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تعاني جمتمعاتنا بشكل عام من مشكلة يف التنظيم واالقتصاد على املستوى الفردي، 
يظهر ذلك على شكل استهانة وعدم اهتمام مبفردات يراها عموم الناس تافهة ال ينبغي 

االهتمام بها.
فكثري من الناس ال يرى االعتناء بالوقت على مستوى الدقائق وأرباع الساعة وأنصافها 
أمرا مهما فكم من شاب ال يستثمر هذه الفرتات ملا ينفع بعنوان )قتل الوقت( وكم من 
رجل ال يهتم باالقتصاد فيما يصرفه من موارد طبيعية لوفرتها بني يديه، كاملاء والوقود 
وأصناف من الغذاء وكم منا من اليهتم بصرف املال مببالغة يف الصرف ويعترب الذي 

حيسب حسابا له خبياًل او متعلقًا بالدنيا.
ولكننا ال نلتفت إىل أن إتالف املال أو غريه -وإن كان قلياًل- يف غري املطلوب يعد 
من اإلسراف، وإن األموال الكثرية ما هي إال مبالغ قليلة جتتمع وان حساب ما يكفي 
اإلنسان من مؤونته لتنظيم أسلوب إنفاقه ال يعد من طول األمل ما دام خاليًا من التعلق 

باملال لذاته. 
روي عن اإلمام الصادق )عليه السالم( أنه قال: )فأما سلمان رضي اهلل عنه فكان إذا 
أخذ عطاءه رفع منه قوته لسنته حتى حيضره عطاءه من قابل، فقيل له : يا أبا عبد 
اهلل، أنت يف زهدك تصنع هذا وإنك ال تدري لعلك متوت اليوم أو غدًا؟ فكان جوابه 
أن قال: ما لكم ال ترجون لي البقاء كما خفتم علي الفناء؟ أو ما علمتم يا جهلة أن 
النفس تلتاث على صاحبها إذا مل يكن هلا من العيش ما تعتمد عليه، فإذا هي أحرزت 

معيشتها أطمأنت(.
لذا صار لزاما أن نلتفت إىل تنظيم حياتنا االقتصادية، ونهيئ ميزانية تضع إنفاقنا يف 
مواضعه، فإن ذلك من حسن التقدير يف املعيشة، الذي عده اإلمام الباقر )عليه السالم( 
املعيشة  يف  التقدير  ثالث، حسن  املؤمن  عالمات  )من   : قال  حيث  املؤمن  من صفات 

والصرب على النائبة والتفقه يف الدين(.

حسن التقدير يف املعيشة

هيأة التحرير
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املؤمنني  أمري  بعثه  الذي  العهد  من  بتصرف  أخذت  الدستور  هذا  يف  املذكورة  النصوص   �
ه على مصر، وغريه من الكالم الوارد  )عليه السالم( إىل مالك األشرت رضوان ا� عليه حني وال�

عن أهل البيت )عليهم السالم(.



تصدر عن قسم اإلعالم / شعبة الصحافة

رئي�  التحرير

املشرف العام

مدير التحرير

احملررون

املصورون

التصميم واإلخراج الفين

التصحيح اللغوي

السالمة الفكرية

املراسلون

فائق عبد احلسني الشمري

رضوان صاحب رضا

عبد احلسن الشافعي

كرار الساري 

أسامة الياسري

عقـــيل الـــحلـو

علي الوائلي

ا�ار املشا�ي

صبــاح حســن الدجيــلـي
حيدر �يد الكريطي

بدري البدري

شعبة التبليغ الديين

رياض اخلزرجي
هاشم �مد الباججي

�ود الصراف
حيدر رزا� مشران

التوزيع والتواصل
ضياء رزا� مشران
علي عباس مهدي

10

12

االخبار

قسم النجــــارة يف العتبة العلوية أعمال متنوعة حبرفية عالية

فقه وقرآن

امَلدرسة الَغرويَّة

من وحي الوصي

خطيب الدمعة احلسينية السيد جابر أغائي

رجال حول املنرب

الدعــوة إىل احلجـاب نظرة معاصرة وفق املنظور القرآني

العتبة العلوية املقدسة ترعى املؤمتر الدولي حول )سالمة النص القرآني من 
خالل املصاحف املخطوطة( مبشاركة عربية وإسالمية

9

12

10

33
38

17

25
18

26

سكرتري التحرير
هشام أموري ناجي



رقم اإليداع يف دار الكتب والوثائق
يف  بغداد )�2��( للعام ���2م

رقم االعتماد يف نقابة الصحفيني 
العراقيني )��7( 

alwelayh.com

info@alwelayh.com

07700554172
07601854446

Mob:

إن� منـتسبـــي العتبــــــــة 
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بروح اخلدمـــــة وسوف 
ميضون قدمــــــا إن شاء 
ا� تعاىل على هـــــــــذا 
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اآلليات التخصصية يف العتبة العلوية جهود خدمية كبرية 
ِّـختلف مشاريع البنى التحتية واالستثمارية

قسم الكهرباء يف العتبة العلوية...جهود ميدانية وكفاءات 
شبابية لخدمة الحرم العلوي واِّـشاريع االستثمارية

العتبة العلوية... فيض القسيم ترفد السوق اِّـحلية بالثروة 
السمكية من خالل مشروع بمساحة ٧٠٠ دونم

معمل الخياطة يف العتبة العلوية...كوادر شبابية مهنية إلنتاجٍ وطني 
يضاهي اِّـستورد

شعبة اِّـتطوعني يف العتبة العلوية ترفد األقســــــــام 
باِّـجاميع التطوعية خدمة للمرقد العلوي والزائرين

اعداد:
شعبة األخبار ..

 وكالة الميزاب االخبارية



املؤتمر الدولي حول 
)سالمة النص القرآني 

من خالل املصاحف 
املخطوطة( بمشاركة 

عربية وإسالمية
املركز اخلربي

العتبة العلوية املقدسة ترعى 

الباحثني املختصني من مخسة دول على قاعة 
عمار بن ياسر.

جملس  عضـــــــــو  حتدث  املؤمتر  أهمية  وعن 
اإلعالم  قسم  رئيس  املقدسة  العتبة  إدارة 

مبركز  متمثلة  املقدسة  العلوية  العتبة  أطلقت 
الدولي  العلمي  مؤمترها  الكريم  القرآن 
االفرتاضي املوسوم بـ)سالمة النص القرآني من 
خالل املصاحف املخطوطة( مبشاركة خنبة من 
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أكادميية  من  ماركس  ميخائيل  الدكتور 
علي  واألستاذ  املانيا،  يف  براندنبورغ  برلني 

الصفار من العتبة العباسية املقدسة.
  وعن منهاج اجللسة األوىل من املؤمتر أضاف 
النجفي : افتتحت اجللسة بتالوة عطرة لقارئ 
هاني  السيد  املقدسة  العلوية  العتبة  ومؤذن 
العامة  األمانة  كلمة  تلتها  املوسوي،  صاحب 
فائق  األستاذ  ألقاها  املقدسة  العلوية  للعتبة 
املقدسة  العتبة  إدارة  جملس  عضو  الشمري 
الشروع  بعدها مت  فيها،  اإلعالم  ورئيس قسم 
عطفاي  علي  حممد  الدكتور  األستاذ  ببحث 
املوسوم بـ )طبقات املصاحف يف ميزان املوثوقية 
والرتجيح(، تاله حبث األستاذ الدكتور مسيح 
أمحد عثامنة املوسوم بـ)النص القرآني الشريف 
بني الصدور والسطور( واختتمت اجللسة ببحث 
األستاذ الدكتور إياد سامل السامرائي املوسوم 
بـ)حمفوظية النص القرآني من خالل املخطوطة 
ليدن( فيما ترأس اجللسة  القرآنية يف جامعة 
الدكتور  وقررها  اخلاقاني  حمسن  الدكتور 

سجاد العنبكي«.

بها  افتتح  له  كلمة  يف  الشمري  فائق  األستاذ 
املؤمتر ورحب فيها باملؤمترين، بقوله  »ال خيفى 
على اجلميع أمر حفظ القرآن الكريم، وكفى 
قال  حني  ذلك  على  دليال  وجل  عز  اهلل  بقول 
نزلنا  حنن  )إنا  احلكيم:  كتابه  حمكم  يف 
الذكر وإنا له حلافظون(، فالقرآن حمفوظ وال 
نور  أن تطفئ  الظالم  حُيرف مهما حاولت قوى 
نوره ولو  ) متم  بأيديها وأفواهها لكن اهلل  اهلل 
احلفظ  طريق  خطى  وعلى  الكافرون(،  كره 
متمثلة  املقدسة  العلوية  للعتبة  والتسديد كانت 
أبواب  والفكر،  بالقرآن  املهتمة  بأقسامها 
خدمة  الكامل  بالدعم  لقاءات  هكذا  لرفد 
للقرآن الكريم وحامل سره أمري املؤمنني )عليه 
السالم(، الذي أكد مرارًا وتكرارًا أن كتاب 
وبيت  لسانه  يعيا  ال  ناطق  أظهركم  بني   ( اهلل 
ال تهدم أركانه وعز ال تهزم أعوانه ، فنسعى 
بالقرآن  املتمثل  العز  هلذا  أعوانًا  نكون  أن 
واحملافل  هذا  يف حمفلكم  سيما  وال  الكريم 
املتنوعة اليت رعتها العتبة املقدسة وقدمت الدعم 
الكامل ونورت أفكار الكّتاب وأناملهم لوضع 
بصمة العز والشرف يف ُصحف الذين يتسابقون 
للكتابة من أجل القرآن الكريم مرة وبالقرب 

من أمري املؤمنني مرة أخرى.
وأكمل حديثه : إن األمانة العامة للعتبة العلوية 
بأهمية  إلميانها  املشاريع  هذه  تتبنى  املقدسة 
استنطاق  على  والعمل  العزيز،  اهلل  كتاب 
ولإلرث  التحريف،  من  سالمته  وعلى  مضامينه 
الذي متتلكه العتبة املقدسة يف خزانتها العلوية 
حنو  بعضها  عمر  جتاوز  اليت  املصاحف  من 

)1300( سنة .
شكره  كلمته  ختام  يف  الشمري  قدم  و  هذا 

للجهود املبذولة يف إقامة املؤمتر. 
الكريم  القرآن  مركز  رئيس  ذلك حتدث  إىل 
املؤمتر  أهداف  عن  النجفي  أمحد  الدكتور 
واملشاركني قائال : شارك فعاليات املؤمتر العلمي 
القرآني  النص  االفرتاضي حول )سالمة  الدولي 
من خالل املصاحف املخطوطة(كل من الباحثني 
األستاذ الدكتور حممد علي عطفاي من جامعة 
مسيح  الدكتور  واألستاذ  املغرب،  يف  القرويني 
أمحد عثامنة رئيس جلنة مراجعة املصاحف يف 
األردن، واألستاذ الدكتور أياد سامل السامرائي 
عميد كلية الرتبية يف جامعة سامراء، واألستاذ 
املساعد الدكتور محيد رضا مستفيد من جامعة 
آزاد يف اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية، واألستاذ 
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يعد قسم النجارة أحد األقسام املهمة يف العتبة 
احتياجات  بتغطيِة  يقوم  إذ  املقدسة  العلوية 
أقسام العتبة العلوية املقدسة من األثاث وأعمال 
النجارة كافة ، وحيظى القسم بأهمية كبرية 
من حيث رفـد االقتصاد الوطين واإلسهام يف 
بعد  البطالة  من  واحلد  احمللــي  املنتج  دعم 
حتقيِقه االكتفاء الذاتي، ومن ضـمن اجلهـود 
ما  تقديم كل  القسم  يقدمها  اليت  الكبرية 
تصميم  بوساطة  النجارة  عامل  يف  جديد  هو 
وتنفيذ خمتلف أنواع األثاث املنزلي واملكتيب 
 )MDF-HDF( ومادة  الصاج  خشب  من 
وبتقنيات لـ )CNC ( والليز وغريها من أنواع 
احلفر والنقوش والزخارف واإلسالمية كذلك 
تغليف ودومشة أنواع األثاث وفرش األرضيات 
جدران  وتغليف  الديكورات  أنواع  وعمل 

قسم النجــــارة يف العتبة العلوية

أعمال متنوعة 
بحرفية عالية
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القاعات اخلاصة وغريها من أعمال النجارة، كذلك  يقوم بتجهيز منتسيب 
التقسيط  بأنواع األثاث واألبواب مبختلف قياساتها  وبنظام  العلوية  العتبة 
وبأسعار مدعومة فضاًل عن رفد املؤسسات  احلكومية واألهلية  من األثاث 

اخلشيب  بأنواعه كافة.

اهلواتف : 07700553065 - 07435470174 - 07801123894
العنوان : احلولي - جماور السالمل الكهربائية - جممع الورش

خطوط االنتاج : صناعة األثاث اخلشيب املنزلي واملكتيب وصبغ األخشاب والدومشة
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األخرى.
 وعن طبيعة العمل: حتدث مسؤول الشعبة مصطفى حممد عبد 
الرضا قائال: تضم الشعبة  حنو مئة منتسب ضمن كادر قسم 
أساسيني،  حمورين  خالل  من  عملها  ويتمثل  اآلليات،  صيانة 
هما احملور اخلدمي واحملــــــــــــــــور االستثماري، وذلك من خالل 
)الكرين  بالرافعات  واملتمثلة  الشعبة  يف  الثقيلة  اآلليات  توفري 
النقل  آليات  توفري  اىل  باإلضافة  والكهربائية(،  والشوكية 

والتحميل الكبرية واملتوسطة للبضائع املختلفة«. 
وأكمل حديثه : فيمــــــــا يتعلق باجلانب اخلدمي يتضمن توفري 
اآلليات جلميع أقسام العتبة املقدسة، يضاف اىل ذلك الواجبات 
اخلارجية املتمثلة بنقل وحتميل املـــــــــواد اخلاصة بالعتبة املقدسة 
فضال  احلدودية،  املنافذ  أومن  العراقية  احملافظات  من  سواء 
عن التعاون مع قسم الشؤون اهلندسية والفنية يف العتبة إلجناز 

األعمال واملشاريع املتعلقة بالبنى التحتية.
وتابع قائاًل : فيما يتعلق باالستثمار مت فتح آفاق االستثمار من 
خالل شعبة ختصصية اليت تتم مبحورين، األول االستثمار الداخلي 
بالتعاون مع األقسام املنتجة يف العتبة املقدسة، واحملور اخلارجي 
ويتمثل بتوفري خدمات النقل والتحميل يف اآلليات الثقيلة لتكون 
سواء يف حمافظة  والشركات  واملؤسسات  املواطنني  خدمة  يف 

النجف األشرف ويف بقية احملافظات األخرى وبأسعار تنافسية.

اآلليات  صيانة  لقسم  التابعة  التخصصية  اآلليات  شعبة  تعد 
واملعدات التخصصية يف العتبة العلوية من الشعب امليدانية املهمة 
اليت تعمل على تقديم الدعم واإلسناد اللوجسيت ملختلف املشاريع 
االستثمار  عن  فضال  املقدسة،  العتبة  يف  املقدمة  واخلدمات 
واحملافظات  األشرف  النجف  يف  النقل  كخدمات  اخلارجي 

اخلياطة  معمـــــل  يعد 
املنقوشات  لقسم  التابع 
العتبة  يف  الرتاث  وإحياء 
من  املقدسة  العلوية 
اليت  اإلنتاجية  الروافد 
تساهم يف سدِّ احتياجات 

واملؤسسات  احمللية  والسوق  ومنتسبيهـــــا  املقدسة  العتبة  أقسام 
األهليـــــــــة والرمسيـــــــــــة مبنتجات عالية اجلودة تضاهي املستورد.

مهدي:   صادق  حممد  املعمل  مدير  قال  واإلنتاج  العمل  طبيعة  وعن 
بتوجيه من األمانة  العامة للعتبة املقدسة سعى معمل اخلياطة لتلبية 
املطلوبة،  واألزياء  املالبس  املقدسة من  العتبة  احتياجات أقسام  وسدِّ 
إضافة إىل فتح باب االستثمار ملختلف الدوائر الرمسية األمنية واملدنية 

وحبسب الطلب.
وأضاف مهدي: بدأ إنتاج املعمل بتغطية حاجة السوق احمللية مبختلف 
الكوادر  متميزة من خالل خنبة من  فنية  وفق مواصفات  قطاعاتها 
واالختصاص  املهارة  ذوي  من  األشرف  النجف  من حمافظة  الشبابية 
للعتبة  العامة  األمانة  اسرتاتيجية  من  كجزء  استقطابها  مت  واليت 

العلوية املقدسة للمساهمة يف احلدِّ من البطالة.
وتابع مدير املعمل قائال: إن إنتاج املعمل يتم صناعته بأحدث املكائن، 
حيث تصل الطاقة اإلنتاجية اىل )2500( بدلة شهريا سواء املتعلق بالزي 

العسكري أو املدني.
)البدالت  خلياطة  املعمل  داخل  جديدة  أقسام  استحداث  ومت  هذا 
الرجالية( و)اجلاكيت( و)الدشداشة(، الستيعاب وسدِّ الطلب املتزايد 

من قبل املواطنني.

معمل الخياطة ...كوادر شبابية مهنية إلنتاجٍ 
وطني يضاهي املستورد

إدارة  جهود  املقدسة  العلوية  للعتبة  العامة  األمانة  مثّنت 
وموظفي ومعلمي قسم حمو األمّية يف تربية النجف األشرف 
األمّية  ظاهرة حمو  على  القضاء  سبيل  املستمر يف  للتعاون 

واحلّد منها.
العتبة  يف  اإلعالم  قسم  من  حتدث  التكريم  طبيعة  وعن 
العلوية رئيس وفد التكريم مساحة الشيخ حيدر الشكري 
قائال: مت اليوم تكريم اجلهود الكبرية ملالكات قسم حمو 
األمّية يف تربية النجف األشرف، حيث نتطلع إىل املزيد من 
من  األمّية  حملو  الوطنية  احلملة  جمال  يف  املشرتك  العمل 
خالل فتح دورات مكثفة وفتح مراكز حملو األمّية يف العتبة 

املقدسة أو خارجها.
وأضاف: إن اجلهود اليت قدمتها إدارة القسم يف تربية النجف 
العلوية  العتبة  مع  وبالتعاون  املاضية  الفرتة  خالل  األشرف 
املقدسة أمثرت عن فتح )مركز نور املعرفة حملو األمّية( يف 
العتبة املقدسة، إذ يتم إجراء االمتحانات مرة واحدة يف كل 

شهر مما ساهم بشكل كبري حبصر أعداد األمينّي.
إىل ذلك مّثن مدير قسم حمو األمّية يف تربية النجف األشرف، 
األستاذ امحد املوسوي، جهود العتبة العلوية املقدسة وسعيها 
التعاون  مستوى  برفع  أمله  عن  معربًا  األمّية،  ملكافحة 

املشرتك يف سبيل القضاء على ظاهرة األمّية واحلد منها.

اآلليات التخصصية جهود خدمية ملختلف 
مشاريع البنى التحتية واالستثمارية

العتبة العلوية املقدسة تكرم مالكات 
)قسم محو األمية( يف تربية النجف 

األشرف
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القائم  اإلدارية  واهليكلية  بها  يساهم  اليت  األعمال  وحول 
عليها حتدث رئيس القسم املهندس ليث عزيز قائال : يتشكل 
الكهرباء  )الذاتية، خمزن  منها  القسم من أحدى عشرة شعبة 
األشخاص، مصاعد  الكهربائية، مصاعد  السالمل  املركزي، 
األبنية، الثريات، الـتأسيسات الكهربائية، الصيانة الكهربائية، 
اهلندسية  املالكات  من  وتضم خنبة  الكهربائية(،  احملركات 
والفنية الشبابية من حمافظة النجف األشرف من ذوي الكفاءة 

واملهنية العالية.
قسمني،  اىل  القسم  يف  العاملة  الشعب  تنقسم  حديثه  وأكمل 
منها خدمي تعمل فيه الكوادر بتقديم األعمال امليدانية جلميع 
مفاصل العتبة املقدسة، ومنها ما يهم اجلانب االستثماري املتمثل 
وصيانة  تصنيع  أعمال  يف  اخلارجية  امليدانية  اخلدمات  بتقديم 
وصيانة  وتصنيع  أنواعها،  بكل  السيطرة  ومنظومات  البوردات 
بصيانة  وتهتم  الكهربائية  احملركات  وشعبة  األبنية،  مصاعد 

املولدات الكهربائية.
وعن األعمال اخلارجية اليت ينفذها القسم من باب االستثمار بنّي 
قائال »مت افتتاح اجلانب االستثماري حلاجة السوق احمللية للعمل 
امليدانية  اخلدمات  وتقديم  لالستثمار  التوجه  مت  حيث  املتميز، 
واألهلية  والتجارية  الرمسية  واملؤسسات  والشركات  للمواطنني 

ودوائر الدولة.

نظرًا  املهمة  األقسام  من  العلوية  العتبة  يف  الكهرباء  قسم  يعد 
للحاجة املاسة للطاقة الكهربائية واخلدمات الساندة هلا يف مجيع 
مفاصل األقسام العاملة واملشاريع املختلفة اليت يتم إجنازها خلدمة 

املرقد العلوي الطاهر وزائريه الكرام.

تعد شعبة شؤون الزائرين التابعة اىل قسم حفظ النظام يف العتبة 
فيها  يقدم  اليت  امليدانية  اخلدمية  الشعب  من  املقدسة  العلوية 
يف  الكرام  للزائرين  ساعة   24 لـــ  اليومية  خدماتهم  املنتسبون 

خمتلف اجملاالت.
كرار  النظام  حفظ  قسم  رئيس  حتدث  املبذولة  اجلهود  وعن 
أربع  اىل  إداريا  الزائرين  شؤون  شعبة  تقسم  قائال:  اجلمالي، 
وهي  املستمر  العمل  من  حنل  خلية  مبجموعها  متثل  وحدات  
)وحدة الكيشوانيات، واألمانات، ووحدة الصيانة الفنية، ووحدة 

عربات املعاقني، و وحدة املفقودات(.
كاظم  حيدر  الزائرين  شؤون  شعبة  مسؤول  أوضح  جانبه  من 
فليح: يقسم العمل يف الشعبة إىل أربع وجبات على مدار الساعة، 
حيث ختتص )وحدة الكيشوانيات واألمانات ( بإيداع الزائرين 
ألماناتهم وحاجاتهم اليت مُينع ويتعذر دخوهلا اىل الصحن الشريف 

عدا املبالغ النقدية واملصوغات واحللي بكافة أنواعها.
كافة  بصيانة  فتقوم  الفنية(  الصيانة  )وحدة  أما  وأضاف: 
احتياجات الشعبة بكل وحداتها من عربات معاقني وغريها من 
أعمال الصيانة املتعددة، وكذلك تدعم )الورشة الفنية( التابعة 
اخلاصة  األرقام  طباعة  قبيل  من  الفنية(  الصيانة  )وحدة  إىل 
اخلانات  على  املثبتة  األرقام  ولواصق  واألمانات  بالكيشوانيات 
اخلاصة بالكيشوانيات واألمانات، وعمل لوحات تعريفية وداللية 
إلعالم الزائرين ولسهولة الوصول إىل أماناتهم، فيما تقوم )وحدة 
إىل  املؤدية  الرئيسية  العوارض  نقاط  بتجهيز  املعاقني(  عربات 
الصحن الشريف بالعربات  ملساعدة كبار السن واملعاقني بأداء 

مراسيم الزيارة«.

حفظ  على  املفقودات(  )وحدة  تعمل  كما   : حديثه  وأكمل 
الزائرين اليت يتم نسيانها يف الكيشوانيات  األمانات وحاجات 
واألمانات وفق آلية عمل بعد تدوينها يف سجالت خاصة ونقلها 
وبرنامج خاص، حيث  إدخاهلا يف سجالت  ثم  ومن  الشعبة  اىل 
تسلم هذه األمانات عند املطالبة بها من قبل صاحبها، وفق آلية 

استالم وتسليم منظمة.
وختم رئيس القسم قائال : تهدف الشعبة اىل تطوير العمل بكافة 
تشخيص  بعد  اخلدمات  أفضل  تقديم  بغية  البحث  و  جوانبه 
املعوقات يف كل مناسبة وإجياد احللول هلا مما يساعد الزائرين 
على أداء الزيارة بكل سهولة ويسر بعد أن عمدت اىل فتح عدة 
منافذ الستالم وتسليم األمانات يضاف اىل ذلك نشر حنو أربعة 

آالف خانة ضمن اللوكرات املتاحة أمام الزائرين.

شؤون الزائرين..
 التأهب واالستعداد على مدار الساعة لخدمة الزائرين

قسم الكهرباء ...جهود ميدانية وكفاءات 
شبابية لخدمة الحرم العلوي واملشاريع 

االستثمارية
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العتبة  يف  املتطوعني  شعبة  باشرت 
العلوية برفد األقســـــــــــــــام العاملة يف 
الراغبني  من  املقدسة مبجاميع  العتبة 
للزائرين  اخلدمات  بتقديم  بالتشرف 
أمري  املوىل  مرقد  لزيارة  الوافدين 

املؤمنني)عليه السالم(.
أمحد  الشعبة  مسؤول  وقال 
رفد  مت   : له  تصريح  يف  الزوركاني 
األقســـــــــــام العاملة يف العتبة املقدسة 
بالنخب التطوعية القادمة من خمتلف 
اجملتمعية  واملؤسسات  املواكب 
حمافظات  خمتلف  مـــــــــــن  اخلدمية 
العراق، من ذلك أقســــــــــــــام )الصحة 
والسالمة املهنية، والكهرباء، وورشة 
اخلدمية،  الشؤون  وقسم  الذهب، 
املخازن،  وقسم  النظام،  حفظ  وقسم 
النسوية  والشعبــــــــــــة  املضيف،  وقسم 
واألمانات،ووحدة  واخلدمية،  األمنية 
االختصاصات  الزائرين(وخمتلف  دليل 

العاملة يف العتبة املقدسة.
ونــــــــوه الزوركاني إىل مباشــرة شعبة 
املؤسسات  دعم  بربنامج  املتطوعني 
الذي  املتميزين  واملتطوعني  التطوعية 
خالل  من  تطوعية  خدمات  يقدمون 
تقديم الدعم املعنوي هلم من بركات 
مرقد املوىل أمري املؤمنني)عليه السالم(.

تقديم  يف  املتطوعــــــــــــون  ويشارك 
واملناسبات  الزيارات  خالل  اخلدمات 
كبريا  توافدا  تشهد  اليت  املختلفة 
يف  واسعة  مساهمة  وهلم  للزائرين 

إسناد املنتسبني.

يف  واحلرفية  اهلندسية  الكوادر  أجنزت 
العلوية  العتبــة  يف  احِلريف  التصنيع  قسم 
ناقل  حزام  وتصنيـــــــــــع  تصميم  املقدسة 
للحقائب واجلنائز خلدمة الوافدين للتشرف 

بزيارة مرقد أمري املؤمنني )عليه السالم(.
تصنيعه  من  واهلدف  العمل  طبيعة  وعن 
بقسم  التصاميم  وحدة  مســـــــؤول  حتدث 
عامر،  باقــــــــر  احِلريف حممد  التصنيــــــــع 
هذا  من  الغـــــــــــــرض  اخلربي(«  لـ)املركز 
الوقت  من  اختصار  هو  اجلديد  املنتوج 
واجلهد احلاصل أثناء عبــــــــــــــــــور احلقائب 
وقــــــــــــــد  التفتيش،  عمليات  يف  واجلنائز 

تنفذه شركة  الذي  يعد مشروع األمساك 
فيض القسيم التابعة للعتبة العلوية املقدسة 
أحد أهم املشاريـــــــــــع التنموية اليت تهدف 
السمكية  بالثروة  الوطين  املنتج  دعم  اىل 

واستقطاب األيدي العاملة.
الثروة  وإنتاج  املشــــــــــــروع  طبيعة  وعن 
حسن  املشروع  مدير  حتدث  السمكية، 
الشكري، لـ) املركز اخلربي( قائال : تبلغ 
 )36( بواقع  دو�   )700( املشروع  مساحة 
من  األحواض  مساحة  ترتاوح  إذ  حوضا، 
املشروع  متابعة  يتم  حيث  دو�،   )82-  8(
والسيطرة عليه من خالل منظومة كامرات 
متطورة، فيما تتم عملية االستزراع بأفضل 

مواد التعقيم ومن مناشئ عاملية رصينة.
من  خالية  التغذية  تكون  كما  وأكمل 
املواد الكمياوية لسالمة وصحة األمساك، 
بيطرية  طبية  كوادر  وإشراف  ومبتابعة 

ختصصية.

وحرفية  هندسية  بكوادر  صناعته  متت 
ومستعدون  األشرف،  النجف  من  شبابية 
لتجهيز العتبات املقدسة والدوائر الرمسية 
واألحجام،  األطوال  مبختلف  واملطارات 
فضال عن تصميم وتصنيع خمتلف األجهزة 
بدقة  تتصف  واليت  اخلدمية  واملستلزمات 

التصاميم اهلندسية ومتانة املنتوج املصّنع.
هذا ومن شأن املنتج أن يوفر الوقت ويقلل 
وهذه  التفتيش  سرعة  حيث  من  الزخم 
ليست املرة األوىل اليت تبدع فيها مالكات 
التصنيع احلريف يف العتبة العلوية املقدسة.

هذا ويهدف املشـــــــــــروع اىل تشغيل األيدي 
بالثروة  الوطين  املنتج  ودعـــــــــــــــــم  العاملة 
مراكز  اىل  تسويقه  يتم  حيث  السمكية 
شركة فيض القسيم يف النجف األشرف 
و احملافظــــــــــات ويذهب الفائض منه إىل 

األسواق احمللية.

شعبة املتطوعني يف 
العتبة العلوية ترفد 

األقســــــــام باملجاميع 
التطوعية خدمة للمرقد 

العلوي والزائرين

شاهد املراحل النهائية لتصنيع الحزام الناقل للحقائب 
املنفذ من قبل التصنيع الحريف يف العتبة العلوية

العتبة العلوية... فيض القسيم ترفد األسواق املحلية 
بالثروة السمكية من خالل مشروع بمساحة 700 دونم
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امَلدرسة الَغرويَّة
يف رحاب اإلمام عليA باب مدينة 

Jعلم النيب

سلسلة روائع نهج البـــالغة



َمشَيَخة  امَلغربي  موسى  بن  اهلل  عبد  بن  إبراهيم 
االسِتبصار يف املدرسة الغروية أيضًا, ورأيت نسخة 
من االستبصار يف آخره مانصه: كتبه فرج اهلل بن 
فياض اجلزائري النجفي سنة 1043هـ يف املدرسة 
هذه  هي  والظاهر  الغروية  القبة  بكنف  الرومية 

املدرسة()1(.
وقال الشيخ حممد حرز الدين يف كتابه )معارف 
التربيزي  العابدين  زين  الشيخ  ترمجة  الرجال( يف 
الغروي  الصحن  مدرسة  يف  أقام  )وقد  النجفي: 
أقمنا  يوم  املدرسة  يف  شريكنا  وكان  األقدس, 
الشيخ  ُمتطاولة يف ِظالل أخي احلجة  فيها سنني 

حسن حرز الدين املتوفى سنة 1304هـ()2(. 

القدمية  املدينة  وجوامع  الشريف  الصحن  وكان 
وكانت  للتدريس،  األمثل  املكان  به  احمُليطة 
وعامرة  نشطة  علمية  ذات حركة  الَغرويَّة  املدرسة 
الُعلماء  من  كثري  منها  وخترج  وسكنها  بطالبها، 
ماضي  يف  حمبوبة  جعفر  الشيخ  يقول  والُفضالء. 
أُصول  كتاب  على  )وقفُت  وحاضرها:  النجف 
ِكتابة  مَتَّت  مانصه:  آخره  ويف  خمطوط  الكايف 
أُصول الكايف على يد الفقري إىل اهلل الغين يوسف 
يف  بالصلنباوي  الشهري  النجفي  احلسني  عبد  بن 
املدرسة الغروية على مشرفها أفضل الصالة والسالم 
املرجب  رجب  من  والعشرين  التاسع  الثالثاء  يوم 
الشيخ  َكَتَب  نفسه  الوقت  ذلك  ويف  1069هـ,  سنة 

امَلدرسة الَغرويَّة
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 yوهي َمدرسة دينية يف الَصحن الَشريف تقع يف اجِلهة الشمالية من سور الصحن على يسار الداخل من باب الطوسي
وõِوارها # َتشييد َمدرسة اجمُلِدد الشرازي، وُتَعدُّ من املدارس القدمية الشهرة يف النجف، إذ اختطها الشاه عباس 

األول الصفوي عندما أمر ِبَتشييد الِعمارة اجَلديدة ملرقد أمر املؤمنن)عليه السام( يف عام  LKMNه� LQLO Jم. 

أ.د. عبداهلادي االبراهيمي



)2( معارف الرجال, حممد حرز الدين: 1/ 334.
القوجاني: 198- الشرق, حممد حسن  )3( سياحة يف 

.199
حرز  حسني  حممد  األشرف,  النجف  تاريخ   )4(

الدين:111/1
)5( ديوان اليعقوبي, حممد علي اليعقوبي: 1/ 308.

)6( معامل املرقد العلوي املطهر: 32.
املصادر

الدين:  حرز  حسني  حممد  األشرف,  النجف  تاريخ   -
مطبعة نكارش, قم, 1427هـ.

- ديوان اليعقوبي, الشيخ حممد علي اليعقوبي: مطبعة 
النعمان, النجف1376هـ/1957م.

البالغة,  دار  القوجاني,  النجفي  الشرق,  يف  سياحة   -
بريوت,ط1,  1992/1412م.   - ماضي النجف وحاضرها: 
جعفر حمبوبة، دار األضواء, بريوت, 1406هـ/ 1986م.                                                                                        
- معارف الرجال: حممد حرز الدين, مطبعة الوالية, قم 

املقدسة, 1405هـ.           
 - معامل املرقد العلوي املطهر: جممع الروضة احليدرية 
النجف  املقدسة,  العلوية  العتبة  والثقايف/  الفكري 

األشرف,ط1, 1441هـ/2020م.

وكان العالمة السيد حممد حسن النجفي القوجاني 
إيران  من  قادمًا  1318هـ  عام  يف  النجف  نزل  قد 
لدراسة العلوم الدينية وسكن إحدى غرف املدرسة 
الشرق(  يف  )سياحة  ذكر يف كتابه  وقد  الغروية, 
الصحن  من  الشمالي  الضلع  إىل  )ذهبنا  يأتي:  ما 
قرب الباب املؤدي إىل املراحيض, فوجلنا بابًا أفضى 
طابقني  من  تتكون  خربة  قدمية  مدرسة  إىل  بنا 
بابها  تنفتح  العشر  حوالي  فيهما  الغرف  جمموع 
وسط الصحن... حيطانها وبابها مسودة وقدمية حتى 
بناء  ُبِنَيت مع  إما أن تكون قد  إنها  القول  ميكن 
الصحن, او أن تكون خانًا من اخلانات اليت كان 
العهد  على  ذلك  بعد  حولت  ثم  فيها  يقيمون  الزوار 

الصفوي إىل مدرسة()3(.
)تاريخ  يف  الدين  حرز  حسني  حممد  الشيخ  وقال 
النجف األشرف(: )وكان هلذه املدرسة شأن عظيم 
يف أيام احلكومة الرتكية بعد إجراء قانون التجنيد 
احلكومة  قامت  فقد  1286هـ,  سنة  االجباري 
الرُتكية العثمانية بتعيني مدرسًا خاصًا هلا يف هذه 
أن  إذ  الِعلم,  َلِة  مَحَ من  هلا كثري  وانَتَسب  املدرسة, 
العلم  لطلبة  يسمح  خاصًا  قانونًا  َسنَّت  احلكومة 
سلك  يف  االخنراط  ِبعدم  االمتحان  ُيؤدون  الذين 
اجلندية وجعلت يف بعض األلوية واألقضية مدارس, 
فكانت هذه املدرسة هي إحدى املدارس الرمسية يف 
النجف, ومل تزل على ذلك حتى أوائل القرن الرابع 

َمت ُحجراتها وُسدَّ بابها()4(. عشر اهلجري َفَتَهدَّ
عام  يف  زيين  هاشم  السيد  الوجيــــــــه  َرها  َعمَّ وقد 
السرتاحة  مكانًا  وصارت  1931م   / 1350هـ 
الزائرين، وأرََّخ عمارتها اجلديدة الشيخ حممد علي 

اليعقوبي قائاًل:
ُحزَت يا هاشم زيين ُرتَبًة

زهــا أبدًا من قد َسَلْف مل حَيُ
دارك اخُللد غدًا إذ أرَّخوا

)ِشدَت للُزوار دارًا بالنجْف()5(
الزمن,  من  مدة  وأغِلَقت  املدرسة  هذه  أهِمَلت  وقد 
وحتولت إىل خمزن ملواد البناء واألنقاض, ومتت إعادة 
بنائها بعد سقوط النظام البائد, وعاد نشاطها العلمي 
بعد افتتاحها, إذ يلقي دروسه فيها كل من آية اهلل 
الشيخ هادي  اهلل  وآية  اإليرواني  باقر  الشيخ حممد 
آل راضي. ورد يف )معامل املرقد العلوي املطهر( ما 
تشييدها  وأعيد  ُهِدَمت  األخرية  اآلونة  )ويف  نصه: 
بتصميم جديد من قبل األمانة العامة للعتبة العلوية 
املقدسة، وابتدأ اإلعمار فيها سنة 1426هـ/ 2005م، 
وُشيَِّدت بطبقتني تضم أواوين بطراز معماري صفوي. 
الصحن  خارج  إىل  يَؤّدي  أحدهما  بابان  وللمدرسة 
واآلخر ُيفتح إىل داخله عند اإليوان الثالث يف ميني 
اجلهة الشرقية من السور، وكان افتتاحها يف عام 
لطلبة  كمدرسة  دورها  لتأُخذ  2009م   / 1430هـ 

العلوم الدينية()6(.

