




قال أمري املؤمينن)عليه السالم(: »قيمُة كل امرئ ما حيسنه« هذه املقولة تستحق أن ُتكتب 
مباء الذهب، يف هذا الشهر العظيم شهر ذي احلجة مترُّ علينا عدة مناسبات ورمبا تاج 
و رأس هذه املناسبات هو عيد الغدير األغر وعيد اهلل األكرب ملا له من أثٍر بالٍغ يف حياة 
الدين واجملتمع، حيث نزلت اآلية الكرمية: َيا َأيَُّها الرَُّسوُل َبلِّْغ َما ُأنِزَل ِإَلْيَك ِمن رَّبَِّك َوِإن 
ْ َتْفَعْل َفَما َبلَّْغَت ِرَساَلَتُه َواهلّلُ َيْعِصُمَك ِمَن النَّاِس.)املائدة: 67(، فهذا التبليغ يعدل رسالة  لَّ
النيب)صلى اهلل عليه وآله( خالل 23 سنة ويعدل كل أتعاب ومشقة الرسول اليت قضاها 
بني جمتمع مكة واملدينة، ولو عدنا إىل كالم أمري املؤمنني)عليه السالم(، فما هي قيمة 
ومكانة أمري املؤمنني)عليه السالم(، لنفتش أواًل عّما أحسنه أمري املؤمنني)عليه السالم( 
خالل حياته الشريفة، فهو أول من ساند و عاضد وآمن برسول اهلل )صلى اهلل عليه وآله( 
حيث أنكر عليه الناس رسالته، وهو من كان يدافع عن شخص النيب)صلى اهلل عليه وآله( 
وكان كظله ال يفارقه و يفديه بنفسه الشريفة وقد ارتقى يومًا على أكتاف رسول اهلل 
)صلى اهلل عليه وآله( ليكّسر أصنام املشركني عندما كانت على سطح الكعبة وأنشد 

الشاعر يف ذلك 
يف موضٍع يده الرمحن قد وضعا     وأنت أنت الذي ُحّطت له قدٌم   

وعلي بن أبي طالب )عليه السالم( زوج الصديقة الزهراء سيدة نساء العاملني)عليهما السالم( 
وهو الذي فدى رسول اهلل)صلى اهلل عليه وآله( يف ليلة املبيت بنفسه الطاهرة حتى نزلت 
يف حّقه هذه اآلية الشريفة: »َوِمَن النَّاِس َمن َيْشِري َنْفَسُه اْبِتَغاء َمْرَضاِت اهلّلِ َواهلّلُ َرُؤوٌف 
ِباْلِعَباِد« وهو الذي جندل األبطال مرحب اليهودي وعمرو بن ود العامري وغريهم الكثري 
ووالد سبطي رسول اهلل )صلى اهلل عليه وآله( احلسن واحلسني)عليهما السالم( وهو الذي 
قتل نصف قتلى املشركني يوم بدر وهو الذي هزم املشركني يوم أحد، وهناك الكثري 
مما اليتسع لذكره املقام من إحسان أمري املؤمنني)عليه السالم(، أّما حنن الذين ندعي بأّننا 
نوالي عليًا ونتمسك بواليته اليت فرضها اهلل علينا ماذا قدمنا وأحسنا يف هذه احلياة الدنيا 
لتكون لنا قيمة و نشارك يف سباق هذه احلياة لنكون من الفائزين عند تسليم اجلوائز 

يف  غٍد إن شاء اهلل...

قيمُة كل امرٍء

هيأة التحرير



الدستور العلوي
للمدراء والمسؤولين 

في دوائر الدولة
22 مادة

1- ��ِ�ر قلبك الر�ة ملن �رت مسؤو� عليهم� والط� بهم وار�ُهم فهم من �مانات ا� 
لديك�

2- �عطهم من عفِو� و�فحك مث� ما �ب �� ي�طيك ا� من عفو� و�فح�� ف�� �نت 
فوقهم فا� فوقك�

3- � يكونن� ا�سن واملسيء عند� سواء� ف��� يف �لك ت��يدا� ��� ا�حسا� يف ا�حسا�� 
وتدريبا ��� ا�ساءة على ا�ساءة�

ا ��� لك يف  ٤- است�م� الرفق وا�حسا� إليهم مهما �انت انتماءاتهم� ف�� النا� �نفا� إم�
الدين� �و ن��� لك يف ا�لق�



٥- انِص� النا� من نفسك ومن املقرب� إليك� ف�نك إ� � تف�� تكن ظاملا� ومن ظلم 
عباد ا� �ا� ا� �صم��

� ف�ن� يغشك وإ� تشب�� بالنا�ح�� ٦- � ت�جلن إ� تصديق واش�
٧- � تفرحن ب�قوبة ��درتها� ف��ا استحقها �حد�م فلتكن على قدر ا�ناية� ور��  �ط�� 

مقدار عقوبت� إع�م� بذنب��
٨- � تندمن على عفو� ��ديت�� وإ� �انت الندامة على ال�فو �ف�� و�يسر من الندامة على 

ال�قوبة�
٩- ا��� لذوي الا�ات منك قسما تفر� �م في� �خصك� و�لس �م �لسا عاما 
فتتوا�ع في� � الذي �لقك ب�يدا� عن موظفيك �حتى يكلمك متكلمهم �� م�دد و� 

�ائ��
1٠- اعلم �� ��ثر حا�ات النا� إليك �ا � مؤونة في� عليك� فغالبها �حد �مرين: �كاة 

م�لمة� �و �لب إنصا� يف م�املة�
11- اقِ� ما �كنت منها يو� ورود�ا عليك وإ� استقلها مساعدو��

� ف�� لك� يو� ما في�� 12- � تؤ�ر�� عم� اليو� لغد�
13- � تطولن احتجابك عن مر�وسيك� �ن� يقطع علمك ب�مور�م�

ا�حسا��  يبط�  املن�  ف��  فتخل��  ت�د�م  �و  ب�حسانك�  مر�وسيك  على  واملن�  إيا�   -1٤
وا�ل� يو�ب املقت عن ا� والنا��

1٥- ا��� لك� واحد منهم عم� ت��ذ� ب�� ف�ن� ��در �� يت�ك� ب��هم على ب�� يف ق�اء 
ما �ردت� منهم�

1٦- إيا� وال�جلة با�مور قب� �وانها� �و التهاو� فيها عند إمكانها� ف�ع �� �مر� مو���� 
و�وق�� موق���

ر ال�قوبة حتى يسكن ��بك فتملك ا��تيار� م و� ت�مر ح� الغ�ب� و��� 1٧- � تصم�
1٨- �ف�� �لة� �ملك إ� الرئاسة �س�ة الصدر��

1٩- ليكن �قر� مستشاريك �قو�م �ر� الق لك� وَمن � يوافقك فيما يصدر منك �ا 
�ر� ا� �وليائ�� 

2٠- اعلم ��� �ف�� من �اورت �و �احب التجار��
21- �ر� املسؤول� من �اف� ال�يء� 

 �� إ�  وا�مانة�  الكفاءة  وسا�ة  إ�  وسا�ة  للوظيفة  املتقدم�  است�مال  يف  تقبلن   �  -22
الوظيفة يف ا�تمع �مانة � يف عنقك�

املؤمن�  �م�  ب�ث�  الذي  ال�هد  من  بتصر�  ��ذت  الدستور  �ذا  يف  املذ�ورة  النصو�   �
� على مصر� و��� من الك�� الوارد  )علي� الس��( إ� مالك ا��� ر�وا� ا� علي� ح� و��

عن ��� البيت )عليهم الس��(�
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فيض القسيم تعلن عن مشروع حيوي 
لرتبية وإنتاج األسماك

دار (أبو طالب) للطباعة تعلن استعدادها 
لطباعة اِّـناهج الدراسية

أكثر من ألف متطوع ومتطوعة يتشرفــــون بتقديم الخدمات 
للزائرين َّـ عيد األضحى اِّـبــــــــــارك

توزيع نصف مليون لرت من مياه الشرب 
َّـ ذكرى عيد الغدير األغر

اعداد:
المركز الخبري.. وكالة الميزاب االخبارية



اإلمام احلسني )عليه السالم( يف حميط الصحن العلوي املطهر 
نفس  من  الثاني  للجزء  املساحة  بأعمال  املباشرة  إىل  باإلضافة 

املشروع.
العلوية  العتبة  يف  والفنية  اهلندسية  الشؤون  قسم  أن  يذكر 
املقدسة يواصل أعماله يف العديد من املشاريع التابعة اىل العتبة 
األسس  وضع  من  األعمال  كافة  ختص  اليت  املقدسة  العلوية 
الرصينة لألبنية وصواًل اىل إنشاء أبنية ذات مواصفات هندسية 
متطورة خاضعة لنظام اجلودة العاملي يف تطبيق املعايري اهلندسية 

الدقيقة . 

نفذت وحدة املساحة التابعة اىل قسم الشؤون اهلندسية والفنية يف 
العتبة العلوية املقدسة عددا من املهام املوكلة بها يف مشاريع العتبة 

املقدسة لتقديم أفضل اخلدمات للزائرين الكرام.
وقال مسؤول الوحدة املهندس علي اجلواهري، حول اجلهود املبذولة 
األساسية  املدرسة  مشروع  يف  املساحة  أعمال  استئناف  مت  قائال: 
للطابق األرضي  فضال عن االنتهاء من أعمال تشييد طريق اخلط 
حمطة  إىل  وصوال  السالم(  )عليها  فاطمة  صحن  ملشروع  الناقل 

املعاجلة الواقع يف مدينة اإلمام الرضا )عليه السالم (.
وأضاف: كما متت املباشرة بأعمال التسوية الرتابية ملشروع مرآب 
الزائرين الكبري الواقع يف منطقة احلولي وصوال إىل شارع السور 
قرب جبل احلويش باإلضافة إىل انتهاء األعمال املساحية يف مشروع 

اخلباطة املركزية القسيم )2( الواقع يف منطقة احلولي.
وتابع قائال: إن أعمالنا مستمرة يف التسقيط املساحي للجزء األول 
من مشروع اجملاميع الصحية رقم )2( قرب جامع السقاية يف صحن 

أجنزت الكوادر اهلندسية التابعة اىل قسم الدراسات والتصاميم يف 
اإلمام  رواق شارع  الكاملة ملشروع  التصاميم  املقدسة  العلوية  العتبة 

الصادق)عليه السالم( جماور الصحن احليدري الشريف.
األسدي:  مهند  املهندس  القسم  رئيس  قال  املشروع  تفاصيل  وعن 
باشرنا بإعداد التصاميم الكاملة ملشروع رواق شارع اإلمام الصادق 
)عليه السالم( اجملاور الصحن احليدري الشريف والذي تبلغ مساحته 
)1060م2(  ويضم نقطة تفتيش واسرتاحة وقاعة إدارية ومنطقة فحص 

الكرتوني.
وتابع األسدي كالمه: إن املشروع يهدف اىل تقديم أفضل اخلدمات 
للزائرين الوافدين اىل مرقد أمري املؤمنني )عليه السالم(، ومت إعداد 
املخططات بأيدي كوادرنا وفق أحدث التصاميم وبإشراف استشاريني 
متميزين تعكس مستوى التطور العمراني احلاصل يف مجيع مرافق 

العتبة املقدسة.
ويهتم قسم الدراسات والتصاميم يف العتبة العلوية املقدسة بوضع اللبنة 
األوىل للمشاريع العمرانية واخلدمية يف العتبة املقدسة لصاحل األقسام 

ذات العالقة.

إنجاز تصاميم مشروع رواق شارع اإلمام 
الصادق )عليه السالم(

إلنتاج  العمل  وترية  زيادة  عن  القسيم  فيض  أعلنت شركة 
احمللية  السوق  دعم  على  يعمل  حيوي  مشروع  يف  األمساك 

وتشغيل األيدي العاملة.
وليد  املشروع  مسؤول  حتدث  وأهميته  املشروع  وحول 
اإلنتاجية  االسرتاتيجية  املشاريع  ضمن  قائال:  اخلفاجي، 
اليت تعمل شركة فيض القسيم يف العتبة العلوية املقدسة 
على تنميتها، يربز مشروع تربية وإنتاج األمساك يف حمافظة 
النجف األشرف والذي يتضمن )32( حوضا حيتوي الواحد 
منها على )1000-1500( مسكة يتم استزراعها كإصبعيات 
من خالل األحواض الطينية يف حبر النجف قبل نقلها اىل 
تعليف  يتم  حيث  الفرات  نهر  ضفاف  على  الواقع  املشروع 
إشراف  الطبيعية وحتت  األعالف  أنواع  أجود  من  األمساك 

كادر طيب بيطري متخصص.
هذا ويأتي املشروع ضمن مشاريع تنموية عدة تهدف اىل دعم 

السوق احمللية باملنتج اجلديد وتشغيل األيدي العاملة.

قسم الشؤون الهندسية والفنية 
ينفذ أعماال متنوعة

فيض القسيم تعلن عن مشروع حيوي لرتبية 
وإنتاج األسماك
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أعلنت شعبة املتطوعني التابعة للعتبة العلوية املقدسة عن تشرف 
للزائرين  اخلدمات  تقديم  يف  للمساهمة  متطوع   1000 قرابة 
أمري  املوىل  مرقد  لزيارة  املليونية  الوافدين جبموعهم  الكرام 

املؤمنني )عليه السالم( مبناسبة حلول عيد األضحى املبارك.
وعن املهام املوكلة حتدث مسؤول الشعبة أمحد عبد احلسن، 
لـ) املركز اخلربي( قائال: باشرنا باستقبال وتسجيل جماميع 
اخلدمية  واهليئات  املؤسسات  من خمتلف  الوافدين  املتطوعني 
يف خمتلف حمافظات العراق واملثبتني يف قاعدة بيانات الشعبة.

اخلدمية،  والشؤون  النظام،  )حفظ  أقسام  رفد  مت  وأضاف: 
والسالمة املهنية والصحة والبيئة، والشؤون الدينية، والفحص 
األمنية  وشعبيت  والصوتيات  الزائرين،  ودليل  اإللكرتوني، 

واخلدمية النسوية(.
هذا وسيتم رفد األقسام مبجاميع املتطوعني واملتطوعات طيلة 

أيام عيد األضحى املبارك.

أعلنت شعبة اآلليات اخلدمية التابعة اىل قسم اآلليات يف العتبة 
العلوية املقدسة عن إجنازها مجيع املهام املوكلة واملتعلقة بتقديم 

اخلدمات للمواطنني خالل عيد األضحى املبارك.
وقال مسؤول الشعبة وسام كاظم ، حول اجلهود املبذولة : عملت 
اخلدمية  آلياتها  مجيع  جتهيز  على  مبكر  وبشكل  كوادرنا 
امليدانية  اخلدمات  لتقديم  كامل  استعداد  حالة  يف  لتكون 
للزائرين الوافدين اىل النجف األشرف باخلصوص يف مناسبة عيد 
األضحى املبارك، وقد مت توجيه اآلليات املتمثلة مبختلف السيارات 
اخلاصة  التخصصية  واآلليات  النفايات،  وكابسات  احلوضية، 
للشرب عرب مجيع  الصاحلة  النقية  املياه  ونقل  الصحي  بالصرف 
املنافذ املنتشرة يف املدينة القدمية، وكذلك السيارات احلوضية 

الناقلة للمياه اخلاصة باجملاميع الصحية وغريها من اخلدمات.
هذا وكانت مساهمة اآلليات اخلدمية بتأهيل الشوارع الرئيسة 
واملداخل املؤدية اىل حرم املوىل أمري املؤمنني )عليه السالم( بالتعاون 

والتنسيق مع بلدية النجف األشرف .

بادر قسم الفحص اإللكرتوني بإعداد خطة منتظمة الستقبال 
املؤمنني  أمري  املوىل  مرقد  بزيارة  للتشرف  الوافدين  الزائرين 

)عليه السالم( بعيد األضحى املبارك.
وحول اجلهود املبذولة حتدث رئيس القسم املهندس حسني علي، 
قائال: عمل القسم على تنظيم عملية دخول الزائرين الكرام 
وفق انسيابية عالية دون معوقات تذكر مع اختاذ اإلجراءات 
مع  والتعاون  بالتنسيق  كورونا  وباء  من  للوقاية  االحرتازية 
األقسام املعنية املتمثلة بقسم حفظ النظام والشؤون اخلدمية 

والسالمة املهنية والصحة والبيئة.
وأضاف: يتم العمل على مرحلتني األوىل تتم من خالل أجهزة 
وقرب  الزائرين  مدن  يف  مواقعها  واملتواجد  احلقائب  فحص 
األبواب الرئيسية املؤدية اىل احلرم املطهر، فيما تتضمن املرحلة 
الثانية أجهزة فحص األشخاص الــAMD يف املداخل الرئيسية 
االحتياجات  ذوي  عربات  فحص  جهاز  ومعها  الطاهر  للحرم 
نقطة  تعمل  فيما  للزائرين،  التام  الفحص  لضمان  اخلاصة 

فحص اجلنائز بانسيابية عالية خلدمة املشيعني الوافدين.

أكثر من ألف متطوع ومتطوعة يتشرفــــون 
بتقديم الخدمات للزائرين يف عيد األضحى 

املبــــــــــارك

اآلليات الخدمية تنجز مهامها الخاصة بخدمة 
الزائرين يف عيد األضحى املبارك

قسم الفحص اإللكرتوني يقدم خدماته 
امليدانية للزائرين بعيد األضحى املبارك
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عن  املقدسة  العلوية  العتبة  يف  للطباعة  طالب  أبو  دار  أعلنت 
استعدادها لطباعة املناهج الدراسية وخمتلف املطبوعات وبأسعار 

تنافسية.
وعن اخلطط املرسومة يف هذا اجملال حتدث مسؤول الدار السيد 
عالء املرعيب، قائال : باشرت كوادرنا منذ بداية العام احلالي 
مبهامها يف هذا اجملال من أجل طباعة املناهج الدراسية للمؤسسات 
الرتبوية وفق خطة منهجية تغطي حاجة املؤسسات الرتبوية وفق 
أحدث األجهزة الطباعية ، فضال عن تقديم اخلدمات الطباعية 

لبقية املؤسسات ودور النشر والدوائر الرمسية.
طباعة  الفنية   كوادرنا  استطاعت  قائال:  املرعيب  وأكمل 
عشرات اآلالف من املطبوعات املختلفة منها لصاحل أقسام العتبة 
العلوية املقدسة ، ومنها عن طريق بوابة االستثمار بعد التعاقد 
مع خمتلف املؤسسات الرمسية واألهلية يف النجف واحملافظات 

العراقية .
ومشاركات  متنوعة  طباعية  إسهامات  طالب  أبي  ولدار  هذا 
خمتلفة يف املعارض الثقافية اليت أقيمت داخل النجف األشرف 
وخارجها وقد أغنت الساحة العلمية برصيد واسع من املطبوعات 

واإلصدارات املختلفة.

بعيد  الزائرين  خدمة  لتكون يف 
كوادرنا  يساند  فيما  الغدير، 
املتطوعني  من  العشرات  العاملة 
شعبة  خالل  من  القادمني 

املتطوعني يف العتبة املقدسة.
وأضاف العيساوي: باشرنا بتهيئة 
الفرش الالزمة لألرجاء الداخلية 
اىل  وصل  مبعدل  واخلارجية 
أكثر من )2500(م2 من السجاد 
البارد،  اهلواء  منظومات  حييطها 
الصاحلة  النقية  املياه  ومشارب 
للشرب ويتم زيادة تلك املستلزمات 

حبسب مجوع الزائرين«.
مع  التنسيق  مت  قائال:  وأكمل 
شعبة تنقية املياه التابعة إىل قسم 
التشغيل يف العتبة العلوية املقدسة 
يف  الباردة  الشرب  مياه  لتوفري 
مجيع أرجاء العتبة والطرق املؤدية 
صحية  جماميع   نشر  مع  إليها، 
خدمات  خطة  تنفيذ  مع  العتبة،  إىل  املؤدية  الطرق  يف  متنقلة 
لقسم  التابعة  اخلدمية  اآلليات  شعبة  بني  بالتعاون  خارجية 

اآلليات ومديرية بلدية النجف األشرف«.
املخصصة  بالزيارة  اخلاصة  الكتب  وتوزيع  نشر  ويتم  هذا 
واألعمال اخلاصة بليلة الغدير ويومه يف أرجاء الصحن احليدري 

الشريف خدمة للزائرين الكرام .

أعلن قسم الشؤون اخلدمية يف العتبة العلوية املقدسة عن برنامج 
اخلدمات اليت سيتم تقدميها لزائري مرقد أمري املؤمنني )عليه 
الثامن  يف  األكرب  اهلل  عيد  األغر  الغدير  عيد  السالم( خالل 

عشر من شهر ذي احلجة احلرام .
وعن طبيعة اخلطة اخلدمية حتدث معاون رئيس القسم حيدر 
األجواء  بتهيئة  امليدانية  كوادرنا  باشرت  قائال:  العيساوي، 
الالزمة يف أرجاء الصحن احليدري الشريف الداخلية واخلارجية 

قسم الشؤون الخدمية يعلن عن برنامج متكامل 
لخدمة الزائرين يف عيد الغدير األغر

دار )أبو طالب( للطباعة تعلن 
استعدادها لطباعة املناهج الدراسية
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باشرت شعبة اهلياكل بقسم الورش يف العتبة العلوية 
غرف  مبسقف  اخلاصة  احلديدية  باألعمال  املقدسة 
منطقة  يف  الواقعة  التحويلية  احملطة  يف  الكهرباء 
خدمة  يف  تصب  اليت  املشاريع  من  وغريها  احلولي 

أقسام وشعب العتبة املقدسة.
وحول املشروع وأهميته حتدث مسؤول الشعبة املهندس 
تصنيع  األعمال  تضمنت  قائاًل:  امحد  عادل  بهاء 
األعمدة اخلاصة باملسقف فيما يستمر العمل مبسقف 
قسم التصنيع احلريف ووصلت نسبة التسطيح حنو)50 

اىل60%( ويتمثل بـ )66 م طوال و20م عرضا( .
ما  اىل  الرباعي  للمسقف  اإلجناز  نسبة  ووصلت  هذا 
 8 ارتفاعه حنو  يبلغ  الذي  اهليكل  من   %  70 يقارب 

م و15 م عرضا وحنو 37,5 م طوال للجملون الواحد .

يف  والفنية  اهلندسية  الشؤون  بقسم  اهلندسية  الكوادر  أعلنت 
العتبة العلوية املقدسة عن حتقيق نسب اجناز متقدمة يف مشروع 
التحويلية على مساحة )2400م2 (  غرف الكهرباء يف احملطة 

مبنطقة احلولي .
ما  حول  ناجي،  مرتضى  املهندس  التنفيذ  جلنة  رئيس  وحتدث 
للسرداب  األسس  صب  إجناز  مت  قائال:   املشروع  إليه  وصل 
والسقف باإلضافة اىل اجلدران واالنتهاء من صب مجيع الشوارع 
الداخلية للمشروع بنسبة 100 % ، فضال عن إكمال أعمال صب 
أرضية احملوالت واهليكل احلديدي وحنن بانتظار نقل املولدات 

الكهربائية لتنصيبها ليتم تسقيف البناية .
وأضاف : حبسب التصميم األساسي فإن الطابق األرضي سيضم 
أجهزة الضغط العالي باإلضافة اىل املولدات الكهربائية، حيث 
الطابق  لسقف  احلديدية  اهلياكل  بأعمال  كوادرنا  باشرت 
األرضي، وتشمل األعمال املتبقية البناء والتقاطيع الداخلية مبادة 
اجلدران  إكساء  ويليها  البلوك  مبادة  واخلارجية  الثرمستون 

باإلمسنت وأعمال الطالء اخلارجي والداخلي.
امللحقة  للبنايات  اهليكل  أعمال  من  االنتهاء  مت  أنه  يذكر 
الكوادر  تقوم  السقوف حيث  البناء وصب  ناحية  من  باملشروع 

حاليا بأعمال التسطيح بالفوم كونكريت وأعمال العزل .

اإلعالن عن مراحل متقدمة يف مشروع غرف كهرباء 
املحطة التحويلية

قسم الورش يعمل على تنصيب 
عدد من الهياكل الحديدية

كل  املقدسة  العلوية  العتبة  يف  املياه  تنقية  شعبة  استنفرت 
أمري  مرقد  اىل  الوافدين  للزائرين  اخلدمات  لتقديم  إمكانياتها 

املؤمنني )عليه السالم( املهنئني مبناسبة عيد الغدير األغر.
بذلت  اليت  اجلهود  حول  فاضل،  الشعبة حممد  مسؤول  وحتدث 
قائال : وفرت الشعبة خالل زيارة عيد الغدير األغر مياه الشرب 
بشكل يغطي احتياجات الزائرين فضال عن مفاصل العتبة العلوية 
املقدسة، حيث مت توزيع حنو )500( الف لرت من املياه املعقمة يف 
مناطق متفرقة خالل الزيارة، منها تغذية مشارب املياه داخل احلرم 

الطاهر وخارجه«. 
وأضاف مسؤول الشعبة : من ضمن األماكن اليت مت تزويدها  هي 
نقاط التفتيش التابعة اىل مديرية شرطة حمافظة النجف األشرف، 
والنقاط التابعة إىل العتبة العلوية املقدسة واحلشد الشعيب وفرقة 
اإلمام علي )عليه السالم( القتالية ولواء علي األكرب وفرقة العباس 
)عليه السالم( باإلضافة اىل جممع قنرب السكين وجممع الورش 

وحمطة الكهرباء يف منطقة احلولي«. 
وخارج  داخل  اهلواء  مربدات  الشعبة جتهيز  عاتق  على  ويقع  هذا 
وبرادات  السالم(  )عليها  فاطمة  وصحن  املطهر  العلوي  الصحن 
املدينة  السكنية يف  واملنازل  واملواكب احلسينية  الزائرين  مدن 

القدمية .

توزيع نصف مليون لرت من مياه الشرب 
يف ذكرى عيد الغدير األغر
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)عليه السالم(  علي�
مع رسول )صلى اهلل عليه وآله(

غاية املدح يف عــالك ابتداُء  
ليت شعري ما تصنع الشعراء

ُ
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واللقُب االسُم  ونعم  العلُي  نعم 
ظلهما الشمس  جناح  الباذخان: 
شدا احلرام  البيت  يف  بعد  ال  قبل  ال 
منتشر والكفر  طغى  الفساُد  يوَم 
هلا للسجود  »ال«  كرمه  اهلل 
سجدت ما  هلل  نفسُه  منذورٌة 
توأمه اإلسالم  فتى  اإلمام،  هو 
يؤرجه سباقًا  الدين  تلقف 
»كاتبه« الدرب  ورفيق  عشريه 
فارسه الدرب«  فراش  يف  »بديله 
خفقت ما  لواله  فتى  اجلهاد  سيف 
ساعده »التنزيل«  هدنه  بردت  إن 
»أحد« »حنني«  »بدر«  أيام 
دمًا اليهود  حرب  يف  تنهل  واخليل 
مسريته يف  عيسى  عاصر  كان  لو 
على  ذوالفقار  يهوى  كالرعد  لثار 
وجلجلة جلد  وال  درب  كان  ما 
به الكمال  أوصاف  كل  جتسدت 
مشائله من  بعض  والعفو  الصفح 
وأعدهلم أقضاهم  الناس،  حمجة 
مطمحه األرض  وزهد  يطوي  يصوم 
مرتديًا املرقوع  ثوبه  يف  خيتال 
على فإن  بالتقوى  اهلام  رضع  من 
خاطره أشذاء  منابره  على 
أوامره أحجى  مآثره  ومن 
»بقاصعة« هدارًا  الصوت  غرد  إن 
هلا كان  اآليات  به  استغاثت  أو 
يعضدها الشرع،  هاديات  عن  يذود 
مؤمتن امليثاق،  على  الوصي  هو 

والنسب األصل  يشرئب  به  من  يا 
وأب حرة  أم  واهلامشيان: 
رجب بامسه  إال  اعتز  وال  طفل 
تنتصب واألوثان  الشرك  وغطرس 
نصب وال  أصنام  مبكة  وال 
ركب وانطوت  هام  لربك  إال 
والريب الشك  أين  الوالدة  منذ 
يكتسب الوحي  وبوح  النيب،  صدر 
الشهب الساطع  فهو  والسلم  احلرب  يف 
اللجب واجلحفل  غزواته  وليث 
قطب وال  رايات  اهلل  لدعوة 
والغلب« »التأويل  على  القتال  كان 
ينسحب الزحف  صليل  حتت  والليل 
يرتعب املوت  كاد  خيرب«  »ويوم 
تنتحب اآلالم  خطى  يف  ومريم 
صلبوا ومن  النبطي«  »بيالطس  أعناق 
خشب وال  صلب  وال  صليب  وال 
والعطب اإلعصار  ساعده  ومض  يف 
األدب بعضه  من  أم  الرب  وبعضه 
جيب ما  فوق  أدعى  أنصف  أدق 
والعشب واجلوع  مأكله  واخلل 
األرب الغاية  فهي  اهلل  عباءة 
والذهب اإلبريز  يسفح  أقدامه 
اخلطب الصداحة  جواهره  ومن 
الكتب تستمطر  منائره  ومن 
السحب ماءها  وهلت  هاج،  كالبحر 
يهب ما  أسخاه  يا  الراح،  على  روحًا 
احلجب به  تلهو  ال  كالصبح،  واحلق 
منتدب اهلل،  نيب  تراث  على 

قصيدة يف مدح اإلمام علي بن أبي طالب )ع( 
للشاعر اللبناني املسيحي جوزيف الهاشم.. يقول فيها:

بمناسبة عيد الغدير

»نعم العلي«
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أضوُع غديِرَك  يف  يبقى  املسُك 
نـوُرُه  للـَبصـائِر  ـلَّى  جَتَ َمــْن  يــــا 
مـثيـــُله السـماِء  يف  عــريُنك  هذا 
ومـفزٌع للـزائـريَن  َملـَجٌأ  هــــَو 
جالُله( )جّل  اهلِل  عرِش  قنديُل 
*****************
حمطًة الغديِر  عيَد  يا  بوركَت 
حممٌد النيبُّ  وقَف  إذ   ) وبـ)خمَّ
قاِئاًل الظهريِة  عنَد  ناداُهُم 
وخليفيت وارثي  علٌي  هذا 
ووليَُّه حُمبَُّه  اإللُه  َواىل 
باخُلطى ُتْسِرُع  األقداُم  له  خّفت 
َوُمهنىٍء ُمبخبٍخ  بنَي  والقوُم 
*****************
أنصاُرُه توافدت  عليِه  َمْن  يا 
رغبًة باحملبِة  تشدو  وافتك 
أنفٌس والوثيقُة  ِجْئنا  عليُّ  َأ 
عيِشنا ُصورُة  ختفاَك  ال  علي  َأ 
دوا توحَّ اخلالِف  إىل  فممهِّدوَن 
مضّيع احلاكمنَي  بني  والشعُب 

أمنُع املالِحِم  ليَث  يا  ومحاَك 
وتصنُع تقوُل  ما  حَيارى  َفَغَدْت 
َتـْركُع للـجـاللـة  املـالئُك  وبه 
املطلُع وللـُسراِة  للّصـاِرخنَي 
مصقُع؟ أو  نابٌه  حُيّدُث  ماذا 
****************
ُمْسِمُع أو  ناقٌل  ُث  حيدِّ فيها 
وجتّمعوا  َتوقَّفوا  واملسلموَن 
وُموّدُع راحٌل  إّني  صحُب  يا 

دائِد فارِجعوا   و إليه َبعدي  بالشَّ
ُيضّيُع الوالء  حقَّ  ملن  عادى   
َضُع خَتْ طوعًا  باجلهِر  ولبيعٍة 
َمْطَمُع اجلوانِح  حتَت  لكنَّما 
****************
مائُر تصدُع الضَّ َتطوي  وله مبا 
ُيرفع املخاوِف  رْغَم  وِشعاُرها 
ُتوّقُع أمرَت  إن  الشهادِة  بَدِم 
ومقّرُع عاِذٌل  فينا  وأحاَط 
شّرعوا قد  بقتِلنا  ُمهّددون  و 
مصرُع يوٍم  كلِّ  يف  فعطاؤه 

شعر : حيدر الجد

»هذا عليٌ وارثي«
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هذا الرجل وهل صورته كما تصورها عقولنا 
أي املظهر املادي وفق منظور الفسلجة البشرية 
أو الوظائف الفسيولوجية أم أنها تصور عالقة 
البعد  وهو  الناس  وتأثريه يف  اخلارجي  املظهر 
املنظور والغري منظور لكافة األبعاد اإلنسانية 
)عليه  علي  اإلمام  شخصية  تركتها  اليت 

قد ارتعشت يداي وأنا أخط بأناملي الكلمات 
هلذه  وانتمائي  وحيب  والئي  عن  تعبـــــــــر  اليت 
علٌي  األدباء:  أحد  عنها  يقول  اليت  الشخصية 
مرارا  وقفت  طباعتها،  يعاُد  ال  نادرة  نسخة 
وأنا  إال  وقفت  وكلما  مرقدك  يف  وتكرارا 
أسرح يف عال الوالء احملمدي وأنا أمتثل صورة 

          معشوقٌ اسمـــــه علي

غاية املدح يف عــالك ابتداُء  
ليت شعري ما تصنع الشعراء

ُ
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التهامي العربي القرشي الرتابي، العال حباجة 
الذي  املنتظر  حفيدك  عدل  وهو  عدلك  إىل 
ينتظره أتباعك وكل من يعتقد باملنقذ يف آخر 
الزمان، البد للعال يف يوم ما يعرف بأسره من 
هو علي وتصدح املآذن: أشهد أن عليًا ولي اهلل، 

وليًا حقًا وصدقًا وعداًل..

