عليA

ومنقبة الوالدة

معرض النجف االشرف الدولي للكتاب..
االمام علي ...Aاسطورة لكنها حقيقة

الثقالن..
السيد نزار حبل املتني
األمني العام للعتبة العلوية املقدسة

بسم اهلل الرمحن الرحيم والصالة والسالم على املبعوث رمحة للعاملني املصطفى
حممد وآله الطيبني اخليار املنتجبني..
ورد عن املصطفى حممد (صلى اهلل عليه وآله) قوله(( :اني تارك فيكم الثقلني
كت��اب اهلل وعرتت��ي اه��ل بي�تي وانهما لن يفرتقا حتى ي��ردا علي احلوض ما ان
متسكتم بهما لن تضلوا بعدي)) ..بلغ هذا احلديث الشريف املعروف بـ (حديث
الثقل�ين) م��ن الش��هرة م��ا أغن��ى ع��ن اس��تطراد مص��ادره ،فق��د رواه الفريق��ان،
واعرتف��ت ب��ه الفرقت��ان ،وعرف��ه اخل��اص والع��ام ،ب��ل حفظ��ه الصغ�ير والكب�ير،
والعامل واجلاهل.
ض��م ه��ذا احلدي��ث الكث�ير من األس��رار ،واختص��ر العالقة بني كت��اب اهلل وأهل
بيت النبوةّ ،
وبي كيف إنهما وجهان لعملة واحدة ،وان أحدهما مكمل لآلخر،
وهما خليفتا املصطفى من بعده..
ْ
َ
َ
ّ
ُ
ْ
ْ
َ�ين ي َ
َد ْي � ِه َول ِم� ْ�ن
فالثق��ل االول وه��و الق��رآن الكري��م(( :ل يَأ ِتي � ِه ال َب ِ
اط��ل ِم��ن ب ِ
غال نفيس ،حفظه الباري
يم َ ِ
ح ٍ
يد)) ..فهو كتاب عزيزٍ ،
َخ ْل ِف � ِه َتن ِزي� ٌ�ل ِّم ْن َح ِك ٍ
سبحانه وتعاىل من عبث الشياطني ،ومن تبديل املبدلني املفرتين ،فال يُزاد ِفي ِه
يس ِمنه ,أَو يَن ُقص ِمن ُه َما ُه َو ِمن أَح َكامه َو ُحدوده َو َف َرا ِئضه ..كيف ال وقد
ما َل َ
الذ ْ
ن ُن َن َّز ْل َن��ا ِّ
تعه��د الب��اري ع��ز وجل حبفظه وصيانته وق��ال(( :إِ َّنا َ ْ
كر َوإِ َّنا َلهُ
ََ
لا ِف ُظ َ
ون )).
والثق��ل الثان��ي عرتت��ه (صل��ى اهلل علي��ه وآل��ه) املنزه��ة ع��ن الرج��س واملطه��رة
((إنا يُري ُد ُ
تطه�يرا بصري��ح قول��ه تعاىلّ :
س ْ
أه َل ال َب ْي ِت
اهلل ِل ُي ْذ ِه َب َع ْن ُك � ُم ال ِّر ْج َ
وي َ
ُط ِّه َر ُ
ك� ْ�م َت ْط ِه�يراً)) فاآلي��ة الكرمي��ة صرحية يف مضامينه��ا بتكريم أهل هذا
البي��ت ،ومتييزه��م وخصه��م بكرام��ة عالي��ة ومنقب��ة جلي��ة س��امية ..بيت س��دت
األبواب إال بابه.
م��ن كل ه��ذا يتب�ين ان الثقل�ين إمام��ان مبين��ان عاصمان عن الض�لال والتيه،
والضامن��ان لع��دم االحنراف عن النهج اإلهلي ..على أن هدي اإلنس��ان والتزامه
بالتعالي��م اإلس�لامية هو متس��ك بالثقل�ين اللذين تركهم��ا املصطفى (صلى
اهلل علي��ه وآل��ه) ..فالتمس��ك بالقرآن ه��و األخذ بتعاليمه ،فكذلك التمس��ك
السالم ).
بالعرتة الطاهرة من أهل البيت هو األخذ بتعاليمهم(عليهم َّ
وميكن لنا القول إن ِخدمة زائري العتبة العلوية املقدس��ة ،بل العتبات املقدس��ة
بعام��ة ه��و تطبي��ق عمل��ي للتمس��ك بالعمودي��ن اللذي��ن تركهم��ا لن��ا رس��ول
اهلل(صلى اهلل عليه وآله) وهما( :كتاب اهلل وعرتتي أهل بييت) ،بكل ما حيتويه
ه��ذا امل��كان الطاه��ر من قداس��ة وخصوصية ،ينبغي عل��ى العاملني احرتامها يف
الظاه��ر والباط��ن ،فتنعك��س أخ�لاق وتعامل من تش��رف باخلدم��ة يف هذا املكان
املقدس على الزائرين الكرام  ،وتضفي روحية وتربوية عالية بأداء هذا الواجب.
نس��أل اهلل  -س��بحانه وتع��اىل أن يوفقن��ا مل��ا حي��ب ويرض��ى ويكت��ب لن��ا التوفيق
والنج��اح والف�لاح يف الدني��ا واآلخ��رة ،و يعصمن��ا من املعاص��ي ،وأن يباعد بيننا
وبني أسباب غضبه ،وأن جينبنا سخطه ..وجيعل عملنا خالصاً لوجهه.
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الثبات
على العهد
ّ
إن منـتسبـــي العتبــــــــة
العلويـــــة املقدســــــــــــــــة
يعـــــــــــاهدون سيدهــــــم
ومــــــوالهــم اإلمــــام
أمري املؤمنني (عليه
الســــــــالم) علــى أن
يكـــونــــــــــــــوا خملصني
وعلى قـــــــدر املسؤوليـة
اجلسيــــــــــمة امللــــــــقاة
على عاتقهم يف خدمة
زائريه الكـــــــــرام ،وأنهم
لن ي ّدخـــــــروا جهداً يف
جتسيد أروع األمثلـــــــة
يف مـــــزج عملهــــم هذا
بروح اخلدمـــــة وسوف
ميضون قدمــــــا إن شاء
اهلل تعاىل على هـــــــــذا
الطريق..
ومن اهلل التوفيق.
رقم اإليداع يف دار الكتب والوثائق
يف بغداد ( )1121للعام 2008م
رقم االعتماد يف نقابة الصحفيني
العراقيني ()744
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إعداد:
قسم اإلعالم
شعبة األخبار ..وكالة ميزاب اإلخبارية
حيدر رزاق شمران
خرض عباس كريم
أسامة عباس عزيز
عقيل غني جاحم
غزوان العيساوي
عادل غثيث
شهاب العكاييش

نائب بعثة األمم املتحدة يف العراق :ان رسالة املرجع السيستاني االنسانية تتطابق مع رسالة األمم املتحدة
السيد حبل املتني يفتتح املرحلة الثالثة من جزء الزيارة والعبادة لصحن فاطمة عليها السالم
العتبة العلوية املقدسة تستأنف العمل يف تأهيل وصيانة مدارس محافظة النجف األشرف
مبلغو العتبة العلوية يشاركون يف تحرير الساحل األيمن وينقلون وصايا املرجعية للمقاتلني
قسم الشؤون الدينية يواصل برنامج املحاضرات التوجيهية للمنتسبني

نائب بعثة األمم املتحدة يف العراق

ان رسالة املرجع السيستاني االنسانية تتطابق مع رسالة األمم املتحدة
أعرب نائب املمثل اخلاص لألمني العام لألمم
املتحدة للشؤون السياسية يف العراق جورجي
بوسنت عن سعادته بزيارة مرقد أمري املؤمنني
علي بن أبي طالب عليه السالم ،واصفا املرقد
الطاهر ومجيع مقدسات األديان ان هلا الدور
األكرب يف تقريب البشر ألن رسالتها واحدة
متلي على املؤمنني االلتزام بها ،مؤكدا أن
رسالة توحيد الصفوف اليت يدعو هلا املرجع
األعلى السيد علي السيستاني تتطابق مع
رسالة األمم املتحدة الداعية اىل الوحدة
والسالم يف العراق.
وقال بوسنت بعد زيارته للمرقد الطاهر
واالطالع على املعامل التارخيية واألثرية
والعمرانية يف أرجاء الصحن احليدري
الشريف ومعامل التوسعة احلاصلة يف صحن

فاطمة (عليها السالم)« :حنن نرى أن كل
املقدسات هلا دور يف تقريب البشر الن
رسالتها واحدة ،وألن كل األديان متلي على
املؤمنني االلتزام بأخالق السالم ،والعامل
اليوم بأمس احلاجة اىل االمن والسالم وتلك
املراقد املقدسة هلا دور يف إشاعة روح احملبة
والطمأنينة واالميان لكل األطياف واألديان،
وهي رسالة العودة اىل القيم اإلنسانية اليت
متليها كل األديان اليت نأمل أن تكون
مسموعة يف اجملتمع املعاصر».
وأعرب بوسنت عن إعجابه الشديد مبا رآه
من معامل االعمار واالجناز احلاصل يف
مشروع التوسعة الغربية  -صحن فاطمة
عليها السالم باخلصوص التصاميم اهلندسية
العمرانية اإلسالمية اليت حتيط جبزء الزيارة

والعبادة.
وحول رؤية املرجع األعلى مساحة السيد علي
السيستاني يف الدعوة للوحدة بني الطوائف
يف العراق ،قال بوسنت «ندرك ان السيد
السيستاني له دور مهم يف توحيد الصفوف
يف البالد وحنن نشكر له هذا اجلهد العظيم
الذي يقوم به ألنه يتطابق مع رسالتنا األممية
إذ نريد أن نرى الوئام واالستقرار والسالم
يعود اىل ربوع العراق ،كذلك نشكره على
شجبه لكل مظاهر الطائفية واإلقصاء
والتهميش ودعوته للمصاحلة ونرجو ان
تطبق بالقدر الذي يضمن للعراق الوصول
إىل الغايات املنشودة استقرارا وسالما وأمنا
اجتماعيا».

قسم الشؤون الدينية يواصل تنفيذ برنامجه التواصلي يف أكاديمية الشرطة
باشرت وحدة اإلرشاد األسري واالجتماعي برناجمها يف أكادميية الشرطة يف
حمافظة النجف األشرف للتواصل مع منتسيب األجهزة األمنية واالرتقاء مبستوى
الوعي الثقايف واالخالقي والديين ،وذلك ضمن برامج قسم الشؤون الدينية.
وقال الشيخ سعد العابدي املسؤول عن الربنامج يف تصريح جمللة الوالية « إن
الربنامج يتم تنفيذه بالتنسيق والتعاون مع قسمي العالقات العامة واالعالم بالعتبة
املقدسة ،ويهدف هذا الربنامج اىل االرتقاء باجلانب الثقايف والديين وتعزيز اجلانب
الروحي واملعنوي لدى منتسيب القوى األمنية الذين يقدمون خدمات جليلة يف هذه
احملافظة املقدسة ساهرين على أمن املواطن والوطن»
ّ
وبي العابدي» ان الربنامج يستمر على مدار السنة عرب جمموعة من الفعاليات
والنشاطات الثقافية والدينية والتنموية كاحملاضرات واحلواريات وتوزيع إصدارات
العتبة املقدسة فضال عن تكريم ودعم الضباط واملراتب من منتسيب األكادميية».
يذكر ان من فعاليات الربنامج حماضرة ألقاها الشيخ سعد العابدي ختصصت يف
موضوع األمن األسري سلط الضوء فيها على أهم اخلطوات اليت من شانها التغلب
على املشاكل األسرية واالجتماعية اليت قد تهدد كيان األسرة وتقطع أوصاله
وتدفع باألبناء إىل ماال حيمد عقباه.
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مثمناً جهود املنتسبني واملتطوعني..
السيد حبل املتني يفتتح املرحلة الثالثة من جزء الزيارة والعبادة لصحن فاطمة عليها السالم
إفتتح األمني العام للعتبة العلوية املقدسة
مساحة السيد نزار هاشم حبل املتني املرحلة
الثالثة من جزء الزيارة والعبادة املتمثل
بالرواقني اجلنوبي والشمالي بعد اجنازهما
من قبل الكوادر اهلندسية والفنية لشركة
الكوثر املسؤولة عن تنفيذ مشروع صحن
فاطمة (عليها السالم).
وشارك السيد حبل املتني الكوادر العاملة
يف أقسام اخلدمات اخلارجية والشؤون
الداخلية وخنبة من املتطوعني يف رابطة
النجف األشرف بتأهيل الرواقني وتنظيفهما
وافتتاحهما أمام الزائرين مع االحتفال
بالذكرى العطرة لوالدة سيدة نساء العاملني
الزهراء فاطمة (عليها السالم).
ومثن السيد حبل املتني اجلهود املباركة
اليت يبذهلا أتباع أهل البيت عليهم السالم،
من املتطوعني واملنتسبني من أجل االرتقاء
بالواقع اخلدمي اىل واقع أمثل ليتسنى للزائر
الكريم ممارسة الطقوس العبادية والزيارة
على الوجه الكامل واملأمول.

األمني العام للعتبة العلوية املقدسة
يستقبل القنصل اإليراني يف النجف األشرف

استقبل األمني العام للعتبة العلوية املقدسة مساحة السيد نزار حبل
املتني مبكتبه ،القنصل اإليراني يف النجف األشرف السيد عبد الرحيم
ساداتي ،حبضور رئيس قسم العالقات العامة يف العتبة املقدسة االستاذ
علي العامري.
وحبث اجلانبان سبل التعاون املشرتك وتفعيل دميومة اخلطط اخلدمية
الراهنة واملستقبلية املعدة لتقديم اخلدمات للزائرين الكرام ،من قبيل
الزيارات املليونية اليت أهمها زيارة األربعني.
وقدم السيد حبل املتني شرحا موجزا عن خطط األمانة العامة للعتبة
العلوية املقدسة لتقديم خمتلف اخلدمات للزائرين الكرام باخلصوص
ما يتعلق بزيارة األربعني إذ يتم التنظيم والرعاية املسبقة لتقديم اخلدمات
والرعاية للجموع املليونية من الزائرين.
من جانبه ّ
مثن القنصل اإليراني جهود األمانة العامة للعتبة العلوية املقدسة
واملنتسبني العاملني املتواصلة خلدمة زائري مرقد أمري املؤمنني عليه
السالم وباخلصوص زائري اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية وبقية الزائرين
القادمني من مجيع أحناء املعمورة.

وفد أمريكي مختص يطلع على املعالم
التاريخية والرتاثية للعتبة العلوية املقدسة
زار وفد امريكي متخصص باآلثار والتاريخ برئاسة عاملة
االثار الربفسور(كالر دورتي) والوفد املرافق هلا العتبة
العلوية املقدسة مطلعا على معامله وما حيويه من كنوز
معرفية وحضارية تارخيية ،وقد استمع الوفد الضيف إىل
السرد التارخيي للمرقد الطاهر وكذلك التوسعة اجلديدة
يف رواق أبي طالب إىل اجلزءين االضافيني من صحن
فاطمة (عليها السالم) املخصصة للعبادة والزيارة.
وصرحت الربفسور (كالر دورتي) رئيس قسم االثار
يف جامعة (جونسن األمريكية) ،قائلة « :أن احلضارة
االسالمية مشهورة ومعروفة لدى اجلميع وعند دخولنا
اىل هذه االماكن شعرنا بالطمأنينة بعدما جذبتنا هذه
االجواء اىل عامل اخليال الذي شجعنا وأخذنا لنطلب رضا
الرب ،وأنا أشكر مجيع العاملني هنا حلفاوة التكريم
وحسن االستقبال الذي بهرني ومن معي لطيب اخالقهم
وتعاملهم ونشعر انهم فرحون بلقائنا واني سأدعو كل من
ألتقيه من املنظمات ذوات االختصاص تارخيية كانت أم
تراثية لزيارة هذه االماكن واملعامل خاصة األممية منها
كاليونسكو.
وأضافت (دورتي) :أن االفكار اليت ميتلكها االمام علي
(عليه السالم) هي االفكار اليت يدعو اليها العامل بأسره
واهمها السالم واحملبة والوئام وأدعو مجيع حميب السالم
اىل اجمليء هنا ملعرفة حقيقة االسالم.
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األمني العام للعتبة العلوية املقدسة يتفقد مراحل إنجاز مجمع قنرب
السكني يف مرحلته الثانية
تفقد األمني العام للعتبة العلوية املقدسة
السيد نزار هاشم حبل املتني جممع قنرب
السكين (املرحلة الثانية) اليت تضم
( )262دارا سكنية املخصصة ملنتسيب
العتبة العلوية املطهرة واجتمع بالكوادر
اهلندسية والفنية يف مقدمتها املهندس رضا
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هاشم رئيس قسم إدارة املشروع واملهندس
سعد كامل اجلبوري مدير املوقع وخنبة
من الفنيني واملهنيني حيث استمع إىل آرائهم
حول سري العمل وآخر االجنازات املتعلقة
باملشروع .
ّ
وبي األمني العام للعتبة العلوية املقدسة يف

تصريح جمللة الوالية ،قائال « :من خالل
جولتنا الصباحية جملمع قنرب السكين ملسنا
ان وترية العمل وانسيابيته مستمرة وبشكل
مجيل وسريع ،وناقشنا أمورا متعددة منها
إيصال التيار الكهربائي للمجمع بأسرع
وقت ممكن ،كذلك ناقشنا مع اهليأة
اهلندسية ملتابعة اجناز اعمال الـ( )32دارا،
وهي االضافة اجلديدة وحتديد وقت املباشرة
وان شاء اهلل يف االيام املقبلة سنشهد اجنازات
واضحة جملموعة من املشاريع املختلفة.
ويف السياق ذاته صرح املهندس سعد كامل
اجلبوري ،قائال « :متت املباشرة بالعمل
بوترية سريعة ومهنية متوخني الدقة واملتانة
الختزال الزمن جبهود ومثابرة من اجلميع،
فوصلت نسب االجناز اىل ( )%85ملرحلتني
مكملتني للمرحلة النهائية ،ومت تهيأة
األماكن املخصصة للزراعة بوضع (الطني
املخصص للزراعة) لبعض الدور لتهيئتها اىل
مرحلة الطالء للواجهات واالماكن ذات
العالقة باألصباغ لتضيف مجالية على الدور
السكنية .

العتبة العلوية املقدسة تستأنف العمل يف
تأهيل وصيانة مدارس محافظة النجف األشرف

لجنة اإلرشاد والتعبئة تستقبل وفد أمانة
مزار سلمان املحمدي(رض)

واصلت العتبة العلوية املقدسة حسب توجيهات األمني العام السيد
نزار حبل املتني باألعمال اخلاصة بتهيئة وصيانة وتأهيل مدارس
حمافظة النجف األشرف.
وبهذا الصدد قال رئيس جلنة إعمار املدارس منتظر األعرجي« :نظرا
للظروف اليت مير بها بلدنا العزيز وحمافظتنا الكرمية والظروف
املالية اليت تعاني منه أغلب قطاعات الدولة السيما القطاع اخلدمي
والرتبوي ،إرتأت األمانة العامة للعتبة العلوية املقدسة ممثلة بسماحة
األمني العام يف املباشرة مبشروع إعمار املدارس اليت تعاني من
اإلهمال والنواقص اخلدمية.
مضيفا« :شكلت جلنة بهذا الغرض مدعومة مببالغ مالية فضال عن
الكوادر املختصة ،أخذت على عاتقها البحث عن املدارس احملتاجة
وباشرت يف أول مراحلها بإحدى املدارس فباشرت بإكمال نواقصها
من إنارة وإنشائية ومسائل خدمية ،والعمل سائر ومستمر يف بقية
املدارس ،والعدد مفتوح بقدر االستطاعة.
يذكر ان األقسام املشاركة يف هذا املشروع الوطين والشرعي
واالنساني هي الصيانة اهلندسية ،وهي اجلهة املنفذة الرئيسة،
واألقسام اخلدمية وقسم الشؤون اهلندسية.

زار وفد األمانة اخلاص مبزار سلمان احملمدي (رضوان اهلل عليه)
مقر جلنة اإلرشاد والتعبئة للدفاع عن عراق املقدسات التابعة
للعتبة العلوية املقدسة ،وترأس الوفد األستاذ حسن هادي اجلبوري
وبرفقته األستاذ عبد اجلبار الزهريي مسؤول العالقات يف املزار
الشريف ،والتقيا مبسؤول اللجنة الشيخ عادل السوداني ،حبضور
عضو اللجنة الشيخ مهند الشرهاني.
وعن طبيعة هذه الزيارة صرح رئيس اللجنة الشيخ عادل السوداني
جمللة الوالية ،قائال « يأتي هذا اللقاء كنشاط للتواصل وتبادل
اخلربات وتعميق سبل التعاون مع العتبات املقدسة واملزارات
الشريفة ،وقد باركنا وأشدنا باألعمال القيمة اليت تقوم بها إدارة
املزار ألهالي املنطقة جبميع طوائفهم ،داعني اياهم إىل نشر ثقافة
التسامح ونبذ اخلالفات بني أطياف الشعب العراقي ،مثمنا ما
تقوم به إدارة املزار من جهود طيبة يف خدمة الزائرين «.
يذكر ان مزار سلمان احملمدي(رض) الشريف يقع يف قضاء
املدائن شرقي العاصمة بغداد.
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قسم العالقات العامة يعقد مؤتمره الحواري األول
أقام قسم العالقات العامة يف العتبة العلوية
املقدسة مؤمتره احلواري األول حبضور األمني
العام للعتبة املقدسة مساحة السيد نزار
هاشم حبل املتني ونائب األمني العام للعتبة
العلوية املقدسة األستاذ خالد شنون وعدد من
أعضاء جملس إدارة العتبة املقدسة ،وذلك
ضمن برنامج القسم لتبيان أعماله ونشاطاته
داخل وخارج العتبة املقدسة.
افتتح املؤمتر بتالوة آي من الذكر احلكيم
قرأها على امساع احلاضرين السيد حممد
علي حبل املتني أعقبتها كلمة األمني العام
للعتبة املقدسة اليت ابتدأها حبديث إرشادي

حول طاعة اإلنسان هلل تعاىل ووصوله إىل ما
يصبو إليه من السمو والرفعة مشددا على
ان تكون هذه العالقة مبنية على أسس
صحيحة وبالتالي فأن العكس من ذلك يؤدي
إىل خراب عالقة الفرد مع ربه وجمتمعه الذي
يعيش فيه.
وأضاف السيد حبل املتني ان أساس االرتباط
مع اهلل تبارك وتعاىل هو عن طريق القرآن
الكريم وتعاليم الرسول األعظم وعرتته
الطاهرة فإذا مل يلتزم املنتسب بهكذا
قاعدة فأنه يؤدي إىل فساد املؤسسة بصورة
عامة ،فكلما كانت عالقتنا مرتبطة مع

اهلل تعاىل صلحت أحوالنا وصلحت العالقة
بني أقسامنا من ناحية وبني املؤسسات خارج
العتبة املطهرة من ناحية أخرى.
ثم ألقى رئيس قسم العالقات العامة علي
العامري كلمة أوضح فيها دور العالقات
العامة سواء على املستوى االجتماعي أو
الرمسي ،ومن أجل فتح قنوات التواصل مع
الوزارات والدوائر الرمسية جاءت مبادرة
القسم لوضع دراسة مفصلة وهيكلية
لتنظيم العمل واالنطالق لرسم اسرتاتيجية
واضحة يتم من خالهلا حتقيق األهداف
اليت تسعى األمانة العامة للعتبة املقدسة
إىل حتقيقها وفقا ألهدافها.
وبني العامري األسس واملبادئ اليت يرغب
قسم العالقات بإجنازها بالتعاون مع أقسام
العتبة املقدسة من أجل تقديم أفضل
اخلدمات للزائرين على مستوى تنظيم
املؤمترات واحملافل الدينية والتبليغية يف
العتبة املقدسة وتقديم الدعوات واستضافة
املدعوين واستقباهلم ،ومتابعة متعلقات
العتبة املقدسة ،وفتح باب التعاون مع
املؤسسات اخلريية لرفع املعاناة عن كاهل
الفقري فضال عن تشكيل غرفة عمليات يف
الزيارات والقطوعات الرمسية يف احملافظة.

قسم الشؤون الدينية يواصل برنامج املحاضرات
التوجيهية للمنتسبني
يواصل قسم الشؤون الدينية يف العتبة العلوية املقدسة تنفيذ برنامج
إلقاء احملاضرات التوجيهية القرآنية العقائدية األخالقية للمنتسبني
املتشرفني خبدمة مرقد أمري املؤمنني (عليه السالم) وزائريه الكرام.
وقال مسؤول الشعبة الشيخ سعد سامي أبو الطابوق يف تصريح جمللة
الوالية « :من برامج شعبة التعليم والتوجيه الديين االسبوعية القاء
حماضرات أخالقية ملنتسيب العتبة العلوية املقدسة ولثالث وجبات
الصباحية واملسائية واملبيت».
وأضاف« :وقد استضافت الشعبة الشيخ إحسان الكرماني ليلقي
حماضرة توجيهية عن كيفية خدمة زائري أمري املؤمنني «عليه
السالم» والتعامل معهم برفق ولني ،فيما يتواصل تنفيذ احملاضرات

العقائدية التوجيهية لسائقي شعبة السياحة الدينية التابعة لقسم
اآلليات» .وعلى صعيد آخر أشارت إدارة دار القرآن التابعة للقسم
عن تنفيذ برنامج للدروس القرآنية ملنتسيب حرم أمري املؤمنني (عليه
السالم) يف ذات الوقت.

مركز اإلمام علي عليه السالم لرعاية األيتام
يوزع السلة الغذائية على العوائل املتعففة
قام مركز اإلمام علي «عليه السالم» لرعاية األيتام والعوائل املتعففة
وبتوجيه من مساحة األمني العام للعتبة العلوية املقدسة بتوزيع السلة
الغذائية على العوائل املتعففة واأليتام يف حمافظة النجف األشرف
وضواحيها.
وصرح مدير املركز كرار الشماع جمللة الوالية  :بتوجيه من قبل
األمني العام للعتبة العلوية املقدسة السيد نزار هاشم حبل املتني
قامت جلنة مركز اإلمام علي عليه السالم لرعاية األيتام ،بتوزيع
السلة الغذائية لعوائل األيتام والعوائل املتعففة ،إذ تتكون هذه
السلة من  7أنواع من املواد اجلافة تقدم للعوائل يف حمافظة النجف

وضواحيها.
وأضاف الشماع  :تقوم العتبة العلوية املقدسة بتوفري عجالت مهمتها
نقل املستفيدين من واىل مركز اإلمام علي لرعاية األيتام لتسهيل
استالمهم للسلة الغذائية ،ووزعت من بداية املشروع يف املدة املاضية
وحلد اآلن أربعة آالف وجبة غذائية والعدد يف تزايد مضطرد.
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مبلغو العتبة العلوية يشاركون يف تحرير الساحل
األيمن وينقلون وصايا املرجعية للمقاتلني
شارك مبلغو جلنة اإلرشاد والتعبئة للدفاع
عن عراق املقدسات التابعة للعتبة العلوية
املقدسة ،مع قوات الرد السريع يف حترير
منطقة الكورنيش قرب باب الطوب
ومسجد األغوات واجلسر القديم ،حيث
نقل املبلغون سالم ودعاء املرجعية الدينية
العليا للمقاتلني املرابطني ،وتبليغهم
وصاياها السديدة باحلفاظ على أرواح

الناس األبرياء وممتلكاتهم وتقديم يد
املساعدة هلم ،فضال عن تقديم املواد
الغذائية اليت حيتاجها املقاتلون ،وقال
مسؤول حمور جنوب املوصل يف اللجنة
الشيخ عالء األغا املوصلي « ّ
إن بعد
املشاركة يف حتقيق االنتصارات ،بادرنا
اىل زيارة مرقد النيب شيت عليه السالم
وسط مدينة املوصل ،الذي قام العدو

الداعشي االرهابي بتحويله اىل مرآب
لوقوف السيارات».
وأكد املوصلي ،ان «معنويات املقاتلني
فاقت كل التصورات ،وانهم قد قطعوا
العهد على أنفسهم باال يرجعوا إىل أهلهم
إال بعد حترير كامل الساحل األمين من
مدينة املوصل العزيزة على العراقيني».
من جهتهم أرسل أعضاء اللجنة املرابطني
يف قلب مدينة املوصل ،صوراً لالعتداء اآلثم
الذي تعرضوا له يف منطقة الدواسة أثناء
تأديتهم الواجب اجلهادي والتبليغي .ما دعا
رئيس حمور جنوب املوصل يف اللجنة الشيخ
املوصلي ،اىل طمأنة ذوي املبلغني ومتعلقيهم
بسالمة مجيع املبلغني حبمد اهلل وشكره،
جمددا العهد اىل املرجعية الدينية العليا
بان هذه االعتداءات سوف تزيد املرابطني
إصرارا أكثر على مواصلة الدفاع عن
العراق ومقدساته وااللتزام بوصايا املرجعية
مبساعدة األسر النازحة واملواطنني احملررة
مناطقهم من دنس داعش اإلرهابي».
يذكر إن أعضاء اللجنة الذين تعرضوا
لالعتداء اآلثم باملفخخة هم ،كل من
السيد حسن البطاط والشيخ زمان اجلبوري
والشيخ سهل اجلبوري والشيخ علي
اجلحيشي والشيخ علي الطائي والشيخ
حممد الشمري ورئيس احملور الشيخ عالء
األغا املوصلي.

برعاية العتبة العلوية  ..صحة النجف تعقد ندوة علمية للتعريف بالربنامج الصحي االلكرتوني
أقامت دائرة صحة النجف األشرف وبرعاية العتبة العلوية املقدسة
ندوتها التخصصية العلمية حول الربنامج الصحي االلكرتوني،
حبضور ممثلني عن وزارة الصحة العراقية ودوائر الصحة العامة
يف النجف األشرف وكربالء وبابل والسماوة والعمارة والبصرة.
وابتدأت الندوة بقراءة آي من الذكر احلكيم تالها على أمساع
احلاضرين السيد حسني احلكيم من دار القرآن الكريم،
ثم ألقى الدكتور حمسد املظفر رئيس شعبة الشؤون الطبية
والصحية يف العتبة العلوية املقدسة كلمة رحب فيها باحلضور
مؤكدا دعم العتبة العلوية ملختلف النشاطات العلمية والطبية
والثقافية والفكرية يف رحاب مرقد أمري املؤمنني (عليه السالم).
وألقى مدير عام دائرة صحة النجف الدكتور علي شرب كلمة
مثن فيها رعاية العتبة العلوية املقدسة هلذا املؤمتر معربا عن
تواصل التعاون املشرتك بني دائرته والعتبة العلوية املقدسة مبا
يسهم يف دعم نشاطات الرعاية الصحية والطبية ملواطين النجف
األشرف والزائرين الوافدين اىل املدينة املقدسة.
وصرح الدكتور حمسد املظفر رئيس شعبة الشؤون الطبية
والصحية يف العتبة العلوية على هامش هذا املؤمتر ،قائال « تعرف
الصحة االلكرتونية بأنها املشروع الذي يتضمن دخول تقنية
االتصاالت واملعلومات اىل القطاع الصحي ومن أهم مهام هذا
املشروع إقامة املستشفى االفرتاضي على االنرتنت ،امللف الطيب
االلكرتوني املوحد ،البطاقة الرقمية لكل مواطن ،والصيدلية
الذكية».
من جانبها قالت مديرة شعبة الصحة االلكرتونية يف دائرة صحة
14
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النجف الدكتورة نضال البغدادي« :يتحدث العامل املتقدم اليوم
عن قاعدة البيانات لشمول مجيع الفئات العمرية وشرائح اجملتمع
خبدمات الرعاية الصحية ،فهناك إلزامية يف تقديم اخلدمات
من قبل الدولة مع إلزامية املواطن بعدم رفضها ،ولتكون األمور
كذلك واضحة البد من وجود مسح ميداني على هذا األساس
قد مت اإلعالن عنه بربنامج الصحة االلكرتونية ويسمى الزائر
الصحي وهو احلقل األساس لعملية املسح امليداني وإقامة قاعدة
بيانات رصينة لغرض وجود خدمات صحية كاملة وعادلة تشمل
اجلميع ،وقد وصل الربنامج اىل مراحل متقدمة ومرحلته األخرية
يتم تنفيذها برعاية ومباركة العتبة العلوية».

العتبة العلوية املقدسة تشارك يف املؤتمر اإلعالمي الدولي
برعاية العتبة الحسينية املقدسة
شارك وفد العتبة العلوية املقدسة متمثال
بنائب االمني العام للعتبة املقدسة خالد
شنون والوفد املرافق له من قسمي الشؤون
الدينية والعالقات العامة يف املؤمتر الدولي
الذي أقامته العتبة احلسينية املقدسة حتت

شعار (شذرات من حياة النيب حممد «صلى
اهلل عليه وآله» لعامل ميلؤه األمن والسالم)
الذي شهد حضورا الفتا من علماء السنة
والطائفة املسيحية وعدد من اإلعالميني
من اهلند وبريطانيا والعراق.

ويف تصريح جمللة الوالية قال نائب االمني
العام للعتبة العلوية املقدسة خالد شنون
 :كان لنا مشاركة فعلية يف املؤمتر
اإلعالمي الذي تقيمه العتبة احلسينية
املقدسة وكان دور املؤمتر هو إيضاح
فكرة الرسالة احملمدية اإلنسانية واملساواة
يف الفكر االنساني والديين للجميع
والتسامح والتعامل مع مجيع األديان وإظهار
احلقيقة للفكر اإلسالمي الصحيح.
وأكد شنون ان  « :األفكار اليت طرحت
كانت قيمة وإجيابية ركزت على إيصال
صورة عن اإلسالم أنه دين التسامح ويقوم
ليس كما يظهر يف اإلعالم املعادي الذي
يصوره بأنه دين عنف وتشدد بل على مبدأ
التسامح والتآخي والوحدة وال سيما يف
منهج أهل البيت عليهم السالم وما قدمه
اإلمام احلسني عليه السالم من منهجية
قائمة على رفض الظلم والطغيان وما يطال
اجملتمع من تعسف وذل.

قسم اعالم العتبة العلوية
شعبة العالقات النسوية تقيم ندوة حوارية
يف معهد الزهراء عليها السالم للعلوم االسالمية يتواصل مع املكتبة املركزية لرئاسة جامعة بغداد

أقامت شعبة العالقات النسوية يف العتبة العلوية املقدسة ندوة
حوارية يف معهد الزهراء عليها السالم للعلوم االسالمية ،ضمن
برناجمها الشهري بعنوان (الصحة مطلب إمياني) ،وتضمنت الندوة
جوانب عدة أهمها طب اجملتمع واالدمان االلكرتوني وطرق
الوقاية والعالج من هذا الداء الذي فتك باجملتمع ،وقد حاضرت
يف الندوة الطبيبة نضال البغدادي الباحثة يف هذا اجملال.
وحول تفاصيل هذا النشاط النسوي التوعوي أوضحت زهرة
القاجبي مسؤولة العالقات النسوية يف العتبة العلوية املقدسة،
قائلة  :بتوجيه ودعم من أمانة وأعضاء العتبة العلوية أقامت إدارة
القسم النسوي جمموعة من النشاطات اليت تهتم باملرأة املسلمة وال
سيما من كن يف مقتبل العمر ألهمية هذه الشرحية وحساسيتها
جتاه تطورات العصر واملتغريات الكبرية احلاصلة يف اجملتمع
بعد االنفتاح اهلائل على العامل ،خريه وشره ،مع ضعف الضابط
والرابط ،ويف واحدة من هذه احللقات أقمنا برنامج (الصحة
مطلب إمياني) ،تضمن ندوات حوارية وورش تثقيفية وملصقات
جدارية توجيهية.
واضافت القاجبي :يتميز هذا الربنامج عن براجمنا األخرى
كونه ميدانيا ويستضيف خمتلف الشخصيات النسوية ويستهدف
بالدرجة االساس الشابات والفتيات يف سن املراهقة كما ذكرت
آنفا ،واليوم اقمنا ندوة ضمن هذا الربنامج.

