذا الشوط الكبري يف التكامل وتربية أبناء عظام 

كاألنبياء .
فكانت  آدم  أبينا  خلق  مراحل  عن  حدثنا  القرآن 
ست مراحل كانت مرحلة إيالج الروح اخرها وهذه 

املراحل الست هي :-
َمَثَل  )ِإنَّ  املرحلة األوىل : مرحلة الرتاب قال تعاىل 
ِعيسى ِعْنَد اهلِل َكَمَثِل آَدَم َخَلَقُه ِمْن ُتراٍب ُثمَّ قاَل 

َلُه ُكْن َفَيُكوُن( ) آل عمران : 59(

املرحلة الثانية : مرحلة الطني اللني : قال عنها تعاىل 
)الَِّذي َأْحَسَن ُكلَّ َشيْ ٍء َخَلَقُه َوَبَدَأ َخْلَق اإِلْنساِن ِمْن 

ِطنٍي( ) السجدة :7(.
تعاىل:  قال  الالزب   الطني  :مرحلة  الثالثة  املرحلة 
)ِإنَّا َخَلْقناُهْم ِمْن ِطنٍي الِزٍب( )الصافات:11( الطني 

الالزب أي: شديد التماسك.  
الرابعة : مرحلة احلمأ املسنون قال تعاىل  املرحلة 
ِمْن  َبَشرًا  خاِلٌق  ِإنِّي  ِلْلَمالِئَكِة  َربَُّك  قاَل  )َوِإْذ 
احلمأ   )28  : )احلجر  َمْسُنوٍن(  ٍإ  مَحَ ِمْن  َصْلصاٍل 
: هو الطني لكنه تغريت رائحته و شكله وأصبح 
غري مستحبة ال تطاق، املسنون ما صب عليه املاء 
حتى خلص عن األجزاء الصلبة ) تفسري ابن عربي 

البن عربي 1/ 377(  
كالفخار,  الصلصال  مرحلة  اخلامسة:  املرحلة 
اِر(  َكاْلَفخَّ َصْلصاٍل  ِمْن  اإِلْنساَن  )َخَلَق  تعاىل:  قال 
)الرمحن:14( وهي املرحلة اليت يكون فيها الطني 
الطني  وهو  صوتًا،  أخرج  عليه  ضرب  إذا  الذي 
اليابس والذي مل يطبخ، فإنه من يبسه له صلصة 
إذا حّرك ونقر كالفخار ) تفسري الطربي / للطربي 

  )220 /23 /
املرحلة السادسة: هي مرحلة نفخ الروح قال تعاىل 
وهذه  )التحريم:12(  ُروِحنا(  ِمْن  ِفيِه  )َفَنَفْخنا 
بقية  عن  البشري  اجلنس  متيز  اليت  هي  املرحلة 
يوجد خملوق  وال  الكوكب  هذا  على  املخلوقات 
على هذا الكوكب له روح غري اإلنسان قال تعاىل 
للمالئكة )َفِإذا َسوَّْيُتُه َوَنَفْخُت ِفيِه ِمْن ُروِحي َفَقُعوا 

َلُه ساِجِديَن( ) احلجر :29(    
السجود كانت  أن علة  املفسرون على  وقد امجع 
آلدم لشيء فيه مفقود يف املالئكة مجيعًا، أال وهي 
الروح اليت ال ميتلكها املالئكة؛ كونهم يعيشون 
بال روح بل بنفس مالئكية غري النفس اإلنسانية, 
)التحريم  ُروِحنا(  ِمْن  ِفيِه  )َفَنَفْخنا  تعاىل  قوله  أّما 
وقمة  لالنسان  اإلهلي  التشريف  قمة  فذلك   )12:

التكريم هلذه الروح اليت هي من خلق اهلل .
)عليه  آدم  أبينا  عن  القرآن  حتّدث  هكذا  إذًا، 
السالم( وعن تكرميه وعن تفضيله على سائر َمْن 
خلق وقد ُذكر اسم أبينا أدم يف القران الكريم 
)29( مرة احتفاًء به و بذريته اليت نسيت قصة اخللق 
هذه، ونسيت العداء املتجذر بينها و بني الشيطان، 
ذلك املتغطرس الذي رفض االنصياع لألوامر اإلهلية 
فصار عدوًا الدم و ذريته فيما بعد )َقاَل َأْنِظْرِني ِإىَل 
َيْوِم ُيْبَعُثوَن )14( َقاَل ِإنََّك ِمَن املُْنَظِريَن )15( َقاَل 
َأْغَوْيَتيِن أَلَْقُعَدنَّ هَلُْم ِصَراَطَك املُْسَتِقيَم )16(  َفِبَما 
ُثمَّ آَلَِتَينَُّهْم ِمْن َبنْيِ َأْيِديِهْم َوِمْن َخْلِفِهْم َوَعْن َأمْيَاِنِهْم 
  )17( َشاِكِريَن  َأْكَثَرُهْم  ُد  جَتِ َواَل  اِئِلِهْم  مَشَ َوَعْن 

)األعراف :17-14( 

أمجع املفسرون على 
أن علة السجود كانت 
آلدم لشيء فيه مفقود 
يف املالئكة مجيعًا، 

أال وهي الروح اليت ال 
ميتلكها املالئكة ؛ 

كونهم يعيشون بال روح 
بل بنفس مالئكية غري 

النفس االنسانية,

alwelayh.com
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مرة  الشيطان  إىل  آدم  بين  يسّلم  مل  تعاىل  لكّنه 
واحدة بل وهبهم لوازم الدفاع عن أنفسهم، فوهبهم 
منيعًا  قويًا  سدًا  توِجد  ان  اليت ميكن  العقل  قوة 
النقية،  الفطرة  لإلنسان  وجعل  وساوسه،  وجه  يف 
وحب التكامل يف باطنه كعامل فعال من عوامل 
اخلريات  تلهمه  اليت  باملالئكة  أيده  ثم  السعادة، 
الشيطان،  وساوس  عن  مبنأًى  يعيش  أن  أراد  إذا 
َربَُّنا  َقاُلوا  الَِّذيَن  وقد صرح تعاىل بذلك بقوله )ِإنَّ 
اُفوا  ُل َعَلْيِهُم املَاَلِئَكُة َأالَّ خَتَ اهللَُّ ُثمَّ اْسَتَقاُموا َتَتَنزَّ
ُتوَعُدوَن(  ُكْنُتْم  الَّيِت  نَِّة  ِباجْلَ َوَأْبِشُروا  َزُنوا  حَتْ َواَل 
لتقوية معنوياتهم  تنزل عليهم  :30( فهي  ) فصلت 
بإهلامهم ألوان البشارات والتطمينات ) ظ: األمثل / 

ناصر مكارم الشريازي /322/4( .
آدم  أبينا  الرحلة يف عامل قصة  هذه  وبعد  واخريًا 
)عليه السالم( وصراعه مع الشيطان ما الذي أفدناه 

من هذا كله ؟؟
بالتأكيد أفدنا أشياء كثرية نقف على بعض مما 

جاد به القلم :-
تفجر  و  اإلنسان  قوة  أّن  تعّلمنا  آدم  من قصة   -1
حينما  إاّل  تتفجر  وال  تتأهب  ال  الكامنة  طاقاته 
حتريك  إىل  يؤدي  العدو  فهذا  قويًا،  عدوًا  يواجه 
طاقات اإلنسان وبالتالي إىل تقّدمه و تكامله؛ لذا 
العامل حضارة  تظهر يف  )توينيب(: )مل  العامل  قال 
راقية إال بعد تعرض  شعب من الشعوب إىل هجوم 
خارجي قوي وهذا اهلجوم يؤدي إىل تفجري النبوغ و 
)األمثل /  الكفاءات، ليصنع مثل هذه احلضارة، 
وجود  وعليه   )145 الشريازي /1/  ناصر مكارم 
لألفراد  يسبب ضررًا  ال  البشر  حياة  يف  الشيطان 
نظام  منظار  يف  احلق،  طريق  ولطالب  املؤمنني، 
اخلليقة، بل إنه وسيله لتقدمهم و تكاملهم، بل إن 

التطور يتم من خالل صراع األضداد .
2- كذلك تعلمنا من قصة أبينا أدم أن الغرور وحب 
بأسرار  وجهله  إبليس  على  سيطرا  اللذين  النفس 
اخلليقة  أنسياه بركات الرتاب الذي هو منبع كل 
الروح اليت  خري و بركة، بل جتاهل إشراقة تلك 
أودعها الرب يف آدم، ومن هنا هوى من ذلك املقام 
املرموق بعد أن أصبح غري الئق ألن يكون يف درجة 
َفاْخُرْج  )َقاَل  اإلهلي  األمر  فجاءه  ومعهم  املالئكة 
ِمْنَها َفِإنََّك َرِجيٌم( )احلجر: 34(، كذلك حنن بنو 
التكريم اإلهلي ألن نكون يف  بعد  آدم معّرضون 
إبليس  شخصية  تقمصنا  حنن  إن  سافلني  أسفل 
اللعني وغّرتنا احلياة الدنيا وغّرنا باهلل الغرور؛ ألن 
تلك  محلنا  سبب  كان  إمنا  لنا  اإلهلي  التكريم 

الروح اليت تسامت عن كل ماهو فتنة .
3- كذلك تعلمنا أّننا جيب أن ال نسمع كل ما 
يقال، بل ال نغرت باملظاهر اخلداعة، فالذئاب كثرية 

بهيئة  يأتون  واحلاقدون  الوعاظ،  ثياب  ترتدي  ما 
الناصحني، فابليس اخرجك يا ابتاه من اجلنة بقوله  
َأُدلَُّك َعَلى  َآَدُم َهْل  َيا  ْيَطاُن َقاَل  ِإَلْيِه الشَّ )َفَوْسَوَس 

ْلِد َوُمْلٍك اَل َيْبَلى ( )طه:120(  َشَجَرِة اخْلُ
الناس ال ميكن  الكثري من  أّن  تعّلمنا  ايضًا   -4
إرضائهم مهما حاولنا معهم، فإبليس )لعنه اهلل( مل 
يرض عن اهلل سبحانه تعاىل، فكيف يرضى الناس 

عن الناس يف أرضه .
5- من قصتك يا أبانا تعّلمنا أّن بعض الناس مرضى 
ال حيتاجون إىل أسباب ليكرهونا؛ فباألمس إبليس 
أكل  حسد  سوى  شيئًا  له  فعلت  وما  كرهك 
أمراض  من  فتكًا  أشد  القلوب  أمراض  ألن  قلبه 
األجساد، فاحلسد هو الذي طرد إبليس من رمحة 

اهلل وهو الذي دفع ابنك ليقتل اخاُه .
6- كذلك من قصة ابنك قابيل و صراعه مع أخية 
هابيل وكيف قتل أخاه و تركه يف العراء بال دفن، 
تعلمنا أن ال حتتقر من خلق اهلل احدًا، فغراب صغري 

عّلمه كيف يدفن املوتى .
7- َحَكت قصتك يا أبانا  صراع احلق مع الباطل 
بني  الصراع  أن  فتعلمنا  البسيطة،  هذه  وجه  على 
زمان  كل  يف  نفسه  وهو  قديم  والباطل  احلق 

ومكان , لكنه جنودهما من يتغري . 
هابيل  أخيه  مع  قابيل  ابنك  فعله  ما  كذلك   -8
مآربهم،  لبلوغ  شيء  أي  يفعلون  بعضًا  أن  علمنا 
فأحدهم قتل أخاه ألجل امرأه وآخر قتل أباه ألجل 

مال و آخر ...... إىل اخر الدهر .
9- من حوارك مع الشيطان عندما أراد إخراجك 
ْلِد  اخْلُ َشَجَرِة  َعلى  َأُدلَُّك  )َهْل  لك  قال  جنتك  من 
رذيلة  ميرر  أن  أراد  من  أن  تعّلمنا  َيْبلى(  ال  َوُمْلٍك 
ًغري امسها، فباألمس صارت شجرة املعصية, شجرة 
اخللد وملك ال يبلى واليوم صار الربا فائدة واخلمر 
الشذوذ اجلنسي صار مثليه،  و  مشروبات روحية، 
األمن،   جملس  صار  واالحتيال  النصب  وجملس 

الدول املنحازة صارت دول عدم احنياز .
العمر  أّن  قصتك  من  تعّلمنا  أبانا  يا  وأخريًا   -10
على  عاش  مهما  اإلنسان  وأن  حد  فله  طال  مهما 
ظهر األرض فنهايتُه يف بطنها )ِمْنَها َخَلْقَناُكْم َوِفيَها 
ِرُجُكْم َتاَرًة ُأْخَرى( ) طه: 55(  ُنِعيُدُكْم َوِمْنَها خُنْ
وأنك قد عشت ألف عام ثم مضيت إىل قربك، فال 
اَلِل  خلود إال لوجه الكريم )َوَيْبَقى َوْجُه َربَِّك ُذو اجْلَ
َواإْلِْكَراِم ( )الرمحن : 27(، ليس هذا فقط يا ابانا 
فنحن يف كل يوم نكتشف أننا نتعلم شيئًا جديدًا 
من قصتك كنا جنهله ؛ ألن قصتك اختزلت صراع 
البشرية إىل يوم القيامة، فال ندري ما سنتعلم غدًا؟ 
وماذا سوف نكتشف من عضات وعرب من قصتك 

اخلالدة .

تعلمنا من قصة ابينا أدم 
ان الغرور وحب النفس 

اللذين سيطرا على 
ابليس و جهله بأسرار 

اخلليقة  انسياه بركات 
الرتاب الذي هو منبع 
كل خري و بركة، 

بل جتاهل اشراقة تلك 
الروح اليت اودعها الرب 

يف ادم

تعلمنا من قصتك 
ان العمر مهما طال 
فله حد وان اإلنسان 
مهما عاش على ظهر 

االرض فنهايتٌه يف 
بطنها )ِمْنَها َخَلْقَناُكْم 
َوِفيَها ُنِعيُدُكْم َوِمْنَها 
ِرُجُكْم َتاَرًة ُأْخَرى( خُنْ

 )طه: 55(
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إعداد:
احمد الكعبي عمــالق مـن عمـالقة كربــالء

قصائد بخط شاعرها
الشاعر عباس الرتجمان

من شهداء املنرب الحسيني
الشيخ سلمان الشافعي

)1342-1408 هـ(

الرادود الحسيني
املال ياس السعداوي )1929-

2012م(



عمــالق مـن عمـالقة كربــالء

وقد  مكان،  كل  يف  بالبنان  إليه  ُيشار  الكعيب  عبدالزهراء  الشيخ  واملرحوم  عييّن  فتحُت 
اشتهر عند اجلميع بأمرين: جمالسه احلسينية من جهة، وبأعماله اخلريية من جهة أخرى.
كان عمالقًا من عمالقة مدينة االمام احلسني )عليه السالم( كربالء، وكان ُيضرب به 

املثل يف كثري من األمور، ومنها مثاًل: 
من  وُأذيع  فيه،  موّفقًا  كان  الذي  اإلمام  ملقتل  وتالوته  السالم،  عليه  احلسني  آالم  محله 
اإلذاعة العراقّية، وجاءت ألوف الربقّيات تطالب بإعادة قراءة املقتل، وإذا أخذنا بعني االعتبار 
الظروف اليت كانت حاكمة يف ذلك اليوم، فإن مثل هذا العمل كان يعترب اجنازًا كبريًا يف 
دفع قضية اإلمام احلسني )عليه السالم( إىل مستوى أرفع مما كانت عليه يف أوساطنا يف 

العراق.

بقلم: مساحة السيد هادي املدّرسي
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إاّل  أكن  مل  وأنا  يدي،  وقّبل  فاحننى  وصافحته، 
العمر  تلميذ من تالمذته، وكنت من حيث  جمّرد 
أصغر منه بكثري وكأنين ولده، ومن حيث املقام 
أعلم،  كان  العلم  حيث  ومن  أرفع،  مقامه  كان 
لكنه احننى وقّبل يدي، وكلما حاولت أن أمسكها 
ما استطعت، فحاولت أن أقّبل يده، فامتنع عن ذلك 
بعمامته  يركض  وبدأ  يده،  يسحب  أن  واستطاع 

وشيبته حتى ال أقّبل يده.
 كان يقول إذا رأيت بعض السادة جيلسون أمامي 
احلسن  لإلمام  حدث  ما  أتذكر  املنرب  فوق  وأنا 
معاوية  كان  حينما  عليهما،  اهلل  سالم  واحلسني 
عليه  اهلل  سالم  املؤمنني  أمري  ويسّب  املنرب  يصعد 

وهما حاضران أمامه يف اجمللس.
املسؤولية  يتحملون  الذين  من  أيضًا  الشيخ  كان 
عبدالكريم  أّن  ذلك  ومن  منقوصة،  غري  كاملة 
قاسم أصدر يف مّده من الزمن حكم قانون األحوال 
ختالف  مواد  القانون  ذلك  يف  وكان  الشخصية، 
شرع اهلل، فذهب إليه الشيخ مع بعض العلماء ملنعه 

من إصدار ذلك القانون.
وهكذا فقد كان نهيه عن املنكر جزًء من حياته 
حاجة  طالب  رأى  فإذا  الشارع  يف  ميشي  اليومّية، 
وأوصله  بيده  أخذ  أعمى  رأى  وإذا  حاجته،  قضى 

إىل مأمنه.
وكان ينهى َمْن يراه على معصية اهلل عن املنكر، مل 
يكن يهتم مبا حيدث له، وهو مستمر يف عمله هذا 
على مستوى عاّمة الناس وعلى مستوى املسؤولني، 
املنكر  عن  وينهاههم  إليهم  يذهب  كان  حيث 
وجيتمع بهم، ولذلك فقد تعّرض عّدة مرات لالعتقال 
والتعذيب، ومبا أّن امسه كان )عبدالزهراء(، ألّنه 
ولد يف يوم والدة السّيدة الطاهرة فاطمة سالم اهلل 
عليها، فكأّنه كان يتوقع وفاته مزامنة لذكرى 
وهذا  أيضًا،  السالم(  )عليها  الزهراء  فاطمة  وفاة 
ما حدث فقد ُسقي الّسم على يدي جالوزة صدام، 

ومات يف يوم وفاة الصديقة الطاهرة.
من  عرفنا  مبا  خلد  التاريخ،  يف  الشيخ  َخُلد  لقد 
أعلم،  بها  فاهلل  عنها  نعرف  ال  اليت  أّما  أعماله، 

وجزاءه على ذلك أكثر.    

الرّب  أصحاب  من  الشيخ  كان  ذلك  إىل  إضافة 
علي  الشيخ  صديقي  لي  نقل  الصاحلة،  واألعمال 
أيام  عشرة  الشيخ  مع  قرأ  أّنه  اهلل  حفظه  حيدر 
العاشرة  الليلة  يف  خارج كربالء،  حسينّيًا  جملسًا 
حينما أمت اجمللس جاءه صاحب احلسينية وأعطاه 
ظرفًا فوضعه يف جيبه، يقول مبجرد أن خرجنا من 
احلسينية، جاء إليه صاحب حاجة وتكّلم معه يف 

أذنه، فأخرج الشيخ الظرف وأعطاه إياه وذهب.
قلت له: شيخنا كم كان؟

قال: املقدار نفسه.
قلت: هاّل حسبت املبلغ؟

قال: الذي أعطيته له ال يضّيع احلساب.
كان  الكثري،  لديه  كان  األعمال  هذه  وأمثال 
خممورًا،  رجاًل  فريى  الشارع  يف  ميشي  أحيانًا 
فكان يطلب منه النقود اليت يف جيبه، أو الوثائق 
اليت عنده، ثم يسأله عن عنوان بيته ويأتي به إىل 
السكر،  من  توقظه  يصفعه صفعة  ثم  داره،  باب 
البيت،  أصحاب  إىل  ودائعه  من  أخذ  ما  يعطي  ثم 
ألّن كثريين كانوا إذا شربوا اخلمر، وطار العقل 
من رؤوسهم، يأتيهم اللصوص ويسرقون منهم ما يف 
جيوبهم، كان هذا األمر معروفًا عند الشيخ، مل 
وقد  اخلمر  وشرب  سكران  هذا  أن  يقول  يكن 
ارتكب احلرام فلنرتكه وشأنه، بل كان يرى أّن 
الرجل  أموال  بّد من حفظ  عائلته ال ذنب هلا، وال 
هذا  يف  بعملني  يقوم  كان  فإّنه  وبذلك  ووثائقه، 

اجملال:
ويسّلمها  ووثائق  أموال  األول حيتفظ مبا عنده من 

ألهله.
عن  النهي  يف  درسًا  يعطيه  كان  الثاني  واألمر 

املنكر بصفعته تلك.
 كان مساحة الشيخ يف كّل ليلة بعد إمتام صالة 
)عليه  احلسني  اإلمام  صحن  يف  والعشاء  املغرب 
حاجة،  يطلب  بعضهم  الناس:  إليه  ويأتي  السالم( 
أو  ساعتني  ويستمر  مسألة،  عنده  اآلخر  وبعضهم 

أكثر يف بعض األيام وهو يقضي حاجات الناس.
 كّنا نلتقي يف كربالء أغلب األيام بسماحة الشيخ 
خاّصة  منها،  ونستفيد  عاشوراء  وأيام  يف جمالسه 
قراءة املقتل يف يوم عاشوراء، والذي كان حيضره 
األلوف، ثّم التقيت به عّدة مرات يف البحرين، فقد 

كان يأتي إلحياء مراسم حمّرم احلرام.
املطار الستقباله،  إىل  ذهبنا  مرة  أول  وأتذكر يف 
اهلل  رسول  أوالد  حيرتم  الشيخ  أّن  أعرف  وكنت 
من  أحٌد  حضر  إذا  وأّنه  وآله(،  عليه  اهلل  )صّلى 
بأن  إليه  يشري  أمامه  وجلس  جملسه  يف  )السادة( 
ال  وأن  عليه،  ويتكئ  احلائط  جنب  إىل  جيلس 
يقبل  ال  كان  وإذا  للسّيد،  احرتامًا  أمامه  جيلس 
ويقول:  شخصيًا،  وخياطبه  حديثه،  عن  يسكت 
سيدنا تفضلوا هنا، قريب من املنرب، كنت أعرف 
ذلك عنه، لكن حدث يف استقبالنا له أمر أخجلين 
يف وقته، وما زلت أتذكر ذلك املوقف منه، فعندما 
خرج من البوابة إىل مكان استقبال الناس عانقته 

كان نهيــه عــن املنكــر جــزًء 
مــن حياتــه اليومّية، ميشــي يف 
الشــارع فــإذا رأى طالــب حاجــة 
قضــى حاجتــه، وإذا رأى أعمــى 

أخــذ بيــده وأوصلــه إىل مأمنه

اشــتهر عند اجلميــع بأمرين: 
جمالسه احلســينية من جهة، 
وبأعمالــه اخلرييــة مــن جهة 

أخرى.
ــة  ــن عمالق ــًا م كان عمالق
مدينــة االمام احلســني )عليه 
وكان  كربــالء،  الســالم( 

ُيضــرب بــه املثــل يف كثــري
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    درس يف املدارس الرمسية )مدرسة العرفان اإلبتدائية( 
والده  مع  احلرة  األعمال  مزاولة  إىل  اجته  ذلك  بعد 
السعداوي لطلب الرزق ولسوء الظروف املعيشية يف ذلك 

الوقت.
املتميز  بأدائه  مباشرًا  تأثريًا  بوالده  ياس  املال  تأثر      
وقوة الصوت وحسن السلوك رافق والده يف إحياء اجملالس 
احلسينية يف موسم حمرم وصفر من كل عام حتى إذا 
بلغ العاشرة من عمره املبارك رقى املنرب احلسيين ليكون 
يف عداد الرواد من خدمة أهل البيت)عليهم السالم( وقد 
ُدعي إىل عدة مواكب يف طويريج من أبرزها موكب آل 
بو عنرب وموكب الشبيبة وموكب آل بو عبود وموكب 
عزاء احلمالني بعد ذلك ُدعي إىل بغداد العاصمة) موكب 
أهالي طويريج( املقيمني يف الشواكة وقرأ يف الديوانية 
ويف احللة الفيحاء وغريها من احملافظات من أهم اجملالس 
اليت تشرف بالقراء فيها يوم العاشر من احملرم بعد عزاء 
رگضة طويريج على منرب سيد الشهداء )عليه السالم( يف 
الصحن احلسيين الشريف وقد اشرتك يف قصيدة )اخليل 
اغرت واخليم مگصودـها( مع الرادود القدير املرحوم الشيخ 
الصحن  يف  قرأ  وكذلك  الطويرجاوي  النويين  جاسم 
)صلى  األعظم  الرسول  وفاة  مبناسبة  الشريف  احليدري 

اهلل عليه وآله( لعزاء أهالي طويريج.
الناس،  والسعي يف قضاء حوائج  والطيب  بالعفوية  متيز 
عمري  من  الثاني  العقد  يف  اهلل(  )رمحه  عاشرته  أني 
عندما كان جيلس يف باب دارنا يف اهلندية يف منتصف 
التسعينات من القرن املنصرم وقد رأيت منه حنان األب 
صاحب  وكان  والكرم  اإلحسان  وصاحب  الرؤوف 
ابتسامة وتواضع للكبري والصغري يف تعامله وال يتكلم 

على شخص إاّل باخلري وان كان عدوه.
    تعامل مع رموز الشعر الشعيب احلسيين منهم الشاعر 
أبو  إبراهيم  والشيخ  املرشد  األمري  عبد  الشيخ  املعروف 
زيارة  وهاب  واملال  النجفي  القصاب  هادي  والشيخ  شبع 
اهلنداوي والشيخ كاظم منظور الكربالئي واحلاج هاتف 
عودة الكفري احلسناوي واألستاذ سعدي املصور وغريهم 

الكثري من األدباء والشعراء.
    ُعرف يف جمالسه احلسينية قراءة القصائد اإلجتماعية 
والظاملني  اجلائرين  للحكام  نقد  فيها  اليت  والسياسية 
تأثري  فكان  وشعوبهم  جمتمعاتهم  يراعون  ال  الذين 
تلك  ومن  وحمبيه  متابعيه  نفوس  يف  واضحًا  قصائده 
القصائد االجتماعية اهلادفة للشاعر الكبري املرحوم عبد 

األمري املرشد.