يا أيها الرجل احملول رحله
هال نزلت بآل عبد مناف

ثكلتك أمك لو وصلت بدارهم
ضمنوك من جرم ومن أقراف
النجفي  الشاعر  أبيات  متثلت  وأخريا   

عبد املهدي مطر )رمحه اهلل(: 

ـــــها الّذهـــــُب َلعِلــــْع ِبــباِب علـٍي أيٌــّ
وأخطِف بأبصاِرمن َسروا وَمن غِضبوا
وقـُــــل مِلَن كان قد أقصاَك عن يـــدِه            
عــــــفوًا إذا جئُت منك اليوم اقتــرُب

َلــعــــّل بـادرًة َتبـــــدو حِلـــــيـدرٍة
أن َترتــــــضيَك هلا األبواُب والُعتُب

فـَــــــَقـد َعهدناُه والصفراُء منكرٌة
ِلَعيِنــــــــه وَسنـــــــاها عندُه هَلُب

مــا قيمـُة الّذهب الّوُهاج عَند يٍد
على الســواِء لديها الِترُب والرُتُب

َبّلـــــْغ معــــاوية عيّن ُمغــــلغلة
وقــــــــل لُه وأخــو التبليغ ينتدُب
ُقــم وأنظر العدَل قد شيَدْت ِعمارُتُه           
واجلـــــــوُر عنَدك خزٌي بيُتُه َخِرُب

ُقـم وانظر الكعبَة الُعظمى تطوُف ِبها
حـْشد األلوِف وجَتثـــوا عنَدها الرَُّكُب

تأتي إليـِه ِمـــن أقاصي األرِض طالبًة
لـــُب وَليـــَس إال ِرضا البـاري هو الطَّ

قـُــل للُمعرِبِد حيُث الكأُس فارغــــة
َخـّفـض عليـــَك فال مخٌر وال ِعنُب

وَك زورًا أمــرَياملؤمنـــــنَي وهل مسَّ
يـَــــــرضى بغــرِي عـــــلٍي ذلك الّلَقُب

هـــذا هو الرأُس معقـــــــوٌد هلامِتِه
تـاُج اخِلــالفِة فأخــســـــأ أيُّها الّذنُب

َة مَسعًا فاحلقيقُة قـد         يا بــــــــاَب ِحطَّ
ــــفت حيــــــُث ال شٌك وال رَيـُب َتكشَّ

السالم(، اليت لطاملا شغلت عظماء البشرية يف 
بعدًا  أبعاده اإلنسانية، علي ليس  التفكري يف 
واحدًا وال قطبًا واحدًا، بل إمنا أبعاد متعددة 
وأقطاب متعددة وهو رحى اإلسالم احملمدي، 
عليا  إذا متثلت  وشهادة،  وجهادًا  ونشأة  مولدًا 
عرفان  منظور  وفق  إهليا  مشروعًا  يف خميليت 
آل حممد )صلى اهلل عليه وآله( واملتجلي بالعشق 
واملعطي  املتجدد  العشق  ذلك  العلوي،  اإلهلي 
الدنيا  للحياة  وميكانيكية  ديناميكية 
واآلخرة اليت يريدها اهلل أن تضمن  حتقيق تلك 
السعادتني وفق منهج أراده لنا خليفة املسلمني 
وطلبت  سعادتها  البشرية  فأبت  يتحقق،  أن 

شقائها. 
أسرح  وأنا  رحابك،  أنا يف  احلسن  أبا  سيدي 
خبيالي ألمتثل صوتك، صوت األذان وهو يرن 
يف الكوفة احلمراء، وحسب اخلياالت العلمية 
يف  تطلق  اليت  الصوت  موجات  أن  الفيزيائية 
كموجات  الفضاء  يف  موجودة  تبقى  الفضاء 
صوتية إىل ما ال نهاية، إذًا الزال صوت علي يف 
اإلحرام،  الرافدين يكرب تكبرية  بالد  فضاء 
سيدي وقفت ألمتثل نفسي جنديا يؤدي التحية 
العسكرية، واستدركت خبيالي كيف أؤدي 
أن  بدون  الرأس  حاسر  مستعدا  لعلي  التحية 
أرتدي بزة عسكرية أم أن حتية لعلي ال بد أن 
لنفسي كيف كان  ثم قلت  تكون خمتلفة، 
اجليش اإلسالمي يؤدي التحية لعلي عندما يراه 
ممتط صهوة جواده أو مرتجاًل سواء كان يف 
املعارك أو بني صفوف املسلمني، وإن اإلنسان 
يف تلك اللحظات لتصطك أسنانه أمام عبقرية 
علي وال يسع األفواه إال التهليل والتكبري، وأنا 
يف غمرة تلك احلظات اليت أقف بها عند احلرم 
مؤديًا  واالستعداد  باالحنناء  أخذت  الطاهر، 
حتييت مقباًل أبواب احلرم الطاهر مرددًا قول 

أحد الشعراء: 

تطوف بك الدنيــــــــــــــا حجيجـــــــا
وتنحين بابك تيجان امللوك تعبدا

زائرا  اتيتك  يوم  نفسي  سيدي متثلت   
صغريا، كنت أمحل روحا ل تتعلق بها  أدران 
علينا  تكرم  األدران  بها  علقت  فإن  الدنيا، 
سيدي وامسح بيديك الكرميتني، واكتبنا من 
حمبيك وزائريك، أيها الرجل الشرقي اآلسيوي 

وقف��ت م��رارا وتك��رارا يف 
مرق��دك وكلم��ا وقف��ت إال 
وأن��ا أس��رح يف ع��امل ال��والء 
احملم��دي وأن��ا أمتث��ل صورة 
ه��ذا الرج��ل وه��ل صورت��ه 

كم��ا تصوره��ا عقولن��ا..

ألمتث��ل  وقف��ت  س��يدي 
نفس��ي جنديا ي��ؤدي التحية 
العس��كرية، واس��تدركت 
خبيالي كي��ف أؤدي التحية 
لعلي مس��تعدا حاس��ر الرأس 
دون أن أرتدي بزة عسكرية 
أم أن حتي��ة لعل��ي ال ب��د أن 

تك��ون خمتلفة
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جوهر  ولباب كل  األعظم  والكاهل  االضخم 
كريم والطينة البيضاء واملغرس املبارك ومعدن 

الفهم وينبوع العلم (.
داخل  ولدته  قد  أسد  بنت  فاطمة  أمه  وكانت 
يولد يف  الكعبة ول  البيت احلرام ويف جوف 
جوف الكعبة أحد سواه وهي فضيلة خصه اهلل 
وقد مساه  ملرتبته  واعالء  »له  إجالال  بها  تعاىل 
ابوه عليا« وهو اول اسم يف العرب حيث ل يسَم 

أحد من قبل بهذا االسم .
وأول  إميانا  املؤمنني  أول  وهو 
من  وأول  إسالما  املسلمني 
)صلى  اهلل  رسول  مع  صلى 
هذه  وأول  وآله(  عليه  اهلل 
األمة ورودا على احلوض 
كرم  بالقول  وخص 
ولد  ألنه  وجهه  اهلل 

ل يكن غري علي بن أبي طالب )عليه السالم( 
قد ختلق بأخالق رسول اهلل )صلى اهلل عليه وآله( 

واتسم بصفاته وفقه عنه الدين .
فكان من افقه أصحابه وأقضاهم وأحفظهم و 
الصواب  اىل  وأقربهم  الفتيا  يف  وأدقهم  اوعاهم 
هلا  ليس  ملعضلة  بقيت  »ال  عمر  فيه  قال  حتى 
ابو احلسن« )فكرر ذلك حنو70 مناسبة بصيغة 
الرأي  مستقيم  االمور  »مبهام  عارفا  خمتلفة( 
حسن الطريقة، سريع البديهة حاضر اخلاطر بل 
كان كما وصفه احلسن البصري سهما صائبا 
من مرمى اهلل على عدوه، رباني هذه األمة و ذو 
فضلها كما ذكر امحد ابن حنبل )ما جاء من 
أصحاب رسول اهلل من الفضائل ما جاء يف علي 

بن أبي طالب()شرح إحقاق احلق : ج 5 /122(.
أقرب  إىل  وانتمى  االنساب  أكرم  من  فتحدر 

األعراق فأبوه أبو طالب عظيم املشيخة من 
مكة  أمري  املطلب  عبد  وجده  قريش 

وسيد البطحاء وهو من قامات بين 
هاشم  وبنو  وأعيانهم  هاشم 

اجلاحظ  وصفهم  كما 
والسنام  األرض  )ملح 

 Aٌعلي
J مع رسول
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ووريثي  أخي  وأنت  بعدي  النيب  أنه  إال  موسى 
ومعي يف اجلنة( وبعد ما استقر املقام باملسلمني 
بشكل  بينهم  االجتماعية  العالقات  وتفتحت 
جمتمع متمدن ونهضة ثقافية واجتماعية شاملة 
وكان علي قد بلغ من نفس الرسول أعلى منزلة 
وهو أقرب من أي واحد من املسلمني يعيش طيلة 
سنتني بعد اهلجرة وهنا قد بلغت الزهراء )عليها 
اخلاطبون  وتسابق حنوها  النساء  مبلغ  السالم( 
مبا فيهم أبو بكر وعمر إىل النيب وهو يردهم 

ردا مجيال إني أنظر فيها أمر اهلل .
وتقدم علي بصوت خافت من احلياء يا رسول اهلل 
تزوجين من فاطمة فرحب به ودخل على ابنته 
فقال  السالم(  )عليه  علي  رغبة  عليها  ليعرض 
هلا النيب لقد سألت ربي أن يزوجك خري خلقه 
وأحبهم إليه وقد عرفت عليا، وفضله ومواقفه 
اليوم خاطبا فما ترين فأمسكت ول  وجاءني 
عليه  اهلل  )صلى  النيب  فخرج  بشيء  تتكلم 
وآله( وهو يقول سكوتها رضاها وبعدها مجع 
أن  أمرني  اهلل  إن  وقال  فيهم  وخطب  املسلمني 

أزوج فاطمة من علي.
وبدون أيَّ تكليف متت اخلطبة والزواج ببساطة 
ويسر وكان اجلهاز من أبسط ما عرفته املدينة 
امليمون  الزواج  بهذا  هاشم  وبنو  النيب  واحتفل 
الذي قال عنه النيب )صلى اهلل عليه وآله( لو ل 

خيلق اهلل ملا كان لفاطمة كفؤ .
حروب  الرسول  حياة  يف  االسالم  خاض  لقد 
علي  فكان  وحنني  وخبري  واخلندق  وأحد  بدر 
)عليه السالم( فيها البطل اجمللى وكان أعظم 
اجملاهدين فيها بطال مغوارا ال يشق له غبار وقد 

قتل مجيع من بارزهم .
املتكافئة بني  بدر الكربى غري  ففي معركة 
رجال  عشر  وثالثة  ثالمثائة  وعددهم  املسلمني 
رجال  ومخسون  تسعمائة  وعددهم  قريش  وبني 
يف هذه املعركة اليت انتهت بقتل اثنني وسبعني 
قتل  قد  السالم(  )عليه  وعلي  قريش  من  رجال 
العدد األكرب منهم ويقدر أنه قتل أربعة وعشرون 
آخرين ويتضح أن الذين قتلهم هم أبطال قريش 

وصناديدها كان فيها حامل راية رسول اهلل .
جيش  فيها  كان  اليت  أحد  معركة  ويف 
قريش  جيش  مقابل  رجل  الف  يناهز  املسلمني 
الذي بلغ تعداده ثالثة آالف مقاتل وبعد أن ترك 
الرماة موقعهم فوق اجلبل واحندروا يشاركون 
إخوتهم غنائم املعركة تغري ميزان القوة فارتبك 
املسلمون وضاع صوابهم فتفرق الناس كلهم عن 
رسول اهلل )صلى اهلل عليه وآله( ول يبق منهم 

صالة  صلى  من  اول  وأنه  كما  الفطرة  على 
اجلماعة مع الرسول ويف حديث يوم الدار أول 
من ناصر رسول اهلل )صلى اهلل عليه وآله( علي 
يف  فدائي  وأول  السالم(  )عليه  طالب  أبي  بن 
اإلسالم حيث أمر الرسول الكريم عليا أن ينام 
يف مضجعه فقال للرسول )صلى اهلل عليه آله( 
فقال  بنفسي  فديتك  إن  اهلل  رسول  يا  تسلم  أو 
الرسول نعم، ويكون بهذا قد سن سنة الفداء 
اإلصالح  أجل  من  الثائرين  لكل  والتضحية 

والتغيري لكل حاملي العقيدة واجلهاد .
وهن  الفواطم  مع  خبروجه  هجرته  ومتيزت 
فاطمة بنت رسول اهلل )صلى اهلل عليه وآله( وامه 
بن عبد  الزبري  بنت  وفاطمة  اسد،  بنت  فاطمة 
املطلب وفاطمة بنت محزة، بعد أن أدى االمانات 
النيب )صلى اهلل عليه  اليت كانت مودعة عند 

وآله( إىل أصحابها وهو القوي األمني .
ثم قام مناديا بصوت عال وأمام سادات قريش 
يف بيت اهلل حيث يتحلقون هناك هل من صاحب 
يأت  ؟ فلما ل  أمانة ؟ هل من صاحب وصية 
دون  نهارا  وآله(  عليه  اهلل  )صلى  بالنيب  حلق 
علنا  هاجر  صحابي  أول  بذلك  وهو  الصحابة 

دون بقية الصحابة الذين هاجروا ليال .
قريش  كبار  يف  احلنق  املوقف  هذا  أثار  وقد 
وساداتهم واعتربوه حتديا هلم مما جعلهم يرسلون 
له قوة تعيده ومن معه اىل مكة وكانوا سبعة 
فطلبوا  أمية  ابن  موىل  )جناح(  بقيادة  فوارس 
فأستقبل  مكة  اىل  والرجوع  اهلجرة  قطع  منه 
فازدادوا  أفعل  »وإن ل  قائال:  بسيفه  الفوارس 
النياق  حنو  بعضهم  فدنا  منه  وغيضا«   حنقا 
حنوه  فأسرع  ذلك  وبني  بينهم  فحال  ليفزعها 
جناح وأراد ضربه بسيفه فراغ عنه وسارعه علي 
)عليه السالم( بضربة على عاتقه فقسمه نصفني 
حتى وصل السيف اىل كتف فرس جناح ثم شدَّ 
راجل  وهو  بارجاعه   املوكلة  القوة  بقية  على 
ففرّوا من بني يديه فزعني خائفني فتغري خطابهم 
فقالوا  والرتضية  اللني  إىل  والغلظة  الشدة  من 
احبس نفسك يا ابن أبي طالب وعد معنا وهاجر 
أخي  إىل  منطلق  إني  وأجابهم  ذلك  فأبى  ليال 
وابن عمي رسول اهلل فمن أراد أن أفري حلمه 
على  وولوا  الفرسان  فهرب  مين  فليدنوا  بدمه 

أدبارهم خائفني .
ويف املدينة بعد أن آخى الرسول )صلى اهلل عليه 
اهلل  )صلى  اهلل  رسول  فقال  املسلمني  بني  وآله( 
ما  نبيا  باحلق  بعثين  )والذي  لعلي  وآله(  عليه 
اخرتك إال لنفسي وأنت مين مبنزلة هارون من 

 Aٌعلي
J مع رسول

متي��زت هجرت��ه خبروج��ه 
مع الفواطم وهن فاطمة بنت 
رس��ول اهلل )صل��ى اهلل علي��ه 
وآله( وأمه فاطمة بنت أسد 
، وفاطم��ة بن��ت الزب��ر ب��ن 
عب��د املطل��ب و فاطم��ة بنت 

محزة..

وال��ذي بعث��ي باحل��ق نبيا ما 
أخرتك إال لنفس��ي وأنت مي 
مبنزلة هارون من موس��ى إال 
أن��ه ال ن��ي بعدي وان��ت اخي 

ووريث��ي ومعي يف اجلنة

alwelayh.com
23



)صلى اهلل عليه وآله(: من أولئك يا رسول اهلل؟ 
قال منهم خاصف النعل، وكان قد أعطى عليا 
)عليه السالم( نعله خيصفها.)كشف الغمة: ج 

)343 /1
مكة  وآله(  عليه  اهلل  )صلى  اهلل  رسول  ودخل 
العفو  وأعلن  طالب  أبي  بن  علي  بيد  ولواؤه 
العام وهو على أبواب مكة فقال علي: )أمرني 
رسول اهلل أن أصعد على منكبه فصعدت على 
منكبيه ثم نهض بي رسول اهلل صلى اهلل عليه 
وسلم فلما نهض بي خيل لي أني لو شئت نلت 
أفق السماء وصعدت على الكعبة وتنحى رسول 
اهلل )صلى اهلل عليه وآله( فألقيت صنمهم األكرب 
صنم قريش وكان من حناس موتدا بأوتاد من 
حديد إىل األرض فقال لي رسول اهلل )صلى اهلل 
أعاجله  زلت  فما  فعاجلته  عاجله  وآله(:  عليه 
إيه  إيه  وآله(يقول:  عليه  اهلل  اهلل )صلى  ورسول 
إيه. فلم أزل أعاجله حتى استمكنت منه فقال: 
دقه فدققته وكسرته ونزلت.)الغدير: ج 7 /10(
املنيعة  احلصون  بقيت  أن  بعد  خيرب  غزوة  ويف 
ول  فرجع  بكر  أبي  إىل  برايته  النيب  فبعث 
بن  بها عمر  بعث  الثاني  اليوم  يصنع شيئا ويف 
أعلن  بعدها  خائبا  كصاحبه  فرجع  اخلطاب 
اجلميع  يسمعه  بصوت  فقال  اخلالدة  كلمته 
ورسوله  اهلل  حيب  لرجل  غدا  الراية  ألعطني 
وحيبه اهلل ورسوله كرار غري فرار يفتح اهلل على 
يديه فلما طلع الفجر دعا عليا وأعطاه الراية..

)شجرة طوبى :ج 291/2(
وقد حقق النصر للمسلمني يف غزوة حنني حينما 
برز حامل الراية هوزان )ابو جدول( وقتله فدب 
الذعر يف نفوس املشركني كما دب احلماس 
اىل  املسلمني  تراجع  فحول  املسلمني  نفوس  يف 

نصر مؤزر .
املدينة ألنه  الرسول يف غزوة تبوك على  أخلفه 
يتمتع مبؤهالت القيادة واحلكمة البالغة ودراية 
تفصيلية جلميع األمور وأخربه )يا علي إن املدينة 
 1 ج   : الغمة  بك(.)كشف  أو  بي  إال  تصلح  ال 

)227/
أبا  النيب  فأرسل  )براءة(  سورة  نزلت  وعندما 
بكر ليحج بالناس حينها نزل الوحي على النيب 
فأرسل  طالب  أبي  بن  علي  يرسل  أن  ويأمره 
النيب )صلى اهلل عليه وآله( عليا )عليه السالم( 
ويبلغها  بكر  أبي  من  اآليات  يأخذ  أن  فأمره 
ألداء  الناس  واجتمع  مكة  بلغ  وعندما  بنفسه 
مناسكهم قرأ عليهم اآليات األوىل من السورة 
املشركون  مكة  يدخل  ال  الناس  يف  ونادى 

إال علي )عليه السالم( ونفر قليل من املهاجرين 
واالنصار ففي هذه اللحظات احلامسة واحلرجة 
سجل التاريخ موقف الصمود والفداء الذي وقفه 
علي )عليه السالم( دفاعا عن النيب بكل قوة 
وبسالة إذ كان حيمل الراية بيد والسيف بيد 
أخرى فكان يصد الكتائب ويرد اهلجمات عن 
وآله( وكأنه جيش  رسول اهلل )صلى اهلل عليه 
بكامله عندها مسعوا صوتا يف السماء ينادي ال 

فتى إال علي ال سيف إال ذو الفقار .
أما معركة اخلندق املشهورة واليت مجعت فيها 
القبائل  مع  بتحالفهم  رجل  آالف  عشرة  قريش 
اجلاهلية األخرى واليهود بقيادة أبي سفيان ففي 
هذه املعركة متكن عمرو بن ود العامري من 
أخذ  حتى  املسلمون  أعده  الذي  اخلندق  عبور 
فطلب  خيلهم  منها  اقحموا  اليت  الثغرة  عليهم 
أحد  يبارزه  هل  اهلل  رسول  فقال  املبارزة  عمرو 
فتقدم علي وقال أنا له يا رسول اهلل فأجله وللمرة 
علي  إال  جيبه  فلم  املبارزة  عمرو  يطلب  الثانية 
فقال له الرسول هذا عمرو يا علي، فقال له وانا 
علي يا رسول اهلل فلما ملس الرسول الثقة بالنفس 
واإلميان العالي يف الرسالة أذن له النيب وقال برز 
االميان كله اىل الشرك كله فتقاتال فقتل علي 
عمرو وعندها كرب علي )عليه السالم( وكرب 
املسلمون خلفه واجنلت الواقعة بقتل عمرو وفر 
من أصحابه وسقط منهم نوفل بن عبد اهلل يف 
يف  سببا  وكان  فقتله  علي  اليه  فنزل  اخلندق 
أحد  بأنفسهم كما كان  املسلمني  ثقة  إعادة 
معنوياتهم  واحباط  املشركني  هزمية  أسباب 
علي  مبوقف  مشيدا  اهلل  رسول  قال  ذلك  ففي 
يوم  ود  بن  لعمرو  طالب  ابي  ابن  علي  )ملبارزة 
اخلندق أفضل من عمل أميت اىل يوم القيامة( .

وبعد أن عزم النيب على اداء فريضة احلج علمت 
منعه  على  كلمتهم  فاجتمعت  باخلرب  قريش 
الوليد على  من دخول مكة فأرسلوا خالد بن 
باملسلمني  للتحرش  الفرسان  راس جمموعة من 
فدعاه  لديهم  نفذ  قد  املاء  لكن  ومهامجتهم 
جللب  فأرسله  وآله(  عليه  اهلل  )صلى  الرسول 
املاء وخرج السقاة وهم ال يشكون يف رجوعه 
املاء  بدون  نفسها  للمهمة  تقدمه  ويف رجوع من 
فخرج علي واستقى واقبل بها اىل النيب )صلى 
النيب يوم  النيب فخاطب  اهلل عليه وآله( فكرب 
خرج نفر من املشركني: يا معشر قريش لتنتهن 
عن خمالفة أمر اهلل أو ليبعثن اهلل عليكم من 
الذين قد امتحن اهلل  بالسيف  يضرب رقابكم 
اهلل  رسول  أصحاب  بعض  قال  للتقوى  قلوبهم 

ي��ا ايه��ا الن��اس ك_ن��ي ق��د 
دعي��ت ف_جب��ت إن��ي ت��ارك 
فيك��م الثقلني كت��اب اهلل 
وعرتت��ي اه��ل بي��يت فانظروا 
فيهم��ا  †لفون��ي  كي��ف 
ل��ن يتفرق��ا حتى ي��ردا علي 

ôاحل��و

م��ن كن��ت م��واله فه��ذا عل��ي 
م��واله الله��م وال��ي م��ن واله 
وع��ادي م��ن ع��اداه وانص��ر من 
نص��ره واخ��ذل من خذل��ه وادر 
احل��ق معه حي��n دار أال فليبل» 

الش��اهد منك��م ال∆ائ��ب
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مواله فعلي مواله , فهذا منك أم من اهلل فأجابه 
النيب ) واهلل الذي ال اله اال هو أمر اهلل(، فقال 
احلارث اللهم إن كان هذا هو احلق من عندك 
فأمطر علينا حجارة من السماء او أمتنا بعذاب 
أليم فرماه اهلل حبجر فسقط على هامته وخرج 

من دبره وأنزل اهلل )سال سائل بعذاب واقع( .
وآله(  عليه  اهلل  )صلى  الرسول  صحة  اعتلت 
وانهال املسلمون عليه يعودونه وملا اشتد املرض 
السالم(  )عليه  لعلي  قال  نفسه  خروج  وقارب 
أمر  فقد جاء  يا علي يف حجرك،  رأسي  )ضع 
اهلل، فإذا فاضت نفسي فتناوهلا بيدك، وامسح 
أمري،  وتول  القبلة،  إىل  وجهين  ثم  وجهك  بها 
وصل علي أول الناس، وال تفارقين حتى تواريين 
يف رمسي، واستعن باهلل عز وجل(.)حبار األنوار 

: ج 22 /521
بن  وعلي  وجه  بأحسن  رسالته  أدى  قد  وكان 
الظل  السالم( يالزمه مالزمة  )عليه  ابي طالب 
ويتابعه متابعة التلميذ ألستاذه يف مجيع رسالته 

املباركة.

بعدها هذا العام وال يطوف بالبيت عريان ومن 
كان بينه وبني رسول اهلل عهد .

ويف اليمن بعث الرسول الكريم )صلى اهلل عليه 
وآله( علي بن ابي طالب )عليه السالم( بعد أن 
عجز خالد بن الوليد من اقناع همدان يف اعتناق 
اإلسالم طيلة مكوثه يف اليمن ملدة ستة أشهر 
اهلل  رسول  كتاب  السالم(  )عليه  علي  فقرأ 

باسالمهم فأسلمت همدان مجيعا.
ليدعو  اليمن  اىل  أخرى  مرة  أرسله  وعندما 
دعاها  ثم  مرة  أول  فأبت  اإلسالم  اىل  )مذحج( 

ثانية بعد ان وضع السيف فأجابوه لذلك .
ويف منسك حجة اإلسالم أشرك النيب عليا يف 
حجه دون غريه من املسلمني وقاما بنحر اهلدى 
العودة  عند  خم  غدير  إىل  النيب  وصل  وعندما 
من مكة إىل املدينة نزل إليه الوحي يف الثامن 
عشر ذي احلجة وأبلغه قول اهلل )َيا َأيَُّها الرَُّسوُل 
ِإَلْيَك ِمن رَّبَِّك )املائدة/67( وكان  ُأنِزَل  َما  َبلِّْغ 
اهلل  رسول  فأمر  اجلحفة  من  قريبا  القوم  أول 
)صلى اهلل عليه وآله( أن يرد من تقدم منهم وأن 
يوقف من تأخر عنهم يف ذلك املكان ثم نادى 
)يا  اجلميع  يسمعه  بصوت  اجلموع  تلك  وسط 
أيها الناس كأني قد دعيت فأجبت إني تارك 
بييت  أهل  وعرتتي  اهلل  كتاب  الثقلني  فيكم 
فانظروا كيف ختلفوني فيهما لن يتفرقا حتى 
يردا علي احلوض، ثم قال إن اهلل موالي، وأنا 
موىل املؤمنني، وأنا أوىل بهم من أنفسهم، فمن 
كنت مواله فعلي مواله يقوهلا ثالث مرات، ثم 
قال: اللهم وال من وااله، وعاد من عاداه، وأحب 
من أحبه، وابغض من بغضه، وانصر من نصره، 
واخذل من خذله، وأدر احلق معه حيث دار، أال 
فليبلغ الشاهد الغائب.(.)الشيعة يف امليزان : 18(

اكملت  )اليوم  تعاىل  بقوله  الوحي  نزل  عندها 
نعميت ورضيت  وأمتمت عليكم  دينكم  لكم 
امري  يهنؤون  القوم  فتقدم  دينا(  اإلسالم  لكم 
املؤمنني مبا فيهم أبو بكر وعمر كل يقول بخ 
بخ لك يا علي أصبحت وأمسيت موالي وموىل 

كل مؤمن ومؤمنة.
وملا شاع اخلرب وانتشر بني الناس قول الرسول 
)من كنت مواله فهذا علي مواله( فبلغ احلارث 
وقال  النيب  اىل  فأتى  ذلك  الفهري  النعمان  بن 
وهو يف مأل من الصحابة يا حممد أمرتنا عن 
اهلل أن نشهد أن ال اله اال اهلل وأنك رسول اهلل 
فقبلنا منك وقال ثم ل ترضى بهذا حتى رفعت 
ووضعت ابن عمك ففضلته علينا وقلت من كنت 
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إعداد:
احمد الكعبي

صباح أمني للوالية:

شجرة الشعر تتسع أغصانها لكل 
االجنحة امللونة...

لقاء الوالية مع الرادود الحسيني الحاج نجم 
مذبوب النجفي

من شهداء املنرب الحسيني
الشيخ هادي الكربالئي

عبود غفلة الشمرتي
نابغة العصر
ووحيد الدهر



صباح أمني للوالية:

شجرة الشعر تتسع أغصانها لكل 
األجنحة امللونة...

القلم  رحاب  يف  بارزة  شخصية  مع  لقاءنا  أستهل  كيف  ترى 
احلسيين كالشاعر الكبري األستاذ صباح أمني ضيف عددنا، 
وأكثرنا موقنون أن إرث الوالية العلوية قد خاض بني خافقيه 
وحوى مجلة من الشعراء األدالء على بيت النبوة واإلمامة )عليهم  

الصالة والسالم(..
أطلب  ولكن  اللقاء  هذا  ملثل  التصدي  الصعب  من  أنه  أعرف 

العون من اهلل اهلادي وامللهم ونبدأ..
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                واعشك السيف اليثــــــور اعله الغمد 
آهة الشاعـــــــــــــــــر قصيدة للرثاء 

                او صدر كل شاعــــــــــر منصة انبياء 
ال تقل شئنا فإن الشعـــــــــــر شاء 

               اعليه جلسات النبــــــــــــــــــــــــــوة تنعقد 
أعماقي،  من  البسمة  يستخرج  عندما  شاعر  هلكذا  أقرأ 
النجوم  بستان  اىل  تارة  وينقلين  أحداقي،  الدمعة يف  ويصهر 

واخرى اىل حقل احلرية املليء بأزهار الدم.
-  كيف نفسك للكتابة الشعرية؟

حيرتمه  ال  فالشعر  الشعر  حيرتم  ال  ومن  به  خاصة  طقوس 
وعندما اعتكف يف معبد القوايف أهيء ورقا خلدود العذارى 
وقلما كغصن اليامسني، فأمأله عطرا ألكتب عن احلبيب 
الذي أراه من على تل االحزان وهو خمضب بدمه على رمال 

كربالء.
هل كثرة الشعراء حالة صحيحة أم أنك ترى غري ذلك؟ 

شجرة الشعر تتسع أغصانها لكل األجنحة امللونة ومنهم من 
يستطيع أن يثبت عشه يف قلبها ومنهم من يبين عشه يف أعلى 
غصن وبعض هؤالء يبقى متنقال من غصن إىل غصن، ويضيع 

صوته بني زقزقة العصافري.
ما رأيك يف القصيدة املنربية ذات اإليقاع اخلفيف؟

)اإلنرتنت(  العنكبوتية  والشبكات  التقدم  عصـــــــــــــر  يف 
والفضائيات سواء كانت ذات إيقاع خفيف أو ثقيل املهم أن 
اليت  املقدسة  بالقيم  اإلمياني  الشعوري  بالزخم  تبقى حمملة 
تتمتع من معينها وإال فهي ليست قصيدة وليست إبداعا وإال 
تنتمون  ال  ملاذا  املنشدون،  أيها  العقائدي  الرتاث  رائحة  فأين 
اىل مدرسة سيد كاظم القاجبي واحلاج عبد الرضا النجفي 
وياسني  الزغري  واملال محزة  وطن  والشيخ  واملال عبد احملمد 
الرميثي والشيخ جاسم النويين وغريهم ملاذا هذا االسفاف يف 

أدائكم..
كلمة تكون مسك اخلتام؟

الشاعر: 
مهر الفارس احلــــــــــــر منرب حسني 

               واعليه ترتقي أطهــــــــــــــــــــر ضماير
لو مثل البــــــــــراق او على اجلنحني

              يسري بيها الريـــــــــــــــــــــاض الشعاير 

- كم هو عمرك الشعري؟
حلظة شعرية متألقة يف رأيي تعادل أربعني سنة مما يعد فيها 

الناس إذ ال يقاس عمر الشاعر بالسنني واأليام...
ولدت شاعرا وأموت شاعرا و أبعث شاعرا.

-هل ترى أن العمر الشعر ي وحده كاف لنضوج الشاعرية؟ 
ال خيضع نضوج الثمار الشعرية اىل فصل من الفصول ومن 
جذورها  ومتتص  خصبة  أرض  يف  الشعرية  شجرته  كانت 
الغذاء واملاء من الواقع جتد أغصانها حمملة بالثمار الناضجة 

دائما فالشاعرية ميشي ويوزع مثارها باستمرار.
-قيل أن معرفة الوزن ختلق شاعرا؟ فهل هذا صحيح؟

القصيدة ولكنه ال يكفي،  أعمدة  أحد  الشعري هو  الوزن 
فعلماء العروض ل يكونوا شعراء، والكثري منهم ل يكونوا 
فثقافة  امليزان،  امتلكوا  وان  الكافية  األدوات  ميتلكون 
خاصة  مواصفات  ذو  الشاعر  الن  شاعرا  ختلق  ال  التفعيلة 
كمية  حتمل  فهي  الناس  بقية  عن  ختتلف  الدموية  ودورته 
األحاسيس امللتهبة، حتى لو سكن يف ثلوج )سيبرييا( فإن هلبه 

يتحدى الصقيع.
-يف نظرك ما أعمدة بناء القصيدة احلسينية ؟ 

متعددة  ألوان  ذات  لوحة  هي  احلسينية  القصيدة  الشاعر: 
تفقد  موقعه  تغيري  أو  منها  لونا  فقد  إذا  حبيث  ومتجانسة 
يف  تنغمس  وريشته  اللوحة  هذه  رسام  والشاعر  خصائصها 
األلوان  ويستخرج  والشتاء  والصيف  واخلريف  الربيع  قوارير 

للوحته ورغم ظالم احلزن فحروفها ضوئية. 
- هل جربت عملية نقد قصائدك؟ 

عندما أجلس على فراش الشعر أختيل أن الذين جيلسون اىل 
مييين نقاد شرفاء، والذين جيلسون اىل يساري شعراء واعون 
إنهم يقرأون ما أكتب أو يستمعون اليه بروح ناقدة، فالناقد 
موجود على ورقيت من أول حرف والشاعر يسمع صرير القلم 

من أول نقطة.
- و ما هو رأيك بصورة عامة بعملية النقد، وعلى أي أساس 

جيب أن تكون؟ 
أمام  يقف  أن  الناقد  على  جيب  )نيتشه(:  الفيلسوف  يقول 

القصيدة موقف املتعبد وليس موقف القاضي.
إال  فالعاقل ال خيشاه  والناقد ثالثة عاقل وجاهل ومتجامل، 
املتطفلون على الشعر، واآلخران يظلمان نفسيهما ألن طبيعية 
يتسلقون  هؤالء  ودائما  القلوب،  عميان  إال  ال ختفي  نقدهما 
حنو األسفل عندما يريدون أن يصعدوا على أكتاف الشاعر.

