
مقياس بقاء الدولة وزوالها عند اإلمام 
علي بن أبي طالب «عليه السالم»





أغلب  نعرب عنها يف  نفسية سلبية  يعيشون معاناة  أنهم  األفراد يف جمتمعنا  املالحظ عند بعض  من 
األحيان بعقدة الفشل يف األعمال اليت تتعلق بإصالح احلال أو التغيري فيما ميكن أن ينفع يف اجملاالت 
الفكرية أو االقتصادية، األمر الذي حيدو بهؤالء األفراد إىل اجلمود على األساليب الروتينية القدمية 
اليت ال تواكب متطلبات الدهر املتجددة، وجتعلهم يشعرون باخلوف جتاه أي مشروع جديد خارج عن 

املألوف.
وهذه العقدة النفسية ناشئة من ضعف يف الثقة بالنفس، الذي قد حيصل نتيجة للظروف الرتبوية اليت 
تطغى على احمليط االجتماعي العام، ولعله نابع أيضا من اإلعالم والتعليم املوجه الذي تصدره جهات 

مغرضة، غرست يف أفرادنا هذا الشعور السيء ألجل اإلبقاء على جمتمعاتنا قيد التخلف.
باعتبار أن كثريا من الناس يعانون من هذه املشكلة، فإن الذي يتصدى خلوض مشروع تطويري 
مهم سيواجه عقبات عسرية يف هذا اجملال، ألن اجلو االجتماعي الذي حييط به سوف يقطع بفشل 
مشروعه من أساسه، ويقرر أن ال جدوى من اخلوض فيه، وبالتالي يضع أمام هذا الفرد ألف عقبة 

ألجل إثنائه عن مسريته يف نهاية األمر.
إن اخلطأ والفشل يف مسرية اإلنسان مل يكن يفارق عموم البشر حتى يف  اجملتمعات املتحضرة اليت 
نشهدها اليوم، وخاصة يف بداية مسرية تلك اجملتمعات حنو النمو ولكن تلك اجملتمعات مل تنثن عن 
مواصلة العمل يف هذا اجملال بسبب تلك األخطاء واملشاكل بل إنهم حاولوا االستفادة منها لتطوير 
خطوات جديدة خالية من األخطاء، وكانوا مستعدين لدفع أي مثن بهذا االجتاه ومل حيسبوا أي فشل 

خسارة مادام حفظ التجربة لالستفادة من االخطاء فاعال عندهم.
باإلنسان  العقدة من جذورها، يدفع  لقلع مثل هذه  الناجح  السبيل  يعد  بالذات  الدين اإلسالمي  إن 
إىل تطوير ذاته ومن ثم جمتمعه من خالل األساليب املتاحة حبيث يصل إىل مرحلة اإلبداع باستخدام 
أبسط الوسائل وأيسرها فيخرج املؤمن من ربقة التبعية والتعليم اإلجتماعي السيء وينطلق باجتاه آفاق 

التطور الواسعة.
إن مفاهيم الدين السامية كالتوكل على اهلل سبحانه واالميان بتوفيقه وتسديده والتفاني يف سبيل 
خدمة الناس لوجهه تعاىل، وعدم االلتفات إىل ما يلحق ذلك من أذى أو لومة الئم وجتاهل السمعة 
والرياء- حبيث يكون رضا اهلل سبحانه وتعاىل هو الغاية من املشاريع اليت خيوضها ال رضا الناس 
عنه على أية حال- إن كل هذه املفاهيم الرتبوية هي الكفيلة بالقضاء على هذه العقدة اليت باتت 
التقدم  بركب  اللحاق  عن  واجتماعيا  واقتصاديا  فكريا  جمتمعنا  لرتاجع  أساسية  عقبة  تشكل 

والتطور املعاصر.

الشعور بالفشل .. عقدة النجاح

هيأة التحرير



الدستور العلوي
للمدراء والمسؤولين 

في دوائر الدولة
22 مادة

1- أشِعر قلبك الر�ة ملن صرت مسؤوال عليهم� والطف بهم وار�ُهم فهم من أمانات ا� 
لديك.

2- أعطهم من عفِوك وصفحك مثل ما �ب أن يعطيك ا� من عفو� وصفحه� ف�ن كنت 
فوقهم فا� فوقك.

3- ال يكونّن ا�سن واملسيء عندك سواء� ف�ّن يف ذلك ت�هيدا� ألهل اإلحسان يف اإلحسان� 
وتدريبا ألهل اإلساءة على اإلساءة.

4- استعمل الرف� واإلحسان إليهم مهما كانت انتماءاتهم� ف�ن الناس صنفان إّما أ�� لك يف 
الدين� أو نظري� لك يف اخلل�.



5- انِصف الناس من نفسك ومن املقرب� إليك� ف�نك إن � تفعل تكن �املا� ومن �لم 
عباد ا� كان ا� خصمه.

� ف�نه يغشك وإن تشّبه بالناصح�. 6- ال تعجلن إىل تصدي� وا��
7- ال تفرحن بعقوبة أصدرتها� ف�ذا استحقها أحدهم فلتكن على قدر ا�ناية� ورّب  �ط�� 

مقدار عقوبته إعالمه بذنبه.
8- ال تندمن على عفو� أهديته� وإن كانت الندامة على العفو أفضل وأيسر من الندامة على 

العقوبة.
9- اجعل لذوي احلاجات منك قسما تفر� هلم فيه شخصك� و�ل� هلم �لسا عاما 
فتتوا�ع فيه � الذي خلقك بعيدا� عن مو�فيك �حتى يكلمك متكلمهم غري مرتدد وال 

خائف.
10- اعلم أن أكثر حاجات الناس إليك �ا ال مؤونة فيه عليك� فغالبها أحد أمرين: شكاة 

مظلمة� أو طلب إنصاف يف معاملة.
11- اقِ� ما متكنت منها يوم ورودها عليك وإن استقلها مساعدوك.

� ف�ن لكل يوم ما فيه. 12- ال تؤخرّن عمل اليوم لغد�
13- ال تطولن احتجابك عن مر�وسيك� ألنه يقطع علمك بأمورهم.

اإلحسان�  يبطل  املّن  ف�ن  فتخلف�  تعدهم  أو  ب�حسانك�  مر�وسيك  على  واملن�  إياك   -14
واخللف يوجب املقت عن ا� والناس.

15- اجعل لكل واحد منهم عمال تأخذ� به� ف�نه أجدر أال يّتكل بعضهم على بع� يف قضاء 
ما أردته منهم.

16- إياك والعجلة باألمور قبل أوانها� أو التهاون فيها عند إمكانها� فضع كل أمر� مو�عه� 
وأوقعه موقعه.

17- ال تصّمم وال تأمر ح� الغضب� وأّخر العقوبة حتى يسكن غضبك فتملك االختيار.
18- أفضل �لة� �ملك إىل الرئاسة �سعة الصدر�.

19- ليكن أقرب مستشاريك أقوهلم مبّر احل� لك� وَمن ال يوافقك فيما يصدر منك �ا 
كر� ا� ألوليائه. 

20- اعلم أّن أفضل من شاورت هو صاحب التجارب.
21- شّر املسؤول� من �افه ال�يء. 

أن  إذ  واألمانة�  الكفاءة  وساطة  إال  وساطة  للو�يفة  املتقدم�  استعمال  يف  تقبلن  ال   -22
الو�يفة يف ا�تمع أمانة � يف عنقك.

املؤمن�  أمري  بعثه  الذي  العهد  من  بتصرف  أخذت  الدستور  هذا  يف  املذكورة  النصو�   �
)عليه السالم( إىل مالك األشرت ر�وان ا� عليه ح� واّل� على مصر� وغري� من الكالم الوارد 

عن أهل البيت )عليهم السالم(.
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استمرار مراحل اإلنجاز يف مشروع صيانة 
وترميم وتذهيب اِّـنارة الشمالية للمرقد العلوي اِّـطهر

العتبة العلوية اِّـقدسة
 تفتتح خطًا إلنتاج عجالت تعمل بالطاقة النظيفة

معمل الخرسانة الكونكريتية
 يعلن حصيلة إنتاجه السنوي للعام اِّـاضي

مضيف الزائرين يف العتبة العلوية يعلن عن
 نشاطه السنوي خالل العام ٢٠٢٠ م

إعداد:
شعبة األخبار 

وكالة الميزاب اإلخبارية



استمرار مراحل اإلنجاز يف مشروع صيانة وترميم وتذهيب املنارة الشمالية للمرقد العلوي املطهر
األعمال  استمرار  املقدسة  العلوية  للعتبة  العامة  األمانة  أعلنت 
ومراحل اإلجناز يف مشروع صيانة وترميم وتذهيب املنارة الشمالية 
عضوا جملس  بها  قام  جولة  خالل  وذلك  املطهر،  العلوي  للمرقد 
لتفقد  الكرماني  فاتح  واألستاذ  الليباوي  طالب  األستاذ  اإلدارة 

األعمال اجلارية ومراحل اإلجناز يف املنارة .
العمل ومراحل اإلجناز احلاصلة أوضح عضو جملس  وعن طبيعة 
الكرماني يف تصريح  فاتح  األستاذ  املشروع  املشرف على  اإلدارة 
وتذهيب  ترميم  إعادة  العمل يف  يستمر  قائال:  اخلربي(  لـ)املركز 
إجناز  مراحل  اىل  األعمال  وصلت  وقد  الشمالية،  املنارة  وصيانة 
متقدمة، متثلت باكتمال األعمال املدنية وعملية التذهيب وانتقل 
العمل اىل تثبيت الطابوق النحاسي يف حميط املنارة بالكامل لتصل 
الذهيب  املقرنص  تركيب  اىل  العمل  سيتوجه  ثم  املنارة  رأس  إىل 
رأس  برتكيب  سيتمثل  اخلتام  ومسك  املنارة،  شرفة  الواقع حتت 
املنارة وما حييطها من نقوش مذهبة ، ونأمل ان يتم اإلجناز بعون 

اهلل تعاىل ضمن املدة املقررة .
وأضاف الكرماني: فيما يتعلق بواجهة قرب العالمة احللي اجملاورة 
وتذهيب  وصيانة  اجلدار  ترميم  عملية  العمل يف  يتواصل  للمنارة، 
بالشبابيك  يتعلق  ما  أما  الواجهة،  لتلك  العائدة  النحاسية  القطع 

الواقعة يف تلك الواجهة، وهي شبابيك خشبية قدمية، سيتم العمل 
تلك  صناعة  إعادة  األوىل  املرحلة  مراحل،  بثالث  تأهيلها  على 
الشبابيك بأخرى جديدة من اخلشب الصاج، ومن ثم تغليفها باملادة 
النحاسية وطالئها  يف معمل جنارة العتبة املقدسة لتكون مناظرة 
للشبابيك الواقعة يف املنارة اجلنوبية ، واملرحلة األخرية تتمثل بطالء 

تلك الواجهة مبادة الذهب وإعادة تركيبها كما كان سابقًا.

األمانة العامة للعتبة العلوية املقدسة:

قسم السالمة املهنية يستنفر جهوده لخدمة
 الزائرين يف ذكرى شهادة الزهراء )ع(

معمل الخرسانة الكونكريتية
 يعلن حصيلة إنتاجه السنوي للعام املاضي

لقسم  التابعة  الشعب  خمتلف  يف  العاملة  الكوادر  استنفرت 
السالمة املهنية والصحة والبيئة جهودها لتقديم خمتلف اخلدمات 
للزائرين الوافدين اىل مرقد أمري املؤمنني )عليه السالم( لتقديم 

آيات العزاء بذكرى شهادة الصديقة الزهراء )عليها السالم(.
القسم حسام  رئيس  معاون  قال  املقدمة،  وعن طبيعة اخلدمات 
مفارز  ونشر  باستنفار  القسم  قام  اخلربي(:  لـ)املركز  عاتي، 
العالجية  اخلدمات  لتقديم  الشريف  الصحن  حميط  يف  طبية 
للزائرين الكرام إضافة اىل نشر عجالت اإلسعاف ذات الشحن 
املرضية  لنقل احلاالت  الكهربائي وعجالت اإلسعاف الكبرية 
العاجلة اىل املفارز اخلاصة بالعتبة املقدسة ومنها اىل مستشفيات 
املدينة ضمن الرقعة اجلغرافية ، فيما قام القسم بنشر عجالت 

اإلطفاء الصغرية والكبرية وفرق اإلخالء الطارئ«.
والعالجية  الطبية  الكوادر  استنفرت  »كذلك  عاتي:  وتابع 
العاملة يف مركزي الكوثر واألمري الطبيني اخلرييني، جهودهم 

يف العمل لـــ 24 ساعة لتقديم اخلدمات التخصصية للزائرين«.

اخلرسانة  معمل  على  املشرفة  اهلندسية  الكوادر  أعلنت 
الكونكريتية التابع اىل قسم الشؤون اهلندسية والفنية يف العتبة 
العلوية املقدسة عن إنتاج أكثر من)20(ألف مرت مكعب خالل 

العام املاضي .
والفنية  اهلندسية  الشؤون  قسم  يف  اإلنتاح  شعبة  مسؤول  وقال 
املهندس مصطفى جميد حمبوبة، لـ)املركز اخلربي(: يعد معمل 
اخلرسانة يف العتبة العلوية املقدسة األول واألكرب من نوعه يف 
إنتاجية تصل إىل  يعمل بطاقة  النجف األشرف، حيث  حمافظة 
يزيد من  الذي  الرطب  النوع  من  الساعة  )125(مرت مكعب يف 

كفاءة وجودة اخلرسانة الناجتة«.
وأضاف: »بعد ما متكنا من سد حاجة العتبة العلوية املقدسة من 
اخلرسانة الكونكريتية، مت فتح باب االستثمار وجتهيز للمواقع 
اخلارجية حيث مت جتهيز أكثر من)20( ألف مرت مكعب خالل 
ومواقع  املقدسة  العتبة  مشاريع  مواقع  مشلت  املاضية  السنة 

االستثمار اخلارجي .
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العتبة  يف  اإللكرتوني  الفحص  بقسم  واهلندسية  التقنية  الكوادر  بادرت 
العلوية املقدسة باستحداث تقنيات جديدة يف بناية فحص اجلنائز الواقعة يف 
ساحة التوديع - شارع الطوسي - تعمل على تأمني وصول اجلنائز الوافدة 
للتربك بزيارة مرقد املوىل أمري املؤمنني )عليه السالم( والقادمة من خمتلف 

أحناء العراق والعامل اإلسالمي.
سلمان  حسن  القسم  يف  املختص  قال  اجلديدة  التقنيات  طبيعة  وعن 
سعيد،لـ)املركز اخلربي(: اهلدف من استحداث تقنية الفحص هو لتسهيل 
دخول اجلنائز، حيث يعد هذا املشروع التقين هو األول من نوعه يف العتبات 
املقدسة، يتم من خالله  فحص اجلنازة الكرتونيًا بواسطة أجهزة تقنية حديثة 
تعمل باألشعة امللونة، ثم يتم نقلها فورا عرب سيارات الشحن الكهربائي اليت 
تعمل وبشكل جماني لــ 24 ساعة لنقل اجلنائز اىل احلرم العلوي الطاهر  

مع االستغناء عن الطريقة القدمية اليت يتم فيها محل اجلنائز يدويًا.
من جانبه قال مسؤول شعبة مراسم اجلنائز حسني فليح أبو صيبع، لـ)املركز 
اخلربي(: نعمل على خدمة اجلنائز الوافدة بتقديم املستحبات من بركات 
أمري املؤمنني كالوشاح املطرز بآية قرآنية، وحجر العقيق اليماني، وتربة من 
تراب اإلمام احلسني)عليه السالم(، وكتيبات حول أحكام املوتى ودفنهم، 
فضال عن أغطية النعوش األخضر واألسود حبسب املتوفى سواء كان من 

ذرية الرسول  األعظم )صلى اهلل عليه وآله(، أو عامة املؤمنني ، فيما يغطى 
جثمان الشهيد بالعلم العراقي«.

احلرم  اىل  اجلنائز  وصول  وصعوبة  املليونية  الزيارات  موسم  ويف  وأضاف: 
والزيارة،  كالصالة  باجلنائز  اخلاصة  املراسم  إقامة  يتم  املطهر  العلوي 
بإشراف طلبة العلوم الدينية يف بناية الفحص اإللكرتوني خدمة للوافدين«.

الفحص  قسم  يف  العاملة  امليدانية  الكوادر  نفذت  متصل  صعيد  وعلى 
لتقديم  الوافدين  الزائرين  اإللكرتوني خطة منظمة إلنسابية دخول مجوع 
آيات العزاء للموىل أمري املؤمنني )عليه السالم( يف ذكرى شهادة سيدة نساء 

العاملني الصديقة فاطمة الزهراء )عليها السالم(.
وقال املهندس مسري ثابت: » عملت املالكات اهلندسية والفنية والتشغيلية، 
السيدة  استشهاد  ذكرى  يف  الزائرين  خلدمة  استعدادا  مبكر  وقت  منذ 
الزهراء ) عليها السالم( اىل تهيئة منافذ وبوابات الدخول اإللكرتونية وإدامة 

مجيع األجهزة التقنية اخلاصة بالفحص اإللكرتوني.
الزائرين مع  العالية لدخول وخروج  وأضاف: »عملنا على تنظيم االنسيابية 
اتباع اإلجراءات اإلحرتازية للوقاية من فريوس كورونا بالتنسيق والتعاون مع 
قسم حفظ النظام، وقسم السالمة املهنية والصحة والبيئة يف العتبة العلوية«.

قسم الفحص اإللكرتوني يف العتبة العلوية املقدسة
يستحدث تقنيات حديثة لتسهيل دخول الجنائز إىل مرقد أمري املؤمنني )عليه السالم( ويقدم 

خدمات نوعية يف شهادة الزهراء )عليها السالم(

العتبة العلوية املقدسة
 تفتتح خطًا إلنتاج عجالت تعمل بالطاقة النظيفة

أعلنت الكوادر اهلندسية والفنية يف قسم صيانة اآلليات واملعدات التخصصية 
يف العتبة العلوية املقدسة عن افتتاح خط إلنتاج العجالت اليت تعمل بالطاقة 

النظيفة خمتلفة احلمولة واخلدمات .
وحول املنتج اجلديد حتدث رئيس القسم املهندس ثائر محيد حممد، لـ)املركز 
اخلربي(: » انه مت إنتاج العديد من العجالت مبختلف اإلشكال واالستعمال 
، فضال عن عجالت  راكبا   ) و11   8  ( ذات محولة  أنتجنا عجالت  حيث 
تصنيع  من  اخلاصة، ومجيعها  االحتياجات  ذوي  بنقل  وأخرى خاصة  احلمل 
كوادر العتبة املقدسة 100%  ابتداًء من اهليكل احلديدي واهليكل اخلارجي 

املتكون من مادة الفايرب كالس ».
يف جمال  العراق  يف  العاملة  الشركات  إحدى  مع  عقد  إبرام  »مت  وأضاف: 
النفط ) kuwait energy company ( يف حمافظة البصرة  حيث مت توقيع 
العقد لتجهيز الشركة بعجالت تعمل بالطاقة النظيفة حتمل شعار)عجالت 
القسيم(، وتتمتع باملتانة يف العمل ومجالية املظهر اخلارجي ومواصفات أخرى 

تفوق املستورد الصيين  من الفئة ذاتها حبسب مسؤولي الشركة املتعاقدة .
العلوية  العتبة  يف  التخصصية  واملعدات  اآلليات  صيانة  قسم  وعرض  هذا 
املقدسة  والعتبات  الصحية  واملؤسسات  الدولة  دوائر  أمام  منتجه  املقدسة 

واملزارات الشريفة كافة لالستفادة من توفري اخلدمات .
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زار وفد من حمطة كهرباء احليدرية الغازية 
يف النجف األشرف قسمي التصنيع احِلريف 
التخصصية  واملعدات  اآلليات  وصيانة 
على  لإلطالع  املقدسة،  العلوية  العتبة  يف 
العتبة  أقسام  لدى  الصناعية  اإلمكانيات 

اإلنتاجية وحبث سبل التعاون املشرتك.
الزيارة وأهميتها حتدث رئيس قسم  وحول 
التصنيع احلريف يف العتبة املقدسة األستاذ 
قائال  اخلربي(  املركز  لـ)  عاشور،  حممد 
من  احليدرية  احملطة  وفد  زيارة  متثل   «:
الزيارات اهلامة اليت توجد اهلدف احلقيقي 
العتبة  يف  الصناعية  املشاريع  إنشاء  من 
أرضية  خبلق  واملتمثلة  املقدسة  العلوية 
صناعية تساند مؤسسات الدولة، مبا يتوفر 
من أجهزة ومعدات ومواد أولية صناعية يتم 
تصنيعها يف داخل العراق بداًل من استريادها 

بأسعار مكلفة .
إىل  الدخول  ذلك  اىل  يضاف  وأكمل: 
ترفد  اليت  الثقيلة  املعدات  صناعة  جمال 
السوق احمللية مبا حيتاجه من املعادن ذات 
املميزات اخلاصة ، ومنها الستانلس ستيل، 
عن  فضاًل  بالكاربون،  املطعم  والتيتانيوم 

املعادن االعتيادية األخرى.
اآلليات  اىل ذلك أكد رئيس قسم صيانة 
ثائر  املقدسة  العتبة  يف  الثقيلة  واملعدات 

االطالع  مت   « اخلربي(  لـ)املركز  محيد، 
اإلنتاجي  اخلط  على  الزيارة  خالل 
)ذات  القسيم  سيارات  بتصنيع  اخلاص 
ينتجها قسمنا،  الذي  الكهربائي(  الشحن 
أهم  استعراض  اللقاء  خالل  جرى  حيث 
طرح  مع  السيارات،  هلذه  التصنيع  مراحل 
إمكانية التعاقد على شراء عدد منها وفق 
مواصفات خاصة لصاحل حمطة احليدرية 
الكهربائية، بعد اإلشادة باملواصفات اليت 

يتم إنتاجها يف العتبة املقدسة«.
كهرباء  حمطة  مدير  أبدى  ناحيته  من 
إعجابه  فائق،  كرار  املهندس  احليدرية 

وحتدث  اإلنتاجية،  اخلطوط  يف  بالتطور 
لـ)املركز اخلربي( حول مشاهداته قائال : 
ان ما شاهدناه اليوم من تطور يف األقسام 
أمر  هو  املقدسة  العلوية  للعتبة  اإلنتاجية 
يبعث على السرور والتفاؤل، حيث نرى اليوم 
الكوادر العراقية العاملة يف العتبة العلوية 
املقدسة قد دخلت بقوة يف جمال الصناعة 
واملكائن  واألجهزة  املعدات  وتصنيع 
التنفيذ  عملية  أن  عن  فضاًل  العمالقة، 
هلا يف الغالب تتم يف دول ذات إمكانيات 

صناعية متقدمة.

وفد محطة كهرباء الحيدرية يطلع على الخطوط اإلنتاجية الصناعية 
يف العتبة العلوية املقدسة

قسم الزراعة والثروة الحيوانية يف العتبة العلوية املقدسة يعلن عن 
خطته لزراعة الحبوب خالل املوسم الحالي

أعلن قسم الزراعة والثروة احليوانية يف العتبة العلوية عن خطته 
اإلسرتاتيجية اخلاصة بزراعة احلبوب خالل املوسم الشتوي مشلت 

استصالح حنو )1000( دومن .
وحتدث رئيس القسم مصطفى عنرب األعرجي،لـ)املركز اخلربي( 
يف  الشتوية  للمنتجات  املتوفرة  واإلحصائية  الزراعية  اخلطة  عن 
مستهل العام احلالي قائال: » عملنا مسبقًا على إعداد خطة ألكثر 
من ) 600( دومن كمرحلة أوىل فضال عن املساحات االستصالحية 
اليت مت  فيها زراعة حنو )1000( دومن يف املوسم احلالي جبزأين، 
األشرف،  النجف  زراعة  ملديرية  اإلنتاجية  اخلطة  داخل  األول 
التقنية احلديثة  بإدخال  والثاني ضمن خطة استصالحية لألرض 

املتمثلة بالطاقة البديلة )الشمسية( .
احلبوب  بإنتاج  الشتوية  الزراعة  من  اآلخر  اجلزء  يتعلق  أكمل: 
االسرتاتيجية كاحلنطة والشعري واحملاصيل العلفية املهمة لإلنتاج 
احليواني مبا يتعلق بالتمويل الذاتي من األعالف اخلضراء واجلافة 

وحبوب الشعري الداخلة ضمن األعالف املركزة.
هذا  يعد  عنرب:  أوضح  واحلدائق،  املشاتل  جبزء  يتعلق  ما  وحول 
اجلزء من أهم الركائز اليت نعتمد عليها يف موسم اخلضر، حيث 
يتم إعداد الدايات يف املشتل املركزي مع إعداد وإنتاج جمموعة 

من نباتات الزينة املومسية والدائمية اليت يتم تسويقها اىل معرض 
شركة القسيم يف تقاطع العسكريني ، مع إعداد نباتات الفاكهة 

لفتح بساتني مبساحات اكرب يف املستقبل القادم .
النخيل  بساتني  إعداد  مت  املوسم  هلذا  العمل  حماور  وضمن  هذا 
وزراعتها ، يضاف اىل ذلك عمليات اخلدمة لنباتات الفاكهة من 

ناحية التقليم وإعدادها للموسم الربيعي القادم .
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قسم الدراسات والتصاميم يف العتبة العلوية .. املحطة األوىل يف رسم 
مختلف املشاريع املنفذة لخدمة املرقد العلوي الطاهر والزائرين

اخلطوة  املقدسة  العلوية  العتبة  والتصاميم يف  الدراسات  قسم  ميثل 
األوىل يف رسم املشاريع اليت تعمل على إجنازها األمانة العامة للعتبة 
النجف  ومدينة  والزائرين  الطاهر  العلوي  للمرقد  خدمة  املقدسة 

األشرف.
وعن طبيعة العمل حتدث رئيس القسم املهندس مهند األسدي،لـ)املركز 
القسم ختطيط وتصميم ودراسة أي مشروع  يتبنى   : اخلربي( قائال 
املشاريع  سواء،  اجملاالت  خمتلف  يف  لتنفيذه  العامة  األمانة  تسعى 
اهلندسية  الصناعية، من خالل كوادره  أو  أو االستثمارية  اخلدمية 
التخصصية  وخنبة من االستشاريني اخلرباء يف جمال التعليم والتنفيذ 

والتصميم.
وأضاف« عملت كوادرنا من خالل تلك الدراسات والتصاميم املنفذة 
اىل إبراز وجناح العديد من املشاريع اليت مت تنفيذها من قبل األقسام 
ذات العالقة باخلصوص قسم الشؤون اهلندسية والفنية، وقسم صيانة 
اآلليات واملعدات الثقيلة وقسم الورش كمشروع اجملمعات الصحية 
)األول والثاني والثالث(، واليت تعد من أبرز املشاريع اخلدمية القريبة 
من الصحن احليدري الشريف واليت تقدم خدماتها للزائرين الكرام«.
وتابع » كما ساهم القسم يف تنفيذ مشاريع تنموية أخرى من خالل 
اهلندسية،  قبل كوادره  من  تقدميها  اليت مت  والتصاميم  الدراسات 
بإنتاج  الطريق احلولي واليت بدأت  املعامل والورش يف  منها مشاريع 

العديد من املنتوجات الصناعية املختلفة، إضافة اىل إسناد املشاريع 
التنموية لقسم التربيد و امليكانيك، وقسم الزراعة والثروة احليوانية،  
وقد توسعت إمكانية العمل يف تصميم املشاريع اخلدمية والصناعية 
واهلندسية الكربى، كما كان للقسم مساهمة فاعلة مع خمتلف 
اليت مت  الصناعية  املكائن  العديد من  وتشغيل  األقسام يف تصميم 

صناعتها وتشغيلها.
املقدسة ضمن  العلوية  العتبة  يف  والتصاميم  الدراسات  قسم  ويضم 
وامليكانيكية،  واملدنية،  املعمارية،  )التصاميم  شعب  هيكليته 

والكهربائية، وشعبة الربجمة والكلف، والشعبة اإلدارية ( .

قسم التربيد وامليكانيك: العمل على تأهيل وتجهيز 
منظومة حفظ املواد الغذائية ملضيف الزائرين

قسم الشؤون الدينية يف العتبة العلوية املقدسة 
يواصل برنامجه لذوي االحتياجات الخاصة

العتبة  يف  وامليكانيك  التربيد  قسم  يف  املركزي  التربيد  شعبة  باشرت 
العلوية بتأهيل وجتهيز برادات جتميد وحفظ املواد الغذائية التابعة لقسم 

مضيف الزائرين يف العتبة املقدسة .
وقال رئيس القسم املهندس مهدي اخلالدي، لـ) املركز اخلربي(:  باشرت 
كوادرنا اهلندسية والفنية بتهيئة وجتهيز أربع منظومات  ملضيف الزائرين 
)املطبخ املركزي( وبسعات وأحجام خمتلفة ترتاوح بني )10 و15( طنا، 
العمل  الغذائية بطريقة صحية وسليمة، حيث جرى  املواد  مهمتها حفظ 
مبساندة قسمي الدراسات والتصاميم والشؤون اهلندسية والفنية يف العتبة 

املقدسة .
وأكمل : تضمن العمل مراحل عدة ابتدأت بإعداد التصاميم ، ثم مرحلة 
وتهيئة  األولية  التنفيذ  مرحلة  يف  اآلن  وحنن  واإلنهاءات  املباشر  التنفيذ 

املنظومات من أجل املباشرة بتنصيبها يف األيام القليلة املقبلة.
وتعمل مالكات قسم التربيد وامليكانيك على جتهيز منظومات التربيد 
وسّد احتياجات األقسام يف العتبة العلوية استعدادا ملوسم الصيف القادم .

الشؤون  لقسم  التابعة  الديين  والتوجيه  التعليم  شعبة  استضافت 
ذوي  من  جمموعة  يضم  وفدا  املقدسة  العلوية  العتبة  يف  الدينية 
من  والبكم،  للصم  الغدير  مؤسسة  من  اخلاصة  االحتياجات 
مدينة النجف األشرف وذلك ضمن برنامج القسم لالهتمام بذوي 

االحتياجات اخلاصة.
وحتدث مسؤول الشعبة  السيد رسول الغرابي، لـ) املركز اخلربي( 
حول الربنامج قائال : مشل برنامج االستضافة زيارة ألمري املؤمنني 
)عليه السالم( مجاعة، بعد ذلك االستماع إىل حماضرة دينية للشيخ 
العلوي  الصحن  داخل  اخلضراء  جامع  يف  اخلاقاني  احلسني  عبد 
الشريف بوجود خبري لغة االشارة تناول فيها بيان فوائد وثواب صالة 
اجلماعة، ومن ثم تربك الوفد مبضيف أمري املؤمنني )عليه السالم(.

