
العتبة العلوية املقدسة تفتتح بناية مكتبة الروضة 
الحيدرية يف صحن السيدة فاطمة )عليها السالم(





السبيل إىل عمارة األرض  فنونه، فهو  وإتقان  العمل  اإلنسان على حب  ديننا احلنيف  يشّجع 
واالستخالف فيها فضال عن السعي يف حتصيل الرزق، كما أن للعمل فوائد كثرية، منها: 

حتقيق اخلري، والنفع؛ من خالل أداء األعمال اليت تساهم بنمو اجملتمع اإلنساني.
العمل هو الطاقة أو اجلهد احلركي أو الفكري الذي يبذله اإلنسان من أجل حتصيل أو 
إنتاج ما يؤدي إىل إشباع حاجة معينة من حاجاته الطبيعية من السلع أو اخلدمات اليت يساهم 

اجلهد البشري يف إجيادها.
املتتبَّع آليات الذكر احلكيم جيدها حافلة باحلث على العمل ومؤكدة على ضرورة إتقانه، 
قال اهلل تعاىل يف حمكم كتابه العزيز: »َوُقِل اْعَمُلوا َفَسرَيَى اهلُل َعَمَلُكْم َوَرُسوُلُه َواملُْؤِمُنوَن«، 
واملتأمل هلذه اآلية املباركة جيد فيها احلث الصريح على العمل مؤكدة يف الوقت نفسه أن 

هذه األعمال ستعرض على ربِّ العزة يوم الورود، فيجزي كل ذي حق حقه.
أمجعني(  عليهم  اهلل  األطهار)صلوات  بيته  وأهل  األكرم  النيب  فإن  ذلك:  إىل  وباإلضافة   
الروايات اليت وردت عنهم مبادٍة غزيرة من  مل يكونوا مبنأى عن هذا األمر، فقد ُأحتفت 
املصطفى حممد  احلبيب  يقول  وجه،  بأحسن  وإمتامه  احل  الصَّ العمل  على  الة  الدَّ األحاديث 
)صلَّى اهلل عليه وآله(: )إنَّ اهلل تعاىل يّب إذا عمل أحدكم عماًل أن يتقنه(.. ومن جانب آخر 
ا ُيسَتَدلُّ َعَلى الّصاحِلنَي  يقول باب مدينة علم الرسول اإلمام أمري املؤمنني)عليه السالم(: )إمنَّ
(، وقد  خاِئِر إَليَك َذخرَيَة الَعَمِل الّصاحِلِ مِبا جُيِري اهلُل هَلُم َعلى ألُسِن ِعباِدِه، َفلَيُكن أَحبُّ الذَّ
قرن العمل يف بعض جوانبه حبسن التوكل، وقد ذكره اهلل عّز وعال يف حمكم كتابه يف 
ِل املُْؤِمُنوَن((. فمن أراد الرزق أو النجاح وإعمار األرض  سبعة مواضع فقال: ))َوَعَلى اهللَِّ َفْلَيَتَوكَّ
بذل اجلهد متوكاًل على اهلل، وترك العمل تواكل وهو مذموم، قال اهلل تعاىل: )) َوَمْن َيَتَوّكْل 

َعَلى اهلّل َفُهو َحْسُبه((.
العمل يف العتبات املقدسة وإعمارها شرٌف كبري، وتقع على العاملني فيها مسؤولية كبرية 
يف جتسيد َأخالق َأهل البيت )عليهم السالم( يف سلوكهم اليومي مع الناس عامة والزائرين 
خصوصًا، فلنشحذ اهلمم، ونشمر عن السواعد ونقدح األلباب، ولتمتزج كريم اخلصال اليت 
يتحلى بها خدام هذه املراقد املقدسة بعظيم األفعال املناطة بهم واملتوقعة منهم، نعمل ونفرح 
قلب صاحب املرقد املقدس اإلمام أمري املؤمنني )عليه السالم( خبدمة زواره وتقديم اخلدمات 
املختلفة إليهم، العمل والعمل الصاحل وحده كفيل يف النجاح يف هذه األماكن املقدسة، فريفع 

العمل ويتم الرضا.

اِ/ُ َيْرَفُعُه( )َواْلَعَمُل الصَّ



-	 َحَواِئُج َكُثَرْت	 َعَلْيِه	 اللَِّ	 ِنَعُم	 َكُثَرْت	 	َمْن	
ُب	ِفيَها	َعرََّضَها 	النَّاِس	ِإَلْيِه	َفَمْن	َقاَم	لِلَِّ	ِفيَها	ِبَا	َيِ
ُب	َعرََّضَها 	َيُقْم	ِفيَها	ِبَا	َيِ َواِم	َو	اْلَبَقاِء	َو	َمْن	َلْ 	ِللدَّ

.	ِللزََّواِل	َو	اْلَفَناِء

-	 ِلُكَمْيِل 	: السالم(	 )عليه	 َقاَل	 	َو	
	َيا	ُكَمْيُل	ُمْر	َأْهَلَك	َأْن 	ْبِن	ِزَياٍد	النََّخِعيِّ
ِف وا	 ُيْدِلُ َو	 اْلََكاِرِم	 َكْسِب	 ِف	 	َيُروُحوا	
ُعُه 	َحاَجِة	َمْن	ُهَو	َناِئٌم	َفَو	الَِّذي	َوِسَع	َسْ
	اْلَْصَواَت	َما	ِمْن	َأَحٍد	َأْوَدَع	َقْلبًا	ُسُرورًا	ِإلَّ

ُلْطفًا ُروِر	 السُّ َذِلَك	 ِمْن	 َلُه	 اللَُّ	 َخَلَق	 	َو	
	َفِإَذا	َنَزَلْت	ِبِه	َناِئَبٌة	َجَرى	ِإَلْيَها	َكاْلَاِء	ِف
ُتْطَرُد َعْنُه	َكَما	 َيْطُرَدَها	 َداِرِه	َحتَّى	 	اْنِ

َغِريَبُة	اْلِِبِل



-	 	َتباَدُروا	ِإىل	اْلَكاِرِم	َو	ساِرُعوا	ِإىل
ِل	اْلَغاِرِم	َو	اْسَعْوا	ف	حاَجِة	َمْن	ُهَو مُّ 	َتَ
َو زاُء	 اْلَ الّداَرْيِن	 ِف	 َلُكْم	 ُسْن	 َيْ 	ناِئٌم	

باِء َتناُلوا	ِمَن	الِل	َعظيَم	اْلَ

-	 أخوه يأتيه	 لرجل	 	عجبت	
قضائها، عن	 فيمتنع	 حاجة	 ف	 	السلم	
أن	ل أهال،	فهب	 للخري	 نفسه	 يرى	 	ول	
	ثواب	يرجي	ول	عقاب	يتقي،	أفتزهدون

		ف	مكارم	الخالق

-	 َمَنَع 	 َغِنٍّ ِوْزِر	 ِمْن	 َأْعَظُم	 ِوْزَر	 	َل	
َتاَج ْ اْلُ

-	 ِنْعَمٌة ِإَلْيُكْم	 النَّاِس	 َحَواِئَج	 	 	ِإنَّ
َتَلُّوَها َفاَل	 َفاْغَتِنُموَها،	 َعَلْيُكْم	 	ِمَن	اللَِّ	

«َفَتَتَحوََّل	ِنَقمًا
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األمني العام للعتبة العلوية املقدسة يضع حجر األساس
 ملشروع مجمع صحي خدمي جديد للزائرين

العتبة العلوية املقدسة : إزاحة الستار عن املنارة الشمالية ملرقد 
أمري املؤمنني8 خالل حفل مهيب احتفاًء بوالدته امليمونة

مشروع مطحنة القسيم يصل اىل مراحله النهائية بطاقة إنتاجية 
تقدر بــ 200 طن يوميًا

العتبة العلوية املقدسة  تفتتح )معرض الخزانة العلوية للنفائس واملخطوطات(

دار القرآن الكريم يف العتبة العلوية املقدسة املقدسة تقيم ندوة يف )فهم النص القرآني(



احلفل  املقدسة  العلوية  للعتبة  العامة  األمانة  أقامت 
املركزي اخلاص بالوالدة امليمونة ألمري املؤمنني )عليه 
وليد  مهرجان  فعاليات  ضمن  ذلك  وجاء  السالم(، 
للعتبة  العام  األمني  برعاية  السالم(،  )عليه  الكعبة 
شهد  والذي  اخلرسان  عيسى  السيد  املقدسة  العلوية 

إزاحة الستار عن املنارة الشمالية للمرقد الطاهر.
وحضر احلفل رئيس الوزراء األستاذ مصطفى الكاظمي 
واألمني العام جمللس الوزراء محيد الغزي والوفد املرافق 
هلما، ونائب األمني العام للعتبة العلوية املقدسة وأعضاء 
للعتبات  العامون  العتبة املقدسة، واألمناء  إدارة  جملس 

املقدسة واملزارات الشريفة وممثلو مراجع الدين العظام 
وخنبة من الشخصيات األكادميية والدينية والعشائرية 
عن  مسؤولني  اىل  باإلضافة  والرمسية،  واجملتمعية 

شركة الكوثر إلعمار العتبات املقدسة.
الذكر احلكيم تالها  آيًّ من  بقراءة  واستهل احلفل 
قارئ العتبة الرضوية املقدسة السيد حامد علي زاده، 
ثم كانت كلمة األمانة العامة للعتبة املقدسة ألقاها 
اخلفاجي  كرار  الشيخ  الدينية  الشؤون  قسم  رئيس 
أمري  ومناقب  ومكانة  فضائل  إىل  فيها  تطرق  واليت 
املؤمنني )صلوات اهلل وسالمه عليه(، مشريا اىل املشيئة 

العتبة العلوية املقدسة : 
إزاحة الستار عن املنارة الشمالية ملرقد أمري املؤمنني8 

خالل حفل مهيب احتفاًء بوالدته امليمونة
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اإلهلية اليت وهبت األنفاس األوىل للموىل أمري املؤمنني )عليه السالم( 
األرض،  بقاع  من  بقعة  أشرف  ولد يف  وجل، حيث  عز  اهلل  بيت  يف 
وما  األنبياء  أكف  بنته  الذي  املبارك  املسجد  يف  احلرام،  اهلل  بيت 
سبقه أحد يف ذلك وما كان ألحد من بعده أبدا بإمجاع املسلمني، 
بيت اهلل  الشق يف  ذلك  بنت أسد من  فاطمة  السيدة  حيث »خرجت 
احلرام حاملة ذلك النور العظيم، حاملة هلذا الشخص اجلليل، لتلك 
الشخصية اإلهلية املصنوعة بيد اهلل تبارك وتعاىل، خليفة رسول اهلل 

وحجته على خلقه« .
وبنّي اخلفاجي املكانة العظيمة للموىل أمري املؤمنني )عليه السالم(، 
األكرم حممد  النيب  األنبياء  وخامت  الرسل  بسيد  املقدسة  وعالقته 
)عليه  املؤمنني  أمري  على  اهلل  نعم  توالت  إذ  وآله(،  عليه  اهلل  )صلى 
السالم( ، حيث تواله بالعناية أخوه وحبيب اهلل ورسوله وخامت األنبياء 

واملرسلني أبو القاسم حممد )صلى اهلل عليه وآله(.
وأكمل قائال :  إن الرعاية للموىل أمري املؤمنني )عليه السالم( كانت 
منذ اللحظات األوىل لوالدته، ولقد وّكل اهلل به منذ أن كان فطيما 
أعظم ملك من مالئكته يسلك به طريق املكارم وحماسن أخالق 
العامل ليله ونهاره، )ولقد كنت اتبعه إتباع الفصيل أثر أمه، يرفع لي 

يف كل يوم من أخالقه علما ويأمرني باالقتداء به( .
الكوثر  شركة  إىل  والتقدير  الشكر  اخلفاجي،  الشيخ  وقدم   
ألعمار العتبات املقدسة والعاملني على إجناز أعمال ومراحل التأهيل 

والتذهيب للمنارة الشمالية .
ثم كانت الكلمة لرئيس الوزراء األستاذ مصطفى الكاظمي ، قال 
فيها : وحنن يف حضرة إمام اإلنسانية أمري املؤمنني، اإلمام علي )عليه 
اليت  السامية  املبادئ  نستحضر  مولده،  ليلة  ذكرى  ويف  السالم(، 
تبّناها وسار عليها ومتّسك بها، وأتشّرف أن أكون يف النجف األشرف 
وهنا  علّي،  حكم  الكوفة  أرض  الطاهر،  املكان  هذا  يف  اليوم، 
العلمّية  احلوزة  هنا  ومنارتيه؛  بقّبته  الطاهر،  مرقده  وهنا  اسُتشهد، 

ومراجُعنا العظام، وهنا كل شيٍء ينتمي إىل علّي.
وأضاف الكاظمي: عندما يقول )عليه السالم(: إن »الناس صنفان، 
مسارًا  ُيّدد  فهو  اخللق«،  لك يف  نظري  وإما  الدين،  لك يف  أخ  إما 

إنسانيًا لفهم التنّوع كمصدر قوة ال مصدر ضعف.
وبنّي الكاظمي: إن التنوع يف العراق مصدر قوة وليس ضعفًا، ومساحة 
السيد السيستاني، حفظه اهلل، أرسل رسائل الطمأنينة ألبناء اإلسالم 

مبقولته )أنتم أنفسنا(.
وتابع رئيس الوزراء قائال حول مكانة النجف األشرف : هنا معقل 
العلم  ومركز  اخلالدة،  والكلمات  والشعر  واألدب  العربية  اللغة 
املذاهب اإلسالمية  انطلقت مجيع  والفقه اإلسالمي، فقد  والفلسفة 
من هنا وانبعثت مجيع العلوم اإلسالمية؛ هلذا جيب احلرص على أن 
والفلسفة،  واآلداب  للعلوم  الفريد كمورد  دورها  يف  النجف  تستمر 
من خالل االهتمام مبدارسها وجامعاتها ومكتباتها، قائال: إن جنف 
علي، كانت وما زالت ساحة للقاء اجلميع على كلمٍة واحدة، كلمة 

الوحدة واإلنسانّية، وحّب الوطن، فحّب األوطان من اإلميان .
مدير  كرميي  حممد  الكوثر  شركة  ملمثل  الكلمة  كانت  ثم 
مشروع تذهيب املنارة، أشار فيها اىل املراحل املفصلة ملشروع التأهيل 
والتذهيب للمنارة الشمالية، قائال : مت استخدام 49 كيلو غرام من 
الذهب عيار 24 مبساحة تبلغ 360 مرتا مربعا من الطالء بالذهب، 
وعمل املينا يف الكتائب القرآنية والشعرية والزخارف من خالل أيادي 
تثبيت )6367( قطعة مذهبة  مهرة وخبرية يف هذا اجملال، كما مت 
يف املنارة من قبل كادر خبري له جتربة يف مشاريع كثرية مماثلة يف 

العتبات املقدسة.
مرتا   90 الشمالي  اإليوان  يف  املذهبة  املساحة  :إن  واوضح كرميي 

مربعا، ويف املنارة الشمالية 
واجملموع  مربعا  مرتا   271

هو 361 مرتا مربعا .
الشكر  كرميي  وقدم 
العامة  لألمانة  والتقدير 
املقدسة  العلوية  للعتبة 
عموما والعاملني يف خمتلف 
العلوية  العتبة  أقسام 
قسم  باخلصوص  املقدسة 
يف  والعاملني  التذهيب، 
وإىل  الكوثر  شركة 
ودعم  ساهم  من  مجيع 
وتعاون يف إجناز املشروع .

ختام  مسك  وكان 
أبيات  املركزي  احلفل 
للشاعر  متميزة  شعرية 
واملنشد  احلرزي  حممد 
بادر  فيما  القطري،  نزار 
يشاركهم  احلاضرون 
املؤمنني  أمري  مرقد  زوار 
بإزاحة  السالم(،  )عليه 
الستار عن املنارة الشمالية 
بعد إجناز مشروع التأهيل 

والتذهيب فيها.
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أقامت دار القرآن الكريم بقسم الشؤون الفكرية والثقافية يف العتبة 
القرآني  النص  )فهم  بعنوان:  إلكرتونيًة  علميًة  ندوًة  املقدسة  العلوية 
ومعايريه عند اإلمام علي )عليه السالم( ( بالتزامن مع الذكرى السنوية 

العاشرة لتأسيس دار القرآن الكريم يف العتبة العلوية املقدسة.
حمسن  الدكتور  القرآنية  والبحوث  الدراسات  وحدة  مسؤول  وقال 
اخلاقاني، لــ)املركز اخلربي(: »أقيمت هذه الندوة حتت شعار: )اإلمام 
القرآن  علوم  يف  الريادي  ودوره  السالم(  )عليه  طالب  أبي  بن  علي 
عضو  النصراوي  عباس  عادل  الدكتور  األستاذ  ألقاها  وتفسريه(، 
هيأة التدريس يف كلية الرتبية األساسية يف جامعة الكوفة وأستاذ 
الدراسات العليا فيها، على قاعة عمار بن ياسر يف جممع اإلمام احلسن 
)عليه السالم(، حيث مت تسليط الضوء على بيان نزٍر يسري مما تضمنه 

عنوان احملاضرة«.
مقدمتني سبقتا  على  الباحث حبثه  األستاذ  »َقّسَم  اخلاقاني:  وأضاف 
الضوء فيها على مرجعية اإلمام علي  الرئيسة، األوىل سّلط  الفكرة 
)عليه السالم( يف فهم النص القرآني، والثانية بنّي فيها كيفية تثوير 
إىل  ذلك  بعد  ليصل  السالم(؛  )عليه  علي  اإلمام  عند  القرآني  النص 
اهلدف األساس من احملاضرة يف بيان فهم النص القرآني ومعايريه عند 

اإلمام علي )عليه السالم(«.

باشر مركز اإلمام علي )عليه السالم( لرعاية األيتام والعوائل 
املتعففة يف العتبة العلوية بتوزيع الساّلت الغذائية لشهر رجب 
ملدينة  التابعة  والنواحي  األقضية  يف  املعنية  للعوائل  األصب، 

النجف األشرف.
اخلربي(  لـ)املركز  اجلمالي،  عادل  املركز  مسؤول  وقال 
بتوزيع  باشرنا  املقدسة  للعتبة  العامة  األمانة  من  »بتوجيه 
االحتياجات  وذوي  واأليتام  املتعففة  للعوائل  الغذائية  الساّلت 
اخلاصة من مواطين النجف األشرف يف  األقضية والنواحي 
املسجلني لدينا يف قاعدة البيانات اإللكرتونية التابعة للمركز 

ووفق آلية توزيع منتظمة«.
وأوضح اجلمالي: »يبلغ عدد العوائل املسجلة لدينا يف قاعدة 
وتعمل  عائلة،  للمركز)2500(  التابعة  اإللكرتونية  البيانات 
لتوزيع  والنواحي  األقضية  اىل  ميدانيًا  التوجه  على  كوادرنا 
الساّلت الغذائية لتسهيل مهمة العوائل لصعوبة وكلفة تنقلها 
اىل مركز املدينة، وذلك بالتنسيق مع قسم اآلليات يف العتبة 

العلوية املقدسة«.

اخلرسان  عيسى  السيد  املقدسة  العلوية  للعتبة  العام  األمني  وضع 
حجر األساس ملشروع صحي خدمي جديد يف املدينة القدمية بالنجف 
األشرف، خدمة للزائرين الوافدين ألداء مراسم الزيارة ملرقد أمري 

املؤمنني )عليه السالم(، وملواطين املدينة املقدسة.
وحضر مراسم وضع حجر األساس عضو جملس إدارة العتبة املقدسة 
املهندس االستشاري عباس اخلزرجي ، ومدير مكتب األمني العام 
يف  والفنية  اهلندسية  الكوادر  من  وخنبة  احللو،  مرتضى  السيد 

العتبة املقدسة.
اجلبوري  سعد  والفنية  اهلندسية  الشؤون  قسم  رئيس  وقال 
،لـ)املركز اخلربي( حول املشروع اجلديد: مت وضع حجر األساس 
للعتبة  العام  األمني  من  بتوجيه  وذلك   ،)1 رقم  )صحيات  ملشروع 

من جممع صحي  أكثر  بتوفري  اخلرسان،  عيسى  السيد  املقدسة 
خدمي يف خمتلف الطرق الرئيسة املؤدية للحرم العلوي املطهر خدمة 

للزائرين الكرام، والذي يقع على مساحة تتجاوز الــ )2000 م2( 

دار القرآن الكريم يف العتبة العلوية املقدسة 
تقيم ندوة يف )فهم النص القرآني(

مركز اإلمام علي )عليه السالم( لرعاية األيتام
 يف العتبة العلوية املقدسة يباشر بتوزيع 

ت الغذائية للعوائل املتعففة السالّ

األمني العام للعتبة العلوية املقدسة 
يضع حجر األساس ملشروع مجمع 

صحي خدمي جديد للزائرين
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أعلنت دائرة املهندس املقيم يف مشروع مطحنة القسيم 
اىل  املشروع  اىل وصول  املقدسة  العلوية  للعتبة  التابعة 
مراحله النهائية متهيدًا ملرحلة التشغيل التجرييب بطاقة 
إنتاجية تبلغ 200 طن يوميًا ملختلف أنواع الطحني لدعم 
املنتج احمللي وخدمة لألمن الغذائي احمللي يف حمافظة 

النجف األشرف.
يف  اهلندسي  للكادر  تفقدية  زيارة  خالل  ذلك  جاء 
األشرف  النجف  يف  احلبوب  لتصنيع  العامة  الشركة 

لالطالع على املراحل النهائية للمشروع.
،لـ)املركز  جودي  علي  املهندس  املشروع  مدير  وقال 
تنصيب  يف  وساق  قدم  على  جار  العمل  »إن  اخلربي(: 
قبل كوادر  من  باملطحنة  اخلاصة  واملعدات  املكائن 
اإلجناز  نسب  وصلت  وقد  هندسية حملية ختصصية، 
اىل 50% من أعمال التنصيب النهائية يف البناية الرئيسة 

اليت تقدر بــ )1000 م2( وعلى مساحة )5( دو�.
وأكمل حديثه » تتكون بناية املطحنة من ستة طوابق، 
به،  بأجهزة خمتلفة ولكل طابق عمل خمتص  مزّودة 
واملشروع من املشاريع اليت توفر األمن الغذائي احمللي 
النهائية  املراحل  إجناز  ونأمل  األشرف،  النجف  ملدينة 
التشغيل  ملرحلة  للتهيئة  يوما   60 خالل  للتنصيب 

التجرييب«.
وفد  رئيس  اخلفاجي  زيد  الدكتور  قال  جانبه  من 
الشركة العامة لتصنيع احلبوب يف النجف األشرف، 
على  االطالع  يف  اليوم  »تشرفنا  اخلربي(:  لـ)املركز 
التابعة  القسيم  مطحنة  يف  احلاصلة  اإلجناز  مراحل 
وستكون  يوميا،  طن   200 بطاقة  تعمل  واليت  للعتبة 
املطحنة  إضافة مهمة لبقية املطاحن يف إنتاج الطحني 
ضمن اجلودة املطلوبة وسيسهم املشروع يف دعم مفردات 

البطاقة التموينية وبالتنسيق مع وزارة التجارة .

كرم األمني العام للعتبة العلوية املقدسة السيد عيسى اخلرسان ) اخلادم النموذجي( 
وذوي املنتسبني املتوفني من خدمة أمري املؤمنني)عليه السالم( خالل حفل تكرميي 

أقيم مبناسبة املولد املبارك ألمري املؤمنني)عليه السالم( .
وقال رئيس قسم العالقات العامة صاحب البصيصي ،لـ) املركز اخلربي(: » ضمن 
فعاليات مهرجان وليد الكعبة وبرنامج االحتفال بذكرى الوالدة امليمونة للموىل 
أمري املؤمنني )عليه السالم(، بادر األمني العام للعتبة العلوية املقدسة السيد عيسى 
املؤمنني  أمري  املوىل  مرقد  املتشرف خبدمة  النموذجي  املنتسب  بتكريم  اخلرسان 
املتوفني ممن تشرفوا خبدمة املوىل أمري  )عليه السالم(، وزائريه، وذوي املنتسبني 

املؤمنني )عليه السالم( وزائريه.
وحضر احلفل أعضاء جملس إدارة العتبة املقدسة ومقرر جملس اإلدارة وخنبة من 
رؤساء األقسام واملنتسبني العاملني يف خدمة مرقد املوىل أمري املؤمنني )عليه السالم( 

وزائريه، والعوائل الكرمية من ذوي املنتسبني املتوفني.

باشرت العديد من األقسام ذات الطابع اإلداري التخصصي يف العتبة العلوية املقدسة 
العمل يف مواقعها باألبنية اإلدارية اجلديدة يف مشروع صحن السيدة فاطمة )عليها 

السالم( الذي أضاف مؤخرا مساحات مكتملة واسعة عبادية وإدارية .
وقال عضو جملس إدارة العتبة املقدسة الدكتور سليم اجلصاني ،لـ) املركز اخلربي(: 
التخصصية  الكوادر  باشرت  اخلرسان،  عيسى  السيد  العام  األمني  من  »بتوجيه 
العاملة يف اجلوانب اإلدارية يف العتبة املقدسة مبهام عملها مبواقعها اجلديدة يف 
اجملمع اإلداري مبشروع صحن فاطمة )عليها السالم(، حيث شغلت العديد من األقسام 
املساحات الواسعة املتوفرة يف أروقة صحن فاطمة )عليها السالم( باخلصوص يف 
والفنية،  اهلندسية  والشؤون  والقانونية،  )اإلدارية،  العامة  كأقسام  اإلدارة  بناية 
واملالية( وغريها من األقسام اخلدمية ذات الطابع اإلداري »وأكد مسؤولو األقسام 
ذات العالقة توفر مساحات واسعة يف بناية جممع اإلدارة العامة اجلديد يف صحن 

فاطمة )عليها السالم( 
للمنتسبني  يتيح  مما 
تلك  يف  العاملني 
األقسام العمل وتقديم 
واملهام  اخلدمات 
خدمة  إليهم  املوكلة 

للزائرين الكرام«.

العتبة العلوية املقدسة: مشروع 
مطحنة القسيم يصل إىل 

مراحــله النهائية

األمني العام للعتبة العلوية املقدسة يحتفي 
بالخادم النموذجي

األقسام اإلدارية تباشر العمل بموقعها الجديد ضمن 
الجناح اإلداري يف صحن السيدة فاطمة )عليها السالم(

بطاقة إنتاجية تقدر بــ ٢٠٠ طن يوميًا
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الشيخ  والثقافية  الفكرية  الشؤون  قسم  رئيس  وقال 
عبد السادة اجلابري ،لـ) املركز اخلربي(: » مت إقامة 
القدمية  األثرية  املصاحف  من  ملقتنيات خزانة  املعرض 
نظري يف  هلا  يوجد  ال  اليت  واملخطوطات  الكتب  ومن 
أماكن أخرى إضافة إىل بعض النفائس املهمة تارخييًا 

ومعنويًا.
  وأضاف اجلابري: »إن ما مييز تلك املقتنيات األثرية 
من  الزمنية  احلقب  من  متقدمة  مراحل  إىل  تعود  أنها 
املخطوطات  لبعض  أخرى  ميزة  وهنالك  األوىل  القرون 
بوجود تعليقات ملؤلفيها خبط أيديهم، اضافة اىل بعض 

املخطوطات واملقتنيات االخرى املهمة.
وعلى الصعيد ذاته حتدث مسؤول وحدة اخلزانة العلوية 
،لـ)املركز  الشيباني  حسني  والوثائق  للمخطوطات 
اخلربي( قائال: » ما مييز خزانة العتبة العلوية امتالكها 
أواخر  القرن األول اهلجري حتى  نادرة من  ملخطوطات 
بقية  وهذا غري موجود يف  اهلجري  الرابع عشر  القرن 

اخلزانات التارخيية اخلارجية«.
من  جمموعة  على  العلوية  اخلزانة  حتتوي  وأضاف: 
إىل  منسوب  مصحف  فهنالك  جدا،  النادرة  املصاحف 
أمري املؤمنني كتب يف آخره عبارة ) هذا ما كتبه علي 
للهجرة(، ومصحف آخر خبط  أبي طالب سنة 40  بن 
ياقوت املستعصمي، وآخر بيد اخلطاط والعامل الديين 
امحد السهروردي، وآخر للخطاط والعامل الديين أمحد 
النرييزي، إضافة إىل جمموعة من نفائس املخطوطات 
منها كتاب للشيخ الطوسي، خمتص بالفقه، ال يوجد 

له نظري يف خزانات العامل«.
وتابع الشيباني: » هناك نفائس املخطوطات النادرة اليت 
بعيدة مت عرضها، كما مت عرض  زمنية  تعود حلقب 
جزء من مقتنيات متحف العتبة العلوية املقدسة لبعض 
القطع األثرية املختلفة املهداة من القادة وامللوك والوجهاء 

على مر العصور.

العتبة العلوية املقدسة
 تفتتح )معرض الخزانة العلوية للنفائس واملخطوطات( 

شرع قسم الشؤون الفكرية والثقافية يف العتبة 
العلوية املقدسة بافتتاح )معرض الخزانة العلوية 
النادرة يف مرقد  األثرية  للنفائس واملخطوطات( 
مع  تزامنًا  وذلك  السالم(،  )عليه  املؤمنني  أمري 
املؤمنني  أمري  للموىل  امليمونة  بالوالدة  االحتفال 
وليد  مهرجان  فعاليات  وضمن  السالم(،  )عليه 

الكعبة .
العلوية  للعتبة  العام  األمني  املعرض  وافتتح 
نائبه  بحضور  الخرسان  عيسى  السيد  املقدسة 
ومسؤولي  املقدسة  العتبة  إدارة  مجلس  وأعضاء 

األقسام  يف العتبة املقدسة 
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املقدسة ممثاًل  العلوية  العتبة  الدينية يف  الشؤون  استضاف قسم 
بشعبة التبليغ الديين وفدا جامعيا من حمافظة بغداد، وكان يف 
التوجيه  وحدة  مسؤول  الغرابي  رسول  السيد  مساحة  استقباهلم 

واإلرشاد الديين.
لـ)املركز  الغرابي  رسول  السيد  االستضافة حتدث  طبيعة  وعن 
والدعاء يف  الزيارة  بأداء  الوفد  تشرف  أن  بعد   : قائاًل  اخلربي( 

بالوالدة  احتفاًء  املقام  املبارك  الكعبة  وليد  مهرجان  فعاليات  ضمن 
للعتبة  العامة  األمانة  أقامت  السالم(،  )عليه  املؤمنني  ألمري  العطرة 
فاطمة  السيدة  صحن  رحاب  يف  الشعري  املهرجان  املقدسة  العلوية 
العام  األمني  األدبية، حبضور  املكتبة  مع  بالتعاون  السالم(،  )عليها 
للعتبة العلوية املقدسة السيد عيسى اخلرسان وعدد من أعضاء جملس 
الدكتور  األدبية  املكتبة  ومدير  العاملني،  األقسام  ورؤساء  اإلدارة 

السيد مهند مجال الدين ومبشاركة خنبة من الشعراء العراقيني.
وافتتحت مراسم املهرجان بقراءة آٍي من الذكر احلكيم تلتها كلمة 
اإلدارة  جملس  عضو  ألقاها  املقدسة  العلوية  للعتبة  العامة  األمانة 
من  الكريم  باحلضور  فيها  رحب  واليت  اجلصاني،  سليم  الدكتور 
يف  القادمني  الكرام  والضيوف  األفاضل  والنقاد  واألدباء  الشعراء 
رحاب مرقد املوىل أمري املؤمنني )عليه السالم(، وأضاف اجلصاني : 
يستمر سعي العتبة العلوية املقدسة بإقامة املشاريع األدبية والعلمية مبا 
يعزز مكانة اإلنسان وعلو شأنه، وكذلك تسعى جبميع أقسامها اىل 
فتح أبوابها جلميع األدباء والشعراء فضاًل عن الباحثني وطلبة العلم، 
ونشر  املبادئ  ترسيخ  أجل  من  طاقاتهم  وظفوا  الذين  الشعراء  ودعم 

القيم يف اجملتمع.
وأكد اجلصاني أن العتبة العلوية املقدسة وبتوجيه من أمينها العام 
تدعم النشاطات الفكرية والثقافية اهلادفة لعّدها جزًءا من مهامها 
وتوجهاتها يف تعزيز النخب ولسعيها إىل إجياد قيادات ثقافية تسهم يف 
بناء العقل االجتماعي على أسس رصينة توجدها الدعامات القرآنية 

وضمن مساحات احملبة والتسامح واملشرتكات اإلنسانية.
السيد مهند  الدكتور  بعد ذلك جاءت كلمة مدير املكتبة األدبية 

مجال الدين اليت أشاد فيها بدور األمانة العامة للعتبة العلوية املقدسة 
والقائمني على إقامة املهرجان وعلى رأسها األمني العام السيد عيسى 

اخلرسان .
يف  املقام  الشعري  املهرجان  يف  األفاضل  الشعراء  حناجر  وصدحت 
صحن السيدة فاطمة )عليها السالم(، وخالل جلستني شعريتني بإلقاء 
لسيد  العطرة  الوالدة  بذكرى  تغنت  اليت  املتميزة  الشعرية  القصائد 
البلغاء أمري املؤمنني )عليه السالم(، منهم شعراء العتبة العلوية املقدسة 
)حيدر رزاق مشران(، و)إبراهيم الكعيب(، و)محيد رشيد(، وآخرون 

تشرفوا بالقدوم من خمتلف احملافظات العراقية.