ريض ريض وتــــــــــــــــروه        من آدم صرنه وحـــــــــوه
جم ناصي األصبح عالي        وجم عالي األصبح جوه

وقصيدة أخرى يقول يف مطلعها: 

الرادود الحسيني

املال ياس السعداوي 
)1929-2012م(

اهلنداوي  السعداوي  عباس  بن  خصري  املال  ابن  ياس  املال  هو 
)مدينة طويريج(  اهلندية  ولد يف قضاء  )أبو ساطع(،  ويكنى 
عام 1929م، نشأ وترعرع يف كنف والده املال خضري السعداوي 
وكان  طويريج  يف  احلسيين  واملنرب  اإلنشاد  رموز  من  يعد  الذي 
يسكن يف ملة السيد حسني احمللة املعروفة بكثرة مواكبها 
والرتبية  حسينية  النشأة  كانت  لذلك  الكبرية  وحسينياتها 

منربية.
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قصائد خبط شاعرها

كتبت هذه القصيدة يف والدة أبي الفضل العباس 
)عليه السالم(

الشاعر 
عباس الرتجمان

واملفكر مسع         صاح صوت العدل   
توجيه للمجتمع يا مسلمني  ثورة حسني  

    اعتقل من قبل حكومة البعث الصدامي املقبور 
النفسي  التعذيب  أنواع  فيها  القى  اعتقاالت  عدة 
واجلسدي رغم كرب سنِّ )رمحه اهلل(، وكان آخر 
اعتقال له قضى فيه وقتًا طوياًل إىل أن خرج وهو 
أعدم  وقد  بصعوبة  إال  التحدث  يستطيع  ال  معاق 
1986م  عام  وشقيقته  ياس  حممد  الشهيد  ولده 
يد حكومة  على  األبرار  الشهداء  بركب  والتحقا 
البعث الصدامي الكافر الذي حكم العراق بالنار 

واحلديد.
مع  معاناة  بعد  2012م  عام  السعداوي  تويف      
إىل  ظالمته  رافعًا  اجلسدي  التعذيب  وآثار  املرض 
الباري عّزوجّل  ورسوله األعظم وآله األطهار )عليهم 

الصالة والسالم( ودفن يف كربالء املقدسة.
أعقب ثالثة أوالد وست بنات وولده البكر)ساطع( 
والسري  القراءة يف جمالس طويريج  على  القدرة  له 

على نهج والده وجده )رمحهما اهلل(.
سيبقى املال ياس السعداوي شاهدًا وشهيدًا للكلمة 
الصعوبات  رغم  احلسيين  اجلمهور  أمام  احلقة 

والتغرّيات.
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هو الشيخ الشهيد اخلطيب سلمان ابن الشيخ والي بن ستار بن شبيب الشافعي، ولد عام )1342هـ( 
يف ناحية العباسية من توابع مدينة الكوفة، وتعلم القراءة والكتابة على يد والده املرحوم اخلطيب 

الشيخ والي، وعلى يده أخذ فنون اخلطابة احلسينية.
وكان والده )رمحه اهلل( من اخلطباء املعروفني يف تلك املناطق، وقد تويف يف الكوفة عام )1389هـ( 

وأرخ وفاته األستاذ الشاعر حممد علي البازي بأبيات منها

أعمال والي خالــــــــــــــدات لُه          تسعد يف وقعة احملشـــــــــــر
زهد وإميــــــــــــــــــــان وخلق به         يسمو على البـاطل واملنكر
ومذ قضى أفجـــــــع يف فقده         كلَّ أديٍب مؤمــــــــــــــــن خرّي
على هدى اإلميان أرخ )وقل:         قد الذ والي يف محى حيدِر

سّيد  يتعّلق مبصيبة  ما  يف  خاصة  القراءة  وإجادة  صوته  بشجاوة  الشافعي  اخلطيب  شهيدنا  انفرد 
الشهداء )عليه السالم( فكان كما نقل لي من يعرفه يف مدينته ينتقل على )فرس( لُه بني القرى 
واألرياف فيطلب منه أهل اجملالس عدم اجمليء يف بعض األيام ملا يعاني من مشقة يف تنقله، فكان 
يرفض طلبهم بقوله: إنين ال أترك اخلدمة مهما كانت املشقة إىل أن أموت على هذا السبيل.. وقد 

حقق اهلل تعاىل له ما أراد حيث ختم له بالشهادة.
شددو عليه من قبل النظام وأخوه الشيخ عيسى - وكان خطيبًا معروفًا أيضًا - يف تلك املناطق وحوربا 
من قبل سلطة البعث اجلائرة املعادية حمليب أهل البيت )عليهم السالم( ثم أعتقل أخوه الشيخ عيسى 

يوم الغدير عام )1401-1981م( وال يعرف عن مصريه شيء إىل اآلن.
أما شهيدنا )رمحه اهلل( فإّنه منع من اخلطابة مده وُفرضت عليه الرقابة خشية عودته إىل خدمة املنرب 
السالم(  اإلمام احلسني)عليه  لزيارة  املقدسة  الرحال إىل كربالء  )1987م( شد  احلسيين، ويف عام 
وأقام هناك جملسًا غري أنه كان مراقبًا فاستدعي إىل مديرة أمن النجف بعد رجوعه وسقي السم 
بكأس )عصري( وفور خروجه الزم الفراش وُأصيب بشلل بلسانه وأعضاء جسمه وأمّحر جسده فنقل 
إىل املستشفى يف النجف وبعد بقاءه يومًا واحدًا ثقل عليه حاله فأخذ إىل بغداد، مكث يف مدينة 
الطب حتى لبى نداء احلق يف آخر شهر صفر عام )1408هـ( ودفن يف النجف األشرف بعد تشييع مهيب.

من شهداء املنرب احلسيين

)1342-1408 هـ(

الشيخ سلمان الشافعي
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كنايات االستفهام وأثرها يف تفسري القرآن الكريم

مدرسة الدُّعاء الروحية

كرامة االنسان وحقوقه يف اإلسالم



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 شرعية تخص الحج

إعداد:  شعبة التبليغ

دفعــه إىل احلملــدار وال مــن اإلتفــاق مــع آخــر على أن 
حيــّل يف حمّلــه ويعّوضــه عــن مالــه، وال يتوّقــف إتيانه 
باحلج على صرف مبلٍغ إضايِف كان مســتطيعًا شرعًا 

وتأّتى له قصد حّجة اإلسالم.

السؤال: شخص وجب عليه احلج ومل حيج إهمااًل منه 
لذلــك، واآلن يريــد الذهــاب فهل ينــوي احلج قضاء أم 

أداء؟
اجلواب: ينويه أداء.

احلمــد هلل رب العاملني والصالة والســالم على أشــرف 
األنبيــاء واملرســلني حممــد وعلــى أهــل بيتــه الطيبــني 
الطاهريــن هــذه جمموعــة من االســتفتاءات الشــرعية 
الــيت ختص أحكام احلج طبقا لفتاوى املرجع الديين 

األعلى مساحة السيد السيستاني )دام ظله(.

الســؤال: شــخٌص مديــن ذهــب إىل احلــج ووصــل إىل 
املدينــة املنــورة، فمــا هــو الســبيل إىل تصحيــح حّجــه 

ليكون حّجة اإلسالم؟
اجلــواب: إذا كان ال يســتطيع إســرتجاع املبلــغ الــذي 
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الســؤال: شــخص قــدم يــوم العيــد اضطــرارًا وحج فهل 
يصح حجه؟

اجلواب: حجه باطل.

الســؤال: مــا حكم الزوجة الــيت تذهب اىل مكة ألداء 
احلج من دون موافقة زوجها؟

اجلــواب: ال يشــرتط إذن الــزوج للزوجــة يف احلــّج إذا 
كانت مســتطيعة، كما ال جيوز للزوج منع زوجته عن 
غري حّجة االســالم من احلّج الواجب عليها. نعم، جيوز 
لــه منعهــا مــن اخلــروج يف أول الوقــت مع ســعة الوقت، 

واملطلقة الرجعية كالزوجة ما دامت يف العدة.

الســؤال: هــل جيوز لي تأديــة فريضة احلج للمرة الثانية 
علمــًا بــأن هنــاك شــروطًا لــدى مؤسســة األوقــاف مــن 

ضمنها أن ال يكون ممن حج الشخص سابقًا؟
اجلــواب: إذا كانــت الدائــرة املعنيــة تطّبــق العدالــة يف 
إيفاد احلجاج فالبّد من رعاية ضوابطها املقررة لذلك.

السؤال: أيهما أفضل للشاب احلج أم الزواج؟
اجلــواب: إذا كان يأمــن مــن الوقــوع يف احلــرام مــع 

االستطاعة فاحلج أفضل له.

السؤال: هل جيب على احلاج قبل سفره أن يربئ ذمته؟
اجلواب: ينبغي له فعل ذلك.

غــري  بطــرق  احلــج  إىل  الذهــاب  هــل جيــوز  الســؤال: 
مشروعة؟

اجلواب: إذا كان القانون يف صاحل احلجيج فال جتوز 
خمالفتــه إاّل إذا كانــت احلكومة نفســها تتســاهل يف 

ذلك.
الســؤال: حــاج ذهــب إىل منى قبل أن حيــرم حبج التمتع 

ما حكمه؟
اجلواب: يرجع إىل مكة لإلحرام منها وإن مل يتمكن 
لضيــق الوقــت أو لعــذر آخر حيرم مــن املوضع الذي هو 
فيه، هذا إذا كان جاهاًل او ناسيًا وأّما املتعمد فيبطل 
حجــه إاّل أن يعــود وحيــرم مــن مكــة ويــدرك الوقــوف 

االختياري يف عرفات.

الســؤال: َمــن كان فرضه التمتع ولكن اســتطاع حلج 
اإلفراد فهل جيب عليه اإلتيان حبج اإلفراد؟

اجلواب: ال تتحقق االســتطاعة ملن فرضه التمتع إاّل إذا 
أصبح مستطيعًا من اإلتيان بهذا النوع من احلج.

الســؤال: إذا أوصــى األب بــأن حيــج ولده عنــه ومتّكن 
الولــد بعــد ذلــك مــن أداء احلج مع االســتفادة من اســم 

األب فهل حيق له أن حيج هو عن نفســه ويســتنيب غريه 
للحج عن أبيه؟ وهل يعترب حجه هذا حجة اإلسالم؟

اجلــواب: إذا َقِبــل وصيــة أبيــه فهو أجــري وعليه أن حيج 
عنــه وأّمــا إذا مل يعنّي اإلبــن للحج وامّنا طلب منه حجة 
فيجوز له أن حيج عن نفســه مع إذن الورثة يف االنتفاع 
من اســم األب ولو توفرت بقية شــرائط االســتطاعة ُعّد 

حجه حجة االسالم.

الســؤال: هــل جيــب على املســتأجر تتميم َمن اســتأجره 
للحج بأجرة معينة إذا قصرت األجرة عن مصارفه؟

اجلــواب: إذا اســتأجره للحــج بأجــرة معينــة فقصــرت 
األجــرة عــن مصارفــه مل جيب على املســتأجر تتميمها، 

كما أّنها إذا زادت عنها مل يكن له اسرتداد الزائد.
الســؤال: هــل حيق لألجري للحــج أن يطالب باألجرة قبل 

اإلتيان بالعمل؟
اجلواب: الظاهر أّنه حيق له ذلك وإن مل يشرتط التعجيل 
صرحيــًا، من جهــة وجود القرينة على االشــرتاط، وهي 
جريــان العــادة بالتعجيــل، حيث أن الغالــب أن األجري ال 
يتمكــن مــن الذهــاب إىل احلج واإلتيــان باألعمال قبل 

أخذ األجرة.

الســؤال: هل جيوز حلق الشــعر باملاكنة بدرجة الصفر 
يف احلج والعمرة؟

اجلواب: جيوز.

السؤال: هل جيوز التقصري يف منى قبل أن يعرف احمُلرم 
أنه قد ذبح له؟

اجلواب: ال جيوز.

السؤال: هل يكون حلق الرأس باملوس أثناء احلج واجبًا 
وتركه يبطل احلج أم ال جيب، ويكتفي بالتقصري؟

اجلــواب: نعــم جيب على األحوط بالنســبة إىل الصرورة 
الذي مل يسبق منه أن حج.

السؤال: هل جتوز إقامة صالة اجلماعة يف فنادق مكة 
واملدينة علمًا بأن مجاعة املسلمني تقام يف املسجدين؟
اجلواب: ال مانع منه إن مل يكن على خالف التقية.

الســؤال: مــا ورد يف فضــل الصــالة يف املســجد احلــرام 
اجلديــدة  االمتــدادات  يشــمل  هــل  النبــوي  واملســجد 

للمسجدين؟
اجلــواب: نعــم إذا عــّدت توســعة للمســجدين ال إضافــة 

مسجد أو مرفق إليهما.
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املباركة  الوالية  جملة  يف  السابقة  األعداد  يف  ذكرنا 
من   - من   – )ما  )4( كنايات حنو  يتضمن  األول  مقاالن 
ذا – ماذا(, والثاني يتضمن كنايتني )أي – كم(, وذكرنا 
أسلوب االستفهام فهو طلب الفهم عن جمهول... وخيرج إىل 
)150( غرضًا بالغيًا من حيث  أغراض متعددة أكثر من 
نوعه اجملازي, وأما احلقيقي فقط تصور وتصديق, وأما اآلن 
نذكر الكنايات اأُلخرى هي كيف اليت وردت )68( مرة 
القرآن  )9( مرت يف  وردت  اليت  ومتى  الكريم,  القرآن  يف 
الكريم, وأيان اليت وردت )5( مرات يف القرآن الكريم.     

كيف وردت )68( مرة يف القرآن الكريم كما ذكرنا آنفًا 
وهي اسم استفهام للسؤال عن احلال مبيّن على الفتح، حنو: 
كيف حالك؟ وُيسأل بها عن الصفة اليت يقع عليها الشيء، 
عامًة كالصحة واملرض واجللوس والقيام وغريها، فيقال: 
جاء سعيد؟  مريض؟ وكيف  أو  أي: أصحيح  علي؟  كيف 
أي: أراكبًا أم ماشيًا؟ وخترج اجلملة مع )كيف( إىل معنى 
اإلنكار والتعجب، حنو: قوله تعاىل: )َكْيَف َتْكُفُروَن ِباهللَِّ 
ِإَلْيِه  ُثمَّ  ِييُكْم  حُيْ ُثمَّ  مُيِيُتُكْم  ُثمَّ  َفَأْحَياُكْم  َأْمَواتًا  َوُكنُتْم 
ُتْرَجُعوَن()البقرة/28(. وذكر ُحسين َعبد اجلليل يوسُف يف 
ثالثة  )كيف(  لـ  اجَلاهلّي(   الّشْعر  يف  االستفهام  )أساليب 

أوجه: األول  سؤال حمض عن حال، حنو: كيف زيد؟ والثاني 
حال ال سؤال معه، حنو ألكرمك كيف أنت، أي على أي 
حال أنت. والثالث مبعنى التعجب كما ذكرنا آنفًا. وذكر 
السيد مصطفى يف )تفسري القرآن الكريم( ويرى بعضهم أنَّ 
األول تكون شرطًا فتدخل  )كيف( تستعمل على وجهني: 
على فعلني مّتفقني يف اللفظ واملعنى غري جمزومني. والثاني 
معنى  ولكونه  والتوبيخ،  والنفي  احلقيقي  لالستفهام  تأتي 
مستقاًل وامسًا يقع خربًا، حنو: كيف أنت، وحنو قوله تعاىل: 
َوِفيُكْم  اهللَِّ  آَياُت  َعَلْيُكْم  ُتْتَلى  َوَأْنُتْم  َتْكُفُروَن  )َوَكْيَف 
َرُسوُلُه َوَمْن َيْعَتِصْم باهلل َفَقْد ُهِدَي ِإىَل ِصَراٍط ُمْسَتِقيٍم()آل 
عمران: 101(. وذكر الطربسي يف )جممع البيان(  »كيف 
استفهام ينكر عليهم هذا اإلنكار، وهو الواضح لذلك يف 
قلوبهم وكيف يأمرهم بإخراجه من حيث وضعُه فيه تعاىل 

وتقدس عن ذلك«.
وُيفّصل بعض النحاة منهم األنطاكي يف )احمليط( مواقعها 
زيٌد؟،  قلت: كيف  إذا  املختلفة حبسب اجلواب،  اإلعرابية 
كانت خربًا؛ ألّن اجلواب عنها يأتي خربًا: زيٌد عليٌل. وإذا 
قلت: كيف كاًن زيٌد؟ كانت خرًبا لـ )كان(؛ ألّن اجلواب 
عنها: كان زيٌد علياًل. وإذا قلت: كيف وجدَت زيدًا؟ كانت 

 علي محمد عبد الحسني أبو شبع
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مفعواًل ثانيًا لوجد؛ ألنَّ اجلواب عنها: وجدُت زيدًا كرميًا. 
وإذا قلت: كيف ناَم زيدًا؟ كانت حااًل من زيد؛ ألن اجلواب 
عنها: )نام زيٌد مستلقيًا(، أو كانت مفعواًل مطلقًا إذا كنت 
تسأل بها عن هيأة النوم، ال عن هيأة النائم، ويكون اجلواب 

عنها عندئٍذ: نام زيٌد نومًا هادئًا.
اسم  وهي  الكريم  القرآن  يف  مرات   )9( وردت  متى  وأما 
جئت؟(  )متى  حنو:  الزمان،  عن  للسؤال  وظرف  استفهام 
قوله  وحنو  شهر كذا،  أو  اخلميس  أو  اجلمعة  يوَم  تقول: 
الَِّذيَن  َمَثُل  َيْأِتُكْم  َوملَّا  نََّة  اجْلَ َتْدُخُلوا  َأْن  َحِسْبُتْم  تعاىل:)َأْم 
اُء َوُزْلِزُلوا َحتَّى َيُقوَل  رَّ ْتُهْم اْلَبْأَساُء َوالضَّ َخَلْوا ِمْن َقْبِلُكْم َمسَّ
اهللَِّ  َنْصَر  ِإنَّ  َأال  اهللَِّ  َنْصُر  َمَتى  َمَعُه  آَمُنوا  َوالَِّذيَن  الرَُّسوُل 
غري  املبهمة  الظروف  من  هي  متى   .)214 َقِريٌب()البقرة/ 
املتمكنة، وتدخل على األفعال واألمساء واحلروف وتكررت 
يف بعض األحيان. وال جيوز أْن جتيب من سألك متى لقيت 
وألّن  توقيتًا  يكون  ال  األشهر  ألّن  شهرًا؛  بقولك:  فالنًا؟ 
اللقاء ال يكون إال يف بعض شهر، وإمنا سألك لتؤقت له. 
واملكان،  الزمان  عن  استفهام  هي  )متى(  األحيان  وأكثر 
اجلدبة،  إبراهيم  أمحد  وذكر  مستقباًل،  أم  ماضيًا كان 
»واملشهود  الرفاعي(  ديوان هاشم  )أسلوب االستفهام يف  يف 
فيها )متى( إنها اسم من الظروف، تكون شرطًا واستفهامًا. 
البالغي  البحث  يف  االستفهام  )أساليب  يف  البلخي  وذكر 
أربعة  إىل  الزمان  وينقسم  الكريم(,  القرآن  يف  وأسرارها 
فيقع  والصيف  كرمضان  معدود،  خمتّص  األول  أقسام: 
وغري خمتص،  معدود  والثاني غري  و)متى(.  )كم(  لـ  جوابًا 
كحني، ووقت، فال يقع جوابًا لواحد منها. والثالث معدود 
لـ )كم( فقط.  فيقع جوابًا  غري خمتص، كيومني وشهر، 
والثالث خمتص غري معدود، كيوم اجلمعة وشهر رمضان، 
فيقع جوابًا لـ )متى( فقط. وخالصة القول حنو متى: يشرتط 
يف الزمان الذي يقع جوابًا لـ )متى( أن يكون خمتصًا معدودًا 
كان أم غري معدود, وأما بعض األغراض البالغية حنو متى 

يف القرآن الكريم هي: استفهام االستنباط واالستبطاء: 
االستنباط: يدل على استنباط شيء من شيء فالفقيه مثاًل 
زين  لُه  ومّثل  الشرعية،  النصوص  من  األحكام  يستنبط 
تعاىل:  قوله  حنو  النحل(  سورة  يف  )االستفهام  يف  األفندي 
نََّة َوملَّا َيْأِتُكْم َمَثُل الَِّذيَن َخَلْوا ِمْن  )َأْم َحِسْبُتْم َأْن َتْدُخُلوا اجْلَ
اُء َوُزْلِزُلوا َحتَّى َيُقوَل الرَُّسوُل  رَّ ْتُهُم اْلَبْأَساُء َوالضَّ َقْبِلُكْم َمسَّ
َقِريٌب( اهللَِّ  َنْصَر  ِإنَّ  َأاَل  اهللَِّ  َنْصُر  َمَتى  َمَعُه  َآَمُنوا  َوالَِّذيَن 

)البقرة/214(. خترج هذه اآلية لغرض استفهامي آخر هو 
استفهام االستبطاء: نقل الدكتور أمحد مطلوب يف )معجم 
العرب(،  )لسان  يف  منظور  ابن  عن  النقد(،  مصطلحات 
البطء واإلبطاء: نقيض اإلسراع استبطاء وأبطأ الرجل: إذا 
البلخي  ونقل  تأخر،  األمر:  وإبطا عليه  بطاء.  دوابه  كانت 
يف )أساليب االستفهام( عن املغربي )ت1999م( يف )مواهب 
الفتاح(، »االستبطاء هو عّد الشيء بطيئًا يف زمن انتظاره، 
)ت310هـ( يف  الطربي  وأفاد  منتظرًا«  يكون حمبوبًا  وقد 
)جامع البيان(، أن االستفهام بـ )متى( لالستبطاء، وكذلك 
السيوطي يف  البالغة( عن  )علوم  إنعام يف  الدكتورة  نقلت 

)شرح عقود اجلمان(، أنه أشار أيضًا يف معرض حديثه على 
لتناهي  النصر،  )استبطاء(  هو  اآلية  هذه  يف  االستفهام  أن 

الشدة عليهم. وقول املتنيب:
حّتام حنن نساري النجَم يف الظلم  

وما سراه على خٍف وال قـــدم
أي: إىل متى نسري مع النجوم يف ظلم الليل، وليس سريها 
تتعقب  حتى  كالناس،  قدم  على  وال  كاإلبل،  حف  على 

فنسرتيح مجيعًا؟ فقد استبطأ زوال النجوم، وجميء النهار.
وأما أّيان: اليت وردت )5( مرات يف القرآن الكريم موضوعة 
لالستفهام، ويطلب بها تعيني الزمان املستقبل خاصة، وتكون 
تعاىل:  والتفخيم( دون غريه، حنو قوله  )التهويل  يف مواضع 
)َيْسَأُل َأيَّاَن َيْوُم اْلِقَياَمِة()القيامة/ 6(، وذكر أمحد اهلامشي 
يف )جواهر البالغة( »استعملت )أّيا( مع يوم القيامة للتهويل 
النَّاِر  َعَلى  ُهْم  ]َيْوَم  السؤال:  بشأنه- وجواب هذا  والتفخيم 
ُيْفَتُنوَن[)الذاريات/13(. يذكر عبد الكريم حممود يوسف 
)أّيان(  ُيقال  أنه  القرآن الكريم(  يف )أسلوب االستفهام يف 
يِن[ الدِّ َيْوُم  تعاىل:]َأيَّاَن  قوله  و)أن(، حنو  )أي(  من  مكّونة 

)الذاريات/12(. وُيقال عن أصل)أّيان(: )أن(؛ ولذلك جاء يف 
بعض لغات العرب مضموم النون، وإمنا فتحوا النون يف اللغة 
الفصحى؛ ألنهم جعلوا الكلمة كلَّها ظرفًا فصارت )أّياَن( 
اَعِة َأيَّاَن  مبعنى )متى(، حنو قوله تعاىل: )َيْسَأُلوَنَك َعْن السَّ
ُمْرَساَها()النازعات/ 24(، واخلالصة ذكر ابن عاشور يف 
)التحرير والتنوير( فاملعنى أنهم يسألون تعيني وقت معروف 
مضبوط بعد السنني وحنوها، أو مبا تتعني به عند السائلني 
من حدث حيل معه هذا اليوم، فهو طالب تعيني أمر حللول 

يوم يقوم فيه الناس.
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واليأس  االنهزامية  فإن هناك حالة من  األخرى  الناحية  ومن 
داخل نفوس أكثر أبناء األمة اإلسالمية، وهم يعيشون يوميًا 
أبشع انتهاك ألدميتهم يف ظل حكومات استبدادية ومؤسسات 
اجتماعية واقتصادية حتطم إنسانيتهم كلما حتركوا لتغيري 
السالطني  وعاظ  من  متناسني جمموعات  املرير، غري  واقعهم 
اليت ارتدت، من غري وجه حق، طيلسان الدين وأضحت تصوغه 
على وفق رؤى أصحاب السلطة ومبا يضفي شرعية زائفة على 

سياستها اخلاطئة.

وهكذا فقد اإلنسان املسلم حقوقه بني النص والواقع والقيم 
العاملية والسمة اخلصوصية، واإلميان حبقوق اإلنسان وادعاء 
احلقيقي.  حمتواها  من  وإفراغها  احلقوق  تلك  عن  الدفاع 

)ينظر: غسان السعد، حقوق اإلنسان عند اإلمام علي، ط2(
اليت  اإلسالمية  النجاة  سفينة  تلوح  املتالطم  اليوم  هذا  ويف 
أغنت اإلنسانية بتجربة مميزة كان أهل البيت )عليهم السالم( 
من روادها ومن املساهمني الفاعلني يف تثبيت دعائم اإلسالم 

وجتربته يف شتى نواحي احلياة ومنها حقوق اإلنسان.