يذكر أن شعبة التعليم والتوجيه الديين مستمرة برباجمها التثقيفية 
الدينية لكافة شرائح اجملتمع العراقي.
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حول  اخلرسان،  عيسى  القسم  رئيس  حتدث 
قائال:  املنصرم  العام  خالل  بذلت  اليت  اجلهود 
الطعام  وجبات  الزائرين  مضيف  قسم  يقدم 
ثالث  وبواقع  الكرام  للزائرين  يومي  بشكل 
وجبات، وخالل الزيارات املليونية جيهز املضيف 
فضال  فرتات،  ولثالث  الغذائية  الوجبات  آالف 
للعتبة  التابعة  األخرى  الضيافة  مواقع  دعم  عن 
للصحن  اخلارجية  األرجاء  يف  املنتشرة  املقدسة 
احليدري الشريف ويف مدينة اإلمام الرضا)عليه 
السالم( املخصصة للزائرين يف الطريق احلولي، 
واسرتاحة املرتضى على طريق )يا حسني - عمود 
 - )املناذرة  قضاء  طريق  الضيافة  وموقع   ،)96
عمود 99(، إضافة إىل توفري مئات األطنان من 

تقديم  مع  املواقع،  لتلك  اجلافة  الغذائية  املواد 
الشعبية  اخلدمية  للمواكب  اللوجسيت  الدعم 

املنتشرة يف حميط الصحن العلوي املطهر«.
املنصرم كان ملضيف  العام  انه خالل  وأضاف: 
سد  يف  كبري  دور  املقدسة  العلوية  العتبة 
احتياجات املتظاهرين يف ساحة االعتصام بتقديم 
طيلة  وعشاء(  وغداء  )فطور  وجبات طعام  ثالث 

فرتة التظاهرات .
وفيما خيص فرتة جائحة كورونا وآلية التعامل 
يف ظل ما أفرزته من ظروف ، أوضح اخلرسان: 
العلوية املقدسة دورا مهما يف  العتبة  إن ملضيف 
وجبات  بتقديم  املضيف  باشر  إذ  الفرتة،  تلك 
الطعام للمالكات الطبية والتمريضية واملصابني 

بفريوس كورونا الراقدين يف )مستشفى األمل، 
اإلمام  مدينة  عن  فضال  احلكيم(،  ومستشفى 
احلسن )عليه السالم( التابعة إىل العتبة املقدسة، 
الفرتة  تلك  خالل  العتبة  مضيف  ساهم  حيث 

بتوزيع ثالث وجبات طعام بشكل يومي.
وعن املشاريع األخرى اليت نفذها قسم املضيف 
األمانة  من  بتوجيه  قائال:  اخلرسان  أكمل 
العامة للعتبة العلوية املقدسة نفذت كوادر قسم 
من  يعد  الذي  العلوي(  )الفيض  مشروع  املضيف 
املقدسة،  العتبة  أطلقتها  اليت  الكبرية  املشاريع 
مت من خالله زيارة كل أماكن احلجر الصحي 
يف احملافظات العراقية، إذ باشر املضيف بتوزيع 
اىل مجيع  تقديرية  وهدايا  وجبات طعام جاهزة 

مضيف الزائرين يف العتبة العلوية 
يعلن عن نشاطه السنوي 

خالل العام 2٠2٠ م

جهودا  املقدسة  العلوية  العتبة  يف  الزائرين  مضيف  قسم  كوادر  تبذل 
السالم(  )عليه  املؤمنني  أمري  مرقد  إىل  الوافدين  الزائرين  لخدمة  كبرية 
ومؤسسات  الصحية  املؤسسات  ملختلف  واإلسناد  الدعم  وتقديم 
النجف األشرف  الخدمة االجتماعية وجميع شرائح املجتمع يف محافظة 

واملحافظات األخرى .

تقرير : املركز الخربي
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يف  احلجر  مستشفيات  يف  الطبية  الكوادر 
احملافظات.

وتابع رئيس قسم مضيف الزائرين قائال: »كان 
ملضيف العتبة العلوية مشاركات خارجية خالل 
ومنها  السالم(  )عليهم  األئمة  وفيات  مناسبات 
تقديم اخلدمات للزائرين مبناسبة ذكرى شهادة 
كل  واستنفار  السالم(  )عليه  الكاظم  اإلمام 
الكاظمية  العتبة  ملساندة  املضيف  إمكانيات 
املقدسة يف ذكرى شهادة اإلمام موسى بن جعفر 
الكاظم واإلمام اجلواد )عليهما السالم(، فضال 
وتقديم  الزائرين  مضيف  قسم  مشاركة  عن 
يف  للزائرين  األخرى  واخلدمات  الطعام  وجبات 
اإلمامني  زيارة  خالل  املقدسة  سامراء  مدينة 

العسكريني )عليهما السالم(«. 

اليت  الزيارات  خالل  تبذل  اليت  اجلهود  وحول 
املضيف  قسم  رئيس  بنّي  مليونيا  توافدا  تشهد 
اليت مرت خالل  املليونية  الزيارات  قائال: خالل 
وزيارة  الغدير،  عيد  كزيارة  املاضي  العام 
للمضيف  احلرام كان  شهر حمرم  من  العاشر 
دور كبري من خالل توفري وجبات الطعام يوميا 
مبعدل ثالث وجبات جاهزة للتقليل من معدالت 
احرتازية  كإجراءات  كورونا  جبائحة  اإلصابة 
حيث وصلت أعداد الوجبات مايقارب مليون وجبة 
من  أقل  الرقم  هذا  وميثل  املاضي  العام  خالل 

األعوام السابقة بسبب جائحة كورونا.
من جانبه أوضح معاون رئيس قسم املضيف، أثري 
املقدسة  العلوية  العتبة  يف  املضيف  قسم  سعد: 
برنامج خاص خالل شهر رمضان  بإعداد  باشر 

متثل  املاضي 
القادمة  الوفود  باستقبال 

احلشد  عوائل  من  املقدسة  العلوية  العتبة  إىل 
الشعيب واأليتام باإلضافة إىل استقبال الوفود من 
أقسام  مع  بالتنسيق  وذلك  العراقية،  اجلامعات 
مأدبيت  وجتهيز  يومي  وبشكل  املقدسة  العتبة 
برنامج  أن  حيث  للوفود،  والسحور  اإلفطار 
املضيف مفتوح بشكل يومي للوفود الزائرة ملرقد 

أمري املؤمنني )عليه السالم ( .
هذا ونفذ قسم مضيف الزائرين برناجمًا خاصًا 
الفقرية  العوائل  لزيارة  كورونا  جائحة  خالل 
واملتعففة يف املناطق واألحياء الشعبية ومبساندة 
عوائل  وزيارة  املقدسة  العتبة  يف  اآلليات  قسم 

احلشد الشعيب واأليتام يف مناطقهم .

alwelayh.com
15





مقياس بقاء الدولة وزواهلا عند اإلمام 
علي بن أبي طالب »عليه السالم«

مناقب اإلمام علي يف القران الكريم

مكتبة الروضة احليدرية أم املكتبات 
النجفية 



مقياس بقاء وزوال الدولة وميكننا ان نستشف 
السالم«  »عليه  علي  اإلمام  أحاديث  يف  ذلك 

وعلى النحو اآلتي:
أ- أسباب �وال الدولة: حيدد اإلمام علي »عليه 
احنراف  يف  تؤثر  موضوعية  أسبابا  السالم« 
الدولة عن مسارها الصحيح تؤدي اىل ضعفها 
باملمارسات  يرتبط  ما  فمنها  زواهلا،  ثم  ومن 
يف  التدبري  وسوء  فالظلم  للحاكم،  السياسية 
وكيان  لصرح  هدم  معوال  هما  الدولة  إدارة 
اإلمام علي إىل ذلك يف كثري  الدولة، ويشري 
للتحذير من كل  لوالته  أحاديثه ووصاياه  من 
والدماء  »إياك  يقول:  إذ  الظلم،  مصاديق 
لنقمة...  أدعى  فإنه ليس  وسفكها بغري حلها 
وال امر بزوال نعمة من سفك الدماء بغري حله 
فال تقوين سلطانك بسفك دم حرام فإّن ذلك 
ويف  وينقله«)3(،  يزيله  بل  ويوهنه  يضعفه  مما 
واحليف  التعسف  »إحذر  يقول:  أخرى  وصية 
يدعو إىل  باجلالء واحليف  يعود  التعسف  فإن 

السيف«)4(.
إذ  خطورته  إىل  اإلمام  فينبه  التدبري  سوء  أما 
وفيما  التدمري«)5(،  سبب  التدبري  »سوء  يقول: 
إىل  يؤدي  الذي  السياسي  اجملتمع  دور  خيص 

إن الدولة متر مبراحل من النمو والتطور واالزدهار 
أو االحنطاط والسقوط وهذا يقرتن مبدى ضعف 
أو قوة الدولة يف خمتلف اجملاالت، ويعود ذلك إىل 
عوامل داخلية وخارجية، ألن املمارسات اخلاطئة 
حلاكم الدولة تؤدي إىل ضعف واحنالل الدولة 
والغزو  الداخلية  للثورة  معرضة  الدولة  فتكون 
اخلارجي، وعند جتنب احلاكم السياسي الوقوع 
أمور احلكم  يف هذه األخطاء ووعيه يف تدبري 
على  مؤثرة  فتكون  بقائها  على  الدولة  حتافظ 
الكريم  القرآن  له  دعا  ما  الدهور)1(، وهذا  مر 
وقد  املاضني  قصص  من  االعتبار  كيفية  يف 
أعطى ذلك وعيا تارخييا للنيب الكريم ولكل 
احلكام، وهذا ما نرى تأثريه واضحا يف وصية 
»عليه  احلسن  البنه  السالم«  »عليه  علي  اإلمام 
السالم«، إذ قال: »يابين إني وإن مل أكن عمرت 
أعمارهم  يف  نظرت  فقد  قبلي  كان  من  عمر 
حتى  آثارهم  يف  وسرت  أخبارهم  يف  وفكرت 
عدت كأوهلم بل كأني مبا انتهى إىل أمر من 

أمورهم فقد عمرت مع أوهلم إىل آخرهم«)2(.
وهذه املعرفة التارخيية يف أحوال األمم السابقة 
أحد  كانت  السالم«  »عليه  علي  اإلمام  لدى 
سنن  عن  خالهلا  من  كشفت  اليت  العوامل 

مقياس بقاء الدولة وزواهلا عند اإلمام علي 
بن أبي طالب »عليه السالم«

وسن صاحب عيدان 
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العامل«)11(،  قوام  به  أساس  والعدل  العدل 
بقاء  موجبات  من  التدبري  يعد حسن  وكذلك 
علي  اإلمام  به  ماصــــــــــرح  وهــــــــــــذا  الدولة، 
»عليه السالم« بقوله: »حسن السياسة يستديم 
الرياسة« وقوله: »حسن التدبري وجتنب التبذير 

من حسن الرياسة«)12(.
إذا تعاقب الدولة مسألة حتمية، إال أن اإلمام 
عليه السالم ينهيه اىل ضرورة أن يكون للفرد 
معرفة تارخيية عبــــــر أخذ العربة واملوعظة من 
التاريخ  أحداث  ورصد  الســابقة  األمم  قصص 
اليت  القوانني  استخالص  وحماولة  املتكررة 
تتحكم يف سري حركة التاريخ هبوطا وصعودا 

يف املاضي واحلاضر واملستقبل)13(.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اإلسالمي،  احلكم  املدرسي،  تقي  حممد   )1
)بريوت: مركز العصر للثقافة،2010(، ص70.

2( إبن أبي احلديــــــــــد املعتزلي، شرح نهج البالغة، 
ج5، )بريوت: مؤسسة االعلمي، 2009(، ص209.

ج74،   األنوار،  حبار  اجمللسي،  باقر  حممد   )3
)بريوت: دار إحياء الرتاث،1983(، ص263.

4( ياسني سويد، احلكم واحلرب يف فكر اإلمام 
)الفكر  البالغة،  نهج  كتابه  خالل  من  علي 
 ،1988 عـــــــــــام  بريوت،  االسرتاتيجي()جملة(، 

ص207.
ج6،  احلكمة،  ميزان  الريشهري،  حممد   )5

)بريوت: مؤسسة دار احلكمة، 2000(، 2337.
6( املصدر نفسه، ج3، ص1256.

7( علي محيد عبد املوسوي، الفكر السياسي  يف 
رؤية اإلمام علي بن أبي  طالب، )كربالء: مؤسسة 

علوم نهج البالغة، 2017(، ص166.
فاطمة،:  أني  إعلموا  املهاجر،  احلميد  عبد   )8
 ،4 مج  اإلسالمية،  واحلضارة  الزهراء  فاطمة 

)الكويت: دار الكتاب، 2007 (، ص11.
9(  رضا عليوي سيد امحد، فن  التعامل مع الناس، 

)بريوت: دار األوجام، 1998(، ص81
السلطة  على  الرقابة  ايزدهي،  سجاد  السيد   )10
الدين،  مشس  رضا  ترمجة:  السياسي،  الفقه  يف 
  ،)2013 الفكر،  لتنمية  احلضارة  مركز  )بريوت 

ص79.
)بريوت:  اإلسالم  يف  التجديد  عفيفي،  السيد   )11

مطبعة روز اليوسف، 2009(،  ص10 
12( أبو احلسن حسين وآخرون، التفسري السياسي  
مركز  )بريوت:  علي،  وائل  ترمجة:  للقران، 

احلضارة لتنمية الفكر، 2018(، ص32.
السابق،  املصدر  املوسوي،  عبد  محيد  علي   )13

ص167.

هما  أساسيان  عامالن  فهنالك  الدولة  انهيار 
لدى  واألخالقية  الفكرية  املفاهيم  انقالب 
أحاديث  أحد  يف  نص  ذلك  لنا  ويصور  اجملتمع 
اإلمام يف قوله: »ويستدل على إدبار الدول بأربع: 
تضييع األصول والتمسك بالفروع وتقديم األرذال 
األفاضل، فاجملتمع عندما يرتك أصوله  وتأخري 
الفكرية والعقائدية اليت تعد ثوابتا يتفق عليها 
أبناء اجملتمع وتستقر بها  الدولة فإن الدولة تهتز 
اجملتمع  أبناء  التزم  لو  حتى  لالنهيار  وتتعرض 

شكلها مبمارسة بعض الطقوس)6(.
أما االنقالب األخالقي فيتجسد بتقديم األراذل  
وهو  الدولة  مناصب  تولي  يف  األفاضل  وتأخري 
ما يؤدي إىل سوء إدارة الدولة وانهيارها، وهذا 
االنقالب يف املفاهيم جاء نتيجة تقديم املصلحة 
اخلاصة على املصلحة العامة ونشوء روح القبلية 
اإلمام من تفشي  والعنصرية يف اجملتمع وحيذر 
وأثره  اجملتمع  يف  والعنصري  القبلي  التعصب 
القبلي على الدولة، وان هذه اآلفة اخلطرية قد 
ابتليت بها األمم السابقة وذاقت مرارتها، فيقول 
البغي،  يف  أمعنتم  وقد  »أال  خطبه:  إحدى  يف 
باملناصبة  اهلل  مصارحة  األرض  يف  وأفسدمت 
باملؤمنني  )يقصد  باحملاربة  للمؤمنني  ومبارزة 
أولئك الذين توجه ضدهم العصبية(، فاهلل  اهلل 
مالقح  فانها  اجلاهلية  وفخر  احلمية  كرب  يف 
والقرون  املاضية  األمم  بها  خدع  اليت  الشنآن 
اخلالية أمرًا تشابهت القلوب فيه وتتابعت القرون 

عليه، وكربا تضايقت الصدور به«)7(.
وتولي  الفساد  ظهور  سبب  أن  اإلمام  ويضيف 
احلكام الفاسدين ومن ثم انهيار اجملتمع والدولة 
عن  والنهي  باملعروف  األمر  ترك  نتيجة  يكون 
املنكر، ويصور لنا اإلمام هذا املعنى يف بعض 
خطبه،إذ يقول: » َظَهَر اْلَفَساُد َفاَل ُمْنِكٌر ُمَغريٌِّ 
ُمْزَدِجٌر«  وكذلك يقول: »ال ترتكوا  َزاِجٌر  َواَل 
األمر باملعروف والنهي عن املنكر فيولي عليكم 

شراركم«)8(.
بقاء  يوجب  ما  أهم  إن  الدولة:  بقاء  أسباب  ب- 
السالم«  »عليه  علي  اإلمام  منظور  من  الدول 
العدل من  بالعدل، ألن  ان يتصف احلاكم  هو 
العدل  السالم«  »عليه  يقول  الدول،  أقوى دعائم 
»ما  يقول:  آخر  حديث  ويف  اساس«)9(،  اقوى 
عمرت البلدان مبثل العدل«)10(، ومن أروع ماقاله 
اإلمام حول هذا املفهوم: »العامل حديقة سياجها 
الطاعة،  يوجب  سلطان  والشريعة  الشريعة 
يعضده  راع  امللك  بها  يقوم  سياسة  والطاعة 
واملال  املال  يكلفهم  أعــــــوان  واجليش  اجليش 
يستعبدهم  سواد  والرعية  الرعية  مجعه  رزق 

إح��ذر التعس��ف واحلي��ف 
فان التعس��ف يعود باجلالء 
واحلي��ف يدع��و إىل الس��يف

ال ترتك��وا األم��ر باملع��روف 
والنه��ي ع��ن املنك��ر فيولي 

عليكم ش��راركم

وجتن��ب  التدب��ر  حس��ن 
التبذير من حس��ن الرياسة
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من  ُمالحظ  هو  املكتبة كما  هذه  أمساء  تعددت  وقد 
النجف  تاريخ  يف  تأليفها  مت  اليت  الكتب  تصفح  خالل 
يف  امليالني  هاشم  السيد  قال  املطهر,  واملرقد  األشرف 
)فقد  الروضة احليدرية جهود وجهاد(:  كتابه )مكتبة 
خزانة  العلوية  اخلزانة  الغروية,  اخلزانة  باسم:  مسيت 
مكتبة  السالم(  )عليه  املؤمنني  أمري  خزانة  الصحن, 
الصحن العلوي, املخزن العلوي, املكتبة العلوية, املكتبة 
ولكن  احليدرية,  الروضة  مكتبة  وأخريًا  احليدرية 
أقدم هذه األمساء وأكثرها شيوعًا وتداواًل هو اخِلزانة 

الغروية()1(.
اسم  الكتب  خِلزانة  املتولي  على  قدميًا  يطلق  وكان 
والفقهاء,  العلماء  من  عادة  وهو  الكتابدار  أو  اخلازن 
ومن أشهرهم الشيخ حممد بن شهريار فقد ورد يف سند 
)الصحيفة السجادية( ما نصه: )قال اخربنا الشيخ السعيد 
أبو عبد اهلل حممد بن أمحد بن شهريار اخلازن خِلزانة 
موالنا أمري املؤمنني علي بن أبي طالب )عليه السالم( يف 
قراءًة  ومخسمائة  عشرة  ست  سنة  من  األول  ربيع  شهر 

عليه وأنا أمسع()2(.
والثابت تارخييًا أن الصحن احليدري الشريف كان أول 
مدرسة علمية يف النجف القدمية بعد أن أصبحت مقصدًا 
لطلبة العلوم يف ذلك العهد, ومن الطبيعي حاجة مدرسة 
بهذه املنزلة إىل ِخزانة كتب لرفد الطلبة باملصادر, لذا 
الغروية هم أساتذة  للِخزانة  املؤسس احلقيقي  نعتقد أن 
العلم الرواد يف مدرسة النجف العلمية أو سادنها يف ذلك 
الدولة  عضد  السلطان  أن  ذكره  اجلدير  ومن  الوقت. 
فناخسرو البويهي )ت 372هـ( - صاحب العمارة الفخمة 
للمرقد العلوي املطهر- قد زار النجف عام 371هـ/982م, 
اهتمامه  املقدس  للمرقد  أوالها  اليت  املهمة  أعماله  ومن 

مكتبة الروضة الحيدرية

أم املكتبات النجفية 
أ.د عبداهلادي االبراهيمي
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 ≥ثل هذه املكتبة اخلزانة الغروية القدمية، وهي ُتعد أم املكتبات يف 
النجف األشرف إذ يرجع تار¨ها إىل بداية القرن الرابع اهلجري بعد نشوء 

وتنامي املدينة املقدسة وظهور نواة احلركة العلمية فيها. 



املش��هد  ه��ذا  صح��ن  يف 
خزان��ة كت��ب أنش��ئت منذ 
عه��د بعي��د، وقد ع��ي بأمر 
وإغنائه��ا  اخلزان��ة  ه��ذه 
بالكت��ب اخلطي��ة الثمينة 
غ��ر واح��د م��ن الس��الطني 
واألم��راء وال��وزراء والعلم��اء 

وذوي اليس��ار

كان��ت يف املدرس���������ة 
كت��ب  ِخزان��ة  العلوي��ة 
نفيس��ة جتمع������ت مم��ا 
حيمله املهاج��رون, وكانوا 
بعدم��ا يتزودون ب��زاد العلم 
إىل  الع�����ودة  ويعتزم��ون 
أوطانهم يرتكون ما محلوه 
م��ن نفائ��س الكت��ب وم��ا 

ه لَّفو أ

العلوية  اخِلزانة  أصبحت  إحيائها  من  قرنني  وبعد 
نوادر  من  احتوته  ملا  بثمن  يقدر  ال  عظيمًا  كنزًا 
ذكرته  ما  ذلك  على  يدلل  وما  املخطوطات, 
املستشرقة زيغريد هونكه يف )مشس العرب تسطع 
على الغرب( إذ قالت: )فمكتبة صغرية كمكتبة 
النجف يف العراق كانت حتوي يف القرن العاشر 
الغرب  أديرة  حتو  مل  بينما  جملد,  ألف  أربعني 
خشية  بالسالسل  ُربطت  كتابًا  عشر  اثين  سوى 

ضياعها)7(.
وقال السيد هاشم امليالني: )وقد زار هذه املكتبة 
معروفة  وكانت  واحلكام،  العلماء  من  العديد 
وصفها  وقد  النقاط،  اقصى  من  تقصد  مشهورة 
واستفاد منها الشيخ حممد علي حزين الالهيجي 
)ت 1180هـ( عندما جاء اىل النجف, ومكث فيها 
اجتمع يف  قد  قال:  ثالث سنوات حيث  يقارب  ما 
مكتبته )عليه السالم( من كتب األوائل واآلواخر 
يف كل فن ما ال أمتكن من عّده. وكذلك وصفها 
عبد اللطيف الشوشرتي )ت1220هـ( عندما زارها 
بقوله: إنَّ فيها من نفائس العلوم املختلفة اليت مل 

توجد يف خزائن السالطني()8(.
مبا  الثقايف  دورها  تؤدي  العلوية  اخِلزانة  وبقيت 
أواخر  إىل  العلوم  خمتلف  يف  كتب  من  حتويه 
تعرضت  وبعدها  اهلجري،  عشر  الثالث  القرن 
معظم  تلف  إىل  أدى  ما  التنظيم  وسوء  لإلهمال 
هذه املخطوطات بفعل التغريات يف العوامل اجلوية 
كدرجة احلرارة والرطوبة فضاًل عن الغبار وعبث 
اليت  الكبرية  الظالمات  ومن  األرضة.  حشرة 
عن  ُنقل  كما  العلوية-  اخلزانة  حبق  ارتكبت 
بعض العلماء الثقات- قيام بعض املسؤولني يف زمن 
النظام البائد برمي أكياس كبرية مملوءة بأوراق 
املخطوطات يف شط الكوفة، فوصل احلال بهذه 

املكتبة العريقة بتارخيها إىل حد التالشي)9(.
وبعد زوال النظام البعثي يف عام 1424هـ/2003م 
اإلشراف  زمام  الرشيدة  الدينية  املرجعية  وَتسلُّم 
السالم(  )عليهم  األطهار  البيت  أهل  مراقد  على 
متمثاًل  العقائدية  األحباث  مركز  من  وبسعي 
1426هـ(,  )ت  احلسون  فارس  الشيخ  بسماحة 
 20 يف  وافتتحت  املكتبة  هذه  تأسيس  إعادة  مت 
بذكرى  تيمنًا  1426هـ/2005م  اآلخرة  مجادى 

أديبًا  كان  وإنه  السيما  الغروية  باخلزانة  الكبري 
عاملًا.

القدمية  الكتب  )خزائن  قال كوركيس عواد يف 
يف العراق( ما نصه: )ويف صحن هذا املشهد خزانة 
بأمر هذه  وقد عين  بعيد،  منذ عهد  أنشئت  كتب 
غري  الثمينة  اخلطية  بالكتب  وإغنائها  اخلزانة 
واحد من السالطني واألمراء والوزراء والعلماء وذوي 
املتوفى  البويهي  الدولة  اليسار, ومن أشهرهم عضد 

سنة 372هـ/982م()3(. 
القرن اخلامس  وقد ازدهرت املكتبة بعد منتصف 
اهلجري بعد هجرة شيخ الطائفة أبي جعفر حممد بن 
بغداد إىل  الطوسي عام 448هـ/1056م من  احلسن 
احلوزة  فوجود  الدينية.  جلامعتها  وتأسيسه  النجف 
العلمية يف النجف األشرف وقيام بعض العلماء وطلبة 
العلم بوقف أعداد كبرية من الكتب على اخلزانة 
قد أديا إىل منوها مبرور الزمن, فضاًل عن ذلك فقد 
وغريهم  والوزراء  واألمراء  وامللوك  السالطني  كان 
باملرقد  تربكًا  املخطوطات  أنفس  للِخزانة  يهدون 

املطهر ألمري املؤمنني صلوات اهلل عليه.
ورد يف  ما  الصدد  هذا  نذكره يف  أن  ومما جيدر 
كتاب )األحالم( للشيخ علي الشرقي )ت 1384هـ( 
إذ قال: )لقد مر عليك انَّ اجلاليات والرواد اهلابطني 
على املدرسة النجفية من بالد إيران واهلند وأذربيجان 
وبعض  واخلليج  وعاملة  والقوقاز  النهر  وراء  وما 
بثرواتهم  النجف  على  يفدون  كانوا  اليمن  نواحي 
املادية واألدبية وأهمها أمهات الكتب املخطوطة من 
كتب الفلسفة والرياضيات واألدب والفلك والتاريخ 
وطالبه  العلم  رواد  كان  وقد  واملمالك،  واملسالك 
الكربى  العلوية  املدرسة  األغلب  على  يسكنون 
»الصحن« ومنهم املقيم يف غريها من املدارس والدور 
وكانت  شؤونهم  ينظم  نقيب  هلم  وكان  اخلاصة، 
يف املدرسة العلوية ِخزانة كتب نفيسة جتمعت مما 
حيمله املهاجرون وكانوا بعدما يتزودون بزاد العلم 
ويعتزمون العودة إىل أوطانهم يرتكون ما محلوه من 
نفائس الكتب وما ألَّفوه من رسائل وأطروحات يف 

ِخزانة املدرسة العلوية حمبسة على طالبها()4(.  
ومما يؤسف له ما حدث يف سنة 755هـ/1354م حني 
احرتق بناء املرقد العلوي املقدس فاحرتقت املكتبة 
يف  الطالب  )عمدة  يف  عنبة  ابن  ذكر  فقد  أيضًا. 
باملشهد  ابي طالب( ما نصه:)وقد كان  آل  أنساب 
خبط  جملدات  ثالثة  يف  مصحف  الغروي  الشريف 
احرتق  حني  احرتق  السالم(  )عليه  املؤمنني  أمري 

املشهد سنة مخس ومخسني وسبعماية()5(. 
وذهب املؤرخون إىل أنَّ السيد صدر الدين اآلوي قد 
قام جبهود كبرية أسفرت عن إعادة إحياء املكتبة 
فخر  بالعالمة  مستعينًا  760هـ/1359م  سنة  يف 
احملققني احللي )ت771هـ( إذ ُرفدت اخِلزانة بآالف 
شراء  ومت  النجف,  داخل  من  والسيما  املخطوطات 
الكتب النادرة هلا من مدينة بغداد, وعادت أهميتها 
إىل ما كانت عليه قبل حادثة احلريق، وأطلق عليها 

اسم اخِلزانة العلوية)6(. 
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مكتبة الروضة العديد من اخلدمات ومنها خدمة 
االستنساخ واألقراص الليزرية للباحثني.

املكتبة  هذه  ارتياد  على  الواسع  لإلقبال  ونظرًا 
إىل  الضرورة  دعت  اجملتمع,  شرائح  خمتلف  من 
إعادة تأهيلها وتوسعتها وذلك بزيادة عدد الرفوف 
املخصصة للكتب وتوسيع قاعة املطالعة, فتم ذلك 
جديدة  حبّلة  فظهرت  /2013م،  1434هـ  عام  يف 
وتنظيم رائع نتيجة للجهود املباركة من املعنيني بها.
هي  احليدرية  الروضة  مكتبة  أن  القول  خالصة 
يف  احلاضرة  العامة  املكتبات  وأهم  أقدم  اآلن 
النجف األشرف، وهي حبق مؤسسة ثقافية  مدينة 
للجميع  املعرفة  توفري  إىل  تهدف  مزدهرة  عظيمة 
اخلريين  جهود  وبفضل  والفنون،  العلوم  مبختلف 
ممن تولوا رعايتها مت إحياؤها من جديد مبا يليق 
بامسها بشكل مثري للدهشة واإلعجاب، وستنتقل 
يف  الفخمة  بنايتها  إىل  تعاىل  اهلل  شاء  إن  املكتبة 
صحن موالتنا فاطمة الزهراء )عليها السالم( ضمن 
املقدسة، ومن  للروضة احليدرية  التوسعة اجلديدة 
املخطط له أن تتسع ملليوني كتاب، كما أنَّ طبيعة 
عمل هذه املكتبة سيكون وفقًا ألرقى املواصفات 

واملعايري العاملية اخلاصة بإدارة املكتبات.  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ        

اهلوامش
)1( مكتبة الروضة احليدرية جهود وجهاد: 64 .

)2( الصحيفة السجادية : 17.
)3( خزائن الكتب القدمية يف العراق: 131.

)4( األحالم : 58 .
)5( عمدة الطالب يف أنساب آل أبي طالب: 5 .

)6( موسوعة العتبات املقدسة: 226/7.
)7( مشس العرب تسطع على الغرب: 386

)8( مكتبة الروضة احليدرية جهود وجهاد: 62-61.
)9( ُينظر: املصدر السابق: 93-92.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
املصادر

- األحالم: علي الشرقي, شركة الطبع والنشر األهلية: 
بغداد, ط1, 1383ه/1963م.

- خزائن الكتب القدمية يف العراق: كوركيس عواد, 
دار الرائد العربي, بريوت, ط2, 1986م.

هونكه,  زيغريد  الغرب:  على  تسطع  العرب  مشس   -
ترمجة فاروق بيضون- كمال دسوقي, املكتب التجاري 

للطباعة والتوزيع, ط1, 1964. 
)عليه  العابدين  زين  اإلمام  السجادية:  الصحيفة   -
ط1,  بريوت,  للمطبوعات,  األعلمي  مؤسسة  السالم( 

1413هـ/1992م. 
- عمدة الطالب يف أنساب آل أبي طالب: مجال الدين 
أمحد بن علي بن احلسني بن عنبة )ت828هـ(, املطبعة 

احليدرية, النجف األشرف, 1358هـ.
- مكتبة الروضة احليدرية جهود وجهاد: هاشم امليالني, 

مطبعة الغدير, بريوت, ط1, 1429هـ.
مؤسسة  اخلليلي,  جعفر  املقدسة:  العتبات  موسوعة   -

األعلمي للمطبوعات, بريوت, ط2, 1987م.