برعاية العتبة العلوية املقدسة .. إقامة مهرجان اإلمام علي لإلبداع 
الشعري بمشاركة أكثر من مئة شاعر وشاعرة

العتبة العلوية تستضيف عددا من األساتذة الجامعيني من محافظة بغداد
حماضرة  إىل  استمع  السالم(،  )عليه  املؤمنني  أمري  املوىل  حضرة 
عّمار  قاعة  يف  اخلرسان،  صادق  حممد  السيد  لسماحة  توجيهية 
الكوادر  دور  )أهمية  بعنوان  وكانت  عليه(  اهلل  )رضوان  ياسر  بن 

التعليمية والرتبوية يف بناء اجملتمع(.
ويف ختام الزيارة عرب الوفد عن شكره وتقديره لقسم الشؤون الدينية 

يف العتبة العلوية املقدسة .
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العتبة العلوية املقدسة تفتتح بناية مكتبة الروضة 
الحيدرية يف صحن السيدة فاطمة )عليها السالم(

و  العلمية  الصروح  أكبر  من  واحد  وهو  الحيدرية  الروضة  مكتبة  مبنى  المقدسة  العلوية  للعتبة  العامة  األمانة  افتتحت 
الذي جمع بين الحداثة والعراقة وامتالكه ألحدث التقنيات الحديثة ، وذلك في احتفال رسمي أقيم في باحة صحن السيدة 
فاطمة(عليها السالم) . وحضر حفل االفتتاح األمين العام للعتبة العلوية المقدسة السيد عيسى الخرسان و معاونه وأعضاء 
مجلس إدارة العتبة المقدسة، وممثلو العتبات المقدسة والمزارات الشريفة، وممثلو مراجع الدين العظام، ورئيس األوقاف 
النجف  ووجهاء  الضيوف  من  وعدد  مجتبى حسيني  والسيد  خاموشي  مهدي  الدكتور  اإليرانية  اإلسالمية  الجمهورية  في 

األشرف .
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فاطمة  صحن  ومشروع  خصوصا  احليدرية 
األمانة  ودعم  وسعي  بتعاون  مت  الذي  عموما، 
املقدسة، مقدما شكره  العلوية  للعتبة  العامة 
إىل أمني العتبة العلوية املقدسة وأعضاء جملس 
اإلدارة، وأمناء العتبات املقدسة األخرى ورئاسة 
إلجناز  املثمر  لتعاونهم  الشيعي  الوقف  ديوان 

املشروع .
الروضة  ملكتبة  اجلديد  املبنى  أن  يذكر 
الزهراء  فاطمة  السيدة  صحن  يف  احليدرية 
ألف   17 مساحة  على  يقع  السالم(،  )عليها 
مرت مربع، ويتسع ألكثر من مليون و200 الف 
كتاب، وهو جمهز ومصمم ضمن املواصفات 
العاملية، ويتألف من مخسة طوابق وكل طابق 
ميتاز مبميزات خاصة،  فهناك طابق خمصص 
وآخر  العليا،  الدراسات  وطلبة  للمحققني 
خمصص للمكتبة النسوية، فضاًل عن وجود 
مكتبة ومسرح خاص بالطفولة وموقع خاص 
باملكتبة الرقمية وغريها من اخلدمات املقدمة 

للباحثني.

الذكر  من  آيًّ  بقراءة  االفتتاح  حفل  وابتدأ 
للعتبة  العامة  األمانة  كلمة  تلتها  احلكيم 
املقدسة ألقاها عضو جملس اإلدارة الدكتور 
افتتاح  فيها  بارك  واليت  اجلصاني،  سليم 
مكتبة الروضة احليدرية تزامنًا مع االحتفال 
العاملني  نساء  لسيدة  امليمونة  الوالدة  بذكرى 
عليها(،  وسالمه  اهلل  )صلوات  الزهراء  فاطمة 
وأضاف قائال : افتتحت املكتبة يف أول تأهيل 
هلا عام 2005م تزامنًا مع الوالدة العطرة للسيدة 
املرجعية  من  وبدعم  السالم(،  )عليها  الزهراء 
الدينية العليا املباركة، واليوم يتم انتقاهلا اىل 
مكانها اجلديد يف صحن فاطمة )صلوات اهلل 

وسالمه عليها(.
وأوضح: إن بناية مكتبة الروضة احليدرية ُتعد 
بناء  من  ضمته  مبا  العلمية  للمؤسسة  مفخرة 
حيث  العاملية،  املواصفات  تطوره  يف  ياكي 
معامل  أهم  من  باملعلومة  العامرة  رفوفها  تعد 
الفكري  وتقدمها  ورفعتها  اجملتمعات  رقّي 
والثقايف، وما تكتنزه يف بطونها من النفائس 
األمة  تراث  حفظت  اليت  واملعلوماتية  العلمية 
وتارخيها، فيما جيري السعي اىل احلصول على 
عناصرها  لدعم  اإلسالمية  املكتبات  أرشيف 
االفرتاضية من أجل جعل مكتبتها من أكرب 

مكتبات العامل اإلسالمي .
ونوه اجلصاني إىل سعي العتبة العلوية املقدسة 
االدخار  يف  احلضارية  التحوالت  ملواكبة 
املكتيب وحتوالته االفرتاضية مع احلفاظ على 
وألهمية  منه،  خزينها  وزيادة  الورقي  املدخر 
واملؤلفني  للباحثني  العلمية  احلياة  يف  املكتبة 
العتبة  سعت  والعليا  األولية  الدراسات  وطلبة 
العلوية املقدسة إىل تطويرها وزيادة عناصرها 
والعامل  املنطقة  دول  مكتبات  لتضاهي 

اإلسالمي .
وأكمل عضو جملس اإلدارة حديثة قائال: إن 
وضعه  مشروع  احليدرية هي  الروضة  مكتبة 
شرائحه  باختالف  اإلنسان  خلدمة  القائمون 
وأجناسه وقومياته وهي متد يدًا لكل من يتاج 
للمؤمترات  استقطاب  حمور  عن  فضاًل  إليها 
والندوات وورش العمل اليت تعضد التخصصات 
والبحث العلمي وترفع الوعي اجملتمعي، يف وقت 
جيري االستعداد الفتتاح متحف العتبة العلوية 
املقدسة خالل األشهر القادمة، مثمنًا يف ختام 
كلمته مجيع املساهمني يف إجناز مراحل بناء 
املكتبة وباخلصوص مؤسسة الكوثر إلعمار 

العتبات املقدسة ومجيع املسؤولني فيها .
األوقاف  لرئيس  الكلمة  كانت  ذلك  بعد 
واليت  خاموشي  مهدي  الدكتور  اإليرانية 
مّثن فيها إجناز مشروع بناية مكتبة الروضة 

إن بناي��ة مكتب��ة الروض��ة 
مف{��رة  ُتع��د  احليدري��ة 
مب��ا  العلمي��ة  للمؤسس��ة 
ضمت��ه من بن��اء ´اكي يف 
تط��ور‰ املواصف��ات العاملي��ة

الروض��ة  مكتب��ة  إن   
احليدري��ة مش��روع وضع��ه 
القائم��ون خلدم��ة اإلنس��ان 
باختالف ش��رائحه وأجناسه 
وقوميات��ه وه��ي ≥��د ي��دًا 
ل��كل م��ن ´ت��اج إليه��ا..
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شهر رمضان
والفوز بالنفحات اإلهلية

حقوق الحيوان 
)A( عند أمري املؤمنني
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فــي ضيافــة اهللا تعالى شــرف عظيــم للضيــوف، ودعوة كريمة مــن رب كريــم، تتضمن أروع 
معاني الحفاوة واالحترام، إنها دعوة الخالق للمخلوق وتكريم الرازق للمرزوق، ودعوة الغني 
لعبــاده الفقــراء، وانــه مهرجــان مالئكي يحتفــي فيه بالصائميــن، ولكنه في الوقت نفســه 

اختيار لهؤالء الضيوف ليكونوا بمستوى هذه الحظوة.
 صحيــح انهــا فرصــة نادرة للقاء اهللا في شــهر كتــب تعالى فيه على نفســه الرحمة، ولكنه 
يتطلب سيادة قيم التأدب في رحاب اهللا العظيم بكل ما تعني تلك القيم من سمو تليق 

بالمناسبة وعظم اللقاء.

حسن عبد األمري الظاملي

والفوز بالنفحات اإللهية
شهر رمضان
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إنهــا اســتحقاقات البــد للمدعــو أن يكون 
فيهــا مبســتوى يتــالءم وقــدر أهميــة الدعــوة، 
وانضبــاط ســلوكي حمســوب يف حضــرة رب 
العزة، ولذلك ســهل اهلل تعاىل على عباده هذا 
السلوك بعد أن صرّي الشياطني سجناء خبثهم 
فهــم فيه مغلولو األيدي ومســلوبو القدرة على 

اإلغواء والتأثري.
 وضاعــف مــن أجر املدعوين ليجعل انفاســهم 
فيه تســبيحًا ونومهم فيه عبادًة، حمذرا هؤالء 
احــرتام  وعــدم  األدب  إســاءة  مــن  املدعويــن 
املناســبة واالستخفاف مبراســيمها، اليت منها 

مراعاة آداب الضيافة عند مليك مقتدر.
 وقــد جــاء التحذير مرعبا على لســان أصدق 
اخللــق حممد)صلى اهلل عليــه وآله( حني قال: 
)الشــقي مــن حــرم غفران اهلل يف هذا الشــهر 

العظيم(.
 واحســب أنهــا عمليــة طرد ملن ال يســتحق أن 
يكــون ضيفــا مهذبــا ومؤدبا مبعــدا فيقصى 
عــن رمحــة اهلل تعــاىل، ألنــه مل يلتــزم بــآداب 
الضيافــة ومل يصــن حرمة املشــهد امللكوتي 

العظيم.

جتربة الصائم الروحية
قــد يــرتاءى لبعــض النــاس أن الصــوم فرصــة 
للثــواب ونيــل مرضاة اهلل تعــاىل فقط، ولكن 
ذلك يف احلقيقة جزء من كل، فللصوم مزية 
أخــرى تتمثل بدخول الصائم يف جتربة روحية 
رائعــة تؤهله لعملية تغيري ذاتي عظيم يؤســس 
ملرحلــة انتقــال تكاملية تتهــذب فيها النفوس 
واألرواح وينجلي فيها الرين والصدأ عن قلوب 
الصائمــني ليبــدأوا العمل مــن جديد بعد هذه 
الدورة الرتبوية املكثفة اليت لو قدر لإلنسان 
اســتثمارها جيــدا الســتطاع حتويــل اآلتي من 
األيام بعد انتهاء رمضان اعيادا متواصلة ينعم 
فيهــا املؤمــن بفرحــة القــرب اإلهلي علــى أمل 
انطالقة جديدة من عمر جديد يستشــعر فيه 
العبــد لــذة القــرب اإلهلــي الذي يؤكــده قوله 
تعــاىل يف كتابــه العزيــز: )َوِإَذاَســَأَلَك ِعَباِدي 

َعينِّ َفِإنِّي َقِريٌب()البقرة/1٨6(.

فرصة لالنتقال إىل عامل روحي
ان لذة املناجاة الرمضانية تتيح للصائم الواعي 
فرصــة نــادرة باالنتقــال اىل عــامل روحانــي ال 
نظــري للذتــه يف دنيــا املاديات، الــيت عرب عنها 
بعض العارفني بقوله: )اين امللوك وابناء امللوك 

عن هذه اللذة(.
رمضــان  دورة  يدخلــون  الذيــن  وكثــريون   
التأهيليــة فــال يتأهلــون، وقليــل جــدا أولئــك 
الذيــن يدركــون قيمة الصوم يف هذا الشــهر 
الكريــم الفضيــل، ليتزودوا منه بالتقوى اليت 
هــي ســر فلســفة تشــريعية للمنطــق القرآنــي 
القائــل: )َيــا َأيَُّهــا الَِّذيــنَ آَمُنوْاُكِتــَب َعليُكم 
َيــامُ َكَمــا ُكِتــبَ َعَلىالَِّذيَن ِمــن َقْبِلُكم  ُالصِّ

َْلَعلَُّكمْ َتتَُّقوَن()البقرة/1٨3(.

فرصة للسالم والتالقي
إن األجــواء الرمضانية توفر بالضرورة فرصة 
النزاعــات  وحــل  والتفاهــم  للتالقــي  طيبــة 
واخلالفــات، وهــي أفضل مــا ميكن أن يعبد 
بــه الصائمون، وإذا كانت الشــياطني مغلولة 
يف هذا الشــهر الشريف فال أحسب أن أعداء 
الدين واملنافقني أكثر قدرة على التمرد على 
هذا القدر الذي عطل قدرات الشر الشيطانية 
اليت تعهدت السماء بشلها خالل شهر رمضان 

الفضيل.
مــن هــذا نأمــل مجيعا أن نقلع أشــواك الشــر 
مــن قلوبنــا يف هــذه األيام املباركة عســى أن 
ننال مرضاة اهلل تعاىل اليت ال وسيلة لنيلها إال 

بالتقوى واحملبة والتآلف.

شهر رمضان فرصة رائعة
أملنــا بــاهلل تعاىل كبري وحنــن يف ضيافته أن 
نعقد صفقة معه ســبحانه لنعاهده على العمل 
اإلجيابــي البنــاء الــذي جيمعنــا وال يفرقنا وال 
ميزقنــا، ومــن ثــم فــإن صفــاء القلــوب ســوف 
أعمــاال  منــه  لنصــرّي  ينعكــس علينــا حتمــا 
وأفعــاال حتــل األزمــات يف جمتمعنــا وتقلل من 
معانــاة أبنــاء جلدتنــا وتزيــن احليــاة ألوالدنــا، 

وتلك مسؤولية كل واحد منا.
 فشهر رمضان املبارك فرصة رائعة نستثمرها، 
فــأيُّ درس نتعلمــه مــن صيــام هــذا الشــهر 
وقيامه! فكلنا مسؤول وكلنا مدعو لضيافة 
اهلل تعــاىل يف هذا الشــهر، وخري الضيوف من 
يلتــزم بــآداب الضيافة ويراعي اســتحقاقاتها، 
عندهــا حنــدد أكّناصائمــني حقــا ومبســتوى 
هــذه الدعــوة اإلهليــة الكرمية فعــال، أم أننا 
ال نســتحق أن ندعــي ذلــك، وذلــك مــا حندده 
حنــن بنياتنــا والتزامنــا وأقوالنــا وأفعالنا واهلل 

هو اهلادي اىل سواء السبيل.

 يمثل 
الصوم عبادة 
مميزة تدخل 

الصائم في 
تجربة روحية 
رائعة تؤهله 

لعملية تغيير 
ذاتي عظيم 

يؤسس 
لمرحلة 

انتقال 
تكاملية..



حقوق الحيوان 
)A( عند أمري املؤمنني

إعداد : أ. رياض أمحد حممد تركي 

اإلسالم دين الرمحة والرفق واإلحسان لكل امل{لوقات، ول تقتصر الرمحة على اإلنسان ، بل تعدته 
إىل احليوانV فهنالك آيات قرآنية تعّضد هذا الانب، منها قوله تعاىل : ) َوَما ِمن َدآبٍَّة يف اأَلْرِض ِإالَّ َعَلى 
ِبØٍ( هود/6 ، و هذ‰ هنا إشارة ً واضحة إىل حق  َها َوُمْسَتْوَدَعَها ُكلٌّ يف ِكَتاٍب مُّ اهللِّ ِرْزُقَها َوَيْعَلُم ُمْسَتَقرَّ
البارÛ املصور، ول  احلياة وضمان رزقها على اهلل تعاىل، ووجوب ما تتمتع بِه من حقوق منحها اخلالق 
ترتك السّنة النبوية الشريفة هذِ‰ الكائنات مبا يرشد اإلنسان للعطف واللØ والرأفة عليها . لذا روي 
عن رسول اهلل )صلى اهلل عليه وآله( مّلا أبصر ناقة معقولة وعليها جهازها، قال : )أين صاحبها Z مرو‰ 

فليستعد لل{صومة ( úار األنوار276/7 . 

 العدد 155- لشهر رمضان املبارك 1443ـه
24



)واهلل ل��و أعطي��ت األقالي��م 
الس��بعة مبا حت��ت أفالكها 
على أن أعص��ي اهلل يف منلة 
أسلبها جلب شعرية-قشرتها-  

فعلت( ما 

ق��ال )علي��ه الس��الم(: )إذا 
رأي��ت منل��ة يف الطري��ق فال 
تدس��ها »وابت��غ بذل��ك وج��ه 
اهلل عس��ى ان يرمحك كما 

» محتها ر

النطاف واألعشاب، حتى تأتينا بأذن اهلل بدنًا 
منقيات غري متعبات وال جمهودات( نهج البالغة 
25/3. هذا ما أفصح عنه )عليه السالم( من 
وصاياه يف وجوب رعاية الناقة وفصيلها مبا ال 
يبعد بعضها عن بعٍض، وال يلب لبنها لكي 
وأْن  ركوبًا،  وأن ال جيهدها  عليها،  يؤّثر  ال 
يعرضها على املاء إْن مّرت بِه حتى ترتوي، وأن 
ال يبعدها عن الكأل، بل يرتكها حتى تشبع. 
ويف ذلك رفٌق مع القدرة ، وهو مبدأ ال وسيلة؛ 
ألنَّ الذات اإلنسانية - إلنسانيتها - ال جتعل 
الرفق لنفسها فقط أو لآلخرين لغرض ما، بل 
تشارك يف كل ذوات األرواح، ألنَّ ِمْن شأن 

اخللق وفطرته محاية الضعيف والرفق بِه. 
      ويف حديٍث ألم كلثوم )رضوان اهلل عليها( يف 
ليلة شهادة أمري املؤمنني )عليه السالم( قالت: 
)...ثم نزل إىل الدار، وكان يف الدار أوز قد 
أهدي إىل أخي احلسني )عليه السالم(، فلما 
وجهه  يف  وصحن  ورفرفن  وراءه  خرجن  نزل 
وكان قبل تلك الليلة مل يصحن... ثم قال: يا 
بنية حبقي عليك إال ما أطلقتيه، فقد حبست 
إذا  له لسان وال يقدر على الكالم  ما ليس 
خلي  وإال  واسقيه  فأطعميه  عطش،  أو  جاع 

سبيله يأكل من حشائش األرض(
مستدرك الوسائل: ٨ / 25٨. 

قوله  نظري  أمسع  أو  أقرأ  مل  وأخريًا       
وميتلك  العقول،  يذهل  مبا  السالم(  )عليه 
القلوب، وختشع لُه النفوس، حيث قال: )واهلل 
لو أعطيت األقاليم السبعة مبا حتت أفالكها 
على أن أعصي اهلل يف منلة أسلبها جلب شعرية 
»قشرتها« ما فعلت ( نهج البالغة ج2 ص 21٨.  
للدنيا  االستصغار  هذا  ما  أكرب!  اهلل      
احليوان  حقوق  واحرتام  الزائلة،  ومنافعها 
الشعري،  قشرة  من  حتمل  وما  النملة  حتى 
يأبى أن يسلبها حقها يف طعامها حتى لو منح 
وما حتتها من أفالك! فهل  السبع  السماوات 
قول  يف  أرقى مما جند  ورأفة  عدالة  هنالك 
)عليه  أبي طالب  بن  املؤمنني علي  ونهج أمري 

السالم(.

    وعنه )صلى اهلل عليه وآله( : )للدابة على 
صاحبها ستة خصال: يعلفها إذا نزل، ويعرض 
عليها املاء إذا مر به، وال يضربها إال على حق، 
وال يّملها ما ال تطيق، وال يكّلفها من السري 
مستدرك  فواقًا(  عليها  يقف  وال  طاقتها،  إال 

الوسائل ٨ / 25٨ .
      فال فارق بني القرآن الكريم، وحديث 
رسول اهلل )صلى اهلل عليه وآله(، ألنُه )وما ينطق 
عن اهلوى إن هو إاّل وحٌي يوحى( النجم/3، وال 
بني قول أمري املؤمنني علي بن أبي طالب )عليه 
السالم(، ألنُه القرآن الناطق، ففي حديٍث جتد 
بني ثناياه الرأفة والرّقة والشفقة والرمحة، وال 
غرابَة فيما سّطر من تلكم املعاني يف وصاياه 
للناس، قال )عليه السالم(: )إذا رأيت منلة يف 
الطريق فال تدسها »وابتغ بذلك وجه اهلل عسى 
أن يرمحك كما رمحتها«.. وتذكر أنها تسبح 
وإذا  هلا،  بقتلك  التسبيح  هذا  توقف  فال  هلل 
مررت بعصفور يشرب من بركة ماء فال متر 
جبانبه لتخيفه »وابتغ بذلك وجه اهلل عسى أن 
يؤمنك من اخلوف يوم تبلغ القلوب احلناجر«. 
وإذا اعرتضتك قطة صغرية يف وسط الطريق 
فامحلها إىل اجلانب اآلخر »وابتغ بذلك وجه 
اهلل عسى أن يقيك اهلل ميتة السوء« وإذا هممت 
بإلقاء بقايا الطعام يف حاوية القمامة فاجعل 
بذلك  »وابتغ  الدواب  منها  تأكل  أن  نيتك 
ال  حيث  من  اهلل  يرزقك  أن  عسى  اهلل  وجه 
حتتسب«، وإذا اشتدت حرارة الصيف فاجعل 
وتتربد  لتشرب  غرفتك  ماء يف شباك  به  إناًء 
أن  اهلل عسى  وجه  بذلك  »وابتغ  الطيور  فيها 
يسقيك اهلل يوم العطش األكرب(. ومن وصاياه 
لعّماله على األقاليم أّيام خالفته املتعلقة جبباة 
الزكاة من األنعام وغريها فقال: )فإذا أخذها  
»أي األنعام« أمينك، فأوعز إليه أال يول بني 
ناقة وبني فصيلها »أي ابنها« وال ميصر »أي ال 
يلب« لبنها فيضر ذلك بوليدها وال جيهدنها 
ركوبًا وليعدل بينها وبني صواحباتها يف ذلك 
»أي  الغدر  من  به  متر  ما  وليوردها  وبينها... 
املاء لكي ترتوي منه«، وال يعدل بها عن نبت 
األرض... ولريوحها يف الساعات وليمهلها عند 
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ما أبرز سمات االقتصاد العراقي؟وكيف أثرت الحروب عليه؟
هل سيواجه العراق مشاكل اقتصادية وغذائية 

إذا استمرت الحرب يف أوكرانيا؟
إعداد : حيدر حميد الكريطي

تارة  دينية  أنها،  صنفت  التي  األطراف  مختلف  بني  نشبت  التي  الحروب  من  بالعديد  العصور  مرّ  عرب  التاريخ  يحدثنا 
السلبية على اإلنسان وحركته وتطوره  املآسي واآلثار  العديد من  تارة أخرى، حروب خلفت  أو قبلية  أو قومية  وسياسية 
فكانت حجر عثرة أمام ازدهاره ونموه والعيش برخاء وأمن وسالم دائم.. ويشهد عصرنا الحالي املزيد من الحروب واالقتتال، 
وهي نتيجة طبيعية للتطور التكنولوجي الذي شهدته الدول، فازداد حجم تسلحها وتقدمها العسكري، فاشتد تنافسها مما 
ولدّ حروبًا أكثر ضراوة ولهيبًا استخدمت فيها أنواع من األسلحة التي لم يعهدها اإلنسان سابقًا، فأكلت األخضر واليابس..
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باتت  وأوكرانيا،  روسيا  بني  حربًا  نشهد  واليوم 
حديث العامل، ملا هلا من اثار ألقت بظالهلا على دول 
كثرية وأدخلتها يف حالة الطوارئ سواء العسكرية 
تأثري  من  مهم  على جانب  هنا  نقف  االقتصادية..  أو 
احلروب وهو االقتصاد، الذي أصبح الشغل الشاغل 
االقتصادية..  باحلروب  ُعرفت  حتى  العامل  لدول 
وهل  البلدان؟  اقتصاد  على  احلروب  تؤثر  فكيف 
على  وأوكرانيا  روسيا  بني  الدائرة  احلرب  ستؤثر 

االقتصاد العراقي؟
ميكن لالقتصاد أن يؤدي دور أداة فاعلة يف احلفاظ 
على السالم، كما ميكن للدول استخدام السياسات 
اخنفض  فقد  احلروب.  خوض  لتجنُّب  االقتصادية 
املمتدة  الفرتة  يف  الدول  بني  احلروب  حدوث  معدل 
مقارنة  تقريبًا  أضعاف  بعشرة   2000-1950 بني  ما 

بالفرتة املمتدة ما بني 1٨50-1949، ومن املثري لالهتمام معرفة أّن 
شبكات التجارة الدولية قد ازدادت مبقدار أربعة أضعاف تقريبًا 

منذ سنة 1950.
وقد يتم اللُّجوء إىل تطبيق أدوات اقتصادية ضّد دول أخرى تتصرَّف 
د زعزعة استقرار منطقة ما دون االضطرار إىل  بشكل خطري، وتهدِّ
استخدام التكتيكات العسكرية كخطوة أوىل واإلرسال الفوري 
للقوات، وتتمثل تلك األدوات يف فرض عقوبات اقتصادية كاحلظر 
التجاري، احلواجز التجارية، تعريفات أو رسوم أعلى. وأكرب مثال 
على ذلك احلرب التجارية الطاحنة من غري نار بني الواليات املتحدة 

األمريكية والصني، وفرض قيود على املعامالت املالية.
البعض أكثر  تعتمد على بعضها  الدول  العوملة أصبحت  وحبكم 
الضخمة  اجلنسيات  املتعددة  للشركات  أصبح  كما  فأكثر، 
مكاتب أو نقاط على طول سلسلة اإلمداد اخلاصة بها يف العديد 
من البلدان املختلفة، وهذا ما يعين أّن احلفاظ على عالقات جيدة 
مع دول أخرى متّر عربها سالسل اإلمداد وهو أمر يف غاية األهمية 
للعديد من القادة السياسيني والكثري من رجال األعمال، طاملا أّنه 
االقتصادي  الرتابط  فمثاًل  وأعماهلم.  رفاهيتهم  استمرار  سيضمن 
اليورو مل يعزِّز السالم وحسب، بل زاد  بشكل خاص يف منطقة 
أيضًا من حجم التبادل التجاري بني الدول وجعل تنقُّل العمالة يف 

تلك املنطقة أكثر سالسة.
فإذا كان بلد ما حباجة إىل دعم بلد أخر، إّما لشراء أو بيع السلع، 
مع  وسلمية  إجيابية  على عالقة  للحفاظ  حُمفَّزًا  فعندئذ سيكون 
البلد اآلخر وإجياد حلول للصراعات اليت ال تشمل نشوب حرب، 
ح« اي أّنه ال توجد دولتان متثالن جزءًا  حتى قيل ان »العامل ُمسطَّ
مهمًا من سلسلة إمدادات عاملية كربى، ستخوضان حربًا إحداهما 

مع بعضها األخر.
جتدر اإلشارة إىل أّن معظم الدول اليت مزَّقتها احلروب يف التاريخ 
احلديث، كانت تضّم عددًا أقّل من التحالفات التجارية مع دول 

أخرى.
على سبيل املثال، فإن حرب الكونغو الثانية من عام 199٨ إىل عام 
2003 وما بعده، اليت أودت حبياة أكثر من أربعة ماليني شخص 
وهي أكثر احلروب دموية منذ احلرب العاملية الثانية، مشلت مثاني 
فلو  بينها.  ما  يف  نسبيًا  قليلة  جتارية  عالقات  ذات  أفريقية  دول 
كانت هناك ارتباطات اقتصادية أكثر وحتالفات أعظم ملا نشبت 

تلك احلرب، أو على األقل لكانت أقل عنفًا ودمارًا.
والصراعات  احلروب  نشوب  منع  يف  االقتصاد  دور  يعترب  إذن 
املميتة مهّمًا للغاية، ولكنه ينتهي عندما تصبح عواقب السياسات 

وخيمة  االقتصادية 
املدى  وبعيدة  جّدًا، 
ويف بعض احلاالت غري 

ُمتوقَّعة.
لذلك ينبغي عند اختاذ 
اقتصادية  إجراءات 
لعدم  أخري  كحّل 
العمليات  إىل  اللُّجوء 

العسكرية.
سمات االقتصاد العراقي ....

شهد العراق حروبًا عدة، أثرت بشكل كبري على منوه وازدهاره 
اآلثار  خصوصًا  احلروب،  تلك  وتبعات  ويالت  يعيش  ومازال 
التعويضات  ملف  انهاء  هو  الويالت  تلك  اخر  االقتصادية، فكان 
اخلاص بغزو الكويت واليت بلغت أكثر من 52 مليار دوالر.. حيث 
كانت جزءًا من سلسلة عقوبات فرضت على العراق نتيجة لذلك 

الغزو..
ويواجه العراق منذ عام 2003 أزمات اقتصادية مستعصية الواحدة 
تلو األخرى، األمر الذي أدى إىل تدهور اقتصاده إىل مستويات دنيا، 
كورونا  وباء  بتداعيات  ومرورًا  الداعشي  اإلرهاب  على  فاحلرب 
جائت  متدنية،  مستويات  اىل  النفط  أسعار  واخنفاض  العاملي، 
السياسة  عن  ناهيك  االقتصاد،  على  سلبية  بنتائج  الظروف  تلك 
الواردات النفطية مما جعله اقتصادًا  االقتصادية اليت تعتمد على 
ريعيًا وغري منتج، حتى باتت املوازنات السنوية تواجه عجزًا مستمرًا 

ال ميكن تالفيه دون الديون اخلارجية والداخلية..
النفقات  شكلت  اليت   ،2021 عام  موازنة  املثال،  سبيل  فعلى 
التشغيلية فيها حنو 73% من قيمة املوازنة االفرتاضية، ومبعرفة أن 
الواردات بلغت 101 تريليون دينار عراقي -حوالي 69 مليار دوالر-، 
ما يعين أن 90% من واردات العراق يتمُّ توزيعها على الرواتب ونفقات 
مع  وبالتالي  هلا..  التابعة  والشركات  املؤسسات  لتشغيل  الوزارات 
النفط،  القطاع اخلاص، بسبب االعتماد على  لنمو  الفرص  غياب 
وعدم استقرار الوضع األمين، حتول القطاع اخلاص إىل تابع للقطاع 
من  إنفاقه  يتم  ما  على  يعتمد  اخلاص  القطاع  أن  مبعنى  العام، 
أو  االستهالكية  للسلع  شراء  من  فيه  العام  القطاع  موّظفي  قبل 
الذي يقق  الوحيد  ُيعترَب اجملال  الذي  املطاعم،  اإلنفاق يف قطاع 
التخطيط، هناك  وزارة  لتقرير  فوفًقا  العام،  بالقطاع  منوًّا مقارنة 
23,71٨ منشأة تندرج حتت نوع املطاعم واملنشآت الغذائية، أو تلك 
املنشآت  من   %65 يشّكل  مبا  الغذائية،  بالصناعات  اليت ختتص 

املوجودة يف العراق، ويعمل فيها ما يقارب الـ 2 مليون شخص.

السياسة االقتصادية يف 
العراق تعتمد على الواردات 
النفطية مما جعله اقتصادًا 

ريعيًا وغري منتج، حتى 
باتت املوازنات السنوية 

تواجه عجزًا مستمرًا ال يمكن 
تالفيه دون الديون الخارجية 

والداخلية..
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 2003 عام  منذ  املّتبعة  الكارثية  السياسات  إن 
أّدت إىل صناعة اقتصاد ريعي مشوَّه، يعتمُد على 
النفط ويتأرجح حوله بشكل كّلي بنسبة %96، 
ورغم ارتفاع الواردات النفطية يف اآلونة األخرية، 
هشاشة  كشفت  كورونا  فريوس  أزمة  أن  إال 
اجلانبية  اآلثار  وأظهرت  العراقي،  االقتصاد 
السّيئة لضعف القطاعات األخرى اليت ميكن أن 
تغرّي حال االقتصاد بشكل حموري ومنها القطاع 
الزراعي والغذائي، حيث شهد العراق خالل عام 

2020 أسوأ معدل للنمو منذ عام 2003.
يقول اخلبري االقتصادي وائل منصور، إن حتقيق 
وحتسني  العمل،  فرص  وخلق  املستدام،  النمو 
تتطلب عدة عوامل،  للعراقيني  املعيشة  مستويات 
منها حتقيق السالم واالستقرار، وتقليل االعتماد 

على النفط، وهيمنة الدولة لصاحل املزيد من مشاركة القطاع 
وإدارة  اإلقليمي،  التكامل  وزيادة  السوق،  املوجهة حنو  اخلاص 
صاحلة  األهداف  هذه  تظل  بينما  النفط  لعائدات  أفضل  عامة 
إليها من قبل  للوصول  املتتالية  من منظور تقين، فإن احملاوالت 
احلكومة واجلهات املاحنة أثبتت أنها بعيدة املنال إىل حّد كبري، 
كما يقول أحد تقارير البنك الدولي الذي يوعز السبب إىل أن 
إطار سياسي  العراق قد متَّ تصميمها خارج  برامج اإلصالح يف 

قوي.
يف هذا الصدد، تعيد احلكومة تركيز جمموعتها الواسعة من 
اإلعانات على مناطق ضمن سلسلة القيمة الغذائية الزراعية حيث 
تشتد احلاجة إليها، على سبيل املثال أفاد البنك الدولي وبرنامج 
الدولي  والصندوق  والزراعة  األغذية  ومنظمة  العاملي  األغذية 
للتنمية الزراعية أن نظام »احلصة التموينية العام« قد متَّ ختفيضه 
بالفعل إىل أقل من 4 عناصر، مع تأخري التوزيع، كما متَّ حتويل 
أجزاء من امليزانية الضخمة البالغة 1,43 مليار دوالر يف إطار وزارة 
التجارة، إىل دعم البذور املستهَدفة يف إطار وزارة الزراعة. هذه 
اخلطوة هي عالمة على تطور نظام الدعم احلالي، حيث إنه يعيد 
التوجيه إىل حيث تشتد احلاجة إليه، وإن كان ذلك حتت ضغط 

األزمة املالية احلالية.
الدولة  دعم  حتويل  يف  هذا  سيساعد  الطويل،  املدى  على 
العراقية إىل خمطط أكثر كفاءة واستهداًفا، وتقليل مشاركة 
الدولة،  وميزانية  احلكومي  الدعم  على  واعتمادها  احلكومة 
وفتح قطاع الزراعة أمام املنافسة القائمة على السوق، وال سيما 
من  مشكلَتني  حلّل  هائلة  إمكانات  ميلك  الزراعة  قطاع  أن 
املشكالت امللّحة يف العراق: خلق فرص العمل وإشراك القطاع 
فبحسب  احلكومة،  قدرات  تتجاوزان  مهّمتان  وهما  اخلاص، 
أحدث مذكرة اقتصادية أصدرها البنك الدولي -ورقة اإلصالح 
ر أن قطاع األغذية الزراعية ميكن أن  االقتصادي للعراق-، يقدَّ
خيلق 23,3٨2 مشروًعا صغرًيا يف بيئة عالية النمو، مضيًفا أكثر 

من 120 ألف وظيفة جديدة حبلول عام 2030.
إىل  باإلضافة  والطماطم،  الدواجن  على  الرتكيز  خالل  ومن 
األولويات احلالية لسالسل القمح والشعري، خلصت دراسة البنك 
الدولي إىل أن العراق ميكن أن يقِّق ميزة تنافسية إذا استخدم 
ذلك  ويشمل  املؤسسية،  واإلصالحات  السياسات  من  مزجًيا 
عات على طول سلسلة القيمة  استثمارات البنية التحتية يف التجمُّ

وتسخري قوة الرقمنة.
الزراعية أيًضا جزًءا من االقتصاد كان القطاع  وُتعترب األغذية 

اخلاص على استعداد 
لالستثمار  تارخييًّا 
من  جيعل  ما  فيه، 
البقاء  حتى  املمكن 
احلياة  قيد  على 
حكومي  دعم  دون 
تسّببت  وقد  كبري، 
النفط  أسعار  صدمة 
اليت   ،2014 عام 

يف  الرئيسية،  العراق  حمافظات  يف  »داعش«  ل  توغُّ مع  تزامنت 
كارثة يف القطاع الزراعي، فبني عاَمي 2014 و2017، اخنفض 
حوالي  إىل  دوالر  مليار   15 حوالي  من  العراقي  الزراعي  اإلنتاج 
7,6 مليار دوالر، وهو ما ميثل اخنفاًضا بنسبة 50% تقريًبا بسبب 

التحديات األمنية.
يف هذا السياق، يتوقع البنك الدولي أن الناتج احمللي اإلمجالي 
الزراعي ميكن أن ينمو إىل 30 مليار دوالر على مدى السنوات 
الـ 20 القادمة، وهذا من شأنه أن جيعل الزراعة ركيزًة أساسية 
لالقتصاد العراقي، باإلضافة إىل دورها احلاسم يف االستقرار بعد 

الصراع والتماُسك االجتماعي يف املناطق الريفية بالعراق.
العراق والحرب الروسية - األوكرانية

قد ال تكون تداعيات احلرب الروسية مع أوكرانيا مباشرة على 
العراق، إال أن ارتباط النظام االقتصادي العاملي ببعضه جيعل من 

الصعوبة مبكان أن تكون أي دولة مبنأى عما يدث.
ويعّد العراق من أكرب دول العامل اليت ترعى نظاما غذائيا وطنيا 
من خالل توزيع املواد الغذائية، ال سيما الدقيق، على السكان 
منذ تسعينيات القرن املاضي ضمن ما يعرف بالبطاقة التموينية 
الشهرية، إذ يوزع العراق شهريا الدقيق على املواطنني مبا يعادل 
يقق  لن  العراق  وألن  مواطن،  لكل  شهريا  كيلوغرامات   9
االكتفاء الذاتي من زراعة القمح، بسبب اجلفاف وقلة األمطار، 

فإنه يستورده من دول عدة.
وتوقعت وزارة الزراعة العراقية الشهر املاضي أن يبلغ إنتاج القمح 
املوسم  من  أقل  وهو  احلالي،  املوسم  يف  طن  ماليني   3 احمللي 
السابق، والسبب تقليص اخلطة الزراعية الشتوية مبقدار النصف.