م.م محمد هاشم جبار

كرامة اإلنسان وحقوقه يف اإلسالم

يف خضم ما تمر به األمة اإلسالمية يف عاملنا املعاصر من تحديات جمة ألقت بظاللها القاتمة على وجود أمتنا 
له،  االستجابة  ينبغي  وصعب  مهم  كتحد  والعملي  النظري  ببعديها  اإلنسان(  )حقوق  قضية  تربز  ومستقبلها 
السيما مع محاولة تعميم النموذج الغربي املحصن بمنظومة فكرية تمتلك بعض عناصر القوة، وإن احتوت على 
سلبيات وتناقضات كثرية، وممارسة عملية مميزة، على الرغم من محدوديتها ، فإنها تنفرد بكونها املاثلة للعيان 

والشاخصة يف األذهان دون غريها.
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مفهوم الكرامة : 
أّن اهلل عز وجل أعطى اإلنسان كرامة  الدين اإلسالمي  يقّر 
على  الوحي  نزول  أّن  فاعترب  له،  آخر  دين  يعطها  إنسانية مل 
الرسالة  البشرية  تبليغ  أجل  من  وآله(  عليه  اهلل  )صلى  حممد 
اإلسالمية وإنقاذهم من الظلمات إىل النور شكل من أشكال 
الكرامة اإلنسانية اليت حظي بها الفرد املسلم، ولقد أّكدت 
العديد من األحاديث النبوية الشريفة على كرامة الفرد، وأّن 
أو  العرقي  التمييز  وليس  التقوى  الناس  بني  التفاضل  أساس 
وآله(:  وآله  عليه  اهلل  )صلى  اهلل  رسول  قال  حيث  اجلنسي، 
)كلكم آلدم وآدم من تراب( وقال أيضًا يف حديث آخر: )ال 
فضل لعربّي على أعجمي وال ألعجمي على عربي، وال ألبيض 

على أسود، وال ألسود على أبيض إاّل بالتقوى( .
والذات  اآلخرين  تقدير  إىل  اإلنسانية  الكرامة  مفهوم  يشري 
املعنى  أّن  إىل  وُيشار  املواقف،  بشتى  احرتامها  على  واحلرص 
يتحقق عند توفر عنصر االحرتام لآلخر من خالل عدم انتهاك 
واجًبا على  وُيعّد ذلك  به،  يتعلق  حريته وخصوصيته وكل ما 
وعدم  وصونها  اإلنسانية  الكرامة  على  باحلفاظ  إنسان  كل 
انتهاكها، هذا ويشار إىل أّنها مبدأ ثابت ال ميكن التنازل عنه 
يوًما ما، كما أّنه هدف ومبدأ عاملي حترص الشعوب واألمم 

على صونه.
 ويف إشارة إىل وجوب احملافظة على الكرامة اإلنسانية قال 
اإلمام علي )عليه السالم( : )اتقوا اهلل يف عباده وبالده، فإنكم 
مسؤولون حتى عن البقاع والبهائم، أطيعوا اهلل وال تعصوه، وإذا 

رأيتم اخلري فخذوا به، وإذا رأيتم الشر فأعرضوا عنه( 0 
) نهج البالغة(. 
مفهوم احلقوق : 

هو   : واحمليط  احملكم  احلسن يف  أبو  قال   : اللغة  يف  احلق 
نقيض الباطل، ومجعه ُحُقوق وحقاق ، هو أيضًا اسم من أمساء 
اهلل سبحانه وتعاىل الّثابتة بالنصوص الشرعّية، والشيء احلق 
الصدق  يف  أيضًا  احلق  وُيسَتعمل  حقيقًة،  الثابت  الشيء  أي 
والصواب فيقال: قوٌل حٌق: أي صواب. واحلق يف اللغة كذلك 

هو األمر الثابت الذي ال ُيقبل إنكاره وال ُيستساغ . 
احلق يف االصطالح : يأتي مبعنى الواجب الثابت، وينقسم بناًء 
على ذلك إىل قسيمن، وهما: حق اهلل -عّز وجل- على العباد، 
وحق العباد على العباد؛ أّما حق اهلل سبحانه وتعاىل فيشمل كل 
أّما حّق  واملخلوقات،  واإلنسان  للعامل  العام  النفع  به  يتعّلق  ما 
العباد على العباد؛ فيشمل كل ما يتعّلق به مصلحٌة خاّصٌة أو 
خَمصوصة، وُتعّرف احلقوق يف هذه احلالة بأّنها جمموعة من 

القواعد والقوانني. 
طبيعتني  من  يتكّون  بشري  كائن  إّنه  القرآن:  يف  اإلنسان 
)مادّية وروحّية(، وهو أيضًا خليفة اهلل تعاىل على سطح الكرة 
وعمارتها،  األرض  سطح  إصالح  عن  املسؤول  فهو  األرضّية، 
كافة  يف  البشرّية  اجملتمعات  تطوير  سبيل  يف  جبد  والسعي 
نواحي احلياة، وابتكار كل ما من شأنه تيسري سبل احلياة من 

خالل العمل يف العديد من املهن كالتجارة والصناعة.

أي:  اإِلْنُس   : اللغة  تاج  الصحاح  يف  إمساعيل  نصر  أبو  ذكر 
الَبَشر، والواحد إْنِسيٌّ وَأَنِسيٌّ أيضًا بالّتحريك، واجلمع َأناِسيٌّ 
، فتكون الياء عوضًا من النون، وُيقال للمرأة  وإنسانًا ثم َأناِسيَّ

أيضًا إْنساٌن، وال يقال إْنسانُة.
إن أبرز حقوق اإلنسان يف اإلسالم والتيأ أكد عليها النيب وأهل 

بيته عليهم الصالة والسالم هي : 
1-حق اإلنسان يف احلياة واألمان: أوىل اإلسالم حّق الفرد يف 
احلياة اهتمامًا بالغًا، وجعل أّي اعتداء على هذا الفرد مبثابة 
اعتداء على اجملتمع بأسره ، فقد قال اهلل سبحانه وتعاىل يف 
كتابه العزيز: ).. َمن َقَتَل َنْفًسا ِبَغرْيِ َنْفٍس َأْو َفَساٍد يِف اأْلَْرِض 
النَّاَس  َأْحَيا  َا  َفَكَأمنَّ َأْحَياَها  َوَمْن  يًعا  النَّاَس مَجِ َقَتَل  َا  َفَكَأمنَّ

يًعا...( ) املائدة 32( مَجِ
يِن(  2-حق اإلنسان يف احلرّية:  قال تعاىل: ) اَل ِإْكَراَه يِف الدِّ
حرّية  على  االعتداء  اإلسالم  منع  فقد   ،)256 البقرة  )سورة 
اإلنسان وكرامته من أّي شخص كان أو من أّي جهة كانت، 
ومنع االسرتقاق الناتج عن احلروب أو الغزو القبلّي أو الفقر إىل 

غري ذلك .
ِإنَّا  النَّاُس  َأيَُّها  )َيا  تعاىل:  قال  املساواة:  يف  اإلنسان  3-حق 
ِلَتَعاَرُفوا  َوَقَباِئَل  ُشُعوًبا  َوَجَعْلَناُكْم  َوُأنَثى  َذَكٍر  مِّن  َخَلْقَناُكم 
سورة   ( َخِبرٌي(  َعِليٌم  اهللََّ  ِإنَّ  َأْتَقاُكْم  اهللَِّ  ِعنَد  َأْكَرَمُكْم  ِإنَّ 
أمرًا  اإلسالمّية  الشريعة  يف  امُلساواة  تعترب  احلجرات/13(، 
واقعًا؛ فالناس مجيعًا ُمتساوون يف القيم اإلنسانّية امُلشرَتكة، 
وال فرق بينهم يف اللون أو اجلنس أو القبيلة إال بالّتقوى، فأساس 

التفاضل بينهم التقوى.
4-حق اإلنسان يف العدل:  قال تعاىل:) َوِإَذا َحَكْمُتْم َبنْيَ النَّاِس 
ُكُموا ِباْلَعْدِل( )سورة النساء 58( ، للعدل أهمّية كبرية  َأْن حَتْ
يف اإلسالم؛ فال يقتصر على عدل ولي األمر يف القضاء، وإمّنا 

يشمل أمورًا كثريًة، مثل عدل األب بني أوالده.
5-حق اإلنسان يف حرّية التنّقل واللجوء: قال تعاىل:) ُهَو الَِّذي 
َجَعَل َلُكُم اأْلَْرَض َذُلواًل َفاْمُشوا يِف َمَناِكِبَها َوُكُلوا ِمْن ِرْزِقِه 
ُيقّيد  15(، فاإلسالم ال حيّد وال  امللك  ( )سورة  النُُّشوُر  َوِإَلْيِه 
حرّية الفرد يف التنّقل من مكان إىل آخر إاّل إذا كان هناك 
مصلحة للفرد أو مصلحة للعاّمة تقتضي املنع، مثل انتشار وباء 

أو مرض يف منطقة ُمعّينة.
6-حق اإلنسان يف الزواج وتكوين أسرة: قال تعاىل: ) َيا َأيَُّها 
النَّاُس اتَُّقوا َربَُّكُم الَِّذي َخَلَقُكْم ِمْن َنْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمْنَها 
َزْوَجَها َوَبثَّ ِمْنُهَما ِرَجااًل َكِثرًيا َوِنَساًء َواتَُّقوا اهلَل الَِّذي َتَساَءُلوَن 
 ،)1 النساء  )سورة  َرِقيًبا(  َعَلْيُكْم  َكاَن  اهلَل  ِإنَّ  َواأْلَْرَحاَم  ِبِه 
اللبنة األساسّية يف اجمُلتمع، والزواج  فاألسرة يف اإلسالم هي 
هو الطريق الشرعّي لتكوينها، فقامت الشريعة اإلسالمّية بسنِّ 
القوانني اليت ُتبنّي أهداف الّزواج وحقوق كّل من الزوجني على 
اآلخر وواجباته، ووسائل احمُلافظة على األسرة، ويف حال فشل 
الزوجّية  رباط  بّينت كيفّية حّل  الزوجني  الزوجّية بني  احلياة 

بينهما.
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عاء هو اللغة القريبة والبسيطة اليت تربط اإلنسان خبالقه، وجتعله يعيش عمق هذا  الدُّ
االرتباط، وصفاء صوره ومعانيه، وعظمة دالالته وأبعاده، مبا ينعكس نفعا لإلنسان، 
اخلاّصة  حياته  يف  يتحّرك  شيئًا  إميانه  من  وجيعل  وأخالقياته،  روحه  بالتالي  ي  وينمِّ
والعاّمة، ال جمّرد ألفاظ تدور مدار فمه، ويغرس الوعي فيه، ليعرف عن بصرية كّل 

جتّليات العقيدة والشريعة اليت أنعم اهلل بهما عليه، ليكون املؤمتن بالتالي عليهما. 
أوضاعه  يف  ويتأّمل  نفسه،  وحياسب  املرء  يقف  أن  يف  عاء  الدُّ أهمّية  تأتي  هنا،  من 
كل الذي يدعو إىل مراجعة كّل حساباته، ويرّتب كّل شؤونه  وعالقاته مع رّبه، بالشَّ
ُن َأْقَرُب ِإَلْيِه ِمْن َحْبِل  مع رّبه، مبا ينسجم مع رسالته ودوره، واهلل تعاىل قريب مّنا: )َوحَنْ
اْلَوِريِد( )ق/ 16(، ويسمع دعاءنا واستغاثتنا املخلصة له، وحيّضنا على اإلخالص له، 
عاء.  عاء وطلب احلاجة منه، فهو رّب األرباب، وقاضي احلاجات، ومسيع الدُّ وعلى الدُّ
قال تعاىل يف حمكم كتابه العزيز: )َوِإَذا َسَأَلَك ِعَباِدي َعينِّ َفِإنِّي َقِريٌب ُأِجيُب َدْعَوَة 
آيٍة  )البقرة/ 186(، ويف  َيْرُشُدوَن(  َلَعلَُّهْم  ِبي  َوْلُيْؤِمُنوْا  ِلي  َفْلَيْسَتِجيُبوْا  َدَعاِن  ِإَذا  اِع  الدَّ
ُأخرى: )َوَقاَل َربُُّكُم اْدُعوِني َأْسَتِجْب َلُكْم ِإنَّ الَِّذيَن َيْسَتْكرِبُوَن َعْن ِعَباَدِتي َسَيْدُخُلوَن 

َجَهنََّم َداِخِريَن( )غافر/ 60(.
ُأموره،  عاء هو التعبري احلّي عن شعور اإلنسان حباجته الدائمة إىل اهلل يف مجيع  الدُّ
واعرتافه اخلاضع بصفة العبودية اليت تشمل اإلحساس باالرتباط العميق باهلل والفناء 

فيه، حبيث ال حيّس معه بوجوده، وال يشعر بكيانه. 
ومن البديهّي أّن اإلميان احلّي ال يتحّقق بدون هذا الشعور وهذا اإلحساس، إذ ال معنى 
لإلميان باهلل إاّل اإلحساس بالقدرة اخلالقة اليت ال تقف عند حّد، والقّوة املطلقة اليت 
ال تنتهي إىل غاية، يف مقابل عجز اإلنسان وضعفه، الذي ال ميلك لنفسه ضّرًا وال نفعًا 
عاء تتمّثل يف حاجتنا إىل التعبري عن هذا  إاّل باهلل. ويف ضوء هذا، فإّن حاجتنا إىل الدُّ
اإلميان، والعمل على استمراره داخل النفس حّيًا نابضًا باحلياة، جيّدد لإلنسان إميانه، 
عاء مّخ العبادة«، ألّنه التعبري احلّي عن  ويرّكز ثقته باهلل.. وهلذا، ورد يف احلديث أّن »الدُّ
معنى العبودية واخلضوع واخلشوع الذي يتمّثل يف العبادة. وبدونه، تصبح العبادة جسدًا 
عاء عن أن يكون طقسًا تقليديًا ميارسه اإلنسان بدون  ال روح فيه، وبذلك، خيرج الدُّ

فهٍم أو وعي، بل بفعل العادة الدائبة. 
عاء يف اإلسالم، هي تربية اإلنسان على احملافظة على شعوره الدائم باحلاجة  وقيمة الدُّ
وعقله،  وروحه  وجدانه  القيمة يف  هذه  وتأصيل  وحاالته،  أوضاعه  رّبه يف مجيع  إىل 
عاء يف حياة اإلنسان، ال تنطلق من  ليكون اإلنسان الواعي املخلص لرّبه.. فقيمة الدُّ
شعوره باحلاجة اآلنية احملدودة، بل متتّد لتشمل الشعور العميق بالصلة الروحية اليت 

تشّد اإلنسان إىل رّبه يف حمّبة واطمئنان.
ومتّثل الصحيفة السجادية لإلمام علّي بن احلسني زين العابدين )عليه السالم( يف هذا 
بالطريقة  واحلياة،  باهلل  اإلنسان  ربط  إىل  تهدف  ومتكاملة،  بارزة  مدرسة  املضمار، 
تربط  عاء مدرسًة  الدُّ تلك احملاولة، أن جتعل من  العملية، وقد كانت غاية  احليوية 
اإلنسان باحلياة، وتربط احلياة باهلل، وتؤّكد املفهوم اإلسالمي الذي ال جيعل من حياة 
اإلنسان معنى ماّديًا بعيدًا عن الروح، بل يريد أن يوجد التمازج احلّي بني الروح واملاّدة، 
يف وحدٍة رائعٍة تنسجم مع اّتصال اجلانب الروحي باجلانب املاّدي يف كيان اإلنسان، 
ومل ترد لإلنسان أن ينهزم وينعزل عن وجوده، يف عملية هروب سليب، حبّجة االنقطاع 
إىل اهلل، واالبتعاد عن املاّدة، بل أرادت له أن جيعل من صلته باهلل حافزًا إجيابيًا، يدفعه 

إىل العمل من أجل حتقيق إرادة اهلل يف بناء احلياة بشكل أفضل.
عاء قّوة إجيابية دافعة وحمّفزة لإلنسان، كي يطّور عالقته باهلل واحلياة على  إّن الدُّ
ميّثل  وال  وعمارتها،  األرض  استخالف  يف  الطبيعي  دوره  ملمارسة  له  يؤهِّ مبا  الدوام، 
عاء االتكالية السلبية العمياء، بل العمل مبا أودعه اهلل من عناصر حيوية نافعة لدى  الدُّ

اإلنسان، تساعد على احلركة والفعل والتأثري.
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إعادة كتابة التاريخ.. ضرورة أم مجرد تنظري؟

قصيدة: »فبأي آالء علي تكذبان«
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إعادة كتابة التاريخ

محمّد الخالدي

؟حقيقة أم مجرد تمني
نسمع بني الحني واآلخر دعوات هنا وهناك تطالب بإعادة كتابة التاريخ العربي وفق رؤية 
حضارية إنسانية معاصرة تستند إىل أصول وقواعد النهج العلمي السليم بعيدًا عن كل 
األهواء وامليول والعواطف، فإىل إي مدى يمكن أن يتبلور رأي عام أو إجماع عربي أو نخبوي 

حول هكذا مشروع خطري.
وقد ترد تساؤالت أخرى مفادها : ما الضرورة امللحة لذلك؟ كيف تتم عملية إعادة كتابة 
وهل  لذلك؟  ستخضع  التي  الكتب  وأي  وقواعد  أسس  أي  وعلى  طريقة،  وبأي  التاريخ، 
سيكون هناك توافق أو إجماع عربي على هذا املشروع؟ ومن هم الذين سيكتبونه؟ وهل 
هناك من سيسهم أو يدعم مثل هذه التوجهات؟ والحق أن مثل هذه التساؤالت ال تخلو 
من نظر وهي بحاجة إىل أكثر من جواب شاف, وقد تحتاج إىل استفتاء عربي عام, ملعرفة 
مدى قابلية األمة على  االستجابة ملثل هكذا موضوع مهم وحسّاس،  ومع كل ما قد يثريه 
بعض  يف  سنخوض  أننا  إاّل  معقدة،  إشكاليات  من  العربي  التاريخ  كتابة  إعادة  موضوع 

تفصيالتها لعّلنا نسهم ولو بشكل يسري يف إماطة اللثام عنها.  
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محمّد الخالدي

مؤرخون شوهوا املعالم وطمسوا اآلثار

الشك أن التاريخ العربي الذي ندرسه ونقرأه اليوم, ونتفاخر 
به, قد ُكتب حتت مظلة احلكام ورموزهم املتنفذين يف 

السلطة. 
وامليول  لألهواء  خضعت  قد  كتابته  أّن  املؤكد  ومن 
والعواطف واهلوى، فضال عن إغراءات املال واجلاه والوعود 
بتبوء املناصب الرفيعة يف مفاصل الدولة، لذا ال نستبعد 
الكثري  يف  والوضع  والدس  والتزييف  التزوير  أن حيصل 
من األحداث والوقائع اليت شهدها اجملتمع العربي آنذاك، 
وطمس  احلقيقية  املعامل  تشويه  إىل  احلال  يصل  ورمّبا 
آثارها، وكثرية هي الشواهد واألمثلة احلّية اليت تؤكد 

صحة هذا الرأي.
إن عملية قلب احلقائق وخلط األوراق قد رافقت كتابة 
)232هـ(،  وبالتحديد منذ عام  بدايته األوىل  التاريخ منذ 
هذا  يف  وفاعال  كبريا  دورا  املأجورة  األقالم  أدت  وقد 
واألحداث  األمور  من  كثريًا  وجتاهلت  فأغفلت  املضمار 
احلاكم  عليها  ميليه  ما كان  سوى  تكتب  ومل  املهمة, 
بوصفه ولي نعمتها، فإذا أرادت أن تكتب عن املعارضني 
للسلطة فمن املؤكد أنها ستنعتهم وتصفهم بنعوت وصفات 
قاسية جدا، كما حتاول أن حتط من شأنهم وتقلل من 
أهمية مراكزهم االجتماعية والسياسية وحتى القبلية، وال 
ترتدد أبدا يف إلصاق التهم الباطلة واملشينة بهم وبأتباعهم 
وأنصارهم  العلويني  مع  مثل هكذا سياسة  مورست  وقد 

إبان احلكم األموي والعباسي .

تزوير ممنهج لقلب الحقائق
ومما يؤاخذ على هذه األقالم )نقصد اليت كتبت التاريخ( 
وظروفهم  الناس  معاناة  عن  احلقيقة  بنقل  تهتم  مل  أنها 
وجور  ظلم  من  يالقونه  كانوا  وما  الصعبة،  املعيشية 
وتعسف واضطهاد من لدن احلكام الطغاة وأذنابهم، بل 
إّنها كانت تزوق وجه السلطة القبيح وتتسرت على أفعاهلا 
الوحشية والقمعية، مبا تكتبه من أكاذيب وتلفيق وتزوير 
ممنهج لتشويش الرأي العام وقلب احلقائق رأسا على عقب. 
األموي  العصر  على  آنفا  عنه  حتدثنا  ما  يقتصر  ومل 
والعباسي، بل جتاوز ذلك إىل عصر املغول والتتار والفرس 
واألتراك العثمانيني وصوال إىل االستعمار القديم واحلديث 
عما  والعرب  العراق  تاريخ  كتابة  فيه  ختتلف  مل  الذي 
أشرنا  اليت  واملعايري  املقاييس  لنفس  إذ خضعت  ذكرناه 

إليها.
الرمحن  عبد  الدكتور  بقول  أستشهد  أن  هنا  وبودي 

الكيالي الذي يرى : أّن )تاريخ اإلسالم، هو تاريخ العرب، 
علمية جمردة  دراسة  تارخيهم  دراسة  يف  قّصروا  والعرب 
جاسم  واملؤرخ  الباحث  ويرى   ،)1( واهلوى(  الغرض  عن 
مجيعًا,  نفهما  أن  البد  حقيقة  )هناك  أّن  صاحل:  حممد 
مل  عموما  العرب  وتاريخ  خصوصًا  العراق  تاريخ  أّن  هي 
يكتبه العرب وال العراقيون منذ قديم الزمان وحتى يومنا 
هذا.. وإمّنا الذي كتبه هم املستعمرون الفرس واألتراك 
وبعض  واإلجنليز  الترتية  واألقوام  املغول  وحتى  العثمانيون 
املستعمرين إىل وقتنا احلاضر, وإن كنا قد رأينا بعضا من 
العرب قاموا بكتابة تاريخ العراق والعرب، إاّل أن هؤالء 
املتسلط  املستعمر  مدفوعني يف كتاباتهم خلدمة  كانوا 

سواء أكان فارسيا أم تركيا أم إجنليزيا ()2(.

إعادة كتابة التاريخ ضرورة ملحة
من كل ما تقدم ميكننا القول أّن إعادة كتابة التاريخ 
العربي يف الوقت احلاضر ضرورة ملحة، ولكنها يف نفس 
الوقت مهمة شاقة يصعب حتقيقها على أرض الواقع، إذ 
إنها تتطلب عقال عربيا واعيا ومنفتحا ال يؤمن إاّل باحلقائق 
وال تأخذه يف احلق لومة الئم, وهذا ما ال يتوفر يف الواقع 
العربي احلالي, إذ أن األمة متّر مبخاض صعب وعسري وهي 
احلاكمة  أنظمتها  يف  جذرية كبرية  تغرّيات  على  مقبلة 

والسيما )األنظمة الديكتاتورية الشمولية(.
بقّي أن نقول إّن إعادة كتابة التاريخ العربي مع أهميته 
كمشروع حضاري لألمة وأبنائها, وإن كان حيظى بدعم 
من بعض املؤرخني املعاصرين, إاّل أّنه سيصطدم مع رؤية 
القوميني واملتطرفني والشموليني اللذين جيدون فيه إساءة 

إىل ماضي األمة وحضارتها وتارخيها اجمليد.
الهوامش:

لقراءة  حباجة  أننا  التاريخ  بدراسة  املهتمني  بعض  *يرى 
جديدة للتاريخ، وليس إلعادته كتابته,ومنهم د.عالء حسني 
جامعة  اآلداب  كلية  يف  التاريخ  قسم  رئيس  الرهيمي، 

الكوفة. 
رؤية  بلورة  تتطلب  جديدة  قراءة  التاريخ  قراءة  أن  وبرأينا 
جديدة هي األخرى حباجة إىل الكتابة لتكون منهجًا يعد 
أساسًا لتاريخ جديد تقّره األمة وأبناؤها وفق نظرة حضارية 

متطّورة تبنى على احلقائق العلمية دون سواها.
املرقم  عددها  يف  املنار  جريدة  معه  أجرته  لقاء  1-من 

)128( والصادر يف 9 شباط 2004م.
2-بطل فخ – حمّمد هادي األميين – املطبعة احليدرية - 

ط1 – النجف -1964م- ص85.
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شاكر القزويني

لم  حتى  كثريا،  فيه  اختلفوا 
من  يتيقنوا  أن  بمقدورهم  يعد 
واسعة  فيه  فاألضداد  حدوده، 
جميلة  املدى،  ممتدة  املساحة 
نقية، ال حصر لها، وال تحيد عن 
والقيم  والتقوى  الصالح  معاني 
يحتمل  ال  ما  صفاته  ويف  العليا، 
والبصرية  البصر  قاصري  عند 
لها،  االلهي  االصطفاء  مقدار  يف 
ذلك املرتسم يف تفردها، جمال 
مدهش، ونقاء خالص، وشجاعة 
وقوة أقرب لألساطري من الواقع، 
رحمة  ينسكب  إنساني  وانتماء 
املتعطشة  الرؤومة  نفسه  يف 
ضعف  كل  نحو  والحنو  للعطاء 
ألي  حاجة  كل  نحو  وانكسار، 
مسار  يف  فكان  اهلل،  برأه  كائن 
تنسجم الطاعة والعشق فيهمـا، 
عطوف  رؤوف  مثله،  صار  حتى 
رحيم، تلك القدرة على التوطن 
يف األرواح، جعلته حاكما مستبدا 
فيها، فعبدوه دونما رشد وهداية، 
أعلن  ومّلا  لهم،  بات خصما  حتى 
عن انتمائه البشري، يوم فاز، لم 
يعد أولئك املغالون الذين هلكوا 
وجهته  فنأت  رشدهم،  اىل  فيه 
التي عرف بها اهلل تعاىل، وعرف 
بها النبوة وصاحبها، وعرفاه بها.

علي ..
والي من وااله
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رحم النبوة
محل املسار األوحد لرحم النبوة، أم أبيها، بني اليقني واالنتماء للوعد 

اإلهلي، فسرت الرسالة احملمدية واإلمامة نهرا كوثرا. 
اليت  واملشكاة  الدرية  الكواكب  جناة محلت  سفينة  فيه  حتّدرت 
تضيء من نور وجوههم وقلوبهم، الصواري سراط مستقيم والشراعات 
والية علوية، ونسائم البشارة واألمل السعيد مهدوي، ينسل من جوهرين 
حممدي وعلوي، ينشد الفرح واألمان، يبحر بهم إىل النجاة، إىل جنان 

الرضوان املقيم.