السالم(  الزهراء )عليها  النساء فاطمة  والدة سيدة 
أمانتها  وتوىل  احليدرية  الروضة  مكتبة  ومُسيت 
السيد هاشم امليالني. وشغلت املكتبة البناء اجملاور 
جلامع عمران بن شاهني ضمن الضلع الشمالي من 
جدار الصحن احليدري الشريف, وهلا بابان أحدهما 
يف سور الصحن الشريف من اجلهة املقابلة جلامع 

الطوسي والثاني من جهة الصحن. 
املقدسة  العلوية  للعتبة  العامة  األمانة  أولت  وقد 
ورفدها  تنظيمها  إلعادة  االهتمام  من  كثريًا 
صنوف  شتى  يف  واملخطوطة  املطبوعة  باملصادر 
واملعرفة.  العلم  ألهل  مقصدًا  فأصبحت  املعرفة, 
املزخرفة  املصاحف  بنفاسة  املكتبة  هذه  ومتتاز 
املستعصمي  كياقوت  اخلطاطني  ألشهر  واملذهبة 
)ت 689هـ(, ويرجع أقدمها إىل القرن األول اهلجري, 
ويوجد جزء من مصحف مكتوب على الرق باخلط 
الكويف منسوب إىل اإلمام علي بن أبي طالب عليه 
العلوية  اخِلزانة  فإنَّ  احلاضر  الوقت  ويف  السالم. 
احليدرية  الروضة  بينما مكتبة  املخطوطات  تضم 

حتوي الكتب املطبوعة واحلجرية.  
ومبرور األيام ازدهرت هذه املكتبة وتعدت كتبها 
الرسائل  إىل  باإلضافة  كتاب  ألف  ثالمثائة 
واألطاريح اجلامعية, وهي يف تزايد مستمر بربكة 
إنشاء  ومت  السالم(،  )عليه  املؤمنني  أمري  صاحبها 
موقع إلكرتوني على شبكة اإلنرتنت العاملية ضمَّ 
السالم(  )عليه  املؤمنني  بأمري  املختصة  املكتبة 
إلكرتونيًا  فهرسة  نظام  املكتبة  تّتبع  كما 
وتوفر  الرقمية.  املكتبة  وحدة  وتضم  متطورًا، 

مكتب��ة  حت��وي  كان��ت 
الروض��ة يف الق��رن العاش��ر 
أربع��ني أل��ف جمل��د, بينم��ا 
مل حت��و أدي��رة الغرب س��وى 
اث��ي عش��ر كتاب��ًا ُربط��ت 
بالسالسل خش��ية ضياعها

العام��ة  األمان��ة  أول��ت 
للعتب��ة العلوي��ة املقدس��ة 
كثرًا م��ن االهتمام إلعادة 
تنظيمه��ا ورفده��ا باملصادر 
واملخطوط��ة  املطبوع�����ة 
يف ش��تى صن��وف املعرف��ة, 
فأصبح��ت مقص��دًا أله��ل 

العل��م واملعرف��ة
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وأما الفضيلة هي صفة ميكن أن يشرتك بها اإلنسان مع غريه, هكذا كان اإلمام 
علي فهو يشرتك مع املسلمني يف الصفات احلميدة، والذي ذهب خصومه إىل ظالم 
النسيان وتاريخ الذم... وبقى اإلمام علي كاجلبل الشامخ, وجاء يف تفسري العياشي: 
عن أبي اجلارود قال: مسعت أبا جعفر )عليه السالم( يقول: نزل القرآن على أربعة 
أرباع، ربع فينا، وربع يف عدونا، وربع يف فرائض وأحكام، وربع سنن وأمثال ولنا 

كرائم القرآن )مستدرك سفينة البحار : ج 8 / 458(
ُتْؤِثُروَن  )َبْل  ومن اآليات اليت وردت يف القرآن الكريم حبق علي حنو قوله تعاىل: 
ُحِف اأْلُوىَل ُصُحِف ِإْبَراِهيَم َوُموَسى( ْنَيا َواآْلَِخَرُة َخرْيٌ َوَأْبَقى ِإنَّ َهَذا َلِفي الصُّ َياَة الدُّ احْلَ
)األعلى: 16-19(, وقوله تعاىل: )ُيوُفوَن ِبالنَّْذِر( )الدهر:7(, وقوله تعاىل: )َعمَّ َيَتَساَءُلوَن 
َعِن النبأ اْلَعِظيِم()النبأ: 1-2(... وقد أورد الكليين يف )أصول الكايف( اثنني وتسعني 
آية تدل داللة واضحة بالنص والتفسري على والية أمري املؤمنني وعلى  وجوب االعرتاف 
َا َوِليُُّكُم اهلل َوَرُسوُلُه َوالَِّذيَن  بها وتدل على أحقيته بالوالية، منها حنو قوله تعاىل: )ِإمنَّ
َراِكُعوَن()املائدة: 55(, اآلية تدل  َوُهْم  الزََّكاَة  َوُيْؤُتوَن  اَلَة  ُيِقيُموَن الصَّ الَِّذيَن  َآَمُنوا 
على خلق ومناقب علي يف القرآن الكريم؛ ألن اإلمام عند الركوع يف الصالة جاء 
فقري يطلب املساعدة فمد يده إىل الفقري لكي يأخذ من إصبعه اخلامت فقام الفقري 

بأخذه... 
 ومناقب ُأخرى ورد يف كتاب )أسباب النزول(, )كان علي ميلك )4( دراهم فقط, 
فتصدق بدرهم لياًل, وبدرهم نهارًا, وبدرهم سرًا, وبدرهم علن فقال نيب الرمحة)صلى 
اهلل عليه وآله( ما محلك على هذا؟ )ما محلك( استفهام جمازي لغرض اإليناس؛ ألن 
النيب)صلى اهلل عليه وآله( يعلم مبا يف قلب علي عمومًا كان جواب اإلمام )محلين أن 
استوجب علّي سبحانه وتعاىل ودعاني, فقال النيب)صلى اهلل عليه وآله(, أال ذلك لك. 
فأنزل اهلل سبحانه وتعاىل آية حنو قوله: )الَِّذيَن ُيْنِفُقوَن َأْمَواهَلُْم ِباللَّْيِل َوالنََّهاِر ِسّرًا 
َزُنوَن()البقرة: 274(؛ لذلك  َوَعاَلِنَيًة َفَلُهْم َأْجُرُهْم ِعْنَد َربِِّهْم َواَل َخْوٌف َعَلْيِهْم َواَل ُهْم حَيْ
فإن املنقبة هي تلك الصفة النوعية اليت ينفرد بها صاحبها واليت تفتقد يف غريه من 
الناس وتتمثل تلك الصفات اخلاصة املنفردة باإلمام علي)عليه السالم( فأول منقبة 
سجلت له يف التاريخ هي تلك املنقبة اليت مل يشارك بها أحدًا من األولني واآلخرين 
من أبناء آدم وهي دلت على مكانته السامية واليت خصه اهلل سبحانه وتعاىل بها 

بني اخللق. 
 عمومًا لإلمام مناقب ال ُتعد وال حتصى حتى لو ذكرنا مقتطفات منها حنو)املنقبة 
عندما أرادوا قريش قتل النيب)صلى اهلل عليه وآله( وعلي نام يف فراشة فهذه املنقبة 
غنية عن التعريف... وكذلك يف احلروب حنو بدر وأحد واخلندق وحنني...(, وأما 
الفضيلة هي تلك الصفة اليت يشرتك بها اإلنسان مع غريه لكنه يزيد فيها عن سواه 

وهكذا كان علي يشرتك مع سائر املسلمني يف الصفات احلميدة...
 وأخريًا إن املسلمني لو أطاعوا اهلل ورسوله ملا صرنا إىل ما حنن عليه اآلن من الشقاق 
السالم( يف  عليًا)عليه  يصف  اليت  الشاعر يف قصيدته  ويقول  والضعف  والتخاصم 

حروبه: 
ولئيمًا وكذوبـــــــــــــــا كاَن شعبًا جاهليــــــــًا    
حكمُه فيهْم حروبــا حيدُر الكراُر أمضى   
وفداًء أْن  يذوبـــــــــــــا كاَد يف اإلسالِم ُحّباً    
يرتقي احلقُّ الشعوبــا خرُي َمْن حيكُم عدالً   
وحروبًا وغنيمــــــــــــــــْة كاَن أمضى غـــزواتٍ   
هَي يف الناِس محيمْة هذه األفكاُر سادتْ   
وال ثـــــــــــــــــــوٍب يتيمْة بينما باتْت بـــــــــال زادٍ   
عجاٍف وأليمـــــــــــــــــــة ومضى الدهـــــُر بأّيامٍ   

مناقب اإلمام علي )عليه السالم(يف القران الكريم

علي حممد عبد احلسني أبو شبع

اجلمعة  يوم  يف  السالم(  علي)عليه  اإلمام  ولد 
الثالث عشر من شهر رجب, يف السنة العاشرة قبل 
ذكر  كما  سنة  بثالثني  الفيل  عام  بعد  البعثة، 
يف  والدته  وكانت  األنوار(,  )مصابيح  كتاب  يف 
الكعبة  داخل  احلرام  البيت  يف  املكرمة  مكة 
الشريفة, وهي منقبة مل تكن ألحد قبله ومل تتفق 
وتعاىل...  سبحانه  اهلل  أكرمه  لذلك  بعده؛  ألحد 
وهو هامشي األب واأُلم وكان أول من ولد ألبوين 

هامشيني.
إنه كان نيب  النبوية(  )السرية  وذكر يف كتاب 
الرمحة)صلى اهلل عليه وآله( يأخذ عليًا وهو طفًل 
نيب  السالم( يف كنف  فعاش علي)عليه  داره  إىل 
عظمى  منقبة  وهذه  وآله(  عليه  اهلل  الرمحة)صلى 
أبدًا  لإلمام علي ومل يشارك بها أحدًا من اخللق 

فهو ربيب النيب ونشأ يف بيته ويف حجره...
العرب(,  )لسان  ورد يف  عام كما  املنقبة بشكل 
هي الطريق الضيق بني دارين ال يستطاع سلوله... 
الفعل  املنقبة:  الوسيط(,  )املعجم  يف  ورد  وكما 
الصفات  وهذه  مناقب.  واجلمع  واملفخرة  الكريم 
سيد  السالم(  علي)عليه  باإلمام  تنفرد  اخلاصة 
وهو  وآله(  عليه  اهلل  اهلل)صلى  رسول  بعد  اخللق 
أن  أردنا  ولو  إسالمًا...  القوم  وأول  وأخوه  وصيه 
مبقال,  تدرك  مل  علي  اإلمام  صفات  كل  جنمع 
من  أعظم  عليًا  اإلمام  ألن  مؤلف...؛  أو  حبث,  أو 
ذلك بكثري, فال عجب أن ضاعت ُأمة اإلسالم بعد 
قيادتها.  يف  السالم(  علي)عليه  اإلمام  حق  تضييع 
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وشيـّع جّثمانها 
يف بهيم الليل..

أّم البنني أعَظم أسم يف قاموِس األمومة



وشّي��ع ّجثمانه�ا 
يف بهيم الليل..

حيدر رزا– 5ران

كانت على موعد مع احلزن واألسى .. فقدت أمها خد™ة الكربى وهي مل تزل صغرة .. ثم هذا والدها رسول ا! )صلى ا! عليه 
و`له( يوشك أن يليب نداء ربه تعاىل .. وهو على فراè املوت ..وها هي ترمي بنفسها عليه تتزود منه.. بينما كان ™ود بنفسه 

حني همس هلا ببïع كلمات كانت سلوة هلا فيما بعد .. فقد أخربها بأنها أول الالحقني به..
هكذا بدأت قصتها وهكذا كانت حينما أغمïت عينا والدها وارحتل اىل الرفيœ األعلى فأخذت تعيé على ذكراه بالدمع 

واألنني حتى اشتكى من بكائها ا˙خرون فأقام هلا امر املؤمنني )عليه السالم(بيتا ل˘حزان تذرف فيه ما بقي هلا من دموع.
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والعّلة  املرض  تصارع  فأخذت  الزكية..  نفسها 
بينها وبني نفسها لكي ال تؤثر على من حوهلا 
وعلى  عليها  باألمل  باإلحساس  تشعرهم  وال 
مصابها حتى نقل أنها بعد أن أصابها ما أصابها 
)عليه  املؤمنني  أمري  إىل  تتحدث  حينما  كانت 
السالم( تكسر جفن عينها بالنظر إليه حتى ال 
إذ  واألذى..  ما أصاب عينها من اإلمحرار  تريه 
من مصابها  الرغم  على  عليها(  اهلل  )سالم  أنها 
املؤمنني)عليه  أمري  شعور  تراعي  وأذاها كانت 
أو  أصابها  ملا  يتأمل  أن  عليه  وختشى  السالم( 
وأذاه.. لكنه )سالم  أن تكون سببا يف حزنه 
اهلل عليه( كان حيرص على مشاركتها حزنها 
ويتأمل شديد األمل عليها وكان يطببها بنفسه 

بعد أن أصبحت طرحية الفراش.

ال�هراء ونساء املدينة:
وحني انتشر خرب عّلة الزهراء )سالم اهلل عليها( 
واألنصار  املهاجرين  نساء  أسرعت  املدينة..  يف 
اىل بيت أمري املؤمنني)عليه السالم( لعيادة سيدة 
والتزود  بزيارتها  والتربك  السالم(  النساء)عليها 
منها.. عن سويد بن غفلة ملا مرضت فاطمة )عليها 
إليها  اجتمع  فيها  توفيت  اليت  املرضة  السالم( 
نساء املهاجرين واألنصار يعدنها فقلن هلا كيف 
يا بنت رسول اهلل؟ فحمدت  أصبحت من علتك 
واهلل  أصبحت  قالت:  ثم  أبيها  على  وصلت  اهلل 
عائفة لدنياكن قالية لرجالكن لفظتهم بعد أن 
عجمتهم، وشنئتهم بعد أن سربتهم  فقبحا لفلول 
؟)سالم  تقول  أن  اىل  اجلد..  بعد  واللعب  احلد 
اهلل عليها( ..أما لعمري لقد لقحت فنظرة ريثما 
وذعافا  عبيطا  دما  القعب  ملئ  احتلبوا  ثم  تنتج 
ميدا هنالك خيسر املبطلون ويعرف التالون غب 
ما أسسه األولون ثم طيبوا عن دنياكم أنفسا 
صارم  بسيف  وأبشروا  جأشا  للفتنة  واطمأنوا 
من  واستبداد  وهرج شامل  معتد غاشم  وسطوة 
الظاملني يدعو فيئكم زهيدا ومجعكم حصيدا 
فيا حسرة لكم وأنا بكم وقد عميت عليكم 

انلزمكموها وأنتم هلا كارهون؟
على  قوهلا  النساء  فأعادت  غفلة  بن  سويد  قال 
املهاجرين  وجوه  من  قوم  إليها  فجاء  رجاهلن 
لو  النساء  سيدة  يا  وقالوا  معتذرين  واألنصار 
لنا هذا األمر من قبل  كان أبو احلسن ذكر 
أن نربم العهد وحنكم العقد ملا عدلنا اىل غريه�

فقالت: إليكم عين فال عذر بعد تعذيركم وال 
أمر بعد تقصريكم)1(.

ال�هراء توصي:
للقاء  نفسها  تهيئ  عليها(  اهلل  )سالم  وأخذت 

�المة ال�هراء:
النساء تدافع عن حقها وحق ابن  ووقفت سيدة 
عمها أمري املؤمنني وهي ترى فدكا قد غصبت 
أمام عينيها إذ أنهم صادروها بدعوى أن معاشر 
األنبياء ال يورثون حني أثبتوا هذا الزعم بشهود 
قد ادعوا ما ادعوا على رسول اهلل)صلى اهلل عليه 

وآله(..
ومل يكن غضبها ألجل فدك وحسب.. فالدنيا ال 
تساوي عندها جناح بعوضة إذ أن حاهلا كحال 
أمري املؤمنني )عليه السالم( الذي يقول: )ما أصنع 
بفدك وغري فدك والنفس مضانها يف غد جدث( 
وإمنا كانت ثورتها ألمر أعظم من فدك بينته 
األيام  بعد حني.. وهي تنظر إىل تراث زوجها نهبا 
وذلك العهد الذي عهده اهلل إليه على يدي رسول 
اهلل )صلى اهلل عليه وآله( قد سلبه الناس من بني 
من  ما كان  فلوال  الصابر  احملتسب  وهو  يديه 
أمر وصية أوصاه بها رسول اهلل )صلى اهلل عليه 
من  آخرها  وسقى  عاليها  سافلها  لقلب  وآله(.. 
كأس أوهلا لكنه قد قيد بتلك الوصية حمتسبا 
بالرغم من  ليحافظ على بيضة اإلسالم  صابرا 

كل ما أصابه من األذى يف جنب اهلل.

فاطمة بضعة م�:
وكان ما كان يف شأن الصديقة من أمر يندى 
له اجلبني.. فقد فعلوا ما فعلوا وأمعنوا يف أذيتها 
وهي نفس النيب فكأنهم مل يسمعوا قول رسول 
بضعة مين  )فاطمة  وآله(  عليه  اهلل  )صلى  اهلل  
من آذاها فقد آذاني( أو انهم كما قال علي بن 
احلسني )عليه السالم( )واهلل لو أن النيب تقدم 
اليهم يف قتالنا كما تقدم اليهم يف الوصاة بنا ملا 
زادوا على ما فعلوه(.. بلى فقد آذوها واغضبوها 
بالدعاء  يديها  ترفع  أن  بها  فحري  وأحزنوها 
ومتيل  أقدامهم  حتت  من  األرض  لتموج  عليهم 
على  األفالك  وتنطبق  رؤوسهم  فوق  من  السماء 

األفالك لوال صربها اجلميل. 
أمام من غصب حقها وحق  فوقفت وقفة احلق 
ابن عمها تصدح أنفاسها بكلمات تفجرت منها 
هموم أبيها )صلى اهلل عليه وآله( وجراحات أمري 
فقد  جدوى  دون  ولكن  السالم(  املؤمنني)عليه 
بأعينهم  دنياهم  حليت  ولكن  ووعوها  مسعوها 

واهلل حميط بالظاملني.

اشتداد العّلة:
وأصبحت الزهراء )سالم اهلل عليها( وقد فتكت 
بلغت  الطاهر حتى  واشتدت جبسدها  بها  العّلة 
ما بلغت من الضعف واألذى.. ذلك كله نتيجة 
يف  أثرت  واليت  واجهتها  اليت  واهلموم  لألحزان 
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قليب فأموت قالت هلما أمساء يا بين رسول اهلل 
انطلقا إىل أبيكما علي فأخرباه مبوت أمكما 
رفعا  املسجد  قرب  كانا  إذا  حتى  فخرجا 
الصحابة  مجيع  فابتدرهم  بالبكاء  أصواتهما 
ال  اهلل  رسول  بين  يا  يبكيكما  ما  فقالوا 
أبكى اهلل أعينكما لعلكما نظرمتا إىل موقف 
جدكما )صلى اهلل عليه وآله( فبكيتما شوقا 
إليه فقاال ال أو ليس قد ماتت أمنا فاطمة صلى 
اهلل عليها قال فوقع علي على وجهه يقول مبن 
العزاء يا بنت حممد كنت بك أتعزى ففيم العزاء 

من بعدك)3(.

وافاطمتا�:
وفاة  خرب  مسعوا  حينما  بأهلها  املدينة  وارجتت 
الزهراء )عليها السالم( فهب الرجال والنساء اىل 
دار أمري املؤمنني ووقفوا عند داره لتشييع جثمانها 
الطاهر لكنه )سالم اهلل عليه( أخرج إليهم أبا 
أن  وخيربهم  باإلنصراف  الناس  على  ينادي  ذر 

اجلنازة قد أجل تشييعها يف هذه العشية.
يؤبن  الطاهر  املؤمنني على جثمانها  أمري  ووقف 
بدموع  وآله(  عليه  اهلل  اهلل)صلى  رسول  حبيبة 
أن  دون  املغتسل وغسلها  ثم وضعها على  عينيه 
بدنها  على  املاء  بصب  واكتفى  ثيابها  جيرد 
وجتهيزها  تغسيلها  أكمل  أن  وبعد  الشريف 
التفت اىل أبناءه الذين هدتهم مصيبة أمهم وقال 
هلم تزودوا من أمكم فاطمة فوقع احلسنان على 

جثمانها الطاهر يسقونه حبر دموعهم.

تأب� أمري املؤمن�:
ويف بهيم الليل خرج أمري املؤمنني)عليه السالم( 
يسري مبن حضورا  وهو  الطاهر  جثمانها  حيمل 
يف تشييعها وهم سلمان وعمار وأبو ذر واملقداد 
وغريهم من هذه الثلة الطيبة من أصحاب رسول 
اهلل وبعد أن واراها الثرى وقف على قربها دامع 
العني وقد هاجت به األحزان وهو ينشد من بقايا 

روح:

أرى علل الدنيا علي كثيـــــــرة  
وصاحبهـــا حتى املمات عليل

لكل اجتماع من خليلني فرقة
وكل الذي دون الفراق قليل 

وان افتقادي فاطم بعــــد أمحد
دليل على أن ال يـــــــدوم خليل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. اعالم النساء: 123/4.
2. اللمعة البيضاء: 859 .

3. كشف الغمة: 2/ 122.

اهلل.. وقد أقبل عليها أمري املؤمنني)عليه السالم( 
فالتفتت إليه وهي على فراش علتها حتدثه: )يا 
ابن العم إني أجد املوت الذي البد منه وال حميص 
عنه، وأنا أعلم أنك بعدي ال تصرب على ُتراجع 
يوما  امرأة اجعل هلا  أنت تزوجت  التزويج، فإن 
أبا احلسن  يا  وليلة،  يوما  واجعل ألوالدي  وليلة 
وال تصح يف وجوههما فيصبحان يتيمني غريبني 
منكسرين، فإنهما باألمس فقدا جدهما واليوم 
يفقدان أمهما، فالويل ألمة تقتلهما وتبغضهما...

فقالت: يا أبا احلسن رقدت الساعة فرأيت حبييب 
رسول اهلل )صلى اهلل عليه وآله( يف قصر من الدر 
األبيض، فلما رآني قال: هلمي إلي يا بنية فإني 
إليك مشتاق، فقلت: واهلل اني ألشد شوقا منك 
إىل لقائك، فقال: أنت الليلة عندي، وهو الصادق 
يس  قرأت  أنت  فإذا  عاهد،  ملا  واملويف  وعد  ملا 
فاعلم اني قد قضيت حنيب فغسلين وال تكشف 
عين فإني طاهرة مطهرة، وليصل علي معك من 
أهلي األدنى فاألدنى، ومن رزق أجري، وادفين 
اهلل  رسول  حبييب  أخربني  بهذا  قربي،  يف  ليال 

))صلى اهلل عليه وآله(()2(.

رحيل النور:
وذكرت عدة من الروايات انها )سالم اهلل عليها( 
حني دنت منها املنية اغتسلت ولبست أطهر ثيابها 
الوفاة  حضرتها  وملا  فراشها  يف  اضطجعت  ثم 
النيب )صلى اهلل  أتى  )إن جربئيل  قالت ألمساء: 
عليه وآله( ملا حضرته الوفاة بكافور من اجلنة 
لي  وثلث  لعلي  وثلث  لنفسه  ثلث  أثالثا  فقسمه 
وكان أربعني درهما فقالت يا أمساء إئتنى ببقية 
حنوط والدي من موضع كذا وكذا فضعيه عند 
رأسي فوضعته ثم تسجت بثوبها وقالت انتظرينى 
أني  فاعلمي  وإال  أجبتك  فإن  ادعيين  ثم  هنيهة 
نادتها  ثم  فانتظرتها هنيهة  أبي  قد قدمت على 
فلم جتبها فنادت يا بنت حممد املصطفى يا بنت 
وطأ  من  خري  بنت  يا  النساء  من محلته  أكرم 
احلصا يا بنت من كان من ربه قاب قوسني أو 
ادنى قال فلم جتبها فكشفت الثوب عن وجهها 
تقبلها  عليها  فوقعت  الدنيا  فارقت  قد  بها  فإذا 
رسول  أبيك  على  قدمت  إذا  فاطمة  تقول  وهى 
اهلل )صلى اهلل عليه وآله( فاقرئيه عن أمساء بنت 
احلسن  دخل  فبينا هي كذلك  السالم  عميس 
هذه  يف  أمنا  ينيم  ما  أمساء  يا  فقاال  واحلسني 
أمكما  ليست  اهلل  رسول  بين  يا  قالت  الساعة 
نائمة قد فارقت الدنيا فوقع عليها احلسن يقبلها 
مرة ويقول يا أماه كلمينى قبل أن تفارق روحي 
يا  ويقول  رجلها  يقبل  وأقبل احلسني  قال  بدني 
أماه أنا ابنك احلسني كلميين قبل أن ينصدع 
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ولدها سيكون فداًء ألخيِه()1(، واألعظم واألندر ِمن هذا 
املوقف، سؤاهلا لبشر بن حذمل الذي أثاريف نفسه التعجب 
)أسألك باهلل هل احلسني حي أم ال؟( مع أّنُه دخَل املدينة 
عن  املتكرر  سؤاهلا  من  أخرى  مرة  تعجَب  كما  ينعاُه، 
األربعة،  أوالدها  عن  تسألُه  ومّل  السالم(  )عليه  احلسني 
إذكان خيربهَا بشهادتهّم واحدًا بعَد اآلخر، وهي تقول: له 
وهل مسعتين سألتك عنُه،  إىل أن قال: هلَا عظَم اهلل لِك 
األجَر بأبي عبداهلل  احلسني. فما إن مَسعت باخلرِب حتى 

صرخت مولولة، ورجعت إىل دور بين هاشم  منادية: 
أال التـــزان الـــــــــــداُر بأهلهـــــــــــا

على الداِر من بعِداحلسني سالم
َفَقد هاَن خرب َمقتل أوالدها، أماَم َمقتل رحيانة رسول اهلل 
)صلى اهلل عليه وآله( وامتدادًا هلذا املوقف، نصبت مأمت 
أناملها مخسة قبور،  البقيع، حيُث خطت  عزاء يف مقربِة 
خترُج إليهَا كَل يوم لتندب سيد شباب أهل اجلنة وأبنائها 
األربعة  أشجى ندبه وأحرقها، كمَا كانت تقيُم العزاء 
يف بيتها تبكي  فقد أحبتها مّر البكاء، ومّل تزل على 
تلك احلال، حّتى التحقت بالرفيِق األعلى، يف الثامن  من 
مجاد اآلخرة يوم اجلمعة ،سنة 64 للهجرة فقد رحلت أم 
البنني عن هذه الدنيا، جبسدها الطاهر، إال أّنها مَلّ ترحل 
يف  اسم  كأعظم  التاريخ،  خلدها  اليت  العطرة  بسريتهَا 

سجل األمومة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)1( كتاب العباس بن علي-الشيخ باقر القرشي/ ص34.

بعَد  بفاطمة  يقرتن  أن  السالم(،  )عليه  ِلعلي  القدر  َشاَء 
فاطمة، كمَا شاء أن تكوَن بنتُِ ُمزاحم ُأمًا قبَل آوانهَا، 
ألبناِء زوجهَا األربعة، احلسن واحلسني وأختيهما زينب وأّم 
َفلّم تكن رعايتها هلم ، َفقط  كلثوم، )عليهم السالم(، 
ِمن جانِب الشفقة، كونهم يتامى الزهراء )عليها السالم(، 
إىل  وشرفًاوتقربًا  واجبًا  خبدمتهم  ترى،  كانت  ألنهَا  بل 
اهلل تعاىل، ممَاجعلهَا تؤثرهم على نفسهَا، إىل درجة ختلت 
فيهَا عن امسها من أجِل أن الينكسَر خاطرهّم ويتصدع 
قلبهّم، لسماِع ذكَر اسم أمهّم)فاطمة( حنَي طلبت من أمري 
املؤمننَي )عليه السالم( أن ُيناديها بكنيتهَا أّم البنني، بداًل 
عنَد  االهتمام،   هذا  أوينعدُم  يضعُف  ورمبَا  فاطمة،  ِمن 
لكّنُه  واألكرب،  األول  ولدها  إجنابها  حاَل  النساء  بعض 
مّل يفرق مع أّم البنني،  بل زادأكثر ممَا كاَن عنَد والدة 
العباس )عليه السالم( حّتى أنهَا ذات يوم رأت أمرَي املؤمننَي 
)عليه السالم(  ُيقبل كفي العباس  وهو غارٌق يف البكاِء 
فاندهشت أّم البنني  هلذا الفعل، وراحت تقـــــــــول لإلمام 
حزين  خافٍت  بصــــــــوٍت  اإلمام  فأجابهَا  :)مايبكيَك؟( 
النربات: نظرُت إىل هذيِن الكفنِي، وتذكرُت مَا جيري 

عليهمَا، قالت: أّم البنني ماذا جيري عليهمَا ؟؟
أجابها اإلمام أّنهمَا ُيقطعاِن من الزنِد، ّثم سألتُه مرة أخرى 
ملاذا يقطعاِن؟، رد عليها اإلمام قائاًل: إنهما إمنَا يقطعاِن 
اهلل،  رسول  رحيانة  أخيه  عن  والذبَّ  اإلسالم،  نصرِة  يف 
)صلى اهلل عليه وآله( حينهَا أجهشت أّم البنني بالبكاء ملَا 
سيجري على أبي عبداهلل احلسني )عليه السالم( الفقط 
أن  يف  تعاىل،  اهلل  محدت  ذلك  بعد  ّثم  الكفنِي،  لقطِع 

أمّ البنني أعَظم أسم يف قاموِس األمومة
بقلم: إميان صاحب

alwelayh.com
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إعداد:
احمد الكعبي لقاء مع الشاعر عادل أشكناني

من شهداء املنرب الحسيني
السيد الشهيد عبدالصاحب الحسيني

1937 ـ 1982م

الرادود سيد عالء الشكرجي
لها  الحسينية  الردة  يف  النجفية  املدرسة 

تأثري يف قلوب الجمهور



أجرى اللقاء :امحد الكعيب

اإلنتماء والوالء والوفاء تلك مسات رفعها احملبون الذين هاموا يف حمبة العرتة الطاهرة )عليهم السالم( إذ 
وضفوا مجيع إمكانياتهم وجهودهم يف سبيل إحياء أمرهم.

وكان للشعراء نصيب من هذا الوفاء فقد كانت قصائدهم مشاعل وقادة تلهم محاس املوالني وجتعلهم 
يف اتصال دائم باألئمة األطهار )عليهم السالم( ومن هوالء الشعراء برز شاعٌر مبدٌع حّل ضيفًا كرميًا طيبًا 

أنه الشاعر األستاذ املرزا عادل أشكناني )دام توفيقه(

الشاعر عادل أشكناني ملجلة الوالية:
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النغــم هــو مــن يوحــي للقلــم أْن يكتــب 
أحاسيســه لتكــون أناشــيد للنــاس...



ــ كالهما لُه وقع يف مسريتي الشعرية احلسينية، 
اللحن والنغم هو من يوحي النظم وجيعلك مبدعًا 
عاٍل  وأحساس  ينتابك  الذي  التأثر  خالل  من 

وخيال واسع.
ويف بعض األحيان جتد القلم قد سطر كلمات 
مثال  الكلمات  هذه  حييّي  نغم  إىل  وحتتاج 
وحيدر  العرندس،  وابن  اجلواهري،  قصيدة 
احللي، وجعفر احللي وغريهم قد أعطاها النغم 
حياة وجلعلها تنتشر بني حميب أهل البيت )عليهم 
السالم( كما صنع ذلك الرادود احلاج مال باسم 
قرأ  الكربالئي عندما  واملال جليل  الكربالئي 
قصيدة الشاعر اخلالد دعبل اخلزاعي )مدارس 
آياٍت(، وكذلك الرادود الشيخ حسني األكرف 

وغريهم، إذن كالهما لُه أجواء خاصة.
القصائد  لكم  قرأوا  املنشدين  من  العديد  ــ 

احلسينية أيهم اأَلقرب لكم؟
معهم قسمان  تعاملت  الذين  املنشدون مبدعون، 

هما:
النوع األول: أصاًل مل أعرفهم ومل أمسعهم جمرد 
والتواصل  الواتساب،  عرب  تواصل  أو  إتصال 
أقدمها  ما،  ملناسبة  قصيدة  يطلب  االجتماعي 
)عليهم  البيت  أهل  الدعاء وذكر  منُه  راجيًا  لُه 

السالم(.
النوع الثاني: أصدقائي قبل أن يكونوا )رواديد( 
هما  حجريات  حممد  واملال  الباوي  أمحد  مثاًل 
صديقاي قبل املنرب احلسيين فكل منهما لُه قدر 

ومنزله وعالقة طيبة.
مأل  الرجل  هذا  الكربالئي  باسم  املال  احلاج  ــ 
واالفراح  الرثائية  بالقصائد  احلسينية  الساحة 
كان  كيف  السالم(  )عليهم  الطاهرة  للعرتة 

تعاملكم معه؟
)إسم(  هكذا  مع  والتعامل  التوفيق  قبل  ــ 
من  به  تأثر  أنا شخصيًا ممن  )صوت(  وهكذا 
اىل  القصيدة  وتوصيل  بالقراءة  طريقته  خالل 
اإلخالص  منه  أستلهم  العامل...  يف  مستمعيه 
كيف  احلسيين  للمنرب  خدميت  يف  والنجاح 
معه،  تعاملت  األفضل،  لتقديم  وأسعى   أجتهد 
عمل  الصراف،  عبداهلل  األستاذ  األخ  خالل  من 
استوديو اصدار )عظماء( نظمت أول قصيدة له 
هي )خادم أعلى بابك خليين( واملال باسم أخرب 
االخ عبداهلل الصراف أن املهم ليس اإلسم وإمنا 
النص الشعري هو جيعلين أنشد القصيدة كان 

هذا تعاملي األول وهلل احلمد.
القبول  راجيًا  وأداًء  شعرًا  خدمتنا  نّقدم  مازلنا 

والدعاء منكم ومن املؤمنني األكارم.