اهلوامش
)1( ماضي النجف وحاضرها, جعفر حمبوبة:127/1.
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 Aيف رحاب اإلمام علي
Jباب مدينة علم النبي
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رياض أمحد حممد تركي

السام(  طالب)عليه  أبي  بن  علي  كان 
ومعرفة،  وحكمة  علمًا  يفيض  نبعًا 
ويكفيِه فخرًا أنُه كان تلميذًا ملدرسة 
ميتلك   ، احملمدّية  والرسالة  الوحي 
العقول  أصحاب  ويبهر  ببيانه،  القلوب 
كل  ويرتوي  ينهل  لسانه،  بفصاحِة 
طالِب علٍم من علمه، وميتلئ  كل وعاٍء 

من فيض سعِة حبر فهمه. 
اهلل)صلى  رسول  لُه  قال  وقد  ال  كيف 
فيما  علمًا  )جعلُتَك   : وآله(  عليه  اهلل 
فقد  يتبعك  مل  فمن   ، أّميت  وبن  بيي 
مبلغًا قط  العاملن  يبل» من  . ومل  كفر( 
فيه)صلى  قال  الذي  ذلك  يف  بل»  كما 
اهلل عليه وآله(: )أنا مدينة  العلم وعلٌي 
بابها فمن أراَد العلم فليقتبسُه من علّي 

)NNJLاالرشاد:ج(



م��ن أراد أن ينظ��ر اىل آدم 
يف علمه واىل نوح يف فهمه 
واىل إبراهي��م يف حلمه واىل 
حيي��ى ب��ن زكري��ا يف زهده 
واىل موس��ى ب��ن عم��ران يف 
بطشه، فلينظر اىل علي بن 

طالب أبي 

س��لوني قب��ل أن تفقدون��ي، 
س��لوني عن طرق السماوات 
فإّن��ي أعل��م به��ا م��ن ط��رق 

األرض

جعلُت��َك علم��ًا فيم��ا بي��ي 
وب��ن أّميت ، فم��ن مل يتبعك 

فق��د كفر

أحٌد منذ أن خلق اهلل تعاىل اخلليقة )سلوني قبل 
أن تفقدوني، سلوني عن طرق السماوات فإّني 
أبي  بن  األرض(، غري علي  بها من طرق  أعلم 

طالب )عليه السالم(.
فماذا نقول يف مدحه وصفته )عليه السالم(، وهو 
القرآن الناطق، والربهان الساطع، الذي يعجز 
العاملني،  على  وفضله  علمه  ذكر  عن  البيان 
وإنَك لتجد يف وصاياه، ما يبهر العقول ومييط 
اللثام عن كوامن النفوس ومعادنها، وهو القائل 
لكميل بن زياد النخعي )رض(: »َيا ُكَمْيل، ِإنَّ 
َفاْحَفْظ  َأْوَعاَها،  َفَخرْيَُها  َأْوِعَيٌة،  اْلُقُلوَب  هذِه 
 ، َربَّاِنيٌّ َفَعامِلٌ  َثاَلَثٌة:  النَّاُس  َلَك،  َأُقوُل  َما  َعينِّ 
اة، َوَهَمٌج َرَعاٌع، َأْتَباُع ُكلِّ  َوُمَتَعلٌِّم َعَلى َسِبيِل جَنَ
َناِعق، مَيِيُلوَن َمَع ُكلِّ ِريح، مَلْ َيْسَتِضيُئوا ِبُنوِر 
اْلِعْلِم، َومَلْ َيْلَجُؤوا ِإىَل ُرْكن َوِثيق. َيا ُكَمْيُل، 
ُرُس  ُرُسَك َوَأْنَت حَتْ اْلِعْلُم َخرْيٌ ِمَن املَاِل: اْلِعْلُم حَيْ
امَلاَل، َواملَاُل َتْنُقُصُه النََّفَقُة، َواْلِعْلُم َيْزُكو َعَلى 
َيا ُكَمْيل،  ِبَزَواِلِه.  َيُزوُل  املَاِل  َوَصِنيُع  ااِلْنَفاِق، 
َمْعِرَفُة اَلِعْلِم ِديٌن ُيَداُن ِبِه، ِبِه َيْكِسُب ااِلْنَساُن 
يَل ااُلْحُدوَثِة َبْعَد َوَفاِتِه،  اَعَة يِف َحَياِتِه، َومَجِ الطَّ
ُكوٌم َعَلْيِه. َيا ُكَمْيل،  َواْلِعْلُم َحاِكٌم، َواملَاُل حَمْ
اُن ااَلْمَواِل َوُهْم َأْحَياٌء، َواْلَعَلَماُء َباُقوَن  َهَلَك ُخزَّ
يِف  ،وَأْمَثاهُلُْم  َمْفُقوَدٌة  َأْعَياُنُهْم  ْهُر:  الدَّ َبِقَي  َما 
البالغة:ج  نهج  )شرح  َمْوُجوَدٌة...«.  اْلُقُلوِب 

)346/18
وقد أمجل ابن أبي احلديد املعتزلي، يف إماطة 
اللثام عما كمن من صفاته وأحواله اليت يشهد 
بها العدو قبل الصديق، فقال: )ما أقول يف رجل 
أقر له أعداؤه وخصومه بالفضل، ومل ميكن 
جحد مناقبه وال كتمان فضائله، فقد علمت أنه 
استوىل بنو أمية على سلطان اإلسالم يف شرق 
األرض وغربها، واجتهدوا بكل حيلة يف إطفاء 
واملثالب  املعايب  ووضع  عليه  والتحريض  نوره، 
له، ولعنوه على مجيع املنابر، وتوعدوا مادحيه، 
بل حبسوهم وقتلوهم، ومنعوا من رواية حديث 
حظروا  ذكر،  له  أويرفع  فضيلة،  له  يتضمن 
أن يسمى أحد بامسه، فما زاده ذلك إال رفعة 
انتشر  سرت  كلما  كاملسك  وكان  ومسوًا، 
عرفه، وكلما كتم تضوع نشره، وكالشمس 
ال تسرت بالراح، و كضوء النهار إن حجبت عنه 
أقول  وما  كثرية.  عيون  أدركته  واحدة  عني 
إليه  وتنتهي  فضيلة،  إليه كل  تعزى  رجل  يف 
)عليه  فهو  وتتجاذبه كل طائفة،  فرقة،  كل 
عذره،  وأبو  وينبوعها  الفضائل  رئيس  السالم( 
وسابق مضمارها وجملي حلبته، كل من بزغ 
مثاله  اقتفى، وعلى  وله  بعده فمنه أخذ،  فيها 

احتذى()إحقاق احلق: 201(

وشهد بعلمه القاصي والداني حتى قال فيه ابن 
َم علم الناس مخسة  عباس - حرب األّمة -  ))ُقسِّ
وسائر  أجزاء  أربعة  منها  لعلي  فكان  أجزاء 
أعلمهم  فكان  فيه  علي  شاركهم  جزٌء  الناس 
ابن عّمك؟  أين علمَك من علم   : لُه  وقيل  به((، 
قال: كنسبِة قطرٍة من املطر اىل البحر احمليط. 

)الكامل إلبن األثري399/3. 
هذا وال غرو فهو الوارث لعلم النبيني واملرسلني 
من األولني واآلخرين، حيث قرن رسول اهلل )صلى 
اهلل عليه وآله( بني صفاته )عليه السالم( وصفات 
األنبياء)عليهم السالم( فقال: ))من أراد أن ينظر 
اىل آدم يف علمه واىل نوح يف فهمه واىل إبراهيم 
واىل  زهده  يف  زكريا  بن  واىل حييى  حلمه  يف 
موسى بن عمران يف بطشه ، فلينظر اىل علي بن 

أبي طالب( ذخائر العقبى ص94-93.
الفراهيدي حينما  وقد أنصف اخلليل بن أمحد 
ُسِئل: ما بال الصحابة كّلهم كأّنهم أخوة ألٍب 
وأم، وعلي بينهم كأّنُه ابن عّلة - أي إبن ضّرة 
علما  وفاقهم  اسالما  تقدمهم  عليا  فقال:إن   -
جهادا  وطاهلم  زهدا  وأرجحهم  شرفا  وبزهم 
فحسدوه، والناس إىل أشكاهلم وأشباههم أميل 
منهم إىل من بان منهم فافهم »الكنى واأللقاب: 
ج424/1(. وهو القائل: )عّلمين رسول اهلل )صلى 
اهلل عليه وآله( ألَف باٍب من العلم فتح لي من كل 

باٍب ألف باب(.
وال يقتصر علمه على باٍب دون آخر، وهو القائل: 
لو  واهلل  أما  واآلخرين،  األولني  علم  »فإن عندي 
التوراة  أهل  بني  حلكمت  الوسادة،  لي  ثنيت  
بتوراتهم، وبني أهل اإلجنيل بإجنيلهم، وبني أهل 
بفرقانهم،  الفرقان  أهل  وبني  بزبورهم،  الزبور 
حتى ينادي كل كتاب بأن عليًا حكم حبكم 
اهلل يفَّ« فرائد السمطني338/1. وهو مؤسس علم 
النحو مبا أملى على أبي األسود الدؤلي جوامعه 
وأصوله، من مجلتها: الكالم كله ثالثة أشياء : 
إسم، وفعل، وحرف، ومن مجلتها: تقسيم الكلمة 
إىل معرفة و نكرة، وتقسيم وجوه اإلعراب إىل 
الرفع والنصب واجلر واجلزم .نهج البالغة16/1.

يعين  ـ  سألته  إذا  »كنت  السالم(:  )عليه  وقال 
وإن  أجابين،  ـ  وآله  عليه  اهلل  صلى  اهلل  رسول 
 ،)185/  40 ج  األنوار:  ابتدأني)حبار  سكت 
تفسريها  وعلمت  قرأتها  إال  آية  عليه  نزلت  وما 
وتأويلها، ودعا اهلل لي أن ال أنسى شيئا علمين 
إياه، فما نسيت من حرام وال حالل، وأمر ونهي، 
على صدري،  يده  وضع  ولقد  ومعصية،  وطاعة 
وقال: اللهم امأل قلبه علما وفهما وحكما ونورا. 
ثم قال لي: أخربني ربي عز وجل أنه قد استجاب 
املورد أن نقول مبا  لي فيك«. ويكفينا يف هذا 
أمجع عليه املؤرخون وأصحاب السرَي، أنه مل يقل 
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ِميَُّة  احْلَ اْعرَتََضْتُه  ِإْبِليَس  ِإالَّ  ُعوَن.  َأمْجَ ُكلُُّهْم 
َب َعَلْيِه أِلَْصِلِه.  ْلِقِه، َوَتَعصَّ َفاْفَتَخَر َعَلى آَدَم خِبَ
ِبنَي، َوَسَلُف املُْسَتْكرِبِيَن،  َفَعُدوُّ اهلِل ِإَماُم املَُتَعصِّ
َوَناَزَع  اْلَعَصِبيَِّة،  اْلَعَصِبيَِّة،  َأَساَس  َوَضَع  الَِّذي 
َوَخَلَع  ِز،  التََّعزُّ ِلَباَس  َوادََّرَع  رْبِيَِّة،  اجْلَ ِرَداَء  اهلَل 
ِقَناَع التََّذلُّل . نهج البالغة، اخلطبة 192. لذلك 
للحّق  إاّل  يتعّصب  ال  أن  املؤمن  اإلنسان  على 
والدين، ويبتعد عن أّي عصبّية أخرى حّتى لو 

كان ألهله وإخوته وأقاربه.
حسب  رّبه  عبادة  يريد  فهو  اهلوى:  اّتباع   -2
هواه، فعن اإلمام الصادق )عليه السالم(: أمر 
اهلل إبليس بالسجود آلدم، فقال: يا رّب وعّزتك 
إْن أعفيتين من السجود آلدم ألعبدّنك عبادة 
ما عبدك أحد قّط مثلها، قال اهلل جل جالله: 
إّني أحّب أن أطاع من حيث أريد« حبار األنوار، 
نرى  262..اليوم  2، ص  ج  اجمللسي،  العاّلمة 
من الناس من يّتصف بهذه الصفة حيث يريد 
دينًا حسب مــــــــا تشتهي نفسه، فبعضهم تقول 
وحافظ  اخلمس  الصلوات  صّل  اهلل،  أطع  له 
على أوقاتهـــــــــــــــــا، مّخس، انته عن املعاصي، 
إّنا اإلميان يف  أترك مساع األغاني.. جييب: 

كيد الشيطان 
عن أمري املؤمنني )عليه السالم(:اخّتذوا الشيطان 
أشراكا«1«.  له  واخّتذهم  ِمالكًا،  ألمرهم 
يف  ودرج  ودّب   .»2« يف صدورهم  وفّرخ  فباض 
بألسنتهم.  ونطق  بأعينهم  فنظر  حجورهم. 
فركب ِبهم الزَّلل وزّين هلم اخَلَطل ِفْعَل من قد 
َشِرَكُه الشيطان يف سلطانه ونطق بالباطل على 

لسانه«.)نهج البالغة، اخلطبة /7(
اهلل  ملعرفة  مدعّو  أّنه  املؤمن كما  اإلنسان  إّن 
تعاىل وأخالقه ليتخّلق بها: »ختّلقوا بأخالق اهلل« 
كذلك هو مدعّو ملعرفة عدّوه الشيطان الرجيم 

ليبتعد عن أخالقه.
الشيطان هو كّل موجود مؤٍذ مغٍو طاٍغ متمّرد، 
اسم  وإبليس  إنسان،  غري  أم  كان  إنسانًا 
وجنده  هو  ويرتّبص  آدم  أغوى  الذي  الشيطان 
الدوائر بأبناء آدم دومًا. وللشيطان صفات منها .
)عليه  املؤمنني  أمري  والعصبية:  االستكبار   -1
السالم( يذّم إبليس لعنه اهلل، ألنه أستكرب على 
أمر اهلل تعاىل و ترك السجود آلدم )عليه السالم(، 
فهو أول من أظهر العصبية و تبع احلمّية يقول 
املَالِئَكُة  »َفَسَجَد  له  خطبة  يف  السالم  عليه 

سلسلة روائع 
نهج البـــالغة
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)علي��ه  املؤمن��ن  أم��ر 
الس��ام( ي��ذّم إبلي��س لعن��ه 
اهلل، ألنه أستكرب على أمر 
اهلل تع��اىل و ت��رك الس��جود 
آلدم )علي��ه الس��ام(، فه��و 
أول م��ن أظه��ر العصبي��ة و 

تب��ع احلمّية

»أم��ر اهلل إبلي��س بالس��جود 
آلدم، فقال: ي��ا رّب وعّزتك 
إْن أعفيت��ي م��ن الس��جود 
آلدم ألعبدّن��ك عب��ادة م��ا 
عبدك أحد قّط مثلها، قال 
اهلل ج��ل جال��ه: إّن��ي أحّب 
أن أط��اع م��ن حي��ث أري��د«

ْيَطاُن  الشَّ َيْسَتْوِلي  َفُهَناِلَك  َفُيْمَزَجاِن  ِضْغٌث، 
ِمَن  هَلُْم  َسَبَقْت  الَِّذيَن  َيْنُجو  َو  َأْوِلَياِئِه،  َعَلى 
ْسنى« اخلطبة 51. فإمامنا علي )عليه  اهلِل احْلُ
والوعي  والتعلم  املعرفة  علينا  حيتم  السالم( 
والباطل،  احلّق  بني  نّيز  أن  نستطيع  لكي 
الرجوع إىل  بالتأكيد هذا يكون من خالل 
العلماء واملرجعية وااللتزام بأوامرهم واالمتثال 
هلا كي ال نقع يف الفتنة وبالتالي نضّل الطريق 

نستجري باهلل .
6- اإلعجاب بالنفس وحّب املدح: فعنه )عليه 
السالم(: »َوِإيَّاَك واإْلِْعَجاَب ِبَنْفِسَك، َوالثَِّقَة مِبَا 
ُيْعِجُبَك ِمْنَها، َوُحبَّ اإْلِْطَراِء، َفِإنَّ َذِلَك ِمْن َأْوَثِق 
َيُكوُن  َما  ِلَيْمَحَق  َنْفِسِه  يِف  ْيَطاِن  الشَّ ُفَرِص 
ِْسِننَي« نهج البالغة، الكتاب  ِمْن ِإْحَساِن احمْلُ
53. فإّن اإلعجاب بالنفس وانتظار مدح الناس 
يؤّدي إىل حمق العمل فيدخل إبليس من هذا 
يف  التعب  اإلنسان  هذا  نهاية  وتكون  الباب 

الدنيا واخلسران يف اآلخرة.
َتَردََّد  »َوَمْن  السالم(:  )عليه  عنه  الشّك:   -7
َياِطنِي« احلكمة  َوِطَئْتُه َسَناِبُك الشَّ ْيِب  يِف الرَّ
31 فال بّد أن خيطو اإلنسان املؤمن يف كل 
خطواته بثقة وعلم ومعرفة ويقني ال سيما يف 
حوافر  وطأة  حتت  يقع  ال  حّتى  املعتقدات، 

الشياطني.
»َواْحَذِر  السالم(:  )عليه  عنه  الغضب:   -8
ِإْبِليَس«  ُجُنوِد  ِمْن  َعِظيٌم  ُجْنٌد  َفِإنَُّه  اْلَغَضَب، 

الكتاب 69.
السالم(  )عليه  عنه  والرتف:  املال  حّب   -9
قد  مرتف  »فإّنك  معاوية:  إىل  له  كتاب  من 
أمله،  فيك  وبلغ  مأخذه،  منك  الشيطان  أخذ 
وجرى منك جمرى الروح والدم«. نهج البالغة، 
الكتاب 10. وهذه مصيبة عاّمة البلوى، تأخذ 
باإلنسان برقبته وتورده املهالك، فعلى اإلنسان 
أن يعي أّن املال ليس إاّل وسيلة للعيش يف هذه 
وليس  إليه  والتقّرب  اهلل  برضا  الفانية  الدنيا 

هدفًا بنفسه.
َا ُيِريُد  10 -احلسد والعداوة: يقول تعاىل: »ِإنَّ
ْيَطاُن َأن ُيوِقَع َبْيَنُكُم اْلَعَداَوَة َواْلَبْغَضاء«. الشَّ
السالم:  الصادق عليه  اإلمام  املائدة/91 وعن 
احلسد  بينهم  ألقوا  جلنوده:  إبليس  »يقول 

والبغي، فإنهما يعدالن عند اهلل الشرك«.

القلب، وينسى أو يتناسى أّن اإلميان بالقلب ال 
يكفي إن مل يلزمه العمل الصاحل بداللة قوله 
تعاىل: )َواْلَعْصِر * ِإنَّ اإْلِنَساَن َلِفي ُخْسٍر * ِإالَّ 
قِّ  ِباحْلَ َوَتَواَصْوا  اِت  احِلَ َوَعِمُلوا الصَّ آَمُنوا  الَِّذيَن 

رْبِ( العصر . َوَتَواَصْوا ِبالصَّ
1- األشراك: مجع شرك، حبائل الصيد.

صدورهم  توطنه  عن  كناية  وفّرخ:  باض   -2
وطول مكثه فيها، ألّن الطائر ال يبيض إال يف 

عّشه. وفراخ الشيطان وساوسه.
- ما يساعد الشيطان على اإلنسان

بعد إن أستعرضنا صفات وأخالق الشيطان )لعنه 
اهلل( نوضح اآلن أن هناك أعماال وأفعاال عديدة 
تساعد الشيطان على اإلنسان بل ومتكنه منه:

املؤمنني  أمري  عن  اهلوى:  أهل  جمالسة   -1
َياِء ِشْرٌك،  )عليه السالم(: »َواْعَلُموا َأنَّ َيِسرَي الرِّ
حمضرٌة  ِلإْلِمَياِن،  َمْنَساٌة  اهْلََوى  َأْهِل  اَلَسَة  َوجُمَ

للشيطان« اخلطبة 86.
عليه  فعنه  احلّق:  أهل  عن مجاعة  2-االفرتاق 
َو  َمَراِمَيُه،  ْيَطاُن  الشَّ ِبِه  َرَمى  »َوَمْن  السالم: 
ْيَطاِن،  اذَّ ِمَن النَّاِس ِللشَّ َضَرَب ِبِه ِتيَهُه َفِإنَّ الشَّ

ْئِب«.اخلطبة 127. اذَّ ِمَن اْلَغَنِم ِللذِّ َكَما َأنَّ الشَّ
أن حنرص  علينا  أنه  النقطة  هذه  من  نستفيد 
على البقاء يف أجواء أهل احلق والذكر وعمل 
شرك  يف  نقع  ال  كي  عنهم  نشّذ  وال  اخلري 

ومصيدة إبليس )عليه لعائن اهلل(.
3- الظلم والكرب: فعنه )عليه السالم(: »فاهلَل 
ْلِم، َو ُسوِء  اهلَل يِف َعاِجِل اْلَبْغِي، َو آِجِل َوَخاَمِة الظُّ
َعاِقَبِة اْلِكرْبِ، َفِإنََّها َمْصَيَدُة ِإْبِليَس اْلُعْظَمى، َو 
َجاِل  الرِّ ُقُلوَب  ُتَساِوُر  الَّيِت  اْلُكرْبَى،  َمِكيَدُتُه 
لذلك   192 اخلطبة  اْلَقاِتَلِة«.  ُموِم  السُّ ُمَساَوَرَة 
من  فهي  والكرب  الظلم  إجتناب  علينا  وجب 

أخالق أبليس,
4- االنشغال بعيوب غريه عن عيوب نفسه: فعنه 
 َ ريَّ )عليه السالم(: »َفَمْن َشَغَل َنْفَسُه ِبَغرْيِ َنْفِسِه حَتَ
ْت ِبِه  ُلَماِت، َو اْرَتَبَك يِف اهْلََلَكاِت، َو َمدَّ يِف الظُّ
َشَياِطيُنُه يِف ُطْغَياِنِه، َو َزيََّنْت َلُه َسيَِّئ َأْعَماِلِه«. 
اإلنسان  عند  عظيمة  آّفة  وهذه   .157 اخلطبة 
حيث يلقي باملالمة دائمًا على غريه ويرّبئ نفسه، 
بينما جند األولياء يقولون: »َوَما ُأَبرِّىُء َنْفِسي ِإنَّ 

وِء« يوسف: 53 اَرٌة ِبالسُّ النَّْفَس أَلمَّ
5- الوقوع يف الفتنة: فعنه عليه السالم: »َوَلْو َأنَّ 
قَّ َخَلَص ِمْن َلْبِس اْلَباِطِل، اْنَقَطَعْت َعْنُه َأْلُسُن  احْلَ
املَُعاِنِديَن َوَلِكْن ُيْؤَخُذ ِمْن َهَذا ِضْغٌث، َوِمْن َهَذا 
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إعداد:
احمد الكعبي

خطيب الدمعة الحسينية

السيد جابر أغائي
الشاعر خليل أبو شبع

اكتــب يف مجــاالت الشــعر كافــة ولكننــي 
متخصــص بالشــعر الحســيني املنــربي

من شهداء املنرب الحسيني
الشاعر الحسيني السيد علي كريم املوسوي

الشاعر الحسيني خريي الطائي للوالية
يجــب علــى الشــاعر معرفــة أهــل 
البيت)عليهــم الســالم( ثــم ينظم 

بنيــة التقــرب والتوســل



هو السيد جابر بن السيد كاظم بن السيد جواد املوسوي الغريفي ، ينتمي إىل أسرة آل الغريفي ، وهي  من أصول 
حبرينية تنتشر يف العراق وبعض األقطار اإلسامية . 

أما لقب اآلغائي فقد جاءهم من جدهم العامة السيد كاظم آغائي الذي لقّبه العلماء املعاصرون بالسيد األغا ، 
وكلمة األغا تعي باللغة الفارسية السيد احملرتم ، وقيل أّن والدة جدهم السيد كاظم كانت من مدينة بهبهان 
اإليرانية وال üُسن شيًئا من اللغة العربية، فكانت †اطب ولدها بكلمة أغا ، فَاَزَم هذا اللقب جدهم السيد 

كاظم أغائي ، ثم أصبح لقبًا لألسرة بشكل عام. 
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خطيب الدمعة الحسينية

السيد جابر أغائي
م.م حسن عطااهلل اخللخالي
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وبعد أن تقّلد  طاغية العراق صدام حسني زمام 
احلكم عام 1979م، واشتداد محلة االعتقاالت 
وعلمائها  العلمية  احلوزة  لرجال  واالعدامات 
هاجر السيد جابر أغائي من العراق إىل الكويت 
ومنها إىل إيران، ومنذ ذلك احلني أخذ ميارس 
اخلليج  دول  ومعظم  وإيران  سوريا  يف  اخلطابة 
العربي، فأخذ الصدارة وذاع صيته يف اخلطابة 
حيث   املاضي  القرن  من  التسعينات  نهاية  حتى 
قم  مدينة  واستقريف  اخلطابة  املرض عن  أقعده 

املقدسة إىل أن وافته املنية. 
وفاته: 

احلسينية  واخلدمة  بالعطاء  حافل  عمر  بعد 
انتقل إىل جوار ربه ظهرية يوم السبت يف الثاني 
والعشرين من شهر رجب األصب عام 1429هـ، 
املوافق للسادس والعشرين من متوز لعام 2008م، 
ونقل جثمانه الطاهر إىل مدينة النجف األشرف، 
الطبقات  خمتلف  من  املدينة  أهالي  فشيعوه 
مهيبا،  تشيعا  والسياسية  والدينية  االجتماعية 
وبوصية منه ُدِفَن يف داره الواقعة يف حي احلنانة 
هجرته  بعد  البائد  النظام  أزالم  اغتصبها  اليت 

خارج العراق.                    

 والدته ونشأته:
ولد يف مدينة النجف األشرف يوم األحد الثاني 
عشر من شهر حمرم احلرام عام 1341 هـ، املوافق 
الثالث من أيلول عام 1922 م، وسط أسرة علوية 
حوزوية ُعِرفت بالعلم والفضيلة، فوالده العالمة 
اخلطيب السيد كاظم أغائي أحد شعراء ثورة 

العشرين ، ومن موقدي جذوتها. 
هاجرت أسرُتُه من البحرين إىل إيران واستقرت 
ثم  هلا  مؤقتا  موطنا  واختذتها  بهبهان  مدينة  يف 
واستقرت  األشرف  النجف  مدينة  إىل  هاجرت 

فيها. 
دراسته احلوزوية:  

أظفاره  نعومة  منذ  أغائي  جابر  السيد  عكف 
النجف  حوزة  يف  الشرعية  العلوم  دراسة  على 
الشيخ  يد  على  األصول  علم  فدرس  األشرف، 
حسني اآلخند، واأللفية يف النحو على يد الشيخ 
العالمة  يد  على  املنطق  وعلم  الشرقي،  عبداهلل 

اخلطيب الشيخ عبد الوهاب الكاشي. 
خطابته: 

السيد  النحرير  اخلطيب  من  اخلطابة  فن  أخذ 
باقر سليمون فقد الزمه فرتة طويلة، حتى أصبح 
خطيًبا حنريًرا مفّوًها متمّيًزا بأسلوبه الذي نال 
استحسان خمتلف الطبقات االجتماعية والدينية 
والسياسية، وله حتقيقات علمية عميقة، وثقافة 
وإمكانية  املعرفة  جوانب  خمتلف  يف  عالية 
رائع  أدبي  بأسلوب  املطالب  عرض  يف  كبرية 

وقدرة خطابية قل نظريها. 
وكان حُيِدث يف خطاباته موجة من االضطراب 
سياسية  موضوعات  من  يتناوله  مبا  والفوضى 
ونقد الذع للحكام العرب الذين ساندوا الطاغية 
دون اكرتاث  من  عالية  بشجاعة  صدام حسني 

للعواقب والنتائج.      
ومن مساته اخلطابية أنه كان جييد االرجتال، 
العرض واالنتقال من موضوع  ويتفنن يف طريقة 
صوته  إىل  إضافة  لثانية،  فكرة  ومن  آلخر 
املصيبة  جتسيم  يف  الفريدة  وطريقته  احلزين 
جملسه  ذلك  على  شاهد  خري  ولعل  احلسينية، 
احلسيين يف ليلة العاشر من شهر حمرم احلرام 
داخل الروضة احليدرية املطهرة يف الستينات من 
القرن املاضي الذي تناول فيه النهضة احلسينية 
وجتسيم  رائع،  ووصف  دقيق،  سياسي  بتحليل 
مؤمل ألحداث ليلة ويوم عاشوراء، حتى أن السيد 
مسع  عندما  سره(  )قدس  الصدر  باقر  حممد 
اجمللس قال عنه: ))لوجئنا بأكرب أديب من أدباء 
العاشر  ليلة  أحوال  ُيصّور  أن  ملا استطاع  العرب 
هذا  يف  جابر  السيد  صّورها  كما  احملرم  من 

اجمللس((.

اخلطابي��ة  مسات��ه  م��ن 
أن��ه كان جيي��د االرجت��ال، 
ويتفن��ن يف طريق��ة الع��رض 
واالنتق��ال م��ن موضوع آلخر 
ومن فكرة لثاني��ة، إضافة 
إىل صوته احلزين وطريقته 
الفري��دة يف جتس��يم املصيبة 

حلسينية ا

لوجئن��ا بأك��رب أدي��ب م��ن 
أدب��اء الع��رب ملا اس��تطاع أن 
ُيصّور أحوال ليلة العاشر من 
احمل��رم كم��ا صّورها الس��يد 

جاب��ر يف ه��ذا اجمللس



أجرى اللقاء: أمحد الكعيب 
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يا حبذا لو تعرفنا عن شخصكم؟ 
أبو حممد خليل بن شهيد بن إبراهيم بن خليل بن 
العروسي احلسيين  أبو شبع  إبراهيم بن عباس 
وجاء لقب شبع من أخوال جدنا خليل ، ولدت يف 
النجف األشرف يف حملة احلويش عام 1966م 

1386هـ . 

لو حتدثنا عن نشأتك الشعرية؟
نشأُت يف بيت كله يقرأ ويكتب الشعر حيث 
جدي الشاعر الكبري إبراهيم اخلليل أبو شبع 
الشاعر  وعمي  شبع  أبو  شهيد  الشاعر  وأبي 
والرادود مجيل أبو شبع وعمي الشاعر والرادود 
فخري أبو شبع وجدتي اليت تقول الشعر فنهلت 

من هذه العائلة. 
يف  وأنا  النجفية  األوساط  يف  شاعرًا  عرفت 
الصف الثاني املتوسط وأول قصيدة عرفت لي 

يف االنتفاضة الشعبانية عام 1991م 1411هـ. 
ومن القصائد اليت كتبتها يف بداياتي يف سنة 
االنتفاضة  بعد مرور عام على  1992م 1412هـ 
الشعبانية، أذكر منها بعض األبيات وإن وزنها 

هو وزن النصاري األندلسي:
نذكر بزمحة هاي األيام            

شباب خمضبة بدم الشهادة
مو كلش بعيدة صارت العام       

من ناده اإلمام أعلن جهاده
شباب اندفعت بغريه ومحية       

من مسعت نداء النصرت حسني
قصدها تغري  متقصد أذية           

قصدها اجلنة مو بوگ املاليني
شباب التطلع وتكتب وصية       

ومرتسخة بفكرها ثورة الدين
نالت وبشرفها أعظم وسام       

وهسه نامت على أعظم وساده
وبشرفها األعظم بصرت االسالم    

سيوف منصلة بقوة وجالده

إىل  قريبة  هي  كتبتها  اليت  القصائد  وكل 
قليب ولكن هناك قصيدة كتبتها فأعجب بها 
الشاعر والرادود مجيل أبو شبع »رمحه اهلل« فقد 
اعرتف بشاعرييت واحلمد هلل وتلك الشهادة نادرة 

لي:
گبال حنته والشموع 

هّلي ياعيين الدموع
جاسم العريس طب احلومته

عاف عرسه وعاف زفته وحنته

الشاعر خليل أبو شبع ملجلة الوالية 
أكُت��ب يف جم��االت الش��عر كاف��ة ولكن��ي 

متخص��ص بالش��عر احلس��يي املنربي

الزال��ت جمل��ة الوالي��ة ال��يت تصدر ع��ن العتب��ة العلوية املقدس��ة يف مس��عاها احلثيث 
ال��ذي تبح��ث وت��ؤرخ وتوثق فيه عن ش��خصيات ش��عرية ومنربية هلا األث��ر الواضح يف 

توعية اجملتمع احلس��يي .
ويف ه��ذا الع��دد من جملتنا التقينا بش��اعر كبر من ش��عراء النجف األش��رف وهو من 

أس��رة كرمية هلا مسعتها الطيبة يف خدمة س��يد الش��هداء )عليه السام( .
ب��رز منه��ا العدي��د م��ن الش��عراء الش��عبين منهم الش��اعر الكب��ر إبراهيم أبو ش��بع، 
والش��يخ عبد احلس��ن أبو ش��بع الذي يعترب ظاهرة ش��عرية يف مجيع ملكاته األدبية 

املبدعة..
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أمحد  والرادود  العابدي  علي  القدير  والرادود 
الكثري  والرادود كرار شلة وغريهم  الرماحي 

واحلمد هلل. 

كلمة أخرية 
هلل  أنصحهم  فأنا  والرواديد  للشعراء  بالنسبة 
تعاىل باالستماع إىل آراء النقاد سواء كان نقد 
بّناء أو هدم وكذلك عدم التذمر والصرب وأيضًا 

عدم الغرور والتكرب. 
مدارس  فهي  األسبوعية  للمجالس  وبالنسبة 
للشعراء  املبتدئة  املواهب  لصقل  جمانية 
والرواديد واحلمد هلل أنا بصورة مستمرة أحضر 

تلك اجملالس األسبوعية.

وامه تدعيله خبشوع
هّلي ياعيين الدموع

ما املدرسة الشعرية اليت تنتمي إليها ؟
من  وشعراؤها  جيدة  الشعرية  املدارس  كل 
وسكين  نشأتي  حبكم  ولكنين  املبدعني 
النجفية  باملدرسة  تأثرت  األشرف  النجف  يف 

الشعبية. 

ما اجملاالت الشعرية اليت تكتب فيها ؟
ولكنين  كافة  الشعر  جماالت  يف  أكتب 
وإضافة  املنربي،  احلسيين  بالشعر  متخصص 
ولكن  بها  بأس  ال  احلسينية  للقصائد  اآليات 
بشرط أن تكون كاملة اإلبداع وكل شعراء 
يف  القرآنية  اآليات  يضمنون  شبع  أبو  عائليت 

قصائدهم وأنا أحدهم واحلمد هلل. 

ما أجواء كتابة القصيدة احلسينية اليت تكتب 
فيها 

القصائد  أجـواء معينة يف كتابة  ليسـت هناك 
احلسينية، وأما موضوع القصيدة و اختيار وزنها 
الرادود،  فهو يعتمد على الطور املقدم من قبل 
على  تعتمد  فهي  أكتبها  اليت  املواضيع  وأما 

املناسبة اليت من أجلها ُتكتب القصيدة. 