- برأيك هل القصيدة بنت سينَّ التجربة أم بنت اللحظة؟
موعد  هلا  وليس  األوقات  التجربة حامل يف كل  أن  صحيح 
أي  لوالدتها  املناسبة  اللحظة  تأتي  وإمنا  لتضع محلها  معني 
ويتقيد  حمدد  موعد  هلا  اليت  التجربة  وأما  طبيعية،  والدة 
الشاعر مبوعدها فإنها ال تلد إال بعملية قيصرية هلذا تظهر 
الوالدات وهي حباجة إىل وضعها يف حاضنات اخلدج  بعض 
ألنها حباجة اىل األوكسجني، وأما جتربيت فإنها تلد عندما 

أريدها أن تلد.
- ملن تقرأ من الشعراء...؟

أقرأ لـ ....

شاعر اللي خيلق بكل بيت روح 
                 اتقبله القمة او حتب رجله السفوح 

انه ما أقره شعر أقره اجلـــــــروح

جي��ب أن تبق��ى القصي��دة حممل��ة بالزخ��م الش��عري اإلميان��ي 
بالقيم املقدس��ة ...
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الرادود الحسيني الحاج نجم مذبوب 
النجفي للوالية:

 أحتفظ بأشعار وقصائد املرحوم الشاعر هادي 
القصاب التي يربو عددها اُّـ )٤٠٠( قصيدة 

بخط يده يف مختلف املناسبات..

عندما يرتقي املن1 رادود حسيي ال يزال يف عقده 
الثاني y ليجعل من املعزين معجبني يف أدائه األخاذ 
بن  القاسم  شبيه  دور  يؤدي  وهو  اجلميلة  وصورته 
جابر  احلاج  موكب  يف  السالم(  )عليه  احلسن 

الدروغي يف ∑سينات القرن املاضي ..
احلسيي  املن1  رواد  رائد من  بداية  هنا كانت  من 
وصوت من أصوات الرثاء الزيني يف النجف األشرف.
الدعمي  مذبوب  ن�جم  احلاج  القدير  الرادود  أنه 
ليكون  منزله  يف  الوالية  §لة  زارته  النجفي 

ضيف العدد ...
البطاقة الشخصية و االجتماعية ؟

خادم املنرب احلسيين احلاج جنم ابن احلاج عبد 
مذبوب الدعمي النجفي ولدت عام 1945م يف 
يف  وترعرعت  ونشأت  الرباق  األشرف  النجف 
أسرة هلا مسعة طيبة وخدمات عديدة للمجتمع 

وميسورة احلال..
درست يف املدارس الرمسية وأكملت اخلامس 
أبناء  أربعة  ولي  متزوج  1969م.  سنة  الثانوي 

أكربهم البكر )ليث(.

متى بدأمت التشرف يف خدمة املنرب احلسيين؟
 , املقدسة  العلوية  الروضة  يف  البداية  كانت 
جابر  احلاج  املرحوم  موكب  يف  مشاركة 
ألكون  انتخبين  حيث  اهلل(  )رمحه  الدروغي 
من  العاشر  ليلة  املوكب  يف  التشابيه  أحد 
والستينات  اخلمسينات  منتصف  يف  احملرم 

أجرÓ اللقاء Uامحد الكعي
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ع��دة  يف  ق��رأت  نع��م 
حمافظ��ات منه��اU دي��اىل 
خرناب��ات وق��د اصطحب��ت 
مع��ي الش��اعر املرح��وم عب��د 
األم��ر املرش��د ث��م دعي��ت 
يف  النعماني��ة  ع��زاء  إىل 
يف  وق��رأت  الك��وت، 
البص��رة والديواني��ة، وب∆داد 
وكربالء املقدس��ة أيام شهر 

صف��ر...

دعي���������ت اىل πلك��ة 
البحري��ن، الكوي��������ت، 
الس��عودية يف موس��م احل��ج، 
س��وريا وكان مع��ي الش��اعر 
ه��ادي  الش��يخ  الكب��ر 
القصاب ال��ذي صحبته )21(

عام��ا وتعلمت من��ه الكثر 
م��ن خدم��ة املن��1  احلس��يي

الكثري من خدمة املنرب  احلسيين وكان رجل 
طيب القلب، كريم النفس.

هل تعرضت اىل اعتقاالت ومضايقات من قبل 
حكومة البعث الصدامي؟ 

اخوتي  كبقية  ذلك  اىل  تعرضت  بالتأكيد 
الكرام من خدام املنرب احلسيين، ألن حكومة 
البعث ليس هلا أيُّ مبدأ إنساني خيدم العراق 
عامة وقضية احلسني )عليه السالم(  خاصة , 
فضال عن القصائد اليت أنشدها فهي سياسية 

للشاعر املرحوم هادي القصاب .

والشعري   الصوتي  بإرشيفك  حتتفظ  هل 
ليكون منهال لطالئع املنرب ؟

ال زلت أحتفظ بكثري من التسجيالت الصوتية 
جنم  )الرادود  باسم  املواقع  يف  نشرت  وقد 
النجفي( ملن يريد أن يستمع اىل تلك اجملالس 
والسبعينات  الستينات  يف  واملباركة  القيمة 
بأشعار  أحتفظ  وكذلك  املنصرم،  القرن  من 
اليت  القصاب  هادي  الشاعر  املرحوم  وقصائد 
يده يف  قصيدة خبط   )400( إىل  عددها  يربو 

خمتلف املناسبات .

فأعطاني دور القاسم)عليه السالم( وقد أوصى 
لي  أن يكتب  االديب  الكبري حسني  الشاعر 
أمام  اؤديها  لكي  احلدي  وزن  ارجتاز  أبيات 
الصحن  يف  واحلاضرة  املشاركة  اجلماهري 
الرضا  عبد  احلاج  الرادود  وكان  الشريف 
يرتقي املنرب فكان هلا األثر الواضح يف النفوس 
قدمته  الذي  الدور  ذلك  يف  اجلمهور  وتفاعل 

خلدمة اإلمام احلسني )عليه السالم(.

حدثنا عن ارتقائك املنرب رادودا أمام اجلماهري؟
موكب  يف  )رادودا(  به  شاركته  منرب  اول 
عبود  املرحوم  قصائد  وقرأت  الرباق  شباب 
من  األوىل  الليلة  وبعد  والدتي  جد  ألنه  غفلة 
املشاركة جاءني أحد أعضاء املوكب وقال : 
تعال سلم على السيد؟ كنت ال أعرفه سلمت 
عليه وقبلت يده , فقال أنا سيد كاظم القاجبي 
يا   : لي  قال  آنذاك(  النجف  رواديد  أبرز  )من 
البداية  وأنت يف  يتعبك  غفلة  عبود  جنم شعر 
القصائد  من  ليالي  عشر  لك  أنظم  سوف  أنا 
بأطوار تكون مالئمة لصوتك للشاعر املرحوم 
ابراهيم أبو شبع النجفي بعد ذلك أخذت أقرأ 
يف موكب املرحوم عباية يف شارع املدينة قرب 
موكب اجلوهرجي يف كل وفاة معصوم من 
أهل البيت )عليهم السالم( وينزل املوكب اىل 
حرم اإلمام علي )عليه السالم( ونؤدي اخلدمة 

احلسينية أمام اجلمهور.

هل وجهت لكم دعوات للقراءة خارج النجف 
األشرف ؟

دياىل  منها:  حمافظات  عدة  يف  قرأت  نعم 
خرنابات وقد اصطحبت معي الشاعر املرحوم 
عبد االمري املرشد ثم دعيت اىل عزاء النعمانية 
والديوانية  البصرة  يف  وقرأت   , الكوت  يف 

وبغداد وكربالء املقدسة أيام شهر صفر...
وقرأت اجملالس يف النجف األشرف منها عزاء 
جامع البهبهاني، عزاء الكوفة للمرحوم موسى 
حممد علي )رمحه اهلل( وقضاء املشخاب، وابو 

صخري والشامية وغريها .

لعدة  احلرام  حمرم  يف  العزاء  شاركتم  هل 
سنوات يف اخلارج ؟

الكويت،  البحرين،  مملكة  اىل  دعيت  نعم 
السعودية يف موسم احلج، سوريا وكان معي 
الشاعر الكبري الشيخ هادي القصاب )رمحه 
منه  وتعلمت  )21(عاما  صحبته  الذي  اهلل( 
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احلمد هلل رب العاملني وصلى اهلل على رسوله األمني وآله الطاهرين وبعد :
إن تاريخ أعالم املنرب احلسيين طويل جدا وحيتاج تظافر جهود كثرية لإلحاطة به وهو مهم 
ولغتها  ووعيها وشخصيتها  األمة اإلسالمية  أثر فعال يف احملافظة على حضارة  له  ملا  جدا 
وهو مما يصعب على الفرد إجنازه بشكل متكامل هذا وحنن عاجزون عن اإلحاطة بكال 
الطرفني يف هذا املقال ولكن ما ال يدرك كله ال يرتك جلُّه، نود أن نشري بشكل خمتصر اىل 
مصباح من مصابيح هذا املنرب املقدس أضاءت يف هذا الدرب أال وهو الشيخ اخلطيب هادي الكربالئي 

طيب اهلل ثراه .
فمن هو الشيخ اخلطيب هادي الكربالئي : 

الذي ينتسب اىل قبيلة  هو احلاج الشيخ هادي بن الشيخ صاحل بن مهدي بن درويش من بيت )عجام( 
)خفاجة(. ولد يف بغداد حملة الشيخ بشار يف دار جّده ألمه عام 1908م , نشأ يف رعاية والديه حتى شب على األدب واألخالق 

وأخذ يدرس على أيدي كبار العلماء ومن الدروس اليت حضرها :
1-درس الفقه واألصول على يد والده الشيخ صاحل اخلفاجي )رمحه اهلل(.

2- درس اخلطابة على يد العالمة حمسن أبو احلب )قدس سره( املتويف عام 1369هـ.
3- درس النحو على يد الشيخ حممد العماري يف املدرسة الزينبية يف كربالء.

4- درس علوم الدين والعربية األخرى على يد الشيخ حممد اخلطيب )طاب ثراه( يف مدرسة العالمة اخلطيب الرمسية.
فحذق يف العربية وبرع يف فنونها ونظم الشعر بأنواعه وتوفق كذلك يف جمال اخلطابة فكان من الالمعني يف هذا امليدان.

ومن شعره يف رثاء اإلمام احلسني )عليه السالم( 
لرزء احلسني أضحى سقيما  كيف يهوى اهلوى فؤادي يوما 

من عداه بالطف خطبا جسيما لست أنسى احلسني حني تلقى 
من بين حرب فاسقا وزنيما  طلبوا منه أن يبايع رجســـــــــــــا 

فيه يسقى العدا شرابا محيما  فأبى السبط شاهرًا حلســـــــــام 
وقد عاصر الشيخ هادي اخلفاجي الكربالئي جمموعة من اخلطباء والشعراء الذين كانوا معه يف جمال اخلدمة منهم 
العالمة الشيخ اخلطيب الشهري عبد الزهراء الكعيب والشيخ رديف الغزالي والسيد صاحل القزويين والشيخ علي احللي 

وغريهم الكثري.
وله من األوالد أربعة كلهم أقمار زاهرة يف مساء اخلطابة واألدب وهم الشيخ صاحل االستاذ عبد الرسول والشيخ بهاء 

والشيخ عالء )وفقهم اهلل تعاىل(.
تويف الشيخ هادي الكربالئي بعد أن فقد صوته الذي بسبب سقيُه فنجان قهوة يف دائرة أمن كربالء يف ليلة األحد 29 
مجادي األخرى عام 1412هـ - 1992م وكان له تشييع ضخم حضره العلماء والشعراء واخلطباء ورجال الفكر من كربالء 

وباقي احملافظات ومحلوه بعد زيارة العتبات املقدسة إىل مثواه االخري بوادي كربالء اجلديد.
فسالم عليه يوم ولد ويوم مات ويوم يبعث حيا.

طوى لشيخ اخلطباء هادي    أرخ لك النعيم بالعباد 

من شهداء املنرب الحسيني

الشيخ هادي الكربالئي
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صور جتمع الشاعر عباس الرتمجان مع الرادود احلاج ن�جم النجفي يف حمافظة دياىل يف السبعينيات

صورة نادرة للمرحوم احلاج عبد الرضا النجفي طيب اهلل ثراه مع شعراء وأدباء ورواديد مدينة النجف االشرف 
يف الستينات من القرن املاضي. ويظهر يف الصورة الشاعر الكبر عبد احلسني ابو شبع، والشيخ هادي القصاب ، 

واحلاج فاضل الرادود ،األديب علي حسني التالل، والشاعر جواد زاهد ، واألستاذ عزيز الروازك وغرهم.
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شلون أدمه الدهر بينه أسنانــــــه
نلوج من كثــــــــــر الطعن خالنه

******************
آه زينب حني طلعـــــــــــــت ثاكله  

كابعه بنور النيب او وكفت عله
تل اجملاور ذبايـــــــــــــــــــح كربله

صاحت ورجت الكـــــون أركانه
*******************

حايره ومتلك فكر ما أروعــــه
واهله بعفه وستـــــــــــــــــر متربكعه

ثاكله حبلم وصرب متدرعــــــه
شاكره الباري حتمد احسانــــــــه

الدهر  ووحيد  العصر  نابغة  اخلاقاني،  الشمرتي  غفلة  عبود 
له شبيها  أرضعت  وال  الشعيب  األدب  مثيال يف  له  أم  تلد  ل 

مرضعة، ولد يف النجف عام 1276هـ وتوفى بها .
كان عبود ال يقرأ وال يكتب )أميا( عامال بسيطا من عمال 
البناء،  يسحب املاء من آبار النجف العميقة جدا للبنائني يوم 

ل يكن يف النجف مشروع إلسالة املاء ومد األنابيب.
نافذ  احلدقتني،  واسع  كرميته،  يرسل  وقورا  شيخا  كان 
ينظم  املباني،  املعاني ويصوغ  ,يبتكر  البديهة  البصرية سريع 

الشعر حتى عندما كان مشغوال بعمله .
كان أكثر شعره بل كله يف مدح ورثاء أهل البيت )عليهم 
السالم( وله قصائد عتاب واستنهاض لإلمام املنتظر )عجل اهلل 

فرجه الشريف( وهي كثرية، من اجود منظوماته .
نظم قصائد عديدة معرتضا على سياسة اإلنكليز واستعمار 
العراق ومدافعا عن مذهبه ودينه ووطنه وشعبه والذين قاموا 

بالثورة ضد املستعمرين .
راضٍي  قانع  البال  هادئ  احلال،  فقري  أنه  غفلة  عبود  عرف 

بأجره الزهيد الذي كان حيصل عليه من عمله الشاق .
خلده  يف  تدور  اليت  للمعاني  رائع  فين  تصوير  النظم  يف  له 
ل أشاهد له مثيال يف الشعر حتى الفصيح منه مع كثرته 
وجودته واألبيات اليت ذكرنها يف بداية املوضوع شاهدة عليه.
توفى عبود غفلة عام 1356هـ  وأقام النجفيون احلداد عليه 
جمالس  له  وأقيمت  األصابع،  أطراف  على  جنازته  ومحلت 

التأبني  ورثاه شعراء الفصحى والشعيب الدارج .
أشعاره  على  نقدية  دراسات  مع  شعرية  دواوين  عدة  له  طبع 
منها )مجر املصاب( و)ديوان عبود غفلة( يف مخسة أجزاء طبع 
وكانت  الكربالئي  باسم  املال  احلسيين  الرادود  نفقة  على 
من  وغريها  الشعبية(  البالغة  و)ديوان  ورائعة  مميزة  طباعة 

اإلصدارات .
الزال له احلضور يف اجملالس احلسينية من خالل قراءات وأداء 
املنشدين واخلطباء ألشعاره وقصائده اليت فيها اللوعة واحلزن 
واملتتبع  املستمع  يف  تؤثر  اليت  املعاني  ودقة  السبك  وحسن 

للقضية احلسينية .

عبود غفلة الشمرتي
نابغة العصر
ووحيد الدهر
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مسائل شرعية تخص أحكام الحج

كيف الطريق اُّـ اهللا

جواب األسئلة املفهومة ضمنًا يف القرآن الكريم

(A( إشكاالت وردود حول النبي إبراهيم

الطاعة بني املفهوم والواقـــــــــــع



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 أحكام الحج

إعدادU  شعبة التبلي»

 اجلواب: إذا أدى العمرة يف أشهر احلج وبقي 
يف مكــة بقصــد احلــج إىل يــوم الرتويــة فــان 

عمرته تنقلب عمرة متتع وجيب عليه احلج.

الســؤال: ما حكم َمن رجع إىل بلده من احلج 
ومعه حصيات؟ 

اجلواب: ال مانع منه.
الســؤال: ما حكم من نظر إىل املرأة األجنبية 

أثناء احلج أو العمرة؟ 

احلمــد هلل رب العاملــني والصالة والســالم على 
أشــرف األنبيــاء واملرســلني حممــد وعلــى أهل 
بيتــه الطيبــني الطاهريــن هــذه جمموعــة مــن 
االســتفتاءات الشــرعية الــيت ختــص أحــكام 
احلــج طبقــا لفتــاوى املرجــع الديــين األعلــى 

مساحة السيد السيستاني )دام ظله(.

الســؤال: هــل جيــوز العدول من العمــرة املفردة 
إىل عمرة التمتع؟
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اجلواب: ال شــيء عليه إذا ل يكن بشــهوة، 
ول يكن النظر إىل ما عدا الوجه والكفني 
وإاّل فهو حرام، ولكن ال يوجب الكفارة وال 

يبطل حجه وال عمرته بذلك.

الســؤال: احلائــض الــيت ال تطهــر إىل اليــوم 
التاسع هل جيوز هلا أن حترم بنية عمرة التمتع 
فتســعى بني الصفا واملروة وتقصر وخترج من 
اإلحرام ثم حترم للحج وتدرك الوقوفني وبعد 
الطهر تقوم ملا فاتها من الطواف وركعتيه؟ 
اجلــواب: تنقلــب وظيفتهــا إىل اإلفــراد فتنوي 
حج اإلفراد وبعد الفراغ من احلج جتب عليها 

العمرة املفردة إذا متكنت منها.

السؤال: ما حكم اخلروج من املبيت من منى 
وذلك طبقًا ملا تقوم به احلمالت؟ 

اجلــواب: إذا كان املــراد ان بعــض احلجــاج 
يبيتون النصف األول من الليل والبعض األخر 

النصف الثاني فال مانع.

الســؤال: هــل يســتحب املبيــت يف منــى ليلــة 
التاسع من شهر ذي احلجة؟

 اجلواب: نعم يستحب املبيت مبنى ليلة عرفة 
يقضيها يف طاعة اهلل )عز وجل(.

الســؤال: هــل جيــوز الذهــاب إىل احلج بطرق 
غري مشروعة؟

اجلواب: إذا كان القانون يف صاحل احلجيج 
فــال جتوز خمالفتــه إاّل إذا كانت احلكومة 

نفسها تتساهل يف ذلك.

الســؤال: حــاج ذهــب إىل مــين قبــل أن حيــرم 
حبج التمتع ما حكمه؟

اجلــواب: يرجــع إىل مكة لإلحــرام منها وان 
ل يتمكــن لضيــق الوقت أو لعذر آخر حيرم 
مــن املوضــع الــذي هــو فيــه، هــذا إذا كان 
جاهــاًل او ناســيًا وأمــا املتعمــد فيبطــل حجه 
إاّل أن يعــود وحيــرم من مكة ويدرك الوقوف 

االختياري يف عرفات.

الســؤال: َمــن كان فرضــه التمتــع، ولكــن 
اســتطاع حلج اإلفراد فهــل جيب عليه اإلتيان 

حبج اإلفراد؟
اجلــواب: ال تتحقــق االســتطاعة ملــن فرضــه 
التمتع إاّل إذا أصبح مستطيعًا من اإلتيان بهذا 

النوع من احلج.

الســؤال: إذا أوصــى األب بأن حيــج ولده عنه 
ومتكــن الولــد بعــد ذلــك مــن أداء احلــج مع 
االستفادة من اسم األب فهل حيق له أن حيج 
هو عن نفســه ويســتنيب غريه للحج عن أبيه؟ 

وهل يعترب حجه هذا حجة اإلسالم؟
اجلــواب: إذا َقِبــل وصية أبيه فهو أجري وعليه 
أن حيــج عنــه وأمــا إذا ل يعــني االبــن للحــج 
وإمنــا طلــب منه حجة فيجــوز له أن حيج عن 
نفسه مع إذن الورثة يف االنتفاع من اسم األب 
ولو توفرت بقية شرائط االستطاعة ُعّد حجه 

حجة اإلسالم.

الســؤال: هــل جيب علــى املســتأجر تتميم َمن 
اســتأجره للحــج بأجــرة معينــة إذا فقصــرت 

األجرة عن مصارفه؟
اجلــواب: إذا اســتأجره للحــج بأجــرة معينــة 
فقصــرت األجــرة عن مصارفــه ل جيب على 
املســتأجر تتميمها، كما أنها إذا زادت عنها 

ل يكن له اسرتداد الزائد.

الســؤال: هــل حيــق لألجــري للحــج أن يطالــب 
باألجرة قبل اإلتيان بالعمل؟

اجلــواب: الظاهــر أنــه حيــق لــه ذلــك وإن ل 
يشــرتط التعجيــل صرحيــًا، مــن جهــة وجــود 
القرينــة علــى االشــرتاط، وهي جريــان العادة 
ال  األجــري  أن  الغالــب  إن  حيــث  بالتعجيــل، 
واإلتيــان  احلــج  إىل  الذهــاب  مــن  يتمكــن 

باألعمال قبل أخذ األجرة.
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إشكاالت وردود حول 
)A( الني إبراهيم
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د. علي زناد كلé البيضاني



اليومّية، فنحن إذا أردنا إبطال أقوال الطرف 
املقابل نضِع أمامه مسّلماته على هيئة األمر أو 
اإلخبار أو االستفهام، وهذا ليس كذبًا أبدًا، 
بل الكذب هو القول الذي ال ميتلك القرينة 

معه.
رابعًا: يف جواب لإلمام الصادق )عليه السالم( 
»إمّنا  السالم(:  )عليه  قال  القضية  هذه  حول 
قال: بل فعله كبريهم، إرادة اإلصالح، وداللة 
ثّم قال: »واهلل ما فعلوه  أّنهم ال يفعلون«  على 
للشيخ  الكايف  املصدر: كتاب  وما كّذب« 

الكليين.
خامسًا: ذكر الشيخ ناصر مكارم الشريازي 
يف تفسريه القّيم األمثل اجلزء العاشر ما نّصه: 
قد  إبراهيم  أّن  املفّسرين  من  مجع  »واحتمل 
أّدى هذا املطلب بشكل مجلة شرطّية وقال: 
إّن األصنام إذا كانت تتكّلم فإّنها قد فعلت 
ل  التعبري  هذا  أّن  املسّلم  ومن  الفعل،  هذا 
تكن  ل  األصنام  ألّن  الواقع،  خالف  يكن 
تتكّلم، ول تكن قد أقدمت على مثل هذا 

العمل، ول يصدر منها.
النقطة  يف  إليه  ذهبنا  ما  الشريازي  ويؤكد 
الثالثة  بقوله »ألّن اجلملة الشرطّية »إن كانوا 
ينطقون« جواب الطلب يف »فاسألوهم«، وليست 

شرطًا جلملة »بل فعله كبريهم«.
ذكرها،  لطيفة جيب  التفاتة  هناك  سادسًا: 
ملاذا اختار النيب إبراهيم )عليه السالم( تعليق 
غريه،  دون  األصنام  كبري  رأس  يف  الفأس 

واإلبقاء عليه ول حُيطّمه؟
ذلك  من  السالم(  )عليه  إبراهيم  النيب  أراد 
إيصال رسالة ُتسّفه عقائد الوثنيني من خالل 
ال  األصنام  هذه  كبري  كان  إذا  هلم  القول 
ميتلك القدرة على درء اخلطر ودفع األذى عن 
صغار األصنام امُلقربني إليه ال سيما مع حدوث 
األمر أمامه، فكيف يدفع ذلك عنكم يا من 
تصفونهم باآلهلة أو الوسيلة للتقرب إىل اهلل!!!!

ثم إذا كان هذا الصنم ـ كبريهم ـ  ال ينطق 
وال يشهد باحلقيقة فما نفعه وما قيمته حتى 
تعبدونهم ، فكانت اخلطوة اإلبراهيمية هذه 
قد أفحمتهم بداللة اآلية: » َفَرَجُعوا ِإىَل َأْنُفِسِهْم 
ُنِكُسوا  ُثمَّ  وَن )64(  املُِ الظَّ َأْنُتُم  ِإنَُّكْم  َفَقاُلوا 
َعَلى ُرُءوِسِهْم َلَقْد َعِلْمَت َما َهُؤاَلِء َيْنِطُقوَن )65( 

» سورة األنبياء.

سورة  يف  الكريم  القرآن  يف  الواردة  القصة 
األنبياء اليت حتدثت عن حتطيم النيب إبراهيم 
عن  سألوه  حينها  لألصنام،  السالم(  )عليه 
الشخص الذي قام بالفعل قال إبراهيم )عليه 
السالم( بأنه ل يفعل ذلك، وإليك نّص اآلية: 
»َقاُلوا َأَأْنَت َفَعْلَت َهَذا ِبَآهِلَِتَنا َيا ِإْبَراِهيُم * َقاَل 
َكاُنوا  ِإْن  َفاْسَأُلوُهْم  َهَذا  َكِبرُيُهْم  َفَعَلُه  َبْل 
هنا  الوارد  فاإلشكال  األنبياء63،  َيْنِطُقوَن« 
هل ُيعّد هذا اإلنكار كذبًا من النيب إبراهيم 
؟ وكيف  ـ  ذلك  ـ حاشاه من  السالم(  )عليه 
معصومية  مع  الكالم  هذا  ويتوافق  يتالئم 
ظاهر  ألن  ؟  لدينا  والثابتة  املعروفة  النيب 
هذا التعبري ال يطابق الواقع يف نظر أصحاب 

االعتقاد التام بصدق األنبياء.
نقول اآلتي:

أواًل: لو كان يف كالم النيب إبراهيم )عليه 
السالم( أدنى شك أو كذب أو عدم مقبولية 
لكان اهلل ) عز وجل ( قد وّبخ وهدد واستهجن 
النيب إبراهيم )عليه السالم(  يف آياته القرآنية، 
بلحاظ عدم اجملاملة اإلهلية جتاه أي شائبة من 
أي مصدر أو شخص كان مبا فيهم األنبياء 

)عليهم السالم(.
ثانيًا : طبقًا لقاعدة التزاحم اليت ُتقّدم الواجب 
األهم على املقدمة احمُلّرمة لضرورة ُملّحة جند 
إن النيب إبراهيم )عليه السالم( قد انطلق من 
فالنظر  استخدامه،  ُيتيح  الذي  املنطلق  هذا 
للفعل اإلبراهيمي من تكسري األصنام وعدم 
إلقاء تبعات ذلك الفعل عليه، ودعوتهم لسؤال 
للتعقل  هلم  االستدراج  من  نوع  فيه  كبريهم 
والتيقن من فساد وخواء ما يعبدون من حجارة 

ال تضر وال تنفع.
ثالثًا: ذكر مجلة من املفسرين يف سببية هذا 

الفعل آراء منها:
إّن إبراهيم )عليه السالم( قد نسب العمل إىل 
كبري األصنام قطعًا، إاّل أّن كّل القرائن تشهد 
أّنه ل يكن جاّدًا يف قصده، بل كان يريد 
الواهية،  اخلرافية  الوثنيني  عقائد  يزعزع  أن 
ويفّندها أمامهم، وُيفهم هؤالء أّن هذه األحجار 
وعاجزة  ذليلة  فيها  حياة  ال  اليت  واألخشاب 
إىل احلّد الذي ال تستطيع أن تتكّلم جبملة 
واحدة تستنجد بعّبادها، فكيف يريدون منها 

أن حتّل معضالتهم؟!
حمادثاتنا  يف  كثري  التعبري  هذا  ونظري 

إّن إبراهي��م )عليه الس��الم( 
قد نس��ب العم��ل إىل كبر 
األصنام قطع��ًا، إاّل أّن كّل 
القرائن تشهد أّنه مل يكن 
ج��اّدًا يف قص��ده، ب��ل كان 
يري��د أن يزع��زع عقائ��د 
الوثني��ني اخلرافي��ة الواهية

الن��ي  ل��و كان يف كالم 
إبراهي��م )علي��ه الس��الم( 
أو  أو ك��ذب  أدن��ى ش��ك 
ع��دم مقبولي��ة ل��كان اهلل 
) ع��ز وجل( ق��د وّب��خ وهدد 
واس��تهجن الن��ي إبراهي��م 
)علي��ه الس��الم(  يف آيات��ه 

القرآني��ة

طبق��ًا لقاع��دة التزاحم اليت 
ُتق��ّدم الواج��ب األه��م عل��ى 
املقدم��ة احمُلّرم��ة لض��رورة 
ُملّحة ن�جد إن الني إبراهيم 
)علي��ه الس��الم( ق��د انطلق 
من ه��ذا املنطلق ال��ذي ُيتيح 
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جواب األسئلة املفهومة ضمنًا 
يف القرآن الكريم 

مالئمة اجلواب لُه, رؤية مبعنى العام كما تكون مبعنى اإلدراك 
بالبصر، ال ميكن أن تكون مبعنى الرؤية بالبصر؛ ألن ذلك 
ال يتعلق بأن اهلل خلق السماوات واألرض وإمنا يعلم ذلك هذا 
كما ذكر عبد الكريم حممود يوسف، يف كتابه )أسلوب 

االستفهام يف القرآن الكريم(. 
قِّ  َماَواِت َواأْلَْرَض ِباحْلَ وحنو قوله تعاىل: )َأَلْ َتَر َأنَّ اهللََّ َخَلَق السَّ
ْلٍق َجِديٍد َوَما َذِلَك َعَلى اهللَِّ ِبَعِزيٍز( ِإْن َيَشْأ ُيْذِهْبُكْم َوَيْأِت خِبَ

)إبراهيم/19-20(، بدأ هذا املشهد باستفهام تقريري مع احلث، 
َيَشْأ  يقول اهلل تعاىل لنبيه)ص( ويفي به األمة بداللة قوله )ِإْن 
هو  واحلق  )باحلق(  قوله  بدليل  َجِديٍد(,  ْلٍق  خِبَ َوَيْأِت  ُيْذِهْبُكْم 
وإذا  احلكمة،  تقتضيه  ما  على  موضوعه  يف  الشيء  وضع 
جرى املعنى ما هو له من األشياء فهو حق، وإذا جرى على ما 
ِن  ليس هو له الشيء فذلك باطل. وقوله تعاىل: )َفَمْن َأْظَلُم مِمَّ
َب ِبَآَياِتِه ُأوَلِئَك َيَناهُلُْم َنِصيُبُهْم ِمَن  اْفرَتَى َعَلى اهللَِّ َكِذًبا َأْو َكذَّ

َما ُكْنُتْم  َأْيَن  َقاُلوا  ْوَنُهْم  َيَتَوفَّ ُرُسُلَنا  ِإَذا َجاَءْتُهْم  اْلِكَتاِب َحتَّى 
َتْدُعوَن ِمْن ُدوِن اهللَِّ َقاُلوا َضلُّوا َعنَّا َوَشِهُدوا َعَلى َأْنُفِسِهْم َأنَُّهْم 
الكافرين  املالئكة  تسأل  َكاِفِريَن()األعراف/37(،  َكاُنوا 
إذ يرى بعض املفسرين أن هذه احملاورة حلظة قبض األرواح، 
وقالت فرقة منهم احملاورة يوم القيامة واملالئكة هي مالئكة 
العذاب ويتوفونهم أي: يستوفونهم عددًا يف السوق إىل جهنم، 
فال  شفعاء؟  لكم  ليكونوا  تعبدونها  كنتم  اليت  اآلهلة  أين 
نراهم خيّلصونكم مما حتقق عليكم من هذه الشدائد، ويف 
ضمنًا:  املفهوم  جوابهم  فيكون  وتبكيت،  توبيخ  االستفهام 
)َضلُّوا َعنَّا( أي: غابوا عنا، فلم خيلصونا، واعرتفوا أنهم كانوا 
كافرين عابدين ملا ال يستحق العبادة هذا كما ذكره حممد 
جواد مغنية يف تفسري )الكاشف(, وكذلك هاال سعيد حممد 
مقبل يف )احلوار يف مشاهد يوم القيامة يف القرآن الكريم(، 
اللفظ؛ ألنه  ليس مطابقًا من جهة  أن جواب سؤاهلم  وُنالحظ 
سؤال عن مكان، ُأجيب بفعل. وهو مطابق من جهة املعنى؛ إذ 
تقدير السؤال ما فعل شفعاؤكم من دون اهلل معكم؟ فأجابوا: 