ــ نرحب بكم وأنتم يف رحاب اإلمام علي )عليه السالم( 
ومدينة النجف األشرف مدينة العلم والعلماء؟

ــ حياكم اهلل وأهاًل وسهاًل بكم وبالقراء األعزاء 
ظنهم  عند حسن  أكون  أن  تعاىل  اهلل  من  راجيًا 

برعايته وتوفيقه.
ــ البطاقة الشخصية واالجتماعية؟

ــ عادل بن مرتضى أشكناني واسم املريزا عائد 
)امليالني(  السادة  من  وهي  الكرمية  والدتي  اىل 
األسرة العلمية املعروفة يف النجف األشرف وأبرز 
علمائها مساحة آية اهلل السيد هادي امليالني ويف 
دول اخلليج وإيران يسمى )مريزا( الشخص الذي 
أمه علوية, أنا من مواليد دولة الكويت، ونشأت 
حماسبة  دبلوم  شهادة  على  حاصل  فيها  ودرست 
لألسف  ولكن  األعمال  إدارة  يف  وبكلوريوس 
قاسية  ولظروف  مرحلتني  فقط  منها  أكمل  مل 

تركتها، متزوج وهلل احلمد.
الشعر  مع  لكم  األوىل  اخلطوات  كانت  كيف  ــ 

ونظمه؟
احلسينية(  )الردة  البداية  كانت  باحلقيقة  ــ 
وكان عمري يف ذلك الوقت )17عامًا( شاركت 
يف جمالس صغرية يف الكويت بعيدة عن اإلعالم 
عشر  مخسة  بعضها  يف  احلضور  ويكون  نهائيًا 
نفرا شاركت يف العزاء احلسيين، فعندما كنت 
أختار القصيدة يكون عندي إحساس بأني أستطيع 
أن أنظم مقطعا أضافيا للقصيدة من نفس الوزن 
جتاوز  لعلها  فكانت هكذا حماوالت  والفكرة 
أدبي  من جانب ولكن من جانب آخر أنا اكتب 

للربكة والثواب.
مع مرور الوقت استطعت أن أنظم قصيدة كاملة 
وكان ذلك عام 2007م، فكتبت قصائد باألوزان 
عام  إىل  الطويل(  والبحر  )املوشح  منها  البسيطة 
2008م وصار الطموح أكرب بالنظم والتفرغ للشعر 
بعد معرفة األوزان والطرق املنربية أعتربتُه طريق 
َأن  السالم(  )عليها  الزهراء  السيدة  من  لي  فتح 

َأسلك هذا الطريق.
ــ هناك مدارس شعرية قدمية ومعاصرة مبن تأثرت 

خالل طرحك الشعري يف الساحة احلسينية؟
للشعر  القدمية  باملدرسة  متأثر  شخصيًا  َأنا  ــ 
فايز،  بن  علي  اجلمري،  املال عطيه  مثل  الشعيب 
احلسني  عبد  الفتالوي،  عبداألمري  غفلة،  عبود 
عبداحلسني  الكربالئي،  منظور  الشرع، كاظم 
املدارس،  النجفي وغريهم فكانت هذه  أبو شبع 
عندما  َأني  وحتى  بهم  تأثرت  األمساء ممن  وهذه 
أذكر  ما...  موضوع  عن  ما  قصيدة  لنظم  أتوجه 
كراماتهم وصربهم ومناجاتهم وصدقهم مع أهل 
بيت الرسول )صلى اهلل عليه وآله( وهلم حق علينا 

بذكرهم يف اجملالس والقصائد.
ــ أيهما اأَلقرب لألستاذ أشكناني النغم أم القلم؟
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متأث��ر  شخصي�������ًا  َأن��ا 
باملدرس��ة القدمي��ة للش��عر 
الش��عيب مث��ل امل��ال عطي��ه 
اجلم��ري، عل��ي ب��ن فاي��ز، 
عبداالم��ر  غفل��ه،  عب��ود 
الفت��الوي, عب��د احلس��ني 
منظ��ور  كاظ��م  الش��رع، 
الكربالئي، عبداحلسني أبو 

ش��بع النجف��ي وغره��م

جت��د  االحي��ان  بع��ض  يف 
القل��م ق��د س��طر كلم��ات 
وحتت��اج اىل نغم حيي��ّي هذه 
الكلم��ات مث��ال قصي��دة 
اجلواه��ري، واب��ن العرندس، 
وحيدر احللي، وجعفر احللي 
وغره��م ق��د أعطاه��ا م��ن 
خالل النغ��م حي��اة وجتعلها 
تنتش��ر بني حميب أهل البيت 

)عليه��م الس��الم(
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كيف كانت البداية يف اخلدمة احلسينية يف �ال الردات أمام ا�مهور؟
ويف  العاشره  العمر حوالي  من  ولّي  )اإلنشاد(  الردات  اخلدمة احلسينية يف جمال  بدأت 
أواخر اخلمسينات حيث كنت متأثرًا بأسلوب الرادود املرحوم سيد كاظم القاجبي )رمحه 
اهلل( وكنت أتبعه أين ما يقرأ وأستمع إليه باشتياق وشغف وإعجاب، لذلك عندما وجدت 
يف نفسي القابلية ووجدت الصوت واألداء قمت بالقراءة يف بعض اهليئات والتكيات اليت 
كانت تقام يف حملتنا اجلديدة يف النجف األشرف وكانوا أبناء احمللة يعرفون هذه القابلية 
لدي فكانوا يطلبون مين أن أقرأ هلم قصائد الرثاء وأختار قصائد من دواوين الشعراء منهم 

الرادود سيد عالء الشكرجي
ــا  ــينية له ــردة الحس ــة يف ال ــة النجفي املدرس

تأثــري يف قلــوب الجماهــري.
بعد جتولي يف العاصمة اإليرانية طهران اجلميلة واستمراري بالبحn عن من خدم املنرب احلسيي 
من الرواديد العراقيني � الذين هجرتهم سلطة البعn الغاشم ومنهم الدكتور عباس الرتمجان � 
رمحه  ا!... الذي التقينا به وكذلك التقينا بالرادود احلسيي احلاج أبو بشر النجفي )حفظه 

ا!( وهو ساكن يف مدينة قم املقدسة.
أخربُت أن هنا‘ رادودا حسينيًا قدير ولُه أثر واضw يف الساحة احلسينية وقد أنشد يف املواكب 

احلسينية يف جنوب إيران وقم وطهران ومشهد املقدسة يف ¶تلف املناسبات اإلسالمية.
إنه ضيف جملتنا الرادود القدير سيد عالء املوسوي الشكرجي النجفي رحبنا به ليكون ضيفًا 

عزيزًا على صفحات جملتنا الغراء.
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النجفي وغريهم.
أثرت  اليت  احلسينية  القصائد  أي 

فيك ويف مجهورك؟
)عليها  الزهراء  سيدتنا  حق  يف  قصيدة 

شبع  أبو  أبراهيم  الشيخ  للمرحوم  السامل( 
النجفي:

بضعة املختار ياكرارهـــــــــــــــا
شلــــــــــون تصري وعتنوها الدارها

يا مطوك خالد ابطوك احلديد
وحتّي بإذن اهلل ومتيت مشا تريد

شلون تتجتف وتنجــــر با عميد
هـاي حكمة ما نّعرف اسرارها

****
ملن تكاثرت عالبــــــــاب الزمل

وصفت نيتها على الـــــــدار تهجم
طلعت أم احلسن ظّنت تنحشم

لنها ّعيت تتعض كفارهــــــــــــــــــا

وجود  مع  السيما  احلسينية  الساحة  تقّيم  كيف 
وغريها؟  اإلجتماعي  التواصل  وشبكات  الفضائيات 
وإني  واإلبداع  باألداء  جتدد  يف  احلسينية  الساحة 
متابع كل جديد من خالل اجملالس احلسينية سواء 
كانت يف العراق أو إيران  أو سوريا وغريها، حيث 
رواديد شباب هلم مقدرة وكفاءة على  اىل  أستمع 
املنرب احلسيين وأقوهلا بصراحة: )املدرسة النجفية 

يف الردة احلسينية هلا التأثري يف قلوب اجلماهري(.
أُقدم شكري وتقديري للسيد عالء املوسوي الشكرجي 

النجفي على إمتام هذا اللقاء.

السيد عبداحلسني الشرع وديوان عباس الرتمجان 
للمرحوم  احلسينية  واهلداية  الفتالوي  األمري  وعبد 

الشيخ هادي القصاب وغريهم.
يف  بها  قرأت  اليت  األماكن  نعرف  باالمكان  هل 

مواكب النجف األشرف؟
نعم دعيت للقراءة يف هيئة شباب السبطني احلسن 
واحلسني )عليهما السالم( يف سوق احلويش )مسجد 
البو الشريس( وهيئة شباب السجاد )عليه السالم( 
باب  يف  األعرج  صاحل  وعزاء  احلويش  فضوة  يف 
الزغرية حيث كان هذا املوكب املعروف يف النجف 
كل  وفاة  ذكرى  يف  يتوجه  األعرج  صاحل  بعزاء 
إمام معصوم اىل الصحن احليدري الشريف وإقامة 
مراسم العزاء من قصائد كعدة ولطم يف الصحن 
الشريف فكنت أقرأ فيه أمام اجلمهور احلسيين 

والزائرين الكرام.
النجف  يف  واالدباء  الشعراء  من  تعاملتم  من  مع 

االشرف قبل اهلجرة؟
عبداحلسني  الشيخ  الشاعر  املرحوم  مع  تعاملت 
)رمحه  القاجبي  كاظم  سيد  طريق  عن  شبع  أبو 
اهلل( وكانت القصائد احلسينية يف ذلك الوقت هلا 
اجملتمع  يف  منزلته  لُه  احلسيين  والشاعر  منزلتها 
وأذكر قرأت للمرحوم الشاعر إبراهيم اخلليل أبو 

شبع عم عبداحلسني أبو شبع )رمحه اهلل(.
وتعاملت مع الشيخ عدنان جّدي وعبد الرضا سياب 
الشكرجي واألستاذ أمحد حممود احلداد والشيخ 
طاهر أمني شالش ومن قصائده اليت أتذكرها يف 

بداية الستينات هي: 
حيسني ثــــــــــــــورة وفجرتها

وركّزت للعـــــــــــــــــــــّزة علم   
وقصيدة عدنان جدي النجفي هي:

حي راعيها األيــــــــام        تســــــــــولف عنهـــــــــــــــــا
مشس العدالة احلرة       عن علي وعلمه وفكره

شيغطيها األيـــــــــــام
اإليرانية  اإلسالمية  اجلمهورية  يف  املهجر  يف  أما 
)عليه  احلسني  اإلمام  ورثاء  للقراءة  وفقت  كذلك 
مدن  ويف  واهليئات  املواكب  من  عدد  يف  السالم( 
خميم  جريوفت  )اردكاه  مثاًل  إيران  من  خمتلفه 
جريوفت 1970  موكب النجف األشرف( وصادف 
الذي  املخيم  يف  وحنن  حمرم  شهر  األيام  تلك  يف 

هجرنا وسكنا فيه.
قرأت يف موكب النجف مدينة كاشان، موكب 
شهداء  موكب  الكربالئي،  الشهداء  سيد  عزاء 
طهران،  األشرف  النجف  حيدرية  طريق كربالء، 
مسلم  هيئة  املقدسة،  قم  األشرف  النجف  موكب 

بن عقيل )عليه السالم( أصفهان الزينبية وغريها.
تعاملت  واملشاركات  العديدة  ومن خالل جمالسي 
مع الشعراء الدكتور حسني جوبني، الدكتور احلاج 
عباس الرتمجان، سيد سعيد الصايف، األستاذ أبو 
حممد املياحي، الشهيد أبو أمل الربيعي، أبو زهراء 
الكويف، املرحوم السيد حياوي احلسيين، واملرحوم 
إخوان  مهدي  احلاج  واملرحوم  جبارة،  هادي  احلاج 
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هو الشهيد السيد عبدالصاحب بن جواد بن عبد الرضا آل عطية احلسيين.
ولد الشهيد احلسيين سنة 1937م يف حملة الشيوخ يف حميط أسرٍة دينية معروفة، فوالدُه السيد 
احلرم  سدنة  أحد  الرضا  عبد  السيد  وجدُه  السالم(  )عليه  الكاظم  اإلمام  خدام  أحد  جواد، 

الكاظمي الشريف، نشأ وتربى يف كنف هذه األسرة.
الكاظمية  يف  الدينية  النشر  منتدى  مدرسة  يف  ودرس  الرابعة،  سن  يف  وهو  الدين  علوم  درس 
سره  اهلل  )قدس  الصدر  باقر  الشهيد حممد  السيد  اهلل  آية  الدراسة  يف  زميلُه  وكان  املقدسة، 

الشريف( الذي تربطه به عالقة صداقة قوية رباطها املقدس العقيدة واحلب لإلسالم وأهله.
بالدرس واحللقات  ملتزمًا  فأبدع طالبًا جمتهدًا  ياسني  وآل  الصدر  آل  العلماء من  يد  تتلمذ على 
املقامة اىل أن أكمل دراستُه وصار عاملًا عاماًل، وبعدها درس يف مدرسة الشيخ اخلالصي واليت 
العلوم  فيها  وتلقى  وكانت  للعلم،  خدمة  ألنشائها  املتربعني  من كبار  جواد  السيد  والده  كان 

اإلسالمية من فقه وعلم اللغة واحلديث التفسري وغريها.
كان متميزًا ملا يتمتع به من ذكاء مفرط ومواهب كبرية وعقلية رصينه ومل ينقطع عن تلقي 

وحتصيل العلوم من الشيخ اخلالصي )رمحه اهلل( حتى وفاته وانتقاله اىل جوار ربه سبحانه.
للسيد الشهيد عبدالصاحب احلسيين عدة مؤلفات أشهرها: )حسني مين وأنا من حسني( و )الشباب 
واإلسالم(، كما قام بعدة حماضرات إسالمية فقهية وتفسري، وقام أيضًا بتأسيس منتدى شباب 
التوحيد يف منطقة الكريعات بعد انتقاله هلا عام 1963م حيث كان يهدف اىل نشر الوعي الديين 
نفس  الصفاء يف  إمام وخطيب جامع  املنتدى، كما كان  الشباب من خالل هذا  لدى  والثقايف 

املنطقة.
كتب الشعر مبختلف أنواعه وألقاه يف املناسبات املختلفة ومن قصيدة له يف ذكرى عاشوراء:

باٍق اىل يوم القيامة خالُد ديٌن دعائمُه ضحايا كربالء 
ليطاع اليعصى اإلله الواحُد بدمائهم شادوا لنا أركانه  

بدأت سريتُه اجلهادية ضد حزب البعث اجملرم يف العراق مع بداية عام 1968م حيث عرف السيد 
احلسيين مدى اخلطر احملدق باألمة من هذا احلزب العفلقي اجملرم، تعرض لعدة أعتقاالت كان 
أوهلا عام 1974م لفرتة ثالثة أشهر وأفرج عنه، وأعتقل بعدها عام 1979م، وبقى سنة كاملة يف 
السجن ـ عانى ألوان العذاب النفسي واجلسدي ثم أفرج عنه، بعدها اعتقل االعتقال األخري عام 

1982م حيث حكم عليه باإلعدام والتحق بركب الشهداء والصاحلني.

من شهداء املنرب الحسيني

السيد الشهيد عبدالصاحب الحسيني
1937 ـ 1982م



قصائد خبط شاعرـها
قصيدة  للشاعر الشيخ عبد احلسني أبو شبع 

خبط املرحوم وطن انلجيف 





مسائل شرعية تخص الزواج والطالق

لغة الحوار يف القرآن الكريم



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

مسائل شرعية تخص الزواج والطالق

إعداد:  شعبة التبلي»

ختيريها؟
اجلــواب: حضانتهــا إىل ســنتني مشــرتكة بينكما، 
وبعدهمــا ختتــص بــاألب إىل أْن تبلــغ ســن التكليف 

فتخري.

السؤال: هل حيّق خلال البنت منعي من زيارتها؟
اجلواب: ليس له أي حّق يف ذلك.

الســؤال: يف حــال طّلــق الــزوج زوجتــه، فهــل يثبــت 
احلــق لــألوالد والبنــات يف اختيــار مــن يعيشــون معه 

علــى  والســالم  والصــالة  العاملــني  رب  هلل  احلمــد 
أشــرف األنبيــاء واملرســلني حممد وعلــى آله الطيبني 
الطاهريــن يف هــذا العــدد نتنــاول بعــض األســئلة مع 
أجوبتهــا اخلاصــة بأحكام احلضانــة واليت صدرت 
مــن مكتــب مساحــة املرجــع األعلــى الســيد علــي 

السيستاني )دام ظله الوارف(.

أريــد  طفلــة  ولــّدي  وانفصلــُت  تزوجــُت  الســؤال: 
حضانتها، ففي أي عمر تنتقل احلضانة من األم إىل 
األب؟ ومتــى تتخــرّي الطفلــة بني والديهــا، وهل جيوز 
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مــن األبويــن؟ وإن كان هــذا ثابتــًا هلــم فمتى يكون 
التخيــري؟ وهــل يثبت اخليار لــألوالد والبنات من دون 
موافقــة األب صغــارًا أو كبــارًا؟ وإن كان كذلــك 
فهــل يثبت التخيــري لألبوين فقط أم جيوز التخيري يف 
غــري األبويــن مــع وجودهمــا؟ وإن كان جيوز التخيري 
فهــل بهــذا تســقط الواليــة عليهم مــن األب، وهل هلم 
حــق يف طلــب النفقة من أبيهم ذكــورًا أو إناثًا؟ وهل 

هلم أْن يرثوا أباهم؟
اجلواب: احلضانة حقٌّ ثابٌت لألب بعد إكمال الطفل 
سنتني، وأما بعد البلوغ الشرعي فاخليار للولد والبنت 
يف الســكنى مــع األب أو األم أو غريهمــا، وال واليــة 
ألحــٍد علــى البالغ، ومــع ذلك جتب النفقــة على األب 

بشروطها، ويتوارثون.

الســؤال: إذا كان للمطلقــنِي ابــن يف اخلامســة مــن 
العمــر، وأراد األب أن حيتفــظ حبــّق حضانــة االبــن، 
فهــل جيــوز ألحــد أْن يلجــأ إىل احملكمــة الشــرعية 
احلكوميــة أو غريهــا جلعــل احلضانــة بيــد األم من 

دون رضا األب؟
اجلواب: ال جيوز.

الســؤال: إذا اســتطاعت األم املطلقــة أْن تســلب حــق 
حضانة االبن يف اخلامسة من العمر من أبيه من دون 
رضــا األب فهــل جيب علــى األب أن يوفر لألم واالبن 

سكنًا منفصاًل عن سكنه؟
اجلواب: ال جيب عليه ذلك.

الســؤال: إذا وافــق األب املطّلــق أْن تكــون حضانــة 
االبــن يف اخلامســة مــن العمــر عند أمــه املطّلقة فهل 
جيب عليه توفري ســكن منفصل عن مســكنه لالبن 

وأمه؟ 
اجلواب: نعم جيب.

الســؤال: هل تســقط حضانة الطفل إذا تزوجت املرأة 
املطلقة زواجا منقطعا؟ 

اجلواب: نعم يسقط حق احلضانة يف الفرض.

الســؤال: امــرأة تويف زوجها فأصبحــت أحّق حبضانة 
ابنتهــا إىل حــني البلــوغ، فاذا تزوجــت من رجل يعيش 
معــه أوالده الذكــور فهــل املســاكنة مع هــذا الزوج 
ُتسقط حضانتها للبنت من جهة تعريض البنت للعيش 

مع أوالد ليسوا من حمارمها؟
اجلواب: ال تسقط حضانتها يف مفروض السؤال.

الســؤال: امــرأة طلقهــا زوجهــا وهــو مســافر يف بلــد 
اإلغــرتاب، ولديهمــا ولــد، ويطلــب جد الولد اســتالم 
الولــد مــن والدتــه املطلقــة وهــي تصــر علــى حضانة 
ابنها يف ظرف غياب أبيه، علمًا أن الولد عمره ثالث 

سنوات ونصف؟
األب  أوكل  إذا  إالَّ  ذلــك  للجــد  ليــس  اجلــواب: 
احلضانة إليه مع الوثوق بقيامه بها على الوجه الالزم 
شــرعًا، ولــو كان إيكاهلــا إىل غري األم ضرريا على 
الولــد لشــدة تعلقــه بهــا أو لغري ذلك وجــب على األب 
إيكال احلضانة إليها، ولو امتنع اجرب عليه مبراجعة 

احلاكم الشرعي.

السؤال: امرأة ُطلقت من زوجها خلعيًا وتضمن اخللع 
شــرط تنازهلــا عــن حضانــة ابنتيهــا للــزوج علــى أن 
يكــون هلــا حق رؤيتهمــا متى شــاءت، ولكن لوحظ 
أن انفصــال الطفلتــني عن أمهما وعدم حضانتها هلما 
علــى خــالف مصلحتهمــا حيــث كان لــه أثر نفســي 
ســيء جدًا عليهما، فهل ميكن إلزام الزوج بإيكال 
حضانتهمــا إىل األم إىل أن تكــربا لكــي ال تتضررا 

باالبتعاد عن أمهما؟
اجلواب: إذا كانت تّدعي تضرر الطفلتني بانفصاهلما 
عنهــا فيمكنهــا رفــع الدعــوى بذلــك إىل حمكمــة 
صاحلــة وللقاضــي - إذا حتقــق من صحــة دعواها - 
إلزام األب بإيكال حضانتهما إليها أو إشراكها يف 

احلضانة ولو متناوبا حسب ما تقتضيه الضرورة.

الســؤال: أنــا متزوجــة منــذ مثانيــة أشــهر وحامــل يف 
الشــهر اخلامــس، وقــد اكتشــفت أّن زوجــي ال يهتم 
بــي، وال ينفــق علــّي ألني موظفة، وقبــل يومني علمت 
منه أّنه يريد الزواج بعد ســنة، فلو أصّر على الزواج 
رغــم عــدم موافقيت، فهل جيــوز لي أن أطلب الطالق 

وتكون حضانة الطفل لي بعد الوالدة؟
بــني  مشــرتكة  لســنتني  الطفــل  حضانــة  اجلــواب: 
األبويــن، وبعدهمــا تكــون احلضانــة لــألب شــرعًا، 
كما تســتحق الزوجة النفقة على زوجها إلزامًا حتى 
إذا كانــت متمكنــة ماديــًا، ويف حــال امتناعه حيق 
هلــا املطالبــة، بــل وطلب الطالق إْن مل يســتجب، ويف 
حــال ختلــف الزوج عن ذلك ميكن للزوجة مصارحة 
الزوج باملشــاكل واالتفاق معه بشأنها بأسلوب الئق، 
وإْن تعــّذر عليهمــا حلهــا فليتفقــا علــى إيــكال األمر 
إىل حكــم مــن أهله وحكم من أهلها، وليخرت كل 
منهمــا واحــدًا مــن أهــل الــرأي واحلكمــة مــن ذويه 

فيمتثالن ما يتفقان عليه.
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لغة الحوار يف القرآن الكريم
إعداد: أ. رياô أمحد حممد تركي 

أفكار أخرى. 
واحلوار منهج سار عليه رسول اهلل )صلى اهلل عليه 
األديان  مع خمتلف  السالم(  )عليهم  واألئمة  وآله( 
وعامة  املذاهب  أئمة  مع  وكذلك  والتوجهات 
الناس، وهنالك مثال حوار واسع  لإلمام الباقر)عليه 
السالم( مع نافع األزرق من قادة اخلوارج ملخصه. 
قال اإلمام الباقر)عليه السالم(: مبا استحللتم فراق 
أمري املؤمنني)عليه السالم( وقد سفكتم دمائكم 
بني يديه. قد حّكم اهلل يف شريعة نبيه رجلني من 
خلقه )فابعثوا حكمًا من أهله وحكمًا من أهلها(
وحّكم رسول اهلل )صلى اهلل عليه وآله( سعد بن 
معاذ يف بين قريضة )والتحكيم طبق كالم اهلل(. 
قال نافع: هذا مل امسعه قط وال خطر ببالي، وقد 
اهتم األئمة )عليه السالم( يف تهيئة علماء يف الفقه 
من  ليتمكنوا  واحلديث  والتفسري  الكالم  وعلم 
الرد على الشبهات، حتى أن  التحدي يف  مواجهة 
اإلمام الباقر )عليه السالم( أعد )480( عاملًا، ويف 
بأن  السالم(  الصادق)عليه  اإلمام  لولده  لُه  وصية 
يتكفل احتياج هؤالء لكي يتمكنوا من مواجهة 
إلعدادهم  كبريًا  وقتًا  يصرف  وكان  التحدي. 
منهم )حممد بن مسلم( و)جابر بن يزيد اجلعفي - 

الُبهلول( و )أبان بن تغلب(.
وللحوار ضوابط وآداب على املتحاورين إتباعها وإاّل 
فقد يؤدي اىل التخاصم والتباعد، ولن يأتي مثاره. 

احلوار لغةً  الرجوع، يتحاورون: يرتاجعون الكالم، 
وهو مراجعة الكالم وتداوله بني طرفني خمتلفني. 
يتحاوران: يتبادالن احلديث. واحلوار تبادل اآلراء. 

التحاور: التجاوب. 
قال تعاىل: )إنُه ظنَّ أْن لن حيور( أي: لن يرجع.

أو أكثر  يتناول احلديث طرفني،  أن  إصطالحًا: 
عن طريق السؤال، واجلواب بشرط وحدة املوضوع 
لنفسِه  ويّكون  العربة،  يأخذ  السامع  اهلدف،  أو 
على  أكثر  أو  شخصني  بني  حديث  وهو  موقفًا. 
وجه متكايفء واهلدف منه الوصول اىل احلقيقة، 

فهو تواصل ال تقاطع. 
يعين  الذي  واجلدال  احلوار  بني  فرق  وهنالك 
سبيل  على  فهو  الرأي  فرض  وحماولة  االختالف 
املنازعة واملغالبة واصله جدلت احلبل أي أحكمت 
فتله ويعين أنا صح وأنت خطأ. وقد خيتلجه القسم 

والشتم.
التعصب  وهو  األوحد(  )الرأي  الدوغمائية  ومنه 
مع  دليل  وال  مطلق  بشكل  لفكرة  الكامل 
أي  ورفض  بها  والتمسك  صحتها  على  االصرار 
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ُن  ُأنِزَل ِإَلْيَنا َوُأنِزَل ِإَلْيُكْم َوِإهَلَُنا َوِإهَلُُكْم َواِحٌد َوحَنْ
َلُه ُمْسِلُموَن )46(((.

ْكَمِة  ِباحْلِ َربَِّك  َسِبيِل  ِإىَل  ))اْدُع  تعاىل:  قال   )3(
َأْحَسُن  ِهَي  ِبالَّيِت  َوَجاِدهْلُم  َسَنِة  احْلَ َواملَْوِعَظِة 
َأْعَلُم  َوُهَو  َسِبيِلِه  َعن  َضلَّ  مِبَن  َأْعَلُم  ُهَو  َربََّك  ِإنَّ 

املُْهَتِديَن )125(((.
اتَُّقــــــــــــــــوا  َآَمُنوا  الَِّذيَن  َأيَُّها  ))َيا  تعاىل:  قال   )4(
اهللََّ َوُقوُلوا َقْواًل َسِديًدا * ُيْصِلْح َلُكْم َأْعَماَلُكـــــْم 
َوَيْغِفْر َلُكْم ُذُنوَبكــــــــــــــــُْم َوَمْن ُيِطِع اهللََّ َوَرُسوَلُه 

َفَقْد َفاَز فْوًزا َعِظيًما((.
املَأَلُ  ))َقـــــــــــاَل  السالم(:  )عليه  لشعيب  قالوا   )5(
َلَنَراَك يِف َسَفاَهٍة  ِإنَّا  َقْوِمــــــــــِه  الَِّذيَن َكَفُروا ِمن 
َوِإنَّا َلَنُظنَُّك ِمَن اْلَكاِذِبنَي((  فلم يرد عليهم بغضب 
ويقول هلم أنتم السفهاء، بل قال: ))َقاَل َيا َقْوِم َلْيَس 

ِبي َسَفاَهٌة َوَلِكينِّ َرُسوٌل مِّن رَّبِّ اْلَعامَلِنَي((. 
َمْن  ))ُقْل  تعاىل:  قوله  احلوار  لطف  ومن   )6(
َأْو  َوِإنَّا  اهللَُّ  ُقِل  َواأَلْرِض  َماَواِت  السَّ ِمَن  َيْرُزُقُكْم 
ال  ُقْل  ُمِبنٍي*  َضالٍل  يِف  َأْو  ُهًدى  َلَعَلى  ِإيَّاُكْم 
َتْعَمُلوَن((. مل  ا  ُنْسَأُل َعمَّ َوال  َأْجَرْمَنا  ا  ُتْسَأُلوَن َعمَّ
ظالل،  يف  وانتم  هدًى  على  اتبعين  ومن  انا  يقل 
بل ترك األمر للتفكري واالستنتاج حتى التأخذهم 
العزة باإلثم، وكذلك نسب اإلجرام على املؤمنني 

والعمل على الكافرين. 
)عليه  اخلليل  إبراهيم  اهلل  نيب  مع  احلوار   )7(
َأِرِني  َربِّ  ِإْبَراِهيُم  َقاَل  ))َوِإْذ  تعاىل:  قال  السالم( 
ِيـي املَْوَتى َقاَل َأَومَلْ ُتْؤِمن َقاَل َبَلى َوَلـِكن  َكْيَف حُتْ
َفُصْرُهنَّ  رْيِ  الطَّ َن  َأْرَبَعًة مِّ َفُخْذ  َقاَل  َقْليِب  لَِّيْطَمِئنَّ 
ْنُهنَّ ُجْزًءا ُثمَّ اْدُعُهنَّ  ِإَلْيَك ُثمَّ اْجَعْل َعَلى ُكلِّ َجَبٍل مِّ

َيْأِتيَنَك َسْعًيا َواْعَلْم َأنَّ اهلل َعِزيٌز َحِكيٌم((. 
إلقاء احلجة  األول  لسببني  إبليس  مع  احلوار   )8(
مع  واخلطاب  احلوار  لغة  لتعليمنا  والثاني  عليه، 
َتْسُجَد  َأالَّ  َمَنَعَك  َما  َقاَل   (( تعاىل:  قال  اآلخرين. 
ْنُه َخَلْقَتيِن ِمن نَّاٍر َوَخَلْقَتُه  ِإْذ َأَمْرُتَك َقاَل َأَنا َخرْيٌ مِّ
ِمن ِطنٍي )12( َقاَل َفاْهِبْط ِمْنَها َفَما َيُكوُن َلَك َأن 
اِغِريَن )13( َقاَل  َ ِفيَها َفاْخُرْج ِإنََّك ِمَن الصَّ َتَتَكربَّ
َأنِظْرِني ِإىَل َيْوِم ُيْبَعُثوَن )14( َقاَل ِإنََّك ِمَن املُنَظِريَن 

.)))15(
وأخريًا من هذا املنطلق أدعو الكتاب واملفكرين 
أْن  للحوار  يتصدى  من  وكل  واألدباء،  والشعراء 
يتبنى إخـــــــــــالص النّية، وتنزيه النفس، وإقالعها 
عن سوء الظن، وتــــــــــرك األباطيل، واإلفرتاءات، 
اليت  أشكاهلا(  )بكل  العصبيات  عن  واإلبتعاد 
تؤدي للصدام، والتباعد والتباغض.. ليعيش الناس 
كّلهم بسالم ووئام وحمبة وانسجام لبناء احلضارة 

اإلنسانية على أسس متينة ورصينة ومجيلة.  

أدب احل����������وار: 
غري  األلفاظ  عن  واإلبتعاد  التخاطب،  ُحسن   )1(
إزدراء  أو  إستفزاز  وعدم  )السوقية(،  املنضبطة 

الغري، وإحرتام الطرف اآلخر. 
)2( إخالص النّية، واإلذعان للحق. 

)3( التواضع.
)4( اإلصغاء. 