زارت وحدة التواصل والتوزيع يف شعبة الصحافة بقسم إعالم العتبة
العلوية املقدسة املكتبة املركزية يف جامعة بغداد والتقت بأمينها
العام الدكتور غالب عبد الكريم عزيز الذي قدم شرحا مفصال
عن املكتبة املركزية وذلك يف اطار التواصل االعالمي والثقايف
والفكري الساعي اىل مد جسور تبادل اخلربات االعالمية والفكرية
مع املراكز واملؤسسات الدينية والثقافية واالكادميية كافة ال سيما
اجلامعات واملعاهد االكادميية .
وأوضح أمني عام املكتبة املركزية يف جامعة بغداد عن حمتويات
هذه املكتبة ،قائال« :تضم مكتبتنا مثان وعشرين وحدة ما بني
ادارية ومتخصصة ،اضافة اىل احتوائها على اكثر من اربعمئة الف
وعاء مكتيب ،حيث تقدم املكتبة خدمات علمية وثقافية للطلبة
والباحثني ،فضال عن هذا فاننا لدينا رغبة يف التواصل العلمي
واالعالمي مع العتبات املقدسة اليت تشهد برامج ومشاريع علمية
قل نظريها حتى يف املؤسسات االكادميية اليت كان آخرها اطالق
مشروع الفهرس العراقي املوحد من قبل العتبة احلسينية املقدسة».
فيما أبدى امني املكتبة الدكتور غالب والدكتورة اميان عن استعداد
املكتبة املركزية الن تكون هذه الزيارة بداية عمل للتواصل مع
العتبة العلوية املقدسة وما تتمتع به من خربات مكتبية واعالمية .

15

جلنة اإلرشاد والتعبئة للدفاع عن عراق املقدسات

املؤمنون الحقيقيون وهم يف أعظم الطاعات

وحدة اإلعالم النسوي
يتم ّتع اجملاهدون يف سبيل اهلل مبنزلة فريدة،
ودرجة عاليةُ ،ت ّيزهم عن سائر املؤمنني ،كما
ب ّينت اآليات والروايات ذلك املقام الرفيع واألجر
العظيم؛ فلقد ّ
عظم القرآن اجمليد شأن اجملاهدين
بوصفه إياهم بصفة“ :املؤمنني احلقيقيني” وهو ما
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يشري إىل رفعة مقامهم عند اهلل تعاىل(( :و َّ
َال ِذ َ
ين
الل و َّ
ين آوَواْ
َال ِذ َ
َج َ
آم ُنو ْا و َ
يل ّ ِ
َ
اج ُرو ْا و َ
َه َ
اهدُو ْا ِف َس ِب ِ
ون َح ًّقا َّ ُ
َّو َن َص ُرو ْا أُو َلئ َ
ِك ُه ُم الُْ ْؤ ِم ُن َ
لم َّم ْغ ِف َر ٌة َو ِر ْز ٌق
َ
ك ِري ٌم)) ،وذكرهم سبحانه وتعاىل مبحكم كتابه
َّ
َ
ُ
َ
ّ
ّ
ً
َ
َ
َ
ّ
ي ُّب ال ِذ َ
ين ُيقا ِتلون ِف َس ِبي ِل ِه َصفا
املبني ((إِن الل ُ ِ
َ
وص)) ،هذه منزلتهم عنده
ك َأ َّنهُم ُب ْن َيا ٌن َّم ْر ُص ٌ
سبحانه تعاىل ،وعلى النهج نفسه والسياق عينه
كانت منزلتهم عند رسوله صلى اهلل عليه واله
وسلم ،وعند خليفته من بعده االمام امري املؤمنني
واوالده املعصومني سالم اهلل عليهم أمجعني ،ومن
ميثلهم يف غياب صاحب االمر والزمان عجل اهلل
تعاىل فرجه الشريف املتمثلة باملرجعية الدينية
العليا احلقة اليت خاطبت اجملاهدين بقوهلا
السديد (وكونوا أشدّاء فوق ما جتدونه من
أعدائكم فإنكم أوىل باحلق منهم  ،وإن تكونوا
تأملون فإنهم يأملون كما تأملون وترجون من اهلل ما
ال يرجون ،اللهم إال رجا ًء مدخو ً
ال وأماني كاذبة

كسراب بقيع ٍة حيسبه الظمآن ما ًء
واوهاماً زائفة
ٍ
،حجبتهم الشبهات بظلمـائها وعميت بصائرهم
بأوهامها ،)..اىل ذلك جتد ابناء حوزة امري املؤمنني
عليه السالم يف جلنة االرشاد والتعبئة للدفاع عن
عراق املقدسات يف مقدمة الصفوف املقاتلة للعدو
الداعشي الذي استباح األرض والعرض واملقدسات،
ويف مقدمة املضحني واملدافعني واملُ ِّ
ترتسني بصد
األذى بصدورهم ليصونوا العرض واحلرمات..
وصور مبلغي اللجنة يف العتبة العلوية املقدسة
تتحدث عن كل املعاني أنفة الذكر وال حتتاج إال
للتبحر بها  ،لكي يعرف املخلصون واملنصفون على
حد سواء من هم صادقو القول والفعل ومن هم
الذين حيبون اهلل وحيبهم اهلل وكانوا مصداق قوله
ََّ
ين ُي َقا ِت ُل َ
ي ُّب َّال ِذ َ
ون ِف َس ِبي ِل ِه َص ًّفا
تعاىل ((إِ َّن الل ُ ِ
َ
وص)).
ك َأ َّنهُم بُن َيا ٌن َّم ْر ُص ٌ
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يف
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ط
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ا
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ع
بة ون سؤولكنلوج قدس داع ا ه ا
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ل
ة
شاطا شعبة ي ،وم تعر ُ يت الق
ض ن دعا وا تب
تها و الت ن أ
ت
موا ربيد امل جل ال اج أف هلا دين كا تر
كب ه وق
ن ها
تها ل ندس وف ع كار ش ا احل ليت
ن
عج األ لى باب ي متأل
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كان السؤال التقليدي واملعروف عن سنة
تأسيس هذه الشعبة فبادر املهندس مهدي
بقوله:
أسست هذه الشعبة عام 2004م وكانت
ّ
بداياتها بسيطة متواضعة ولكن بهمة األخوة
الذين سبقوني بهذا الشرف ّ
مت تطويرها
وحتسينها مواكبة للتطور احلاصل تكنلوجياً
وبسبب احلاجة امللحة خدمة للزائرين وتوفرياً
لألجواء املرحية واملكيفة ّ
مت العمل على
تطويرها وهي كما نشهدها اليوم.
كم عدد املنتسبني يف هذه الشعبة؟
طبعا ليس بالكثرة وإمنا بالنوعية فهناك 33
منتسبا يف هذه الشعبة ومكونة من عدة وحدات
وهي :وحدة البكجات واجللرات وهي قلب
التربيد وتتميز مبنظومة التربيد املركزية و
وحدة السبالت والربادات و ورشة الغسل تتكون
أما دوام املنتسبني فهو يف
من ثالث وحداتّ ،
18
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س
ت
م

ر

ثالث وجبات وهناك حتكم باالجهزة يف أكثر
من موقع داخلي وخارجي وعلينا أن نغطي
مجيع هذه املواقع.
كاف باعتقادك إلجناز هذه
هل هذا العدد
ٍ
املشاريع؟
طبعا بصراحة لو ك ّنا يف غري مؤسسة أو دائرة
فمن املستحيل أن يكفي هذا العدد ،ولكن هلل
احلمد الذين يعملون هنا بروحية وبإخالص
لألمام سالم اهلل عليه ولكن كما تعلم العمل
بتطور مستمر وهناك مدخالت وخمرجات
فيجب أن يكون هناك تناسب بينهما ولكن مع
ذلك احلمد هلل العدد املوجود من املنتسبني
كاف إلدارة شؤون هذه الشعبة.
ٍ
هل تعتقد ّ
أن نكران الذات عامل مهم يف
اإلخالص يف هذا املكان؟
ضروري جداً أن يكون هناك نكران الذات،

فإذا ما ختلى اإلنسان يف عمله عن مصاحله
الشخصية سريكز تلقائياً على اإلخالص
والتفاني يف خدمة املكان الذي يعمل فيه
فكيف وحنن نعمل إىل جوار بطل اإلسالم أمري
املؤمنني (عليه السالم).
بالتأكيد تستمعون ألخبار التطور العلمي
والتكنلوجي احلاصل يف العامل وما علينا
إال مواكبة هذا التطور فأين أنتم من هذا
التطور ضمن عملكم واختصاصكم؟
الشك حنن على اتصال مستمر مع العامل
لنتجول يف أروقة العلم وآخر ما توصل اليه
من اخرتاعات وتطورات على مجيع الصعد
ومنها ما يهمنا يف جمال عملنا ،ومن املشاريع
احلديثة واخلاضعة للمواصفات التكنلوجية
العاملية هو مشروع جديد قامت بتنفيذه
كوادرنا اهلندسية والفنية يف جممع دار
ضيافة اإلمام احلسن(عليه السالم) ،وهو

منظومة الـ (بي أل سي) وتعترب فريدة من
نوعها وخالصة عملها هو التحكم باألجهزة
من بعد حيث توجد شاشات ذكية ملراقبة
عمل هذه األجهزة ومتابعته ويعترب هذا
املشروع من املشاريع احلديثة وسينفذ إن
شاء اهلل يف صحن فاطمة(عليها السالم)
كذلك وسريبط يف منظومة التربيد
العامة يف هذا الصحن الشريف.
سنشهد بعونه تعاىل يف الفرتة القادمة
افتتاح صحن فاطمة (سالم اهلل عليها)
وكما تعلمون سعة وحجم هذا الصحن
وحاجته الكبرية ملنظومات تربيد عمالقة
رمبا ،وذلك لتأمني األجواء املناسبة
للزائرين فما خططكم املستقبلية يف هذا
اإلطار؟
الشك إ ّنا وضعنا يف حساباتنا ما ستؤول
اليه األمور بعد افتتاح هذا الصحن
الشريف وابتدا ًء بودي القول ّ
أن احلرم
سيبط بصحن فاطمة بكل
الشريف ُ
أما منظومة التربيد
خدماته اليت يقدمهاّ ،
فهناك بناية خاصة للتربيد ُجهزت هلذا
الغرض ،كما ّ
أن هناك مضخات لتدوير
ّ
املياه ،وأود األشارة إىل أن هناك شركات
عاملية منشغلة حالياً بتنفيذ هذا املشروع،
كما توجد منظومة كهربائية متكاملة
لتأمني احتياجات األجهزة العاملة كافة
على الطاقة الكهربائية ومن ضمنها أجهزة
التربيد املركزي اليت نعمل على تأمينها.
نكون سعداء جداً عندما نرى شبابنا بهذا
املستوى من اجلهود ما أهم األفكار اليت ّ
مت
طرحها سواء يف مرحلة الدراسة اجلامعية
جلنابك الكريم أو يف العتبة املقدسة؟
كما تعلم تسديد اخلطى من خالل
املسؤولني الذين يفتحون الطريق أمام
الشباب ،نعم هناك مشروع شاركنا فيه
يف معرض بغداد الدولي ،معرض التقنيات
كمشروع منظومة تربيد باستخدام
املاء املثلج ،ويعترب النموذج
املستخدم نفسه يف احلرم املطهر،
ومن ّ
املؤكد ّ
فإن احلاجة هي
اليت تفرض نفسها لذلك
صنعنا هذا اجلهاز
وشاركنا به يف
معرض بغداد
ا لد و لي

مسؤول شعبة صيانة التربيد:

نكران الــذات والتفاني
مــن أهــم املرتكزات يف
عملنــا يف هــذا املــكان
املقدس
وبتوفيق من أمري املؤمنني(عليه السالم)،
القينا استحسان من قبل وزير االتصاالت و
وزير الكهرباء و ّ
مت منحنا شهادة اخرتاع من
ّ
قبل دائرة السيطرة النوعية ومت تسجيله
باسم العتبة ومنحنا براءة اخرتاع.
هل هذا املشروع فيه جدوى اقتصادية وما
اخلطط املستقبلية لتطويره؟
كما ذكرت لكم فقد عملنا منوذجاً
وشاركنا به وكان ناجحاً  %100وبتوصية
من مساحة السيد األمني العام فنحن اآلن
منوذج هلذا املشروع
مشغولون بصناعة
ٍ
يف أحد منازل مشروع قنرب السكين ،وبعد
ذلك سيتوسع بعونه تعاىل ،وهناك خطة
انتاج متكاملة سنفصح عنها يف حينها إن
شاء اهلل.

فهل هناك خطط استثمارية لتطوير هذا
املشروع؟
العتبة العلوية دائما تفكر بالزائر وخدمته
أما الفائدة املادية فهي يف املرحلة الثانية،
ّ
هذا املشروع خيدم الناس وعلى سبيل
املثال ال احلصر اذا أردت أن تكيف اهلواء
يف منزلك فعليك أن توفر أجهزة تربيد
لكل غرفة يف حني هذا اجلهاز املخرتع هو
قطعة واحدة يربد ثالث غرف يف آن واحد
وبطاقة كهربائية أقل من املتعارف تصل
إىل النصف ،وهناك أمور حسابية كثرية.
كلمة أخرية توجهها إىل زائري أمري
املؤمنني (سالم اهلل عليه)؟
أمتنى أن يكونوا راضني عن عملنا وحنن
نضحي بالغالي والنفيس من أجل راحتهم
ونتمنى أن ننال رضاهم دائماً وبالتالي رضا
الباري عزوجل ورضا صاحب هذا املرقد
الطاهر.

من املعروف ّ
أن بلدان العامل
خطط
على
تعمل
اسرتاتيجية تطويرية
ال خرت ا عا تهم ،
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معرض النجف االشرف الدولي للكتاب..

يزدهي بثقافات وعناوين من العلوم المختلفة
علي الوائلي

بمشاركة أكثر من مئتي دار نشر عالمية وعربية ومحلية شهدت أروقة معرض النجف االشرف الدولي للكتاب حضورا
منقطع النظير من الباحثين واألكاديميين وطلبة العلوم الدينية والمتعطشين إلى بحر الثقافة حيث تعدد العناوين
واختالف المصادر التي تعرضها الدور المشاركة وفي مختلف العلوم والثقافات ,وقد شارك في هذا المعرض أكثر من
مئتي دار نشر ومؤسسة ثقافية من تسع دول باإلضافة الى العراق ،بمشاركة أكثر من ثالثين دار نشر جديدة تشارك
ألول مرة وهي دور نشر متخصصة بالعلوم األكاديمية وأخرى متخصصة بكتب القانون وأخرى بكتب االقتصاد والكتب
التجارية وكتب في مختلف العلوم والكتب األدبية والثقافية والدينية وأما الدول المشاركة فهي من لبنان وسوريا
واألردن والسعودية ومصر والجزائر والكويت والبحرين باإلضافة الى إيران وكندا وبريطانيا .
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اقيمت يف الصحن احليدري الشريف ،حبضور
عدد من الشخصيات الدينية والثقافية والعلمية
ومن خمتلف شرائح اجملتمع ،احتفالية تعلن عن بدء
مراسيم معرض النجف االشرف الدولي للكتاب
يف دورته التاسعة.
آي من الذكر احلكيم بعدها
بقراءة
إبتدأ احلفل
ٍ
ألقى االمني العام للعتبة العلوية املقدسة السيد نزار
حبل املتني كلمة امام احلاضرين كلمة جاء فيها
بعد أن محد اهلل وصلى على خري خلقه املبعوث
رمحة للعاملني ابي القاسم حممد (صلى اهلل عليه
واله) ثم صلى وسلم على ابن عمه ووصيه امري
رحب باحلضور يف صحن
املؤمنني (عليه السالم) ثم ّ
أمري املؤمنني (عليه السالم) ,وأكد خالل كلمته،
قائالّ :
أن معرض النجف االشرف الدولي للكتاب
ً
ّ
ّ
تكسوه دور النشر املوقرة حلة فيبدأ مبا محلته
من ألوان الكتب مع تعدد املشارب واالذواق ملؤلفني
من مناهل شتى ليقربوا املسافات بني الشعوب ويت ّم
التبادل الثقايف واملعريف ويتزود ر ّواد العلم والثقافة
من املناهل العذبة ،وبني حبل املتني ّ
«أن املعرض
يزداد بها ًء باحلاضرين ومشاركتهم ومؤازرتهم
فنحن نلتقي اليوم بهذه التظاهرة الثقافية لنقدم
اجلليس الذي هو خري جليس والصديق الذي ال
يقلى ،إن نظرت فيه أطال إمتاعك ورفع درجتك،
إ ّنه الكتاب الذي أمرنا أن حنتفظ به امتثاال

ألمر صادق آل حممد (عليه السالم)( :احتفظوا
بكتبكم فإ ّنكم حتتاجون إليها)» ,وأوضح يف
علم
كلمته « إننا اليوم بأمس احلاجة إىل كتاب ٍ
ُينتفع به ،ينشر الوعي السليم ويربي على النهج
القويم لتنشأ األجيال مهتدية بنور العلم متجنبة
ظلمة اجلهل اليت تعاني منها اإلنسانية والسيما ما
حيدث يف العراق ،من دخول زمر اجلهل والظالم»،
خامتا كلمته بتقديم الشكر للحضور ولكل من
ساهم من قريب أو بعيد يف إقامة هذا الصرح
العلمي الثقايف.
من جانبه ألقى رئيس قسم الشؤون الفكرية
والثقافية الشيخ سعد اخلاقاني كلمة قسم الشؤون
بي فيهاّ :
الفكرية والثقافية بهذه املناسبةّ ،
أن
للعلم أثرا يف ارتقاء األمم وخلودها وبالعلم حتفظ
احلقوق ويتحقق العدل اإلهليّ ،
وأن األمم اخلالدة
هي اليت كتبت وارخت ومن خالف هذه السنة
احلضارية غيبته السنون وال اثر له وألجماده»,
وأشار اخلاقاني :إميانا من العاملني يف العتبة
املقدسة بأن الكتاب هو احلافظ للعلوم واملرتجم
هلا لذلك تقيم العتبة العلوية املقدسة معرضها
التاسع للكتاب متمثال يف قسم الشؤون الفكرية
والثقافية واالقسام الساندة له ومن جوار املرقد
املقدس ألمري املؤمنني وعلى ارض العلم والعلماء
أرض النجف االشرف مدينة أمري املؤمنني(عليه

إننا اليوم بأمس
الحاجة إلى كتاب
ينتفع به ،ينشر
الوعي السليم
ويربي على النهج
القويم لتنشأ
األجيال مهتدية
بنور العلم متجنبة
ظلمة الجهل
التي تعاني منها
اإلنسانية..
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السيد عيسى اخلرسان

جهودا كبيرة
تقدمها اقسام
العتبة العلوية
وهي تستقبل
معرض النجف
االشرف الدولي
للكتاب من اجل
انجاح فعالياته
بمشاركة الدور
التي بلغ عددها
اكثر من مئتي دار
نشر عالمية وعربية
ومحلية
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الشيخ سعد اخلاقاني

السالم) اليت ال يصدر منها اال اجلميل واملفيد..
وختم الشيخ اخلاقاني كلمته بتوجيه الشكر
للمشاركني يف املعرض من دور النشر واملؤسسات
وعلى القائمني هلذا املعرض وللمساهمني من باقي
اقسام العتبة العلوية واللجان اليت اسندت اليها
مهمة تنظيم واقامة املعرض.
بعدها القى الشاعر حيدر رزاق مشران قصيدة
شعرية باملناسبة عرب فيها عن فضل الكتاب ثم
تلتها انشودة يف حب أمري املؤمنني عليه السالم
أنشدتها فرقة انشاد العتبة العلوية املقدسة ،وكان
مسك ختام احلفل التوجه اىل موقع املعرض لقص
شريط االفتتاح ،وسط حضور كبري للشخصيات
الدينية والعلمية والثقافية ووسائل االعالم املختلفة،
ليبدأ اليوم االول للمعرض مستقبال الزائرين اليه
امام عرض دور النشر املختلفة لنتاجاتها اليت بلغت
اكثر من مئيت دار نشر من خمتلف دول العامل.

إدارة المعرض ..واسلوبها الحضاري في
إنجاحه
للمرة التاسعة على التوالي تقيم العتبة العلوية
ً
متمثلة بقسم الشؤون الفكرية
املقدسة -

االستاذ عبد الرزاق الشيباني

والثقافية وبإشراف عضو جملس االدارة السيد
عيسى اخلرسان – معرضها الدولي للكتاب ،ومن
الواضح ّ
عدة رسائل ثقافية
أن هذا املعرض حيمل ّ
ّ
كبرية سيما وأنه تابع هلذا املكان املقدس و ُيقام
جبوار مرقد أمري املؤمنني(عليه السالم) ،والخيفى
ّ
أن إلدارة هذا املعرض الدور املهم يف تنظيم شؤونه
وإخراجه حبلّة ُ
تليق باسم العتبة العلوية املقدسة،
كانت لنا هذه التغطية لنقف على أهم ما تقوم به
هذه اإلدارة ...بدأنا هذه التغطية مع السيد عيسى
اخلرسان عضو جملس إدارة العتبة العلوية املقدسة
واملشرف على قسم الشؤون الفكرية والثقافية،
حتدث لنا عن دور إدارة املعرض وماتقوم به من جهود
ً
قائال :تتكون إدارة
يف إجناح هذا املعرض فبادرنا
املعرض من عناصر عدة ومنها األخوة يف العالقات
العامة يف إرشاد الزائرين إىل أهم العناوين اليت
يطلبونها من خالل الفهرس املتوفر لديهم ،وهناك
كذلك عناصر خاصة يف تنظيم سري الزائرين
وتقديم اخلدمات الالزمة سواء كان للزائرين أو
لدور النشر وكذلك يقوم قسم الصيانة بعد انتهاء
وقت املعرض واخلدمات وقد ذللنا الصعوبات يف
دخول الكتب من خالل احلدود العراقية فقد بذل

األخ مسؤول قسم العالقات العامة ،واألمور تسري
على ما يرام حبمد اهلل وكذلك األخوة اإلعالميني
يقصروا يف أداء واجباتهم يف تغطية نشاطات
مل ّ
هذا املعرض وإصدار صحيفة خاصة باملعرض.
وأضاف اخلرسان :من مشاكلنا الصعبة هو
املكان ولكن إذا ما ابتعدنا عن هذا املكان ومن
ً
ً
واضحا
إقباال
خالل جتربة سابقة سوف لن يالقي
من قبل أصحاب الفكر والثقافة وهكذا كانت
جتربة العتبة احلسينية املقدسة حيث أقاموا املعرض
خارج منطقة مابني احلرمني فكانت النتائج غري
جيدة ولكن مع ذلك نسعى ملكان أكرب وأوسع
ورمبا يف السنوات القادمة إن شاء إذا ما أفتتح
صحن فاطمة لسعته وقربه من حرم أمري املؤمنني
عليه السالم سيقام املعرض هناك إن شاء اهلل...
وجاء دور مدير املعرض األستاذ عبد الرزاق
ً
قائال :إدارة معرض النجف
الشيباني ليدلو بدلوه
االشرف الدولي التاسع تقوم بتنظيم هذا املعرض
ابتدا ًء من قبول دور النشر اىل إرسال الكتب اليت
تشارك بها هذه الدور إىل جلنة السالمه الفكرية
لكي تشارك يف هذا املعرض وكذلك استالم
الكتب اليت تشحن اىل املعرض و وضعها يف
خمازن خاصة وتوزيعها على أجنحة دور النشر يف
املعرض.
كما أضاف الشيباني :هناك تعاون واضح من
قبلنا لتلبية متطلبات هذه الدور طوال تواجدهم
يف هذا املعرض ،ونتمنى أن يكونوا راضني عن
إدارتنا ونأمل أن نكون أفضل إن شاء اهلل يف
السنوات القادمة ،أ ّما رواد املعرض ففي الواقع
نشعر برضاهم سواء بوجود العناوين أو األسعار
ً
دائما يف تهيئة ودعوة دور النشر
ولكن نسعى
اليت تعرض كتبها بأسعار مناسبة وفيها ختفيض
جلميع العناوين.توافد كبري على اجنحة العتبات

املقدسة واملزارات واملؤسسات االسالمية يف معرض
الكتاب بنسخته التاسعة.

كوادر األقسام في العتبة العلوية
تستنفر جميع طاقاتها إلنجاح هذه
التظاهرة الثقافية
جهود كبرية تقدمها اقسام العتبة العلوية املقدسة
وهي تستقبل معرض النجف االشرف الدولي
للكتاب بغية اجناح فعالياته ومشاركات الدور
اليت بلغت اكثر من مئيت دار نشر عاملية وعربية
وحملية مما تطلب تكثيف اجلهود من قبل كوادر
اقسام العتبة العلوية.
فيما يتعلق باخلدمات وتهيئة املستلزمات اخلاصة
كافة باروقة املعرض وما حيتاجه اصحاب الدور
يوضح مسؤول وحدة التنسيق اإلعالمي يف قسم
اخلدمات اخلارجية السيد علي سنبة بالقول
« :باشر االخوة يف تهيئة ماحيتاجه املعرض من
خدمات لوجستية وخدمية للدور املشاركة حيث
استنفرت مجيع كوادر القسم طاقاتها وعلى مدار
الساعة ،من اجل اجناح هذه التظاهرة الثقافية قدر

ّ
إن معرض
النجف األشرف
يحمل رسائل
ثقافية كبيرة ال
سيما أنه يقام
بجوار مرقد أمير
المؤمنين(عليه
السالم)
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تعلق األمر بها».
وعن دور قسم الصيانة اهلندسية يف معرض الكتاب
قال علي عبد الزهرة رئيس القسم  :مت تشكيل
غرفة عمليات من الشعب ذات العالقة للشروع
مبهامها قبل افتتاح املعرض إذ قامت كوادرنا
بتنصيب البارتشنات املخصصة للدور املشاركة يف
املعرض ونصب الستائر وجتهيز املعرض بالطاقة
الكهربائية و االنارة والصوتيات وغريها من املهام
اليت تعمل كوادرنا على اجنازها طيلة فرتة ايام
املعرض ،والعمل على تفكيك كل ادوات املعرض
بعد االنتهاء بعون اهلل .
كما كان لالعالم دور متميز من خالل التغطية
اإلعالمية لفعاليات هذه التظاهرة الثقافية اليت
تقودها العتبة العلوية املقدسة على ارض النجف
االشرف فبني مسؤول االعالم يف العتبة العلوية
السيد علي زوين بان معرض الكتاب يف العتبة
العلوية املقدسة سيكون من اهم املعارض ملا
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حيتويه من دور النشر املتعددة وكثرة الكتب
وقد استنفرت كوادر قسم االعالم يف التغطية
الكاملة من خالل فضائية العتبة العلوية بتوزيع
ترددات جمانية جلميع القنوات الفضائية وايضا
اثري اذاعة العتبة العلوية وكذلك تغطيات خاصة
ومباشرة من داخل املعرض والخيفى على اجلميع
دور الصحافة الورقية فهي من اهم املوجودات يف
معرض الكتاب كونها على متاس مباشر مع
معرض الكتاب وهنالك جريدة خاصة تصدر كل
يومني مرة تتابع أهم ما يدور يف أروقة املعرض.
والخيفى على اجلميع املهام اليت كلفت بها شعبة
االعالنات يف احلملة اإلعالنية للمعرض ،ويف
ذلك يقول مسؤول شعبة اإلعالنات علي صحن
احملمودي بانه مت اجناز العديد من االعمال
اإلعالنية اإلعالمية اخلاصة مبعرض النجف
االشرف للكتاب ،منها إعالنات املعرض اليت مت
تزيني أروقة الشوارع الرئيسية ،ومداخل احملافظة
الرئيسية والشوارع املؤدية اىل مرقد أمري املؤمنني
(عليه السالم) مضيفا ايضا انه مت تعليق لوحات
اعالنية (فلكس) مبساحة قاربت ال  500مرتاً
ً
مربعا.
ومن جانب آخر ساهمت شعبة البحوث والدراسات
باقامة ندوات فكرية عدة على هامش املعرض
وقال الشيخ مهند اخلاقاني مسؤول شعبة البحوث
والدراسات يف قسم الشؤون الفكرية والثقافية بان
املعرض ميثل ظاهرة حضارية جيتمع فيها مجع من
املثقفني واملتطلعني حنو فضاءات الثقافة املتنوعة
وكان هذا املعرض هلذه السنة اطاللة نوعية,
وكانت مشاركة شعبة البحوث والدراسات يف
قسم الشؤون الفكرية والثقافية يف هذه السنة
بعنوان القراءة ودورها يف صناعة الوعي يف ثالث
ندوات فكرية على هامش املعرض ومواقع التواصل
هامش معريف وقراءة يف الكتاب والسنة ,ونامل من

هذه الندوات ان تساهم يف احلالة املعرفية ويف
صياغة الفكرة وتوجيه القارئ واملفكر واملتطلع
هلذا االمر اىل نقطة مشرتكة هي تنمية وتطوير
هذا اجملتمع.
السيد عيسى اخلرسان اشار اىل ان مضيف االمام
علي عليه السالم اىل جنب استقباله للزائرين
الوافدين على مرقد امري املؤمنني فانه يستقبل
مئة من ضيوف املعرض واكثر من مخسمئة من
املشاركني من اصحاب الدور وكذلك قرابة املئة
دعوة من خالل قسم العالقات العامة يف العتبة
املقدسة للطلبة اجلامعيني وطلبة املدارس الذين
يزورون املعرض باالضافة اىل حفل االفتتاح يف
اليوم االول من املعرض ،مشريا بان كوادر املضيف
استنفرت طاقاتها لتقديم افضل اخلدمات للزائرين
وضيوف معرض النجف االشرف الدولي للكتاب.
اما حول طبيعة عمل قسم العالقات العامة
فيبني رئيس القسم علي العامري بان الربنامج

اخلاص بقسم العالقات العامة منذ افتتاحية
معرض الكتاب بنسخته التاسعة املساهمة يف
ايصال الكتب اخلاصة املشاركة يف املعرض
من احملافظات كافة واملنافذ احلدودية كافة
واملطارات الجناح املعرض وتوزيع بطاقات الدعوة
اخلاصة باملعرض واستقبال الوفود من املطار اىل
العتبة مع تنظيم برنامج خاص للوفود السيما طالب
اجلامعات واملعاهد واملدارس من باقي احملافظات
ومساهمتهم يف املعرض ومرافقة الوفد من املعرض
اىل املسكن واملضيف طيلة ايام املعرض وقد
بدأعملنا منذ اسبوع قبل افتتاحية معرض النجف
االشرف للكتاب حيث استنفرت مجيع الطاقات
ملنتسيب القسم.
كما قامت كوادر قسم حفظ النظام جبهود
مماثلة وتقديم الدعم إلجناح معرض الكتاب
وذلك عن طريق مراقبة مداخل واروقة املعرض منذ
افتتاحه.
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إعداد:
عبد الحسن الشافعي
حيدر محمد الكعبي
حمود الرصاف
رياض مجيد عيل
عيل الوائيل

عليA
ومنقبة الوالدة
اإلمام علي Aيف
مواجهة التغيري
جبل الصرب
العقيلة زينب (عليها السالم)

االمام علي...A
اسطورة لكنها حقيقة

اإلمام عليA
ومنقبة الوالدة
حممد علي البدري

ان ألميــر المؤمنيــن (عليــه الســام) فضائل ال تحصــى من كثرتهــا فهو ربيــب صاحب
الرسالة(صلى اهلل عليه وآله) ،فقد أخذ منه صفاته وأدبه من نعومة أظفاره وتعلم من بديع
بيانه وبليغ حكمه حتى صار إماما للبالغة والبيان.

ركز إمام البيان االمام علي(عليه الس�لام) يف نهج البالغة على نقطة أساس��ية وفعّالة جدا ألجل
التزهي��د بالدنيا واحلذر م��ن غفلتها وزينتها ،وه��ذه النقطة هي ذكر امل��وتّ ،
فقلما جنده(عليه
السالم) يذم الدنيا ويز ّهد الناس فيها وال يأتي على ذكر املوت ويطيل يف وصفه بأنواع األوصاف اليت
يعجز القلم عن بيان تأثريها يف النفس اإلنسانية.
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إن لعلي(عليه السالم) فضائل مجة ومناقب ال تعد،
وي عن رسول اهلل (صلى اهلل عليه وآله ) قوله:
فقد ُر ّ
(إن اهلل جعل ألخي علي فضائل ال حتصى ،فمن
ذكر فضيلة من فضائله مقراً بها غفر اهلل له ما
تقدم من ذنبه وما تأخر ،ومن كتب فضيلة من
فضائله مل تزل املالئكة تستغفر له ما بقي لتلك
الكتابة رسم ،ومن استمع إىل فضيلة من فضائله
غفر اهلل له الذنوب اليت اكتسبها باالستماع ،ومن
نظر إىل كتاب من فضائله غفر اهلل له الذنوب
اليت اكتسبها بالنظر) (دالئل الصدق ص .)320
وهو مبحل من رسول اهلل(صلى اهلل عليه وآله) من
القرب مامل يصله أحد سواه وهو الذي يقول يف
ذلك املعنى ويشرح لنا مدى اختصاصه والتصاقه
بالنيب منذ صغر سنه يذكر ذلك يف خطبته اجلليلة
املعروفة بالقاصعة :وقد علمتم موضعي من رسول
اهلل بالقرابة القريبة واملنزلة اخلصيصة ،وضعين
يف حجره وأنا ولد ،يضمين إىل صدره ويكنفين
إىل فراشه وميسين جسده ويشمين عرفه ،وكان
ميضغ الشيء ثم يلقمنيه ،وما وجد لي كذبة يف
قول ،وال خطلة يف فعل ،ولقد قرن اهلل به (صلى
ً
فطيما أعظم ملك
اهلل عليه وآله) من لدن أن كان
من مالئكته يسلك به طريق املكارم وحماسن
أخالق العامل ،ليله ونهاره ،ولقد كنت أتبعه اتباع
الفصيل أثر أمه يرفع لي يف كل يوم من أخالقه
ً
علما ويأمرني باإلقتداء به ،ولقد كان جياور يف
حبراء فأراه وال يراه غريي.
كل سنة ِ
ومل جيمع بيت واحد يومئذ يف اإلسالم غري رسول
اهلل وخدجية وأنا ثالثهما أرى نور الوحي والرسالة،
وأشم ريح النبوة ،ولقد مسعت رنة الشيطان حني
الوحي عليه (صلى اهلل عليه وآله) فقلت يا
نزل
ُّ
َ
س
رسول اهلل ما هذه الرنة ؟ فقال :إنه الشيطان أ ِّي َ
من عبادته ،إنك تسمع ما أمسع وترى ما أرى إال
أنك لست بنيب .ولكنك وزير وإنك لعلى خري).

علي وليد الكعبة

روى الشيخ الطوسي عليه الرمحة يف ــ أماليه ــ
عن اإلمام الصادق (عليه السالم)( :كان العباس
بن عبد املطلب ويزيد بن قعنب جالسني ما بني
فريق بين هاشم إىل فريق بين عبد العزى إزاء بيت
اهلل احلرام ،إذ أتت فاطمة بنت أسد بن هاشم،
وكانت حاملة بأمري املؤمنني (عليه السالم )
لتسعة أشهر ،وكان يوم التمام ،فوقفت إزاء البيت
احلرام ،وقد أخذها الطلق ،ورمت بطرفها حنو
السماء وقالت :يا رب إني مؤمنة بك وبكل كتاب
أنزلته ،وبكل رسول أرسلته ..ومصدقة بكالمك
وكالم جدي إبراهيم اخلليل (عليه السالم) وقد
بنى بيتك العتيق ،وأسألك حبق أنبيائك املرسلني،
ومالئكتك املقربني وحبق هذا اجلنني الذي يف
أحشائي ..إال يسرت لي والدتي).
وما ان انتهى دعاء السيدة فاطمة بنت أسد حتى
انشق جدار الكعبة من اجلانب املسمى (باملستجار)
ودخلت السيدة فاطمة إىل جوف الكعبة وارتأب
الصدع ،وعادت الفتحة والتزقت وولدت السيدة
ابنها ً
عليا هناك.
وصل اخلرب إىل أبي طالب ،فاقبل هو ومجاعة
وحاولوا فتح باب الكعبة حتى تصل النساء إىل

فاطمة ليساعد َنها على أمر الوالدة ،ولكنهم مل
يستطيعوا فتح الباب ،فعلموا أن هذا األمر من اهلل
سبحانه وتعاىل.
وحدثت السيدة فاطمة مبا جرى عليها يف الكعبة،
َّ
قالت :فجلست على الرخامة احلمراء ساعة ،وإذا
أنا قد وضعت ولدي علي بن أبي طالب ومل أجد
وجعا وال ً
ً
أملا ،وبقيت السيدة يف الكعبة ثالثة أيام،
وانتشر اخلرب يف مكة ،وجعل الناس يتحدثون به
حتى النساء ،وازدحم الناس يف املسجد احلرام
ليشاهدوا مكان احلادثة ،حتى كان اليوم الثالث،
وإذا بفاطمة قد خرجت ـ من املوضع الذي كان قد
انشق لدخوهلا ـ وعلى يديها صيب كأنه فلقة قمر،
وأسرعت اجلماهري املتجمهرة إليها فحدثتهم مبا
جرى هلا من كرامة داخل البيت وأنها بقيت ثالثة
أيام تأكل من مثار اجلنة وأرزاقها.