بلقيس وزمزم
)عليه  النيب  لسليمان  بلقيس  أهدتها  اليت  اخلمسة  األسياف  بني 
السالم(، سيف ذو الفقار، أودعته النبوة مشيئة إهليَة يف زمزم لإلمامة 
اليت ستؤازر خامت األنبياء املرتقب، فظهرت يف رؤيا عبد املطلب سيد 
قريش حلفر هذا البئر، قائلة له: »احفر زمزم إنك إن حفرتها لن تندم، 
تزم، تسقي احلجيج  أبدا وال  تنزف  أبيك األعظم ال  تراث من  وهي 
األعظم مثل نعام جافل مل يقسم، وينذر فيها نادر مبنعم تكون مرياثا 
وعقدا حمكم، ليست لبعض ما قد تعلم، وهي بني الفرث والدم«، 
السالم،  عليه  علي  الفتى  الفقار، كان  بذي  جربيل  نداء  وليكتمل 
وصيا، خيوض الغمار ليكشف عن وجه النيب األكرم صلى اهلل عليه 
وآله كل سوء وكدر، فأعلنت السماء : الفتى اال علي وال سيف إاّل 

ذو الفقار.

السر املكنون بالعرش
سيدة نساء العاملني عليها السالم، أهدت لألمة غاية وجودها، وعروتها 
مستودعة  واليقني،  اهلدى  أئمة  العظيم،  احلشر  يوم  للنجاة  الوثقى 
علوي  قرآن  وهي يف  اإلهلية،  ورمحتها  امللكوتية،  آياتها  أسرار  بهم 
حممدي، فهو اإلمام اجملبول من طاعة اهلل وتقواه، فهم السر املكنون 
اسجدوا،  للمالئكة  وقال  آدم،  اهلل  خلق  أجلهم  من  الذي  بالعرش، 

فسجدوا.
اآليات أنزلت أول مرة، وتقّلبت يف كتب أولي العزم، واألقدار تنتهز 
األجساد ليكون أمينا هناك معهم على رساالت السماء، وكأنه يبعث 
يف كل طور طورا ثّم يعود إىل موعِد به اخلامتة فوز الدم على السيوف 
البّتارة واحلريق، ميتد فيما خيلف أسباطا من أئمة قاموا أم قعدوا، 
وتكون دماء أبناء األنبياء دالة على طرق النصر والنجاة، تلك املشاهد 
املوغلة بالعطاء الفذ باملنهج العسري، تقض مضاجع الطغاة واملفسدين.

الشمس صلت وراءه
ومل تكن الشمس لتغلبه وهو يعّبد الطريق هلا وحيدد وجهتها اليت 
فاملسافة  الوّضاء،  لنوره  متلجلجة خاشعة  وهي  فأرجعها  بها،  تضيء 
بينه وبني الوصل أوشكت على الزوال، واملغيب عنده حتّفه الصالة، 
والسكون، يف ميزانه املوقوت، وقارٌ  لعلياء كل شيء حي، وخشوع 
لكّل علّو متني اليقني، فرتجلت الشمس من صهوتها الراسخة يف دائرة 
األكوان، والتحقت بالصف يف أوله، وأذنت، وهو يؤم اخللق يف صالته 

اخلاشعة العارفة احملمودة التسبيح احلاملة التنزيل.

املحجلون يف مواكب العشاق
حني  الرجال  حتضن  واألرض  الكماة،  احملجلون  حيفه  مسريه  يف 
حيملون وجهه يف طريقه الصاعد وهو يرسم احلدود، اجلباه يف صعوده 
املثري بامسات كالربق، والرعود لون الغضب املمزوج بالدعاء والتبشري 
والرتاب،  والغيوم،  العبيد،  فتحرر  احلياة،  وطأة  ينتشلون  والنذور.. 

والنساء، فتخّصب القفار، وتورق األشجار باملآذن اخلضراء.
يلملم  نور احلرف يف حراء،  الوحي  ألقى  والبذور منذ  يدخر األقالم 
نهروانه  يطوف  أحد  يف  صفني،  ومن  حنني،  ومن  بدر  من  الكالم 

ليحرث الكالم، وادخر األحالم واألحزان، ثم أتى لكوفة التصديق 
أمة  رجال  فأنبتت  البذور،  وصرة  والنحور،  األقالم  ليغرس  والبقاء، 
للعشق،  والتنزيل، وأمثرت مواكبا  الوفاء  عظيمة، يطوف يف قبابها 

أمة متتشق الدماء، يفيض يف أكفها العطاء.

الفوز واألسماء
البقاء،  الغّراء، حتاول  احلقيقة  تردد  الزمان،  أطرق  فزت، ظلت  قد 
فكل مرة يفوز تتوقف الدروب، ليصعد اإلنسان، يف حمنته الشاهدة 
احلافظة للوعود، يف النموذج الواقف منذ بدء اخللق، وحوله األمالك 
يسجدون، مذ عّلمه األمساء كلها، وهو ينبئ اخللق حقيقة األمساء، 
مصّدقا ملا بني يدي اهلل وهدى وبشرى للمؤمنني، فهو احلق، وملا فاز 
اهلل  من  بكلمة  اهلل مصدقا  من  ببشرى  املالئكة  نادته  يصلي  وهو 
وليا وسيدا، وكان بعده تهافت ينثال كالنشور، يف موعد للحزن يف 

عاشور.
عبادة األحرار

يف جوف كل ليلة كانت اهلموم واألفكار تسرتيح يف ترحاله الطويل، 
وتذوب يف دموعه اخلاشعة، الراحلة حنو شيبه املمتد يف أروقة الضياء 
حليته  من  تفوح  الكتاب  وأحرف  الرتتيل  رائحة  السماء،  قبة  حنو 
قبلة  حنو  التحليق  يف  لتسرتيح  الدنيا،  عن  تنأى  اخلضاب،  العتيقة 
العشق الذي يوقن يف وجوده، يف احلرية اليت حيبها، يؤمن يف جناحها 

املدهش بالتحليق، حيث ُيعبد اإلله، عبادة األحرار.

والي من وااله
الشاعر السيد عبد األمري مجال الدين من أعمدة اجليل 
الستيين يف الشعر النجفي  الذي هب مع  الذين  أشعلوا 
امليدان الثقايف نشاطا ، ونوروا مؤسساته ومنتدياته الثقافية 
مع  جمموعة  الشعراء )عبد األمري احلصريي، عبد الرسول 
الربقعاوي، الشاعر الشهيد السيد جواد اجلابري  السيد 
حممد حسني غييب، رزاق إبراهيم حسن، عبد اإلله جعفر(

الثقايف  اهلم  محلوا  الذين  أقرانه  من  اخلرية  واألصوات   
الثمن وكان هدفهم إعالن شأن مدينة  ينتظروا  دون أن 
التاريخ  وعلو كلمتها، ولكي جنعل  السالم(  )عليه  علي 
نفرد صفحات  أن  إال  يسعنا  ال  جيل  على مسرية  حيكم 
أحد  الذي كان  املعطاء  األدبي  العلم  هلذا  ذاكرتنا  من 
مؤسسي احتاد األدباء والكتاب يف النجف األشرف عام 
يف  املنتخبة  اإلدارية  هيأته  أعضاء  أول  فكان   ،1984
فاعلة  أدبية  شخصيات  حضرته  الذي  التأسيسي  مؤمتره 
الذي  احملتصر(  حسني  حممد  )الشاعر  منهم  آنذاك 
عيسى  حسن  الدكتور  واألستاذ  لإلحاد،  رئيسا  انتخب 
احلكيم واألستاذ الدكتور حممد كاظم البكاء الذين 
انتخبا عضوين يف اهليأة األوىل واستمر عطاء هذا األديب 
العصامي إىل ما قبل سنوات قليلة حيث أقعده املرض وأثناه 
عن ممارسة دوره الثقايف، نتمنى الشفاء العاجل لشاعرنا 
الكبري رفيق الوجع األدبي املثمر )السيد عبد األمري مجال 

الدين(.

الشاعر السيد عبد األمريجمال الدين
 )ألق النجف وزهو كلمتها(  

)نجوم ثقافية يف سماء نجفية(
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لوال وجوب الشكر يف اإلحسان
يا صاحب العيد الذي من أجله
نزهت اسمك أن يمر على فمي
لكن بذكرك تستقر مشاعري
تسكن األرواح إاّل عندما تتلى
لوالك قلب الدين يا حلم السما
خلده يف  محمد  عمر  لوالك 
ما كان مقداري ألجعل موطنا
ماذا عساه يكون شأني والهوى
موالي الحسن  أبا 
وجداه ما  فقدوك  من  وفؤاد 
حريني فيك  أحبك  قلب 
هوى يستميت  وحينا  حينا 
تسعفه عني  ال  منْ  عني  يا 
يا كف منْ ال كفه تسعه للجود
أوليس العباس قد قطعت كفاه
قبضتها حدود  تفوق  كف 
شهادته من  علي  هذا 
فرادته من  علي  هذا 
جسد الشريعة فيه قد نفخت
فقد الوصي  روح  على  صلوا 
أبدًا وسلموا  عليه  صلوا 
علي على  يصلَّ  لم  من 

نزّهت ذكرك عن لقاء لساني
بالقرآن  الوحي  خيوط  نزلت 
لوال اضطراب الروح يف وجداني

اطمئنان  على  أعماقي  وتكون 
اإليمان محكم  يا  لها 
الخفقان عن  مآذنه  سكتت 

الدوران  عن  عقاربه  وقفت 
األزمان  أسطورة  يا  لهواك 
األديان  خاتم  وحبك  دين 
فقدا الذي  ما  أحبك  قلب 
أحدا الهوى  يف  يشابه  ال  أم 

األبدا  بحبك  يستخف  إذ 
غدا عنك  سيموت  وكأنه 
األمدا ويدرك  وجود  ال 
اتقدا بجـــــــــــوده  وهو 

يدا  فيه  قمت  حتى 
ندا الكفوف  كل  يف  لتكون 
ردا للكرام  الشهامة  جعل 
خلدا من  وكل  الخلود  سبق 
الجسدا فحرك  الوصي  روح 
شدا الغرام  وقرآن  ملعت 
سؤددا بقدومه  وتباركوا 
وعدا الذي  الحب  له  وفى  فما 

من البحرين الشاعر األستاذ عبد القرموزي: 

يا أسطورة 
األزمان 
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يسمعه النجم  أقصى  بنهجك  إصدع 
كلم يف  الوتر  وأنت  سواك  وهل 
تكنفها فحم  يف  أنت  آلليٌء 
بدا الغيوم  بني  من  البدر  كأنك 
مدجنة أصوات  تواريك  ولن 
ريب أتى(  )هل  يف  ما  الدهر  محور  يا 
زوبعة هزتك  ما  الدهر  محور  يا 
دلفوا وقد  أقزام  مجدك  حساد 

هدف  عن  أحجمت  إذا  الحسني  أبا 
حنٍق من  الزهو  وهو  ذكرك  هجرت 

عوج  على  يعطف  لم  بناني  رأوا 
أقطعها البغي  شفار  من  لديهم 
سنن يف  سرت  أن  ـ  حسن  أبا  ـ  ذنبي 
وزرٌ وال  وزر  ال  العدل  رأيتك 
عصمت قد  الفرعاء  القمة  رأيتك 
لهم فقلت  األسمى  املثل  رأيتك 

لهم  فقلت  األعلى  الجبل  رأيتك 
معرتك راع  إما  األسد  ماحق  يا 
جاحمها كنت  ما  الهبة  فأي 
شطرهم شطران  هم  بدر  فيوم 
به الشواظ  كنت  أحد  عنا  واذ 
فزعت إذ  األحزاب  مجتمع  ويوم 

ويوشعه إعجاز  والنهج  وأنت 
يشفعه ثم  من  فما  شفعا  يلف  لم 
تضيعه اصداف  درك  وحول 
مطلعه بالغمات  تلفع  وان 
أسطعه الضوء   وأنت  توارى  أنى 
أجمعه الدهر  كل  الدهر  بأنك 
تمنعه نفخ  على  أعصى  الطود 
ومنبَعهُ طوفان  واملجد  وأنت 
تشفعه قد  ما  له  فعذري  أسمى 
يقطعه جلم  يف  لثوبي  يسعى 
تجدعه بأنياب  فحاصروه 
أقطعه اإليمان  من  عليهم  ولي 
مهيعه أعياك  فما  فيه،  سرت  قد 
مطمعه فيه  يحدو  غريك  وناء 
تفرعه السيل  وعنها  الطور  من 
مقذعه نال  فماذا  علي  هذا 
وموقعه عمرو  فمن  علي  هذا 
أسعفه ران  اما  الفجر  سنا  ويا 
تقمعه لست  بأس  ضيغم  واي 
تصقعه أنت  وشطر  للمسلمني 
تقلعه أوشكت  أحد  عنا  ملا 
تفزعه أضحيت  أفئدة  عمرو  من 

الشاعر املرحوم عبد الحسني حمد

يف رحاب الغدير
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الـشـعور جــفـاك  أم  الـشـعـر  ظــمـئ 
فـكر أغــراس  لـلـجدب  تـعـنو  كـيـف 
وربــــيـــع )نـــهــجــه(  بـيـن  نبتتْ 
بـعـد وهـــل  الـنـبـي،  نــبـع  وسـقـاهـا 
غـصـون ورفـــت  واحـــة،  فــزهـت 
لــلــقـطـاف ســاللــهــا،  وأعـــــــدت 
عـــلــي ربـــيــع  يـــزدهــي  هـــكــذا 
الــقـوافـي قــلــوب  حــبــه  شـــربــت 

الـمـصـفى  الـضـمـري  أيــهـا  ســيــدي 
زادك  وعـلـى  قـلـوبنا،  مــهـوى  لـــك 
روحـــــًا الــمــخـاوف  هـــــزت  وإذا 

نـــــار  جـــراحــك  إلـــــى  قــربــتـنـا 
الـعشق  فـي  الـملحون  عـشاقك  نـحـن 
الـحب لـغـة  )قـومـنا(  عــن  بـاعـدتنا 

هـمس  الـحب  بــه  يـبـتلى  مــا  بـعـض 
الــقـلـب يــحــمـل  مـــــا  أقـــســى  إن 
ســـوى اللــشـيء،  نــهـواك،  نــحــن 
تــفــدي وروح  يــحــمـي،  وحـــســام 
حــبـاهـا عــلــوم،  مـــــن  ومــفـاتـيـح 
حــددا وهـجـيكما  بـيـن  اهلل  ضـــرب 
بــمـغـيـب آذنــــــت  الــشــمــس  وإذا 
درب عـلى  وأنـتم   ، قـومـنا  يــا  نـحـن 
الكربى( إىل)الوحدة  نسري  أنا  غري 
األعـاصـيـر تـنـاهـبته  مـتـيـه  فــــي 
الـسمحاء الـقمة  إلـى  دربـنـا  وعـلـى 
الـسـري فــي  تــراوح  عـمـنـا  وبــنـو 
الـفـرقـة مـــن  نــهــرًا  إن  ويــقـولـن: 

الـتـاريـخ  يـمـتـلئ  ضـفـتـيه  وعــلــى 
نـحـيـل ال  أنــنـا  غــيــر   ... صــدقــوا 

الرأي  وحـدة  كـم  يـستحال  مـا  بـعض 
تـــالقـــت  الــنــوايــا  طــــابـــت  وإذا 
وخــلـوا  إلـيـكـم،  نــقــرب  قــاربـونـا 
وقـــد يــومـًا،  الــطـهـاة  فـسـيـصـحو 

الـغدير يـجري  فـيه  مـن  يـظمأ  كـيف 
الـــجــذور تـــمـــت  بـــهـــا  لــعــلــي 
الـبـذور الـعـطاء  غــمـر  بـنـيـه  مـــن 
نــمــيـر؟ يــحــلـو  الـــقــرآن  نــمــيـر 
عــطــور ونــمــت  بــرعــم،  ونــمــا 
وثــغــور قــرائــح  مــنــا،  الـــغــض 
الــطـيـور هــــواه  عـــلــى  وتــغــنـي 
شـطـور وجـنـت  أحــرف،  فـانـتشت 
نـسـيـر عــلـيـه  الــــذي  والــصــراط 
ونـــمـــيــر عــقــولــنــا،  نـــــربــــي 
مــذعــور بــهــا  خــافــق  وارتــمــى 
نــــــور ثــبــاتــك  إلــــــى  وهـــدانـــا 
الـكـثـيـر هــــواك  فـــــي  هـــــام  وإن 
الــقــشــور الــلــبــاب  أن  فــظــنــوا: 
تـشـهـري وبـعـضـه  ظــنــون...  مــــن 
تـفـسـري لـنـبـضه  مــنــه  يــطـلـب  أن 
ووزيــــر أخ  أحـــمــد  مـــــن  أنـــــك 
يــشـيـر وعــقــل  يــدعــو،  ولــســان 
الـمـذخـور كـنـزهـا  أنــــت  إذ  لــــك، 
الــمـنـيـر وهـــــو  الــمــنـار  فـــأنــت 
الـبدور سـنـاها  مــن  الـكـون  غـطـت 
الــمــسـيـر فـــيـــه  يـــلـــذ  ســــــواء، 
عــســيـر الــطــريـق  أن  ونـــــدري: 
الــصــخــور بــجـانـبـيـه  وجــــنـــت 
يــمــور ورمــــل  يــدمــي،  شـــــوك 
خــطــيـر الـــوقــوف  أن  وتـــــدري: 
ويـــــغــــور بـــيـــنــنــا  يــــنـــشـــق 
الــعــبــور! فـيـسـتـحـيـل   .. حــــقـــدًا 
الـتـفكري حــولـه  طـــال  مـــا  األمـــر 
تــقــصـيـر وبــعــضــه  قــــصـــور، 
الـجسور مـنـا  الـضـفتني  هــوى  فــي 
وتـــفــور قــلــوبـه  تــغــلـي  الــحــقـد 
الـقدور حـتـى  األحـقـاد  بـنـار  ذابــت 
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دنا إذا  والنجوُم  ُتْغشى  والشمُس 
أّذنا حيدَر  فصبُح  األذاُن  وقَف 
هنا ها  ترّبَع  مْذ  وُذلٌّ  أمٌل 

الَسنا  اىل  الُركوِع  َنْزفا يف  وامَتدَّ 
* * * * * * * * * * * *
حَتزَّما النجوِم  على  النهاِر  وْهُج 
مسا وسجدُتها  أرٌض  حمراُبها 
وُمَقوِّما ُملِهما  أبّيا  طّفا 
لتبِسما الدموَع  تلَك  مشعيت  ُتوِقُد 
* * * * * * * * * * * *

أمحدا    أخاِلَف  فلْن  النجاَة  أبغي 
املدى  سَكَب  وغيُثها  يبغياِن،  ال 
هدى ما  تكّذُب  آالٍء  فبأيِّ 
بدا ما  وأفَصَح  ِسّجيٌل  فاغتاَظ 
* * * * * * * * * * * *
أحَرَمْت واملآِذُن  َلّبى  والروُح 
َبَخْت خَبْ حيدَر  بصحِن  واألنبياُء 
فاعَتَلْت  الواليِة  على  اللواَء  عقَد 
فاألرُض تطغى والوسواس ُأخِسَرْت
* * * * * * * * * * * *
وأتلْق الضمائِر  يف  َرْوٌض  فأضاَء 
نطْق ما  وُيزهُر  خُيفى  ما  فتبوُح 
َخَلْق ما  صفوَة  أعطاُه  كوثٌر  هي 
وامُلَؤْق والَدُم  الَثَقالِن  بها  َشَهدْت 
* * * * * * * * * * * *
الولي اىل  فهبَّ  مركُبُه  والطفُّ 

علي   ومنهُجها  عشٌق  كلماُتها 
تنجلي لن  حوزًة  إمامًا  أضحت 

مبنجِل  البغاِة  خراطيَم  قطعْت 
* * * * * * * * * * * *
بالَثرى فؤاَدك  َتْد  ِقباَءَك  وألَبْس 
خيربا تفَتُح  البيضاِء  فبكفَِّك 
جرى ما  ُب  ُتَكذِّ آالٍء  فبأيِّ 
الورى فبلَّْغَت  َصَفيا  ٌد  وحممَّ

َصْت ُبطوُن الِعلِم واجملُد احننى مَخِ
ِعطُره َتَغبََّش  لو  يبِسُم  والفجُر 
وُيّتقى فيه  األحزاُن  وُتَكفَكُف 
ِوصاهَلا فَردَّ  الُدنيا  ِبِه  ْت  َهمَّ
* * * * * * * * * * * *
نوِرِه يف  ليِلِهْم  مراكُب  َغِرَقْت 
علويٍة بقّبٍة  الزماُن  حاَر 
رمَسَته النزيِف  َمناراُت  هذي 
الَنَبويِّ زِنَك  حِبُ الُدموِع  وِمَن 
* * * * * * * * * * * *
بعشِقِهم اخللوَد  ألَتِمُس  ِهْمُت  قد 
بنوِرها الغديِر  َمَرَج  فواليٌة 
والئِه بغيِب  وحٌي  سلطاُنُه 
النيْب؟ أِمَن  ُمَتَذّمٌر..  وَلسائٌل 
* * * * * * * * * * * *
فجَره صاَفَح  والَتنزيُل  الكوُن 
التوحيِد طاَف َحجيُجها يف كعبِة 
بيَنُهم وردا  اهلِل  َكفُّ  كان  قد 
اهلدى ميزاَن  وشدَّ  السماَء  رفَع 
* * * * * * * * * * * *
ربيَعُه مدَّ  اإلحساِن  غايِة  يف 
طيبا نهرا  الكلماِت  اىل  يأتي 
واليًة كاَن  الكرسيِّ  وبآيِة 
بيعًة تكّذُب  آالٍء  فبأيِّ 
* * * * * * * * * * * *
غديُرُه فاَض  اهلِل  صراُط  هذا 
ًة أمَّ شيََّد  اإلصالِح  سورُة  هو 
هو كاشُف الُكُرباِت كهُف مدينٍة
صدقوا مبا عهدوا وتلَك حشوُدهم
* * * * * * * * * * * *
الُعال ّراِت  جَمَ صاِفْح  ُقْم  اآلن 
قلوِبِهم َسواِد  يف  امَلنيََّة  ألِق 
ُكلَّها النبَّوِة  آالَء  بايعَت 
له عرفاٌن  اهلِل  وليُّ  هذا 

شعر : شاكر القزويني
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النقد البناء يف تربية االبناء

التخطيط والربمجة: النجاح فى النشأتني
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اعداد:
هاشم محمد الباججي



مجيع  بتنمية  تهتم  سامية  معاني  من  حتمله  ما  بكل  الرتبية 
فيه  يعيش  الذي  البيئي  اإلطار  ضمن  للفرد  الشخصية  اجلوانب 
اإلنسان, وحسب ما ورد يف معاجم اللغة أن كلمة )تربية( مفردة 
أصلية يف اللغة العربية وهي مصدر للفعل )ربى أو يربي( الذي يدل 
على التنمية والتهذيب, باإلضافة إىل أن الدالالت االصطالحية هلا 
جاءت مبعاني عديدة منها أن الرتبية عملية تساعد على تشكيل 
عقل الفرد ومنوه واملعنى األكثر حتديدا ينحصر يف التأثريات اليت 
يقوم بها الكبار على الصغار يف اجملتمع لتهيئتهم على نظام معني, 
كما أنها ضرورة خيضع فيها الفرد للتأثريات االجتماعية والبيئية 
النفسية والشخصية  املختلفة ويتحقق من خالهلا منو استعداداته 

وحتى العادات الصحية.
نقد اآلباء لألبناء :- 

يرى بعض األخصائيني أن األسلوب األفضل يف تقويم ونقد األبناء 
بأن يكون األبوان  قدوة ألبنائهم يف ممارساتهم وسلوكياتهم اليت 
جيب أن يتبعها األبناء, وان يظهر اآلباء يف تصرفهم السلوك البديل 

و كأنهم يقولون للطفل هذا هو السلوك الذي عليك اتباعه.
إن النقد باألساس موضوع مهم وحساس جدا ٌيعتمد عليه يف بناء 
األسرة ومتاسكها, وعلى اآلباء أن يكونوا حذرين جدا من هذا 
ومدروس  موزون  بشكل  ألبنائهم  انتقادهم  يكون  وأن  املوضوع 
وأن يتجنبوا انتقادهم أمام اآلخرين خصوصا أن كان النقد الذعا.

كما جيب أن يكون االنتقاد بأسلوب الئق, فضاًل عن استخدام 
عبارات مناسبة مع مراعاة االجيابيات املوجودة لدى الشاب نفسه, 
حتى يتقبل النقد من الوالدين ويتجاوب معهما أثناء ايام الدراسة 
والعمل، لكن  يف بعض األحيان يفقد املربون أعصابهم  بسبب 
مترد اوالدهم وعدم استجابتهم لتوجيهاتهم خاصة وأنهم يف فرتة 
املراهقة وهي مرحلة خطرة وحرجة, إال أن استخدام هذا االسلوب 
القاسي بداعي فرض السيطرة عليهم أثناء الدرس له تبعات سلبية.