ومن هنا فنحن حباجة ماسة للحوار أفرادًا وأسرًا 
كٌل  ليتفهم  ومؤسسات.  وحضارات  وجمتمعات، 
بال  اآلخرين،  لوجهات  ولنستمع  اآلخر،  مقصد 
أو  للطرفني،  مرضية  نتيجة  اىل  للوصول  تشنج 
أو  علينا،  خافية  تكون  قد  أمور  من  اإلستفادة 
الوصول اىل أرضية مشرتكة ميكن أن نبدأ منها 

يف التعاون والتآلف. 
من فوائد احلوار: 

)1( كسب حب وود اآلخرين عرب التواصل معهم. 
قبول  على  مجاحها  وكبح  النفس  ترويض   )2(

النقد واحرتام اآلخرين ووجهات نظرهم. 
)3( نقل األفكار وتبادل املعلومات وتنمية القدرة 

على إعمال الفكر واستخالص النتائج. 
أو أرضية مشرتكة  الوصول اىل حلـــــــــــــــول   )4(

لإلنطالق منها حنو األفضل للطرفني 
ومن هنا نطرح عددا من األسئلة: 

التلقني  أو  التبليغ  هل ندعو للحوار؟ أم ندعو اىل 
من العالي اىل الداني )وهذا تعبري عن التعالي على 
اآلخر(؟ أم نقصي ونتهم اآلخر )املختلف معنا( وال 

نعرتف بِه؟ 
ومن خالل دراســـــــــــــة واقع نتائج اخلالف وعدم 
إبتداًء من  إليه األمور  االعرتاف باآلخر، وما آلت 
األفراد ومرورًا باألسرة، وإنتهاًء باألمم. نصل اىل 
نتيجة وجـــــوب اإلعرتاف بوجود اآلخر وحبقه يف 
الوجود والتعبري عــــــــــــــن رأيه وحبقه يف اإلختالف 

بالرأي. 
مناذج من خطاب القرآن الكريم :

ِإىَل  َدَعا  ن  َّ َقْواًل ممِّ َأْحَسُن  ))َوَمْن  تعاىل:  قال   )1(
َواَل  املُْسِلِمنَي *  ِمَن  ِإنَّيِن  َوَقاَل  ا  َصاحِلً َوَعِمَل  اهللَِّ 
يَِّئُة اْدَفْع ِبالَّيِت ِهَي َأْحَسُن  َسَنُة َواَل السَّ َتْسَتِوي احْلَ
يٌم *  َفِإَذا الَِّذي َبْيَنَك َوَبْيَنُه َعَداَوٌة َكَأنَُّه َوِليٌّ مَحِ
اَها ِإالَّ ُذو َحظ�  اَها ِإالَّ الَِّذيَن َصرَبُوا َوَما ُيَلقَّ َوَما ُيَلقَّ
َعِظيٍم((. أي ليس هنالك دعوة أفضل من الدعوة 
اىل طاعة اهلل، وهي إتباع احلق، ودخلت )ال( الثانية 
)وال السيئة( للتأكيد أو التحقيق بعدم مساواة هذا 
وذاك، وهو تبعيد للمساواة، ومن خالل اإلحسان 
ملن يسيء اليك ومداراته بعيدًا عن الغلظة، فسيعود 
عدوك إليك صديقًا حيامي عنك، وهذه ال حيصل 

عليها إاّل ذو نصيب كبري وهو الثواب اجلزيل. 
اِدُلوا َأْهَل اْلِكَتاِب ِإالَّ ِبالَّيِت  )2( قال تعاىل: ))َواَل جُتَ
ِهَي َأْحَسُن إال الَِّذيَن َظَلُموا ِمْنُهْم َوُقوُلوا آَمنَّا ِبالَِّذي 

��������َل  اِدُل��وا َأه� َواَل جُتَ
ال�ِكَت������اِب ِإالَّ ِبالَّ��9ِ 
َس��ُن ِإالَّ الَِّذي��َن  ِه��َي َأح�
ُه��م� َوُقوُل��وا  َظَلُم��وا ِمن�
َنا  `َمنَّ��ا ِبالَِّذي ُأن��ِزَل ِإَلي�
َوُأن��ِزَل ِإَلي�ُك��م� َوِإهَلَُن��ا 
ُن  َوِإهَلُُك��م� َواِح��ٌد َوَ®�

��ِلُموَن َلُه ُمس�

َرب���َك  َس��ِبيِل  ِإىَل  ُع  اد�
ِعَظ��ِة  و� َم��ِة َواملَ� ك� ِباحل�ِ
ُم ِبال9َِّ  َسَنِة َوَجاِدهل� َ احل�

َس��ُن ِهَي َأح�

ن  َّ اًل مم� َس��ُن َقو� َوَم��ن� َأح�
َوَعِم��لَ  ا!َِّ  ِإىَل  َدَع��ا 
��ا َوَق��اَل ِإنَّ��ِي ِمَن  َصاحلً

��ِلِمنَي س� املُ�
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مكتبات نجفية

أخبار ثقافية



أخبار ثقافية

أقامت العتبة العلوية املقدسة - مركز القرآن الكريم- شعبة 
الدراسات والبحوث القرآنية ندوة علمية إلكرتونية بعنوان ) اللغة 
اليوم  مبناسبة  وذلك  حفظها(  يف  الكريم  القرآن  وأثر  العربية 

العاملي للغة الضاد.
وحنتفي  العربية،  باللغة  العامل  احتفاء  مبناسبة  الندوة  وأقيمت 
بلغة القرآن الكريم اللغة املعجزة اليت بقيت ألكثر من 1400 
عام يتكلم بها العرب وهي باقية ما بقي الدهر إنها لغة القرآن 
فصاحتها  مبثل  يأتوا  بأن  وغريهم  العرب  عجز  اليت  الكريم 

وبالغتها.
حول  العيداني  ستار  الدكتور  الندوة  يف  احملاضر  حتدث  و 
أهمية الندوة قائال: »تأتي لتبيان أهمية العالقة بني اللغة العربية 
والقرآن الكريم واليت تقام مبناسبة اختيار األمم املتحدة  اللغة 
الرئيسة يف املنظمة األممية مما يشري  اللغات  العربية كإحدى 
اىل االعرتاف الدولي بأهمية اللغة العربية، وكذلك فإن عالقة 
متينة  عالقة  هي  كافة  العربية  اللغة  وعلوم  الكريم  القرآن 

عميقة قوية ال تنفك أبدا مهما طال الدهر«.
وتقام الندوة  تزامًنا مع مناسبة اليوم العاملي لّلغة العربية الذي 
من  العربية  )اللغة  فأصبحت  العاملية  اليونسكو  منظمُة  أقرته 

العتبة  يف  والثقايف(  الفكري  احليدرية  الروضة  )جممع  شارك 
برعاية  العاشر  السنوي  الشهادة  مهرجان  يف  املقدسة  العلوية 
منتدى اإلمام احلسني )عليه السالم( الثقايف يف حمافظة واسط.

الروضة احليدرية جبناح موسع ضم  وتضمنت مشاركة جممع 
)175( إصدارًا، يضاف اىل ذلك حنو)50( إصدارًا لقسمي الشؤون 
الدينية واإلعالم بعرض جملالت دورية كـ) الوالية، ونور الوالية، 

وجملة قنرب ( واإلصدارات التوجيهية والعقائدية والثقافية.
املواكب  وحدة  مع  باالشرتاك  املهرجان  فعاليات  وتقام  هذا   
املقدسة  العتبات  فيها  ويشارك  واسط،  حمافظة  يف  احلسينية 

بأجنحة إصدارات متميزة للفرتة من 12/29 لغاية 2021/1/1.

كربالء،  مدينة  شهدت  املقدسة  احلسينية  العتبة  برعاية 
انطالق فعاليات مهرجان أيــــــــــــــــام كربالء الدولي للمسرح 
بنسخته الثانية، مبشاركة عربيــــــة وأجنبية وعراقية، على 
قاعة قصـــــر الثقافة والفنون، مبشاركة )7( فرق مسرحية 
من دول عربية واسالمية، وتواصل العتبة احلسينية مواكبة 
تقتصر على اجلانب احلسيين  بالذات ومل  املعاصر  املسرح 
 )7( مبشاركة  متنوعة،  مسرحية  عروضا  مشلت  بل  فقط 
فرق مسرحية من تونس ومصر وايران، باإلضافة اىل العراق.

وتعرض مجيع العروض املشاركة من خارج العراق للمشاهدين 
إلكرتونيا )Online( عرب مواقع التواصل االجتماعي.

ومت اختيار العروض من قبل جلنة حتكيم خمتصة، وذات 
خربة يف جمال املسرح والتمثيل، وقد افتحت فعاليات املهرجان 

بعرض مسرحي من العراق بعنوان )1*6(.

اللغات العاملية(.
يذكر أن شعبة الدراسات والبحوث القرآنية أقامت العديد من 
النشاطات القرآنية يف ظل الظروف الصحية الراهنة من تفشي 
جائحة كورونا وقد اعتمدت الشعبة على الربامج اإللكرتونية 

إلقامة هذه النشاطات القرآنية املختلفة.

مركز القرآن الكريم يقيم ندوة بعنوان )اللغة العربية وأثر القرآن الكريم 
يف حفظها(

العتبة العلوية املقدسة تشارك ضمن 
فعاليات مهرجان الشهادة السنوي العاشر 

يف محافظة واسط
إنطالق فعاليات مهرجان أيام كربالء 

الدولي للمسرح
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صدر حديثًا

صدَرَ حديثًا كتاب )مرآة الفضل واالستقامة يف أحوال 
مصنّف مفتاح الكرامة(

عن مركز إحياء الرتاث التابع لدار خمطوطات العتبة العّباسية املقّدسة، صَدَر 
حديثًا كتاٌب )مرآة الفضل واالستقامة يف أحوال مصّنف مفتاح الكرامة ( 
 -1282( العاملي  احلسيين  السيد حسن  بن  اجلواد  السيد حممد  تأليف  من 
إبراهيم  واستدراك  وحتقيق  الكرامة(،  )مفتاح  مصنف  حفيد  ابن  1318هـ( 
السّيد صاحل الشريفي، وراجعه ووضع فهارسه: مركُز إحياء الرتاث التابع لدار 

خمطوطات العتبة العّباسية املقّدسة. 
وإدراجها  والنُّفوس،  اأَلذهان  من  وإخراجها  الُعظماء،  الُعلماء  تدوين سرية  إّن 
يف الطروس، قد حيسبها الذي مل َيلج هذا امِلْضمار من اأُلمور اهلّينة اليسرية، 
لكن اأَلمر ليس كذلك، فَسرْب هذا الَغور حيتاج إىل كثرٍي من التتّبع والفحص 
رَي، واملذّكرات وغريها، واالستطالع ميدانيًّا  والبحث يف ُكتب الرتاجم، والسِّ
من أجل سؤال األقارب، والزمالء، والتالمذة،.. وغريهم؛ من أجل تدوين ما سنح 

يف خواطرهم وخلجات نفوسهم عن تلك الشخصّية.

والبحوث  للدراسات  السالم(  )عليه  املؤمنني  أمري  اإلمام  مركز  عن  حديثًا  صدر 
التخصصية كتاب بعنوان )قصة َعَلم... بني استنجاد العثمانيني وهزمية الربيطانيني( 

ملؤلفه األستاذ م. هاشم حممد ابلاچچي.. 
والكتاب يروي أحداث تارخيية مغيبة... وحيكي كيف استنجد العثمانيون بالعلم 
احليدري الشريف بعد هزائمهــــــــم املنكرة عــــــــــام 1914م فانطلقت فتوى اجلهاد 
حتت راية العلم احليدري من الصحن الشريف حيفها املراجع والعلماء واجملاهدون 
ووصول العلم احليدري اىل الصحن الكاظمي ومرقد أبي حنيفة... وتتحول اهلزمية 
إىل نصر وإحلاق أكرب هزمية باجليش الربيطاني يف احلرب العاملية األوىل... ويعد 

هذا الكتاب ضمن سلسة انتشارات إصدارات املركز وحيمل التسلسل الثاني..

بعد حصول كتاب )تطور السرية النبوية عند املؤرخني املسلمني حتى نهاية العصر 
العباسي( ملؤلفه األستاذ الدكتور عمار نصار على جائزة كتاب السنة يف ايران، 
أوصت اللجنة العلمية احملكمة التابعة ملركز العلوم والثقافة اإلسالمية يف وزارة 
الثقافة واإلرشاد اإلسالمي يف اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية برتمجة الكتاب اىل 
اللغة الفارسية وعهدت به اىل املرتمجني اإليرانيني من جامعة تربيز الدكتورة آمنة 
الدكتور سيف علي زاهدي فر، وقد كان لألستاذ محيد رضا  موسوي وزوجها 
مطهري دور كبري يف اخراج ومتابعة ونشر هذه الرتمجة هلذا الكتاب القيم للدكتور 

عمار نصار من النجف األشرف. 

صدر حديثًا كتاب )قصة َعَلم... بني استنجاد 
العثمانيني وهزمية الربيطانيني(

صدر حديثا ترمجة كتاب )تطور كتابة السرة النبوية...(
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كتاب يف سطور

املؤّلف: الشيخ املفيد، حمّمد بن حمّمد بن النعمان الُعْكرَبّي البغدادّي ) ت: 413 هـ (
احملّقق: الشيخ مهدي جنف

الناشر: املؤمتر العاملي أللفّية الشيخ املفيد، 1413 هجرية

)مساّر الشيعة يف خمتصر تواريخ الشريعة( للشيخ السعيد أبي عبد 
اهلل، حمّمد بن حمّمد بن النعمان املفيد، املتوّفى سنة 413 هجرية، 
رسالة خمتصرة  وهو  الشرعية(،  بـ)التواريخ  النجاشّي  عنه  وعرّب 
حول األيام املباركة واألعياد الدينية، ومواليد املعصومني عليهم 
السالم ووفّياتهم، واألعمال الواردة يف تلك األيام عن طريق األئّمة 
البهائي  للشيخ  املقاصد(  )توضيح  نَسقه  وعلى  املهدّيني.  اهلداة 

العاملي، و)تقويم الشيعة( لعبد احلسني النيسابوري املعاصر.
الشيخ  دّونها  اليت  القليلة  الكتب  من  بأنه  الكتاب  هذا  ميتاز 
املفيد بقلمه، خبالف أكثر آثاره اليت كانت أمالَي ألقاها على 
تالمذته؛ لذا ميكن االعتماد على نسخته احملّققة، والتوّثق من 

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

الشهور يف مّلة اإلسالم..(.

فقرات وإشارات من الكتاب
شرع الشيخ املفيد رضوان اهلل عليه بشهر رمضان، آِخذًا مبا ُروي 
نة«،  السَّ رأُس  رمضاَن  »شهُر  السالم:  عليه  الصادق  اإلمام  عن 
فكتب: »شهر رمضان: هذا الشهر سّيد الشهور على األثر املنقول 
عن سّيد املرسلني صّلى اهلل عليه وآله، وهو ربيع املؤمنني باخلرب 

الظاهر عن العرتة الصادقني عليهم السالم...«.
ثّم شرع الشيخ املفيد بعرض األعمال املستحّبة فضاًل عن الواجبة، 
يشفعها بذكر مناسبات الشهر، مع تعليقاٍت: تارخيّيٍة وعقائديٍة 

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

فيها أحزان آل حمّمد عليهم السالم وأشياعهم..(.
حّتى إذا بلغ الشيخ املفيد شهر حمّرم احلرام كتب حتت عنوانه: 
)هو شهٌر حرام، كانت اجلاهلية ُتعّظمه وثبت ذلك يف اإلسالم.. 
اهلل  عبد  أبي  سّيدنا  مقتُل  منه  العاشر  اليوم  ويف  قال(:  أن  )إىل 
احلسني عليه السالم من سنة 61 من اهلجرة، وهو يوٌم تتجّدد فيه 
أحزان آل حمّمٍد عليهم السالم وشيعتهم، وقد جاءت الرواية عن 
املصائب،  ُسنن  وإقامة  املالّذ،  باجتناب  السالم  عليهم  الصادقني 
واإلمساك عن الطعام والشراب إىل أن تزول الشمس.. وُيستحّب 
فيه زيارة املشاهد، واإلكثار فيها من الصالة على حمّمٍد وآله، 
فضل  ذكر  ثّم  أعدائهم..،  على  باللعنة  تعاىل  اهلل  إىل  واالبتهال 

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

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

حمّمد بن النعمان أصلح اهلُل حاَله(.
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تأسيسها وحيثياتها:
تأسست هاتان املكتبتان يف زمن متقارب ال يتجاوز اخلمس األول من القرن الرابع عشر اهلجري، وللحاج مريزا 
حسني اخلليلي مدرستان إحداهما تسمى مبدرسة اخلليلي الكربى، وهي واقعة عند )رأس زقاق السالم( من 
حملة العمارة اليت مت إزالتها زمن نظام البعث، وتعرف عند عامة الناس مبدرسة القطب، ألن مؤسسها احلاج 
مريزا حسني اخلليلي كان قد اشرتاها من صاحبها السيد علي القطب، والثانية تسمى مبدرسة اخلليلي الصغرى 

وهي واقعة يف الشارع الذي يلي )زقاق السالم( املذكور.
 عين احلاج مريزا حسني اخلليلي أيام زعامته الدينية مبكتبة هاتني املدرستني فضم اليهما كتبه اخلاصة ، ثم 
محل بعض اجلهات على شراء بعض الكتب ووقفها عليهما، وقد أسهم يف شراء هذه الكتب عدد من التجار، 
وااُلمراء، وأهل الفضل، كان منهم )معتمد السلطنة حمّمد حسني خان أمري ينج( و )أمري تومان(، وأكثر من 

خصها بالعناية بعد وفاة احلاج مريزا حسني ابنه الشيخ حمّمد اخلليلي.
 وقد كسبت املكتبتان يف وقتهما شهرة كبرية مبا احتوتا عليه من املصادر املهمة يف التاريخ، والعلوم، والفقه 
املخطوطة واملطبوعة، مراعاة لطبيعة الوقف الذي وقفه احلاج مريزا حسني اخلليلي الذي قّصر سكنى هذه 
املدرسة على طالب مراحل دراسة )البحث اخلارج(، فكان البد أن تكون كتب هاتني املدرستني من كتب 
االختصاص العالي يف خمتلف العلوم، وما كان قد طرأ على مكتبات املدارس الدينية يف النجف من الضياع 
قد طرأ على هاتني املكتبتني فاختفى الكثري من كتبهما وتلف البعض لكثرة االستعمال، ومل يبق إاّل عدد 
قليل ال يتجاوز )2000( كتاب، وقد فقد منها الكثري ، فيما توزع الكثري من كتبها على املدارس واملكتبات.

م.م. هاشم حممد الباججي

مكتبات النجف األشرف...

مكتبتا مدرستي الخليلي





الشمولية واملوازنة
بني معالجة قضايا املجتمع واالهمال...

الفن يصارع البقاء

إعداد:
هاشم محمد الباججي



الشيخ : حبيب الكاظمي

الشمولية واملوازنة



مصاديق حالة عدم التوازن يف النمو الروحي؟
إن مصاديق عدم التوازن الروحي كثرية، ومنها ما هو مرتبط جبانب النشاط االجتماعي، 
مثل حالة العزلة، أو عدم العزلة.. إن اإلنسان الذي ال يعلم أصول فن الطريق، ففي فرتة 
أخرى  بهم ويف فرتة  واألنس  معهم،  العمل  وعلى  الناس،  يقبل على  قد  من فرتات حياته 
قد ينكمش، ملا يرى بعض املزعجات واحملبطات واملنفرات فيعيش حالة انطوائية فهذا 

احنراف وذلك احنراف.
ربه  وعن  نفسه  يذهل عن  درجة  إىل  بالناس،  اإلنسان مشغواًل  أن يكون  فليس مطلوب 
ويعيش مع الناس بكل وجوده فاملؤمن له وقفة يف الليل صالة ومناجاة وله ساعات عبادية 
فاملؤمن ال جيعل كل شغله بالناس حتى مع أقرب الناس إليه كاألهل واألوالد فقد وردعن 
اإلمام علي )عليه السالم( :  ال جتعلن أكثر شغلك بأهلك وولدك فإن يكن أهلك وولدك 
أولياء اهلل فإن اهلل ال يضيع أولياءه. وإن يكونوا أعداء اهلل فما همك وشغلك بأعداء اهلل 

)نهج البالغة :ج 4 - ص 82(.
فاملؤمن يف كل شؤون احلياة حياول أن يكون متوازنا يف مشيته، إن الذي ميز عليا )عليه 

السالم( عن غريه هو مجعه للصفات املتناقضة ومن هنا وصفه الشاعر بقوله: 
مُجعْت يف صفاتك األضداُد

فلذا عّزْت لَك األنداُد
زاهد حاكم حليم شجاع

فاتك ناسك فقري جواد
فقد كان يف احلروب له حالة، ومع الناس له حالة أخرى.. مع أن اإلنسان العسكري عادة 
إنسان خشن وحاد املزاج وشكله مهيب ال يبتسم ومع كونه الشجاع األول، ذراع رسول 
اهلل )صلى اهلل عليه وآله( صاحب ذي الفقار، إال أنه كان يعاب عليه بأن فيه دعابة ألنه 
كان طيبا مع الناس ويالطفهم والنيب األكرم )صلى اهلل عليه وآله( أيضًا كان كذلك 

فقد كان جيمع بني اهليبة واملالطفة مع أصحابه.
كيف يضمن املؤمن حالة التوازن يف شؤونه احلياتية، بعيدا عن اإلفراط أو التفريط؟

للشيخ  السعادات(  املتميزة كتاب )جامع  النظرية: ومن الكتب األخالقية  باملعرفة  اواًل: 
النراقي إذ يف هذا الكتاب اتبع الشيخ )قده( أسلوب ذكر كل فضيلة على أنها وسط 
بني طرفني: اإلفراط، والتفريط، حتى يعلم اإلنسان كيف ميشي.. فمثال ملا يذكر فضيلة 

الكرم يذكر ايضا ذم البخل  - أي جانب التفريط - 
ثانيًا: باملراقبة الفعلية للمزاح: إن البعض يسرتسل مع مزاجه على حساب الشريعة وحيمل 
هذا االسرتسال على الشريعة فمثال هو إنسان انطوائي ومييل إىل العزلة فيحمل مزاجه 
على رضا اهلل تعاىل، ويقول بأن تكليفه العزلة أو هو إنسان اجتماعي ومييل إىل اخلدمات 

والنشاطات االجتماعية أيضًا يقول بأن تكليفه االنشغال مع الناس .
فمن ضمن عدم الوقوع يف اإلفراط أو التفريط أن يدرس اإلنسان مزاجه وحيذر من طغيان 

مزاجه لئال يتداخل املزاج مع ما يوجب رضا الرب تعاىل وحيمله على الشريعة.

الشريعة  حذافري  بكل  العمل  يف  واملوازنة  الشمولية  مراعاة  ينبغي 
والعلمية  واملالية،  والبدنية  والفردية،  االجتماعية  أحكامه:  فلإلسالم 
والعملية.. فال ينبغي التحيز إىل جهة على حساب جهة أخرى، إال إذا 
كان صاحبها ممن يؤمن ببعض ويكفر ببعض فينمو عند جانب بشكل 
غري متوازن، وعندها يقع يف دائرة اإلفراط والتفريط، كما وقع لكثري 

من السائرين يف درب الهدى.
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بني معالجة قضايا 

املجتمع واالهمال...

الفن 
يصارع البقاء

االجتماعية  واملشاكل  والحروب  الصراعات  اوقات  يف  بلده  أبناء  معاناة  ويعيش  املجتمع  واقع  يحاكي 
والسياسية واالقتصادية،  يتناولها بعروض مسرحية ومسلسالت تلفزيونية وأفالم سينمائية ولوحات 
فنية هو صوت للفقراء ينقل معاناتهم ومشاكلهم وهمومهم إىل الرأي العام املحلي والدولي إنه اإلبداع 

والرقي لعالم التحضر إنه الفن العراقي ،..

تحقيق: أمري الربكاوي



أروع  البسيطة  اإلمكانيات  رغم  قدم  الذي 
العصابات  موجات  من  البلد  واجهه  ملا  املالحم 
من  للنيل  دنيئة  مارب  اليت  حتمل  التكفريية 
أبناء البلد جسدها هذا الفن للعامل أمجع لينقل 
أروع صورة للتالحم واحملبة للعراق  والعراقيني 
لكنه مل جيد من ينقذه من اإلهمال  وغياب 
هذا  اجرينا  وهلذا  واملعنوي  املادي  الدعم 
وغياب  االهمال  من  الفن  يعانيه  ملا  التحقيق 
الدعم احلكومي له على مر السنوات املتعاقبة 
املسرحية  لألعمال  واضح  تراجع  اىل  أدى  مما 

والدراما العراقية.
مادي ومعنوي:

النتاج  املادي  الدعم  وغياب  الفن  إهمال  وعن 
حتدث  املسرحية  والعروض  الدرامية  األعمال 
لنا حممد مطوك رئيس قسم السمعية واملرئية 
النجف  حمافظة  يف  اجلميلة  الفنون  معهد  يف 
يعاني  العراق  يف  الفن  اليوم  قائاًل:  األشرف 
رين حقيقة بسبب عدم فهم وتذوق هذا الفن  األمَّ
الكبري ويف كل بلدان العامل هناك احرتام وقيمة 
وتقدير للفنان ملا يقدمه من رسائل متنوعة منها 
التشكيلي والسينما واملسرح والتلفزيون واليوم 
الثقافة مل  وزارة  وحتى  العراق  يف  مهمل  الفن 
تهتم بالفنان وترتقي مبستوى الفنان ولوال الفنان 
نأتي  وعندما  العراق  يف  الوحدة  تكاملت  ملا 
واضحة   رسائلهما  فإن  والتلفزيون  السينما  إىل 
بعض  وتعا�  األفالم  يف  املعاجلات  خالل  من 
عجلة  توقف  يف  للمساهمة  اجملتمع  يف  األمور 
الفساد من خالل التقارير التلفزيونية والدراما 
أن  الدولة  على  ويفرتض  ترتاجع  بدأت  اليت 
تعيد الدراما اىل مكانتها كما يف السبعينات 

والثمانينات من خالل وضع البنى التحتية وحنن 
2002 حلد  منذ  يعاني  الرشيد  مسرح  نالحظ 
للدولة  تابعا  حكوميا  مسرحا  يكن  مل  ااَلن 

والفنان يعاني حتى من موضوع 
البسيطة  املنحة 
العراقي  والفنان 
ويف  ومبدع  رائع  فنان 
كانت  السبعينات 
مشرتكة  أفالم  هناك 
والعراق  مصر  بني 
واليوم  عمالقة  لفنانني 
وكل  التشكيلي  الفن 
يوصلون  وطلبتنا  الفنون 
منها  اجملتمع  اىل  رسائل 
والوضع  التسول  معاناة 
وعلى  للبلد  االقتصادي 
بالفنان  تعتين  أن  الدولة 

وأن  الفنانني  ونقابة 
حمرتمة  قيمة  تضع 
وأن  الشخص  هلذا 
يف  اىل  النظر  تعيد 
أهمية الفنان واملسارح 
السابق  يف  وكنا 
ترتاد  عوائل  نالحظ 
هذه   اختفت  املسرح 
الظاهره لعوامل واسباب 

عديدة.
وحدة العراق:

من  الفن  مثله  ما  وعن 
لتالحم  وصورة  رسالة 
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الشعب العراقي ضد موجات التكفري 
العوادي  أمحد  حدثنا   واإلرهاب  
خمرج مسرحي فقال : املسرح هو من 
يستطيع قلب الطاولة ملعاجلة املشاكل 
باجملتمع  والنهوض  االجتماعية 
على احلكومة  العراقي وجيب 
دراما  انتاج  ودعم  الفن  دعم 
أعماال  العراق  وشهد  حقيقية 
درامية  ومسرحيات ومسلسالت 
مميزة يف السبعينات والثمانينات 
كبرية  مبهرجانات  وشاركت 
ومع األسف فإن اإلعالم يتغاضى 
تتوجه  ألنها   األعمال  هذه  عن 
اجتاه  املقصر  السياسي  وتنتقد 
شعبه وهلذا خرجت من الفن أعمال 
كبرية عن اجليش واحلشد الشعيب 
الذي تصدى ألبشع هجمة ترتية على 
العراق ومت انتاج أعمال مسرحية 
باملتظاهرين  تتغنى  منها 
مسرحية هنا بغداد تتكلم عن 
ومسرحية  الكرادة،  شهداء 
من املسؤول، ومسرحية كلمة 
واليت تتكلم عن أخالق اإلمام 
وهناك  السالم(  )عليه  احلسني 
عمل اخر يف القريب وهو عبدة 

العبيد.
الدخل الخاص: 

فيقول:  العوادي  أمحد  ويضيف 
غياب  نشاهد  األسف  كل  مع 
خشبة  على  للفنان  الدعم 
االنكليزي  واملفكر  املسرح 

أعطيك  ومسرحا  خبزًا  أعطين  يقول 
املسائل  توفري  وجيب  متحضرا   شعبا 
او  العراقي  املسرح  لتقويم  املادية 
أقسامها سواء  العراقية بكل  الدراما 
واآلن  التلفزيون  أو  املسرح  أو  السينما 
أعماهلم  أغلب  يدعمون  الفنانني  أغلب 
األسف  كل  ومع  اخلاص  الدخل  من 
قنوات  يف  يرمتون  بدأ  الفنانني  بعض 
فضائية وشركات انتاجية معينة وهذه 
الفنان  لتقويم  أهال  ليست  الشركات 
العراقية  الدراما  تقويم  أو  العراقي 
وسبب هذا غياب الدعم املادي وجيب 
دعم الفنان العراقي من أجل النهوض 

باجملتمع العراقي.
قضايا مجتمع:

واملشاكل  الظواهر  يرصد  الفن   
االجتماعية والسياسية وعن هذا حدثنا 
واإلعالمي  املخرج  اخلزاعي  هاني 
ورئيس قسم الفنون املسرحية يف معهد 
واملسرح  الفن  قائاًل:  اجلميلة   الفنون 
هو عنوان ثقافة الشعوب والفن والفنان 
جيري  ما  نقل  يف  مهمة  أداة  العراقي 
حتيط  ومشاكل  ومعاناة   هموم  من 
باجملتمع وهذه  املشاكل يسلط الضوء 
عليها الفن املسرحي من خالل األعمال 
والكوميدية   الرتاجيديا  املسرحية 
املسرح  مستوى  على  اإلنتاج  وجانب 
والدراما املسرحية أو الدراما االذاعية 
واالقصاء  التهميش  نرى  والتلفزيونية 
غري  املعنوي  الدعم  وحتى  الدعم  وقلة 
الفنية  املؤسسات  وأصبحت  موجود  
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والفرقة  واملسرح  السينما  دائرة  منها  الرصينة 
وكل  الرأي  شباب  ومنتدى  للتمثيل  القومية 
املؤسسات املنطوية ضمن دائرة السينما واملسرح 
وأدى  املتعمد  واإلهمال  والتهميش  االقصاء  من 
اىل ركود يف الساحة الفنية وحتى بناية معهد 
ملعهد  تكون  أن  صاحلة  غري  اجلميلة  الفنون 
الفنون اجلميلة اليف قاعاتها العملية واملختربية 
ولكن جبهود الطلبة واألساتذة مت انشاء خشبة 
مسرح حتى يستطيع الطلبة الصعود على خشبة 
املسرح والتمرين  واألداء بشكل متميز ومبدع 
إضاءة  ومنظومة  صوت  منظومة  عن  فضال 
وأصبح  اخلاصة  النفقة  وعلى  مسرح  وخشبة 
هادف  فن  واملسرح  الطلبة،  الستقبال  مهيئا 
يوصل رسالة انسانية حياتية  ويعرب عن إفرازات 
وهموم ومشاكل ما يطمح إليه الفرد واجملتمع 
مدارسه   املنشودة وكل  األهداف  إىل  للوصول 
واملسرح  امللحمي  واملسرح  التجرييب  املسرح 
املدخالت  كل  على  الضوء  يسلط  الواقعي 
يوصل  ملتزم  املسرحي  الوفن  فيها  واملخرجات 

كل ما موجود على خشبة املسرح.
قتل روح الفن:

الفن بدأ يرتاجع لدى الركيزة األساسية لطلبة 
وعن  املخصصة  الدراسية  املواد  لتغييب  العلم 
هذا حدثنا أمين املدني أستاذ الفنون التشكيلية  
قائاًل: العراق مرَّ بأزمات كثرية ودور الفن مهم 
يف تربية اجملتمع وإصالحه والدولة أهملت الفن 
على  الظاهر  باطن  ومنها  ظاهر  منها  ألسباب 
الساحة البلد مير بأزمات وظروف وقد حارب 
يوظف  مل  الفن  ودور  البلد  على  هجمة  أبشع 
ألنه  إستخدامه  إساءة  ميكن  ال  والفن  لذلك 
يولد جمتمعا جاهال، وبدأ يظهر أخريَا قتل روح 
الفن بداخل كل طفل وذلك عن طريق تغييب 

والطلبة  للتالميذ  املخصصة  الفنية  الدروس 
فضال عن ذلك أصبحت الدراما شبه غائبة يف 
العراق ألسباب مادية وهناك أمساء أثرت الفن 
وحصدت جوائز للعراق يف مهرجانات ونفتقر يف 

العراق اىل كتاب السيناريست سوى اثنني 
أو ثالثة كتاب يف قيادة 
السيناريست  حركة 
كما نفتقر لفن كتابة 
املسرحية  وعلينا توظيف 
على  البشرية  التنمية 
ساحتنا الفنية وهذ البلد 
وإمكانيات  طاقات  فيه 
يف  واألفكار  هائلة 
ولكن   موجودة  العراق  
موجود  غري  للفن  الدعم 
جانب  إىل  ذاهب  والبلد 
وحنن  الفن  عن  بعيد  آخر 
العملية  ينقذ  من  ننتظر 

الفنية يف العراق.
املعنية  اجلهات  على 
الفن  دعم  يف  اإلسراع 
ماديًا  العراقيني  والفنانني 
من  هو  الفن  ألن  ومعنويًا 
ينقل رسالة العراق اىل الرأي 
واالهتمام  العاملي،  العام 
باملسرح وبناءه وتوفري كافة 
متطلباته وختصيص ميزانية 
الفنية  األعمال  لدعم  خاصة 
يعا�  من  هو  الفن  ألن 
االجتماعية  القضايا  ويتابع 
على  واالقتصادية  والسياسية 

الساحة العراقية.
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يف املقام األول هناك تقصري واضح من قبل اجلهات املسؤولة على 
رعاية شؤون املواطنني من قبيل اخلدمات والرتبية وغريها من املرافق 
اليت تتعلق حبياة اإلنسان اليومية إال أن إهمال بعض الناس من جهة 
وسكوتهم عن تغيري واقع احلال له األثر البالغ يف زرع النواة لتغري 
واقعهم املرير حنو األحسن وهذا واضح للعيان من خالل الكثري من 
املشاهدات اليومية اليت تقع أمام أعني الناس كاإلهمال يف رمي 
النفايات يف الطرقات وأمام املنازل واملدارس وغريها من املباني اليت 

تقدم خدمات جلية للمواطنني....
منها  تعاني  اليت  املشاكل  أكثر  من  اليوم  أصبحت  احلالة  هذه 
حتمل  كبرية  كتال  تصبح  عندما  واألسواق  السكنية  األحياء 
على  سلبا  تؤثر  واليت  واحلشرات  والقوارض  واألمراض  اجلراثيم 

املنازل القريبة من مواقع رمي النفايات.
وهناك جوانب أخرى تتعلق بهذا األمر أقصد تغيري النفس حنو 

األحسن ولكن االجتاه اآلن سلوكيًا متعلق بالشخص والذي 
يبدأ من البيت كون السلوك له األثر البالغ يف الرتبية ومن 

غري املعقول أن تسلك سلوكا غري مرضي أمام أطفالك 
يف البيت وتنهاهم عن اإلتيان بذلك العمل هذه واحدة 

من أهم املشاكل اليت تنشأ عليها حياة أجيالنا فيمنع 
ابنه عن التدخني وهو يدخن أمامه وكذا احلال 
الكذب  ابنه  يعلم  وهو  الكذب  عن  ابنه  مينع 

بطريقة غري مباشرة خالل حياته اليومية .
إن تغيري واقعنا ال بد أن يبدأ من الفرد نفسه الذي 

لتنمية وعيه ومفاهيمه كي يقدم  يعمل بكل جهد 
النواة  يعد  الذي  بيته  خالل  من  وصادقا  واعيا  جياًل 

االوىل لتنشئة جمتمع واعي.
يقول بريان تراسي يف كتابه غري تفكريك : يف كل حالة 

من احلاالت، إذا ما أردت أن تغري أداءك وما حترزه من نتائج 
يف أي ناحية من نواحي حياتك، يتوجب عليك أن تغري من صورتك 

الذاتية – أو من مفاهيمك عن نفسك- فيما خيتص بهذه الناحية 
من حياتك. 