ويعّد العراق مستوردا رئيسا للحبوب يف الشرق األوسط، إذ يتطلب 
االستهالك احمللي بني 4,5 إىل 5 ماليني طن سنويا لالستهالك 

احمللي وهو ما يضطره إىل االسترياد اخلارجي.
ورغم أن العراق ال يستورد القمح من أوكرانيا أو روسيا، فإن 
احلرب بني البلدين ستؤثر بكل تأكيد على أسعاره عامليا مع 

بالرغم من أن العراق ال 
يستورد القمح من أوكرانيا 

أو روسيا، فإن الحرب 
بني البلدين ستؤثر بكل 
تأكيد على أسعاره عامليا 

مع استحواذ كل من روسيا 
وأوكرانيا على ٢٥٪ من 

اإلنتاج العاملي 
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من   %25 على  وأوكرانيا  روسيا  من  استحواذ كل 
اإلنتاج العاملي وفق آخر اإلحصائيات.

عبد  الدكتور  االقتصاد  أستاذ  يقول  ذلك،  وإزاء 
على  االقتصادي  الضرر  أن  املشهداني  الرمحن 
الروسية األوكرانية سيكون  نتيجة احلرب  العراق 
يتعلق  ما  العراق يف  مباشر، لكنه سيؤثر على  غري 

باسترياد القمح واحلبوب بصورة عامة.
وأضاف املشهداني أن أسعار احلبوب شهدت ارتفاعا 
واحلرائق  اجلفاف  نتيجة  املاضي  العام  منذ  كبريا 
اجلديد  املتغري  عن  فضال  العاملية،  اإلنتاجية  وقلة 
من  سريفع  »الذي  األوكرانية  الروسية  احلرب  يف 

األسعار بشكل مؤكد«.
ويف ما يتعلق باسترياد العراق للقمح، أوضح املشهداني  
أنه على الرغم من أن العراق مل يتعاقد مع روسيا أو 

أوكرانيا السترياد القمح، وأن الواردات العراقية من هذا احملصول 
غالبا ما تكون من كندا وأسرتاليا والواليات املتحدة، فإن احلرب 
ستزيد الطلب على القمح عامليا نتيجة اجتاه دول أخرى هلذه الدول 
اليت يستورد منها العراق، وذلك سيؤدي على األغلب إىل رفع أسعار 

القمح عامليا.
واشارت العديد من التقارير العاملية اىل ارتفاع اسعار الغذاء بنسبة 
 % 24 يرافق ذلك االرتفاع صعود اسعار الوقود مما يضيف تكاليف 
الربي  النقل  أجور  كارتفاع  النسبة  تلك  تفاقم  يف  تساهم  أخرى 
ذلك  من  أعلى  نسب  نرى  أن  املرجح  من  لذلك  واجلوي  والبحري 
أغلب  لسد  االسترياد  على  يعتمد  العراق  والن  العاملي  التضخم 
احلاجات احمللية يف سلة املستهلك فقد تعرض النسياب مستويات 
متفاوتة من التضخم املستورد اىل البالد رافق تلك املستويات تقليل 
قيمة الدينار امام الدوالر لتصاب الدخول احلقيقية لألفراد بعجز 
املمكن  من  كان  اليت  واخلدمات  السلع  نفس  تأمني  يف  وفارق 
شراؤها بنفس تلك الدخول وبالتماشي مع ارتفاع سعر النفط واليت 
والعقوبات  الروسية  احلرب  ظل  يف  الصعود  يف  تستمر  أن  يرجح 
احلكومة  أمام  فإن  بالطاقة  أوربا  مزودي  أكرب  على  املفروضة 
العراقية فرصة ساحنة ملعاجلة اثار تغيري سعر الصرف وإعادة الروح 
إىل االقتصاد احمللي واالسراع باقرار الورقة املقرتحة لوزير املالية 

واليت خصصت ملعاجلة الضرر الذي حلق بالطبقة الفقرية
تضخم  احلالي  والتضخم  ثابت  صرف  سعر  يعتمد  العراق  وألن 
أو  احلكومي  سواء  االنفاق  زيادة  من  خشية  فالتوجد  مستورد 

الفردي على السلع النهائية..
الغاز الطبيعي والطاقة

وال تقف تأثريات احلرب الروسية األوكرانية عند القمح، فأسعار 
النفط والغاز الطبيعي شهدت قفزة كبرية نتيجة احلرب الروسية 

األوكرانية واعتماد أوروبا على الغاز الروسي بنسبة كبرية.
ويف هذا الصدد، العراق يستورد الغاز من إيران، وأن ارتفاع أسعاره 
يف العراق سيعتمد على نوع وطبيعة العقود املوقعة بني بغداد وإيران 

وإذا كانت قد حددت األسعار سابقا وملدة زمنية طويلة أم ال؟.
الروسية  الطاقة، فاحلرب  العراق يف جمال  به  عامل آخر سيتأثر 
العراق  النفط وهو ما سيخدم  ارتفاع أسعار  األوكرانية أدت إىل 
يستورد  العراق  أن  يف  يكمن  قد  الضرر  أن  إال  مصدرا،  كونه 
مشتقات نفطية مبا يقدر بـ12 مليون لرت يوميا، وهو ما سيزيد من 

التكلفة املفروضة على العراق يف هذا اجلانب.
بوجود  تتمثل  الشأن  هذا  يف  األخرى  املتعلقات  من  وهناك كثري 
شركات نفط روسية عاملة يف العراق، قد ُتفرض عقوبات دولية 

ماهية  ُتعلم  ال  عليها 
آلية تسديدها أو ما قد 
يرتتب عليها، وهذا قد 
الدفع  نظام  إىل  يقود 
النقدي،  بالكاش 
مشكلة  عن  فضال 
يف  تتمثل  أخرى 
هذه  انسحاب  احتمال 
النفطية  الشركات 

الروسية من العراق نتيجة الضغط الدولي.
وتتعدد اآلراء يف ما يتعلق بالضرر الذي قد حتدثه األزمة األوكرانية، 
اخلبري االقتصادي مظهر حممد صاحل من جانبه يرى أنه يف حال 
ال  قادمة  عاملية  طاقة  أزمة  فإن  أوكرانيا،  يف  احلرب  استمرت 
حمالة، إال أن العراق باعتباره بلدا مصدرا للنفط، فإن ذلك يبدو 
عامال إجيابيا من خالل زيادة إيراداته من مبيعات النفط مع وجود 

أعباء اقتصادية أخرى.
ويرى صاحل أن هناك ارتفاعا كبريا يف أسعار املواد الغذائية عامليا 
وهو ما سيؤثر على العراق، مبّينا أن الدولة العراقية منتبهة هلذا 
الغذاء  العامل األبرز يف أزمة  القمح سيكون  الوضع املربك، وأن 
العاملية اليت بدأت العام املاضي وهو ما سيؤثر سلبيا على العراق من 

خالل استرياده ٨0% من احتياجاته الغذائية.
العراق سيكون يف  أن  يعتقد صاحل  الصعبة،  املعادلة  ورغم هذه 
نقطة تعادل اقتصادية، من خالل ارتفاع أسعار النفط الذي يصّدره 
الغذائية عامليا؛ وبهذا سيكون الضرر يف  املواد  ارتفاع أسعار  مع 

العراق أقل من الدول األخرى غري املصدرة للنفط.
ويرى مراقبون للوضع الراهن أن أقرب احللول وأجنعها خالل هذه 

الفرتة القصرية:-
1.زيادة رواتب املتقاعدين والرعاية االجتماعية بنفس نسبة الزيادة 

بالتضخم.
2.اإلسراع بتوزيع أراضي مبادرة داري .

التموينية  احلصة  توزيع  ومتابعة  التجارة  وزارة  مع  3.التنسيق 
وخصوصا خالل شهر رمضان.

4.منح املوظفني املدنيني من الدرجات السادسة فما دون زيادة يف 
الراتب بنصف مقدار الزيادة يف مستويات التضخم.

إعفاء  وضرورة  النفطية  غري  اإليرادات  حتصيل  على  5.الرتكيز 
بعض البضائع االستهالكية من التعرفة.

يرى مراقبون ان العراق 
سيكون يف نقطة تعادل 

اقتصادية، من خالل ارتفاع 
أسعار النفط الذي يصدّره 

مع ارتفاع أسعار املواد 
الغذائية عامليا؛ وبهذا سيكون 
الضرر أقل من الدول األخرى 

غري املصدرة للنفط.
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إعداد:
احمد الكعبي

  الرادود حممد القلعاوي للوالية:
تعرضت لالعتقال والتهديد  والوعيد يف أصعب 

الظروف يف العراق.

اخلطيب الشيخ حيدر املوىل للوالية: 
مجال الصوت والبنية العلمية والقراءة املتواصلة 

تصنع خطيبًا ناجحًا

من شهداء املنرب الحسيني
الشيخ جواد الهاللي 
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الخطيب الشيخ حيدر املوىل 
 للوالية: جمال الصوت والبنية 

العلمية والقراءة املتواصلة تصنع 
خطيبًا ناجحا

)عليه السالم( سائاًل اهلل تعاىل أن يوفقين خلدمتكم 
وخدمة كادر اجمللة الكرمية.

القربة  هو  احلسينية  اخلطابة  ممارسة  إىل  الداعي 
املطلقة، حيث كنت أعيش يف بداية حياتي يف حالة 
اختيار صعبة خاصة يف ظل أجواء سادت يف بالدنا ما 
بني الفسق والفجور واحلالة اإلميانية اليت برزت يف 
تلك املرحلة إضافة إىل التشجيع الذي كان ييطين 
به بعض اإلخوة واألهل، حيث كنت أملك تلك اخلامة 
الصوتية اليت أهلتين وخولتين أن أصل إىل ما أنا عليه 
اآلن، وهذان السببان رئيسان يف اختياري هلذا الدين 
)عليهم  البيت  أهل  امتدحها  اليت  والطريقة  الشريف 
السالم( والعمر الصغري الذي ابتدأت فيه اعتالء املنرب 
اخلطباء  على  احلكم  من  ميكنين  مل  احلسيين 
البارزين أو تقييمهم، فقد كان مساعي ألي ناٍع صوته 

حيدر  الشيخ  صوت  مع  موعد  )الوالية(  جمللة  كان 
املوىل من مجهورية لبنان، طرحنا عليه بعض األسئلة 
اليت هلا عالقة باخلطابة وفنونها وأسلوبه املنفرد دون 
غريه من زمالئه اخلطباء الكرام فكان هذا اللقاء.

ما الذي أخذكم إىل ممارسة اخلطابة، وهل ملست 
إليها؟ وإىل من  فراغا  يف جمال اخلطابة ما دفعك 
يقتبس  كي  مناذج  من  احلسيين  اخلطيب  يتطلع 
منها يف أدائه كخطيب ؟ وشخصيًا مبن تأثرمت من 

اخلطباء؟
بسم اهلل الرمحن الرحيم وبه نستعني والصالة والسالم 
عليهم  اهلل  صلوات  الطيبني  وآله  األمني  رسوله  على 
وبعد يشرفين أن أكون يف رحاب جملة الوالية الغراء 
املؤمنني  أمري  وسيدي  موالي  حرم  من  تصدر  اليت 

و)خطب  السبايا(  و)مسري  واملعراج(  )اإلسراء  اخلطب  تلك  ومن  العراق،  ومنها  اإلسالمية  البلدان  يف  خطب  بعدة  اشتهر   
املعصومØ()عليهم السالم( وخطبة اإلمام السجاد )عليه السالم( والسيدة زينب )عليها  السالم( فضاًل عن §السه احلسينية 

املباركة يف لبنان وسوريا والعراق وإيران ولندن وغريها.
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مطمÒ��ن  حقيق��ة  اكتش��فت 
إليه��ا كلي��ًا أن املن��ب احلس��يين 
ه��و القاس��م املش��رتك ب��Ø أطياف 
ا-تمع، باختالف مش��اربهم وهو 
تش��دون  م��الذ يف ب��الد الغربة́ 
و™تمع��ون للق��اء به واالس��تماع 

والل��وã إليه

اخلطاب��ة تض��م أبع��ادًا ع��دة 
تتعلق برتكيبة اإلنس��ان ففيها 
البعد العاطفي وهو ما ميتلكه 
ط��ر}  خ��الل  م��ن  اخلطي��ب 
املصائ��ب، والبع��د العقل��ي م��ن 
خالل طر} املوضوع واالجتماعي 

يتعل��ق úياته��م اليومي��ة.

وال  احلالة  عليه يف هذه  للخوف  قوية، ال جمال 
خيلو األمر من بعض األمور اليت جيهلها وتلك يعمل 
احلسيين  املنرب  خطباء  فمعظم  باملتابعة،  عليها 
من  أنفسهم  بتأهيل  قاموا  واملعروفني  البارزين 
خالل املتابعة ومرافقة من سبقهم من خطباء املنرب 
)األساتذة( ولكن يف زمننا هذا، أصبحت املؤونة 
أو  الكتب  بإمكانه شراء  أراد  أوفر فكل من 
األشرطة املسجلة لرموز اخلطباء وبالتالي حفظها 
وتردديها بسهولة، فلذلك ال بد أن يكون هناك 
معاهد ومؤسسات لتخريج اخلطباء، وهلذا الغرض 
لبنان  املعهد وهو األول من نوعه يف  أنشأنا هذا 
احلوزوية  الدراسة  مقدمات  مجيع  يشمل  الذي 
والفقه  النحو  حتى يكون اخلطيب متمكنًا يف 
ليكون  سنوات  ثالث  خالل  ونؤهله  واحلديث 
قادرًا على انتقاء األحاديث والقصص وما شجعنا 
تتميز  اليت  الطالب  من  الكبرية  اجملموعة  هو 
للتعلم   الكبرية  والقابلية  أواًل  اجلميل  بالصوت 
ثانيًا حيث نعمل خالل ثالث سنوات على إعداد 
اخلطيب لكي يكون أهاًل الرتقاء املنرب احلسيين 

خالفًا ملا نراه اآلن على ما يعرض ونستمع إليه.

مجيل وأسلوبه حمرتم ورائع كنت أجنذب اليه.
اخلطباء  من  غريه  إىل  دائمًا  يتطلع  اخلطيب 
الذي ينجذب إليهم الناس، البد أن جتتمع هاتان 
تأثرت  فقد  إليه،  أجنذب  لكي  فيه  اخلصلتان 
اهلل(  )رمحه  الكاشي  الوهاب  عبد  بالشيخ 
اللبنانية  الساحة  على  تقريبًا  الوحيد  وهو كان 
بالناعي  تأثرت  الدينية  دراسيت  خالل  قم  ويف 
اخلطيب الشيخ هادي الكربالئي والسيد جاسم 
من  وهو  النورجاوي  قاسم  والسيد  الطويرجاوي 
أعد  بعد مل  ما  ويف  املميزين،  الشعبني  اخلطباء 
أسلك  أخذت  فقد  خطيب  بأي  كاماًل  أتأثر 
الطريق الذي أراه مناسبًا لي ويف خطاباتي أمام 

اجلمهور الذي أقرأ له.
املنابر  اليت استفدت منها خالل  التجربة  ما هي 
عالقة  وماهي  خمتلفة،  دول  يف  ارتقيتها  اليت 
اخلطابة بنوع املستمع واجملتمع ؟ وهل تعتقد أنه 
البد للخطابة يف البلدان غري اإلسالمية من إعداد 

خاص؟ 
املنرب  أن  كليًا  إليها  مطمئن  حقيقة  اكتشفت 
أطياف  بني  املشرتك  القاسم  هو  احلسيين 
بالد  يف  مالذ  وهو  مشاربهم  باختالف  اجملتمع، 
أن  تكتشف  اخلارج  يف  خربتي  وحبكم  الغربة 
اخلطيب واملنرب هو ملجأهم يتحشدون وجيتمعون 
للقاء به واالستماع واجللوس إليه، اخلطابة تضم 
البعد  ففيها  اإلنسان  برتكيبة  تتعلق  عدة  أبعادًا 
خالل  من  اخلطيب  ميتلكه  ما  وهو  العاطفي 
طرح  خالل  من  العقلي  والبعد  املصائب،  طرح 
املوضوع واالجتماعي يتعلق حبياتهم اليومية، فعلى 
اخلطيب أن يكون جيدًا يف عالقته مع أصناف 
اجملتمع املختلفة حيث يستطيع أن يالمس عقول 

وقلوب كل أصناف اجملتمع.
نعم اخلطيب يف الدول غري اإلسالمية يتاج إىل 
مغايرًا  يكون  أن  يعين  ال  لكن  خاص  إعداد 
أجواء  على  مطلعًا  يكون  أن  بد  ال  عندنا،  ملا 
مبا  فيها  والتفكري  احلياة  ومناهج  البلدان  تلك 
يتعلق بعنصر الشباب ومشاكلهم وهموم شبابهم 
تطرح  اليت  املشاكل  لتلك  حلول  على  والوقوف 
أن  الثقات  من  ينقل  اخلطيب، وكما  ذلك  أمام 
اهلل( كان  )رمحه  الكعيب  الزهراء  عبد  الشيخ 
طرح  فقط  ليس  اجتماعيًا،  ومصلحًا  خطيبًا 
إىل  النزول  وإمنا  احلسيين  املنرب  على  نظريات 
اجملتمع واالستماع إليه وحل ما تستطيع حله واهلل 

املوفق ملا فيه اخلري والصالح.
وحده كي  اخلطيب  يرتك  هل  وفق جتربتكم، 
خيتار طريق اخلطابة أم املطلوب أن  يعد للمنرب 
مع  املوىل  الشيخ  وهل مساحة  إعدادًا؟  احلسيين 
يعهد  من  وإىل  للخطابة؟  كلية  أو  معهد  إنشاء 

بهذه الكلية؟
إذا كان اخلطيب جمدًا ومثابرًا وذا بنية علمية 
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حوار: أمحد الكع8

 الرادود محمد القلعاوي للوالية:

 تعرضت لالعتقال والتهديد  يف أصعب الظروف 
يف العراق ...

العنزي وعرفت )القلعاوي(  العظيمي احلميدي 
نسبة إىل قلعة سكر يف حمافظة ذي قار اليت 
وترعرعت  ونشأت  19٨2م،  عام  فيها  ولدت 
عرفت  اليت  وأهلي  عشريتي  دواوين  ربوع  يف 
ودماثة  الضيف  وإكرام  والشرف  باألصالة 

األخالق. 

حممد  املريزا  جناب  بكم  نرحب  البدء  يف 
القلعاوي على صفحات جملة الوالية الغراء.. 

بياناته الشخصية؟ 
موسى  بن  عبد  بن  راهي  الشيخ  بن  حممد 

 برز يف الساحة الحسينية يف زمن النظام السابق وشاركهم مجالسهم، من خــــــــــــالل 
مؤهالته الصوتية والشخصية، فضال عن نشأته يف منزل ال يبارح ذكر اإلمام الحسني 
)عليه السالم( بكرة وأصياًل، أخذ يسبق والده بالقراءة واألدعية واملديح والرثاء للسادة 
النجباء أهل الرحمة )عليهم السالم( إنه ضيف عددنا الرادود محمد القلعاوي  لنكون على 

اطالع بسريته اإلنشادية الحسينية فكان هذا اللقاء..



alwelayh.com
35

تأث��رت من خالل االس��تماع 
اىل الرتاث احلس��يين باملرحوم 
احلاج محزة الزغري والش��يخ 
وطن النجفي ومن املعاصرين 
بامل��ال جلي��ل الكربالئ��ي 
واحل��اج أب��ي بش��ري النجف��ي 

)دام توفيقهم��ا(

دع��وات  مس��توى  عل��ى 
اخل��ارج بع��د س��قوط النظام 
البعث��ي 2003م كان��ت أول 
الكوي��ت  مش��اركاتي يف 
وبعده��ا ق��رأت يف البحري��ن 
ثم يف اإلم��ارات بعدها قرأت 
يف حس��ينية اإلم��ام اخلوئ��ي 

يف لن��دن..

تعرض��ت إىل ع��دة اعتق��االت 
وتهدي��دات م��ن قب��ل أزالم 
النظام الصدامي الغاش��م منها 
الناصري��ة  يف  1998م  ع��ام 

وبغ��داد 2000م.

املشاركات  هذه  بعد  الصائغ،  علي  احلاج 
لي  وجهت  السالم(  )عليه  احلسني  خدمة  يف 
دعوة إىل لندن )بريطانيا( ألربع سنوات متتالية 
سوريا  إىل  بعدها  اخلوئي  اإلمام  حسينية  يف 

)الشام( وإيران فضاًل عن جمالس العراق.

وتأثرت  معهم  تعاملت  الذين  الشعراء  أبرز 
بقصائدهم؟

من أبرز الشعراء الكرام الذين تعاملت معهم 
سعيد  سيد  القلعاوي،  ماضي  أمحد  األستاذ 
سيد  الشويلي،  وسام  سعودي،  هيثم  الصايف، 
الطالقاني،  قحطان  سيد  الياسري،  حاضر 
سيد  اخلفاجي،  علي  األخرس،  مهدي  احلاج 
حكيم الغاليب، مقداد اهلمداني، فؤاد املوالي، 
من  السقاي  علي  احملنة،  اخلالق  عبد  سيد 
العبودي،  جعفر  أبو  بارون،  مهدي  الكويت، 
واألستاذ علي طمة الكربالئي وعذرًا لإلخوة 

الذين مل أذكر أمساءهم سهوًا.

هل أنشدت يف االستوديو وماهي أبرز أعمالك؟ 
استحسان  ونلت  االستوديو  قرأت يف  فقد  نعم 
احلسينية  القصائد  تلك  بعض  وبث  اجلمهور 
منها )آدم ونوح( 2006م، و)من جيي الليل( عام 
2007م، )حضر الطف( عام 200٨م، )جمنون( 
عام 2010م، )إىل ولدي( عام 2011م و)شعرية 

السماء( عام 2012م.

هل تعرضت إىل مضايقات و اعتقاالت السلطة 
البعثية الغامشة آنذاك؟ 

وتهديدات  اعتقاالت  عدة  إىل  تعرضت  نعم 
منها  الغاشم  الصدامي  النظام  أزالم  قبل  من 
غالب  احلاج  )مأمت  الناصرية  يف  199٨م  عام 
الزهريي( وممن اعتقل معي املال بكر القلعاوي 
واملال حسن القلعاوي، واعتقلت يف بغداد عام 
2000م )دائرة أمن الكاظمية ( وبعد الوساطة 

ودفع األموال والتعهدات فرج عين. 
يف ختام اللقاء نشكر املريزا حممد القلعاوي 

على إتاحة الفرصة للقاء به واحلديث معه.
وأنا بدوري أشكر اإلخوة الكرام كادر جملة 
الوالية الغراء إلتاحة الفرصة احلسينية ألكون 

يف خدمتهم وخدمة القراء الكرام.

كيف  احلسيين  املنرب  خدمة  يف  التشرف 
كانت البداية؟ 

احلسني  اإلمام  رثاء  أمسع  وأنا  الصغر  منذ   
أحد  هو  والدي  ألن  دارنا  يف  السالم(  )عليه 
خدام املنرب احلسيين وهو معروف يف مناطقنا 
خادم املنرب الشيخ راهي الذي كان وما يزال 
بعد  السالم(،  )عليهم  البيت  أهل  خدمة  يف 
شهادة  على  حصلت  الرمسية  الدراسة  مشوار 
خدمة  إىل  توجهت  األدبي-  -الفرع  االعدادية 
املنرب احلسيين مع والدي يف اجملالس األسبوعية 
يف مضايف العشائر والوجهاء، وكذلك قراءة 
أهل  عن  املروية  واملناجاة  والزيارات  األدعية 
مع  للقراءة  وفقت  السالم( حتى  )عليهم  البيت 
املرحوم  السالم(  )عليه  احلسني  اإلمام  ناعي 
املشوار  ساندني يف  وقد  العيسى،  علي  احلاج 

احلسيين احلاج فاحل مهيدي وسعد جهيد.

ال بد أن تأثرت يف بدايتك بأداء أحد رموز املنرب 
احلسيين؟

 تأثرت من خالل االستماع اىل الرتاث احلسيين 
وطن  والشيخ  الزغري  محزة  احلاج  باملرحوم 
النجفي، ومن املعاصرين باملال جليل الكربالئي 

واحلاج أبي بشري النجفي )دام توفيقهما(.

)عليه  احلسني  عزاء  يف  واملشاركة  القراءة 
للمنشد  يضيف  خمتلفة  أماكن  يف  السالم( 

والرادود جتربة كبرية؟
السيد  الشاعر  قبل  من  الشطرة  إىل  دعيت 
ديوانية  يف  1996م  عام  الطالقاني  قحطان 
السادة آل محد، ثم دعيت اىل النجف األشرف 
عام 1997م عند ديوانية احلاج سعد العبساوي 
199٨م  عام  املقدسة  كربالء  ويف  النجفي 
املعروف  احلداد  جواد  احلاج  املرحوم  ديوانية 

بشبيه دور )الشمر( يف كربالء املقدسة.
بعد  العراق  خارج  الدعوات  مستوى  على  أما 
2003م  عام  العراق  يف  البعث  حكم  سقوط 
)حسينية  الكويت  يف  املشاركة  بدأت 
2004م،  عام  السالم((  )عليه  الكاظم  اإلمام 
والبحرين عام 2005م مآمت القصاب و 2006م 
)الشارقة  اإلمارات  إىل  ثم  مجرة  بين  مآمت 
-دبي - أبو ظيب( يف حسينية الزهراء )عليها 
السالم( واحلسينية الكربالئية - دبي- ومآمت 
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       هو اخلطيب الشهيد الشيخ جواد ابن اخلطيب الكبري 
املعروف الشيخ عبد احلميد بن إبراهيم بن حسني اهلاللي 
نسبة إىل قبيلة بين هالل بن عامر بن صعصة من القبائل 
العدنانية املعروفة يف اجلزيرة العربية ويف احلجاز خاصة.
انتقل بعض أفرادها إىل املنطقة الشرقية وسكنوا اإلحساء 

واشتهروا يف منطقة اهلفهوف منها.
وولده  إخوته  مع  املرحوم حسني  العثماني هاجر  العهد  أواخر  ويف 
يف  واستقروا  البصرة  مدينة  إىل  جواد(  )الشيخ  الشهيد  جد  إبراهيم 

قضاء الزبري.
أسرته  أحضان  يف  وتربى  1934م  عام  البصرة  يف  اهلاللي  الشهيد  ولد 
الكرمية اليت عرفت بوالئها وخدمتها للنيب وآله )عليهم الصالة والسالم( 

ناشئًا على يد والده اخلطيب املعروف.
والده  مع  1946م  عام  األشرف  النجف  إىل  اإلبتدائية  دراسته  أثناء  انتقل 
وباقي أفراد أسرته، وقد تتلمذ على يد والده وأخيه اخلطيب األستاذ الشيخ جواد 
اهلاللي يف اخلطابة آخذا منهما مبادئها، مستفيدًا من أجواء اجملالس العامرة بالعلم 
مدة  السالم( وكما حضر  )عليه  اإلمام علي  املؤمنني  أمري  واخلطابة جوار  واألدب 
إقامته يف النجف على عدة علماء أفاضل منهم العالمة السيد أمحد النحوي اإلحسائي والشيخ 
حممد احلرز من علماء سوق الشيوخ، وعلى الشيخ حممد العطية اإلحسائي مستفيدًا منهم 

يف دروس العربية والفقه والتفسري وغريها.
بعدها انتقل إىل قضاء الكوفة واستقر بها وأخذ ميارس نشاطه اخلطابي والتبليغي فيها 

ويسافر إىل البصرة وغريها للخطابة يف موامسها يف حمرم وغريه.
أخذ يتجول يف املدن والقرى لغرض القراءة والتبليغ وتوجيه الناس إىل طاعة اهلل ورسوله أهل 

البيت )عليهم الصالة السالم( وااللتزام بتعاليم دينهم وااللتفاف حول علمائهم األعالم.
أوذي الشهيد اهلاللي من قبل جالوزة البعث الصدامي وشدد عليه ملرات عدة، وهدد بالقتل 
إن عاد للخطابة يف أي مكان، قرأ يف مدينة الفاو من مناطق البصرة وكان من حاضري 
جملسه مدير آمن املنطقة وهو من النواصب املتعصبني وكان موضوع اهلاللي عن أفضلية 
أمري املؤمنني علي )عليه السالم( على غريه باألدلة العقلية والنقلية مما أثار حفيظة املسؤول 
املذكور وناقش اهلاللي بتشدد وتعصب وأمر باعتقال اهلاللي لكن أهل املنطقة وقفوا جبانب 

اهلاللي فاضطره إىل إطالق سراحه.
دعي إىل جملس عام 19٨9م وكانت اجملالس خمتصرة آنذاك يف البيوتات، نقل يف سيارة إىل 
مديرية اآلمن وسقي السم ومل ميهله إال قلياًل حتى أثر يف بدنه تأثريًا بالغًا فاستشهد مسمومًا 

مظلومًا يف اخلامس من شوال 1409هــ - 19٨9م.

من شهداء املنرب الحسيني

الشيخ جواد الهاللي 
١٩٣٤- ١٩٨٩م 
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صبـــرًا و غاشى هلم قلبـــــــــك انفجعا 
إن كــــــــان ذنب هلا مـــــن أجله قتلت 

                يــــــوم الطفوف فما ذنب الذي رضعا 
لو أن صبــرك يا بـــــــــن املرسلني على 

               متون أجبلها العظمى هـــــــــوت فزعا 
كم نادب لك يف الدنيــــــــــا ونادبــــــة

              تدعو وناع له قلب اهلدى جزعــــــــا
ينعى دمــــــاًء أريقت منكموا وهلــــــا

مــا قمت منتظبا غضبــــــــا ومدرعا 
أعيذك مسعك أن يتله صمـــــــــــــــم

أمـــــــــا لواعية الناعني قد مسعــــــــا
فكم لكم يف مسا اهليجاء من قمر 

بالطف غــاب بظل البيض ما طلعا
ونادبات بدت من خدرها وعلى

الرؤوس منها تــــراب الذل قد وقعا 

واالستقامة  األخالق  بدماثة  له  املرتجم  عرف 
أيامه  بالناس يف  قليل االختالط  والعزة وكان 
األخرية كما كان قليل الصعــــــــــــــــود للمنابر 
أيامــــــــــــــه األخرية، انصرف إىل  وخصوصًا يف 
العكوف على استظهار التاريخ وممارسة الشعر 

ونظمه وقضى أواخر أيامه على ذلك .
لبى نداء ربه يف يوم 17 مجادى األوىل 13٨3هــ 
الوائلي  أمحد  الدكتور  الوحيد  ولده  وأعقب 
مفخرة املنرب احلسيين يف العامل اإلسالمي إىل 

هذا اليوم . 

هو اخلطيب الشيخ حسون ابن الشيخ سعيد بن 
محود الليثي الوائلي.