هل اإلعالم له أثٌر للشاعر يف اجنذاب رواديد املنرب 
احلسيين حنوه حلصوهلم على قصائده ؟

نعم إن لإلعالم الباع الطويل يف الرتويج للشاعر 
اليت  األمساء  بعض  اشتهرت  ملا  اإلعالم  ال  ولو 

ُخلدت مع نظم القصيدة احلسينية.

والندوات  الشعرية  األمسـيات  حتضر  هل 
ومراكز  جوائز  على  حصلت  وهل  واملهرجانات 

أوىل على قصائدك؟
نعم أحضر األمسيات والندوات الشعرية وكذلك 
وقد حصلت  هلا،  ُدعيت  إن  املهرجانات  أحضر 
قصائدي على املراكز  األوىل ألكثر من مره. 

من الرواديد الذين قرأوا قصائدك ومن هو أقرب 
املناسب  الطور  إجياد  ناحية  من  لديك  رادود 

للقصيدة احلسينية ؟
كثري من الرواديد قرأوا قصائدي وال أمتكن 
من حصرهم ولكن أذكر بعضهم مع االعتذار 
من البقية فمثاًل الرادود القدير ماجد أبو هيمة 
الرتمجان  فاضل  املرحوم  والرادود  اخلفاجي 
أبو شبع  العم مجيل  املرحوم  والرادود  أبو غين 

باالستماع  تعاىل  هلل  أنصحهم  فأنا  والرواديد  للشعراء  بالنسبة 
إىل آراء النقاد سواء كان نقدًا بّناًء أو هدامًا وكذلك عدم التذمر 

والصرب وأيضًا عدم الغرور والتكرب
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هو الشاعر املعروف علي ابن السيد كريم املوسوي الكاظمي نسبة إىل مدينة الكاظمية املقدسة 
اليت ولد فيها عام 1948م ونشأ وترعرع يف أسرة طيبة األصل واملعتقد.

ينظم  والنقد حتى صار شاعٍرا  والشعر  األدب  باملطالعة لكتب  وبدأ  الرمسية  املدارس  تدرج يف 
)الفصيح والدارج( وقد أوقف أشعاره للرسول األعظم وآله الكرام )عليهم السالم( وأخذ يلتقي 
باألدباء والشعراء يف الكاظمية ويسأهلم عن كل صغرية وكبرية عن الشعر احلسيين واستفاد 
سلمان  املال  القدير  والشاعر  الكاظمي،  احلسن  عبد  املال  الكبري  الشاعر  أمثال  خرباتهم  من 

الشكرجي العبدلي واملرحوم السيد صادق األعرجي وغريهم.
أخذ يشارك يف العديد من املناسبات الدينية منها عيد الغدير ومولود الرسول األعظم )صلى اهلل 
عليه وآله( ومولود اإلمام علي )عليه السالم( وكذلك يف املناسبات الشعبانية والرمضانية املباركة 
يف كربالء، ويلتقي بالشاعر الكبري املرحوم احلاج كاظم منظور الكربالئي والشاعر الكبري 
املعروف املرحوم الشيخ هادي القصاب والشيخ عبد احلسني أبو شبع وله عالقة طيبة معهم، كما 
قرأ قصائده العديد من الرواديد منهم السيد اجلليل مرتضى حمسن السندي واملرحوم الشيخ جاسم 

النويين.
برز املرحوم يف زمن كانت املدارس الشعرية هلا مسات وعالمات يشار هلا بالبنان ومن هذه الوترية 
صدح صوت السيد على برتاجيد أخرى مصرًا عن مدرسة حتدد زواياها بأدواتها، منفردًا بأسلوبه 

الفين املصحوب بغزارة اإلنتاج وسالمة املعاني وعمق مداليلها..
مل يتزوج السيد علي رغم ان السيد الشهيد الصدر االول أرسل إليه تكاليف زواجه، أخذها ووزعها 
على األسر الفقرية ودخل يف التصدي واملواجهة ضد زمرة البعث وصدام ليكون يف قوافل الشهداء 
األبرار وقد اختار ذلك رغم املغريات اليت قدمت وعرضت عليه ولكن كان يأبى الذل والركوع 

لغري اهلل تعاىل وطاعة أهل البيت )عليهم السالم(.
البعثيون يف يوم )1982/4/28(م وكان هناك حفل أعد ملناسبة ذكرى مولد الطاغية يف  جاءه 
بغداد وأرادوا منه أن يرتقي املنصة ويشارك بقصيدة فصعد املنرب وفاجأ اجلميع بقصيدة مدح فيها 
اإلمام احلسني)عليه السالم( وبعد االنتهاء عاد إىل منزله، ومت اعتقاله بعد مرور 24ساعة ومن يومها 

أسدل الستار عن صرح من صروح الشعر احلسيين يف الكاظمية.
صدر له ديوان قصائد حسينية منربية موسوم بـ)ديوان السيد علي املوسوي( اجلزء األول أعده وقدم 

له احلاج جابر الكاظمي وهو يعترب أحد تالمذته آنذلك.

من شهداء املنرب الحسيني

الشاعر الحسيني السيد علي كريم املوسوي
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الذي يريد كسب الثقافة واملعرفة واألدب واألفكار وأنا منهم 
حيث أني تأثرت باألشعار والقصائد للمرحوم الشاعر احلسيين 
إىل  قصائده  أتلو  حيث  السامل،  ناجي  صاحب  احلاج  الكبري 
الرادود سيد عباس الشاله من أهالي احللة يف اجملالس وذلك 
التأثر  فكان  لُه.  األشعار  يتلو  من  وحيتاج  ضرير  السيد  ألن 

واضحًا وجليًا يف أنفاسي وقصائدي.

- ما أبرز املشاركات األدبية والشعرية؟
ال خيفى على املتتبع أن مدينة احللة منهل األدب والشعر والعلم 
هلا  اختياري  كان  لذلك  العراق  يف  املؤثر  اإلجتماعي  والبعد 
الطيب، لذلك شاركت يف  عن دراية وعلم بأرضها وجمتمعها 
اليت  الصعاب  رغم  احلسينية  وجمالسها  ودواوينها  أمسياتها 
الصدامي،  األمن  وزمرة  الغاشم  البعث  حكومة  من  رأيناها 
بوجه  ونضال  وكفاح  جهاد  عن  عبارة  مشاركتنا  فكانت 

الظاملني.
من  الشباب  إىل  الشعرية  رسالتكم  توصلوا  أن  استطعتم  هل   -

خالل التأثر بهم؟
كما ذكرت لكم الظروف واأليام اليت عاشها الشعب العراقي 
واجلنوب  الوسط  يف  السالم(  البيت)عليهم  أهل  شيعة  وخاصة 
االعتقاالت  عن  فضاًل  األليم  األثر  وهلا  صعبة  أيامًا  كانت 
واالعدامات والتعهدات للعديد من اخلطباء والشعراء واملنشدين 
لكن استطعنا والتوفيق والسداد بربكة موالنا احلجة املهدي 
اجملتمع  نفوس  يف  ونؤثر  نوصل  أن  فرجه(  اهلل  املنتظر)عجل 
وخاصة الشباب املؤمن الذين نراهم التزامهم اليوم بربكة تلك 

اجملالس احلسينية.

خالل  من  الطائي  شاعرنا  إىل  أقرب  والقصائد  األوزان  أي   -
استماعه للرواديد )املنشدين(؟

األوزان والقصائد هي مثل األذواق عند اجملتمع ولكن بالنسبة 
إلي أنا ممن حيبذ قصائد )الگعدة( ألنها تعرب عن ثقافة اجملتمع 
واملعرفة  بالثقافة  والنهوض  األدباء  وآراء  كربالء  وعطاءات 
كاملة  األمة  تستنهض  كانت  القصائد  من  العديد  وهناك 
بالعطاء الثوري والشعري والثقايف الذي حيملُه الشاعر احلسيين 

املثقف.

- ما مقومات القصيدة الناجحة ؟
هناك عدة مقومات، فكرة القصيدة أي )موضوعها(، وكذلك 
الذي سوف  الرادود  القصيدة،  الذي سوف يستمع إىل  اجملتمع 

يقرأ القصيدة كل هذه هي أساسيات يف جناح القصيدة.

الفيحاء  احللة  مدينة  من  وأديب  بشاعر  التقينا  العدد  هذا  يف 
لنتعرف على عطاءه وعطاء هذه املدينة اجلميلة بأدبها وشعرها 

وجمتمعها..
هو األستاذ خريي الطائي املعروف بالوسط احلسيين بـ)أبو أمحد 

اهلنداوي( معنا يف صفحات جملة الوالية الغراء.

- حبذا لو تطلعنا على البداية الشعرية:؟
بداييت يف مدينة اخلدمة احلسينية، فلما منزلة ومكانة لدى 
قضاء   - طويريج  مدينة  السالم(  )عليهم  البيت  أهل  حميب 
اهلندية- هذه املدينة اليت ّخرجت والزالت خترج فحول األدباء 

والشعراء والرواديد واخلطباء والشواهد عديدة. 
صوت  صدى  والزال  وأمسياتها  يف جمالسها  وترعرعت  نشأت 
إبراهيم  الشيخ  قصائد  وقراءة  النويين  جاسم  الشيخ  املرحوم 
حسون اهلنداوي، والشيخ هادي القصاب والشيخ عبد احلسني 
أبو شبع وأنفاسهم موجودة بيننا، وأتذكر بداييت سنة )1991(

م بعد االنتفاضة الشعبانية، وزيارة اإلمام احلسني )عليه السالم( 
فشرفين ربي أن اكون شاعرًا سيد الشهداء )عليه السالم(.

- مبن تأثرمت من املدارس الشعرية؟
احلضور املستمر يف األمسيات واحملافل يصقل موهبة الشاعر 

الشاعر الحسيني خريي الطائي للوالية:
يجــب علــى الشــاعر معرفــة أهــل 
البيت)عليهــم الســالم( ثــم ينظم 

بنيــة التقــرب والتوســل..
أك��د أئمة أهل البيت )عليهم الس��ام( من خال الروايات اليت نقلت 
عنه��م على إحياء اجملالس وقول الش��عر يف مدح ورثاء اإلمام احلس��ن 

)عليه الس��ام( وكشف ظامتهم إىل العامل اإلسامي.
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الدعــوة إُّـ الحجـاب نظرة معاصرة 
وفق املنظور القرآني

محطات إعجازية مع أصحاب الكهف



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 تحديد النسل

إعداد:  شعبة التبلي»

اجلــواب: جيــوز للمرأة أْن جتري عملية جراحية لغلق 
القنــاة التناســلية )النفــري(، وان كان يؤدي إىل قطع 
نســلها حبيــث ال حتمــل أبدًا، ولكــن إذا توقف ذلك 
على كشــف ما حيرم كشــفه من بدنها للنظر إليه 
أو للمســه مــن غــري حائــل مل جيــز هلا الكشــف إالَّ 
يف حــال الضــرورة، وال جيــوز للمرأة اْن جتري عملية 
جراحية لقطع الرحم أو نزع املبيضني وحنو ذلك مما 
يؤدي إىل قطع نســلها وكان يســتلزم ضررًا بليغًا بها 
إالَّ إذا اقتضتــه ضرورة مرضية، ونظري هذا الكالم 

احلمد هلل رب العاملني والصالة والســالم على أشرف 
األنبياء واملرسلني حممد وعلى آله الطيبني الطاهرين 
يف هــذا العــدد نتنــاول بعــض األســئلة مــع أجوبتهــا 
اخلاصــة بأحــكام احَلمل واليت صدرت من مكتب 
مساحــة املرجــع األعلى الســيد علي السيســتاني )دام 

ظله الوارف(.
الســؤال: ما حكم إجراء عملية جراحية لغلق القناة 
التناســلية للمــرأة لغــرض حتديــد النســل، علمــًا أنَّ 

الزوجني عندهما ما يكفي من األوالد؟
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كله جيري يف الرجل أيضا.
السؤال: هل جيوز قذف ماء الرجل خارج رحم زوجته 

ملنع اإلجناب لفرتة معينة؟
اجلــواب: نعم جيــوز العزل على كراهة إن مل يكن 

برضاها. 
السؤال: تنظيم النسل بداعي قسوة الظروف املعيشية 
الــيت متنــع بدورها من توفري احليــاة احلرة الكرمية 

هلذا اجلنني، هل يتعارض مع مقتضيات الشريعة؟
اجلواب: ال يتعارض إذا كان على سبيل منع احلمل 

ـ بطرقه املشروعة ـ ال بنحو اإلجهاض.
الســؤال: إنــي امرأة متزوجة ورزقت قبل ثالثة أشــهر 
بطفلة وأريد منع احلمل الثاني، فهل جيوز لي أْن أتبع 

طريقة حتديد النسل؟
اجلــواب: جيــوز حتديــد النســل بابتــالع احلبــوب أو 
ربط األنبوب وحنو ذلك، لكن هناك بعض الوســائل 
الــيت ال ختلــو من إشــكال كاللولب فإنَّ قســمًا منه 
يوجب تلف النطفة بعد انعقادها، وهذا ال جيوز على 
األحوط، وجيوز القسم الذي مينع من انعقاد النطفة، 
ولكنه حيث أنَّه يستلزم كشف العورة فال جيوز إالَّ 

يف حال الضرورة وعدم وجود البديل.
الســؤال: هــل جيــوز حتديــد نــوع جنــس اجلنــني قبل 
احلمــل وحتديــد عــدد األطفــال؟ ومــا هــو املوقــف 

الشرعي من هذا األمر؟
اجلواب: ال بأس به يف حّد ذاته يف مفروض السؤال.

الســؤال: هــل حيــّق للــزوج أْن جيرب زوجتــه على ترك 
اإلجناب وهي تريده بأن جيربها على أخذ احلبوب أو 

زرق اإلبرة أو استعمال اللولب؟
اجلواب: ال حيق له ذلك.

الســؤال: مــا هــو رأيكــم يف عقــد القنــاة املنوية ملنع 
احلمل؟

اجلــواب: عقــد القنــاة املنوية جائز يف نفســه، ولكن 
إذا توّقــف علــى متكــني الطبيب من النظــر واللمس 
احملّرمــني مل جيــز إالَّ يف صــورة االضطرار إليه بعدم 
تيســر طــرق املنع من احلمل وكــون اإلجناب حرجيا 

حبّد ال يتحمل عادة.
الســؤال: اســتعمال وســائل منــع احلمــل شــائع هــذه 
األيام، فلو لزم الضرر أو احلرج من استعمال العقاقري 
وأمثاهلــا، وتوقــف األمــر علــى وســائل البــّد معها من 
إجــراء الكشــف املوضعي لدى الطبيــب أو الطبيبة، 
فهــل يســوغ ذلــك للمــرأة، علمــًا أنَّ احلمل يســبب هلا 

ضررًا أو حرجًا؟
اجلــواب: جيــوز، ما دامت تواجــه يف كّل من احلمل 
واســتعمال الطرق األخرى للمنع عنه ضررًا أو حرجًا 
ال يتحمــل عــادة، ولكــن إذا كان ذلــك يســتدعي 
التناســلي كشــف  اجلهــاز  إىل كشــف  باإلضافــة 

بعــض املواضع األخــرى من بدنها كأطــراف اجلهاز 
التناســلي فعليها أْن تراجع الطبيبة، فإْن مل تتمكن 

من ذلك جاز هلا أْن تراجع الطبيب.
السؤال: هل جيوز للمرأة احلامل مراجعة طبيب رجل 

ملتابعة احلمل والوالدة؟ 
اجلــواب: إذا كانت متابعة الطبيب األجنيب تســتلزم 
النظــر أو اللمــس أو غريهمــا مــن األمــور احملرمــة 
فــال جتــوز مراجعتــه إالَّ مبســوغ شــرعي مــن ضرورة 
واضطرار ملراجعته لكونه أرفق بالعالج مع االقتصار 
على النظر أو اللمس باملقدار الذي ترتفع به الضرورة 
بتوضيح مذكور يف منهاج الصاحلني )ج3، مسألة21 

ـ 22(.
الســؤال: طريقــة عمــل اللولــب هــي حتريــر أيونــات 
النحــاس الــيت تبطــىء حركــة احليامــن وتقلــل مــن 
قدرتهــا علــى ختصيــب البيضــة، ولكــن ألّنه جســم 
غريب يف داخل الرحم ســوف يؤدي إىل التهاب غشــاء 
الرحــم، وبالتالــي مينــع انغراس البيضــة املخصبة يف 
الرحــم يف حال حــدوث اإلخصاب، فهل يكون وضع 
اللولــب حرامــًا؟ ولو كانــت املرأة قد وضعته ســابقًا 

فهل جيب عليها أْن تزيله فورًا؟
اجلــواب: طريقــة عمــل اللولــب فيهــا اختــالف بــني 
األطبــاء، فعلــى القول بــأنَّ نتيجته قتــل احليامن قبل 
التخصيــب ال إشــكال يف اســتخدامه، وعلــى القــول 
بــأنَّ نتيجتــه قتلهــا بعــد التخصيــب فاألحــوط وجوبًا 
االجتنــاب عنــه، وميكــن الرجــوع يف ذلــك إىل فقيه 

آخر مع مراعاة األعلم فاألعلم.
السؤال: ما هو رأي مساحة السيد )حفظه اهلل( بعملية 
عقــد األنابيــب للمرأة، علمًا أّنه ال يوجد تأثري للحمل 
علــى صحتهــا وســالمتها، ولديهــا عــدد كاٍف مــن 
األطفــال، وال تنفــع الطــرق األخرى معهــا كاحلبوب 

واحلقن، والعملية جتري مبوافقة زوجها وأهلها؟
اجلواب: ال بأس بهذه العملية يف حّد ذاتها بشرط أاّل 
يوجــب ضررًا بليغًا مــع وجوب اجتناب النظر واللمس 
احملّرمــني إالَّ مــع وجــود الضــرورة، كمــا إذا كان 
احلمــل مضــرًا باملــرأة أو موجبــًا لوقوعهــا يف حــرج 
شديد ال يتحمل عادة، ومل يكن يتيسر هلا املنع منه 
ببعض الطرق األخرى املشروعة أو كانت ضررية أو 

حرجية عليها كذلك.
الســؤال: هــل ميكــن اســتئجار رحــم امــرأة لتحمــل 
بيضة خمصبة من امرأة أخرى علمًا بأنَّ هذا يكون 
برضاهــا، ولكــون املــرأة صاحبــة البيضــة األصليــة 
لديهــا عّلــة طبيــة متنعها مــن اإلجناب، وقــد نصحها 

األطباء بهذا الشيء؟
اجلواب: ال بأس بذلك، وإْن كان األحوط استحبابًا 

االجتناب عنه، كما ال بأس بأخذ املال بأزاء ذلك.
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الذهب والفضة أي تعطيهم الشمس اليسري من 
بأن  تدل  فاآلية  ألجسادهم  إصالحا  شعاعها 
اهلل تعاىل آواهم إىل الكهف الذي هذه صفته 
ألعلى كهف آخر يتأذون فيه بانبساط الشمس 
بيان حفظهم  واملقصود  النهار  عليهم يف معظم 
إليهم  واأللوان  األبدان  وتغري  البالء  تطرق  عن 
والتأذي حبر أو برد، وحتى مع التقليب والتعرض 
للشمس ال بد أن يتأثر اجلسد يف هكذا نوم 
طويل لسنوات عّدة لكن اإلرادة اإلهلية منعت 
الكهف  وفناء  أجسادهم  تعرض  أن  ثم  ذلك، 
لضياء الشمس بصورة متوازنة ومعتدلة يف أول 
النهار وآخرة للمحافظة عليها منعًا من حصول 
الرطوبة والتعفن داخل الكهف يف حالة كونه 
هو  كما  ضرورية  الشمس  ألن  وذلك  معتما 
معلوم طبيا للتطهري أوال ولتقوية عظام اإلنسان 
وأنسجته بتكوين فيتامني د)vitamin d( عن 
طريق اجللد ثانيا كما تؤكد عليه الدراسات 
الطبية اليت نشرت على بعض مواقع االنرتنت..

أوًال: رفع اهلل عز وجل صفة امللل عن أصحاب 
الكهف  نتيجة النوم الطويل، إذ من املعروف 
أن النوم لفرتة ساعات طويلة يشعر اإلنسان من 
خالله بامللل فكيف من أنامهم اهلل تعاىل 309 
سنة، وهذه اخلصيصة املرفوعة ليست بالصعبة 
على اهلل فهذه نار النمرود قد رفع اهلل عز وجل 
النيب  حترق  ال  لكي  منها  اإلحراق  خصيصة 
تعطيل  هناك  مبعنى  السالم(  )عليه  إبراهيم 
اليت تكون  املُلّحة  للضرورات  الطبيعية  للسنن 

يف مقادير اهلل تعاىل.
ثانيًا: عدم تعرض أجسادهم للتقرحات اجللدية 
َوَذاَت  اْلَيِمنِي  َذاَت  »َوُنَقلُِّبُهْم  التقليب:  نتيجة 
َماِل« الكهف/18، مع التعـــــــــرض للشمس:  الشِّ
َكْهِفِهْم  َعْن  َتَزاَوُر  َطَلَعْت  ِإَذا  ْمَس  الشَّ »َوَتَرى 
َماِل«  َذاَت الشِّ َتْقِرُضُهْم  َوِإَذا َغَرَبْت  اْلَيِمنِي  َذاَت 
تفسريه  يف  القرطيب  يقول   ،17 الكهف/ 
اجلامع ألحكام القرآن، ج1 / 369 :)إذا غربت 
قراضة  من  منها  يسري  يصيبهم  أي  فتقرضهم( 

محطات إعجازية مع 

الدكتور علي زناد كلé البيضاني

القرآن الكريم كتاب هداية وتشريع وليس كتاب تار¨يا وعلميا لكن ال ضر من تسليط األضواء على الصور اإلعجازية اليت 
مل ولن تنتهي بتقادم الزمان بل بالعكس فإن القرآن الكريم كتاب ال ¨تّص بزمان دون زمان، وال ُيعنى مبشكات قوم دون 
سواهمV والسبب يف ذلك كما قال اإلمام الرضا )عليه السام(: )ألّن اهلل تبارك وتعاىل مل جيعله لزمان دون زمان، وال لناس دون 
القرآن  )إّن  القيامة(، وبّن تلك احلقيقة أيضا ابن عباس بالقول  ناس، فهو يف كّل زمان جديد، وعند كل قوم غض إىل يوم 

يفّسره الزمان(، ومن هذه الصور اإلعجازية اخرتنا ما يرتبط بأصحاب الكهف ومنها: 

أصحاب الكهف
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قلبه  وميتلئ  فزعا  يهرب  إليهم  الناظر  جعلت 
رعبا من منظرهم.

رابعًا: توقف االمتداد العمري ألصحاب الكهف 
العزير 100 عام   كما توقف العمر عند النيب 
إذ بقوا على أعمارهم ومل يتقدموا يف السن بعد 
أن قضوا 309 سنة والدليل على ذلك يف اآلية: 
َأْو  َيْوًما  َلِبْثَنا  َقاُلوا  َلِبْثُتْم  ِمْنُهْم َكْم  َقاِئٌل  »َقاَل 
َبْعَض َيْوٍم« ومعنى ذلك أن أشكاهلم بقيت على 
ما هي عليه مل تتغري بتقادم الزمن وهذا اجمُليب 
ساعات(  )يعين  يوم  بعض  أو  يوما  قال  عندما 
يشري إىل عدم استغرابهم من أشكال بعضهم 
لبعض، ولعل هناك سبب آخر يف احلفاظ على 
قد  التغري  أن  لو  هي  تغريها  وعدم  أشكاهلم 
حدث يف األشكال لرمبا أنكر أحدهم اآلخر 
األشكال،  لتبدل  نظرًا  صاحبه  فالن  أنه  يف 
فكان احلفاظ على األشكال لضرورات إهلية.

خامسًا: تعطيل حاسة السمع: حيث أن الصوت 
تعاىل:  قوله  يف  وذلك  النائم  يوقظ  اخلارجي 
)فضربنا على آذانهم يف الكهف سنني عددا(

أي  واملنع  التعطيل  هنا  الكهف/11والضرب 
ألن  ذلك  مؤقتا،  عندهم  السمع  حاسة  عطلنا 
حاسة السمع يف األذن هي احلاسة الوحيدة اليت 
تعمل بصورة مستمرة يف كافة الظروف وتربط 

اإلنسان مبحيطة اخلارجي.
العملة  شكل  تبدل  أو  تأثر  عدم  سادسًا: 
وبغض  بها،  السنني  تقادم  برغم  هلم  النقدية 
هل  العملة  هذه  تفسريات  نوعية  عن  النظر 
كانت ورقية طبقًا لورود كلمة )ورقكم( أم 
املفسرين فسر  من  البعض  معدنية ألن  كانت 
الورق بالعملة املعدنية وهي الفضة املسكوكة 
أما ملاذا ذكر اهلل هذه الكلمة )ورقكم( فهو 
ميكن أن حُيّقل يف خانة اإلخبار املستقبلي يف 
هذا املعنى، املهم يف األمر أن ال تأثر يف العملة 
بعد 309سنة، والدليل أنها كانت واضحة ألهل 
الكهف وللبائع الذي ذهب إليه أحدهم ليشرتي 
ومتغرية  متآكلة  كانت  فلو  طعاما  أزكى 
لُعرفت من الطرفني، وداللة وضوحها أكثر هي 
العملة قد مضت عليها  بأن هذه  البائع  معرفة 
مئات السنني، فإن كانت ورقية مل تتمزق وإن 

كانت معدنية مل تصدأ أو تتآكل.  

ثالثًا: عدم تأثر أعني أصحاب الكهف بضرر 
ذلك  يف  والسبب  الطويل  النوم  نتيجة  عمى  أو 
أو  مغلوقة  وليست  مفتوحة  كانت  عيونهم  أن 
َوُهْم  َأْيَقاًظا  َسُبُهْم  )َوحَتْ بدليل  اجلفون  مطبقة 
الدراسات  إحدى  عليه  ما أكدت  ُرُقوٌد( وهذا 
املراكز  أرقى  من  واحد  كتبها  اليت  الطبية 
الطبية ونشرت على أحد مواقع اإلنرتنت بالقول: 
1- إن العني يف حالة كونها مفتوحة على الدوام 
للمؤثرات  تتعرض  متعددة  مرضية  وألسباب 
الغريبة  واألجسام  اجلراثيم  فتدخلها  اخلارجية 
مما يؤدي إىل حدوث تقرحات القرنية )مقدمة 
وبالتالي   )corneal opacity(وعتمتها)العني

فقدان حاسة البصر.
الدوام  على  منغلقة  كونها  حالة  يف  2-العني 
بعدم  البصري  العصب  ضمور  إىل  ذلك  يؤدي 
قيامها  من  العني  مينع  الذي  للضوء  تعرضه 
بوظيفتها حيث أن من املعروف يف علم وظائف 
من  عضو  أي  أن  الفسلجة(  )علم  أعضاء 
بالضمور  يصاب  أجهزته  أو  اإلنسان  األعضاء 
واملوت التدرجيي إن مل تهيأ  له األسباب للقيام 
بوظيفته )disuse atrophy( ودليل ذلك أن 
املظلمة   األماكن  طويلة يف  لفرتات  املسجونني 

يصابون بالعمى.
3-أما يف احلالة الطبيعية )اليقظة( فإن أجفان 
اإلنسان ترمش وتتحرك بصورة دورية ال إرادية  
على مقلة العني تعينها الغدد الدمعية اليت تفرز 
السائل الدمعي النقي الذي يغسل العني وحيافظ 
،فهذه  الضارة  اخلارجية  املؤثرات  من  عليها 
العملية املركبة حتافظ على سالمة العني فاهلل  
أجسادهم  على  حافظ  الذي  وتعاىل  سبحانه 
وجلودهم من التلف بالتقلب املستمر مع التعرض 
حفظ  الذي  نفسه  هو  الشمس  لضوء  املناسب 
العمى حيث  من  العلمية  الطريقة  بهذه  عيونهم 
َسُبُهْم َأْيَقاًظا َوُهْم  قال يف حمكم كتابه: )َوحَتْ
ُرُقوٌد( الكهف/ 18، ومل يقل:)وحتسبهم أمواتا 
هي  اليقظة  عالمات  إحدى  ألن  رقود(  وهم 
حركة رمش أجفانهم وقد يكون يف هذا أيضا 

واهلل اعلم السر يف إلقاء الرهبة يف منظرهم.
ِمْنُهْم  َلَولَّْيَت  َعَلْيِهْم  َلْعَت  اطَّ )َلِو  تعاىل:  قوله  يف 
الكهف/18،فهذا  ُرعًبا(  ِمْنُهْم  َومَلُِلْئَت  ِفَراًرا 
كونهم  حيال  املألوف  وغري  الغريب  الوضع 
نومة  بنائمني  وال  مبستيقظني  وال  موتى  ليسوا 
اهليئة  عينه(هذه  ترمش  ال  النائم  )الن  طبيعية 

َوُنَقلُِّبُه��ْم َذاَت اْلَيِم��ِن 
َوَذاَت الشِّ��َماِل

َعَلْيِه��ْم  َلْع��َت  اطَّ َل��ِو 
ِف��َراًرا  ِمْنُه��ْم  َلَولَّْي��َت 

َوملَُِلْئ��َت ِمْنُه��ْم ُرعًب��ا

��ْمَس ِإَذا َطَلَع��ْت  َوَت��َرى الشَّ
َت��َزاَوُر َع��ْن َكْهِفِه��ْم َذاَت 
اْلَيِم��ِن َوِإَذا َغَرَبْت َتْقِرُضُهْم 

َذاَت الشِّ��َماِل
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تعدى  أن احلجاب فيها  إذ  ُتوجه احلجاب وتربره عقليًا،  حبيث 
جمرد  ليس  فاحلجاب  أيضًا،  اجتماعيًا  بل  دينيًا  أمرًا  كونه 
قطعة فماش ترتديها املرأة بل هو مقومات شخصية مرتدية هذا 
عفتها  قصة  حيكي  وفكرها،  شخصها  حيكي  الذي  الزي 
أيضًا وأنها بعيدة عن االبتذال يقول الشهيد مطهري: »إن قضية 
احلجاب ليست يف البحث عما إذا كان األفضل للمرأة أن تظهر 
يف اجملتمع متسرتة أم عارية، إن روح القضية تتلخص يف هذا 
املرأة والتمتع بها مباحًا للرجل؟  السؤال، هل ينبغي أن تكون 
هل جيوز لكل رجل يف اجملتمع أن يتمتع بكل امرأة إىل احلد 
األقصى عدا الزنا أم ال؟«)٥(، يتابع الشهيد مطهري طرح فلسفة 
اإلسالم للحجاب، وجييب عن تلك األسئلة قائاًل: »إن اإلسالم 

1ـ املعنى اللغوي واالصطالحي للحجاب
احلجاب يف اللغة جاء مبعان عديدة منها املنع والسرت واحليلولة: 
»كل ما حال بني شيئني فهو حجاب«)2(، واحلجاب يف االصطالح: 

»كل مايسرت املطلوب«)3(.
يقول الشهيد مطهري.

استعمال احلجاب للمرأة مصطلح جديد نسبيًا، أما يف مصطلع 
الفقهاء القدامى فقد كانت كلمة السرت هي املستعملة مبعنى 

اليوم«)٤(.
2ـ فلسفة احلجاب على وفق الرؤية اإلسالمية

يرى اإلسالم فلسفة خاّصة ومتميزة لتشريع احلجاب اإلسالمي 

اإلسالمية  املسائل  أهم  أحد  هو  احلجاب  إن 
يف  حاله  ف�ن  �لك  من  الرغم  وعلى  املهمة، 
والتأسف،  اجملتمعات اإلسالمية يدعو للحسرة 
عن  بالتخلي  قليلة  ليست  نسبة  بدأت  فقد 
وهذا  �لعه  أما  اإلسالمي،  الشرعي  احلجاب 
هو  وهذا  املوضة  حجاب  بلب�  أو  السفور،  هو 
أسباب  من  ل�سف�  كثر  الذي  املقنع  السفور 
الذي  الثقايف  الغزو  هو  احلجاب  يف  الرتاجع 
إن  منها،  الواهية  احلج�  من  جمموعة  طرح 
القرآن  يف  واضح  دليل  على  اليستند  احلجاب 
أو السنة النبوية، وأنه خاص بنساء النيب، وأنه 
يسلب حرية املرأة ويسبب اخلمول يف نشاطاتها، 
وهذه املقالة تسل� الضوء على مسألة احلجاب 
توضيح  �عدم  املسألة  تلك  فلسفة  وتبيان 
وادراك الفلسفة احلقيقية لكثري من اإلسالمية 
جمتمعاتنا  أصابت  اليت  االمراض  اكرب  من 

اإلسالمية�)1(.
ولكي يتحصن اجملتمع اإلسالمي من �ططات 
الغزو الثقايف يف مسألة احلجاب عليه ان يعرف 
مدروس  بشكل  منه  واهلدف  وادلته  فلسفته 

ودقيق.

الدعــوة إُّـ الحجـاب
نظرة معاصرة وفق املنظور القرآني

فريال ياسر ناهض االسدي
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»اما الفقرة الثانية فهي ناظرة إىل إبداء الزينة أمام الناظر وتدل 
على أنه ال جيوز ذلك مادام الناظر ال ينطبق عليه أحد العناوين 

اإلثين عشر وجيوز إذا انطبق عليه ذلك«)9(.
( يقول السيوري: اخُلمُر هو املقنعة واملراد  ُمِرِهنَّ 2ـ )َوْلَيْضِرْبَن خِبُ
عادة  وتغري  هلما  سرتًا  والعنق  الصدر  على  إسداهلا  بضربها 

اجلاهلية يف لبس املخانق مع كشف الصدر«)10(.
اآلية الثانية، آية اجللباب قال تعاىل

)يا َأيَُّها النَّيِبُّ ُقْل أَلْزواِجَك َوَبناِتَك َوِنساِء املُْؤِمِننَي ُيْدِننَي َعَلْيِهنَّ 
ِمْن َجاَلِبيِبِهنَّ ذِلَك َأْدنى َأْن ُيْعَرْفَن َفال ُيْؤَذْيَن َوكاَن اهلُل َغُفورًا 

َرِحيمًا()11(.
يقول الشيخ باقر األيرواني: »املعنى قل للنساء يسرتن مجيع بدنهن 
أهل  من  بأنهن  يعرفن  ألن  أقرب  ذلك  فإن  جالبيبهن  بواسطة 

الصالح والعفاف فال يؤذين من قبل أهل الفسوق والفجور«)12(.
4ـ احلجاب نظرة معاصرة

يواجه  واحلداثة  التطور  جيل  نساء  بني  املعاصر  احلجاب  إن 
محلة عنيفة وغزوًا حياول إسقاطه وتفريغه عن حمتواه، وهذه 
احلملة تدار من جهات عاملية منظمة تستهدف خلق حاجز بني 
املرأة واحلجاب، وسالحهم يف ذلك حجج واهية ال تستند على 
دليل، ومن أهم حججهم)13(: احلجاب ال يستند إىل دليل واضح 
القرآن هو  الذي ذكر يف  والسنة احلجاب  القرآن  ومعقول يف 
خاص بنساء النيب، احلجاب يسلب حرية املرأة ومن َثمَّ يؤدي إىل 

اخلمول يف النشاطات.
لقد بني املقال األدلة املنطقية املوجودة يف القرآن، وأن للحجاب 
هدفية معقولة حيث أنه يرتفع بقيمة املرأة ومقامها، وكذلك بني 
أنه ليس خاصًا بنساء النيب، )يا َأيَُّها النَّيِبُّ ُقْل أَلْزواِجَك َوَبناِتَك 
(، أما كون احلجاب  َوِنساِء املُْؤِمِننَي ُيْدِننَي َعَلْيِهنَّ ِمْن َجاَلِبيِبِهنَّ
يسلب حرية املرأة، هناك اختالٌف كبري بني أن حتبس املرأة يف 
البيت أو أن يطلب منها السرت إذا أرادت مواجهة رجل أجنيب، إن 
حبس املرأة واحتجازها ال وجود له يف اإلسالم، واحلجاب واجب 
ملقى على عاتق املرأة وليس الرجل من فرض ذلك الواجب، وال 
حقوقها  على  اعتداء  هو  وال  املرأة،  وكرامة  يتعارض  هو مما 
الطبيعية وقد وضح املقال فلسفة احلجاب وأنه حيافظ على هدوء 
اآلخرين وراحة أعصابهم وعدم اإلخالل باتزانهم األخالقي، أما 
كونه يسبب محوال يف نشاطات املرأة هذا أيضًا ليس صحيحًا 
كما  للمرأة  وأن  يتعلموا،  أن  والرجل  للمرأة  يقول  فاإلسالم 
العمل،  على  وقدرة  وذوقًا  وذكاء،  وإدراكًا،  فكرًا  للرجل 
واحلجاب ـ الذي بينا كيفيته وحدوده ـ ال يوجب إضاعة قوى 
املرأة ومؤهالتها، إن هذا اإلعرتاض ميكن أن يوجه للحجاب 
الذي كان سائدًا عند القدماء، أما احلجاب اإلسالمي فال يقول 

حببس املرأة بني جدران البيت.
5ـ دعوة للتمرد على احلجاب اإلسالمي الشرعي

نتيجة للحجج الواهية اليت بينها املقال فقد انتشرت يف العامل 
منه وكانت  والتخلص  على احلجاب،  للتمرد  دعوى  اإلسالمي 

هذه الدعوة باجتاهيني هما: 

الجيوز  الرجل  إن  ال،  يقول:  قضية  روح كل  إىل  ينظر  الذي 
ووفق  الزواج  قانون  ظل  يف  أي  العائلي  احمليط  إاليف  ذلك  له 
شروط وتعهدات ثقيلة، ففي هذه الظروف وحدها حيق للرجل 
أن يستمتع باملرأة كزوجة، أما يف اجملتمع اخلارجي فإن متتع 

الرجال بامرأة أجنبية ممنوع«)6(.
امرأة  تتعدى  فاملسألة  آخر،  وباطنها شيء  القضية  روح  أن  أي 
عام، حيث  للمجتمع بشكل  النفسية  الصحة  لتشمل  وحجابها 
يرى اإلسالم أهمية اقتصار العالقة اجلنسية والتمتع بني الرجل 
واملرأة يف حياة عائلية مستقرة ومشروعة وموطدة بني الزوجني، 
ونشاطه،  اجملتمع  على  احلفاظ  يف  اجتماعيًا  يفيد  األمر  وهذا 
هناك  الرجل،  عني  يف  املرأة  قيمة  رفع  وهي  أخرى  فائدة  وله 
فلسفة أخرى للحجاب وهي أن احلجاب مل يشرع من أجل تقيد 
بيتها بل على العكس متامًا، فاحلجاب هو  املرأة وحبسها يف 
وقار ومسو للمرأة وتعاٍل عن الرذائل، فهو حيافظ على إنسانية 
املرأة ويريد هلا احلضور الفاعل يف اجملتمع اإلنساني كإنسانة، 
فهل كرامة املرأة يف حضورها األنثوي أمام الرجل عن طريق 
التربج وإظهار املفاتن اجلسدية؟! وهل هذا الظهور يكون باعثًا 
حلفظ إنسانيتها؟! وهل سعي املرأة إلبراز مفاتنها ومجاهلا أمام 
الرجال يشري إىل مسوها؟! فكل من يقول أن هكذا  نظرات 
حضور حيافظ على مسو املرأة وكرامتها وعفتها وحيافظ على 
حضورها اإلنساني فإن رأيه أقرب إىل السخرية منه إىل العقل، 
من  تطلب  ثم  وحماسنها  مفاتنها  تربز  أن  للمرأة  ميكن  فال 
علىباطنها وشخصيتها  ويركز  لظاهرها  يلتفت  ال  أن  اجملتمع 
تعرض  أنها  تأملت سلوكها الستنتجت  ولو  العفيفة،  اإلنسانية 
نفسها كسلعة رخيصة وتسهم يف احلط من اجملتمع اإلنساني.