صديق السوء :
أن  املعقول  غري  ومن  بل  املنزل  خارج  األبناء  مأوى  هي  الصداقة 

يعيش االبن مبعزل عن األصدقاء يف فرتات حياته املختلفة كما 
هي حاجة ماسة يف حياة اإلنسان بكل مراحل عمره  ليكتمل 
بها منوه االجتماعي والشخصي, رغم انها حتمل مفهومي صديق 

السوء وصديق اخلري .
بنفس  أصدقاءهم  خيتارون  أبنائهم  أن  معرفة  اآلباء  على  لذلك 
خيتارون  فهم  لصداقاتهم,  اختيارهم  عند  اتبعوها  اليت  األسس 
معهم  يتشابه  ومن  نفسها  واالهتمامات  اهلوايات  يشاركهم  من 
مع هذا  التعامل حبذر شديد  عليهم  لذا  الشخصية,  الصفات  يف 
املوضوع ومرافقة أبناءهم حتى ال يسمحوا لتدخالت صديق السوء 

بهدم شخصيات أبناءهم.
كما ال بد من ان ندعو اآلباء أن يتفهموا أن الصورة اليت بينهم  وبني 
ابنائهم  جيب أن تكون ضمن أهداف وضوابط معقولة وحمدودة 
وأن تفكر قبل حديثك معه ألن قدوة األبناء آباءهم,  و أن تعليم 
التعامل  األصدقاء وكيفية   اختيار  على  وتدريبه  وتربيته  الطفل 
والتفاعل معهم يف وقت مبكر  خيتصر يف املستقبل وقتا طويال، 
كما ال بد من وضع شروط ومعايري يف النقاش واالحرتام املتبادل 
بينهم داخل وخارج البيت بشكل مستمر  وال بأس من أخذ املشورة 
والنصيحة من أصحاب االختصاص يف اإلشراف واإلرشاد الرتبوي 
أو مراجعة بعض الكتب املختصة بالرتبية والتنمية وكيفية تطوير 
احلكيمة  والعلمية  اإلسالمية  بالطرق  وبناء شخصياتهم،  األبناء 
وعدم تركهم للشارع  وأصدقاء الصدفة ليكتسبوا منهم تعاليمهم 

البعيدة عن جادة الصواب.
ونستنتج من هذا أن النقد البناء واهلادف شيء أساسي وضروري 
على كيان  وللحفاظ  الضياع  من  األسرة  على كيان  للمحافظة 
شخصية  وتقويم  بناء  يف  خاص  بشكل  ويسهم  أنفسهم,  األبناء 
وأخريا  الشرور،  ومواجهة  الصعاب  ختطي  على  ويساعده  الفرد 
ميكننا القول أن الرتبية أمر شاق ومتعب وعلى اآلباء اخذ احليطة 
اإلمكان  قدر  إليهم  وجذبهم  ألبنائهم  نقدهم  طريقة  واحلذر يف 

للحفاظ عليهم وعلى متاسك أسرهم 

آالء علي الغريباوي
النقد البناء يف تربية األبناء



والتخطيط..  الربجمة  أساس  على  قائمة  اليوم،  البشرية  حياة  إن 
املتاحة،  اإلمكانيات  دراسة  اجملال هي:  هذا  األسس يف  أهم  ومن 
ثم البحث عن اإلمكانيات املمكنة، ثم البحث عن نقاط الضعف 
واخللل، ثم التفكري يف عالج تلك النقاط وحتويلها إىل نقاط قوة فإذا 
متت هذه الدراسة فى مجيع تلك الفروع، فقد متت بذلك اهليكلية 
العامة للتخطيط الناجح، ومن املعلوم أن السائر على طريق الواضح، 

ال تهمه ساعة الوصول ما دام مطمئنا من صحة مسريته.
إن اهلل تعاىل خلق هذا الكون وفق برناجمه الذي ال حنيط علما به، 
فهذه اجلينات الوراثية يف اخللية احلية، ما هي إال برنامج مكتوب 
بتلك اليد البديعة، وهي اليت تضع اخللية األوىل يف مسار التكامل 
السريع، وإذا بها تتحول وفق ذلك املخطط املرسوم إىل أرقى موجود 
على وجه األرض وعليه، فإن برجمة حياتنا اليومية، صورة من صور 
التخلق بأخالق الرب، وهل من ضري يف أن نتشبه بأخالق احلكيم 

املتعال؛ ولكن يف حدود القدرات البشرية.
إن قصر احلياة يف هذه الدنيا، جيعل أحدنا حريصا على اغتنام أية 
العمر، وخاصة أن حياة أحدنا يكتنفها جهل ما  فرصة من فرص 
قبل البلوغ، وضعف ما قبل املمات؛ فلم يبق إال أيام عنفوان الشباب 
مبا فيه من نشاط وحيوية، والذي حيز يف النفس، ويثري بالغ األسف، 
أن سكر الشباب يشغل البال عن كثري من األمور، اليت ال ميكن 
تعويضها الحقا.. ومن املعلوم أن الندامة يوم القيامة من أشد صور 
التعذيب، عندما يرى الفرد تلك الفرص الذهبية اليت مرت عليه مر 

السحاب من دون اغتنام.
إن الشيطان حياول يف أول األمر أن يشغل العبد بالقبيح، فإذا رأى 
األحسن  عن  يشغله  أن  حاول  القبيح،  عن  باحلسن  منشغال  العبد 
باحلسن، مبعنى أنه يقنع يف آخر املطاف، أن ينشغل العبد بطاعة من 
الطاعات؛ ولكنها ليست األرقى يف نظر املوىل، كمن ينشغل ببعض 
املستحبات اللفظية، تاركا واجبه االجتماعي جتاه اآلخرين كصلة 

ألرحام، وترك عن احلرام. 
إن برجمة احلياة حتتاج إىل معونة خبري يف هذا اجملال، ليأخذ بيد 
العبد التائه، واملتخبط يف مشيه، ولكن ال خنفي سرا عندما نقول: 
إن قلة وجود املرشدين الصاحلني، من آفات هذا العصر الذي طغت 

فيه املادة امللهية، على التفكري اجلاد يف برجمة احلياة األبدية، واليت 
ال تعد احلياة الدنيا يف قباهلا إال صورة من صور اللهو واللعب، كما 
عرب عنها القرآن الكريم، ولكن فى مقابل ذلك فإن سهولة الوصول 
إىل سرية األولياء من املعصومني )عليهم السالم( وغريهم، تعني الفرد 

على استيعاب القواعد العامة الكتشاف سر السعادة يف احلياة.
إن من املناسب إذا أراد أحدنا أن يفكر يف هندسة حياته من جديد، 
أو تصحيح مسرية منحرفة فيها أن جيعل مثل هذا التفكري املصريي، 
يف ساعة خلوة مع ربه، وخاصة يف األوقات املباركة، فلئن كان باب 
الوحي مسدودا على غري األنبياء )عليهم السالم(؛ فإن عامل اإلهلام 
واإللقاء يف الروع، أمر متعارف يف حياة املؤمنني، ومن الواضح أن اهلل 
تعاىل شفيق بعباده إىل درجة ال حتتملها عقولنا، وهذا من مقتضيات 
عالقة اخلالقية واملخلوقية، إذ اخلالق حيب خملوقه أكثر من حب 

املخلوق لنفسه، أو ليس هو أقرب إلينا من حبل الوريد؟!..
إننا نؤكد على ضرورة التعامل مع النفس تعامل الشريك مع شريكه، 
اليت  الضعف  نقاط  تدوين  من  بد  فال  وعليه،  ذلك،  من  أكثر  بل 
خيشى اإلنسان منها، والتعامل معها كحالة مرضية، فرياقب تاريخ 
احملتمل،  والعالج  أوجه،  وساعات  اشتداده،  وسرعة  وسريه،  املرض 
عن  والبحث  املرض،  على  القضاء  ومراحل  ملزاجه،  العالج  ومالئمة 
الطبيب املعاجل، وحتمل احلمية الالزمة لعالج ذلك املرض، وغري ذلك 
الدنيا  أهل  أن  العجيب  ومن  اجملال،  هذا  الالزمة يف  املراقبات  من 
يفكرون  وال  الفانية،  أبدانهم  أمراض  ذلك يف عالج  يعملون بكل 
يف عالج آفات أرواحهم الباقية، ولك أن تتصور فداحة اخلطب من 

العذاب الذي ال نهاية له.
إن من املناسب أن يلزم اإلنسان نفسه يف بعض مراحل حياته بعمل 
مراعاة  مع  عبادياًً،  عمال  أو  لفظيا،  ذكرا  كان  سواء  استحبابي 
التدريب على االلتزام  الرفق والتدرج يف ذلك؛ فإنه صورة من صور 
بقرارات النفس، فإن طبيعة النفس اإلنسانية تتهرب من االلتزام مبا 
بالسوء، إىل  بنفسه األمارة  والشهوة، فهنيئا ملن ترقى  املزاج  خيالف 
نفس لوامة ملا يفوتها من اخلري، لتتحقق أخريا بفضل من اهلل ورمحته 
املرحلة العليا من كمال اإلنسان.. أال وهي مرحلة النفس املطمئنة؛ 

لرتجع إىل ربها راضية مرضية.

الشيخ حبيب الكاظميالتخطيط والربجمة: النجاح فى النشأتني
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عبد الحسن الشافعي

 ال نجوم        تلمع
ان املاليني حول العالم يعشقون محرتيف كرة القدم، فرباعة هؤالء يف ساحات اللعب 

جعلت عشاقهم يرونهم االفضل يف كل شيء .. سواء يف امللعب أو خارجه.
ولكن يف هذه القضية بالذات، تجد ان الرياح ال تجري كما تشتهي السفن ، فمحرتفو 
أن  من  أكثر  وفضائحهم  امللعب،  خارج  الناس  بني  من  سوًء  األكثر  هم  القدم  كرة 

تحصى، ولكن الغريب أن أغلب عشاقهم ال يعرفون ذلك.
التي  الفساد  اإلنكليزية تقريرا ركزت فيه على شبهات  نشرت صحيفة ديلي ميل 
تحيط بالصفقة التي عقدت بني نادي برشلونة اإلسباني لكرة القدم ونادي سانتوس 
الربازيلي، التي اثمرت عن ضم نجم الفريق الربازيلي)نينمار( مقابل 55مليون جنيه 
اسرتليني وهي القيمة التي تحدثت عنها برشلونة عند إعالنه عن الصفقة لوسائل 

اإلعالم يف فرتة االنتقاالت الصيفية. 
وتساءلت الصحيفة يف بداية التقرير عن السبب الرئيس الذي دفع برشلونة لعدم 
أن  أراد  برشلونة  أن  الصحيفة  تعتقد  اذ  البداية،  منذ  )نينمار(  عن صفقة  اإلفصاح 
يهرب من الضرائب التي ستفرض على النادي والالعب والتي قد تصبح فلكية إذا ما 

كانت بقيمة 95مليون جنيه اسرتليني كما يف اخر التقارير الصحفية.
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يف  املالي  القسم  أن  قضائي  مصدر  أكد  متصل  سباق  ويف 
النيابة العامة ملدينة برشلونة فتح حتقيقا حبق مهاجم برشلونة 
ومنتخب االرجنتني لكرة القدم )لينيل ميسي( خبصوص التهرب 
الضرييب متهما إياه بعدم التصريح بأربعة ماليني يورو )حوالي 
و   2007 األعوام  الضريبية خالل  إقراراته  دوالر( يف  4,5مليون 

2008 و 2009
باستغالل  ابنه  مع  بالتعاون  ميسي  والد  تورط  أخبار  وهناك 
شهرته وجنوميته يف الرتويج ملباريات ودية يقوم جبين ايراداتها 
من أجل منظمات خريية وهمية أنشئت يف املالذات الضريبية بليز 

واالورغواي وجتارة املخدرات.
األملاني  الدوري  إىل  االتهام  أصابع  طالت  متصل  صعيد  وعلى 
فقد حكم على رئيس نادي بايرن ميونخ بطل ومتصدر الدوري 
ونصف  3 سنوات  بالسجن  هونيس(  القدم)اولي  االملاني لكرة 
السنة بسبب التهرب من الضرائب مما دفعه إىل االستقالة من 
منصبه، وجيد)اولي هونيس( اليوم نفسه يف قلب إحدى أكرب 
دفع  من  تهرب  ألنه  عليه  وحكم  األملانية  الرياضة  فضائح 
الضرائب على أكثر من 27مليون يورو من خالل عدم اإلعالن 

عن العائدات اليت حيصل عليها من البورصات السوسرية. 
الدخل على  بأنه هرب من دفع ضرائب  )هونيس(  وقد اعرتف 

مبلغ 27,2 مليون يورو يف حسابات مصرفية سرية يف سويسرا.
فوز غري نزيه

فضائح  من  جديدة  فضيحة  الكروية  الساحة  على  ظهرت 
تورط جنم  أن  بعد  ايطاليا،  املباريات وحتديدا يف  التالعب يف 
ميالن واملنتخب اإليطالي السابق )جينارو غاتوسو( يف فضيحة 

تالعب بنتائج املباريات وعالقاته بشركة الراهنات.
على الصعيد ذاته فقد ثبت تورط )باولو روسي( أحد أبرز جنوم 
وهداف   1983 عام  أوربا  يف  العب  وأفضل  االيطالية  الكرة 
كاس العامل يف العام نفسه، بفضيحة وتالعب بنتائج املباريات 
مت على اثرها ايقافه عن اللعب ملدة اربعة أعوام واحلكم عليه 
بريزوت  انزو  توجه   1982 عام  مونديال  قبل  ولكن  بالسجن، 
منه  وطلب  االيطالي  الرئيس  إىل  وقتها  لالزوري  الفين  املدير 
العفو عن باولوروسي وإطالق سراحه للمشاركة بكاس العامل 
ألنه ال ميلك مهامجني جيدين، وبالفعل خرج روسي من السجن 
ألداء املهمة الوطنية وقاد إيطاليا الحراز كاس العامل الثالث يف 
تارخيها وفاز بلقب هداف البطولة، لتنقذ كرة القدم الالعب 

وخترجه من السجن. 
قائد فريق نابلي الشقيق األصغر للنجم املعتزل )فايبوكانافارو(، 
تورط يف مشاركته يف فضيحة تالعب يف مبارات بالكالتشيو 
احلارس  السابق  زميله  اعرتاف  بعد  وذلك  عام)2010(  يف 

املعتزل)جانلوكا جانيلو( بأن )كانافارو( كان شريكا له يف 
التالعب بنيتجة مباراة واجهوا فيها سامبدوريا يف عام 2010، مت 
إيقاف )كانافارو( يف عام 2013 ستة أشهر هو وزميله جانلوكا 
غرافا املتورط هو اآلخر معهم، ومت خصم نقطتني من نابولي، 
ولكن  الرباءة  على  وحيصل كانافارو  االستئناف  يتم  أن  قبل 

مازال الغموض والتحقيقات حول هذا احلادث مستمرة.
فضائح أخالقية 

عرف عن الالعب الربازيلي)رونالدو( أنه كان زير نساء، ويبدو 
أنه جتاوز بذلك كل احلدود حتى وقع فريسة لفضيحة تورطه 

بعالقة شاذة مع رجلني ثبت أنه اخذهما إىل منزله. 
النجم الروماني الذي كان يعتربه البعض أسطوره جورج هاجي، 
كان أحد جنوم تشيلي تعود على السهرات الليلية احلمراء وبعد 
ذلك أثبت تعاطيه ملخدر الكوكايني ليتم إيقافه وعرضه للبيع 

لفريق يوفنتوس. 
تريي(  )جون  الالعب  لتطال  األخالقية  الفضائح  سلسة  وتنتقل 
الذي ثبت تورطه بعالقة ممنوعة مع خطيبة صديقه يف املنتخب 
اإلنكليزي الالعب)واين بريدج( هذه الفضيحة أدت اىل جتريد 
تقابل  وعندما  الثالثة،  األسود  منتخب  قيادة  شارة  من  تريي 
الالعبان يف إحدى املباريات يف الدوري اإلنكليزي مل يصافح 
بعضهم بعضا أمام املاليني من املتفرجني يف العامل، حتى قرر 

)بريدج( اإلعتزال دوليا حتى ال جتمعه أي مناسبة بـ)تريي(.
الالعب)رايان غيغزويلز(  الفضائح األخالقية بشاعة مع  وتزداد 
جنم فريق مانشسرت يونايتد، إذ ثبت أنه كان خيون أخاه مع 
القبيح ألمثال  الوجه  أعوام يف فضيحة كشفت  زوجته ملدة 8 

هؤالء املشاهري.
وعلى الرغم من أن قائد منتخب املانيا )مايكل باالك( قد عرف 
لثالثة أطفال فقد كشف  أنه متزوج وأب  بانضباطه وخباصة 
حقيقته املرة زميله السابق بنادي بايرن ميونخ )كريستان ليل( 
الذي اعرتف بأن )باالك( أقام عالقة مع زوجته دانيال، ولكن 

مت كتم الفضيحة لتفادي تأثريها على أدوار املنتخب.
ارتكبها هؤالء  اليت  واجلرائم  الفضائح  من  الكثري  أن  ويبدو 
األشخاص التزال مستورة تغطيها األموال والعالقات باملسؤولني 
املتنفذين، ورمبا يكشف عنها الزمن ذات مرة، ولكن السؤال 
املهم الذي يرد هنا هو: هل ميكن أن يتخذ اإلنسان من هؤالء 
أنهم  جملرد  صورتهم  تتحسن  أن  ميكن  وهل  يعشقها،  رموزا 
امللعب، هل ميكن  بالكرة على ساحة  التالعب  حمرتفون يف 
أن ننسى هؤالء الذين يظهرون مبظهر األبطال هم يف احلقيقة 
أشخاص يصنفون بأنهم أناس حمرتفون او من أعضاء املافيات 

خارج امللعب.
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للمواطن وقفة
يقول: هناك مدارس  )57 عامًا(  حممد طوبي 
متهرئة ومت هدمها من أجل إعادة بناءها وبعد 
إىل  تنجز  مل  حاهلا  على  بقيت  املدارس  هدم 
حاهلا  على  القدمية  املدارس  تبَق  مل  ااَلن، 

اليوم  وإىل  احلديثة  املدارس  على  ومل حنصل 
املدارس متوقفة على التخصيصات املالية مثل 
عبد  منعم  الشهيد  وإعدادية  ميسان  أعدادية 
الزهرة ومدرسة هانئ بن عروة يف شارع املعمل 

يف الكوفة.

متى تبصر النـــور
املدارس املتلكئة

تحقيق : أمري الربكاوي

كل بلدان العالم تهتم اهتمامًا بالغًا بملف الرتبية والتعليم ألنه ركيزة أساسية لتطور ونمو 
البلدان واملنافسة مع الدول األخرى لكن يف عراقنا اليوم أصبح الرتدي واضحًا على العملية 
الرتبوية  برمتها مما انعكس سلبًا على طلبة العراق ومسائل كثرية تحتاجها العملية الرتبوية 
منها مدارس تم هدمها منذ سنوات وإىل ااَلن ما زالت تنتظر إعادة بنائها لتلتحق بركب 
تمثلت بصفوف على هيئة  املدارس  لهذه  بديلة   مواقع  النتيجة  كانت  التعليمية،  املسرية 
كرفانات بداًل من االبنية الالئقة ولهذ أعددنا تحقيقًا صحفيًا للوقوف على أسباب عدم بناء 

املدارس وما االجراءات التي تتخذها الجهات املعنية إلنجازها.
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هند أمحد )40 عامًا( تقول : إن السبب الرئيس 
لتلكؤ بناء املدارس هو اخنفاض ميزانية الدولة 
تربعات  على  يعتمد  املدارس  إعمار  وأصبح 
اىل  يؤدي  وهذا  واخلريين  واملدرسني  الطلبة 
انهيار املنظومة التعليمية واليوم نالحظ العديد 

من املدارس املتوقفة عن اإلعمار.
إعادة  : جيب  تقول  )30عامًا(  اخلالدي  نورس 
النظر من قبل وزارة الرتبية حول موضوع تلكؤ 
املوضوع  هذا  ألن  توقفت  اليت  املدارس  إجناز 
إكمال  من  وبد  الرتبوية  العملية  ويربك  يؤثر 

إعمار ما توقف منها حلاجة الطلبة اليها.
حسن احملنة )50عامًا( يقول: من املؤكد ومع 
هذه األعداد املتزايدة من املنخرطني واملسجلني 
يف املدارس جيب أن تسعى السلطات احلكومية 
التعليمية   باملؤسسات  البالغ  االهتمام   وتولي 
بل  فقط  وعمارات  بنايات  جمرد  ليست  وهي 
بناًء  الكلمة  اإلنسان مبعنى  تبين  هي صروح 

معنويا وتربويا وخلقيا وعلميا. 
كونه اللبنة األساس لبناء اجملتمع و بالتعاون 
وجمالس  الرتبية  وزارة  أن  ونعتقد  األسرة  مع 
احملافظات مقصرة  يف هذا اجلانب  املهم جدا، 
ومن جانب آخر مهم يتعلق بتقصري وزارة الرتبية 
الواضح يف إدارة أغلب امللفات األخرى املتعددة.

شركات متلكئة يف القائمة السوداء
أكد لنا املعاون اإلداري يف مديرية تربية النجف 
األشرف مردان البديري أن الظروف اليت مير 
بها البلد منذ العام 2014 ألقت بظالهلا سلبيًا 
على األبنية املدرسية حيث أصبح النجف اليوم 
بشكل خاص والعراق بشكل عام حباجة إىل 
أبنية كبرية وحنن إىل هذه اللحظة حباجة إىل 
)550( بناية مدرسية إضافة اىل اإلندثار الذي 
أعداد  إثر  على  األخرى  البنايات  يف  حيصل 
الطالب الكثرية يف حمافظة النجف األشرف 
الطالب وكذلك يف  يرتادها اآلالف من  اليت 
عموم العراق مشريًا أّن هناك تلكؤا من قبل 
شركات يف إجناز املدارس وقد  وضعت  هذه 
عقود  وهناك  لسوداء  الالئحه  يف  الشركات 
املربم  العقد  وخاصة  الرتبية  وزارة  أبرمتها 
كثريًا  تأخر  العقد  وهذا  الصناعة  وزارة  مع 
بغية  املدارس  هذه  بهدم  إيعاز  هناك  وكان 
املدرسية  البنايات  هدم  مت  وفعاًل  البناء  إعادة 
ولكن مل تقم وزارة الصناعة باإليفاء بوعودها 
األبنية  إجناز  تأخر  حول  مؤخرًا  التحقيق  ومت 
املدرسية وهناك مدارس وصلت نسب اإلجناز 

اإلدارة  قبل  من  التنسيق  ومت   %80 إىل.  فيها 
احمللية يف احملافظة إلكمال  املدارس املتوقفة 
وكان هناك ختصيصات مالية للمدارس اليت 
استالمها  وفعاًل مت  عالية  اإلجناز  نسبة  بلغت 
بالتنسيق مع هيئة اإلعمار يف حمافظة النجف 
األشرف وتوقف املقاولني واعطوا حقوقهم  وفق 

نسب اإلجناز.

نسب وإحصائيات 
بني مردان البديري أن نسب املدارس املتلكئه 
الرتبية  وزارة  توجه من  تصل إىل 30% وهناك 
ووزارة التخطيط على إحالة  املدارس املتلكئة  
يدخل حيز  املوضوع مل  ااَلن  لالستثمار وحلد 
يف  االقتصادية   الظروف  أن  باعتبار  التنفيذ 
البلد قد تتحسن وأضاف أن مدارس اهلياكل 
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احلديدية املتلكئة )16( مدرسة وهناك برنامج 
آخر بالتعاون مع البنك الدولي تلكؤ فيه )32( 
مدرسة ويصل جمموع املدارس املتوقفة يف عموم 

حمافظة النجف األشرف  إىل )50( مدرسة.
مدير  األمري  عبد  عامر  وسام  أوضح  فيما 
الذي  املادي  الوضع  أّن  الرتبوي  اإلعالم  شعبة 
مير بة  البلد له تأثري على التعليم والرتبية يف 
كل القطر والنجف يوجد فيها )660( مدرسة 
وأكثر من )1200( مدرسة منها مزدوج ومنها 
أحادي ونطمح من القرض الصيين خالل العام 
احلصول على )141(  مدرسة واملنحة الكويتية 
وأّن  مدرسة   )148( وباجململ  املدارس  من 
ماحصل هو بسبب التخصيص املالي من جهة 

وتلكؤ الشركات املتعاقدة من جهة أخرى.

إهمال الدولة اإلتحادية
التقينا برئيس جلنة الرتبية يف جملس حمافظة 
إن  وقال:  العرباوي  عمار  األشرف  النجف 
 )500( إىل  حباجة  األشرف  النجف  حمافظة 
والدوام  االختناقات  لفك  مدرسة   )600( إىل 
هناك  التحتية  البنى  وقضية  والثالثي  الثنائي 
اإلحتادية  احلكومة  قبل  من  واضح  تقصري 
بعدم دعمها للمؤسسات الرتبوية ومشروع العقد 

املربم مع وزارة الصناعة ووزارة الرتبية.
مل  اآلن  حلد  احلديدية  اهلياكل  مدارس 
بني  واضح  تلكؤ  وهو  مدرسة  منها20  ينجز 

وهناك  واملعادن  الصناعة  ووزارة  الرتبية  وزارة 
املشروع الصيين لبناء )140( مدرسة وأكملت 
األقضية  يف  األراضي  معامالت  مجيع  الرتبية 
واملركز ملعرفة إكمال القرض الصيين واآلن 
الكرة يف ملعب احلكومة اإلحتادية جيب أن 
تكون هناك ميزانية كفيلة لبناء مدارس يف 
مجيع حمافظات العراق ومنها حمافظة النجف 
واردات  من  للمدارس  ترميم  ولدينا  األشرف 
احلكومة احمللية كل سنة  كرتميم املرفق 
بناء  مشروع  طرح  ومت  أسيجة  وبناء  الصحية 
املدارس يف موازنة 2019 مبينًا أن عدد املدارس 
اليت مت تهدميها وتلكأت الدولة بإجنازها من 

)20( إىل )25( مدرسة.
تلكؤ  إىل  أدت  اليت  الرئيسية  األسباب  من 
هدمها  مت  اليت  املدارس  من  العديد  إجناز 
املالية  التخصيصات  احلديث  البناء  بغية 
عقد  وخاصة  املتعاقدة  الشركات  وتلكؤ 
العمل على  الرتبية  وزارة  فعلى  الصناعة  وزارة 
خالل  من  املتلكئة  املدارس  بإجناز  اإلسراع 
توفري املخصصات املالية والتعاقد مع شركات 
بلدنا  حلاجة  اإلجناز  سرعة  لضمان  رصينة 
للمدارس من أجل النهوض بالواقع الرتبوي ألن 
حتقيق النجاح واالزدهار مرهون بتقدم وتطور 

قطاع  الرتبية والتعليم.