ولد يف عام )1310هـ( وترعرع ونشأ يف احلرية 
حيث كان والده املرحوم الشيخ سعيد بن محود 
احلبوب،  بتجارة  يعمل  وكان  هناك  يسكن 
وقد تعرض والده إىل حادثة سطو )يعرفها أهل 
شبابه   بواكري  ويف  جتارته،  يف  طمعًا  احلرية( 
أن  وذلك  اخلطابة  إمتهان  إىل  دفعه  ما  حدث 
قسام  علي  حممد  الشيخ  املرحوم  اخلطيب 
به  اتصاله  وحبكم  حسون  الشيخ  أخت  تزوج 
ميدان اخلطابة  ولوج  على  يشجعه  األخري  أخذ 
خلدمة  والتخصص  الكسب  ترك  على  ويثه 
أهل البيت )عليهم السالم( فصادف عنده رغبة 
كانت يف نفسه، وفعاًل تتلمذ على يده )القسام( 
صعود  من  وميكنه  العقبات  له  يذلل  وكان 

املنابر يف النجف وضواحيها آنذاك.
البالغة  نهج  خطب  وحفظ  بالقراءة  ولع 
اجليد  الشعر  من  كثريًا  وحفظ  وشروحها، 
يف  )الشعيب(  والدارج  الفصحى  باللهجتني 
الطف  واقعة  ومنها ما خيص  خمتلف اجملاالت 
بالفصحى والدارج وهذه  وكان شاعرًا جميدًا 

القصيدة منوذج من شعره:

مسعًا أمـــا مسعك الواعي لنـــــــــا مسعا 
ندبًا له جزعًا قلب الصفا انصدعا 

هلل حلمك لــــــــــــــو أن اجلبــــــــــــــــال بها 
من بعضه لغدت فـــــــوق الربا قطعا 

يف الطف منك رجال قد قضت عطشًا 

ســـرية ومســــرية 

الشيخ حسون الوائلي 





مسائل شرعية تخص الصوم 

تعابي����ر ال���ن 
يف الق��رآن الكري�����م

مقاربة تاريخية 
برؤية قرآنية



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 الصوم 

إعداد:  شعبة التبليغ/ قسم الشؤون الدينية

الســؤال: اضطــررت يف شــهر رمضــان الذهــاب 
إىل الطبيــب وقــد وضــع يف أنفــي دواء وبعد فرتة 
أحسست بطعم الدواء يف البلعوم، فهل جيب علّي 

قضاء صوم هذا اليوم؟
اجلــواب: ال جيــب وان تعــدي شــيء مــن ذلك الي 

احللق من غري قصد وال علم بانه يتعدى قهرًا.

الســؤال: إذا صــام املكلــف معتقــدًا بتضرره منه 
ثــم تبــني انــه كان خمطئــا فهــل يكــم بصحة 

احلمــد هلل رب العاملــني والصــالة والســالم علــى 
أشــرف األنبياء واملرســلني حممد وعلى أهل بيته 
الطيبني الطاهرين هذه جمموعة من االستفتاءات 
الشــرعية اليت ختص الصوم طبقا لفتاوى املرجع 
الديــين األعلــى مساحــة الســيد السيســتاني )دام 

ظله(.

السؤال: هل جيوز للصائم وضع قطرة االنف؟
اجلواب: جيوز إذا وثقت بأنه ال ينزل اجلوف.
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صومه؟
اجلــواب: نعــم إذا توفــر لديه قصــد القربة كما 
إذا كان جاهــاًل بــان املريــض ممن ال يشــرع يف 
حقــه الصيــام فصــام قربــة إىل اهلل تعــاىل، وأمــا 
مــن يقطــع بعــدم مشــروعية الصــوم يف حّقه فال 
ميكنه ان ينوي التقرب بصيامه فيبطل من هذه 

اجلهة.

الســؤال: هل جيوز االفطار يف شــهر رمضان إذا 
حدثت لّي نوبة هلبوط السكر مع العلم ان النوبة 
قد تسبب اغماء أو مضاعفات أخرى بسبب اخذ 
األنســلني. فمــا جيــب علــّي فعلــه إذا حدثــت لــّي 
النوبة يف نهار رمضان. وما حكم اخذ األنسلني 

يف النهار؟
اجلواب: جيوز لك االفطار يف هذه احلالة وأخذ 

األنسلني ال يكون مفطرًا.

الســؤال: مــا حكــم املرأة احلامــل اليت مل تصم 
شــهر رمضــان بســبب ضعــف البــدن ونصيحــة 
الطبيب بعدم الصوم علمًا انها كانت يف الشهر 
الرابــع ومل تصــم حلــد اآلن، وما هو احلكم ان 
جــاء شــهر رمضــان اآلتــي ومل تصــم حيــث انهــا 

ستكون مرضع خالل الشهر القادم؟
اجلواب: جيب عليها القضاء إذا متكّنت وكذا 
جيــب عليهــا الكفــارة بإعطــاء 750 غرامــًا مــن 
احلنطة أو اخلبز وحنوهما للفقري عن كل يوم.

الســؤال: هــل جيــب علــى املرضعــة صيــام شــهر 
هــو  فمــا  تســتطيع  مل  وإذا  بأكملــه  رمضــان 

احلكم الشرعي عليها؟
اجلــواب: املرضع القليلة اللــن إذا خافت الضرر 
علــى نفســها، أو علــى الطفــل الرضيــع جــاز هلــا 
االفطــار وجيــب عليهــا القضــاء بعــد ذلــك كما 
يف  ويكفــي  أيضــًا،  الكفــارة  عليهــا  جتــب 
الكفــارة اعطاء الفقري )750 غرام( من احلنطة 
أو دقيقها بل جيزي مطلق الطعام حتى اخلبز أو 

املعكرونة ايضًا.
وال فرق يف املرضع بني األم واملستأجرة واملتربعة 
ـ واألحــوط لزومــًا ـ االقتصــار يف ذلــك علــى مــا 
إذا احنصــر اإلرضــاع بهــا )بــان مل يكــن هناك 
طريق آخر إلرضاع الطفل ولو بالتبعيض من دون 
مانع وان كان هو الضرر الذي يلحق الطفل من 

الرضعة الصناعية حتى مبثل امتناعه من شــرب 
حليب االم بعد ذلك( وإال ال جيوز هلا االفطار.

الســؤال: مــا حكــم الصــالة والصيــام لطالــب 
ســنة  اجلامعــة  يف  البقــاء  قصــد  إذا  اجلامعــة 

ونصف؟
اجلــواب: إذا قصــد البقاء هناك ســنة ونصف أو 
أكثــر فهــي بعد النــزول فيها حبكم الوطن يتم 
ويصــوم ولكــن االحــوط وجوبا يف الشــهر االول 
اجلمــع بــني القصر والتمام والصــوم والقضاء إاّل 

إذا قصد البقاء عشرة ايام فيصوم ويتم.

الســؤال: مــا حكــم ترطيــب الشــفتني يف حــال 
الصوم؟

اجلــواب: ال يضــر بصحة الصيام، نعم إذا فرض 
عــود البلة اىل داخــل الفم ونزوهلا - مع االلتفات 
- اىل اجلوف من دون ان تستهلك يف لعاب الفم 

كان مفطرًا.

الســؤال: هــل جيــوز االفطــار يف حــال الضعــف 
املفرط؟

اجلــواب: ال يكفــي الضعــف يف جــواز اإلفطــار 
ولــو كان مفرطــًا إال أن يكــون حرجــًا فيجــوز 
اإلفطــار، وجيــب القضــاء بعــد ذلــك، واألحــوط 
لزومــا االقتصار يف األكل والشــرب على مقدار 

الضرورة واإلمساك عن الزائد.

الســؤال: مــا حكــم تنظيــف األســنان بالفرشــاة 
واملعجون يف حال الصوم؟

اجلــواب: ليــس مــن املفطــرات تنظيــف األســنان 
بالفرشاة واملعجون، ما مل يبلع الصائم شيئًا مما 
اختلــط بريقــه جــّراء عمليــة التنظيــف، وال يضّر 
الشــيء اليســري الــذي يســتهلك يف الريــق، وعلى 
الصائــم أن يبصــق مــاء املضمضــة جّيــدًا ليحذر 

نزوله اىل اجلوف.

السؤال: هل يعترب التدخني من املفطرات أم ال؟
اجلــواب: األحــوط وجوبــٌا للصائــم جتّنــب تعّمــد 
إدخــال الدخــان الغليــظ يف احللــق، وال فــرق يف 
هذا بني الشــخص الذي يســتطيع تــرك التدخني 
يف شــهر رمضــان والشــخص الــذي ال يســتطيع 

تركه.
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)َأَذِل��َك َخ��ريٌْ نُّ��ُزاًل َأْم َش��َجَرُة 
قُّ��وِم* ِإنَّ��ا َجَعْلَناَه��ا ِفْتَنًة  الزَّ
ُرُج  َرٌة َتْ املØَِِ* ِإنََّها َش��جَ لِّلظَّ
ِحي��ِم* َطْلُعَه��ا  يف َأْص��ِل اْلَ
 *Øَِياِط�� الشَّ  ãُوÙُُر َكَأنَّ��ُه 
ِمْنَه��ا  َلِكُل��وَن  َفِإنَُّه��ْم 

َفَماِل��ُؤوَن ِمْنَه��ا اْلُبُط��وَن(

آِلَدَم  اْسُجُدوا  ِلْلَماَلِئَكِة  ُقْلَنا  )َوِإْذ  أيضًا:  وقال 
ِمَن  َوَكاَن  َواْسَتْكرَبَ  َأَبىٰ  ِإْبِليَس  ِإالَّ  َفَسَجُدوا 

اْلَكاِفِريَن()البقرة: 34(.
فكيف جيوز للعلم التجرييب الذي كان سلطانه 
أن  بآفاقه  وحمدودًا  احلّس،  عامل  على  مهيمنًا 
موضع  جيعله  أو  إثبات  أو  بنفي  عليه  يكم 

رفض أو قبول؟!
فاالعرتاف بوجود اجلّن شيء، ورفض مقدرتهم 
آخر،  شيٌء  اإلنس  شؤون  يف  التدّخل  على 
يف  رفضًا  يستدعي  ال  األخري  هذا  يف  والرفض 

أصل الوجود.

Øالشياط ãوÙالتشبيه يف ر
الزَّقُّوِم*  َشَجَرُة  َأْم  نُُّزاًل  َخرْيٌ  ﴿َأَذِلَك  تعاىل:  قال 
ُرُج يِف  امِلِنَي* ِإنََّها َشَجَرٌة خَتْ ِإنَّا َجَعْلَناَها ِفْتَنًة لِّلظَّ
َياِطنِي*  ِحيِم* َطْلُعَها َكَأنَُّه ُرُؤوُس الشَّ َأْصِل اجْلَ
اْلُبُطوَن﴾  ِمْنَها  َفَماِلُؤوَن  ِمْنَها  آَلِكُلوَن  َفِإنَُّهْم 

)سورة األنبياء:83(.
إّن الشيطان يف اللغة من أوصاف املبالغة مأخوذ 
من شاط يشيط إذا اشتّد غيظًا وغضبًا، يقال: 
عليه  اشتياطًا  واشتاط  غيظًا  احرتق  إذا  تشّيط 
أي  عليه  استشاط  وقوهلم:  غضبًا،  التهب  إذا 

بوجود  صريح  بشكل  الكريم  القرآن  يصرح 
اخللق  يف  واشرتاكهما  اإلنس  جنب  إىل  اجلّن 
الغريب  والتكليف وال يعرتي ذلك شّك، لكن 
جدًا أن نرى بعض الُكّتاب ما زالوا يلهجون مبا 
يلهج به املستشرقون األجانب من فرض التعابري 
بأنها  اجلّن،  بشأن  الكريم  القرآن  يف  الواردة 
َجَداًل  معهم  توافقًا  العرب  من  مستعارة  تعابري 
كعامل تنفيذ يف أوساطهم على سبيل املماشاة، 
ال على سبيل احلقيقة املعرَتف بها بصريح آيات 

القرآن الكريم..
عامل  وراء  ما  بوجود  الكريم  القرآن  وصرح   
ُتسّمى  أعلى  ملكوتية  كائناٍت  الشهود 
األمر  باجلّن،  ُتسّمى  أدنى  وُاخرى  باملالئكة، 
اّلذي ال يدع جمااًل للريب فيه أو احتمال التأويل. 
)الرمحن:  نَّاٍر﴾  ن  مِّ اِرٍج  مَّ ِمن  انَّ  اجْلَ ﴿َوَخَلَق 
ِلَيْعُبُدوِن﴾  ِإالَّ  َواإْلِنَس  نَّ  اجْلِ َخَلْقُت  ﴿َوَما    ،)15
)الذاريات: 56(. ويبدو أّن خلق اجلّن كان قبل 
أن  اجلّن   إبليس وكان من  أمر  اإلنس، حيث 
ُقْلَنا  )َوِإْذ  تعاىل:  قال  آلدم  املالئكة  مع  يسجد 
ِإْبِليَس  ِإالَّ  َفَسَجُدوا  آِلَدَم  اْسُجُدوا  ِلْلَماَلِئَكِة 
أن خلقه  بعد  )الكهف:50(،   ) نِّ اجْلِ ِمَن  َكاَن 
من طني فأبى واستكرب وكان من الكافرين 

تعابيــــر الجـــن 
يف القــرآن الكريـــــم

إعداد: جواد ابو غنيم
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ِم��ن  ��انَّ  اْلَ َوَخَل��َق 
��اِرٍج مِّ��ن نَّ��اٍر مَّ

)َوِإْذ ُقْلَن��������ا ِلْلَماَلِئَك��ِة 
اْس��ُجُدوا ِلَدَم َفَس��َجُدوا ِإالَّ 
ِإْبِليَس َأَبى َواْس��َتْكَبَ َوَكاَن 

ِم��َن اْلَكاِفِريَن(

َأَن��ا اهللَُّ  ِإنَّ��ُه  )َي��ا ُموَس��ى 
ِكي��ُم * َوَأْل��ِق  اْلَعِزي��ُز احْلَ
��ا َرآَه��ا َتْهَت��زُّ  َعَص��اَك َفَلمَّ
ا َوَلْ  َكَأنََّه��ا َجانٌّ َوىلَّ ُمْدِب��رً
��ْف  ُيَعقِّ��ْب َي��ا ُموَس��ى اَل َتَ
وَن( اُف َلَديَّ املُْْرَس��لُ ِإنِّ��ي اَل َيَ

ويف احلديث: أّنه نهى عن قتل اجِلّنان. قال: هي 
واحدها جاّن، وهو  البيوت،  احليات تكون يف 

الدقيق اخلفيف.
قال الزّجاج: املعنى أّن العصا صارت تتحّرك كما 
يتحّرك اجلاّن حركة خفيفة. قال: وكانت يف 
صورة ُثعبان، وهو العظيم من احلّيات. وحنو ذلك 
عظمها  يف  شّبهها  قال:  املرّبد.  العباس  أبو  قال 
بالُثعبان و يف خّفتها )خّفة حركتها( باجلاّن. و 
ِبنٌي﴾  ُثْعَباٌن مُّ َفِإَذا ِهَي  لذلك قال تعاىل مّرًة ﴿... 

 ﴾... ومّرًة ﴿... َكَأنََّها َجانٌّ
ووجه التشبيه باجلاّن مّرة و بالثعبان ُاخرى: إّن 
الم(  السَّ )عليه  بعثته  بدء  وقع يف  األّول  التشبيه 
عند الشجــــــــرة. قال تعاىل يف ســـــــــــورة النمل: 
َوَأْلِق  ِكيُم *  احْلَ اْلَعِزيُز  َأَنا اهلل  ِإنَُّه  ُموَسى  ﴿َيا 
ُمْدِبًرا  َتْهَتزُّ َكَأنََّها َجانٌّ َوىلَّ  َرآَها  ا  َفَلمَّ َعَصاَك 
اُف َلَديَّ  ْف ِإنِّي اَل خَيَ َومَلْ ُيَعقِّْب َيا ُموَسى اَل خَتَ
ا َأَتاَها ُنوِدي  املُْرَسُلوَن﴾  ويف سورة القصص: ﴿َفَلمَّ
ِمن َشاِطِئ اْلَواِدي اأْلَمْيَِن يِف اْلُبْقَعِة املَُباَرَكِة ِمَن 
َجَرِة َأن َيا ُموَسى ِإنِّي َأَنا اهللَُّ َربُّ اْلَعامَلِنَي *  الشَّ
ا َرآَها َتْهَتزُّ َكَأنََّها َجانٌّ َوىلَّ  َوَأْن َأْلِق َعَصاَك َفَلمَّ
ِإنََّك  ْف  َواَل خَتَ َأْقِبْل  ُموَسى  َيا  ُيَعقِّْب  َومَلْ  ُمْدِبًرا 

ِمَن اآْلِمِننَي﴾.
فرعون  لقاء  عند  فكان  بالثعبان  التشبيه  أّما 
وملئه، و قوله هلم: إّني قد جئتكم ببّينة، قالوا: 
فائِت بها إن كنت من الصادقني، ﴿َفَأْلَقى َعَصاُه 

ِبنٌي﴾ . َفِإَذا ِهَي ُثْعَباٌن مُّ
وعندما ألقى عصاه ألّول مّرة عند الشجرة كان 
َلَفت نظره و أرهبه أّن العصا ـ وهي عودة تتحّرك 
وتهتّز كما تسعى احلّية، فوىّل مدبرًا ومل يعّقب.

أّما الذي أتى به معجزًا و بّينة من رّبه فهو قلب 
العصا ثعبانًا و هي حّية عظيمة هائلة، فاسرتهبوه 
وحاولوا مقابلته باملثل فجمعوا السحرة و جاؤوا 
بسحٍر عظيم. فألقى موسى عصاه ﴿.. َفِإَذا ِهَي 
َما  َوَبَطَل  قُّ  احْلَ ﴿َفَوَقَع  َيْأِفُكوَن﴾،  َما  َتْلَقُف 

َكاُنوْا َيْعَمُلوَن﴾. 
فلعل التشبيه باجلاّن مّرة وبالثعبان أخرى كان 
قال  كما  خمتلفني،  موقفني  ويف  باعتبارين 
إىل  العصا  تنقلب  أن  ميتنع  ال  الرازي:  الشيخ 

صورتني خمتلفتني باختالف املوردين .
وختامًا، فقد جاء يف املعجم الزوولوجي احلديث 
النجفي:  امللكي  األستاذ حمّمد كاظم  تأليف 
أّن الشيطان أيضًا اسٌم لنوع من السمك الضخم 
يبلغ وزنه حنو طّنني يوجد يف املياه احمليطة يف 
الشمال الغربي السرتاليا، له وجٌه كريه كأّنه 
قرنان  رأسه  وعلى  القدمية  األصنام  من  صنم 

يزيدان يف كراهة منظره.

نشط،  احَلماُم:  واستشاط  غضبًا،  عليه  احتّد 
واستشاط فالن  له،  األمر: خّف  من  واستشاط 
أي استقتل وعّرض نفسه للقتل، وأصله من شاط 

الشيء إذا احرتق .
قال ابن فارس )معجم مقاييس اللغة(: الشيط من 
الرجُل  استشاط  ومنه  احرتق.  إذا  الشيء  شاط 
إذا احتّد غضبًا. قال و من هذا الباب الشيطان. 
ويطلق على كّل متمّرِد عاٍت من اجلّن واإلنس 
والنون  األلف  لتكون  فعالن،  فهو  والّدواّب، 
ورمحان.  وغضبان  عطشان  يف  كما  زائدتني، 
وزان  على  ليكون  شطن  من  بأّنه  القول.  أّما 
فيعال فهو غريب، إذ مل ُيعهد مثُل هذا الوزن يف 

صَيغ املبالغة، وإن قال به اخلليل.
وعلى أّي حاٍل فهو وصٌف ُيطلق على كّل متمّرٍد 
أو  َغَضبًا  كاملستشيط  شططه  يف  باَلَغ  عاٍت 

امللتهب غيظًا. قال جرير:
أّيام يدعونين الشيطاَن من َغَزلي

وُهنَّ َيْهَوْيَنين إذ كنُت شيطانًا
وقال آخر: 

ل لو أّن شيطان الذئاب الُعسَّ
قال الراغب: مجع العاسل وهو الذي يضطرب يف 
ومّسي  قال:  الذئب،  َعَسالن  به  واختّص  عدوه، 
تعاىل:  قال  شيطانًا،  لإلنسان  ذميم  ُخُلق  كل 
َ﴿َكَذِلَك َجَعْلَنا ِلُكلِّ ِنيبٍِّ َعُدوًّا َشَياِطنَي اإِلنِس 

.﴾ ... نِّ َواجْلِ
ـ أيضًا ـ اسم حلّيتة هلا ُعْرف، وهي  والشيطان 
حلمة مستطيلة فوق رأسها شبه ُعْرف الديك قال 
شيطانًا،  احلّيات  بعض  العرب  تسّمي  الزّجاج: 
ُعرف  هلا  حّية  هو   :)46/4 )الكشاف:  وقال 

بقبيح املنظر. 
الواقع  على  وقع  الكرمية  اآلية  يف  فالتشبيه 
املنظر  القبيحة  احلّيات  رؤوس  هي  املشهود، 
اهلائلة على حّد تعبري الزخمشري يف الكّشاف. 
ووافقة اللغة والُعرف العاّم حسبما عرفت، وليس 
العرب كما  توّهمته  ملا  تقليد  أو  جّمرد ختييل 

زعمه الزاعمون!
البن  القرآن(  مشكل  )تأويل  يف  جاء  وهكذا 
قتبية قال: والعرب تقول إذا رأت منظرًا قبيحًا: 
تأوي يف  حّية  يريدون  احلماط،  شيطان  كأّنه 
احلماط، كما تقول: أيُم الضاّل، وذئب الَغضى، 

وأرنُب ُخّلة، و تيُس ُحلَّب، و قنفُذ ُبرَقة.
احلّيات  من  ضرب  واجلاّن،  منظور:  ابن  وقال 
أكحل العينني يضرب إىل الُصفرة ال يؤذي. وهو 
ِجّنان،  واجلمع  سيبويه:  قال  البيوت.  يف  كثري 

وأنشد بيت اخلطفي جّد جرير يصف إباًل:
فا أعناَق ِجّناٍن وهامًا ُرجَّ

وَعَنقًا بعد الرسيم َخْيَطفا
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واألحاديث  السماوية  الكتب  خامت  الكريم، 
النبوية الشريفة على  الدور الذي تقوم به الزراعة 
ملا هلا  من اثر هام  وأساسي  يف دعم االقتصاد 
للزراعة األهمية  الوطين، كذلك فإنها أعطت 
الزراعي  اإلنتاج  زاد يف  الذي  األمر  االستثنائية 
وإنعاش هذا املفصل احليوي يف حياة األمة. ومن 
أهمية  الكريم  القرآن  أوالها  اليت  اإلجراءات 
حتث  عدة   قرآنية  آيات  وردت  فقد  للزراعة، 
على االستغال بالزراعة والغراسة، وتبني فضلها 
ومكانتها يف الشريعة اإلسالمية اليت أتت خلري 
مطالب  بني  التوازن  إىل  دعت  واليت  الدارين، 
بها  يتميز  وسطية  يف  اجلسم  ورغبات  الروح 
اآليات  تلك  ومن  اإلسالمي.  االقتصادي  النظام 
ما ورد يف سورة »عبس« وفيها لفت األنظار إىل 
نعمة اهلل بإعداد األرض للزراعة بوساطة نزول 
املطر: )َفْلَينُظِر اإْلِنَساُن ِإىَل َطَعاِمِه * َأنَّا َصَبْبَنا 
املَاء َصبًّا* ُثمَّ َشَقْقَنا اأْلَْرَض َشقًّا * َفَأنَبْتَنا ِفيَها 
اًل *َوَحَداِئَق  َحبًّا * َوِعَنًبا َوَقْضًبا *َوَزْيُتوًنا َوخَنْ
َتاًعا لَُّكْم َوأِلَْنَعاِمُكْم  ُغْلًبا * َوَفاِكَهًة َوَأبًّا* مَّ

*) من 24 إىل 32(.  

إن األرض ملا فيها من نظام حيوي، فهي حمل 
فيه  ميارس  الذي  ومكانه  اإلنسان  إقامة 
أوكله  الذي  دوره  ميارس  وعليها  نشاطاته، 
األرض  هذه  تعاىل  اهلل  منح  وقد  إليه،  اهلل 
من  ونصونها  بها  نهتم  لكي  أيدينا  بني  أمانة 
اأَلْرِض  َن  مِّ َأنَشَأُكم  عمارتها)...ُهَو  خالل 
ِإنَّ  ِإَلْيِه  ُتوُبوْا  ُثمَّ  َفاْسَتْغِفُروُه  ِفيَها  َواْسَتْعَمَرُكْم 
يٌب( )هود/61(، ففي اآلية  إشارة   ِ َربِّي َقِريٌب جمُّ
واضحة  تبني أنه قد أمرهم  بالعمارة من أجل 
أن تكون سببًا ملعاشهم  مبا خيرج من األرض 
معايش  من  ذلك  إىل  وما  واحلب  الثمرات  من 
اإلنسان)2(. كذلك فإن يف اآلية خطابا واضحا 
األجيال  لكل  هو  وإمنا  جيل  على  يقتصر  مل 
ولكل زمان ورمبا يتبادر إىل األذهان  أن عمارة 
األرض  تعين إحياءها بالعمران  والبناء, غري أن 
يؤدي  احلقيقة  غري ذلك، فقد تشمل كل ما 
وتعد  والطرق  اإلمكانات  بكل  ازدهارها  إلي 
الزراعة واحدة من تلك األساليب والطرق، فقد 
القران  ومنها.  السماوية  التشريعات  أكدت 

حمسن ربيع غامن احلمدان/ جامعة: البصرة

منظور  من  الزراعة 
القران والعرتة
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أن اهلل تع��اىل إمن��ا أج��رى 
العي��ون والينابي��ع يف األرض 
األراض��ي  به��ا  لتس��قي 
الزراعي��ة، ث��م جتن��ى م��ن 
مثراته��ا وتنتف��ع بغالته��ا 
ذل��ك يف  اهلل  وق��د ذك��ر 
ص��دد االمتن��ان على البش��ر 
بالنعم��ة،  وتذكريه��م 
وش��كر نعم��ة األرض إمن��ا 
يك��ون باالنتف��اع به��ا ال 

بإهماهل��ا

والغراس��ة  الزراع��ة  إن 
يف  منهم��ا  كل  ميث��ل 
إح��دى  احلاض��ر  عصرن��ا 
الركائ��ز االقتصادي��ة ألي 
ش��عب يطم��ح يف االزده��ار 
االقتص��ادي، وزي��ادة الدخل 
الوطين، واالكتف��اء الغذائي 

الذات��ي

واألرض اليت يييها الفرد باستثمارها واالنتفاع 
منها ومل تكن ملكًا ألحد قبله, وبالتالي زيادة 
حياة  يف  الزراعة  وألهمية  وحتسينه)6(.  اإلنتاج 
األمة, ما قاله النيب))صلى اهلل عليه وآله(( عندما 
سئل إي املال خري فأجاب: ))زرع زرعه صاحبه 
وأصلحه وادى حقه يوم حصاده(()معاني األخبار 
الفرنسي كذلك  املستشرق  قاله  وما   .)197  :
رودنسون:  مكسيم  اهلام  املورد  هذا  حبق 
من  األرض متجد يف كثري  مثار  ))إذا كانت 
املواضيع القرآنية- كأمثلة جلالل ما صنع اهلل 
والسيما احلبوب والفاكهة واملراعي فذلك يعين 
بالضرورة تشجيعًا للزارعني والرعاة على العمل 
استزادة من هذه العطايا اإلهلية((. ولذا جند أن 
الرسول األعظم ))صلى اهلل عليه وآله(( عندما 
كانت  أرضا  السالم((  عليا))عليه  اإلمام  منح 
عبارة عن أرض غري صاحلة للزراعة أي أرضا 
بورًا فإنه ))عليه السالم(( عمد إىل حفر العيون 
فيها  وأنشأ عليها بساتني خنل وزروع أطلق عليها 
مياهها  بغنى  اتسمت  األرض  هذه  )ينبع(،  اسم 
تسلم  عندما  وحتى  وخصوبتها)7(.  اجلوفية 
اإلمام زمام األمور وأصبح رئيسًا لدولة مرتامية 
عاصمة  املقدسة  الكوفة  من  واختذ  األطراف 
له استمر باملنهج النبوي نفسه الذي يث على 
زراعة األرض وإحيائها بالزرع، وكانت  نفقته 
االعتماد  ينبع دون  باملدينة من  تأتيه من غلته  
على بيت املال، وهدفه من هذا كله، الزراعة 
البداوة إىل  نقل اجملتمع من حياة  ينبع( هو  يف 
الشريف  والكسب   الزراعي  اإلنتاج  مرحلة 

والتحضر واحلياة الطيبة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دراسة  الزراعة،  فقه   هادي،   جابر  أسيل   1
الفقه,  كلية  ماجستري,   رسالة  مقارنة،  معاصرة 

جامعة الكوفة،2014،  بدون صفحة. 
www.habous.gov.ma/daouat-alhaq//-2

.index.php

www.habous.gov.ma/daouat-alhaq//-3
.index.php

العراقية  الضفاف  مدن  العتابي،  حسني  4-مجال 
دار  العراق,  يف  احلضري  االستقرار  يف  وأثرها 

الشؤون الثقافية، بغداد، 2009، ص312، 316.
يف  وأثرها  الضفاف  مدن  حسني،  مجال   -5
نفسه,  املصدر  العراق،  يف  احلضري  االستقرار 

ص312.
6-  فاضل عباس املال، اإلمام علي)عليه السالم( 
العلوية  العتبة  الناشر  ط1،  القضاء  يف  ومنهجه 
املقدسة، قسم الشؤون الفكرية، النجف، 2010، 

ص 54-53.

منهما  والغراسة ميثل كل  الزراعة  أن  والشك 
يف عصرنا احلاضر إحدى الركائز االقتصادية 
ألي شعب يطمح يف االزدهار االقتصادي، وزيادة 

الدخل الوطين، واالكتفاء الغذائي الذاتي)3(.
»يس«:  سورة  يف  تعاىل  قوله  اآليات  ذلك  ومن 
ِمْنَها  َوَأْخَرْجَنا  َأْحَيْيَناَها  املَْيَتُة  اأْلَْرُض  )َوآَيٌة هلَُُّم 
ِمن  َجنَّاٍت  ِفيَها  َوَجَعْلَنا   * َيْأُكُلوَن  َفِمْنُه  َحبًّا 
ْرَنا ِفيَها ِمْن اْلُعُيوِن * ِلَيْأُكُلوا  يٍل َوَأْعَناٍب َوَفجَّ ِ خنَّ
َيْشُكُروَن(،  َأَفاَل  َأْيِديِهْم  َعِمَلْتُه  َوَما  مَثَِرِه  ِمن 
من  القرآن  يف  ورد  ومما   .35-34-33 اآليات: 
التنويه بالزراعة قوله تعاىل يف سورة »الذاريات«: 
اآلية: 4٨،  املَاِهُدوَن(،  َفِنْعَم  َفَرْشَناَها  )َواأْلَْرَض 
ليسهل  أيديكم  بني  ومهدناها  بسطناها  أي 
عليكم العمل فيها واالنتفاع بثمراتها وخرياتها، 
ْرَنا ِفيَها ِمْن  ويف آية أخرى من سورة »يس«: )َوَفجَّ
َأْيِديِهْم  َعِمَلْتُه  َوَما  مَثَِرِه  ِمن  ِلَيْأُكُلوا  اْلُعُيوِن * 
َأَفاَل َيْشُكُروَن *( ، أي أن اهلل تعاىل إمنا أجرى 
العيون والينابيع يف األرض لتسقي بها األراضي 
بغالتها  وتنتفع  مثراتها  من  ثم جتنى  الزراعية، 
وقد ذكر اهلل ذلك يف صدد االمتنان على البشر 
وتذكريهم بالنعمة، وشكر نعمة األرض إمنا 
يكون باالنتفاع بها ال بإهماهلا على مرأى من 
املنعم، أي أن شكر نعمة األرض اليت فرشها 
اخلالق حتت أرجلنا، وأجرى يف جنباتها العيون 
يكون  إمنا  أيدينا  متناول  من  القريبة  واآلبار 
استعمال  مع  والغرس،  والزرع  والسقي  باحلرث 
إنتاجها  تعطي  حتى  العصرية  الوسائل  مجيع 
أطيب، وحمصوال أغزر وأكثر، وكذلك زكاة 
ما تنبته منها، قال تعاىل يف سورة »البقرة«: َيا 
َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوْا َأنِفُقوْا ِمن َطيَِّباِت َما َكَسْبُتْم 

َن اأَلْرِض(، اآلية: 267. ا َأْخَرْجَنا َلُكم مِّ َومِمَّ
الشريفة  العرتة  أولتها  اليت  اإلجراءات  اما     
للزراعة أهمية، فمن خـــــــــــالل األحاديث النبوبة 
الزراعة,  أهميـــــــــــة  اليت أكدت على  الشريفة 
وهي ما أكد عليها القـــــــرآن الكريم تلك هي 
ليت قام بها الرسول األعظم حممد )صلى اهلل عليه 
وآله وسلم( واليت عدت مبثابة القواعد األساسية  
يف االقتصاد اإلسالمي هي )اإلحياء، والقطائع، 
واحلمى(، ففي جمال إحياء األرض املوات مثال، 
من  كاشتقاق   وذلك  املاء  هو  اإلحياء  فاصل 
نهر أو استخراج  عني أو احتفار  بئر, فإن فعل 
من ذلك شيئًا، ثم ابتنى أو زرع أو غرس, فذلك 
اإلحياء كله، ويكون ما وراء ذلك  ملن أحياه 
تعين  املوات كذلك  األرض  وإحياء  وعمره)5(.  
وال  مرعى  هي  وال  ألحد  ليست  اليت  األرض 
حمتطبا لقرية أو قصبة وهي بعيدة عن العمران, 

alwelayh.com
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َواهللَُّ ُيْؤِتي ُمْلَكُه َمْن َيَشاُء َواهللَُّ َواِسٌع َعِليٌم« »البقرة 
: 247، جند ويف سياق قرآني آخر اعرتاض مشركي 
بقوهلم:  وآله(  عليه  اهلل  )صلى  حممد  النيب  على  قريش 
َل َهَذا اْلُقْرءاُن َعَلى َرُجٍل ِمَن اْلَقْرَيَتنْيِ َعِظيمٍ«  »َوَقاُلوا َلْواَل ُنزِّ
بن  وعروة  املغرية  بن  الوليد  بالعظيمني  ويقصدوا   ،31/ الزخرف 
مسعود الثقفي ألن نظرتهم للرسالة كمنصب عظيم ال يليق إال 
بعظيم ومل يعلموا أنها رتبة روحانية تستدعي عظم النفس بالتحلي 
الدنيوية   بالزخارف  التزخرف  ال  القدسية  والكماالت  بالفضائل 
القضية  قيمة صاحب  قياس  فيما خيص  البحتة  املادية  فالنظرة 
الوجاهة  عن  فضاًل  لألموال،  امتالكه  كمية  مع  يتناسب  مبا 
االجتماعّية، واالنتماء لنفس الساللة  كانت متثل الرؤية العامة 
يف التقييم املوضوعي لبين إسرائيل و مشركي قريش يف تقبلهم 
للشخصية أو رفضها، ال سيما مع وجود مصداق تارخيي آخر يف 
مكة  وآله(  عليه  اهلل  )صلى  حمّمد  النيب  فتح  )٨هـ(عندما  عام 
ومرت الكتيبة اخلضراء من أمام أنظار أبي سفيان فقال للعباس 
بن عبد املطلب قولته اليت حتمل يف طياتها الُبعد املادي للقضية، 
إذ قال: »لقد أصبح ُملك أبن أخيك عظيما« فهو ينظر للقضية من 
منظار امللوكية واملادية ال من منظار النبوة وهذا ما دعا بالعباس 
بن عبد املطلب أن يصحح نظرته بقوله: »أنها النبوة وليست امللك«، 
لذا جيب علينا أن ندرس القرآن ونتمعن بِه بدقة بنحو تدبري ال 
سردي ال سيما وأن القرآن الكريم يثنا على ذلك بالقول: »َأَفاَل 
ِفيِه اْخِتاَلًفا  َلَوَجُدوا  ِعْنِد َغرْيِ اهلل  ِمْن  َوَلْو َكاَن  اْلُقْرَآَن  َيَتَدبَُّروَن 
َعَلى  َأْم  اْلُقْرَآَن  َيَتَدبَُّروَن  أيضًا:»َأَفاَل  وقوله   ،»٨2 »النساء  َكِثرًيا 

ُقُلوٍب َأْقَفاهُلَا« حمّمد / 24 .