3ـ احلجاب على وفق الرؤية القرآنية
صريح  حكم  وهلا  احلجاب  مسألة  يف  قرأنية  آية  هناك  هل 
دليل  وجود  ينكر  من  من كل  التساؤل  هذا  يطرح  بتشريعه؟ 
على احلجاب يف القرآن، ويف هذا املوضوع سنذكر بعض آيات 
رؤية  لدينا  لتتشكل  باملسألة،  مباشرة  صلة  هلا  اليت  احلجاب 

قرآنية ملفهوم احلجاب.
اآلية االوىل: آية الزينة: قال تعاىل

َوال  ُفُروَجُهنَّ  َفْظَن  َوحَيْ َأْبصاِرِهنَّ  ِمْن  َيْغُضْضَن  ِلْلُمْؤِمناِت  )َوُقْل 
ُمِرِهنَّ َعلى ُجُيوِبِهنَّ  ُيْبِديَن ِزيَنَتُهنَّ ِإالَّ ما َظَهَر ِمْنها َوْلَيْضِرْبَن خِبُ
َوال ُيْبِديَن ِزيَنَتُهنَّ ِإالَّ ِلُبُعوَلِتِهنَّ َأْو...()7(، وهي من أهم اآليات اليت 
وتسمى  اإلسالمي،  الشرعي  احلجاب  على  الفقهاء  بها  استدل 
ِزيَنَتُهنَّ  ُيْبِديَن  )َوال  وهو:  منها  األول  املقطع  حسب  الزينة  بأية 
إىل  استنادًا  اخلمار  بآية  كذلك  وتسمى  ِمْنها(،  َظَهَر  ما  ِإالَّ 
) ُجُيوِبِهنَّ َعَلى  ُمِرِهنَّ  خِبُ )َوْلَيْضِرْبَن  فيه:  اهلل  يقول  الذي  املقطع 

)النور/31(. وتتضمن اآلية:
اآلية،  يف  مرتني  العبارة  تكررت  فقد  الزينة،  إبداء  حتريم  1ـ 
إبداء  املرأة حيرم عليها  إن  للزينة،  الفقرة األوىل  واملقصود من 
وإنا  الزينة،  نفس  املراد  السيوري:  إليه  أشار  ما  وهذا  الزينة 
حّرم النظر إليها إذ لو أبيح لكان وسيلة للنظر إىل مواضعها«)8(.
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عالمات العفَّة فال ميكن تصور العفة من دون احلجاب.
وعلينا كمسلمني أن ندعوا لعودة احلجاب الشرعي اإلسالمي، 
وذلك من خالل املواجهة، وأول خيارات املواجهة هو اخليار الثقايف 
التبليغي، ألن الطريقة اليت مت الرتاجع فيها عن احلجاب الشرعي 
كانت الغزو الثقايف، فعلينا أن نستعمل األسلوب نفسه، وهذا 

األسلوب يتم كما يأتي:
خياطب  الذي  الواعي  الديين  باخلطاب  الشباب  خماطبة  أواًل: 
الفهم  ملستوى  مالئم  خطاب  وعواطفهم،  ووجدانهم  عقوهلم 

واالدراك والوعي لديهم)1٥(، ويتم ذلك:
يربطها  الذي  بالرابط  والتعريف  العفاف  فطرة  توضيح  1ـ 
والباطن،  كالظاهر  فهما  عنها  وينبئ  يبني  أنه  باحلجاب، 

فاحلجاب هو الظاهر وينبئ عن العفاف الباطين.
فلسفة  وتوضيح  وحقيقته  احلجاب  معنى  بتوضيح  نقوم  أن  2ـ 

تشريعه كحكم من أحكام الدين.
اإلنسان  سلوك  يف  القوي  وأثرها  وامليول  بالغرائز  التعريف  3ـ 
وتصرفاته وإمكانية تعديل الغرائز وامليول، ألنها ليست منظومة 
الرؤية  وفق  على  التعريف  ذلك  ويتم  تغيريها  ال ميكن  مغلقة 

القرآنية.
4ـ العودة إىل الرتاث اإلسالمي حبثًا عن اإلنوذج الذي ميكنه 
يف  غرسها  نريد  اليت  الدينية  املفاهيم  ترسيخ  يف  مساعدتنا 

اجملتمع، ومنها قضية احلجاب.
الصحيح يف  القرار  والتفكر واختاذ  التعقل  ثانيًا: غرس صفة 
مغريات  مواجهة  نستطيع  حتى  املسلم  الشباب  شخصية  صنع 
األفضل  اختيار  يف  الصحيح  القرار  واختاذ  الغربية،  الثقافة 

واألكمل.
ثالثًا: الرتكيز على عيوب الثقافة الغربية املادية وإبراز سيئاتها 
وأنها تركز على املاديات وتتجاهل املعنويات وإباحتها كل ما 
يشبع الغرائز وامليول والرغبات، وتوضيح أن هذه الثقافة تربط 
إىل  يدعو  ما  وهو  اآلخرة  إىل  تنظر  وال  فقط  بالدنيا  اإلنسان 

الفساد واإلحنراف.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)1( اخلميين، روح اهلل، والية الفقيه: 212.  
)2( ينظر، تهذيب اللغة: باب )ح ج ب(، 98/4.

)3( اجلرجاني، حممد بن علي، معجم التعريفات، 73. 
)٤( املطري، مرتضى، مسألة احلجاب: 67. 

)٥( املطهري، مرتضي، مسألة احلجاب: 70. 
)6( املصدر السابق.

)7( سورة النور: 31. 
)8( السيوري، جالل الدين، كنز العرفان: 222/2. 

)9( األيرواني، باقر، دروس متهيدية يف تفسري آيات األحكام من القرآن: 
 .380

)10( السيوري، جالل الدين، كنز العرفان: 222/2. 
)11( سورة األحزاب: 59. 

)12( األيرواني، باقر، تفسري آيات االحكام: 386.
)13( أنظر مسألة احلجاب: 86 ـ 90. 

الرؤية  تقابل  الّنسوية  موادهة  وقضاياها:  املرأة  لغنهاوزن، حممد،   )1٤(
واألهداف: 89. 

)1٥( اليوسف، عبد اهلل أمحد، الشباب والثقافة املعاصرة: 150.

اإلجتاه األول: السفور وحترير املرأة من احلجاب.
وهذا االجتاه وضح أن السبب يف ختلف اجملتمعات اإلسالمية هو 
احلجاب: »من األفكار اليت جرت حماوالت لرتسيخها فكرة 
التخلف الذي تعانيه اجملتمعات اإلسالمية يعود إىل  مفادها أن 
رؤيتها إىل املرأة وإىل القوانني اليت يطبقها عليها، فيما ُنظر إىل 
سلم  يف  األوىل  اخلطوة  فإن�  وعليه  هلا  إهانة  بوصفه  احلجاب 
املرأة  لباس  تغري  اعتقادهم، تكمن يف  االجتماعي، يف  الرتقي 

واستبداله باللَّباس األوربي«)1٤(.
وبدأت هذه الفكرة تسري يف اجملتمعات اإلسالمية اليت تريد 
التحرر والتمدن حيث اعتربت احلجاب معوَّقًا للمرأة من دخول 

ميدان العلم والعمل.
 اإلجتاه الثاني: السفور املقنع )حجاب املوضة( وهذا االجتاه 
الثاني ظهر يف اجملتمعات اليت مل ينجح السفور فيها، فاجتهوا 
إىل السفور املقنع، حيث يتم هذا السفور يالتخفف أو التهرب من 
احلجاب ألن العادات والتقاليد االجتماعية ال تساعدعلى السفور 
أي التحرر الكامل من احلجاب، فتتجه املرأة إىل لبس حجاب 
هو أقرب إىل السفور، وأحيانًا ليس لديها رغبة يف السفور لكن 
املغريات ورفقة السوء تفرض عليها أن تتجه إىل هذا النوع من 

احلجاب، وهذا النوع قد انتشر يف جمتمعاتنا اإلسالمية.
تالشى بذلك احلجاب بني السفور والسفور املقنع يف جمتمعاتنا 
اإلسالمية بدعوى حرية املرأة، وقوهلم أن احلجاب يشل ويعيق 
نصف اجملتمع فراحوا باجملتمع كله إىل اهلاوية، نعم هذه هي 
اإلسالمي  الشرعي  احلجاب  من  حتررت  اليوم  املتمّدنة  املرأة 
وأصبحت مظهرًا من مظاهر القوى اإلقتصادية والثقافية النشطة 
يف اجملتمعات اإلسالمية، ولكن واقعها أمسى بني تبذير املال، 
مانراه  وهذا  لألسرة،  املقدس  الكيان  وهدم  اجملتمع،  وإفساد 
يف جمتمعاتنا بارتفاع نسبه الطالق اليت أحد أسبابها هو انتشار 
الفساد يف اجملتمع، فهل تدرك تلك املرأة املتحررة جرم ما فعلت؟!
يسرت مجيع  أن  فالبد  إسالميًا  شرعيًا  احلجاب  يكون  لكي 
البدن ماعدا الوجه والكفني، وأن ال يصف ما حتته، وال يكون 
سرت  إىل  حيتاج  بل  ماديًا  سرتًا  فقط  ليس  واحلجاب  شفاقًا، 
معنوي، وعلى هذا األساس فإن كل ماعدا ذلك ليس حبجاب 
شرعي اسالمي بل هو صورة مشوهة للحجاب، إلنه الحيمل شيئًا 

من أخالقيات احلجاب الشرعي الذي هو رمز للعفة والطهارة.
٦ـ الدعوة لعودة احلجاب األساليب واألثر

متتلك املرأة من وجهة نظر اإلسالم دورًا حساسًا يف بناء اجملتمع، 
وأنه يسمو باملرأة ليمكنها هذا السمو من أداء دورها كعنصر 
فاعل يف اجملتمع، فصالح أي جمتمع أو فساده نابع من صالح 
اليت  هي  األم  فاملرأة  اجملتمع،  ذلك  فساد  هو  وفسادها  املرأة، 
ترفد اجملتمع باألفراد، وبفضل صالحها وتربيتها أبناًء صاحلني 
يستطيع اجملتمع السري يف طريق االستقامة والكمال، لذا كان 
البد من احلفاظ على فطرة العفة يف املرأة، واحلجاب هو أحد 
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صدر حديثًا

كتاب يف سطور

مكتبات نجفية

أخبار ثقافية



أخبار ثقافية

إطالقــــه  املقدسة  العلوية  العتبة  يف  الدينية  الشؤون  قسم  أعلن 
فاطمة  العاملني  نساء  بسيدة  املعنية  الكربى  الفاطمية  للمسابقة 
يف  اخلارجي  التواصل  شعبة  وأعلنت  السالم(،  )عليها  الزهراء 
لالشرتاك  شروط  جمموعة  عن  املسابقة  بإطالق  املعنية  القسم 
الشؤون  قسم  وأشار  للعتبة،  الرمسي  املوقع  على  موجودة  فيها، 
الدينية إىل إن اهلدف من إطالق املسابقة هو نشر فكر أهل البيت 

األطهار )عليهم الصالة والسالم(.
الصفحة  على  الدخول  باملسابقة  االشرتاك  للراغبني يف  وميكن 
املزيد  على  وللحصول  الفيسبوك،  صفحة  على  بالقسم  اخلاصة 
من التفاصيل خصص القسم الرابط اآلتي للدخول إليه والتواصل 

وأخذ املعلومات اخلاصة عن املسابقة:
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=20

88123037989142&id=290571857744278

اإلسالميَّة  املعارِف  شؤون  لقسِم  الّتابع  كرَبالء  تراِث  مركُز  عمل 
ما  وفهرسة كّل  على حتقيِق  املقدَّسة،  العباسيَّة  العتبِة  واإلنسانيَّة يف 
حيث  َرصينٍة،  وحبثيٍَّة  علميٍَّة  منهجيٍَّة  وفق  الكربالئيِّ  اِث  بالرتُّ يتعلَّق 
تصدَّت وحدُة التَّحقيِق يف املركِز لتحقيِق جمموعة رسائَل للمريزا جعفر 
هرستانيِّ - رضوان اهلل عليه- ألهميَّة هذه الرَّسائل اليت حُتيي الرّتاَث  الشَّ

. اإلسالميَّ
وَيسعى املركُز إلصداِر مؤلٍَّف جديد يضمُّ بني طيَّاِته أربعَة رسائَل من 
هرستانيِّ - رضوان اهلل عليه- وهي )طهارُة وَلِد  رسائِل املريزا جعَفر الشَّ
نا(، )جَناسُة أهِل الكتاِب(، )ُحكُم املاِء امَلشكوِك(، )بياُن ُحكِم  الزِّ
الَعصرِي الِعَنيبِّ بعَد الغَليان(، وهذه املسائُل املهّمة يف املباحِث الفقهّية اليت 
حبث فيها رضوان اهلل عليه، َستصُدر مبؤلَّف خاص قريبًا جدًا إن شاء اهلُل 

تعاىل، إذ جتاوزت نسبُة اإلجناز )%90(.
العديَد  أصدرت  كرَبالء  تراِث  مركِز  يف  التَّحقيِق  وحدَة  أّن  ُيذكُر 
والباحثوَن  الِعلِم  طلبُة  منه  ينهُل  َمنهاًل  لتكون  الرتاثّية؛  املؤلَّفات  من 

. واملختّصوَن بالشأن الرتاثيِّ

الروضة  املقدسة - جممع  العلوية  العتبة  شاركت 
احليدرية الفكري والثقايف بفعاليات معرض العراق 
الدولي للكتاب جبناح متميز ضّم أكثر من 250 
والعقائدية  الدينية  اإلصدارات  خمتلف  يف  عنوان 

والفكرية والثقافية.
 )152( املقدسة حنو  العلوية  العتبة  جناح  وقد ضّم 
و)40(  والثقافية،  الفكرية  الشؤون  لقسم  عنوانا 
عنوانًا ملركز الرتمجة بلغات متعددة منها )الفرنسية، 
واالنكليزية، والرتكيـــــــــــــة، والفارسية، واألوردو، 
قسم  إصدارات  وكذلك  والسويدية(،  والروسية، 
الشؤون الدينية بعرض أكثر من 50 عنوانًا، ضمت 
السرية العطرة ألهل البيت األطهار)عليهم السالم(، 
اجلامعية فضال عن  الرسائل  من  اىل عدد  إضافة 
أكثر من )70( لوحة فنية لوحدة اخلط العربي يف 

اجملمع.
وكذلك عـــــــــرض )17( جملة من اجملالت التارخيية 
والفكرية والثقافية اليت صدرت يف النجف األشرف 

واليت نشرت ما بني 1907 حتى 1965.

إطاق )املسابقة الفاطمية العاملية( من العتبة العلوية املقدسة

إحياء عدٍد من الَرسائل بعد üقيقها من قبل 
مركز تراث كرباء 

العتبة العلوية املقدسة تشارك يف معرض العراق 
الدولي للكتاب õناح ضم أكثر من MKK عنوان
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صدر حديثًا

صدر حديثا كت�������������اب )مؤسسة 
)راند( والعامل اإلسامي(

صدر عـــــــــن املركز اإلسالمــــــــــي للدراســــــات 
املقدسة  العباسيـــــــة  العتبــــــــة  يف  االسرتاتيجية 
كتـــــــاب )مؤسســــــــــة راند والعالـــــم اإلسالمي( 
نقد ومناقشة: جهــــــــــــاد سعد، ترمجة: حممود 
املقيد، عرض وحتريــــــــر: حسن صعب، يف إطار 
سلسلة االستشـــــراق السياسي احلديث، ويستمّر 
املركز اإلسالمي للدراســـات االسرتاتيجية، يف 
التفكري  وبيوت  األحباث  مراكز  نتاجات  تتّبع 
مع  الكتاب  هذا  يف  الّنقاش  وحيتدم  الغربية، 
أكرب مؤّسسة حبثّية يف العالـــــــــم، وهي مؤّسسة 
املرتبط  املعرفة  عن جمتمع  األبرز  املعرّب  »راند« 

بالسياسات األمريكية يف منطقتنا والعامل.
هذه  يف  خاص  باهتماٍم  اإلسالم  حظي  ولقد 
املؤّسســـــــة، ولذلك رّكزنا بدورنا على املناقشة 
الفكرّيــة حملــــــــــــــــاوالت »راند« اليت تستهدف 
تكريس نفسها كحكم فيما جيب أن يكون 

املسلمون عليه.
من جهة أخــــــــرى تشّكل هذه املؤّسسة مدرسًة 
فكـــــــــرّيًة وحبثّيًة مرتاميـــــــــــــــــــة األطـــــــراف، 
إىل  السيـــــــــاسي  الشـــــــــــــأن  اهتماماتها  تتعّدى 
العلوم  وجماالت  التنمية  اسرتاتيجيات  خمتلف 

والتكنولوجيا والرتبية والطب واالقتصاد.
إّن اهلدف من وضع هذه األحباث بني يدي النخب 
اجلدل  إطالق  هو  القرار،  وأصحاب  العربية 
الفكري، وتوسعة الصورة، واستكشاف الطرق 
املستحدثة يف التفكري، واملناهج اليت يستخدمها 
منظور  من  منطقتنا  لدراسة  متفّرغون  باحثون 

املصلحة األمريكية كما يرونها.

 عن مكتبة املتنيب صدر حديثا كتاب )أحباث الذكاء، دراسات علمية 
مرتمجة(  للمرتجم عدنـــــــــــــان احلاجي، الكتاب الذي قام بتحريره رضا 
أمحد، ويعترب هذا الكتاب هو اخلامس للحاجي وهو رائد يف موضوعاته 

وإضافة نوعية للقارئ العربي. 
ويضم الكتاب بني دفتيه جمموعة دراسات علمية عميقة يف معاجلاتها 
وشيقة يف تنوعها يف احلديث عن خمتلف جوانب الذكاء، كما يتناول 
دراسات حديثة نشرتها مراكز األحباث واجلامعات حول العامل لتقديم 

فهم أدق وأوضح لسلوك اإلنسان وتعاطيه مع املواقف اليت مير بها.
الكتاب يتكون من مثانية أبواب متنوعة حتوي 67 دراسة ومقالًة تعاجل 
أساس الذكاء وقياسه ومعوقاته وأنواعه وعالقته باجلندر واللغة والقراءة 

والطرق اإلبداعية، كما يضم دراسات أخرى متفرقة حول الذكاء.
ومع أن الكتاب علمي بامتياز، إاّل أن لغته سهلة مبا فيه الكفاية ألكثر 
الذكاء  تنمية  صعيد  على  سيما  اجلميع،  منه  يستفيد  حبيث  القراء، 
املواهب  تطوير  يف  منه  االستفادة  إىل  الصغري  النشء  من  بدًء  وتعزيزه 

ومعرفة معوقات الذكاء وكيفية التغلب عليها.

صدر حديثًا عن مركز إحياء الرتاث الثقايف والديين يف العتبة احلسينية 
املقدسة وضمن سلسلة تراث العلماء املخطوط كتاب »)نهاية اآلمال يف 
بن  تقي  الشيخ حممد  العالمة  تأليف  الرجال(  علم  إىل  الرجوع  كيفية 
حسني علي اهلروي احلائري )رمحه اهلل(، وحتقيق السيد مهدي الرجائي 
، ويسعى املركز من خالل إصداراته املتخصصة إىل إحياء تراث العلماء 
تراثنا ولكن لألسف  تتوفر بكثرة يف  سيما من الكتب اخلطية اليت 
اليتم إخراج وحتقيق اال القليل منها، لذا يسعى املركز إىل إخراج هذه 

الكنوز الثمينة إىل الباحثني والقراء.

صدر حديثا كتاب )أحباث الذكاء، دراسات علمية مرتمجة(

صدر حديثا كتاب )نهاية اآلمال يف كيفية الرجوع إىل علم الرجال(
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كتاب يف سطور

عنوان الكتاب: )مرآة الفضل واالستقامة يف أحوال مصّنف مفتاح الكرامة(
املؤلف: السيد حممد اجلواد بن السيد حسن احلسيين العاملي )2�2� - ����هـ(

حتقيق واستدراك: إبراهيم السّيد صاحل الشريفي
راجعه ووضع فهارسه: مركُز إحياء الرتاث التابع لدار خمطوطات العتبة العّباسية املقّدسة.

الناشر: العتبة العباسية املقدسة - �2�2م

إّن تدوين سرية الُعلماء الُعظماء، وإخراجها من اأَلذهان والنُّفوس، 
وإدراجها 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 والبحث يف ُكتب الرتاجم، 
رَي، واملذّكرات وغريها، واالستطالع ميداني�ا من أجل سؤال  والسِّ
األقارب، والزمالء، والتالمذة،.. وغريهم؛ من أجل تدوين ما سنح 

يف خواطرهم وخلجات نفوسهم عن تلك الشخصّية.
وإّن الرسالة اليت ألَّفها السّيد حمّمد جواد عن سرية جّده صاحب 
)مفتاح الكرامة( بطلٍب من بعض أهل الفضل -كما صّرح بذلك 

متها- قد اعَتمد يف تدوينها على أمرين: يف مقدِّ
)قّدس  السّيد  أحوال  عن  بالسؤال  وذلك  امليدانّي،  البحث  األو�ل: 
ْن عاصروه  سّره( وما يرتبط بأمور حياته العلمّية واالجتماعّية ممَّ
عوا من الذين عاصروه، وقد  ْن مَسِ وَعّمروا إىل زمن املؤلِّف، أو ممَّ
أفاد املؤلِّف كثرًيا من هذا األمر يف ِكَتاَبته عن حياة جّده )قّدس 

سّره(.
)قّدس  ه  جدِّ مؤلَّفات  يف  مهّمة  معلومات  وجود  هو  الثاني:  واألمر 
سّره( املكتوبة خبطِّ يده، فقام املؤلِّف بإدراجها يف هذه الرسالة، 
فأعطت هذه املعلومات املكانة العلمّية التوثيقّية املهّمة هلذا العمل، 
وعلى الرغم من ذلك فإنَّ السّيد املؤلِّف مل يكن بصدد مجع كّل 
ه، وإّنا ألَّف هذه الرسالة على سبيل اإلجياز  ما يرتبط حبياة جدِّ

متها. واالختصار، كما صّرح بذلك يف مقدِّ
فجاءت هذه الرسالة حاملًة بني طّياتها معلومات مهّمة عن نسبه، 
ونشأته العلمّية، وأساتذتــــــــــــه، وتالمذته، وكرامـــــــاته، ومؤلَّفاته، 
وأشعاره.. وغري ذلك مّما ستقف عليه عند مطالعتك هلا إْن شاء اهلل 

تعاىل.
همة صاحب )مفتاح الكرامة( يف التعليم

املتواصل  والسعي  اجلد  الشيعة(  )أعيان  يف  األمني  السيد  تناول 
للسيد جواد العاملي صاحب )مفتاح الكرامة( قائاًل: كان يف اجلد 
وحتصيل العلم قليل النظري، وقد أفنى عمره يف الدرس والتدريس 
وقته  يستغرق  وكان  الدين،  وخدمة  والتأليف  واملطالعة  والبحث 

لياًل ونهارًا يف ذلك، دون أن حيدث له ضعف واضطراب، وكان 
مشغواًل بالبحوث العلمية حتى يف أيام األعياد وليالي القدر من شهر 
رمضان، واستمر على هذه احلال حتى سن الشيخوخة وكله رغبة 
وملا  قلياًل،  إال  الليل  ينام من  املضمار، وكان ال  ونشاط يف هذا 

سئل: ما هي أفضل أعمال ليلة القدر؟
أجاب: بإمجاع علماء اإلمامية هو االشتغال بطلب العلم

ويف أيام حماصرة النجف من قبل الوهابية بني سنوات )1331 و 
1336هـ( كان العلماء مع األهالي يقومون بالدفاع عن املدينة، ويف 
الوقت الذي كان يشارك العلماء يف اجلهاد واحملافظة على املدينة 
ال  تراه  وترغيبهم،  واحلراس  اجملاهدين  وتشجيع  الدفاع  ووسائل 
اللحظات  تلك  يف  فقد كتب  والتدريس،  التأليف  عن  قلمه  يفرت 
رسالة يف وجوب الدفاع عن النجف، كما استمر يف كتابة بعض 
جملدات )مفتاح الكرامة( مثل: جملد الضمان والشفعة والوكالة 

وكان له من العمر حدود السبعني.
ونقل حفيده السيد جواد بن السيد حسن قال: كانت ابنة صاحب 
والعبادة  بالتقوى  ومشهورة  القدر  جليلة  سيدة  الكرامة(  )مفتاح 
وكانت قد عاشت مخسة وتسعني عامًا من العمر، دون أن تعاني 
القدرة، وكانت تقول: إن والدي ما  أو عدم  من ضعف احلواس 
كان ينام الليل إال قلياًل من الوقت، ومل يتفق لي أن رأيته وهو 

نائم بل كان مستيقظًا على الغالب مشغواًل باملطالعة والكتابة.
بعد أن ارحتل الوحيد البهبهاني إىل رمحة اهلل تعاىل هاجر سيدنا 
املرتجم له إىل النجف األشرف احلوزة األم جلميع احلوزات العلمية 
للشيعة اإلمامية فحضر حلقة درس العالمة العابد واحلجة السيد 
الشيخ  وحلقة حبث   � العلوم  � حبر  ب   املعروف  الطباطبائي  مهدي 
األكرب الشيخ جعفر كاشف الغطاء � وحلقة حبث الشيخ الفقيه 

املتعبد الشيخ حسني جنف.
مفتاح الكرامة ومكانته بني املؤلفات الفقهية

مرجعا  صار  الفاضل  مؤلفه  بيد  القيم  الكتاب  هذا  ألف  منذ 
حملققي مسائل الفقه الشيعي ومنظرا للفقهاء املؤلفني لكتب الفقه 

اجلعفري.
قال صاحب الروضات: مل تر عني الزمان أبدا مبثله كتابا مستوفيا 
ألقوال الفقهاء ومواقع اإلمجاعات وموارد االشتهارات وأمثال ذلك 
له يف فهم ذلك كما هو  من غري خيانة يف شئ منها واالجتهاد 
عادة تلميذه مبا ال مزيد عليه لكل من يريد اجتهادا يف مسألة 

من مسائل الفقه.
يسمح  مل  هو كتاب  اهلل(:  )رمحه  العاملي  األمني  العالمة  وقال 
واإلمجاع  الشهرة  ومواقع  العلماء  أقوال  استيفاء  يف  مبثله  الزمان 
والتنبيه على اخللل الواقع يف مجلة من األنقال مع كمال التتبع 

وعدم االكتفاء بالنقل. 
وباجلملة فهو يف بابه عديم النظري بني مصنفات األصحاب. )املصدر: 
مفتاح الكرامة يف شرح قواعد العالمة للفقيه املتتبع السيد حممد 
اجمللد   ،)1226 سنة  املتوفى  سره  قدس  العاملي  احلسيين  جواد 

األول، الصفحة:12(.
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تأسيسها وحيثياتها:
أسسها الشيخ حممد كاظم اخلراساني املشهور 
اهلجري  الرابع عشر  القرن  بداية  )باآلخوند( يف 
ثالثة  وللشيخ  امليالدي،  عشر  التاسع  القرن   -
مدارس بناها أيام زعامته الدينية للحوزة العلمية 
يف النجف األشرف يف حنو الربع األول من القرن 
الرابع عشر اهلجري، فقد كان الشيخ )اآلخوند( 
من أكرب املراجع الدينية والعلمية يف عصره لذا 
عين عناية خاصة بأسلوب التدريس وتغيري طرق 

البحث، خصوصًا يف علم )ااُلصول( فقد اكتظت املدارس ودور البحث بعدد الطالب من مجيع األقطار اإلسالمية، وأصبحت 
احلاجة إىل الكتب أكثر من أي وقت آخر بسبب اإلقبال على الدرس، وحضور حبث )اآلخوند( خاصة، فاهتم اآلخوند اهتمامًا 
كبريًا مبكتبة املدرسة الكربى الواقعة عند نهاية )فضوة احلويش الصغرى( من حملة احلويش، وكانت املدرسة ينتمي اليها 
كبار العلماء كالسيد حممود الشاهرودي )قده( والسيد عبد األعلى السبزواري )قده( ...، ومكتبة املدرسة الوسطى الواقعة 

يف شارع )آل األعسم( والقاموسي من حملة الرباق، حتى ضاقت الغرف املخصصة للكتب يف هاتني املدرستني.
 وقد امتازت مكتبة املدرسة الكربى بأنها ضمت مجيع الكتب واملصادر اليت حيتاج اليها الطالب من أول دراسته وحتى آخر 

مراحل التدريس، وقد احتوت على كثري من النسخ املكررة بقصد تسهيل االستعارة، واملطالعة ألكرب عدد من طالب العلم.
 أما مكتبة املدرسة الوسطى فكانت أقل عددًا من املكتبة ااُلوىل، وقد ضمت الكتب النادرة للدراسات العليا على غرار 
فقدان  بسبب  امليالدي  العشرين  القرن  من  األخريين  العقدين  اإلهمال يف  املكتبتني  وقد أصاب  اخلليلي،  مكتبيت مدرسيت 
العناية وجور السلطة، كحال مكتبات املدارس ااُلخرى فأصابهما التلف وفقدان الكتب املهمة، ومع ذلك فإن مكتبة املدرسة 
الكربى ال يقل عددها عن )2000( كتاب وبضمنها املخطوطات النادرة املهمة، واليوم وبفضل دعم املرجعية الدينية العليا يف 

النجف االشرف استعادت املكتبة عافيتها، وأضحت لديها الكتب اخلاصة بالفقه واألصول وباقي العلوم األخرى .

م.م. هاشم حممد الباججي

مكتبات النجف األشرف العامة...

مكتبة مدرستي اآلخوند
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بنى  ترسيخ  أساس  يعتمد  الذي  اإلدائية  األدبية  الفنون  أحد  املسرح  يعد 
األفكار يف ذهن اجلمهور بوصفه متلقيًا، فهو ليس وسيلة للرتفيه واملتعة 
فحسب، بل أصبح مؤسسة تربوية وثقافية تهّم مجيع الطبقات االجتماعية 
وتالمس أفكارها وتطلعاتها املتغرية حبسب املتطلبات االجتماعية الراهنة، 
مع  تتناسب  بصورة  واملاضي  الرتاث  وبعث  إحياء  إىل  املسرح  يسعى  كما 
االجتماعية  والنهضة  الوعي  بث  على  ويعمل  جهة،  من  اجلمهور  مطامح 
يف  إسهامه  عن  فضاًل  أخرى،  جهة  من  والثقافية  والفكرية  والسياسية 
التنمية العقلية لألفراد وحتقيق السلوك اإلجيابي النامي عندهم من خالل 

التأثري الديناميكي يف عقلية املتلقي.
الفنية  املكتبة  رفوف  زين  فقد  وتعليميًا،  تربويًا  املسرح  ألهمية  ونتيجًة 
يف  )دراسات  بعنوان  إبراهيم حممد كتابًا  قبس  للدكتورة  قيمًا  إصدارًا 
الرتبية الفنية واملسرح( وهو عبارة عن جمموعة أحباث بعناوين خمتلفة تتناول 
يف طياتها املضامني الرتبوية والتعليمية يف املسرح، فقد تناولت يف الدراسة 
األوىل املضامني الرتبوية والتعليمية يف مسرحيات خالد الشواف الشعرية، 
الفنية حنو  الرتبية  الباحثة اجتاهات تدريسيي  تناولت  الثانية  الدراسة  ويف 
استخدام الربجمة اللغوية العصية يف التدريس، ويف الدراسة الثالثة تناولت 
تناولت  التعليمي، كما  التعلم حنو املسرح  اجتاهات معلمي ذوي صعوبات 
يف دراسة أخرى الدوغمائية يف نصوص مسرح األطفال املقدمة من مديرية 
النشاط املدرسي يف حمافظة النجف، ومل تغفل الباحثة يف تناول بعيونات 
فاحصة املشكالت اليت تواجه مدرسي الرتبية الفنية يف املدارس الثانوية من 
وجهة نظر املدرسني، ويف دراسة أخرى تناولت الباحثة الشخصيات السائدة 
الباحثة  وأسدلت  كوستا،  لنظرية  وفقًا  األطفال  مسرحيات  نصوص  يف 

الستار يف دراسة اجتاهات معلمات رياض األطفال حنو مسرح الدمى.
ونستطيع أن جنزم أن الكتاب مادة دمسة لطلبة الفن ومتذوقي املسرح يف 
تطوير مداركهم عن املسرح ودوره يف حماكاة الواقع من تغريات سياسية 

واقتصادية واجتماعية وتربوية.

املسرح يف كتاب
هاشم البكاء



الذكر الدائم

هل االستخارة عائقا أمام زواج الشباب ..



الشيخ : حبيب الكاظمي

الذكر الدائم
إن من صفات املؤمن، كما نعرف من دعاء كميل، أنه يطلب من اهللا -عز وجل- أن يكون لسانه لهجا 

بذكر اهللا عز وجل.. )واجعل لساني بذكرك لهجا، وقلبي بحبك متيما(.. فطبيعة بني آدم تغلب 

عليه الغفلة، ولعل كلمة «إنسان» أطلقت عليه لغلبة النسيان.