)َضلُّوا َعنَّا(.
يُّ اْلَقيُّوُم اَل َتْأُخُذُه ِسَنٌة َواَل َنْوٌم  وقوله تعاىل: )اهللَُّ اَل ِإَلَه ِإالَّ ُهَو احْلَ
َماَواِت َوَما يِف اأْلَْرِض َمْن َذا الَِّذي َيْشَفُع ِعْنَدُه ِإالَّ  َلُه َما يِف السَّ
يُطوَن ِبَشْيٍء ِمْن ِعْلِمِه  ِبِإْذِنِه َيْعَلُم َما َبنْيَ َأْيِديِهْم َوَما َخْلَفُهْم َواَل حُيِ
َماَواِت َواأْلَْرَض َواَل َيُئوُدُه ِحْفُظُهَما  ِإالَّ مِبَا َشاَء َوِسَع ُكْرِسيُُّه السَّ
اْلَعِظيُم()البقرة/255(، وذكر الطربسي يف )جممع  اْلَعِليُّ  َوُهَو 
اإلنكار  معناه  استفهام  هو  َيْشَفُع(:  الَِّذي  َذا  )َمْن  البيان...(, 
وأمرِه،  بإذنه  إال  ألحٍد  أحٌد  القيامة  يوم  يشفع  ال  أي  والنفي، 
هلم،  تشفع  األصنام  أن  يزعمون  كانوا  املشركني  أن  وذلك 
فأخرب اهلل سبحانه وتعاىل أن أحدًا ممن له الشفاعة ال يشفع إال 
بعد أن يأذن اهلل له يف ذلك ويأمرُه به: )َيْعَلُم َما َبنْيَ َأْيِديِهْم َوَما 
َخْلَفُهْم(، قيل فيها وجوه )أحدهما( يعلم ما مضى من الدنيا وما 
ِن اْفرَتَى َعَلى اهللَِّ  خلفهم من اآلخرة. وقوله تعاىل: )َوَمْن َأْظَلُم مِمَّ
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يًعا  ُشُرُهْم مَجِ وَن َوَيْوَم حَنْ املُِ َب ِبَآَياِتِه ِإنَُّه اَل ُيْفِلُح الظَّ َكِذًبا َأْو َكذَّ
ُثمَّ َنُقوُل ِللَِّذيَن َأْشَرُكوا َأْيَن ُشَرَكاُؤُكُم الَِّذيَن ُكْنُتْم َتْزُعُموَن 
ُمْشِرِكنَي  َما ُكنَّا  َربَِّنا  َواهللَِّ  َقاُلوا  َأْن  ِإالَّ  ِفْتَنُتُهْم  َتُكْن  َلْ  ُثمَّ 
اْنُظْر َكْيَف َكَذُبوا َعَلى َأْنُفِسِهْم َوَضلَّ َعْنُهْم َما َكاُنوا َيْفرَتُوَن(
)األنعام/21- 24(، وذكرت هاال سعيد حممد مقبل يف )احلوار 
)َوَمْن  يف مشاهد يوم القيامة يف القرآن الكريم( بدأ املشهد، 
على  وافرتائهم  املشركني،  لظلم  تقريري  باستفهام  َأْظَلُم...( 
)َأْيَن  االستفهام:  فالحهم.  عدم  على  والتأكيد  الكذب،  اهلل 
وفيه  والتبكيت،  للتقريع  َتْزُعُموَن(  ُكْنُتْم  الَِّذيَن  ُشَرَكاُؤُكُم 
داللة على االستهزاء؛ ألن الزعم يف القران كذب. أما جوابهم، 
فقد أقسموا باهلل واعرتفوا بالربوبية له، وقالوا )َواهللَِّ َربَِّنا َما ُكنَّا 
ُمْشِرِكنَي( فتخلُّوا عن ماضيهم كله يف الشرك، وأقروُّا بربوبيتة 
اهلل وحده، وقد أقسموا لتقدم ما يوحي بكذبهم، رغم قسمهم 
إال أن اهلل فضح أمرهم، وأظهر كذبهم وافرتائهم )اْنُظْر َكْيَف 
َيْفرَتُوَن(، اخلطاب  َما َكاُنوا  َعْنُهْم  َوَضلَّ  َأْنُفِسِهْم  َعَلى  َكَذُبوا 
موجه للنيب)صلى اهلل عليه وآله(، املراد به العموم، وهو تعجب 
من إنكارهم الشرك، وقد ماتوا عليه، وكل من أنكر ما هو 
فيه، أو ادعى ما ليس فيه عامدًا، فقد كذب على نفسه وعلى 
اهلل وعلى الناس. )َوَضلَّ َعْنُهْم َما َكاُنوا َيْفرَتُوَن(، وضل عطف 
على كذبوا، واملعنى انظر يا حممد، كيف غاب عن املشركني 

ما كانوا يرجون نصرته وشفاعته(.
وَن َأَلْ  وحنو قوله تعاىل: )َتْلَفُح ُوُجوَهُهُم النَّاُر َوُهْم ِفيَها َكاحِلُ
ُبوَن َقاُلوا َربََّنا َغَلَبْت  َتُكْن َآَياِتي ُتْتَلى َعَلْيُكْم َفُكْنُتْم ِبَها ُتَكذِّ
ُعْدَنا  َفِإْن  ِمْنَها  َأْخِرْجَنا  َربََّنا  َضالِّنَي  َقْوًما  َوُكنَّا  ِشْقَوُتَنا  َعَلْيَنا 
وَن()املؤمنون/104- 107(، نقلت الباحثة هاال سعيد يف  َفِإنَّا َظاملُِ
الزجاج )ت311هـ( يف )معاني  القيامة( عن  )احلوار يف مشاهد 
القران(، وصف اهلل سبحانه وتعاىل جانبًا من العذاب الذي يقاسيه 
الكافرون، وخص الوجوه بالذكر ألنها أشرف األعضاء. ومن 
املؤكد أن النار حترق أجسادهم مجيعًا، ولكن اهلل ذكر الوجه 
لتصوير شدة العذاب ومهانته هلم، وبعد: يقول الزجاج: الكاحل 
الذي تشمرت شفته عن أسنانه، حنو ما نرى من رؤوس الغنم، 
جهنم،  يف  للكفار  املساءلة،  سياق  هو  هذا  النار،  مستها  إذا 
العذاب،  من  صورة  أبشع  يف  وهم  وتشويهها،  وجوههم،  حرق 
خالدون يف هذا احلال، وسأهلم اهلل تعاىل تعنيفًا وتوبيخًا: )َأَلْ 
ُبوَن(، وهو استفهام  َتُكْن َآَياِتي ُتْتَلى َعَلْيُكْم َفُكْنُتْم ِبَها ُتَكذِّ
ما  بأن  مقريَّن  مدعني،  فيجيبون  وتقريع،  توبيخ  فيه  تقريري 
ِشْقَوُتَنا  َعَلْيَنا  َغَلَبْت  )َربََّنا  علمهم:  سوء  بسبب  كان  أصابهم 
َوُكنَّا َقْوًما َضالِّنَي(، فنسبوا الشقاوة ألنفسهم بسبب ضالهلم، 
وسوء اختيارهم، ويف قوهلم )ربنا( إقرار منهم بربوبية اهلل تعاىل. 
ِإنَّ  نِّ  الظَّ ِمَن  اْجَتِنُبوا َكِثرًيا  َآَمُنوا  الَِّذيَن  َأيَُّها  )َيا  تعاىل:  وقوله 
َأحُيِبُّ  َبْعًضا  َبْعُضُكْم  َيْغَتْب  َواَل  ُسوا  جَتَسَّ َواَل  ِإْثٌم  نِّ  الظَّ َبْعَض 
َم َأِخيِه َمْيًتا َفَكِرْهُتُموُه َواتَُّقوا اهللََّ ِإنَّ اهللََّ  َأَحُدُكْم َأْن َيْأُكَل حَلْ
َتوَّاٌب َرِحيٌم()احلجرات/12(، وذكر مجال حسين يف )الفصيح 
يف علم اللغة العربية( إّن نوع االستفهام يف هذا اجلزء من اآلية 
هل هو استفهام تقرير، أي أنه يطلب منه االعرتاف بفعلهم هذا 
األمر؟ هل هو استفهام إنكاري أي أنه يوخبهم على هذا األمر 
اجلواب  ومن  أكرهوه  أي  األمر  )َفَكِرْهُتُموُه( مبعنى  فتكون 
املفهوم ضمنًا، أن أكل حلم امليت جماز يقصد به الغيبة، هيأ 

إىل حماورة علمية لطيفة يف هذه النقطة(.

ِمْن  َهْل  َوَتُقوُل  اْمَتأَلِْت  َهِل  َهنََّم  َنُقوُل جِلَ )َيْوَم  وحنو قوله تعاىل: 
أبو  ذكره  كما  وتوقيف  تقرير  هنا  والسؤال  َمِزيٍد()ق/30(، 
حيان األندلسي يف )البحر احمليط...(؛ ألن اهلل أعلم حباهلا. ويف 
إجابته جهنم وجهان: الوجه األول: أنها امتألت، وتنفي أن يكون 
نفي  معناه  إنكاريًا،  استفهامًا  فيكون  للزيادة،  مكان  فيها 
وجود مكان للزيادة، وإثبات االمتالء، تصديقًا لقوله تعاىل: )ِإالَّ 
َمْن َرِحَم َربَُّك َوِلَذِلَك َخَلَقُهْم َومَتَّْت َكِلَمُة َربَِّك أَلَْمأَلَنَّ َجَهنََّم ِمَن 
زدني  الثاني: مبعنى  الوجه  ِعنَي()هود/119(.  َأمْجَ َوالنَّاِس  نَِّة  اجْلِ
وقوله  تقريريًا.  االستفهام  فيكون  الزيادة،  يف  الرغبة  وإقرار 
َما  َوَجْدَنا  َقْد  َأْن  النَّاِر  َأْصَحاَب  نَِّة  اجْلَ َأْصَحاُب  )َوَناَدى  تعاىل: 
ا َقاُلوا َنَعْم َفَأذََّن  ا َفَهْل َوَجْدمُتْ َما َوَعَد َربُُّكْم َحق� َوَعَدَنا َربَُّنا َحق�
وَن َعْن َسِبيِل  امِلِنَي الَِّذيَن َيُصدُّ ُمَؤذٌِّن َبْيَنُهْم َأْن َلْعَنُة اهللَِّ َعَلى الظَّ
اهللَِّ َوَيْبُغوَنَها ِعَوًجا َوُهْم ِباآْلَِخَرِة َكاِفُروَن( )األعراف/45-44(، 
ينادي أصحاب النار، قائلني: لقد صّدقنا اهلل وعده، بأن نلنا هذه 
الدنيا،  احلياة  به يف  وعدنا  ما  وهو  اجلنة،  العالية يف  املراتب 
فصدقنا به ووجدناه اليوم حقًا. وأنتم ماذا عنكم؟ هل وجدمت 
ومشاتًة  توبيخًا  السؤال  هذا  سألوهم  وقد  حقًا؟  ربكم  وعد 
وحتسريًا هلم، وزيادة يف تبكيتهم، فأجابوا تصديقًا، باإلجياب: 
النعم،  من  اهلل  عليهم  أسبغ  مبا  وخيربونهم  حقًا،  وجدناه  نعم 
ويقرعونهم مبا كانوا يتوعدونهم، به من حلول النقم، ثم فسر ما 
وقع له النداء، بقوله )أن( وهي خمففة من الثقيلة، وذكر حرف 
التحقيق؛ ألنه حمله، قد وجدنا أي بالعيان، كما كنا واجدين 
التهكم هذا  الوعيد على سبيل  بالوعد دون  له اإلميان، وعرب 
كما ذكره الزخمشري يف )الكشاف(، وذكرت هاال سعيد 
القيامة يف القرآن الكريم(  حممد يف )احلوار يف مشاهد يوم 
وعندما ينادي مناٍد بينهم من املالئكة، ليسمع الفريقني، زيادة 
َلْعَنُة  يف مشاتة أهل اجلنة، وإمعانًا يف تبكيت أهل النار، )َأْن 
امِلِنَي( والظاملون هم الذين يعرضون عن سبيل اهلل،  اهللَِّ َعَلى الظَّ
باآلخرة،  يؤمنون  وال  أحد  يتبعها  ال  حتى  اعوجاجها؛  ويطلبون 
هلذا ال يبالون بها وال يرجعون حسابًا أو عقابًا، ومن يتصف بهذه 

الصفات استحق لعنة اهلل.
َعَفاُء ِللَِّذيَن اْسَتْكرَبُوا  يًعا َفَقاَل الضُّ وقوله تعاىل: )َوَبَرُزوا هلِلَِّ مَجِ
ِمْن  اهللَِّ  َعَذاِب  ِمْن  َعنَّا  ُمْغُنوَن  َأْنُتْم  َفَهْل  َتَبًعا  َلُكْم  ُكنَّا  ِإنَّا 
َشْيٍء َقاُلوا َلْو َهَداَنا اهللَُّ هَلََدْيَناُكْم َسَواٌء َعَلْيَنا َأَجِزْعَنا َأْم َصرَبَْنا 
الباحثة  أيضًا  يٍص()إبراهيم/21- 22(، وذكرت  ِمْن حَمِ َلَنا  َما 
هاال يف )احلوار يف مشاهد القيامة(، عن القامسي )ت1332هـ( 
تبكيت  اآلية  هذه  يف  االستفهام  أن  التأويل(،  )حماسن  يف 
للمستكربين، إذ علموا أنهم ال ميلكون هلم نفعًا وال شفاعة. 
من  والتبكيت  التوبيخ  هذا  تلقيهم  بعد  الرؤساء  جواب  وجاء 
أتباعهم، فيه إحالة، فأحالوا األمر إىل اهلل، )َقاُلوا َلْو َهَداَنا اهللَُّ 
يٍص(، وبعد  هَلََدْيَناُكْم َسَواٌء َعَلْيَنا َأَجِزْعَنا َأْم َصرَبَْنا َما َلَنا ِمْن حَمِ
يقول القامسي، أي لو هدانا باهتدائنا، ولكن زغنا فأزاغنا، أي 
لو أرشدنا اهلل إىل طريق اجلنة، أرشدناكم، ولتمكنا، أن نقدم 
لكم ما ُينجيكم من عذاب النار. وأخريًا هكذا نرى أن من 
الواضح أن الغاية من جواب األسئلة املفهومة ضمنًا يف القرآن 
الكريم، هي مشاركة القارئ أو السامع يف التفكري، ويف ذلك 
األسئلة  ملعرفة جواب  وتشويق  للشعور،  لالنتباه، وحتريك  إثارة 

املفهومة ضمنًا.
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الطاعة بني املفهوم 
والواقـــــــــــع

الكريم  القران  لنا  بينها  كثرية  امور  هناك  ان  الشك 
.باعتبارها  القران  ايانها من ظاهر  واضح وصريح  بشكل 
لوجود  وذلك  امور  من  بعدها  ما  عليها  تركز  مهمة  امور 
التالزم والرتابط واالتصال مع ما بعدها وقبلها مثل التقوى 
واليقني والورع واالخالص والطاعة وغريها من االمور اليت 
احتواها هذا الكتاب العظيم . وتعترب الطاعة من االساسيات 
االنساني  الكمال  درجات  من  ذكرنا  ما  لكل  املرافقة 
حيث ان املتقي هو بالتأكيد مطيع هلل )سبحانه( واال فال 
والورع  املتيقن  .وكذلك  اهلل  طاعة  غري  من  للتقوى  معنى 
واملخلص فهو له مستوى من الطاعة يتناسب وتلك الدرجة 
قامت  اليت  االمور  اهم  من  الطاعة  تعترب  وهلذا  الكمالية 
عليها االصول والفروع هلذا الدين احلنيف الن يف احلقيقة ال 
يستطيع احد من البشر ان يطيق او يتحمل امر اهلل 0تبارك 
وتعاىل(فضال عن العمل بهاال ان تسبقه طاعة .والطاعة يف 
مفهومها ال تتعدى كونها االنقياد التام االمر املطاع االمر 
الذي يؤدي اىل عدم معصيته وجتاوز حدوده وبالتالي االمتثال 
الكامل األوامره ونواهيه والكن كيف تتولد هذه الطاعة 
عند االنسان وتتفاعل معه سلبا او اجيابا؟ومن ذا الذي حيدد 
املعرفة  املقياس احلقيقي  صحة توجهها ومبعنى اخرما هو 
هناك  ؟وهل  شائبة  كل  من  الطاعة  هذه  وسالمة  صحة 
اشكال للطاعه على مستوى الواقع ؟ اسئلة قد ختطر فيبال 
أي واحد منا سيما  اذا وقفنا عند احلديث القدسي الذي 
يقول )عبدي ان تطعين تكن مثلي تقل للشي كن فيكون(. 
ياهلا من مرتبة .كم اهلل )جل وعال( هذا االنسان بها .فهل من 

الباحn جواد ابو غنيم

ُسوَل  ن ُيِطِع الرَّ  قال تعاىل «مَّ
»  النساء79 َفَقْد َأَطاَع اهللاَّ

42

 العدد 153- ذي احلجة 1442ه



مدكر .يف احلقيقة ان اساس الطاعة هي الفطرة السليمة 
ومظهرها هو  عليها  الناس  اهلل سبحانه  اليت فطر  لإلنسان 
)سبحانه(  اهلل  اودعه  الذي  العقل احلقيقي  به  واعين  العقل 
الروايات  لنا  تنقل  ما  الذي حسب  العقل  ذلك  االنسان  عند 
ان اول ما خلقه اهلل )سبحانه( قال له اقبل فاقبل ثم قال له 
)سبحانه(ادبر فادبر عندهاقال له عز من قائل بك احاسب 
وبك اثيب .اذا من هنابدأت الطاعة هلل )سبحانه(وليس العقل 
الذي اكتسب صبغة فنسية اضفت عليه النفساالمارة بالسوء 
افعاهلا وظالهلا ورغباتها فاصبح اسري لديها ال يطيع اال ما 
اوصلت  حتى  ورغباتها  وشهواتها  مصاحلها  اجل  من  تطيع 
وااللتباس  اخللط  اىل  النسان  بها  يقوم  اليت  االفعال  بعض 
بني طاعة اهلل )سبحانه(وطاعتها. فمثال الصالة عندما يدخل 
معها الرياء فتكون الطاعة عندها قد لبست ثوبني فمن جهة 
ان االنسان مقتنع بانه ادى ما عليه من واجب وبهذايكون 
يف نظره قد اطاع اهلل )سبحانه( ومن جهة اخرى فان النفس 
وبهذا  الرذيلة  هذه  ظهور  خالل  من  رغبتها  اشبعت  االمارة 
يكون قد اطاع النفس من حيث ال يشعر واهلل )سبحانه( يغفر 
كل شيء اال ان يشرك به ! او ان االمر يكون يف بعض 
االحيان اكرب من ذلك فعند ما يعتاد االنسان الفعل العبادي 
وهذا االعتياد راجع بالتأكيد اىل النفس حيث جتد عبادة 
االنسان بال روحية وال جتدد وال عطاء وال حالل وال حرام 
يتواف ومصلحته اخلاصة. وهذابالتأكيد ليس فيه  اال مبا 
طاعة هلل واال كانت اثار هذه الطاعة موجودة  وامن طاعة 
للنفس االمارة بالسوء بهذا يكون االنسان قد اختذ اهله هواه 
.! فاذا كان االمور على هذه الدرجة من اخلطورة فالبد لنا 
من معرفة اهم االمور اليت حتدد هذه الطاعة وتفعلها وعليها 
ممكن ان نقيس مستوى طاعتنا . ففي احلقيقة ان الطاعة 
تعتمد على املعرفة حيث تتولد الطاعة وتتكامل من خالل 
فمنعها  واال  ذلك  اعطي  هلا  اهال  كان  فاذا  الفرد  معرفة 
اوىل . وهذه املعرفة جيب ان تكون خالية وجمردة من كل 
اهلل)سبحانه(حتجب  طاعة  .الن  والدنيوية  النفسية  املصاحل 
او  الشيطان  او  للنفس  طاعة  وجدت  اذا  او تكون ضعيفة 
انسان ليس اهال للطاعة .وهذا كله راجع اىل اليقني املرافق 
للطاعة وايضا ارادة االنسان حنو ربه )سبحانه( فكلما اردنا 
اهلل )سبحانه(اجتهنا اىل زيادة معرفتنا به ومن ثم زيادة يقيننا 
اخر  امور  هناك  متوقفة  وغري  صحيحة  طاعة  يولد  وهذا 
ممكن ان يقودنا لطاعة اهلل )سبحانه( وهي حمبة اهلل )جل 
وعال( وهذا االمر ال حيتاج اىل كبري عنا فمن نظر اىل مجال 
هذا الكون وكمال تكوينه رأى وجود اهلل )سبحانه(بكل 
)رأيتك ظاهرًا  السالم(يقول:  )عليه  واالمام احلسني  عظمته 
االمر علينا حمبة اهلل )جل  افال يسهل هذا  يف كل شيء( 
وعال( وبالتالي طاعته الن احملب ملن احب مطيع .ثم ان القران 

الكريم بني لنا بعض اآليات املتعلقة بالطاعة ومنها اآلية اليت 
ذكرتها يف صدر املوضوع )من يطع الرسول فقد اطاع اهلل( 
ففي احلقيقة ان الطاعة املطلوبة هي طاعة اهلل او من يوصل 
املوصل اىل  وآله( ألنه هو  الرسول)صلى اهلل عليه  اليه وهو 
التبليغ  من حيث  وربهم  العباد  بني  والواسطة  )سبحانه(  اهلل 
مبا يريده سبحانه لذلك اصبحت طاعة اهلل وطاعة الرسول 
واحدة ألنها حتقق نفس اهلدف املطلوب .وهناك ايضا ايه يف 
القران حتتاج اىل وقفة وتأمل ألنها تضيف شيئًا اخر جتب 
طاعته وهم اولي االمر حيث يقول)جل ذكره( يا ايها الذين 
امنو أطيعوا اهلل وأطيعوا الرسول واولي االمر منكم( فمن 
هم يا ترى اولي االمر الذي اوجب اهلل طاعتهم .فهل هم كما 
يدعي البعض بانه اي حاكم يسلط على رقاب املسلمني فأنه 
من اولي االمر الذي جتب طاعتهم.او ان االمر خمتلف فاهلل 
)سبحانه( يقول يف كتابه الكريم )وال تطع من اغفلنا قلبه 
عن ذكرنا واتبع هواه( .ومعلوم ان الغفلة واتباع اهلوى ناتج 
من عدم الطاعة هلل سبحانه وبهذا ال تصح طاعة من اطاع 
نفسه واتبع اهلوى ألنه اصبح من الظاملني واهلل سبحانه يقول 
يف جوابه على ابراهيم )عليه السالم( عندما جعله اماما )ال 
.الن  باطلة  هؤالء  تصبح طاعة  فبهذا  الظاملني(  ينال عهدي 
من  لديها  الصفات  انعكاس  طبيعتها  من  االنسانية  النفس 
الغري ألنه من اطاع عاداًل سوف تنعكس صفة العدل لدى 
املطيع .ومن اطاع ظاملًا سوف تنعكس هذه الصفة يف نفسه 
ويصبح طاملا .وبهذا ال جتوز طاعة كل من اتصف باي رذيلة 
الطاعة كفيلة  فان  هذا  على  عالوة  .ألنه  نفسي  نقص  او 
بنقل بعض االمراض من املطاع اىل املطيع  فمثال انسان يطع 
انسانًا حسودًا وخبياًل وجبانًا اىل غري ذلك من االمراض فناها 
سوف تنتقل اىل ذلك املطيع من خالل طاعته هلذا االنسان الن 
الداني يأخذ من العالي!فهل هناك انسان خال من وجود بعض 
الرذائل واالمراض الباطنية بالتأكيد ال يوجد اال من قال. 
اهلل سبحانه يف حقهم )امنا يريد اهلل ليذهب عنكم الرجس 
فاذا  الصورة  البيت ويطهركم تطهريًا( فاالن اتضحت  اهل 
كانت ال جتب طاعة كل من اتصف بنقص او مرض نفسي 
او ظلم فمن يبقى يا ترى اولي االمر الذين جتب طاعتهم . 
اليس اذهاب الرجس والتطهري من قبل اهلل )جلت حكمته( 
بان  السالم امجعني(كفيل  واوالدهما )عليهم  لعلي وفاطمة 
جيعلهم اولي االمر الدين جتب طاعتهم على ضوء ما تقدم 
تغلبت على نفوس اصحابها فجعلتهم ال  باإلثم  العزة  ان  .ام 
وامنا  احلق  ليس  مقياسهم  ..الن  والرتاب  الترب  بني  يفرقون 

)قالو ربنا ان اطعنا سادتنا وكربائنا فاضلونا السبيال(

التجوز طاعة كل من اتصف 
بأي رذيلة او نقص نفسي
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تعكس  ،اإلنسانية  باإلنسانية  اهلل  اىل  الطرق  كل  ختتصر 
أشار   وقد  إنسان  اهلل يف كل  خلقها  اليت  احلقيقة  اجلوهرة 

لذلك اهلل تعاىل يف كتابه الكريم متمثال بسورة اإلنسان.
اهلل  الناس عن طريق  ابتعاد  بسب  املوضوع  أختيار هذا  إن   -
وتوجههم اىل طريق الشيطان وذلك بسبب ضعف التدين وأنتشار 

الظلم والفساد يف كل مكان وقلة أنتشار فعل  احلالل. 
- إن )اهلل( شيء مقدس ال أحد ميكن أن حيد عظمته وغناه 

وقوته ومأواه لنا حيث أنه املصدر لكل شيء.
هو القوي: مالي ومال األقوياء غريك أنت يارِب عظيم الشأن 

ما أقواك.
يارِب غين ال حُيد  أنت  الغين: مالي وما لألغنياء غريك  هو  

غناك.
هو املأوى: مالي إن أويت لكل مأوى يف حياة فما رأيت أعز 

من مأواك.
الدليل على معرفة اهلل 

- إشاره: 
- كاشف 

- عالمة 
- بيان 

من النيب األكرام )صلى اهلل عليه وآله(
ملن يطلب معرفة احلبيب 

- من وطن قلبه عند ربه سكن واسرتاح..
- من أرسله يف الناس أضطرب وأشتد به القلب.

قال االمام زين العابدين )عليه السالم( 
يانعيمي وجنيت  يادنياي واخرتي 

يف مناجاتك   روحي وراحيت 
وعندك دواء  عليت وشفاء غليت 

وبرد لوعيت وكشف كربيت 
هل  يوجد طريق يؤدي اىل اهلل 

- نعم أهل البيت )عليهم السالم( 
- اإلمام احلسني )عليه السالم( 

قال االمام احلسني )عليه السالم( 
))البكاء من خشية اهلل النجاة من النار((

س/ متى نبكي على أنفسنا ؟؟؟
الشهوات  أمام  ضعيفة  جندها  عندما  أنفسنا  على  نبكي   -

وفعل واملعاصي.
- نبكي على أنفسنا عندما تتحول صالتنا من عبادة اىل عادة 

ومن ساعة راحة اىل شقاء.

باألحزان  ونغرق  باهلموم  منتلئ  عندما  أنفسنا  على  نبكي   -
وحنن منتلك الثلث األخري من الليل.

- يروى عن اإلمام الصادق )عليه السالم(. 
بهم  وإذا  النار  اىل  رجال  أن مالئكة جيرون  القيامة  يوم  يف 
يسمعون صوت نداء من اهلل تبارك وتعاىل يقول قف لك أمانة 

عندنا فيقول الرجل اللهم إني ال أذكر أمنتك على أمانة.
ثم يأمر  جبلب امانيت  واذ هي صندوق مغطى حبرير وفيه درة 

غري موجودة يف خزائن ملوك الدنيا. 
فيقول اهلل: ياعبدي إنك مررت يوما من األيام بذكر مصيبة 

اإلمام احلسني )عليه السالم(. 
يدخرونها  املالئكة  فأمرت  دمعتك  وجرت  قلبك  فانكسرت 
يوم  من  وأضنك  أشد  يوجد  وال  األيام  وأضنك  إشد  يف  لك 
مشرتيها  فإنين  إياها  بعين  عبدي  وندامة  حسرة  يوم  القيامة 

فيقول العبد ال أعرف مثناها. 
فيقول اهلل هل تقبل بتقيم أنبيائي!!

فيقول: نعم 
فيقول اىل آدم قيَّم فإن خزائين مفتوحة.

من  صاحبها  فلينجو  قيمة  الدرة  هلذه  كان  إن  آدم:  فيقول 
العرصات. 

فيجيبه يا آدم لقد قيمَّت لكن احلسني أعز من ذلك.
املصدر/ حتفة اجملالس صفحة )165( 

- رعاية األيتام وإكرام الضيف وأداء األمانة عن أبي الفضل 
العباس )عليه السالم(. 

واداء  اليتيم وإكرام الضيف  ))أفضل األعمال اىل اهلل رعاية 
األمانة((.

املصدر/ العباس ابن علي جهاد وتضحية صفحة )37(. 
- ترك طريق الشيطان: 

- قلنا أن الشيطان ال يأمر بالشر مباشرة ولكن يزين للنفس 
فيأتي للمسلم إذا مسع أذان الفجر يف ليلة باردة مظلمة فيقول 

له من فالفراش دافئ وأنت متعب مرهق وهلم جره.
تتوب  ملاذا  له  فيقول  اإلنسان  اىل  يأتي   املعصية:   تهوين   -
ماذا فعلت حتى تتوب أنت بالنسبة لغريك من خيار الناس أمنا 
التوبة ألصحاب املعاصي الكبرية وأنت لست منهم فيهون عليه 

املعصية.
- اليأس: يأتي إىل اإلنسان فيقول له إن اهلل ال يقبل توبة من 
وأنت  توبتك  اهلل  يقبل  ذنوبه كثرية كذنوبك كيف  كانت 
فعلت كذا وكذا يذكره بكل معصية كان يفعلها ما هو 

احلل واملخرج من حرب الشيطان.

كيف الطريق اُّـ اهللا
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أخبار ثقافية

شعبة   - الكريم  القرآن  مركز   - املقدسة  العلوية  العتبة   أقامت 
الدراسات والبحوث القرآنية ندوة علمية إلكرتونية بعنوان: 

»جهود اإلمام الباقر )عليه السالم( القرآنية« ألقاها األستاذ الدكتور 
العلوم  كلية  يف  العليا  الدراسات  أستاذ  الشريفي  علي  رحيم كريم 
وُبثت   Zoom الندوة على منصة  وأقيمت  بابل،  اإلسالمية يف جامعة 
رابط  وكان  مشاركة،  شهادة  احلضور  ُمنح  وقد  الفيسبوك،  على 
املعرف  عرب  أو   ،us02web.zoom.us/j/7607830573 الندوة: 

Meeting ID: 7607830573

أطلق مركُز الثقافة األسرّية التابع للعتّبة العّباسية 
بعنوان:  نسوّية  ثقافّية  فكرّية  مسابقًة  املقّدسة، 
)بني الّصفا واملروة(، خمّصصة للفئات العمرّية بني 
)13-18( سنة، وذلك تزامنًا مع حلول عيد األضحى 
باملشاركة  ترغب  َمْن  دعوًة لكّل  ووّجه  املبارك، 
يف  باملسابقة  اخلاص  الرابط  عرب  الدخول  إىل 

شبكة الكفيل.
عديدة  مسابقاٍت  بني  من  واحدٌة  هي  واملسابقة 
املناسبات  املركز، مّتخذًا من  تنظيمها  دأب على 
يف  اإلسهام  إىل  وتهدف  هلا،  منطلقًا  واألحداث 
والسمّو  والعقلّي،  الفكرّي  الكمال  حتقيق 

الروحّي لدى الفئة املستهَدفة.
وبإمكان املشاِركات يف املسابقة إرسال أجوبتهّن 
على األسئلة طيلة أّيام عيد األضحى املبارك على 
صاحبات  اختيار  سيتّم  وبعدها  اعاله،  الرابط 
وجود  حالة  القرعة يف  وإجراء  الصحيحة  اإلجابة 
جوائز  وهناك  كاملة،  درجاٍت  ذات  إجاباٍت 
جلميع  مشاركٍة  شهادة  مع  للفائزات  ُخّصصت 
موقع  على  النتائج  إعالن  وسيتّم  املشاِركات، 
املركز أو عرب االّتصال بالفائزات بعد العيد بإذن 

اهلل تعاىل.

 اقامت العتبة احلسينية املقدسة، السبت )17 /7 /2021( ملتقى 
احملتوى  مع  للتعامل  آلية  إجياد  حول  األول(  احلسيين  )اإلعالم 

الرقمي الذي يتناول املوضوعات العقائدية والنهضة احلسينية.
عطاء  احلسيين  )اإلعالم  شعار  حتت  امللتقى  فعاليات  وانطلقت 
املعريف  التطور  واقع  ادراك  بهدف  والتواصل(،  بالتعاون  يثمر 
والتقين الذي بات يغزو العال، فمن الضروري التصدي هلذا األمر 
خصوصا ما يتعلق مبوضوع اإلعالم وبالذات رسالة اإلمام احلسني 

)عليه السالم( حتت مسمى اإلعالم احلسيين.
وأقيم امللتقى بالتعاون مع قسم وارث األنبياء للدراسات التخصصية 

يف النهضة احلسينية.
وقد ناقشت الورقة البحثية احملتوى الرقمي العراقي، فضال عن 
كيفية استغالل احملتوى الرقمي إلرسال رسائل تتوافق مع القيم 

اإلسالمية واألخالقية والدينية يف العراق بشكل عام. 