فلحسن احلظ أن هذه املفاهيم تعد ذاتية إىل حد كبري فهي ليست 
موضوعية فهي ال تعتمد دائمًا على حقائق لكنها بداًل من ذلك 
تعتمد اعتمادًا كبريًا على ما تتلقاه من معلومات وتتقبله كحقيقة 

واقعة، دون ما يعزز ذلك يف بعض األحيان برهان أو دليل واه.
إن أسوأ املفاهيم اليت ميكنك امتالكها على اإلطالق هي مفاهيم 

حينما نغري ما بأنفسنا
الناس  من  مجموعة  قبل  من  الذعة  انتقادات  أسماعنا  على  تمر  ما  كثريا 
على قضايا ومشاكل مختلفة تتعلق بحياتهم اليومية على الصعيد الرتبوي 

واألسرة والصحة والنظافة وغريها مما يتعلق بأمور حياتهم.
عذراء الرماحي
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احملدودية الذاتية من أي نوع، وهي تلك املفاهيم بشأنك اليت تؤدي إىل 
شعورك بأنك حمدود القدرات بشكل أو بآخر، أو غري كفء يف منحى 
إذا  ولكن  صادقة،  املفاهيم  تلك  تكون  ما  ونادرًا  التحديد،  على  ما 
حقيقة  إىل  ستتحول  لقدرك،  املفعول  سارية  تقديرات  أنها  على  تقبلتها 

بالنسبة لك، متامًا كما لو كانت صحيحة وصادقة.
ويضيف بريان تراسي يف كتابه قائاًل: إن نقطة االنطالق لكي حترر 
إمكانياتك، وتنجز أكثر مما أجنزت قبل ذلك، تتم عن طريق حتدي 
مفاهيم حمدودية الذات وتسطيع أن تبدأ هذه العملية من حترير نفسك 
من هذه املفاهيم عن طريق ختيل أنها مهما كانت فهي غري صحيحة أو 
حقيقية، ختيل ملدة دقيقة أنه ما من حدود أمام قدراتك، وأن تفعل أي 
شيء يف احلياة ترغب فيه رغبة حقيقية، ختيل أن إمكاناتك غري حمدودة 

على أي حنو.
إن نقطة االنطالق حنو القضاء على خماوفك، وإطالق إمكاناتك، تتمثل 
يف أن تعيد برجمة عقلك مثلما تعيد برجمة القرص الصلب يف حاسبك 
اآللي، بإدخال قناعات جديدة إجيابية وبناءة وشجاعة حول نفسك وحول 

مستقبلك. 
كما يقول الدكتور إبراهيم الفقي يف كتابه )عش سعيدا(: من املمكن 
طريق  يف  سرينا  عند  لكنه  وسلوكياتنا  الشخصية  أمناطنا  نغري  أن 
التغيري نواجه العديد من الصعوبات وهذه الصعوبات هي اختبار حقيقي 
ملدى مقاومتنا وجديتنا يف اختاذ القرار ورغبتنا يف الوصول للهدف.

ستجد  للقراءة  يوميا  وقتك  من  جزًء  ختصص  أن  تقرر  فعندما 
مباراة مهمة ال ميكن تفويتها، وستعود يف اليوم التالي مرهقًا 
من العمل، وستشعر بصداع شديد يف اليوم الثالث، وستقضي 
وقتًا يف البحث عن الكتاب يف اليوم الرابع؛ فهل ستسلم 
لكل هذه العقبات، وتستجيب للمغريات، أم أنك جاد يف 

تثقيف نفسك والرقي بها.
ويضيف الفقي: إذا قررت االهتمام بأوالدك وأسرتك 
وستلغي  البيت،  يف  بقائك  فرتة  تزيد  سوف  فإنك 
املقهى،  على  أصدقائك  مع  الطويلة  جلساتك 
األوالد،  تربية  حول  الكتب  من  جمموعة  وستختار 
وبذلك تكون قد ضربت عصفورين حبجر واحد: زدت 

من ثقافتك، واعتنيت بأسرتك.
ولكن ماذا لو اضطررت للسفر ملدة أسبوع أو اجتمعت عليك 

عدة مناسبات تضطرك للخروج كل يوم؟
ثم  إذا كنت مهمال يف مظهرك   : قائاًل  الفقي كالمه  وخيتم 
مالبس  من  لديك  ما  أفضل  وترتدي  بنفسك،  تهتم  أن  تقرر  حني 
تفاجأ ببقعة زيت أصابت مالبسك وأنت مل خترج بعد من البيت؛ فهل 
التغيري،  أنك ال تستطيع  إنسان سيئ احلظ وتظن  أنك  تفكر عندها 
هذا  ستقاوم  القدمية  سلوكياتك  لكن  التغيري ممكن،  أن  واحلقيقة 
التغيري بإصرار وعناد؛ إذا فأوىل خطوات التغيري أن تدرك هذه املقاومة 

وتكون مستعدا هلا.
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 اإلصالح األسري يف فكر الزهراء )عليها السالم(

أثر الخدمات على تنشئة الطفل

الزوجة الغنية هل هي مشكلة للرجل؟

إعداد:
 وحدة اإلعالم النسوي



لزوجها  الزوجة  طاعة  هو  األسرة  داخل  اإلصالح  عوامل  أهم 
وحسن املعاشرة بينهما فعند الطاعة يعم الوئام وختتفي اخلالفات 
ينعكس  املنزل سعادة غامرة  تعم  وبالتالي  الطرفني  وتذوب بني 
تأثريها على األسرة وأفرادها مجيعا وجند هذه النقطة جلية عند 
السالم(  )عليها   كانت  حيث  السالم(،  )عليها  الزهراء  السيدة 
نعم الزوجة ألمري املؤمنني )عليه  السالم( ما عصت له أمرًا وما 
خالفته يف شيء وال خرجت بغري إذنه، وكانت تعينه على طاعة 
اهلل تعاىل، وتؤثر على نفسها، وتدخل عليه البهجة والسرور، حتى 

إّنه إذا نظر إليها انكشفت عنه اهلموم واألحزان.

جاء يف روضة الواعظني أن الزهراء )عليها  السالم( قالت يف مرض 
موتها ألمري املؤمنني )عليه  السالم(: يا بن عم، ما عهدتين كاذبة 
وال خائنة، وال خالفتك منذ عاشرتين فقال )عليه السالم( معاذ 
وأبّر وأتقى وأكرم وأشّد خوفًا من اهلل  أنِت أعلم باهلل ،   � اهلل 
من أن أوخبك مبخالفيت“ )1(، وباملقابل كان أمري املؤمنني )عليه  

1- حبار األنوار، ج43، ص191 

السالم( نعم البعل للزهراء )عليها  السالم( يغدق عليها من فيض 
حّبه وعطفه، ويشعرها بإخالصه ووّده هلا، وما كان يغضبها وال 
البيت  املرجفون علىٰ هذا  يكرهها على شيء قّط، وإن أرجف 

الطاهر بأراجيف شتى.

وال  أغضبتها  ما  واهلل  قال:  )عليه  السالم(  املؤمنني  أمري  عن 
. وال أغضبتين، وال  أكرهتها على أمٍر حتى قبضها اهلل عزَّ وجلَّ
عصت لي أمرًا، ولقد كنت أنظر إليها فتنكشف عيّن اهلموم 

واألحزان«)2(.

وضربت الزهراء )عليها  السالم( أروع األمثلة يف الصرب على أمل 
جزة  تغزل  كانت  أّنها  حتى  املنزل  داخل  يف  العمل  من  املعاناة 
علّيًا  أن  الثعليب:  تفسري  عن  شعري،  من  أصواع  بثالثة  الصوف 
)عليه  السالم( انطلق إىلٰ يهودي يعا� الصوف، فقال له هل لك 
أن تعطيين جزًة من صوف تغزهلا لك بنت حممد )صلى  اهلل  عليه 
 وآله ( بثالثة أصواع من شعري؟ قال: نعم. فأعطاه الصوف والشعري. 

2- حبار األنوار، ج43 ، ص134.

م. د خديجة حسن علي القصري

 اإلصالح األسري يف فكر الزهراء )عليها السالم(
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فقبلت فاطمة )عليها  السالم( وأطاعت، وقامت إىلٰ صاع فطحنته وخبزت 
منه مخسة أقراص)3(.

وتكوين شخصيته  الطفل  تربية  أيضا  األسري  باإلصالح  يتعلق  وفيما 
اليت  التداعيات  من  عليها  واحلفاظ  األمة  مستقبل  يف  دور  من  له  ملا 
تلحق بها وجند هذا النموذج واضحا يف تربية الزهراء )عليها السالم( 
السالم  عليها  الزهراء  فاطمة  السيدة  فارتقت  خالصة  تربية  ألوالدها 
لتكون وعاًء ينهل من أخالقها السماوية ومنبعها فكانت تعامل أوالدها 

معاملة الرجال يف التخاطب والتحاور معهم)4(. 

إن إتباع النهج الفاطمي للرتبية خيلق الشخصية املتزنة اليت تتمتع مبكانة 
واالستقالل  الطموح  على  الطفل  فينشأ  واجملتمع  األسرة  يف  مرموقة 
والثبات على خالف األمهات الالتي يتبعن أسلوب عدم السماح ألبنائهن 
للتعبري عما بداخلهم من إبداء الرأي ومشاعرهم فيعملن على قتل روح 

الشخصية واالستقالل. 

النقطة املهمة األخرى اليت هلا أثر واسع يف إصالح األسرة هو التعاون 
السالم(  )عليها  الزهراء  يف  ولنا  البيت  شؤون  كافة  يف  الزوجني  بني 
أسوة حسنة فمن مظاهر العظمة يف بيت الزهراء )عليها السالم( واليت 
تستحق أن تكون قدوة لنا يف حياتنا وُأسوة يف تعاملنا داخل بيوتنا، هو 
التعاون بوئاٍم وإخالص بني الزوج والزوجة على إدارة شؤون البيت وتقسيم 
إن فاطمة  أنه قال:  السالم(  أبي جعفر )عليه  العياشي عن  العمل روى 
واخلبز  والعجني  البيت  عمل  السالم(  )عليه  لعلي  لعلي ضمنت  ضمنت 
وقّم البيت، وضمن هلا علي )عليه السالم( ما كان خلف الباب : نقل 
الصادق  اإلمام  بالطعام. وعن هشام بن سامل، عن  احلطب وأن جييء 
عليه السالم قال : كان أمري املؤمنني )عليه السالم( حيتطب ويستقي 
وختبز«)5(. وتعجن  تطحن  السالم(  )عليها  فاطمة  وكانت   ويكنس، 
ومن مظاهر التواضع والعدل يف بيت الزهراء )عليها السالم( أّن تقسيم 
بالعمل  تتناوب  أفراد األسرة وحسب، بل كانت  العمل ال يقتصر على 
مع اخلادمة يومًا بيوم، حيث أخدمها النيب )صلى اهلل عليه وآله( جارية 
أمسها فّضة بعد أن كثرت الفتوح واملغامن وارتفع الفقر عن أهل الصفة 
وسائر ضعفاء املدينة، روى اخلوارزمي باإلسناد عن اإلمام الباقر )عليه 
السالم( عن أبيه علي بن احلسني )عليه السالم( أّنه ذكر تزويج فاطمة 
عليها السالم ثم قال:« إّن فاطمة )عليها السالم( سألت من رسول اهلل 
ساحل  وآله(  عليه  اهلل  )صلى  اهلل  رسول  غزا  ثم  قال:  أن  إىل  ـ  خادمًا 
البحر، فأصاب سبيًا فقسمه، فأمسك امرأتني إحداهما شابة، واألخرى 
قد دخلت يف السّن ليست بشابة، فبعث إىل فاطمة عليها السالم وأخذ 
بيد املرأة فوضعها يف يد فاطمة )عليها السالم( وقال : يا فاطمة، هذه 
أضرب  أن  نهاني  وإن جربائيل   ، تصلي  رأيتها  فإّني  تضربيها،  وال  لك 
املصلني، وجعل رسول اهلل )صلى اهلل عليه وآله( يوصيها بها، فلّما رأت 
فاطمة عليها السالم ما يوصيها بها التفتت إىل رسول اهلل )صلى اهلل عليه 
وآله( وقالت : يا رسول اهلل، علّي يوم وعليها يوم، ففاضت عينا رسول اهلل 
)صلى اهلل عليه وآله( بالبكاء وقال : اهلل أعلم حيث جيعل رسالته ذرية 

بعضها من بعض واهلل مسيع عليم )6(.

ج10،  بال.ت(،  قم،  املرعشي،)  السيد  مكتبة  احلق،  إحقاق  التسرتي،  3-الشهيد 
ص264 عن تفسري الثعليب

4-امليالني، السيد فاضل احلسيين ، فاطمة الزهراء عليها السالم أم ابيها، مؤسسة 
البالغ، )بريوت، 2004م( ، ص100.

5- اجمللسي، حبار األنوار ،ج43، ص151.
عليه  مقتل احلسني  املكي)ت:568هـ(،  بن أمحد  املوفق  املؤيد  أبي   ، 6-اخلوارزمي 
ماوي. تصحيح دار أنوار اهلدى،) بال.م ، بال.ت(،  السالم ، حتقيق : الشيخ حممد السَّ

ج1 ، ص69.

بعد أن كان بيت واحد يضم ثالثة أو اربعة عوائل، االبناء 
يريد  ال  واإلبن  ابنه  حيتوي  ال  األب  صار  واألجداد  واآلباء 
أختها،  تطيق  ال  األخت  واحد،  سقف  أبيه حتت  مع  العيش 
كبار السن من االباء واالمهات واجلد واجلدة مبجرد تقدمهم 
يف العمر صار التفكري يف كيفية اخلالص منهم، ماسبب 
ذهب  ملاذا  بعض،  من  بعضنا  نفور  سبب  ما  ؟  التقاطع  هذا 
مفهوم السقف الواحد الذي جيمع اجلميع ؟ هل صار التقاطع 
االجتماعي ثقافة؟ فمجرد أن تقول إحداهن حنن نعيش عائلة 
واحدة حتت سقف واحد حتى تبدأ عالمات االستفهام جتوب 
امه  مع  وزوجته  اإلبن  اجتماع  املستمعني، وكأن  وجوه  على 
وأبيه يف بيت واحد ختلف، ورعاية البنت ألمها الكبرية عمال 
شاذ، تكاد كلما التقيت بكبرية بالسن جتدها تشكو من 
املعاملة السيئة من ابنها وزوجته أو ابنتها .. هل هذه ثقافتنا 
اإلسالمية وتعاليم ديننا احلنيف ؟ ملاذا أصبحنا جمتمعًا غري 
تربوية  الواحد مؤسسة أسرية  البيت  متماسك بعد أن كان 
تضم اجلد واجلدة واألبوين واألبناء واألحفاد دون أن يضجر 
أحدهم من اآلخر، هل تأثرنا بالتفكك األسري الذي تعيشه 
من  جمتمعنا  يقودوا  أن  استطاعوا  أم  ؟  الغربية  اجملتمعات 
أم  كم  نشعر؟  أن  دون  اإلعالمية  ببضاعاتهم  التأثر  خالل 
أبنائهم  تعامل  نتيجة  قلبه  انكسر  أب  .. وكم  دمعا  ذرفت 
وانعدام  الرزق  وقلة  التوفيق  قلة  معهم ؟ جمتمع يشكو من 
الربكة وبعضهم يسأل بعضا عن السبب دون أن يلتفتوا أن 
يف أغلب البيوت أمهات وآباء منكسري القلب يشكون قلة 
االهتمام ويشكون من العنف اللفظي وحتى العنف اجلسدي 
ولظلم  يومياتنا  واضحة يف  وآثارها  آفات اجملتمع كثرية   ...
كبار السن من اآلباء واألجداد أثر كبري يف ما حيصل بنا، 

فلنسعى لنلملم جراحهم ونطيب خواطرهم ليلطف بنا اهلل .

نور الفاطمي

ثقافة إهمال كبار السن
 آثارها تفتك بمجتمعنا
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 يف وقتنا احلالي نرى الكثري من الظواهر اليت دخلت يف 
عملية التنشئة بل صارت جزًء منها مثال : وجود اخلادمات يف 
البيوت، ورمبا يرى البعض أن األمر هني وهو ليس كذلك 
فقد استعانت الكثري من العوائل العربية اإلسالمية باملربيات 
األجنبيات منهن مسلمات ومنهن غري مسلمات وجل� معهن 
وهم  بيوتاتهم  اىل  دخلت  جديدة  وعادات  خمتلفة  ثقافات 
متغافلون أنهن يسهمون يف تكون بيئة تضر يف تنشئة أطفاهلم، 
وأغلب العوائل ترى أن وجود اخلادمة ضرورة لكثرة األعباء 
املنزلية أو كثرة األبناء أو انشغال املرأة بالعمل خارج املنزل 
األسرة  دخل  لزيادة  األكرب  السبب  ويعود  طويلة  لساعات 
أطفاهلم  على  سترتكه  الذي  الكبري  األثر  عليهم  وخيفى 
لنقف  العدد  هذا  تناولناه يف  األمر  هذا  وخلطورة  وأسرهم 

على خماطره وسلبياته.
مؤثرات سلبية:

وكان لقاؤنا األول مع الدكتورة تقى الصراف: األسرة العامل 
األول الذي نعيش به وكل فرد يف األسرة له أثر على بناء 
الطفل نفسيا وفكريا ودخول أي عنصر داخل العائلة يساهم 
يف هذا األمر، واخلادمة يف البيت هلا أثر كبري جدا على 
األطفال خاصة إذا كانت من بيئة أخرى وابتليت الكثري من 
العوائل بهذا االمر ولوحظ الكثري من املشكالت يف اآلونة 
األخرية منها التأثري على سالمة اللغة العربية كون اخلادمة 
أجنبية أو تؤثر على سلوكه وعقيدته، وجيب على األم واألب 
بيئتهم  مراعاة أختيار اخلادمة ويفضل أن تكون من نفس 
على  سلبا  تؤثر  ال  كي  سلوكها  يالحظ  وأن  ومعتقدهم 

رملة الخزاعي

التنشئة اإلجتماعية عملية مهمة تؤثر على اإلنسان يف مختلف مراحل حياته ، فهي تدخل يف قضية 
تكوين شخصيته وتسهم يف تكامله وتعترب ركن العملية التعليمية والرتبوية للطفل، وهي من تكسبه 
العادات والتقاليد والقيم التي يف بيئته أي هي عملية الندماج الطفل يف إطار محيطه ومجتمعه، 
أحيان هذه العملية تكون مباشرة عن طريق تدريب الطفل على ما يريد مربيه من قبيل السلوكيات 
والعادات االجتماعية أو تكون بشكل غري مباشر عن طريق تقليد الطفل ِّـن حوله اذ يكون كل ما يراه 

جزًء من شخصيته.

أثر الخادمات على تنشئة الطفل
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أطفاهلم.
 م.م وفاء حممد هاشم : ترى اخلادمة من األمور اليت أثرت 
عقيدتها  بسبب  خاص  بشكل  والطفل  األسر  على  سلبا 
مكونة  معهم  تعيش  فهي  األسرة  عن  املختلف  وسلوكها 
معهم البيئة األسرية للطفل أحيانا ال تظهر آثار سلوكياتها 
وجدوا  العربية  العوائل  بعض  ففي  أعوام،  بعد  بل  مباشرة 
أطفاهلم ميارسون طقوسًا بوذية مع خادمتهم اهلندية، وعوائل 
أخرى وجدت سلوكيات منحرفة على سلوك أبنائهم وبعد 
أن حتققوا من األمر وجدوا أن اخلادمة عودتهم على هذا 
وال  األوان  فوات  بعد  اال  األمر  والعائلة مل تكتشف  األمر 
األوىل  سيئه  فرتات  يف  جيد  متلق  الطفل كائن  أن  خيفى 
فعلى األم أن تكون األقرب إىل طفلها وأن ال تسمح بدخول 
الرتبوية، ومهما حرص  إرباكًا يف عمليتها  أي أحد يسبب 
األهل يبقى وجود اخلادمة مؤثرا على أطفاهلم وتظهر نتائجه 

بعد سنوات .
آراء وتجارب:

اجلنسيات  من  خبادمة  استعنا  تقول:  الدين  حميي  هدى 
اآلسيوية لتساعدني يف شؤون املنزل وبعد أشهر من وجودها 
السلوكيات  بعض  يف  تقلدها  ابنيت  وجدت  أسرتي  داخل 
بأمرأة   واستعنت  العمل  من  اخلادمة  أسرح  جعلين  مما 
فقرية من احلي الذي أسكنه بعد التأكد من التزامها 
بإدخال خادمة  عائلة  أي  أنصح  وال  واألخالقي،  الديين 
أجنبية أىل بيوتهم وإن تطلب األمر عليهم أن يستعينوا 
مبن يثقون بها، احلاجة أم حممد تقول : زوجة ابين 
منشغلة بالعمل خارج املنزل وأنا كبرية بالسن جلبت 
خادمة من أحد مكاتب التوظيف وأبقتها مع اطفاهلا 
لكنها أوصتين واتفقنا أن ال أفارقهم أي أراقبهم 
يتعلم أطفالنا  تواجد اخلادمة معهم كي ال  طول 

أي سلوك أو فكرة مغايرة لعاداتنا وتعاليم ديننا، زينة فاضل 
منطقة  يف  بغداد  مدينة  يف  نسكن  تقول:  جامعية  طالبة 
التستطيع  وأمي  طالبات  وحنن  جدا  كبرية  بيوتها  مرتفة 
إجناز أعمال البيت مبفردها فاستعانت خبادمة أجنبية جلبها 
مكتب التوظيف لنا وبعد أشهر صارت تسبب املشكالت 
اضطررنا  مما  الشباب  إخوتي  سلوك  وخربت  البيت  داخل 

لطردها وجلب أحد أقاربنا ملساعدة أمي يف شؤون البيت.
كل الرتبويني متفقون أن الطفل يف مراحله األوىل وكذلك 
كبريًا  جهدًا  حتتاج  تأسيسها  سنوات  بداية  يف  األسرة 
يؤثر كثريا  أمر خارجي  وأي  األسرة  أفراد  من  وتعاونا 
فكريا  يؤثر  خادمة  وجود  أن  املختصون  ويرى  عليها، 
وثقافيا واجتماعيا على الطفل وقد يؤدي وجودها إىل 
على  اخلادمة  وجود  سلبيات  ومن  اخلاطئة  التنشئة 
مدار اليوم خلق طفل اتكالي ال يقوم بأي عمل ويقل 
نشاطه بسبب اعتماده على اخلادمة وكذلك يسبب 
العزلة واخلمول والكسل وتؤثر على عادات وتقاليد 
من  باخلدم  استعان  الكثري ممن  ويشكو  أسرته 
أطفال خجولني أو قليلي الكالم عدوانيني منعزلني 
ولعل أغلب من ابتلي بسلبيات اخلدم الدول العربية إذ أغلب 
بيوتاتهم استعانوا بعامالت من دول أجنبية خمتلفة متاما عن 
إىل  تنتبه  أن  عوائلنا  وعلى  وعقائدهم  وتقاليدهم  عاداتهم 
يدفعوا مثنها يف  سلبية  نتائج  األمر كي ال حيصدوا  هذا 
أبناءهم وجيب عليهم االهتمام بنفسية الطفل وتوفري جو من 
الطفل  وتعويض  والعطف  والشفقة  واحلنان  والرعاية  احلب 
عن فرتات الغياب عن البيت، وجيب احلرص على ممارسة 
العبارات  التهاون يف  وأم داخل األسرة وعدم  دورهم كأب 
يكون   أن  وجيب  أطفاهلم  مع  اخلادمات  بها  تتحدث  اليت 
اخلطأ  مواطن  تشخص  للخدم كي  مستمرة  مبتابعة  ذلك 

والصواب.
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ختتلف نظرة الرجال حول املرأة الغنية من شخص ألخر، فعند الزواج 
البعض يرى أن تكون يف نفس مستوى ثراءه وذلك لسببني إما أن 
يكون ماديًا وبالتالي فهو يبحث عن زوجة ثرية حتى تتضخم ثروته 
أكرب وإما أن يبحث عن زوجة تعيش يف نفس املستوى االجتماعي 
الثرية أكثر  املرأة  أن  الثاني فهو جيد  النوع  أما  يعيشه هو،  الذي 
جاذبية ألنها قادرة على أن توفر عليه سنوات من الشقاء والتعب يف 
مجع املال حيث ميكنه أن يكون شريكا هلا مبجهوده وافكاره 
وبالتالي فهو يتمكن من استثمار أموال زوجته بنجاح, والنوع الثالث 
ال يكرتث بكون الزوجة ثرية أم ال حيث أنه يكون له عمله اخلاص 
املنزل بأى شكل من  الزوجة يف االنفاق على  وال يقبل أن تشارك 

األشكال ولذلك فهو ال يعنيه الزوجة الثرية من الزوجة الفقرية.
وعلى الرغم من وجهة نظر بعض الرجال بعدم قدرة املرأة املستقلة 
ماديا يف جناح حياتها الزوجية, لكن التجارب أثبتت على أنها قادرة 
وعائلتها  أمورها  تدبري  يف  ماهرة  وانها  ناجحة  أسرة  تكوين  على 
,فحني تتخذ املرأة قرارها لالرتباط برجل ما تكون على معرفة ال 
وضاعه االقتصادية أي أنها اختذت قرارها عن قناعة وأنها اختارته 

لذاته ال ملادته .
ولنا يف التاريخ  اإلسالمي مناذج تستطيع املرأة املسلمة االقتداء بها 
لتكون مصدر اشعاع هلا لتحذوا حذوها يف بناء األسرة اإلسالمية 
الصحيحة ومساندة زوجها دون النظر اىل الفوارق املادية اليت حتول 

دون سبب لتدمري بناء األسرة .
انتفع منها اإلسالم واملسلمون، واملرأة  السيدة خدجية مرأة عظيمة 
اليت ُبين هلا جمد عظيم يف قلب التاريخ، واليت كانت عاماًل مهّمًا يف 
استمرار وبناء الرسالة احملّمدية اليت أشعلت مصابيح األمل يف قلب 
الرسول )صلى اهلل عليه وآله( حتى صارت حجة على كلِّ ذي مال، 
وحجة على نساء زمانها وزماننا؛ عرب عالقتها مع الرسول املصطفى 
ومواساتها له، إّنها ُأّم املؤمنني خدجية بنت خويلد )رض(. وهي أفضل 

وأجّل زوجات الرسول )صلى اهلل عليه وآله(، وجّدة املعصومني األحد 
عشر )عليهم السالم(، اليت شهد حبّقها النيّب )صلى اهلل عليه وآله( 
حينما قال: »ما قام وال استقام ديين إاّل بسيف علي� ومال خدجية«. 
وخلدجية )رض( مكانة ال نظري هلا يف تاريخ اإلسالم؛ حيث كانت 
)صلى  النيّب  من  زواجها  قبل  النساء، وكانت  من  به  آمن  َمن  أّول 
من  إاّل  الزواج  أبت  قريش، لكنها  يتمّناها رجاالت  وآله(  عليه  اهلل 
الرسول )صلى اهلل عليه وآله( بعد أن عرفت صدقه وأمانته، وأخالقه 
وذوبه يف اهلل ؛ فآوته حينما هجره األعداء واألقرباء، وصدقته حينما 
كّذبه اآلخرون، وأصبح حاهلا وماهلا وقفًا للنيّب ورسالته؛ حيث كان 
زواجها من النيّب حمّمد )صلى اهلل عليه وآله( بركة وبرًا لإلسالم، 
فدّرت عليه املال الوفري؛ مّما جعله يف خدمة الرسالة اإلسالمية ونشر 

الدعوة.
لتنعم حبياة  مراعاتها  املرأة  على  اليت جيب  النصائح  بعض  وهناك 

هانئة وتبين أسرة مؤمنة ناجحة .
أو  بشرائه هلا  الرجل  يقوم  أن تكون مقدرة ألي شيء  املرأة  فعلى 
هدية يقدمها هلا ألنها تشعره يف معظم األحيان يف حال كون الزوج 
أقل ثراًء منها بأنها ليست يف حاجة إىل هذه اهلدية مثال وبالتالي فال 
الزوج  نفسية  تراعي  أن  الزوجة  على  الزوجية،  احلياة  هنا  تستقيم 
فهناك البعض حيب دائما أن يكون قادرا على اإلنفاق على أسرته 
وبالتالي  الزوجة  من  أكثر  املال  على كسب  قادر  بأنه  يشعر  وأن 
فإن الزوجة عندما تكون ثرية أكثر من الزوج ميثل ذلك مشكلة 
أن  حيث  الزوجة  من  ناجتا  أيضا  اخللل  يكون  قد  للرجل,  كبرية 
بعض الزوجات الثريات عندما تنفق على املنزل أو القيام بشراء  بعض 
املتطلبات األسرية تبدأ هنا يف إهانة الرجل واملن عليه بل والتطاول 
عليه يف بعض األحيان وهذا أمر بالطبع ال ميكن حلياة زوجية أن 
تستمر عليه وبالتاىل قد يكون هذا األمر مسمارا يف نعش العالقة 

الزوجية.