كيف يذكر اإلنسان ربه؟..
هناك عدة عوامل، جتعل اإلنسان يف ذكر دائم:

أوال: املصيبة والبالء.. إن اإلنسان عندما يقع يف مصيبة، خيرج من جو الغفلة.. وهلذا فإن 
إميان السفينة إميان معروف، فاملؤمن وغري املؤمن عندما يكون يف الطوفان، يذكر اهلل 
ِلِصنَي َلُه  عز وجل، يقول تعاىل يف كتابه الكريم: }َفِإَذا َرِكُبوا يِف اْلُفْلِك َدَعُوا اهللََّ خُمْ
اُهْم ِإىَل اْلرَبِّ ِإَذا ُهْم ُيْشِرُكوَن{.. فإذن، إن املصيبة تذّكر، ولكن مادامت  ا جَنَّ يَن َفَلمَّ الدِّ
قائمة.. وهلذا فإن املسجون يكون يف حمرابه وعلى سجادته يصلي، فإذا أطلق سراحه 

ينسى كل شيء.
فيأتيه خرب  اإلنسان يف غفلة،  أيضا تذكر، حيث يكون  النعمة هي  إن  النعمة..  ثانيا: 
مفرح مثال: جاءه صيب، أو مال، أو فرج.. فيذكر اهلل -عز وجل- وهذا أمر جيد!.. ورد 
يف الرواية: )كنت مع الصادق )عليه السالم( باملدينة وهو راكب محاره، فنزل وقد صرنا 
إىل السوق أو قريبًا من السوق، فنزل وسجد وأطال السجود وأنا أنتظره، ثم رفع رأسه.. 
قلت: جعلت فداك!.. رأيتك نزلت فسجدت!.. قال: إني ذكرت نعمة اهلل علّي.. قلت: قرب 

السوق، والناس جييئون ويذهبون؟.. قال: إنه مل يرني أحد(. 
ثالثا: االستفتاح بالتسمية.. إن اإلنسان ليس دائما يف مصيبة، وليس دائما يف نعمة.. لذا 
علينا أن جنعل األعمال هلل -عز وجل- دائما، مثال: عندما يريد أن يذهب الرجل إىل املنزل، 
فإن أول خطوة يقوم بها، هي ركوب السيارة.. فبإمكانه أن يقرأ هذه اآلية: }ُسْبَحاَن 
َر َلَنا َهَذا َوَما ُكنَّا َلُه ُمْقِرِننَي{.. هذه اآلية البعض يقرأها يف الطائرة، ولكن  الَِّذي َسخَّ
أيضا ميكن أن يقرأ هذا الدعاء عند الركوب يف السيارة.. وعندما يدخل املنزل، فليقل: 
بسم اهلل أدخل هذا البيت.. وهناك دعاء عند اخلروج من املنزل: ورد أن اإلنسان إذا خرج 
من منزله، قال حني يريد أن خيرج: »اهلل أكرب، اهلل أكرب ثالثا« باهلل أخرج، وباهلل أدخل، 
وعلى اهلل أتوكل« ثالث مرات« اللهم افتح لي يف وجهي هذا خبري، واختم لي خبري، وقين 
شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم« مل يزل يف ضمان اهلل -عز 
وجل- حتى يرده اهلل إىل املكان الذي كان فيه.. وعندما يريد أن يتناول الطعام، يبدأ 
بالبسملة، وينتهي باحلمد.. وعندما يتوضأ كذلك يبدأ بالبسملة.. وقد ورد عن النيب )صلى 
اهلل عليه وآله(، عن اهلل عز وجل: )كل أمٍر ذي بال، مل ُيذكر فيه بسم اهلل؛ فهو أبرت(.. 

فإذن، إن كل األمور اهلامة، هي من موجبات ذكر اهلل الكثري.
إن من آثار ذكر اهلل عز وجل، غري إخراج العمل عن كونه أبرت، أنه حيمي اإلنسان من 
الوقوع يف املعاصي.. مثال: عندما يركب اإلنسان الطائرة، ويقول: بسم اهلل أفتتح سفري 
هذا، سوف لن يعصي اهلل.. فالذي يلتفت إىل مضمون التسمية، قهريا ال شعوريا، ال ميكن 

أن يكون هذا العمل الذي باركه ببسم اهلل، مقدمة حلرام يرتكبه.
ما معنى بسم اهلل؟.. يف اللغة العربية: كل جار وجمرور، ال بد أن يكون متعلقا بشيء.. 
بـ: مررت أو  مثال: إذا قلنا: يف الدار.. فإن هذه اجلملة ناقصة، وال بد أن تقدر تقديرا 
دخلت.. وهنا }بسم اهلل{ جار وجمرور، و}الرمحن الرحيم{ صفة للفظ اجلاللة.. فاجلملة 
ناقصة جدا، والبد أن نقدر، والتقدير املعروف: أني أفتتح عملي هذا ببسم اهلل الرمحن 

الرحيم.
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ومن هنا أصبح هناك ثالثة فرق حول هذا املوضوّع فمنهم 
من جيعلها من أبرز مصاديق التوحيد هلل تعاىل ،وهناك من ال 
يقبل االستخارة مستندًا إىل مبدأ التوّكل الذي أشار القرآن 
ْل َعَلى اهلِل{سورة آل عمران: ۱٥٦ إليه }َفِإذا َعَزْمَت َفَتَوكَّ

و الصنف الثالث يتوقف عند االستخارة فيحّدها حبدودها 
ويعمل بها يف موردها وعند احلاجة إليها. 

والبد من اإلشارة اىل قضية مهمة جدا ، وهي أن اهلل تعاىل 
قد أعطى االنسان العقل، هذه اجلوهرة العظيمة اليت قد 
يغفل عنها البعض، فالبد يف كل أمر او ظرف او قضية 
متر على االنسان أن حيكم فيها عقله أوال وكما ورد يف 
األحاديث التأكيد على التمسك بالعلل واألسباب الطبيعية 
مع التوكل، ومثال على ذلك ما ورد عن رسول اهلل )صلى 
اهلل عليه وآله( عندما جاء رجل وقال له: يا رسول اهلل، ُارِسُل 
ْل. وَتَوكَّ أعِقْلها  قال:  وأتوّكل؟  أعقلها  أو  وأتوّكُل  ناقيت 

)الطربسي، مشكاة األنوار، ص ۳۱۹ ــ ۳۲۰(
وإذا مل يستطع اإلنسان أن يصل إىل حل ناجع بعد التفكري 
يف املصاحل واملفاسد يف القضية فعليه ثانيا االستشارة من 
اهل اخلربة واملعرفة والتجارب، وقد تكون االستشارة واحدة 

من أنواع االستخارة وقد وردت مجلة من الروايات اليت حتث 
على االستخارة باالستشارة فإّن اهلل تعاىل جيري اخلري على 
لسان من يستشار، وال خيفى على أحد ضرورة الرجوع إىل 
أهل املشورة قبل اإلقدام على الفعل من أجل وضوح الرؤية 
اجلوانب  باألمر من كّل  واإلحاطة  الشيء  النظر يف  وبعد 
اليت ال يقدر الفرد لوحده النظر إليها عادة إال مبعونة أهل 
النظر وال شّك أّن هذا مما يساهم يف كمال عقله خصوصًا 

إذا استشار عشرة كما يف بعض الروايات.
يطلب  االستخارة  من  النوع  هذا  يف  باالستشارة  االستخارة 
من  لسان  على  اخلري  جيري  أن  تعاىل  اهلل  من  املستخري 
أهل  من  الراجح  الرأي  طلب  أّنها  تقّدم  وكما  يستشريه 
االستشارة -ال كّل من هّب ودّب- يف األمر املراد اإلقدام 
عليه وال شك يف أّن من يعمل على وفقها مراعيًا شروطها 
فإّن اهلل تعاىل ُينطق أحد املستشارين على أقل تقدير مبا فيه 
اخلري والصالح، فإن أشار عليه بالفعل فعل وإن بالرتك ترك.

وميكن االستدالل على أصل هذه االستخارة مبا ورد من 
من  ورد  فمما  الغري،  مع  التشاور  على  وروايات حتث  آيات 
َعَزْمَت  َفِإَذا  اأَلْمِر  يِف  َوَشاِوْرُهْم   ...{ تعاىل:  قوله  القرآن 

هل االستخارة عائقًا أمام زواج الشباب .. 
م. هاشم محمد الباججيأم ضرورة لكشف املستقبل؟

أضحت االستخارة ظاهرة عامة بسبب ما نجده من انتشار واسع بني الناس ويعتربها البعض املرجع الوحيد واألكرب يف 
اتخاذ القرارات الحياتية، حتى صارت عادًة جارية يف املجتمع، ويبالغ بعض آخر يف التعامل مع االستخارة فيعتربها ملجأ 
لكلّ قراراته حتى التافه منها، فقد تجد شخصًا يستخري على الذهاب للطبيب من عدمه وهو ال يقدر على القيام من مكانه 
ملا به من شدة املرض، هذا النوع من التصرف املبالغ فيه والشاذّ أحيانًا فتح الباب على مصراعيه لإلشكاالت والنقوض 
كتابًا  فيجعلونه  اهللا  بكتاب  ويستهزؤون  عقولهم  لون  يعطّ وأنهم  فكرهم  ومن  منهم  واالستنقاص  باملؤمنني  واالستهزاء 

للحظ وما شاكل. 

 العدد 146- لشهر مجادى االوىل 1442ـه
50



ِلنَي{ سورة آل عمران:  ْل َعَلى اهلِل ِإنَّ اهلَل حُيِبُّ املَُتَوكِّ َفَتَوكَّ
.۱٥۹

وهو  أصحابه  يشاور  بأن  للنيب|  طلٌب  اآلية  هذه  ويف    
صاحب الوحي والعقل الكامل... وما هذا إال لبيان أهّمية 
املشاورة وضرورة احلرص عليها يف األمور يسريها فضاًل عن 
ِلَربِِّهْم  اْسَتَجاُبوا  }َوالَِّذيَن  تعاىل:  قوله  ورد  ومما  شديدها، 
ا َرَزْقَناُهْم ُيْنِفُقوَن{  الَة َوَأْمُرُهْم ُشوَرى َبْيَنُهْم َومِمَّ َوَأَقاُموا الصَّ
سورة الشورى: ۳۸، وهذه اآلية جاء ذكرها يف سياق مدح 
املَأُل  َأيَُّها  َيا  و}َقاَلْت  املشاورة،  سّنة  السّنة  بهذه  يعمل  ملن 
َأْفُتوِني يِف َأْمِري َما ُكْنُت َقاِطَعًة َأْمرًا َحتَّى َتْشَهُدوِن{ سورة 

النمل: ۳۲.
فإذا مل يستطع املؤمن من احلصول على نتيجة معينة بعد 
أن فكر بعقله واستشار أهل اخلربة والعقالء ، ففي هذه 
احلالة يستحب للمؤمن أن جيري اخلرية لطلب اهلداية من 

اهلل تعاىل .
أو  واجهته مشكلة  اذا  املؤمن  أن  العرض،  واحملصلة هلذا 
قضية ما أو أمر مهم وحيتار كيف حيله هناك ثالثة مراحل 
به  والتفكر  بعقله  املعضل  هذا  حل  أوال  فعليه  بالرتتيب، 
استشارة  ثانيا  عليه  يستطع  مل  واذا  الناجع،  احلل  إلجياد 
اهل العقل واخلربة، وإذا مل حيصل على حل أو نتيجة جيري 

اخلرية وهي املرحلة األخرية.
ولكن الكثري من الناس يرتك هذه املراحل، ويبدأ باخلرية 
أوال، ويكثر هذا االمر يف قضية الزواج، فالكثري من اآلباء 
أوال،  اخلرية  اىل  يلجؤون  أبنائهم  زواج  قضية  واألمهات يف 
وبدون اإلطالع على سلوك الّشخص املتقّدم للزواج من الفتاة 
أو بالعكس ، والبد من السري على هدي الرسول األكرم 
وأهل بيته الكرام صلوات اهلل عليهم أمجعني ويف احلديث 
الشريف عن النيب )صلى اهلل عليه وآله( أنه قال : )إذا خطب 
تفعلوا تكن  إال  فزوِّجوه،  ودينه  ُخُلَقه  ترضون  إليكم من 
الشيعة،  أحاديث  جامع   - كبري(  وفساد  األرض  يف  فتنة 
سلوكه  فإذا كان   -  84 20، ص  ج  الربوجردي،  السيد 
مقبواَل ومرضيًا فال حاجة إىل االستخارة وقد جاء يف قوله 
منكم  األيامى  )وأنكحوا  الّصاحلني  بتزويج  األمر  تعاىل 
والّصاحلني من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم 
اهلل من فضله( وجاء يف احلديث )إذا جاءكم من ترضون 
دينه وخلقه فزّوجوه إاّل تفعلوا تكن فتنة يف األرض وفساد 

كبري(.
والبد للمؤمن أن يعلم أن االستخارة هي ليس كشف للغيب 
واملستقبل، ومن هنا  املصري  البعض، ومعرفة  يعتقده  كما 
زواج  أمر  يسهلوا  أن  األمور  أولياء  سيما  للمؤمنني  فالبد 
الشباب من األوالد والبنات وأن يأخذوا بسنة وطريق حممد 
وآل حممد صلوات اهلل عليهم )من جاءكم من ترضون دينه 

وخلقه فزوجوه ..( وال يربطوا أمر الزواج باخلرية أوال.
وفيما يلي نعرض بعض آراء العلماء يف هذا األمر، كما جاء 
عند  ظله  دام  السيستاني  السيد  موقع مكتب مساحة  يف 

توجيه سؤال من قبل أحد املؤمنني :
عدم  بعد  ولكن  االستخارة  على  االعتماد  )اجلواب: جيوز 
اخلربة  أهل  ومراجعة  بالتدبر  احلرية  رفع  من  التمكن 
ميكن  ومل  احلرية  بقيت  فان  واألصدقاء  األهل  ومشاورة 
أحد  ترجح  فاالستخارة  األمور  أو  األمرين  أحد  ترجيح 

األطراف وليس هلا شان آخر كالكشف عن الغيب.(

وقد يتسبب جلوء بعض اآلباء واألمهات اىل اخلرية مباشرة 
الشباب  من  الكثري  حرمان  من  الزواج  أمر  حتديد  يف 
املعرفة مبواضع  وعدم  اجلهل  بسبب  الزواج  عن  وتعطيلهم 

أخذ االستخارة، ويف استفتاء وجه اىل مكتب 
السيد السيستاني دام ظله من فتيات مؤمنات 
كانت اخلرية السبب الرئيسي يف تعطيلهن 

عن الزواج :
العمر )25- نبلغ من  السؤال: حنن فتيات   

27-29( وكلما يتقدم شخص إىل خطبتنا 
يلجأ والدنا إىل االستخارة ويف أغلب األحيان 
تكون االستخارة سيئة، وهلذا السبب حنن 
معطالت عن الزواج ، فهل تصح اخلرية من 

عدمها يف هذا املوضوع؟
اجلواب: )ينبغي لألب أن ال يستخري يف أمر 
هلا  هو كفؤ  َمن  هلا  تقدم  إذا  البنت  زواج 

شرعًا وعرفًا إاّل مبوافقة البنت نفسها، فإنا 
ووالية  اإلنسان خمريًا شرعًا،  لألمر حيث يكون  يستخار 

عن  باالمتناع  شرعًا  تسقط  البنت  على  األب 
املوافقة على زواجها من كفؤها.(

يقول الشيخ الفياض اخلرية ليست حجة وال 
الشرعية ج۱  )االستفتاءات  بها  العمل  جيب 

م۱۲٦۰.(
سعيد  حممد  السيد  لسماحة  إجابة  ويف 
احلكيم دام ظله يف سؤال وجه اىل مكتبه 

:
تقدم  وخلقه،  دينه  يرضون  ممن  )شاب 
خلطوبة فتاة مؤمنة بالغة فاقدة لولي األمر 
أمها  ولكن  األب،  من  واجلد  األب  من 
رفضت طلبه حيث تقول أنها قد استخارت 

تلزم  فهل  صاحلة(،  )غري  اخلرية  وكانت 
االستخارة العدول عن هذا األمر ؟ 

وهل تؤثم أمها لالعرتاض على مثل هذا الزواج ؟
اجلواب :

ليس لألم حق يف التدخل يف شؤون البنت، 
وإذا فقدت البنت أباها وجدها كان األمر 
إليها وحدها، واستخارة أمها ال أثر هلا ، وال 

متنعها من تقرير مصريها .
البنت أن تستخري كان من  إذا أرادت  نعم 
حقها ذلك، لكننا ننصح بعدم االستخارة إذا 
كان اخلطيب مرضيًا يف دينه وخلقه ، فقد 
الشخص  الزواج من  ورد احلثُّ شرعًا على 
النيب  عن  الشريف  احلديث  ويف  املذكور، 
)صلى اهلل عليه وآله( أنه قال : )إذا خطب 

إليكم من ترضون ُخُلَقه ودينه فزوِّجوه، إال 
تفعلوا تكن فتنة يف األرض وفساد كبري( ، ومل 
يرد من الشارع األقدس األمر باالستخارة يف ذلك .

www.alhakeem.com/ar/question856 
سعيد  حممد  السيد  الكبري  الديين  املرجع  مساحة  مكتب  موقع 

الطباطبائي احلكيم.

البد من 
تحكيم العقل 

والتدبر أوال، ثم 
االستشارة ثانيا، 

ثم االستخارة 
وهي املرحلة 

األخرية

الكثري من 
الناس يرتك هذه 

املراحل ، ويبدأ 
باالستخارة أوال ، 
ويكثر هذا األمر 
يف قضية الزواج 

...

 لكننا ننصح 
بعدم االستخارة 
إذا كان الخطيب 
مرضيًا يف دينه 

وخلقه ..
)السيد محمد سعيد 

الحكيم دام ظله(
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العصر  على دينه وال تنسحب عليه مساوئ 
الكبرية، هناك توجهـــــــات من بعض 

إىل  خالهلا  من  يسعون  العوائل 
دفع أبنائهم إىل العــــــــزلة 

وعدم االختــــــــالط 

تقول  د. نهى القطراني أستاذة تفسري ولغة عربية، 
من  يتم  الذات  إثبات  إن  العاملية:  املصطفى  جامعة 
بني  املؤمن  يعيش  احلالي  وقتنا  املخالطة يف  خالل 
ويسعى  العزلة  يتجنب  أن  فعليه  كبرية  حتديات 
لالختالط ولكن يف نفس الوقت عليه أن حيافظ 

هل يعد تنوع األصدقاء 

أمرًا ممدوحًا؟
دعاء فاضل الربيعي 

تعد الصداقة إحدى أهم العالقات االجتماعية . فهي اليت تعزز الشعور بالراحة واالطمئنان،  وتساهم يف بعض 
األحيان بتكوين شخصية الفرد وبلورتها حنو األفضل يف ظل وجود صديق يتمتع بصفات وخصال إجيابية، 
وللصداقة أهمية بالغة يف حياة الفرد والسيما يف فرتة املراهقة فهي أمر البد منه ومن الضروري أن يكون هناك 
بعض الصداقات من البيئة االجتماعية احمليطة به ليتجنب املراهق  الشعور بالوحدة أو عدم الراحة، كما 
أنها توفر له دعما معنويا يف بعض الظروف اليت جيد فيها ان أهله بعيدون عنه وعن ما يفكر به، لكن يتساءل 
املهتمون املشرفون على  شؤون الرتبية  عن تنوع األصدقاء يف حياة أبنائهم  وهل يعترب أمرا ممدوح أم مذموما 

؟ طرحنا هذا التساؤل على مجلة من األخوات الكرميات وطلبنا منهن إبداء آرائهن يف هذا املوضوع .



الطيبة اليت تنعكس مثارها اإلجيابية على الطرفني  
ورمبا يكون قلة األصدقاء مضرة وينعزل عن العامل 
خللل نفسي وهنا يسمى االنطواء أو االنكفاء على 
الذات وهذا غري جيد وجيب على الوالدين يف هذه 
اليت  الناجعة  احللول  إلجياد  يتدخلوا  أن  احلالة 
االصدقاء  من  جمموعة  ابنهم  كسب  يف  تساهم 

واالخنراط يف اجواء العالقات االجتماعية.
بينما كشفت رقية شبلي كرمان شاهي ماجستري 
وأستاذة   / الشام  بالد  جامعة  إسالمية  دراسات 
أصول يف جامعة املصطفى العاملية عن رأيها  قائلة : 
زرع القيم والثوابت هي السالح األول للشاب، اعتقد 
ليرتتب  معيار  ليست  قلتهم  أو  األصدقاء  أن كثرة 
او اجتماعي فرمبا صديق واحد  أثر أخالقي  عليه 
جينح باآلخر حنو اهلاوية ورمبا أصدقاء كثر وليس 
هلم أي تأثري واملراد هنا ليس الكمية إنا النوعية، 
لذا يتوجب يف البدء حتديد الصديق ومعرفة ميوله 
دور  يأتي  وهنا  واألخالقية  والعقائدية  الفكرية 
األهل ليس بالتقرير والفرض وإنا بالتأكيد على 
الثوابت اليت زرعها يف هذا االبن منذ الصغر فإن 

زرعت حتصد وإن مل تزع ال فائدة ترجى .
تاريخ  ماجستري   / عليوي  هيفاء  صرحت  حني  يف 
عن ضوابط  بغداد،  جامعة  الرتبية  إسالمي كلية 
بني  تربط  اجتماعية  عالقة  الصداقة  الصداقة: 
لكن  والتعاون  واملودة  الثقة  أساس  على  شخصني 
أكثر الشباب يتجه حنو تكوين عالقات اجتماعية 
إجيابي  شيء  وهذا  سنهم  مثل  مبن  جدا  واسعة 
لكن هناك أمر سليب وهو الرغبة يف التواجد بني 
كثري من األصدقاء تدفع بالشاب اىل التأثر بعادات 
وتقاليد سلبية حيث يرى نفسه وسط موجه ال قدرة 
السري  اىل  فيضطر  التحكم يف حركتها  على  له 
معهم ورمبا يؤثر ذلك السري يف فكره وقناعته أيضا 
فصديق  بصدقهم  وإنا  بكثرتهم  ليست  والعربة 

واحد يتصف بتلك الصفات خري من ألف صديق .
وأخريا أفصحت رجاء صايف داغر الكلية الرتبوية 
املفتوحة / البصرة :  عن خطورة مواقع التواصل  

االجتماعي مع الغرب اليت من شأنها أن تفتح أبواب 
فينهمكون  أبنائنا  وجوه  يف  الشيطاني  االنزالق 
بسننهم  واالستنان  عليهم  والتعرف  معهم  بالتواصل 
وتقليدهم يف ملبسهم ومشربهم وتشرب أفكارهم 
اهلادمة اليت ال متت لدننا بصلة وحنن مع األسف 
يف  حيصل  الذي  السليب  التغيري  هذا  اليوم  نلمس 
نفوس أبنائنا  نتيجة لتأثرهم بالغرب لذا يتوجب على 
أبنائهم مع األشخاص  األهل أن حيدوا من تواصل 

اجملهولني يف مواقع التواصل االجتماعي  .
 وختاما علينا كمربني ومهتمني بشؤون الرتبية أن 
نصحح مفهوم الصداقة لدى أبنائنا ونوضح هلم أن  
ليس  الصداقة  وكثرة  بالكم  ال  بالنوع  الصداقة 
االختيار   هو حسن  ذلك  من  األهم  بل  املهم  باألمر 
وتوثيق املعرفة  واختيار فرد مطلع على قيم الصداقة  
احلقة  ليكون لصاحبة مبثابة روح ثانية حييا بها .

 

ال  ما  املساوئ  من  تتضمن  العزلة  أن  عن  غافلني 
ليست  العزلة  أن  علمًا  االختالط  مساوئ  عن  يقل 
عالمة على النجاح وإنا النجاح وإثبات الذات يتم 
من خالل املخالطة مع القدرة على الصمود والثبات 
العوائل  تسعى  أن  أرى  لذا  اإلسالمية  املبادئ  على 
املؤمنة يف زماننا هذا إىل حتصني األبناء تربويًا ومن 
وعملية  اجملتمع  إىل  تدرجيي  بشكل  إطالقهم  ثم 
املصادقة املقننة ال العشوائية وكذلك يتوجب على 
بالنفس  االعتداد  مسة  أوالدهم  إكساب  األهل 
والثقة بالذات وتدريبهم على خصلة القيادية والتأثري 

ال االنقياد والتأثر .
لغة  ماجستري  عيسى.  أشارت هدى كاظم  بينما   
هما  واألم  األب  إن   : البصرة  من حمافظة  عربية 
يف  العالجات  أحد  وأن  لولدهما  صديقني  أفضل 
ختليص الولد من الصحبة السيئة أن يلجأ األبوان 
ودراسة  فهم  عرب  وذلك  مصادقته  إىل  أحدهما  أو 
وأرى  السيئة  الرفقة  تلك  إىل  دفعته  اليت  األسباب 
أنه مهما كان ألبنائنا من صداقات فإن الصديق 
عندما يكون  ونفسه  روحه  إىل  واألقرب  الصدوق 
من أهله وخاصته حبكم صلة الدم ولذا جيب أن 
حترص األسرة على كسب صداقة أبنائها فاألزمنة 
متحولة واألحوال متقلبة ومن ثم يفسحون هلم اجملال 

يف صداقات أخرى .
دراسات  ماجستري  الزين  مؤمنة   أكدت  حني  يف 
معهد  يف  وأستاذة   / الشام  بالد  جامعة  إسالمية، 
احلد  إمكانية  على  القرآنية:  للدراسات  الكفيل 

من العالقات السلبية بإقامة عالقات إجيابية.
يف  تكمن  العالقات  من  النوع  هذا  يف  املشكلة 
باعتبار  ببعضهم  واقتدائهم  الشباب  تأثر  إمكانية 
أن االنسان بفطرته يسعى لالقتداء مبن يرى نفسه 
تفقد  األسرة  تربية  أن  لوحظ  وقد  معه  منسجما 
االتصال  أو  أصدقاءه  مع  الشاب  خروج  بعد  أثرها 
حيدث  اجلنوح  أن  أثبتت  امليدانية  والدراسة  بهم 
فمن  لذا  األصدقاء  بسبب  الشباب  من  عند كثري 
الشباب من غري تدخل يف تشكيل  اخلطورة ترك 
العالقات واملعاجلة إن حدث أي خطر، وعالج ذلك 
يكمن باحلد من العالقة وتشكيل عالقة جديدة 
الشريعة  ملعايري  ووفقا  االجتماعي  للوضع  مناسبة 
عند  الفراغ  ملئ  هو  ذلك  من  واألهم  االسالمية 
األبناء من بداية ميلهم لتشكيل عالقات بنشاطات 
اجتماعية  وثقافية وترفيهية تنسيهم تلك العالقات 

العابرة اليت تسببت هلم مبشاكل اجتماعية. 
اآلداب  كلية  الواحد  عبد  جهان  د.  أعربت  بينما 
بضرورة  املوضوع  يف  رأيها  عن  البصرة:  جامعة 
وعلى  املتنوعة  االجتماعية  العالقات  يف  االخنراط 
يف  ومساعدتهم  بعيد  من  ولو  األبناء  متابعة  اآلباء 
على  املرء  يقال  كما  ألنه  اجليد  الصديق  اختيار 
الفرد  دين خليله فالصديق مرآة عاكسة ألفكار 
فهاك  يعاب  أمرا  ليست  األصدقاء  وقلة  وأفعاله، 
من  حمدود  بعدد  يتقيدون  الشباب  من  الكثري 
الرفقاء املنتقني والذين هم نوذج حقيقي للصداقة 
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ال يتحقق هذا األمر ولكنه يعول على شيء يسلي 
فيه نفسه أفضل من ال شيء. 

وأضاف الصاحلي: إن اإلميان جزء من سياستهم، 
وإال كيف يثق الناس بقول من ال يؤمن باهلل تعاىل. 
الشك أنهم يؤمنون ، ويوحون للناس أنهم مقربون 
من اهلل بل يغرون الناس أن هلم اتصاال خاصا مع 
السماء وهي توحي هلم خاصة ألجل قضاء حوائج 

الناس احملتاجني وطاليب العون!
وأوضح: ال ميكن أن تثق باجلميع من أصحاب 
املشروعة  الطرق  يتخذ  إال من  والطالع،  اخلرية، 

واملسنونة. 

من  نسيج  آراء  أخذنا  املوضوع  هذا  سياق  ويف 
والسحر  الشعوذة  ظاهرة  حول  العراقي  اجملتمع 
للوقوف على أسباب وتداعيات تفشي هذه السلبية 
الكاتب  مع  لقاؤنا  ذلك كان  من  اجملتمع،  يف 
الذي  الصاحلي   األمري  عبد  األستاذ  واإلعالمي 
السحر  أن  الناس  بعض  يعتقد  قائاًل:  حتدث 
يفتح هلم األبواب املغلقة أمامهم يف شؤون احلياة 
وبدل أن يتم االجتهاد والعمل واملثابرة يف ترتيب 
شؤون حياته، يلجأ إىل الطريق األقصر واألسهل 
باإلتكاء على مهارات اآلخرين يف توفري -بارقة 
األمل- يف حياته - كما يتصور- وإن اعتقد أنه 

خطر يهدد عقيدة اإلنسان
عمار الطرحيي

السحر والشعو�ة من أخطر األمراض الروحانية، وتعد هذه الظاهرة إحدى املشكالت القدمية املتجددة عرب الزمن 
يف جمتمعنا، وهي من اجلرائم العظيمة، واجلرائر اجلسيمة، ومما يبتلى به الناس قدميا� وحديثا�، حي� يلجأ إىل 
هذه األعمال األشخاص ضعفاء اإلميان، يدفعهم �لك إىل الطمع واإلضرار بالناس حتت عنوان معاجلة املشكالت 
ة  املكتظ� الشعبية  املناطق  يف  خاصة  والشعو�ة  السحر  أهل  ويكثر  �لك،  شابه  وما  املهنية  أو  العائلية  أو  الزوجية 
بالسك�ان، و�لك لتفشي اجلهل، وانعدام الثقافة، وضعف الوازع اإلمياني، فيما ال �فى عدم ارتياد أماكن السحر 
والشعو�ة من هم من الطبقة املثقفة يف البالد، األمر الذي جيعل الظاهرة هما� جديدا� يثقل كاهل املواطن، حي� 
يسق� ضحي�تها مئات األشخاص ومن كال اجلنسني، ابتداء� من �ر�د الشباب على �ويهم، والطال� وتفك�ك ُأسر 
بأكملها، ورمبا تصل بالنهاية إىل موت الضحية. إن طبىعة اجلن� البشري تأثره باألوهام، إىل درجة أنه ىتعامل 

مع املوهوم تعامله مع املتيقن.
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عليه وآله(.
أن  البد  اإلنسان  أن  إىل  نشري  املنطلق  هذا  من 
يكون على ثقافة كافية من العلم واملعرفة حتى 
يستنري بنور العلم ومعرفة الشريعة مبا ترشده إليه 

يف هذا األمور واهلل املستعان.
فيما يرى اإلعالمي حيدر الكالبي انتشارا واسعا 
اإلسالمية  اجملتمعات  يف  والشعوذة  السحر  يف 
اجملتمعات  يف  ينتشر  اخذ  املوضوع  هذا  قائاًل: 
وذلك  ومتقدمة-،  متخلفة   - وغريها  اإلسالمية 
الظلم  وتفشى  الدين  االبتعاد عن  أهمها  ألسباب 
إضافة  االجتماعية،  واملفاسد  القلبية  واألمراض 
يستكشف  أن  حيب  بطبيعته  االنسان  أن  إىل 
كل ما هو جمهول وأن يعلم ماذا وماذا وماذا...؟ 
فللمشعوذين القدرة على جلب الناس هلم من خالل 
والتواصل  الفضائيات  يف  التقنية  من  االستفادة 
اجملتمع  من  كفرد  جيعلين  مما  االجتماعي، 
ثقافة يف معرفة  اتعرف على طالعي فذلك رمبا 

املستقبل حتى ولو كنت غري مؤمن مبا امسعه.
وأكد : ان السحرة ال يؤمنون باهلل سبحانه وتعاىل 
ألن اإلميان يبعد الشيطان عن اإلنسان ولو كان 
هلم إميان ملا استغلوا جهل الناس وهم يعلمون أن 

عملهم غري صحيح ومعلوماتهم خاطئة.
وهو  الناجع  العالج  وجود  إىل  الكالبي  وأشار 
خالل  من  وبالقدر  بربه  االنسان  ثقة  إعادة 
على  قصرية  مبحاضرات  الدين  علماء  توجيهات 

وسائل التواصل االجتماعي.
املهم  الدور  الكالبي  حيدر  اإلعالمي  وأوضح 
)اإلعالم  موضحًا  اإلعالم  عاتق  على  يقع  الذي 
خالل  من  والشعوذة  السحر  أصحاب  حتجيم 
يف  واجتماعية  وقانونية  وثقافية  دينية  برامج 
خمتلف وسائل اإلعالم املرئي واملسموع واملقروء، 
ومطالبة احلكومة بسن القوانني وتفعيلها للحد 
من هذه الظاهرة، وضرورة التأكيد على اجلهات 

الرقابية بتنفيذ قوانينها مبالحقة املشعوذين( .
السحر  بقصص  اجلرائد  صفحات  ومتتلئ 
تراب  امتداد  على   اجملالس  وتتداول  والشعوذة، 
الدولة روايات االحتيال واملشكالت االجتماعية 
والصحية والنفسية اليت قد يتسبب بها السحرة 

واملشعوذون.
املواطنة )خ. ع( واليت ُخِدعت باألوهام والكذب 
تقول:إنها  املشعوذين  قبل  من  املستقبل  ملعرفة 
أحد  عليها  حينما عرض  األوهام  اجنرفت خلف 
والسحرة،  املشعوذين  مع  التعامل  جتربة  أقاربها 
وذلك من باب الفضول من أجل معرفة املستقبل 
وما خيبئه هلا من فرح وحزن، والبحث عن الثراء 

واملنصب(.
القريب،  من  وتشجيع  إحلاح  بعد  أنها  وتضيف: 

من  الصاحلي:  األمري  عبد  اإلعالمي  وأكد 
الضروري أن يتخذ اإلعالم دوره يف فضح أمثال 
غري  أمواال  جيين  بعضهم  ألن  املشعوذين  هؤالء 
التأكيد على  مع  وجه حق،  ومن غري  مشروعة 
الفصل بني من يدعي خدمة الناس وعدم التعميم 

يف املسألة كي ال يقع الصاحل جبناية الطاحل. 
العلمية  احلوزة  يف  )طالب  العيد  مسلم  الشيخ 
مرحلة البحث اخلارج( والذي بني عن نهي رسول 
اهلل وأهل بيته )عليهم الصالة والسالم( عن تعلم 
السحر واالتصال بالسحرة قائاًل:  يلتجئ الناس 
احلوائج  بعض  لتحقيق  واملشعوذين  السحرة  إىل 
وملعرفة  للشريعة  وإْن كانت خمالفة  واالغراض 
األمور املستقبلية واليت تتعلق باإلنسان وما ينتظره 
من اخلري والشر وحياول اإلنسان أن يعرفها فتعلق 
اإلنسان مبستقبله جيعله يتمسك بأي شيء حتى 
يعرف ما ينتظره، من هنا يتوقف تصديق اإلنسان 
هلذه  األمور على مدى ثقافته وتطلعه يف األمور 
الدينية مع إحراز احلكم الشرعي فيها وما ورد 

خبصوص من قبل املعصومني )عليهم السالم(.
وأضاف: إن الساحر حتى يصري ساحرا البد أن 
يفعل أشياء تكون خمالفة للشريعة وقد ورد النهي 
عن تعلم السحر واالتصال بالسحرة و)إن الساحر 
كافر( ومن يذهب له فقد كفر بدين )حممد 
صلى اهلل عليه وآله(، كما يف هذا احلديث )قال 
أبو عبد اهلل  عليه السالم: قال رسول اهلل )صّلى 
أو كاهن  َمن مشى إىل ساحر  وآله(:  اهلل عليه 
مبا  كفر  فقد  يقول،  فيما  يصّدقه  كّذاب  أو 
أنزل اهلل من كتاب(، إذن ال ميكن أن نعتقد أن 

السحرة يؤمنون باهلل تعاىل.
موجود  )اخلرية(  لفظ  إن  العيد:  الشيخ  وأوضح 
يف بعض الكتب اليت ورد لفظ اخلرية بها وهي 
مروية عن املعصومني، ولكن اخلرية والطالع أو 
ما يسمى -الكهانة - بلسان الروايات يقينا هو 
خمالف للشريعة وقد وردت الروايات بالنهي عن 
التصديق بالكاهن والعراف ألنه نوع من التكلم 
عن أمور غيبية وهو كذب  كما ورد يف احلديث 
املتقدم أن اإلمام الصادق)عليه السالم( ينقل عن 
الرسول )صّلى اهلل عليه وآله( يف الكاهن ومن 
ميشي له فقد وصل إىل حد الكفر ومن يصل 
اىل حد الكفر فأكيد ال ميكن التصديق به 
ومن يصدق به فقد كفر مبا انزل اهلل يف كتابه 

كما يف احلديث املتقدم.
لنا  يروي  السالم(  )عليه  الصادق  اإلمام  وايضا 
دين  من  برئ  فقد  له  تكهن  أو  تكهن  من  أن 
حممد )صلى اهلل عليه وآله(كما يف هذا احلديث 
قال اإلمام الصادق )عليه السالم(: َمن َتكهَّن أو 
ُتُكهِّن له، فقد برئ من دين حمّمد )صّلى اهلل 

)ق��ال أب��و عب��د اهلل  علي��ه 
الس��ام: ق��ال رس��ول اهلل 
)صّلى اهلل علي��ه وآله(: َمن 
مش��ى إىل س��احر أو كاهن 
أو ك��ّذاب يصّدق��ه فيم��ا 
يقول، فق��د كفر مبا أنزل 

اهلل م��ن كت��اب(

قال اإلم��ام الص��ادق )عليه 
��ن أو  الس��ام(: َم��ن َتكهَّ
ُتُكهِّ��ن ل��ه، فقد ب��رئ من 
دين حمّمد )صّلى اهلل عليه 

وآله(
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اما املفاسد االجتماعية اليت ميكن تصورها :
1-  التشجيع على السحر وعمله يؤدي إىل ارباك  
أفكار  وتسطيح  جمتمعية  وجهالة  جمتمعي 
السذج إذ أن كل من حيمل  نفسًا شريرة ويتبع 
هواه يقدر على اّدعاء أنه ساحر ويغش  من ليس 

له خربة بأالعيبه.
2- يؤدي إىل ف� وحتزبات  وعصابات تلتف حول 
الساحر لالستفادة من املال احلرام وهو يؤدي إىل  

متزق  اجملتمع . 