مركز القرآن الكريم يقيم ندوة علمية 
إلكرتونية بعنوان )جهود اإلمام الباقر )عليه 

السالم( القرآنية(

إطالق مسابقة )بني الصفا 
واملروة( النسوية

العتبة الحسينية املقدسة تقيم ملتقى )اإلعالم 
الحسيني األول( 
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صدر حديثًا

اليت  اجلديدة  موسوعته  املخزومي  صادق  الدكتور  لألستاذ  صدرة 
تتحدث عن جممل تاريخ احملالت األربع يف النجف األشرف وأسرها، 
الشفهي  الرتاث  مللمة  الباحث نفسه وحتمل ما حتمل يف  وقد أجهد 
الذي حيتاج حتريره لوقت طويل ودّونه بعد اجلهد اجلهيد يف موسوعته 
اجلديدة، بعد ان قصد الناس ولقاءهم،وقد تضمنت املوسوعة مخس 
الثاني  واجمللد  والرتاث(،  احلضارة  )مالمح  بعنوان  األول  جملدات، 
العمارة(،  )حملة  بعنوان  الثالث  واجمللد  املشراق(،  )حملة  بعنوان 
واجمللد الرابع بعنوان )حملة الرباق(، واجمللد اخلامس واألخري بعنوان 

)حملة احلويش(.

التابع  والدراسات،  للبحوث  الدولّي  العميد  مركز  عن 
العّباسية  العتبة  يف  والثقافّية  الفكرّية  الشؤون  لقسم 
املقّدسة، صدر العدُد )الثامن والثالثون( من جمّلة العميد 
احملّكمة، وهي جمّلٌة فصلّيٌة ُتعنى باألحباث والدراسات 

اإلنسانّية املتنّوعة.
العدُد محل بني طّياته أحد عشر حبثًا؛ مثانيٌة منها باللغة 
م بعنوان: )مؤمن  العربّية، من ضمنها ملّف العدد الذي توسَّ
قريش بني الشعر والنقد واملعرفة(، فضاًل عن ثالثة أحباٍث 

باللغة اإلنكليزّية.
العلمّية  لألقالم  دعوتها  اجملّلة  حترير  هيأة  وجددت 
األكادميّية على امتداد املعمورة، مّمن يكتبون باللغتني 
)العلوم  حبقول  ُيعَنْون  والذين  واإلنكليزّية  العربّية 
دة؛  اإلنسانّية( كاّفة، لرفد اجملّلة بنتاجات يراعاتهم املسدَّ
لتتوّشى بها صفحاُت اجملّلة، فبهم ومبا يكتبون يكون 

مجال اجملّلة املعريّف.

بابل  الثقافية يف  الصادق  دار  صدر حديثا عن مؤسسة 
األوجه  تعدد  ضوء  يف  القرآني  اخلطاب  )داللة  كتاب 
اهلل  عبد  أمحد  الدكتور  األستاذ  تأليف  من  النحوية( 
الرتبية،  - كلية  البصرة  جامعة  يف  األستاذ  املنصوري 
اخلالدي  ناصح  حسني  د كريم  أ.  للكتاب  قّدم  وقد 
رئيس مجعية اللسانني العراقيني ،والكتاب حاصل على 

isbn. رقم معيار دولي

صدر حديثا )موسوعة الجغرافية 
االجتماعية – النجف األشرف( صدرَ حديثًا العدد الثامن والثالثون 

من )مجّلة العميد( املحّكمة

صدر حديثا كتاب )داللة اخلطاب 
القرآني يف ضوء تعدد األوجه النحوية(
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كتاب َّـ سطور

الغدير يف الكتاب والسنة واألدب، كتاب حول حديث الغدير 
الشيخ  تأليف  من  والتابعني،  الصحابة  من  ورواته  وأسانيده 
حبثًا  الكتاب  هذا  يف  املؤلف  قدم  األميين،  احلسني  عبد 
جامعًا وكاماًل، وأثبت أّنه أكثر األحاديث تواترًا واعتبارًا، 
وال ميكن ألحد إنكاره حيث رواه 110 من الصحابة و84 
التابعني بطرق صحيحة، وذكر سلسلة رواته من زمن  من 
النيب )ص( إىل علماء القرن الرابع عشر اهلجري معتمدًا على 

مصادر السنة.
الكثري  املؤّلف  فيه  الّسادس ذكر  الّثاني حتى  اجملّلد  ويف 
من أشعار الصحابة والتابعني ومن جاء بعدهم الذين أّرخوا 
حلادثة الغدير، وأورده الشعراء يف قصائدهم حتى وصل إىل 

حد التواتر.
اخلالفة،  منها:  مباحث  جمموعة  إىل  فيه  املؤلف  وأشار 
والوالية، وفدك وتصرفات معاوية بن أبي سفيان وغريها من 
املباحث، كما يعترب كتاب الغدير من أهم الكتب املؤّلفة 

حول واقعة الغدير، ويصل حجم الكتاب إىل 11 جملدًا.

املؤلف عبد احلسني األميين ...
الواقعة  تربيز  مدينة  يف  األميين  احلسني  عبد  الشيخ  ولد 
سافر  ثم  فيها،  الدينية  املقدمات  ودرس  إيران،  مشال  يف 
العلماء  كبار  عند  ودرس  هـ،   1320 سنة  يف  النجف  إىل 

هناك، من أمثال السيد أبو احلسن األصفهاني، والشيخ عبد 
النائيين  حسني  حممد  واملريزا  اليزدي،  احلائري  الكريم 
وقت مبكر من عمره، كما  االجتهاد يف  درجة  نال  حتى 
حصل على اإلجازة يف الرواية من بعض العلماء البارزين يف 

هذا اجملال حني ذاك.)1(
إىل  الوصول  أجل  من  عديدة  أسفار  الغدير  وملؤلف كتاب 
إىل  عامة  مكتبة  من  البلدان  بني  متنقاًل  فرتاه  مصادره، 
مكتبة خاصة ، فمن بغداد إىل دمشق، فحلب، وبالد اهلند.

مكانة الكتاب ...
يرى بعض احملققني والناقدين أن كتاب الغدير عبارة عن 
علم  يف  اإلسالمية  العلمية  للمسائل  شاملة  معارف  دائرة 
التاريخ وعلم الكالم واحلديث والدراية والرجال والتفسري 
أدب  وتاريخ  القرآن  نزول  وتاريخ 
وتصحيح  نقد  عن  فضاًل  الغدير 
الرتاثية  الكتب  من  الكثري 

وبشكل حمكم ومجيل.)2(
مجلة  الغدير  كتاب  يف  طرح 
كل  حيتاجها  اليت  املسائل  من 
اإلسالمية  بالدراسات  متخصص 
البد  الدراية،  علم  يدرس  فمن 
سلسلة  على  اإلطالع  من  له 
اليت  والوضاعني  الكذابني 
اجمللد  يف  األميين  ذكرها 
يريد  ومن  الغدير.  من  اخلامس 
اإلطالع على امللل والنحل، فالبد 
من  الثالث  اجمللد  يطالع  أن 
على  اإلطالع  يريد  ومن  الغدير، 
فمراجعة  الشيعي  املذهب  مباني 
والسابع  والثاني  األول  اجمللد 
تكفيه للوقوف على هذه املباني 
، وقد أورد احلكيمي جمموعة من األقوال يف هذا الكتاب 

إليك بعضها: )3(

قالوا يف كتاب الغدير ...
معارف  دائرة  الغدير  املصري:إن  حسن  عبدالغين  حممد 

كبرية.
الدكتور عبدالرمحن الكيالي احلليب:الغدير كتاب البد 

أن يكون عند كل مسلم.
طريفة  معارف  دائرة  الفكيكي:الغدير  توفيق  الدكتور 

ونادرة.
عبدالفتاح عبداملقصود املصري:الغدير عال املعرفة الواسع.
عبداحلسني شرف الدين:الغدير حتقيق علمي ليس له نظري.

مثل  ليس  كتاب  الشامي:الغدير  املخزومي  تيسري  حممد 
الكتب االخرى.

-------------------------
املصادر ...

1- الشاكري، ربع قرن مع العالمة األميين، ص 22 - 24.
2-  احلكيمي، كتاب محاسة الغدير، ص 185.

3- نفس املصدر، ص 186.

الكتاب  يف  ال∆دير   Uالكتاب عنوان 
والسنة واألدب 

اسم املؤلف U  العالمة األميي
11  U  عدد األجزاء

 العدد 153- ذي احلجة 1442ه
48



تأسيسها وحيثياتها:
أسسها املرجع الديين الشيخ فتح اهلل بن حمّمد جواد اإلصفهاني 
املعروف بشيخ الشريعة )1266 - 1339هـ ( يف أواخر القرن الثالث 
عشر اهلجري ، وهو املرجع الديين الذي توىل زعامة الثورة العراقية 
الكربى بعد املريزا الشريازي، وكانت له مكتبة واسعة يستمد 
منها العون يف سعة اخلربة واالطالع واملناقشة لذلك عين جبمع 
اإلسالمية،  اجلهات  من خمتلف  وجلبها  عناية كبرية،  الكتب 
وتقع مكتبته هذه يف بيته الواقع يف شارع )الصد - تومان( من 
حملة الرباق يف منطقة النجف القدمية، وقد حوت هذه املكتبة 
النادرة يف خمتلف  املخطوطة  القدمية  الكتب  عددًا كبريًا من 

العلوم، وعلى األخص يف الفقه والرجال واحلديث واآلداب باللغتني 
الفارسية والعربية، وكان من بني كتبها الفريدة كتاب )جامع 
الرواة( يف تراجم طائفة كبرية من مشاهري أهل احلديث والرواية، 
وتعليقات من قبل  النسخة بكونها جامعة حلواشي  ومتتاز هذه 
املتقدمني خبطوطهم، وقد قيل: ان هذه  العلماء  عدد من كبار 
النسخة صارت من ممتلكات السيد حسن الصدر يف الكاظمية.

وكتاب )لسان اخلواص( تأليف رضي الدين حمّمد بن احلسن، 
من علماء القرن احلادي عشر اهلجري، وهو مصنف على احلروف 
املتتبعون على غري حرف )األلف( منه، وهو  يعثر  األجبدية، ول 
أنه  واملنقول  العلمية،  والكلمات  املصطلحات  وتفسري  شرح  يف 
أنفس حبث يف موضوعه على ما نقل )اجلواهري( ول يؤلف له 

نظري ل�ن.
ااُلسرة  وهي  الشريعة  شيخ  ُاسرة  من  قسم  لوجود  وبالنظر 
على  فقد سهل  )بالنمازية(،  واملعروفة  اهلند،  الثرية يف  التجارية 
)شيخ الشريعة( أن حيصل على أكرب عدد من الكتب املطبوعة 
املكتبة  هذه  كتب  بيعت  وقد  شراء،  املخطوطة  أو  اهلند،  يف 
حسن  الشيخ  ومنهم  أوالده  عند  الشيء  بعض  إاّل  منها  يبق  ول 
الباكستان  الدينية يف  املراجع  الشريعة وهو من  والشيخ حمّمد 
يومها، وكانت مكتبة عامرة بوفرة مصادرها وكتبها احلجرية 

واملطبوعة والكتب اخلطية.
-----------------------------------

املصادر: مكتبات النجف القدمية واحلديثة، جعفر اخلليلي، ص 
87 - ص 106.

مكتبات النجف العامة

مكتبة شيخ الشريعة
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مع اطاللة فجر الثالثني من متوز، أحتفتنا فضائية العتبة العلوية املقدسة باجللسة الشعرية 
احلمامي،  مرتضى  واإلعالمي  الشاعر  من  متمكنة  بإدارة  و  الغدير(  )شاعر   , اخلتامية 

وبالتألق النقدي واملعريف من جلنة التحكيم اليت متثلت باألكادمييني، كل من :
1-  األستاذ الدكتور علي كاظم أسد 

2- الدكتور عبد الرمحن غركان 
3- الدكتور الشاعر مهند مصطفى مجال الدين ..

العتبة  العالم  مضيئة  ونقطة  العراقي،  اإلعالم  عال  يف  نوعية  نقلة  يعترب  الربنامج حبق 
العراقي،  الشاعر  إمكانية  أظهرت  قصائد مبستوى مميز  نظمت  وقد  املقدسة،  العلوية 

باالستمرار يف الصدارة الشعرية العربية، وبإشراقات أنوار التعبري للحرف العربي .
واعتقد أن ألنفاس اإلمام أمري املؤمنني علي بن أبي طالب )عليه السالم( وجودا واضحا يف 
قصائد املتسابقني، فكان بريق املناسبة يتجلى يف املكان والزمان وينبعث من الوجدان .

أمتنى على العتبة العلوية املقدسة يف العام املقبل، كما نوه األستاذ مرتضى احلمامي بذلك 
.

أن تتسع مشاركة الشعراء فال تقتصر املشاركة على ذوي االجتاه املعني فحسب، وإمنا 
العربي جبميع مذاهبهم ومشاربهم واجتاهاهم  الوطن  العراق وشعراء  تشمل شعراء عموم 
، لغرض نشر واقعة البيعة اإلهلية ألمري املؤمنني علي بن أبي طالب )عليه السالم( يف يوم 

الغدير .
وإال فما جدوى نشر فكرة بيعة الغدير عند أصحابها ومتبنيها من شعراء الشيعة فقط , 

لذلك جيب أن يكون املهرجان رسالة عربية وعاملية .
أنا اعتقد أن بيعة الغدير، هي حادثة مفصلية يف تاريخ األمة ..

ملا ظهر جليا احنرافها عن طاعة اهلل وامر رسوله )صلى اهلل عليه وآله( بعد شهرين ونيف 
من األيام .

علينا أن ندع االحتفال الشعبوي  مستمرا بني العوام، ولنشتغل من اآلن على التجمع النخبوي 
لبيان حقائق تارخيية لبيعة الغدير، اليت حاول إخفاءها السالطني ووعاظهم على مر العصور 

والدهور .
من  مستمدة  قصائدهم  تكون  أن  باملشاركة  املدعوين  الشعراء  جلميع  نشيع  ان  أرى 
قراءة  ألن  الغدير(  وموسوعة  )املراجعات،  كتابي  يف  جاءت  اليت  التارخيية  االستدالالت 

هذين املصدرين ستعدل املوازين الفكرية لشرحية الشعراء واملثقفني من الطرف االخر .
اختيار  أرجو  عنهم كذلك  املخفية  باحلقائق  يصطدمون  عندما  أكلها  تأتي  رمبا  واليت 
مجهور معني من املثقفني ومن خمتلف شرائح اجملتمع العراقي والنجفي وباختالف أزيائهم ,  

وال تقتصر على الرجال فقط، باحلضور والتفاعل مع اجللسات الشعرية . 
إضافة اىل إقامة مهرجان للشعر الشعيب على هامش أيام عيد الغدير .

شاعر الغدير
ناجح أبو غنيم



إعداد:
هاشم محمد الباججي

انتشار ظاهرة لبس الشورت
 بني الشباب يف األماكن العامة
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على  تبعث  وال  اجملتمع  يف  تتفشى  غريبة  ظاهرة 
االطمئنان أبدا،حتت ذريعة احلرية الفردية والتحرر 
االجتماعي، وغريها من عناوين اإلفساد االخالقي 
للتعري  مصدرا  الرجل  يكون  فعندما  للمجتمع، 
الغبية، فاملسألة ال تعين ببساطة  الفاحش واإلثارة 
ولكنها  وأخالقيا،  اجتماعيا  مهضوم  غري  لباسا 
يف  الذكورة  ال  الرجولة  قيم  يصيب  عام  مظهر 
واجلميع  ومنبوذة،  ممنوعة  عامة  صورة  جمتمعنا، 
يتفق عليها باختالف العقائد ووجهات النظر، إنها 
واألخالقية،  الثقافية  اهلاوية  حنو  جمتمعنا  جتر 
واخلداع  الكاذب  التحرر  أوهام  من  وهم  وهذا 
املزيف يف جمتمعنا، فليس صورة أخطر من التطاول 
تتطابق  ال  الظاهرة  وهذه  واللباس،  اجلسد  على  
إطالقا مع قيمنا األخالقية واالجتماعية،فالظاهرة 
يراد  وثقافية  واجتماعية  سياسية  قيم  اىل  ترمز 
إسقاطها على اجملتمع، وال تعرب عن حاالت فردية 
مزاجية، بقدر ما هي حمصنة بقوة تيار حيارب بلغة 
بعضها  أن  عقائده،رغم  اجتاهات  لفرض  السالح 

حمصن ومدعم بسلطة إعالمية تضلل  الرأي العام، 
وأخرى تسند بأفكار واهمة وفاسدة تغزو اجملتمع، 
وتتخلل اىل إعماقه،فهي متاثل اجلانب الشاذ حتى 

يف اجملتمعات الغربية املتحررة.
إضافة لذلك البد لإلنسان سيما الشباب أن يتحلوا 
ومغالق كل  خري  مفتاح كل  احلياء  ألن  باحلياء 
شر فال يأت احلياء إال باخلري وهو خلق رفيع عالي 
املقام بني مكارم األخالق، فإذا سقط جدار احلياء 
تفسد بقية األخالق ..فمن ال يستحي يكذب ويغدر 
ويفجر وصار منافقا خالصا إذا حدث كذب وإذا 

أئتمن خان وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر ...
وتضيع  املظال  تكثر  احلياء  جدار  سقط  إذا 

احلقوق وتقطع األرحام وُيساء اجلوار ...
إذا سقط جدار احلياء تتحول الدنيا إلي غابة البقاء 

فيها لألشرس واألغشم ..
أن ترى ما ال خيطر  توقع  إذا سقط جدار احلياء 
على بال من حاالت الناس ومن سوء معامالتهم حتى 
لو قيل لك غدا تقوم الساعة ل تكن مدهوشا.. 

انتشار ظاهرة لبس الشورت
 بني الشباب يف األماكن العامة

م. هاشم محمد الباججي

فاملسألة ال تعين 
ببساطة لباسا 

غري مهضوم 
اجتماعيا 

وأخالقيا، ولكنها 
مظهر عام يصيب 

قيم الرجولة
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)إذا ل  وآله(  عليه  اهلل  )صلى  النيب  عن  روي  لذا 
تستح فاصنع ما شئت(، وجاء عن اإلمام علي )عليه 
السالم(: )غاية احلياء أن يستحيي املرء من نفسه(.

والدينية  واالجتماعية  األخالقية  القيم  حثت  لقد 
حتى  ووقاره  وحشمته  لرجولته  الرجل  احرتام  على 
داخل بيته، فالبد لإلنسان احملرتم أن يكون ملبسه 
ذا حشمة ووقار حتى يف بيته سيما إذا كان له بنني 
وبنات يف عمر ما بعد الطفولة فال ينبغي للرجل أن 
بها داخل  الشورت والفانيال يتجول  يكون مرتديا 
البيت وبني أبناءه كاشفا الكثري من أجزاء بدنه، 
غرفته  داخل  فليكون  به  رغب  إذا  الفعل  فهذا 
اخلاصة به وليس أمام بناته وأوالده ألنه سيخدش 
إىل  هكذا  خيرج  األحيان  بعض  يف  أو  حياءهم، 
بيته،  باب  أمام  املاء  لريش  بيته  باب  وعند  الشارع 
فعندما يرى األبناء فعل والدهم يكون لديهم هذا 
الفعل من األفعال املباحة واليت ميكن اخلروج اىل 
الشارع وارتداء الشورت القصري )الربمودا( والتجول 
إىل  يذهب  بالبعض  األمر  وصل  وقد  األسواق  يف 

اجلامع ليصلي بهكذا منظر.
قد يرد البعض ما هذا التعقيد وكل شيء تدخلوه 
هذه  أو  وشأنهم،  الناس  دعوا  واحلرام،  باحلالل 
املوظة، أو أن الشباب يرتدون هذا الشورت القصري 
ألن اجلو شديد احلرارة سيما يف العراق ،واملسألة 

طبيعية والحتتاج كل هذا الضجيج؟
الشورت  لبس  إن  واحللية،  احلرمة  عن  وبعيدا 
العام  للذوق  منايف  هو  الشارع  يف  سيما  القصري 
واألعراف االجتماعية ...، ويف سؤال بسيط ، نقول 
ماذا تشعر أيها الشاب عندما ترتدي شورت وخترج 
أمام الناس بهذا املنظر املقزز أمام الرجال والنساء..
أترضى أحد يلبس هذا اللباس ويقف أمام أختك أو 

ابنتك أو زوجتك..؟
وإن  )ديوث(  أو  سوي  غري  فأنت  ترضى  إن كنت 
كنت ال ترضى وهذا هو الغالب على الظن فكيف 
ترضاه لنفسك متشي يف األحياء واألسواق وداخل 
املوالت ويف العيادات وغريها وفيها النساء والرجال.
فهذه األماكن فيها أنا وأنت.. فيها أخيت وأختك.. 
وابنتك..هذه  ابنيت  فيها  وزوجتك..  زوجيت  فيها 

حقيقة ال ميكن إنكارها..
عرضه  على  يغار  شريف  كل  إىل  رسالة  فهذه 
وأعراض املسلمني.. ظاهرة سيئة جدا انتشرت يف 
أحيائنا وأسواقنا ويف احملالت العامة مع األسف؟؟ 
البد من الوقوف بوجهها والكل يتحمل املسؤولية 
احلكومية  املؤسسات  وحتى  البيت  داخل  من 

والدينية واالجتماعية ...
والبد من تساؤل هل هذه الظاهرة أو هذا اللباس 
هو ثقافة؟ وارتقاء أم سخافة وتقليد أعمى لبعض 
احلاالت الشاذة حتى يف اجملتمعات الغربية املتحررة؟

فالبد أن حيسن الشاب التصرف من ناحية املنظر 
الذوق  تنتهك  ال  اليت  املالبس  وأن خيتار  واجلوهر 
كنت  وإذا  أسرتك،  وداخل  بيتك  يف  حتى  العام 
ترغب يف لبس الشورت القصري فله أماكن ممكن 
الرياضية  النوادي  يف  حرية  بكل  ترتديها  أن 
اخلاصة   حجرتك  داخل  يف  أو  للشباب  املخصصة 
.. لكن يف األماكن العامة جيب أن تأدب نفسك 

وحترتم اآلخرين..
اليت  املنفتحة  العائالت  بعض  على  ينطبق  وهذا 
تسمح بهذا املنظر وال ترى به بأسا، فعليها احرتام 
واحملافظة  والشريفة  احملرتمة  والعائالت  الناس 

واحرتام الذوق العام واألخالق والشرف..
الفعل  أن احلرية هلا حدود، فهذا  نفهم  أن  وجيب 
ليس حرية شخصية بل احنطاط وختلف وسخافة 

ورجعية اىل احلالة البهيمية !!!
فاحلرية هي التطور بالعلم واملعرفة واحلياة السعيدة 
واألوامر  اإلهلية  باألوامر  والتزام  واجملتمع..  للفرد 
الشرعية .. احلرية هي األخالق واحلياء وعدم إيذاء 
نفسك يف  عما يف  تعرب  وأن  تصرف  بأي  اآلخرين 

إطار األدب والشرع واألخالق..
ألحد  حدثت  اليت  القصة  هذه  أنقل  اخلتام  ويف 
املرجع  اىل  زيارة  يف  كنت  حينما  املؤمن  الشباب 
احلكيم  سعيد  حممد  السيد  مساحة  الديين 
)دام ظله( يف شهر رجب ودخل عليه جمموعة من 
الشباب املؤمن وبعد السالم قال أحدهم كنا قبل 
أيام يف مسجد الكوفة لالعتكاف ودعونا لكم 
كانت  وكيف  املرجع  السيد  فسأله  وللمؤمنني، 
كنا  الشاب  عليه  فرد  ؟  وأعمالكم  أوضاعكم 
يف أحسن حال وانقطعنا هلل تعاىل، ولكن واجهتنا 
مشكلة واحدة، فقال له السيد وما هي ؟ فقال لقد 
نصبت إدارة املسجد مغاسل للوضوء داخل املسجد 
نكشف  نتوضأ  عندما  وكنا  للمعتكفني  خاصة 
عن أيدينا للوضوء أمام الناس من الرجال والنساء 
وهذا ما يسبب لنا حرج وحياء بكشف أيدينا سيما 
أمام أنظار النساء .. فقال له السيد بارك اهلل فيكم 
اإلمام  هلذا احلياء وهذا اخللق... فكما روي عن 

الصادق )عليه السالم( )ال إميان ملن ال حياء له(.

فال ينبغي للرجل 
أن يكون مرتديا 
الشورت والفانيال 

يتجول بهما داخل 
البيت وبني أبنائه 

ألنه سيخدش 
حياءهم

وجيب أن نفهم أن 
احلرية هلا حدود، 

فهذا الفعل ليس 
حرية شخصية بل 

احنطاط وختلف 
ورجعية اىل احلالة 

البهيمية !!!
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إن من املفاهيم الباطلة يف حياة الناس هذه 
األيام، هو االعتقاد ببعض املؤثرات الوهمية 
يف احلياة.. فهناك قسم من الناس يعتقد مبا 
قرآني-  -وبتعبري  والنحوسة  باألبراج  يسمى 
أن  يعين:  والتطري  التطري..  من  حالة  هناك 
مزعجا  حادثا  أو  مستقبال  يتوقع  اإلنسان 
بدون سبب وجيه، ففي أيام اجلاهلية -مثال- 
كانوا يتطريون من الغراب ويتشائمون منه.. 
للجهل،  املرادفة  أي  اجلاهلية:  احلالة  وهذه 
حياتنا  دخلت  قد  األسف-  -مع  جندها 
وإذا  الصحف  بعض  فنتصفح  املعاصرة، 
بالبعض يتكهن مبستقبل اإلنسان من خالل 
احلالة حالة  وهذه  مثال..  بربج كذا  والدته 
يف  شعاره  املؤمن  فاإلنسان  شرعا،  ممقوتة 
ال  الظن  فإن  الظن،  اتباع  عدم  هو  احلياة 
يغين عن احلق شيئا.. فكيف إذا كان األمر 

مبستوى الوهم واخليال وما شابه ذلك؟!..
إننا نالحظ بأن هناك استنكارا وشجبا هلذه 
احلالة يف روايات أهل البيت )عليهم السالم(، 
إذا كان اإلنسان على مستوى من  وخاصة 
بن  حسن  يقول  الديين..  والفهم  الثقافة 
)دخلُت   :)482 العقول:  )حتف  يف  مسعود 
نكبت  وقد  السالم(،  )عليه  اهلادي  على 
الطريق  يف  جرح  أصابه  يبدو  إصبعي(.. 
وصدم  راكٌب  )وتلّقاني  ذلك..  شابه  ما  أو 
علّي  فخرقوا  زمحٍة،  يف  ودخلُت  كتفي، 
من  شّرك  اهلل  فقلت: كفاني  ثيابي،  بعض 
يوٍم فما أشأمك(!.. فأخذ خياطب ذلك اليوم، 
وكأنه يتكلم مع عدو قاهر له.. ودخل على 
له  يربز  باإلمام  فإذا  السالم(،  )عليه  اإلمام 
كرامة وموعظة.. )فقال لي: يا حسن!.. هذا 
وأنت تغشانا(.. أي أنت إنسان من أصحابنا، 
ثم  ثقافتك؟!..  مستوى  وهذا  علينا،  وتدخل 
قال له: )ترمي بذنبك من ال ذنب له(.. فما 
إن   – املسؤولية؟!..  األيام حتى حتملها  ذنب 
كانوا  واحملدثني،  القدامى  العرب  شعراء 
والدهر  والزمان  األيام  ويعاتبون  يكلمون 

والسنني، وهذا منطق شعري.
وتبّينُت  عقلي،  إلّي  )فأثاب  احلسن:  قال 
خطائي، فقلت: موالي!.. أستغفر اهلل (.. إن 
هذه هي حالة الطواعية عند املؤمن، فعندما 
العزة  تأخذه  ال  وجل  عز  اهلل  بآيات  ُيذّكر 

إىل  ورجع  تبني خطأه،  الرجل  فهذا  باإلثم.. 
عقله، وفورا بال إمهال استغفر ربه.. ثم أن 
موعظته  استكمل  السالم(  )عليه  اإلمام 
قائال: )يا حسن!.. ما ذنب األيام حتى صرمت 
تتشأمون بها، إذا ُجوزيتم بأعمالكم فيها(؟.. 
ما أصاب احلسن  فلعل  إشارة،  أن هذه  أي 
ثياب،  بن مسعود من جرح وصدمة ومتزيق 
من املمكن أن تكون هذه األمور كفارة، 
فيعجل  العاملني،  رب  معاصي  من  به  قام  ملا 
فقال  وكرامة..  له  لطفا  للمؤمن  العقوبة 
توبيت  وهي  أبدًا،  اهلل  أستغفر  )أنا  احلسن: 
ينفعكم،  ما  واهلل  قال:  اهلل!..  رسول  بن  يا 
ذّم  ال  ما  على  بذّمها  يعاقبكم  اهلل  ولكّن 
عليها فيه.. أما علمت يا حسن!.. أّن اهلل هو 
عاجاًل  باألعمال  واجملازي  واملعاقب،  املثيب 
ال  قال:  موالي!..  يا  بلى،  قلت:  وآجاًل؟.. 
تعد، وال جتعل لأليام صنعًا يف حكم اهلل(.. 
فهذا احلديث يدّل على أنه ليس حلركات 
األفالك، وحدوث األزمنة مدخٌل يف احلوادث، 
وهذا ال ينايف ما وقع من التحّرز عن بعض 
الساعات واأليام لألعمال، ألنها بأمره تعاىل 
حتّرزًا عما قّدر اهلل حدوثه فيها، كما قال 
أمري املؤمنني )عليه السالم(: )أفّر من قضاء 

اهلل إىل قدره(.
)ميزان احلكمة : ج 3 /2506(

إن األئمة )عليهم السالم( ال تتوقع من بعض 
يكن  ل  وإن  الزلل،  أنواع  بعض  اخلّلص 
سيئات  األبرار  فـ)حسنات  البعض  لدى  زلال 
أصحاب  من  -وهو  يونس  إن  املقربني(.. 
اإلمام الصادق )عليه السالم(- قال: )َلوالئي 
أحّب  حقكم،  من  اهلل  عّرفين  وما  لكم 
أن  أراد  فقد  حبذافريها(!..  الدنيا  من  إلّي 
يدخل السرور على قلب اإلمام بهذه العبارات 
البليغة.. قال يونس: )فتبّينت الغضب فيه، ثم 
قال )عليه السالم( : يا يونس!.. ِقستنا بغري 
إال  هي  هل  فيها؟!..  وما  الدنيا  ما  قياس، 
سد فورة، أو سرت عورة؟.. وأنت لك مبحبتنا 
يف  الدنيا  جتعل  أنك  أي  الدائمة(!..  احلياة 
مقابل واليتنا، ثم تقول: الوالية أحب إلّي من 
الدنيا!.. وما قيمة الدنيا يف مقابل هذه احملبة 

املستلزمة للحياة الدائمة؟!..

اإلنسان املؤمن 
شعاره يف احلياة 

هو عدم اتباع 
الظن، فإن الظن 

ال يغين عن احلق 
شيئا.. فكيف إذا 

كان األمر مبستوى 
الوهم واخليال وما 

شابه ذلك؟!..
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كالمه فعـــــــــلٌ وكتابـــه مخلــــــوق 

االم العاملة وتنظيم وقتها

عوامل نجاح تربيــة الفتــــــــــاة

اثار االستجابة لطلبات الطفل

إعدادU وحدة الصحافة النسوية



كالمه فعـــــــــلٌ 
وكتابـــه مخلــــــوق

والء قاسم العبادي

ثم يلقيها بعد ذلك على مسامع املخاطبني، ُيسمى الكالم يف 
مرحلة استجماع وترتيب املعاني بالكالم النفسي، وهو مقصود 
مرحلة صب  الثانية،  املرحلة  يف  الكالم  غري  وهو  األشاعرة، 
تلك املعاني واألفكار يف قوالب لفظية بواسطة األدوات احلسية 
آذان  إىل  الصوتية  املوجات  عرب  لتصل  واجلنجرة  اللسان  من 
ذاتية، أي حملها  الكالم صفة  إن  قالوا  املستمعني، ومن هنا 

ذات اهلل )تعاىل(.
وأما احُلكماءـ  الفالسفةـ  فقد قالوا بالكالم الفعلي؛ ولتوضيح 
مرادهم نقول: إن الكالم اللفظي املعروف ماهو يف حقيقته إال 
إبراز ملا موجوٌد يف نفس املتكلم من معان وأفكار وإجيادها 
يف ذهن اآلخرين عرب األلفاظ، فحقيقة الكالم هي الداللة أو 

احلكاية.
كاللفظ  ومراده  الفاعل  على  الداللة  خاصية  للفعل  أن  ومبا 
أي  اللفظي  بالكالم  يكون  تارة  الرضا  عن  فالتعبري  متامًا، 
باألقوال، وأخرى يكون بالكالم الفعلي أي باألفعال حنو تقديم 
الراضي هدية ما إىل آخر داللة على أنه مرضي عنه، بل أن داللة 
الكالم الفعلي على املعنى أقوى من داللة الكالم اللفظي؛ ألن 
الداللة فيه تكوينية عقلية، وأما يف اللفظ فوضعية اعتبارية، 
معان  من  الكالم  عليه  يدل  ما  على  يدل  فعل  فكل  وعليه 

وحقائق، ُيسمى كالمًا.
فجميع أفعاله )سبحانه( كخلقه اإلنسان ورفعه السماوات بغري 

لألدلة  تبعا  ُمتكلٌم  )سبحانه(  اهلل  أنَّ  على  املسلمون  أمجع 
النقلية، قال )تعاىل(: )َوَكلََّم اهلُل ُموسى َتْكِليمًا( سورة النساء/ 

آية 164.
يف  املعروف  الكالم  نسبة  عقاًل  اليصح  أن  فيه  ومما الشك 
طبيعة اإلنسان إليه )جل جالله(؛ الستلزامه األدوات اخلاصة 
به كاحلنجرة وما شابه، ومن ثم احتياجه وافتقاره إليها، وهو 

)سبحانه( واجب الوجود ومنزٌه عن االفتقار واالحتياج.
الكالم  معنى  تفسري  يف  املتكلمون  اختلف  فقد  هنا  ومن 
اإلهلي، فقالت املعتزلة: كالم اهلل هو أصوات وحروف مفهمة 
ملعنى تام، خيلقها اهلل )تعاىل( يف غريه مثل اللوح احملفوظ وامللك 
جربائيل )عليه السالم(؛ لينقل مقاصده )تعاىل( إىل البشر، ومن 
ثم فهي صفة فعلية ال ذاتية، أي حملها فعل اهلل )تعاىل( ال ذاته، 
قال القاضي عبد اجلبار: حقيقة الكالم، احلروف املنظومة، 
واألصوات املقطعة، وهذا كما يكون منعما بنعمة توجد يف 
متكلما  يكون  فهكذا  غريه،  يوجد يف  برزق  ورازقًا  غريه، 
بإجياد الكالم يف غريه وليس من شرط الفاعل أن حيل عليه 

فعاًل)1(. 
وأما األشاعرة، فقد قالت بالكالم النفسي، أّي أنَّ الكالم 
اإلهلي اليعدو أكثر من معاٍن ومعلوماٍت يف نفس السامع دون 
أن  ُيريُد  عندما  فاملتكلُم  املستمع؛  مسامع  إىل  تتجاوزها  أن 
يتكلم فإنه خيتار املعاني ويستجمعها ويرتبها يف نفسه، ومن 
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عمد وتسيري الشمس والقمر، بل ومجيع األجرام السماوية 
البديع جلسم اإلنسان والكائنات  وفق نظام دقيق، وخلقه 
احلية كلها ما هي إال دالالٌت حتكي عظيم قدرته وبديع 

صنعه وبلوغ حكمته وجليل سلطانه.
وقد وافق تفسري الكالم بهذا املعنى الكتاب العزيز، قال 
َا املَِسيُح ِعيَسى اْبُن َمْرَيَم َرُسوُل اهلِل َوَكِلَمُتُه َأْلقاها  )تعاىل ِإمنَّ

ِإىل َمْرَيَم َوُروٌح ِمْنُه( سورة النساء/ آية 171.
فاملسيح كلمة اهلل؛ ألن خلقُه من دون أب كاشف عن قدرته 

)سبحانه(.
)عليه  علي  اإلمام  روي عن  إذ  الطاهرة؛  السنة  وافق  كما 
بصوت  ال  فيكون،  كن  كونه  أراد  ملن  »يقول  السالم(: 
يقرع، وال بنداء يسمع، وإمنا كالمه )سبحانه( فعٍل منه)2(.