)التاريخ ُيعيد نفسه( 
 عبارة نرددها بإستمرار وهي فعاًل كذلك وإن كانت 

فاحلوادث  املختلفة،  احلوادث  يف  الشخصيات  بإختالف 
ُتعاد إذا كانت تسري وفق منطية  التارخيية من املمكن أن 

مستنسخة مع املاضي عندها ستعطي نتائج تتشابه يف املضمون 
املاضي نتيجة تشابه الظروف املوضوعية املكونة لذلك املوقف، 
وحنن إذ نسلم بأن القرآن الكريم مل يكن طرحه خمتصًا بزمن  
أو مبكان معينني إمنا ما جيري على أوله جيري على آخره ، وهو 
ما يصطلح عليه علماء اإلمامية  بـ )اجلري( ومعناه انطباق اآلية 
القريب  املستقبل  يف  الزمن  بها  تقادم  وأن  مصاديقها  بعض  على 
ال  اللفظ  بعموم  »العربة  القائلة  األصولية  القاعدة  ألن  والبعيد، 
جبملة  املرتبطة  املالبسات  من  الكثري  حّلت  السبب«  خبصوص 
حوادث وجد هلا صدى وانعكاس موضوعي يف حوادث مستقبلية 
أخرى مما مّكن بالتالي من الوقوف على التوظيف القرآني يف غري 
زمان  أسباب النزول تارخيّيًا لألحداث ، وهذا األمر قد بّينه اإلمام 
ج1/ ص10  العياشي  تفسري  جاء يف  السالم( كما  )عليه  الباقر 
بقوله )عليه السالم( : » ولو أن اآلية إذا نزلت يف قوم ثم مات أولئك 
القوم ماتت اآلية ملا بقى من القرآن شيء، ولكن القرآن جيرى أوله 
على آخره ما دامت السماوات واألرض« أن السنن التارخيية جتري 
وفق مقاسات طردية على نفس الظروف املتوافرة، إذ كلما تطابق 
فعاًل حاضرًا مع حيثيات ظرفية ماضية فإن أمر تكرار احلادثة 
املقاربة  يف  قرآنيا جنده  ذلك  وداللة  وبقوة،  وارد  النتائج  وبنفس 
بني فعل بين إسرائيل مع طالوت )عليه السالم( ومشركي قريش 
مع الرسول )صلى اهلل عليه وآله( يف أفعال مقابسة متامًا يف الرد 
عليهما، إذ كما أعرتض بنو إسرائيل على طالوت )عليه السالم( 
بقوهلم: »َوَقاَل هَلُْم َنِبيُُّهْم ِإنَّ اهللََّ َقْد َبَعَث َلُكْم َطاُلوَت َمِلًكا َقاُلوا 
ُن َأَحقُّ ِباملُْلِك ِمْنُه َومَلْ ُيْؤَت َسَعًة ِمَن  َأنَّى َيُكوُن َلُه املُْلُك َعَلْيَنا َوحَنْ
ْسِم  املَاِل َقاَل ِإنَّ اهلل اْصَطَفاُه َعَلْيُكْم َوَزاَدُه َبْسَطًة يِف اْلِعْلِم َواجْلِ

مقاربة تاريخية برؤية قرآنية
د. علي زناد كلé البيضاني
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كتاب يف سطور

مكتبات نجفية



كتاب يف سطور

الكتب  أحد  أنه  األخبار  من  اخُتلف  فيما  االستبصار  ُيعد كتاب 
األربعة اليت ترجع إليه الشيعة، وهو كتاب جامع لألحاديث، ومن 

مؤلفات الشيخ الطوسي املتوفى )460 هـ(.
الواردة  الروايات  الطوسي يف هذا الكتاب كل  الشيخ  وقد مجع 
يف خمتلف البحوث الفقهية ومجع الروايات املعارضة )املخالفة( هلا، 
و قد قسم املؤلف كتابه إىل ثالثة أجزاء. وخصص اجلزأين  األول 
اجلزء  وخصص  اجلهاد(  عدى  )ما  العبادات  لبحوث  منه  والثاني 
)الثالث( لسائر األبواب الفقهية كالعقود، واإليقاعات، واألحكام 

إىل احلدود والديات.)1(
ال  لكي  االستبصار  كتاب  أحاديث  عدد  الطوسي  الشيخ  وحدد 
يف  الواردة  األحاديث  عدد  أّن  فذكر  والزيادة،  للنقيصة  تتعرض 
من  احملققة  الطبعة  لكن  حديثًا،   5511 يبلغ  االستبصار  كتاب 
كتاب االستبصار يبلغ عدد أحاديثها555٨ حديثًا)2(، وهذا االختالف 
بعض  إحصاء  طريقة  يف  االختالف  إىل  إرجاعه  ميكن  العدد  يف 

األحاديث و هل هما حديثان أم حديث واحد.
وأما أسانيد األحاديث فقد بدأ بضبط أسانيد األحاديث، و قد اتبع 
ما يشبه هذه الطريقة يف اجلزئني األول والثاني، لكنه يف اجلزء 
األخري ذكر األسانيد بشكل خمتصر و اتبع منهج تهذيب األحكام 
وهو أسلوب اتبعه الشيخ الصدوق يف كتاب من ال يضره الفقيه 
وقام بإرجاع أسانيده إىل األصول الروائية يف نهاية الكتاب.)3( وعادة 
ما يقّدم املؤلف األحاديث اليت يقبلها، ثم يذكر األحاديث املعارضة 

هلا، ثم يتعرض لوجه اجلمع بينها مهما أمكن ذلك.
وقد حتدث الشيخ الطوسي عن سّر تأليفه كتاب االستبصار بقوله: 
)أما بعد فإني رأيت مجاعة من أصحابنا ملا نظروا يف كتابنا الكبري 
املوسوم )بتهذيب األحكام( ورأوا ما مجعنا فيه من األخبار املتعلقة 
باحلالل واحلرام ووجدوها مشتملة على أكثر ما يتعلق بالفقه من 
أبواب األحكام وأنه مل يشذ عنه يف مجيع أبوابه وكتبه مما ورد 
قليل  نادر  إال  ومصنفاتهم  وأصوهلم  وكتبهم  أصحابنا  أحاديث  يف 

وشاذ يسري، وإنه يصلح أن يكون كتابًا مذخورًا يلجأ إليه املبتدئ يف 
تفقهه، واملنتهي يف تذكره، واملتوسط يف تبحره فإنَّ كاًل منهم ينال 
مطلبه ويبلغ بغيته، تالحظ إىل أن يكون ما يتعلق باألحاديث املختلفًة 
مفردًا على طريق االختصار يفزع اليه املتوسط يف الفقه ملعرفته واملنتهى 
لتذكره إذ كان هذان الفريقان آنسني مبا يتعلق بالوفاق، ورمبا مل 
ميكنهما ضيق الوقت من تصفح الكتب وتتبع اآلثار فيشرفا على ما 
اختلف من الروايات فيكون االنتفاع بكتاب يشتمل على أكثر ما ورد 
من أحاديث أصحابنا املختلفة، أكثره موقوفًا على هذين الصنفني وإن 

كان املبتدئ ال خيلو أيضًا من االنتفاع به.)4(
وطريقة التأليف اليت قام بها املؤلف حيث مجع الشيخ الطوسي األحاديث 
من  وحتليلها  ببحثها  وقام  واحد،  مكان  يف  باب  بكل  العالقة  ذات 
ناحية السند واملضمون، وقدم اقرتاحاته يف كل باب من األبواب لرفع 
الفريق  على  منها  فريق  ترجيح  أو  األحاديث،  بني  الظاهري  التعارض 
بينها  واجلمع  األحاديث  بني  التعارض  رفع  أساليب  نالت  وقد  اآلخر. 

مكانة هامة يف فقه الشيخ الطوسي وخاصة يف كتابه االستبصار.
ومن هنا ال يعترب هذا الكتاب جمرد جمموعة أحاديث بل يتميز بأهمية 
فقهية كبرية أيضًا. وقد رتبت أبواب كتاب االستبصار كبقية الكتب 

األربعة وفقًا للرتتيب الطبيعي يف املؤلفات الفقهية.
ومع أّن الشيخ الطوسي اعتمد إىل حد كبري يف تأليف كتاب االستبصار 
على كتابه تهذيب األحكام، لكن االستبصار يعترب كتابًا مستقاًل 
أبوابه، وأسلوب  ترتيب  به من  تأليفه وما متيز  بالنظر إىل اهلدف من 

ترتيب أحاديث كل باب فيه.
ومن مميزات هذا الكتاب  الذي يعترب فريدًا من نوعه فهو أول كتاب 

مؤلف للجمع بني الروايات املتعارضة.
مضافًا إىل امليزة املتقدمة لكتاب االستبصار فقد متيز أيضًا جبمعه 
يقول  ابن طاووس  السيد  درجة جعلت  إىل  الروايات  من  كّما كبريًا 
بأنه: إذا كانت هناك رواية خمالفة يف املسألة فال بد أنها مذكورة 
يف االستبصار، حيث يذكر يف بداية كل باب الروايات املعتربة أو اليت 

يقبلها وبعد ذلك يذكر الروايات األخرى.
األبواب  بل يذكر فقط  الفقه  أبواب  الكتاب على مجيع  وال يشتمل 
حبسب  هو  األبواب  ترتيب  لكن  متعارضة،  روايات  فيها  وردت  اليت 
ترتيب أبواب الكتب الفقهية، فهو يبدأ بكتاب الطهارة وينتهي بكتاب 

الديات.
لكنهو  عام 1307 هجرية يف  االستبصار طبعة حجرية يف  طبع  وقد 
)اهلند( وأعيدت طباعته مرة أخرى فيما بني عامي 1315-1316 هجرية 

يف طهران.
فيما طبع الكتاب طبعة حمققة جبهود السيد حسن املوسوي اخلرساني 
وباهتمام حممد اآلخوندي يف النجف )1375-1376 هجرية( يف أربعة 

جملدات.
لكتاب  قدمية  نسخة  فهناك  للكتاب  القدمية  اخلطّية  النسخ  أما 
الطهراني  بزرك  أقا  الشيخ  نقله  ما  وفق  ناقصة  لكنها  االستبصار 
وهي موجودة يف مكتبة الشيخ هادي كاشف الغطاء يف النجف خبط 
جعفر بن علي املشهدي، وهذه النسخة مقابلة على نسخة خبط الشيخ 
نسخة  أيضًا  وهناك  573 هجرية،  منها سنة  الفراغ  وتاريخ  الطوسي، 

حمفوظة يف مكتبة آية اهلل املرعشي تعود للقرن الثامن اهلجري.)5(
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

املصادر ..
1- االستبصار، الطوسي، ج 4، ص304- 305 و ج4، ص343-342.

 2- االستبصار، الطوسي، ج 4، ص342. 
 3- الرجال، احللي، ج 1، ص 276؛  ج 3، ص10٨7-10٨6.

 4- االستبصار، الطوسي، ج 1، ص 2 ــ 5.
5- الذريعة ،آقا بزرك الطهراني، ج 2، ص 14 - 15.مكتبة السيد املرعشي، 

نسخة خطية، ج 4، ص 3٨7-3٨6

عنوان الكتاب: االستبصار فيما اختلف من األخبار.
 املؤلف: الشيخ أبو جعفر حممد بن احلسن الطوسي

الناشر : دار الكتب اإلسالمية - دار التعارف
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تأسيسها وحيثياتها 
تأسست هذه املكتبة أول القرن الرابع عشر اهلجري، من قبل 
الشيخ حمّمد رضا فرج اهلل، وهو من العلماء الذين يكاد الكتاب 
النوادر من  أيديهم، له مكتبة نفيسة جتمع  ال يسقط من بني 
يف  الصحيح(  )االعتقاد  اآلثار  من  له  واملطبوعات  املخطوطات 
أصول الدين و )الغدير يف االسالم( طبع يف النجف سنة 1362 هـ 
و )املعلم والتلميذ( و )علي واإلمامة(، وقد كان له وألبيه الشيخ 
اقتناء  هواية  فانتقلت  بالكتب،  عامرة  اهلل مكتبة  فرج  طاهر 
ينفق  وصار  املكتبة،  انتقال  مع  إليه  بالوراثة  وتتّبعها  الكتب 
كل ما يقدر عليه على اقتناء الكتب النادرة والبحث عنها يف 
مجيع املظان فقلما خال )مزاد( للكتب من حضوره، وعلى انه 
مسوح كل السماح للذين ينافسونه يف زيادة الثمن حبيث كثريًا 
وينسحب  عليه  متهالكًا  يراه  للمنافس حني  الكتاب  يرتك  ما 
الكتاب  يرتكون  ال  الذين  املزاد  يضرون  من  ألغلب  خالفًا 
وخصوصًا إذا كان نفيسًا أن يفلت من بني أيديهم، فقد حوت 
النادرة مما كادت  املطبوعة  الكتب  أهم  من  طائفة  مكتبته 
تنفرد به بني عدد كبري من املكتبات ومعظمها من الطبعات 
ااُلوىل اليت مت طباعتها يف أوروبا ومصر، اضافة إىل عدد من 
املخطوطات النادرة الثمينة، وحني بنى الشيخ حمّمد رضا بيته يف 
الشارع الفاصل بني حملة احلويش والرباق النافذ إىل السور أفرد 
ملكتبته هذه مكانًا خاصًا بها، وجماورًا لديوانه، ونقلها إليه، 
ثم اشتد نشاطه يف اقتناء الكتب، فأصبحت مكتبته يف ذلك 
الوقت مبا حتويه من املكتبات املهمة اليت عرفت هلا بني تاريخ 

الكتب يف النجف مكانًا مرموقًا.

وحتتوي مكتبة فرج اهلل على ٨000 جملد، أما عدد املخطوطات 
يرجع  النفائس،  من  وجلها  160 خمطوطة،  عن  تقل  فال  فيها 

بعضها إىل عصر مؤلفيها ومن أشهرها:
1 ـ شرح )مجع اجلوامع( يف ااُلصول، للعراقي، من خمطوطات 

سنة ٨00 هجرية.
2 ـ )شرح نهج املسرتشدين( للعميدي.

3 ـ )ربيع األبرار( للزخمشري.
4 ـ )ديوان عبد احملسن الصوري( وهو نسخة نفيسة منقولة عن 

ديوان الصوري األصيل.
5 ـ نسخة )السحر فيمن تشّيع وشعر( ومن هذا الكتاب نسخة 

يف مكتبة اإلمام كاشف الغطاء.
6 ـ )شرح نهج البالغة( للراوندي، وغري ذلك من مصادر خطية 
قد  اجلنوب كان  قبائل  تاريخ  عن  أهمية كربى  ذات  ووثائق 
مجعها والده الشيخ طاهر ثم زاد عليها الشيخ حمّمد رضا فرج 
بني  جيمع  كونه  وقائعها  وشرح  مجعها  من  مّكنه  ،وقد  اهلل 
فكان  )األحالف(  قبائل  ورياسة  الروحية  الرياسة  الرياستني 

أعرف من غريه بتاريخ تلك القبائل.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
املصادر ...

مكتبات النجف القدمية واحلديثة ، اخلليلي ، ص103 ومابعدها. 
طبقات  3،ص61،  حمبوبة،ج  جعفر  وحاضرها،  النجف  ماضي 
أعالم الشيعة، ج14،ص 756. شعراء الغري، اخلاقاني، ج ٨،ص 

43٨. معجم رجال الفكر واألدب، ج 2/ حرف الفاء.

مكتبات نجفية 

مكتبة الشيخ فرج اهللا

alwelayh.comalwelayh.com
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بعد أيام من احلصار، اجتاح املغول بغداد يف كانون الثاني 125٨م، دّمروا تلك املدينة 
اليت كانت أعظم حاِضرة يف العامل لنحو مخسة قرون. واستمرَّ النهب والقتل لعشرِة 
َرت عشرات املكتبات بضمنها، مكتبة  أيام، راح ضحيته حوالي مليون مدني، وُدمِّ
بيت احلكمة الشهرية، وُألقَيت كتبها يف دجلة، لدرجة أن األسطورة تقول بأن لون 

النهر قد حتوَّل للون احلرب األسود )ال يوجد مصدر مؤكد لذلك(.
ويف  عام 47 ق.م خالل إحدى معارك يوليوس قيصر ضد شقيق كليوباترا بطليموس 
مكتبة  من  األكرب  القسم  النريان  التهمت   - أيضًا  زوجها  كان   - عشر  الثالث 
بـ»فردوس املعرفة«، واليت كانت حتتوي على آالٍف من  اإلسكندرية اليت وصفت 

لفائف الربدي. 
ر فيها املكتبات، ففي الغزو األمريكي  مل تكن هذه احلوادث الوحيدة اليت ُتدمَّ
لبغداد عام 2003، قام الناهبون بنهب وإحراق عشرات املكتبات يف بغداد، بضمنها 
دار الكتب والوثائق، وهي كنز من الوثائق التارخيية، فضاًل عن إحراق مكتبة 
املوصل املركزية يف عام 2015 على أيدي تنظيم »داعش« اإلرهابي، وآالف الكتب 

يف حمافظة األنبار. 
وعرب التاريخ مثََّل إحراق املكتبات أحد أنواع اإلبادة الثقافية، ويعود ألزمنٍة سحيقة 
الكتب  فيه  بقيت  واحدًا  ملجأ  هنالك  كان  ولكن  الدموي،  البشرية  تاريخ  من 
بأمان، ففي أواخر القرن العاشر للميالد، قام الوزير عبد القاسم إمساعيل، بإنشاء 
مكتبة جّوالة، كانت تلك املكتبة عبارة عن قافلة متتد كيلومرتين طواًل، وتضم 
أربعمئة مجل حتمل مئة وسبعة عشر ألف كتاب، وكانت اجلمال ُتستخَدم كذلك 
فهرسًا للكتب، حيث كل جمموعة من اجلمال حتمل العناوين اليت تبدأ بواحد من 

احلروف األجبدية الفارسية االثنني والثالثني. 
الكتب  أي حتويل  الكتب،  برقمنة  ُيعَرف  ما  العشرين، ظهر  القرن  منتصف  ويف 
بعد  فيما  وتطورت  احلواسيب،  قراءتها عرب  إلكرتونية، ميكن  إىل صيغ  الورقية 
ولكن  القراءة،  أساليب  يف  نقلة  األمر  أحدث  املوبايل،  وأجهزة  اللوحية  لألجهزة 
هذه الشاشات مل تكن خمصصة للقراءة املطوَّلة كما الكتب؛ حيث ُتسبِّب بعض 
املشكالت للعني، يف مقّدمتها اجلفاف، و يف عام 2007ُحلَّْت تلك املشكلة، عندما 
أنتجت شركة أمازون األمريكية أول جيل من جهاز )كيندل(، نفدت أعداده بعد 
حنو مخس ساعات من إطالقه، وهو جهاز لوحي، بإمكانِه حتميل آالف الكتب 
للعني، تستخدم خاصية احلرب اإللكرتوني، أحدث  يتميز بشاشة مرية  الرقمية، 
أو  باليد  حُتَمل  جّوالة  وصار مكتبة  والكتب،  القراءة  عامل  ثورة يف  اجلهاز  هذا 

توضع باجليب.

املكتبة الجوّالة.. من أربعمئة 
جمل إىل »الكيندل«

علي عزيز عبد احلسن



سن املراهقة ليست سنًا لالنحراف

رسول اهلل  والشباب 



سن 
املراهقة 

ليست سنًا 
لالنحراف

إنَّ سنَّ املراهقة ليست سنًا لال®راف، بل سن املراهقة هي سنُّ الطاعة هلل تعاىل كما 
هي سنُّ لال®راف، فكما يكون الشاب قويًا يف طاعة اهلل أيضا بذات الوقت يكون 

قويًا يف معصيته، وذلك بسبب الطاقة احليوية ال9 ميتلكها.
من جزَم بضرورة حصول مدة ا®راف عند الشباب لسنة أو سنتØ أو ثالث سنوات على 
األقل بسبب املراهقة فهو ¶طÚ إذ أن اختالف املقومات السدية والنفسية عند املراهق 
عن مرحلة الطفولة ال تعين حتمية ا®رافه وإتباعه للشهوات، فاال®راف سلوك كما 

الطاعة سلوك، وإمنا يتكوَّن السلوك بالثقافة والرتبية واالختيار.
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يف هذا املرحلة ومل نتعاَط معها كطفلة وقّدرنا اهتمامها 
جبماهلا ومتايزها فأفسحنا هلا اجملال بني أقرانها من دون 
حتاسد أو تنافس، بل بتعبري عن الشكر خللق اهلل تعاىل، 
واقنعناها وأعّناها على لبس احلجاب كمظهر يرتقي بها 
إىل الكمال اإلنساني من دون أن ختسر من مجاهلا شيئًا 
فيما أحله اهلل تعاىل، وبينا هلا استحواذ هذا النموذج على 
رغبة شرية مهمة من شباب اجملتمع لبناء األسرة الصاحلة، 
باحرتام  وناقشناها  آرائها  عن  التعبري  فرص  هلا  وتركنا 
وجهناها  بل  حيويتها،  ختنق  بطريقة  نقيدها  ومل  وتقدير، 
بشكل غري مباشر إىل أجواء الصالح واالستقامة والصحبة 
احلسنة وعلمناها ما يوضح هلا املنهج احلق ليكون اختيارها 
عن قناعة، واعرتفنا بدور هذا النضج اجلسدي يف احلياة 
بالطريقة املالئمة احملللة عندها سترتجم مرحلة مراهقتها 

بطريقة إجيابية.
يف  عظيمات  لسيدات  الصاحلة  القدوة  على  عّرفناها  وإذا 
زوجة  وآسيا  وزينب  وخدجية  الزهراء  كفاطمة  التاريخ، 
اإلسالم،  يف  شهيدة  أول  ومسية  السالم(  )عليهن  فرعون 
ويف عصرنا احلاضر مناذج من الشابات اجملاهدات يف دعم 
املقاومة ضد االحتالل وتضحياتهن يف نصرة احلق والدين 
لتطوير  املناسبة  النماذج  حنو  اهتمامها  نوجه  بذلك  فإننا 
باللواتي يربزن مجاهلن ومفاتن  اقتداءها  حيويتها. وإال فإن 
أجسادهن، يعرضن أنفسهن أمام الرجال، سيعطل الطاقة 
الفعالة املوجودة لديها، فنخسر بذلك االستفادة من قدراتها 
العقلية والعاطفية والرتبوية واإلنسانية يف االجتاه الصحيح، 
حياتها  ومنوذج  وسريتها  بقصصها  الصاحلة  القدوة  إن 
يشكل جاذبية عند املراهقات، إذا أحسّنا تقدميها إليهن، 
تعاىل،  اهلل  أمام  تذكريهن مبسؤوليتهن  ننسى  ال  أن  على 

وبدورهن اإلجيابي واملناسب يف اجملتمع.
اإلنسانية   لطاقتها  إطالٌق  بل  هلا  حصارًا  احلجاب  ليس 
لبناء  ضرورة  والتعلم  احملدد،  املشروع  إطاره  يف  وجلماهلا 
تساعدها  املختلفة  االجتماعية  ومشاركاتها  شخصيتها، 
على النمو والنضج، وهي قريبة إىل اإلميان بسبب عاطفتها 
ومشاعرها الرقيقة، فلنعطها اجملال لتعرب عن شخصيتها من 
دون قمع أو مالحقة تفصيلية فهذا ما ال يضر أبدًا، بل يقوي 

منعتها وقدرتها على مواجهة احلياة.
فإذا استقامت، تكون رقيبة على نفسها بشكل كاٍف، 
اخلارجية  الضغوطات  كل  يتجاوز  مبا  نفسها  ن  وحتصَّ
يف  مجاهلا  إبراز  وحتصر  واجملتمع،  األهل  من  املصطنعة 
حمله الصحيح بسبب قرارها وتصميمها، وهي قوية وقادرة 

على ذلك عندما تقتنع مبا تفعل.
ا إذا حاصرناها، وضغطنا عليها، فستتمرد على قناعاتنا،  أمَّ
وستشعر بالرغبة اجلاحمة للتخلص من التضييق، وستبحث 
عن شخصيتها مبعزل عن التوجيه السليم، وستطلق العنان 
لرغبتها يف إبراز جسدها من دون قيود، فنخسرها وخنسر 
تلك الطاقة املفعمة باحليوية اليت تتحول إىل معصية وآثام.
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يرغب الشاب املراهق بالتمايز واالستقالل، ويبُّ أن يتخذ 
يتشبَّه  أن  وياول  الكبار،  نصائح  فيعاند  بنفسه،  قراره 
بهم كمنافس، يعيش أحاسيس إثبات رجوليته، وال يعرتف 
عامل  يف  تصنَّفه  اليت  بالتصرفات  فيهتم  جتربته،  بضعف 
وطريقة  بنفسه،  ًا  معتدَّ الكالم  أثناء  الكبار، كطريقته 
مشيه، ويتمرَّد على العادات والتقاليد والقيود، وتربز عنده 
قد  االنتقالية  املرحلة  وهذه  أبعادها،  بكل  اخلصوصية 

تكون إجيابية أو سلبية.
هذه  االعتبار خصوصية  بعني  آخذين  معه  تعاملنا  إذا  نعم 
املرحلة، ومل نتعامل معه كطفل، واختذناه صاحبًا ووزيرًا 
دون  من  وحاورناه  سخيفة  كانت  مهما  آلرائه  واستمعنا 
له حتقيق  نسهل  معه  وتعاوّنا  استخفاف  أو  قهر  أو  إحراٍج 
يف  طاقته  ليصرف  ومناسبًا  مالئمًا  يكون  فيما  رغباته 
الطريق الصحيح، وعفونا عن هفواته ومل نالحقه بالتأنيب 
والعقاب والنقد على كل سلوك، وأعطيناه هامشًا ليحقق 
الصحبة  بأجواء  مباشر  غري  بشكل  وأحطناه  شخصيته، 
عند  فإننا  الصاحلة،  واجملتمعية  املدرسية  العامة  واألجواء 
ذلك نقوَّم شخصيته، ونساعده على بلورتها بشكل أفضل.

ما جيذبه  واحلاضر  املاضي  عليه من جتارب  وإذا عرضنا 
كقدوة له وعّرفناه على تلك الشخصيات العظيمة الفريدة 
املؤمنني  وأمري  وآله(  عليه  اهلل  التاريخ كالرسول)صلى  يف 
واإلمام احلسني )عليهما السالم( ومصعب بن عمري ومالك 

األشرت وأسامة بن زيد فإن ذلك ينفعه كثريًا.
اليت يستلهم منها  النموذجية  القدوة  الشاب حباجة إىل  إن 
ويقلدها ويرغب بسماع إجنازاتها وسريتها ومميزاتها، فإذا 
بها، فستكون  القدوة تطلعاته وُأعجب  الشخصية  المست 
فبدل  وتوجيه حيويته.  للتأثري على شخصيته  مباشرًا  سببًا 
فرصة  له  ر  نوفَّ واملاديني،  واملستهرتين  بالعبثيني  يقتدي  أن 
االقتداء بالصاحلني واألقوياء يف طاعة اهلل تعاىل، ونستفيد 

من طاقته يف االجتاه اإلجيابي.
ما الذي يضرينا إذا اختذ الشاب قراره بنفسه عن قناعة تاّمة 
طاملا أننا هيأنا له املعطيات واملقدمات والنقاشات الضرورية 
للقرار الصحيح؟ ما املانع من أن يعيش خصوصيته؟ وما الضرر 
يف أن حنّول عناده إىل عزمية تعاند الكفر واالحنراف؟ وما 
لنثق  لتجاربهم؟  تقليده للكبار اكتسابًا  إذا كان  اخلطأ 
أن بإمكانه أن يسيطر على جسده وغرائزه إذا تعاملنا معه 

بطريقة إجيابية، وساعدناه بالشكل الصحيح.
أّما إذا أسأنا التعامل معه، وتعمق احلاجز بيننا وبينه، وعاش 
الوحدة يف خياراته متمردًا على حميطه، معتمدًا على جتربته 
الضعيفة واالنفعالية، فستكون النتيجة سلبية بكل املعايري.

تعيش الشابة املراهقة نضج جسدها، وتنمو عندها أحاسيس 
اجلمال واملظهر احلسن ورغبة الربوز، وترغب بالتمايز عن 
أوج  أنوثتها يف  وتعيش  أجايلها،  ومن  والدتها  وعن  أقرانها 
اآلخرين،  عن  مبعزل  قراراتها  تتخذ  أن  وحتب  توهجها، 
وتبحث عن مكانها ودورها بني اآلخرين ميكن ملرحلتها 

هذه أن تكون إجيابية أو سلبية.
خبصوصيتها  واعرتفنا  راشدة  كبالغة  معها  تعاملنا  فإذا 

alwelayh.com
53



رسول اهلل  والشباب ...

منذ أن بزغ فجر اإلسالم عمل النبي األكرم )صلى اهلل عليه وآله( على تربية جيل مؤمن وملتزم 
يتفاعل  ما  فعادة  الشباب،   شريحة الجيل  هذا  يف  الغالب  وكان  اإلسالم،   وقيم بمفاهيم 
الشباب مع كل جديد، وهم أكثر الناس تأثرًا، وأسرعهم استجابة، وأشدهم تفاعاًل؛ بخالف 
كبار السن الذين ـ يف الغالب ـ ما يقفون حجر عثرة أمام أيّ تغيري أو إصالح، فيكون أشد 
وللحديث  والشرع،  للعقل  املوافقة  غري  أو  املوافقة  سواء  القديمة  بالعادات  تمسكًا  الناس 

والجديد.
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حول  االلتفاف  يف  رئيس  دور  للشباب  كان  فقد 
ما  ودعم  وآله(،  عليه  اهلل  )صلى  الرسول حممد 
جاء به النيب )صلى اهلل عليه وآله(، والدعوة إليه، 
عليه  اهلل  )صلى  للنيب  عنه. كما كان  والدفاع 
وتربيتهم  الشباب  برعاية  خاص  اهتمام  وآله(، 

وإعدادهم لتحمل املسؤوليات الكبرية.
وآله(جمموعة  عليه  اهلل  )صلى  النيب  تعامل  فقد 
من القواعد استطاع بها أن يربي اجليل األول من 

شباب املسلمني، ضمن تلك القواعد :

التوازن:
وآله(للشباب كانت  اهلل عليه  النيب )صلى  تربية 
 ، وبني  والعقل  العاطفة  بني  التوازن  على  قائمة 
التوازن  والعمل، وهذا  العلم  الروح واجلسد وبني 
الدقيق هو املنهج السليم يف الرتبية، َبْيَد أن طغيان 
جانب على حساب جانب آخر، سيؤدي إىل خلٍل يف 

بناء الذات، واحنراف عن منهج اإلسالم.
وقد كان النيب )صلى اهلل عليه وآله(، يقف ضد 
أو  خاطئ،  تفكري  أو  صحيح،  غري  توجه  كل 
ممارسة سلبية؛ منها ما روي عن النيب )صلى اهلل 
عليه وآله( إنه، جلس للناس ووصف يوم القيامة، 
وبكوا،  الناس  فرق  التخويف،  على  يزدهم  ومل 
بن  عثمان  بيت  يف  الصحابة  من  عشرة  فاجتمع 
مظعون، واتفقوا على أن يصوموا النهار ويقوموا 
ويلبسوا  الطيب،  وال  النساء  يقربوا  وال  الليل، 
األرض،  يف  ويسيحوا  الدنيا،  ويرفضوا  املسوح، 
النيب  ذلك  فبلغ  املذاكري،  وخيصوا  ويرتهبوا 
فلم  عثمان  منزل  فأتى  وآله(،  عليه  اهلل  )صلى 
بلغين؟ فكرهت  ما  »أحق  فقال المرأته:  جيده، 
أن تكذب رسول اهلل )صلى اهلل عليه وآله(، وأن 
تبتدئ على زوجها فقالت: يا رسول اهلل، إن كان 
أخربك عثمان فقد صدقك، فانصرف رسول اهلل 
)صلى اهلل عليه وآله(، وأتى عثمان منزله فأخربته 
زوجته بذلك، فأتى هو وأصحابه إىل النيب )صلى 
اهلل عليه وآله(، فقال: »أمل أنبىء أنكم اتفقتم؟ 
»فقالوا: ما أردنا إال اخلري. فقال )صلى اهلل عليه 
وآله(: »إني مل أؤمر بذلك، ثم قال: إن ألنفسكم 
عليكم حقًا، فصوموا وافطروا، وقوموا وناموا، 
اللحم  وآكل  وأنام،  وأقوم  وأفطر،  أصوم  فإني 
والدسم، وآتي النساء، فمن رغب عن سنيت فليس 
مين« ثم مجع الناس وخطبهم، وقال: »ما بال قوم 
حرموا النساء والطيب والنوم وشهوات الدنيا! وأما 
ورهبانًا،  قسسة  تكونوا  أن  آمركم  فلست  أنا 
واختاذ  واللحم،  النساء  ترك  ديين  يف  ليس  إنه 
الصوامع، إن سياحة أميت يف الصوم، ورهبانيتها 
شيئًا،  به  تشركوا  وال  اهلل  وأعبدوا  اجلهاد، 
وحجوا واعتمروا، وأقيموا الصالة، وآتوا الزكاة، 
وصوموا شهر رمضان، واستقيموا يستقم لكم، 

على  شددوا  بالتشديد،  قبلكم  من  هلك  فإمنا 
يف  بقاياهم  فأولئك  عليهم،  اهلل  فشدد  أنفسهم 

الديارات والصوامع )1(.
من خالل هذه الرواية نستنتج أن النيب )صلى اهلل 
التوجه اخلاطئ حنو  بقوة  وآله(، قد رفض  عليه 
جالء  بكل  وأوضح  الطيبات،  وترك  الرهبانية، 
أنه ليس يف اإلسالم رهبانية، مبعنى االنعزال عن 
الطيب.. استخدام  وعدم  الزواج،  وترك  الدنيا، 

إخل، وإمنا اإلسالم يدعو إىل التوازن بني متطلبات 
اجلسم ولوازم الروح، واإلنسان كما يتاج إلشباع 
غرائزه وشهواته املادية من مأكل ومشرب وملبس 
ومسكن ومنكح، يتاج كذلك إلشباع ميوله 
ورغباته املعنوية؛ وأي طغيان جلانب على حساب 
الشخصية، واحنراف  اآلخر سيؤدي إىل خلل يف 

عن منهج اإلسالم.