نعيمة كاظم الزوجة الغنية هل هي مشكلة للرجل؟
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إعداد:
هشام اموري ناجي

اكتشاف البنسلني )1928م(

بليز باسكال )1٦23-1٦٦2(م
وإسهاماته يف العلوم والرياضيات

الصحافة البديلة )صحافة املواطن(

عوامل نجاح النظام الغذائي

اطعمة فعالة ملقاومة الشيخوخة؟



كان اكتشاف البنسلني ثورة حقيقية يف جمال الطب والدواء.. 
تفتك  أمراض كثرية  املعجزة، ظلت  العقار  بأنه  وقد وصف 
باإلنسان )واحليوان أيضًا(.. ووقف اإلنسان أمامها عاجزًا ال 
ميلك شيئًا، حتى كانت مالحظة )الكسندر فلمنج( والذي 

قادته بالصدفة الكتشاف البنسلني.. فكيف كان ذلك؟
مبدرسة  التحق  قد   )1955-1881( فلمنج  الكسندر  كان 
مخسة  مبلغ  يدفع  أن  عليه  وكان  للطب،  ماري(  )سانت 
جنيهات للحصول على شهادة الزمالة يف اجلراحة.. ولقد ندم 
على هذه اجلنيهات كثريًا.. يقول يف مذكراته: )إنا طبيعيت 
كإسكتلندى جعلتين دائم الندم على اجلنيهات اخلمسة اليت 
صرفتها لغري ما غرض( إال أنه اجّته لدراسة على البكترييا 
كان  آخر  طبيب  مع  باملستشفى  وأقام   .. )البكرتيولوجيا( 
يساعده يف إجراء التجارب.. ويف عام 1908 كتب فلمنج حبثا 
عن اإلصابة البكتريية احلادة، مجع فيه كل خطوط املعركة 
اليت ظل خيوضها ضد البكترييا على مدى السنوات املاضية، 
وأعد يف هذا البحث الوسائل اليت كان يستخدمها األطباء 
قبل عام )1908( ملكافحة البكترييا املسببة للمرض.. ومل 
يكن يعلم يف ذلك الوقت أنه سوف يكتشف بعد حنو عشرين 

سنة أفضل وسيلة حملاربة البكترييا والقضاء عليها.....
يف عام )1928(  كان فلمنج مشغوال بدراسة بكترييا)األستافيلو 
البثور  أنواع  بعض  إحداث  يف  تتسبب  اليت  كاكاى( 
وااللتهابات، فكان يقوم بتنمية )زراعة( مستعمرات من هذه 
البكترييا يف أطباق زجاجية بها مادة مغذية شبه جالتينية، 
وكان من وقت آلخر  يكشف أحد هذه األطباق لفحصه 
حتت امليكروسكوب، وفيما عدا ذلك كانت األطباق كلها 

ترتك مغطاة..
وتصادف أن كان اجلو يف لندن صيف هذا العام حارًا مشبعا 

بالرطوبة، فرتك فلمنج نوافذ معمله مفتوحة بغية دخول اهلواء 
فكان فتح النوافذ مبثابة فتح جديد ونصر عظيم من أهم 

انتصارات العلم احلديث.
فبعد هذا احلادث بأيام قالئل، وجد فلمنج أن عفنا أخضر 
مائاًل للزرقة بدأ ينمو يف أحد األطباق، وأن املادة املغذية يف 

ذلك الطبق أصبحت مغطاة بالعفن. 
كان فلمنج يعلم أن جراثيم العفن الدقيقة توجد ساحبة يف 
اهلواء الذي حيملها إىل كل مكان، وأنها عندما تقع على 
فاكهة غري طازجة أو على اخلبز فإنها تنمو بسرعة متناهية 
العفن  من  ما  نوع  أن جرثومة  استنتج  لذلك  العفن،  مكونة 
)الفطر( قد دفع بها اهلواء إىل املعمل خالل النافذة املفتوحة، 
رفع  حلظة  الغذائية  املادة  على  استقر  قد  الفطر  هذا  وأن 

العطاء عند فحصه حتت امليكروسكوب.
أخذ فلمنج يتفحص مزرعة العفن، فوجد أن املنطقة احمليطة 
)االستافيلو  مستعمرات  لون  هلا  يعد  ومل  رائقة،  بالعفن 
كوكاى( املائل للصفرة، مما يدعو إىل الظن بأن شيئًا ما 
بالعفن كان يعمل على إذابة البكرتيا من حوله.. وهذا ما 
سجله فلمنج يف مالحظاته حيث كتب : )من املدهش حقًا 
أن مستعمرات بكترييا األستافيلو كوكاى( احمليطة بالعفن 
العفن وعلى بعد  النامي كانت آخذة يف االحنالل من حول 
كبري منه، وقد مألتين هذه املشاهدة شغفا فقررت مواصلة 

البحث.
مادة  العفن ووضعها على  بعضًا من خيوط هذا  فلمنج  عزل 
جيالتينية كان يعلم انها بيئة مناسبة لنمو العفن.. وبالفعل منا 
عليها العفن بسرعة، وظهرت املزرعة يف بادئ األمر على هيئة 
كتل قطنية بيضاء، ما لبثت أن حتولت إىل خضراء داكنة 
الرصاص يف  األقالم  تشبه  أفرع  بتكوين  ينمو  العفن  كان 

اكتشاف البنسلني )1928م(

 العدد 147- لشهر مجادى االخرة 1442ـه
68



رمبا تكون من املميزات املعجزة، أنه إذا مات شخص يف سن مبكرة فسيكون 
قد ترك الكثري من األعمال اخلالدة، وهذا ما حدث مع الفرنسي بليز باسكال 
حيث مات وهو يف التاسعة والثالثني من عمره كان قصريا بسبب اعتالل صحته 
وأنه انقطع للعمل الديين يف عام )1655م(، إال أن إسهاماته يف العلوم والرياضيات 

كانت ملحوظة جدًا.
يف  طويال  وقتا  باسكال  قضى  عمره  من  العشرينيات  خالل  الضغط:   قياس 
إجراء جتارب يف الفيزياء، وكانت أهمها جتارب ضغط اهلواء، وكان تورشيللي 
االيطالي يرى أن ضغط اهلواء يقل يف االرتفاعات العالية فقام باسكال بإثبات ذلك 
باستخدام بارومرت زئبقي. حيث قام بقياس الضغط أواًل يف باريس، ثم بعد ذلك يف 
بوي دي دوم- هو إقليم فرنسي، يقع يف وسط فرنسا- على ارتفاع )1200م( يف عام 
)1646م( مبعاونة صهره فأكد مبا ال يدع جمااًل للشك أن ما قاله تورشيللي حقيقة.

قانون باسكال:  أدت أحباث باسكال يف جمال الفيزياء إىل توصله إىل قانون 
يقول: الضغط على سائل داخل مساحة مغلقة يوزع بالتساوي يف مجيع اجلهات، ومن 
خالل هذا القانون استطعنا التوصل إىل كل ما هو موجود من أنظمة هيدروليكية 
)أي تعتمد على ضغط السوائل( مثل مكابح السيارات وهو قانون يفسر لنا قدرة 

الرافع اهليدروليكي الصغري على رفع سيارة كبرية.
طفل معجزة: وعلى الرغم من كل تلك املنجزات إال أن باسكال يعترب أكثر حضورًا 
وإبداعًا يف جمال الرياضيات، ففي هذا اجملال ظهرت عبقريته يف سن مبكرة، 
وعلى سبيل املثال، فهو استطاع التوصل مبفرده إىل عدد من نظريات إقليدس وهو 
يف سن احلادية عشرة دون أن يقرأ عنها، وأكمل دراسة كتاب)العناصر( إلقليدس 
وهو يف الثانية عشرة، وعندما وصل إىل سن السادسة عشرة، نشر أحباثًا رياضية، 

ومل يقتنع ديكارت وهو معاصر له بأن كاتب هذه األحباث شاب,
ويف سن التاسعة عشرة بدأ باسكال يعمل من أجل اخرتاع آلة حاسبة ميكنها أن 
جتمع وتطرح، وما أن انتهى من صنع أول آلة حاسبة رقمية حتى أهداها لوالده 
اليت  احلاسبة  اآلالت  من  سبعة  هناك  تزال  وال  التجاري،  عمله  بها يف  ليستفيد 

صنعها يف عام )1649م( موجودة إىل يومنا هذا,
قانون االحتماالت:  توصل باسكال إىل اكتشاف رياضي كان له أكرب األثر 
على ما تاله من أجيال، وقد بدأ األمر عندما طلب منه أن حيسب له كم عدد 
احتماالت فوزه يف اللعبة اليت يلعبها، ومن هنا وضع باسكال نظرية االحتماالت 
باالشرتاك مع عامل رياضيات فرنسي آخر يدعى )بيري دي فرمت( وقد استخدم يف 

ذلك ما ُيعرف اآلن باسم مثلث باسكال يف تلك العملية.
املصدر/ 100عا� غريوا وجه العا�:69

شكلها، فاستدل من ذلك على أن هذا العفن 
ينتسب إىل عائلة )البنسليوم(.

مبعنى  أو  العفن،  على  جتاربه  فلمنج  أجرى 
أصح : العصري الناتج عنه، فوجد أنه ال يقتل 
بكترييا األستافيلو كوكاى فحسب، بل إنه 
قاتل قوي للكثري من أنواع البكترييا، فوجد 
تصل  اليت  حتى  املخففة  احملاليل  مجيع  أن 
درجة ختفيفها إىل )500:1( تعمل مجيعها على 

إذابة البكترييا.
والتأثري  الفاعلية  البنسلني عقارًا شديد  كان 
على البكترييا، إال أن استخالصه كان أمرا 
على  البنسلني  يف جتربة  فلمنج  وجنح  صعبا، 
الفئران وجنح يف جتربته على صديقه ستيوارت 
التهابات  من  يشكو  كان  الذي  كرادوك 
اجليوب  هذه  بغسل  قام  حيث  األنفية  جيوبه 
التجربة،  وجنحت  )البنسلني(  العفن  بعصري 
ويف عام )1929( نشر فلمنج أول تقرير له عن 
البنسلني فلم يتحمس له الرأي العام إال قليال، 

مما جعله يشعر بقنوط بالغ.
تسع  البنسلني طوال  أمر  أحد يف  يفكر  ومل 
عثر  عندما   )1938( عام  كان  حتى  سنوات 
)هارولد  هما  إكسفور،  جامعة  من  عاملان 
فلوري( و)إرنست تشن( على تقرير فلمنج عن 
البنسلني وحاوال صنع البنسلني كما فعل فلمنج 
ويف عام 1941 قاما بتجربة العقار على شرطي 
شاب من اكسفورد بعد أن انتشر املرض يف 
مجيع جسده نتيجة خدش أصابه أثناء احلالقة 
ووصلت اجلراثيم إىل الدم وأصبح يصارع املوت 
أعلن األطباء يأسهم من شفائه، وبدأ فلورى يف 
حقن الشرطي املريض بالبنسلني مرة كل ثالث 
ساعات وبعد أربع جرعات متكن الشرطي من 
الوقوف على قدميه وحتسنت صحته يف اليوم 
التالي وطلب وجبة من الطعام وتوقع األطباء أن 
يتم الشفاء بعد أسبوع من العالج غري أن كمية 
األسبوع  تكفي  تكن  مل  اجملهزة  البنسلني 
حتى  بالبنسلني  العالج  توقف  إن  وما  كامال 
تطوير  يف  وتشني  فلوري  وأخذ  الشرطي  مات 
من  العديد  على  وجرباه  البنسلني  استخالص 
البنسلني  كان  النجاح،  هلم  فكتب  املرضى 
أقوى قاتل للميكروبات عرفه األطباء وعندما 
من  ميت  مل  الثانية  العاملية  احلرب  نشبت 
فلمنج  منح  وقد  قليال،  عددا  إال  اجلرحى 
عملهم  كان  فقد  نوبل  جائزة  وتشن  وفلوري 

حبق ثورة يف عامل الطب والدواء
املصدر / أحدا� تار�ية :165
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مصطلحات عامة

- األفالم التعليمية: 
نوع من األفالم الثقافية، أو أفالم املعرفة، تغلب عليها صفة 
الالزمة يف  واإلرشادات  البيانات  بتفسري كل  وتعنى  التعليم، 
التالميذ  مجاعات  بني  التوعيه،  أو  املهين  التدريب  حاالت 
بالرسوم  يستعان  وقد  املدربني،  وغري  املبتدئني  أو  العمال  أو 

واجلداول يف مثل هذا النوع من األفالم.

- إرهاب الدولة: 
من  خالل جمموعة  من  دولة  تقوده  الذي  اإلرهاب  ذلك  وهو 
الرعب  واليت تستهدف نشر  والسياسات احلكومية  األعمال 
بني املواطنني يف الداخل واخلارج وصواًل إىل تأمني خضوعهم 
باالغتياالت  خالهلا  من  الدولة  وتقوم  احلكومة  لرغبات 
تهدف  اليت  املشروعة  غري  الوسائل  من  وغريها  واالختطاف 

لرتويع اآلمنني وإجبارهم على اهلجرة أو االستسالم.

- أزمة:
 وهي موقف حيدث فيه صراع أو تضارب يف األهداف أو املصاحل 

مما يؤدي إىل حالة من الصدام السياسي أو العسكري.

- إثارة االهتمام: 
إثارة اهتمام املرء بالفكرة اجلديدة حبيث يرغب يف التعرف 
على دقائقها ويسعى إىل تنمية معلوماته بشأنها، وبعبارة أخرى 
الرسالة  يتقبل  الشاهد ألن  أو  املستمع  أو  القارئ  ذهن  تهيئة 

اإلعالمية، ويدرك أهمية شراء السلعة. 

يؤكد علماء النفس أنه كلما ازداد عدد احلواس اليت ميكن 
استخدامها يف تلقي فكرة معينة أدى ذلك اىل دعمها وتقويتها 
وتثبيتها يف ذهن املتلقي, وتشري بعض نتائج البحوث اىل أن 98 
% من معرفتنا نكتسبها عن طريق حاسيت البصر والسمع وأن 
استخدام  عند   %  35 بنسبة  يزداد  للمعلومات  الفرد  استيعاب 
الصورة والصوت، وأن مدة احتفاظه بهذه املعلومات تزداد بنسبة 

 .% 55
الرتبية  علم  يف  يأتي  التلفزيون  أن  النفس  علماء  يقول  كما 
احلديثة بعد األم واألب مباشرة وبات من املؤكد تأثري التلفزيون 
على سلوكيات األطفال طبقًا جلميع األحباث العلمية يف هذا 
اجملال، وأصبح من املستحيل االعتماد على الوسائل القدمية يف 
من  األطفال  منع  يعد ممكنا  ومل  والتوجيه،  والتنشئة  الرتبية 
واألفالم  الربامج  من  اهلائل  الكم  هذا  أو  التلفزيون  مشاهدة 
وتفكري  سلوك  يف  األساسية  املراجع  أحد  اآلن  تشكل  اليت 
بطبيعته  مبدع  الطفل  أن  نعرف  وألننا  الطفل،  وتعليم  وتربية 
يؤدي حركات  طفلها  األم  تالحظ  ما  وهلذا كثريًا  وبتلقائيته 
معربة وحيادث نفسه مثاًل أمام املرآة حيث يقوم بتمثيل األشياء 
واملواقف واألشخاص الذين يتعامل معهم يف حياته، فمثاًل يقوم 
ذلك  مستخدمني يف  والتالميذ  املدرسني  أدوار  بتمثيل  األطفال 

تفكريهم وخياهلم وخرباتهم القليلة التلقائية.  
»الشك أن للتلفزيون اثارا سلبية وأخرى إجيابية يف حياة الطفل، 
اىل  األطفال  تنقل  التلفزيون  يف  تعرض  اليت  األفالم  أن  حيث 

االتصالية  اآلالت  من  مبجموعة  مواطن  أي  يتسلح  عندما 
اإللكرتونية الصغرية )كامريا رقمية، حاسوب حممول، مسجل 
صوتي صغري..( وينزل إىل امليدان ويتجه صوب احلدث يقتنص 
إىل  يتحول  أن  من  الذكية  التقنية  تلك  متكنه  فهل  األخبار 

صحفي؟ 
عندما يقوم أي مواطن بإعداد حديث صحفي مع شخصية عامة 
وينشر تفاصيله على مدونته اإللكرتونية )البلوغ( فهل خيول له 
هذا العمل من أن يصبح صحفيا حمرتفا؟ عندما ينشر أي مواطن 
أخبارا ومعلومات مل تتمكن املؤسسات اإلعالمية التقليدية من 
صفة  الصحفي  السبق  ذلك  عليه  يضفي  فهل  إليها  الوصول 

الصحفي؟
أمريكي  املواطن من أصل  يف 22نوفمرب من سنة 1963كان 
)إبراهام زبردار( يف مدينة داالس يصور مرور موكب الرئيس 
رئيس  اغتيال  منتظرًا:  يكن  مل  ما  فوقع  كندي  األمريكي 
قليلة  أيام  بعد  شعبية،  األكثر  األمريكية  املتحدة  الواليات 
 )life( جمللة  احلادثة  تلك  صوره  األمريكي  املواطن  هذا  باع 
كامريا  أن  هو  الفرق  دوالر.  الف   )150( بسعر  االمريكية 
ونوعية  وثقيلة  احلجم  كبرية  كانت  الوقت  ذلك  يف  إبراهام 
صورها متواضعة اجلودة وال يستطيع كل الناس شراؤها، أما 
اليوم فال يشرتط أن تكون معك كامريا حتى تقتنص اخلرب 
بل عليك فقط أن تكون يف املكان املناسب ويف الزاوية املثلى 
اللتقاط أول وأفضل صورة. أصبحت التكنلوجيا الرقمية للصوت 

- مصطلح اإلرهابيني الرقاق: 
يف  خطرًا  أقل  تعترب  بأعمال  يقومون  الذين  اإلرهابيون  وهم 
املنتجات  وتلويث  باالبتزاز  التهديد  مثل  اإلرهاب،  منظومة 
للقوافل اليت حتمل  واملظاهرات واإلعاقة من كمائن تنصب 
صواريخ نووية وحتطيم النوافذ وغري ذلك من أساليب احتجاجية 

عنيفة.

- استبيان: 
وهو وسيلة هامة جلمع البيانات قوامها االعتماد على جمموعة 
من األسئلة تطرح بأي وسيلة على جمموعة من األفراد ليجيب 
عليها األفراد ثم يتوىل الباحث حتليلها واستشفاف ما بها من 
بيانات وميكن االتصال املباشر بني الباحث واألفراد أو ينشر 
عادة  البيانات  وتكون  بالربيد  يرسل  أو  بالصحف  االستبيان 

سرية وال جيوز استخدامها إال يف البحث العلمي.

الطفل واملربي الجديد

الصحافة البديلة )صحافة املواطن(
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عامل آخر بديلة وقد تكون قريبة من دنيا الطفل بعض القرب، 
وقد تكون بعيدة عنها، وقد حييا الطفل بعض الوقت أو حيلم 
بها أو ينفر منها او خيافها، وقد أشارت الكثري من الدراسات 
والبحوث اليت تربط بني بعض »جرائم« األطفال وبني بعض األفالم 
التلفزيونية اىل أن لألفالم دورا مباشرا يف تلك اجلرائم، إذ انها 
تساعد على بلورة بعض امليول اإلجرامية لدى األطفال، باإلضافة 
اىل ذلك فان األفالم اليت تستخدم حيال ومؤثرات صوتية وصورية 
تثري األطفال وجتذبهم إال أنها يف نفس الوقت أداه لصرف األطفال 
عن واجباتهم، وايضا ال تقدم هلم القيم واملفاهيم اليت نريد، حتى 
لو تضمنت جوانب ثقافية فقد ال تكون هي اجلوانب اليت نريدها 

ألطفالنا. 
»إن أثر التلفزيون يف األطفال أشد وأسرع وأقوى من تأثريه على 
الكبار لذا نرى األطفال جيتمعون قبالته تاركني مقاعدهم عند 
عرض مادة مثرية وجيلسون على األرض قريبًا منه متجاوبني مع 
حوادثه متفحصني الشخصيات اليت يعرضها ومقلدين لكثري من 

احلركات اليت يشاهدونها.... 
كما  واقعية  خبربات  الطفل  يزود  وأفالمه  برباجمه  والتلفزيون 
أن برامج اخليال تشبع كثريًا من رغباته، أي أن التلفزيون ليس 
وسيلة تزود الطفل باملعلومات واألفكار والقيم فحسب، بل هو 

إىل جانب ذلك يسهم يف تشكيل لون من ألوان السلوك. 
وإذا كان الطفل يف بيئة منزلية أو اجتماعية ال ختلو من األخطاء 
السلوكية فإن وسائل اإلعالم ومنها التلفاز ال ميكن إعفاؤها 
من املسئولية ولقد أثبتت الدراسات أن التلفاز له أكرب األثر على 
تصورات وسلوكيات األطفال بسبب عدم تكون معايري القبول 

والرفض لديهم حبكم قلة معرفتهم وخربتهم. 

والصورة والنص يف متناول اجلميع وعالمة على دمقرطة نشر 
وإرسال وتلقي املعلومة ونقدها.

ميكن تعريف صحافة املواطن بأنها: أسلوب صحفي جديد 
اتسع وأصبح شائعًا يف املمارسة الصحفية وخاصة يف النموذج 
ظهرت  املاضي  القرن  من  التسعينات  بداية  فمنذ  الغربي. 
العديد من احملطات اإلذاعية والتلفزيونية والصحف واجملالت 
العامة واخلاصة اليت تأخذ من صحافة املواطن توجهًا فكريًا 
ومهنيًا يف ممارسة الصحافة. وقد ظهرت يف الواليات املتحدة 
صحافة  تنتهج  صحفية  مؤسسة  مئة  من  أكثر   1995 عام 
وباتت  العام،  بالشأن  املواطن كأسلوب صحفي يف عالقتها 
يتعلق  ونقاش مهين وأكادميي  بذلك حاضرة يف كل جدل 

بالصحافة.
السيناريو  ويكاد يكون  بسيط  املواطن  أسلوب صحافة  إن 
واحدًا، إذ ما ان تفتح حمطة تلفزيونية أو إذاعية أو صحفية 
جديدة إال وقامت مبسح لآلراء يشمل عامة الناس بهدف معرفة 
مشاغلهم احلقيقية من أجل خدمتهم بأسلوب إعالمي صحيح 
واملعلومات  للبيانات  ومعاجلة  دقيقة  قراءة  من خالل  وصادق 
إعداد  يقع  لآلراء  االجتماعي  املسح  ذلك  أثناء  مجعت  اليت 
جمموعة من التقارير الصحفية عن املشاكل الكربى واهلامة 

اليت يواجهها املواطنون.
الصحافة  عن  خمتلفة  بديلة  صحافة  املواطن  صحافة  وتعد 
التقليدية السائدة يف جمتمعات ما قبل ثورة االتصال احلديثة 
ظهرت  وقد  بالتحديد(  )أمريكي  غربي  منشأ  ذات  وهي 
نتيجة التطور الصحفي من نهاية القرن املاضي وتعترب موضوع 

يقول الباحث اإلجنليزي )هال بيكر( املتخصص يف غسيل األدمغة 
التلفزيون إن غسل األدمغة جيري عن طريق )سوفت  عن طريق 
والتأثريات  والصور  األفكار  قوة  أي   )Soft Power( باور( 
التلفزيون  بواسطة  األدمغة  وفن غسل  واإللكرتونية.  التلفزيونية 
جيري من خالل قوة »اإلحياء« وتلعب قوة االعتياد عليه بشكل 
تدرجيي بعد تواصل اإلدمان عليه قابلية لدى اجلمهور يف تقبل ما 
يعرض من صور وأخيلة كواقع. فما يوحي به التلفزيون على أنه 

»الواقع« يتحول إىل واقع يف أذهان املدمنني املتلقني...
إن سحر التلفزيون )والفيديو بطبيعة احلال( يفوق تأثري أي اداة 
اعالمية أخرى خصوصا مع التطور يف فنون العرض واستخدام 
املؤثرات السينمائية وها هي أفالم )3D( احلديثة اليت سيطرت على 
عقول األطفال حيث االتقان الفين واإلبهار البصري والشخصيات 
اجلديدة املذهلة. ان التأثري الرتبوي للتلفزيون على الطفل يعتمد 
فيها  الضمنية  والرسالة  الطفل  يشاهدها  اليت  املادة  نوعية  على 

ومدى تفاعل األطفال معها وحديثهم عن شخصياتها. 
وثقايف  معريف  إبهار  اىل  الوقت  مع  يتحول  البصري  االبهار  إن 
جيعل الطفل يتقبل جل ما يصاحب املادة التلفزيونية من توجيهات 

وسلوكيات 

االتصال  نظرية  سياق  من  فكريًا  موضوعًا  البديل  اإلعالم 
املضادة  الثقافة  ألطروحات  فكري  امتداد  وهو  احلديث 
بكونها جمموعة من القيم واملبادئ ذات النسق املضاد للنظام 

السياسي واالقتصادي القائم. 
هو  املواطن  قبل صحافة  من  السائد  اإلعالم  وسائل  نقد  إن 
على  اإلعالم  وسائل  وهيمنة  الدميقراطية  حال  لنقد  مقدمة 
السياسي  العمومي وخضوعها إىل جمموعات الضغط  اجملال 
واالقتصادي وإعطاء املواطن حقه يف احلصول على املعلومات 
الضرورية لصياغة مستقبله تعترب هذه قضايا خالفية ملا هلا من 

تأثري على موضوع احلرية يف النظام السياسي)1(.
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- أ.م.د سعد سلمان املشهداني: الصحافة العربية والدولية )املفهوم، 
اخلصائص، املشاكل، النماذج، االجتاهات(، اإلمارات العربية املتحدة، 
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كثري من الناس يعتقدون أن تناول فيتام� 
)ج( يوقف ن�الت ال�د� على الرغم من أنه ال 
يوجد دليل علمي على ذلك. وعموما ف�نه لن 
من  للوقاية  سواء  فيتام�)ج(  تناول  يؤذيك 
تتعد�  أال  بشر�  لعالجها  أو  ال�د�  ن�الت 

ا�رعة اليومية مقدار �جرامات.

للجروح�  ا�راحية  الغر�  إجراء  فائدة 
من  تقلل  أنها  الن�يف�  وقف  إىل  باإل�افة 

�هور الندب بعد االلت�ام.

احر� يوميا على تناول قدر وفري من األلياف 
واحلبوب  والفاكهة  )اخلضروات  الغذائية 
على  وتساعد  اإلمساك�  تقاوم  ألنها  الكاملة( 
الكوليستريول�  من  وتقلل  البواسري�  �فيف 
السكر  مستــــــــــــــو�  �ب�  على  وتساعــــــــــــد 

)ا�لوكو�( بالدم.

إذا كنت تعان� من ا�فا� الو�ن� وعصبية 
�ائدة وسخونة با�سم ال م�ر هلا� وغ�ارة يف 
العر� فمن ا�تمل جدا وجود �يادة يف نشا� 
الغدة الدرقية علما بأن هذا اخللل �د� ب� 

النساء أكثر من الرجال.

وا�ها�  قاتل  دواء  هلا  لي�  الفريوسات 
العدو�  ملقاومة  الوحيدة  وسيلتنا  هو  املناعي 
بها.. وحتى تقوي من كفاءة جها�ك املناعي 
إحر� على أخذ قدر كاف من ساعات النوم 
يوميا�� وتناول غذاء صحي متكامل يف عناصر� 

الغذائية�  و�نب اإلجهاد النفسي.

عدم إخراج البول ملدة )��( ساعة عالمة طبية 
مهمة ال ينبغي السكوت عليها.

أنت تعرف جيدا أن التدخ� له أ�رار عديدة� 
لكنك قد ال تعرف أن التدخ� يضر كذلك 
بصحة وسالمة ا�لد� فالتدخ� يساعد على 
وشحوبها�  البشرة  وانطفاء  التجاعيد  �هور 
غري  من  سنا  أك�  عادة  يبدو  فاملدخن  ولذا 

املدخن �ن هم يف نف� العمر.

يساعد  الشم�  الشعة  التعر�  يف  اإلفرا� 
على �هور التجاعيد و�علك بالتالي تبدو 

أك� سنا� �ا أنت عليه.

نصائح طبية
عوامل نجاح النظام الغذائي فيتامني 

)ج( 
والربد:

لتقليل 
ظهور الندب

للوقاية من 
اإلمساك

عالمات 
زيادة 

نشاط الغدة 
الدرقية 

لتقوية 
مناعتك

عالمة طبية 
مهمة

التدخني 
عدو لدود 
لبشرتك

للوقاية من 
التجاعيد 

املبكرة

للحفاظ على رشاقتك لألبد جيب االلتزام مبا يلي: 
1- تناول الطعام عند اإلحساس باجلوع فقط. حنن قوم ال 

نأكل حتى جنوع.
2- عدم تناول الطعام بني الوجبات إال إذا شعرت باجلوع 

احلقيقي وقبلها كأسني من املاء.
3- جيب تناول الوجبة بالطريقة اآلتية )قبل الثالث وجبات 
تناول كوب ليمون بالكمون أو ماء بالليمون واخلل نقاط 
ثم  بالفاكهة  تبدأ  أن  جيب  الوجبة  تناول  وعند  بسيطة( 

اخلضار والسلطة ثم اللحوم أو الربوتينات ثم النشويات.
4- تناول أكرب قدر ممكن من الطعام يف صورته الطازجة. 
باجلوع ميكن  الشعور  وعند  املاء  اإلكثار من شرب   -5

تناول اخلضروات الطازجة أو الفواكه.
وتتبيل  باخلضروات  واالهتمام  املائدة  وتزيني  ترتيب   -6
التوابل حارقة  الطعام بالتوابل والبهارات الصحية وخاصة 

الدهون.
وعدم  بالنظام  االلتزام  جيب  للمطاعم  الذهاب  عند   -7
األكل مباشرة عند الشعور باجلوع نبدء باملاء واخلضروات 

أو الفواكه 
8- االبتعاد عن املعلبات واملعجنات والوجبات اجلاهزة.

9- عدم تناول األمساك واللحوم معًا أو مع الدجاج وكذلك 
األجبان واللحوم. 

10- عدم تناول الزبد واملربى والكاتشاب والعصائر وأيضا 
العلكة )اللبان( ألنها من فواتح الشهية.

11- االبتعاد عن احللويات والثالجة وخاصة يف الليل وعند 
السهر واستبدهلا خبضروات وفواكه.