قد أفلح المؤمنون

ً
مهنئا،
استقبل سيدنا أبو طالب السيدة فاطمة
وضمه إىل صدره ثم ردَّه إىل
وأخذ وليده املبارك
َّ
ُأمه ،وأقبل رسول اهلل وكان ذلك قبل أن يبعث
فلما رآه علي جعل يهش ويضحك كأنه ابن سنة،
من حيث املشاعر واإلدراك فأخذه النيب(صلى
وقبله ومحد اهلل على ظهور هذا
اهلل عليه وآله) َّ
املولود الذي كان يعلم أنه سيكون له أحسن وزير
وخري أخ وأول مؤمن به ،وتتحقق به آمال رسول اهلل
وأمانيه بنشر دينه الذي سيبعث به ،فسلم علي على
رسول اهلل ثم قرأ هذه اآليات :بسم اهلل الرمحن
الرحيم (قد أفلح املؤمنون الذين هم يف صالتهم
خشعون ) إىل آخر اآليات ،فقال رسول اهلل (صلى
اهلل عليه وآله ) قد أفلحوا بك.
وقرأ متام اآليات إىل قوله تعاىل( :أولئك هم الوارثون
ـ الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون) ،فقال
رسول اهلل (صلى اهلل عليه وآله ) أنت واهلل أمريهم.

تاريخُ الوالدة

ولد (عليه السالم) يوم اجلمعة يف الثالث عشر من
شهر رجب بعد مضي ثالثني سنة من عام الفيل ،يف
حادثة ما تكررت منذ أوجد اهلل الدنيا والكعبة
املطهرة ،إنها الوالدة َّ
املشرفة بطيب وشرف وليدها
وسرت السموات
الذي ابتهج املؤمنون بقدومه ُ
واألرضون ومن فيها مبقدمه ،حادثة سجلها
املؤرخون وأنشد هلا الشعراء يف كل احلقب منذ
الوالدة إىل آخر األيام ،ونظم لتلك املفخرة السيد
احلمريي بأبياته أليت اصبحت نشيد الوالدة:
ولدته يف حرم اإلله وأمنه
والبيت حيث فناؤه واملسجد
بيضاء طاهرة الثياب كرمية
طابت وطاب وليدها واملولد
ما ُلف يف ِخرق القوابل مثله
إال ابن آمنة النيب حممد
إنه الوليد الوتر الذي اختار اهلل الكعبة مولداً له،
يف منقبة مل يسبقه فيها سابق ومل يلحقه الحق،
فسالم عليك سيدي يا أمري املؤمنني يوم ولدت يف
بيت اهلل مهلِ ً
ال حامداً ،ويوم عشت ناصراً لدين اهلل
ً
جماهداً يف سبيله ولنبيه مؤازرا ،ويوم استشهدت
ً
يف بيت اهلل ،ويوم تبعث سعيداً
وشافعا.

ولد (عليه السالم)
يوم الجمعة في
الثالث عشر من
شهر رجب بعد
مضي ثالثين سنة
من عام الفيل ،في
حادثة ما تكررت
منذ أوجد اهلل الدنيا
والكعبة المطهرة
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اإلمام علي Aيف مواجهة التغيري

هشام أموري
بعد ان تس��لم اإلمام علي(عليه الس�لام) اخلالفة عقيب مقتل عثمان يف سنة 35هـ وأن األوضاع كانت
مرتدية بش��كل عام ،على اثر ذلك وضع اإلمام علي عليه السالم خطة إلصالح الدولة وركز فيها على
شؤون مهمة كاإلدارة واالقتصاد.
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تطهري جهاز الدولة:
من األعمال اليت اجنزها اإلمام علي عليه السالم
عند توليه منصب قيادة الدولة اإلسالمية عزل
والة وعمال عثمان الذين سخروا جهاز احلكم
ملصاحلهم اخلاصة واثروا ثراء فاحشا مما
اختلسوه من بيت املال ،كمعاوية ابن ابي
سفيان واتباعه الذين ساد فسادهم يف البالد
اإلسالمية .
ويروى ان مجاعة من اتباع اإلمام علي عليه
السالم اشاروا عليه بإبقاء بعض اتباع عثمان
يف مناصبهم ريثما تستقر األوضاع السياسية ثم
يعزهلم بعد ذلك فأبى عليه السالم واعلن أن
ذلك من املداهنة يف دينه وهو مما ال يقره وال
يرضاه ضمريه احلي الذي ال يسلك اي طريق
يبعده عن احلق ،ولو ابقاه ساعة لكان ذلك
تزكية له وإقرارا بعدالته وصالحيته للحكم.
إرجاع اموال املسلمني املنهوبة:
اصدر اإلمام علي عليه السالم اوامره بإرجاع
مجيع األموال اليت نهبت من قبل اتباع احلكام
السابقني ،فبادرت السلطة اليت كان يشرف
عليها بوضع اليد على األمالك اليت وهبها
عثمان ألقربائه وحاشيته ,وقد فزع بنو امية
كأشد ما يكون الفزع.
وبهذه االعمال اليت بادر بها اإلمام علي عليه
السالم كشف كل االعمال الفاسدة اليت دأب
عليها احلكام السالفني وعماهلم وقضاتهم..
فلم يستطع احد منهم حتمل العار الذي حلقه
مبا فعل بدولة رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله,
فعزموا على حتميل اإلمام علي عليه السالم دم
عثمان الحلاق االذى به ومن يعينه.
وهذه األعمال اليت قام بها اإلمام علي عليه
السالم أدت إىل فزع القبائل القرشية اليت
كانت تستفيد من سلطة عثمان وقد اصابها
الذهول ،فقد ايقنت ان اإلمام سيصادر األموال
اليت منحها هلم عثمان بغري حق فكتب عمرو
بن العاص رسالة اىل معاوية جاء فيها:

(ما كنت صانعا فاصنع اذ قشرك ابن ابي
طالب من كل مال متلكه كما تقشر عن
العصا حلاها)
لقد راح احلسد ينهش قلوب القرشيني واألحقاد
تنخر ضمائرهم فاندفعوا اىل اعالن العصيان
والتمرد على حكومة اإلمام عليه السالم.
اإلمام علي يف مواجهة قريش:
امتحن اإلمام عليه السالم امتحانا عسريا من
األسر القرشية وعانى فيها اشد الوان احملن
واخلطوب يف مجيع ادوار حياته فيقول عليه
السالم( :لقد اخافتين قريش صغريا وانصبتين
كبريا حتى قبض رسول اهلل صلى اهلل عليه
واله ،فكانت الطامة الكربى واهلل املستعان
على ما تصفون).
وحتدث عليه السالم يف رسالته اىل اخيه عقيل
عن امجاعهم على حربه كما أمجعوا على
حرب رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله فقال:
(فدع عنك قريشا يف الضالل ,وجتواهلم يف
الشقاق ومجاحهم يف التيه ,فإنهم قد أمجعوا
على حرب رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله قبلي
فجزت قريشا عين اجلوازي فقد قطعوا رمحي
وسلبوني سلطان ابن امي  ..أما ما سألت عنه
من رايي يف القتال فإن رأيي قتال احمللني حتى
ألقي اهلل اليزيدني كثرة الناس حولي عزة
والتفرقهم عين وحشة.)...
ومل يعرهم اإلمام عليه السالم اهتماما وانطلق
يؤسس معامل سياسته العادلة وحيقق لألمة ما
تصبو اليه من العدالة االجتماعية وقد امجع
رأيه عليه السالم على ان يقابل قريش باملثل
ويسدد هلم الضربات القاصمة ان خلعوا الطاعة
واظهروا البغي.
فيقول عليه السالم :ما لي ولقريش اما واهلل لقد
قتلتهم كافرين وألقتلنهم مفتونني وما لنا اىل
عائشة من ذنب اال انا ادخلناها يف حيزنا ،واهلل
ألبقرن الباطل حتى يظهر احلق من خاصرته
فقل لقريش فلتضج ضجيجها).

اصدر اإلمام علي
عليه السالم اوامر
بإرجاع مجيع
األموال اليت نهبت
من قبل اتباع
احلكام السابقني
فبادرت السلطة
اليت كان يشرف
عليها بوضع
اليد على األمالك
اليت وهبها
عثمان ألقربائه
وحاشيته

فدع عنك قريش��ا يف الضالل ،وجتواهلم يف الشقاق ومجاحهم يف التيه،
فإنهم قد أمجعوا على حرب رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله قبلي فجزت
قريش��ًا عين اجلوازي فقد قطعوا رمحي وسلبوني سلطان أبن أمي  ..أما
ما س��ألت عنه من رأيي يف القتال فإن رأيي قتال احمللني حتى ألقي اهلل
اليزيدني كثرة الناس حولي عزة والتفرقهم عين وحشة...
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االمام علي...A
اسطورة لكنها حقيقة
جواد ابو غنيم

علي ....احلى كلمة على لسان املتعبني واملثقلني بهموم الدنيا وغمومها..
علي  ....احلى كلمة على لسان االمهات احلوامل وهن يستقبلن حياة مولود جديد..
علي  ...احلى كلمة على لسان الطفل وهو حياول التدرب على النهوض واملشي...
عل��ي  ...احل��ى كلم��ة عل��ى لس��ان القاع��د حت��ى يق��وم ...والقائ��م حت��ى يس��تقبل يوماً
جديداً يف حياته..
علي  ..احلى كلمة على لسان الزمن مل يدخر التاريخ لنا امساً امجل من امسه واسم
ابن عمه حممد (صلى اهلل عليه واله) فكلما غاص الزمن فاضت الدنيا..
اكثر بأسم علي  ...فأمسه عنوان اخللود واالمام علي اسطورة لكنها حقيقة.
لق��د ح��اول بعضه��م ان يطمس هذا االس��م احملف��ور يف جدار التاريخ وس��عى البعض ان
يس��كت هذه االنش��ودة اليت انش��دتها االجيال على مر االعوام ،وحس��ب بعضهم انه قادر
أن ينس��ف هذه النعمة من اوتار قلوب املؤمنني ،لكن مل يزد علياً عليه الس�لام اال علواً،
فقد حتولت النغمة اىل انشودة واالنشودة اىل ملحمة..
ً
وهك��ذا ك�بر اس��م عل��ي ،فكلم��ا تظافرت جه��ود اع��داءه للقض��اء علي��ه ازداد القا كما
تتالأل النجوم يف الليل الدامس..
فذكرى ميالده مناسبة حتى نتذكر انفسنا ال ان نتذكر عليا فنحن الذين عشقناه،
وبرتديد امسه خرجنا اىل احلياة من بطون امهاتنا..
فف��ي ي��وم ميالده (عليه الس�لام) يف الثالث عش��ر من ش��هر رجب االص��ب كانت والدتنا
حن��ن ،فل��وال علي لكنا اليوم تائهني ويف غياهب اجله��ل والتخلف واالحنطاط ..والعلم
لم ب��ه اصحابه واهل
ال��ذي اخ��ذه م��ن رس��ول اهلل (صل��ى اهلل علي��ه واله) مل ينجل ب��هَ ،ع ْ
بيته عليهم السالم.
ث��م انتق��ل الين��ا ع�بر رواة االحادي��ث م��ن علم��اء وحمدثني ومن دس��توره اخلال��د (نهج
البالغة) ،ولوال هؤالء ملا عرفنا شيئاً يف الفلك والفلسفة واملنطق واذا كان رسول اهلل
مدينة العلم وعلي بابها ومن اراد املدينة فليدخلها من بابها ..هلذا السبب كان االمام
علي بن ابي طالب عليه السالم قد مجع علوم الدنيا واالخرة..
نقلها من رس��ول اهلل ومنه اىل ابنائه واصحابه ولوال هذه النقلة ملا وقع هذا احلدث يف
التاريخ االسالمي من اجلهل املطبق اىل قمة احلضارة..
فالبش��رية بكاملها مدينة لعلي ليس فقط املس��لمني ،ألنه هو الذي اضاء مشعة العلم
واملعرفة وألنه هو الذي آخا بني كل بين البش��ر ،فالناس صنفان اما اخ لك يف الدين
او نظري لك يف اخللق..
ه��ذا ه��و علي (عليه الس�لام) الذي خرق قاموس الزمن فكان بلس��ماً هلمومنا وجراحنا
بعد اربعة عشر قرنا من والدته امليمونة..
سالم عليك سيدي يوم ولدت يف جوف الكعبة واقمت صروح الدين والعدالة االنسانية
يف حياتك ويوم استشهدت يف حمراب صالتك..
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جبل الصبر

العقيلة زينب (عليها السالم)
البد من التركيز على المنهج واألســلوب السياســي في ســيرة الحوراء زينب(عليها
الســام) ليس من ناحية القيمة التاريخية وإنما ما احتلتــه من مكانة بين عظماء
الدنيا الذين صنعتهم الظروف أو من الذين في ذواتهم عظمة ،إذ ال يصح القول أن
عظمة زينب(عليها السالم) لشرف االنتماء إلى علي وفاطمة(عليهما السالم).

فاروق أبو العربة
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فالنسب ال يعطي فضيلة بقدر ما يعطي املوقف
والقرار واحلركة اإلنسانية واإلسالمية من
أبعاد يف صناعة الشخصية ..وكل من تقوم
مبثل عمل زينب(عليها السالم) حتصل على
مثل مقام العظمة فيها.
زينب الكربى(عليها السالم) من يوم أن وعت
وغاب عنها أبوها اإلمام علي(عليه السالم)
وأخيوا احلسن(عليه السالم) أدركت أنها من
عائلة يف دائرة حتيط بهم الضغائن ،وقلوب
مكدرة تضدهم ..فأعدتها الظروف من تلك
األيام وامتدت بها احملن إىل أيام احلصار يف
كربالء وحدوث الفاجعة يف العاشر من احملرم
وأُلقيت على عاتقها مسؤولية الركب احلسيين.
فمن أثر تلك األيام املظلمة اليت م ّرت عليها،
تعلمت أنها ختتار لكل موقف ما يناسبه فعندما
قرر اإلمام احلسني(عليه السالم) فجأة يف ليلة
التحرك من املدينة ،على الفور أحضرت أبنيها
حممد وعون ،وأدركت أهمية الطريق الذي
جيب أن تسلكه ،وشعرت خبطورة ما سيتعرض
له اإلمام احلسني(عليه السالم) ،فأبت إال أن
تكون حاضرة يف احملنة تشد أزر أخيها وتصل معه
يف قافلة األولياء إىل اهلل عزوجل .يف حني رجال
كثر ختلفوا وكانوا متحريين ماذا يفعلون.
خليل
أف لك من
يا دهر
ٍّ
ِ
واقعة الطف
كم لك يف اإلشراق واألصيل
بوجود زينب(عليه السالم) إىل جنب اإلمام
احلسني(عليه السالم) ما كان يشعر بوحدة عندها علمت أنه أصبح واثقاً من أنه سوف
أو وحشة ،فأي دور كانت تلعبه زينب(عليها يرحتل ،وغرقت يف حبر من اهلم واحلزن الشديد
السالم) يف حياة احلسني(عليه السالم) وخباصة وقالت :أخي أراك تنعى نفسك ...لقد ك ّنا إىل
يف واقعة الطف تلك احلادثة التارخيية اخلالدة اليوم نأنس بك ،وجالت ببصرها بدموع أال
ومواساتها للحسني(عليه السالم) حتمي وتنظم يراهما احلسني(عليه السالم).
ّ
وتؤكد على الرجال مسؤوليتهم
شؤون عياله
تؤكد
أن
جيب
فيما
العاملة
وهي
إمامهم،
جتاه
جبل الصرب
عليه من الصالبة على املبادئ ودفاعهم عن
ولعل احلالة اليت كانت عليها حالة يف غاية
احلق اإلهلي وثباتهم على املوت الذي هم عليه من األمل واالكتئاب ،وهي تتصور الوضع الذي
عازمون.
ولعل صوت الواقعة مل يصل إىل الناس يف تلك
املرحلة ،إال أن خطبتيها يف اجملالس العامة يف
الكوفة والشام أوصلته هي وكانت تؤنب احلكام
وتؤلب الناس ،والتأريخ نقل إىل األجيال ذلك
الدور من كلماتها ومن حركتها ،فكانت عامل
انتصار سيد الشهداء(عليه السالم) انتصار الدم
على السيف بزينب(عليها السالم).
ومما يُنقل أن بطلة كربالء اضطربت يف
موقفني ،األول عند جميئ خرب شهادة مسلم
ابن عقيل ،وزينب(عليهما السالم) يف النهاية هي
أمرأة ذات عواطف ،حني مسعت هذا اخلرب من
احلسني(عليه السالم) ،فأحست باخلطر احملدق
أكثر من أي وقت مضى ،وشعرت بضغط
النفس ،وعلمت أن البد من اإلصرار وإبداء
الصالبة ،إذ ال ميكن إال أن تتجلد وختفف
عن اإلمام احلسني(عليه السالم) رغم خوفها
الشديد من املستقبل.
واملوقف اآلخر ليلة العاشر من احملرم وهو
ْ
أن تسمع اإلمام احلسني(عليه السالم) ينشد
ويقول:

ينتظرهم .واإلمام السجاد(عليه السالم) كان
يصور وضع عمته زينب(عليها السالم) يف تلك
اللحظات بأنه وضع صعب إىل حد بعيد ،وهي
تفكر بأكثر من مثانني امرأة وطفل بني أمواج
حبر متالطم من األعداء ،فكم حيتاجون لسد
جوعهم وعطشهم وحراسة هذا احلمل الثقيل،
فكان الوضع مهوال ،فكيف المرأة أن جتمع
هذا العدد بالرغم من فقدها احلماة واالخوان
وأوالدهم و ولديها ومثانية عشر شاباً من بين
هاشم فض ً
ال عن األصحاب ،ففاضت باملصيبة
مبا جرى للشهداء ،واهلل تعاىل وحده يعلم
ما كانت تعاني ،فتار ًة راكضة يف الرباري
وراء األطفال لتفرقهم يف الصحاري وتارة من
األمهات الالتي يقابلنها ،فهذه ثكلى بزوجها
وتلك بولدها وأخرى برضيعها وأخرها بأخيها
وتصب وتعطف ،وعندما يفيض بها
فهي تواسي
ّ
الصرب والكم اهلائل من املرارة واملعاناة تذهب
إىل جثة أخيها احلسني(عليه السالم) ختاطبه
وتتجه صوب مدينة جدها رسول اهلل (صلى اهلل
عليه واله) وتقول( :يا حممداه صلى عليك
ٌ
مرمل
مالئكة السماء هذا احلسني بالعراء
بالدماء) وتار ًة إىل الكوفة ختاطب أباها علي
املرتضى(عليه السالم) ،وأن التأريخ اإلسالمي
حفظ لزينب(عليها السالم) ما حققته من
االنتصار فيما بعد واقعة الطف وقيامها بالدور
الذي كان ينبغي على كل مؤمنة عاملة واعية
صابرة كزينب(عليها السالم) تقدم جهادها
يف سبيل اهلل ،وما عرفته امرأة أذلت خبطبها
أعداء اهلل ،فكانت تكشف عن علم وحتليل دقيق
عن أوضاع تلك املرحلة وما وصل إليه اجملتمع
اإلسالمي يف ذلك العصر من انهيار املبادئ
اإلسالمية.

شفاعة جدي رسول اهلل(صلى اهلل عليه واله)
ولكن هيهات لقد طبع اهلل على قلوبكم وس ّول
لكم الشيطان وصرمت عمياً إذ مل تتمكنوا من
معرفة احلق يف الفتنة (أال وهل فيكم إال الصلف
النطف وملق اإلماء وغمز األعداء)( )1أي مالكم
ففعلكم وكالمكم ال ينسجم مع قلوبكم ولقد
غرتكم أنفسكم وظننتم أنكم مؤمنون يف حني أن
واقع أمركم إىل خسران( ...وإمنا مثلكم كمثل
اليت نقضت غزهلا من بعد قوة أنكاثا تتخذون
أميانكم دخ ً
ال بينكم) .أي من غري وعي أو بصرية
صرمت إىل الضالل وصعب عليكم االهتداء إىل
احلق وأبطلتم أعمالكم وأحبطتم سوابقكم،
وكان ظاهركم إميانا وباطنكم أجوفا ال يعني
على النجاة بل ساقكم إىل اخلسران .وهي عليها
السالم تتكلم بهذا ألن بعضهم ممن كتبوا
الرسائل لإلمام احلسني(عليه السالم) أن أقبل
علينا وحنن لك ج ٌد جمندة.
فمن هذا البيان الرائع ،جعلت الناس يضعون
أيديهم على رؤوسهم وينتحبون فهم ممن نقض
العهد ،وإذ مل تعد زينب(عليها السالم) كما
كانت قبل هذه املأساة ،فأظهرت من القوة
واجلالدة ورباطة اجلأش ما عدتها االنسانية أنها
من العظيمات يف التأريخ ،وأصبحت رؤيتها رؤية
أخيها احلسني(عليه السالم) يف نضاله وجهاده
يف احلياة السياسية ،وكالمها كان مبستوى
املرحلة تفضح جرائمهم املنكرة وأساليب النظام
الالسالمية ،وتؤكد على اهلدف أن الناس يف
غري طريق احلق مبعاونتهم وسكوتهم على
املناهج املنحرفة اليت ينتهجها يزيد وعبيد اهلل
بن زياد وأعوانهما.

لعل صوت واقعة
كربالء لم يصل
إلى الناس في
تلك المرحلة ،إال
أن خطبتي السيدة
زينب عليها السالم
في المجالس
العامة في الكوفة
والشام أوصلته

بيان الرائع
أحضروا هذه املرأة املسبية املثكولة بأهلها ____________________
وحبماتها أمام مرأى الناس الذين جاؤا للتفرج ( )1اجملسلي ،حبار األنوار.109/45 ،
فجسدت وهي املتكلمة بلهجة أبيها أمري
املؤمنني وبذات الطريقة من فصاحته وبالغته
وبذاك السمو والشموخ احملمدي وقالت( :يا
أهل الكوفة يا أهل اخلتل والغدر )...ويعين أيها
املخادعون لعلكم صدقتم أنكم مسلمون تنالكم
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قبس من حياة اإلمام الهاديA
الشيخ بدري البدري

اإلمام علي بن محمد بن علي بن موسى بن جعفر ،هو عاشر األوصياء المعصومين (عليهم
الســام) المفترضة مودتهم وطاعتهم من أبناء سيد المرسلين (صلى اهلل عليه وآله) ,ورابع
األئمة المسمى بـ(علي) ،وهو رابع من يُكنى بأبي الحسن من بين األئمة اإلثني عشر ولكنه
على لسان والرواة يعرف بأبي الحسن الثالث.

ُ
نسبه (عليه السالم)
هو من أكرم بيت وأشرف نسب عرفه ولد آدم
فهو النقي ابن الصابر ابن الويف بن الصادق بن
السجاد بن الشهيد بن حيدر بن عبد
السيد بن ّ
ّ
مناف.
أُم ُه (عليه السالم)
املعظمة اجلليلة ُّأم ولد يقال هلا مسانة املغربية
ُ
تعرف بالسيدة ,وتكنى أ ّم
ويف (الدر املنثور)
الفضل ويُروى عن اإلمام اهلادي(عليه السالم)
أمي عارفة حبقي وهي من أهل
قوله يف أمهّ :
اجل ّنة ,ال يقربها شيطان مارد وال يناهلا كيد
ج ّبار عنيد ,وهي مكلوءة بعني اهلل اليت ال تنام,
والصاحلني
وال ختتلف عن أمهات الصديقني ّ
(مناقب آل أبي طالب البن شهر آشوب ج  4ص
 400ـ.)401
ُ
ألقابه (عليه السالم)
كان (عليه السالم) يُعرف بألقاب كثرية
أشهرها النقي وهي صفة مشتقة من النقاوة
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ّ
أي الطهارة واخللوص ,واهلادي صفة كرمية
مشتقة من اهلداية ّ
أي اإلرشاد ,ومن ألقابه
النجيب واملرتضى والعامل والفقيه واألمني
والطيب والعسكري وكان يعرف
واملؤمتن
ِّ
أيضاً باملتوكل ،وملا كان طاغية عصره يلقب
باملتوكل منع(عليه السالم) أصحابه عن
تعريفه به.
بعض صفاته (عليه السالم)
كان أطيب ال ّناس بهجة وأصدقهم هلجة
وأملحهم من قريب وأعملهم من بعيد ،تعلوه
هيب ُة الوقار وإذا تكلم مساه البهاء وهو من بيت
الرسالة واإلمامة ,وم ّقر الوصية واخلالفة.
ُ
ُ
ووالدت ُه (عليه السالم)
نشأت ُه
(صريا)
نشأ اإلمام اهلادي(عليه السالم) يف قرية ِ
وأحب املدن إىل أهل
من ضواحي املدينة املنورة,
ُ
البيت(عليهم السالم) مدينة جدهم(صلى اهلل
عليه وآله) حيث أنوار الرسالة ومنازل الذكر
والتنزيل ،وإمنا فرقهم جور الطغاة وكيد

الظاملني إذ أَ َ
العباسي اإلما َم
ص املتوكل
شخ َ
ُ
احلسن اهلادي من مدينة جده إىل ُس َّر من
أبَا
ِ
رأى على إثر وشاية من والي املدينة(عبد اهلل
حممد) فكتب املتوكل إليه كتاباً يدعوه
ابن
ّ
فيه إىل حضور اإلمام ,وبعث (حييى بن هرمثة)
إلشخاصه من طريق البادية ,وقد
ثالمثئة رجل ِ
رأى (حييى) منه (عليه السالم) يف أيّام مصاحبته
كرامات.
كانت والدته (عليه السالم) يف الثاني من شهر
رجب ـ على رواية ـ وقيل اخلامس منه ,على رواية
أخرى يف اخلامس عشر من شهر ذي احلجة سنة
ـ  214من اهلجرة .
من مواعظه (عليه السالم)
 1ـ السهر ألذ للمنام واجلوع يزيد يف طيب
الطعام.
وهذا تعريض بكراهة كثرة النوم وكثرة األكل
الذين هما من أهم أسباب البالدة ومجود الفكر
والكسل وقد جاء يف احلديث :نعم اإلدام اجلوع.
 2ـ من رضي عن نفسه كثر الساخطون عليه.
واملراد بالرضا عن النفس هنا اإلعجاب بها وهو
ما يؤدي إىل التكرب واإلستعالء على الناس,
وذلك جيلب كره الناس وابتعادهم عنه
وسخطهم عليه.
وللجازع إثنتان.
 3ـ املصيب ُة للصاب ِر واحد ٌة
ِ
وهي دعو ٌة بالتزام فضيلة الصرب ,وأن الصابر
حيصل على األجر والثواب من اهلل يف اآلخرة
جبزعه
ُذهب أج َره وثوابَه
ِ
 ,أما اجلازع فإنه ي ُ
واملصيبة هي عينها ال تزول وال تتحول باجلزع
وإمنا يضاف إليها مصيبة ثانية وهي سخط اهلل
وذهاب أجره ,ثم إن يف الصرب مواساة للصابر
وتسلية يف مصيبته.
 4ـ ال ّناس يف الدن ّيا باألموال ويف اآلخرة باألعمال
أهل الدنيا األموال ,فبها يتمايزون
هم ِ
فأكث ُر ِّ
وبوفرتها يتفاخرون ,أما يف اآلخرة فاملقاييس
ختتلف كلياً فاعتبار اإلنسان وتوقريه من خالل
أعماله الصاحلة وبها يكون الفوز يف جنة اآلخرة
ونعيمها.
 5ـ الدنيا سوق ربح بها قوم وخسر آخرون
فالدنيا مضمار لآلخرة ,وحمل للمراحبة
فمن كان عمله الصاحلات من األعمال وهمه
االستزادة منها فقد رحبت جتارته وفاز يف آخرته,
يأت بأعمال الرب فيها
ومن ضيع فيها جهده ومل ِ
فقد أخطأ حظه وخسر آخرته.
 6ـ َش ُّر الرزي ِة سو ُء اخللق
سوء خلق املرء مصيبة عليه ألنه يفقده هيبته
ويسقط توقريه وخيسر رضا ربه ورمحته.

شره.
 7ـ من هانت عليه نفسه فال تأمن َّ
فال يكون له رادع منها فيأتي بكل ما متلي عليه
الشر منه متوقع .
رغباته وشهواته فاحذره فإن َّ
أوالده (عليه السالم)
ذكر املؤرخون أن لإلمام اهلادي (عليه السالم)
مخسة أوالد ذكوراً وإناثاً ,األول هو ابنه اإلمام
احلسن العسكري(عليه السالم) ,والثاني هو
احلسني وكان سيداً جليل القدر عظيم الشأن
معرتفاً بإمامة أخيه اإلمام العسكري ,والثالث
هو حممد وهو اكرب ولد اإلمام اهلادي(عليه
السالم) وهو سيد جليل القدر عامل عارف مشهور
الكرامات له مزار معروف يف منطقة (بلد) اليت
تبعد بضعة فراسخ عن مدينة سامراء ,والرابع
هو جعفر املعروف بالك ّذاب وهو الذي نازع أخاه
العسكري (عليه السالم) يف اإلمامة وادعاها
لنفسه كذباً وزوراً ,واخلامسة عل ّية وهي البنت
الوحيدة لإلمام (سالم اهلل عليه).
ُ
شهادته (عليه السالم)
بس َّر من رأى يف
ُقبض (عليه السالم) مسموماً ُ
يوم االثنني الثالث من رجب سنة  254هـ ,وهو
ابن أربعني سنة وقيل  :ابن اثنتني وأربعني,
وكانت مدة إمامته ثالثاً وثالثني سنة وأشهراً،
شهدت مد ُة إمامته ست ًة من خلفاء اجلور فقد
أدرك بقية ملك املعتصم ثم ملك الواثق
ثم ملك املتوكل وهالك املنتصر ,ثم ملك
املستعني ,واملعتز الذي كانت شهادته على يده .
وخرج أبو حممد احلسن العسكري(عليه السالم)
يف جنازة أبيه اهلادي(عليه السالم) وقميصه
مشقوق وقام بتجهيزه وقد ص ّلى عليه ودفنه.
وسعت يف جنازته جارية تقول :ماذا لقينا يف
ُ
ً
ً
يوم اإلثنني قدميا وحديثا ,أشارت اجلارية بهذه
الكلمة إىل يوم وفاة النيب(صلى اهلل عليه وآله)
وأخذت اجلارية هذه الكلمة أيضاً عن عقيلة
اهلامشيني زينب بنت أمري املؤمنني(عليهما
السالم) ,يف ندبتها اإلمام احلسني(عليه السالم)
أضحى عسكره يوم اإلثنني نهباً.
بأبي من َ
نش َد يف رثاء اإلمام اهلادي (عليه السالم):
وأُ ِ
أتقتل يا ابن الشفيع املطاع
ويا ابن املصابيح ويا بن الغرر
ويا ابن الشريعة ويا ابن الكتاب
ويا ابن الرواية وابن اخلرب
فسالم على عاشر األئمة من نسل خري البشر يوم
ولد مباركاً ويوم عاش ُمضيقاً عليه ويوم راح
لربه شهيداً ويوم يُبعث شاهداً وسعيداً .

كان (عليه
السالم) ُيعرف
بألقاب كثرية
أشهرها النقي
وهي صفة مشتقة
من النقاوة ّأي
الطهارة واخللوص,
واهلادي صفة
كرمية مشتقة من
اهلداية..
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مدونة
السيد رضا الهندي

من خزانة العتبة
مصحف شريف
اللغة :عربي الصفحات 1028 :األسطر18 :
القياس16.5×27.9 :
نوع اخلط :الثلث
الناسخ جمهول
سنة النسخ جمهولة.
الوقفيات :غرة ربيع الثاني لسنة 1181هـ.
مالحظات عامة :يبدا املصحف بالصفحة االوىل وهي ظهرية
الكتاب ,كتب عليها اسم املرتجم هلذا املصحف اىل الفارسية وهو
مال عبد اهلل طباح مع وصف اولي للمصحف من حيث نوع اخلط
ونوع اجللد وعدد اسطر الرتمجة ،ثم سنة كتابة الرتمجة وهي
1107هـ ,ثم الصفحة الثانية وهي لوحة على شكل طرة كبرية
كتب عليها (لئن اجتمعت االنس و اجلن  )...ثم الصفحة الثالثة
وفيها لوحة كبرية على شكل طرة مذهبة ومزخرفة كسابقتها
كتب عليها (مبثل هذا )....ويف الصفحة نفسها كتب عليها
وقفية املصحف.
أما الصفحة الرابعة وهي الصفحة االوىل من القرآن ففيها فاحتة
الكتاب مزوقة بزخرفة عالية اجلودة ,مطعمة بالذهيب واالزرق
وكذلك الصفحة االخرى وهي صفحة سورة البقرة ,وصفحات
املصحف مؤطرة باطار امحر وازرق ,وعناوين السور مكتوبة
باالبيض وارضيتها مذهبة ومزخرفة ,الرتمجة كتبت باألمحر,
أما عالمات التالوة فقد كتبت باالزرق.
على حاشية الصفحات طرتني احداهما بيضوية مزخرفة ومزوقة
باالزرق واخرى دائرية على شكل مثانية ,فواصل اآليات رمست
بالذهيب ,ولعل املصحف يعود خطه اىل نهايات القرن احلادي عشر
 -بدايات القرن الثاني عشر ,وهو من املصاحف اجلميلة جدا.
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قال يف مدح النيب صلى اهلل عليه واله وقد كتب
منها البيتني يف حضرة امري املؤمنني باجتاه القبلة:
ولو مل يكن يف صلب ادم مودعا نوره
ملا قيل قدما للمالئكة اسجدوا
		
ولواله ما قلنا وال قال قائل
ملالك يوم الدين اياك نعبد
		
مسي العال صهر االمني ووصيه
خماض اهلدى يف كعبة البيت القاه
		
ترمجة الناظم
شاعر عراقي أبدع يف جمال املديح واملراثي ألل البيت
عليهم السالم عاش يف القرن الرابع عشر اهلجري متيزت
قصائده بالصورة احلديثة واشراقة لفظه ومسو معانيه
السيد رضا بن السيد هاشم بن مري شجاعة علي النقوي
الرضوي املوسوي اهلندي األصل النجفي املولد واملدفن
ولد يف النجف األشرف سنة  1290وتويف يف  22مجادي
األوىل سنة  1362بقرية السوارية اليت تبعد عن النجف
ً
فرسخا ومحلت جنازته بتشييع عظيم إىل النجف
12
فدفن هناك وصلى عليه السيد أبو احلسن األصفهاني
وأمر بإقامة جملس الفاحتة وأقيمت له عدة جمالس
ً
ً
فاضال
عاملا
فاحتة يف النجف ويف حمل وفاته ،كان
ً
أديبا شاعراً من الطبقة املمتازة بني شعراء عصره.

نور األنوار..