اللني والرفق بالشباب
زاد إعجاب الشباب بالنيب )صلى اهلل عليه وآله(، 
اهلل  )صلى  الرسول  تعامل  إثر  حوله،  والتفافهم 
القرآن  الشباب، وقد مدح  برفق مع  وآله(،  عليه 
مع  واله(،  عليه  اهلل  )صلى  النيب  تعامل  الكريم 
ٍة ِمَن  الناس باللني والرفق، قال تعاىل: )َفِبَما َرمْحَ
وا  اهلل ِلْنَت هَلُْم َوَلْو ُكْنَت َفّظًا َغِليَظ اْلَقْلِب اَلْنَفضُّ
ِمْن َحْوِلَك َفاْعُف َعْنُهْم َواْسَتْغِفْر هَلُْم َوَشاِوْرُهْم يِف 
ْل َعَلى اهلل ِإنَّ اهلل ُيِبُّ  َفَتَوكَّ َفِإَذا َعَزْمَت  اأْلَْمِر 

ِلنَي()2( املَُتَوكِّ
يث  وآله(،  عليه  اهلل  )صلى  النيب  كان  وقد 
على الرفق، فقد روي عنه )صلى اهلل عليه وآله(، 
قوله: »إن الرفق مل يوضع على شيء إال زانه، وال 
نزع من شيء إال شانه »)3( وعنه )صلى اهلل عليه 
وآله(، أيضًا: »إياكم والتعمق يف الدين، فإن اهلل 
قد جعله سهاًل، فخذوا منه ما تطيقون، فإن اهلل 
يسريًا  وإن كان  عمل صاحل،  من  دام  ما  يب 

.)4(«
عليه  اهلل  رفقه)صلى  على  تدل  اليت  األمثلة  ومن 

وآله(، بالشباب، نذكر اآلتي:
 مدح الشباب والثناء عليهم 

وباخلصوص  النفوس،  على  كبري  تأثري  للثناء 
نفوس الشباب، ولذلك كان النيب )صلى اهلل عليه 
املؤمن؛ فقد  الشباب  وآله(، كثريًا ما يثين على 
روي عن النيب)صلى اهلل عليه وآله(، قوله: »ما من 
شاب يدع هلل الدنيا وهلوها، وأهرم شبابه يف طاعة 
صديقًا  وسبعني  اثنني  أجر  اهلل  أعطاه  إال  اهلل، 
قال:  أنه  أيضًا  وآله(،  عليه  اهلل  وعنه)صلى   )٨(«
»إن أحب اخلالئق إىل اهلل عز وجل شاب حدث 
السن يف صورة حسنة جعل شبابه ومجاله هلل ويف 
طاعته، ذلك الذي يباهي به الرمحن مالئكته، 

اإلسالم يدعو 
إىل التوازن بني 

متطلبات الجسم 
ولوازم الروح
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يقول: هذا عبدي حقاً« )9( وقال )صلى اهلل عليه 
وآله(، أيضًا: »فضل الشاب العابد الذي تعبد يف 
الذي تعبد بعدما كربت سنه  صباه على الشيخ 

كفضل املرسلني على سائر الناس«)10(
وآله(،  عليه  اهلل  )صلى  الرسول  لثناء  وقد كان 
املزيد  كسب  يف  ومؤثر  مهم  دور  الشباب  على 
منهم، والتفافهم حول قيادة النيب )صلى اهلل عليه 
وآله(، وهذا ما جعل للشباب دورًا فاعاًل يف تقدم 
الدعوة، ونشر رسالة اإلسالم إىل خمتلف املناطق، 
فالشباب هم عماد أيَّ تقدم، وسر نهضة األمم، 
وقوة أّي جمتمع؛ ألنهم يف مرحلة القوة، والقدرة 
للتضحية  واالستعداد  واإلنتاج،  العطاء  على 

والفداء، وحب املغامرة، وتوكيد الشخصية.

الثقة يف نفوس الشباب
إن الثقة بالنفس من أهم القواعد يف بناء الشخصية 
اهلل  )صلى  النيب  لسرية  والقارئ  النجاح،  وصنع 
عليه وآله(، يالحظ أنه )صلى اهلل عليه وآله(، قد 
قام  فقد  بأنفسهم،  الشباب  ثقة  على صنع  عمل 
)صلى اهلل عليه وآله(، بإعطاء الشباب الكثري من 
املسؤوليات الكبرية واملهمة، مما أدى لزيادة الثقة 

بأنفسهم، وتنمية إرادتهم، فمثال :
أبي  بن  علي  الشاب  عمه  ابن  على  يعتمد  كان 
املهمة  اهلل عليه( يف معظم قضاياه  طالب )سالم 
واخلطرية ليكون أمنوذجًا لباقي الشباب وليعطي 
الشباب  ثقة  تزداد  حتى  بالشباب  بثقته  درسًا 
)صلى  األكرم  النيب  عمل  وهكذا  بأنفسهم، 
فقد  الشباب،  على  باالعتماد  وآله(  عليه  اهلل 
بالشاب مصعب بن عمري وكان عندئٍذ يف  بعث 
ريعان شبابه كأول مبلغ لنشر اإلسالم يف املدينة 

حداثة  من  بالرغم  مصعب  استطاع  وقد  املنورة، 
سنه أن يقنع الكثري من الناس يف املدينة املنورة 
اجلزيرة  مدن  أهم  من  يومها  املدينة  )وكانت 
جد  بكل  مصعب  عمل  ،وقد  باإلسالم  العربية( 
وإقناعهم  الناس،  يف  التأثري  أجل  من  وإخالص 

برسالة اإلسالم السمحة.
قليلة،  زمنية  فتح مكة مبدة  فبعد  آخر،  ومثال 
للخروج  وآله(،  عليه  اهلل  )صلى  الرسول  اضطر 
القتال، وكان  منها جبيشه، والتوجه حنو جبهة 
قائد ملكة إلدارة شؤونها، وقد  تعيني  بد من  ال 
اختار النيب )صلى اهلل عليه وآله(، من بني مجيع 
املسلمني شابًا مل يتجاوز الواحد والعشرين عامًا، 
املكرمة  ملكة  كقائد  أسيد(  بن  )عتاب  وهو 
وآله(،وأمره  عليه  اهلل  )صلى  النيب  غياب  يف ظل 
أن يصلي بالناس وهو أول أمري صلى مبكة بعد 

الفتح مجاعة.
وآله(،  عليه  اهلل  )صلى  النيب  حياة  أواخر  ففي 
عبأ )صلى اهلل عليه وآله(، املسلمني لقتال الروم، 
وضم جيشه كبار الضباط وأمراء اجليش ورجال 
والشخصيات  العرب  وشيوخ  واألنصار  املهاجرين 

البارزة آنذاك.
بد  ال  العظيم  اجليش  هذا  قائد  أن  يف  شك  ال 
أن يكون ذا شأن ومنزلة خيتاره الرسول )صلى 
اهلل عليه وآله(، هلذا األمر اخلطري من بني خنبة 

العسكر، فمن يا ترى محل هذا اللواء؟
وآله(،  عليه  اهلل  )صلى  الرسول  استدعى  لقد 
أسامة بن زيد، وعقد له لواء القيادة وخّوله إمارة 
واله(،  عليه  اهلل  )صلى  النيب  واستعمله  اجليش. 

وهو ابن مثاني عشرة سنة.
وبات على اجلميع أن ميد يد الطاعة والوالء هلذا 

كان النبي )صلى 
اهلل عليه واله(، 

كثريًا ما يثني على 
الشباب املؤمن
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القائد الشاب الذي عينه الرسول )صلى اهلل عليه 
هذا  يف  القوم  كبار  وجود  من  بالرغم  وآله(، 

اجليش املتجه لقتال اإلمرباطورية الرومية.
هو  الشباب  الختيار  األساس  الشرط  وكان 
الشرط  هذا  ويتضح  وصالحيتهم،  كفاءتهم 
جليًا يف خطبه )صلى اهلل عليه وآله(، وأحاديثه، 
فالشباب الذين كان يقع عليهم اختيار النيب )صلى 
املناصب احلساسة يف  لتقليدهم  واله(،  اهلل عليه 
الدولة كانوا يتمتعون بالكفاءة واللياقة املطلوبة 
من حيث العقل والفكر والذكاء واإلميان والعلم 

واألخالق والتدبري وبقية اجلوانب )11(.
أن  لنا كيف  يتبني  التارخيية  النماذج  هذه  ومن 
توظيف  أجاد  قد  وآله(،  عليه  اهلل  )صلى  النيب 
يف  يزرع  أن  واستطاع  اخلالقة،  الشباب  طاقات 
نفوسهم الثقة بالنفس، واإلرادة القوية، والعزمية 
كبرية،  بأدوار  يقومون  جعلهم  الفوالذية.مما 
الفضل  هلا  كان  خطرية؛  مسؤوليات  ويتحملون 
بقاع  يف  خفاقة  اإلسالم  راية  نشر  يف  األكرب 

الدنيا.
لذا استطاع النيب )صلى اهلل عليه وآله(من خالل 
تعامله احلكيم مع الشباب أن يربي جياًل مؤمنًا 
وملتزمًا بتعاليم وقيَّم اإلسالم، وكان هلذه الطليعة 
التبليغ  يف  ومؤثر  مهم  دور  ـ  بعد  فيما  ـ  املؤمنة 

لإلسالم، ونشر مفاهيمه وقّيمه ومثله.
أجل  من  وإخالص  جبد  العمل  الضروري  ومن 
وإمناء   ، املفاهيم  هذه  حنو  الشباب  استقطاب 
الثقافية  البنية  وتقوية  لديهم،  األخالقية  القّيم 
محالت  من  اليوم  شباب  يواجهه  مبا  سيما  ال 
اإلعالم  وسائل  قبل  من  وخمططة  موجهة 
الفاسد، وشبكات اإلنرتنت، ومافيا املسكرات 
الشباب  إفساد  إىل  تهدف  وكلها  واملخدرات 

ونشر  وأخالقه،  وقيَّمه  دينه  عن  وإبعاده  املسلم، 
لدى جيل  السلوكية  وامليوعة  األخالقي،  التحلل 
حتمل  اجلميع  على  الواجب  فمن  لذا  الشباب، 
واملفكرين  واملصلحني  العلماء  على  املسؤولية 
وغريهم للعمل بكل ما ميكن من أجل االهتمام 
مشاكلهم،  حل  يف  واملساهمة  الشباب،  بقضايا 
الدينية  املفاهيم  حنو  استقطابهم  على  والعمل 
الصحيحة، واستثمار مواهبهم وقدراتهم يف عملية 

البناء احلضاري لألمة.
......................................................
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كان الشرط األساس 
للرسول االكرم )صلى 
اهلل عليه وآله(الختيار 
الشباب هو كفاءتهم 

وصالحيتهم
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العراق. 
اإلنرتنيت  بسبب  الفشل  واجهت  التجربة  هذه  أن  الفتًا 
وانقطاع الكهرباء وعدم وجود األجهزة احلديثة والالبتوب 

لدى غالبية العوائل العراقية.

وسائل بديلة
 ويؤكد وسام الرازقي  قائاًل: هناك وسيلة أخرى اتبعتها 
وهي  احلالي  الدراسي  العام  يف  وخصوصًا  الرتبية  وزارة 
الفضائية  يف  التعليمية  الطالب  ومنصة  الرتبوي  التلفزيون 
بشكل  الرتبوية  العراق  فضائية  خالل  من  تبث  واليت 
اليت  الدول  غالبة  لدى  معتمدة  التجربة  هذه  إن  مباشر، 

اجتاحتها جائحة كورونا.
وأشار موضحًا : يبقى اخللل الوحيد هو الطالب حبد ذاته 
حيث يعترب التعليم احلضوري ذا فاعلية أكرب بكثري من 
هذه املنصات والطرق وليس يف العراق فحسب بل يف العامل 

ككل.

الرؤية  وغياب  ختطيط  أزمة  األزمة  إذن 
اإللكرتوني  التعليم  ملف  إدارة  يف  الواضحة 
فشل  انعكاس  حول  صحفيًا  حتقيقًا  أعددنا  وهلذا 
جتربة التعليم اإللكرتوني على التعليم يف العراق من حيث 
حذف واجتياز بعض املناهج الدراسية املقررة وتأثريها على 

مستقبل الطلبة يف األعوام املقبلة.
النجف  حمافظة  يف  للرتبية  العامة  املديرية  إىل  توجهنا 
اإلعالم  وحدة  مسؤول  مع  لقاء  لنا  كان  حيث  األشرف 
الرتبوي وسام الرازقي فتحدث لنا قائاًل : بالنسبة للتعليم يف 
العراق قد واجه حتديات كبرية منها عدم االنتظام بالدوام 
خالل مدة املظاهرات، وما خلفته إجراءات احلظر الوقائي 
أيامها  نعيش  واليت  كورونا  مدة  خالل  املدارس  وتعطيل 

حاليًا.
وأضاف الرازقي: إن وزارة الرتبية عملت جاهدة للولوج يف 
التعليم عن بعد أو التعليم اإللكرتوني عرب عدة وسائل منها 
غري  طبقت يف مكان  لو  ناجحة  تعترب  اليت  نيوتن  منصة 

عاصفة تهدد 
      باقتالع جذور 
             التعليم؟

املحاضرات 
   اإللكرتونية

خطر االنهيار يقرتب وأصبح يهدد قطاع الرتبية 
وفشل  كورونا  أزمة  بعد  العراق  يف  والتعليم 
وغياب   ªالت{طي لسوء  اإللكرتوني  التعليم  منظومة 
≥كØ اإلدارة الناجحة. أل تكن أزمة الوباء ضربت العال أمجع 
فلماذا ن�جحت دول العال يف إن�جا} التعليم اإللكرتوني وتفاعل الطلبة 
معه، وملاذا العراق دون دول العال ل يوفق يف إن�جا} هذ‰ التجربة مع أن بعó الدول 

ال ≥تلك اإلمكانيات واملوارد ال9 ميتلكها العراق.

حتقيق : أمري البكاوي
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بأداء الواجب أو ما نسميه )الواجب الصفي أو البييت( وحتضري 
وحفظ دروسه.

بسبب  هو  العراق  يف  اإللكرتوني  التعليم  فشل  أن  الفتًا 
مشاكل ضعف شبكة اإلنرتنت والذي أدى إىل عدم التواصل 

وفهم أغلب الدروس امللقاة من قبل املعلم واملدرس.
ويشري رياض الزجراوي فيقول: احلالة املادية واملعيشية ألغلب 
األسر العراقية حرمت الطالب من آنية التواصل مع املعلم أو 
املدرس وحرمانه من حتضري وفهم دروسه  منوهًا إىل تقصري 
الوزارة يف عدم إدخال الكوادر التعليمية إىل دورات تدريبية 

للتعامل مع الربامج اإللكرتونية.
فيما يقول أستاذ مادة الكيمياء )مصطفى الشريفي(: التعليم 
ضعف  ألسباب  منه  املرجو  اهلدف  يعط   مل  اإللكرتوني 
املستوى املادي لكثري من األسر العراقية حبيث المتلك  دفع  

االشرتاك باإلنرتنت.
ويسرتسل لنا أستاذ الكيمياء مصطفى الشريفي فيقول: عدم 
استمرارية الكهرباء وضعف التجهيز الواضح وأوقات البث 
من قبل األساتذة قد تكون غري مالئمة وعدم تقبل  طلبة 
أسباب  اإللكرتوني كلها  للتعليم  جيد  بشكل  االبتدائية  

لضعف التعليم.
زينب عبد األمري )موظفة( تقول : للتعليم اإللكرتوني أضرار 

كثرية منها فقدان التفاعل الصفي مع املعلم واملدرس.
 وتضيف زينب عبد األمري فتقول : وكذلك عدم رغبة الطالب 
بالدراسة ألنه اليوجد حماسبة أو درجات تلزم الطالب باملتابعة  
فضاًل عن أن التعليم اإللكرتوني  يتاج إىل دورات تدريبية 
التدريسية  الكوادر  أغلب  ألن  وللطالب  التدريسي  للكادر 

ليس لديهم إطالع ودراية بالتطور يف هذا اجملال.
النظر  إعادة  والتعليم  الرتبية  وزارة  يف  املعنية  اجلهات  على 
مت  اليت  املناهج  تدريس  تتضمن  القادم  للعام  خطة  وإعداد 
اجتيازها أو اليت مت  حذفها من املناهج  بسبب جائحة كورونا 
ملا هلا من تأثري على مستقبل الطلبة يف األعوام القادمة حيث 
أن هذه املناهج هي أساس التعليم وخاصة يف مرحلة االبتدائية 
واملراحل األوىل من اجلامعات واليت انتجت تعليمًا الكرتونيًا 
أثبت فشله للظروف االقتصادية اليت مير بها أغلب الطلبة وما 
تستلزمه من توفر أجهزة ذكية للطلبة وشبكة إنرتنت عالية 
اجلودة  وعدم تدريب الكوادر التعلمية يف التعامل مع النظام 

اإللكرتوني املستحدث يف إلقاء احملاضرات.

أهداف تربوية 
للتعليم  إن   : فيقول  حديثه  يف  الرازقي  وسام  لنا  ويسرتسل 
ألي  ميكن  ال  كبرية  وتعليمية  تربوية  أهدافًا  احلضوري 
ما  يعوض  أن  بعد  التعلم عن  أخرى وخصوصًا  تعليم  وسيلة 

ينتج من التعليم احلضوري.

تضرر التعليم
ويشري وسام الرازقي قائاًل: إن جتربة اإلنرتنيت والتعلم عن 
بعد من خالل القنوات التلفزيونية ال ميكن االعتماد عليها 
وحسب  احلضوري،  بالتواجد  تطعم  مل  ما  فقط  مبفردها 
رأيي الشخصي أن التعليم قد تضرر تضررًا كبريًا باملستوى 
واجلودة، حيث سيستمر هذا الضرر لعدة أجيال قد تصل اىل 

10 سنوات قادمة أو أكثر.

جتربة ناجحة
عندما  التعليمية  من جتربته  جزًء  الرازقي  وسام  لنا  يقص   
كان طالبًا يف  مثانينات القرن املاضي فيسردها لنا قائاًل: 
ففي سنة  الدراسية،  حياتي  من خالل  هناك جتربة عشتها 
19٨7 أصدر قسم اإلشراف الرتبوي تعليمات بكتابة كافة 
الواجبات املقروءة يف الدفاتر لتقوية الكتابة واخلط وطرق 
املعلمني  من  كبري  عدد  غياب  بعد  التالميذ  لدى  التعبري 
ورود  بعد  باملعسكرات  وانشغاهلم  بسبب احلرب  واملدرسني 

عدة تقارير بوجود تدني يف عملية التعليم.
هذه التجربة جعلت مستوى الطلبة عاليًا جدًا بسبب املمارسة 

واملتابعة والتشدد بطرق التعليم.

طرق تقوية
ويشدد وسام الرازقي قائاًل: لذلك أعتقد أن العملية التعليمية 
القادمة جيب أن تعتمد على طرق تقوية ما فات من  للسنة 
اجلدد  التالميذ  لدى  والتعبري  الكتابة  وتقوية  تعلم  علميات 
حتى نتالفى ما نشاهده هذه األيام من أخطاء إمالئية كارثية 
يف مواقع التواصل االجتماعي اليت أصبحت ثقافة سائدة يف 

اجملتمع.
االشرف  النجف  حملافظة  التابع  املناذرة  قضاء  يف  جتولنا 
حيث دخلنا مدارسها فكان لنا لقاء مع الكادر التدريسي  

فتحدث لنا منهم:
أستاذ الرتبية الفنية )رياض الزجراوي( قائاًل: هي خطوة جديدة 
للمعلم واملدرس وكذلك التلميذ والطالب أود ان أذكر أن 
احلل اآلني أوجدته الوزارة تالفًيا ملرض كورونا املستجد أو 
التواصل  وباستخدام وسائل  بعد(  )التعلم عن  ما يطلق عليه 
من  والواجبات  الدروس  وإلقاء  ميديا(  )السوشل  االجتماعي 

قبل املعلم أو املدرس جملموعة من التالميذ والطلبة. 
ويسرتسل لنا أستاذ الرتبية الفنية  رياض الزجراوي فيقول: 
العطل  وكثرة  الدوام  توقف  خالل  من  الطالب  انقطاع  إن 
مع  بالتواصل  الرغبة  وعدم  امللل  من  نوعًا  الطلبة  لدى  ولد 
لأللعاب  اإلنرتنت  الستخدام  الطالب  فاجته  ومدرسه  معلمه 

اإللكرتونية مثل )البوجبي( وبقية األلعاب. 
الطويلة  جتربيت  أذكر  قائاًل:  الزجراوي  رياض  ويضيف 
بالتعليم أن الدارسة والتعليم احلضوري يف الصف مع املعلم 
واملدرس هلا التأثري املباشر لدى التلميذ والطالب واملشاركة 
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الرتبية واملراقبة االجتماعية لألطفال

ثقافة التسامح  

حجاب املرأة بني الواقع والدين

اَلُْم( يفْ َضْوِء اْلُقْرآِن اْلَكِرْيِم ِيَدِة َمْرَيِم )َعَلِيَهْا اْلسَّ ِقَرْاَءٌة يفْ ِعَفِة اْلسَّ

سوء معاملة األطفال  



الرتبية 
واملراقبة 

االجتماعية 
لألطفال

حوراء عباس

َتْعِقُلوَن«  َتْتُلوَن اْلِكَتاَب َأَفاَل  َوَأْنُتْم  َأْنُفَسُكْم  النَّاَس ِباْلرِبِّ َوَتْنَسْوَن 
�البقرة:44�، ومن أوليات أهداف تربية الطفل أن يفتح عينه منذ 
نشأته على امتثال أوامر اهلل تعاىل وعلى اجتناب ما نهى عنه ويدرب 
الشريعة  على االبتعاد عنها، والطفل يرتبط منذ صغره بأحكام 
وبذلك فإنه ال يعرف سوى اإلسالم تشريعًا ومنهاجًا، فإّن الرتبية 
املرتبطة بالقرآن هي أفضل وأحسن فإن فيها كل اخلري من خالل 
تعليمه وتعلمه للقرآن الكريم وحفظه وتدبره وتالوته وتفسريه؛ ألنه 
النور والصراط املستقيم الذي إذا سار عليه العبد بإذن اهلل تعاىل 
علينا  لزامًا  أصبح  لذلك  واآلخرة،  الدنيا  واخلري يف  الصالح  نال 
أن نربي أطفالنا على القرآن العظيم الذي هو كالم الرّب تبارك 
وتعاىل، وعلينا أن نربيهم على تعاليمه السمحة وهديه املبني فهو 
مالذ آمن يلوذ به أبناؤنا يف أوقات خمتلفة من أن ينجرفوا خلف 
تيارات ضالة مظللة، قد تكون سببا يف تدمري حياتهم، فإن املنهج 
الرتبوي ألهل البيت)عليهم السالم( هو منهج تربوي رباني له القدرة 
على بناء اإلنسان بناًء متكاماًل، إذ خترج على هذا املنهج اآلالف 
والتكامل  الروحي  السمو  يف  قّمة  اليت كانت  الشخصيات  من 
املصدر،  ورباني  النشأة  رباني  منهجا  والسلوكي كونه  النفسي 
وقد واكبت تعاليمه وإرشاداته وقواعده منذ بداية احلياة الزوجية 
باختيار الشريك الصاحل ومروًرا مبرحلة احلمل والطفولة جبميع 

مراحلها وكانت تلك الشخصيات قدوة جلميع بين اإلنسان.

ا؛  جدًّ وثيقة  عالقة  اإلجتماعية  واملراقبة  الرتبية  بني  العالقة  إن 
إذ إن تكوين الشخصية ال يتم مبعزل عن وجود اجملتمع، فهما 
من األمور الضرورية حلياة إجتماعية منظمة، جيب على األبوين 
تنظيم منط السلوك للطفل منذ نعومة أظفاره للحفاظ على النظام 
الفضائل  غرس  يف  الرتبية  دور  يأتي  وهنا  املعياري،  اإلجتماعي 
اإلجتماعية  باآلداب  الطفل  وإلتزام  الطفل،  االجتماعية يف نفس 
العامة، وخلق املقدرة على النقد والتوجيه للمجتمع، إن اإلسالم 
دين اجتماع جاء إلصالح اجملتمعات اإلنسانية، وقد تعرض اإلسالم 
لآلداب االجتماعية صغريها وكبريها، فأوضح أدب تناول الطعام 
والشراب، وأدب الزيارة وعيادة املريض والتعزية والتهنئة، وأدب 
أمر  على  القائمني  واجب  من  فإّن  إخل،  املزاح...  وأدب  احلديث 
األطفال التعمق يف القرآن الكريم واحلديث الشريف، الستخالص 
هذه اآلداب العامة، وغرسها يف نفوس األطفال، وقد حث اإلسالم 
ٍة  ُأمَّ َخرْيَ  »ُكْنُتْم  تعاىل:  قال  فقد  وتقوميه،  اجملتمع  رقابة  على 
ُأْخِرَجْت ِللنَّاِس َتْأُمُروَن ِباملَْعُروِف َوَتْنَهْوَن َعِن املُْنَكِر َوُتْؤِمُنوَن ِباهللَِّ« 
�آل عمران: /110�، إن تعويد الطفل منذ الصغر على مالحظة 
اليت حتمي  اإلسالمية  القواعد  أهم  اآلخرين، من  خطئه وخطأ 
اجملتمع من الفساد واالنهيار، إن هذا الواجب االجتماعي فرضه 
اإلسالم على الكل، وبنيَّ الكيفية اليت جيب أن يتم بها، فإن من 
أهم شروط الرقابة على الغري البدء بالنفس أواًل؛ حيث قال تعاىل: 
»َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا مِلَ َتُقوُلوَن َما اَل َتْفَعُلوَن * َكرُبَ َمْقًتا ِعْنَد اهللَِّ 
َأْن َتُقوُلوا َما اَل َتْفَعُلوَن« �الصف/ 2-3� ، وأيًضا يقول: »َأَتْأُمُروَن 
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الخيفى علينا َأنَّ التشريعات اإلسالمية مبختلف موضوعاتها تقوم 
على قاعدة )املصاحل واملفاسد( فما من شيء أحلَّه اهلل تعاىل إال وفيه 
مصلحة وفائدة لإلنسان، وما من شيء حرمه اهلل تعاىل إال وفيه 
مفسدة ومضرة، وقد أثبت العلم احلديث صحة ذلك يف الكثري من 
التجربة واحلس  إليها من خالل  اليت تصل  التشريعات اإلسالمية 

والوجدان.
وحجاب املرأة هو أحد التشريعات اإلسالمية الثابتة، وهو فريضة 
مهما  بها،  االلتزام  املسلمة  املرأة  على  جيب  اليت  الفرائض  من 
تغري الزمان واملكان، بنص القرآن الكريم يف قوله تعاىل: »َوُقْل 
ُيْبِديَن  َواَل  ُفُروَجُهنَّ  َفْظَن  َوَيْ َأْبَصاِرِهنَّ  ِمْن  َيْغُضْضَن  ِلْلُمْؤِمَناِت 
 »... ُجُيوِبِهنَّ َعَلى  ُمِرِهنَّ  خِبُ َوْلَيْضِرْبَن  ِمْنَها  َظَهَر  َما  ِإالَّ  ِزيَنَتُهنَّ 
األمر  وأعناقهن وصدورهن، وهو  رؤوسهن  أي يسرتن  )النور:24(، 
الذي كانت النساء يف اجلاهلية قبل اإلسالم تغفله حيث يظهرهن 
اِهِليَِّة اأْلُوىَل«  أمام املأل العام، فنزل قوله تعاىل: »َواَل َترَبَّْجَن َترَبَُّج اجْلَ
)سورة األحزاب:33(، ولكن أصبحت املرأة يف جمتمعاتنا املعاصرة 

متمردة نوعًا ما على هذا الواقع وتكاد تعود إىل ماكانت عليه يف 
اجلاهلية حيث تتسابق النساء إىل إظهار املفاتن وامليل إىل اخلروج 
وهو  املرأة  على  اإلسالم  وضعه  الذي  الشرعي  احلجاب  إطار  من 
أن تسرت متام بدنها ماعدا الوجه والكفني، كما ال جيوز هلا أن 

تكشف عن زينتها اخلفية وإن كان ال يظهر اجلسم.
ونقدم هنا رسالة إىل كل فتياتنا ونسائنا بضرورة االلتزام باحلجاب 
الشرعي الذي فرضه اإلسالم على املرأة وأن تعتز حبجابها وتفخر 
بهويتها اإلسالمية ألنها عنوان طهارتها والتزامها بقيم دينها وتعاليمه 
وثقافتها اإلسالمية، وألن احلجاب رمز االلتزام الديين؛ فهي وإن 
كانت حمجبة تستطيع أيضًا حبجابها الشرعي أن متارس حياتها 
اليومية وأن تعمل وتدرس وتستطيع االخنراط يف منظومتها الثقافية 
أمام عملها  عائقًا  يقف  أن  أن احلجاب الميكن  هلا  رسالة  وهي 
وإثبات ذاتها وإمنا باحلجاب الشرعي ترتقي وتنمي دورها اجملتمعي 

والثقايف يف اجملتمع الذي تنتمي إليه.

حجاب املرأة 
بني الواقع والدين

د. خديجة حسن القصري
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ُم(  اَلْ ِيَدِة َمْرَيم )َعَلِيَهْا اْلسَّ ِة اْلسَّ ِقَرْاَءٌة يف ِعفَّ
يف َضْوِء اْلُقْرآِن اْلَكِريِم

فاطمة حسني علي املهدي

رد  فكان  َسِويًّا()2(،  َبَشًرا  هَلَا  َفَتَمثََّل  ُروَحَنا  ِإَلْيَها  َفَأْرَسْلَنا 
استعاذت  أن  املفاجئ،  املوقف  العذراء على هذا  الفتاة  فعل 
)َقاَلْت  باهلل ممن فاجأها على غري ميعاد، فخاطبته بقوهلا: 
جواب  ،وكان  َتِقيًّا()3(  ُكْنَت  ِإْن  ِمْنَك  ِن  مْحَ ِبالرَّ َأُعوُذ  ِإنِّي 
َأَنا  َا  ِإمنَّ )َقاَل  روعها:  من  ومهدئًا  لقلبها،  مطمئنًا  هلا  املَلك 
َرُسوُل َربِِّك أِلََهَب َلِك ُغاَلًما َزِكيًّا()4(، فأجابته مريم )عليها 
السالم( جوابًا فطريًا ناظرًا إىل األسباب، فقالت: )َقاَلْت َأنَّى 
َيُكوُن ِلي ُغاَلٌم َومَلْ مَيَْسْسيِن َبَشٌر َومَلْ َأُك َبِغيًّا()5(، غري أن 
امَللك أخربها بأن خالق األسباب واملسببات ال يعجزه شيء، 
وأن األمر بيده قد جُيري األمر من غري سبب، وأن الغرض 

  القرآن الكريم ضمَّن حيزًا واسعًا من قصة السيدة مريم 
)عليه  عيسى  ووالدتها  محلها  حيث  من  السالم(،  )عليها 
السالم(، وجاء احلديث عن مريم )عليها السالم( يف سور: آل 

عمران، واألنبياء، والتحريم، ومريم
يبدأ حديث القرآن الكريم عن مريم )عليها السالم( باإلخبار 
بأنها نأت بنفسها عن أهلها يف مكان بعيد، وكأن اهلل أراد 
تهيئتها ألمر غري معتاد،قال تعاىل: )َواْذُكْر يِف اْلِكَتاِب َمْرَيَم 
ِإِذ اْنَتَبَذْت ِمْن َأْهِلَها َمَكاًنا َشْرِقيًّا()1( متضي القصة لتخربنا 
أنه سبحانه أرسل إليها جربيل )عليه السالم( متمثاًل بصورة 
َذْت ِمْن ُدوِنِهْم ِحَجاًبا  َ رجل كامل الرجولة وقال أيضًا:)َفاختَّ
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نفسه، فحمل نفسه على أن عرض هلا يف القول، فقال: يا مريم! 
إني سائلك عن أمر، فال تعجلي علي، قالت: وما هو؟ قال: هل 
؟ وهل يكون زرع من غري بذر؟  يكون قط شجر من غري َحبٍّ
وهل يكون ولد من غري أب؟ فقالت: نعم -فهمت ما أشار إليه- 
أما قولك: هل يكون شجر من غري حب وزرع من غري بذر؟ فإن 
اهلل قد خلق الشجر والزرع أول ما خلقهما من غري حب، وال بذر. 
وأما قولك: وهل َخْلٌق يكون من غري أب؟ فإن اهلل قد خلق آدم 

من غري أب وال أم. فصدقها، وسلم هلا حاهلا)15(.
  ثم ينتقل حديث القرآن عن مريم )عليها السالم( إىل مشهد 
جديد، بعد أن وضعت محلها، وهدأت نفسها، إنه مشهد القوم 
الذي هو  بينهم، حتمل طفلها،  اآلن  إليهم، وهي  تنتسب  الذين 
مل  أنها  بها  وعهدهم  هلا،  سيقولون  ماذا  لكن  فلذة كبدها. 
شريفة  بينهم،  السمعة  حسنة  وأنها  مضى،  فيما  زوجًا  تعرف 
ِمُلُه َقاُلوا َيا َمْرَيُم َلَقْد  النسب قال عزوجل: )َفَأَتْت ِبِه َقْوَمَها حَتْ
َوَما  َسْوٍء  اْمَرَأ  َأُبوِك  َكاَن  َما  َهاُروَن  ُأْخَت  َيا  َفِريًّا  َشْيًئا  ِجْئِت 

ِك َبِغيًّا()16(. َكاَنْت ُأمُّ
وليدها،  إىل  أشارت  بل  شفة،  ببنت  تنبس  مريم مل  أنَّ  بيد    
وكأن اهلل أهلمها أن هذا الوليد سينطق باحلقيقة اليت خُترس 
األلسنة، وتلجمها عن احلديث فيما هو غري مألوف من حياتها: 

)َفَأَشاَرْت ِإَلْيِه َقاُلوا َكْيَف ُنَكلُِّم َمْن َكاَن يِف املَْهِد َصِبيًّا()17(
ما  ينطق حبقيقة  وهو  الطفل  القرآني  املشهد  لنا  ثم يصور     
حدث، وواقع أمره وما جاء به قال تعاىل: )َقاَل ِإنِّي َعْبُد اهللَِّ آَتاِنَي 
َوَأْوَصاِني  َأْيَن َما ُكْنُت  َنِبيًّا َوَجَعَليِن ُمَباَرًكا  اْلِكَتاَب َوَجَعَليِن 
َعْليِن َجبَّاًرا  ا ِبَواِلَدِتي َومَلْ جَيْ َكاِة َما ُدْمُت َحيًّا َوَبرًّ اَلِة َوالزَّ ِبالصَّ

اَلُم َعَليَّ َيْوَم ُوِلْدُت َوَيْوَم َأُموُت َوَيْوَم ُأْبَعُث َحيًّا ()18(. َشِقيًّا َوالسَّ
  فهو أواًل وقبل كل شيء عبد هلل، ومل يقل: أنا اهلل، وال ابن 
اهلل، بل قال: إني عبد اهلل آتاني الكتاب وجعلين نبيا، إىل أن 

قال: )َوِإنَّ اهللََّ َربِّي َوَربُُّكْم َفاْعُبُدوُه َهَذا ِصَراٌط ُمْسَتِقيٌم()19(.
 فقد أنطق اهلل الطفل؛ ليبني حقيقة العالقة بني اخلالق واملخلوق، 

والغاية من هذا اخللق اإلنساني العجيب.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- سورة مريم: اآلية 16.