أما من اجلانب الفردي:
1- من يعيش على أوهام وأفعال السحرة ينعزل 
مبرور الزمن عن جمتمعه إذ قد يرى ما ال يراه  
اخللق  من  واملردة  الشياطني  أالعيب  من  غريه 
البشر  حواس  تدركه  ال  الذي  املستور  املخفي 
الباصرة والشامة والالمسة  والذائقة والسامعة،  
بل قد يؤثر على تلك احلواس فريى ما ال واقع له 

بقوة الوهم أو التخيل.
2- ينحرف من ميارس السحر عن اخلط البشري 
القويم فيكون أكثر الناس عرضة لفعل اجلرائم  
النساء مثال  به من  السذج  يراه من تصديق  فما 

فرصة النتهاك حرماتهن.
أما خدشه باالعتقادات احلقة  فما يفعله السحرة 
سواء بتسخري أو ببعض املواد الكيماوية  جيعل 
من  ظهر  مبا  اعتقاده  يوازي  بهم  يعتقد  من 
اذا  وهذا  وأنبيائه  اهلل  ألولياء  ومعاجز  كرامات 
استلزم  - اعتقادا  تاما- فهو خيرج صاحبه من  

ربقة املسلمني.

يسمى  ما  يكتب  من  ُكل  جتاه  بالضد  نقف  هل 
هذه  أمثال  من  وغريها  واأَل�كار(  )باألحراز 

اأَلعمال، أم هناك ميزان شرعي جتاه هؤالء؟
األحراز والعوذ واألذكار  فتلك إن وردت عن بيت 
العصمة ومن كتبنا املعتربة فال مناص إال التسليم 

بها خبالف الدعاوى الباطلة املناهضة هلا.
أحاديث كثرية  وردت  فقد  الشرعي  املوقف  إما 
كبار  فقهاء  من  علمائية  وفتاوي  بل  ذلك   يف 
وهذا االستفتاء من مكتب مساحة املرجع األعلى 
احملقة السيد السيستاني )دام ظله الوارف( ينفع 

يف املقام
) سؤال: السحر األبيض الذي يستخدم للخريات، 
عكس السحر األسود الذي يستخدمه الشّريرون 

هل جيوز استخدامه؟
حرام  وأنواعه  أشكاله  السحر جبميع  اجلواب: 
ِااّل  السحر[.  إبطال  يف  املستخدم  ذاك  ]حتى 
النفس  كحفظ  أهّم  مصلحة  عليه  توقفت  اذا 

احملرتمة(. 

املناطق  إحدى  يف  تقطن  مشعوذة  إىل  ذهبت 
الشعبية، وعندما جلست معها، فوجئت بأن لديها 
معلومات عن حياتها، متسائلة يف نفسها كيف 

حصلت على هذه املعلومات اخلاصة؟
وتشري إىل: أنه يف كل زيارة إىل املشعوذة كانت 
تدفع مبلغًا ماليًا، مقابل احلصول على معلومات 
عن مستقبلها، مشرية إىل أنها كانت تعدها بأنها 
ستحصل على مبالغ كبرية وترقية يف الوظيفة، 
وستتغري حياتها إىل األفضل، ولكن هذه األمور 
حتتاج إىل فرتة طويلة متتد إىل شهرين أو أكثر 
حتى تتحقق الرؤية، وأحيانا اكانت تبلغها بأخبار 

حمزنة.
وتقول: إنها دفعت مبالغ كثيــــــــــــرة جدا خالل 
سنوات عـــــــــــدة، اكتشفت بأن املشعوذة حتتال 
وتكذب عليها، وأنها مجعت املعلومات عن طريق 
صديقاتها وأقاربها الذين يزورونها، حيث أوهمتها 

بأنها تستطيع معرفة تفاصيل حياتها.
الشيخ عبد  العالمة مساحة  لنا وقفه مع  وكان 
يف  العلمية  احلوزة  يف  أستاذ  الطرحيي  االمري 
العقائدي  اجلانب  لنا  بني  الذي  األشرف  النجف 
على  وتأثريهما  والشعوذة  السحر  من  والشرعي 
الفرد واجملتمع، من خالل األسئلة اليت عرضناها 

عليه وأجاب مشكورا:

جانب  من  مرة  السحر  ا�  حرم  ملا�ا  عقائديا�.. 
الساحر، ومرة َأخرى من جانب الناس؟

السحر من احملرمات الشرعية  اليت ال شبهة يف 
حرمتها، وحينما حيرم الشارع  شيئا يقطع العاقل 
اليقني  بعد  إذ   مفسدة،  دفع  حترميه  وراء  أن 
حبكمة الشارع وأنه يضع األشياء موضعها البد 
والعمل على هدية، سواء عرفنا  إدراك ذلك  من 
العلة أو احلكمة  أو مل نعرفها، والسحر معلومة 

مفاسده سواء على اجملتمع ككل أو أفراده:

األح��راز والع��وذ واألذكار  
فتل��ك إن وردت ع��ن بي��ت 
العصمة ومن كتبنا املعتربة 
فا من��اì إال التس��ليم بها 
ù��اف الدع��اوى الباطل��ة 

املناهض��ة هلا
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الناس ويأخذ أمواهلم ، فال شبهة يف أن هذا عمل 
غري مرغوب فيه  إال إذا ابتنى على جهد واتفاق 
بني طرفني ويكون املال بازاء جهد حملل أو أي 

ناقل شرعي للمال من يد ألخرى.
وينبغي هنا التنبيه على قضية فكما أن احلسد 
باآلخرين  الظن  سوء  كذلك  أثره  وله  موجود 
بعض  يف  اليوم  نراه   فما  أثره  وله  موجود 
اتهام  لليقني  يف  ترقى  ال  ظنون  اجملتمعات هي 
الناس فإذا َمرض أحدهم  تراه ينتقل ذهنه إىل 
ربه  عصى  به  نطق  لو  وهذا  حسده،  انه  جاره 
سبحانه  ولو بقي يف ضمريه أساء الظن باملؤمنني، 

فينبغي االلتفات إىل  ذلك.

نصيحة تبني لنا امليزان الشرعي والعلمي احلقيقي 
جتاه هؤالء باجلملة؟

نصيحتنا أن ال يكون املؤمن طعمة سهلة لبعض 
يف  واملنتشرين  الفضائية  القنوات  يف  الدجالني 
أماكن متفرقة من البالد، وأغلب هؤالء املدعني 
ال يتواصلون مع الفقهاء ألنهم خيافون فضيحتهم 
أهل  على  ويعرضها  ببضاعته  يأتي  ال  ملاذا  وإال 
أن  يعلمون  ألنهم  يأتون  ال  احلوزة،  يف  العلم 
بضاعتهم كاسدة فاسدة يف امليزان الشرعي لذا 
فهم يعتاشون على املساكني الذين ال يتواصلون 

مع أهل العلم الديين احلوزوي. 
أو  بالفقهاء  يتصل  أن  عليه  بهؤالء  ابتلي  فمن 
وكالئهم ليوضحوا له حقيقة املدعني واهلل حافظ 

املؤمنني واملؤمنات من شر هؤالء املخادعني.

املرض..  التابعة،  اجلن/  السحر،  احملبة،  احلسد، 
أناس عديدون يتبنون التصدي ـ ملثل هكذا أعمال، 
ويدعون عالجها... ما هو موقف الشارع من هؤالء 

اأَلشخاص..؟
سؤالك عن احملبة فال أدري ما تقصد منه احملبة 
بني اخللق أنفسهم فهي ال تكون بعمل دجال، أما 
احملبة بني اخللق فقد اختصرها احلديث الشريف 
ومضمونه )من أصلح سريرته أصلح اهلل عالنيته(.
يف  كاملة  سورة  فتوجد  والتابعة  اجلن  أما 
الكتاب العزيز تبني أن منهم املؤمنون ومنهم غري 
ذلك، وهو خلق مل يطلعنا اهلل تعاىل عن حقيقة 
واقعه  بتفصيل، وال نعرفها إال من خالل ما ورد 
من نصوص شريفة، وليس هناك من أمر يف تتبع 

أحواهلم.
وما رأينا ومسعنا من يريد التصدي هلم ومعرفتهم 
من  إال  البشر  بين  جمتمع  يف  سويا  يكون  ال 
ندر،  لذا من يدعي االتصال بهذه العوامل حتوطه 
بعقل  أجابها  فإن  العقالئية  املنطقية  األسئلة 
التورط   من   أوىل  فرتكه  وإن مل جيب  يصدق 

باألفاكني. 
وأما احلسد فهو حق ال ريب فيه بعد أن صرح 
رب العزة واجلالل ) ومن شر حاسد إذا حسد(، 
واالستعاذة  منه بالطرق الشرعية ومنها املعوذتان 
يدل   فمن  فيه  الواردة   األدعية  من  والكثري 
راجح   فهو  الناس  لنفع  حممد  آل  ألنوار  ويهدي 

ومقبول ومن يأتي خبالفه، فيطالب  باحلجة.
وهل حيق ملن يدل الناس على أدعية وأحراز واردة 
يبتز  أن  والسالم(   الصالة  عن آل حممد)عليهم 

ينح��رف من ميارس الس��حر 
ع��ن اخل��ط البش��ري القويم 
الن��اس  أكث��ر  فيك��ون 
عرض��ة لفع��ل اجلرائم  فما 
ي��راه م��ن تصدي��ق الس��ذج 
به من النس��اء مث��ا فرصة 

النته��اك حرماته��ن
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الفرد بني واقع الفقر ووهم التنمية

كيف أسيطر على غضبي ؟

غربة األزواج  إثقال لكاهل األسرة



ألول مرة يف التاريخ، صار الفقر ظاهرة مطلقة، حيث اعتربت بالد وأمم بأسرها فقرية على أساس أن 
دخلها اإلمجالي أقل باملقارنة مع الدخل السائد يف دول اليت تسيطر على االقتصاد العاملي، وهكذا 
أصبح الدخل القومي هو املعيار العاملي اجلديد والرأمسالية االقتصادية هي احلل املعلن للعالج النهائي 
والتطبيق  اإلنتاج  زيادة  بالتنمية من خالل  العالج  العاملي إىل  الفقر  للفقر، وتوصلت جيوش من خرباء 

املتزايد للعلم واملعرفة التقنية، فهي مفتاح الرخاء والسعادة.
وهكذا ُأعيد تفسري وتقييم البعد املادي للفقر، حيث أدى حتطيم اجملتمعات التقليدية، يف 
عن  االقتصاد  فصل  إىل  العاملي،  االقتصاد  ثم  القومي  باالقتصاد  يدعى  ما  سبيل 
وقواعد  آلليات  اجملتمع  خضع  وبالتالي  واحلضارية،  االجتماعية  جذوره 
العاملي منظومة من  االقتصاد  وقد خلق  العكس.  وليس  االقتصاد 
املرجعيات الكونية جعلت الفرد يدرك أنه فقري ويف حاجة 
إىل املساعدة ألن متوسط دخله أقل من املستوى 
رفاهية  يف  يعيش  ال  وألنه  املعياري،  العاملي 

مثل بشر آخرين.
لذاته  املرء  نظرة  يف  التغيري  هذا  وأدى 
حيث  الفقر،  جتاه  الفعل  ردود  يف  تغري  إىل 
أحادي  كونًيا  حاًل  اجلديد  الربنامج  أصبح 
االجتاه يعتمد على الدخل وال عالقة له إطالًقا 
يلجأ  الفرد  يعد  ومل  بالشخص،  وال  بالثقافة 
القدمية  األسرية  وعالقته  الثقافية  جذوره  إىل 
البديلة الكلية للفقر،  اليت كانت تقدم احللول 
أنفسهم  جتميع  إىل  األفراد  سعى  ذلك  من  وبداًل 
والروابط،  النقابات  مثل  متماثلة  مؤسسات  يف 
أي  وإلغاء  اجملتمع  يف  األفراد  تنميط  إىل  أدى  مما 
تفكري بديل يسعى إىل البحث عن طريق جديد للحياة 
والتنظيم االجتماعي يعتمد على البساطة، أو أشكال 
أحياًنا  ميكن  ال  الذي  الفقر  من  وأخالقية  تطوعية 
تكون حملية. أن  قبل  ودولية  هيكلية  لظروف  جتاوزه 
على حتديد  قادرين  غري  الفقراء  أن  اخلرباء  افرتض  وقد 
مصلحتهم، واليت حيددها هلم من ميتلكون املعرفة والسلطة-
احلكومات واملؤسسات واخلرباء-عاملني على االرتقاء بهم، 
وضعها  اليت  الربامج  تأييد  يف  تنحصر  اجلماهري  ومشاركة 
اخلرباء، ويقدم اخلرباء احلل البسيط للفقر: التنمية االقتصادية 
املشكالت  كل  حل  إمكانية  زاعمني  الدخل،  مستوى  ورفع 

الثقافية واالجتماعية املتعلقة بالفقر من خالل االقتصاد وحده. 
التدخل  تقوية  على  والتوصيات  االفرتاضات  هذه  عملت  وقد 
السلطوي حيث صار الفقر العاملي معضلة أكرب من أن ترتك لتحل 
حاًل حملًيا، وبهذا مسحت بتدخل القوى الدولية-احلكومية و األهلية 

باسم نشر السعادة والقضاء على الفقر.
املطلوبة  احلاجات  رؤية  أنه متت  هو  عاملية جمردة  بصورة  وما حدث 
واإلصالحات الضرورية واملؤسسات املقرتحة بشكل نطي ثابت، بغض 
النظر عن االختالفات االجتماعية والثقافية، ومت فرض تلك الرؤية عن 

خديجة حسن علي القصري
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األجنبية. املساعدات  برامج  شروط   طريق 
السياسات  هلذه  الفعلية  النتائج  اختلفت  وقد 
اختالًفا  الفقراء  حياة  على  وآثارها  والربامج 
واملتخصصون، حيث  اخلرباء  توقعه  عما  بيًنا 
هي  التنمية  برامج  تبغيها  اليت  احلاجات  أن 
فيه  يلعب  احلياة،  من  معني  نط  حاجات 
مفهوم  مثة  حيث  مركزًيا،  دوًرا  االقتصاد 
خاص للفقر، ومثة فئة معينة من املستهلكني 
حقوقهم  محاية  جيب  الضرائب  ودافعي 
على  السياسات  تلك  فشلت  وامتيازاتهم، 
كل املستويات، ومن الواضح أن كل أنساق 

املساعدة ستخلق يف النهاية مزيًدا من الفقر.
اليت  املفاهيم  من  الباحثني  بعض  وحيذر 
االقتصاد  مثل:  اخلارج  من  إجيابية  تبدو 
تدعو يف  هي  بينما  الواحد  العامل  أو  العاملي 
احلل  أن  وقبول  التعددية،  إلغاء  إىل  الواقع 
الذي  الطريق  اختاذ  هو  املمكن  الوحيد 
السعيد. القوي  الغين  الشمال  فيه   سار 

تؤدي لفرتة  للحياة قد  النظرة االقتصادية  إن 
األغراض  إنتاج  يف  ضخمة  زيادة  إىل  معينة 
واقعًيا  لكنه  األشياء،  تنمية  أي  والبضائع 
-بسبب الندرة الدائمة- يعاني الغين والفقري-

احلصول  إمكانية  عدم  سواء-من  حد  على 
من  لكثري  اتضح  فقد  يريد؛  ما  كل  على 
البشر أن احلاجات ليست جمرد وهم فقط بل 
مصطلح خيلق الشره واجلشع، ومن املستحيل 

أن يفي االقتصاد بكل احلاجات يوًما ما.
البضائع  من  الكثري  االقتصاد  ينتج  قد 
من  معينة  مبنظومة  للوفاء  واخلدمات 
يدمر  آخر  نطاق  على  أنه  بيد  احلاجات، 
النشاط  جماالت  من  بأكملها  جماالت 
والقطاعات  التقليدية،  واحلرف  اإلنساني، 
من  كاملة  قيمية  منظومة  وحيطم  األهلية، 
اجلماعية والرتاحم، من ثم فإن تأثريه اإلمجالي 
سليب، بل ومدمر أحياًنا خاصة عندما ال يفي 
الرتاحم  أبنية  يهدم  ذاته  الوقت  ويف  بوعوده، 
والتكافل، فال جيدها الفرد إذا أراد الرتاجع 
والعودة له، ورمبا يكون النموذج البارز لذلك 
هو ما حدث مع مؤسسات الوقف اإلسالمية 

يف العامل اإلسالمي من مصادرة وتأميم.
حترتم  اليت  اإلسالمية  الرؤية  أن  شك  وال 
وتفرض  لإلنسان  املادية  األساسية  احلاجات 
عليه السعي للرزق وعمارة األرض، لكنها يف 
الوقت ذاته تربطه برؤية غيبية للرزق والقدر، 
لديها الكثري يف هذا الباب لتقدمه خاصة مع 
تطوير وتفعيل فريضة الزكاة كأداة تنموية 
جمال  وهذا  الصدقات،  وتوزيع  تتجاوز مجع 

حيتاج تناواًل مستقاًل.

الفرد بني واقع الفقر ووهم التنمية

عليها  السيطرة  املستحيل  من  وأصبح  للشباب  املطالعة  وسائل  تعددت 
العامل  غزا  الذي  التكنلوجي  التطور  ظل  وخاصة يف  األسرة  قبل  من 
املراهقة  الشباب يف فرتة  تهوي  اليت  والتقنيات  الربامج  مبا يضخه من 
الشباب  يطالعه  فيما  والتنظيم  واملراقبة  التيقن  عملية  إىل  ،لذا حنتاج 
املراهق، فأغلب ما مييل إليه الشباب املراهق إىل مطالعة القصص غري 
اجملدية  واألفالم اليت ال ينتفعون منها وكما أن القصص منها العاطفية 
والبوليسية والكتب والصحف اإلباحية فاألوىل حتلق به يف مساء العاطفة 
وتطري به إىل دنيا اخليال وتصور له احلياة ة بصورة حلوة براقة ال متاعب 
فيها وهي بعيدة عن واقعية احلياة املعاصرة ومعرتكاتها الكثرية كونها 
ترتك يف ذهنه صورًا يصعب وجودها وحتقيقها يف معرتك احلياة فيصبح 
فريسة ألوهام وخياالت وصور غري واقعية، وإن هذا النوع من املطالعة 
يكون سلبيًا وال نزيد الشباب إال اندفاعًا حنو االستهتار بنظم احلياة 
وتقاليد اجملتمعات وتساعد على زيادة اجلرائم االجتماعية يف اجملتمع. 

ويتوجب على الوالدين زرع ثقافة املطالعة اليت تنفع أبنائهم وترسم هلم 
املنهج الصحيح الذي يسريوا عليه يف أصعب فرتة من حياتهم وهي مرحلة 
املراهقة ومنها قصص أهل البيت )عليهم السالم( يف األخالق احلسنة 
والتعامل وكيفية التقرب اىل اهلل عز وجل الذي خيلق يف نفسه الوازع 
الديين الذي حيصنه يف اختيار األفضل واألحسن عند مطالعته أو قراءته 
ألن سرية أهل البيت  )عليهم السالم(  مبا فيها من جهاد ومثابرة وكفاح 
ترتك يف نفس الشباب أحسن األثر وأفضل البواعث وهذا يدعو إىل  إنارة 
السبل وإثارة النزعات اخلرية ونبذ األفكار الفاسدة املظللة، فاملطالعة 
أفكاره  تنمية  على  الشاب  تساعد  اليت  التفكري  ومثرة  العقل  غذاء 

واكتشاف مهاراته اإلبداعية.

ابتهال عباس
ماذا ُيطالع الشباب املراهق؟
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النموذج  السالم(  )عليها  الزهراء  تعد 
ينطق  كان  الذي  املثالي  اإلسالمي 
بسلوكه وأخالقه من كتاب اهلل سبحانه 
وتعاىل فقد عاشت )عليها السالم ( حياتها 
والرضا  بالطمأنينة  يشع  جو  يف  األسرية 
السالم(  )عليه  علي  اإلمام  أشاد  حتى 
لقد  فقال:  والزوجي  األسري  بسلوكها 
كنت أنظر إليها فتنكشف عين اهلموم 
الضوء  تسليط  وألجل  واألحزان«)1(، 
هذا  األسرية يف  حياتها  من  جوانب  على 
اختاذها  يف  بناتنا  تستفيد  لكي  املقال 
املثالية  األسرة  لتأسيس  ومسارا  منهجا 
الزهراء  حياة  من  جوانب  عرض  ارتأينا 
املشاركة  على  قامت  واليت  األسرية 
أدت  فقد  واملسؤوليات  األعمال  وتقسيم 
بيت  وربة  وزوجة  أم  من  أدوارها  مجيع 

احلالي  وقتنا  يف  لألمهات  مثال  أبسط  هذا  وجه  امت  على 
فرغم احلالة املالية لبيت علي )عليه السالم( وصعوبة احلياة 
وآالمها خصوصا بعد وفاه أبيها إال أنها مل تشعر احلسنني 
األمور  عن  تبتعد  نراها  معهم  تعاملها  بأي ضيق يف  وزينب 
وهو  كالغضب  كأم  ودورها  الزوجية  حياتها  تفسد  اليت 
بسبب  احلالي  الوقت  يف  أمهاتنا  من  الكثري  الزمت  مسة 
ظروف احلياة وتعقيداتها لكن نرى من حياه الزهراء )عليها 
السالم( خارطة طريق لألسرة الناجحة املستقرة وقد اشاد 
اإلمام علي )عليه السالم( هلا بهذه الصفة بقوله: ما أغضبتها 
مدة حياتي معها ومل تغضبين ومل تعص أمري ....)2( فهذا 
درس يف ضرورة التعامل مع مسببات الغضب بطرق إجيابية 
األسرة،  استقرار  على  تؤثر  ال  بطرق حكيمة  وامتصاصه 
الغضب  امتصاص  فعالية  والعلم احلديث يؤكد على مدى 
عن طريق اتباع أمور العبادات إذ أنها )عليها السالم( تربي 
ابناها وزينب على اصطحابهم حملراب العبادة يف الليل والنهار 
لتعليمهم االبتهال والتضرع هلل سبحانه وتعاىل وغرس الصفات 
احلميدة اليت تطرد الصفات السيئة كالغضب وغريه، األمر 
الثاني الذي نستقيه من الزهراء كنرباس لنا يف تربية األبناء 
كل  بها  متر  اليت  املالية  الصعوبات  املثالية  األسرة  وقيام 
)عليها  فكانت  احلكيمة  الزوجة  دور  يظهر  فهنا  أسرة 

۱ العالمة المجلسي ، بحار األنوار، ج 43، ص 134

۲ ابو الفتح األربلي، كشف الغمة، ج ۱، ص ۳٦۳.

السالم( ال جتعل الضائقات املالية عثرات طريق يف حياتها 
األسرية والزوجية فنجد بيت الزهراء خاليا من الكماليات 
اليت يعول عليها أن تكون مصدر السعادة واالستقرار لكن 
نرى باملقابل أنه ممتلئ مبشاعر األمومة فكانت تغدق على 
مل  واجهتها  اليت  الصعوبات  فرغم  وحنانها  حببها  أبنائها 
بها  أبناءها  ترفد  اليت  واملشاعر  احلنان  كمية  على  تؤثر 
لزوجها  ومعنويًا  عاطفيًا  والداعمة  الصاحلة  األم  نعم  فهي 
وألسرتها فاالستقرار النفسي الذي تغذت منه انعكس على 
تعاملها مع أسرتها وبيتها فالبيت حباجة اىل السكن النفسي  
والروحي فهي أعطت أقوى مثال للزوجة الصاحلة من خالل 
كانت  ذلك  إىل  اضافة  املنزل،  أعمال  وتقاسم  مشاركة 
تتحلى بالقناعة والزهد وعدم حتميل علي)عليه السالم( ماال 
طاقة له به فكانت تقاسي معه وتصرب معه وعندما حتدث 
للباقر  بالرضى واالطمئنان ويف حديث  ابيها كانت حتدثه 
البيت  عمل  لعلي  ضمنت  فاطمة  إن  يقول:  السالم(  )عليه 
والعجني واخلبز وَقم البيت وضمن هلا علي ما كان خلف 
فكانت  ألبنائها  معاملتها  األخرى  األمور  ومن   . الباب)3( 
تقوي  لكي  الرجال  خماطبة  وختاطبهما  احلسنني  تعامل 
االستقالل  ينشأ على  وبدوره  وتقويه  النفسية  الطفل  مناعة 
والثبات على عكس أمهات وقتنا احلالي جندهن يقللن من 
يشجعنهم  وال  شخصياتهم  جذور  ويقتلن  أطفاهلن  شخصية 

على االعتماد على أنفسهم من الصغر .

۳ العالمة المجلسي، بحار األنوار ، ج ۱٤ ، ص ۱۹۷

ندى عبد احلسن

من بيت الزهراء)عليها السام(
قبسات
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أو  ما  لعمل  فعل  لردة  نتيجة  غضب  نوبة  اىل  يتعرض  مل  منا  من 
تصرف ما حيث مير اإلنسان مبواقف يف احلياة تثري غضبه وجتعله 
يفقد السيطرة على أعصابه، وعندها حياول السيطرة على مشاعره 
والتفكري مليًا قبل اإلقدام على أّي تصرف غريالئق، وجيب أن نعلم 
عليه  اهلل  )صلى  نبينا  حممد  حّذر  وقد  الشيطان  من  الغضب  أن 
وآله( مرارًا وتكرارًا من الغضب، وقال: )ال تغضب، ال تغضب، ال 
تغضب(، وأخرب الرسول الكريم )صلى اهلل عليه وآله( أّن الشيطان 
يكون حاضرًا عندما يغضب اإلنسان لذلك جيب على اإلنسان عدم 
االستسالم للغضب وحماولة التخّلص منه بتغيري مكانه أو التعّوذ من 
الشيطان، ألّن ذلك يساعد يف التخّلص من حالة الغضب, ولو متعنا 
النظر والتفكر لوجدنا للغضب عدة أسباب منها : عدم القدرة على 
النقاش بشكل ناجح ومثمر للوصول إىل احلقيقة, كما أن كثرة 
اجلدال يف أمور يدرك الشخص متامًا أّنه فيها على خطأ، وذلك ألّنه 
غري واثق بنفسه ويريد إشباع دوافعه ورغباته وكذلك اإلصرار على 
الرأي وعدم تقبل النصيحة؛ ألّنه يعتقد أن تغيري رأيه ضعف منه، 
ويلجأ إىل الغضب واالنفعال وأيضا  القلق والتوتر والضغط النفسّي 
والثقافة  العلم  وقّلة  خبشوع  الصالة  أداء  وعدم  الدين  عن  والبعد 
وازدراء اآلراء واألشخاص واإلجهاد والعمل املتواصل وعدم الراحة, 
كل ذلك يؤدي اىل حاالت من الغضب أما كيفية السيطرة على 
الغضب فيوجد عدة طرق للسيطرة على الوضع ومنها ما يلي حيث 
ينبغي على الشخص إذا شعر بالغضب أن يرتك املكان الذي يكون 
موجودًا فيه، وميكن أن يغرّي وضعيته مثل اجللوس إذا كان واقفًا، 
أو النوم إذا كان جالسًا، وهذه األمور تساعد على التخلص من نوبة 
الغضب اليت ميكن أن تسيطر على اإلنسان وجيب أن نلتمس العذر 
لآلخرين وعدم الغضب من تصرفاتهم املختلفة، واعتبارها أمرًا عاديًا 
ال يستحق الغضب. أما إذا اعتدى إنسان عليك إعتداًء مباشرًا فيجب 
معرفة األسباب والدوافع اليت دفعت به هلذا التصرف، أمرنا الرسول 
)صلى اهلل عليه وآله( بالوضوء أثناء الغضب ألّنه يطفىء نار الشيطان 

حيث قال : )صلى اهلل عليه وآله(. )جيب أن ال يغضب اإلنسان إال إذا 
كان غضبًا يف احلق، وال جيوز الغضب إال يف حالة انتهاك حمارم 
اهلل تعاىل(، ولكن جيب أن ال يؤدي هذا الغضب إىل التلفظ بعبارات 
جارحة، أو غري الئقة، أو يسّبب األذى لآلخرين. ال جيب الغضب على 
األمور الدنيوية مثل خمالفة التقاليد، وسوء احلظ ألّن هذه األمور ال 
تستوجب الشعور بالغضب كما جيب حماولة مناقشته يف األسباب 
اليت دفعته هلذا التصرف. وجيب التفريق بني الغضب هلل ورسوله مع 
اإللتزام بالضوابط واحلدود الشرعية، وبني حرية اآلخرين والتدّخل 
املثمر، وجتّنب  نتعّلم فنون احلوار الصحيح  أن  يف شؤونهم. وعلينا 
النقاشات احلادة. وعلى الشخص املؤمن الصفح عن الناس يف حال 
بأداء  وااللتزام  اجملتمع،  روابط  تقوية  يف  ذلك  ويساعد  اإلساءة، 

العبادات وخصوصًا الصالة واحملافظة على اخلشوع فيها.
لتقنيات  اجلسم  استجابة  أن حنفز  فيجب  العلمية  الناحية  من  أما 
االسرتخاء، ُتعترب استجابة اجلسم الطبيعّية لالسرتخاء ضّد مشاعر 
عملّية  وتتطّلب  والفطرّية،  األساسّية،  الدفاعات  من  والتوّتر  القلق 
التحّكم يف األعصاب وحتفيز هذه االستجابة من أجل تقليل التوّتر 
ضربات  ُمعّدل  وإبطاء  الدم،  ضغط  تقليل  إىل  إضافًة  العضلّي، 
القلب، وخفض مستويات هرمون التوّتر املوجودة يف اجلسم، حيث 
تقنّية  لتطبيق  يوم  كّل  صباح  من  دقائق  حوالي10  ختصيص  إن 
االسرتخاء القائمة على التنّفس العميق بالتزامن مع تشغيل صوت املاء 
مثاًل باستخدام مّساعات األذن، ُيفيد يف السماح للجسم باالسرتخاء، 
وتعزيز االستجابة اجلسمّية على مدار اليوم, ولتهدئة األعصاب يف 
هذه احلالة ُينصح بتقليل التفكري املبالغ به يف األمور املستقبلية، 
على  والرتكيز  بهدوء،  التنّفس  تطبيق  مع  الوقت  لبعض  والوقوف 
القدرة  زيادة  من شأنه  فذلك  الفرد،  يعيشها  اليت  احلالّية  اللحظة 

على التحّكم باألعصاب.

نعيمة كاظم
؟كيف ُأسيطر على غضبي
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َمْاِريَُّة ِبْنُت ُمْنِقٍذ اْلَعْبِديُّ 
َأِرْيِخ ِقَرْاَءٌة يفْ َضْوِء اْلتَّ

أمحد موفق مهدي

  فلم تفرز ثورة أو حركة عرب التأريخ من الشخصيات اليت تكاملت فيها العظمة مبنتهى 
السامية  تبلورت األهداف  ثورة اإلمام احلسني )عليه السالم(، فقد  غايتها كما أفرزتها 
اليت نهض من أجلها )عليه السالم( يف النفوس النقية الطاهرة لتخرجهم من ظلمات اجلور 
األموي إىل معاني احلرية والكرامة، فأشرقت تلك األرواح الكبرية حول موكبه العظيم 

وهي على أمت االستعداد لرسم معنى الشهادة بأعمق وأكمل صورها.
  الشخصيات اليت تكاملت فيها العظمة يف كربالء هم صنفان منها الرجال الذين مثلوا 
الصفوة من املسلمني املؤمنني، فتجلى بهم اإلسالم بأروع صوره ليقدموا أرواحهم من أجل 
تقل تضحياتهنَّ  الرجال فهنَّ ال  أزرَن  اللواتي  النساء  ومنها  والعدالة يف كربالء،  احلرية 
عن الرجال الذين مثلوا الصفوة من املسلمني املؤمنني، فأدن دورهنَّ العظيم واملهم يف رفد 
الثورة احلسينية بكل ما يستطيعنَّ من جهد وتضحية، وكان على رأس هذه القوى عقيلة 
احلوراء  زينب  السيدة  اإلمامة،  ووريثة  النبوة،  وسليلة  اهلامشي،  البيت  وسيدة  الطالبيني، 
)عليها السالم( اليت تكفلت بوصايا أخيها سيد الشهداء، وزلزلت العرش األموي خبطبها 
أم  السيدة  مواقفها  وردفتها يف  ورباطة جأشها  وثباتها،  بصالبتها،  العقول  أدهشت  حتى 
كلثوم بنت أمري املؤمنني والسيدة سكينة بنت احلسني والسيدة أم البنني والسيدة الرباب 

)عليهنَّ مجيعًا سالُم اهلل(.
فقد  العلوي،  البيت  السيدة احلوراء وسيدات  مثلته  الذي  العظيم  الدور   فضاًل عن هذا 
كانت هناك أدوار نسائية عظيمة معطاء ومواقف مشرقة أخرى يف سجل التأريخ يف رفد 
الوفاء،  قمة  السالم(  )عليه  احلسني  لإلمام  نصرتهنَّ  مثلن يف  نساء  من  احلسينية  الثورة 
نصرة  يف  وأخوتهنَّ   ، وأزواجهنَّ  ، أبنائهنَّ فقدمن  ونفيس  غاٍل  بكل  فضحني  والتضحية 
يف  امساؤهنَّ  وبرزت  والكمال،  واإلميان،  واليقني،  للصرب،  أعلى  مثاًل  فكنَّ  احلسني، 
التأريخ بأرقى دور، وأنقى صفحة، فأشرقت يف مساء الثورة أمساء دهلم بنت عمرو زوجة 
الشهيد زهري بن القني اليت كانت السبب الرئيس يف التحاقه مبعسكر احلسني، وشهادته 
بني يديه، والسيدة طوعة اليت آوت مسلم بن عقيل حينما ختلى عنه أهل الكوفة وخذلوه 

والسيدة أم وهب اليت قدمت ابنها الوحيد لينال شرف الشهادة بني يدي احلسني 
و.... مارية بنت منقذ العبدي اليت قدمت زوجها، وأوالدها شهداء بني يدي 

أمري املؤمنني )عليه السالم( يف معركة اجلمل وقدمت كل ما متلك 
من أموال يف تعبئة قومها لاللتحاق بسيد الشهداء يف كربالء.