رياض اخلزرجي

اضاءات

سيدي يا أبا احلسن ماذا نقول يف يوم والدتك امليمون وأي قلم
يستطيع أن حييط مبعنى قطرة من حبر شخصيتك العمالقة
فقد حارت العقول مبتناقضاتك فكيف حتيط حبقائقك،
فماذا بعد أن وصفك القرآن الكريم بأمجل األوصاف
فهو القائل( :وأنفسنا وأنفسكم) فأنت نفس النيب أشرف
اخلالئق أمجعني ،وهذا يعين أنت من شرفك اهلل على سائر
ً
فضال عن اآليات األخرى اليت جاءت يف هذا السفر
خملوقاته
اخلالد القرآن العظيم ،فماذا عسانا أن نقول بعد القرآن؟؟
وما نقوله فيك ّ
اال ليقربنا اىل اهلل زلفى ،ولنستعيد أنفسنا
وأرواحنا من غياهب اجلهل والضاللة اىل ساحتك القدسية
بعد أن عبثت بها رياح الشيطان ،فأنت فري ٌد يف كل شيء،
ولدت يف بطن اشرف بقعة على وجهه األرض ،وفارقت احلياة
وأنت تتمت ُم بتسبيح اهلل وتقديسه يف حمراب مسجد الكوفة،
وقفت اىل جانب أخيك ونفسك وانتما تدافعان عن الدين
واحلياة احلرة الكرمية اليت أرادها اهلل لعباده ،صربت على
ً
عشقا منك هلل عزوجل قاتلت  -بإميانك
األذى يف جنب اهلل
وساعدك بروح عالية اليت كنت حتملها -كل االعداء فلم
ّ
ّ
احلق ومل يكل أو ميل ّ
احلق كان
ألن
ينثن سيفك سيف
ً
متأصال فيه ،ومل تكتف بهذا احلد بل ذهبت تنشر علومك
من خالل بالغتك وفصاحتك حتى أصبح العامل اليوم وبعد
أكثر من  1400سنة يتغنى بهذه الكلمات حتى صارت
ً
مشعال تنري درب االمة ،ولكن عميت ع ٌ
ني مل ترها وتعمل
بها ،أعطيتنا الدروس يف كل جماالت احلياة ولكن الويل
ثم الويل لنا ألننا مل نتمسك بهذه الدروس ونرتمجها اىل واقع
معاش ،فكان هذا حالنا نعيش البؤس واحلرمان واالبتعاد
عن احلياة السعيدة ،ولكن مازال الطريق مفتوحا للعودة اىل
أخالق أهل البيت عليهم السالم ففي كل ذكرى علينا أن
نستذكر أخالق وحياة صاحب هذه الذكرى ،ففي كل
ً
قبسا من سريتك
موضع من مواضع احلياة نستطيع ان نأخذ
العطرة ،فلقد كنت وستبقى نور ِّ
ّ
كل شيء ألنك حبق نور
األنوار...
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إعداد:
قسم الشؤون الدينية
شعبة التبليغ
الشيخ مصطفى ابو الطابوق
الشيخ محمد املاجدي
الشيخ جميل البزوين
الشيخ محمد رضا الدجييل

األحكام التي تعرضت لها سورة املائدة
العالقة بني الهدى والتقوى
دْق  ..املفهوم واملعطى
مـ َ
ُ
دخـ َل ص ِـ ٍ

فقه الزائر

هــذه جمموعــة مــن األســئلة الفقهيــة املتعلقــة بأحــكام املراقــد املقدســة والوافديــن إليهــا مــع أجوبتهــا علــى
ضــوء فتــاوى مساحــة آيــة اهلل العظمــى الســيد علــي احلســيين السيســتاني دام ظلــه الــوارف ،وقــد ارتأينــا أن
نعدهــا يف سلســلة حلقــات متواصلــة تقدمهــا إليكــم جملــة الواليــة ،آملــن أن ينتفــع بهــا املؤمنــون الكــرام.

مسائل تهمّ الزائر
اعداد :الشيخ مصطفى أبو الطابوق
السؤال :ما حكم وضع نقوش احلناء على ظهر اليدين؟
اجلواب :قد يعد وضعه زينة عرفا فيكون كاملكياج جيب سرته.
السؤال :ما رأيكم يف ارتداء املرأة حذاء يصدر صوتا ملفتا ألنظار الرجال؟
اجلواب :ال جيوز اذا كان موجبا إلثارة الرجال.
السؤال :هل جيوز ادخال امليت قبل تغسيله اىل املساجد واملراقد املقدسة؟
اجلواب :الظاهر اجلواز لعدم صدق اهلتك عليه عرفا.
السؤال :هل جيوز ادخال امليت بعد تغسيله وقد خرج من بدنه دم اىل املساجد واملراقد املقدسة؟
اجلواب :جيوز ما مل يؤدي اىل تنجيس املسجد واملراقد املقدسة.
السؤال :اذا كان علي غسل مس امليت فهل جيوز لي الدخول اىل احلرم الشريف؟
اجلواب :نعم جيوز.
السؤال :ايهما افضل دفن امليت املسلم يف مقربة اسالمية يف بلده غري االسالمي الذي تويف فيه ،او نقله اىل بلد
اسالمي مع حتمل تكاليف النقل الباهضة؟
اجلواب :االفضل هو النقل اىل بعض املشاهد املشرفة واالماكن املستحبة مع وجود املتربع بتكاليف النقل – من
الورثة او غريهم – او وفاء الثلث املوصى به للصرف يف مطلق وجوه الرب بذلك.
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السؤال :هل جيوز نقل جثمان امليت اىل العتبات املقدسة بعد
دفنه كوديعة يف صندوق؟
اجلواب~ :اذا كان وضعه يف الصندوق ودفن الصندوق يتم
مع مراعاة شرائط الدفن الشرعي من كون امليت مستقبل القبلة
بوجهه وغري ذلك فال بأس به يف حد ذاته ،ولكن جواز نبش القرب
واخراج الصندوق لنقله اىل املشاهد املشرفة بعد فرتة قصرية او طويلة
حمل اشكال عندنا ،وان كان يذهب اليه العاملان – السيد احلكيم
والسيد اخلوئي قدس سرهما – وأما التوديع املتعارف عند بعضهم بوضع
امليت والبناء عليه من دون مراعاة شرائط الدفن الشرعي ثم نقله اىل املشاهد
املشرفة فهو غري جائز حتى على فتوى العلمني قدس سرهما.
السؤال :البعض من الزوار يأخذ بعض املنشورات اثناء زيارته املراقد املقدسية
اليت حتتوي على اآليات القرآنية وأحاديث اهل البيت عليهم السالم وبعد االنتهاء
من قراءتها يرمي بها يف الشارع او يف سلة املهمالت ،فما احلكم الشرعي جتاه هذه
املسألة؟
اجلواب :حيرم ذلك اذا كانت هذه املشورات حتتوي على لفظ اجلاللة أو آيات قرآنية.
السؤال :هل جيوز اخذ بعض املواد العائدة حلرم االمام احلسني والعباس عليهما السالم
مثل السجاد واملصابيح وغريها مما هو مستعمل وقديم اىل املساجد واحلسينيات واجلوامع
واملواكب احلسينية؟ علما بأنه ال تؤخذ هذه املواد إال بعد أن تأتي مواد جديدة وتكون هذه
فائضة عن احلاجة أفتونا مأجورين؟
اجلواب :يرجع يف مثل ذلك اىل ادارة العتبة املقدسة املنصوبة من قبل املرجعية الدينية العليا يف
النجف االشرف ليتصرفوا يف امثال ذلك وفق الضوابط الشرعية املذكورة مفصال يف حمله.
السؤال :اشاهد هنا ايام الزيارات كثريا من الزوار الكرام ال يعتين بوقوع الطعام من خبز
وغريه على االرض ،أو يأكل يف مكان ويرتك بقايا الطعام وينصرف من دون تنظيف
املكان ،وقد ُيداس باألقدام ،فما هو التكليف الشرعي إزاء هذه الظاهرة؟
اجلواب :حيرم هتك حرمة النعم وينبغي احملافظة على قدسية االماكن املقدسة ،وجيب النهي
عن املنكر مع توفر شروطه.
السؤال :هل جيوز التصفيق يف حمافل السرور يف مواليد االئمة عليهم السالم؟
اجلواب :ال بأس به إن مل يستلزم اهلتك بلحاظ املالزمات العرفية لكيفية التصفيق وبلحاظ
حرمة املكان كما يف األماكن املقدسة ،ولكن ينبغي االنتباه اىل عدم حلول التصفيق حمل
ذكر الصالة على حممد وآل حممد صلوات اهلل عليهم أمجعني.
السؤال :هل جيزي تغطية املرأة قدميها باجلورب الشفاف؟
اجلواب :جيب على املرأة سرت قدميها أيضا عن نظر الرجل االجنيب مبا يسرت البشرة ،وال
جيزيء الساتر الذي ترى البشرة من خالله ،وان مل يتميز لونها؟
السؤال :ما هو رأيكم باللطميات اليت يقال بأن حلنها من االحلان الغنائية؟
اجلواب :اذا صح ذلك فاألحوط وجوبا االجتناب؟
السؤال :هل جيوز االستماع لألناشيد االسالمية بقصد التمتع بصوت املنشد؟
اجلواب :ال بأس بذلك اذا مل تكن باألحلان الغنائية وال بتقصد التلذذ الشهوي.
السؤال :هل جيوز االستماع اىل االغاني الدينية يف مدح آل البيت عليهم السالم مصحوبة
باملوسيقى؟
اجلواب :الغناء حرام مطلقا ،وأما املدائح اليت تنشد بلحن مجيل ولكنه ال يكون غنائيا فال
مانع منها ،وأما املوسيقى فتجوز اذا مل تكن مناسبة جملالس اللهو واللعب.
السؤال :ما حكم االستماع اىل املدائح اليت تكون بطور بعض االغاني؟ علما بانها تكون
بنفس االسلوب واالداء متاما؟ واالختالف فقط يف الكلمات؟
اجلواب :اذا كان االداء بطور متداول يف جمالس اللهو واللعب فال جيوز على االحوط وجوبا.
السؤال :بعض املقرئني او املنشدين يأخذون احلان اهل الفسوق وينشدون بها قصائد يف مدح
املعصومني عليهم السالم هل حيرم االستماع؟
اجلواب :نعم حيرم ذلك على االحوط.
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االحكام التي تعرضت لها سورة املائدة
إن المواضيع الفقهية التي تعرضت لها اآليات القرآنية في سورة المائدة فهي بحسب تعداد
اآليات الشامل كما يأتي:

الشيخ جميل البزوني

االول :حكم وجوب الوفاء بالعقود:
ين
وقد ورد يف اآلية االوىل من السورة يف قوله(َ :يا َأ ُّيهَا َّال ِذ َ
َآ َم ُنوا َأ ْو ُفوا ِب ْال ُع ُقود) املائدة اآلية ( ،)1وهو االمر الواجب
الوفاء بالعقود اليت جتري بني املسلمني.
وقد دلت هذه اآلية على قاعدة يسميها الفقهاء (بأصالة
اللزوم) ،واملراد بالعقد هو (كل تعاقد وتعاهد بني طرفني
سواء كان بني الفرد وفرد آخر أو بينه وبني ربه ،فانه يف
كلتا احلالتني يتحقق العقد وقد يعرب عنه بالعهد(... )1كما
تؤيد ذلك رواية عبد اهلل بن سنان( :سألت ابا عبد اهلل عليه
ين َآ َم ُنوا َأ ْو ُفوا
السالم عن قول اهلل عز وجلَ{ :يا َأ ُّيهَا َّال ِذ َ
ِب ْال ُع ُقود} قال :العهود)(.)2
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الثاني :حكم حلية األنعام:
َْ
حيث ورد ذلك يف قوله تعاىلُ :
(أ ِحلَّ ْت َل ُ
ام إِ َّل
ك ْم َب ِهي َم ُة ََّال ْن َع ِ
يُ
َما ُي ْتلَى َعلَي ُ
ك ُم
ْد َو َأ ْن ُت ْم ُح ُر ٌم إِ َّن الل َ ْ
ملِّي َّ
ْك ْم َغ َْ
الصي ِ
ي ُِ
َما ُي ِريد) املائدة اآلية (.)1
الثالث :حكم احرتام عدد من األمور وحكم التعاون (يا َأ ُّيهَا
َّ
ال َرا َم َو َل َْ
الش ْه َر ْ َ
اللِ َو َل َّ
تلُّوا َش َعا ِئ َر
ال ْد َي َو َل
َّال ِذ َ
ين َآ َم ُنوا َل ُ ِ
ْت ْ َ
ال َرا َم َي ْب َت ُغ َ
ْال َق َل ِئ َد َو َل َآ ِّم َ
ون َف ْض ًل ِم ْن َر ِّب ِه ْم َو ِر ْض َوا ًنا
ني ْال َبي َ
َ
ص ُّد ُ
ي ِر َم َّن ُ
وك ْم
اص َطادُوا َو َل َ ْ
َوإِ َذا َحلَْل ُت ْم َف ْ
ْم َأ ْن َ
ك ْم َش َنآ ُن َقو ٍ
َع ِن الَْ ْس ِج ِد ْ َ
ب َو َّ
الت ْق َوى َو َل
ام َأ ْن َت ْع َت ُدوا َو َت َعا َو ُنوا َعلَى ْال ِ ِّ
ال َر ِ
ََّ
ََّ
اب)
ان َو َّات ُقوا الل إِ َّن الل َش ِد ُ
ال ْث ِم َو ْال ُع ْد َو ِ
يد ْال ِع َق ِ
َت َعا َو ُنوا َعلَى ْ ِ
املائدة اآلية(:)2

منها :الشعائر وهي مناسك احلج اليت جيب ان تعظم وال جيوز
هتكها أو التهاون فيها ،ومنها احلفاظ على اهلدي والقالئد
يف احلج ومنها أن االصطياد بعد االحالل من االحرام جائز،
ومنها حكم التعاون على الرب والتقوى(.)3
الرابع :حكم أكل امليتة والدم واخلنزير وما أهل به لغري
اهلل وغريها:
(ح ِّر َم ْت َعلَي ُ
ْك ُم الَْْي َت ُة
فقد دلت اآلية الثالثة من سورة املائدة ُ
ُ َّ َ َّ
الد ُم َو َ ْ
ي اللِ ِب ِه َوالُْْن َخ ِن َق ُة َوالَْ ْو ُقو َذ ُة
َو َّ
ل ُم ْ ِ
ال ْن ِزي ِر َو َما أ ِهل ِلغ ْ ِ
َ
َّ
الس ُب ُع إِل َما َذ َّ
يح ُة َو َما أ َ
ت ِّد َي ُة َو َّ
َوالََُْ
ك ْي ُت ْم َو َما ُذ ِب َح
الن ِط َ
ك َل َّ
َْ
َ
َ
ْ
ص ِب َوأ ْن َت ْس َت ْق ِس ُموا ِبال ْزل ِم َذ ِل ُ
َعلَى ُّ
س
الن ُ
ك ْم ِف ْس ٌق ال َي ْو َم َي ِئ َ
َ
ْ
ْ
ك ْم َف َل َ ْ
ْه ْم َو ْ
ْن ال َي ْو َم أ ْ
ك َف ُروا ِم ْن ِدي ِن ُ
ين َ
ت َشو ُ
ك َمل ُت
َّال ِذ َ
اخ َشو ِ
ْ
َ
ك ْم َوأ ْ َ
ك ْم ِدي َن ُ
َل ُ
يت َل ُ
ت ْم ُت َعلَي ُ
ال ْس َل َم
ض ُ
ْك ْم ِن ْع َم ِت َو َر ِ
ك ُم ََّ ِ
ْ
اض ُط َّر ِف َ ْ
ِدي ًنا َف َم ِن ْ
ي ُم َت َجا ِن ٍف ِِلث ٍم َف ِإ َّن الل َغ ُفو ٌر
م َم َ
ص ٍة َغ َْ
َر ِحي ٌم) املائدة اآلية ( )3على حتريم تناول امليتة والدم واخلنزير
وما ذبح لغري اهلل وكذلك عدد من احليوانات وهي املنخفقة،
واملوقوذة ،واملرتدية ،والنطيحة ،وغريها من احليوانات اليت مل
تذك ،وهكذا حرمة االستقسام باألزالم ،نعم من اضطر اىل
تناول شيء من هذه األصناف بسبب اجلوع فال مانع يف حقه
أن يتناول من ذلك.
اخلامس :حكم األصل يف االطعمة والتذكية:
وقد بينت ذلك احلكم اآلية الرابعة من سورة املائدة ،وعربت
عنه بالطيبات ،كما بينت وسيلة التذكية الي حيل معها
الصيد.
السادس :حكم طعام اهل الكتاب:
وقد ورد ذلك يف اآلية اخلامسة من سورة املائدة اال أن
االختالف وقع بني املسلمني يف تفسري الطعام ،فذهب الشيعة
اىل اختصاصه باحلبوب ،فيما عممه غريهم من املسلمني
ً
طعاما من احلبوب وغريها.
لكل ما يسمى
السابع :حكم املاء وكيفية الوضوء ،وما هو املطهر من
مالمسة النساء:
وقد بينت اآلية السادسة من املائدة االحكام املذكورة ووقع
الكالم يف كيفية الوضوء نتيجة االختالف يف تفسري اآلية
الكرمية ،فذهب الشيعة اىل وجوب املسح ً
تبعا لظاهر اآلية،
وذهب املخالفون اىل وجوب الغسل ً
تبعا لتفسريهم ،وتعرضت
اآلية حلكم عدم وجود املاء وهي الطهارة الرتابية(التيمم).
الثامن :حكم شكر نعم اهلل تعاىل:
وقد بينت ذلك اآلية السابعة من سورة املائدة وإن على االنسان
أال يكتم نعم اهلل عليه ،بل وحيدث بها ،وجيب عليه الشكر.
التاسع :وجوب االنصاف وعدم كتمان الشهادة:
وقد بينت ذلك اآلية الثامنة واآلية احلادية عشرة من سورة
املائدة وجوب العمل مببدأ قول احلق والقوامة هلل ولو كان
ذلك مع اجلهات اليت ختتلف مع االنسان الشاهد.
العاشر :حكم القتل املشروع بسبب الفساد:
وقد بينت اآلية الثانية والثالثني حكم مشروعية القتل بسبب
القتل ،أو اإلفساد يف االرض مع تشبيه لكون القتل غري

املشروع ينزل منزلة قتل مجيع الناس(.)4
احلادي عشر :حكم احملاربني:
وهو حكم إشهار السالح يف وجه اآلمنني من الناس ،وحكم
الذين يتوبون قبل أن يلقى القبض عليهم .
الثاني عشر :حكم السرقة يف االسالم:
وقد ورد هذا احلكم يف اآليتني ( )38-39من سورة املائدة،
ووقع الكالم يف كيفية اقامة احلد على االنسان املرتكب
جلرمية السرقة.
الثالث عشر :حكم القصاص يف االسالم:
وأن االنسان يقتل بالقتل ،ويعاقب فيما سوى ذلك كاجلرح
كما ورد يف اآلية( )45من سورة املائدة وأن القصاص من
املعتدي أمر مشروع ،وأن العفو عنه أمر راجح وحمبوب.
الرابع عشر :حكم االرتداد:
قد ورد يف قوله تعاىل (ومن يرتد منكم عن دينه )...اآلية
( )54من سورة املائدة.
اخلامس عشر :حكم مودة الكافر املستهزئ:
وقد بينت اآلية ( )57من املائدة حكم اختاذكم أودّاء مع
سخريتهم من دين االسالم.
السادس عشر :حكم االكل من الطيبات:
وقد بينت اآلية ( )88حكم االكل وان االصل يف االكل هو
احللية حتى يكون هناك دليل مانع من االكل.
السابع عشر :حكم اخلمر وامليسر واالنصاب واالزالم:
وورد هذا احلكم يف اآليتني ( )90-91من سورة املائدة ،وقد
جاء هذا احلكم بعد عدد من اآليات القرآنية اليت تعرضت
حلكم اخلمر بصورة تدرجيية.
الثامن عشر :حكم الصيد أثناء االحرام:
وقد بينت هذا احلكم اآليتان ( )95-94من سورة املائدة
وأن هذا االبتالء جاء ملعرفة املطيع هلل من العاصي لنواهيه،
وكفارة الصيد يف أثناء االحرام مع التعمد.
التاسع عشر :حكم صيد البحر بالنسبة للمحرم:
ورد االذن ومشروعية صيد البحر دون الرب يف حالة االحرام،
سواء كان االحرام للتمتع ،أو االفراد أو غريهما من حاالت
اإلحرام املائدة اآلية (.)96
العشرون :حكم السؤال بال موجب:
وقد ورد هذا احلكم يف اآلية ( )101من سورة املائدة،
فهو أمر ليس له مربر عقالئي وليس حمبذا من الناحية
االجتماعية(.)5
هذه جممل االحكام اليت عرضت هلا سورة املائدة ،وقد
تداخل حكم بعض اآليات مع البعض االخر لتشابه االحكام
الواردة فيها.
املصادر
 -1دروس متهيدية يف تفسري آيات االحكام من القران الكريم ج 1ص273
 -2وسائل الشيعة ج :16ص ،248باب  25من أبواب النذر والعهد ،احلديث 3
 -3انظر :دروس متهيدية يف تفسري آيات االحكام ج ،1ص218-217
 -4انظر :دروس متهيدية يف تفسري آيات االحكام ج 1ص600
 -5انظر :دروس متهيدية يف تفسري آيات االحكام ،ج2ص999-998
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العالقة بني الهدى والتقوى..

اعداد :رضوان رياض

عالقة بينتها اآليات الكريمات في القرآن العظيم ،وهما مفردتان تدور حولهما مواضيع كثيرة في مواطن مختلفة من القرآن الكريم..
هناك اختالف في تفسير مقطعات السور ،هذه الظاهرة القرآنية الفريدة والملفتة حقاً! ..ال نعلم إن كانت هذه الظاهرة موجودة في
بألغاز ال يعرفها المخاطبون ..فإذن ،ما
الكتب السماوية غير المحرفة سابقاً ..ولكن ليس من دأب البشر والمؤلفين ،أن يبدؤوا كتبهم
ٍ
معنى هذه الحروف المقطعة؟..

األمر األول الذي ُيلفت النظر ،هو أن القرآن يريد أن ُياطب
مجاعة معينة ،فما عدا احلروف املقطعة ،فإن اخلطاب
للجميع ..لكن القرآن يريد أن يتحدث مع صنف خاص ،هم
الذين ُعرب عنهم يف الرواية املعروفة( :إمنا يعرف القرآن من
خوطب به) ،إذن هذه األمور أسرا ٌر مرتوكة ألهلها.
وكأن اهلل -عز وجل -أراد أن ُيك ّرم جز ًء من خلقه؛ أال وهم
النيب واملعصومون من عرتته -صلوات اهلل وسالمه عليهم-
بهذه الرموز القرآنية ..وهناك بعض التفاسري األخرى اليت
ال نقبلها ،وهي أن القرآن مك ّون من هذه احلروف ..إذا
كان األمر كذلك فإنه ال حيتاج إىل التكرار ،فيكفي أن
تأتي آية واحدة ببعض هذه احلروف املقطعة ،أما ملاذا هذا
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التغيري {أمل} {حم} {يس} {عسق}؟ ..إن هذا التنوع يراد
منه معنى آخر ،ال يعلمه إال الذين ُخصوا باخلطاب يف هذه
احلروف املقطعة.
َ
َ
ْب ِفي ِه ُه ًدى ِّلْل ُم َّت ِقنيَ} إىل آخر
ي
ر
ال
اب
ت
ك
{امل * َذ ِل َك ْال ِ ُ َ َ
اآليات املباركة ..فاملالحظ هنا أن القرآن الكريم هداية،
واهلداية هي عملية ذهنية وإدراكية ،مبعنى نقل اإلنسان
من اجملهول إىل املعلوم ..ولكن ملاذا جعل القرآن الكريم
هذه اهلداية خاصة باملتقني؟ ..والتقوى :عملية فعلية ،وورع،
وفعل ،وترك ..فإذن ،ما االرتباط بني عامل املعرفة وهي
اهلداية ،وبني عامل العمل وهي التقوى؟..
اجلواب هو :إن القرآن هداية شأنية ،فمن شأن القرآن

أن يهدي؛ ولكن هذه اهلداية الشأنية ال تتحقق ً
فعال
ً
وواقعا ،إال للذين استعدوا لقبول هذه اهلداية ..فالقرآن
هدى ،ولكن ملن يبحث عن اهلدى :يف الصحراء
يدعي بأنه سوف
القاحلة ،ويف جوف الليل ..هناك دليل ّ
خيرجك من الظلمات إىل النور ،فالذي ال يعرتف بهذا
الدليل ،أو يعرتف بأنه دليل ،ولكن ال يعطيه ً
وزنا ،وال
يعطيه أهمية ،هل خيرجه من الظلمات إىل النور؟ ..ال،
لن خيرجه أبدا ،وال ُيتوقع منه أن يأخذ بيد هذا اإلنسان
الذي ال يعرتف بوجوده ،أو يعرتف بوجوده؛ ولكن ليس
يف مقام األخذ بداللته ..والقرآن الكريم هدى ،ال مبا
هو معلومات مطوية بني الدفتني ،وال مبا هو نظريات
يعرفها املفسرون ..كم من الذين يتلون القرآن ،والقرآن
يلعنهم! ..وكم هم الذين يفسرون القرآن مبا ال خيطر
على االفهام ،وهم بعيدون كل البعد عن معاني القرآن
الكريم! ..فإذن ،إن القرآن الكريم يقول بأنين هدى،
ودليل ،ومنقذُ ،
ومرج من الظلمات إىل النور؛ ولكن
ملن؟ ..للمتقني!..
َّ
ين
من هم املتقون؟ ..أول صفة من صفات املتقني {ال ِذ َ
ُي ْؤ ِم ُن َ
ْب} ..إنها لفتة مهمة ،وهي أن أول خاصية
ون ِب ْال َغي ِ
يف املتقي هي البنية الفكرية ،وليس املتقي الذي ميشي
ويسعى ..بل هو الذي حيدد الطريق ،ثم ميشي ويسعى؛
ملا علمنا بأن (السائر على غري بصرية ،كالسائر على
غري الطريق؛ ال تزيده كثرة السري إال بعدا) ..فاملتقي
ليس هو ذلك الص ّوام الق ّوام ،وإمنا هو ذلك اإلنسان
الذي اكتشف الطريق ،ورأى اهليكل ،ورأى املخطط،
ويعلم من أين يبدأ ،وإىل أين ينتهي؛ فآمن بالغيب ،وترقى
عن عامل احلواس ..ليس هذا اإلنسان املادي التجريدي،
الذي ال يؤمن إال مبا يرى ويلمس ويسمع ،وإمنا له قدرة
على أن ينتقل من عامل املادة إىل عامل املعنى ،وخيرتق
حجب الغيب وحجب املادة ،ليصل إىل عامل الغيب.
ومن الغريب أن الذين ال يؤمنون بالغيب األخروي،
يؤمنون بالغيب الدنيوي يف هذه الدنيا ،وكأن اهلل أراد
أن يقيم احلجة عليهم! ..فاألمواج الكهربائية ،واألمواج
الالسلكية ،وقوة اجلاذبية ،واألضواء اليت ال ُترى :ما
فوق البنفسجية ،وما حتت احلمراء ،وأشعة الليزر ،وما
شابه ذلك ،كله من الغيب الدنيوي ..إن هذه األشياء
يف الدنيا ،وهلا آثار خارقة ،ومدمرة ..ومع ذلك جعلها
ً
غيبا ال ُتدرك حبواس ،وال تلمس وال ُترى ..من
اهلل
ُ
منكم رأى الكهرباء على ما تعطي من بركة يف هذا
الوجود؟..
إن من الغريب أن بين آدم يؤمن بالغيب يف الدنيا ،وال
يؤمن بالغيب يف اآلخرة ،فلئن قال :بأني آمنت بالغيب
الدنيوي آلثاره ..فلِ َم ال يؤمن بالغيب األخروي آلثاره؟..
أليس اهلل عز وجل له هذه اآلثار؟! ..فانظروا إىل آثار
رمحة اهلل! ..فلماذا ال تؤمن بهذا الغيب ،وتؤمن بهذا
الغيب؟ ..الذين يؤمنون بالغيب؛ اإلميان بالغيب بكل
ما غاب عن بصرك ،سواء يف ذلك املبدأ ،وسواء يف
ذلك املعاد ..وهلذا يف آخر هذه اآليات يقول عز وجل:
اآلخ َر ِة ُه ْم ُيو ِق ُن َ
ون} خيص املعاد وهو غيب بالذكر
{ َو ِب ِ

ً
أيضا.
فإذن ،إن املشكلة يف بعض السالكني الذين يقفون يف
سريهم ،أن حركتهم وسريهم ليست مشفوعة حبركة
علمية ..وهلذا على املؤمن أن ميتلك هذا البنيان النظري،
من أين يصل إىل هذه البنية العلمية يف التكامل والسري؟..
إن هناك ثالثة أبواب إسالمية :باب االكتساب ..وباب
التدبر ..وباب اإلهلام واإللقاء يف الروع.
أوال :باب االكتساب :أن نقرأ ما اكتسبه اآلخرون،
فإنه لدينا بعض الكتب يف الكالم والعقائد والعرفان
واألخالق ،وهي حصيلة حياة أحدهم ..فهناك بعض
الناس قد يعيش عشرين أو ثالثني سنة يف تأليف كتاب
واحد منقح ،فهذا الكتاب مثرة حياته ..ككتاب
جامع السعادات ،الذي هو مثرة حياة النراقي ..وكتاب
احملجة البيضاء ،مثرة حياة الفيض ..وأمثاهلم ..فاإلنسان
يف ليلة ،أو ليلتني ،أو يف أسبوع ،وإذا به ينقل مثرة حياة
إنسان مؤلف جماهد إىل فكره وإىل قلبه ..وهلذا فإن
املؤمن السالك إىل اهلل عز وجل ،ال ميكن أن يستغين
عن عامل املعرفة وعامل القراءة.
ً
ثانيا :التدبر والتأمل :إن اهلل عز وجل أعطاك فكرا،
وأمرك بالتدبر ..والتدبر يف كتاب اهلل ،ويف الطبيعة،
ويف احلياة ،ويف حركة الوجود ،ال حيتاج إىل ختصص،
فإن القضية تتوقف على التأمل وعلى التحليل ..وهذه
قضية فطرية ،فاإلنسان ُيك ّون صورا مرتتبة ،ثم ينتقل
ً
أيضا بإمكانك أن ختوض
من املبادئ إىل النتائج ..أنت
هذا العامل! ..وهلذا حتى يف أشعار اجلاهليني ،الذين
جاءوا قبل النيب (ص) ومل يعرتفوا برسالة ،يالحظ من
ً
وفهما وتدبراً ،ولو على
خالل قصائدهم أن هناك فكرا
مستوى حتليل بعض مظاهر الطبيعة ..فإذن ،إن التدبر
ً
أيضا من صور امتالك هذه البنية.
ثالثا :اإلهلام ،واإللقاء يف الروع :إذا تدبر اإلنسان،
واكتسب العلم من غريه ،واكتسب من عقله وفكره..
عندئذ يأتي ذلك املدد اإلهليُ ،ليلقي يف روعه ما ال
يلقي يف روع اآلخرين ..وهنالك املعرفة اإلشراقية ،فاهلل
عز وجل يعلم كيف ُيلقي يف روع عباده ما ُيلقي ،إما
مباشرة أو عرب مالئكة ..قد ُيلقي يف روع عبده يف ليلة
واحدة حصيلة جتارب اآلخرين ،أو على األقل ُي ّول
اإلميان النظري إىل سكون يف النفس ..وهذا هو معنى
اإلميانَّ ،
ين ُي ْؤ ِم ُن َ
ْب} غري املعرتفني بالغيب.
{ال ِذ َ
ون ِب ْال َغي ِ
فاإلنسان قد يعرتف ،وقد يعلم ،وقد يتيقن بالغيب..
إال أنه ال يتحول إىل قوة مطمئنة ،فاإلميان فيه عنصر
االطمئنان واألمن ..واالطمئنان واألمن قد ال يقرتنان
مع العلم ..هنا يأتي دور الغيب يف أمرين :األمر األول
ً
وثانيا يف حتويل املعلومة
يف إعطاءك املعرفة النظرية،
النظرية إىل حالة اطمئنان ويقني باطين( ..هم واجلنة
كمن قد رآها فهم فيها منعمون ،وهم والنار كمن
قد رآها فهم فيها معذبون ،كأن زفري جهنم يف أصول
آذانهم).
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َ
دْق
ـ
ص
ل
دْخـ
مـ
ِ
َ
ُ
ٍ

عـ َطى
املَفهومُ واملُ ْ
مرتضى علي الحلي

رآن َ
إن ال ُق َ
َّ
رياً و َتطبي َق ًاَ ،ي َتق ّو ُم
الكري َم َقد َق َّد َم ِف َن ْظمِه ال َب َيا ِنيُ ،أ ُس َس ًا
َّ
وعْلم ّي ًة َمكي َن ًةَ ،تنظ َ
أخالقي ًة ِ
ْ
ِبهَا َح َر ُ
بدأ واملُن َتهَىِ ،ف اع ِت َقا ِده ،و ِف ْ
وعلمِه
ان املُؤ ِم ِن ِمن َحيث املَ َ
اك
ك ْره و ِني ِته ُ
َ
وكه ،و َمع ِر َف ِته ِ
وسلُ ِ
اإلنس ِ
الص ْد ِق وا ِق َع ًا ,و ُم َطا َب َق ًة َ
وغ َر َ
ضا ،و َمصلَ َح ًة
عايشهَ ,
اعه و َت ِ
الت ِب َنائ ّي ًة ُعل َياَ ،تتو ّف ُر على َمقو َل ِة ِ
واج ِت َم ِ
وج َعلَهَا ُم ْد َخ ٍ
ُت َقا ِر َنه ُم ْد َخ ً
ال ُ ْ
ِّ
ان واست َقا َم ِته و َفو ِزه
السلُوك ّي ُة وال ِق َيم ّي ُة
بتكف ِل َ
الح َ
وم َر َجاَ ،ت َت َم ّث ُل َهذه املَصلَ َح ُة ُ
اإلنس ِ
ص ِ
الصا ِد ِقُ ،م ْد ً
ان يف َمفهو ِمه األخال ِقي ِب َ
ونا ِتهَ ،
ََ
ريد ْ
اإلنس َ
أن ال ُق َ
وك َّ
خال
أن ُيع ّر َف
رآن الكري َم ُي ُ
الكا ِئ ِن َ
َ
ُ
وم َر َجاَ ،ح َتى أ ّنه َ
ام و َتقري ٍر
ديد املُ ْد َخ ِل واملُ ْخ َر ِج أخذاً ذات ّي ًا ُم َق ِّو َم ًاِ ،لَ ِ
الص ْد َق يف َت ِ
أخ َذ ِ
زيد ِع َنا َي ٍة واهت َم ٍ
ُِ
لْ
وح َيا ِته.
ان َ
الص ْد ِق وثبو ِته يف وجو ِد َ
ك ِم ِ
اإلنس ِ

َ
قا َل اهللُ َت َع َ
ص ْد ٍق َو َأ ْخ ِر ْج ِن
ْخْل ِن ُم ْد َخ َل ِ
ال َ (( :و ُق ْل َر ِّب َأد ِ
ُْ
ريا))()80
ص ْد ٍق َو ْ
صً
اج َع ْل ِلي ِم ْن َل ُد ْن َك ُسْل َطا ًنا َن ِ
م َر َج ِ
اإلسراء.
ليغ ُه َنا ُت َق ّد ُمه َهذه ُ
َّ
اآلية َ
ان ,وهو
الشري َف ُة
َ
لإلنس ِ
وث َة أم ٍر َب ٍ
أن َح َر َ
ان يف ُ
َّ
ك ِّل شي ٍء هو
واإلخراج
اإلدخال
اك
َ
لإلنس ِ
ِ
ِ
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ص به اهللُ َت َع َ
ال َ ,ح ْص َراًْ ,
َش ٌ
ليس ِل َغريه َن ْص ُب
أن اخ َت ّ
وأن َ
احلقيقية
َن ِفسه َول ّي ًا يف ذلكِ ,لَا له سبحانهِ ,من املَولو ّية
ِّ
اإلح َ
والتشريع,
التكوين
اط ِة ِعل َما ووجودَاً يف عالََي
و َ
ِ
ِ
اط ً
نطوق اآلي ِة الشريف ِة ُ َ
َف َجا َء َم ُ
صلّى
با
النيب الكري َم َ
َّ
م ِ
ُ
الد َعا ِء ,إشعاراً بهذ ِه ا َ
حلقيق ِة
ان ُ
اهلل عليه وآله َ
وسلّمِ ,بلِ َس ِ