ومثلما اختلفت الفرق الكالمية يف حقيقة كالمه )سبحانه( 
الكريم،  القرآن  قدم  أو  حدوث  مسألة  يف  اختلفت  فقد 
فمنهم من قال بقدمه، وهم أهل احلديث، وأبرزهم أمحد بن 
حنبل الذي قال: والقرآن كالم اهلل ليس مبخلوق، فمن زعم 

أن القرآن خملوق فهو جهمي كافر)3(.
ومنهم من قال حبدوثه، وهم الشيعة اإلمامية واملعتزلة، وهو 
الصواب عقاًل ونقاًل، فأما عقاًل؛ فألن كالمه )تعاىل( من 
صفاته الفعلية، وكل صفة فعلية حادثة بال شك؛ ألنها فرع 
وجود مبعنى البد أن يوجد اإلنسان أواًل ومن ثم يوجد فعله 

وكالمه.
فاهلل  بالعدم،  املسبوق  غري  هو  القديم  فإن  ذلك  إىل  أضف 
)تعاىل( قديٌم؛ لعدم سبقه بالعدم، ولو كان كالمه )تعاىل( 
القدماء، وهو ممتنع عقال. طبعًا أن  لتعدد  )القرآن( قدميًا 
إليه  والعبث  الكذب  نسبة  منه  يلزم  القرآن  بقدم  القول 
فيه  األفعال  من  الكثري  فلورود  الكذب؛  فأما  )سبحانه(؛ 
بصيغة املاضي كقوله تعاىل: َلَقْد َخَلْقَنا اإْلِنَساَن يِف َأْحَسِن 

َتْقِويٍم )التني/4( على حني أن اإلنسان ل خيلق بعد!
وأما العبث؛ فالشتماله على العديد من آيات األحكام اليت 
يف  ناس  ال  وحيث  وغريها،  والزكاة  بالصالة  الناس  تأمر 
ذلك  تعاىل عن  عبثًا  لتتم خماطبتهم فيكون خطابه  األزل 

علوا كبريًا.
َربِِّهْم  ِمْن  ِذْكٍر  ِمْن  َيْأِتيِهْم  )ما  )تعاىل(:  فلقوله  نقاًل،  وأما 

َدٍث ِإالَّ اْسَتَمُعوُه َوُهْم َيْلَعُبوَن( األنبياء / آية 2. حُمْ
ُن  والذكر هو القرآن الكريم؛ لقوله )عز من قائل(: )ِإنَّا حَنْ

ْكَر َوِإنَّا َلُه حَلاِفُظوَن( سورة احلجر/ آية 9. ْلَنا الذِّ َنزَّ
وقد روي أن اإلمام الصادق )عليه السالم( كتب إليه سؤال 
القرآن  السالم(:  )عليه  فأجاب  وعدنه،  القرآن  خلق  حول 

كالم اهلل حمدث غري خملوق)4(.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)1( شرح األصول اخلمسة للقاضي عبد اجلبار، املتويف عام 

415، ص 528، وشرح املواقف للسيد الشريف ص 495.
)2( نهج البالغة ج2 ص91.

)3( كتاب السنة ص 49.

)4( حبار األنوار ج 89 ص 118.

تشكو معظم النساء العامالت من ضيق اوقاتهن نسبة إىل 
مهامها وأعماهلا اليومية داخل البيت وخارجه  بل حتى غري 
لديهن  كان  إذا  خاصة  الوقت  ضيق  من  يعانني  العامالت 
أربعة أطفال أو أكثر، هناك خطوات إذا ما اتبعت سيطرت 

املرأة على وقتها وإدارته بشكل جيد. 
األعمال  حتديد  ألن  املهمة  األمور  من  األعمال  جدولة   -1
وضعت  فإذا  التشتت  عن  يبعدك  الوقت  حسب  وتقسيمها 

لكل عمل وقتا معينا متكنت من إدارة وقتك.
2- االبتعاد عن القلق الذي سيكون بداية الفشل، على املراة 
أن تنجز أعماهلا بثقة ومتضي وهي مطمئنة ألن القلق يشتت 

الفكر ويقلل الرتكيز وهذه األمور تبعث على الفشل
3- تقديم األهم على املهم ووضع قائمة يف األوليات، كي 
ال يتم الرتكيز على األمور اهلامشية على حساب الواجبات 

األساسية.
4- دراسة املهام والواجبات إلجياد طرق جديدة ختتزل الوقت 
من  سؤال  أو  مصادر  على  باالطالع  أما  أدائها  يف  واجلهد 

لديهم خربة يف هذا اجملال.
5- االبتعاد عن األمور غري اهلادفة اليت تضيع الوقت وتستهلك 

اجلهد. 
6- الرتتيب مهم يف أداء األعمال فبعد إمتام عمل ما ننتقل 
اىل الذي بعده كي التكون أعمالنا عشوائية غري منظمة 

وبالتالي نواجه صعوبة نتيجة ذلك.
7-الراحة خالل أداء األعمال مهمة كي نتزود بالطاقة اليت 

جتعلنا نواصل يومنا بنشاط. 

األم العاملة وتنظيم وقتها
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اواًلU أن تقوم تربية  الفتاه على منهج العرتة الطاهرة القويم 
بعيًدا عن االنصياع  للمناهج الدخيلة شرقية كانت أم غربية 
أن  وحتاول  كبري  بشكل  املسلمة  الفتاة  تستهدف  واليت 
حتمله  تزال  ال  كانت  وإن  دينها  تعاليم  من  تنسلخ  جتعلها 

كديانة رمسية.
ثانًياU مراعاة الوالدين متاًما لدورهما كقدوة حسنة للفتاة 
تأخذ عنهما كل شيء من األقوال واألفعال و املعتقدات، إىل 
طريقة تطبيق القيم اخللقية واإلميانية أثناء التعامل مع الناس
ثالثًاU ربط الفتاة بالصحبة الصاحلة منذ طفولتها من خالل 
استغالل روابط القرابة واجلرية والصداقات األسرية، فحاجة 
الفتاة إىل الصداقة من احلاجات املاسة، وعلى الوالدين أن 

يقوما بدورهما يف تهيئة الصحبة الصاحلة للفتاة مبكًرا
رابعًاU إعطاء البنت حرية زائدة، يؤدي اىل الكثري من حاالت 
األسري  عدم  وينبغي  رئيسي  سبب  فهي  البنات  احنراف 
اخلروج  مواعيد  حيث  من  الفتاة  على  والرقابة  الضبط  يف 
عدم  وكذلك  ذلك،  يف  والتدقيق  إليه  والرجوع  املنزل  من 
مسمى  حتت  الفتاة،  ترافق  اليت  الصحبة  نوعية  مالحظة 
)احلرية والثقة(، فال يتم سؤاهلا عن أماكن ذهابها وإيابها 

أو إشعارها باملسئوولية عن تلك احلرية املمنوحة هلا..
خامسًاU التساهل يف أمر مالبس الفتاة وزينتها خارج املنزل، 
على  تعويدها  عدم  ذلك،  ومن  أيًضا،  احملارم  أمام  وأحياًنا 

ندى عبد الحسن

عوامل نجاح 
تربيــة الفتــــــــــاة

قد ال يدرك بعض ا˙باء قدر املهمة العظيمة اليت 
الرسالة  وقدر  بناتهم،  تربية  عند  بها  يقومون 
يف  واألخال–  القيم  بها  ´فظون  اليت  السامية 
اجملتمع املسلم  فضال عن األجر والثواب املرجوين 
 øمنها النها   تعد قربه إىل اهلل سبحانه فنالح
تيقنا  إذا  وخاصة  كبرة  عناية  يولون  ا˙باء   أن 
بالعاقبة السيÒة على الفرد واجملتمع إن ُأهمل يف 
تلك الرتبية ولكن بعض الناس قد يستسهل أمر 
الرتبية عموما للبنني والبنات على حد سواء ويقلل 
الرتبوية  املؤسسة  هو  البيت  أن   ومبا  ش_نها  من 
والفتاة  وأًما،  زوجًة  املرأة هي عماده،  فcن  األوىل، 
الص∆رة اليوم هي صناعة الرجال ومربية األجيال 
ففي  البنات  برتبية  االهتمام  يت_كد  لذلك  غًدا، 
تربية الفتاة قد ن�جد الكثر من ا˙باء واألمهات 
وكال  تشدًدا،  أو  تساهاًل  إًما  التطرف  يف  يقعون  
البد  الصحيحة   الفتاة  فرتبية  ذميم  األمور  طريف 

U أن تعتمد على عدة أمور و أهمها

60
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احلجاب يف سن مبكرة حًبا واعتزاًزا وافتخاًرا، ال 
قسًرا وإجباًرا..

وهناك بعض النصائح والتوجيهات اليت تتم من خالهلا 
العناية برتبية الفتاة:

أ- تدريب البنت على الطاعة )طاعة اهلل ورسوله صلى 
البنت  تدرب  أن  فينبغي  الصغر  منذ  وآله(  عليه  اهلل 
املنكرات  واتقاء  الرب  وأعمال  الطاعات  على  وتعود 
منذ الصغر،فكان الرسول األعظم حممد )صلى اهلل 
عليه وآله(  يهتم بتدريب الصغار على الطاعات من 
الصغر فقال: مروا اوالدكم بالصالة وهم ابناء سبع 

واضربوهم عليها وهم أبناء عشر«
واملقروءة  واملسموعة  املرئية  اإلعالم  وسائل  ب- 
وضررها  عظيم،  البلدان  من  كثري  يف  فخطرها 
من  بسببها، وكم  ساء  قد  ُخُلق  من  جسيم، وكم 
فاحشة قد ارتكبت بسببها، وكم من ابن عق أبويه 
وكم من صديق قد غدر بأصدقائه وكم من امرأة 
قد خانت زوجها وكم من زوج قد طلق زوجته كل 
ذلك بسببها  بل وكم من رجل وشاب قد وقع على 
للصلوات  حمرم من حمارمه وكم فيها من إضاعة 
وكم فيها من اتباع للشهوات، وكم فيها من تهييج 
على الفواحش، وكم فيها من تزيني للباطل وسخرية 
من اإلميان وأهله والدين ومن اعتنقه فال بد أن يتفقد 
األب أبناءه معها، والبد لألم أن تتفقد بناتها معها، 
فهي وسائل قد غزت كل البيوت  واالحرتاز عنها من 

أصعب ما يكون إال على من يسره اهلل عليها. 
أنها  إما  اجلليس  اإلعالم شأنها شأن  وسائل  أن  أذ 
جليس صاحل أو جليس سوء، فإن كانت داعية إىل 
اخلري واملعروف ال تطرد معها املالئكة بل تقبل إليها 

وحتفها..
الصغار..  على  العتاب  بتخفيف  ينصح  كما   - جـ 
الكبار  من  شك  بال  أقل  عقلية  قدرات  فلألطفال 
فرتاعي إذن قدراتهم العقلية وال يؤاخذون بكل شيء 
يصدر منهم، بل إن آخذتهم؛ فآخذهم ببعض أفعاهلم 

وجتاوز هلم عن البعض اآلخر..
د- فضال عن ذلك ليست األم مبعصومة.. فقد ختطئ 
يف تصرفاتها مع أبنائها، وقد تشتد واألمر ال حيتاج 
وتسب،  تشتم  وقد  رفق،  إىل  حيتاج  بل  شدة،  إىل 
األم  على  فهنا جيب  وثناء  إىل شكر  واألمر حيتاج 
أن تطيب اخلواطر وتعتذر عما كان منها بأسلوب 

حيفظ هلا مقامها كأم.
هـ- استشاره األبناء فيما يفهمونه من أمور قد تفهم 
ال  ما  األمور  من  األحيان  بعض  يف  الولد  أو  البنت 
يفهمه أبوه أو أمه، فعلى الوالدين أن يستشريا الولد 
جُيّهالن،  وال  يتقنانه  وفيما  يفهمانه  فيما  البنت  أو 
وال يبخسان حقوقهما، وعلى الولد والبنت أن يقدما 

رأيهما يف ثوب من األدب وقميص من الوقار.

قد تتساءل بعض األمهات: هل سينجح األسلوب الصارم والتعامل 
امليوعة  حالة  من  إبعاد شخصيته  الطفل يف  مع  واحلاد  اخلشن 

والدالل املفرط وإضفاء  طابع اجلد والوقار عليها؟
... وهل ترك الطفل يستمر يف البكاء - على سبيل املثال - أو 
عدم هزه يف املهد وعدم الرضوخ اىل طلباته املستمرة ستبعده عن 

حالة الدالل وآثارها السلبية؟.
حتى  الطفل  بأن  اجلواب  هذا  ويعللون  بالنفي  املختصون  جييب 
السنة االوىل من عمره يبكي ألنه يشعر حباجة حقيقة اىل شيء 
ما وهو ال ميلك وسيلة أخرى لتنبيه والديه اىل طلباته واحتياجاته 

غري البكاء يف حني ألزال الشعور بالدالل ل ينم بعد.
دائمة  تلبية  الذي جيد  الطفل  فيشعر  االوىل  السنة  بعد  أما   ...
لرغباته يف نهاية املطاف بأنه متعلق بأمه تعلقا مفرطا وال يقبل 
منها أي رفض أو عدم استجابة ويصبح معتمدا عليها، وال يقدر 
أن يكون مستقال عنها، وتنمو هذه العوامل لدى الطفل بالتدريج 
خاصة إذا بقي والداه حيققان له حاجاته ويلبيان طلباته ويستجيبان 
لرغباته، وال سيما عندما يكون هو الطفل الوحيد لوالديه، أو 

إذا أجنياه بعد فرتة طويلة من االنتظار أو عدم اإلجناب. 
ومن الطبيعي فإن األبوين الذين يوليان اهتمامهما كله للطفل 
وحياوالن عدم حرمانه من أي شيء فإنهما سيصالن بالطفل اىل 
مرحلة فرض وجودهما عليه بصورة مستمرة، وبعد ذلك عندما 
يبتعدان عنه ينتابه شعور باهلجر واملباعدة وهو ما يورثه إحساسا 
بعض  -يف  والكراهية  احلقد  واىل  االطمئنان  وعدم  بالقلق 

احلاالت - فيميل آنذاك اىل املضايقة والتشكي ,
....والدالل يف معظم األحوال ال يفسد الطفل إذا كان هذا الطفل 
يتلقى يف أثناء احلياة اليومية القدر املناسب من احلنان واالهتمام 

والتعاون، لكن بشرط أن يرتك وشأنه لفرتات معينه من الزمن
قبل كل  واحلنان  األنس  اىل  الطفل حباجة  أن  القول  ...وزبده 
شيء , لكن ينبغي أن يتاح له اجملال ليكتسب استقالله الذاتي 
, ففي ذلك يتمثل النمو املتوازن احلقيقي له ,ورمبا كان هذا هو 
الطريق الوحيد لتوازنه، ومن دون هذا التوازن تربز عيوب الرتبية 

ومن اهلل التوفيق   

آثار االستجابة لطلبات الطفل
غدير غانم
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معلمة الروضة ودورها 
        يف تنمية ذكاء األطفال

الرابعة م.م زينب حسن علي السنه  الذين أكملوا  املرحلة اخلاصة باألطفال الصغار 
من عمرهم وهي تسبق املرحلة االبتدائية أي تضم األطفال الذين 
ترتاوح اعمارهم بني ) 4- 6( سنوات ومدة الدراسة فيها سنتان 
لالطفال  املخصصة  وهي  الروضة  هما:  مرحلتني  على  وتكون 
التميهدية   واملرحلة  اعمارهم  من  الرابعة  السن  اكملوا  الذين 
فمعلمة  أعمارهم  من  اخلامسة  السن  أكملوا  الذين  باألطفال 
الروضة تقوم بالعديد من األدوار ويتلخص دورها كممثلة لقيم 
اجملتمع وتراثه وتوجهاته ومساعدة لعملية النمو الشامل لألطفال 
ان  من  البد  فلذلك  والتعلم  التعليم  لعمليات  وموجهة  ومديرة 
أن متتلكها  ينبغي  اليت  الشخصية  من اخلصائص  بعدد  تتسم 
ومنها اخلصائص اجلسمية من حيث كونها الئقة طبيا وسليمة 
بدورها  القيام  على  تساعدها  بدنية  بلياقة  وتتمتع  احلواس 
واخلصائص العقلية من حيث كونها على قدر من الذكاء الذي 

أمجع العلماء على أن مرحلة الطفولة املبكرة تعد من املراحل 
اهلامة اليت مير بها اإلنسان ملا هلا من أهمية يف منوه وتكوين 
املربية  األطفال  رياض  فمعلمة  لذا  شخصيته وحتديد مالحمه 
األمر  بادئ  يف  املهارات،  هذه  الطفل  منها  يتلقى  اليت  األوىل 
البد من أن نعرف ماذا نقصد بالذكاء فالذكاء، اختلفت فيه 
بينية:  عرفه  التعاريف  ومن ضمن  واملختصني  العلماء  تعريفات 
على أنه ميل الفرد أو القدرة على اختاذ وجهة حمددة واحلفاظ 
اىل  الوصول  أجل  من  التكيف  على  والقدرة  فيها  واالستمرار 
اهلدف«، أما تريمان فقد عرف الذكاء: »على بأنه القدرة على 
التفكري اجملرد »وبهذا الصدد فإن غالبية الدول أصبحت تعطي 
عناية خاصة ملرحلة رياض االطفال فمرحلة رياض األطفال هي 
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يساعدها على التصرف احلكيم وحل املشكالت اليت تقابلها 
يف املواقف التعليمية املختلفة، فاالهتمام بشخصية املعلمة اليقل 
أهمية عن االهتمام بالنواحي األكادميية واملهنية. فاملعلمة تقوم 
بأدوار عديدة وتؤدي مهامًا كثرية ومتنوعه تتطلب مهارات فنية 
يتعلمه  ما  كل  عن  املسؤولة  فهي  حتديدها  يصعب  خمتلفة 
الطفل  وبصورة عامة ميكن امجال أدوار معلمة الروضة مبا 

يأتي :
أواًل دورها كبديلة لألم : إن دورها ال يقتصر على التدريس و 
تلقني املعلومات لألطفال بل إن هلا أدوارًا ذات وجوه و خصائص 
تركوا  أطفال  مع  التعامل  حيث  من  لألم  بديلة  فهي  متعددة 
فإن  لذا  جديدة  بيئة  يف  أنفسهم  ووجدوا  مرة  ألول  أمهاتهم 

مهمتها مساعدتهم على التكّيف
دورها جيب  أن  : كما  والتعليم  الرتبية  يف  املعلمة  دور  ثانيًا 
أنها  حيث  التدريس،  فن  يف  اخلبرية  املعلمة  دور  يكون  أن 
تتعامل مع أفراد حيتاجون إىل الكثري من الصرب واإلملام بطرق 

التدريس احلديث .

ذلك  إىل  إضافة   : اجملتمع  لقيمَّ  كممثلة  املعلمة  دور  ثالثًا: 
فهي ممثلة لقيم اجملتمع و عليها مهمة تنشئة األطفال تنشئة 
اجتماعية مرتبطة بقيم و تقاليد اجملتمع الذي يعيشون فيه و 

تستخدم األساليب املناسبة . . 
تقوم   : تربوية  و  نفسية  الروضة كموجهة  دورها يف  رابعًا:   
بتحديد قدرات االطفال واهتماماتهم و ميوهلم و توجه طاقاتهم 
وبالتالي تستطيع حتديد األنشطة واألساليب والطرائق املناسبة 
ملعلمة  البد  كما  طفل.  كل  متيز  واليت  اخلصائص  لتلك 
الروضة من حتديد املشكالت اليت يعاني منها الطفل والقيام 
بالتعاون مع املرشد النفسي يف عالج تلك املشكالت و اختاذ 

التدابري الوقائية للطفل قبل ظهور مشكالت نفسية أخرى 
يف  الطفل  ذكاء  تنمية  على  تساعد  اليت  األمور  اهم  ومن 

الروضة وعلى املعلمة اتباعها:
واتاحة  اجلمالي  ذوقه  وتعهد  االبتكاري  نشاطه  تشجيع   -1

الفرصة أمام حيويته لالنطالق املوجة .
2- تطوير مهارات التفكري لديه باملناقشات وفتح باب احلوار 
مثل مشاركته يف اختاذ القرارات من أجل بناء شخصيته مثل 
طرح أسئلة عليه حول ما هو رأيك يف قضاء العطلة الصيفية 

مع األقرباء .
الطفل  لدى  االجيابي  والسلوك  اإلجيابي  الدافع  تعزيز   -3
اشباع حاجته  األول عن طريق  اليوم  بنفسه من  الثقة  وغرس 
باحلب مثل إعطاءه احلرية يف اختاذ مالبسه وطريقة ترتيبها 

وترتيب ألعابة . 
املصادر :.

 دورة تأهيل معلمات الروضه، إعداد طيبة احلداد من برنامج 
رائدات الطفولة .

تنمية الذكاء اللغوي ألطفال التعليم ماقبل املدرسي ، علي فرح 
أمحد فرح، رهام أنور، ورقة عمل حبثية يف جامعة السودان 

للعلوم والتنكولوجيا، قسم علم النفس .
دور املعلمات يف تنمية الذكاء االنفعالي لدى األطفال، عايدة 
ذيب عبد اهلل حممد جامعة جرش، جملة كلية الرتبية للبنات، 

اجمللد 25، العدد الرابع، 2014. 

القلق هو عدم االرتياح واالحساس بالضيق واالضطراب واهلم وتوقع 
حدوث شيء سيء والطفل القلق تظهر عليه جمموعة من األعراض 
الشهية  وفقدانه  املرعبة  لألحالم  ورؤيته  واألرق  بالصراخ  تتمثل 
ونقصان وزنه ويكون كثري التعرق ويعاني من صعوبات يف التنفس 
ويبدو عزيزتي األم أن هؤالء األطفال غالبًا يكونون مطيعني جدًا 
ويسعون دائمًا حنو الكمال وهم يف حالة نقد دائم أل نفسهم وغالبًا  
ما يكونون مصرين على فعل األشياء نفسها عدة مرات مهما كانت 
هذه املهام بسيطة لكي يتأكدوا أن املهمة قد أديت على اكمل 
التكراري لكي يتمكنوا من خلق  األداء  بهذا  يقومون  وجه وهم 
الدائم لديهم حيال  والقلق  التوتر  خط دفاعي ألنفسهم يف مواجهة 
اىل  تؤدي  اليت  األسباب  من  العديد  وهنالك  اآلخرين  أمام  أدائهم 
القلق لدى طفلِك فيجب أن تتعريف عليها وهي: اذا كنِت انِت ووالد 
الطفل تتوقعان من طفلك أمورا تفوق قدرته فيصاب الطفل بالتوتر 
واالضطراب لعدم وصوهلا إىل مستوى التوقعات، وكذلك انتقادِك 
لطفلِك أو مقارنته مع إخوانه أو جريانه أو أقرانه، وخوف الطفل من 
العقاب اذا ل يؤدي واجبًا معينًا أو تصرف بطريقة غري صحيحة، 
عزيزتي األم للوقاية من هذه األسباب اليت ذكرت جيب علينا أن 
مننح الطفل احلنان واحلب والعطف ونشعر الطفل باألمان ونعزز ثقته 
يستطيعون  بلغتهم حبيث  لألطفال  األمور  توضحي  أن  بذاته وجيب 
تفهمها وجيب عليك تعليم طفلك طريقة التفكري الصحيح باألمور 
جيب  طفلك  تواجه  اليت  املشكلة  هذه  ولعالج  إجنازها،  وطريقة 

عليك اتباع عدة خطوات لكي يتخلص طفلك من قلقه:- 
أوال:  ساعدي وشجعي طفلك على التعبري عن نفسه وانفعاالته حبيث 
اجتماع  عند  واهتماماته  وافكاره  نفسه  عن  بالتحدث  لُه  امسحي 

األسرة وتفبل كل ما يصدر منه من مشاعر وأحاسيس. 
ثانيا: ميكن لطفلِك أن يفرغ انفعاالته من خالل اللعب أو عن طريق 

رواية القصة لُه. 
ثالثا: وهناك طرق أخرى تساعد الطفل على االسرتخاء وهي االعداد 

من 10-1 

كيف أتعامل مع قلق طفلي؟
رشا حيدر
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جوزيف بالك )1٧٢8-1٧99م(
واكتشافه الحرارة الكامنة

أهم املالمح املتميزة لوكالة األنباء 
كوسيلة لإلعالم..؟

أسباب غذائـــية وراء 
ظهور الكــــرش

سقوط شاوشيسكو آخر طواغيت 
أوربا يف القرن العشرين)1989م(

إعدادU هشام اموري ناجي



ولد جوزيف بالك يف بردو يف فرنسا وتلقى تعليمه يف جامعات 
بلفاست وجالسكو. ويف جالسكو تعلم على يد وليم كولن 
وسرعان ما حتولت العالقة بينهما إىل عالقة أستاذ ومساعده 
عال  يف  مبدعا  كولن  كان  وطالب،  مدرس  عالقة  وليست 
الكيمياء وتصنيف األمراض وقد حدد فيها أربعة أفرع رئيسية، 
وذلك على الرغم من أنه قد اشتهر أكثر بطريقته يف التدريس 
واحلاضرة. وقد أهلمت حماضراته بالك منذ صغره لكي يضع 
الكيمياء يف منزلة تليق بها، وذلك على الرغم من أن كتبه ل 

تطبع أثناء حياته.
اكتشاف ثاني أوكسيد الكربون:

توصل إىل حتديد وجود  قد  فان هيلموت  بابتيستا  كان جني 
الغازات منفصلة عن اهلواء وذلك قبل قرن من اشتهار جوزيف 
خالل  العمل  هذا  مبواصلة  الكثريون  يهتم  ل  لكن  بالك، 
بأنه مكتشف  بالك  فقد عرف  ولذلك  بينهما  الفاصل  القرن 
ثاني اوكسيد الكربون حيث أمساه )الغاز الثابت( وذلك على 
الرغم من أن فان هيلموت كان يعرف أن هذا الغاز موجود، 
غاز  وعرف صفات  شرح  من  أول  هو  بالك  أن  هي  واحلقيقة 
ثاني أوكسيد الكربون، وهو بذلك قد وضع أساسا للكيمياء 

احلديثة.
طريقته املتميزة:

كخطوة  الكمية  التجارب  ضرورة  على  بالك  إصرار  كان 
متميزة يف طريق وضع معايري فرتة جديدة من عمر الكيمياء، 

اليت  النتائج  إىل  توصل  حتى  بنفسه  التجارب  جيري  وكان 
وضعها يف كتابه )جتارب على املاغنسيوم األبيض واجلري احلي 

وبعض املواد القلوية األخرى(.
فيزياء احلرارة: 

حتول بالك فيما بعد باهتماماته إىل الفيزياء، حيث كانت له 
أيضا بعض االكتشافات املهمة، وقد توصل من خالل جتارب 
الكامنة(  بـ)احلرارة  يسمى  ما  إىل  النتائج  فيها  رصد  دقيقة 
وهي تعين قدرة املادة على االستجابة للحرارة دون تغري حتمي يف 
درجة حرارتها وأفضل مثال على هذا املبدأ هو حتول الثلج إىل 
ماء عند درجة صفر مئوية وهذا يتطلب حرارة حتى يتكون املاء 
على الرغم من أن املاء الناتج نفسه حيتفظ بنفس درجة حرارة 
خبار  إىل  املاء  عند حتويل  تطبيقه  املبدأ ميكن  ونفس  الثلج 
وحتويل كل املواد الصلبة إىل سوائل وكل السوائل إىل غازات.
السخونة  بني  مييز  أن  بالك  استطاع  العمل  هذا  خالل  ومن 
واحلرارة وقد استفاد صديقه جيمس وات من تلك االكتشافات 

أثناء تطويره للمحرك البخاري.
اكتشافات أخرى:

توصل بالك أيضًا إىل حقائق أخرى ذات عالقة بالسخونة.  وقد 
التسخني  إننا )حنتاج إىل قدر خمتلف من  تقول:  وضع نظرية 
درجة  نفس  إىل  الوزن  نفس  ذات  املختلفة  باملعادن  للوصول 
احلرارة( وقد أدى ذلك إىل إجياد مقياس دقيق للسخونة ألول 

مرة وهو ال يزال يستخدم إىل يومنا هذا .