 رمست هذه املرأة العظيمة لنفسها مسارًا خالدًا بقَي، وسيبقى مثااًل لألجيال يلهمها 
أروع دروس التضحية والفداء واإليثار بالنفس واملال من أجل احلق والعقيدة واملبدأ، 
فاملسار الذي اختطته يف مدار األحداث املضطربة من تأريخ تلك الفرتة كان مسارًا 

استثنائيًا خاصًا ال يتكرر كثرًا يف دورة التأريخ.
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)ويلك��م ما أغضب��ي أحد، 
ولك��ن أنا امرأة م��ا أصنع؟ 
مسعت أن احلس��ن ابن بنت 
وأنتم  استنصركم  نبيكم 

تنصرونه(..! ال 

جتّن��د  أن  استطاع�����ت   
وتعّب��ئ بع��ض رج��ال قومها 
فكان��وا م��ن ش��هداء الطف 
ف��كان موقفها العظيم هذا 
مصداقًا حلديث النيب )صلى 
اهلل عليه وآله(: )لئن يهدي 
اهلل بك رجًا أحب إليك مما 

طلعت عليه الش��مس(

اهلل قد كتب عليها القتال ملا تأخرت عن االلتحاق 
أن  استطاعت  إنها  بل  احلسني،  دون  واملوت  بهم 
جتّند وتعّبئ بعض رجال قومها فكانوا من شهداء 
الطف فكان موقفها العظيم هذا مصداقًا حلديث 
بك  اهلل  يهدي  )لئن  وآله(:  عليه  اهلل  )صلى  النيب 

رجاًل أحب إليك مما طلعت عليه الشمس(.
مثرة  يعطي  الذي  التأريخ  عمق  من  شاهد  فهذا   
موقف السيدة مارية يف نصرة اإلمام احلسني )عليه 

السالم( يف رفد ثورته املباركة.
  وقد ذكرت التواريخ قصة خروج يزيد بن ثبيط 
كلمتها  قالت  ملا  ــ  مارية  أي  ــ  )إنها  نصه:  مبا 
ألوالده  القيس  عبد  من  وهو  ثبيط  بن  يزيد  قال 
وهم عشرة: أيكم خيرج معي؟ فانتدب منهم اثنان 
عبد اهلل وعبيد اهلل، وقال له أصحابه يف بيت تلك 
املرأة خناف عليك أصحاب ابن زياد، فقال: واهلل لو 
استوت إخفاقها باجلدد هلان علي طلب من طلبين 
بن  واألدهم  مالك  بن  وسيف  عامر  مواله  وصحبه 
إىل  رحاهلم  وضّموا  مبكة  احلسني  فوافوا  أمية 

رحله حتى وردوا كربالء وقتلوا معه(.
  ومل يقتصر تأثري موقف السيدة مارية على يزيد 
بن ثبيط وولديه خبروجهم مع احلسني، بل هناك 
وكلماتها  مارية  موقف  أزال  أخرى  شخصيات 
والسعادة  اهلداية  فيها  فرأت  أعينها  عن  الغشاوة 
األبدية اليت ال زوال هلا فالتحقت باحلسني، وكان 
هلا شرف الشهادة بني يديه، ومن األشخاص الذين 
موقف  بفضل  احلسني  مع  الشهادة  شرف  نالوا 
السيدة مارية الشهيد عبد اهلل الفقعسي وأربعة من 
أوالده، وقد ذكرت التواريخ قصة انضمامهم إىل 
معسكر احلسني )عليه السالم( يف ضمن حديث 

ممن استشهد معه من أهل البصرة.
  كما تذكر التواريخ أن هناك شهيدًا آخر خرج 
مع احلسني )عليه السالم( ملا رأى خروج الشيخ عبد 
اهلل الفقعسي وأوالده لنصرة احلسني وهذا الشهيد 
سعيد بن عبد اهلل احلنفي الذي كان جديد العهد 
بالزواج، فرتك زوجته ليلتحق باحلسني، وهو الذي 
وقف بني يدي احلسني يوم العاشوراء عندما صلى 
)عليه السالم( مبن بقي من أصحابه فكان يتلقى 
السهام بصدره فلما سقط قال للحسني: هل وفيت 
يا أبا عبد اهلل؟ فقال له احلسني: نعم أنت أمامي 

يف اجلنة.
على  قومها  حث  يف  العظيم  دورها  مارية  أدت    
نصرة إمامهم ووفقها اهلل بأن اهتدى مبوقفها أولئك 
الشهداء الذين خرجوا لينضموا إىل معسكر احلق 
إياهم وتعبئتها هلم مبا حيتاجونه من  بفضل حثها 
األمور  إليه  ستؤول  ما  تنتظر  وبقيت  السفر  نفقة 
وترتقب أخبار إمامها احلسني )عليها السالم( حتى 
والبكاء  احلزن  يفارقها  فلم  مقتله،  خرب  وصلها 
راضية  بارئها  إىل  الطاهرة  روحها  فاضت  حتى 

مرضية.

ومن  الفاضالت  الشيعة  نساء  من  القبطية  مارية 
نصرانيًا  وكان  أبوها  أسلم  البصرة  نساء  كرائم 
فولدت مسلمة، استشهد زوجها وأوالدها يف معركة 
أمري  سيدهم  مع  الناكثني  يقاتلون  وهم  اجلمل، 
املؤمنني )عليه السالم(، فزادها فقدهم إميانًا ويقينًا 
ورسوخًا بقضية أهل البيت )عليهم السالم(، ودعوتهم 

احلقة وصممت على املضي على نهج أهل البيت.
كتابًا  السالم(  )عليه  احلسني  اإلمام  بعث  عندما 
خرب  اهلل(  )لعنه  يزيد  بلغ  والبصرة  الكوفة،  ألهل 
هذه الرسالة، فكتب إىل عامله بالبصرة وأمره أن 
زياد والي  ابن  الطريق، فوضع  حيكم قبضته على 
القادسية  إىل  البصرة  من  ممتدة  مسلحة  البصرة 
الشيعة  وكانت  التميمي،  نري  بن  احلصني  بقيادة 
وكان  العبدية(  منقذ  ابنة  )مارية  منزل  يف  جتتمع 

دارها مألفًا للشيعة جيتمعون فيه ويتحدثون.
واملوقف متذبذب بني  ينذر باخلطر  الوضع   وكان 
زعماء الشيعة يف البصرة بني اإلجابة والرفض وازداد 
اجلارود  بن  املنذر  سلم  أن  بعد  اضطرابًا  املوقف 
موقفه  ُمربِّرًا  زياد  ابن  إىل  احلسني  رسول  العبدي 
بظنه إنه جاسوس من ابن زياد الختبار والئه له فقتل 

ابن زياد رسول احلسني على الفور.
 وملا وصل نبأ رسالة اإلمام احلسني )عليه السالم( 
إىل  األمخاس  رؤساء  فيها  يدعو  مارية  أمساع  إىل 
النهضة معه يف ثورته اإلصالحية املباركة وإنه مل 
جيبه منهم إال القليل وختلف عن دعوته الكثري دعت 
أشراف قومها وجلست تبكي، وملا سألوها عن سبب 
بكائها، وهل أغضبها أحدهم؟ قالت هلم: )ويلكم 
ما أغضبين أحد، ولكن أنا امرأة ما أصنع؟ مسعت 
ال  وأنتم  استنصركم  نبيكم  بنت  ابن  أن احلسني 

تنصرونه(..!
ببعضهم  حيدقون  ظلوا  كالمها  قومها  مسع  ملا   
ليكون  املتخاذل  اجلواب  من صاحبه  ينتظر  وكل 
له ذريعة باالنصراف واهلروب من هذا التقريع، فلم 
جيدوا جوابًا وومجت نفوسهم اخلانعة فتذّرع بعضهم 
إىل  السفر  ونفقة  والراحلة  السالح  امتالكه  بعدم 
هذا  تتوقع  كانت  مارية  السيدة  ولكن  احلسني، 
التربير الواهي كما كانت مستعدة إلزالته يف نفس 
ما  كل  فجمعت  غنية،  امرأة  كانت  فقد  الوقت 
متلك من أموال، وهّيأته هلذه اللحظة فما إن اعتذر 
قومها بهذا العذر حتى جاءت بكيس مليئ بالدنانري 
وقالت:  أمامهم  وأفرغته  الفضية  والدراهم  الذهبية 
)فليأخذ كل منكم ما حيتاجه وينطلق إىل نصرة 

سيدي وموالي احلسني(!!.
التضحية من  التفاني يف  هو  وهذا  هذا هو احلب، 
زوجها  فقدت  قد  املرأة  هذه  إنَّ  وأهله  الدين  أجل 
منه  تقتات  ما  أو  يعيلها،  من  لديها  وليس  وأوالدها 
سوى أمواهلا، وها هي تقدمها كلها يف خدمة سيد 
الشهداء.. فأي روح عظيمة هذه؟ وأي قلب مطمئن 

باإلميان حتمله؟
ال تقل تضحية وفداء هذه السيدة العظيمة عّمن قدموا 
دمائهم بني يدي احلسني من الشهداء األبرار ولو أن 
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كرمية  حياة  يف  بالعيش  أحالمه  بني  تتأرجح  الزوج  أماني 
ومؤمنه وبني املآسي اليت تطال األسر كونها حتوي يف طياتها 
ظل  يف  أنه  يعتقد  فالكثري  اخلفية،  املشاكل  من  العديد 
التواصل اإللكرتوني والتطبيقات اليت جتعل من العامل قرية 
صغرية تصبح الغربة حلوة املذاق وامرًا هينا، لكونها أصبحت 
على  احلصول  بهدف  واغرتابهم  الزوجات  عن  األزواج  غربة 
لقمة العيش وتوفري احلياة الكرمية ألسرهم وعوائلهم والذي 
جبعل احلياة األسرية يف مأزق وذلك بسبب ابتعاد الزوج وحتمل 
املسؤولية الكبرية اليت تضطر الزوجة معها ملواجهة العديد من 
الصعوبات لوحدها، األمر الذي جيعلها تشعر مع مرور الوقت 
أنها وحيدة وأن بإمكانها البقاء لوحدها دون الزوج لتكمل 
بقية حياتها مع اسرتها هذا من جانب أما اجلانب النفسي الذي 
يؤثر بشكل سليب على الزوجة فهي تضعف وتنهار بسبب عدم 
وجود سند هلا مما ينتج عنه ضغط نفسي وعصيب خصوصًا 
لو كانت حتت أمل أن سفر الزوج أمر مؤقت وسينتهي كل 
هذا األمر ويعود األب املهاجر، لذلك عليها أن تتحلى بالصرب يف 
قيادة احلياة األسرية لكنها مع مرور الوقت تفقد الزوجة الثقة 
بقدرة الزوج على محايتها والرجوع إىل أرض الوطن، فالغربة 
يطارد  وشبحًا  للشباب  هاجسًا  األخرية  اآلونة  يف  أصبحت 
كيان األسر املستقرة خصوصًا مما أدى اىل انتشار يف حاالت 
البعض  قبول  وعدم  لزوجته  الزوج  بسبب هجر  وذلك  الطالق 
منهن بالسفر معهم على الرغم من سفر األزواج بهدف توفري 
عيشة كرمية للزوجة واألبناء ،فهذا املوضوع يتناول الكثري 
تفتقر  اليت  املنازل  أروقة  اليت تدور داخل  املؤملة  القصص  من 
يف األساس للحب واالنسجام بني الزوجني واألصعب من ذلك 
وأقسى منه أن الرابط الوحيد الذي جيمع بني األب واألم يف 
هذه احلاالت هم األبناء فقط، فلو اطلعنا على قاعات حمكمة 
األسرة لوجدنا املشكالت وملفات الطالق اليت ختص شباب 
ال  سنني  عدة  بعد  املهاجرين  أغلب  فنجد  اجملتمع،  وشابات 
يطيق الغربة خصوصًا عند دخول أبنائهم يف املدارس وحتمل 
املهاجرات  فإحدى  الغربي،  باجملتمع  واصطدامهم  املسؤوليات 
العيش  ومستوى  اليسري  العيش  مستويات  تنكر  ال  جندها 
الرغيد الذي توفر ألبنائها لكنها أكدت خوفها يف أن ال يقيم 

أبناؤها حدود اهلل مع أجواء اغرتاب الثقافة والعادات والتقاليد 
اليت ختص اجملتمعات العربية، كما أن احمليطني بهذه العوائل 
وما تبث من أفكار وعادات وتقاليد تؤثر على فكر وأذهان 
بني  واألحاسيس  املشاعر  برود  هو  ذلك  من  واألخطر  األسر  
افراد األسرة الواحدة وغياب احلوار داخل السقف الواحد لينتج 
فإن  النفسي  اجلانب  وفيما خيص  وانهيار  أسري  تشتت  عنها 
ويعمل  األبناء  حياة  على  سليب  بشكل  يؤثر  األب  دور  غياب 
ينتج  والذي  األطفال  بني  األبوي  العاطفي  البعد  اضعاف  على 
عنه اضطرابات نفسية عند األبناء وافتقارهم للحب والسند يف 
املنزل ليحمل األم العبء األكرب من مسؤولية تربية األبناء يف 
يؤكدون  واالجتماعيون  النفسيون  ،فاخلرباء  اجلوانب،  مجيع 
السفر باخلارج فيه وخصوصًا لألسر اليت سافرت كلها  أن 
اهم  ومن  لألهل  األبناء  تقدير  عدم  فمنها  البعض  بعضها  مع 
السلبيات اليت ينتج عنها سفر العوائل لدول الغرب تشبه الزوجة 
وبسبب  النساء  من  فالكثري  فيه  تعيش  الذي  املكان  بنساء 
قلة الوازع الديين وابتعاد األبناء عن األهل ينتج عنه اجنراف 
املهاجرين للعادات والتقاليد للبلد املضيف، ومن اآلثار األخرى 
السفر  أن  أننا نعرف جيدًا  املنزل فالبد  تأثري األصدقاء على 
باخلارج له اسباب وأي بلد يتوجهون إليه هو جمرد إقامة وعمل 
له عادات  بلد  بأن لكل  ذلك  يتفهمون  الذين مل  األزواج  من 
وتقاليده فنجد بعض الزوجات تشكو تردد األصدقاء للمنزل 
يف  األزواج  انقسام  على  يؤثر  األمر  هذا  فيه،  مبالغ  بشكل 
طريقة تربية األبناء وينتج عنه خروج األبناء من عباءة الفكر 
والرتبية الشرقية شيئًا فشيئًا كما أن من املشاكل الكربى 
اليت هلا تأثري على استقرار بناء البيت يف ظل هذه الغربة يكون 
حاهلم كحال املستجري من الرمضاء بالنار فأمر العوز واحلاجة  
الزوجة  تعاني  بينما  واالغرتاب،  للهجرة  بهم  تدفع  اليت  هي 
االغرتاب  من  الثاني  النوع  أما  لألب،  الغربة  آثار  من  واألبناء 
والذي ينتج عنه إبقاء األهل يف أرض الوطن وتظهر على أثره 
اثار منها تفكك اسري فتاك نتيجة النشغال األب باحلصول 
األم على  باقي لسفر األسر وعدم سيطرة  املتبقي  االذن  على 
تؤدي  أن  تستطيع  ال  الصحيح كونها  بالشكل  البيت  قيادة 

الدورين معًا.

م. م زينب القصري

غربة األزواج
 إثقال لكاهل األسرة



إعداد:
هشام اموري ناجي

الحرب العاملية األوُّـ )1٩14- 1٩18(

القولون العصبي 



 ،1914 عام  من  أغسطس  يف  األوىل  العاملية  احلرب  بدأت 
واستمرت قرابة  أربع سنوات، لتنتهي يف خريف عام 1918.

اشرتك يف هذه احلرب كل الدول العظمى يف أوربا، باإلضافة 
إىل الواليات املتحدة األمريكية وروسيا، ثم امتدت هذه احلرب 

لتشمل معظم دول العامل.
أما عن سبب قيام هذه احلرب، فيذكر التاريخ أنه يف يوم 28 
يونيو عام 1914توجه ولي عهد النمسا )األرشيدوق فرديناند(، 
مع زوجته إىل مدينة سراييفو اليت كانت آنذلك تابعة للنمسا، 
وهناك اغتيل مع زوجته.. األمر الذي أدى إىل توتر العالقات بني 

صربيا وإمرباطورية النمسا - اجملر.
هذا هو السبب الظاهري لقيام تلك احلرب.. وهو كما يبدو، 
سبب واٍه غري مقنع.. فإذا كان قتل ولي عهد النمسا وزوجته 
هو سبب احلرب بني الدولتني، فلم تورطت أوربا كلها يف تلك 

احلرب اليت امتدت نريانها إىل معظم دول العامل؟ 
البد وأن تكون هناك أسباب أخرى خفية أكثر إقناعًا.. وما 

حادث االغتيال إال مبثابة القشة اليت قصمت ظهر البعري.

يؤكد التاريخ أن منطقة البلقان كانت تشهد صراعا داخليًا 
من:  املؤلف  البلقان  دول  حلف  1912قام  عام  ففي  حمتدمًا 
صربيا، واليونان، واجلبل األسود، وبلغاريا بإخراج تركيا من 
كثري من ممتلكاتها يف أوربا، ويف عام 1913هزمت بلغاريا 
على يد حليفتيها السابقتني اليونان وصربيا.. وهكذا ظهرت 
صربيا، على الساحة، كقوة عظمى طموحة، وهذا ما أزعج 
إمرباطورية النمسا- اجملر، وجاء حادث االغتيال ليكون قمة 

التحدي الصربي للنمسا.
استغلت املانيا هذا التوتر بني الدولتني للقضاء على طموحات 
صربيا، فشجعت النمسا على حرب صربيا وإدخاهلا يف ملكها، 
مبساعدتها  ووعد  املانيا  من  ضغط  حتت  النمسا  وراحت 
صربيا  استفزاز  على  تعمل  حرب  نشوب  حالة  يف  عسكريا 
فأرسلت إليها إنذارا شديد اللهجة، تطالب يف حقها بالتدخل 
يف شئون صربيا للتحقيق يف قتل ولي عهدها وحماكمة القتلة، 
رفضت صربيا  هذا التدخل السافر يف شؤونها، فأعلنت النمسا  

احلرب عليها يف يوم )28 يوليو 1914(.
لصربيا،  ومساندتها  الشاملة  التعبئة  حالة  روسيا  أعلنت 
)املانيا،  وميثلها:  الوسط  قوى  قوتني،  إىل  أوربا  وانقسمت 
)روسيا،  وميثلها:  احللفاء  وقوى  وتركيا(  اجملر،  والنمسا، 
وصربيا، اجلبل األسود، بلجيكا، بريطانيا، فرنسا، اليابان(.

استطاع األملان احتالل بلجيكا، ثم زحفوا حنو باريس، إال أن 
مثل هذه املواجهة العسكرية مل تتكرر بعد ذلك، وساد نوع 
من التوقف يف املعارك العسكرية وقد يرجع ذلك إىل تكافؤ 
طابع  أخذت  العدوانية  املواجهات  أن  إال  املتحاربتني،  القوتني 
حرب العصابات من خالل اخلنادق العسكرية استمرت على 
بأن األملان حققوا  القول  مدى ثالث سنوات، ومن ثم ميكن 

انتصارا ملموسًا يف اجلبهة الغربية.

ولكن ما�ا عن اجلبهة الشرقية؟
على  احلرب  املانيا  أعلنت   1914 عام  أغسطس  من  األول  يف 
روسيا، كان اجليش الروسي كثري العدد، ضعيف التسليح، 
بعد  )تاننربج(  معركة  روسيا يف  هزمية  من  املانيا  ومتكنت 
أيام قليلة من بداية املعركة.. حاولت روسيا شن هجوم مضاد 
ضد األملان إال أن هذا اهلجوم مين بالفشل عام 1916، وكانت 
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ظهر تورشيللي وهو عامل فيزيائي من أصل إيطالي يف وقت ازدهرت 
العلمية بشدة وقد قام هو نفسه بعدة جتارب قيمة  التجارب  فيه 
اخرتاعه  به كان  قام  ما  أعظم  من  ولعل  القصرية  حياته  خالل 

البارومرت الزئبقي، حيث أمكن قياس الضغط اجلوي.
أعماله:

عن  العلمي  حبثه  كتابة  من  بعد  انتهى  قد  تورشيللي  يكن  مل 
الثانية والثالثني من عمره وقد  بلغ  الثقيلة حني  حركة األجسام 
الساقطة كما سجل  األجسام  قوانني  إىل  البحث  هذا  تطرق يف 
حالة  على  وطبقها  اجملال  هذا  يف  متت  اليت  الناجحة  التجارب 
السوائل املتدفقة من فتحات األواني واستنتج القانون الذي يسمى 
الفتحة  وعمق  التدفق  معدل  بني  عالقة  أوجد  وفيه  بامسه  األن 
حتت سطح السائل وقد اسرتعى ذلك انتباه جاليليو فعينه مساعدًا 
شخصيًا له بفلورنسا وبعد شهور قليلة تويف جاليليو وأخذ تورشيللي 

مكانه يف ساحة الرياضيات.
بنشاط وقد أكسبه بعض مساعديه  دراساته  تورشيللي يف  عمل 
مسعة طبية يف الرياضة البحتة وكما كان مألوفًا يف عصره فقد 

شغل كثريًا يف اجلدال حول أسبقيات االكتشافات.
مثابرة وجلد: 

على  وقدرة  شديد  وجلد  قدرة كبرية  أيضًا،  لتورشيللي  وكانت 
عدسات  صقل  فقد  نهايتها  حتى  العلمية  التجارب  أمام  الصمود 
باستخدام  خمتلفة  ميكروسكوبات  وصنع  اخلاص  تلسكوبه 

كرات صغرية من الزجاج كعدسات.
البارومرت:

فكر جاليليو يف األسباب اليت جتعل مضخة الشفط ال تستطيع 
رفع املياه أكثر من حوالي )9,7( امتار وقرر أن ذلك بسبب كسر 
عمود املياه يف كباس املضخة، حتت تأثري وزنه عندما يصل إىل 
هذا االرتفاع، واستنبط أن السائل األكثر كثافة، ميكن رفعه 
أدق من ذلك بعد  تورشيللي توصل إىل  إىل مسافة أقصر، لكن 
إجراء عدة جتارب، ثم قدم للعامل بارومرت موثوقا فيه ميكن أن 

يستخدم حتى اليوم يف  قياس الضغط اجلوي
يزال هو  املعامل وال  الزئبقي عنصرًا أساسيا يف  البارومرت  أصبح 
اجلهاز األكثر دقة يف قياس الضغط اجلوي حتى األن، وختليدًا 
لذكرى هذا العامل اجلليل فإن الفراغ الذي ينشأ فوق عمود الزئبق 

يف البارومرت يعرف حتى اآلن بامسه 

هذه اهلزمية الثقيلة من األسباب يف قيام الثورة الروسية  
وخروج روسيا من اجلبهة.

أملانيا،  إىل  بلغاريا  انضمت   ،1915 عام  أكتوبر  يف 
احللفاء يف  وانهزم  األسود،  واجلبل  ثم سقطت صربيا 
أيضا  إيطاليا  1915انضمت  عام  مايو  ويف  )جاليبول( 
إىل احللفاء إال أنها هزمت يف )كابوريتو( سنة 1917، 
تواىل بعد ذلك انضمام الربتغال ورومانيا للحلفاء، كما 
شاركت معهم اليونان يف محلة )سالونيكا( ضد أملانيا 

عام 1917.

أمريكا تدخل احلرب:
قد  األملان  مارسه  الذي  البحري  النشاط  أن  يبدو 
حيادها  عن  خترج  األمريكية  املتحدة  الواليات  جعل 
ولذا  )لوزيتانيا(  السفينة  غرق  بعد  خاصة   1915 عام 
بعد  األملاني  األسطول  منافذ  إغالق  اجتهد احللفاء يف 
معركة )جتالند( مما جعل املانيا تهدد باستخدام حرب 
الغواصات عام 1916، وكان من نتيجة ذلك أن قطعت 
احلرب  وأعلنت  أملانيا،  مع  عالقاتها  املتحدة  الواليات 
عليها يف أبريل من عام 1917.. وبالفعل أرسلت الواليات 
إىل  )بريشنج(  اجلنرال  بقيادة  أمريكية  املتحدة محلة 
فرنسا، إال أن هذه احلملة مل تشرتك يف مواجهات فعلية 

إال يف معركة )شاتوتريي( عام 1918.
الغرب  يف  انتصار  حتقيق  إىل  يسعون  األملان  كان 
وكانوا  الشرقية  اجلبهة  يف  حققوه  ما  غرار  على 
األمريكي،  اجليش  وصول  قبل  ذلك  تعجيل  حياولون 
الذي كانوا يتوقعون منه هجوما انتقاميًا.. وحدث ما 
اجليش  ومعهم  احللفاء  قام  فقد  األملان،  كان خيشاه 
النطاق  واسع  بهجوم  أتبعوه  مضاد  بهجوم  األمريكي 
اقنع القيادة األملانية بأنها قد خسرت احلرب، فطلبت 
الصلح.. وكان من نتيجة ذلك تنازل القيصر عن العرش 
وظهرت حركات عن العديد من النتائج، باإلضافة إىل 

هزمية أملانيا وحلفائها وقيام الثورة الروسية...
الثورة  قيام  إىل  أوربا  يف  املتأزم  والوضع  احلرب  أدت 
العثماني  احلكم  وانتهاء  األوسط،  الشرق  يف  العربية 
 ..1917 عام  املقدس  وبيت  بغداد  وسقوط  للمنطقة، 
احلروب  ويالت  رأت  أن  بعد  العامل،  دول  على  كان 
واكتوت بنريانها، أن تبحث عن سبل ارتقائها وتأمينها، 
على  تعمل  دولية  هيئة  تأسيس  على  االتفاق  فكان 
سالمة العالقات بني دول العامل، تلك اهليئة اليت عرفت 
فيما بعد باسم )عصبة األمم(، أما عن عدد القتلى يف 
تلك احلرب فقد فاق العشرة ماليني نسمة، أما اجلرحى 

فضعف ذلك.

تورشيللي )1608- 1647(
وطريقة اخرتاعه البارومرت الزئبقي



مصطلحات عامة

- االتصال الثقايف: 
الثقافية يف شكل عمليات  البيئة  بتفاعل  يتم  الذي  االتصال 
وتلعب  واملنظمات،  واملؤثرات  املعلومات  فيها  تتنوع  اجتماعية 
اجلماعات يف مواجهتها لبعضها البعض، وللكلمات واألساطري، 
ووسائل االتصال اجلماهريية كما تعرب عن املشاعر اجلماعية 
واألفكار اليت تزود اجلماعة بوحدتها وصفتها الفريدة وبذلك 

تعترب عاماًل هامًا يساهم يف تضامن اجملتمع.

-  األرثوذوكسية:
كلمة أصلها إغريقي وتعين القديم وهي حاليا عقيدة مسيحية 
العقيدة  األرثوذوكسية  العقيدة  وتعين  الشرق،  يف  منتشرة 
الصائبة أو السديدة وهي املعنية باهلدى والرشاد وبدأت هذه 
العقيدة يف بالد اليونان وانتشرت مبصر والشرق كله، وختتلف 

يف الكنيسة والتقاليد عن العقائد املسيحية األخرى.

- إرهاب الدولة:
من  جمموعة  خالل  من  دولة  تقوده  الذي  اإلرهاب  ذلك  هو 
الرعب  نشر  تستهدف  اليت  احلكومية  والسياسات  األعمال 
بني املواطنني يف الداخل واخلارج وصواًل إىل تأمني خضوعهم 
باالغتياالت  خالهلا  من  الدولة  وتقوم  احلكومة،  لرغبات 
واهليمنة والسيطرة بواسطة القوة املسلحة واالعتقال واالختطاف 
وغريها من الوسائل غري املشروعة  اليت تهدف لرتويع اآلمنني 

وإجبارهم على اهلجرة أو االستسالم.

- اتصال غري رمسي:
بني  رمسية  غري  بطريقة  فيه  التفاعل  يتم  الذي  االتصال   
يف  النظر  وجهات  أو  واألفكار  املعلومات  بتبادل  العاملني 
املوضوعات اليت تهمهم وتنصل بعملهم، أو تبادل املعلومات من 
بعيدًا عن خطوط حتددها  أو  الرمسية  االتصال  منافذ  خارج 
وتدعمها السلطة الرمسية خالل السلم اهلرمي املتدرج للتنظيم 
مثل اللقاءات غري الرمسية يف أية مناسبة من املناسبات اليت 

تسمح بنقل املعلومات بني األشخاص.

إن املؤسسة الرتبوية هي مؤسسة اجتماعية حتتل مكانة كبرية 
بني املؤسسات االجتماعية األخرى من حيث حجمها ووظيفتها، 
فهي من ناحية احلجم تتصل جبميع املواطنني وكافة امليادين 
التعليمية، ومن ناحية أخرى الوظيفة تهيئ األفراد عن طريق 
أنها  كما  واالقتصادية،  احلياتية  املهمات  لكافة  التعليم 
عن  وذلك  باملسؤولية  واإلحساس  باملواطنة  الشعور  تكتسب 

طريق تطبيعهم بالقيم الثقافية املختارة.
هي  الرتبية  كايم(:  )دور  عرفها  كما  الرتبية  فإن  وبالتالي 
غري  األجيال  على  سنًا  األكرب  اجليل  ميارسه  الذي  الفعل 
املؤهلة بعد للحياة االجتماعية، وهلا دور تنمية اجلوانب العقلية 

واخللقية اليت حيتاجها هو واجملتمع الذي أعد له.
وظيفة  هي  األساس  يف  الرتبية  وظيفة  أن  من  الرغم  وعلى 
عن  كثريًا  حتدثوا  احملدثني  الرتبية  علماء  أن  إال  حفاظية 
اليت  الشروط  وعن  للرتبية  والتجديدية  التحديثية  األدوار 
الوظائف  بتلك  تقوم  أن  الرتبية  تستطيع  حتى  توافرها  جيب 
اليت  اإلحباطات  عن  يفصحون  األحيان  معظم  يف  ولكنهم 
أصابت اجملتمع من جراء املؤسسات الرتبوية وخباصة املؤسسة 
املدرسية واليت أصبحت مؤسسة اصطفائية تهدف إىل عكس 

البنى االجتماعية واالقتصادية وتعميقها واحملافظة عليهما.
حمكومة  اجتماعية  مؤسسة  فهو  اإلعالم  إىل  بالنسبة  أما 
وجتديدها  الثقافة  نقل  على  تعمل  اليت  االجتماعية  للقوى 
وهي تشق أهدافها من نفس املصادر اليت تشتق منها الرتبية 
وبالتالي فإن رسالتها وغايتها تنصب على خدمة اجملتمع كما 
الرتبوية ولذلك ميكن احلديث  للمؤسسة  بالنسبة  هو احلال 
عن وجود أرضية مشرتكة بني الرتبية واإلعالم جتيز لنا القول 
بأن العملية اإلعالمية هي يف بعض جوانبها عملية تربوية وان 
فال  إعالمية،  عملية  هي  جوانبها  بعض  يف  الرتبوية  العملية 

تعارض إذن بني اإلعالم والرتبية من ناحية املفهوم العام.
تتخذ  اجتماعية  توجيهية  الرتبية هي عملية  أن  املالحظ  ومن 
السلوك  وتغيري  األفراد  وتطبيع  الثقافة  لنقل  أداة  التعليم  من 
توجيه  عملية  أساسه  يف  هو  أيضًا  واإلعالم  واالجتاهات، 
الصحيحة  باخلربات  تزويدهم  طريق  عن  وذلك  األفراد 
مساعدتهم يف  بقصد  املؤكدة  واحلقائق  السليمة  واملعلومات 
تكوين رأي عام صائب حول حدث من األحداث أو مشكلة 
التنشئة  عملية  يف  بارز  دور  لإلعالم  كما  املشكالت،  من 
االجتماعية ملا ميتلكه من خصائص تعزز دوره فقد استطاع 
اإلعالم أن يغزو البيت واملدرسة والشارع وحيدث تغيريًا كبريًا 
يف القيم وإذا مل يواجه ذلك بعملية تربوية منظمة تواكب هذا 
التطور املذهل فسيؤدي إىل التخطيط يف العشوائية بل والضياع 

يف العملية الرتبوية.
اإلعالم،  وكذلك  اتصال  عملية  جوهرها  يف  فالرتبية  إذن 
بعملياته  االتصال  هو  إليه  يستند  الذي  األساسي  فاملفهوم 

ووسائله وأهدافه املختلفة .
املصدر/ حماضرات يف الرتبية اإلعالمية:8

-  أرض ال صاحب هلا:
 وهي األراضي اليت كان يستولي عليها االستعمار بعد انسحاب 
مصر أو زجنبار منها واحنسار نفوذهما عنها حيث أنهما كانا 
يف الربع األخري من القرن التاسع عشر يسيطران على أغلب 
القارة األفريقية وكان االستعمار يدعى هذا االدعاء على تلك 

األراضي إلحكام سيطرته عليها.

اإلعالم والرتبية
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الكل يتكلم عن أثر التلفزة على الفرد واجملتمع ولكن هل 
هذه التأثريات موجودة يف اجلانب اللغوي على مستوى نظام اللغة 

وعلى مستوى املتكلم باللغة )الفرد واجملتمع(؟
إن اإلنسان يف عصرنا هذا أصبح نتاجا لتأثري وسائل اإلعالم 
أن  ونقول  ذلك  من  أبعد  نذهب  بل  التلفزة،  املقدمة  وتأتي يف 
اإلنسان  يعد يف مقدور  املؤثرة ومل  التلفزة  العامل أصبح أسري 
من  الوسيلة، فكثري  هذه  عن  العزلة  أو  اهلروب  أو  االستغناء 
الناس يستيقظ وينام على ما تبثه التلفزة، وميضي الصغار وقتا 
والدراسة،  كاللعب  األخرى  بأنشطتهم  مقارنة  أمامها  طوياًل 
األوقات  أطول  يقضون  وأبناؤهن  وأزواجهن  املنازل  وربات 
كوسيلة  التلفزة  فاعلية  يؤكد  ما  وهذا  أمامها...  مسرتخني 
يف  التأثري  على  قدرتها  ثم  ومن  االتصالية  العملية  يف  مهمة 

املشاهدين وإن كان ذلك بدرجات متفاوتة.
أن  على  بلدان خمتلفة  أجريت يف  اليت  اإلحصائيات  دلت  لقد 
شعوب العامل تستخدم التلفزيون بشكل أساسي ودائم، بل إنه 
أصبح عادة من عادات األسر، ففي أمريكا مثال دلت الدراسات 
اإلحصائية على أن جهاز التلفزة يبقى مفتوحا أغلب الساعات 

يف اليوم الواحد.
التلفزة اليوم حتتل مرتبة هامة يف اجملتمع بسبب  وإذا كانت 
مجيع  واخرتاقها  وانتشارها،  ووظائفها  وخصائصها  مميزاتها 
أنواعها تقريبا وتستحوذ على  اليومية مبختلف  جماالت احلياة 
من  األمر خيتلف  أن  ولو  الناس،  فراغ  أوقات  من  جزء كبري 
على  لكن  وارد،  األفراد  بني  فيما  والتباين  آخر  إىل  جمتمع 
مشاهدة  يف  الساعات  من  معتربا  عددا  الناس  يقضي  العموم 
التلفزة وبسبب هذا الوجود الكلي لوسائل اإلعالم بصفة عامة 
والتلفزة على وجه اخلصوص، وقدرتها على نشر حمتويات ثرية 
وبالتأثريات  بها  منشغلني  الناس  من  الكثري  أصبح  ومتنوعة 
وألسنتهم ووجدانهم  اليت ميكن أن حتدثها يف عقول األفراد 
وسلوكياتهم وبصفة خاصة يف الشرائح األقل سنا أي األطفال 

إىل  أدت  وتأثريها  التلفزة  قوة  فإن  وعليه  والشباب  واملراهقني 
ثقافية  متنوعة  جماالت  يف  عدها  يصعب  بدراسات  القيام 
الدراسات  هذه  معظم  ولكن  وغريها...  واقتصادية  وسياسية 

ركزت على التأثريات السلبية لوسائل اإلعالم.
االجتماعية  املؤسسات  العديد من  ترتك  اإلعالم مل  وسائل  إن 
على احلياد بشأن التلفزيون، وأصبح القلق الذي تبديه شرائح 
واسعة من اجملتمع اجلزائري والعربي خبصوص مضمون الربامج 
يف التلفزة أمرا واضحا للعيان وظهر انشغال اجملتمع بتأثريات 
التلفزة مما أدى إىل ظهور ردود أفعال كبرية على غرار األسرة 
اليت أصبحت تتنافس مع وسائل اإلعالم من أجل كسب والء 

األطفال...
ارتفاع  يؤكد  الواقع  فإن  امليدانية  البحوث  ندرة  من  وبالرغم 
بعض  أكدت  حيث  للتلفزة  الشباب  مشاهدة  متوسط كثافة 
الدراسات أن الطفل يشاهد ما يقارب ثالث ساعات أي يقضي 
أمام التلفزة سنويا ما يقرب من )500( ساعة يف حني ال يقضي 
على مقاعد الدراسة سنويا سوى )855( ساعة وهو األمر الذي 

يؤكد حضور التلفزة يف حياة الطفل.
إن االهتمام بوسائل اإلعالم واالتصال جعل العديد من العلماء 
واالتصال  اإلعالم  وسائل  قوة  حقيقة  يف  ينظرون  والباحثني 
األفراد  ولغة  ومعارف  ومواقف  سلوك  يف  مؤثرة  كعوامل 
واجلماعات واجملتمع بصفة عامة، وكانت نتائج هذه األحباث 

الكثرية ختتلف بشكل الفت للنظر يف الغرب.
اإلعالمية على  ولغتها  التلفزة  تأثري  البحث يف  أن  وال شك يف 
االستعمال الفردي واجلماعي من هذا القبيل فال شك أن تأثري 
التلفزة على اللغة موجود، ولكن سبل التأثري والكيفية ال تزال 
غامضة وهذا البحث ال يريد أن يقدم نتائج إنشائية، بل سأحاول 

ضبط تأثري التلفزيون وإسقاطه على اجلانب اللغوي
املصدر / اإلعالم السفسطائي:37

التلفزة وظاهرة التأثري
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هذه  جدا�  شائع  أمر  اللوزتني  استئصال 
األيام رغم أن اللوزتني �ثالن جزء� هاما� 
من اجلهاز املناعي، فال تستأصل اللوزتني 
إال إ�ا أصبحتا مصدر إزعاج شديد أو تكرر 
مرات كل  يزيد عن ��  التهابها مبا 

عام.