 ,و َت ً
ُ
بليغا ََ
وعليه َين َبغي ْ
َ
ان
دخول
يكون
أن
لا َ ,
َ
اإلنس ِ
قيد ٍة
وعْل ٍم يف ُمطلَ ِق ما َيظ َه ُر َله ِمن َع َ
ص ْد ٍق ِ
وخروجه ِب ِ
و ِفك ٍر َ
وك ,وحتى ما ُي َساوره يف ني ِته ْ ,
وأن
وثقا َف ٍة ُ
وسلُ ٍ
اخله َ َ
وما ِر ِجهُ ,مطل َق ًا ,إذ َّ
أن
الك َ
َُ
ذب يف َم َد ِ
يا ِن َب ِ
َ
ان,
كليف
م َو ِر َوظي َف ِة و َت
الدخول واخلرو َج ه َما ِ ْ
َ
ِ
اإلنس ِ
وباختيا ِره ,و ُقد َر ِته.
رح ًا
ان َ ,ش َ
و َقد َ
أجا َد َ
الس ّيد الطباطبائي يف تفسريه املِي َز ِ
الشري َف ِةَ ,ف َق َ
اص َد َهذه اآل َي ِة َ
ال( :املُ ْد َخ ُل
و َب َيا َن ًا ِل ِد َال َال ِت و َم َق ِ
ِيم و َف ْت ِح ا َ
َ
ِب َ
اإلدخال,
يمي مبعنى
خلا ِء َمصد ٌر ِم ٌّ
ض ِم امل ِ
ونظريه املُ ْخ َرج مبعنى اإلخ َراج ,وال ِع َنا َي ُة يف َ
اإلدخال
إضا َف ِة
ِ
ُ
ْ
واإلخراج إىل ِ ْ
َ
ِ
الصد ِق ,أن يكون الدخول واخلرو ُج يف البقرة .
َ
ً
َ
ُ
َ
ْ
أن
غري
ن
م
,
ة
احلقيق
ى
ل
ع
اريا
ج
,
الصدق
ب
ا
ت
نعو
م
ر
َ
ك ِّل أم ٍ َ
ِ َ
ِ ِ
ِ
طريق األنبيا ِء واألول َيا ِء ال َر ّبانينيَ ,ح ُ
ُ
يث
(الص ْد ُق هو
ِ -2
َُ َ
َ
َ
َ َ ْ
وحيلَ ٍة ِف َ
تجنبون ُ
َ
أفكا ِرهم
يا ِلف ظاه ُره باطنه ,أو ُيضا َد َبعض أجزا ِئه َبعضا ,كأن كانوا َي
داع ِ
ش ِ
ك َّل ِغ ٍ
وخ ٍ
ريد ب َقل ِبه ْ
ُ
لسا ِنه إىل اهللِ ,وهو ُي ُ
يدعو
اإلنسان ِب َ
أن َيسو َد وأق َو ِالم وأع َم ِالمُ ,
وك َّل َما َيت َعا َر ُ
الص ْد ِق
ض مع
ِ
بعض دعو ِته هللِ و ُي َ
بعضهَا
اس ,أو ُيلِ َ
ال َن َ
شرك ِف ِ
ص ِف ِ
,وعا َد ًة َّ
صيب
َ
اه ُد َها ال َيو َم ,واليت ُت ُ
ص َ
فإن املَ َ
ائب اليت ُن َش ِ
ريه ,وبا ُ
الص ْد َق يف ُ
جلمل ِة هو ْ
َغ َ
أن َيرى ِ
ك ِّل ُم ْد َخ ٍل منه ,األفرا َد ُ
عوبَ ّ ،
تمعات واألقوا َم ُ
إنا هي ِب َس َب ِب
والش َ
وامل ِ
فيقول َما َيف َع ُل و َيف َع ُل َما َي ُ
ُ
ُْ
قول
ستوعب وجوده,
وم َر ٍج ,و َي
َ
ُ
يكون
األحيان
بعض
ات َعن َهذا َ
االحن َرا َف ِ
ِ
اس ،ففي ِ
األس ِ
فعل ّ
قول وال َي ُ
وال َي ُ
إال َما َي َراه و َيع َت ِق ُد بهَ ،
وهذا َم َقام
ً
قائما على َ
حليلَ ِة ،ويف
اس ِعلمِهم
أس ُ
ُ َ
ش وا ِ
الك ِ
ذب وال ِغ ِ
الص ِّديقني .
ِ
عي ِب ْ
َ
صد ٍق  ,ولكنهم
األحيان َي
بعض
ِ
ِ
دخلون إىل َع َم ٍل ُم ّ ٍ
و َيرج ُع املَعنى إىل حنو َقو ِل َنا  :اللَّه َّ َ ّ
َ
َ
ص ْد ِقهم َح َتى ال ِنه َ
َ
َاية  ,وهذا هو َس َب ُب
ُم ت َول أمري ك َما تتوىل ال َي
ستمرون على ِ
الص ّديقني.
أم َر ِ
ال َفش ِل وا َ
مي ِة ).
هلز َ
ريا)) ,أي َس َ
لط َنة
وقولهَ (( :و ْ
صً
اج َع ْل ِلي ِم ْن َل ُد ْن َك ُسْل َطا ًنا َن ِ
سن َيدركه ال َع ُ
الص ْد ُق هو أم ٌر َح ٌ
ان ,
قل ال َع َملي
َ
ِ -3
لإلنس ِ
ُ
وأشتغل به ِمن
أهم به ِمن األمو ِر,
بنصرتي َعلى ما ُّ
ِ
األعمال ,و ِمن ُجلَ ِة ما َينبغي ِف ْعلَهِ ,ع َ
ند ال ُع َقال ِء و ِن َظا ِمهم األخال ِقي,
فال ُأغلَ ُب يف دعوتي حبج ٍة َب ِ َ
ُ ََ ُ
اإلنس ُ
وك وال َتعاطي َمع
اطل ٍة ،وال أفتت بفتن ٍة ,أو َمكر وبه َيك َت ِس ُب
ان ال َو َثا َق َة يف ُ
َ
السلُ ِ
أعداؤك ,وال ُّ
َ
شيطان ووسوسته ,
زغ
ميكرني به
ٍ
أضل ب َن ِ
ريه ِف ُمت َم ِعه ,وهو ُيسه ُم ِب َقد ٍر َ
وع
ري يف ِح ِ
غِ
كب ٍ
فظ ال َن ِ
ُ
واآلية َ -
صلى اهلل عليه
ك َما َت َرى ُ -مطل َق ٌة َتأم ُر النيبَ ,
اإلمام َعلي بن أبي
وروي عن
ميه و َت َق ّد ِمه َ ,
َ
اإلنساني و َتكر ِ
ِ
أن َي َ
أن َي َت َو ّل أم َره ِف ُ
سأل َر ّبه ْ
وسلّم ْ ,
َ
ك ّل ُم ْد َخ ٍل
وآله َ
اصد ُقواَّ ،
فإن اهلل
(ع َبا َد اهللِ! ِ
طالب ,عليه َ
السال ُم ,أ ّنه َق َا َلِ :
ٍ
ُ
وي َع َل له ِسلطا َن ًا ِمن عنده َينصره  ,فال
دق ْ َ ,
وم َر ٍج ِ
بالص ِ
ان,
وجانبوا
َ
انب لإل َ
الكذب ،فإنه ُم ٌ
الصادقنيَ .
مع َ
مي ِ
ٍّق وال َيظه ُر بباط ٍل)
َيزي ُغ يف َح
َ
نجا ٍة َ
َّ
اذب على
وكرام ٍة,
والك َ
الصا ِد َق َعلَى َش َر ِف ِم َ
وإن َ
َ
وأشا َر َ
َ
الش ُ
يخ َناص ُر َمكا ِرم الشريازي ,يف َتفس ِ
ريه األ َمث ِلَ ,شفا ِمه َوا ٍة َ
وهلَك ٍة).
الش َ
أن َهذه َ
اآلية َ
إىل َّ
اس ًا ل ِب َداي ِة و َنهاية
ريفة ُت ّ
أس َ
قد ُم َخ ّط ًا َ
حث
ِ َم َ
صا ِد ُر ال َب ِ
َ
َ
ان ِ ْ
اك
َ
َح َر ِ
اإلنس ِ
بصد ٍق يف املسري ِة الفرد ّي ِة واالجت َماع ّي ِة -1 ,املِي َز ُ
الس ّيد الطباطبائي ,ج,13ص.176
ري ال ُقرآن َ ,
ان يف تفس ِ
َ
فذ َ
األساسية,
كر( :إ ّنهَا تش ُ
ري إىل ِ
أحد التعاليم اإلسالم ّي ِة َ
ُ
اب اهللِ املَُن ّزل ,الشيخ َناصر َمكارم
ِ -2
ري ِ
ك َت ِ
األمثل يف تفس ِ
وحيد واإلميان(( :و ُق ْل رب َأدْخْلن
روح ال َت ِ
والذي َينب ُع ِمن ِ
َ ِ َ َ ِّ ِ ِ الشريزاي,ج,9ص. 88
ص ْد ٍق َو َأ ْخ ِر ْج ِن ُ ْ
اج َع ْل ِلي ِم ْن َل ُد ْن َك
ص ْد ٍق َو ْ
م َر َج ِ
ُم ْد َخ َل ِ
 -3املصد ُر السا ِب ُق ,ص.89
اعي ال َ
أي َع َم ٍل َف َ
ريا))َ ,ف ّ
صً
ُسْل َطا ًنا َن ِ
ردي أو اجت َم ٍ
الرسول ,ابن شعبة احل َراني ,ص.151
آل
أبدأه ُ -4ت ُف
ِ
العقول عن ِ
ِ
بالصد ِق وال أنهيه َ
ّ
ْ
واإلخالص
فالص ْد ُق
بالص ْد ِق،
إال
ُ
ِ
إال ِ
واأل َما َن ُة هي ا َ
ري ِتي ).
اس َ
لبدا َي ِة و ِنهَاي ِة َمس َ
األس ُ
خل ُّط َ
ُ
القيمية
املَعطياتُ
وه َد ُفه يف هذه ا َ
وح َر ُ
ْ -1
أن َي َ
ان َ
حل َيا ِة
كون دَاف ُع َ
اك َ
اإلنس ِ
حل َ
َ
الص ْد َق واملُ
طابقة وا َ
واإلخالصِ ,فيما
قيقة
ُ
َ
الدن َيا هو ِ
ً
مي ً
صديقاَ ,ق َ
دخ ُل َ ْ
َي ُ
ب َأ ْن
انا و َت
وير ُج ,إ َ
ْس ْال ِ َّ
ال َت َعاىل((:لي َ
وه ُ
ُت َو ُّلوا ُو ُج َ
ب َم ْن َآ َم َن
ك َّن ْال ِ َّ
ك ْم ِق َب َل الَْ ْش ِر ِق َوالَْ ْغ ِر ِب َو َل ِ
َّ
اللِ َو ْال َيوْم َْ
ني َو َآ َتى الَْ َ
ال ِخ ِر َوالَْ َل ِئ َ
اب َو َّ
الن ِب ِّي َ
ال
ِب
ك ِة َو ْال ِ
ك َت ِ
ِ
اك َ
الس ِبي ِل
ني َواب َ
ْن َّ
َعلَى ُح ِّب ِه َذ ِوي ْال ُق ْر َبى َو ْال َي َتا َمى َوالَْ َس ِ
الز َ
الص َل َة َو َآ َتى َّ
كا َة َوالُْو ُف َ
السا ِئلِ َ
ون
اب َو َأ َقا َم َّ
ني َو ِف ِّ
َو َّ
الر َق ِ
ين ِف ْال َب ْأ َسا ِء َو َّ
الض َّرا ِء َو ِح َ
ْد ِه ْم إِ َذا َع َ
ني
الصا ِب ِر َ
اه ُدوا َو َّ
ِب َعه ِ
ص َد ُقوا َو ُأو َل ِئ َك ُه ُم الَُّْت ُق َ
ون)) ()177
س ُأو َل ِئ َك َّال ِذ َ
ين َ
ْال َب ْأ ِ
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يف حوار خاص

مدير املزارات الشيعية يف البصرة:

البصرة تضم ثالث مسجد يف االسالم
وعدداً من املعالم االثرية والدينية
حاوره هاشم محمد الباججي

يسعى قسم االعالم في العتبة العلوية المقدسة الى التواصل االعالمي والثقافي
مع المؤسسات الثقافية والدينية واالكاديمية في المحافظات العراقية وبيان
دورها في خدمة المجتمع  ،وفي محافظة البصرة الفيحاء كان لنا هذا اللقاء ..
نبدأ حديثنا عن البصرة فكيف تصفها ؟
مدينة البصرة مدينة النخيل واخلليل وهي ملتقى دجلة والفرات  ،مدينة
طيبة باهلها وارضها ومائها ومعاملها  ،وهي مدينة الوالء العلوي  ،فأغلب
سكانها من املوالني الهل البيت عليهم السالم فنسبتهم  ، % 85والبصرة
من املدن الكبرية يف العراق وعدد سكانها ما يقرب من ثالثة ماليني
ونصف وفيها ستة اقضية كبرية  ،باإلضافة اىل ذلك كله فهي ثغر
العراق ومنفذه البحري الوحيد ومصدر ثرواته.
تعد البصرة من الحواضر االسالمية فما أبرز معالمها الدينية
والتاريخية؟
متتاز البصرة باملعامل االثرية والدينية ،فهي مدينة العلم واملعرفة وثاني
امصار العراق بعد الكوفة  ،وفيها الكثري من االثار االسالمية
كمسجد البصرة الذي هو ثالث مسجد يف االسالم  ،صلى فيه
االمام امري املؤمنني عليه السالم عام  36للهجرة انطلق منه دعاء
كميل بن زياد حينما اماله االمام امري املؤمنني عليه السالم عليه
فكتبه ،وفيها قبور الصحابة والتابعني كانس بن مالك واحلسن
البصري وابن سريين عتبة بن غزوان وغريهم فهي تضم واحدة
من املقابر الكبرية يف العراق وهي مقربة احلسن البصري ،
عالوة على ذلك فالبصرة تضم العديد من املقامات واملزارات
منها مرقد الصحابي اجلليل زيد بن صوحان العبدي حامل
راية امري املؤمنني يف معركة اجلمل  ،وكذلك شهيد اجلمل
عبد اهلل بن عقيل بن ابي طالب ،وتضم ايضا مزار السيد
حسن اجلبيلي الذي جاء من مدينة االحساء وقطن البصرة
وتعلم فيها وكان عاملا جليال كبريا وكان له درس علمي،
ومزار علي بن يقطني صاحب االمام الكاظم عليه السالم
 ،ومزار عبد اهلل بن علي الذي ميتد نسبه اىل االمام اهلادي
عليه السالم ،باإلضافة اىل مشهد واقعة اجلمل وغريها
من املواقع االثرية ،والبصرة مدينة العلم
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يجب على الشباب التسلح بالعلم واملعرفة ليكون قادراً على الوقوف
بوجه االفكار املنحرفة
فهي مدينة اخلليل بن امحد الفراهيدي وابي االسود الدؤولي
 ،واملدارس النحوية انطلقت من البصرة  ،واليوم تضم البصرة
جامعة البصرة وعددا من املعاهد العلمية والدروس احلوزوية
اليت تقام يف املساجد
ما دور مديرية المزارات الشيعية في البصرة في تطوير هذه
المزارات؟
نقوم اليوم بنهضة عمرانية وفكرية واسعة يف هذه املدينة
املعطاء على املستويات كافة ،ورعاية هذه املعامل واملزارات
املسجلة لدينا  ،وهناك مزارات غري مسجلة يف املديرية ،
لذا شكل قسم الشؤون الفكرية والثقافية يف االمانة
العامة للمزارات الشيعية جلنة للتحقيق يف هذه األماكن
بغية التأكد من اثباتها تارخييا ومن ثم ادراجها يف مديرية
املزارات الشيعية يف البصرة  ،وكذلك نعمل من اجل الوصول
اىل الغاية القصوى يف خدمة اجملتمع و رفع املستوى الثقايف
والديين فيه من خالل اقامة احملاضرات واملعارض والندوات
وتوزيع الكراسات وغريها من االعمال التبليغية واالرشادية .
تظهر في البصرة بين الحين واالخر بعض الحركات
المنحرفة  ،برأيكم ما سبب ذلك ؟
تنتشر هذه احلركات املنحرفة واالفكار الضالة من الالوعي
ومن اجلهل وبني اناس ليس هلم رصيد معريف وعلمي فيستغلون
البسطاء واجلهالء لنشر هذه االفكار وغالبا ما تنتشر هذه
االفكار واحلركات يف االرياف والقرى  ،واينما وجد اجلهل
وجدت هذه احلركات  ،ونالحظ العكس يف شبابنا املثقف
يف البصرة فهم يرفضون هذه احلركات الضالة بل يعملون
على كشف ضالهلا وبعدها عن جادة الصواب  ،فالشباب
البصريون اكثرهم حيملون عقائد اميانية راسخة  ،وهذا
واضح من مشاركتهم يف املناسبات الدينية والعقائدية .
برأيكم هل اثرت تكنلوجيا االتصاالت والمعلومات على
المجتمع سيما الشباب ؟
بالتاكيد لتطور االتصاالت واملواقع اثر كبري على احلياة
االجتماعية بصورة خاصة وهي سالح ذو حدين ،ولكن جيب
على الدولة متمثلة بوزارة االتصاالت حجب بعض املواقع
الفاسدة السيما االباحية وان تكون شبكة االنرتنت حتت
الرقابة الثقافية والفكرية كما يف الدول اجملاورة  ،ألنها
تؤثر على االسرة واجملتمع وسبب كبري يف ضياع بعض الشباب
 ،وكذلك تقع املسؤولية على املؤسسات الدينية والثقافية
واالهتمام بالثقافة الدينية والعلمية واسلوب الطرح للمواضيع
احلساسة ،وكذلك من خالل عقد الندوات واملؤمترات العلمية
والفكرية ،

فبالعلم يطاع اهلل ويعبد وبه عرف ويوحد  ،ليتعرف اجملتمع
سيما الشباب على امور دينه وبناء جمتمعه.
ما أبرز أعمالكم كمؤسسة دينية في هذا المجال ؟
بعد سقوط النظام البائد بدأنا حبركة ثقافية كبرية ،
وكان باكورة اعمالنا اقامة معرض الكتاب الدولي االول
وتوسع هذا املعرض فأصبح كرنفاال ثقافيا سنويا وهو اليوم
بدورته السابعة  ،وكذلك عملنا على اقامة املؤمترات الدولية
والندوات واحملاضرات يف اجلامعات واملزارات  ،ولدينا
اصدارات متنوعة كبعض الكراسات والفولدرات للتعريف
باملزارات واالمور التبليغية  ،ونعمل يف مديرية املزارات على
توفري اخلدمات للزائرين املادية واملعنوية من خالل اقامة
احملافل القرانية واجملالس واملسابقات الدينية واالمانة العامة
للمزارات تصدر جملة شهرية ثقافية بعنوان املزارات
برأيكم كيف ننمي ثقافة القراءة في المجتمع وعند الشباب
خاصة ؟
البد من الكتاب فهو غذاء الروح  ،فيجب على الشباب التسلح
بالعلم واملعرفة ليكون قادرا على الوقوف بوجه االفكار
املنحرفة ،وان يعرف عقيدته احلقة ،وانصح مجيع الشباب
بالتعلم والسري يف هذا الطريق النافع للدنيا والدين  ،وليتعلم
احلالل واحلرام حتى يتجنب الوقوع باحملذور  ،ويكون
متسلحا بالعلم دائما  ،من خالل انشاء مكتبة صغرية يف
البيت تكرب شيئا فشيئا  ،وانا اراها من الضروريات داخل
كل بيت  ،ولي جتربة يف هذا اجملال فبدأت بانشاء مكتبة
صغرية واليوم تربو على ستة االف كتاب فيها ما احتاج من
العلوم والفنون .
ما مدى تعاونكم مع العتبات المقدسة ؟
هناك تواصل وتعاون كبري مع العتبات املقدسة والسيما العتبة
العلوية وهناك تنسيق اعالمي وثقايف  ،فاعالم العتبة العلوية
وبالرغم من بعد املسافة بني النجف والبصرة اال انهم يتواصلون
معنا شهريا وايصال مطبوعاتهم اىل املديرية لنقوم بتوزيعها
على املزارات املختلفة يف البصرة من اجل خدمة الزائرين
،وكذلك نسعى لتفعيل دور السياحة الدينية يف العراق من
خالل التعاون مع العتبات واملزارات.
ويف اخلتام ال يسعين اال الشكر اجلزيل إلعالم العتبة العلوية
املقدسة على جهودها الكبرية يف دعم مديرية املزارات يف
البصرة ونتمنى املزيد من هذا الدعم والتواصل .
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في تجربته الثانية للدراسات العليا..

قسم اللغة العربية في كلية التربية األساسية..

انطالقة مضيئة للغة الضاد..

إعداد :فائق الشمري
الصور بعدسة :أمجد الغانمي

في تجربته
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وا
صل
ق
س
م
الل
غة
ا
لع
األكاديمي المتميز بإ
ربية بكلية التربية األ
عد
سا
اد
س
م
ية
تخ
ف
ص
ي
ص
ج
ين
ام
ف
عة
ي
ال
مج
ال فلسفة
ا
كوفة مشواره
اللغة العربية وآدابها،
لماجستير في قسم (اللغة
ا
فب
لع
عد
رب
ية
ان
ا
وآ
س
داب
تح
دث
ها)
ل
ت
لع
ال
ام
من
كلية دراسة
الدراسي 15
األلقاب العلمية بدرجة بر
 ،2016-20بعد توفير ال
وف
مال
س
ك
ور
ال
و
تد
در
ري
س
جة
أ
ي
ب
ست
ش
اذ
م
كل
متكامل
بدو
ساعد ..ها
رة ثانية مميزة بقبول أك
هو القسم يواصل مشوا
بر
ره
ع
ف
دد
ي
مم
مج
ال
كن
ال
من
بح
ال
ث
ا
ط
ألك
اديمي
الب ممن ت
اجل ر
وفرت فيهم الكفاءة واأل
فد الساحة العلمية بحملة
ال
هلي
ش
ة،
ه
و
اد
إتا
ات
حة
ال
ال
علي
فر
ا..
صة
ل
ه
م من
عن بدء هذه التجربة العلمية يف ختصص
اللغة العربية والكشف عن أهم األهداف
واخلطط املعدة للعام األكادميي -2017
 ،2018قالت الدكتورة ابتسام املدني
عميد كلية الرتبية األساسية جبامعة
الكوفة :أهم ما مييز دورة هذا العام هو
قبول سبعة عشر طالبا يف الدراسات العليا،
وهو رقم كبري قياسا باألقسام املناظرة ،إال
أن الكلية أخذت على عاتقها يف قبول هذا
ً
حتديا جديداً ،فضال عما هو موجود
العدد
من حتديات مع حداثة التجربة ،واحلرص
على توفري مناخات مناسبة لتنمية مهارات
الطلبة وصقل توجهاتهم ورعاية طموحاتهم
وتزويدهم مبادة علمية مركزة من خالل
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توفري ثلة من خيار املالكات التدريسية يف
جامعة الكوفة من محلة األلقاب العلمية
بدرجة بروفسور ودرجة أستاذ مساعد..
وكما هو معروف ،فإن الراعي لعملية
تأهيل طلبة الدراسات العليا إذا كان
معروفا بسريته العلمية يكون أكثر قدرة
على حاجات هذا العمل اخلالق وإعداد
كوادر قادرة على حتمل مسؤولياتها،
وبالفعل شرعنا بالعمل ووفوفقنا اهلل سبحانه
إىل السري بثبات حنو األمام ،فالكلية
اليوم من الكليات اليت تنعقد عليها آمال
حمافظة النجف األشرف ،وأملنا كبري بأن
خمرجات هذه الكلية أهل لتلك اآلمال.
وقال الدكتور عدي احلجار ،معاون العميد

للشؤون العلمية بكلية الرتبية االساسية:
جتربة الدراسات العليا يف كلية الرتبية
االساسية هي جتربة فتية واكبت التطور
احلاصل فيها ،اذ فور ختريج الدفعة الثانية
من طلبة الدراسات األولية يف كلية الرتبية
األساسية يف قسم اللغة العربية باشرت
مالكات القسم بالتقديم لفتح الدراسات
العليا وحصلت املوافقة بالفعل وكانت لنا
جتربة ناجحة يف الدورة األوىل وحنن اليوم
يف التجربة الثانية وهي متضي بنجاح تام
واحلمد هلل ..فالكلية جادة يف سياستها
االسرتاتيجية واملستقبلية بفتح أقسام
للدراسات العليا ومتابعة خرجييها إلدخاهلم
وإشراكهم يف هذه املنظومة اليت تعمل
على تطوير قابلياتهم العلمية وبالتالي زج
كفاءاتهم اليت يعتد بها ضمن مفاصل
املؤسسات التعليمية سواء جامعية كانت ام
غري جامعية لتحسني واقع احلال املعريف يف
جمتمعنا وهذه ضرورة ملحة من ضرورات
احلياة.
ويف لقاء معه ،قال د .عصام الغاليب ،رئيس
قسم اللغة العربية بكلية الرتبية األساسية
ورئيس جلنة الدراسات العليا فيه :إن كلية
الرتبية األساسية حريصة على مواكبة
التميز العلمي يف جامعة الكوفة واإلسهام
يف نهضة الواقع الثقايف يف البلد والعناية
بقنواته ،ولعل فتح باب الدراسات العليا
يف قسم اللغة العربية يعد رافدا جديدا
وإساهما حقيقيا بإعداد جيل جديد من
األساتذة يف هذا التخصص املهم.

وعن مشوار التحديات ورحلة إثبات الذات
لكلية الرتبية األساسية منذ تأسيسها حتى
اليوم تقول الدكتورة ابتسام املدني :من
تلك األمانات اجلسام عمادة كلية الرتبية
األساسية يف جامعة الكوفة .فقد وضعت
جامعة الكوفة تلك األمانة بثقلها بني
يدي منذ أن كانت فكرة تدور يف ذهن
ّ

د .إبتسام املدني:

نــود أن تكــون الجامعــة
محطــة لتنميــة موهبــة
الطالــب وتطويرها و أال
تكون املحطــة التي يقف
عندها اإلبداع.

كلية التربية األساسية ومشوار
التحديات

د .عدي الحجار:

الكليـــة جـــادة يف
سياستها االسرتاتيجية
بفتح أقسام للدراسات
العليا ومتابعة خريجيها
إلدخالهـــم وإشـــراكهم
يف هـــذه املنظومـــة.

السيد رئيس جامعة الكوفة السابق ووزير
التعليم العالي احلالي :األستاذ الدكتور
عبد الرزاق العيسى ،إذ كلفين برئاسة
جلنة لوضع دراسة فتح كلية الرتبية
األساسية ,وكانت اللجنة بعضوية كل
من األستاذ املساعد الدكتور رزاق عبد
األمري مهدي ،واألستاذ املساعد الدكتور
علي حجي ..وبفضل اهلل سبحانه وتعاىل مت
وضع الدراسة بالوجهة السليمة مما جعل
وزارة التعليم العالي توافق على ذلك الفتح
بصورة مباشرة  .ثم كلفين الدكتور عبد
الرزاق العيسى بالعمادة أيضا .وكانت
ريا للمصاعب .فأول
موافقيت حتد ًيا كب ً
حيمل
عميدة امرأة يف جامعة الكوفة أمر ِّ
أعبا ًء فوق أعباء العمادة نفسها .ولكن –
وهلل احلمد  -فقد وفقين ربي لتكوين
اهليكل التأسيسي هلذه الكلية باختيار
ثلة من خيار تدريسيي جامعة الكوفة،
فتواصينا باحلق وتواصينا بالصرب على
صاحل األعمال ,فوفقنا اهلل سبحانه إىل
السري بثبات حنو األمام ..فالكلية اليوم
من الكليات اليت تنعقد عليها آمال
حمافظة النجف األشرف ،فهي أول كلية
يف اجلامعة خرجت معلمني حيملون شهادة
البكالوريوس يف التعليم األساسي ،وتعمل
اآلن على ختريج الدفعة األوىل من محلة
شهادة املاجستري يف ختصص اللغة العربية
وآدابها ،وتعمل إن شاء اهلل على استكمال
متطلبات فتح باب الدراسة العليا يف
ختصص الدراسات اإلسالمية وسد النقص
الكبري بهذه التخصصات املهمة.
طموح ال يتوقف
ال ميكن للطموح أن يتوقف يف كلية
الرتبية األساسية ،والعمل جار على قدم
وساق بهذه الكلمات أكد الدكتور
عدي احلجار بالقول :بعد استكمال فتح
باب الدراسات العليا لقسم اللغة العربية
وآدابها ،الكلية اليوم بصدد العمل على
تطوير هذه التجربة والعمل على أن يكون
هناك ختصصان دقيقان أحدهما لدراسة
اللغة وآخر لدراسة األدب ،فالطلبة االن
يدرسون األثنني معا ..كما نعمل إن شاء
اهلل على تهيئة مستلزمات الشروع بفتح
الدراسات العليا ومنح شهادة الدكتوراه يف
قسم اللغة العربية بعد خترج الدفعة األوىل
ان شاء اهلل وهو من ضمن االسرتاتيجيات
املوجودة يف الكلية.
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د .عصام الغالبي:

نحن حريصون على مواكبة
التميز العلمي واإلسهام يف
نهضــة الواقــع الثقايف يف
البلد والعناية بقنواته.

هذا من جانب ،ومن جانب آخر تعمل
الكلية وبشكل حثيث على فتح باب دراسة
املاجستري لقسم الرتبية اإلسالمية والطلب
االن يف وزارة التعليم العالي لعرضه على
هيأة الراي لغرض املصادقة على املقرتح
وتوفري الفرصة اىل خرجيي هذه الكلية
ملواصلة دراستهم العليا..
وأضاف :تأمل الكلية بهذا العمل سد
النقص الكبري يف االختصاصات الشرعية،
فنحن واىل أمد قريب جند أن األصل يف
حصول الطالب على هذه التخصصات هو
كلية الفقه اىل ان فتحت كلية الدراسات
القرآنية يف بابل وكلية الدراسات
اإلسالمية يف كربالء والتزال هذه التسد
احلاجة بدليل أنه إذا أردنا أن نفتح قسما
باإلختصاصات الشرعية جند صعوبة بالغة
وكبرية يف توفري التخصصات اليت تعمل
على فتح مثل هكذا دراسة.
من كل هذا حنن نطمح لتهيئة مالك
كفوء متخصص وعلى مستوى عال من
الرصانة خلدمة اجملتمع ،ذلك أن توفري
الكفاءات من شأنها ان تنحدر اىل
األفراد الذين يفيدون من هذه الكفاءات،
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فالطالب يتأثرون باألستاذ فاذا كان على
مستوى عال من الكفاءة ويستطيع أن
يبلغ رسالته املكلف بتبليغها اىل طلبته
هو بالتالي ينعكس إجيابا على اجملتمع
يف كل جماالته ،سواء كان هذا العمل
ً
ً
تربويا أو أي عمل تنظيمي إداري
تعليميا
آخر والكفاءة ستنتقل حبكم ممارسته
وحبكم احتكاكه حبكم التجربة
وبالتالي جاءت على اجملتمع بالفائدة.
قسم اللغة العربية ..قسم الضاد
كشف د .عصام الغاليب ،رئيس جلنة
الدراسات العليا ،ورئيس قسم اللغة
العربية يف كلية الرتبية األساسية ،عن
أهم األهداف اليت يعتزم قسم اللغة
العربية حتقيقها بالقول :أسس القسم
مع تأسيس الكلية يف الشهر السادس
2009م ،ليكون أول قسم يفتتح يف
الكلية مع قسم القرآن الكريم والرتبية
اإلسالمية ،وضم يف انطالقته األوىل رئيس
القسم الدكتور حسن محيد فياض ثم
تبعه بعد ذلك الدكتور ميثم احلمامي،
ومينح القسم شهادة البكالوريوس يف

اللغة العربية وآدابها ،وقد استقبل طلبته
يف السنة نفسها ..إذ يسعى القسم إىل أن
ميتلك طلبته عند خترجهم املهارات اللغوية،
واملعارف األدبية ،وطرائق التدريس املناسبة
ملمارسة عملهم مع الفئات العمرية الصغرية
املمتدة من الصف األول اإلبتدائي وحتى
الثالث املتوسط.
وعن تفاصيل أنشطة القسم ،يضيف قائالً:
قام القسم مبجموعة من النشاطات أهمها:
خصص القسم يف كل أسبوعني يومي
األثنني والثالثاء ليكون فيهما حلقات
نقاشية تعنى يف اليوم األول مبناقشة عناوين
البحوث اليت يقدمها طلبة املاجستري وبيان
مدى أهليتها وفائدتها ،ويعنى اليوم اآلخر
ببحوث األساتذة التدريسيني ممن هم على
مالك القسم.
كام خصص القسم صفحة رسمية عىل مواقع التواصل
اإلجتامعي لتكون حلقة التواصل العلمي واإلداري بني
القسم العلمي وتدريسيه من جهة وطلبته من جهة
أخرى.
فضال عن إقامة مؤمترات منها(( :مؤمتر
اللغة العربية وحتديات العصر ،اإلسهام يف
مؤمتر نهج البالغة سراج الفكر وسحر
البيان ،اإلسهام يف مؤمتر القرآن الكريم
وقضايا العصر)).

هو ذا اخي..

همهمات
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حيدر رزاق شمران

ش��بك اصابع��ه خل��ف رأس��ه مس��تلقيا عل��ى الس��رير بينما كان
ينظر اىل السقف بعينني حائرتني وقد اخذ ُيدث نفسه بصوت
عال كأنه اراد ان يسمع شقيقه الذي كان جبانبه جيلس على
األريك��ة اجمل��اورة يق��رأ يف كت��اب م��ا ..اذا كانت م��كارم األخالق
توص��ل اإلنس��ان اىل غايت��ه يف الكم��ال فلم��اذا جيه��د نفس��ه يف
كث��رة العب��ادة والتهج��د؟! ..نظ��ر اليه ش��قيقه بصم��ت ثم وضع
الكت��اب جانب �اً وأخ��ذ يتحدث اليه ..حس��نا وكي��ف حصلت على
ه��ذه النتيج��ة؟ ..فاجاب��ه قائ� ً
لا ..حصل��ت عليه��ا من خالل س�ير
العلم��اء واثاره��م وم��ا قدم��وه م��ن مناف��ع لآلخري��ن ..ف��رد علي��ه
وق��د اعت��دل يف جلس��ته بع��د ان كان متكئ��ا ..لكن��ك نظرت اىل
جان��ب واح��د واهمل��ت اجلان��ب اآلخ��ر ..فه��ؤالء العظم��اء الذين
تتحدث عنهم مل يصلوا اىل ما وصلوا اليه من اخالق فاضلة اال
بطاعته��م هلل وكثرة عبادته��م وتهجدهم فوفقهم اهلل تعاىل اىل
خدم��ة الن��اس وقض��اء حوائجهم وحس��ن التعامل معه��م ..وأخذ
يتاب��ع حديث��ه وق��د اصغ��ى ش��قيقه ملي��ا الي��ه ..أم��ا ذل��ك الذي
يوه��م غ�يره مبجامالته واخالق��ه الفاضلة وقد اهم��ل طاعته هلل
فقد خس��ر خس��رانا مبين��ا ولن ينفعه يوما مدي��ح املادحني ..قال
ن��ا َي َت َق َّب ُل ُّ
اهلل تع��اىل يف حمك��م كتاب��ه( :إِ َّ َ
الل ِمَ��ن الُْ َّت ِق َ
ني) وعن
رس��ول اهلل صل��ى اهلل علي��ه واله قال( :اذك��روا اهلل ذكرا خالصا
حتيوا به افضل احلياة وتسلكوا به طرق النجاة).
وم��ا ان اكم��ل حديث��ه ق��ام ش��قيقه م��ن س��ريره عل��ى عج��ل وهو
يقول ..حسناً ..حسناً ..نسيت ان أوقت ساعيت لصالة الفجر.
فتبسم اخوه وأخذ الكتاب ثانية بني يديه بينما كان يتمتم مع
نفسه ..هو ذا اخي الذي اريد.