من األسباب الرئيسة التي أدت إىل تلكؤ إنجاز العديد من 
املدارس التي تم هدمها بغية البناء الحديث التخصيصات 

املالية وتلكؤ الشركات املتعاقدة

أن الظروف التي 
يمر بها البلد منذ 

العام 2014 ألقت 
بظاللها سلبيًا على 

األبنية املدرسية 
حيث أصبح النجف 
اليوم بشكل خاص 
والعراق بشكل عام 

بحاجة إىل أبنية 
كبرية ونحن إىل 

هذه اللحظة بحاجة 
إىل )550( بناية 

مدرسية
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األم والواجبات الرتبوية امللقاة عليها

أصدقاء املصلحة

انفعاالت األم وانعكاسها السلبي على األسرة

الرتبية الذكية وأهميتها يف هذا العصر

الشخصية املرتابة

إعداد:
وحدة اإلعالم النسوي



ونشاركه  همومنا،  إليه  نشكو  بقربنا،  دائمًا  يكون  إىل شخص  احلياة  هذه  دائمًا يف  حنتاج 
الكلمات  لنا حّتى يف غيابنا، كّل هذه  وفيًا  أنفسنا، ويكون  نأمتنه على  وأحزاننا،  أفراحنا، 
تعرّب عن شخص واحد يسّمى الصديق احلقيقي، فَمْن وجده كأّنه حصل على ثروة كبرية يتمّنى 
فهو  اآلخر  البعض  أما  فرحه،  قبل  الصديق يف حزنه  قيمة  يعرف  فهو  عليها،  اجلميع احلصول 

عكس ذلك. 
ويوجد هناك بعض األشخاص يقيسون عالقاتهم باآلخرين مبعيار االستفادة والربح واخلسارة، وهم 
ما يطلق عليهم أصحاب املصلحة، وهؤالء تكون صداقتهم مع اآلخرين على أساس مصاحلهم 
إخالصًا  األصدقاء  أفضل  تراهم  بل  عالقاتهم،  يف  استمروا  لصاحلهم  امليزان  مالت كفة  فإن 
هذه  عرب  مصلحة  من  يستفيدون  ما  بسبب  بل  أخالقهم،  متليه  ما  بسبب  ال  أخالقًا،  وأحسنهم 
الصداقة، ونالحظ أّن  هؤالء األشخاص يلبسون قناعًا مزيفًا ظاهره املودة واألخوة، وباطنه حب 
الذات والبحث عن املصلحة، وهذا النوع من الناس يرى الصداقة ليست سوى منفعة ماذا سأستفيد 
منك؟، ويتخذون شعار ال توجد صداقات دائمة بل مصاحل دائمة، وهذا النوع من الصداقة يستمر 
باستمرار املصلحة وينتهي بنهايتها، وهم يرونها سلعة جتارية هلا تاريخ صنع وتاريخ نهاية، وهنا 
علينا احلذر من أصحاب املصاحل؛ ألنهم أشد خطًرا من العدو وقد يبيع أسرارك ألقرب شخص 

يرى مصلحته معه.
وختتلف الصداقة حسب الفئات العمرية واملراحل التعليمية والوظيفية ومجيعها تتكون فيها صحبة 
وصداقات متينة، وقد تكون عابرة بقدر املرحلة اليت جتمعهم، ومنها ما تدوم طوياًل بقوة اللحمة 
الراسخة وبصفاء القلوب وبالتواصل الدائم والتعاون والوفاء الذي ال ينقطع وال يتخلخل عرب األيام 

والسنني، 
من  واخلوف  اهلاجس  بسبب  الصداقة  عالقة  عن  الفتيات  وخاصة  األشخاص  بعض  يبتعد  وقد 
اجملهول، ورمبا قلة الثقة يف اآلخرين بسبب ما شوهته بعض املواقف بصدماتها املؤملة، أو من بعض 

الرتاكمات والظروف احلياتية,
 وقد نرى هناك بعض األشخاص ينظرون إىل صداقة املصلحة بأنها ضمن نطاق الظروف االجتماعية 
تتطلب تكوين صداقة  أو ال تدوم، وأن احلياة بطبيعتها  وتبادل املصاحل املشرتكة، وقد تدوم 
املصلحة والتحلي بها، واليت تكون متفاوتة بني شخص وآخر وبدرجات خمتلفة بني صداقة متينة 

عميقة وأخرى بسيطة سريعة الزوال

غدير غانم

أصدقاء املصلحة

 العدد 142- لشهر ذي احلجة 1441ـه
70



مل تكن مكانة األم قليلة الشأن على مدى العصور فالتاريخ ال 
يعرف دينًا أو نظامًا إاّل وكرم املرأة ورفع من مكانتها فجميع 
اإلسالمي  الدين  السيما  واحرتمتها  أجلتها  السماوية  األديان 
الذي أعطى االهتمام األكرب لألم فعندما طرح اإلسالم احرتام 
الوالدين طرح اسم األم بشكل منفصل ومستقل كل هذا األمر 
يف  ذلك  على  األمثلة  أعظم  ومن  املرأة  ملقام  واحرتامًا  تكرميَا 
الذي  الرجل  قصة  روي  الذي  الشريف  النبوي  احلديث  اإلسالم 
قدم للنيب )صلى اهلل عليه وآله( يسأله من أحق الناس بصحبيت 
األم عماًل  اإلسالم عطاء  أعترب  فقد  مرات  لثالث  امك  له  فقال 
ورد  األبناء  قبل  من  والعرفان  الشكر  يستوجب  مقدسًا  جلياًل 
اجلميل هلا ففي رساله احلقوق لإلمام زين العابدين )عليه السالم( 
حقوق  ضمنها  ومن  اإلنسان  لسلوك  احلية  املناهج  ووضع  جنده 
األم اليت حظيت بنصيب وافر من االهتمام فحق األم على لسان 
تعبري  بأفضل  وصفه  السالم(  )عليهما  احلسني  بن  علي  اإلمام 
فحّق  مقامها،  يف  ومشوخها  األم  عظمة  فاختصر  بيان  وأكمل 
ك أن تعلم أنَّها محلتك حيث ال حيمل أحٌد أحدًا، وأطعمتك من  ُأمِّ
مثرة قلبها ما ال ُيْطِعم أحٌد أحدًا، وأنَّها وقتك بسمعها وبصرها 
ويدها ورجلها وشعرها وبشرها ومجيع جوارحها مستبشرة بذلك 
فرحًة موبلة )كثرية عطاياها(، حمتملة ملا فيه مكروهها وأملها 
ها، حتى دفعتها عنك يد القدرة وأخرجتك إىل األرض  وثقلها وغمِّ
َفَرِضَيْت أن تشبع وجتوع هي، وتكسوك وتعرى، وترويك وتظمأ، 
وتظللك وتضحى، وتنعمك ببؤسها، وتلذذك بالنوم بَأِرقَها، وكان 
بطنها لك وعاًء، َوِحْجَرها لك حواًء، وثديها لك سقاًء، ونفسها لك 
وقاًء، تباشر حر الدنيا وبردها لك ودونك، فتشكرها على قدِر 

ذلك وال تقدر عليه إاّل بعون اهلل وتوفيقه » ففي هذه الكلمات 
املنرية والعبارات املضيئة والتعابري اهلادفة نرى اإلمام زين العابدين 
يف  والرمحة  اإلنساني  الضمري  ويستشري  يسأل  السالم(  )عليه 
اإْلنَساَن  ْيَنا  َوَوصَّ  : تعاىل  قوله  لألم  فأهم تكريم  الناس   قلوب 
عن  يتكلم  وجل  عز  اهلل  أن  فنرى  )}العنكبوت/8{(  ِبَواِلَدْيِه  
مشقات األم لثالثني شهرًا ففرتة احلمل وتليها الوالدة والرضاعة 
َثاَلُثوَن  َوِفَصاُلُه  ُلُه  )َومَحْ تعاىل:  قال  الليالي   سهر  من  وغريها 
َشْهًرا()األحقاف/15( ومن االمثلة الفذة اليت ضربها اهلل سبحانه 
وتعاىل يف القرآن الكريم كمثال لألم املثالية أم موسى ومريم 
فواجبات  بهما،  الكريم  القرآن  احتفل  اللتان  السالم(  )عليهما 
األم ال تقتصر على توفري أفضل الطعام ألبنائها فقط وامنا عليها 
ان تكون درعهم احلصني أمام اخلطر الثقايف الذي يواجههم يف 
العادات والتقاليد  بتعليمهم  الثقايف  زمننا هذا فرتتقي مبستواهم 
والقيم الدينية الطيبة لتكون خري مرب للطفل يف البيت والشك 
أن أعظم واجباتها تنشئة اجليل الصاحل فهو الذخر الباقي ملا بعد 
اإلميان  بروح  املفعم  البيت  على  تتنزل  والربكة  فالرمحة  املوت 
وأصوات القرآن وهذا أهم واجبات األم يف إرشاد ابنائها للطريق 
الصحيح فنجد أّن أغلب الناس يغفلون عن السبب احلقيقي وراء 
البيت  أفراد  يصيب  الذي  األجساد  وتعب  الدائم  النفسي  القلق 
بعذر  إدارة صحيحة  فيه  ومن  البيت  بإدارة  االهتمام  بعدم  ويعلل 
احلقيقة  يف  لكن  لذلك،  والكايف  املناسب  الوقت  توفر  عدم 
جند أن انشراح النفس ال يكون إال بتعليم األبناء مسائل الدين 
واإلميان وجعل أنفسكم القدوة الصاحلة هلم يف هذا األمر من 

أجل مواجهة االحنراف وتياراته اليت تفتك باألبناء . 

زينب حسن علي
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نتعامل يف حياتنا اليومية مع أشخاص خمتلفني ميتلكون وجوهًا 
تعاملها  طبيعة  يف  تتحكم  ما  غالبا  الشخصيات  وهذه  متعددة 
هذه  إحدى  نتناول  سوف  واليوم  جنسهم  أبناء  مع  وتواصلها 
ما  أو  الشكاكة  أو  املرتابه  الشخصية  وهي  إاّل  الشخصيات 
تعرف بالشخصية سيئة الظن بالغري، فمن الناس من فيه علة يف 
شخصيته مدارها حول اإلفراط واملبالغة يف إساءة الظن والشك 
يف اآلخرين واليقظة واحلذر منهم وهؤالء يف درجات متفاوتة من 
حيث شدة العلة فيهم؛ فقد تكون يف بعضهم علة خفيفة )سوء 
ظن يسري( ويف آخرين علة شديدة تكفي لتشخيصهم بأن لديهم 

اضطرابًا يف الشخصية وهو اضطراب الشك والريبة.
تتصف هذه الشخصية بعدة أمور منها:

األوقات ومع معظم األشخاص يف  الظن يف معظم  -تغليب سوء 
أقواهلم وأفعاهلم دون أن يكون لذلك ما يدعمه من الواقع وإمنا 
بسبب علة يف الشخص نفسه وقد يزيد سوء الظن إذا كان هناك 

ما يثريه ولو بدرجة يسرية.
-املبالغة يف احلذر والرتقب والتوجس واحليطة من الناس مع عدم 
الثقة فيهم وتوقع اإلهانة منهم أو الغدر أو اخليانة أو األذى أو 

حنو ذلك.
-حساس جدًا فلو أخطأت معه دون عمد قد يتضارب معك!

بانتقادات اآلخرين وتضخيمها وحتميلها ماال  التأثر  -املبالغة يف 
حتتمل من املعاني السيئة مع املسارعة يف الرد عليها والدفاع عن 
النفس قواًل أو فعاًل وإن مل يستطع الدفاع كتم احلقد يف نفسه 
)مهما  املناسب  الظرف  إىل  به  وإمنا حيتفظ  تناسيه  وال حياول 

كان االنتقاد يسريًا أو تافهًا(.
-إسقاط أخطائه وهفواته على غريه.

-عدم االعرتاف باجلهل أو أي نقص فيه .
-املبالغة يف التعرف على ما يف نفوس اآلخرين وما قد خيفونه عنه 

من األمور املهمة وقد يتطفل على خصوصياتهم ويتجسس عليهم 
أو حيتال عليهم ليعرف ما عندهم ويف املقابل مييل هو إىل السرية 
والتكتم بدرجة مبالغ فيها ويتوهم أن املعلومات اليت خيفيها قد 
تستخدم ضده يومًا ما، اذا ساء فعل املرء وساءت ظنونه وصدق 

ما يعتاده من توهم.
ولكي نستطيع التعامل مع هذه الشخصية فالبد من اتباع البعض 

من هذه املقرتحات: 
 1-جيب احلذر يف التعامل معه فهو يقرأ ما بني السطور و يفسره 
على أنه تهديد لذا جيب أن يتم وزن كل كلمة يف التعامل معه 

و أن تكون الكلمات خمتصرة قدر اإلمكان.
الريبة  تثري  لئال  واألفعال  األقوال  معه يف  والوضوح  2-الصراحة 

يف نفسه .
3-املبالغة يف الصراحة معه أو االعتذار منه إذا بدر منك جتاهه 

تقصري فإنه قد يفسر تصرفك تفسريًا غري الذي قصدت أنت .
جتنب جمادلته ومماراته وانتقاده والسيما أمام الناس وبني له ما 
قناعاته  بتغيري  إلزام  أو  تعنيف  دون  لطيف  بأسلوب  صوابًا  تراه 

فليس هينًا عليه أن يفعل ذلك .
4-إن احتجت إىل حماورته فاستعد لذلك باألدلة املقنعة واحلجج 

القوية واحلوار اهلادئ مع احلذر من إسقاطاته .
تواجه  وال  وهفواته  وتقصريه  أخطائه  عليك  يسقط  تدعه  5-ال 
بعنف فينفجر إال إذا كان لك عليه سلطان وتستطيع أن تسيطر 

على املوقف ولديك ما يكفي من الرباهني والشهود 
وال  أهاًل  إن كان  والتقدير  االحرتام  من  يستحقه  ما  6-أعطه 

حتتقره إن مل يكن أهاًل لالحرتام 
7-إذا رأيت أن املواجهة الكالمية لن جتدي معه فاستعمل أسلوب 

املكاتبة.

م.د  خديجة حسن علي القصري

الشخصية املرتابة
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أنهن   إذ  الزاِئدة،  بالعصبّية  مصابات  النِّساء  من  العديد  أصبحت 
يطرة يف بعض احلاالت, وتّعد العصبّية الزاِئدة صفًة  خيُرجن عن السَّ
غري حمبّبة وخاصًة إذا تواجَدت لدى املرأة سواء كانت متزوجة أم 
ال، ويرافق العصبّية الزاِئدة ويف حالة الال شعور تّلفظ ببعض الَكالم 
املشاِكل،  من  العديد  يف  بعد  فيما  املرأة  توِقع  وقد  اجلّيد،  غري 
كما أنها تندم عليها وحتاِول إصالح األمور، أو قد ترتافق معها يف 
بعض احلاالت تصّرفات غري جّيدة مثل التكسري والتخريب، وكّلها 
صفاٌت ال تتلّقى صدى جّيدًا لدى احمليطني باملرأة سواًء كانوا من 
أهِلها أم زوِجها أم أبناِئها؛ فالبعض من النِّساء قد ال تستطيع تفّهم 
انزعاج احمليطني بها منها، وكثرة شكواهم منها وابتعادهم عنها، 

وكّلها تكون بسبب عصبّيتها الزاِئدة.
وأثبتت بعض الدراسات أن أسباب العصبّية الزاِئدة عند املرأة هي 
غط الكبري الواِقع عليها بسبب كثرة األعمال اليت تقع على  الضَّ
باح  عاِتقها وخاصًة إذا كانت تعمل خاِرج املنِزل، فتستيقظ من الصَّ
الباِكر لتجهيز األطفال للذهاب إىل املداِرس ثّم خترج إىل عمِلها 
ر الوجبات  وتستمر يف عملها إىل مّدة معينة، لتعود إىل منِزهلا وحتضِّ
النوم  إىل  يذهبوا  حتى  شؤونهم  وترعى  واألطفال،  للزوج  الغذائية 
توّترها  من  يزيد  مّما  بوظيفتني  عِملت  قد  بذلك  وتكون  مجيعًا، 

وعصبيتها على أتفه األسباب.
دورًا كبريًا يف  تلعب  فاهلرمونات  اهلرمونات يف جسمها؛  اختالط 
الدورة  مدة  واضٍح يف  ذلك بشكٍل  ويظهر  للمرأة  امِلزاجّية  احلالة 
املدة  هذه  يف  العصبّية  يراِفق  إذ  احلمل،  فرتاِت  ويف  الشهرّية 
االكتئاب والقلق والتوتر، وتغرّي املزاج بشكٍل مستمٍر، واإلهمال يف 
الواجبات املنزلّية وغريها. كما وتصاب املرأة باختالالت يف إفرازات 
املرأة  رقّية من شأنه إصابة  الدَّ الغّدة  الغّدة الدرقّية؛ ففرط نشاط 

بالعصبّية وفقدان الوزن وتقّلب املزاج واضطرابات يف النوم.
ومن أمراض العصبّية الزاِئدة مرض القولون العصيب باإلضافة إىل 
اإلمساك وانتفاخ منطقة البطن واآلالم الشديدة، كما توجد بعض 
النِّساء منها  الزاِئدة لدى  العصبية  اليت تسّببها   األمراض األخرى 
م وأمراض اجلهاز  م، وفقر الدَّ مرض الّسكري، وارتفاع ضغط الدَّ

التنفسي.
وعلى احمليطني باملرأة من أهلها أو زوجها أو أبناِئها معرفة األسباب 

الواقعة وراء عصبّية املرأة وحماولة امتصاص هذه العصبّية وعدم 
لومها أو حماولة معاقبتها ومساعدِتها للتخّلص منها، وعدم السخرية 
العصبّية، فكثريًا  أثناء  منها  بَدر  أو حماولة تذكريها مبا  منها، 
ما نشاِهد امرأًة تعاني من العصبّية الزائدة ومبجّرد أن حاَول أحد 
التحكم  املرأة  على  جيب  كما  بالبكاء،  جتهش  معها  احلديث 
الصمت  التزام  حماولة  فعليها  بالعصبّية  الشعور  عند  بأعصابها 
والتأّني قبل التفّوه بأي كالم أو الِقيام بأية تصّرفات، واللجوء إىل 

الصالة وذكر اهلل تعاىل. 
أما على مستوى األطفال فإنها تشكل نقصد األم العصبية خطرا 
على أطفاهلا ألنها جتعل جسم الطفل مشحونا بالغضب ومظطربا، 
فاألم اليت تكون منفعلة طوال الوقت جتعل الطفل مشحونا بثالثة 
وهذه  والنورالدرينالني،  واألدرينالني  الكورتيزون  هم  هرمونات 
جتعل الطفل مشحونا بالغضب وعرضة لإلصابة بأمراض السكر، 
والنسيان،  النطق،  يف  وصعوبة  إراداي،  الال  والتبول  والضغط، 

واالضطرابات النفسية األخرى.
أما طريقة التخلص من العصبية إذا كانت بسيطة فعلى األم أن 
تلجأ إىل اهلل وتستعني به، وتقرأ وتشاهد حماضرات االستشاريني 
أن  تعرف كيف ميكن  حتى  البشرية،  التنمية  وخرباء  الرتبويني 
تسيطر على عصبيتها، أما إذا تعدت حدودها يف العصبية، وشعرت 
ألن  نفسي,  لعالج  حتتاج  أخرى  حالة  فهذه  أطفاهلا  على  باخلطر 
تكون  أن  ولذلك جيب  العصيب،  ذهن  مستقر يف  للعصبية سبب 
)هل  عصبيتها،  سبب  عن  نفسها  وتسأل  ذاتها،  مع  صادقة  األم 
أنا مضغوطة يف  اتعصب على أطفالي(، )هل  باهليبة عندما  أشعر 
حياتي؟(، )هل العصبية على أبنائي حتل مشاكلي؟(، بل العكس 
فإن العصبية تضيف للمشاكل بتسببها يف فشل العالقة بني األم 
وأبنائها وجتعل االبن عدو هلا، ولذلك فإن إفراغ الضغوط يف االبن 
مثل الرغبة يف التخلص من كيس القمامة، ولذلك جيب أن تعاجل 
األم السبب، فإذا كان مضغوطة يف عملها تزيد وقت الراحة، وإذا 
كان هناك مشكلة مع شخصية تعمل على حلها أو تتجنب هذه 
الشخصية يف حياتها، وإذا كانت هناك خالفات مع زوجها فالبد 

من حلها، وعدم إفراغ الغضب يف األطفال.

نعيمة كاظم انفعاالت األم وانعكاساتها السلبية على األسرة
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ما الرتبية الذكية ؟
؟  الذكية  بالرتبية  يقصد  ماذا  معرفة  من  البداية  البد يف 
أّنها ُحسن القيام على شؤون الطفل  عرفها املختصون على 
واإلشراف عليه وتعهده، حتى يتجاوز مرحلة الطفولة، وتشمل 
أيضًا توجيه الناس بتدرج، واإلشراف على سياستهم مبا حيقق 
منفعتهم، وتقع مسؤولية الرتبية على كل من توىّل شأنًا من 
شؤون الناس وقام على تدبريها، ويف اللغة فإّن مفردة )الرّب( 

مصدر يأتي مبعنى الرتبية، وهو: »تبليغ الشيء إىل كماله 
شيئًا فشيئًا«، وهذا يعين أّن الرتبية باألساس تقصُد االهتمام 
بشؤون الّنشأ ضمن مراحل متدرجة حتى يصلوا إىل الكمال 

والنضوج .
الرتبوية أنفال النفاخ ترى أّن الرتبية الذكية مهمة يف الوقت 
ذكائهم  ونسبة  متفتحة  األطفال  مدارك  كون  احلاضر 
فالطفل   .. القدمية  األساليب  معهم  تنفع  ال  إذ  جدا  عالية 

تنوعت األساليب والطرق الرتبوية نظرا لتطور كل شيء يف العصر الحاضر، فبعد أن كانت األساليب 

والطرق بسيطة ببساطة الحياة يف السنوات السابقة صار من متطلبات الحياة أن تتطور تربويا، فقد 

أقيمت دراسات وتجارب موسعة وعلى أساسها صيغت نظريات تربوية جديدة .. ويبقى هناك سؤال 

يف ذهن الكثريين هل الطرق الرتبوية القديمة لم تعد صالحة ؟ وهل السلبيات الكثرية والسلوكيات 

الرتبية ؟ عرضنا هذه  القديمة يف  الجديد سببها األساليب  الجيل  أبناء  الصادرة من بعض  الخاطئة 

األسئلة وأسئلة أخرى على مجموعة من الرتبويات األمهات وكانت األجوبة نسبية.

تحقيق : رملة خزاعي

الرتبية الذكية وأهميتها يف هذا العصر
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الوقت  يف  أما  وحميطه  بيئته  ضمن  حمدودًا  قدميا  كان 
احلاضر أجربنا على أن تكون أطفالنا ضمن دائرة التطور 
باملدرسة  وانتهاًء  الكارتون  أفالم  من  ابتداًء  التكنلوجي 
ونظام التعليم فصار لزاما علينا تطوير مهاراتنا الرتبوية مبا 
يتناسب مع هذا الوقت كي ننشى جياًل متطورًا خاليًا من 
عقد النقص والقصور الرتبوي توافقها يف الرأي مها الكتيب 
الرتبوي  اجلانب  يف  طوال  سنني  قضيت  متقاعدة(،  )معلمة 
بقدر  كبرية  صعوبة  أواجه  مل  يدي  على  أجيااًل  وخرجت 
الصعوبات اليت أواجهها مع أحفادي يف الوقت احلالي أشعر 
مقارنة  جدا  عالية  ذكائه  ونسبة  كثريا  تطور  الطفل  أن 
بأطفالنا يف السابق ومع دخول عوامل كثرية تساهم يف تربية 
أبناءنا صرنا حباجة إىل التجديد يف جانب الرعاية الرتبوية 
الرتبوية، فعلينا أوال أن نثقف األم  ألجل أن حنقق أهدافنا 
العصر  متطلبات  وفق  ابناءها  لرتبية  مستعدة  تكون  كي 
وال ميكن ألم غري واعية أن تربي جياًل مثاليًا كون الوعي 

الرتبوي أحد أهم عوامل جناح الرتبية. 
معاناة األمهات 

سلوكياتهم  بسبب  أبناءها  من  األمهات  من  كثري  تتذمر 
وعنادهم وعدم مساعهم لكالم ذويهم وأحيانا نرى أمهات 
متحريات يف كيفية التعامل مع أطفاهلن وكثريا ما يلجأن 
تروي  حممد  جاسم  زينب  سريعة،  حلول  عن  البحث  إىل 
معاناتها مع ابنها ذي اخلمس سنوات تقول استخدمت عدة 
طرق وأساليب معه مل تنفع )ترهيب، ترغيب( وصرت أجعل 
النهاية  يف  لكن  توجيهاتي  ليسمع  ختويف  عامل  أبيه  من 
يأست منه وال أدري كيف أتصرف معه، فاطمة عبد الواحد 
كل  لغريها،  املقلدة  العنيدة  ابنتها  مع  معاناتها  حتكي 
إجيابيًا  أم  سلبيًا  تصرفًا  كان  سواء  تقلده  أمامها  ماتراه 
وتتصرف بعناد مع توجيهات أمها وأبيها.. أما مالك سجاد 
فتجد أن أصعب ما مر بها تصرفات ابنها ذي األربع سنوات 
فهو مشاكس ومؤٍذ ويبتكر تصرفات ختجلها أمام اآلخرين 
وأتعامل معه باللني ال ينفع وبالعنف ال ينفع ماذا أفعل أنا يف 
حرية من أمري عرضنا هذه املشكالت على أمهات جنحن 
يف اجتياز مراحل مع أبنائهن بالرتبية وأخريات متخصصات 
يف اجلانب الرتبوي لنرى ما احللول املثالية هلكذا مشكالت 
وماذا تفعل األم كي تربي أبنائها تربية مثالية، ومتى ميكن 

اللجوء اىل الرتبية الذكية ...
فاطمة عماد ) تربوية وأم اجتازت مراحل يف تربية أبنائها( 
ترى أن هكذا مشكالت حتتاج اىل ترٍو وصرب والرتبية ال 
وقت  اىل  بل حتتاج  وليلة  يوم  بني  أو  بسهولة  نتائجها  تأتي 
على  واالطالع  والقراءة  السؤال  إىل  إضافة  وحتمل  وجهد 
تأتي  الرتبية  أن  تظن  اليت  فاألم  الناحجة  الرتبوية  التجارب 
من خالل جتربة أسلوب واحد أو طريقة معينة فهي خمطئة 
تبعا  جدا، ألن لكل طفل أسلوب معني وطريقة خمصصة 
حلالته النفسية وقوة استجابته لنا فمن خالل جتربيت رأيت 
به  معينة خاصة  منهم حيتاج طريقة  واحد  اإلخوة كل  أّن 
لكل  وصييت  لديه،  والتلقي  االستجابة  مقدار  مع  تتناسب 