2- سورة مريم: اآلية 17.
3- سورة مريم: اآلية1٨.
4- سورة مريم: اآلية19.
5- سورة مريم: اآلية20.
6- سورة مريم: اآلية21.
7- سورة مريم: اآلية22.

8- ) ينظر: تفسري القرآن العظيم )تفسري ابن كثري( ،إمساعيل بن عمر 
بن كثري القرشي الدمشقي: 14/2 .

9- سورة مريم: اآلية23.
10- سورة مريم: اآلية24.
11- سورة مريم: اآلية24.
12- سورة مريم: اآلية25.

13- سورة آل عمران: اآلية 47.

14- سورة آل عمران: اآلية 47.
15- ) تفسري القرآن العظيم )تفسري ابن كثري( : 63/2 .

16- سورة مريم: اآلية 27-2٨.
17- سورة مريم: اآلية 29.

18- سورة مريم: اآليات 31-30- 33-32.
19- سورة مريم :اآلية 36.

من خرق األسباب أن يبني للناس قدرته سبحانه على كل شيء، 
وأن جيعل للناس آية يعتربون بها؛ ليعظموا هذا اخلالق الذي ال 
يعجزه شيء يف األرض وال يف السماء، وليقدروه حق قدره، فقال 
ٌ َوِلَنْجَعَلُه آَيًة  خماطبًا إياها: )َقاَل َكَذِلِك َقاَل َربُِّك ُهَو َعَليَّ َهنيِّ

ًة ِمنَّا َوَكاَن َأْمًرا َمْقِضيًّا()6(.  ِللنَّاِس َوَرمْحَ
  ثم إن املشهد القرآني -وبعيدًا عن الدخول يف التفاصيل- خيربنا 
أن إرادة اهلل سبحانه وقعت على مريم، ومحلت يف بطنها جنينًا 
سريى النور عما قريب: )َفَحَمَلْتُه َفاْنَتَبَذْت ِبِه َمَكاًنا َقِصيًّا()7(. 

  وقد ذكر ابن كثري أن غري واحد من علماء السلف ذكروا أن 
املََلك -وهو جربيل )عليه السالم(- نفخ يف جيب درعها، فنـزلت 
النفخة حتى وجلت يف الفرج، فحملت بالولد بإذن اهلل تعاىل، فلما 
للناس، فإنها تعلم  محلت ضاقت ذرعًا به، ومل تدر ماذا تقول 
أن الناس ال يصدقونها فيما ختربهم به، غري أنها أفشت سرها، 
عليه  زكريا(  أن  وذلك  زكريا؛  امرأة  ألختها  أمرها  وذكرت 
الولد، فأجيب إىل ذلك، فحملت  السالم(، كان قد سأل اهلل 

امرأته، فدخلت عليها مريم، فقامت إليها فاعتنقتها)8(.
 وميضي املشهد القرآني ليضعنا أمام مشهد خماض الوالدة الذي 
فاجأ مريم )عليها السالم(، وهي وحيدة فريدة بعيدة، تعاني حرية 
العذراء يف أول خماض، وال علم هلا بشيء، وال معني هلا يف شيء، 
الذي  هلا  أن يصل  قبل  ماتت  قد  أنها كانت  لو  تتمنى  فهي 
حصل، وتكون نسيًا منسيًا:)َفَأَجاَءَها املََخاُض ِإىَل ِجْذِع النَّْخَلِة 

َقاَلْت َيا َلْيَتيِن ِمتُّ َقْبَل َهَذا َوُكْنُت َنْسًيا َمْنِسيًّا( )9(.
ة األمل، وصعوبة املوقف تقع املفاجأة الكربى: )َفَناَداَها   ويف حدِّ
َتِك َسِريًّا()10(.  يا لقدرة  َزِني َقْد َجَعَل َربُِّك حَتْ ِتَها َأالَّ حَتْ ِمْن حَتْ
اهلل! طفل ُوِلَد اللحظة يناديها من حتتها، يطمئن قلبها، ويصلها 
هلا  فيقول  وشرابها!  طعامها  إىل  يرشدها  ذا  هو  ها  ثم  بربها. 

ْذِع النَّْخَلِة ُتَساِقْط َعَلْيِك ُرَطًبا َجِنًيا( )11(. ي ِإَلْيِك جِبِ :)َوُهزِّ
 فاهلل سبحانه مل ينسها، ومل يرتكها، بل أجرى هلا حتت قدميها 
جدول ماء عذب، وخنلة تستند إليها، وتأكل منها مترًا شهيًّا، 
على  ويدهلا  بل  فحسب،  هذا  ليس  شراب.  وذاك  طعام  فهذا 
ا  َفِإمَّ َعْيًنا  َوَقرِّي  َواْشَرِبي  )َفُكِلي  هلا:  فيقول  وبرهانها  حجتها 
ِن َصْوًما َفَلْن ُأَكلَِّم  مْحَ َتَرِينَّ ِمَن اْلَبَشِر َأَحًدا َفُقوِلي ِإنِّي َنَذْرُت ِللرَّ

اْلَيْوَم ِإْنِسيًّا( )12(.
  ويف مشهد آخر خيربنا القرآن الكريم أن مريم الفتاة الطاهرة 
العفيفة املقيدة مبألوف البشر يف احلياة، قد تلقت البشارة كما 
تناجيه، وتتطلع إىل  تتلقاها فتاة، واجتهت إىل ربها  ميكن أن 
َأنَّى  َربِّ  اإلنسان،:)َقاَلْت  عقل  يري  الذي  اللغز  هذا  كشف 
َيُكوُن ِلي َوَلٌد َومَلْ مَيَْسْسيِن َبَشٌر()13(، وجاءها اجلواب يردها إىل 
احلقيقة البسيطة، اليت يغفل عنها البشر؛ لطول الفتهم لألسباب 
واملسببات الظاهرة، ولعلمهم القليل، و مألوفهم احملدود :) َقاَل 
َلُه ُكن  َيُقوُل  َا  َفِإمنَّ َأْمًرا  ِإَذا َقَضى  َيَشاء  َما  ُلُق  َكَذِلِك اهللَُّ خَيْ
ُيَردُّ األمر إىل هذه احلقيقة األولية يذهب  َفَيُكوُن()14(، وحني 
العجب، وتزول احلرية، ويطمئن القلب، وتهدأ النفس؛ وتعود مريم 
إىل نفسها تسأهلا يف عجب: كيف عجبت من هذا األمر الفطري 
الواضح القريب !!، وقد ذكر ابن كثري أنه ملا ظهرت خمايل 
احلمل على مريم )عليها السالم(، وكان معها يف املسجد رجل 
صاحل من قراباتها، خيدم معها البيت املقدس، يقال له: يوسف 
النجار، فلما رأى ثقل بطنها وكربه، أنكر ذلك من أمرها، ثم 
صرفه ما يعلم من براءتها ونزاهتها ودينها وعبادتها، ثم تأمل ما 
هي فيه، فجعل أمرها جيوس يف فكره، ال يستطيع صرفه عن 
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إن اجملتمع اليوم يعاني من قضايا حديثة وطارئة على واقعه 
املعيش، وإحدى هذه الظواهر: ظاهرة العنف اليت خيمت يف 
مسائنا وأفرزت اإلرهاب بكل جوانبه السياسية واالقتصادية 
واالجتماعية، ومن أجل انهاء هذه احلالة ال بد من إجياد أرضية 
الشعب  أفراد  التسامح، سواء بني  املتمدن ونشر روح  للحوار 
واملنطق  العقل  لغة  إىل  واالحتكام  الشعوب،  بني  أم  الواحد 
السليم وردم اهلوة بني أفراد اجملتمع، ذلك ألن التسامح هو من 
صميم النظام اإلهلي الذي جتسد يف مسرية األنبياء واملصلحني 
على مر العصور خللق حالة من التكامل لدى أفراد البشر، 
على اعتبار أن التسامح هو صفة من الصفات اليت متيزه عن 

غريه من املخلوقات. 
إن رسالة األنبياء تتلخص يف إشاعة السلم والرتاحم واحملبة 
اليوم  البشرية  والتعصب، وإن  العنف  لتجفيف منابع  والسعي 
بأمس احلاجة إىل تعزيز النزعة اإلنسانية عرب استيعاب احلياة 
الروحية اخلصبة يف الدين وإحياء التجارب اإلميانية املتنوعة، 
وتغدو  اهلل  بأخالق  اإلنسان  فيها  يتخلق  اليت  التجارب  تلك 
نعم ليس ذلك  الصفات مسألة عملية يطبقها اإلنسان،  هذه 
مثالية، لكن هذه  بعضهم حالة  يعتربها  وقد  اليسري  باألمر 
الصفة موجودة يف الرتكيبة النفسية لإلنسان قدميا وحديثًا، 
املثال  القرآنية على ذلك كثرية، منها على سبيل  والشواهد 
قال تعاىل :)والعافني عن الناس واهلل يب احملسنني(، وقال 

أيضًا، )فاعف عنهم واستغفر هلم(. 
ويف هذا اجملال جند النيب)صلى اهلل عليه وآله( وضع منظومة 

أخالقية كان التسامح من أهم بنودها مستوحيًا النهج القرآني 
الذي ذكرنا بعضه آنفًا، والذي كان من نتائجه دخول الناس 
باحلسنة،  للسيئة  مقابلته  رأوا  أن  بعد  اهلل  دين  يف  أفواجًا 
قال)صلى اهلل عليه وآله( : )من عفا عن مظلمة أبدله اهلل بها 
عز الدنيا واآلخرة(، وليس أمري املؤمنني وأهل بيت النيب األطهار 
)عليهم السالم( ببعيدين عن خط النيب )صلى اهلل عليه وآله(، 
بل هم االمتداد له وهم الذين استمروا يف إكمال املسرية النبوية 
الشريفة، فقد ورد عن أمري املؤمنني)عليه السالم( أنه قال:)العفو 
)اعف  السالم(:  الصادق)عليه  اإلمام  عن  وورد  املكارم(،  تاج 
عمن ظلمك كما حتب أن يعفى عنك، فاعترب بعفو اهلل عنك(، 
احملمدي  بالنهج  االقتداء  إىل  اليوم  جمتمع  حنن  أحوجنا  وما 
ألن  السالم(  البيت)عليهم  أهل  طريق  على  والسري  األصيل 

منهجهم أحق أن يتبع. 

الردع  أو  الضرب  على  تشتمل  ال  لألطفال  السيئة  املعاملة  إن 
املظاهر منها: اإلهمال واحلرمان من  العديد من  بها  يلحق  بل 
العاطفة، وإهانته وتهديده وكانه إنسان كبري فاهم قد خرق 

القانون والعرف واآلداب. 
فالعقوبة إذا مل تكن تتناسب معه كطفل تؤدي اىل الكثري 
من املشاكل واالضطرابات يف السلوك وحتى يف النمو وبالتالي 
سوف تؤول إىل ضرورة احرتام شخصية الطفل ورعاية مشاعره 
منذ أن يكون رضيعًا، وقد توصل عدد من العلماء املختصني 
بهذا الشأن أن الطفل الرضيع شديد التأثر واحلساسية لدرجة 

أن اهلزة العنيفة ملهده هلا وقع خاص على نفسيته. 
فالطفل حباجة إىل رعاية خاصة وعالج معني، فبكاؤه يتاج 
إىل عالج هادئ كالطعام واالهتمام، وقد تغري مالبسه أو تغري 
اجلو الذي هو فيه إىل جو أمجل وأحسن وهو ما له تاثري على 

أعصابه وتفكريه. 
إنسانية  يعيش كشخصية  عمره  من  املرحلة  هذه  والطفل يف 
املؤسسة  األبوين ورعاية  قابليات حمدودة حتتاج إىل رعاية  هلا 

الرتبوية والتعليمية وحسن املعاملة.  

ثقافة التسامح  

سوء معاملة 
األطفال  
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ألطفال اللورد شيلربن، وكان له احلرية الكاملة يف مواصلة 
وثاني  النيرتوجني  اكتشاف  من  وقد متكن  العلمية  دراساته 
أوكسيد الكربيت والنشادر والسليكون لكن األوكسجني 

كان أهم اكتشافاته.
تسخني  أثناء  األوكسجني  بريسلي  صادف  األوكسجني:  
وأنه  الشمعة،  اشتعال  من  أنه حسن  والحظ  الزئبق  أوكسيد 
كان أفضل من اهلواء اجلوي خبمسة أو ستة أضعاف عندما 
استنشقته الفئران، لكنه مل ينشر شيئًا عن هذه النتائج حتى 

عام 1771م.
جتارب أخرى: قام بريسلي أيضًا بالعديد من التجارب األخرى 
حول كثافة الغازات وقدرتها على نقل احلرارة وأيضًا على تأثري 

الكهرباء فيها.
ومن الواضح أن نشاط بريسلي العلمي قد توقف بعدما هاجر إىل 
الواليات املتحدة، وقد كانت تلك اخلطوة إجبارية. حيث اضطر 
بريسلي إىل اختاذها بعدما تعرض معلمه يف  برمنجهام ألعمال 
عنف مجاعي حيث غضبت منه اجلماهري إلعالنه التأييد للثورة 
الفرنسية، وكان يرى الثورة هي مفتاح القضاء على الفساد فلم 

يصبح أمامه من حل سوى اهلجرة.
املصدر/100عامل غريوا وجه العامل

أشهر  كان  أنه  إال  املعروف  باملعنى  عاملًا  بريسلي  يكن  مل 
كيميائي بريطاني يف القرن الثامن عشر.

وقد تعلم السياسة والفلسفة والتاريخ واللغات، لكن اهتماماته 
العلمية مل تستثر إال بعد أن قابل بنيامني فرانكلني، هذا اللقاء 
جعل بريسلي يصبح من املشهورين برغم أنه كان ما يزال عاملًا 

هاويًا.
البداية مع الكهرباء: كانت الكيمياء هي أول ما سعى بريسلي 
لدراسته وليست الفيزياء، وقد شجعه بنيامني فرانكلني وأعانه 
بكتبه، فتمكن بريسلي من أن يؤلف كتابه )تاريخ الكهرباء 
يعترب ملخصًا لكل ما هو معروف عن  وموقعها احلالي( وهو 
الكهرباء يف ذلك الوقت، مبا يف ذلك بعض مكتشفات بريسلي 

نفسه مثل اكتشافه أن اجلرافيت يوصل الكهرباء.
أيضًا  اجنذب  لكنه  فقط  الفيزياء  بدراسة  بريسلي  يقتنع  مل 
إىل دراسة الكيمياء، ثم أصبح مشغواًل أكثر بإجراء التجارب 
الكيميائية، وبعد حصوله على وظيفة يف ليدز وجد نفسه أمام 

مصدر كبري لثاني أوكسيد الكربون.
فصنع ماء الصودا )ثاني أوكسيد الكربون � ماء(، ومل يكن 
ثورة يف مستقبل عامل  أن هذا االكتشاف سيؤدي إىل  يعرف 

املشروبات الغازية.
اكتشاف الغازات: ُعني بريسلي مدرسًا وأمني مكتبة خاصة 
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البالون هو أبسط شكل من أشكال الطائرات يتألف 
من كيس اسطواني أو كروي كبري مصنوع من الورق 
الورق أو املطاط أو احلرير أو االنسجة املطاطية ويتوي 
على هواء ساخن أو على غاز اهليدروجني أو غاز اهليليوم.
وميكن أن يربط يف أسفل هذا الكيس سلة أو سيارة 
أو قارب وذلك باستعمال احلبال أو الشباك فيتاح عندئذ 

نقل الركاب أو احلموالت.
يطفو البالون يف اهلواء لألسباب ذاتها اليت جتعل السمكة 
تطفو يف املاء فالبالون يزيح حبجمه هواًء ييط به أكثر 
من وزنه، والسمكة كذلك تزيح حبجمها ماء ييط بها 

أكثر من وزنها.
أقل من  تزن  به  املتصلة  املعدات  البالون وكل  دام  وما 
حجم اهلواء الذي تزيه فإن البالون يستطيع أن يرتفع 
ويعلو، وإذا فقد بعضًا يبدأ يف اهلبوط، ويستعمل اهلواء 
رافعة ألن  اهليليوم كغازات  أو  اهليدروجني  أو  الساخن 
كل هذه الغازات الثالثة هي أخف من اهلواء العادي يف 

اجلو.
ولكي ينزل عليه أن يّنفس البالون من بعض الغاز عن 
أن  عليه  يرتفع  ولكي  البالون،  قمة  يف  صمام  طريق 

يقذف مبا لديه من صابورات )أثقال(.
ومبا أنه ال ميكن االستعاضة عن الغاز أو الصابورات 
أن  نرى  أن  السهل  فمن  الطريان  عنها يف  نستغين  اليت 
كمية التحكم املتوفرة لدى قائد البالون هي حمدودة، 
ويف أحسن حاالته ميكنه أن يرتفع أو ينزل ملدة قصرية 

فقط وذلك يتوقف على حجم البالون.
وما إن يرتفع البالون فان قائده يصبح حتت رمحة الرياح 
يستطيع  ما  الطريان كل  البالون يف  قيادة  فال ميكن 
السبب  وهلذا  الريح  مع  االجنراف  هو  القائد  يفعله  أن 
فإن فرصة استعمال البالون كوسيلة نقل أو انتقال من 

مكان إىل آخر قليلة جدًا.
التنقيب  لعمليات  عامة  بصورة  اليوم  البالونات  تستعمل 
يف طبقات اجلو العليا ويف احلروب تستعمل كمحطات 
مراقبة عليا، وميكن إقامتها سدودًا أو حواجز هوائية 

حلماية املدن من طائرات قاذفات القنابل.
املصدر/ قل لي ملاذا :ج1/ص3٨

ما الذي يرفع 
البالون يف الهواء
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مصطلحات عامة

اتصال إعالمي: االتصال بهدف تعريف األفــــــــــراد باملشكالت 
األساسية اليت تواجه اجملتمع والدور الذي ميكن أن يقوموا به 

كأفراد أو كجماعات للتغلب على هذه املشكالت.

تتطلبها  اليت  األغلبية  هي  اخلاصة  األغلبية  خاصة:  أغلبية 
القوانني اهلامة اليت متس الوطن مثل تعديل الدستور أو قواعد 
احلكم، مثل أغلبية الثلثني أو أغلبية الثالثة أرباع يف التعديالت 

الدستورية.

االتصال باألقمار الصناعية: القمــــــــــر الصناعي جهاز يدور 
بنفس سرعة األرض وبنفس اجتاه دورانها، وتركب عليه حمطتا 
الربامج املرسلة من احملطات  استقبال وإرسال، وتستقبل األوىل 
التليفزيونية األرضية واألخرى ترسلها إىل أية حمطة استقبال على 
سطح األرض ثم ترسلها بدورها إىل مجيع أجهزة استقبال األفراد 

على مساحات كبرية من سطح الكرة األرضية.

االقتصاد السياسي: يعرب هذا املصطلح عن الربط بني السياسة 
واالقتصاد، ألن اجملتمع ما هو إال حاجات وأنظمة، وبالتالي ال 
بد من تدخل الدولة يف االقتصاد عن طريق التخطيط والتوجيه 
 )World Economy(عاملي اقتصاد  وهناك  العامة.  وامللكية 
وال  االقتصاد  اليت يكمها  األنظمة  به  توصف  مصطلح  وهو 
يوجد فيها نظام سياسي واحد، وحجم االقتصاد العاملي يرتبط 
النقل واالتصال داخل  التكنولوجيا وبإمكانيات  وظيفيًا حبالة 
العناصر  ومن  مرنة،  دائمًا  العاملي  االقتصاد  وحدود  حدوده، 
الواحدة  العاملية  السوق  املعاصر:  العاملي  لالقتصاد  األساسية 

والنظام املتعدد األطراف واملنظومة الثالثية.

االتصال الصاعد اهلابط: االتصال الذي يسري فيه التفاعل يف 
اجتاهني، وفيه ال يضع الرؤساء خطة أو يتخذون قرارًا أو برناجمًا 
ملن يشرفون عليهم قبل أن يتعرفوا على رأيهم وجيمعون البيانات 

الالزمة منهم ثم مناقشتهم فيما يهم العمل.

معظم  استقالل  عقب  أعلنت  أفريقية  سياسة  هي  األفرقة: 
األجنبية  املشروعات  أفرقة  أي  1963م،  عام  األفريقية  الدول 
االشرتاكية  إجناح  أجل  من  عامة  ملكية  وجعلها  أفريقيا  يف 
األفريقية، ومعناها أيضًا تولي األفريقيني كل شؤونهم السياسية 
املال  رأس  واالعتماد على  باألجانب  االستعانة  دون  واالقتصادية 

األفريقي واخلربات والسواعد األفريقية يف التنمية.

على  أساسًا  يعتمد  ال  الذي  االتصـــــــــال  اتصال غري لفظي: 
الكلمة املكتوبة أو غري املكتوبة، وإمنا على وسائل أخرى مثل 

الصور والرسوم التوضيحية واخلرائط والرسوم البيانية.. اخل

أنه  البديل  اإلعالم  وسائل  متيز  اليت  اخلصائص  أبرز  من 
خياطب فئات حمددة من اجلمهور تشرتك يف جوانب معينه 
كاالهتمامات أو األصول العرقية أو املشكالت االقتصادية 
أو االجتماعية أو السمات اإلثنية ومن هنا فإن مجهوره يتسم 

بقدر ما من النوعية النسبية.
شديدة  بعالقة  تتسم  البديل  اإلعالم  وسائل  أن  كما 
اخلصوصية مع اجلمهور وذلك العامل من أهم ما مييز تلك 
القول  إذ ميكن  األخرى،  الوسائل  الوسائل عن غريها من 
أن أي وسيلة يستطيع مجهورها أن يساهم بقدر كبري يف 
إدارتها وتنظيمها وإنتاج حمتواها تعد من الوسائل اليت يطلق 
عليها اإلعالم البديل ولعل ذلك ما جعل البعض يطلق على 
 Citczen( هذه الوسائل البديلة مصطلح » إعالم املواطن« أو

.)Media

وأشارت البحوث والدراسات السابقة يف جمال اإلعالم البديل 
إىل أن هناك فئتني من شرائح اجلمهور يستخدمون الوسائل 

البديلة بشكل كبري وهما:
1- فئة النخب سواء كانت منتمية لألحزاب السياسية أو 
منظمات اجملتمع املدني أو كانت جمرد شخصيات مستقلة، 
ونظرا المتالك هذه الفئات للزاد املعريف واملستوى التعليمي 
يف  يكون  البديل  إعالمها  فإن  املتميز  االجتماعي  واملوقع 
العادة أكثر تطورًا وأكثر انسجامًا مع مستحدثات اجملتمع 

اليت تعيش فيه.
الغالب ما يتم جتاهلها من  2- األقليات املهمشة، واليت يف 
فلذلك  اجملتمع،  يف  املوجودة  التقليدية  اإلعالم  وسائل  قبل 
ذات  الفئات  أو  أقلية  متثل  اليت  اإلثنية  اجلماعات  تلجأ 
املستوى االقتصادي املتدني أو مجاعات املزارعني يف املناطق 
النائية إىل استغالل إمكانيات الوسائل البديلة يف التعبري عن 

مطالبها وتلبية احتياجات أعضائها.
كما جيد الشباب املتحمس واملتعلم يف اجملتمعات النامية يف 
وسائل اإلعالم البديلة تربة خصبة لبث أفكارهم التنويرية 
والدعوة إىل تفعيل املشاركة ونشر قيم الدميقراطية وحرية 

التعبري .
ال�در�	العالم	البديل	على	الن�نت:42

جمهور اإلعالم البديل
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اليت  األهداف  لتحقيق  الالزمة  األدوات  متتلك  أنت  اآلن 
تصبو إليها دعنا اآلن حندد بالضبط ما هي األهداف اليت 

تريد فعليًا حتقيقها.
أحضر دفرتًا وقلمًا هذا هو أهم شيء ستفعله يف حياتك، 
أنت ختطط ملستقبلك ال أرى أن هناك ما هو أهم من ذلك 
دون اجلوانب اخلمسة للحياة كما بيناها سابقًا )الديين، 
يف  ركن  كل  الشخص(  االجتماعي،  املهين،  الصحي 
صفحة مستقلة وحتت كل ركن أكتب قائمة أحالمك 
بتربير  تقم  وال  املستحيل،  احللم  من  ال ختشى  وأمانيك، 
برتتيب  قم  ثم  وتنشده،  إليه  تطمح  ما  أكتب  أحالمك، 
األقل  ثم  تتمنى  حلم  بأهم  إبدأ  األولوية،  أحالمك حسب 

أهمية وهكذا.
ثم يف ورقة منفصلة قم بتدوين أهم القيم اليت تتبناها يف 
حياتك كـ)اإلميان، اإلخالص، الصرب، احلب، اإللتزام...( 
ألن هذه القيم هي الوقود الذي سيغذي أهدافك ويعطيها 

القوة والطاقة.
قم بتعديل أهدافك لتتماشى مع قيمك، فالغاية النبيلة ال 
ميكن حتقيقها من خالل وسيلة غري مشروعة، وصاحب 

القيم املثالية يتاج إىل أهداف متاثل ما يعتقده. 
مراحل الوصول إىل اهلدف:

حياتك  جوانب  يف  أهدافك  بأهم  قائمة  متتلك  اآلن  أنت 
اخلمسة، خذ من كل جانب اهلدف األهم ودونهم يف ورقة 
الورقة  هذه  لتكن  ورقة صغرية-  العمل-  حبجم كارت 
وأنت يف  الصباح،  يف  فيها  ما  إقرأ  دائمًا،  معك  حاضرة 

العمل، وقبل أن تنام.

إجعل هذه األهداف حاضرة يف ذهنك، ساكنة يف وجدانك 
ماثلة أمام عينيك دائمًا.

بعد ذلك ختيل هذه األهداف ختيلها أكثر من ثالث مرات 
يوميا، أما عن كيفية التخيل فإليك الطريقة:

أجلس يف مكان هادئ مريح وتنفس بعمق خذ شهيقًا مع 
العد ألربعة ثم زفري مع العد ألربعة كذلك، أغمض عينيك 
ثم ختيل أنك حتقق هدفك، إجعله واضحًا كبريًا، القصد 
من هذا األمر هو تكوين صورة واضحة يف ذهنك هلدفك، 
وتراها أكثر من مرة إىل أن تصبح حقيقة واقعة كلما 

تراه وتعيشه يظل هائجًا بداخلك يستحثك على حتقيقه.
يف صباح كل يوم حاول أن تتسلح بالتأكيدات اإلجيابية، 
هذه التأكيدات من شأنها ترسيخ هدفك وحلمك يف العقل 
الباطن، وانتبه جيب أن تكون تأكيداتك إجيابية، ويف 
العقل احلاضر مثل )أنا أقدر على حتقيق هديف - أنا مؤمن 

بقدراتي على النجاح- أنا قوي وقادر على فعلها( .
احلياة  يف  سر  فعليًا،  هدفك  حققت  قد  كأنك  تصرف 
رافع الرأس شامخ اهلامة تنفس عبق التفاؤل، عش وكأن 
الفشل مل خُيلق لك، النجاح قريب جدًا منك... فقط هي 

مسألة وقت ويكون بني يديك.
كلما تصرفنا كأننا قد نلنا هدفنا كلما حفزنا النفس 

والعقل الباطن على تبين اإلجيابية والتفاؤل واألمل.
استخدم قاعدة العشرة إفعل يوميًا شيئًا يقربك فقط )10 
الوقت ستجد أنك قد حققت  سم( من هدفك ومع مرور 

فعليا تقدمًا ملحوظًا.
املصدر / سيطر على حياتك :51

إىل الهـدف
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من	السباب	الشائعة	ل�مسا�	كبت	الرغبة	ف	الت�ز	
حي�	ي�دي	تكرار	ذلك	إىل	ضع�	الستجابة	الع�بية	

للقيام	بعملية	الخراج	�ا	ي�دي	إىل	إمسا�.

هل	تعلم	أن	حوالي	���	من	حالت	ارتفاع	ضغ�	الدم	
واهتم	 الطعام،	 �	فقلل	مل�	 الربع�	 تد�	بعد	سن	
كنت	 لو	 حتى	 منتظمة	 ب�فة	 الدم	 ضغ�	 بقياس	

سليما	تاما.

وإ�ا	 الطبيب،	 من	 الرو�تة	 أخذ	 بجرد	 تكت�	 ل	
حي�	 من	 أدوية	 من	 بها	 عما	 جيدا	 منه	 استفسر	
أضرارها	الانبية	التملة،	وميعاد	تناو�ا	بالضب�،	

ومد�	تناو�ا،	ومتى	�كن	تكرار	تناو�ا.

بالسكر،	فخذ	حذر�	 أمك	م�ابا	 أو	 أبو�	 إذا	كان	
بالسكر،	فال	تفر�	 زائد�	ل�صابة	 قابلية	 لن	لديك	

ف	تناول	السكريات،		و�نب	الضغ�	النفسي	التكرر.

جوز	 فزيت	 تاما،	 �منة	 النباتية	 الزيوت	 كل	 ليست	
بال�حة،	 جدا	 الضار�	 النباتية	 الزيوت	 من	 ا�ند	
لحتواء	كل	منها	على	نسبة	مرتفعة	من	ال�ا�	

الدهنية	الشبعة	ال�	ت�دي	إىل	ت�لب	الشراي�.

الذي	 والغثيان	 الدوار	 مقاومة	 على	 نفسك	 ساعدي	
تشعرين	به	ف	ال�با�	ف	بداية	المل	بالتحر�	من	
الفرا�	حركة	بطي�ة	تدريية،	وبعدم	النهو�	من	
فرا�ك	 ف	 تظلي	 أن	 يفضل	 وإ�ا	 مبا�ر�	 الفرا�	
التوست	 مثل	 الخبوزات	 بع�	 وتناولي	 الوقت	 بع�	

والبقسما�.

لجل	سالمة	الهاز	الركي	لوليد�	وصحة	عظامة	
بداية	 وأثناء	 الفرا�	 ف	 حركاته	 باستمرار	 لحظي	
توازن	 عدم	 أو	 اعوجاج	 أي	 لحظت	 فإذا	 الشي	 تعّلمه	

وجب	عليك	استشار�	الطبيب	ف	أقرب	وقت.
إن	بع�	ال�فال	يولدون	�لع	خلقي	بف�ل	الور�،	
أما	 مبكرا،	 اكتش�	 إذا	 العيب	 هذا	 ت�حي�	 و�كن	
فيكون	�دود	 الشي	 الطفل	على	 اعتياد	 بعد	 عالجه	

النجا�.