إعداد:
هاشم محمد الباججي
حسن هادي السالمي

املكتبة االهلية  :اقدم مكتبات البصرة وذكريات
السياب فيها
حوار مع االمني العام للمكتبة املركزية
يف جامعة بغداد

من اجمل مكتبات العالم
اخبار مكتبية
مكتبات موقوفة
همسات ثقافية
مطابع نجفية
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مؤسسة دار الرتاث تقيم دورة خط النسخ
انطلقت دورة خط النسخ يف رحاب مؤسسة دار الرتاث يف النجف األشرف مبشاركة أكثر من
عشرين موهوبا ،بعد اجتياز اإلختبار الفين للمتقدمني ،وحياضر يف هذه الدورة النوعية خنبة
من أساتذة اخلط العربي املتميزين احلاصلني على جوائز دولية يف عامل اخلط وذلك ضمن
منهاج فين تطبيقي على مدى عشرة أيام.
وقد تضمنت الدورة التطبيقية ورش عمل مكثفة ضمن املنهج للتعرف على مبادئ خط النسخ،
والكتابة باألجبدية باإلضافة اىل كتابة املقاطع واجلمل مبحاضرات عدة يلقيها رئيس قسم
دار اخلط العربي يف املؤسسة اخلطاط علي احلساني ،وستكون هناك حماضرتان أحداهما
للخطاط الدولي صادق احلسيين عن دراسة مجاليات ميزان الكلمة والسطر وهيأة الصفحة،
وكذلك حماضرة للخطاط الدولي علي املوسوي يف الرسم التوفيقي والرسم االمالئي يف خط
النسخ (دراسة مقارنة).
من اجلدير بالذكر ان دورة خط النسخ تقام برعاية مؤسسة دار الرتاث يف النجف األشرف
وبالتعاون مع كلية الرتبية املختلطة جبامعة الكوفة ،وهي دورة جمانية مينح املشاركون
الناجحون فيها شهادات مشاركة.

العتبة العلوية املقدسة تنصب مكتبات
يف املدارس االبتدائية يف النجف االشرف
من اجل نشر ثقافة القراءة والتشجيع عليها واالهتمام بالطفولة باشرت
وحدة التواصل والتوزيع يف شعبة الصحافة  -قسم االعالم بتنصيب
مكتبات خشبية يف بعض املدارس االبتدائية يف حمافظة النجف
االشرف ،و مت تصميم هذه املكتبات من قبل شعبة النجارة يف العتبة
العلوية املقدسة مبا يالئم مرحلة الطفولة ،وقد مت جتهيز املكتبة
مبجلة قنرب الشهرية لألطفال وبعض اصدارات وحدة الطفولة يف شعبة
الصحافة من قصص ومالحق ،واوضحت وحدة التواصل والتوزيع بان
هذا العمل جاء استكماال للمشروع الذي اطلقته الوحدة يف الفصل
الدراسي االول هلذا العام اليت مت تنصيب عشر مكتبات يف مراحل
الدراسة االعدادية و الكليات ،ويف الفصل الدراسي الثاني كان
نصيب املرحلة االبتدائية ،حيث مت جتهيز عشر مدارس ابتدائية يف
مناطق خمتلفة من احملافظة وهي مدرسة مالك االشرت االبتدائية للبنني
يف منطقة اجلديدة الثانية ،وابتدائية النهضة للبنات يف اجلديدة الرابعة
ومدرسة اجليل االبتدائية يف حي االمري  ،وابتدائية املنار يف حي السالم
ومدرسة االمام علي اهلادي االبتدائية يف حي النداء ،ودرسة نسيبة
االنصارية يف حي النصر ومدرسة احلر بن يزيد وزينب الكربى يف حي
املكرمة ومدرسة مهدي احلكيم وعمار بن ياسر يف حي السالم  ،وقد
عدوها خطوة مهمة يف
بارك مدراء املدارس ومعلموها هذه املبادرة اليت ّ
نشر ثقافة القراءة بني االطفال.
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قسم االعالم يف العتبة العلوية
يطلّع على املكتبة العامة يف الرميثة

يسعى قسم االعالم يف العتبة العلوية املقدسة اىل التواصل
البناء يف اجملاالت االعالمية والثقافية مع احملافظات
كافة السيما املؤسسات الثقافية والفكرية والدينية
فيها  ،وضمن جولة وحدة التواصل والتوزيع يف شعبة
الصحافة مت زيارة املكتبة العامة يف الرميثة وتقديم
اصدارات قسم االعالم اىل املكتبة  ،وقدم امني املكتبة
شرحا على الية العمل فيها وعلى الصعوبات واملعوقات
اليت حتول دون نهضة املكتبة وتطورها  ،فاملكتبة
حباجة اىل مصادر الكتب وعناوين خمتلفة باملواضيع
كافة اضافة اىل ان موظفي املكتبة الذي اليتجاوز
عددهم اخلمسة حباجة ملحة اىل اشراكهم يف دورة
للفهرسة والتصنيف من اجل القيام بواجبهم املكتيب ،
وقد وجه امني املكتبة الدعوة اىل العتبة العلوية املقدسة
للتواصل وتقديم الدعم اللوجسيت واملعنوي هلذه املكتبة
يف مدينة الرميثة

املكتبة األهلية  :اقدم مكتبات البصرة وذكريات السياب فيها

احمد املرتضى
يعد وجود املكتبات يف أي بلد مقياسا مهما للحضارة
ُّ
والتطور ،ملا متثله املكتبات من عمق تراثي وخزين علمي
كبري ،واملكتبة االهلية يف البصرة واحدة من اهم واقدم
مكتبات احملافظة اليت لعبت دورا مهما يف حفظ تراث هذه
احملافظة ،ومن اجل توثيق وحفظ تراث هذه املكتبة كان
لنا وقفة مع امينها االستاذ غازي فيصل محود الذي حدثنا
عن تأسيس املكتبة وتطورها وذكرياته عن روادها  ،حيث
يقول :
تأسست املكتبة االهلية من قبل والدي املرحوم فيصل محود
يف البصرة عام 1928م  ،بعدما بدأ مبكان صغري يف منطقة
البصرة القدمية منطقة السيف لبيع الصحف واجملالت ،
وبالرغم من ان والدي كان اميا لكنه كان حمبا للعلم
ومولعا به  ،لذا ومن خالل املكتبة تعلم القراءة والكتابة .
ويستطرد األستاذ غازي قائال  :وتعرف والدي من خالل عمله
يف املكتبة على الكثري من رجاالت العلم والثقافة واالدب
والسياسة  ،وارتبط يف ذلك الوقت حبزب االستقالل برئاسة
الشيخ حممد مهدي كبة الزعيم الوطين املعروف ،وكانت

املكتبة حينها ملتقى ثقافيا وادبيا وسياسيا هلذه الرجاالت .
وعن تطور املكتبة قال  :وبعد افتتاح مطار البصرة الدولي
يف مخسينيات القرن املاضي وسهولة وسرعة النقل اجلوي
 ،بدأ والدي باسترياد الكتب واجملالت املختلفة من مصر
ولبنان وازدهرت حركة الثقافة واالدب يف تلك الفرتة بشكل
كبري ،ومل تقتصر املكتبة حينها على مواضيع معينة بل
تنوعت مواضيعها وعناوينها من دينية وتارخيية وسياسية
وادبية وغريها  ،وقد عمل املرحوم الوالد على حفظ تراث
البصرة من خالل االحتفاظ بأرشيف كامل عن تاريخ البصرة
داخل املكتبة.
وأضاف قائال  :ويف هذه الفرتة نفس افتتح والدي يف املكتبة
صالة للمطالعة الداخلية للباحثني واالدباء  ،ومن ذكرياتي
عن تلك الفرتة عن الشاعر الكبري بدر شاكر السياب الذي
كان يأتي بشكل مستمر اىل املكتبة وجيلس يف قاعة
املطالعة فيها واتذكره كان جيول خباطره ويشرد بذهنه
وبعد برهة يناديين (عمي غازي)  -وكنت حينها صغريا-
اتين بورقة وقلم فيبدأ بتدوين قصيدة من قصائده  ،وكان
الكثري من االدباء واملثقفني يلتقونه يف هذه املكتبة وتدور
االحاديث الفكرية واالدبية فيها.
وعن الشخصيات اليت كانت تزور املكتبة قال األستاذ غازي
 :لقد زار املكتبة الكثري من الشخصيات األدبية والعلمية
كالسيد مصطفى مجال الدين والسيد مصطفى املدامغة
والقاضي مصطفى علي وغريهم الكثري .
وعصره األمل حينما حتدث عن احداث عام  1991قائال :
يف عام 1991م احرتقت املكتبة نتيجة احلرب إلخراج صدام
من الكويت ،وضاعت جهود عشرات السنني واحرتقت مجيع
الكتب واالرشيف اخلاص مبدينة البصرة.
واختتم حديثه عن إعادة افتتاح املكتبة بالقول  :وبفضل
جهود اخلريين من ابناء احملافظة ودعمهم املعنوي لنا افتتحت
املكتبة من جديد  ،ونعمل اليوم رغم قلة القراء على تنويع
مصادر املعلومات يف املكتبة من خالل تنوع املواضيع والعناوين
لرفد احلركة العلمية والثقافية يف احملافظة .
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كتاب يف سطور
عنوان الكتاب  :التربية وما ليس بتربية ! كيف (ال) نربي أبناءنا؟!
المؤلف  :الدكتور عبد العظيم كريمي
الناشر  :دار الهادي – بيروت 2007م

محمد باقر رحيم

يعد هذا الكتاب مدخال موجزا يهدف الستبانة وتفحص االبعاد املعكوسة يف هيكلية
ّ
الرتبية ،وماهي دوافعها ومكامنها ؟  ،فيبدأ الكاتب يف مقدمته بطرح ثالثة اسئلة اساسية
حول املوضوع:
-1ماذا يريد االنسان  ،او ماذا ينبغي عليه ان يريد من احلياة يف هذا العامل ؟ او ماذا عساه
ان يريد منها؟
-2ماذا يعين التعليم والرتبية االنسانيان؟
-3ما اخلصائص املطلوب توفرها فيمن خيضع للرتبية والتعليم ليتحقق اهلدف املنشود؟
ثم يتطرق الكاتب عن مجيع هذه احلاالت قائال (البد من حتديد اهلدف من الرتبية بادئا) ،ثم
ينقل الكاتب اراء الفالسفة واحلكماء من اهلدف من الرتبية والتعليم ابتداء من سقراط الذي
يرى ان اهلدف منهما هو حب اجلمال  ،وانتهاء بـ براتراند رسل الذي يرى ان اهلدف من الرتبية
هو تنشئة انسان حيرر الفكر من قيود العادات والعقائد االحيائية ويتعلم كيف يواصل احلياة .
وحياول الكاتب يف هذا الكتاب من اماطة اللثام عن اجراءات تنفذ باسم الرتبية ولكنها
مغايرة مع االهداف الرتبوية املتعالية ،واالشارة اىل بعض االساليب املسمومة والصادمة املتبعة يف
نظام التعليم والرتبية ،اليت تؤدي اىل تالعبات مشوهة تتعرض هلا روح ونفس االطفال والناشئة
 ،فيصبحوا جمرد مقتبسني من االخرين ويفقدون قابليتهم على االكتشاف واالبداع وتتالشى
شخصيتهم فينتج منه عقم الفكر.
ويتضمن الكتاب على مدخل ومقدمة وبابني ،وحيوي الباب االول بعنوان الرتبية وما ليست
هي! ،على عشرين فصال ،حيث تبدأ عناوين هذه الفصول بكلمة الرتبية ليست  ،...فقد جاء
الفصل االول الرتبية ليست علما ،اما الفصل العشرون فكان بعنوان الرتبية ليست عملية عرض
وتقديم ،اما الباب الثاني فهو من فصلني االول بعنوان كيف حنجم عن التدخل ،اما الفصل
ويرى الكاتب ان اهلل
الثاني بعنوان كيف نكف عن االقدام،
تعاىل خلق اخللق وهم فيهم كصفات اخلري
والنقاء والفطرة لكن االسرة واجملتمع
هما من يغريان فطرة االنسان بطفولته من
خالل الرتبية اخلاطئة والتنشئة على اسس
مغلوطة  ،وحقيقة الكتاب جدير بالقراءة
واملطالعة والتامل فيه ملا حيويه من نكات
مهمة ودقائق رائعة .
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تاريخ املطابع النجفية
كانت النجف ومازالت من أهم المراكز االسالمية والعلمية  ،فهي مدينة علمية وجامعة
اسالمية  ،وحاضنة لكل طالب العلم من جميع اصقاع المعمورة  ،لذا فنتاجها العلمي الغزير
جعل الكثير من العلماء والمهتمين بنشر الثقافة والعلم يعملون على انشاء مطابع في
هذه المدينة المعطاء ،بعد ان كانت معاناتهم كبيرة الجل طباعة الكتب ونشرها  ،وبالفعل
ازدهرت حركة الطباعة في النجف حتى بات ما نشر فيها يفوق ما نشر وطبع في مدن العراق
مجتمعة ومازالت بحمد اهلل  ،وسنعمل في هذه الصفحة تباعا وبشكل دوري الى ذكر أبرز
المطابع التي انشئت في النجف االشرف

الشيخ محمد صادق الكتبي

الشيخ محمد علي المطبعي

مؤسس مطابع المرتضوية والحيدرية

مؤسس مطابع الغري عام 1920

املطبعة املرتضوية
وهي من املطابع احلجرية اجليدة  ،اليت انشأها
الشيخ صادق والشيخ حممد ابراهيم الكتيب سنة
 1340هـ 1921 -م  ،وقد طبعت الكثري من
الكتب الدينية وغريها من كتب الزيارة والدعاء
وكتب الرجال  ،وبعد وفاة اصحابها انتقلت اىل
ولد الشيخ صادق وهو الوجيه حممد كاظم ،
فعمل على تطوير املطبعة وأضاف اليها مكائن
طباعية حديثة وما تتطلبه تلك الفرتة من املطابع
العصرية بعد ان اصبحت املطابع احلجرية من
املطابع املهملة وغري املرغوب فيها وبطباعتها
بسبب وجود املطابع احلديثة اليت متتاز بالطباعة
احلديثة واجليدة  ،ثم احلقها باملطبعة ( احليدرية
) واصبحت مطبعة واحدة  ،وقد طبعت الكثري
من الكتب واملخطوطات احملققة واعادة نوادر
املطبوعات واخراجها اىل عامل النور .
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همسات ثقافية
املرشد الحاذق

هاشم محمد

ان أزمة الفكر ال تكون إال يف غيبة الكتاب ،فهو الذي مينح الثقافة،
ويؤثر يف العقل ،وي ّقوم السلوك ،وي ّنمي االخالق اليت هي منهج حياة ،مع
الرب والفاجر ،وهي عنوان االسالم ،وبريد التأثري ،يف شخصية الفرد ليسمو
يف مراتب الكمال.
بالرغم من ان العلم لذيذ وسهل ،لكنه صعب وممتنع، ،ال ُينى بغري كد
وتعب ،وحبث واستكشاف ومطالعة ،لذا فالقراءة تفتح العقل ،وتنمي
التفكري ،فيشعر القارئ أنه إنسان له شخصيته ،وحقوقه يف االختيار
ً
دافعا وحافزاً لطلب املزيد من القراءة
والتذوق ..وسيكون هذا الشعور
النافعة..
فالبد من صحبة الكتاب ،وجتهيز مكتبة زاخرة بالكتب املفيدة يف
كل منزل ،لتكون النواة احلقيقية خللق جيل قارئ حيب االستزادة من
الكتب اليت توصله للعلم .
والكتاب هو املرشد احلاذق الذي يعني على حرية التفكري ،فيرتجم
أهداف طريق احلياة بالبحث والتقصي واالطالع  ،واالستكشاف الذاتي،
حبقائق ملموسة جمسدة ،فتفتح له االفاق و ُيبدع يف االخرتاع والتصور،
ويبتعد عن االنبهار والتأخر..
فالقراءة تفتح االذهان وتؤجج العواطف ألمور احلياة كما تتف ّتح االوراد
واالزهار ،وتشبع اخليال ،وتغرس يف النفوس القيم واألخالق  ،وتعمل على
التثقيف ،وتنمية الذوق ،وتشعر اإلحساس باجلمال ،فما أمجل الثقافة حني
تكون مطابقة للقيم ،وما أروع الفكر حينما يوصلنا اىل احلقيقة املطلقة
للوجود.
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من اجمل مكتبات العالم

املكتبة الوطنية الروسية
أسست هذه املكتبة يف  1يوليو عام  1862وهي اول
مكتبة عامة جمانية يف موسكو  ،وضم خمزونها االولي
جمموعة غنية من الكتب واملخطوطات  ،حيث حتتوي
املكتبة على جمموعة فريدة من نوعها من املطبوعات
واملخطوطات الوطنية واألجنبية اليت الفت بـ  367لغة
من لغات شعوب العامل  ،ويزيد خمزون املكتبة عن
 44مليون نسخة من الكتب واملخطوطات والدراسات
العلمية والنشرات الدورية  ،وللمكتبة خزانة للكتب
الشرقية ،أعدها يف األصل املستشرق والرحالة أبرآم
نوروف ،وحتوي اليوم على أكثر من  800ألف كتاب،
أغلبها تتعلق بالدين اإلسالمي.
واملكتبة تقع يف وسط موسكو ،وذلك بدار باشكوف
اليت صممها املعماري الروسي فاسيلي باجينوف بالقرب
من الكرملني  ،وكانت قاعة املطالعة حينذاك تتسع لـ
 20مقعدا للقراء.
ومنذ افتتاحها باتت املكتبة تتسلم نسخة من املطبوعات
كافة اليت تصدر يف روسيا ،كما اهدى مواطنون
للمكتبة مئات من جمموعات الكتب واملخطوطات
 ،ومت يف قاعاتها للمطالعة اعداد الكثري من
املؤلفات الفنية والدراسات العلمية ،وقد امها الكثري
من الكتاب الروس املشهورين مثل ليو تولستوي
وفيودر دوستويفسكي وأنطون تشيخوف وفالدميري
كورولينكو ضمن قراء املكتبة الدائمني .
ويف عامي  1915-1914مت افتتاح خزانة جديدة تتسع
ل  500الف جملد ،باالضافة إىل قاعة للمطاعة تتسع
لـ  300مقعد للقراء  ،وبعد عام  1917أزداد خمزون
املكتبة على حساب جمموعات الكتب املؤممة،
وذلك باكثر من  1.5مليون جملد.
كانت املكتبة قبل ثورة عام  1917حتمل اسم
روميانتسيف  ،ومت يف عام  1921تغيري تسميتها،
واطلقت عليها تسمية لينني  ،وصارت تسمى مكتبة
لينني احلكومية كونها خزانة الكتب الرئيسية
واملكتبة الوطنية رقم  1يف البالد .
ويف عامي  1926 - 1925انشئت يف املكتبة اقسام

حسن السالمي

خاصة ومتحف للكتب ،وظلت مكتبة لينني طيلة
احلرب الوطنية العظمى املكتبة الوحيدة العاملة يف
موسكو اليت مل يتم إجالؤها ،وذلك ماعدا قسما منها
حيتوي على مطبوعات نادرة وقيمة للغاية .واستغرقت
عملية انشاء واستيعاب مبنى جديد للمكتبة طيلة الفرتة
ما بني عام  1930وعام  ، 1960وأصدر الرئيس الروسي
يف  29يناير عام  1992مرسوما بتحويل اسم مكتبة
لينني إىل املكتبة الوطنية الروسية.
و ُتشري السجالت الداخلية لعام  2000إىل أن عدد
املتقدمني بطلبات اشرتاك اىل املكتبة يصل يوميا إىل
 200شخص ,يف حني يرتدد عليها يوميا مخسة آالف
زائر ,علما أن قاعات املطالعة تتسع لـ  2003شخص ،
ويعمل يف هذه املكتبة  140من اإلداريني واملستخدمني
املتخصصني  ,وتقوم املوظفات والعامالت منهن بتزويد
الزائرين مبا يقرب من  38ألف كتاب يوميا بصفة إعارة
داخلية فقط.
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يف لقاء خاص
االمني العام للمكتبة املركزية يف جامعة بغداد:

«التطور التكنلوجي يدعم املكتبات وليس العكس»
جامعة بغداد صرح علمي متميز وبارز على مستوى العراق وخارجه  ،وكان يحدوني االمل وانا اذهب للقاء االمين
العام للمكتبة المركزية في الجامعة ان اجد مؤسسة علمية رصينة بنظام مكتبي متميز ومتطور يسهم في
تطوير الدولة والمجتمع  ،فمن خالل تطور المكتبات ورقيّها يقاس تقدم االمم  ،وبعد لقائي بأمين المكتبة
الدكتور غالب عبد الكريم الذي استلم المكتبة منذ اقل من سنة اثار بعض الهموم والمشاكل التي تمنع من
تطور وتقدم المكتبة  ،وخالل تجوالي معه في بعض شعب المكتبة ووحداتها وجدت المكتبة بحاجة الى الكثير
من العمل المخلص لتكون بحق مؤسسة علمية ناهضة !!!  ،وهذا ما يسعى اليه امين المكتبة.
ما تقييكم للواقع العلمي والفكري للطلبة ؟
ميكن استشفاف الواقع العلمي والثقايف والفكري من
خالل االحصائيات املوجودة يف قسم االعارة وقاعة املطالعة
او من خالل مراجعة الطالب اىل أقسام املكتبة االخرى
كاملكتبة السمعية والبصرية  ،ومن خالل هذه االحصائيات
واملراجعات بصورة عامة ميكن القول بان هناك اقبال جيد
على املكتبة بأقسامها البحثية املختلفة  ،وعدم عزوف
الطلبة عن القراءة واملطالعة والبحث.
هل اهتمامات الطلبة باملواضيع االكادميية ام هل هناك
طلب على املواضيع الثقافية االخرى ؟
باعتبار املكتبة مركزية داخل اجلامعة فبالتأكيد هناك
اقبال كبري من قبل الطلبة على طلب العلوم االكادميية
ومصادر املعلومات اليت حيتاجها الطالب او الباحث
االكادميي ،ومع ذلك ال يوجد هناك عزوف عن طلب
الثقافة العامة  ،وهناك بعض الطلبة وبصورة فردية يعملون
على اقامة معرض شخصي يضم بعض الكتب العامة
مثل القصص والروايات وغريها من كتب املعرفة وهناك
طلب جيد عليها ويكون ريع هذه املعارض ختصص لأليتام
واحملتاجني وهذا حبد ذاته ثقافة عامة ورائعة بني الطلبة .
هل اثرت التكنلوجيا على املكتبة او ثقافة القراءة ؟
التكنلوجيا تسري بشكل متوازي مع املكتبة فاإلنرتنت ال
ميكن ان تأخذ منه معلومات كاملة الن الباحثني عادة
ال ينشرون حبثوهم كاملة بسبب حقوق املالكية الفردية
او معلوماته الببليوجرافية غري كاملة  ،لذا فان الطالب
والباحث بصورة اخص يعلم خصوصية املكتبة فاملكتبة
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مكملة للتطور التكنلوجي  ،حيث تزود الـ ( )idوهوية
الشخص مع كلمة السر لكل املشرتكني يف املكتبة مع
درجات خمتلفة (الذهيب والفضي واجملاني) وبأجور رمزية
لذا لتلبية احتياجات الباحث  ،لذا فانا ارى ان التكنلوجيا
هي مكملة او داعمة للمكتبية ومكملة هلا يف بعض
االحيان وليس العكس.
ما هو النظام املكتيب اليت تعتمده املكتبة املركزية يف
الفهرسة والتصنيف ؟
تعتمد مكتبتنا وغالبية املكتبات التابعة للجامعات النظام
االوربي العشري السيما بعد صدور االمر الوزاري بذلك،
فنستخدم اليوم النظام الديووي العشري وعلى برنامج
(، ) winisisوقد اطلق موقع شامل للنظم املكتبية يف
العتبة احلسينية باالشرتاك مع اجلمعية العراقية لتكنلوجيا
املعلومات برئاسة الدكتور طالل وباحلقيقة حنن من
الداعمني هلذا املشروع الذي انتظرناه طويال و كان امنيتنا
وقد حتققت ،ونسعى لنظام اكثر تطورا وهو نظام مكتبة
الكونكرس ( )lcوهو مهم جدا وجيب ان نطور نظمنا
املكتبية يف العراق مع احدث ما وصلت اليه النظم العاملية
يف املكتبات .
ما اقسام املكتبة املركزية ؟
املكتبة هلا فرعان االول يف رئاسة اجلامعة يف اجلادرية
والثاني يف باب املعظم ولدينا  6شعب و 21وحدة ادارية
وفنية  ،وتعمل كل وحدة حسب ختصصها االداري او
املكتيب  ،ويوجد لدينا متخصصني يف اجملاالت املكتبية
منهم مثانية اختصاص تدريسي  ،ومخسة عشر اختصاص

«ابرز املشاكل التي نواجهها هي عدم وجود نظام واملشكلة املالية»
مكتبات  ،وهناك خمتص يف الرتمجة االنكليزي والعربي
واالسباني  ،ومع االسف ال يوجد يف جامعة بغداد أي كلية او
قسم خمتص باملكتبة وقدمت الكثري من الطلبات الستحداث
فرع او قسم باسم املكتبات لكن مت رفضه.
هل هناك حتديث دوري ملصادر املعلومات ؟
يف السابق كان هناك حتديث دوري وشراء الكتب واملصادر
من املعارض الداخلية واخلارجية حيث كانت ترسل كتب
رمسية لكل كلية وقسم عن احتياج القسم اىل جمموعة من
عناوين الكتب ويتم ارسال قوائم االحتياجات لشراء الكتب
وكانت هناك ميزانية خاصة ولنا حق االختيار يف شراء
الكتب ،وكنا نشرتي الكتب من املعارض الدولية كمعرض
القاهرة واالردن والبحرين  ،فقد كانت هناك ميزانية خاصة
لشراء الكتب وحتديث مصادر املعلومات االخرى  ،اما االن
فقد توقفت مجيع عمليات الشراء والتحديث .
ما عدد االوعية املكتبية املوجودة؟
حتتوي الكتب على الكثري من االوعية املكتبية  ،فعدد
عناوين الكتب يبلغ حبدود 400الف عنوان  ،اما الدوريات
فعددها  2500عنوان دورية  ،اضافة اىل البحوث والدراسات
اجلامعية واملكتبة السمعية والبصرية فال يوجد احصائيات
دقيقة هلا  ،وقد بدأنا االن جبرد مجيع املكتبة.
كيف تعاونكم مع باقي املؤسسات الثقافية ؟
يف احلقيقة هناك تعاون كبري مع املؤسسات الثقافية
وغريها السيما العتبات املقدسة فهناك تعاون وثيق مع العتبة
احلسينية والعباسية فقد مت تدريب بعض الكوادر لدينا يف
العتبة احلسينية والعباسية  ،وتعاون مع دار املامون وغريها
من املؤسسات  ،ونأمل فتح روابط ثقافية مع العتبة العلوية
املقدسة السيما الفكرية واالعالمية واملكتبة املركزية يف
جامعة بغداد تسعى باالنفتاح على اجلميع وتقديم االفضل ،
واساس عملنا هو تقديم املعلومات لكل الباحثني وطاليب العلم
ما أ برز الصعوبات اليت تواجهها املكتبة؟
من ابرز الصعوبات اليت تواجهنا يف الوقت احلاضر هي عدم
وجود ختصيصات مالية للمكتبة الذي بدوره قد اوقف
الكثري من عمل املكتبة  ،والصعوبة االخرى هو عدم وجود

نظام ملكتبات اجلامعات  ،وقد قدمنا نظاما خاصا
لعمل املكتبة لكن دون جدوى  ،وقد طرحت جامعة
بغداد مشروع نظام إلنشاء دستور خاص بعمل املكتبات
اجلامعية إلقراره  ،فقد عرقل عدم وجود النظام الكثري
من االعمال فمثال بيع خدمات املعلومات الذي ميكن
ان ميكن املكتبة من توفري بعض احتياجاتها من هذه
العملية كذلك عمل احلسابات وغريها  ،وهناك برأيي
مشكلة ادارية وهي مكتبات الكليات فهي غري
تابعة للمكتبة املركزية وتعمل باستقاللية مما جيعل
اختالف كبري بني مكتبات الكليات وعدم توحدها
بنظام مكتيب موحد .
هل لديكم خمطوطات ؟
يف الواقع املخطوطات كانت مهملة وقد وجدنا
الكثري منها على االرض بدون ادنى عناية ،ونعمل
اليوم على جردها وحفظها  ،وهناك الكثري
من اخلرائط املهمة واالفالم املهمة وقد فقد
منها الكثري واحرق القسم االخر منها بسبب
سوء االدارات السابقة  ،وقمنا بنسخ البعض
منها اقراص ونعمل على ترتيبها  ،وحتدثت
الدكتورة اميان التدريسية يف املكتبة بانها
شاهدت يف الثمانينيات املخطوطات وقد
رميت يف باب الغرفة واتلفت واهملت وضاع
منها الكثري.
عندما اطلعت على غرفة املخطوطاتوالكتب النادرة مل اجد أي خمطوطة ،
وجدت فقط مصورات للمخطوطات ال
تتجاوز املائة ووجدت بعض اخلرائط
والكتب املطبوعة القدمية وقد
عالها الرتاب ووضعت بوضعية
بائسة تعرضها للتلف  ،وقد سألت
املوظفة املختصة عن املعيار
الذي مييز الكتب النادرة عن
غريها فلم جتب!!!!
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مكتبة العالمة الشهيد السيد عز الدين بحر العلوم
من بني املكتبات املهمة اليت اهديت اىل مكتبة الروضة
احليدرية مكتبة السيد عز الدين حبر العلوم  ،فقد أهدى
ورثة السيد الشهيد (قدس سره) مكتبته الشخصية ومؤلفاته
وخمطوطاته هدية متواضعة إىل املكتبة احليدرية يف العتبة
العلوية املقدسة ليبقى عطاؤه مستمراً خلدمة املؤمنني  ،وقد
احتوت (  )1018عنوانا مبواضيع خمتلفة ودوريات وموسوعات
مهمة وكتب نفيسة وجملدات اضافة اىل اجملالت وغريها ،
وقد وصلت يف شهر مجادى ُ
االوىل عام  1427هـ اىل مكتبة
الروضة احليدرية وادخلت يف خمازن املكتبة بعد ان مت
جردها ثم تصنيفها  ،وقد ابتدأ تسلسل كتبها بالرقم :
-1العروة الوثقى ،الصحيح :مستمسك ،السيد حمسن
احلكيم 14-1ج
وانتهى بالرقم :
 -1186قواعد األحكام يف معرفة احلالل واحلرام ،ابن
عباس علي رضا اخلوانساري
نسبه :
السيد عزالدين بن علي بن هادي بن علي تقي بن حممد تقي
بن حممد رضا بن حممد مهدي حبر العلوم .
مولده:
ولد سنة 1352هـ املصادف عام 1933م يف النجف األشرف.
اسرته :
تعد أسرة آل حبر العلوم من األسر العريقة يف النجف االشرف
ُّ
فزعيمها مرجع الطائفة آية اهلل العظمى السيد مهدي حبرالعلوم
(رض) الذي يعد من كبار مراجع الشيعة يف القرن الثالث
عشر اهلجري  ،و كان له الدور الريادي يف تطوير املرجعية
الدينية للشيعة اإلمامية ،وأسرة آل حبر العلوم هلا موقفها
املتميز العلمي والديين يف أوساط اجلامعة الدينية النجفية
،فكان منهم اجملتهدون الكبار والعلماء األعالم والزعماء
السياسيون.
وكان لزعماء هذه األسرة الدور الكبري يف قيادة اجلماهري
ملواجهة الغزاة الطامعني يف ثورة العشرين املباركة من خالل
ارتباطاتها الوثيقة مع العشائر العراقية
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سيف الدين رحيم
دراسته :
مقدماته األدبية والعلمية على يد أساتذة احلوزة العلمية
قرأ ّ
ثم حضور دروس األحباث العالية عند أكابرة علماء احلوزة
مراجع األمة أمثال السيد حمسن احلكيم ـ السيد أبو القاسم
اخلوئي ـ الشيخ حسني احللي ،وقد عنى به (الشيخ احللي)
شب وتتلمذ على
من الناحية الدينية وكان معلمه األول حتى ّ
على يديه يف علوم الفقه واألصول فكتب تقريراته وطبعت يف
كتاب (حبوث فقهية) يف مسائل جديدة وأسلوب رصني يف
الفقه مع تنقيح وزيادة منه (قدس سره) وبراعة يف األسلوب
واالستدالل.
كان (قدس سره) من مد ّرسي احلوزة العلمية يف النجف
األشرف لسنني طوال حتى استفاد منه مجع كبري من طلبة
احلوزة العلمية لبيانه اجلميل وأسلوبه املتني ،كما كان أمام
اجلماعة يف الصحن احليدري الشريف لإلمام علي (عليه
السالم) ومسجد السقاية.
كتب (قدس سره) يف خمتلف اجملاالت العلمية والثقافية
واألدبية وعاجل قضايا اجتماعية مهمة وسلّط األضواء على
تراث أهل البيت (عليهم السالم).
من مؤلفاته:
حبوث فقهية  ،احلجر وأحكامه  ،اليتيم يف القرآن والسنة
 ،أضواء على شرح دعاء كميل ،الطالق أبغض احلالل إىل
اهلل ...
وعثر بعد شهادته على مؤلفات عدة مل تر النور أيام حياته
ً
وحاليا العمل جاد على إخراجها لرتفد الساحة
(قدس سره)،
اإلسالمية بفيض علمه.
شهادته :
اعتقل السيد عزالدين حبرالعلوم (قدس سره) مع مساحة اإلمام
اخلوئي (قدس سره) وجمموعة كبرية من علماء وأساتذة
النجف األشرف بعد االنتفاضة الشعبانية عام 1991وانقطعت
اخباره  ،وحتى سقوط النظام عام 2003م ُعرف أن السيد
عزالدين قد أعدم من قبل نظام البعث اجملرم وال يوجد رفات
وال قرب له حلد اآلن.
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أبٌ ..ال كاآلباء