جوزيف بالك )1٧٢8-1٧99م(
واكتشافه الحرارة الكامنة
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وعلى  األحداث..  سريع  حبلم  أشبه  شاوشيسكو  سقوط  كان 
من  تتهاوى  العال  يف  الطغيان  رموز  بعينيه  رأى  أنه  من  الرغم 
حوله، إال أنه استبعد ذلك عن نفسه، ورأى أنه شيء خمتلف متامًا 

عن غريه!!
فقد رأى تهاوي الطغيان الشيوعي يف بولندا، واجملر، وبلغاريا.. 
وكثري من دول أوربا الشرقية.. إال أن شاوشيسكو، الذي توىل 
حكم رومانيا عام1965ل يدر خبلده أن الدور حتما سيأتي عليه.. 
وأعلن يف خطاب له قبيل إعدامه: إن التغيري سيصل إىل رومانيا يف 
حالة واحدة.. عندما تطرح أشجار احلور العتيقة مثار الكمثري!!
منع  مشددة،  أمنية  حراسة  حتت  ألقاه  خطاب  آخر  كان 
الصحفيون األجانب من تغطية وقائع هذا املؤمتر، الذي وقف فيه 
شاوشيسكو خيطب ملدة مخس ساعات ويؤكد أن رومانيا تسري 

قدمًا يف طريق الفردوس االشرتاكي.
السويسرية أن عائلة  تريبيون دي جينيف(  وذكرت صحيفة )ال 
البنوك  يف  ذهبًا  دوالر  400مليون  حنو  متتلك  شاوشيسكو 
تعمل  باريس كانت  الرومانية يف  السفارة  أن  السويسرية كما 
حلساب )إيلينا( زوجة شاوشيسكو الختيار أفخر الثياب واحللى 

من باريس..
قصور  ومخسة  مكاتب،  ثالثة  شاوشيسكو  لدى  وكان 
أحناء  خمتلف  يف  خصيصًا  له  معدة  للضيافة  39بيتا  للسكن، 
يقضيها  قليلة  باستثناء ساعات  العام  مغلقة طوال  رومانيا، تظل 
ليقيم هناك حفالته الصاخبة  إىل جانب ذلك كان لديه  فيها 
21شقة رئاسية يف السفارات باخلارج وكان ميتلك تسع طائرات 
من  رئاسية  قطارات  وثالثة  جمهزة،  هليكوبرت  طائرات  وثالث 
أحدث الطرز، ومستشفى خمصص لعالجه وأفراد أسرته وكان 
خمصصًا له بدلة جديدة وحذاء جديد كل يوم من أيام السنة، 
وحيرقان يف نهاية اليوم حتى ال يرتديها أحد من بعده، أما عن بزخ 
زوجته )إيلينا( وابنته )زويا( فحدث وال حرج كل هذا يف الوقت 

الذي كان فيه الشعب الروماني أفقر شعوب أوربا.
ل يكن شاوشيسكو يقبل أي نقد لنظامه، حتى لو كان هذا 
العسكري  املدعي  إليه  كتب  رجاالته  أحد  من  صادرًا  النقد 
خطابا اتهم فهي حرس احلدود بالرشوة وارتكاب أعمال وحشية 
ضد املواطنني وبداًل من أن يأمر شاوشيسكو بالتحقيق يف ذلك 
أمر بفصل املدعي العسكري من عمله ثم أودعه السجن بعد أيام 
ومارس عليه كل أنواع التعذيب حتى متكن من اهلرب إىل اجملر 

برفقة زوجته تاركا أطفاله الثالثة يف جحيم شاوشيسكو
يف يوم السبت السادس عشر من ديسمرب عام 1989، حاولت قوات 
األمن املعروفة باسم )السيكوريتات( القبض على قس من أصل 
جمرى يقيم يف مدينة تيموشوارا مشال غربي البالد، وذلك بسبب 
بذلك  السكان  علم  وملا  شاوشيسكو،  حكم  نظام  معارضته 
قاموا بعمل طوق أمين حول بيت القس ملنع قوات األمن من القبض 
عليه.. وحتول ذلك إىل مظاهرة غاضبة تهتف بسقوط احلكومة 

وتطالب باحلرية واستع نطاق املظاهرات ليشمل مدنًا جديدة.
18ديسمرب  يوم  يف  أي  املظاهرات،  تلك  اشتعال  من  يومني  بعد 
مع  تتعامل  األمن  قوات  تاركا  إيران  لزيارة  توجه شاوشيسكو 
قمع  يف  أسلحته  اجليش مبختلف  واشرتاك  بوحشية  املتظاهرين 
املقابر  وحفرت  الضحايا  من  العديد  وسقط  املظاهرات  تلك 

اجلماعية على عجل إلخفاء تلك اجلثث، وعاد شاوشيسكو من 
اخلارج ليعلن حالة الطوارئ يف البالد، وليعطي أوامره بضرورة 
وقف هذه املظاهرات مهما كان الثمن وطالب حكومته بعمل 
مظاهرة تأييد ووقف خيطب يف تلك املظاهرة املؤيدة، إال أنه ألول 
مرة يسمع اهلتافات اليت تطالب باستقالته وحماكمته، استدعى 
شاوشيسكو وزير دفاعه )فاسيلي ميليا( وأمره أن يقضي على 
الوزير  رد  وكان  املتظاهرين  مجيع  بقتل  ولو  املظاهرات  هذه 
مفحمًا حينما قال: ياسيدي إن اجليش ال يستطيع قتل 23ميلون 
هم عدد املتظاهرين وهم ايضا عدد سكان رومانيا فصاح فيه 
اخلائن  أيها  احلقيقي  وجهك  عن  لقد كشفت   : شاوشيسكو 

ووجه إليه ثالث رصاصات قاتلة.
على  اجليش  بتخلي  إيذانا  إال  الدفاع  وزير  مقتل  يكن  ول 
مقاومة املتظاهرين فحسب، بل باالنضمام إىل هؤالء املتظاهرين 
وازداد موقف شاوشيسكو سوءًا، خاصة بعد أن هامجته الدول 
اخلارجية ول يكن أمام شاوشيسكو سوى اهلرب كان بقصر 
الرئاسة جمموعة من األبواب السرية تؤدي إىل أنفاق حتت االرض 
اختفى شاوشيسكو وزوجته يف أحدى هذه االنفاق ومتكنا من 
الصعود فوق القصر حيث كانت الطائرة يف انتظارهما وطارا إىل 
مدينة )تريجوفست( على بعد حوالي 70كيلو مرتًا من العاصمة 
وكان شاوشيسكو قد أعد هناك مقرًا سريًا لإلقامة فيه يف 

حالة الطوارئ.
وما ان وصل شاوشيسكو وزوجته إىل هناك حتى وجدا قوات 
اجليش يف انتظارهما ووضعا رهن االعتقال وقدما إىل حماكمة 
احملكمة  ديسمرب حكمت  من  والعشرين  اخلامس  ويف  عاجلة 
عليهما باإلعدام واقتاد احلراس شاوشيسكو يف سيارة مصفحة 
إىل غرفة اإلعداد وقد ارتسمت عالمات الشرود على وجهه أما 
زوجته فقد انهارت متامًا وان كانت حتاو الظهور متماسكة، 
يف  احلكم  تنفيذ  ومت  جنود  ثالث  من  الرماة  فرقة  وتكونت 
شاوشيسكو وزوجته رميا بالرصاص وليسدل الستار على حياة 
شاوشيسكو وعائلته على فرتة كئيبة من تاريخ رومانيا وليتنفس 
الشعب الروماني نسيم احلرية بعد ظلم النظام االشرتاكي الذي 

ظل جامثا على صدرة بقيادة نيكوالي شاوشيسكو وأسرته 
املصدر / احداث تارخيية :1498

سقوط شاوشيسكو آخر طواغيت أوربا يف 
القرن العشرين)1989م(

alwelayh.com
67



مصطلحات عامة

التأثري على رأي الغري: العملية اليت تهدف إىل تعديل سلوك 
األفراد لضمهم إىل الصفوف املناهضة لنظام ما، وتستخدم هلذا 

الغرض األساليب السيكولوجية املختلفة.

العاملي حلقوق اإلنسان: وهو إعالن أصدرته األمم  اإلعالن 
10ديسمرب1948م  يف  العامة  للجمعية  اجتماع  أول  يف  املتحدة 
التصويت  عن  8دول  امتناع  مع  معارضة  دون  48دولة  مبوافقة 
ويشتمل اإلعالن على ثالثني مادة تؤصل حرية اإلنسان وكرامته 
وكذا  واحلقوق،  الكرامة  يف  مساواته  مع  املختلفة  وحقوقه 
واملدنية  والثقافية  واالجتماعية  واالقتصادية  السياسية  احلقوق 
والضمان االجتماعي وحق العمل وأوقات الفراغ والراحة والرعاية 

الصحية والتعليم وغريها من احلقوق واحلريات األساسية.

املالئم  املبتكر  والتعبري  اللماح  اإلدراك  البديهة:  سرعة 
للفكرة حبيث يثري الدهشة واالبتهاج على غري توقع، والكلمة 
يأتي  ثم  ومن  املعرفة،  يعين  قديم  إنكليزي  أصل  من  مشتقة 

تعريف الكلمة بأنها مسألة فهم وإدراك يف احملل األول.
عقليا  عرضا  البديهة  سرعة  نرى  بالفكاهة  املقارنة  وعند 
لالبتكار الذكي وسرعة اإلدراك بالقياس اىل الفكاهة اليت 
والقصور  الضعف  لنقاط  تناوهلا  العقلي يف  باالستيعاب  تتسم  ال 

واالفكار الغربية وأفعال الناس عموما. 
وتعتمد لالبتكار الذكي وسرعة اإلدراك بالقياس إىل الفكاهة 
اليت ال تتسم باالستيعاب العقلي يف تناوهلا لنقاط الضعف والقصور 

واألفكار الغربية وأفعال الناس عموما.
وتعتمد سرعة البديهة على حيوية التعبري ومالءمته أما الفكاهة 
فتنشأ عن املوقف أو االحداث وال تعتمد على حدة أو لباقة العتبري.

امليكرو فيلم، الفيلم الدقيق: فيلم يستخدم لتسجيل املستندات 
ويتم  واجملالت،  الصحف  أو  املؤلفات  من  املطبوعة،  أو  اخلطية 
فأخرى  صورة  أي  الفيلم،  من  منفردة  إطارات  على  تصويرها 
حبيث ميكن عرض هذه الصور فيما بعد، الواحدة تلو األخرى، 
بواسطة جهاز معني يعرف باسم القارئ الدقيق وهو جهاز يكرب 
الصورة اجملهرية، حتى تسهل قراءتها، وذلك لالطالع على هذه 

املستندات ومعرفة كل التفاصيل اليت وردت بها.
املصغرات  تتضمنها  اليت  الوثائق  تكبري  إعادة  ميكن  كما 

الفيلمية للحصول على نسخ طبق األصل عند احلاجة.
جمموعات  تصوير  يف  اليوم  األفالم  من  النوع  هذا  ويستعمل 
واملستندات  الوثائق  من  احملفوظات  وكافة  واجملالت  الصحف 
اليت تزدحم بها دور احملفوظات وحيقق األمان ضد الفقد والتلف.

والغربة  العزلة  مشاعر  إىل  يشري  مصطلح  وهو  االغرتاب: 
وانعدام القوة بني األفراد مما تظهر آثاره يف السلوك االنتخابي 
والصراعات يف اجملتمعات احمللية واحلركات املتطرفة والعنف 

والثورات واحلركة االجتماعية )أي عدم وجود أي ارتباط(

أهم املالمح املتميزة لوكالة 
األنباء كوسيلة لإلعالم..؟

اإلعالم  وسائل  مع  األنباء  وكاالت  نشاط  مقارنة  عند 
حنو  موجه  األنباء  وكاالت  نشاط  أن  جند  األخرى، 

معلومات آنية األهمية، ذات طبيعة إخبارية.
ويثبت التحليل بأن نشاط أي وكالة أنباء كربى يتناول 
تغطية األنباء بصورة عامة، مقرتنا يف الوقت نفسه بتفسري 
األحداث السياسية واالقتصادية الرئيسة، من جانب آخر، 
ال تتعامل وكالة األنباء باملواد اليت تشكل حجم الربامج 
الرتفيهية والتعليمية أو الفنية اليت تبثها اإلذاعة والتلفزيون 

أو املطبوعات على صفحات الصحف اليومية.
إعالم  وسيلة  منها  جيعل  األنباء  وكالة  عمل  وحمتوى 
للوسائل  بالنسبة  جدًا  ضيق  برنامج  ذات  اختصاصية 
يف  الرئيسي  نشاطها  يكمن  حال،  أية  وعلى  األخرى، 
ذلك اجلزء من برامج وسائل اإلعالم األكثر أهمية يف 
تشكيل رأي عام بصدد القضايا احلامسة حمليًا او عامليًا.
- مثة ظاهرة متميزة أخرى عند مقارنة عمل وكالة األنباء 
مع نشاط وسائل اإلعالم األخرى وهي، إن معظم انتاجها 
ال يصل مباشرة إىل اجلمهور وهي تعمل من خالل وساطة 
وسائل إعالم مجاهريية أخرى، عرب الصحافة، واإلذاعة، 
والتلفزيون واألفراد املشاهدين، والقراء واملستمعون ليسوا 
مشرتكني يف نشرة األنباء املربقة اليت توزع على شريط 
املباشرون  واملستهلكون  الكاتبة،  املربقة  اآللة  أنباء 
اجلماهريية  اإلعالم  وسائل  هي  األنباء  وكالة  إلنتاج 
األخرى- اإلذاعة، الصحافة والتلفزيون- اليت تقوم فيما 
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ملاذا يجب أن يكون لدينا أهداف؟
نأتي اآلن إىل السؤال املهم، وهو كيف ميكنين وضع أهداف لي يف احلياة، 

والتخطيط اجليد ملستقبلي.
دعونا أوال حندد ملاذا جيب أن يكون لدينا أهداف )أهمية األهداف(.

برنامج منظم ومتكامل ومتزن  املرء  1- للتحكم يف الذات: عندما يكون لدى 
لتحقيق أهدافه يف جوانب حياته املختلفة سيشعر أنه متحكم أكثر يف حياته 
ومصريه، ويكون لديه القوة كي يقوم باملبادرة يف كافة شؤون حياته، إن القوة 
اليت يستمدها الشخص الذي خطط ملستقبله عظيمة جدًا كما أنها تساعده على 
التغلب على العقبات املختلفة، حيث أنه قادر أكثر من غريه على رؤية ما خفي 
من األمور فرؤيته هلدفه تتيح له مقدرة إضافية من الثبات والصالبة يف مواجهة 
مشكالت وعقبات احلياة، وجتعل من صعوبات احلياة متعة، فما أمجل احلياة 

أن تنجز ما اتفق على كونه مستحيال كما قال أرسطو.
أن  وستجد  إال  وتضع خطتك  أهدافك،  أن تكتب  فبمجرد  بالنفس:  الثقة   -2
ثقتك بنفسك قد تزايدت بشكل كبري، تتزايد هذه الثقة بزيادة حتكمك يف 
حياتك وحتقيقك ألهدافك، ستدفعك هذه الثقة إىل مزيد من التقدم والرقي، 

حيث أنها تؤهلك لتحقيق نتائج مبهرة ورائعة.
والواثق من نفسه ال يستطيع خملوق إيقافه أو حتويله عن قبلة النجاح الذي ميم 
إيقاف من حياول هدمه وعرقلة مسرية،  إنه قوي يف  بوصلة طموحه،  شطرها 
الكرة  لك  أحرك  وسوف  السليم  موقعي  لي  أرمخيدس)حدد  يقول  وهو كما 

األرضية(.
3- رقي الذات: تتوقف قيمة املرء منا على ما حققه يف حياته من إجنازات وأهداف، 

وبانتهاء اهلدف يرتقي الواحد منا خطوة أخرى يف سلم الرقي والتميز.
إن حتقيق األهداف خيلق نوعا من احرتام املرء لذاته وتقديره هلا، وتدفعه إىل 
الثقة فيها واإلميان الكامل بقدراتها، وسيجد املرء نفسه رويدا رويدا ومع توالي 

اإلجنازات رقي ذاته.
تثري بداخلك احلماسة كي ختطط أكثر،  تواجهك  اليت  العقبات  أن  وستجد 
وتفكر بذهن أكثر تفتحا ووعيا، مما يساعدك على اتساع مداركك وتفتح 

تفكريك.
4- إدارة الوقت: عندما حتدد أهدافك، ستجد نفسك مضطرًا إىل تنظيم أولياتك 
وإدارة وقتك بشكل سليم بعيدا عن هدر الدقائق والثواني، وقتل حياتك يف عمل 

ما ال طائل من وراءه
أقوى  أصبح  تركيزك  أن  ستجد  أهدافك  لتحقيق  زمنيا  إطارا  تضع  وعندما 
وقابلية اخلضوع ملضيعات الوقت صارت ضعيفة وستجد أن إدارة الوقت وحتديد 
اهلدف صارا وجهان لعملة واحدة ومعادلة ال ميكن فصلها من معادالت النجاح.

5- استمتع حبياتك: عدم وجود خطة يف حياتك جيعلك تعيش احلياة وكأنها 
حالة طوارئ، فكل شيء متداخل ومضطرب على العكس من ذلك فوجود خطة 
منظمة ومتوازنة حلياتك سيجعلك أكثر تركيزا على طريقة معيشتك وستجد 
أن هناك طاقة هائلة ونشطة بداخلك على الدوام تدفعك إىل االستمتاع الدائم 
ونشوة  األهداف  حتقيق  يف  تكمن  )السعادة  فلت  روز  قال  أو كما  حبياتك، 

اجلهود االبتكارية(.                          املصدر / سيطر على حياتك : 25

بإيصال اإلنتاج  بعد وفقًا ألنتقاءآتها اخلاصة، 
إىل اجلمهور العام، وتقوم نشرات األنباء املربقة 

للوكاالت بدور )صحافة الصحفيني(.
- وهكذا تقوم وكالة األنباء يف جممل نظام 
واملموَّن  اإلختصاصي  بدور  اإلعالم  وسائل 
األهمية  اآلنية  اإلخبارية  للمعلومات  الرئيسي 
وخلفياتها، وأغلبية األخبار اليت ميكن العثور 
عليها يف الصحف أو يف نشرات األخبار مأخوذة 
لوكاالت  املربقة  اخلدمات  إىل  مستندة  أو 

األنباء.
- تساعد وكاالت األنباء على القيام ال بدور 
املنتج الرئيسي للمعلومات اإلخبارية  وحسب، 
معلومات  إىل  بالنسبة  أيضًا  الوسيط  بدور  بل 
سبيل  على  آخرون،  باألصل  ينتجها  إخبارية 
وسائل  بتجهيز  األنباء  وكاالت  تقوم  املثال 
مصادر  من  جممعة  بأخبار  األخرى  اإلعالم 
يف  أذيع  جدًا  هام  تصريح  كاقتباس  أخرى، 
الراديو مثال، أو مقابلة تلفزيونية هامة للغاية، 
صحيفة  نشرته  سياسي  تعليق  اقتباس  أو 
وكالة  يف  امليزة  هذه  وتدعم  كربى  يومية 
األنباء إىل حد كبري حقيقة هي أن وكاالت 
طريق  عن  األحداث  تغطي  ال  الكربى  األنباء 
كبري  حد  إىل  تعتمد  وهي  اخلاص  كادرها 
ما  تقتبس  ووطنية  أنباء حملية  وكاالت  على 

تنشره الصحافة احمللية وغري ذلك 

املصدر/ مائة سؤال عن الصحافة :74
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تعترب العادات الغذائية غري السليمة اليت ميارسها اإلنسان 
)الكرش(  ظهور  عن  األول  املسؤول  اليومية  حياته  يف 

الذي يشوه قوام ورشاقة الرجل واملرأة أيضًا..
كما أن الغالبية العظمى من النساء يف قلق دائم بالنسبة 
ألوزانهن، والنساء عمومًا يركزن على املشكلة العامة 

وهي بروز البطن.
إن بطن املرأة مرن ويعترب أكثر منطقة حساسة يف اجلسم 
ومبعث القلق بالنسبة للتغريات غري املقبولة اليت تؤثر يف 
السيكولوجية  للعملية  نتيجة  هو  القلق  وهذا  قوامها، 

اليت تدور داخلها. 
بوظائف  مرتبط  املتمدد  البطن  فإن  الوقت  معظم  يف 
فإن  قبل  من  ذكرنا  كما  وبالطبع  التناسلي،  اجلهاز 
النفجار  معرضة  تكون  الشهرية  الدورة  قبل  املرأة 
أكثر  يكون  ذلك  أن  رغم  ولكن  بداخلها،  السوائل 
ظهورًا يف الرجلني ومنطقة احلوض فإن انفجار السوائل 
يتوزع إىل حد ما حول اجلسم، وبالعكس فإن التوزيع 
احلوض  حول  هو  اجلسم  لدهنيات  األنثوي  املثالي 
والفخذين وله وظيفة عضوية لضمان متكن املرأة من 
ختزين الطاقة حني تستطيع أن تقوم برضاعة طفلها يف 
فرتات نقص الطعام...إال أن احتجاز السائل ال يعترب سببا 

كافيا لظهور البطن املتمدد بصفة دائمة.
املزمنة  االنتفاخ فما هو إال عالمة ملشاكل اهلضم  أما 

املرتبطة بالعادات الغذائية السيئة.
والنقطة اليت أحاول إبرازها هي أنه عندما يتسلل أحد 
هذه األعراض فذلك غالبًا يرجع إىل تناول جمموعة من 
الناس ال تظهر  بالنسبة ملعظم  املتجانسة،  األطعمة غري 
املشاكل يف صورة  عوارض مفاجئة وحادة ألن اجلسم 

تناول  يف  ا�فراط  سببها  يكو�  منة  الس� حا�ت  ��لب 
الا�ت  �ما  والر�ة��   النشاط  قلة  مع  الط�ا� 
املر�ية� �ي النا�ة عن و�ود �ل� �رموني� ف� ت�يد 

نسبتها على ���

السكر  مري�  على  �ب  الفوا��  من  �نوا�  �سة 
وال�نب�  البلح�  و�ي:  تناو�ا  وتقلي�  منها�  الذر 

والت�� واملا�و� واملو��

للسمنة  قابليت�  �ادت  ال�مر  يف  ا�نسا�  تقد�  �لما 
ن�را لدو� ب�ء ل�ملية �ثي� الغذاء� و�لما �ادت 
ي�يد   ��  �� فمع  ا�سم�  و��  �اد  الم�  مرات 
لتلبية متطلبات  املر�ة حوالي �-� �جم و�لك  و�� 
الم� والر�اعة� و�ث� من النساء �تف�ن بهذ� 

ال�يادة حتى ب�د الو�دة وا�نتهاء من الر�اعة�

فر�اة  است�مال  ��ناء  اللثة  من  بسي�  ن�ي�  حدو� 
ا�سنا� ع�مة �بية � ينبغي إ�ما�ا� �نها قد تش� 
إ� و�ود مر� باللثة يهدد س�مة ا�سنا� ولنتذ�ر 

دائما �� ا�سنا� الطبي�ية � �كن ت�وي�ها�

 �� متقاربة��  ف�ات  على  املتكرر  الشديد  الصدا� 
الوا�ح السبب املصحو� بتقيؤ �و �ثيا� م�ع� لدر�ة 
قد توق� من النو� الذي � يستجيب لل��� �سكنات 
ا�� ال�ادية� ف�ن� �دا� �� عادي بالت��يد و�ب 

عد� ا��مال يف حب� �سباب��

ب�حد�  ب��للة  املصحو�  الدوار  من  نوبات  حدو� 
إ�  يش�  ا��را�  ب�حد  وتنمي�   ��� �و  ال�ين� 
ويستدعي  املخية  الدموية  بالدورة  ا�طرا�  حدو� 

سرعة استشارة الطبيب�

دواء  �ي  من  الفور  على  تتخل�   �� على  إحر� 
است�مال�  �حتمال  ��حيت�  مدة  انتهت  �ن�لك 
�سيمة  ��رار  يف  يتسبب  قد  �ا  ا�ط�  �ريق  عن 

با�سم�

إ�ا �نت �ن يصابو� حبرو� الشمس� �و با�طبا� 
ا�لد بسهولة بسبب الت�ر� املبا�ر ���ة الشمس 
فتجنب  ا�لد  بسر�ا�  ل��ابة  قابلية  ��ثر  ف�نت 

بالتالي الت�ر� ���ة الشمس لف�ات �ويلة�

أسباب 
Uالسمنة

احلذر 
من هذه 
الفواكه

نصائح طبية

السمنة 
والعمر

نزيف
 اللثة 

عالمات 
الصداع 
املخيف

صحة
 خمك

أدوية 
íل†
 منها

احرتس 
يف هذه 
احلالة
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له القدرة على تفادي هذه املشكالت ولكن ذلك ال يعين حدوث 
أي شيء متناقض ألن الضرر سيقع ويعلن عن قدومه يف اليوم 
يعانون  األشخاص  فبعض  مستقرة  عوارض  أي  السابق حلدوث 
بشدة من االنتفاخ عند أكل الفاكهة بعد الوجبة وبالطبع فإن 
هؤالء األشخاص يكون لديهم حافز لإلقالع عن هذه العادة بعد 
ذلك، أما إذا كنت ال تتعرض ملثل هذه األعراض فليس هناك 

سبب لإلقالع عن عاداتك الغذائية املعقولة.
أما إذا كنت تعاني حاليًا من االنتفاخ يف البطن فأحد أسباب 
ذلك هو التعود على إنهاء الوجبة بتناول الفاكهة ونشري إىل أن 
الفاكهة تتحول يف اجلسم بسرعة ويتم هضمها خالل عشرين 
دقيقة وبعد فرتة قصرية من هضمها تكون قد وصلت األمعاء 
الدقيقة حيث ُتستوعب، وهناك ميتص اجلسم الفيتامينات اليت 

حتتويها الفاكهة. 
وكما رأينا فإنك إذا تناولت الفاكهة يف الوجبة فالعملية ستتعقد 
حيث تنتظر الفاكهة دورها ساكنة حتى تأتي دورتها يف األمعاء 
الدقيقة، واملشكلة هي أن الفاكهة بطبعها ليست صبورة بل 
تفتقر لقدرة التحمل وعندما حتاصر يف عنق الزجاجة اهلضمي 
بداًل من االنتظار لدورها وهي راضية تبدأ يف إظهار وجودها غري 
املرغوب فيه وتشيع االضطراب حيث أنها أواًل تقلل من كمية 
اإلنزيم املتوسط لدرجة التدمري وهو الذي حنتاج إليه يف أوقات 
كثرية وبشدة حلسن هضم األطعمة األخرى املتجهة اىل املعدة 
ويف مسارها املمهد التالي للجزء الثاني من القناة اهلضمية كما 

أن انتاج االنزيم األساسي للتحول الغذائي للحوم سيختل.
العصري  ويكتسب  الفاكهة  من  القشرة  تنتزع  عندما  وأخريًا 
نسبة كبرية من احلموضة تتمركز خاصة عند إضافة السكر 
لذلك ال أنصحك وال أشجعك على تناول عصري الفاكهة حتى 
الفاكهة  مثل  الفاكهة  وعصري  املنزل  يف  بعصرها  قمت  لو 

أثناء  ُيشرب معها  التأثري على األطعمة األخرى عندما  له نفس 
الوجبة فإنه - أي عصري- يزعج القناة اهلضمية الحتوائه على 
احلامض، فاحلموضة كذلك تدمر الفيتامينات مثلها مثل اخلل، 
ولذلك تناول أقل القليل من عصري الفاكهة وإذا اضطررت لذلك 

فأضف بعض املاء إليه وسكرًا صناعيًا للتحلية.
نقاط عملية لتجنب ظهور الكرش 

1- ال تأكل الفاكهة إال على معدة خاوية.
2- ال ختلط بني الربوتني والدهنيات والكربوهيدرات.

3- امتنع عن املشروبات الغازية.
4- مارس بعض متارين للبطن حتى تقوي عضالتك )وذلك ملدة 

ربع ساعة يوميًا(.
5- جتنب اإلمساك بتناول اخلبز بنخالته أي احملتوي على الردة 

وكذلك تناول الكثري من الغذاء احملتوي على ألياف.
6- وأخريًا من أفضل األشياء املواظبة على أداء الصلوات والسنن 
أفضل  فهي  العبادة  ولذة  واالسرتخاء  باملتعة  والشعور  والنوافل 
رياضة روحية ونفسية، ونشري إىل أن بعض أنواع االنتفاخ اليت 
يسببها ابتالع اهلواء قد يكون عاماًل نفسيًا، ولذلك فاالسرتخاء 
سيفيدك الستعادة بطنك الطبيعي بدون الكرش  وبالتالي فإن 
بوصول  الشاملة  الفوضى  ستعرتيها  للمعدة  الكاملة  احملتويات 
الفاكهة املفاجئ وتكون النتيجة هي أن عملية اهلضم تصبح 

بطيئة عمومًا مع وقوع هذه العواقب:
فالتغريات  املعدة  يف  واللحوم  النشويات  هضم  كفاءة  عدم   -
الكيميائية يف هذه املرحلة تكون غري مكتملة مما جيعل من 

عملية اهلضم يف املرحلة القادمة شيئًا مستحياًل.
بسرعة  املعدة  من  املرور  إىل  بطبيعتها حتتاج  وهي  الفاكهة   -
حتتاج  اليت  األطعمة  باقي  مع  هناك  حماصرة  نفسها  وستجد 
تتعرض  الرطب  الدافئ  الوضع  هذا  ويف  اهلضم،  يف  بطء  اىل 
الفاكهة لتغريات، فهي تتخمر ألنها حتتوي على الكربوهيدرات 
اليت بسرعة تتحول اىل كحول، وهناك أمثلة نوردها ألشخاص 
كانوا يأكلون الفاكهة بشراهة حتى أصبحوا ضحايا ملرض 
التهاب الكبد مع أنهم ل يذوقوا اخلمر يف حياتهم، ولكن يف 
األمعاء الدقيقة ميكن أن حيدث أسوأ شيء حيث أن الوارد من 
الطعام ال يتوافق مع املوجود فاللحوم تكون غري كاملة اهلضم 

يف املعدة مقابل الفاكهة املتحولة عن طريق التخمري.
واألمعاء الدقيقة تفاجأ عندما تواجه هذا الكم من األطعمة غري 
املطلوبة فتبطئ عملية اهلضم ومرة أخرى تصاب األمعاء الدقيقة 

باالضطرابات وتصبح حساسة وبالتدريج تبدأ يف التمدد.
إن اضطراب عملية اهلضم تتطلب من األمعاء الدقيقة أن تضاعف 
من عملها ألنها ستستقبل مواد ل ُتهضم بعد وتلجأ إلجراءات 
استثنائية أساسًا لتدمري الباقي من األكل عن طريق التخمري أو 

التحليل حسب طبيعة الطعام نفسه.
إن احلاجة هلذه اإلجراءات الفجائية ملرات عدة ولفرتات طويلة 
تؤدي إىل اضطراب مزمن يف األمعاء الغليظة حيث أن وظيفتها 

الطبيعية تتعرض للتخريب باستمرار.
املصدر / التخسيس والنصائح الغذائية: 129
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فساد مستشري
توجها  يف البداية اىل نقابة الصيادلة يف حمافظة النجف االشرف 
حيث التقينا بنقيبها  الدكتور حامد  محزة العلياوي فحدثنا 
وتنفيذها  عليها  للسيطرة  عوامل  التسعرية حتتاج عدة   : قائاًل 
ومنها السيطرة على املنافذ الربية والبحرية واجلوية وهذا اشبه 

باملستحيل لعدم وجود حكومة قوية والفساد املستشري.
ويضيف نقيب الصيادلة يف النجف حامد محزة العلياوي فيقول 
اليات  لوجود  الصحة  وزارة  يف  التسجيل  إجراءات  وتسهيل   :

مل يكن ال∆الء واجلشع يف سو– االدوية جديد العهد يف العرا– بل 
رافق اغلب األنظمة واحلكومات واىل يومنا هذا.

هناك نفوس ضعيفة ترقí على آالم  املرضى وتعمق اجلروح بدل 
يعانيه  ما  أسباب  اهم  احد  هو  والتهاون  الرقابة  وغياب  التÒامها 
املواطن العراقي اليوم من غالء واختالف تسعرة الدواء من صيدلية 
الخرÓ وهلذا اعددنا حتقيقًا صحفيًا عن تسعرة الدواء واختالفها 

Óمن صيدلية الخر
وما جيب ان تتخذه اجلهات املعنية للقضاء على هذه التسعرة.

فوضى الـــــدواء
بني غياب القانون وجشع االسواق

حتقيق U امر كريم 
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معقدة لتطبيق التعليمات  وروتني حكومي وتدخالت والضغوط 
على الوزارة.

االدوية  لفحص  واحد  مركز  وجود  ان  محزة  حامد  ويؤكد 
يف العراق أي حنتاج اىل اكمال فتح مركز البصرة والنجف 
الرقابة  مركز  مع  كردستان  فحص  مركز  مع  ليكونوا 
والبحوث الدوائية احلالي يف بغداد بذلك ميكن تسهيل فحص 

كل االدوية الداخلة اىل العراق.
ويشري نقيب الصيادلة الدكتور حامد محزة اىل وجود تدخالت 
حزبية داخلية ودولية إقليمية للسيطرة على جتارة االدوية ووجود 

تسعرية وتطبيق القانون سيحد من منافعها التجارية.

تطبيق القانون
وينوه الدكتور حامد محزة اىل ان املسؤول األول عن التسعرية 
الدوائية هو وزارة الصحة وحسب املادة 49 من قانون رقم 40 

لسنة 1970.
واليت نصت املادة 49 اىل :

1. تشكل جلنة يف الوزارة باسم جلنة تسعري االدوية من مخسة 
أعضاء  اثنان منهم خيتارها الوزير من كبار األطباء والصيادلة 
لألدوية  العامة  واملؤسسة  النقابة  من  كل  وخيتار  واملوظفني 

والشركة العامة لصناعة االدوية يف سامراء عضوًا واحدًا.
االدوية  أسعار  لتحديد  األسس  بوضع  اللجنة  تقوم   .2
واملستحضرات الطبية املستوردة واملصنوعة حمليا وفق جداول 

تضعها هلذا الغرض.
3. على كل من املستورد ومدير مصنع االدوية ان سعر البيع 
باملفرد على كل دواء يستورده او ينتجه وفقًا لتعليمات يصدرها 

الوزير.
4. على املدير ان يبيع االدوية واملستحضرات الطبية باألسعار 

احملددة.

سعر مكتوب
وعن هل يوجد اتفاق بني أصحاب مذاخر االدوية والصيدليات 
اكد الدكتور حامد محزة العلياوي قائاًل : ال يوجد ولو كان 
املذاخر   استطاع أصحاب  ملا  الدواء  هناك سعر مكتوب على 
او املكاتب العلمية او الصيدليات التالعب يف القانون هو من 

حيكم املخالف بشرط تطبيقه بالصورة الصحيحة.
ان تكون  ان احلل هو  الصيادلة  نقيب  ويضيف حامد محزة 
وتسهيل  احلدودية  املنافذ  وضبط  خالصة  وطنية  إرادة  هناك 
إجراءات التسجيل وفتح مراكز لفحص االدوية ومنع التدخالت 

احلزبية واإلقليمية بامللف الدوائي.

فوضى البلد
وينوه الدكتور حامد فيقول: ان موضوع تسعرية االدوية حيول 
للمواطن  املواجه  األخري  املنفذ  النها  الصيدليات  ضد  اعالميًا 
واحلقيقة ان الصيدليات أصبحت فقط وجه لتصريف االدوية 
حلساب التجار والكبار او املتحكمني بسوق االدوية والسبب 
هو الفوضى اليت تعم البلد حاليًا فحال كل القطاعات حاليًا 
للدوالر  الصرف  سعر  رفع  مسألة  هو  سعرها  ضاعف  والذي 

بالوقت احلالي.