الصحيحة  الرتبوية  املعلومة  عن  والبحث  بالصرب  عليك  أم 
إذا  نعمة  لنا  أتيحت  واليوم  جدا،  صعبة  جتربة  فالرتبية 
من خالهلا  اليت  التواصل  وسائل  بشكل صحيح،  استغلت 
نسطيع استشارة املختص والبحث عن املعلومة بسهولة لنصل 

إىل األساليب والطرق الرتبوية الذكية احلديثة
جيهان الطيب )تربوية وأم( ترى أّن مهمة كل أم وأب  يف 
األساس هي الرتبية اليت حتتاج إىل التضحية وجعل الطفل 
من أولوياتهم، التخطيط الرتبوي مهم جدا خاصة يف وقتنا 
فنحن فعال حباجة إىل الرتبية الذكية اليت هي من متطلبات 
العصر وأفضل نوع تربوي من خالل جتربيت )الرتبية بالقدوة( 
عليها  لطفلها  معني  سلوك  تغيري  تريد  اليت  الذكية  فاألم 
الطفل عن  أنهى  التصرف مثال،  أن تكون قدوته يف ذلك 
وأنا أكذب عليه كمواعدته بشراء حلوى معينه  الكذب 
أو لعبة ثم ال ألتزم بكالمي هنا علمت الطفل شيئًا خاطئًا 
وربيته على اخلطأ ولنتوقع األسوء من الطفل كونه شاهد 
أمه أو أباه يكذب عليه، فالرتبية بالقدوة مهمة جدا وهو 
نتصرف  أن  منا  حيتاج  متعب  وغري  ذكي  تربوي  أسلوب 
يتبعونا، فمشكالت  وهم  املثالية  بالتصرفات  أطفالنا  أمام 
بها  السبب  أحيانا يكنَّ هن  أطفاهلن  مع  الرتبوية  األمهات 
دون أن يشعرن: كانتقاد الزوج والتجاوز عليه يف الكالم 
التلفظ  أو  بسوء  وذكرهم  اآلخرين  ذم  أو  األطفال  أمام 
أن  األم  على  ماهر  ومقلد  جيد  متلق  الطفل  نابية،  بألفاظ 
املهمة اليت هي من األمور اليت تدخل  تعرف هذه احلقائق 
أنهن  األمهات  تفهم  أن  الرتبوي لطفلها، وجيب  يف األساس 
حجم  مغرفة  فعليهن  األهم  والركيزة  بيت  لكل  األساس 
دورهن ليكن على استعداد ملهام كثرية، اليوم حنن حباجة 
ألم مثقفة تواكب املعلومة اجلديدة وتتابع التجارب الناجحة 
و ال تكتفي مبا تعلمته من أمها وجدها فوقتنا وقت تطور 
وتسارع يف كل شيء وأسرتها أمانة عندها عليها أن تؤدي 

رسالتها الرتبوية على أكمل وجه.
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ال  البيت  ميزانية  يقولون  آبائنا  نسمع  ما  دائمًا 
تسمح أو ضمن حدود ميزانية البيت لكن أغلبنا 
أو  البيت  ميزانية  مفهوم  بها  نعين  ماذا  يعرف  ال 
اخلطوط  ووضع  حتديد  على  العمل  هي  األسرة 
صرفها  لغرض  األموال  إنفاق  لكيفية  األولية 
األسرة،  احتياجات  لنا  تؤمن  صحيحة  بطريقة 
على  اصرافنا  التقتري يف  اليعين  امليزانية  فمفهوم 
البيت وإمنا إجياد نوع من أنواع التوازن بني عملية 
الشراء والصرف مبا يتناسب مع حدود هذه امليزانية 
امليزانية من أجل ترتيب أموره  وأغلبنا يضع هذه 
وأمور انفاقه الشهري والسنوي وغريها فضاًل عن 
مع  يتناسب  مبا  األسرة  أفراد  احتياجات  حتديد 
االجتماعية  املستويات  وطبيعة  املوضوعة  امليزانية 
لألسرة  والوضع املالي هلا ومن مميزات امليزانية 
هو جعل نسبة من هذه امليزانية لغرض الطوارئ 
يف  األسرة  بها  متر  اليت  املفاجئة  واالحتياجات 
األسرة  مصروفات  فتحديد  الصعبة  األوقات 
الشهري  باإلنفاق  املتمثلة  اليومية  أو  الشهرية 

اخلاصة  االجيارات  تشمل  واليت  املسكن  على 
عن  فضاًل  واملاء  الكهرباء  وفواتري  باملساكن 
اإلنفاق اليومي على الغذاء واليت تتضمن املتلطلبات 
الشهرية واليومية واليت حتتوي املتطلبات الشهرية 
والسكر  واألرز  املختلفة كالطحني  املؤنة  أنواع 
احتياجات  هناك  أّنه  إىل  اضافة  الكثري  وغريها 
واملشرتيات  املواصالت  تتضمن  أخرى  فرعية 
املستهلكة اليومية واليت يفضل دائما عمل قائمة 
من  مناسبة  نسبه  حتديد  أجل  من  بها  مفصلة 
والبد  عليها،  لإلنفاق  بامليزانية  اخلاصة  االموال 
من  األسرية  امليزانية  جودة  ملدى  تقييم  عمل  من 
قبل رب األسرة مع رضى أفراد األسرة عليها وهذا 
إذا  ومعرفة  الدخل  تقسيم  كيفية  على  يساعد 
كان يغطي االحتياجات األساسية لألسرة وصواًل 
إىل الكماليات ففي حال كانت امليزانية األسرية 
غري ناجحة أو غري متناسبة مع رغبات العائلة فهنا 
يفضل على رب األسرة أن يتتبع اخللل والنواقص 

اليت تعاني منها والعمل على إصالحها وتعديلها 

كيف اوازن ميزانية أسرتي؟
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إعداد:
هشام اموري ناجي

تحرير إيطاليا )1860-1859(

مزايا الصحافة الدولية

جاليليو جاليلي )1642-1564(

فيتامني )هـ( األعراض والوقاية



دخلت العبودية إىل أمريكا بدًء من عام 1619، وكانت أعداد 
كان  بينما  الشمالية،  الواليات  يف  شديد  ببطء  تزداد  العبيد 
وجود أعداد متزايدة من العبيد ضروريا لزراعة وجين القطن يف 
اجلنوب، وغدت جتارة العبيد يف الواليات املتحدة جتارة مرحبة 
ورائجة وقوية األركان.. وبدخول الواليات املتحدة األمريكية 
يف االحتاد الذي عرف باعتبار أنه الواليات املتحدة األمريكية، 
أصبحت فيها مشكلة ازدياد أعداد العبيد يف واليات اجلنوب 
مسألة ملحة تفرض نفسها على مناقشات الكوجنرس دورة إثر 
دورة وازدياد أهمية هذه املشكلة بتوالي األعوام وكان النواب 
والقادة وكل كبار املسؤولني يف واليات الشمال ينادون بتحرير 
العبيد، مع احلد من أعدادهم يف الواليات املتحدة األمريكية، 
بينما كان النواب والقادة وكبار املسؤولني يف واليات اجلنوب 
يرون نقيض ذلك أن ازدياد أعداد العبيد مع االبقاء على نظام 
أصبحت جتارة  عنها، حيث  االستغناء  الرق ضرورة ال ميكن 
الرقيق جتارة ضرورية ميارسها كثري من األثرياء األقوياء ممن 
يف  العبيد  من  كبرية  أعداد  وجود  وأصبح  إغضابهم  يصعب 
واليات اجلنوب من ضرورات زراعية وجين القطن الذي أصبح 

حمصوال رئيسيا من احملاصيل الزراعية.
هذا  حلسم  جمدية  تكون  أن  ميكن  ال  مناقشة  أي  وألّن 
اجلنوب  وواليات  الشمال  واليات  بني  النظر  وجهة  اخلالف يف 

كانت احلرب هي الوسيلة الوحيدة حلسم هذا اخلالف.
ويف عام 1862 ألغى الكوجنرس األمريكي العبودية فوق كل 
أراضي الواليات املتحدة األمريكية، ويف يوم 22سبتمرب من العام 

نفسه أعلن الرئيس )لنكولن( حتذيرا مبدئيا للواليات اجلنوبية 
بضرورة حترير العبيد وتنفيذ القرار الذي اختذه الكوجنرس 
ويف يناير سنة 1863، بعد حرب طاحنة بني الشمال واجلنوب، 
الشمال  واليات  يف  العبيد  من حترير كل  )لنكولن(  متكن 

واجلنوب.
ملبدأ  انتصارًا  لنكولن  بقيادة  الشمال  جيس  انتصار  وكان 
انتصارًا  كان  كما  امريكا،  أحناء  كل  يف  العبيد  حترير 
للوحدة بني الواليات املتحدة األمريكية اليت كاد أن يعصف 
بها اختالف وجهات النظر بني واليات الشمال وواليات اجلنوب 

ألسباب اقتصادية قوية.
وعلى الرغم من أّن حترير العبيد يف الواليات اجلنوبية قد أحدث 
املتصلة  الصناعة  جمال  ويف  الزراعة  جمال  يف  املتاعب  بعض 
بالزراعة، فقد تعود الناس بالتدريج على ممارسة نشاط احلياة 
املبدأ  الرق والعبودية وحتقق بذلك  العبيد من قيود  مع حترير 
املبدأ  وهو  األمريكي  االستقالل  إعالن  مبادئ  من  األساسي 

القائل: )كل الناس قد خلقهم اهلل أحرارا على قدم املساواة(
املصدر: أحداث تارخيية:155

تحرير 
العبيد 
)1863م(
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س و ج
،،

- ما عالقة أيام األسبوع بالكواكب؟
كان األسبوع عند قدماء املصريني عشرة أيام، وقلدهم بذلك 
األسبوع عند  للثورة وكان  الفرنسي  التقويم  أيام  الفرنسيون 
بعض الشعوب يرتاوح بني أربعة أيام ومثانية أيام تبعًا ملواعيد 
كل  تتكرر  األسواق  كانت  مثاًل  الرومان  فعند  األسواق 

مثانية أيام.
أّن  أساس  على  آسيا  غرب  يف  السبعة  األيام  مّدة  ونشأت 
الكواكب املتحركة املعروفة حينئذ كانت سبعة تدور حول 

األرض فاختص كل يوم من أيام األسبوع بكوكب منها فكان السبت لزحل واألحد للشمس واإلثنني للقمر 
والثالثاء للمريخ واألربعاء لعطارد واخلميس للمشرتي واجلمعة للزهرة.

- ما هو الربيليوم
هو أحد العناصر املعدنية النادرة أخف من االلومنيوم وزنًا لكنه أكثر صالبة يقاوم عوامل التحلل، ويشبه عنصر 

وخامات  املختلفة،  بالعناصر  يتحد  وفيزيقيًا كما  املغنيسيوم كيماويًا 
من  ويستخلص  وأفريقيا  وأوربا  املتحدة  الواليات  يف  موجودة  الربيليوم 
مرتفع  خاماته  من  استخالصه  ولكن  الكهربائي،  بالتحليل  خاماته 
التكاليف لذلك كان استغالله التجاري حمدودًا ومن مميزات الربيليوم 

أنه عندما يتحد بالعناصر األخرى يكسبها صالبة وقوة ووزنًا أخف.

- جائزة نوبل هي عبارة عن عدة جوائز متنح سنويًا يف عدة ميادين، ملاذا 
وضعت هذه اجلوائز ويف أي امليادين، ومن الذي وضعها؟

تعود التسمية نسبة إىل الفرد برنار نوبل )1833-1896( وهو كيميائي وخمرتع سويدي، تعّلم يف سان بطرسبورج 
)لينغراد( وجال يف أوربا والواليات املتحدة األمريكية، ثّم رجع إىل سان بطرسبورج سنة )1852(، ليساعد والده يف 
حتسني صناعة الطوربيدات واملناجم، ويف سنة 1863 سجل براءة صنع مزيج من النرتوجليسريين والبارود، ابتدعه 
مع أبيه وإخوته للحصول على مفرقع قوي ويف سنة 1864قتل انفجار اخاه األصغر وأربعة آخرين ويف سنة 1866 

أكمل صنع الديناميت.
وعند وفاته ترك نوبل وصية أوقف فيها مبلغ مليون جنيه لكي متنح من فائدته جوائز سنوية ألحسن عمل يف 

ميادين الفيزياء والطب والكيمياء واآلداب وصيانة السالم الدولي.
وخيتار  الدين  أو  للجنسية  اعتبار  دون  نوبل  جوائز  ومتنح 
الفائزين باجلوائز جملس حّدد نوبل أعضاءه ويكون مقره 
العاشر من كانون األول ما  ستكهومل وتقدم اجلوائز يف 
وقدمت  أوسلو  بها يف  للفائز  تقدم  اليت  السالم  عدا جائزة 

اجلائزة األوىل سنة 1901.

- من هو خمرتع جهاز التلغراف؟
 )1942-1869( بولسن  فالدرمار  الدامناركي  املهندس  هو 
وله عدة حبوث واخرتعات منها الرتّدد العاملي املستخدم يف 

جهاز الراديو املسمى بامسه )تردد بولسن(.
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أفريقيا  جنوب  على  اجليولوجيا  علماء  نزل   1948 عام  يف 
احجارًا  فيها  أن  لعلمهم  إفريقيا  جلنوب  يتجهون  وكانوا 
مثينة ونزل معهم عامل يسمى )يوكي( وكتب هذا الرجل 
كتابًا أمساه)قوة التحسن املستمر( هذا الرجل نزل مع هؤالء 
العلماء وكان يستيقظ كل يوم يف اخلامسة صباحًا ويبحث 
مع أصحابه حتى الثامنة مساًء ويف أحد األيام يئس وأْحبط 

بسبب عدم ظهور شيء.
ويف هذا اليوم رجع إىل بيته على غري عادته وهو يف الطريق 
ووجد  سنوات،   )9-8( بني  يرتاوح  عمره  طفاًل صغريًا  وجد 
بيده حجرًا فقال للطفل أعطين إياه وأنا أعطيك مبلغًا كبريًا 
ذلك  بعد  له  أعطاه  أّنه  إاّل  الطفل،  له  يعطه  فلم  املال  من 
وعندما  احللوى،  من  وقليل  الشيكوالتة  من  قطعة  مقابل 
أخذه الرجل منه ذهب إىل الفندق الذي كان يقطن فيه وقام 
بتحليله 14مرة فاكتشف أنها أكرب ماسة موجودة من املاس 

اخلام وعندما تتشكل تباع مباليني الدوالرات.
قيمتها  يعلم  يكن  ومل  ثروة  بيده  أّن  يعلم  ال  الطفل  فهذا 
وأهل  منزله  وأهل  هو  حاله  لتغري  قيمتها  يعرف  كان  ولو 

قريته مجيعًا، فمن املمكن أّنك ال تعرف قيمة الشيء فتبيعه 
بأرخص من مثنه وأحيانا بعض الناس ال يعرف قيمتة نفسه 
واليأس  لإلحباط  وأما  للشكوى  أما  رخيصة  نفسه  فيبيع 
ولكن عليك معرفة قيمة نفسك لتجعلها عزيزة مدى احلياة، 
بامللل  تشعر  ال  كي  دائمًا  نفسك  من  حتسن  أن  بد  وال 
عنها  ترضى  كبرية  قيمة  لنفسك  تعطي  وكي  واإلحباط 

ويرضى عنها اهلل سبحانه وتعاىل....
يوم واكتشف ما بداخلك حتى ال  فحّسن من نفسك كل 
تكون فريسة لليأس واإلحباط ثم اشتغل بكل ما هو مفيد 
لك وجملتمعك، وال ترتك نفسك فريسة اإلعالم، فقد وجدت 
إّن  تقول:  التلفاز  يشاهدون  الذين  األطفال  عن  إحصائية 
هؤالء األطفال جيلسون أمام التلفاز من 18سنة ملدة 60ساعة 
والكبار من 12-20ساعة وال مانع من مشاهدة برنامج ما 
أو شيء ما، ولكن ما اهلدف؟ وما اخلالصة؟ فال بد وأنت 
تشاهد شيئًا أن تستفيد منه، واستغل قدراتك وإمكاناتك 

مع ما تشاهد من أشياء.

املصدر: الطريق إىل النجاح:32 

الجهل سلعة رخيصة الثمن
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إّن التعريف العلمي للصحافة الدولية يتحدد بثالثة خصائص 
وهي تعد احملددات اليت مّتيز بها الصحافة الدولية عن غريها 

وهي:
بني  تفصل  اليت  واحلواجز  احلدود  عرب  التوزيع  إنتشار   -1

الدول.
2- قوة التأثري خارج احلدود الوطنية، وهي قوة نابعة من عمق 

املضمون وتنوع املادة الصحفية.
أو  العاملي،  النطاق  على  باالنتشار  تسمح  بلغة  الصدور   -3
إىل  بالوصول  للصحيفة  تسمح  متعددة  بلغات  طبعات  إصدار 

قراء خارج نطاق حدودها الوطنية.
إصداراتها  مبختلف  الدولية  الصحافة  استفادت  وقد 
اإلتصال  ثورتي  من  والفصلية  والشهرية  واألسبوعية  اليومية 
املنتج اإلعالمي من حيث الطباعة  واملعلومات، سواء يف رفع 
واإلخراج والتصوير، وحفظ املعلومات، كذلك اتساع النطاق 

اإلجتماعي  التغري  عملية  يف  التلفاز  يدخل  أن  املمكن  من 
أو كما يسمى خفة  الوجداني(  )التقمص  من مدخل يسمى 
ويطلق  اإلجتماعي  التغرّي  إىل  يؤدي  احلركة وجيعله عنصرًا 
النفسية(  احلركة  )خفة  أو  الشخصية(  )آلية  أحيانا  عليها 
إذ إّن التلفاز زاد من قدرة األفراد على التحرك النفساني أو 
ختيل أنفسهم أغرابًا يف ظروف غريبة لو جيربوها ويف أماكن 
غري تلك اليت اعتادوا رؤيتها، كما عود أذهانهم على تصور 
جتارب أوسع من جتاربهم املباشرة احملدودة أي إّن التلفزيون 
جعل التحرك النفساني حيل حمل التحرك املادي العقلي أحيانًا 

وأحيانًا أخرى يسبقه.
على  والقدرة  التحفز  يثري  التلفاز  املضمون  أسلوب عرض  إّن 
العقلية  القوى  بالتالي حترير  الناس  لدى  الوجداني  التقمص 
هو  الذي  اإلجتماعي  التكامل  من  نوع  إىل  ذلك  يؤدي  وقد 
يف  يعيشون  الذين  أّن  ويعين  اإلجتماعي  التغرّي  مؤثرات  أحد 
جمتمع حملي قد حتولوا من استغراقهم التام يف جمتمعهم هذا 
اخلارجي  العامل  على  االنفتاح  إىل  حمالتهم  على  وانغالقهم 
وبني  اإلتصال  بني  العالقة  وإيضاح  ملشكالتهم  واالهتمام 
هذا التكامل اإلجتماعي إمنا يربز بطريقة غري مباشرة دور 
وهو  اإلجتماعي  التغري  جوانب  من  مهم  جانب  يف  اإلتصال 

االنتقال من احمللية إىل العامل اخلارجي.
إذًا هنا ميكن التأكيد أّن التحرك حنو التغرّي مبثابة تغرّيات 
سيكولوجية تؤدي إىل التغرّيات وإذا نظرنا إىل عملية اإلتصال 
من زاوية التقمص الوجداني ميكن التمييز بني نوعني خمتلفني 

خارجها،  أم  الوطنية  احلدود  داخل  سواء  للتوزيع،  اجلغرايف 
من خالل التواجد يف األسواق العاملية، وبرز التأثري اإلجيابي 
األرشيف  وظهور  املعلومات  بنوك  انتشار  يف  املعلومات  لثورة 
اإللكرتوني للصحف الدولية، كما شهدت الصحافة الدولية 
بعد  التقليدية  الصحافة  أساليب  اختفاء  بل  احنسار  بداية 
وإخراج  حترير  يف  استخدامه  وشيوع  الكومبيوتر،  انتشار 
عاملي  كمصدر  اإلنرتنت  شبكة  وبرزت  الدولية،  الصحف 
للمعلومات، وكآلية مستحدثة تكمل الدور اإلعالمي الذي 
تقوم به وكاالت األنباء كآليات تقليدية لنقل وترويج األخبار 

العاملية.

املستقبل  مع  املرسل  التقمص  األول  الوجداني،  التقمص  من 
والثاني هو التقمص الوجداني للمستقبل مع املرسل لذلك أّن 
عملية االتصال هنا تعتمد على قدرة املرسل على اإلحساس 
بدور املستقبل والبيئة الفكرية والنفسية واإلجتماعية،  لكي 
التغرّي اإلجتماعي متوازنة بدون خلط فوسائل  تكون عملية 
اجملتمعات  عن  معلومات  تبث  عندما  التلفاز  السيما  اإلعالم 
األخرى فإنها تبعث يف ذهن اإلنسان حب هذه البيئات السيما 
إذا كان يف طياتها أساليب حياة مرتفة أو متقدمة ال ميكن 
للمجتمع أن حيققها فهناك حيدث نوع من االضطراب واخللل 

إن كان على مستوى الفرد أو اجلماعة. 
ينظر إىل كتاب اإلعالم الفضائي واجلنس 

خصائص الصحافة الدولية

التلفاز وأسلوب التقمص يف التغري اإلجتماعي
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الوصايا العشرة 
للتغذية الصحية

وبصفة خاصة  ونوعا(  )كما  األكل  نسرف يف  ال  أن   -1
الدهون والنشويات والسكريات.

2- جيب ان يشتمل غذاؤنا اليومي على الربوتني احليواني 
والنباتي حيث تشري البحوث إىل أن املواد الربوتنية النباتية 
واألمساك  الدهون  من  اخلالية  كاللحوم  واحليوانية 
تساعد على سد اجلوع وتوفري الطاقة لفرتات أطول مما 
يف  العضلية  األنسجة  زادت  فكلما  الكربوهيدرات،  تفعله 
اجلسم ارتفع معدل حرق الشحوم وهو يؤدي فقدان الوزن. 
3- جيب أن يشتمل غذاؤنا اليومي على اخلضر والفاكهة 

الطازجة من %70-60.
4- جيب أن يشتمل غذاؤنا اليومي على اللنب الرائب.

5- جتنب الدهون والزيوت واألغذية الغنية بها.
6- جتنب امللح واألغذية الغنية به إال يف حاالت الضغط 

املنخفض.
7- جتنب السكر واحللويات واألغذية الغنية به.

8- أن نتناول مخس وجبات بداًل من ثالث.
األقل  على  15يومًا  كل  باستمرار  وزنك  تراقب  أن   -9

وليس كل يوم.
10- أن نتناول غذاءنا بسعادة ونستمتع به حتى شربة املاء 

جيب أن نشعر بلذتها.
املصدر: التخسيس والنصائح الغذائية :46

قالت اجلمعية األملانية للطب اإلجتماعي لألطفال واألحداث: إن 
كثريًا من األطفال ال حيصلون على مترينات تذكر، أو ليست 

من النوع الصحيح يف العامني األولني من حياتهما.
زيادة  املبكرة أحد عوامل  الطفولة  التمرينات يف  ويعترب غياب 
فرتات  وقصر  البدانة  من  يعانون  الذين  األملان  األطفال  عدد 
االنتباه وينصح أطباء اجلمعية اآلباء بأن يقدموا ألطفاهلم املزيد 
وقال  املالئمة  والبيئة  اللعب  خالل  من  للتمرينات  الفرص  من 
األطباء إنه يتعني وضع األطفال دائمًا على ظهورهم حتى يتسنى 
هلم تدوير جذوعهم وحتريك أذرعهم وسيقانهم مضيفني أنهم ال 
ينصحون باألغطية السميكة والفرش الناعمة نظرًا ألنها تقيد 
من حرية حركة األطفال فمن خالل التشبث بأجسام مساعدة 
سيتعلم األطفال تدرجييًا اجللوس ثم الوقوف ثم املشي بأنفسهم.
ويشري األطباء اىل أن اجللوس والوقوف مفيد بصفة خاصة لنمو 
أثناء  األطفال حيث يساعد اجللوس مبساعدة آخرين أو املشي 
استخدام األيدي للمساعدة يف احلصول على مهارات احلركة 

املعتمدة على السالسة والثقة بالنفس.
اآلباء مبساعدة أطفاهلم يف حتقيق عملية  كما ينصح األطباء 
انتقال سلسلة من مرحلة اجللوس إىل الوقوف من خالل اللعب 

معهم.
املصدر: موسوعة صحة الطفل:101

تمارين األطفال 
ضرورية لنمو سليم
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- ال تتعجل بإجراء جراحة: عندما يرى الطبيب ضرورة إجراء 
جراحة فاستشر طبيبا ثانيا وثالثا.. ألن اإلحصائيات تقول: إن 
حوالي 30% من العمليات اجلراحية اليت جترى كان من املمكن 

العدول عنها.
- الصداع النصفي والوراثة: الدراسات تقول: إن الشكوى من 
الصداع النصفي تسري يف بعض العائالت بعينها أي أن هناك 

عاماًل وراثيًا.
- ال تهمل عمل اشعة بعد الصدمات: من املمكن جدا أن تصاب 
تدع ذلك  تتحرك.. فال  أن  بالعظم وتستطيع رغم ذلك  بكسر 
يصرفك عن عمل أشعة على العظم حتى ال يتفاقم الضرر لديك. 
- استخدام القطارة بطريقة صحيحة: إذا كنت تعاني من التهاب 
بالعني نتيجة عدوى )مثل امحرار العني بسبب التهاب امللتحمة( 
فاحرص عند استعمال القطرة أن ال يلمس طرف القطارة العني 
ألنك بذلك تعيد نقل العدوى لعينك عند استخدام القطرة مرة 

أخرى.
- ال تفرط يف استخدام خباخة الربو: ال تستعمل )خباخة الربو( 
املوسعة للشعب اهلوائية أكثر من اربع مرات يوميا ألن اإلفراط 

ال تزال األحباث والدراسات قائمة حول فريوس كورونا املستجد 
وذلك من أجل الكشف عن املزيد من املعلومات حوله، ومن بينها 

حدة عدوى املصاب بالفريوس.
 )Nature( وجدت دراسة صينية حديثة نشرت يف اجمللة العلمية
بأن مرضى فريوس كورونا املستجد يكونون أكثر قدرة على 
نقل العدوى لآلخرين قبل أو مع بدء ظهور أعراض املرض عليهم.