رجاء حممد بيطار

همسة والء

« يا علي ،أنا وأنت أبوا هذه األمة»
 ...وأشرقت الكلمات أمام ناظري ،قرأتها ملء الوجدان ،وتغلغلت حروفها املخطوطة أمامي
يف عمق الكيان ،وخفق القلب لوقعها الريان ... ،قلب حديث العهد باألحزان ،مل تزل نبضاته
وترتسم وقع خطى
املفجوعة ترتدد بني العني واألجفان ،فترتقرق الدموع ولكنها تتعزى باإلميان،
ّ
ذلك اإلنسان!
أبتاه ،يا علة وجودي ومبتدأ حياتي ،ال خرب ينبئ مبا يكتنفين من شوق ،وال فعل يكفي لريسم
هد ركين ،وقد كنت أحسبين قائمة على
باحلروف ما يعتلج يف حنايا الفؤاد ..أبتاهَ ،ف ْقدك ّ
ركن فرد ،وإذا باألركان تتململ ،فتنبعث وتتسلل ،وتنبثق من طيات الفؤاد املثقل..
ٍ
إيه أيها املوت ،لئن استطاع بنانك أن يشري إىل ذلك القلب اخلفاق بالعشق األكرب ليتوقف ،وإىل
ذلك اللسان الالهج بالذكر األكثر ليصمت ،إال أن اخلفقات املزروعة ّ
يف مل ولن تفعل ،وكذا
صدى صوته الرنان يف نرباتي ،وكذا كل حياته املتجددة مع استمرار حياتي!
«ال ينقطع عمل املرء من ثالثة ،علم ينتفع به ،أو ولد صاحل يدعو له ،أو صدقة جارية» و أنى
لك كل ذلك يا أبي ،إن شاء اهلل وقد فعل؛ إني أدعو لك ملء الباصرة ،وأنوي مع كل حرف
أخطه يف عشق آل حممد صدقة جارية يف سبيل روحك الطاهرة ،فهو مثرة علم استسقيته من
عينك الساهرة..ولكن ،تبقى احلرقة تل ّوع األعماق ،وتأتي تلك العبارة األبوية ،النفحة احملمدية
سيدي ،سيد األنبياء
العلوية ،لتشعشع بني السطور فتمأل الوجدان باحلبور ...،نعم ،إنهما أنتما يا
ّ
أبواي وأبوا كل مؤمن ومؤمنة ،ويف حبكما األكرب كل العزاء!
وسيد األوصياء ،انتما
ّ
أب ال كاآلباء..،
واليوم ،مع تباشري هذه األيام املباركة ،أراك أنت يا موالي ،يا أمري املؤمننيٌ ،
ً
ً
ّ
وتشف جبالء ،وامسك يتعاىل لفظا وفعال يسمو
يف حبك اخلالد تتماهى كل العواطف الراقية
على األمساء ،وجمدك امللكوتي األبهى يشق أجواء الفضاء فيعلو حتى على العالء!
أولست قد ولدت حيث ال مولود كان ،يف أقدس ركن وأطهر مكان؟! ..أوليس البيت قد
اشتق لك من امسه امسا ،والكعبة املشرفة قد غدت لك مهداً
ّ
تقدس بك حرما ،والعلي األعلى
ورمحا؟!
ً
كرما إذ ّ
اتذك املصطفى بأمره صهرا،
أوليس شهر اهلل قد غدا لك شهرا ،وزادك املوىل
فز ّوجك سيدة النساء وأكرمهن وأع ّزهن قدرا ،وجعل من صلبك ذرية املختار فتشرف بك
الشرف وتباهى بكما طهرا؟!
ّ
هوذا رجب األصب قد ّ
ّ
أطل ،فتكثف العشق وص ّبت رمحة الباري كطل ،فهو أول البيض من
هل ،وتزينت الدنى وتفتح البدر كما برعم الورد حيا ًء ،ونقا ًء مثل ّ
األيام ّ
فل.
وأتش ّبث بالشعاع ،فيسمو بي حنو ما ال عني رأت وال أذن مسعت ،حيث تتهاوى احلجب حتى
لكأنها ُرفعت ،وتنتشي اجلوارح بعبق الوالء ،وتبلغ األلف والباء منتهى أجبدية العلياء.
ً
خيوطا من سنى مشسك الباهرة ،أدرك أن «األب»
أبتاه ،للمرة األوىل ،وأنا أنسج هذه الشذرات
ً
«عليا « هو علة األمساء ،فهو
هو أول حروف اهلجاء ،فهو الذي يلقننا احلياة ،وأدرك أيضا ،أن
أعالها رتبة ،من به كشف اإلله عن حبيبه وعنا كل كربة!
ً
أبتاه ..،علياه ..،اآلن ً
تداخال مع حروف
حقا قد وجدت اللفظ األقرب واألكثر
الوجد ،وليس ذلك بعزاء ،ولكنه احلق حني ُيدعى ف ُيجاب ،ويتالشى
َ
حلول الروح يف اجلسد ذلك النداء،
احلزن كالسراب ،وحيل
علي والعشق سواء!
أبتاه ،علياهٌ ..،
أب ال كاآلباءٌّ ..،

إعداد:
السيد شاكر القزويني
د .خليل املشايخي

اللغة يف ديوان العرب ..
وفناجني اللهجات
رعاية اإلبداع الشعري والقيمة األخالقية
من قصيدة ..
(علي يوم مولده سروري)
لطائف العارف
يف اغالط القوم الواضحة

اللغة يف ديوان العرب ..
وفناجني اللهجات
الشاعر موفق محمد أنموذجا
تحقيق  :شاكر القزويني
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وبعد اجتياح املغول للشرق العربي يف القرن الثالث عشر ،التحسينات اجلمالية ،كما جند عند الشاعر «موفق حممد»
أصبح هذا الشرق كما تصفه املستشرقة كارين آرمسرتونغ الذي استطاع االشتغال على الشعيب يف داخل النص الفصيح
«يتيما» ،حتى اصبح جهد فقهاء وعلماء العصر اململوكي بشكل مؤثر ومتقن .قد ال يتاح لغريه.
ينصب على مجع ما ضاع من اللغة بدل السعي اىل االجتهادات
الفقهية وفتاواها ،واستطرد هذا االحنسار مع تراجع األمة العربية حفظها اهلل ورعاها
العربية وتقدم الغرب حضاريا.
وكان لألستاذ الدكتور صباح عنوز رأي ينأى عما سبق
بعد اصابة اللغة العربية طيلة  400سنة من الرتاجع والضعف ،اليه الدكتور علي مشخي حني يقول :مل ترتدى اللغة العربية
أخذت يف أواخر القرن التاسع عشر تشهد بعض االنتعاش .إطالقا الن اهلل سبحانه وتعاىل تعهد حبفظها إذ قال ( :إِ َّنا
ك َر َوإِ َّنا َل ُه َ َ
الذ ْ
ن ُن َن َّز ْل َنا ِّ
جتلّى بنهضة ثقافية يف بالد الشام ومصر وبعض مدن العراق َ ْ
لا ِف ُظ َ
ون)(احلجر ،)9/وقد مرت
كالنجف األشرف وبابل (بسبب وجود احلوزة الدينية فيهما) .اللغة العربية منذ زمن طويل بانتهاكات والسيما يف مصر
وال خيفى ان اللهجات كانت موجودة عند العرب من أيام واجلزائر وباقي الدول العربية يف مشال افريقيا وذلك بالفرنسة
اجلاهلية ،حيث كانت هناك هلجة لكل قبيلة من القبائل .اليت مارسها االستعمار الفرنسي ابان احتالهلم هلذه البلدان
وقد استمر الوضع هكذا بعد جميء اإلسالم .و ُيرجح أن فضال عن سياسة الترتيك عند العثمانيني يف العراق وبالد
العامية احلديثة بدأت منذ الفتوحات اإلسالمية ،إذ أن الشام ومصر ،وغريها من املؤثرات القسرية اليت أبتليت بها
املسلمني اجلدد يف بالد األعاجم بدأوا بتعلم العربية لكنهم بلداننا العربية ،وهناك من األدباء الكثريين فيما مضى ممن
مل َيستطيعوا حتدثها كما يتحدثها العرب بالضبط ،ذهبوا اىل أوربا ونهجوا العامية سبيال يف كتاباتهم ونتاجاتهم
وبالتدريج حرفت العربية وتغريت صفاتها الصوتية وتركيب االبداعية ،شعرا ورواية وقصة ومقالة .فيما حنن اليوم نشهد
اجلمل فيها ،حتى حت ّولت إىل اللهجات العامية احلديثة اليت منوا وازدهارا يف اللغة العربية حتى يف تلك البلدان.
تعمقت بعد سياسات الترتيك والفرنسة اليت فرضت على أما عن جتربة الشاعر «موفق حممد» يف استخدامه للمفردة
الشعوب العربية ابان احتالل وطنهم.
العامية فقد اتفق د .عنوز متاما مع د .مشخي يف جناح هذه
يعتقد بعض املتخصصني ان انتعاش اللغة وتطورها مل يكن التجربة حينما قال :أما شاعرنا « موفق حممد» يف جتربته
على وترية متصاعدة يف اآلونة األخرية فأبدى املتخصصون هذه ،فقد تكلم بقدرة فنية ألنه أراد ان يوصل اىل الوعي
رأيهم يف هذا اجملال ،وال سيما يف ظاهرة استعمال املفردة اجلمعي مسألة داللية فغرف من الشعر الشعيب شيئا اليصال
العامية (اللهجات) حتى يف الشعر الفصيح ،وكانت هذه الداللة وهذا ليس عيبا عليه ألنه جاء اليه باقتدار حملاكاة
اآلراء حمط جدل وتفاوت واتفاق أحيانا بهذا اخلصوص ،مما الوعي اجلمعي ،وهو أمر ال يتاح لكل شخص وامنا ملن
جعلنا نضع الشاعر «موفق حممد» الشاعر الذي حظي بقبول مترس على هذا األسلوب ،فأنا عرفت الشاعر منذ الثمانينات
حسن بهذه التجربة الشعرية ،أمام املتحدثني من أساتذة واىل اآلن ،وأعرف خوضه ومترسه بهذا النهج ،أي ان هناك
ومتخصصني يف هذا اجملال إلبداء آرائهم عن ولوج العامية يف منهجية يف شعره اليصال دالالت الوعي اجلمعي للمتلقي،
بناء اللغة العربية.
فيها أساليب عدة منها :االقرتاب من الشعر الشعيب ،التخري
اللفظي ،واالسلوب.
الشعراء يزحفون بعيدا عن اللغة
فيقول الدكتور علي مشخي  /األكادميي واإلعالمي عن
مستوى اللغة العربية وحاهلا اليوم :لرمبا على خجل يف مدينة
النجف االشرف ويف جوار ضريح االمام علي إمام البالغة
وانا أرى هذا التدهور الكبري يف اللغة العربية ،هذه اللغة
اليت لطاملا تدثرنا بها كلغة للقران الكريم ولطاملا حرص
علماؤنا وأدباؤنا وكتابنا على املضي بها حتى آخر يوم من
حياتهم ،نراها اليوم يف وضع يرثى له ،ولألسف أمام هذا
التطور الكبري يف الفضاء االلكرتوني وانتشار وسائل
االعالم الكثرية وأمام توسع املنتديات العلمية واالعالمية
وتطورها ،فنحن ال نرى يف اللغة العربية تطورا يوازيه مبا
جيعلها مبكانتها املعهودة.
وعن اغتصاب املفردات الشعبية للنص الفصيح ،أشار
مشخي هلذا املوضوع/قائال :رمبا هناك حيز ومساحة يتاح
بها استخدام بعض املفردات الشعبية ،شيء مجيل جدا ان
يتم املزاوجة على اال يكون هذا التزاوج بشكل يدعونا اىل
ترك اللغة العربية خلفنا واملضي باللهجة الشعبية الدارجة
فيجب ان يكون القدح املعلى للغة العربية وال ضري يف إدخال
بعض املفردات لغرض املتعة الشعرية ولغرض ادخال بعض
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اآلن حتى
الشعراء
الكبار بدؤوا
باالبتعاد عن
اللغة العربية
ويزحفون عنها

تجديد دماء اللغة
يتفق الكاتب واالعالمي د حيدر نزار السيد سلمان مع د .مشخي مبوضوع تردي اللغة واخلطر
الذي حييق بها ،إذ يشري اىل ان :واقع اللغة العربية واقع مرتدي خاصة يف صفوف املتعلمني ،الننا
نالحظ ان هناك ضعفا يف االهتمام باللغة ،من ناحية النطق والنحو والقواعد واإلمالء ،وهذا
يؤكد على ان اللغة العربية يف خطر ،ثم ان إدخال مفردات اجنبية داخل اللغة العربية قد يشكل
خطرا أكرب على اللغة نفسها لو افرتضنا إدخال كلمات أو مصطلحات علمية او طبية ال يوجد
هلا بديل ،لرمبا هذا مسموح به لكن استخدام مفردات موجودة اساسا يف اللغة العربية هذا
يشكل خطرا كبريا ،وانا اعتقد انه البد من جتديد دماء اللغة العربية أو إعادة صياغة بعض
الكلمات وكما قلت لك اننا نرى الضعف يف االمالء حتى بني طلبة اجلامعات واالساتذة ،فعلينا
احلذر الشديد من الرتدي الذي يصيب اللغة العربية.
فيما جيد السيد سلمان عن النموذج الذي طرحناه يف الشاعر «موفق حممد» وجتربته الشعرية اليت
ترتكز كثريا على املفردة الشعبية بادخاهلا يف صميم النص الشعري ،ان» ادخال املفردة العامية
موجود يف كل اآلداب العاملية يف حال االحتياج امللح إلدخال املفردة الشعبية ،على أن ال يكون
باستخدام أوسع من القصيدة ،اي مبعنى استخدام ضعيف او قليل او نادر بشكل كلمات معينة،
لكن استخدام يوازي الفصحى هذا غري مقبول .للحفاظ على اللغة العربية من التدهور واالختالل
واالغرتاب بعد حني ،فاللغة العربية هلا القدرة على التعبري املبدع وألقصى مديات اإلحساس
والوعي ،فهي لغة القرآن ،وحسبنا هذا.
لغتنا جسد محافظ على نفسه
مهدي هادي الشعالن الشاعر واملتتبع للشان الثقايف أدىل بدلوه يف معني اللغة العربية مؤكدا
رصانتها وقدرتها على التماسك واالستمرار حني قال :ان اللغة العربية هي اللسان الناطق ألمة
العرب وباللغة العربية نزل القران الكريم ،وباللغة العربية تأسست حضارة الشعر العربية عن
طريق ديوان العرب وهنالك بعض من حافظ على اللغة االم والبعض االخر حاول ان حيدثها
باملدارس التفكيكية والسيميائية وهنالك نظريات النحو العربي ولكنها على قلتها
لقلة الدارسني وقلة املتفهمني هلذه الطروحات اجلديدة مبعنى ان اللغة العربية جسد
حمافظ على نفسه من غري املمكن اخرتاقه بسهولة.
أما بالنسبة للمفردة الشعبية املستخدمة بالشعر العربي ّ
بي الشعالن :البأس
ان تتضمن القصيدة الفصيحة للمفردة الشعبية ،والسيما قصائد احلداثة
والنثر ،وهذا ما جنده نادرا فقليل هم من يكتبون القصيدة اليومية او
القصيدة اليت يريدون ان يوصلوها اىل املتلقي بطريقة بسيطة ،مبعنى
أال نعمم املفردة الشعبية على االطار الكامل للغة العربية ،فالشعراء
الكبار هم الذين استطاعوا ان يوظفوا املفردة الشعبية يف القصيدة
من اجل ايصال معلومة معينة يف مرحلة معينة ،خصوصا حتت
ظل التقلبات السياسية ،فال بأس ان توصل الفكرة اىل
املتلقي عن طريق املفردة الشعبية على افرتاض ان املتلقي
غري قادر على استيعاب الرموز واملعاني اليت تتدفق من
الشعر الفصيح ،سيما ان اغلب جمتمعنا تسوده األمية
لذا هو لن يتمكن ان يرتقي اىل فصاحة اللغة
العربية اليت هي جبل من املعاني ،كذلك ال
خيفى على أحد فان الشعر العمودي قائم بذاته
ومنذ املعلقات مل يستطع الشاعر ان خيرتقه
باملفردة الشعبية ،فللعمودي أسس وقوانني
وأساليب واوزان وموسيقى وايقاعات ،فقط
احلداثوية تستطيع استيعاب هذا الدخيل
من اجل اطالق فضاء الفهم من قبل عامة
اجلمهور ،لكن ليس كظاهرة معممة
على الشعر العربي احلديث ،ورغم
هذا انا ال أميل اىل كثرة املفردات
الشعبية يف النصوص الشعرية.
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االنحراف يبدأ يف املناهج الرتبوية
وعن املناهج الرتبوية وما آلت اليه مستويات الطلبة املتخرجني باللغة العربية يف كل املراحل أوضح
الشاعر فاهم العيساوي /مشرف فين يف قسم النشاط املدرسي :هناك مشاكل عدة تواجه اللغة
العربية وبالذات هنا يف العراق ،وهذا سيتجه حتما يف تأثريه على الشعر الفصيح ،وعندما يصبح
الشعر الشعيب ممنهجا حني يدخل يف املسابقات االدبية يف احملافظات كافة مما سيؤثر سلبا على
السنة االطفال الذين من املفروض ان يتعلموا بد ًء عدة لغة القران العربية الفصيحة ،فهذه الفعاليات
جيب ان تكون مقتصرة على الناس الذين وصلوا اىل مرحلة ال خياف عليهم من تشوه اللسان.
ان اللغة العربية الفصحى يتعلمها الطفل يف كثري من االحيان يف البيت من افالم الكارتون
فيأتي اىل املدرسة وهو حممل باللغة العربية الفصحى اال انه سرعان ماسيفتقدها عند دخوله اىل
املدرسة بسبب الشعر الشعيب الذي يتداولونه هناك ووسائل التعليم ولغة املعلم الركيكة .أي اىل
فلسفة الدولة الفوضوية ،كان فيما مضى فلسفة للرتبية والتعليم واحدة للدولة توحد وزارة الرتبية
والثقافة والتعليم العالي حبيث تسري االمور حنو هدف واحد ,واليوم ليس هناك سوى الشتات ،فنرى
ان اختيار قصائد الشعر العمودي يف املناهج التدريسية اختيارا سيئا ال يصلح اىل مستوى التلميذ
العلمي والعمري.
شاعر على منصة االستجواب
وكان لصاحب الشأن يف مبحثنا وتساؤالتنا اليت ارسلناها لتلقي اخلرب اليقني من مقبولية وجواز
ادخال املفردة الشعبية للشعر وأثرها على اللغة العربية ،واسباب ضيق مدى الفصيح على الشاعر
موفق حممد ،الذي طلبنا منه توضيح الغاية من هذا النهج ،يف جلوء الشاعر اىل العامية ،فأجاب:
اني انتهج هذا االسلوب يف كتابة الشعر منذ الستينيات ،وأعزو ذلك اىل ،ان حدوث انفجار خطري
ومدوي ،مادي كان أو حسي ،سيستفز وحيفز العواطف وسيدهش املشاعر ،فتصبح ج ّياشة ،أجد
ان املفردة الشعبية قادرة على ان تستوعب هذا يف تلك اللحظة ،وال أقول ان اللغة العربية الفصحى
ال تستطيع فعل هذا ،لكنه تبادل لألدوار ،تتوزع داخل القصيدة كاخلاليا يشد بعضها بعضا،
تتفاعل بعضها مع البعض اآلخر لتصبح صافية رقراقة مليئة باملفاجأة والدهشة ،وهو منهج اصبح
مطلوبا لكتابة نص حديث ،فاالوربيون قد اشتغلوا هذه الطريقة منذ أمد بعيد ،لكنها مل تصل
الينا ومل نتعرف عليها ،ويف النهاية فان لكل شاعر طريقته اخلاصة فهناك البعض من الشعراء
ممن حاول ان يكتب وفق هذا املنهج اال انهم مل ينجحوا ،فهي صعبة جدا وحتتاج اىل مراس وخربة
ووعي ثقايف بهذا االجتاه ،وهي بالنسبة لي قدرا يالحقين منذ مخسني عاما ،وبعد مل حين األوان
ان أسرتيح.
حلول تتكلم الفصيح
وعن املعاجلات اليت من املمكن ان تصلح بعض املسارات اخلاطئة أفصح العيساوي :ان الطالب
يف فرتة املتوسطة وهو يف مرحلة املراهقة من املفروض ان خيتار من يضعون املناهج الدراسية
واملختصني باللغة واألدب أشعارا وقصائد تليق وتتناسب يف عمر الطالب ،بينما الذي أراه قصائد
كثرية جدا اختريت اختيارا سيئا ال تالئم املرحلة العمرية للتلميذ او الطالب ،فينفر منها ،وهذا
سبب نفور الكثري من التالميذ والطالب من القصيدة العربية الفصيحة ،فضال عن األهمية
القصوى لوضع فلسفة تربوية وتعليمية توحد هذا العمل املقدس البالغ األهمية ألنقاذ مستقبل ابنائنا
ولغتنا على حد سواء.
ويشري د .علي مشخي اىل بعض احللول اليت جيب اختاذها لدرء هذا اخلطر الذي حييق باللغة
العربية فيقول :فما مطلوب اليوم هو ان يسعى اآلباء واملربون واألساتذة واملدرسون يف كل احملافل
العلمية بتذكري هؤالء االجيال يف كل احلقب العمرية بان التحدث باللغة العربية هو عنوان
للفضيلة فهي لغة القرآن ولغة أهل اجلنة ،وعنوان للرقي ألنها لغة الصفوة من أهل األدب والثقافة
واملعرفة ،املشكلة اليوم يف العبء الذي يقع على ابنائنا وهم يتعاطون مع هذا التدهور يف املدارس
بشكل خاص ،فان عدم االهتمام باللغة العربية قد خ ّرج عشرات االلوف من الطلبة الذين يصلون
اىل مراحل متقدمة يف اجلامعات وهم ال جييدون نطق اللغة العربية وكتابتها ،ولألسف نستطيع
القول اننا يف آخر املراتب بني أقراننا من البلدان العربية وحنن يف العراق الذي لطاملا محل لواء
اللغة العربية ,به نشأت املدارس النحوية كمدرسة الكوفة والبصرة اليت هي عنوان لكل مدارس
اللغة العربية يف العامل العربي واالسالمي .

البد من تجديد
دماء اللغة
العربية أو إعادة
صياغة بعض
الكلمات لتفادي
صعوبتها

ليس هناك
من يوحد وزارة
الرتبية والثقافة
والتعليم العالي
يف فلسفة
واحدة للدولة
لتسري نحو
هدف واحد
فاليوم ليس هنا
سوى الشتات
يتبعه التدهور
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شاعر وقصيدة :

الشيخ حسن قفطان

حيدر رزاق شمران
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تميز الشاعر الشيخ حسن قفطان بالشاعرية ورقة األحاسيس وحسن األسلوب الشعري الذي كان يوصف بقوة
الديباجة ورصانة السبك ولقد القى شعره إعجابا كبريا من قبل أدباء عصره فلقد كان أديبا يمتاز ببساطة املفردة
يف صياغة الصورة الشعرية التي كان يرسمها بتلقائية وعفوية.
لغوي اختذ الوراقة مهنة له يف النجف وكان جيد
نسبه ونشأته:
هو الشيخ حسن بن علي بن عبد احلسني الرباحي اخلط والضبط وقد ورث ذلك عنه أبناؤه وأحفاده
املشهور بقفطان وهو من مشاهري عصره يف العلم وأدرك عصر الشيخ جعفر النجفي الكبري وعصر
أوالده واخذ عنهم وتفقه بهم ثم اتصل بصاحب
واألدب.
ولد يف النجف االشرف عام 1199هـ وترعرع فيها اجلواهر وهو اكرب أساتذته يف الفقه وقد اختص
كان والده قد انتقل إىل هذه املدينة يف السنة به ،واليه واىل ولده أحال الشيخ صاحب اجلواهر
اليت ولد الشيخ  ..ينقل الشيخ اخلاقاني يف كتابه تصحيح اجلواهر ووراقتها حتى قيل لوالهما ما
األدب املنسي ما نصه :نشأ يف النجف على حتصيل خرجت اجلواهر ألن خط مؤلفها كان رديئا جدا
العلم وخترج يف األصول على العالمة املريزا القمي ال يكاد يقرأ فكتبا أول نسخة منها عن خطه
ويف الفقه على الشيخ علي كاشف الغطاء والشيخ ألنهما بصريان به ثم صارا حيرتفان بكتابتها.
حممد حسن صاحب اجلواهر وكان يف مقدمة إبداعه النثري :
فقهاء الطائفة مشاركا يف العلوم فقيها أصوليا وللشيخ حسن قفطان إبداع يف البند األدبي والنثر
حكميا إالهيا ،وكذلك له التقدم والربوز يف الفين إىل جانب إبداعه الشعري إذ جتدص فيه
األدب وسبك القريض وله شعر من الطبقة العليا .االنسيابية يف األسلوب والدقة يف اختيار العبارة
الفنية اليت يستشعر بها املتلقي بكثري من اإلعجاب.
شهادة معاصريه:
لقد ذكر شاعرنا مجلة من األعالم منهم صاحب وله يف احد بنوده النثرية وهو يرثي الشيخ علي بن
الطليعة الذي قال:كان فاضال شاعرا تقيا ناسكا الشيخ جعفر صاحب كشف الغطاء :
حمبا لألئمة الطاهرين وأكثر شعره فيهم وله ( اخرس الناعي لساني وشجاني ما شجاني إذ
مطارحات مع أدباء زمانه وتواريخ يف أغلب الوقائع دهاني  ..بنعي أوجر الصدر ورزء اقصم الظهر
وخطب أزعج األمالك يف األفالك ..يا اهلل من قارعة
وتقاريض.
أما الشبييب فين َقل عنه قائال  :نشأ يف حب العلوم زلزلت االرضني بل اص ّمت فؤاد الدين)  ..ومنه قوله
ُ
فأخذ عن املريزا القمي يف األصول وعن صاحب ( ولقد كفكفت دمعي الذي أبصر أبناء علي ورثوا
اجلواهر والشيخ علي بن الشيخ جعفر يف الفقه العلم وشادوه كهوال وشبابا يف الندى أضحوا غيوثا
املبيضة ،وكان أديبا هاطالت واهلدى أسرى جنوما نريات قد أحاطوا يف
ّ
له تأليف فيه مل خيرج إىل
شاعرا أعقب الشيخ إبراهيم والشيخ أمحد والشيخ مسا اجملد ببدر السعد قطب العلم تاج احللم والعز
املشيد )..إىل آخر بنده األدبي.
مهدي وأصبح من مشاهري الفقهاء واألدباء.
ويضيف الشبييب يف جملة احلضارة قائال  :فقيه شعره وشاعريته:
كان الشيخ قفطان رمحه اهلل من مجلة األدباء

الذين أحاطوا جبانب كبري يف علوم األدب وفنون الشعر فقد متيز شاعرنا
برصانة التعبري ومجال الديباجة وسباكة املفردة األدبية التى وظفها يف
خدمة رسالته حنو جمتمعه اإلسالمي ومبادئ الدين احلنيف.
وفاته وآثاره العلمية :
تويف الشيخ حسن قفطان يف مدينة النجف االشرف عام 1279هـ عن عمر
ناهز الثمانني عاما ودفن يف الصحن احليدري الشريف عند اإليوان خلف
الضريح املتصل مبسجد عمران بن شاهني.
وللشيخ قفطان آثار علمية وأدبية منها رسالة يف طب القاموس ورسالة مثال
القاموس ورسالة األضداد ورسالة املثلثات و(تعليقات مفيدة على املصباح
النري) وكتاب يف الفقه.
هلموا إىل الداعي
املهدي(عجل اهلل تعاىل فرجه) اخرتنا
ومن قصيدة له يف استنهاض اإلمام
ّ
منها هذه األبيات..
متى أمتطي نهد اجلزارة فارها

بدولة سلطان الورى ُمدرك الثا ِر

حمجب
إما ٌم يرانا وهو عنا
ٌ

إىل طلع ٍة منه ببارقة الشاري

تعود به الدنيا شبابا نعيمها

هلا زهو أزها ٍر ويانع أمثار
موبقات وأخطار
ويكألها من
ٍ

و ختصب أقطار البالد بنائ ٍل
ً
غضة
وحيين علينا دولة الدين

هلا من نداه ال بوابل أمطار

وميألها بالعدل من بعد جورها

لقد عقد اهلل اللوى والوال له
ٌ
عامل
جربيل به كل
يبشر
ٍ
هلموا إىل الداعي إىل اهلل واحذروا
ً
وعلة
حييط بعلم الكائنات

تضئ بأنوا ٍر وتزهو بأنوار
نهي وإنذار
فقام مطاعا بني ٍ
ويدعو إىل آثاره خري آثار

مقامي وعوا يا أيها الناس إنذاري
هلا وعليها شاه ٌد يوم إقرار

ملن اللوى أعطي..
ومن قصيدة له يف رثاء أبي الفضل العباس (عليه السالم) اخرتنا منها هذه
األبيات..
هيهات أن جيفو السهاد عيوني

أو إن داعية األسى جتفوني

وارى اخلوامس يف اهلواجر كلما

ح ّنت لور ٍد فهو دون حنيين

أ ّنى ويوم الطف أضرم يف احلشا

سجني
وجد من لظى ّ
جذوات ٍ

يو ٌم أبو الفضل استف ّزت بأسه

ُ
فتيات فاطم أو بنو ياسني

يف خري أنصا ٍر براهم ربه ْم
حتى إذا قطعوا عليه طريقه

للدين أول عامل التكوين

فدعته أسرار القضا لشهاد ٍة

جيش بار ٍز وكمني
بسداد
ٍ
عمد احلديد فخر خري طعني

حسموا يديه وهامه ضربوه يف

وسري قومي بل أعز حصوني
ُ

عباس كبش كتيبيت وكنانيت

رمست له يف لوحها املكنون

معرتك به
ياساعدي يف كل
ٍ

أسطو وسيف محاييت بيميين

ملن اللوى أعطي ومن هو جام ٌع

مشلي ويف ضنك الزحام يقيين

لطائف العارف يف
اغالط القوم الواضحة
د .خليل املشايخي
نقرا او نسمع من يقول ،هبت علينا اعصار
شديدة بكتابة او نطق املصادر وما يتبعها
بالتأنيث وهذا بعيد عن الصواب ألن كلمة
(اعصار) مذكر ال مؤنث.
فالصواب ان نقول :هبت علينا اعصار
شديدٌ ،فقد وردت يف القرآن الكريم بلفظ
املذكر كما قال تعاىل( :فأصابها اعصار
فيه نار فاحرتقت) فكرر اهلل تعاىل الضمري
اهلاء فقال (فيه) ولو كانت اللفظة مؤنثة
لقال( :فيها) واهلل اعلم.
ومثل ذلك من يقول جمانبا الصواب:
(عضته بأسنانه) ،والصواب( :عضه) وال
تذكر كلمة (بأسنانه) ألنها مفهومة
ويكون ذكرها زيادة ال معنى هلا.
ومثل ذلك من يقول :هذه اهلدية أعطيتها
لإلنسان املوهوب
وهذا بعيد عن الصواب الن الفعل اعطى
يتعدى اىل مفعولني فكان على القائل ان
يقول:
(هذه اهلدية اعطيتها االنسان املوهوب)
ومثل ذلك من يقول( :معظم املؤمنني يتبعون
النهج القويم)
هذا بعيد عن الصواب ألن كلمة (معظم)
كلمة مفردة فيجب االخبار عنها باملفرد ال
باجلمع ،وكان عليه القول:
(معظم املؤمنني يتبع النهج القويم)
ويقولون :اعتقد بصواب هذا الرأي
فيعدون الفعل بواسطة حرف اجلر الباء،
والصواب :انه متعد بال حرف اجلر فكان
الصواب القول :اعتقد صواب هذا الرأي.
وكثرا ما نسمع أو نقرأ :ال تعتقد بكالم
احملاضر
والصواب ال تعتقد كالم احملاضر.
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البد ان هناك سر وطريقة ومنهج تنتهجها األمم لترتقي وتعلوا  ،ومما الشك فيه ان العلم واألخالق مع صالح
العالقة مع الخالق  ،هي من أهم العوامل التي تدفع هذه األمم لالرتقاء نحو المجد والتفوق والتحضر  .ومما
الشك فيه أن اإلبداع بكل أشكاله وأصنافه هو كلمة سر بهذا االرتقاء ال مناص عنه  ،ذلك ألن اإلبداع هو
خالصة الوعي ،وصيرورة إجابات الكون السرّية البعيدة عن االجابات العقالنية المتعارف عليها ـ في شكل
ولغة وصورة أقل ما يقال عنها انها  ،جمالية  ،تنضوي تحت طيّاتها تلك االجابات واالستشرافات المفككة
للعقد والدالة على الطرقات الصحيحة والمرجوة في مفترقاتها فضال عن كمال االحساس وبهائه المحرك
للحياة نحو سبلها االنسانية  ،لذا ان احتضان ورعاية ذلك اإلبداع بشكل مدروس وصحيح هو السياسية
المثلى التي يجب أن ينتهجها المجتمع كظهير للدولة ومؤسساتها  ،لتتمكن من أخذ حيّز يناسب حجم
ذلك العطاء من قبل المبدعين ورعايتهم أيّا كان شكل ذلك االبداع  ،وألي جنس انساني كائن ..