ويسرتسل لنا الدكتور حامد محزة نقيب صيادلة النجف قائاًل 
: لو كان ان هناك سعر على غالف للدواء النتهى كل هذا 

وانتهى التأويل وانتهى دخول االدوية املهربة للعراق.
فيها  حيث  االشرف  النجف  حمافظة  احياء  احد  يف  جتولنا 
أصحاب  بعض  مع  فألتقينا  الطبية  والعيادات  الصيدليات 
الصيدليات ملعرفة السبب احلقيقي وراء اختالف تسعرية الدواء 

من صيدلية الخرى:
للدواء  موحدة  توجد  ال  )صيدالنية(:  البديري  ايناس  تقول 
تسعر  صيدلية  بكل  دفع  مما  تسعر  ل  الدولة  هو  والسبب 
حسب السوق وان الدواء يسحب من املذاخر بسعر ويضاف له 
سعر ربح الصيدلية وهذه النسبة غري حمددة من الوزارة ممكن 

يضيف أصحاب الصيدلية نسبة 25% او %40 .
امحد عويف ) صيدالني ( يقول : ان احد أسباب اختالف تسعرية 
وهذه  اجلوار  دول  مواد عن طريق  وتدخل  التهريب  هو  الدواء 
املواد املنشأ غري رصني عندما يدخل تهريب من الكمارك سعرة 

اقل.
فيما يؤكد لنا الدكتور امين حممد )صيدالني( : كل مذخر 
تفرق يف  األسعار  االخر وختفيض  للدواء ختتلف عن  تسعريته 
تدخل  ادوية  وهناك  املزمنة  االمراض  ادوية  وخاصة  السعر 
النها  ارخص  سعرها  يصبح  تهريب  للبلد  رمسية  غري  بصورة 

بدون كمرك ومواد مغشوشة. 
اخر  سبب  هناك  فيقول  حممد  امين  الدكتور  لنا  ويسرتسل 
الرتفاع تسعرية الدواء هو جشع بعض أصحاب الصيدليات من 

أصحاب النفوس الضعيفة 
واحلل األفضل هو عمل وصفة مطبوعة للدواء حتل املشكلة 

لكنها خارج اإلرادة.
تقول ) ن . أ ( صيدالنية ايضًا : السبب األول وزارة الصحة اليت 

ل تقر قانون لتسعرية الدواء وتدخالت حزبية يف ملف الدواء.
االدوية  ومذاخر  ضعيفة  نفوس  وجود   ) أ   . )ن  لنا  وتسرتسل 
الرئيسية تابعة الحزاب هي من تسعر الدواء وهذا يشمل مذاخر 
احملافظات ايضًا والتسعرية ختتلف من مذخر اىل اخر واهلدف 

هو الربح املالي.
ان اهم سبب يف   : الدين قائاًل  الدكتور امحد حميي  حدثنا 
تسعرية الدواء هو وزارة الصحة الن هي املسؤولة عن املركز 
عن ادخال االدوية وتسعرياتها فضاًل عن اتفاق املكاتب العلمية 

مع املذاخر.
ويسرتسل لنا الدكتور امحد حميي الدين فيقول : واملفروض 
وزارة الصحة تقر قانون لتسعرية الدواء املوحد من الشمال اىل 
سعر صرف  بارتفاع  يتأثر  ال  العراقي كي  وبالدينار  اجلنوب 

الدوالر.
املوحدة  التسعرية  قانون  إقرار  يف  اإلسراع  الصحة  وزارة  على 
من  االدوية  تسعرية  اختالف  على  للقضاء  العراق  يف  لألدوية 
صيدلية اىل أخرى واليت ارهقت كاهل املواطن الفقري وخاصة 
السرطانية  كاألمراض  واملستعصية  املزمنة  االمراض  ادوية 
والثالسيميا وكتابة سعر االدوية على غالفها من قبل اجلهات 
الصيدليات  وغلق  انذار  مع  العراقية  الصحة  وزارة  يف  املعنية 

املخالفة من قبل مفارز االمن الوطين.
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مقام النبي يونس ومسجد الحمراء

تراث النجف ومنصات التواصل

بني النجف وغديــر خم 
فرحــــــــة عيد

إعداد:

أرشد رؤوف قسام



مقام النبي يونس
ومسجد الحمراء

تق�  �م فج�ة  وعلى �ورنيش� )�ما يسمى(  الكوفة  ا� �انب ��  �� �شي  عندما ي�جبك 
مت�م� النهر ل��ة من ال�من فما �� تلتفت حتى ت�ح� مقاما مهيبا �اربا يف القد� د�ورا ر�م 
مشيدات� الديثة� إن� يا سادة مقا� الن� يونس )علي� الس��( ومسجد المراء يف الكوفة ال�لوية 
املقدسة وبالقر� من �فا� �طها ا�الد� ول�� الكث� منا � ي�ر� عن� �ي�ا إ� ا�� فق�� فما 
�� يكو� �مام� حتى ت��ذ� قدما� ليد�� �ذا املقا� الطا�ر ويصلي يف مسجد� �ا��ا ومبته� ا� 
رب� �� وع� �م يق� يف املقا� ليستح�ر قصة الن� يونس )علي� الس��( و�ي� سار ب� الوت 
و�و يف �وف� مستكم� ل�لمات ��� فينادي رب� �شو� وتوبة وإقرار واع�ا� ب�� ا� � إل� إ� �و 
وحد� و�ن� �ا� من ال�امل� فيستجيب الر� الرحيم لنداء عبد� ونبي� يونس فيقذف� الوت ا� 

�ا�� البحر وينجي� ��
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يف  ما  وأمجل  املكان 
مزدانة  أنها  احلدائق  تلك 
والنخيل  اجلميلة  بالزهور 
الداخل  ويشاهد  الباسقات 
باجتاه املسجد وجود لوحة 
قبالة  املسجد  جدار  على 
من  اللوحة  وهذه  الداخل 
الكاشي الكربالئي خط 

عليها :ــ
ومقام  احلمراء  مسجد 
النيب يونس )عليه السالم(

التارخيية  املساجد  أحد 
وأحد  القدمية  واآلثارية 
اليت شيدت  املساجد  أقدم 
وكان  الكوفة  مدينة  يف 
أمري  خالفة  زمن  معروفا 
السالم( علي)عليه  املؤمنني 

مهدي  السيد  ويقول 
فلك  كتابه  يف  القزويين 
احلمراء  مسجد  :ـ  النجاة 
يعرف  مما  الكوفة  يف  يقع  يونس  النيب  ومقام 

باملسجد املعظم .
الكوفة  فضل  كتابه  يف  املشهدي  ويقول 
بظهر  متى  بن  يونس  ) مسجد  ومساجدها ص17 
أمري  اإلمام  أن  األخبار  ورد يف  وما حوله  السبخة 
بقاع  أربع  ضمن  وعده  فيه  صلى  عليًا  املؤمنني 

مقدسة يف الكوفة(
ويقول الشيخ حرز الدين يف كتابه مراقد املعارف 
املساجد  أحد  احلمراء  مسجد   : ص380:  ج2 
مبسجد  ويعرف  الكوفة  يف  املباركة  اخلمسة 
كتابه  يف  الطرحيي  ويقول  يونس(  النيب  ومقام 
مسجد   : ص138  الكوفة  يف  املقدسة  العتبات 
الليالي  تذهب  ال  بستان  موضع  يف  ويقع  احلمراء 

واأليام حتى تنبع منه عني تنطق املاء حواليه.
اجلدارية  اللوحة  هذه  يف  مكتوب  ما  نص  وهذا 
على املسجد قبالة املقام .  وعلى ما يبدو من البناء 
إعمار  شهد محلة  قد  واملسجد  املقام  أن  اجلديد 
واسعة وكبرية بعد فرتة طويلة من االندثار وتوقف 
العمل فيه إىل أن اكتمل تشييده ليظهر بهذه احللة 
القشيبة . ومن أشهر سدنة أملقام هو السيد إدريس 
أبن السيد حممد العوادي وبعده ولده السيد جودة 
قد  أقول  أن  إال  لي  يبقى  وال  تعاىل،  اهلل  رمحهم 
الدموع وحيدوها  بعيون رقرقت فيها  املقام  ودعت 
األمل بأن تكون زيارتي القادمة مع أعداد غفرية 
الزيارة وقد منعتهم  الزائرين واملتعطشني هلذه  من 
طال  الذي  كورونا  وباء  حيث  الصحية  الظروف 
من  حبق  أنت  إال  إله  ال  فيا  األرض  يف  مكوثه 
ناجاك وهو يف بطن احلوت ارفع هذا الوباء والبالء 
عنا وعن بالد املسلمني مجيعا إنك أرحم الرامحني 

والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته.

متسائال  املرء  يتأمل  وهنا   
هذه املرة )كيف جاء النيب 
يونس اىل هنا حيث الكوفة 
؟(... فتتالشى حريته سريعا 
بعض  يستذكر  عندما 
بأن  تقول  اليت  املرويات 
النيب يونس عندما سار به 
اىل  به  وصل  وقد  احلوت 
بأمر  وقذفه  البحر األمحر 
فبعدها  سواحله  على  اهلل 
وقرر  يونس  النيب  اسرتاح 
العودة لوطنه يف بالد الشام 
اجلزيرة  فقطع  وفلسطني 
فمر  العراق  ودخل  العربية 
قدميا  الكوفة  بأرض 
بعد  متصر  ل  وكانت 
كثريا  وتعبد  فيها  فأقام 
ألن  قيامه  مكان  وعلم 
األنبياء  الكوفة هي أرض 
كما شاء اهلل ... ثم توجه 

بعدها النيب يونس )عليه السالم( إىل الشام وما أن 
وصل نينوى العراق أي املوصل حتى أقام فيها يدعو 
الناس ليعبدوا اهلل الواحد القهار ... وهذا ما يدل 
على ارتباط اسم النيب يونس )عليه السالم( بنينوى 
حسب ما تذكر املرويات التارخيية، فهناك اليوم 
باسم  يسمى  قرب  وحتى  واسع  ومقام  جامع كبري 
النيب يونس )عليه السالم( يف املوصل، وقد يكون 
ذكر مقام النيب يونس )عليه السالم( يذهب بفكر 
البعض اىل مواقع عديدة وقد أخذت نفس املسمى 
ومنها يف بعض املدن العراقية وأخرى خارج العراق 
فلسطني...  مدينة اخلليل يف  والقرب يف  املقام  مثل 
أما قصة مسجد احلمراء الذي جياور مقام النيب 
يونس )عليه السالم( يف الكوفة حتى يعترب املسجد 
واملقام مكمال لبعضهما البعض فتقول الروايات أنه 
قد بين من قبل ساكين املنطقة الذين حولوا املقام 
منذ متصري الكوفة وهم احلمر أقوام أعجمية من 
غري العرب الذين سكنوا الكوفة يف ذلك الزمان 
وبشرتهم مشربة حبمرة فسموا بهذا االسم وكان 
املسجد بهذه التسمية .. وصف املقام الشريف فهو 
عبارة عن قاعة دائرية تعلوها قبة قشيبة ويف الوسط 
الدائرية  بالقاعة  شباك دائري ميثل املقام ويتصل 
مدخالن مستطيالن أحدهما يكون للرجال وآخر 
السماء  تعانقان  منارتان  منهما  كال  يعلو  للنساء 
وهو  املسجد  قاعة  املقام  ظهر  ويف  ومسوا  علوا 
يقابلك  املسجد  تدخل  وعندما  الشكل  مستطيل 
احملراب املهيب ويف وسط قاعة املسجد تعلو القبة 
من الداخل وهي مزينة بالفسيفساء واملرايا وبهيئة 
مجيلة جدا والداخل للمسجد يشعر خبشوع املكان 
وهيبته ... كما أن الداخل للمقام يشعر بالراحة 
واألمان حيث تتوزع احلدائق الصغرية يف فضاءات 

كان��ت النج��ف األش��رف 
املدين��ة اجملاه��دة البطلة 
السباق�������ة يف رف��ض 
الظل��م واالس��تبداد ويف 
كل زم��ان هل��ا وقفته��ا 
فعلماؤه��ا  املشرف������ة 
ورجاهل��ا ب��وازع الدي��ن 
ورف��ض  الوط��ن  وح��ب 
مواق��ف  هل��م  الباط��ل 

متج��ددة..
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تراث النجف ومنصات التواصل
بالنسبة هلم لذلك شهد )الواتس آب( إنشاء صفحات 
ال تعرب عن أفراد، ولكنها ُتعربِّ عن جتمعات تتشارك 

اهتمامات أو مصاحل معينة، مثل:
مواقع أو صفحات ختص تراث النجف األشرف وتارخيها 
وآثارها  وهي  تعمل على فتح قناة للتواصل والتبادل 
التجمع  هذا  أفراد  بني  والتعاون  واملعريف  الفكري 
عرب وسيلة التواصل االفرتاضي هذه وقد حققت فعال 
والتواصل فمثال موقع  الفكر  جناحات على مستوى 
تراث النجف على )الواتس آب( يضم أساتذة وباحثني  
وإعالميني وغريهم كلهم  أعمال  ورجال  دين  ورجال 
عليه  واحلفاظ  عشقه  بل  الرتاث  حب  على  جيتمعون 
وهم يتواصلون من خالهلا مع بعضهم ويتذاكرون أهم 
طول  على  النجف  رموز  وكذلك  القدمية  األحداث 
ألبناء  خري  هو  ما  ليقدموا  والناصع  احلافل  تارخيها 
املدينة من اجليل اجلديد وهو ما أتاح فرصة  جيدة 
للتفاعل والتواصل ليسهم يف خلق حتوالت إجيابية يف 
ُتشري  ، كما  احلياتية  األصعدة  وعلى كل  اجملتمع 
نظريات التغري االجتماعي والثقايف مبخرجات وسائل 
اإلعالم، والبعد التفاعلي اخلاص بتمثيل أبناء اجملتمع 
يف وسائل اإلعالم وكذلك النقاشات اليت تدور بينهم 
ويف مجيع  اجملتمع  حاالت  إجيابيا يف  يؤثر  قد  الذي 

األبعاد . 
العامة،  القضايا  حول  اجملتمعي  النقاش  تعزيز  إن 
وتعزيز نوٍع من العالقة التفاعلية القائمة على النقاش 
باجملتمع  الفرد  عالقة  حتويل  على  عملت  واحلوار، 
فاعٍل  إىل  سليب  متلقٍّ  جمرد  من  له  العام  واحمليط 
الرؤى  أهمية  فيها  تعلو  عامة  أجواء  داخل  إجيابي 
العميقة للناس وأهمية استقطاب الشباب  يف التواصل 
مع تلك اجملاميع وخصوصا أن هذه الفئة قد هجرت 

وسائل اإلعالم التقليدية إىل وريثتها الرقمية.

يشكل موقع التواصل االجتماعي »الواتس آب« منصة 
إلكرتونية رائجة بني أبناء مدينة النجف األشرف على 
يف  عديدة  تأثريات  خلف  الذي  األمر  التحديد،  وجه 

جمتمع هذه املدينة. 
اإلعالم  بدور  مرتبًطا  بدا  التأثريات  هذه  بعض 
فضاءات  عرب  عام  رأي  تشكيل  يف  اإللكرتوني 
اجتماعية افرتاضية تناقش قضايا الواقع، فيما ارتبط 
ذاته،  النجفي  اجملتمع  خبصوصيات  اآلخر  بعضها 
ومنظومته القيمية اليت يتمسك اجلميع باحلفاظ على 

ثوابتها ومنع اندثارها أو تشتتها .
املواقع شعبية  آب( ضمن أكثر  )الواتس  يأتي  كما 
كل  وفق   عموما،  العراق  ويف  األشرف  النجف  يف 
املؤشرات املتاحة على أرض الواقع وتتباين التفسريات 
بشأن أسباب هذا االنتشار؛ إذ ُيرجع البعض ذلك إىل 
بلغت  اليت  فيها  الذكية  اهلواتف  استخدام  انتشار 
ذروتها يف السنوات األخرية وبنسبة مرتفعة جدا عامليا، 
وأضف إىل ذلك ما يتمتع به )الواتس آب( من مرونة 
النقالة  الطبيعة  مع  وتناسبه  االستخدام،  يف  وسهولة 
األحداث  على  التعليق  من  مستخدميه  ن  مُتكِّ اليت 
مينح  املوقع  أن  إىل  باإلضافة  العامة،  واألنشطة 
مع  تقييد  دون  أنفسهم  التعبري عن  مستخدميه حرية 
تزايد  عن  فضال  التقليدية،  اإلعالم  منظومة  ضعف 
املعيشي  املستوى  واعتدال  اإلنرتنت  انتشار  معدالت 
وانتشار  التكنولوجيا  أدوات  بامتالك  يسمح  الذي 

الثقافة التقنية. 
)الواتس  موقع  خبصائص  ترتبط  عوامل  إىل  إضافة 
آب(  وطريقة استخدامه يف العراق، ومن أبرزها مزايا 
والتعليق  واالنتشار واخلصوصية يف احلديث  السرعة 
الفيديو،  وكذلك  والصورة  بالنص  والنشر  واملتابعة 
وهذا ما أتاح هلم مساحة واسعة للتعبري وإبداء الرأي 
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النجف  تزدان  احلجة  ذي  من  عشر  الثامن  يوم  يقرتب  عندما 
األشرف حبلتها اجلميلة ... ورود ورايات وشعر وكلمات خطت 
بأحرف من نور )من كنت مواله فهذا علي مواله( ... فبخ لك بخ 
يا إبن أبي طالب فاطمة بنت أسد فقد صرت مواًل لكل مؤمن 
ومؤمنة رغم أنوف احلاسدين واحلاقدين.. يف مدينتنا ويف زقاقنا 

ويف بيتنا عيد.... 
أغلب  عليه يف  يطلق  اهلل األكرب كما  أو عيد  الغدير  إنه عيد 
بالد املسلمني، هو أحد أهم املناسبات اليت تتشارك يف طقوسها 
أغلب البلدان اإلسالمية اليت تدين بالوفاء لبطل اإلسالم اخلالد 
أمري املؤمنني )عليه السالم(، ففي مدينيت النجف األشرف والعيد 
أمري  مرقد  القلوب صوب  تهفو  الشيء حيث  بعض  فيها خمتلف 
املؤمنني )عليه السالم( لتصل إىل أعتاب الضريح املقدس لتجدد 
البيعة والوالء ألمريها وخليفة الرسول )صلى اهلل عليه وآله(... فمن 
عادات مدينيت ان تذبح الذبائح يف الشوارع إلطعام الزائرين حبا 
بأمري املؤمنني، وترتدي الناس مالبس جديدة، ويسعى اجلميع  إىل 
الصلح بني املتخاصمني يف مثل هذه األوقات املباركة، والكل 
يتجه إىل احلرم مبايعا ومهنئا، ليتحول صباح هذا اليوم إىل فلكلور 
الفتية  ابتسامات  تزينه  لأللوان،  عبقري  بتناسق  ينضح  شعيب 
وقد حدثين جدي  والطعام،  احللوى  توزيع  امللتفني حول  الصغار 
قدميا وحديث جدي عذب القوايف ألن فيه ذكر اهلل ورسوله وحب 
علي... فدوما يقول جدي )حب علي أحلى من الشهد للشارب( ... 
يقول جدي يف املاضي كان عيد الغدير خامت أعيادنا األربعة ففي 
الصباح نستيقظ صياما ولكن نفطر إذا دعينا للغداء إحلاحا... 
يقدم على ذلك  لنتكسب ألن من  الغدير  يوم  نعمل يف  كنا ال 
فمصريه )الفالول( يف يده وال يطيب إال يف العام القابل وحتديدا 
يوم الغدير... يف املاضي متتلئ برانيات البيوت بالزوار من املدن 
العراقية ومن خارج العراق قبل الغديرية بأيام احتفاء بالعيد عند 
أمري املؤمنني )عليه السالم(... يف املاضي موائد الطعام مفروشة 
طوال اليوم فوجبة إفطار صباحي و وجبة غداء ويف الغروب وجبة 
إفطار الصائمني و وجبة عشاء مع استمرار احللويات واملعجنات 
والشاي والعصائر... السادة من أبناء الرسول )صلى اهلل عليه وآله( 
هلم احلضوة الكربى من مصافحة ومعانقة وتقبيل)حيث ل تكن 
كورونا اللعينة( ... والعناق مع مجيع املؤمنني )آخيتك يف الوالية( 
و)ساحمتك واسأل اهلل الثبات على الوالية لك دوما(... هكذا ترك 
خطاب الرسول )صلى اهلل عليه وآله( يف غدير خم يف حجة الوداع 
األثر الكبري يف فضاءات النجف األشرف وسيبقى ذلك الصوت 

املدوي حتى قيام الساعة )اللهم والي من وااله وعاد من عاداه(..

بني النجف وغديــر خم 
فرحــــــــة عيد
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- يتحلى بالقدرة على ضبط النفس والنضج االنفعالي.
- له القدرة على اكتساب المؤهالت التي تساعده على 

النجاح في إدارة مؤسسته.
- يتحلى بالجاذبية.

- يتميز بذكاء اجتماعي عال يمكنه من معرفة نفسيته 
ونفسيات اآلخرين.

- يتمتع بسلطة عالية تساعده على السير في عمله.
- يتحلى بالمرح والدعابة بشكل منطقي ومعقول.

- يتخذ القرارات الصائبة.
- يحل المشاكل بأقصر الطرق وأقل التكاليف.

- يتمتع بفن اختيار الشخص المناسب للمكان المناسب.

- ال تهمه األقوال واإلشاعات التي ال أساس لها من الصحة.
- ملتزم بالقيم االجتماعية والعادات والتقاليد.

- لديه القدرة على توزيع المهام واألعمال على من حوله 
بحكمة بالغة.

- لديه قدرة على االنتظام في العمل.
- مثقف وواسع االطالع والمعرفة.

- خالق، فلديه القدرة على اإلبداع واالبتكار.

من سمات 
الشخصية 

القيادية

شهد عدد سكان العالم في العصر الحديث تزايدا مطردا 

إلى  الزيادة  تلك  وتعزى  قبل.  من  التاريخ  يشهده  لم  بشكل 

انخفاض معدالت الوفيات مع بقاء معدالت المواليد مرتفعة.

كذلك كان من نتائج التقدم الكبير في مجاالت الطب و 

العالج الذي تصدى لكثير من األمراض التي كانت تفتك 

باإلنسان و بخاصة في المراحل السنية المبكرة أن ارتفع أمد 

الحياة )متوسط العمر( و تجاوز ٦٥ عاما، بعد أن كان منذ 
1۰۰ سنة ال يتجاوز 4۰ عاما.

لقد كان عدد سكان العالم في بداية القرن العشرين حوالي 

هذا  رهيبة خالل  بسرعة  زادوا  قد  و  نسمة،  مليون   12۰۰

القرن بشكل يفوق ما حدث عبر تاريخ البشرية كله، حتى 

إن عدد سكان العالم اليوم و نحن على مشارف القرن 21 
قد وصل إلى حوالي ٦۰۰۰ مليون نسمة.

ولقد تباينت معدالت النمو السكاني من نمو بطيء إلى نمو 

المواليد و معدالت  سريع اعتمادا على العالقة بين معدالت 
الوفاة، وذلك خالل العصور المختلفة.

نمو سكان العالم 
يف العصر الحديث:

متثل جمموعة اجلبار حشدًا هائاًل من النجوم تبدو واضحة 
يف  اجملموعات  وأبهى  أمجل  من  وتعد  الفضاء،  أعماق  يف 
السماء على اإلطالق، ومن أشهر معاملها املثرية ذلك السد يم 
الغريب الذي أطلق عليه رأس احلصان، وهو عبارة عن بقعة 
كبرية مميزة يف الفضاء لونها أسود داكن على شكل رأس 
حصان, ويقع سديم رأس احلصان مباشرة حتت النجم نطاق 
الشديد اللمعان، ويتميز بظهور وهج أمحر متألق من خلفه 
على  الغريب  األمحر  الوهج  هذا  ويدل  النجوم،  فيه  تنتشر 
الكون،  أعمـــاق  بعد  املنطقة  آخر مضيء يف  وجود سديم 
النجوم  فيه  تتولد  حيث  األعظم  اجلبار  سديم  عليها  يطلق 

بشكل مستمر.

سديم رأس الحصان
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اعلنت جمموعة »تونيت فريست سينشري« الطبية عن جناحها 
معهد  خريج  أن  سليمًا. كما  بأكمله  أرنب  مخ  يف جتميد 
بقيادة  قام  ماكنتاير،  روبرت  للتكنولوجيا،  ماساتشوستس 
االشتباك  ونقاط  العصبية  اخلاليا  أوقف  الذي  البحث  فريق 
قبل  قوية،  كيمياوية  مواد  باستخدام  األرنب  ملخ  العصيب 

جتميده بالكامل.
من  للتحقق  مناظرة  بعمل  مراجعة  قامت جلنة  فقد  وعندئذ 
كل اخلطوات باستخدام جمهر إلكرتونات، وقد أظهر مخ 
األرنب واضحًا، حيث »بدت كل اخلاليا العصبية واملشابك 

وقد حفظت بشكل جيد لكامل أجزاء املخ.«
هذا الكشف يعطي األمل لكل شخص مصاب مبرض عضال 
العال. وقد  بل ولغرييب األطوار من األثرياء يف مجيع أحناء 
رصد ماكنتاير جائزة مالية بقيمة 3٥ ألف دوالر أمريكي 
ملن يتطوع يف مسابقة طويلة ملدة مخس سنوات لتجميد خمه. 
وإن كانت النصيحة اجليدة ملن يرغب يف العيش لفرتة أطول 
اجلراحة  تلك  من  بداًل  الغولف  رياضة  مبمارسة  عليك  هي: 

وسيطول عمرك على األرض مدة مخس سنوات.

مبا  السماوية،  األجرام  بني  املوجود  الفراغ  هو 
ولكن  متاًما،  فارًغا  ليس  وهو  األرض.  ذلك  يف 
كثافة  من  مكون  نسيب  فراغ  من  يتكون 
الغالب  )اجلسيمات(:يف  اجلزيئات  من  منخفضة 
اإلشعاع  وكذلك  واهلليوم،  اهليدروجني  بالزما 
املغناطيسية،  اجملاالت  الكهرومغناطيسي، 
أنه  مؤخرا  املالحظات  أثبتت  )والنيوترونات. 
خط  أيضًا(.  املظلمة  والطاقة  املادة  على  حيتوي 
اإلشعاع  حدده  الذي  احلرارة،  لدرجة  األساس 
املتبقي بسبب االنفجار الكبري، هو 2،۷ كلفن. 
البالزما ذات الكثافة املنخفضة للغاية )أقل من 
ذرة هيدروجني واحدة يف املرت املكعب( و درجة 
الكلفن(  درجات  من  )ماليني  املرتفعة  احلرارة 

الباريونية  مسألة  أغلب  يف  حتسب  اجملرات  بني  الفضاء  يف 
حملية  تركيزات  ُكثِّفت  وقد  اخلارجي؛  الفضاء  يف  العادية 
أكرب  اجملرات حجما  بني  الفضاء  يشغل  إىل جنوم وجمرات. 
من الكون، وحتى اجملرات واألنظمة النجمية معظمها يكون 

فراغا والكواكب تشغل تقريبا املساحة الفارغة.
ليس هناك حد معني حيدد بداية الفضاء اخلارجي، ولكن بشكل 
عام فقد مت اعتماد خط كارمان الواقع على ارتفاع 1۰۰كم 
)٦2ميل( فوق مستوى سطح البحر كبداية للفضاء اخلارجي 
وذلك من أجل تسجيل القياسات اجلوية واملعاهدات واالتفاقيات 
الفيزيائي  الفضاء  إكتشاف  البشر يف  بدأ  بالفضاء..  املتعلقة 
اإلرتفاع،  املناطيد  رحالت  خالل  من  العشرين  القرن  خالل 
متبوًعا بإطالق صواريخ فردية على مراحل متعددة. كان يوري 
قاقارين من اإلحتاد السوفييت أول من اكتشف مدار األرض عام 
1۹٦1م ومنذ ذلك احلني وصلت مركبات فضائية غري مأهولة 
الشمسي. وبسسب  النظام  املعروفة يف  الكواكب  إىل مجيع 

ع  تفا ر ا
كلفة الوصول للفضاء، ل تتعدى 

أصبحت   ،2۰12 عام  ويف  القمر.  حدود  املأهولة  الرحالت 
فوياجر أول مركبة من صنع اإلنسان تصل جمال البينجمي.

يستدعي الوصول إىل أدنى مدار حول األرض لسرعة تصل إىل 
أسرع  وهي  الساعة(،  يف  ميل   1۷,٥۰۰( 2۸،1۰۰ كم/س 
بكثري من أي مركبة تقليدية. كما يشكل الفضاء اخلارجي 
الفراغ  خماطر  بسبب  البشر  إلكتشاف  مناسبة  حتدي  بيئة 
وظائف  على  ضار  تأثري  اجلاذبية  والنعدام  واإلشعاع.  املزدوج 
وهشاشة  العضالت  ضمور  إىل  يؤدي  مما  البشرية  األعضاء 
مدار  على  املأهولة  الفضاء  رحالت  اقتصرت  ولقد  العظام. 
األرض املنخفض والقمر، وما جاور النظام الشمسي للرحالت 
غري املأهولة؛ وما تبقى من الفضاء اخلارجي يظل متعذرًا على 

البشر خوضُه باستثناء استخدامات التليسكوب.

الفضاء الخارجي

حفظ املخ مجمدًا
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ألداة التشبيه دور يف إفادة املعاني اخلاصة يف التشبيه وميكن تقسيمها اىل حروف وأمساء وأفعال: ))وأداته الكاف 
وكأن ومثل وما يف معناها، وقد يذكر فعل ينبئ عنها، كما يف علمت زيدا أسدا- إن قرب- وحسبُت- إن بُعد(()1(..

ويف ذلك قد يعمد املتكلم إىل تقديم أداة/ حرف التشبيه، وقد نالت هذه اخلصوصية األداة )كأن(؛ لتحقيق غرض 
امُلبالغة والّتأكيد بالتشبيه، ويكون االهتمام األكرب يف اجلملة عند استخدامها يف الّتشبيه على امُلشبَّه، ويالحظ ذلك 
د »صلى اهلل عليه وآله«،  مَّ يف قوله »عليه السالم« واصفا أصحاب حممد »صلى اهلل عليه وآله«: ))َلَقْد َرَأْيُت َأْصَحاَب حُمَ
َفَما َأَرى َأَحدًا ُيْشِبُهُهْم ِمْنُكْم! َلَقْد َكاُنوا ُيْصِبُحوَن ُشْعثًا ُغرْبًا، َقْد َباُتوا ُسّجدًا َوِقَيامًا، ُيَراِوُحوَن بنْيَ ِجَباِهِهْم َوُخُدوِدِهْم، 
ْمِر ِمْن ِذْكِر َمَعاِدِهْم! َكَأنَّ َبنْيَ َأْعُينِهْم ُرَكَب املِْعَزى ِمْن ُطوِل ُسُجوِدِهْم! ِإَذا ُذِكَر اهلُل َهَمَلْت َأْعُيُنُهْم  َوَيِقُفوَن َعَلى ِمْثِل اجْلَ

يِح اْلَعاِصِف ، َخْوفًا ِمَن اْلِعَقاِب ، َوَرَجاًء ِللثََّواِب(()2(. َجُر َيْوَم الرِّ َحتَّى َتُبلَّ ُجُيوَبُهْم، َوَماُدوا َكَما مَيِيُد الشَّ
( أمام املشبه واملشبه به، والتقدير: )إن ما بني أعني الصاحلني كركب املعزى من كثرة  قد تقدمت أداة التشبيه)كأنَّ
السجود(، ألن أصل)كأن زيدا أسد( هو: )إن زيدا كاألسد( فقدم حرف التشبيه بعد أن أبدله بـ )كأن( أهتماما به. 

ُجوِد()3( اال  ْن َأَثِر السُّ وتشبيه اإلمام )سالم اهلل عليه( جلباه املؤمنني هو مصداق اآلية اليت تقول: )ِسيَماُهْم يِف ُوُجوِهِهم مِّ
أن هذا التشبيه جاء بصورة حسية استمدها من حياة العرب وهم أقرب الناس للبادية وما فيها من ماشية وأنعام، وإمنا 
ِلُيُبوستها واضطرابها من كثرة احلركة، ووجه املشابهة أّن حماّل سجودهم من  خص)سالم اهلل عليه( ُرَكَب امِلْعَزى 

جباههم كانت قد اسوّدت وماتت جلودها وقَسْت كما أّن ُركب املعزى كذلك.
ويف هذه الرواية ميدح اإلمام أمري املؤمنني »عليه السالم« خواص الصحابة وذكر مكانهم من خشية اهلل ودينه، ترغيبًا 

يف مثل تلك الفضائل:
1. الشعث واالغربار )َلَقْد َكاُنوا ُيْصِبُحوَن ُشْعثًا ُغرْبًا( وهو إشارة إىل تركهم زينة الدنيا ولذاتها.

دًا َوِقَيامًا( وأشار به إىل إحيائهم الليل بالصالة . 2. بياتهم سّجدًا وقيامًا )َوَقْد َباُتوا ُسجَّ
3. مراوحتهم بني جباههم وخدودهم )ُيَراِوُحوَن َبنْيَ ِجَباِهِهْم َوُخُدوِدِهْم( وقد كان أحدهم إذا تعبت جبهته من طول السجود 

راوح بينها وبني خّديه.
َمَعاِدِهْم( وأشار يف هذا إىل قلقهم  ْمِر ِمْن ِذْكِر  َاجْلَ ِمْثِل  )َوَيِقُفوَن َعَلى  4. وقوفهم على مثل اجلمر من ذكر معادهم 

ووجدهم من ذكر املعاد وأهوال يوم القيامة كما يقلق الواقف على اجلمر مما جيُده من حرارته.
َجُر  5. أّنهم كانوا )ِإَذا ُذِكَر َاهللَُّ َهَمَلْت َأْعُيُنُهْم َحتَّى َتُبلَّ ُجُيوَبُهْم( تهمل العيون حتى تبتل جيوبهم، )َوَماُدوا َكَما مَيِيُد َالشَّ
يِح َاْلَعاِصِف( وكل هذا )َخْوفًا ِمَن اْلِعَقاِب ، َوَرَجاًء ِللثََّواِب(، فتارة يكون البكاء والقلق عن خوف اهلل، وتارة أخرى  َيْوَم َالرِّ

عن اشتياق إىل ما عنده من عظيم ثواب.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- التفتازاني، شرح املختصر، ص 310
2- نهج البالغة.

3- سورة الفتح، األية 29.

بالغة من نهج البالغة

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

فائق الشمري