ووفًقا الختصاص وبائيات يف جامعة هارفرد األمريكية، فإنه 
بالفريوس  املصابني  األشخاص  فإن  مسبقة  دراسة  على  وبناًء 
والذين مل تظهر عليهم أعراض املرض، يكونون ناقلني للعدوى 

متاًما مثل أولئك الذين تظهر عليهم أعراض اإلصابة.
 The( يف جملة  نشرت  أخرى  دراسة  وجدت  الصدد  نفس  يف 
مع  املصابني  تفاعل  وقت  وتقليل  عزل  أن  العلمية   )Lancet

أن  لآلخرين، كما  املرض  نقل  من  التقليل  االخرين ساعد يف 

يف استخدامها يؤدي إىل اإلضرار باجلسم.. فإذا مل تشعر بتحسن 
بعد استخدامها ملرة أو مرتني أو ثالث مرات استشر الطبيب او 

انتقل ألقرب مستشفى.
- ال تسرف يف استخدام أّي دواء دون استشارة طبية : إن بعض 
العقاقري البسيطة اليت نعتاد على استخدامها ميكن يف احلقيقة 
أن تتسبب يف حدوث أضرار بالغة باجلسم إذا استخدمت ملدد 
فني  اسيتامينو  عقار  ذلك  ومثال  كبرية  جبرعات  أو  طويلة 
للصداع  كمسكن  يستخدم  والذي  تيلينول  باسم  املعروف 
جبرعات  العقار  هذا  استخدم  فإذا  عمومًا،  البسيطة  واآلالم 
كبرية)اكثر من 4000ميلليجرام يف اليوم( أو ملدة طويلة ميكن 
أن يؤدي إىل تلف بالكبد وجيب جتنب استعماله لكل من يعاني 

من متاعب بالكبد.
النوم،  اضطراب  االكتئاب  أعراض  من  عالج:  له  اكتئاب   -
اليأس،  أو  باخليبة  واالحساس  الطاقة  ونقص  الشهية  وضعف 
فإذا كنت تعاني من مثل هذه األعراض استشر الطبيب النفسي 

فهناك عالجات حديثة ميكنها أن جتعلك أحسن حااًل. 

مبدأ التباعد اإلجتماعي كانت له نتيجة جمدية.
النتائج بعد دراسة انتشار الفريوس يف الصني من  وجاءت هذه 

مدينة ووهان إىل شنجن.
مريض  بأن  تشري  اليت  النظرية  لتدعم  أخرى  دراسة  وجاءت 
اآلخرين  إىل  العدوى  نشر  على  قادر  املستجد  فريوس كورونا 
حتى دون ظهور أية أعراض عليه، ويف هذه الدراسة اليت نشرت 

يف اجمللة العلمية
)New England Journal of Medicine( الحظ الباحثون 
أن ما يزيد عن 70% من املصابني بفريوس كورونا املستجد مل 
تظهر عليهم أية أعراض، وكانوا قادرين على نقل العدوى إىل 

اآلخرين يف بيت املسنني املتواجدين فيه.
 )Johns Hopkins Hospital( وأوضحت طبيبة من مستشفى
األمريكي أن قدرة املصاب على نقل العدوى إىل اآلخرين قد 
تصبح أقل مع حتسن أعراض اإلصابة لديه، لكن من الصعب 
التحديد بعد عن الفرتة اليت يتوقف فيها املصاب نهائًيا عن نقل 

املرض.
املصدر: موقع ويب الطيب 

نصائح طبية

هل مريض فريوس كورونا 
املستجد معدٍ للغاية؟
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إعداد:
أرشد رؤوف قسام

مقام صاحب الزمان يف وادي السالم

الصدق كرامة لإلنسان

)هكذا يزداد بصره(

رجال مهنيون
)د. محمد عنوز كما أعرفه(



مقام صاحب الزمان 
يف وادي السالم

  أرشد رؤوف القسام
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يقع املقام يف قلب وادي السالم وهو املوقع والبقعة الطاهرة 
التي توقف عندها اإلمام الصادق )عليه السالم(وصلى فيها

يبدو على املقام 
االندثار بمجمله 

ولذلك فهو يحتاج 
إىل إعمار وتوسعة 
ليظهر هو ومقام 

اإلمام الصادق 
ليكونا معلمًا واحدًا 

مع اإلحتفاظ 
بخصوصية املكان 

لكليهما

الكون  درة  بل  األرض  درة  األشرف  النجف 
وعروس احلياة واألم احلاضنة بعد املمات،  فيها 
بقعة يقال هلا وادي السالم، أرض كرمية تشرفت  
واألئمة  واألوصياء  واملرسلني  األنبياء  بأقدام 
واألولياء والصاحلني وتتجافى حتت أجسادهم إذا 
تدعى  خمملية  أرض  إنها  بواطنها  استوطنوا  ما 
بالوادي رغم ارتفاعها، أرض مؤنسة لغربائها وقد 
رفع أهلل عنها عذاب الربزخ، وكم هلا من مزايا 
بكر  طاهرة،  سخية،  عدها،  يطول  وفضائل 

ومعطاء.
تعانق  وقبة  شامخ  صرح  القدمية  معاملها  ومن 
يسمى  ما  أو  الزمان(  )مقام صاحب  إنه  الشموخ 
بـ)مقام اإلمام املهدي عليه السالم( تسمية قدمية 
تعود لزمن اإلمام الصادق )عليه السالم( يقال له 
)مقام منرب القائم (، هذا املقام يقع يف قلب وادي 
توقف  اليت  الطاهرة  والبقعة  املوقع  وهو  السالم 
فيها  السالم(وصلى  )عليه  الصادق  اإلمام  عندها 
وهي مكان معلوم وهى مقام اإلمام املهدي )عليه 
السالم( اليت هي أقدم من مقامه عجل اهلل تعاىل 
فرجه يف مسجد السهلة، لقد أشار إىل هذا املقام 
اإلمام الصادق )عليه السالم( عندما مر يف وادي 
السالم يريد موضع قرب جده أمري املؤمنني )عليه 
السالم( عند قدومه للعراق )احلرية( سنة )136-
140هج( وعندما توقف عنده لفرتة يقال أنه أمساه 
)موضع منرب القائم( وأكد على اشرفية املوضع 
حتى جعل له مقاما جواره يسمى فيما بعد )مبقام 

الصادق )عليه السالم(
صاحب  ملقام  وصفا  أعطي  أن  أردت  وإذا 
الزمان)عج( يف وادي السالم اعتمادا على زيارتي 
ما  بعض  الوصف  يتخلل  أن  البد  للمقام  األخرية 
للمقام  السابقة  زياراتي  من  ذاكرتي  اكتنز يف 
حيث أني وبطبيعة انتمائي ملدينيت النجف فزياراتي 
فعلى  حياتي  سين  خالل  وكثرية  عديدة  للمقام 
كل حال فإن املقام له باب رئيسة خارجية واحدة 
فقط وهي حديدية وقدمية وباجتاه القبلة وشكل 
شرقي  جنفي  منزل  وكأنه  يوحي  العام  املقام 
يشابه بيوت املدينة اليت بنيت يف أطرافها األربعة، 
الباب اخلارجي يكون مدخل املقام  ويف ما يلي 
وهو مرتفع مع جادة الطريق وسط املقابر وميتد 
لنحو سبعة أمتار حتى يصل إىل صحن املقام الذي 
ينخفض عن املدخل بنزول ثالث دكات طابوقية، 
معامله  وأبرز  ما  نوعا  كبري  فهو  الصحن  أما 
شجرة السدر القدمية واللوحة احلجرية اليت خط 
عليها زيارة اإلمام احلجة )عجل اهلل فرجه( ومن 
الُم َعَلى احلقِّ اجلديد، والعامِلِ الذي  نصها »السَّ
ِيي امُلؤمنني، وُمبرِي  الُم َعلى حُمْ ِعْلُمه ال َيبيد. السَّ
وجامِع  اأُلمم،  َمْهديِّ  على  الُم  السَّ الكافرين. 
وصاحِب  َلف،  السَّ َخَلِف  َعلى  الُم  السَّ الَكِلم. 

وكلمِة  امَلعبود،  ِة  ُحجَّ عَلى  الُم  السَّ َرف.  الشَّ
الُم عَلى ُمِعزِّ األولياء، وُمِذلِّ األعداء.  احمَلُمود. السَّ
الُم َعلى وارِث األنبياء، وخامَتِ األوصياء.. «.   السَّ

الغرف قسم منها  وحتيط بالصحن جمموعة من 
ألواح  على  أمساؤهم  خطت  وقد  ملوتى  مدافن 
حجرية ويبدو أنها قد أحلقت باملقام وبفرتة زمنية 
الصالة  )عليه  املهدي  اإلمام  مقام  ويقع  طويلة، 
للمقام وهو أخفض  والسالم( يف اجلهة الشرقية 
من أرض الصحن بدكتني ينزل بواسطتها الزائر 
ألرض غرفة املقام ويعلو مدخل غرفة املقام دعاء 
لغرفة  الداخل  يسار  ويف  لوليك....(  كن  )اللهم 
املقام يوجد حمراب كتب يف أعاله )يا صاحب 
الزمان(، ويف جوار غرفة املقام وعلى جهة اليمني 
غرفة مرتفعة بعض الشيء عن أرض الصحن يوجد 
فيها بئر ماء يسحب منه ماء يتربك به الزائرين، 
وإىل جوار غرفة البئر توجد غرفة فيها درج يؤدي 
الغربية فهناك  إىل سطح املقام، وبالنسبة للجهة 
ساحة مرتفعة عن أرض الصحن مسقفة ومفروشة 
ومهيأة لراحة الزائر وعبادته، ويعلو املقام قبة زرقاء 
بلون باهت من تأثري الشمس عليها ولكنها تعانق 
األفق مشوخا، وهناك مالحظة ظاهرة على املقام 
هي أن املكان )املقام( يبدو عليه االندثار مبجمله 
ولذلك فهو حيتاج إىل إعمار وتوسعة ليظهر مقام 
صاحب الزمان)عج( وجبواره مقام اإلمام الصادق 
)عليهما الصالة السالم( ليكونا معلمًا واحدًا مع 

االحتفاظ خبصوصية املكان لكليهما.
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مباشرة  إغالق  قبل  دجاج  حمل  الرجل  يدخل 
ويسأل: )هل يوجد لديكم دجاّج؟(

الدجاجة  وخيرج  ثالجته  احملل  صاحب  يفتح 
املتبقية لديه والوحيدة ويضعها يف امليزان.

الدجاجة تزن 1,5 كجم. 
ينظر الرجل إىل الدجاجة ويتحقق من امليزان، ثم 

يسأل: )هل لديك واحدة أكرب بقليل من هذه؟(
يقوم صاحب احملل  بوضع الدجاجة مرة أخرى يف 
الثالجة ثم خيرج نفس الدجاجة ولكن هذه املرة، 
حافة  على  شديد  مبكر  الضخم  إبهامه،  يضع 

امليزان اإللكرتوني ..
يعرض مؤشر امليزان اآلن 2 كجم.

قال الرجل : إنه ألمر رائع.
سآخذ كال الدجاجتني من فضلك!

يف مثل هذه احلاالت، تدرك على الفور أهمية أن 
تكون صادًقا، ألن نزاهتك ومسعتك على احملك.

الدجاج   حمل  صاحب  رأس  الزال  اآلن،  حتى 
حمشورا يف الثالجة يبحث عن الدجاجة األوىل .

فعلينا أن  ال ننسى املقولة:  )قل احلقيقة دائما ... 
غالًبا حبل الكذب قصري(

الكبرية  احلكمة  تبني  املوقف  هلذا  تأمل  وقفة 
للمقولة.

يف ضوء القمر، ونتيجة كثرة 
ولذلك  بصره،  ضعف  املطالعة، 
وتربة  الشهداء  سّيد  برتبة  بدأ ميسح 
عينيه،  على  السالم(  )عليهم  األئمة  سائر 
يزداد  بصره  نور  كان  الرتبة  تلك  بركة  ومن 

ويقوى.
ويضيف احملّقق القّمي : وليس هذا األمر غريبًا، ألّن الدمريي 
تصاب  عندما  األفعى  أّن  ينقلون  وغريه،  احليوان(  )حياة  يف 
اهلل  كان  وإذا  فتبصر،  معنّي  بنبات  عينيها  متسح  بالعمى 
أن  يف  العجب  فما  ما،  نبتة  يف  اخلاّصية  تلك  جيعل  تعاىل 
جيعل مثلها يف تربة ابن النيّب )صلى اهلل عليه وآله(، ويضيف 
قائال : وهذا احلقري أيضًا كّلما ضعف بصري بسبب كثرة 
الكتابة أترّبك برتاب مراقد األئمة )عليهم السالم(، وأحيانًا 
فإّن عينيي يف  اهلل  واألخبار، وحبمد  األحاديث  مبّس كتابة 
ُتقّر عينياي بربكتهم يف  أن  اهلل  إن شاء  وأملي  القّوة،  غاية 

الدنيا واألخرة،

يف تربة سّيد الشهداء )عليه السالم( يقول احملّدث الشيخ عباس 
يستطيع  يتمكن  اجلزائري  اهلل  نعمة  السّيد  أّن  حيث   : القّمي 
للمطالعة، فقد كان يطالع  يف بدء دراسته أن يشرتي مصباحًا 

الصدق كرامة لإلنسان

)هكذا يزداد بصره(
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احلقوقي واملستشار القانوني حممد عبد األمري عنوز، شخصيه 
اإلجتماعي،  حضورها  حيث  اجلميع  من  حمبوبة  جنفيه 
يف  واحملاضر  احلاضر  وهو  املناسبات  أغلب  يف  والرمسي 
أكثر الندوات واملؤمترات واجللسات وهو من مواليد النجف 
من  مدارسها  يف  ودرس  وتربى  فيها  نشأ  اليت   األشرف 
اإلبتدائي إىل الثانوية حتى وصل إىل جامعة بغداد ليدرس يف 
كلية القانون والسياسة إال أنه ترك مقاعدها وهو يف املرحلة 
الثالثة بسبب مضايقة النظام له آنذاك حيث كان معارضا 
لسياسة النظام السابق حينها، يف مشال العراق استغل الوقت 
ليدرس ثم حصل على شهادة البكالوريوس يف القانون من 
القانون  يف  املاجيستري  نال  ثم  عدن،  جامعة  احلقوق  كلية 
من جامعة سان بطرس بورغ يف روسيا االحتادية عن رسالته 
املوسومة  )النزاع بني العراق والكويت -األسباب والعواقب (

ومن جنبه صحفية وإعالمية فهو قارئ وكاتب نهم... 
قارئ نهم حيث وجوده مع الكتاب ويف املكتبات ومتابعته 
للمنشورات واإلصدارات والصحف واجملالت فهو دوما على 
تواصل مع الكتاب وكل جديد يصدر، أما كونه كاتبًا 
نهمًا، فله العديد والكثري من املقاالت واألحباث يف القانون 
والسياسة حيث كتب يف أغلب الصحف واجملالت العراقية 
له  نشرت  حيث  العربية  والصحف  اجملالت  من  والعديد 
وطريق  واملؤمتر  اإلسالمي  واملعهد  واملنرب   الزمان  صحيفة 
وجملة  والبينة  اجلديدة  والثقافة  وبغداد  واملوقف  الشعب 
متوز  ورسالة العراق اليت تصدرها اجلمعية الثقافية يف ماملو 
السويد، ومن مقاالته على سبيل املثال ال احلصر )واقع احلال 
السياسية(،  والعقوبات  الدولية  )العقوبات   ،)688 والقرار 
ممكنة(،  ومعاجلات  مزمنة  مشكلة  العراقية  )اجلنسية 

أم  برمير(، )يف بالدي هيئات مستقلة  داخل شرنقة  )12عاما 
مستغلة (، )يف بالدي هل ينتهي حوار الدم ( وغريها الكثري ال 

يتسع اجملال لذكرها 
حامال  لقضيته  نصرة  العامل  دول  من  العديد  يف  طاف  لقد 
هموم شعبه وأهله ووطنه وانتصارا هلم وليس شاكيا متملمال 
فحضر الندوات واملؤمترات والتجمعات يف السويد والدمنارك 
وبريطانيا وهولندا من أجل ذلك ودافع عن حق العراقيني إبان 

فرتة التسعينات حيث احلصار الظامل على الشعب العراقي.
استعمال  جييد  معترب  وحملل  مفوه  ومناقش  قوي  متحدث 

اجلناس والطباق اللفظي كفن أدبي إليصال معلومته.
وهو حيب  مطلقا  أحد  إىل  يسيء  ال  أنه  إال  ويتهكم  يسخر 
تدريسية يف اجلامعة  بود، شغل مناصب  ويتقرب هلم  اجلميع 
ثم  املعهد  إدارة  تسنم  وكذلك  السياحة  ومعهد  االنسانية 
املناصب وهو  يرغب يف  فهو ال  التدريس  اإلدارة لصاحل  ترك 
مستشار يف وزارة السياحة ومن صفاته التواضع والبساطة وهو 
حمب لألدب والثقافة ومن الدعاة والعاملني لنشرها بكل ما 
طروحاته  واضحة يف كل  العراقية  النجفية  هويته  يتمكن، 
وتشكل مساحة من اهلم واألسى وال ميكنه إخفائها يف كل 
علمية  ثقافية  قامة  عنوز  حممد  القانوني  املستشار  مناسبة، 
بطابع جنفي عراقي متواجد دوما يف أروقة النجف فكان من 

الضروري أن يتواجد يف األروقة النجفية يف جملة الوالية ..

رجال مهنيون
)د. محمد عنوز كما أعرفه(







ُموُد، َواَل ُيْكِديِه اإْلِْعَطاُء  ْمُد هلِل الَِّذي اَل َيِفُرُه املَْنُع َواجْلُ احْلَ
َمْذُموٌم  َماِنٍع  َوُكلُّ  ِسَواُه،  ُمْنَتِقٌص  ُمْعٍط  ُكلُّ  ِإْذ  وُد؛  َواجْلُ
َواْلِقَسِم،  امَلِزيِد  َوَعواِئِد  النَِّعِم،  ِبَفَواِئِد  املَنَّاُن  َوُهَو  َخاَلُه،  َما 
َسِبيَل  َوَنَهَج  َأْقَواَتُهْم،  َر  َوَقدَّ َأْرَزاَقُهْم،  َضِمَن  لق،  اخْلَ ِعَياُلُه 
اِلِبنَي َما َلَدْيِه، َوَلْيَس مِبَا ُسِئَل ِبَأْجَوَد ِمْنُه  اِغِبنَي ِإَلْيِه، َوالطَّ الرَّ
َفَيُكوَن َشيٌء  َقْبٌل  َلُه  َيُكْن  الَِّذي مَلْ  اأْلَوَُّل  ُيْسَأُل.  مَلْ  مِبَا 
اِدُع  َقْبَلُه، َواآْلِخُر الَِّذي َلْيَس َلُه َبْعٌد َفَيُكوَن َشْيٌء َبْعَدُه، َوالرَّ
َعَلْيِه  اْخَتَلَف  َما  ُتْدِرَكُه،  َأْو  َتَناَلُه  َأْن  اأْلَْبَصاِرَعْن  َأَناِسيَّ 
َدْهٌر َفَيْخَتِلَف ِمْنُه احَلاُل، َواَل َكاَن يِف َمَكاٍن َفَيُجوَز َعَلْيِه 
َباِل، َوَضِحَكْت  اإْلِنِتَقاُل، َوَلْو َوَهَب َماَتَنفََّسْت َعْنُه َمَعاِدُن اجْلِ
رِّ   ِعْنُه َأْصَداُف اْلِبَحاِر، ِمْن ِفِلزِّ اللَُّجنْيِ َواْلِعْقَياِن، َوُنَثاَرِة الدُّ
َما  َسَعَة  َأْنَفَد  َواَل  ُجوِدِه،  ذِلَك يِف  َأثََّر  َما  املَْرَجاِن،  َوَحِصيِد 
ُتْنِفُدُه َمَطاِلُب  ِعْنَدُه، َوَلَكاَن ِعْنَدُه ِمْن َذَخاِئِر اأْلَْنَعاِم َما اَل 
َواَل  اِئِلنَي،  السَّ ُسَؤاُل  َيِغيُضُه   اَل  الَِّذي  َواُد  اجْلَ اِلَنَُّه  اأْلََناِم، 

نَي. اُح املُِلحِّ ُيْبِخُلُه  ِإحْلَ
)نهج البالغة ج1 ص 160(

جممل األحاديث جاءت عن النيب )صلى اهلل عليه وآله( وعن أهل 
ا تأمرنا أن نقرأ القرآن وفق ضوابطه  بيته )عليهم السالم( إمنَّ
املرسومة بألُسٍن خالية من العاهات اللفظّية واللحن، وأن نضع 
التمهُّل والتؤدة نصب َأعُيننا، حّتى ال خيفي به بعض اللفظ ويلتبس 
املعنى ويعدل به عن نهجه القويم واهلل تعاىل يقول: )ُقرآًنا َعَرِبيًّا 
َوَرتَّْلَناُه  ُفَؤاَدَك  ِبِه  ِلُنَثبَِّت  و)َكَذِلَك  املّزّمل/28،  ِعَوج(  ِذي  َغرْيَ 

َتْرِتياًل( الفرقان/32. 
ل به على  وهلذا ورد استحباب حتسني الصوت وجتويده والرتسُّ

حسب ما َمنَّ اهلل على القارئ من حسن الصوت. 
معنى  عن  ُسِئل  حني  السالم(  )عليه  املؤمنني  أمري  عن  فُروَي 
الرتتيل أنَّه قال: )الرّتتيُل ُهَو ِحفُظ الُوُقوِف، وَأَداُء احُلروِف( ويف 
ْمِل  ْعِر َوال َتْنُثرُه َنْثَر الرَّ ُه َهذَّ الشِّ مكان آخر: )َبيِّنه ِتبيانًا َوال َتُهذَّ
َوَلِكِن إْقَرُعوا ُقُلوبُكُم الَقاِسَيِة( الكايف 606/2 كما ورد عن 
َن فيِه  َث فيِه وحُتَسِّ اإلمام الصادق )عليه السالم(: )ُهَو َأن َتَتَمكَّ

َصْوَتَك( جممع البيان 378/10. 

من درر االمام امري املؤمنني )عليه 
السالم( وصف اهلل تعاىل:

قراءة القرآن وفق ضوابطه
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فتى  رأى األصمعي  األيام  يوم من   يف 
صغريًا من فتيان العرب وأراد أن ميزح 
هل  بين  يا  له:  وقال  منه  فاقرتب  معه 
حتب أن متتلك مائة ألف درهم ولكن 

بشرط أن تكون أمحق؟ 
هز الصيب رأسه بشدة وهو جييب بدون 
أبدًا،  بالطبع ال أحب ذلك  تفكري: ال 
فعاد األصمعي يسأله من جديد: وملاذا؟ 
أخاف  ألنين   : ببساطة  الصيب  أجاب 
حبماقة  أقوم  أن  محقي  يدفعين  أن 
تبذر مالي وأخسره ويبقى علي احلمق 
وسار  كالمه  الصيب  انهى  وحده،. 
مبتعدًا تاركًا األصمعي معجبًا بفطنته 

وذكائه.

اجتمع ثالثة من البخالء وقرروا التربع جبزء من 
أنهم  عنهم  الناس  بعدما كثر كالم  أمواهلم، 
خبالء، فقال األول منهم، أنا سوف أرسم دائرة 
على األرض وأرمي املال يف السماء، فاملال الذي 
يسقط داخلها لي، أما املال الذي يسقط خارجها 
فهو للفقراء. فقال الرجل الثاني، أما أنا فسوف 
أقوم برسم خط على األرض وسوف أرمي املال 
اخلط  ميني  على  يقع  الذي  فاملال  السماء،  يف 
لي، واملال الذي يقع على مشال اخلط للفقراء، 
فقال الرجل الثالث، وكان أشدهم خباًل. أما أنا 
سوف أرمي املال يف السماء واملال الذي يسقط 
يف  يبقى  الذي  املال  أما  لي،  فهو  األرض  على 

السماء سيكون للفقراء.

دخل احلّمام يومًا وكان السكون فيه سائدًا، فأنشأ يتغّنى فأعجبه صوته 
فحدثته نفسه بأنه ال جيوز أن يبخل بنعمة صوته البديع على إخوانه املسلمني، 
بعض  ينشد  وبدأ  املئذنة  إىل  صعد  حيث  اجلامع  قاصدًا  احلمام  من  خرج 
هذا  من  املسجد  يف  املوجودون  فاستغرب  الظهر،  أذان  ساعة  يف  التسابيح 
أمحق!  يا  وحيك  قائاًل:  أحدهم  فناداه  مزعجًا  خشنًا  صوته  وكان  األمر، 
مالك تؤذي الناس بهذا اإلنشاد وصوتك املزعج ويف مثل هذه الساعة؟« فأجابه 
من أعلى املئذنة: يا أخي لو أّن حمسنًا يتربع لي ببناء مّحام فوق هذه املئذنة 

ألمسعتك من حسن صوتي ما ينسيك تغريد البالبل!

 فطنة صبي

تربع البخالء

حمام فوق المئذنة
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يا رائحة الورد على يدي
ياسوار اليامسني/ إيه يا روض الغدير

يا بياض البدر/ ياشوقي اجلميل/
يادعاء األنبياء

ياضحكة األطفال/ يا خبز الفقري
يا ضياء األرض إمنا التوب بكاء

وفم يرتل بالدعاء
يف عمق الضوء/ أي روح أنت؟ 

يا دفء املساء 
نبٌض/ يرددك الصدى

ويلوح للقلب احلنني/ ألوان من قصيد
يا طفولة الشعر/ يا سحر الكالم

يف سذاجيت/ أنتظر 
أملح عينيك/ مشس تظللها السحاب

فأنت الطهر/ نور يعصف بالظالم .

ألمح عينيك
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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