سبب 
شائع 

ل˝مساك:

ارتفاع 
 ªالضغ
والسن:

عندما 
تزور 

الطبيب:

إذا كان 
أحد والديك 

مصابا 
بالسكر:

ال تصدق 
كل شيء 

عن الزيوت 
النباتية:

نصائح طبية

دوار 
الصبا} 
وعالجه:

سالمة 
عظام 
طفلك:

يكون غذاًء هامًا حيث أن غناه بفيتامني )سي( جيعله مناسبًا 
يف حاالت النمو أو النقاهة بالعموم نظرا لكميات الفيتامينات، 
املعادن واحلموض األساسية اليت يتويها، ال ميكننا إهمال 
تناوله بني احلني واألخر، ففي الوقت الذي ال نتناوله طازجا 
ميكننا تناوله )متخمرًا( كمخلالت حيث ينصح باستهالك 

هكذا أكثر من استهالكه طازجًا.
غذاء	مناسب	جدًا	لنظمة	التنحي�	الغذائية	

القليل من السعرات احلرارية ونسبة مرتفعة  امللفوف  يتوي 
من املياه يساهم كل هذا إىل جانب احتوائه على نسبة عالية 
من  اجلسم  وختليص  البول  بإدرار  كمعدن  البوتاسيوم  من 
السوائل الزائدة، وهذا كذلك هام لألشخاص الذين يتبعون 
التغذية  تكون  كذلك  النحافة  حتقيق  بغية  غذائيا  نظاما 
السوائل بشكل  بامللفوف مهمة حباالت أخرى تستلزم طرح 

رئيسي )كحالة احتباس السوائل مع ظهور الوذمة، السمنة(
اللفو�	صديق	�ل�	للعظام

بفضل احتوائه على البورون يقي من خسارة هرمون االسرتوجني 
الذي يساعد على تثبيت الكالسيوم يف العظام وبهذا يصبح 
هشاشة  من  يعانون  أشخاص  قبل  من  بكثرة  تناوله  فعاال 
بالعظام، يتوجب علينا باحلسبان بأن امللفوف يوي برتكيبته 

على كثري من الكالسيوم أيضًا.
كي�	يتم	�هي	اللفو�

يتوجب علينا االنتباه ألنه عندما نريد طهي امللفوف وكسائر 
اخلضار ستخسر كل فيتاميناتها فيما لو نطيل مدة الطبخ 
تركه  وعدم  فيه  امللفوف  ووضع  املاء  غلي  من اجملدي  هلذا 
اطعمة  لتحضري  الناتج  استخدام  وميكن  طويلة  ملدة  يغلي 
أخرى حيث يبقى باملرق القسم األكرب من العناصر الغذائية 
طبخه  عرب  الغذائية  خصائصه  على  احلفاظ  طرق  وإحدى 
امللفوف  غلي  عن  تنتج  اليت  الرائحة  تعود  امليكروييف،  يف 
ختفيف  ألجل  الكربيت  من  كبرية  كمية  على  الحتوائه 
الرائحة اليت ينتجها امللفوف جيب ختفيض زمن الطهي قدر 
القوية  الرائحة  التوابل ذات  اإلمكان، ميكن إضافة بعض 

كالثوم، الزجنبيل. 
تذيرات 

بالنسبة لبعض املعدات اليت تعاني من النفخة البطنية أو عسر 
اهلضم ال يكون امللفوف جيدا هلم خصوصا عندما يأتي مع 
أغذية أخرى دهنية أو نشوية وهلذا ينصح بتناوله مع خضار 

أخرى ويف الغداء ال يف العشاء.
املصدر / الغذاء داء ودواء

الخصائص الغذائية 
للملفوف
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حسب موقع )ويب طب(يعد ارتفاع الضغط من األمراض الشائعة 
من  العديد  إىل  جتاهلها  يؤدي  حبيث  هلا  االنتباه  جيب  واليت 
املضاعفات، مثل: النوبات القلبية، أما يف هذا املقال سنقوم باإلجابة 
على السؤال »هل الربد يرفع الضغط؟« باإلضافة لتفاصيل أخرى:

تضيق األوعية الدموية: يعد تضيق األوعية الدموية رد فعل طبيعي 
من اجلسم جتاه اخنفاض درجة احلرارة، وهو األمر الذي قد يؤدي 

إىل ارتفاع ضغط الدم. 
التغريات املناخية: يصاحب فصل الشتاء عدد من التغريات، مثل: 
يدعو  قد  الذي  األمر  احلرارة  درجات  واخنفاض  الرطوبة،  زيادة 

اجلسم إىل ارتفاع ضغط الدم. 
الوزن  وازدياد  الرياضة  ممارسة  وعدم  الركود  يرافق  الركود: 
اخنفاض درجة احلرارة غالًبا مما قد يؤدي إىل ارتفاع ضغط الدم. 
أحباث أشارت إىل أن اخنفاض درجة احلرارة مرتبط بارتفاع ضغط 
الدم بعد االنتهاء من اإلجابة على السؤال »هل الربد يرفع الضغط؟« 
سننتقل للحديث حول بعض األحباث اليت أكدت على أن اخنفاض 
درجة احلرارة تؤدي إىل ارتفاع ضغط الدم، واليت مت تلخيصها يف 

النقاط اآلتية:
1. البحث الذي مت نشره يف اجمللة األمريكية لعلم وظائف األعضاء

مت نشر حبث يف اجمللة األمريكية لعلم وظائف األعضاء يؤكد 
ومتثلت  احلرارة،  درجة  اخنفاض  يصاحب  الدم  ارتفاع ضغط  أن 
التجربة خبفض درجة احلرارة إىل 5 درجات مئوية وأعربت النتائج 
عن زيادة مقدارها 50% على ضغط الدم عند الفئران بعد مرور 

5 أسابيع. 
2. البحث الذي مت نشره يف جملة ارتفاع ضغط الدم يف لندن.

درجة  باخنفاض  مرتبط  الدم  ارتفاع ضغط  أن  آخر  أوضح حبث 
احلرارة، وهدف هذا البحث دراسة تأثري اخنفاض درجة احلرارة 
داخل غرفة املعيشة وربطها مع ارتفاع ضغط الدم، وذلك من خالل 
يزيد سنهم عن 16 عاما  يقارب 4659 شخص  ملا  تعبئة استبيان 
والذين مت زيارتهم من قبل ممرضة لقياس الضغط وربطه بدرجة 

حرارة الغرفة املنخفضة، وكانت النتائج كاآلتي:
االنقباضي  الدم  على ضغط  زئبقي  ملليمرت   0,4٨ مقدارها  زيادة 

لكل 1 درجة مئوية نقص يف درجة حرارة الغرفة.
االنبساطي  الدم  على ضغط  زئبقي  ملليمرت   0,45 مقدارها  زيادة 

لكل 1 درجة مئوية نقص يف درجة احلرارة.
يف  املوجودين  األشخاص  عند  كان  الدم  ضغط  أن  لوحظ  إذ 
الغرفة الباردة 126,64 / 74,52 ملليمرت زئبقي مقارنًة باألشخاص 

املوجودين يف غرفة دافئة واليت كان معدل قراءة الضغط لديهم 
121,12 / 70,51 ملليمرت زئبقي، كما أوضح البحث أن الرياضة 
كانت عامال إضافيا إذ مت تسجيل قراءات ضغط أعلى يف الغرفة 

األبرد عند األشخاص الذين ال يقومون مبمارسة الرياضة. 
درجة  اخنفاض  عند  الدم  ضغط  زيادة  تفادي  أجل  من  نصائح 
احلرارة.. بعد أن قمنا باإلجابة على هذا السؤال »هل الربد يرفع 
الضغط؟« سننتقل لتقديم بعض النصائح اليت قد تساعد يف تفادي 

ارتفاع ضغط الدم عند اخنفاض درجة احلرارة:
قياس ضغط الدم باستمرار للتأكد من ارتفاعه حًقا أو ال.

ارتداء عدة طبقات من املالبس للحفاظ على حرارة للجسم دافئة.
احلرارة  لدرجات  التعرض  عند  ووشاح  وقفازات  قبعة  ارتداء 

املنخفضة.
ممارسة الرياضة بطريقة معتدلة واحلرص على عدم زيادة احلمل 

على القلب.
االبتعاد عن محل األثقال لتجنب وضع محل على القلب.

ينصح باتباع هذه النصائح لكل من جيربهم عملهم على التعرض 
للربد، مثل: رجال الشرطة، واملزارعني، وعمال البناء.

هل الربد 
يرفع الضغط

تستطيع أن حتافظ على الوزن إذا تناولت غذاء صحيًا غنيًا 
باحللويات  غنيا  وليس  والفاكهة،  واخلضروات  بالربوتينات 

والنشويات.
كما تستطيع السيدة اليت تقوم بالرضاعة أن حتافظ على 
وزنها ورشاقتها عن طريق تنظيم عدد مرات الرضاعة، وتناول 
أكرب قدر ممكن من السوائل، واملشروبات العشبية املفيدة 
واملاء  واملرميية(  واحللبة  )الينسون  يف  تتمثل  اليت  للرضاعة 
والبندق،  واملكسرات  الطحينية  احلالوة  طريق  عن  وليس 

والفستق والكيك واحللويات. 
ومعظمهن  للرشاقة  يتشوقن  الالتي  والفتيات  الشابات  أما 
بدأن يلجأن إىل تنظيم الغذاء واتباع نظم غذائية لفقد القليل 
تستطيع  حتى  أجسامهن  من  الزائدة  جرامات  الكيلو  من 
الفتاة أن ترتدي مالبس املوضة وتكتسب اجلسم الرشيق، 
وأوكد أن هناك العديد من الربامج الغذائية اليت تستطيع 
املثالي  والوزن  املطلوبة،  الرشاقة  إىل مستوى  بهن  أن تصل 
غري الربامج الكيميائية وبرامج السعرات احلرارية وغريها.

كيف تحافظ على الوزن
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إعداد:
أرشد رؤوف قسام نشاطات ثقافية يف 

مدينة الثقافة

وجــوه نجفيـــــــة 

معرض النجف االشرف الدولي للكتاب.. 
آالف العناوين تجذب القراء

إعداد
ارشد رÙوف قسام

نشاطات ثقافية يف مدينة الثقافة

جولة يف مدينتي

ذكريات طالب اعدادية



مدينة  يف  العام  الثقايف  بالشأن  واملختصني 
وكان  األشرف  النجف  والشعراء  الشعر 
التابعة للجمعية  االحتفال على قاعة املكتبة 
الواقعة يف منطقة احلنانة قرب مسجد احلنانة 
وكانت أمسية رائعة جدا بعرافة األستاذ سعد 

باقر الثامر للحفل. 
قاعة  على  ختصصية  حماضرة  أقيمت  وقد 
األشرف  النجف  جتارة  غرفة  يف  االحتفاالت 
عبداهلل  حسن  أمحد  الدكتور  للمحاضر 
األستاذ يف جامعة بغداد، كلية العلوم، قسم 
علم الفلك، وكانت احملاضرة بعنوان )املنافع 
اإلقتصاديه لعلم الفلك( وقد حضر احملاضرة 
جمموعة من ذوي االقتصاد والتجارة مع مجع 
يف  العام  الثقايف  بالشأن  املهتمني  من  غفري 
النجف األشرف وكانت احملاضرة من تقديم 

اإلعالمي حممد املؤمن.

برعاية  املختصة  األدبية  املكتبة  أقامت 
الدكتور مهند مصطفى مجال الدين احتفالية 
مبناسبة مولد سيد الكائنات الرسول األعظم 
أمسية  بعقد  وذلك  وآله(  عليه  اهلل  )صلى 
خنبة  حبضور  امليمون  بامليالد  تغنت  شعرية 
من الشعراء املتميزين الذين تألقوا بكلماتهم 
الرائعة وكان الشاعر معن غالب سباح عريفا 
يف  االحتفاالت  قاعة  على  أقيم  الذي  للحفل 
حي  يف  تقع  واليت  املختصة  األدبية  املكتبة 

الغدير شارع املولدات. 
الرسول  مولد  هي  واليت  املناسبة  نفس  ويف 
مجعية  أقامت  وآله(  عليه  اهلل  )صلى  حممد 
اليقظة األدبية برعاية الشاعر الشيخ حسنني 
قفطان أمسية شعرية متميزة يف ذكر النيب 
األكرم )صلى اهلل عليه وآله( وميالده امليمون 
حبضور خنبة من الشعراء ومجع من املثقفني 

نشاطات ثقافية يف 
مدينة الثقافة
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تس��مية ش��ارع يف النج��ف 
باس��م رائ��د القص��ة النجفية 
املرح��وم جعف��ر اخلليل��ي مع 
لوح��ة تعريفي��ة بس��ريته 
األدبي��ة والثقافي��ة وص��ورة 

ش��{صية ل��ه

تثم��Ø مبادرة احت��اد األدباء 
والكتاب يف النجف األشرف 
بطباع��ة نتاج��ات أعضائ��ه 
مب{تل��ف األجن��اã األدبية 
وعل��ى حس��ابه اخل��اì م��ن 
دون أن يرهق كاهل األديب

ض��رورة دع��م كّت��اب 
الشب�������اب  القص��ة 
واالهتمام بهم وطباعة 

نتاجاته��م األدبي��ة

وقائع املؤمتر يوم اخلميس املوافق 2٨ تشرين 
وزارة  برعاية  يومني،  مدى  على   2021 األول 
السيد  وحضور  واآلثار  والسياحة  الثقافة 
الوزير الدكتور حسن ناظم، والسيد حمافظ 
النجف األشرف، والسيد رئيس االحتاد العام 
لألدباء والكتاب يف العراق والسادة املدعوين 
واألكادميية  الثقافية  املؤسسات  رؤساء  من 
فضاًل عن مجع غفري من األدباء والكتاب يف 

النجف ويف عموم العراق. 
التوصيات  املؤمترون  سجل  ذلك  وفق  وعلى 

اآلتية:
1ـ تسمية شارع يف النجف باسم رائد القصة 
لوحة  مع  اخلليلي  جعفر  املرحوم  النجفية 
وصورة  والثقافية  األدبية  بسريته  تعريفية 

شخصية له.
الشباب  القصة  كّتاب  دعم  ضرورة  2ـ 

واالهتمام بهم وطباعة نتاجاتهم األدبية. 
والعناية  النسوية  العناصر  استقطاب  3ـ 

بنتاجاتهن. 
يف  والكتاب  األدباء  احتاد  مبادرة  تثمني  4ـ 
أعضائه  نتاجات  بطباعة  األشرف  النجف 
مبختلف األجناس األدبية وعلى حسابه اخلاص 

من دون أن يرهق كاهل األديب. 
النجف  يف  والكتاب  األدباء  احتاد  يدعو  5ـ 
والثقافية يف  األشرف املؤسسات األكادميية 
العالقة  تفعيل  إىل  األشرف  النجف  حمافظة 
مع احتاد األدباء واستضافة بعض من أنشطته 
التجارب  على  األكادميي  الشباب  ليطلع 

األدبية ألدباء احملافظة.
النجف  حمافظ  السيد  موقف  تثمني  6ـ 
ألعضاء  أراٍض  قطع  ختصيص  يف  األشرف 
االحتاد حرصًا منه على توفري السكن الالئق 
ألدباء النجف ومتكينًا هلم من ممارسة عملهم 

األدبي.

كتب يف النجف األشرف يف التاسع والعشرين 
من تشرين األول 2021

النجف  مؤمتر مئة عام على نشأة القصة يف 
2021-1921

من  للمدة  األشرف  النجف  يف  أقيمت  كما 
األدباء  احتاد  برعاية  األول  تشرين   29--2٨
والكتاب يف النجف األشرف واملتمثل برئيسها 
األستاذ حممود جاسم عثمان النعيمي   أعمال 
لنشأة  عام  مئة  مرور  مبناسبة  األول  املؤمتر 
حفل  وقد حضر  األشرف  النجف  يف  القصة 
االفتتاح السيد وزير الثقافة والسياحة والرتاث 
املؤمتر  ناظم وكانت جلسات  األستاذ حسن 
متضمنة على كلمات وحماضرات عديدة وقد 
ألقت الضوء على الرتاث القصصي املمتد ملئة 
عام من 1921 وحتى عامنا هذا وما ختللها من 
مسرية قصصية وجتارب سردية كانت على 
مستوى عاٍل بالرغم مما أصابها من وهن يف 
فرتات حرجة من مسريتها اليت ختضع لظروف 
تناول  وكما  وكتابها  املدينة  بها  متر  عامة 
احملاضرون بعض النظريات اليت خضعت هلا 
ناقش  عام كما  املئة  طوال  النجفية  القصة 
املؤمترون سبل النهوض بواقع القصة النجفية 
البيان  اليوم االخري كان  وسبل تطورها ويف 
والبأس  كله  ذلك  ليجمل  للمؤمتر  اخلتامي 

من إيراد نص البيان وهو اآلتي:
نشأة  على  عام  )مئة  ملؤمتر  اخلتامي  البيان 

القصة يف النجف األشرف 2021-1921(
بسم اهلل الرمحن الرحيم

الثقايف،  األشرف  النجف  مدينة  إلرث  وفاًء 
وإحياًء ألثر الرواد يف إثراء املنجز القصصي، 
مبناسبة  القصة  مؤمتر  إلقامة  جلاٌن  ُألفت 
املدينة،  هذه  يف  نشأتها  على  عام  مئة  مرور 
وقد قامت اهليأة اإلدارية مبفاحتة املؤسسات 
الثقافة  وزارة  رأسها  وعلى  واألدبية  الثقافية 
لألدباء  العام  واالحتاد  واآلثار،  والسياحة 
والكتاب يف العراق، وبعد إكمال متطلبات 
واألدباء  الباحثني  مفاحتة  متت  املؤمتر  هذا 
القصصي،  األدبي  النقد  يف  املتخصصني 
إىل  فوصلت  اجللسات،  حماور  يف  لإلسهام 
عراقية  حمافظات  ومن  عدة  حبوث  املؤمتر 
للبحوث  العلمية  اللجنة  وبعد معاينة  خمتلفة، 
حصلت املوافقة على مثانية عشر حبثًا توزعت 
على أربع جلسات، بواقع ثالثة حماور رئيسة، 
وروائيون  القصرية،  القصة  )الرواية،  هي 
افتتاح  تعاىل  اهلل  بركة  على  ومت  جنفيون(، 
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ما تكون مدينتنا القدمية إىل تغيري عمراني يليق بها ويكون 
احلرم الطاهر لضريح أمري املؤمنني عليه السالم هو مبثابة 
التاج وحوله تتوزع األبنية واإلنشاءات وفقا للحاجة واستجابة 
حلاجة الزائرين والوافدين للمدينة ، لنقل بصراحة أن منطقة 
امليدان بالرغم من سعتها وانفتاحها لكنها بائسة وفوضوية 
لتنظيم  جادة  وقفة  إىل  حباجة  حنن  داع،  بدون  ومزدمحة 
للدخول  بوابة حقيقية  ليكون  واملهم  الرئيسي  املدخل  هذا 
مصممني   إىل  حباجة  حنن  الطاهر...  احلرم  فضاءات  اىل 
حاجة  تليب  عمرانية  تصاميم  إنتاج  على  وقادرين  أكفاء  
املنطقة من مجيع النواحي مروريا للسيارات واألفراد وغريها 
من املتطلبات مع ضرورة احملافظة على طابع املدينة القدمية 
اخلاص بها ، وال نغفل احلالة االجتماعية واإلقتصادية للناس 

الذين يعتاشون يف هذه املنطقة.. 
ففي النجف تلتقي خمتلف الثقافات فالقادمون لزيارة املرقد 
)عليه  املؤمنني  أمري  الفقراء  وأبي  األوصياء  لسيد  الطاهر 
احتياجاتهم  هلم  حتما  الطاهر  بضريه  والتربك  السالم( 
وخصوصياتهم والقادمون من أجل الدراسة يف حوزتها العلمية 
من  والقادمني  احتياجاتهم  هلم  الرصينة كذلك  وجامعاتها 
أيضا  السالم  وادي  مقربة  زيارتهم يف  أو  موتاهم  دفن  أجل 
القادمون  أولئك  عن  ناهيك  وخصوصياتهم  احتياجاتهم  هلم 
للتجارة  قادمون  هم  من  أو  قوتهم  العمل وكسب  أجل  من 
للزوار ومن  وغريها.. إذن النجف األشرف مدينة مستقطبة 
كل بقاع األرض وعلى مدار العام... حنن حباجة إىل وقفة 
تلبيه  ما  ومع  قدسيتها  مع  يتالئم  مبا  املدينة  لتنظيم  جادة 
من حاجة لقاصديها... إنها دعوة نسأل اهلل تعاىل أن تصل 
املدينة  هذه  أمر  يهمهم  والذين  القرار  أصحاب  أمساع  إىل 

املقدسة...

 إن ما يدث وسط مدينة النجف عمرانيا  نوع من التمرد 
يف  املتعددة  بطوابقها  أطلت  جديدة  بناية  فكل  اخلفي، 
لكنها صماء  نفسها  فهي حتاكي  القدمية  املدينة  شوارع 
أطراف  يف  ومطعم  مقهى  وكل   ... حوهلا  ما  مع  وبكماء 
املدينة األربعة وبالرغم من أنه يلمع من النظافة لكن هناك 

صرخة  تنادي بالتغيري.
دائما أقوم جبوالت يف مدينيت  مشيًا على األقدام، خصوصًا 
من  أجزاء  يف  يدخل  ما  فأشاهد  املعتدلة  الشتاء  أجواء  يف 
املباني القدمية من حداثة وتطوير يقوم به أصحابها يف حماولة 
منهم لتغيري واقعها واستغالهلا بصورة أفضل جتاريا، ليكون 
القدمية  املباني  تلك  من  وكثري  أكرب،  مادي  مردود  هلم 
عاصرتها يف طفوليت ويف شبابي ولكنها اليوم ختتلف متاما 
فشارع الصادق وشارع الرسول وشارع زين العابدين كانت 
الشريف  الصحن  دورة  وكانت  كلها  املدينة  يف  متنفسنا 

مالذنا يف كل األوقات.... 
الكبري  السوق  إىل  دخوال  امليدان  من  املمتدة  فاملسافة 
قدما  املضي  ثم  ومن  الشريف   الصحن  دورة  إىل  ووصوال 
املفتوح كانت من أمجل  إىل منطقة صايف صفا وفضائها 
إذا  فإنك  اليوم  أما  النفس...  تبهج  اليت  اليومية  الرحالت 
سلكت نفس املسار ووصلت إىل شارع احمليط املطل على 
حبر النجف بعد منطقة صايف صفا فإنك ستصطدم  بلوحات 
منذ  بنايات  ستجد  الكثري،  املتناقضات  من  فيها  عمرانية 
وأخرى  َخربة،  باهتة،  املاضي،  القرن  وسبعينيات  ستينيات 
جديدة استحدثت لكنها ال حتاكي معامل املدينة القدمية 

وارثها احلضاري .
كل  التغري  أصاب  كما  عمراني  تغيري  إىل   حباجة  حنن 
نواحي اجملتمع  اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا فاليوم أحوج 

جولة يف مدينتي
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ج:--نعم أذكرهم جيدا فرحم اهلل املاضني وحفظ الباقني منهم 
العربية  مدرس  راشد  األستاذ حسن  أذكر  املثال  سبيل  فعلى 
واألستاذ هاشم الواعظ مدرس الكيمياء واألستاذ جاسم شبع 
مدرس الرياضيات واألستاذ مكي احلكاك مدرس اإلنكليزية 
املغنيجي  فائق  واألستاذ  الفيزياء  مدرس  شربة  قيس  واألستاذ 
مدرس اجلرب واملثلثات واألستاذ صاحل القزويين واألستاذ أسعد 
مدرس  الشماع  جابر  سعد  واألستاذ  األحياء  مدرس  الدخيل 
ومن  س:--  وغريهم...  حلبوص  رشيد  واألستاذ  اإلجتماعيات 
تذكر من زمالئك الطلبة؟ ج:-أذكر الكثري منهم وعلى سبيل 
حممد  بهاء  والدكتور  ربيع  صدقي  زيد  املهندس  منهم  املثل 
واألستاذ عالء  واملهندس هاشم رشيد احلبوبي  حسن محيدي 
عبدالزهرة والسيد حممد حسني البكاء والسيد حيدر احللو 
واألستاذ حممد أسد والسيد صالح احلمامي واألستاذ حممد 
البناء واالستاذ هالل حلبوص والدكتور صباح كريم  حسني 
رياح وغريهم الكثري الذين ال يسع اجملال لذكرهم فألتمس 
منهم العذر... س:-أين كان موقع إعدادية الكندي يف النجف 
األشرف؟ ج:-كانت تقع على شارع الكوفة العام قرب ساحة 
الصدرين مقابل فندق النجف واليوم يف مكانها إعدادية املفيد 
املركزية واليت خصصت لطلبة السادس اإلعدادي فقط... أما 
إعدادية الكندي فقد عادت لتكون ثانوية الكندي ومكانها 
اإلعداد  يف  قراءنا  نعد  اخلتام  ويف  السواق...  حي  يف  احلالي 
النجف  اإلعداديات يف  ملواقع  بزيارة  نقوم  بأننا سوف  القادمة 
األشرف ونلتقي مبدرائها ونطلع على ارشيفها اخلاص وشكرا 

جزيال لكم..

توقف شريط الذكريات عند مرحلة اإلعدادية 
تتذكر  هل   -- س:  التالي  الذاتي  احلوار  فبدأ 
تلك  وأنسى  أنساها  ج- كيف  ؟  الكندي  إعدادية 
األيام املاضية اجلميلة حيث وطأت قدمي اإلعدادية ألول 
مرة يف حياتي و درست فيها ثالث سنوات كانت من أمجل 
ما تكون من سنوات العمر ، حيث الثقافة والعلم وما يتخللها 
فيها مجيل وممتع،  واالبتسامة... كل شيء  للمرح  من فرص 
كانت تلك السنوات يف منتصف الثمانينيات من القرن املاضي 
وبالرغم من أنها كانت سنوات عجافا حيث احلرب مع اآلسف 
أنواع  شتى  ميارس  السابق  النظام  وكان  إيران  اجلارة  ضد 
الضغوط على اجملتمع من عسكرة اجملتمع وجتنيده وحتشيده 
من أجل معركته اخلاسرة ... إال أننا كطالب منارس حياتنا 
رغم تلك املصاعب من أجل أن تستمر أحالمنا وأمنياتنا رغم 
شبح املوت الذي خييم على املشهد العام للبالد... س:-- كيف 
أننا  إال  الصعبة  الظروف  رغم  كنا  الدراسة؟ج:--  كانت 
ونشاط...س:--وكيف  همة  بكل  ونتابع  ونقرأ  وجنتهد  جند 
كانت نشاطاتكم املدرسية؟ ج:-- كنا نقيم بعض املسابقات 
واأللعاب الرياضية اخلاصة بنا وعدم تعميمها ألن أعني السلطلة 
ترقب كل نشاط لتجريه لصاحل النظام وحزبه األوحد فكانت 
ألن  وذلك  وحمدودة  جدا  خاصة  واألدبية  الثقافية  نشاطاتنا 
مؤشرات املنع تشري دوما لذلك وبالرغم من ذلك كنا نتبادل 
القصائد واملقاالت وكنا نهوى املراسلة ومجع الطوابع وقراءة 
اجملالت العربية املتاحة مثل جملة العربي والوطن العربي وكل 
العرب والدستور واليقظة وغريها.. س:--هل تتذكر أساتذتك؟ 

ذكريات طالب اعدادية
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الرجوع من الذنب

من أعظم النعم اليت أنعم اهلل بها على عباده فتحه 
باب التوبة ملن عصاه، ومغفرته لذنوب العبد الذي 
لطفه  باب  من  إال  هذا  وما كان  يداه  اقرتفتها 
سبحانه وتعاىل ورمحته اليت خلق الناس من أجلها 
ال لتعذيبهم والتشفي بهم، تعاىل اهلل عن ذلك علوا 
كبريا ولكن هذه التوبة يلزمها شروط ذكرها 
الذنب  على  الندم  أهمها  ومن  حملها  يف  العلماء 
وعدم العودة إليه. ومتى حتققت هذه الشروط ال 
يكتفي اهلل سبحانه وتعاىل بأن يغفر له بل يبدل 
سيئاته اىل حسنات تلطفًا وحتننًا قال تعاىل: )ِإالَّ 
ُل  ُيَبدِّ َفُأْوَلِئَك  ا  َصاحِلً َعَماًل  َوَعِمَل  َوآَمَن  َتاَب  َمن 
رَِّحيًما  َغُفوًرا  اهلل  َوَكاَن  َحَسَناٍت  َسيَِّئاِتِهْم  اهلل 

)الفرقان/70(

مثل وحكاية )احلديnُ ُذو ُشُجوِن(
أي أن حلديث جير بعضه بعضا وقيل يف 
مثل آخر: )احلديث أنزى من الظيب(، أي 

يفتح بعضه بعضًا.
بن  أد  بن  املثل ضبة  هذا  قال  من  أول 
له  وكان  مضر  بن  الياس  بن  طاخبة 
ابنان يقال ألحدهما سعد ولآلخر سعيد 
فنفرت إبل لضبة حتت الليل، فوجه ابنيه 
يف طلبها فنقرأها فوجدها سعد فردها، 
ومضى سعيد يف طلبها فلقيه احلارث بن 
كعب، وكان على الغالم بردان فسأله 
وأخذ  فقتله  عليه  فأبى  إياهما  احلارث 
برديه فكان ضبة إذا أمسى فرأى حتت 
الليل سوادا قال: أسعد أم سعيد؟ فذهب 
واخليبة  النجاح  يف  يضرب  مثال  قوله 
أن  اهلل  شاء  ما  بذلك  ضبة  فمكث 
ميكث ثم أنه حج فأتى عكاظ فلقي 
بها احلارث بن كعب ورأى عليه بردي 
ابنه سعيد فعرفهما فقال له : هل أنت 
اللذان عليك؟  الربدان  خمربي ما هذان 

قال: بلى لقيت غالما وهما عليه فسألته إياهما فأبى علي فقتلته وأخذت برديه هذين 
أظنه صارما  فإني  إليه  أنظر  أعطنيه  فقال:  نعم،  قال:  ؟  فقال ضبة: بسيفك هذا 
فأعطاه احلارث سيفه فلما أخذه من يده هزه وقال: احلديث ذو شجون ثم ضربه 
به فقتله فقيل له : يا ضبة أيف الشهر احلرام؟ قال: سبق السيف العذل فهو أول من 

سارت عنه هذه األمثال الثالثة.
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االكتشاف  بهذا  اإلغريق  قام  لقد 
 ، ق.م  فيثاغورس)507-5٨2(  يد  على 
يف  والقمر  األرض  ظل  اإلغريق  درس 
إىل  دفعتهم  وافية  دراسة  اخلسوف  مدة 
هو  الكروي  الشكل  بأن  االعتقاد 
السماوية  لألجرام  األشكال  أنسب 

والكون بأسره.
هذه  أرسطو  أكد  350ق.م  سنة  ويف 
القضية وعلى الرغم من صحة االستنتاج 
اإلغريقي يف هذا الصدد اعتقد بعضهم 
أن األرض هي حمور الكون حتى جاءت 
سنة 2٨0ق.م وأكد )أريستاركوس( أن 
مل  ولكن  الكون  حمور  هي  الشمس 

يلتفت أحد إىل هذا االكتشاف.
وبعد أن غابت الشمس عن اإلمرباطورية 
اآلراء  تلك  الكنيسة  شجبت  الرومانية 
ولكن  النسيان،  اإلغريقية حتى طواها 

العديدة حتى أعيدت هلا احلياة  العرب مل يغفلوا عنها يف ترمجاتهم 
مرة أخرى على يد علماء القرون الوسطى ومصممي اخلرائط الذين 

أجزموا بكروية األرض.

متى اكتشف اإلنسان أن األرض كروية؟

كيف يعيش رواد الفضاء
إن العيش يف الفضاء ليس كالعيش 
األمور  من  فالعديد  األرض،  على 
ختتلف هنا وهناك، حتى أّن طريقة 
أجسامنا  نظافة  على  احلفاظ 
ختتلف، ويتوجب على رواد الفضاء 
احلفاظ على مستوى قوتهم ونظافة 
أجسادهم ونظارتهم، فمسألة البقاء 
أجسادهم  ألّن  ُملحة  مسألة  أقوياء 
ختتلف عندما يكونوا يف الفضاء، 
حيث أّن اجلزء السفلي من أجسادنا 
مع األرجل هي املسؤولة عن محلنا 
مما  األرض  على  أوزاننا  وحتمل 
قوية،  عضالتها  بقاء  على  يافظ 
خمتلف  األمر  فإن  الفضاء  يف  أما 
ألّن رواد الفضاء يبقون يف حالة عوم 
وال يستندون على أرجلهم وعضالت 
أجسامهم  من  السفلي  اجلزء 
إىل  يؤدي  بدوره  وهذا  لتحملهم 
ضعف يف ذلك اجلزء من أجسامهم 
مع  والظهر  األرجل  لعضالت  سواء 
األمر  وهذا  عظامهم،  يف  ضعف 
رياضية  بتمارين  القيام  يستلزم 

مستمرة أثناء عيشهم يف الفضاء.

أما مسألة تناول الطعام يف الفضاء فتمثل حتديًا فريدًا من نوعه لرواد الفضاء 
بسبب انعدام اجلاذبية األرضية، فلو تركت قطعة من الطعام لوحدها فإّنها 
مسألة  أيضًا  وتبدو  الفضائية،  املركبة  أرجاء  وتتنقل يف  اجلو  ستعوم يف 
السيطرة على جرعة شرب املاء ليست باألمر اليسري ألّنه ال ميكن وضعه يف 
كأس ليبقى فيه دون أن يعوم، ولكي يبقى رواد الفضاء ويستمروا أطول 
مدة ممكنة للعيش يف الفضاء، ابتكر علماٌء طرقًا خاصة لعمليات التغليف 
واألكل، ففي بادئ جتربة حياة الفضاء كان يقتصر الطعام على أصناف 

غذائية تشبه األطعمة اخلاصة باألطفال.
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حينما تكون أيام الشهر الفضيل وساعاته والنوم فيه وأنفاسنا مجيعها عبادة وأبواب اجلنة مفتوحة 
والدعاء مستجاب واألجر يضاعف نلمس من خالل ذلك أن اهلبات اإلهلية يف هذه األوقات تشمل مجيع 
بين البشر وتنثر عليهم الفضائل والعطايا عند ذلك نتفهم ونعتقد جيدا أن هذه األيام ليس كمثيالتها 

السابقة والالحقة.
إن املظاهر اليت اعتدنا عليها يف شهر اهلل تعاىل كثرية وبعيدة كل البعد عن ما خططها لنا الشارع 
املقدس فقبيل الشروع بهذا الشهر تكتظ األسواق واملتاجر الغذائية اليت اختلفت فيها صنوف الطعام 
ألجل التحضري لشهر الصيام مع املفارقة أن األسعار مرتفعة عن السابق والتسوق ضعف ما كان عليه 
يف األيام املاضية، كأن العابد، الصائم همه االول واألخري كيف يستقبل شهر الصوم بتكديس 

الغذاء.
أما التقاليد واملظاهر االخرى مثل ممارسة األلعاب واملراهنات يف ليالي شهر رمضان دون وعي واملام 
واملراهقني يف  الشباب  اكتظاظ  من خالل  هذا  بان  وقد  الوقت  هذا  املمارسات يف  هذه  الحنراف 
الساحات العامة واملقاهي والشوارع يرافقها العزف والتصفيق واألغاني، كأنهم يستقبلون شهر العبادة 

بهذه الطقوس املخجلة.
الفضائيات  تلهج بدعاء االفطار حتى تشرع  تبدأ شفاهنا  إن  التلفاز فحدث وال حرج ما  أما شاشة 
ببث الربامج واملسلسالت اليت تنتج يف هذا الشهر أضعاف ما تنتجه يف أشهر السنة وهي عبارة عن 
مضامني خملة باألخالق والعرف مبا حتتويه من مشاهد سوقية ومتدنية وبعيدة عن املبادئ والتقاليد 

اليت ورثناها عن السلف الطيب، نلمس من هذا املنتج أن وراءه أهداف مغرضة...
والكثري من الظواهر اليت متر علينا يف هذا الشهر الفضيل اليت ال متت بصلة ملضامني األيام املباركة 

بعطاياالكريم وهبات اهلل جراء اعمال العبادات واالستغفار وتالوة الذكر احلكيم .
لذا ال بد أن نستغل الفرصة يف الشهر ويف هذه االيام اليت حتيطنا رعاية الباري للتقرب اليه ولنصنع 

ألنفسنا ظواهر جديدة نربي من خالهلا أجيالنا اليت نأمل منها كل خري.
 

هشام	أموري	ناجي

ما ألفناه يف شهر الصيام





العتبة العلوية املقدسة تفتتح رواق آمنة بنت وهب