هناك بعض األدلة على أن توافر فيتامني 
الوقاية  على  يساعد  اجلسم  يف  )هـ( 
مستوى  وخفض  القلبية  األزمات  من 
الكوليستريول ويتوافر هذا الفيتامني يف 
)اخلبز  الكامل  والدقيق  الكاملة  احلبوب 

األ�ر(.

جيدا�  تستجيب  ال  اليت  الصوت  �ة 
ينبغي  ال  مهمة  طبية  عالمة  للعالج 
إهماهلا خاصة عند املدخنني واملتقدمني 

يف السن

النوم  فاجعل  األر�،  تعاني من  إ�ا كنت 
أن تفعل نف� األشياء كل  عادة مبعنى 
قمي�  ارتداء  مثل  النوم،  قبل  مساء 
وتناول  الفراش  يف  كتاب  وقراءة  النوم، 
كوب ل�، ثم النوم يف ميعاد ثابت تقريبا� 

فبذلك يعتاد اجلسم على النوم.

�لك  ويتسبب  حشرة  تلدغك  عندما   
يف حدوث تورم، وا�رار وحكة ضع ثلجا� 
على مكان اإلصابة وارفع اجلزء املصاب، 
للحساسية  مضادا  عقارا�  واستخدم 
بكريم  اإلصابة  موضع  دهان  مع 

كورتيزونن1�.

والحظت  شامة  جسمك  يف  كانت  إ�ا 
أنها زادت يف احلجم أو اغمقت يف اللون، 
عك�  على  مستوية  غري  أصبحت  أو 
عن  تتأخر  فال  قبل  من  عليه  كانت  ما 

استشارة الطبيب.

من  استهالكك  دائمــــــــــــا�  راقب 
الل�  فاخرت  املشبعة)احليوانية(  الدهون 
الدسم وقلل  ومنتجاته من األنواع قليلة 

من تناول اللحوم.

كيف أفرق بني الجوع الحقيقي نصائح طبية
والجوع النفسي؟

ال تتسرع 
باستئصال 

اللوزتني

اهتم 
بتناول هذا 

الفيتامني

ال تهمل بحث 
السبب وراء 
بحة الصوت

إجعل النوم 
عادة

عندما 
تلدغك 
حشرة

إذا كانت 
يف جسمك 

شامة

احرتس من 
الدهون 
املشبعة

من املفيد أن تتعرف على اإلرشادات املتميزة اليت يطلقها جسمك 
لينبهك إىل اجلوع احلقيقي، حاول تطبيق هذا االختبار الذاتي: 
امتنع عن تناول إحدى الوجبات اليومية، ثم انتبه إىل ما حيدث 

يف جسمك خالل الساعات أو الساعتني التاليتني..
ميكن أن تالحظ عددًا من األعراض إضافة إىل الصوت املعتاد 
بالتعب  تشعر  أن  مثاًل  فيمكن  الفارعة  املعدة  تصدره  الذي 
وخواء معدتك وتشتت أفكارك وانشغالك بالتفكري يف الطعام، 
وببعض  الرأس  يف  خفيفة  بأوجاع  البعض  يشعر  أن  وميكن 

الغثيان..
ما إن تتعرف على ردود فعل جسمك الفسيولوجية جتاه اجلوع 
احلقيقي سيكون من السهل عليك أن تفرق بينه وبني اجلوع 
النفسي، وتتفادى بالتالي إثقال جسمك بوحدات حرارية إضافية 

ال حتتاج إليها.
ملاذا نشعر باجلوع:

أن  عليه  الطعام  إىل  عندما حيتاج جسمك  جدًا،  بسيط  األمر 
يلفت انتباهك لتطعمه وهو ينفذ ذلك عن طريق إرسال إشارات 

اجلوع املعروفة..
من  ما يكفي  على  إن احلصول  ريشارد:  التغذية  أستاذ  يقول 
الطاقة هو أمر أساسي للبقاء لذلك فإن أجسامنا طورت كل 

أنواع األوليات الالزمة لتنبيهنا إىل حلول وقت األكل..
ينخفض يف  الدم  أن معدل سكر  املعروف  أنه من  إىل  وأشري 
فرتات منتظمة خالل النهار، مما يؤدي بدوره إىل تقلبات خمتلفة 
يف مستويات اهلرمونات وعندما تتنبه )اهلايبوثاالمس( وهي غدة 
الدماغ تشبه اجلوزة القرتاب أزمة طاقة يف اجلسم  صغرية يف 
تلجأ إىل اجلهاز العصيب إلطالق ما يسمى رسائل )أطعمين أو 

أنا جائع(.
كيف نوقف الشعور باجلوع؟

أو ال  بأنهم جائعون  الذين يشعرون  أنت واحد من املاليني  هل 
من  الكثريون  يعاني  وملاذا  األوقات؟  معظم  جائعني يف  يزالون 
ذلك الشعور الدائم وامللح بالرغبة يف تناول الطعام خارج مواعيد 
الذي  الشعور  التخفيف من هذا  إىل  السبل  وما هي  الوجبات؟ 

يقودنا يف النهاية إىل نتيجة واحدة هي السمنة؟ 
إن خرباء التغذية يف العامل يركزون جهودهم على إجناز حلول 
تساعد هؤالء اجلائعني على التخفيف من جوعهم الذي ال يكون 
يف معظم األحيان إال جوعًا زائفًا أو جوعًا نفسيًا ونستعرض فيما 
يلي عددًا من أبرز األسئلة اليت طرحها معظم األشخاص الذين 
يعانون من صعوبة يف السيطرة على جوعهم الدائم واألجوبة اليت 

ينصح بها.
تصدر  معدتنا  جبعل  الداخلية  الرسائل  هذه  من  واحدة  وتقوم 
تلك األصوات اليت تنم عن اجلوع بينما تدفعنا أخرى للبحث عن 

الطعام واختياره وتناوله.
غري أن الظروف الفسيولوجية والنفسية أيضًا مبا فيها التفكري 
بالطعام ورؤيته واستنشاق رائحته والتعرف إىل مذاقه ميكن أن 

تكون مؤثرة وفعالة أكثر من اجلوع الفسيولوجي.
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القولون العصبي 
يف  ومتكررة  غامضة  آالم  من  عادة  تعاني  هل 
جتد  هل  الغازات؟  عندك  تكثر  هل  البطن؟ 
كان  إن  التغوط؟  أثناء  ارتياح  وعدم  صعوبة 
كذلك فرمبا تعاني من القولون العصيب.. فما 

هو القولون العصيب؟ وكيف نتجنبه...
القولون العصيب:

للشخص  اهلضمي  اجلهاز  فيها  يتعامل  أو  يتفاعل  حالة  هو 
بطريقة غري طبيعية ألنواع حمددة من املأكوالت أو املشروبات 
عن  فينتج  النفسية  احلاالت  لبعض  الشخص  تعرض  عند  أو 
هذا التعامل غري الطبيعي للجهاز اهلضمي أعراض مثل انتفاخ 
وإسهال  ومتكررة  غامضة  وآالم  الغازات  وكثرة  البطن  يف 
مؤقت  وظيفي  اعتالل  هو  العصيب  القولون  وحالة  إمساك  أو 

ومتكرر للجهاز اهلضمي وليس مبرض عضوي.

أسباب القولون العصيب:
إىل  تؤدي  اليت  األسباب  العصيب)أي  القولون  أسباب  تتمثل 
باآلتي:  اهلضمي(  اجلهاز  عمل  يف  مؤقت  وظيفي  اعتالل 
)التدخني، شرب الكحول: بعض احلاالت النفسية اليت يكون 
فيها الشخص قلقًا أو مكتئبًا أو حزينًا، بعض املأكوالت اليت 
خيتلف نوعها من شخص إىل آخر ومن هذه املأكوالت الفالفل؛ 
الشطة احلارة اخلضروات غري املطبوخة كاخليار أو الفجل، 

الفول، العدس، وشرب القهوة(.

أعراض وعالمات حالة القولون العصيب:
1- أمل يف البطن متكرر ومفاجئ مصحوب بالرغبة يف التغوط 

وعادة ما يذهب األمل بالتغوط.
2- تغري يف حالة التغوط الطبيعي إما بإسهال أو إمساك

3- ظهور غازات عرب الفم والشرج
4- انتفاخ بالبطن وأحيانا تقلصات مرئية

5- عدم االرتياح أثناء التغوط واإلحساس بعدم التغوط الكامل
بني  االنتشار  واسعة  صحية  مشكلة  العصيب  القولون  حالة 
كثري من الناس حيث تصل نسبة االنتشار من 10-20 شخصا 

لكل مائة شخص يف كل من أمريكا وأوروبا وتقل النسبة 
قلياًل يف آسيا وأفريقيا.

العالج الناجح حلالة القولون العصيب:
ال يوجد عالج قطعي ونهائي حلالة القولون العصيب فهو مثل 
مرض احلساسية الذي قد يكون عند شخص بينما ال يكون 
عند شخص آخر رغم تساويهما رمبا حتى يف أنواع املأكوالت 

اليت يتناولونها وتتم معاجلة حالة القولون العصيب باآلتي:

أوال: اإلرشادات
إذا كانت األدوية هي األساس يف عالج أي مرض فإن يف حالة 
القولون العصيب تكون اإلرشادات والنصائح هي األساس ومن 

هذه اإلرشادات:
عن  ابتعد  االستطاعة،  بقدر  واالكتئاب  القلق  عن  ابتعد   -1
على  تساعد  انها  كثرية  حاالت  يف  وجد  حيث  القهوة  شرب 
بشكل  الرياضة  مارس  العصيب،  القولون  أعراض  ظهور 
منتظم، أوقف التدخني فورا، أعد التفكري يف اختيار أصناف 
غذائك فحاول أن تبتعد عن املأكوالت اليت ترى أنها تثري حالة 
القولون العصيب عندك حيث أنه ال يستطيع الطبيب حتديدها 
قد  اليت  املأكوالت  ومن  آلخر  شخص  من  ختتلف  فهي  لك 
من  يعانون  الذين  األشخاص  عند  العصيب  القولون  حالة  تثري 
السلطة، اخلضروات،  العدس،  الفول،  احلالة هي  وجود هذه 

غري املطبوخة، الفالفل، الشطة احلارة.
2- رغم أن بعض اخلضروات كاخليار واجلرجري والفجل قد 
تثري حالة القولون العصيب عند بعض األشخاص إال أنها عند 
العصيب  القولون  حلالة  وخمففًا  عـالجــًا  تكون  قد  بعضهم 

والذي يقرر هذا األمر الشخص نفسه ومبساعدة الطبيب
3- إشرب كميات كبرية من املاء وخاصة يف حالة اإلمساك.

القولون  يعاني من حالة  الطبيب ملن  ثانيًا األدوية: قد يصرف 
تنظيم حركة  على  تساعد  اليت  األدوية  أنواع  بعض  العصيب 
من  التخفيف  على  يساعد  وبعضها  اهلضمي  اجلهاز  عضالت 

حدة أعراض حالة القولون العصيب.
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البناء والبناؤون يف النجف
)قصص ومعلومات تستحق التداول(

  اللهم ارزقنا العفاف والسرت

إعداد:
أرشد رؤوف قسام



اإلنسان  أمور  تهم  اليت  املهمة  املهن  من 
مهنة  هي  وتطورهـا  اليومية   احلياتية 
حاجـة  وفـق  املباني  إنشـاء  وإن  البناء، 
تلك  تلبيها  اليت  ومتطلباتهم  الناس 
عناصر  إىل  حتما  حيتاج  املنشئات 
البنائي  العمل  إدارة  على  قادرة  كفوءة 
وهنا برزت مهنة البناء )املعمار( كمهنة 
أساسيـة و مهمة خصوصا يف اجملتمعات 
اليت تشهد نضوجا حضاريا يف األزمان 
املتعاقبة  وحتى ال يكـون للحديث بعد 
تارخيي معمق فنحن هنا نتكلم عن فرتة 
تارخيية قريبــة وباملدى املنظور، خصوصا 
تارخيا حضاريا  العراق نتلك  وحنن يف 
وعمرانيا  موغال يف القدم وتشهد على 
ذلك كل اآلثــار املنتشرة يف مجيع مدن 
من  أول  يعترب  العراق  أن  وحتى  البالد 
الطيين )اآلجر(  الطابوق  صنع واستعمل 

يف البناء وهنالك دالالت تارخيية كثرية على ذلك..  
ويعد البّناء أو املعمار هو أهم عنصر يف العمل البنائي 
املهندس  هو  يعترب  حيث  له  الفقري  العمود  هو  بل 
واملخطط واملشرف ومدير عملية البناء بالكامل قبل 
وتنفيذية  املهندس كجهة تصميمية  مهنة  تنتشر  أن 
ملشاريع البناء حيث كانت يف النجف تقتصر العمليــة 
البنائيــة على البّنـاء أو املعمار كما يسمى وكذلـك 
تبدأ  ثم  العمل  وموقع  البناء  ومواد  العاملة  األيدي 
وحسب  للمنشأ  الناس  حاجة  وفق  البنائية  العملية 
رؤية وخربة املعمار يبدأ التخطيط والتنفيذ للعمل بعد 
بعض  وهنا سنذكر   ... للبناء  املطلوبة  املواد  جتهيز 
سابقا  النجف  يف  البناء  مهنة  يف  املتداولة  املفردات 
)األسطة  ومنها  اآلن  يتداول حلد  منها  قسم  ومازال 
وهي كلمة حمورة تعين االستاذ أو معلم احلرفة وهي 
احلاذق مبهنته  الشخص  وهو  املهن  أغلب  شائعة يف 
األسطة  دون  هم  من  العاملني  ومجيع  بها،  والعارف 

ينادونه بكلمة )استادي(...
يقوم  من  وهو  األسطة  من  مرتبة  أقل  وهو  اخللفة 
مبقامه إذا غاب ولكن ال يتقدم عليه حبضوره  رغم 
أنه متقن املهنة ولكن أخالق املهنة حتتم ذلك وكذلك 

يناديه بقية العاملني بكلمة )أستادي( احرتاما له.. 
)اهلوا دار( وهو عامل متعدد املهام يشغل مكان أي 

البناء والبناؤون 
يف النجف
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ببعض  يقوم  وكذلك  نقص  حصول  عند  عامل 
مثـل جلـب  بها  اللوجستية عندما يكلف  األعمال 

ماء الشرب للعاملني وحنوها ..
أمساء  والطاسة(  والكرك  واملاجل  )اجلمجة 
منها  ولكل  البناء  يف  تستعمل  اليت  لألدوات 

خصيصة معينة...
عبارة  وهو  الشاقول  وهو  الشاهون(  أو  )الشاهول 
منفصلني  معدنيني  قرصني  مع  معدنية  قطعة  عن 
لضبط  تستعمل  و   قوي  خبيط  مجيعها  مربوطة 
جيب  يف  دوما  وتكــون  عموديا  البناء  استقامة 
البناء  عملية  يف  ألهميتها  واخللفة.  األسطة 

الطابوقي ...
أول  )اخليط والدستار( وهو خيط يربط بطابوقة 
استقامة  لضبط  )الساف(  آخر  وبأخرى  )الساف( 

البناء أفقيا ...
ضبط  ميزان  مبثابة  وهو  القبان  أي  )الكبان( 
املقعرة  الفقاعة  بواسطة  للبناء  والعمودية  األفقية 
وهي على شكل مسطرة مصنوعة إما من األملنيوم 

أو البالستك أو اخلشب ..
)اخلبطة واجلبنة( اخلبطة هو مزج االمسنت والرمل 
والظروف  احلاجة  حسب  معينة  وبنسب  واملاء 
البورك  أو  املاء  مع  فهي خلط اجلص  اجلبنة  أما 
)اجلبس( مع املاء بطريقة تتناسب مع حالة البناء، 
وقد يطول شرح مصطلحات البناء ولكن نكتفي 
بهذا القدر وأود أن أذكر أن مواد البناء القدمية 
واجلص   الطابوق  الغالب  يف  كانت  النجف  يف 
بناء  يف  النجفي  املعمار  يؤكد  وكان  واخلشب 
كان  والذي  السرداب  بناء  على  واملدارس  الدور 
ينشأ يف الغالب بطريقة احلفر بالنحت وبعد ذلك 
يغلف بالطابوق وينشأ البري والبادكري )والبادكري( 
هي ممرات هوائية تربط البري والسرداب واحلوش 
تربيد  منظومة  مبثابة  ويكون  والسطح  واملطبخ 
خاصية  باستغالل  الشفط  بنظام  تعمل  متكاملة 
الضغط اجلوي ... إن من أبرز املباني واإلنشاءات 
يف  جدا  كبرية  معمارية  قيمة  هلا  اليت  الرتاثية 
املقدس  العلوي  الصحن  هو  األشرف  النجف 
واحلضرة املطهرة  ملا تتصف به هذه العمارة من 
وقد  والتنفيذ  التصميم  حيث  من  فريدة  مميزات 
وقف على ذلك التصميم رجال دين كبار ونفذت 
بنائني مهرة فكانت حقا حتفة معمارية  من قبل 
رائعة تناطح مآذنها السماء علو ومشوخا ... ولقد 
ظلت النجف عقودا عديدة مهملة عمرانيا وفقرية 
النهضة  تواكب  العصرية ومل  واإلنشاءات  املباني 
العمرانية  الثورة  عنها  وغابت  العامل  العمرانية يف 
رغم الثراء املادي واملعنوي والبشري اليت متلكه 
وكذلك  ومعروفة.   واضحة  واألسباب 
جتدر اإلشارة هنا إىل أن النجف قد 
بطريقة  السقوف  ببناء  اشتهرت 

شكل  على  العقادة 
وبدون  )أقواس(  طيقان 

اخلشب  أو  احلديد  استعمال 
الطابوق  عدا  أخرى  مادة  أي  أو 

الطابوقة  تكون  وحتما  واجلص 
واحدة  قطع  وكلها  خمتارة  مبواصفات 

أثناء  برصفه  الطابوق  هذا  ينقش  وأحيانا 
العقادة بأشكال هندسية مجيلة ومنها ما يسمى 
)السف احلصريي( ومن هنا جاءت اخلربة يف بناء 
واملدارس  واجلوامع  واملراقد  األضرحة  يف  القباب 
الدينية وقد أجاد البناؤون النجفيون هذا الفن يف 
البناء حتى ذاع صيتهم يف اآلفاق ... وقد اشتهرت 
عوائل يف النجف بأن لقبها ينتمي هلذه املهنة ومنهم 

آل املعمار وآل البناء مثال ..
كما اشتهرت أسر وعوائل يف النجف وقد امتهن 
أغلب رجاهلا مبهنة البناء وعلموا أبنائهم هذه املهنة 
.. وقد أبدع البناء )املعمار( النجفي يف مهنته وكانت 
هلم ملسات فنية يف إعمار مدينتهم وبيوتها وأطرافها 
املطهر  الصحن  وترميم  بناء  وكذلك ساهموا يف 
وقد أبدعوا يف بناء أسوار املدينة وكذلك خاناتها 
)األسطوات(  املهنة  أساتذة  بعض  وسنذكر   ...
النجف  تاريخ  من  املاضية  احلقبة  يف  املشهورين 
األشرف فمن آل املعمار كان احلاج حمسن املعمار 
واحلاج سعيد املعمار واألسطة صاحل مهدي وعبد 
النيب بن درويش، ومن آل شريف كان احلاج عبد 
املهدي واحلاج عبد الكريم واحلاج داخل واحلاج 
وأخوه  أبو جوهر  احلاج حمسن  سعدون وكذلك 
شاكر  احلاج  منهم  وكذلك  جوهر  أبو  حسن 
علي بيج واحلاج هادي علي بيج ... ومن آل هيده 
كان )األسطة( جميد هيدة وسعيد هيدة ومن آل 
السبع كان )األسطة( أمحد السبع واالسطة علي 
واحلاج حسون السبع، وكذلك من آل اجلصاص 
عبد  البناء  وكذلك  اجلصاص  حممد  )األسطة( 

احلسني واحلاج علي اجلصاص ...
وكذلك من املشهورين يف هذه املهنة االسطة عبد 
طالب  و)األسطة(  عرب  وسلمان  شكر  الكريم 
آل  من  املهنة  هذه  يف  اشتهر  قد  كناص، كما 
قسام )األسطة( عبد األمري واحلاج فيصل واحلاج 

عبد علي )علوان( و)األسطة( جاسم...



قانون اجلهود املهدورة:- 
النمر ينجح فقط يف ربع حماوالته للصيد أي 25% جناح  و75% فشل،  ومع هذه النسبة الضئيلة - 
اليت تشاركه فيها معظم الضواري - إال أنه من املستحيل أن ييأس فيقف عن املطاردة، أما السبب 
الرئيس يف ذلك فال يرجع للجوع كما قد يظن البعض  بل يرجع ألن احليوانات مبنية غريزيا على 
استيعاب قانون »اجلهود املهدورة« وهو القانون الذي تعمل به الطبيعة كلها )فنصف بيوض األمساك 
يتم التهامها،  ونصف مواليد الدببة متوت قبل البلوغ، ومعظم أمطار العامل تهطل يف احمليطات،  

ومعظم بذور األشجار تأكلها العصافري، وغريها من هذه األمثلة مبا ال يعد وال حيصى(... 
وحده اإلنسان من ال يفهم هذا القانون الطبيعي الكوني ويعترب أن عدم جناحه يف بضعة حماوالت 
أنه  الفشل لكن احلقيقة أن الفشل الوحيد هو )التوقف عن احملاولة( والنجاح ليس أن يكون 
لديك سرية حياة خالية من العثرات والسقطات )بل النجاح هو أن  متشي فوق أخطائك وتتخطى 
كل مرحلة ذهبت جهودك فيها هدرًا وتتطلع اىل املرحلة املقبلة ولو كان هنالك من كلمة تلخص 

هذه الدنيا فستكون بكل بساطة )استمر(.

حكم عجيبة يف آية كريمة ..
يِف  َتِنَيا  َواَل  ِبآَياِتي  َوَأُخوَك  َأنَت  اْذَهْب  تعاىل:  قوله 

ِذْكِري
النشاط واإلجيابية  السلبية وتبين  تهدم  ))اْذَهْب((   
اجلماعية  وتبين  الفردية  تهدم  َوَأُخوك((:  ))َأنَت 
العلم  وتبين  والعشوائية  اجلهل  تهدم  ))ِبآَياِتي((: 
وتبين  الكسل  تهدم  َتِنَيا(:  )َواَل  واملنهجيـــــــــــــة 
املادية وتبين  اهلمة والتضحية، )يِف ِذْكِري(: تهدم 
اهلل  كتاب  من  واحدة(  )آية  الربانية،   الروحانية 
من  تعلمنا  هكذا  حياة  مبنهج  لنا  لت  تكفَّ تعاىل 

اإلسالم.

الذهب  مباء  تكتب  رساله  املربيات  احد  كتبت 
تقول زوجي الغالي: أخي الغالي: ابين الغالي أثناء 

خروجك من البيت ستلقى صنفني من النساء.
 الصنف األول: امرأة قد ابتليت مبرض امرأة العزيز 
قد جتملت وتعطرت و تربجت، ولسان حاهلا يقول: 

هيت لك.
  الصنف الثاني: امرأة قد تسرتت و حتجبت ولكن 
أجلأتها الظروف للخروج لقضاء حوائجها، ولسان 
حاهلا يقول: حتى يصدر الرعاء و أبونا شيخ كبري، 
يوسف  كتصرف  ]تصرف  االول  الصنف   فمع 
)عليه السالم(، غض بصرك وقل  )معاذ اهلل(،  ومع 
)عليه  موسى  كتصرف  )تصرف  الثاني  الصنف 
السالم(، قدم املساعدة بأدب، وامض يف حاجتك 
)فسقى هلما ثم توىل اىل الظل(،  فإن )عفة يوسف( 
كانت سببا يف أن أصبح عزيز مصر، و)شهامة 
الزوجة  اهلل  رزقه  أن  يف  سببا  كانت  موسى( 

الصاحلة واملأوى.

  اللهم ارزقنا العفاف والسرت
زوجها،  ورجولة  أخيها،  وغرية  أبيها،  تربية  حتكي  املرأة  مالبس 
اهلل  مبراقبة  استشعارها  كله  هذا  وقبل  والدتها  ومتابعة  وحرص 
هلا؛ لذلك قالوا ملريم: »َيا ُأْخَت َهاُروَن َما َكاَن َأُبوِك اْمَرَأ َسوٍء َوَما 

ِك َبِغيًّا« َكاَنت ُأمُّ
تقول  صالحها.  هؤالء  صالح  ففي  وأمها،  وأبيها  بأخيها  ذكروها 
أنُظر  الُعري  يف  وبالغت  تربجت  فتاة  أرى  عندما  الفتيات:  إحدى 
لوالديها وأتذكر قوله تعاىل: ]وِقفوهم إنهم مسؤولون[، فأزدادا حياء 
وحشمة مَن أجل أال ُتسأل أمي!! معظم ما حرم اهلل يف الدنيا أباحه 
يف اجلنة كاخلمر.. إال )العري( فإن اهلل حرمه يف الدارين بل إن من 

النعيم زيادة التسرت )إن لك إال جتوع فيها وال تعرى(

قصص ومعلومات تستحق التداول
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بواسطة  الرؤية  يستطيع  ولكنه  النظر  بقوة  اخلفاش  يتميز  ال 
قصرية  أصوات  سلسلة  من  يرسله  ما  خالل  من  الصوتية  املوجات 
وحادة ومرتفعة تنعكس إليه مرة أخرى عند اصطدامها بأي جسم 
أنه ليس باستطاعة اإلنسان مساع تلك األصوات  الغريب  آخر ومن 
الصادرة عن اخلفاش، وختتلف مصادر تلك األصوات فبعض األنواع 
من  يصدرها  اآلخر  والبعض  أفواهها  من  يصدرها  اخلفافيش  من 

أنوفها.
تقوم اآلذان الكبرية للخفافيش باستقبال الصدى لتميز االجتاهات 
ودرجة ارتفاع أو اخنفاض الصدى املرتد من احلشرات الظاهرة وعلى 
هذا األساس حتدد اجتاه وسرعة تلك احلشرة واملسافة اليت تفصل 

بينها وبني فريستها بدقة متناهية.

يف املنطقة الواقعة يف املثلث الواصل بني ميامي 
تتحدث  بورتوريكو،  وجزيرة  برمودا  وجزر 
املربر  وغري  الغريب  االختفاء  عن  األسطورة 
من  األسطورة  بدأت  وطائرات كثرية..  لسفن 
ماليني  باع  الذي  ليتز(  بري  )تشارلز  كتابات 
النسخ من كتبه اليت حتدثت عن هذا املثلث 

املرعب.
بفحص  املتخصصني  من  الكثري  قام  أن  بعد 
اتضح  برمودا  مثلث  قصص  مروجي  ادعاءات 
أن العوامل اليت أدت حلصول احلوادث القليلة 
اليت يتم ذكرها باستمرار كانت تعود اىل قلة 
خربة الطيارين الذين تصادف وجوده يف املنطقة 
معظم  ويف  إعصار...  أو  عاصفة  مرور  مع 
احلاالت األخرى اخلاصة بها مل تقع يف املثلث 
املذكور وإنا يف مناطق أخرى من العامل وان 
كتاب هذه القصص استخدموها لزيادة كم 

اخلوف والغموض حول مثلث برمودا.
األمريكية  البحرية  سجالت  اىل  بالرجوع 
متر  سفينة   )150000( من  أكثر  أن  جند 
من  وأنها  املزعوم  املثلث  منطقة  داخل  سنويًا 
أقل املناطق يف العامل من ناحية وقوع حوادث 
حبرية أو جوية، من املنطقي القول أن منطقة 
مثلث برمودا ال يوجد فيها أي قوى غامضة أو 

الغاز عصية على التفسري.

مثلث برمودا

كيف يتمكن الخفاش من الرؤية يف الظالم؟
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االعتماد على الذات ليس هو فقط االعتقاد بأنك تستطيع معاجلة 
امتالك شجاعة  إنه  إنه أكثر من هذا.  النجاح،  األمور وحتقيق 
نوع  بشأن  تلميحًا  لكي حتصل  الداخلية  دوافعك  إىل  االنصات 
النجاح الذي ترغب فيه حبق إنه يعين احلصول على التلقني من 
نفسك؛ وليس االنصات لشيء أو شخص خارج نفسك لكي حتصل 
على فكرة حول ما ينبغي أن تكونه أو تفعله، أو متتلكه وعندما 
نبدأ يف تعلم قراءة وفهم تلك اإلشارات الداخلية  بشكل صحيح 
اتباع دقات  الثقة بأنفسنا وعدم  اتباع حدسنا، ميكننا البدء يف 

طبول شخص آخر.

اخلاليا العصبية متد املرء بالطاقة اليت متكنه من العمل 
لتتجدد  يسرتيح  أن  ينبغي  اإلنسان  تعب  ومتى  واجلهاد، 
غري  متزنة  العقل  إىل  الطاقة  إصدار  يف  وتكون  اخلاليا، 

خمتلفة.
تيارات  انتظمت  شؤونه،  يف  معتداًل  اإلنسان  كان  فمتى 
طاقته، وأصبح قادرًا على بذل جهوده، وحتقيق مآربه وآماله 

واالحتفاظ مع كل هذا بطاقته وقوته وصحته.
وأسوء ما ميكن أن ُيصاب به اإلنسان هو االنهاك املتأني 
عن االفراط، لذلك ننصح بعدم املغاالة حتى ال يؤدي اإلفراط 

مد عقباه. إىل ماال حُيْ
اليت  األمور  طلب  يف  وسعى  وجالد،  جاهد  متى  واإلنسان 
ينشدها فهو حيتاج إىل مثابرة وقوة استمرارية، فاحلماسة 
ثم الفتور مضيعة، واالشتغال ثم اخلمود مهزلة. وال حيتفظ 
حبماسة بال فتور وال مخود إال إذا كان قد أصبح ذا ولع 

حيثه على بلوغ ما تصبو اليه النفس من رفعة.
يتعداه  بل  واجلاه،  املال  إىل  التشوق  على  يقتصر  ال  والولع 
إىل اشتهاء العلم والفن واملكانة األدبية واالجتماعية. وليس 
من جناح من غري ولع. تلك اخللجات الكبرية املعنى اليت 

دور  من  دار  يف  خادمة  شولة  كانت 
يوم  يرسلونها كل  وكانوا  الكوفة... 
تشرتي بدرهم مسنا.. فبينما هي ذاهبة 
فأضافته  درهما  وجدت  السوق  إىل 
واشرتت  معها  كان  الذي  الدرهم  إىل 
مواليها  إىل  بالسمن  وعادت  بهما مسنا 

فضربوها وقالوا: 
من  املقدار  هذا  يوم  تأخذين كل  أنت 
السمن فتسرقني نصفه فضرب بها املثل 

فقيل شوله الناصحة.

إنه  واحلماسة،  والتمين  االشتهاء  مشاعر  النفس  توقظ يف 
الولع احلافز املتوثب الذي يذعر منه اخلجل فينكص على 
ال  منتكس  واملنطوي  انطواء،  فاخلجل  وينكمش  أعقابه 
مكانه  املفسح  القانع،  املخلوق  هو  بل  يتشوق،  وال  يتطلع 

للغري باستمرار املنسحب دائمًا إىل اخللف.

الولع والخجل ال يلتقيان

مثل وحكاية

أنصح من شولة

االعتماد على الذات
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فائق الشمري

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

املشّبه هو أحد عناصر التشبيه األربعة ) املشبه ، واملشبه به ، وأداة التشبيه ، ووجه الشبه(،  وال 
بد ان يشرتك مع املشبه به يف وجه الشبه.. يقول اإلمام أمري املؤمنني )عليه السالم( يف حكمته 
َطَب(( واملشبه هنا هو  َسَد َيْأُكُل ااْلمَياَن َكَما َتْأُكُل النَّاُر احْلَ اَسُدوا ، َفِإنَّ احْلَ اآلتية: ))اَل حَتَ
الشبه )األكل( واستعمل األداة )الكاف( يف ) كما(،  )النار( ووجه  به هو  )احلسد( واملشبه 
النار  وأكل  للحسنات  احلسد  أكل  بنّي  املعنوي  التشبيه  خالل  من  الصورتني،  بني  للتقريب 
للحطب مع الفرق طبعا بني األكل يف كال الصورتني؛ ألن األكل األول معنوي ، والثاني حسي، 
ومبا أن ألسنة النار ال تبقي وال تذر وتلتهم كل شيء أمامها أخضره ويا بسه ، وال ختلف وراءها 
سوى الرماد ، فإن اإلنسان يفقد حسناته صغائرها وكبائرها على حد سواء وجيعلها لقمة سائغة 
ليلتهمها احلسد كما تلتهم النار احلطب، فاألكل هنا مبعنى الزوال والذهاب وعدم بقاء روح 

اإلميان ، فأّي شيء يبقى مع العبد مع ذهاب اإلميان واحلسنات.
يقول أمري املؤمنني »عليه السالم« : ))ما رأيت ظاملًا أشَبُه مبظلوٍم ِمن احلاسد ، َنَفس دائم ، وقلب 
َسِد َحْيُث َبَدَأ ِبَصاِحِبِه َفَقَتَلُه(( وقال »عليه  هائم ، وُحزٍن الِزم((  وقال »عليه السالم«: ))هلِلَِّ َدرُّ احْلَ
ًة  ِلُب ِإالَّ َمَضرَّ َسُد اَل جَيْ َسَد(( وقال »عليه السالم«: ))احْلَ السالم«: ))ِإنَّ ِمْن َشرِّ َمَفاِضِح املَْرِء احْلَ

َسُد((. َوَغْيظًا ُيوِهُن َقْلَبَك َو مُيِْرُض ِجْسَمَك َو َشرُّ َما اْسَتْشَعَر َقْلَب املَْرِء احْلَ
والباري عز وعال يقول يف حمكم كتابه: )) قل أعوذ برب الفلق * من شّر ما خلق(( ، وعّدد 
نلحظ كيف شبه  لذا  إذا حسد((.  )) ومن شّر حاسد  بقوله:  السورة  ثم ختم  املستعاذ منهم، 
»عليه السالم« )احلسد( يف أكله احلسنات بالّنار اليت تأكل احلطب ألنَّ احلسد جيري يف قلب 
اإلنسان جمرى النار ، فاحلاسد يعيش حالة االضطراب والقلق، كلما جتددت الّنعمة حملسوده ، 
يشغل نفسه مبا لدى الغري فال يتمتع مبا عنده من الّنعم ، ويعيش حالة التربم والضجر واالعرتاض 

على قضاء اهلل وقدره. 

بالغة من نهج البالغة
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