السيارة  واالستغناء عن  الرياضي  والتمرين  12- احلركة 
استخدام  وعدم  السالمل  وصعود  القريبة  اخلروجات  يف 
واالستغناء  بنفسك  اخلاصة  األشياء  وقضاء  الرميوت 
وإجراء  طويلة  لفرتات  النوم  وعدم  اآلخرين  مساعدة  عن 

الفحوص واملتابعة من أهم األمور.
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فأسبابها  نقاش:  موضوع  هو  الرقبة  أوجاع  تسمية  إن 
اجلسدية والنفسية معًا جتعلها تندرج يف إطار الصداع ذي 
املنشأ النفسي بالنسبة إىل البعض. أما بالنسبة إىل آخرين، 
فإن تأثريها يف اجلسم جيعلها تندرج يف إطار )أمل الظهر( 

باملعنى الواسع للكلمة.
التقاء  عند  اآلالم  هذه  موقع  فإن  أمر  من  يكن  مهما 
الرقبة  مؤخرة  مستوى  عند  الفقري  والعمود  اجلمجمة 
آالم  فئة  حتت  منطقيا  تنضوي  جتعلها  ظهورها  وشروط 

الرأس النفسية املنشأ.
إنها  معّينة:  الرقبة خصائص  مستوى  عند  الفقري  للعمود 
بنية سريعة العطب مؤلفة من سبع فقرات مكّدسة الواحدة 
فوق األخرى. وتتمّيز هذه البنية بقدرة كبرية على احلركة 
فتسمح بذلك للرقبة بالقيام حبركات خمتلفة، أضف إىل 
أنها حتمل باستمرار ثقل الرأس علمًا أن العضالت احمليطة 
اليت  املفاصل  نسبيًا، وخبالف  رقيقة  غالبًا  بالفقرات هي 
والكاحلني...،  والركبتني  الوركني  مثل  اجلسم،  حتمل 
أثناء  أبدًا  يرتاح  ال  الرقبة  منطقة  الفقري يف  العمود  فإن 

النهار.
احلّساسة  العناصر  من  العديد  الرقبة  بفقرات  حييط 
النظر عن املفاصل بني  وخترتقه شرايني وأعصاب، بغض 

نتناوله من طعام منذ صغرنا ومرورًا مبراحل  إن كل ما 
أثر دائم وعميق على صحتنا ومقاومتنا  له  العمر املختلفة 

لألمراض وشيخوختنا.
فالطعام يتكون من مواد كيميائية معقدة للغاية تدخل إىل 

اخلاليا لتغري من تركيبها وحتدد طبيعة نشاطها.
فاألطعمة مبثابة مواد ذات طبيعة دوائية فعالة وتتحكم يف 
سلوك خاليا اجلسم وميكننا عن طريق ما نزود به خاليانا 
من أطعمة أن جنعل من هذه اخلاليا حصونًا منيعة حتتشد 
من مضادات األكسدة اليت تقاوم ما يسببه الزمن وعزوات 
الشقوق األيونية احلرة من أضرار، وتعترب تلك األضرار هي 
فقد  هلا  املصاحبة  واألمراض  للشيخوخة  الرئيس  السبب 
األكسدة مما  مضادات  إىل  تفتقر  بأطعمة  خاليانا  نزود 
يسمح مبهامجة خاليا أجسامنا وحدوث أضرار مجة هلا، 
االحتفاظ حبيوتنا، فشيخوخة خاليانا  فرصتنا يف  وضياع 

جمتمعة تسبب شيخوخة أجسامنا.
كبرية  بدرجة  للشيخوخة  خاليانا  تعرض  سرعة  وتعتمد 
أو  األكسدة  مبضادات  غنية  بأطعمة  إما  إمدادها  على 
احلرة،  األيونية  بالشقوق  ومتتلئ  إليها،  تفتقر  بأطعمة 

الفقرات والعضالت، ويفّسر هذا كثرة املشاكل الصغرية 
اليت تطال فقرات الرقبة، وال سّيما يف اجلزء األعلى منها، 
وتأثريها املسّبب لآلالم يف مؤّخرة الرقبة وقاعدة اجلمجمة، 
وغالبًا ما تعود هذه النوبات إىل اجتماع الضغط النفسي مع 

)نقطة ضعف( ميكانيكية )حركية(
املصدر/ 120نصيحة ألوجاع الرأس

وحتتوي مجيع اخلضروات والفواكه على كميات هائلة 
من مضادات األكسدة، فال يوجد ما حيافظ على شباب 
وحيوية اخلاليا وقدرتها على مقاومة األمراض مثل تناول 
املواد  أقوى  من  فهي  واخلضروات  الفواكه  من  الكثري 

املقاومة للوهن واألمراض املصحابة للشيخوخة.
املصدر/سؤال وجواب يف طب االعشاب

تعرّفوا إىل أوجاع الرقبة

أطعمة فعالة ملقاومة الشيخوخة؟

alwelayh.com
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حديث يف مجلس ثقايف

رجال مهنيون

مسجد صعصعة بن صوحان

إعداد:

أرشد رؤوف قسام

شاهد على التاريخ



إن اجملالس األدبية يف النجف األشرف هلا دور كبري يف تفعيل  احلراك الثقايف وتنشيطه يف املدينة، 
وهي تتمّيز بأنها جامعة  لألماسي الشعرّية، والقصصّية ،والندوات، واحملاضرات،  وحبضور متميز أيضا 
من حيث تنوع الشخصيات من مرتادي هذه اجملالس األدبية وحضارها فيتنوع بني عشاق هلذه اجملالس 
والكاسب يف خمتلف  والتاجر  واإلعالمي  والفنان  األكادميي  فنجد  واألدبي  الثقايف  بالشأن  ومهتمني 
اجملاالت، فتسودها العفوّية والعمومية يف الغالب من حيث اإلعداد والدعوات، ولذلك جندها تّتخذ شكل 
بإلقاء  التقليدّية ولكنها سرعان ما تأخذ  شكل التخصص واحلرفية ما إن ينطلق احملاضر  اجللسة 
منذ  واظبت  وقد  إلقاء احملاضرة،  بعد  للحضور  واملداخالت  املناقشات  تبدأ  عندما  حماضرته وكذلك 
سنوات على حضور أغلب اجملالس اليت تقام يف النجف األشرف  خصوصا وشاركت يف تقديم العديد منها 
كما حضرت العديد من اجملالس خارج مدينيت النجف االشرف، وقد التقيت بالعديد من الشخصّيات 
األكادميّية، واإلعالمّية وكذلك فنانني وأدباء وشعراء عراقيني ومن بعض 
اليت  العربّية، وقد وجدت هذه اجملالس صورة من صور اجملتمع  الدول 
جتّسد  مظاهر الثقافة واألدب والعلم، والرزانة، والوقار وكرم الضيافة 
جمتمعة يف إطار واحد ويف جّو يسوده الوئام، واالحرتام املتبادل ..  فاجملالس 
األدبّية شأنها يف ذلك شأن كل اجملالس اإلجتماعية األخرى من حيث 
النجف االشرف...   بها يف  املعمول  واألخالقيات اجملتمعية  النظم  مراعاة 
ويف البداية يبدأ مدير اجللسة بالرتحيب باحلضور وبالتعريف باحملاضرة 
تفتتح اجللسة  وأحيانا   الذاتية،  واحملاضر مع ذكر جوانب من سريته 
قبيل احملاضرة جبلسة شعرية خمتارة لتناسب احلدث بتاريخ إنعقاد تلك 
العامة  املناسبات  والتواصل مع  املواكبة  نوع من  لتضفي عليها  اجللسة 
واخلاصة باجملتمع واملدينة... وبعد ذلك تبدأ احملاضرة، يلقيها احملاضر 
إما ارجتاال أو قراءة مع إستخدام أساليب توضيحية كلما استلزم األمر 
ذلك... ويف نهاية احملاضرة يطلب مدير اجللسة من احلاضرين املشاركة 
إما بسؤال أو تعليق مع مراعاة الوقت وأهمية املشاركة فيتم البدء من 
واملناقشات، وتتخّلل ذلك   التعليقات،  تتواىل  ثّم  الغالب   املنصة يف  ميني 
العديد من الطروحات اليت تضيف للمحاضرة  معلومات وفوائد كثرية 
... وبعدها خيتم مدير اجللسة بشكر احملاضر والضيوف  ويقدم صاحب 
اجمللس هدية تذكارية للمحاضر يف نهاية كّل جملس مع أخذ صورة 
نظما  للمجلس  أن  هو  ايضا  ذكره  اجلدير  ومن   .. تذكارية  مجاعية 
وأسساه، وضوابط يتوّجب على حضور اجمللس مراعاتها، ومن بينها:أن 
يلتزم اجلميع باإلنصات، واالستماع عندما تبدأ احملاضرة وكذلك عندما 
يتحّدث أحد احلضور يف املناقشة، و جيب أن ال  يدار حوار جانيب بني 
احلضور، ومن يرغب يف االّتصال هاتفّيا، أو الرّد على اّتصال ورّد إليه، فمن الواجب ان  يذهب خارج 
اجمللس، كي ال يشّوش على اآلخرين، والجيب االستئذان باإلنصراف يف أثناء إنعقاد اجللسة أي قبل 
اخلتام حتى ال ينشغل احلضور بذلك، ومن ضوابط وأخالقيات اجمللس يف فقرة التعليقات واملناقشة فال 
جيوز تناول مواضيع أخرى خارجة عن صلب املوضوع كما ال جيوز املداخلة على مداخلة احد احلضور 
حتى نتجنب النقاشات اجلانبية اليت ال ختدم املوضوع   بل نريد الرتكيز على موضوع املناقشة املطروح 
وإثراءه بأكرب قدر من املعلومات خدمة للمشهد الثقايف، وإن اإللتزام بضوابط صحيحة للمجالس األدبية  
تنتج مواضيع بفكر جديد وبرؤية حديثة ترفد احلياة الثقافّية واألدبية والعلمية للمجتمع عموما وبالتالي 

حتقق اهلدف املنشود من انعقادها واهلل ولي التوفيق..

يف مجلس ثقايف حديث
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هناك شخصيات ترتك أثرا ال ميكن تناسيه أو اغفاله مهما متر السنوات
 وذلك لكون أثر تلك الشخصية حمفور يف ذاكرة اإلنسانية ويف ضمري الناس أليت تتلمس 
اليد الرحيمة فوق األمل والوجع... ويف ذاكرة النجف األشرف الكثري من تلك الشخوص ومنها 
ما نتذكرها يف هذا العدد هو الدكتور حممد السيد مرتضى جنف احلسيين طبيب األسنان 
املشهور رمحه اهلل. ولد الدكتور السيد حممد يف النجف االشرف يف حملة احلويش سنة 1937  
ونشأ يف أسرة علوية علمية ودينية وقد درس يف مدارس النجف االشرف وحضر جمالسها حتى 
 .. عام 1965-1964  دورة  األسنان  بغداد وخترج من كلية طب  اجلامعية يف  دراسته  أكمل 
اخنرط يف جمال العمل الوظيفي الطيب ليتسلسل وضيفيا حتى وصل مديرا لصحة يف النجف 
االشرف يف سبعينيات القرن املاضي..وقد كانت له مساهمة فاعلة بل هو من األوائل الذين 
وضعوا اللبنة األساسية يف إنشاء كلية طب الكوفة وافتتاحها وقد أشرف بشكل مباشر على 
تأسيسها وكان هو من أقرتح مكانها األول لتكون بناية قصر امللك على كورنيش الكوفة 
موقعا هلا فكان اقرتاحا مالئما ومت ذلك فعال... وقد عرف عن الدكتور حممد مرتضى جنف 
بدماثة أخالقه وحسن سريته والتزامه بشرف املهنة وأخالقيات العمل الوظيفي والطيب وكان 
مراعيا حلقوق أهلل يف أنصاف الناس يف كل موقع ومسلك شغله وعرف عنه بألتزامه الديين 
واحرتامه لكل األعراف والقوانني والنظم.. لقد تعرض الدكتور حممد مرتضى جنف كثريا 
ملضايقات النظام السابق وبشتى احلجج حتى مت اعتقاله يف عام 1985 كما وسحبت منه اجازة 
وفاعال يف  بارزا  دورا  له  املنحل.. كما وكان  الثورة  قيادة  من جملس  بقرار  الطب  ممارسة 
انتفاضة عام1991 حيث كلف من قبل مساحة السيد اخلوئي رمحه أهلل يف إدارة امللف الصحي 
يف احملافظة فقام بالواجب وأخذ بتوفري العالجات لكل اجلرحى واملصابني يف اإلنتفاضة وأشرف 
العديد من  الطبية... اسس  املهن  وذوي  على معاجلتهم بشكل كامل ومعه عدد من األطباء 
اجلمعيات واملؤسسات اخلريية ملعاجلة األمراض املستعصية وتوفري العالجات الالزمة والضرورية 
هلم يشاركه يف ذلك خرية  األطباء يف إجناز املهمة..وقد عرف عنه رمحة أهلل عليه انه مسارع 
يف قضاء حوائج الناس الطبية واالجتماعية وكان له حضور دائم ويف أغلب احملافل واملناسبات 
حتى لبى نداء ربه يف 4مجادي األوىل سنة 1440 واملصادف يف 11 يناير2019... وبذلك فقدت 
األوساط اإلجتماعية النجفية عامة والطبية على وجه اخلصوص رمزا وعلما جنفيا خفاقا فرمحه 

أهلل وأسكنه فسيح جناته.

الدكتور محمد مرتضى نجف
رجال مهنيون



مسجد صعصعة بن صوحان
شاهد على التاريخ

  أرشد رؤوف القسام 

السهلة  مسجد  إىل  تتوجه  عندما 
وانت قادم من مسجد الكوفة ستنشد 
وقداسة  بهيبة  شاخص  ملسجــد 
وكما  الجميل  املعماري  بشكله  ويتميز 
فتجليات  اإلعمار  حديث  أنه  يبدو 
الحداثة واضحة على تصميمه املعماري 
....إنه  باملضمون  والألئـــق  األنيق 
العبدي  صوحان  بن  صعصعة  مسجد 

أو جامع صعصعة بن صوحان ... 
وكانت  السهلة  منطقة  املسجد يف  يقع 
الكوفة  أحياء  من  تعترب  السابق  يف 
القدمية اليت كانت سكنا لعامة الناس 
من أهل الكوفة وقت ذاك وهذا املسجد 
اجلليــل  للصحابي  بيتـا  كان  باألساس 
وكان   .. العبدي  صوحان  بن  صعصعة 
الصحابة  من  صوحان  بن  صعصعة 
ألمري  الصحابة  خلص  من  بل  األجالء 
املؤمنني علي بن أبي طالب )عليه السالم( 
عهد  يف  صيب  وهو  اإلسالم  دخل  وقد 
وآله(  عليه  اهلل  )صلى  األكرم  الرسول 
كان   .... اسالمهم  حسن  اللذيـن  ومن 
صعصعة رضوان اهلل تعاىل عليه صحابيا 
بليغا  القدر وخطيبا  فاضال وعاملا جليل 
العرب كما كان  سادات  أفصح  ومن 
مسجد  يرتاد  ومصليا  زاهدا  عابدا 
الكوفة دوما ومع ذلك أقام له حمرابا 
للصالة  مسجدا  منه  متخذا  بيتــه  يف 
تعاىل  والعبادة وكما كان رضوان اهلل 
عنه عابدا ناسكا كان شجاعا مغوارا 
وبطال فذا فقد عرف احلق واتبعه ومال 
ومال  فاجتنبه  الباطل  عرف  وقد  إليــه 
احلربية  الوقائع  أغلب  شهد  لذلك  عنه 
السالم(  )عليه  املؤمنني  أمري  اإلمام   مع 
)عليه  عليا  اإلمام  بأن  األكيدة  ملعرفته 

السالم( دوما على حق ..
وقد شاركه يف ذلك أخواه زيد وسيحان 
)صيحان(، فإذن هم من عائلة جبلت على 
طهر  من  وشربت  والعقيدة  احلق  نصرة 
اإلميان لذلك كان موقفها شجاعا حقا 
شجاعتـه  تثبـت  اليت  الروايات  ومن   ...
وقوة بأســه يف نصرة إمامه أنه شهد مع 
أمري املؤمنني )عليه السالم( صفني وقد 
املهمة يف  الكراديـس  بعض  على  أمــره 
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مناجزة العدو ضمن جيشه وهذا ما يدل على عقليته 
اهلل  رضوان  حيث كان  اجلمة  وشجاعته  القتالية 
تعاىل عليه من أصحاب اخلطط يف الكوفة .. .. 
وقد شهد كذلك واقعة اجلمل وقـد خاض غمارها 
مع أمري املؤمنني )عليه السالم( هو وأخواه سيحان 
وزيد  وقد كان سيحان )صيحان( هو اخلطيب قبل 
صعصعة وكان حامال للواء فاستشهد رضوان اهلل 
تعاىل عليه فأخذ  منـه الراية أخوه زيد ثم استشهد 
هو اآلخر رضوان اهلل تعاىل عليه فأخذ الراية منه 
صعصعة )رض( وقاتل قتال األبطال ... وقد مدحه 
موقف  من  أكثر  يف  السالم(  )عليه  املؤمنني  أمري 
وعن فصاحتــه قال أمري املؤمنني )عليه السالم( يف 
مجلـة كالمـه مادحا لـه : )هذا اخلطيب الشحشح( 
البليغ املاضي  )نهج البالغة :ج58/4( أي اخلطيب 
يف خطبته فكفاه فخرا أن يثين عليه سيد البلغاء 

والفصحاء ويشيد مبهارته وفصاحة لسانه .. 
عن ابن نباته قال : خرجنا مع أمري املؤمنني عليه 
السالم حتى انتهينا إىل صعصعة بن صوحان فإذا 
هو على فراشه، فلما رأى عليا عليه السالم خف 
له، فقال له علي عليه السالم : ال تتخذن زيارتنا 
املؤمنني  أمري  يا  : ال  قال  إياك فخرا على قومك، 
ولكن ذخرا وأجرا، فقال له : واهلل ما كنت  إال 
خفيف املؤنة، كثري املعونة ، فقال صعصعة : وأنت 
واهلل يا أمري املؤمنني ما علمتك إال أنك باهلل لعليم، 
وأن اهلل يف عينك لعظيم وأنك يف كتاب اهلل لعلي 
حكيم، وأنك باملؤمنني رؤوف رحيم .) حبار األنوار 

: ج 23 / 211(
السالم(  )عليه  املؤمنني  أمري  ملا أحلد  الراوي:  قال 
العبدي رضي اهلل عنه  بن صوحان  وقف صعصعة 
على القرب، ووضع إحدى يديه على فؤاده واألخرى 
قد أخذ بها الرتاب ويضرب به رأسه، ثم قال: بأبي 
يا  لك  هنيئا  قال:  ثم  املؤمنني،  أمري  يا  وأمي  أنت 
صربك،  وقوي  مولدك،  طاب  فلقد  احلسن،  أبا 
ورحبت جتارتك،  برأيك،  وظفرت  جهادك،  وعظم 
ببشارته،  اهلل  فتلقاك  خالقك،  على  وقدمت 
وحفتك مالئكته، واستقررت يف جوار املصطفى، 
أخيك  بدرجة  وحلقت  جبواره،  اهلل  فأكرمك 
املصطفى، وشربت بكأسه األوفى، فاسأل اهلل أن 
مين علينا باقتفائنا أثرك والعمل بسريتك، واملواالة 
ألوليائك، واملعاداة ألعدائك، وأن حيشرنا يف زمرة 
ما  وأدركت  أحد،  ينله  ما مل  نلت  فقد  أوليائك، 
مل يدركه أحد، وجاهدت يف سبيل ربك بني يدي 
 42 :ج  األنوار  جهاده...)حبار  املصطفى حق  أخيك 

)296/
وقد كانت وفاته يف الكوفة حوالي سنة 70هجرية 
الكوفة  من  نفي  قد  أنه  الروايات  بعض  وتذكر 
يف زمن معاوية على يد املغرية إىل جزيرة حبرينية 
وقد مات فيها ودفن هناك، أما عن موقع املسجد 

اليوم الذي يقع يف الكوفة  وهو 
ويعترب  السهلة  مسجد  قرب 
مبسجد  امللحقة  املساجد  من 
زرته  وقد  املعظم  الكوفة 
مجالية  وشاهدت  مؤخرا 
الناضر  تسر  اليت  املسجد 
حقيقة حيث الطراز اإلسالمي 
اجلميل ويتميز بقبابه الست 
تتوسط  كبرية  فواحدة 
به  حتيط  والبقية  املسجد 
الرائعة  املأذنة  مشوخ  مع 
املعماري  تصميمها  يف 
املسجد  وباحة  اجلميل، 

مجيلة جدا بسقوفها املرتفعة وحمرابها 
اإلسالمية  بالزخارف  املنقوش  اجلميل 
منفصالن  مدخالن  للمسجد  اجلميلة، 
كما  للرجال  واآلخر  للنساء  أحدهما 
أن للمسجد أكثر من منظور فيمكن 
جانب  من  أكثر  من  مشاهدته 
وتنبعث  بهيا  واضحا  فيه  ويكون 
وهنا  واخلشوع  القداسة  عبقات  منه 
املنطقة  أن  إىل  اإلشارة  من  البد 
اجملاورة للمسجد حباجة إىل اهتمام 
الطريق  تنظيم  حيث  من  أكثر 
اليت  املنطقة   وباخلصوص  مروريا 
األوسط  الفرات  مستشفى  باجتاه  
مسجد  باجتاه  اليت  تلك  وكذلك 
تشهد  أنها  حيث  املعظم  السهلة 
تنظيم  اىل  حباجة  ازدحاما  دوما 

مروري الئق.. وكذلك األرصفة 
حيث  من  تأهيل  اىل  حباجة 
وزراعة  وتشجري  النظافة 
حتى  للمقام  اجملاورة  الساحة 
للزائرين  مناسبة  أجواء  توفر 
املقام  ومرتادي  واملصلني 
لينعم اجلميع بأوقات إميانية 
راقية برقي املكان وعبقاته 
سرية  من  املاضي  وذاكرة 
أولئك األفذاذ من الصحابة 
الرسول  لسرية  والتابعني 
)صلى  حممد  األعظم 
وكذلك  وآله(  عليه  اهلل 

أمثال  من  السالم(  )عليه  املؤمنني  أمري  صحابة 
على  فسالم  العبدي  أوالد صوحان  وزيد  صعصعة 
طالب  أبي  بن  علي  أملؤمنني  أمري  اإلمام  أصحاب 
)عليه السالم( فحقا صحبته سعادة وجناة يف الدنيا 

واألخرى .
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هي امرأة من قوم )جديس( كانت تبصر الشيء من مسري ثالثة أيام، وذات يوم قتل قوم 
)جديس( رجال يدعى )طمس( فقام رجل من قومه إىل )حسان بن تبع( سيد محري.. يرغبه 
يف االنتقام.. على أن تكون الغنائم من نصيبه، فجهز حسان جيشا وسار إىل )جديس(.. 
وكان يعلم أن فيهم زرقاء اليمامة سوف تبصرهم على مسرية ثالثة أيام عندها يستعدون 
وقومها،  زرقاء  ليضلل  بها  أن حيمل كل رجل من رجاله شجرة يسترت  فأمر  ملالقاتهم.. 
وعندما رأتهم زرقاء اليمامة على مسري ثالثة ليال قالت هلم: يا قوم قد أتتكم الشجر.. أو 

أتتكم محري فلم يصدقوها.. ومل يستعدوا فأتاهم حسان صباحا فاجتاحهم.

تعد صفة مداراة الناس من أهم القواعد اليت دانت هلا األنظمة اإلجتماعية باألهمية، ألنها عماد من 
أعمدة التواصل اإلجتماعي القائم على اخللق احلسن وحسن التدبري، فاملداراة جملبة للمحبة والتآلف، 
على عكس اخلشونة واحلّدة يف التعامل يف جماالت احلياة كافة، لذا كانت مداراة الناس من أبرز 

معامل احلضارة والثقافة اليت تفتخر بها اجملتمعات اإلنسانية الناضجة.
والدين اإلسالمي بوصفه النظام األمثل للحضارة اإلنسانية، جعل من أولوياته مسألة مداراة الناس، لذلك 
فقد أكد الرسول)صلى اهلل عليه وآله( وأهل بيته)عليهم السالم( بوساطة سلوكهم األمثل وأقواهلم 

النورانية على هذا األمر املهم.
جاء عن رسول اهلل)صلى اهلل عليه وآله( قوله: )أمرني ربي مبداراة الناس كما أمرني بأداء الفرائض( 

األمالي:481 

أب�صُر من� زرقاء اليمامة  

مداراة الناس نصف اإلميان

طائر )القطرس( الرحالة الذي يعيش يف احمليطات اجلنوبية له 
أطول باع جناح – املسافة من أقصى اجلناح األمين إىل أقصى 
اجلناح األيسر- إذ لديه جناحان طويالن ورفيعان ميكن أن 
اآلخر،  نهاية  إىل  جناح  بداية  من  أمتار   )3( طوهلما  يتعدى 
ويساعده هذان اجلناحان على االنطالق ملسافات هائلة مبجهود 
الفخمة ال ميكنها أن تطري  عضلي بسيط، إن هذه الطيور 
لألعلى بسهولة كبرية لذلك تدفع نفسها يف التيارات العليا 
من اهلواء من أعشاشها املبنية على قمم املنحدرات الصخرية 
يأتي لقلق )أبي سعن( يف املرتبة الثانية بعد القطرس : حيث 

يبلغ باع جناحه )3( أمتار تقريبًا. 

ما ال تعرفه عن طائر )القطرس(
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وتأتي الحقائق العلمية في عصور تقدم العلم لتؤكد الحقائق القرآنية. 
لقد أكد العلماء أن المخلوقات البشرية أغلبها ماء إذ 60% -70% من وزن جسم 
اإلنسان ماء، ويبلغ متوسط هذا المقداء في الذكر البالغ حوالي  45كيلو جراماً، 
أن  حين  في  الماء،  من  20%منها  حوالي  يتكون  تبدوا صلبة  التي  العظام  حتى 

بالزما الدم وهو سائل الحياة حوالي 95% منها ماء.
هذا البحر من الماء في جسم اإلنسان يتدفق خالل األوعية الدموية، هذا بالنسبة 
لإلنسان البالغ أما الجنين فإن معظم جسمه ماء، والطفل أيضا معظم جسمه ماء 
أربعة منها ماء، وكلما  فإن  إذا كان يزن خمسة كيلو جرامات  الرضيع  فالطفل 
كبر الجسم قلت نسبة الماء فيه شيئا فشيئاً حتى يصير في جسم اإلنسان البالغ نحو 

الثلثين من وزنه ماء.
وهكذا تتعانق الحقيقة العلمية مع الحقيقة الدينية لتأكيد أن خلق اإلنسان كان من 
الماء وكذلك كان خلق سائر الكائنات، وأن الماء باق في األحياء كي تستمر لها 

الحياة وتضمن البقاء.

العلم يؤكد احلقيقة

التخويف سبب للرسوب يف االمتحانات

باحثون  عليها  أشرف  حديثة،  دراسة  أظهرت 
تأتي  قد  التخويف  تكتيكات  أن  بريطانيون 
للطالب عند خضوعهم  بالنسبة  بنتائج عكسية 

لالمتحانات النهائية.
ومشلت الدراسة 347 طالبا، وكان متوسط سنهم 
15 سنة يف اململكة املتحدة، الذين مكثوا يف 
برنامج الدراسة ملدة 18 شهرا المتحان اضطروا 
إىل اختاذه لنيل شهادة معينة، أي ما يعادل شهادة 
تلقى  وقد  املتحدة,  الواليات  يف  الثانوية  الدراسة 
من  السلبية  والرسائل  املشجعة  الرسائل  الطالب 

معلميهم قبل االمتحان.
مثال على رسالة التخويف: إذا فشلت يف االمتحان، 
ال تكون قادرا على احلصول على وظيفة جيدة أو 

الذهاب إىل كلية حتتاج إىل العمل اجلاد.
)مشجعة(:  النجاح  على  تركز  رسالة  على  مثال 
االمتحان هو مهم حقًا، حيث أن معظم الوظائف 
تتطلب بذل جمهود، وإذا كنت تريد الذهاب إىل 
االمتحان  اجتياز  إىل  متميزة سوف حتتاج  كلية 

بتفوق«.
وأظهرت الدراسة أنه قد اخنفضت دوافع الطالب 
قبل  من  بالتهديد  لشعورهم  جيد،  بعمل  للقيام 
كما  الفشل،  على  تركز  اليت  املعلمني  رسائل 
تكتيكات  بسبب  االمتحان  درجات  اخنفضت 

اخلوف اليت يتبعونها.
وأوضح مؤلف الدراسة )ديفيد بوتوين(، من جامعة 
إيدج هيل يف النكشاير، إجنلرتا، أن املعلمني مل 
يكونوا على دراية واضحة ألفضل طريقة ممكنة 
لتحفيز الطالب إلجراء االمتحانات، ومل يكونوا 
على علم بكيفية تفسري الرسائل اليت ترسل إىل 
الطالب حول أهمية األداء اجليد يف االمتحانات.

وأضاف )بوتوين ( أن كل الرسائل تسلط الضوء 
السعي،  أسباب  وتوفري  اجلهد  بذل  أهمية  على 
وختتلف هذه الرسائل يف الرتكيز على إمكان 
النجاح يف حني أن اآلخرين يؤكدون على ضرورة 

جتنب الفشل.
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فائق الشمري

ْكَمَة َمن َيَشاء((  )) ُيؤِتي احْلِ
البقرة /269

املشّبه به هو أحد عناصر التشبيه األربعة )املشّبه، واملشّبه به، وأداة التشبيه، ووجه الشبه(،  وال شك أن 
املشّبه به يف أسلوب )التشبيه( هو األصل، ألن وجه الشبه فيه أقوى منه يف املشّبه، وال بد أن يكون مالئما 
للمشّبه به يف وجه الشبه املعترب، على أن اختيار املشّبه به املناسب للمشّبه هو من أسرار البيان اليت ال 

يهتدي إليها إال من رزقه اهلل فهما سليما، وذوقا عاليا.
وسنورد هنا حكمتني لسيد البلغاء  (عليه السالم) ونعلق على كل منهما مبا تيسر من معلومات حول سبب 
مُّ النَّاِقُع يِف َجْوِفَها، َيْهِوي  َها ، َوالسُّ ٌ َمسُّ يَِّة : َلنيِّ ْنَيا َكَمَثِل احْلَ اختيار املشّبه به ومالئمته للمشّبه: ))َمَثُل الدُّ

َذُرَها ُذو اللُّبِّ اْلَعاِقُل(()1(.. اِهُل ، َوحَيْ ِإَلْيَها اْلِغرُّ اجْلَ
املشّبه هنا هو )الدنيا( بزينتها ومغرياتها وعالقتها باإلنسان، واملشّبه به هو) احلية(، ووجه الشبه هو امللمس 
الناعم واخلديعة، حيث يقع يف الفخ اجلهلة من الناس من اللذين يقبلون عليها دون تعقل وبصرية وحذر، 

خبالف ذي اللب العاقل واملتفحص ملزالق الطريق.
ومن مجال هذا التشبيه دقة اختيار )املشّبه به( املؤدي للمعنى املراد منه يف املشّبه وهو )الدنيا(، حيث يرسم 
للسامع صورة حسية لكيان عظيم مرتامي األطراف على هيئة حية قاتلة بسمها الزعاف على عكس ما 

يوحي بها مظهرها اللني امللمس والزاهي األلوان.
ُزُن َذَهَبَك َوَوِرَقَك((.. ميثل اللسان واحدا  وقال »عليه السالم« يف حكمة أخرى: ))أْخُزْن ِلَساَنَك َكَما خَتْ
من اجلوارح اليت يوصي أئمة أهل البيت »عليهم السالم« حببسه وتقييده، ليأمن اإلنسان شره ويف ذلك 
يقول)عليه السالم(: ))َفُربَّ َكِلَمة َسَلَبْت ِنْعَمًة َوَجَلَبْت ِنْقَمًة((، فالكالم يف وثاق املرء مادام طي لسانه، 
ويكون يف وثاقه ساعة أطلق له العنان ، ويف هذا املعنى يقول إمام البلغاء )عليه السالم(: ))اْلَكاَلُم يِف 

َوَثاِقَك َما مَلْ َتَتَكلَّْم ِبِه، َفإَذا َتَكلَّْمَت ِبِه ِصْرَت يِف َوَثاِقِه((..
من هنا نرى اإلمام أمري املؤمنني)عليه السالم( كيف يشدد على حبس اللسان وخزنه كما خيزن املرء 
ذهبه وفضته، فكان املشّبه )اللسان( واملشبه به )الذهب والورق( مستخدما)الكاف( كأداة للتشبيه.. على 
أن براعة اختيار املشّبه به املناسب قد لعب دورا كبريا يف حتديد خماطر هذه اجلارحة، واملنافع املعنوية 

واملادية خبزنها، كما خيزن الذهب والفضة ويكونا عونا لإلنسان يف عثرات السبيل ومصاعب األيام.

بالغة من نهج البالغة

1- نهج البالغة.
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