رعاية اإلبداع الشعري والقيمة األخالقية
رضاء صاحب الحكيم/كلية الرتبية األساس/جامعة الكوفة
االبداع واألخالق
ري من التساؤالت اليت تقف أحيانا يف وسط تلك الرؤية اذا ما
لكن قد يتبادر إىل الذهن كث ٌ
كانت سطحية وبسيطة املنطلق والفهم والتوجه هلذه العملية وفق ما نراه ونسمعه يف واقعنا فيما
يتعلق بهذا االبداع  ،ماهيته  ،وكيف ميكن ان يكون مظهره وجوهره وما هي مميزاته اليت
متنحه التفرد والتفوق ليكون مؤثرا متوهجا فعاال  ،مبدعا  ،فثمة تعقيدات وتفاصيل تتداخل يف
تشكيل املوهبة والعمل املبدع يف تفاصيل رسالته املؤثرة باجملتمع وتوجهها املطلوب  ،وأول تساؤل
يتبادر إىل الذهن بهذا الصدد  ،هو ..هل لألخالق دور يف ختريج تلك املوهبة وصقلها جلعلها مؤثرة
ناجعة الفعل؟ وهل للعالقة بني املبدعني ومن يتعلق ويتشبث خبيوطهم ـ كالناقدين والنقاد واملتلقني
ـ أثر على انضاج ذلك النتاج ؟ وهل الثقافات الشوهاء والرتاكمات السلوكية املنحرفة ـ واليت
أصبح بعضها كمسلمات ال ينبغي مناقشتها بل اتباع ما تامر به والسالم ـ حاجز يقف يف طريق
االبداع ينبغي هدمه أوال  ،أم يكتفي املبدعون وهم حيملون نتاجهم اإلبداعي عبور وتسلق كل
املوانع والعوائق مهما بلغت املشقة حداّ ومهما عال ذلك اجلدار املانع  ،ومهما بلغت الصعوبات ؟ .
كثري من التساؤالت قد تغيب عنها اإلجابة هنا  .وكثري هي أشكال اإلبداع وطرقاتها  ،لكن
ما يهمين هنا يف هذه العجالة  ،أن آخذ مثاال عن شكل من اإلبداع أو املوهبة هو  ..الشعر .
لعلين اخرتت الشعر  ،ذلك ألنين أجده أقرب اىل نفسي أوال واىل البيئة اليت أعيش فيها ثانيا
 ،وأشري هنا اىل اجملتمع العربي عموما والنجفي خصوصا  ،وثالثا للقدرة والسهولة الواضحة
يف حصر معايري ما سأقول وأشخص يف تناول موضوعي هذا  ،وال سيما يف عالقته املوضوعية
والذاتية باألخالق .
االبداع جثة طاولة التشريح
وحنن اذا ما قاربنا أو متاهينا ما بني الشعر واألخالق  ،جند اننا كلما نقرتب  ،نضع الشاعر
تارة بعيدا عن األخالق والقيم وتارة معها  ،بل يف خضمها وجوهرها ..داعيا ومبلغا ورسوال منبئا
ومستشرفا  ،فنجده ذلك الشاعر مرة  ،ملتزما حيمل هموم شعبه وزمنه والقضايا النبيلة واملصريية
ألمته وعشريته وقبيلته ووطنه بل واألنسانية مجعاء ،ومرة أخرى جنده مالزما للّهو والعبث واجملون
والتيهان واالحندار اخللقي والقيمي ولرمبا اىل احلضيض متخليا عن أي عفة وشرف  ،وكالهما
شاعران ميجدهما األدباء والناقدون فيضعون ذلك النتاج على منضدة النقد والتقييم كما يضع
موظف الطب الشرعي جثة هامدة ويبدأ بتقصي اإلجابات عن أسئلة ال تتعلق إال بتلك اجلثة امليتة
ليغيب متاما السؤال عن روحها وعما فعلت تلك اجلثة عندما كانت حية ترزق  ،ألن النقد هنا علم
ومن ليس خاضعا لقوانني األخالق والسلوك الذاتي والسرية الشخصية ،اال يف منهج ضيق للدراسة
يكاد ان يسرد هذا املوضوع على هامش تاريخ الشاعر بشكل سطحي مير مرور الكرام ،فالنقد
غالبا حياكم النص ال صاحبه ،فيرتك كل أثر للشاعر خارج النص لكاتب السرية واملؤرخ الذي
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ميكنه ذكر مزايا وعيوب تلك الشخصية وأخالقياتها ومواقفها دون املرور مثال مبا كان يضمره
ذلك الشاعر لزمالئه من حقد أو حسد وما يرتكبه من جرائم أخالقية وسلوكية ألهله وذويه
واملقربني اليه .
املشهد ينحدر واقعا
ان حجم األنا والنرجسية واالبتذال يف حياة بعض الشعراء مل تكن يوما إال وسيلة للصعود سريعا
إىل منصة الشعر واالماكن اليت تطمح إليها تلك األنا املتعالية حد البطش باملنافسني وكل ما
ميت به من صلة  ،فإن منظر حماربة شاعر آخر أو اسقاطه يف أي ه ّوة قريبة أو بعيدة عن املنصة
يصبح أمرا مألوفا  ،تراه يف كل ملتقى ومهرجان وأمسية من خالل همس اللؤماء واحلاسدين
حجة أو منهج وال
واملرتصني املغرضني من احلضور وما يعقبها من طروحات فارغة ال تستند ألية ّ
يراد منها سوى التباهي وقذف اآلخر واالضرار به  ،وإن أغلب هذه اهلجمات الشرسة تتخذ أغلب
األحيان شكال مجاعيا ـ يكاد يكون عصائبيا ممنهجا أو لوبيا ـ لتعطي شرعية لطرح ما يقال
ولتعكس وجه التآمر اخلفي حول فالن أو ّ
علن من الشعراء املبدعني بتدبري مسبق أو دون تدبري
 ،فالعقل اجلمعي املنحرف يف هذه االوساط كما يصفه علماء النفس واالجتماع سريع التاثر
واالستجابة وال سيما عند ادنى احساس باخلطر أو عند اقرتاب مغنم ما أو مصلحة مشرتكة
غي وهناك من أوقعهم بتلك
متبادلة املنفعة  .وأن أقرب ما يقال عن هؤالء أنهم الغاوون  ،فذلك ّ
الغواية  ،ان هو ّإل شيطان مريد  ،يتلبس من متلكه اهلوى وجشع األنا اليت تفتك بكل القيم
والثوابت األخالقية الفاضلة  ،قد ال تصدقون ما أقول  ،فرتى من رأى الشيطان وهو يدخل حمافلنا
االدبية وامسياتنا الشعرية لريى كل من يهوي اىل قاع تلك الظلمة املخزية ؟

يضع النقاد النتاج
االبداعي على
منضدة الطب
الشرعي كأنه جثة
هامدة ليتقصون
اإلجابات عن
أسئلة ال تتعلق
إال بتلك الجثة
امليتة ليغيب تماما
السؤال عن روحها
وعما فعلت

لوبيات التصفيق وشبكات التشويش
ومما ال شك فيه ان من كشف عنه احلجاب استطاع أن يرى سقط متاع احلفالت الوثنية وهوام
موائد الشر اليت كان يقيمها العفالقة والصداميون وأشباههم اليوم وهم يقفون مع الكورال
واجلوقة اليت كانت تنفخ بالعجل إله السكارى والضالني واملتزلفني واللوبيني  ،حلد امنساخهم
اىل ألسنة للّعق والفحيح  ،وهم ينسلون بيننا وبني هؤالء وهؤالء وبني أولئك وأولئك  ،تارة جيمعون
وأخرى يف ّرقون  ،جيعلون من أنفسهم حمورا ودالة بأي شكل من األشكال ليستطيعوا النفاذ
بقوة وبسرعة  ،فرتاهم متواجدين يف كل مكان ومناسبة وغري مناسبة معا  ،للتأثري بأكرب عدد
مد شبكة من العالقات هلا كل الوجوه اال الفضيلة
ممكن ممن يتعلق بهم املشهد والقرار  ،بعد ّ
واالنصاف  ،لتشكيل جيوش وعصابات بألوان وأشكال ّ
جذابة لتكون مستعدة لالنقضاض
بوحشية على أي خصم أو صديق اذا اقتضى االمر واملصلحة  ،مع االستفادة من أي خالف أو
تنافس شريف قد حيصل بني االخوة الستثماره خللق جو من البغضاء والفرقة بينهم لتطول وصايته
ولعزل كل من فهم اللعبة قبل أن يصل ملرحلة التصدي  ،فتلك عصاه وهو يهش بها وحذار من
اخلروج عن طاعة العصا فلسيد الغاوين خمالبا تنبح كالكالب .
وأد املرأة إبداعيا
لعل من أشق طرق السري يف جمال اإلبداع يف جمتمعاتنا  ،هو طريق املرأة املبدعة  ،وال سيما يف
جمتمعاتنا احملافظة  ،وذلك لعدم تبين املرأة كمشروع لالبداع  ،اذ تفتقر اجملتمعات املسلمة
واملتخلفة غالبا اىل وجود بنى حتتية للثقافة واآلداب وللعلوم كذلك  ،بقصدية واضحة من
احلكومات املتسلطة واجلائرة  ،وعلى حمدودية تلك األماكن للرجل  ،يف كل مراحله العمرية
 ،وعلى قلة تلك املنافذ حلضور املرأة  ،جند ان تواجد النزر اليسري منهن يف تلك املنتديات أو
األماكن املتخصصة لتبين أي جمال إبداعي  ،يضع املرأة يف حرج كبري وخمالفة عرفية قد
ال حتمد عقباها يف جمتمعاتنا  ،ال خللل يف سلوك املرأة  ،بل بسبب النظرة الضيقة واملتخلفة
للمجتمع أوال  ،وللممارسات والتصرفات السلوكية املنحرفة اليت يزاوهلا بعض احملسوبني على
األدب والثقافة  ،واليت ترى املرأة املتواجدة يف هذه األماكن هدفا رخيصا تربره وسائل وغايات
بعض املنحرفني الذين يرون العالقة غري الشرعية واحملرمة شكال من أشكال السلوك املدني
املتفتح  ،تأثرا بثقافة الغرب واألفكار الضالة عن نور اهلل تعاىل  ،وقد ساؤوا بذلك سبيال ومنهجا
 ،وهو عبء يضاف اىل األعباء اليت ذكرتها آنفا  ،مما يضع اإلبداع يف زاوية ضيقة  ،وامتحان
عسري  ،قد ال يتمخض عن ضوء ذلك اإلبداع  ،إال حني مفارقة املبدع حلبة هذا الوسط املوبوء
باألنانية والتنافس غري النزيه والتسلق احملموم على أكتاف اإلبداع

ان تواجد النزر
اليسري من النساء
يف األماكن
املتخصصة لتبني
أي مجال إبداعي
يضع املرأة يف
حرج كبري ومخالفة
عرفية قد ال
تحمد عقباها يف
مجتمعاتنا
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علي يوم مولده سروري
احل�ب�ر وارتع���ش ال���ذرا ُع
ك�ب�رت وش���اخ يف ك ّف���ي ال�ي�را ُع وش���اب
ُ
وق���د كان البدي���ع ره�ي�ن فك���ري وأن���ى ش���ئت جيذب���ه ابت���داع
يض���م الط���ود ق���ا ُع
فأقنع�ن�ي الس���كون ع���ن التعال���ي وأحيان���ا
ُّ
امل���دح لي���س ل���ه اندف���ا ُع
وأمخ���دت اجل���راءة يف ف���ؤادي وص���ار
ُ
فراكم���ت القدي���م عل���ى جدي���د ل���ه ع���ن س���هل قافي�ت�ي امتن���ا ُع
وقل���ت لعل�ن�ي ول��� ُر َّب ش���عري بق���وس من���ه ق���د بق���ي انت���زا ُع
وإن���ي ال أري���د ب���ه متاع���ا
وح���ب املرتض���ى عن���دي مت���اع
ُّ
عق���ل ي���راع
اب���و الس���بطني افض���ل م���ن ُي ّرجى إذا باخلط���ب ذو
ٍ
ٌ
ك���رب
حس���ن جمّل���ي كل
اب���و
دلي���ل ل�ل�أىل يف التي���ه ضاع���وا
ٍ
ٍ
بكيل���ي
ال
بكيل���ك
اج���ري
ف���زد
وم���اء الوج���ه اغل���ى م���ا يب���ا ُع
ش���عرت ب���أن يف ش���عري قب���وال فأطمع�ن�ي مب���ن في���ه الطم���ا ُع
وجئ���ت بي���وم مول���ده حفي���اً وقل�ب�ي في���ه م���ن رق���ص ص���را ُع
أه���ذا ي���وم ش���ق ب���ه ج���دا ٌر لبي���ت اهلل حيف���زه اندف���ا ُع
ف���رد االنص���داع
وقال���وا ان ام اب���ي ت���راب ب���ه دخل���ت
َّ
وع���اد الص���دع يفت���ح م���ن جدي��� ٍد لتخ���رج ث���م ع���اد ب���ه ارجت���اع
لتظه���ر وه���ي حتم���ل ن���ور ِّ
رب عزي���ز يف اجل�ل�ال ل���ه ش���عا ُع
ْ
وق���د
عمي���ت عي���ون م���ن س���نا ُه وأخ���رى ان���داح عنه���ا االنطب���اع
س���روري
مول���ده
ي���وم
عل���ي
وع���ن قل�ب�ي اهلم���وم هل���ا انقش���اع
ٌ
أبي���ع والي�ت�ي للطه���ر كال وغ�ي�ري للخن���ا والرج���س باع���وا
وق���د كل���م الن�ب�ي وس���ال من���ه دم هلل لي���س ل���ه انقط���اع
نع���م كان الوص���ي ل���ه هزب���را ته���د لص���وت صرحت���ه الس���با ُع
ٌ
ومل يه���رب كم���ا هرب���ت
رج���ال أرادوا الف���وز لك���ن م���ا اس���تطاعوا
���ب الن�ب�ي به���م ش���جا ٌع
ون���ادى امح���د ي���ا صح���ب ع���ودوا ومل ُي ِ
وقال���وا حس���بك الك���رار فاقن���ع وحن���ن لن���ا ب���ذا اجلب���ل اقتن���اع
وظن���وا ان س���يعصمهم مجيع���ا وح���ال اخل���وف وانكش���فت طب���ا ُع
ول���وال حي���د ٌر يف ي���وم اح��� ٍد لش���مل الدي���ن م���ا كان اجتم���اع
ول���واله مل���ا ن���ادى خبم���س من���اد يف االذان ل���ه اس���تماع
ول���وال حي���در مل يب���ق
ٌ
صح���ب لط���ه فيه���م اهل���ادي يط���اع
ٌ
ول���وال حي���در س���ادت قري���ش وع���اد اىل عبادت���ه ُس���وا ُع
ول���وال حي���در م���ا مت
وح���ي وص���ار الدي���ن يف خب���س يب���ا ُع
ٌ
ال ّرق���ا ُع
وغ ّيب���ت
ول���وال حي���در الق���رآن مات���ت كتابت���ه
لذل���ك كان حي���درة إمام���ا ل���ه ع���ن ربن���ا وج���ب اتب���ا ُع
شعر :إبراهيم الكعبي

إعداد:
قسم الشؤون النسوية
شعبة اإلعالم النسوي

فوائد رياض األطــفال ...والتعليم ما قبل املدرسة
طفلي يسرق ما الحل؟
دور الزوج يف بناء شخصية املرأة
شهر رجب االصب موسم التقرب اىل اهلل
مدمرات املوهبة لدى الطفل

فوائد رياض األطــفال ...والتعليم ما قبل املدرسة
يتولد عن النمو املتواصل للطفل طاقات من ّوعة ،لذلك فهو
حباجة ماسة إىل ممارسة أنشطة منوعة متكنه من تفريغ
هذه الطاقات ،فإن مل جيد أمامه نوافذ ومسالك مدروسة
ً
فرصا لتصريفها فيما يعود عليه بالنفع ،فإنه
ومربجمة تتيح له
قد يلجأ إىل وسائل غري تربوية كاملشاجرات وغريها ..إن هناك
ً
فرصا لألطفال ُيفرغون
العديد من الوسائل النافعة اليت تتيح
بها طاقاتهم بصورة مفيدة من أبرزها القراءة واللعب والرسم
وغريها ..وتعد القراءة من الوسائل املهمة اليت يستطيع الطفل
من خالهلا أن يفرغ طاقاته بطريقة منظمة وآمنة ،أو استغالهلا
بصورة مثمرة.
فوائد القراءة
توصل الباحثون الرتبويون إىل حتديد جمموعة من الفوائد اليت
جينيها الطفل تك ّون القراءة أهمها:
ً
عمقا.
 -1تنمية قدرته على القراءة حبيث تصبح أكثر
 -2تنمية ثروته اللغوية؛ إذ يبحث الطفل عن املعنى خالل السياق
يف اجلملة فيرتسخ املعنى يف ذهنه  ،ويتسع قاموسه اللغوي.
 -3اكتساب الطفل جملموعة من القيم واألخالقيات املالئمة
لثقافة جمتمعه ،مما يرتتب عليه تهذيب سلوكياته.
 -4تساهم يف تشكيل نفسيته من خالل األفكار والقيم اليت
حيصل عليها بقراءته للكتاب.
 -5تسلحه بقيم اجتماعية  ،فإن حمتوى الكتاب يساعد على
ً
ً
متوازنا يتصف باجلرأة.
اجتماعيا
بنائه بناء
 -6تولد لدى الطفل حب االستطالع.
 -7جتلب له التسلية واملتعة.
 -8تساعده على تغيري أسلوب حياته.
 -9حتبب إليه اآلداب ،والبحث عن احلقائق ،وتفتح أمامه
أبواب الثقافة.
 -10حتببه باللغة اليت هي وسيلة التفكري والتخاطب ،وتنمي
حسه اللغوي.
 -11تعمل على توسيع أفقه ومداركه.
 -12تساعده على التحدث والكتابة بشكل أفضل.
 -13تنمي قدرته على التخيل ،وتكسبه ملكة التفكري
السديد.
14ـ مقدرة الطفل على تعلم تباين األلوان واألشكال ،حبيث
يدرك أن هذا اللون كذا وأن هذا الشكل مربع وذلك مستطيل
ــ وأن يدرك حجم األشكال واملقادير اليت حتتوي عليها تلك
األشكال.
جيب أن يعلم الوالدان طفلهما أسلوب الصراحة إذ جيب
إخبارهما بكل ما حيدث له يف الروضة ،كما أنه عليهما أن
استدراجه إلبداء رأيه يف معلمة الروضة فإذا أظهر أي امتعاض
من أي جانب من اجلوانب جيب إخبار معلمة الروضة برأيه
حتى حتسن وجتيد أسلوب عملها ،إذ إن الوالدة جيب أن تكون
صرحية مع معلمة الروضة ،فاالثنتان تنشدان الرقي والتقدم
لألطفال ،وجيب أن يشعر طفلك بأنك متابع أعماله بالروضة،
ً
يوميا عما فعل يف الروضة ،فإنه
كما عليك التكلم معه
يرتاح جداً هلذا السؤال ،فيحكي لك ما حدث له مع رفاقه،
وميكنك مساعه ،ثم عرجي على سؤاله عن احلروف والكتابة
ومن ثم اعملي له اختباراً وهكذا.
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ندى العكايشي

حينما يصبح عمر الطفل مخس سنوات يتعلم الطفل بالروضة
الكثري ،حبيث يصبح قادراً على إدارة كل شؤونه اخلاصة ويف
عمر السادسة يكتمل لديه عامل الوعي الذاتي.
اقرئي لطفلك ً
ليال بعض القصص الدينية والوطنية وعن أبطال
حرروا الوطن ،عن أعظم املؤلفني ،أعظم الساسة ،أعظم
الشعراء ...اخل ،اقرئي له هذه القصص ومن ثم بعد أسبوع ً
مثال
احك لي قصة عن القصص اليت
حاولي اختباره بأن تقولي له ِ
ً
سابقا.
قصصتها له حتى تعلمي هل هو يتذكر ما حكيته له
عند بلوغ الطفل سن ( )6-5سنوات تصبح لديه رغبة شديدة
يف حب املعرفة واالطالع مبا جيري يف العامل من حوله ،فيحاول
إتقان القراءة والكتابة ،والسيما أنه يرى والديه يقرآن الكتب
ً
يوميا.
واجملالت املصورة اليت حياول تصفحها
ان ابتعاد الطفل عن العناية املركزة من جهة أمه وإخوته
الكبار مينحه الثقة ففي الروضة يستطيع التعامل مع اآلخرين
مبفرده.
جيب تشجيع ابنك على اللعب مع أبناء احلي الذي تسكنني
فيه ،فالرياضة تنمي فيه اجلوانب االجتماعية والسلوكية
حبيث يصبح له أصدقاء يؤازرونه يف السراء والضراء.
جيب اختيار ساعة حمددة للمذاكرة حبيث ال تتناقض مع
أوقات اللعب أو موعد برنامج مشوق بالتلفاز حتى ال تشوشي
على طفلك ،حتى يكون ذهنه منحصراً يف املذاكرة فقط.
شجعي طفلك على عملية اختاذ القرار ،باألخص يف األشياء
ً
خاطئا ،ألنه سيدرك
اليت تهمه ،شجعيه حتى ولو كان القرار
بعدها أنه جيب قبل أن يتخذ قراراً عليه مراجعة كل اجلوانب
اليت هلا صلة بقراره وبضرورة التخطيط ً
أوال ،كما جيب عليك
ً
نقده نقداً
هادئا حتى يدرك أنه أخطأ وعليه دراسة كل قرار
يتخذه قبل البدء يف تنفيذه.

العسل والقرفة ..ضروريان للمطبخ الصحي
االء علي

حتدث عنها العلم ،والطب التقليدي ،لذلك اخلليط بني
فوائد سحرية وعجيبة ّ
العسل ومسحوق القرفة ،وملئات السنني كان هلذا اخلليط حكايات كثرية عن
أثره البالغ يف معاجلة الكثري من األمراض فكثري من الناس يدركون الفوائد
الصحية للعسل ،لكن عدداً نادراً من يعرف الفوائد الصحية للعسل ومسحوق
القرفة عند خلطها ببعض.
لتخفيف الوزن :ميكن تناول العسل ومسحوق القرفة يف كوب واحد من املاء
املغلي يف الصباح (على معدة فارغة) .فهو خيفض الوزن وحيول دون جتمع الدهون
حتى مع تناول األطعمة ذات السعرات احلرارية العالية بشرط استخدامه بانتظام.
ويوصى بشرب /1 4كوب ،ثالث مرات يف اليوم ،حيث يساعد على بقاء اجلسم
ً
نقيا من البكترييا الضارة.
ولوجع األسنان :يؤخذ مسحوق القرفة ،مع حنو مخس مالعق صغرية من العسل
ً
ختلط جيداً وتعجن ،وعند وضعها على األسنان ّ
تدرجييا.
خيف األمل
نزالت الربد :أما أولئك الذين يعانون نزالت الربد املعتادة أو الشديدة ،فينبغي أن
تأخذ ملعقة واحدة من العسل الدافئ مع /1 4ملعقة صغرية من مسحوق القرفة
ً
يوميا ملدة ثالثة أيام ،وهو ما سيخلصهم من السعال املزمن والرشح وينظف
اجليوب األنفية.
عالج آالم املعدة :يساعد تناول العسل مع مسحوق القرفة يف عالج آالم املعدة
وبالنسبة لألشخاص الذين يعانون مشكلة الغازات ،فينبغي تناول العسل مع
مسحوق القرفة بكميات متساوية ،وبذلك خيفف من الغازات وآالم املعدة.
للسعال :يوصف لألطفال والصغار لعالج أعراض السعال مقدار ملعقة شاي من
العسل املمزوج باملاء الدافئ والقرفة ،ويستخدم كغرغرة مع القليل من امللح،
وللبالغني ما مقداره ملعقتا شاي ويق ّوي االستخدام اليومي للعسل ومسحوق
القرفة جهاز املناعة ،وحيمي اجلسم من النوبات البكتريية والفريوسية وقد وجد
الباحثون أن العسل توجد به فيتامينات عدة ونسبة من احلديد بكميات كبرية،
واستخدامها يقوي الكريات البيضاء.
التهاب العظام :خيلط العسل مع ملعقة صغرية من مسحوق القرفة يف ماء دافئ،
ليستخدم لتدليك اجلسم يف حاالت التهابات العظام واملفاصل ،وقد تظهر نتائجه
أسرع من املتوقع ،وخالل أقل من نصف ساعة.
لتساقط الشعر :يستخدم اخلليط ملنع تساقط الشعر ،حيث ختلط ملعقة واحدة
من العسل وملعقة من مسحوق القرفة يف زيت الزيتون الدافئ ويفرك بها الرأس،
ً
تقريبا قبل غسله ويستخدم الشاي املصنوع من العسل
وينتظر ملدة  15دقيقة
ومسحوق القرفة لتأخري الشيخوخة ،حبيث ختلط أربع مالعق من العسل ،وملعقة
ً
بديال للشاي.
من مسحوق القرفة ،وثالثة أكواب من املاء املغلي ،ويستخدم
وكذلك للحد من الكوليسرتول نستخدم ملعقتني من العسل وثالث مالعق من
مسحوق القرفة وختلط مع الشاي ،وتعطى ملريض الكوليسرتول ،حيث يفرتض
ان يقلل من مستوى الكوليسرتول يف الدم بنسبة  ٪10يف غضون ساعتني ،كما
ً
أحيانا للتحقق من نسبة الكوليسرتول
يستخدم العسل النقي مع الطعام

طفلي يسرق ما الحل؟
زينب عباس
بعض االمهات تشكو حالة السرقة لدى اطفاهلن
وهن ينزعجن كثريا عندما تكتشف ان طفلها
يسرق أو ياخذ شيئا من االخرين دون استئذان ...
وغالبا ما تسأل االم كيف اتصرف مع هذه احلالة
اذا تكررت عند طفلي؟
ولكي تتوصل االم اىل احللول املناسبة جيب عليها
اوال :ان تعرف سبب مصدر هذا السلوك السيء،
فقد وضع اصحاب االختصاص دراسة اسباب عدة
اهمها:
 -1ان الطفل يسرق ألنه ال يفرق بني االستعارة
والسرقة وأن مفهوم امللكية اخلاصة غري واضح
عنده.
 -2يسرق بسبب احلرمان من أشياء تتوفر لدى
االخرين وال تتوفر لديه.
 -3لالنتقام أو لفت انتباه االخرين.
رمبا تتساءل االم اذا حددت السبب ماذا افعل ؟
ً
بدال من التوبيخ واحلفاظ على
 -1التزام اهلدوء
اهلدوء فاملوقف فرصة لتعلم ابنك ان هذا السلوك
خاطئ .
 -2وعظ الطفل :تعريف الطفل ان هذا السلوك
سيء وجيب ان نتجنبه.
 -3ينبغي أن تواجه الطفل بالسبب الذي دفعه اىل
السرقة كأن تقول له أنا أعرف أنك أخذت احللوى
من السوق املركزي وأنت أخذتها ألنك تشعر
باحلاجة إليها ولكن س ْرقتها ليست احلل ،املرة
القادمة إذا رغبت يف شيء حتدث معي ً
أوال
ً
أمينا ،وحاول
أنا أعرف بأنك حتب أن تكون
أن تضع الطفل موضع اآلخرين لو كنت مكان
الشخص الذي ُسرقت منه احللوى كيف ستشعر؟
 -4تشديد اجلزاءات :كأن يطلب من الطفل إرجاع
الشيء املسروق مع اإلعتذار  ،أو تعويض قيمته يف
حال إتالفه مع احلرمان من االمتيازات يف املنزل.
 -5مراقبة الطفل وعدم التغافل عنه لفرتات طويلة.
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امرأة وموقف..

عمرة بنت النعمان بن بشري األنصاري
أفنان الطريحي

هي زوج املختار بن أبي عبيد الثقفي ،وكان أبوها النعمان من
ممن صحب رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله ،ولكنه مل
اخلوارج ّ
وجهته (نائلة) زوج عثمان بن عفان
حيسن تلك الصحبة ،وقد ّ
إىل معاوية بقميص عثمان إىل معاوية بن أبي سفيان ،فنزل
يف بالد الشام ووقف مع معاوية يف حرب صفني أمام اخلليفة
الشرعي للمسلمني وأمري املؤمنني (علي بن أبي طالب) ،لذا نال
املكان الرفيع عند معاوية ،إذ جعله ً
واليا على اليمن ثم على
الكوفة اليت قضي فيها تسعة أشهر ثم على محص اليت ُق ِت َل
فيها يف عهد مروان بن احلكم وهو الذي تنسب إليه مع ّرة
النعمان ومنهم عمرة.
ً
وقد ذكر ُ
مصعبا دعا ُأم ثابت بنت مسرة
بعض املؤرخني أن
بن جندب امرأة املختار وعمرة بنت النعمان بن بشري األنصاري
امرأته ُ
األخرى ،فاحضرها وسأهلا عن املختار ،فقالت ُأم ثابت
 :نقول فيه بقولك أنت فاطلقها ،وقالت عمرة  :رمحه اهلل
ً
كان عبداً
صاحلا ،فحبسها وكتب إىل أخيه عبد اهلل بن
الزبري ،انها تزعم أنه نيب ،فأمره بقتلها فقتلت ً
ليال بني احلرية
والكوفة ،قتلها ُ
بعض الشرطة قيل هو مطر بن ثعلبة من
بين متيم ضربها ثالث ضربات بالسيف وهي تقول :يا أبتاه
يا عثرتاه ،فرفع رجل يده فلطم القاتل وقال :يا ابن الزانية
عذبتها ،ثم تشحطت بدمائها وفارقت احلياة ،فتعلق الشرطي

ً
بالرجل ومحله إىل مصعب فقال :خلوه ،فقد رأى أمراً
فضيعا
وقد قيل ان أخاها أبان بن النعمان هو الذي لطم الشرطي،
وقد قال عمر بن أبي ربيعة من قتل مصعب عمرة زوج املختار
الثقفي:
إن من أعجب العجائب عندي
ُ
عطبول
قتل بيضا َء حر ٍة
ِ
جرم
قتلت هكذا على غري ٍ
إن هلل د ّرها من قتي ِل
كتب القتل والقتال علينا
الذيول
جر
وعلى احملصنات ِّ
ِ

طرق سحرية ..
للتخلص من جفاف
وتشقق البشرة
االء الغريباوي

تتعدد مسببات البشرة اجلافة أو احلساسة ،إذ إن هناك
الكثري من العوامل اليت تؤثر على حالة البشرة مثل ارتفاع
درجات احلرارة يف الصيف واخنفاض نسبة الرطوبة يف
فصل الشتاء.
ورغم أن تغيري حالة الطقس اليت ُتعد من أكرب العوامل
ً
املؤثرة على البشرة ُيعترب أمراً
مستحيال ،إال أن هناك عدة
أشياء نستطيع دجمها بربوتني االستحمام ،حملاولة احلد
من تشقق وجفاف البشرة.
وفيما يأتي بعض النصائح اليت ستحسن من طبيعة البشرة
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وجتعلها رطبة وناعمة:
 -1االبتعاد عن االستحمام باملاء الساخن :رغم أن
االستحمام يف مياه ساخنة ،قد يكون احلل األفضل
لالسرتخاء يف نهاية يوم متعب ،إال أن املاء الساخن يساعد
على تفاقم مشكلة البشرة اجلافة وجيردها من الزيوت
املغذية اليت تساعد على ترطيبها.
 -2ال تطل فرتة االستحمام :البقاء يف املاء لفرتة طويلة
جيرد خاليا البشرة من عوامل الرطوبة ،لذا جيب االلتزام
بفرتة استحمام ال تتخطى فرتة الربع ساعة.

وقال فيها الشاعر عبد الرمحن بن حسان بن
ثابت األنصاري قصيدة منها:
أتاني بأن امللحدين توافقوا
والسلب
على قتلها ُج ِّنبوا القتل
ِ
ً
معيشة
فال هنأت آل الزبري
واحلرب
وذاقوا لباس الذل واخلوف
ِ
		
كأنهم إذ أبرزوها و ُق ِّطعت
بأسيافهم فازوا مبملكة العرب
أمل تعجب األقوام من قتل حر ٍة
من احملصنات الدين حممودة األدب
من الغافالت املؤمنات بريئة
من الدم والبهتان والشك والكذب
علينا كتاب القتل والبأس واجب
وهن العفاف احلجال ويف احلجب
من اخلضرات ال خرو ٌج ٌ
ندية
مالئمة تبغي على جارها ا ُ
نب
جل ِ
وال اجلار ذي القربى ومل تد ِر ما اخلنا
ومل تزدلف ً
حتجب
يوما بسوء ومل
ِ
عجبت هلا إذ ..وهي حية
ُ
إال َّ
العجب
أن هذا اخلطب من اعجب
ِ
ومل خيتلف آل الزبري بنعيهم وحبهم للجاه
والسلطان عن بين ُأمية وبين العباس ،وان
قتلهم هلذه املرأة اليت رفضت أن تشرتي حياتها،
كما فعلت ضرتها ام ثابت بالطعن بزوجها بعد
مقتله ّ
وفضلت املوت على ذلك بأن امتدحت
املختار وأثنت عليه.

 -3استخدام املرطب على بشرة رطبة :جيب
استخدام املرطب بعد االستحمام على بشرة
رطبة ،إذ يساعد األمر على إغالق مسام
البشرة واحملافظة على رطوبتها ونعومتها.
 -4االبتعاد عن استخدام األدوية اليت تؤدي
إىل تقشري البشرة :يتسبب فرك البشرة
خبشونة أو باألدوية اليت تؤدي إىل تقشري
اجللد امليت بتهيج يف البشرة احلساسة،
لذا جيب جتنب استخدام املواد الكاشطة،
كالـ»سكراب» والتزم باستخدام املرطبات
الناعمة.
-5استخدام املنتجات الطبيعية:استخدام
منتجات العناية بالبشرة الطبيعية واخلالية
من املواد الكيميائية ،وجتنب استخدام
الصابون أو كرميات االستحمام اليت
حتتوي على العطور والكحول.

الوحام..

ما هو؟ وما اسبابه؟
وكيف يمكن التخفيف
والحد منه؟
م.م زينب القصري
الوحام هو شعور املرأة احلامل باالشهر
الثالث االوىل من احلمل بالغثيان
والكسل وكثرة النوم وعدم الرغبة
بتناول بعض االطعمة والزيادة يف
تناول اطعمة اخرى وذلك حسب ما
تشتهيه املراءة والتغيري يف املزاج وزيادة
االضطرابات النفسية وحساسيتها
املفرطة من الروائح اليت كانت حمببه لديها قبل احلمل وعدم تقبلها بتاتاً
االسباب التغيري الكبري واملفاجئ يف هرمونات اجلسم ،حاجة املرأة احلامل
من عناصر غذائية تتمثل يف زيادة شهيتها او عدمها ،نقص الغذاء املتوازن يف
اجلسم حاجة اجلنني للغذاء.
تعد هذه الفرتة من االوقات املؤرقة للزوج حيث انه يتعرض للكثري من الضغط
النفسي لتلبية ما حتتاجه زوجته من اطعمة ميكن ان تكون موجودة يف
االسواق او عدم توفرها غري ان بعض النساء قد تنفر من رائحة الزوج وقد
تتعرض معظم االمهات لالحراج من حقيقة االمر مما يؤثر على احلياة الزوجية
 ،فعلى الزوج ان يتفهم هذه الظروف وانه بعد مرور فرتة الوحام سوف تعود
االمور جملراها الطبيعي لذا يفضل التصرف برت ٍو ورضا ومساعدة االم احلامل
لتخطي هذه الفرتة بسالم.
التخفيف من اعراض الوحام
 ان تناول بعض االطعمة الغنية بااللياف الطبيعية لتسهيل عملية اهلضمولتجنب الشعور بامتالء املعدة والتخمة التخفيف من تناول السوائل والعصائر
بعد وقبل الوجبة واالكتفاء ببعض املاء خالل الطعام.
 تناول الوجبات املتفرقة وتقسيمها على عدة وجبات خفيفة خالل اليوم،االبتعاد عن االطعمة اليت حتتوي على نسبة عالية من الدهون تناول وجبات
غنية بالنشويات بالفرتة االوىل من احلمل.
 تناول قطع البسكويت السادة اململح قبل النهوض من السرير الستعادةتوازن اجلسم.
 تناول اجلزر قبل وجبة االفطار وتناول االطعمة النشوية املسلوقة مثل البطاطا. جتنب احلركة السريعة واملفاجئة عند االستيقاظ من النوم.اللجوء الستشارة الطبيب لبعض النساء احلوامل اليت يتعرضن حلاالت غريبة
مثل تناول اجلنب واملعجون وقشور احلائط والرتبة والثلج وانواع من النباتات
ومثل هذه االمور تستدعي التحليل الطيب السريع الن مثل هذه االعراض تدل
على حاجة اجلسم لعناصر ومعادن مثل احلديد والكالسيوم وفيتامني .D
ففي مجيع احلاالت جيب ان ال تهمل احلامل صحتها واجلنني ويفضل املتابعة
الدورية لالطالع على كامل تطورات احلمل.
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شراكة الزوجني يف
بناء االسرة

نعيمة كاظم

شهر رجب االصب
موسم التقرب اىل اهلل
َ
ْ
َّ
قررت ذلك يف احلياة
ذكرت
إن اآلية الكرمية اليت
قوامة الرجال على النساء إمنا َّ
﴿الر َجالُ
الزوجية ،فالرجل هو ُّ
رب اآلسرة وهو املسؤول عنها بدليل قوله تعاىل ِّ
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ال َعل ْي ِه َّن َد َر َجة).
وف َو ِل ِّ
تعاىل ايضا ﴿ َول َّن ِمثل ال ِذي َعل ْي ِه َّن ِبال ْع ُر ِ
لر َج ِ
قد يفهم بعض الرجال ان كلمة قوام مبعنى خاطئ فينظر اليها من ناحية تعبدية
املرأة للرجل وهذا ما نهى عنه االسالم والدين واألخالق اليت جاء بها النيب (صل
اهلل عليه واله وسلم) ومن هنا جاء دور الرجل يف بناء شخصية املراءة من خالل
تعامله معها وطريقة احلوار بينهما جيب ان تكون تفاهمية مبنية على اساس
االحرتام املتبادل.
ان الزوجة أمانة بيد الرجل ،وهي شريكة له يف حياته ،فال ينظر هلا على انها
اسرية ورهينة بني يديه واذا وجدت حالة االنسجام الروحي والثقايف بني الزوجني
فان االنس بينهما يدوم اىل ساعة املوت.
ومع قوامة الرجل على األسرة ينبغي أن يكون للمرأة دورها الريادي وأن َ
يؤخذ
يهم اآلسرة ففي بعض االحيان حيتاج الرجل مهما كانت درجة ثقافته
رأيها فيما ُّ
وخربته يف امور احلياة.
فلو نظرنا اىل تربية االبناء وطريقة العناية بهم وكذلك فرتة املراهقة عند البنات
خاصة فان أمر يف غاية األهمية وان كثريا من املشكالت السلوكية اليت حتدث
لألبناء يكون سببها غياب األم عن البيت وهنا يلعب الزوج :الدور املهم يف بناء
شخصية الزوجته من خالل تشجعها واالعتماد عليها يف بعض االعمال ومشاركته
يف مسريته يف احلياة االسرية ،وعليه يقع ال ِعبء األكرب يف توجيه وتشجيع وتنمية
ًّ
ومعريف ،فهناك دائما مستجدات يف احلياة
وواقعيا
شرعيا واجتماعيا،
زوجنه
ًّ
ًّ
الزوجية حتتاج اىل صياغة مستمرة سواء يف جانب املشاكل أو جانب احللول
وحيسن ان يكون للرجل واملراءة رأي فيها وحماولة معاجلتها جنبا اىل جنب  ,وأال
دب الشيطان يف هذا الوجود ,كالدودة اليت تنخر الشجرة الباسقة لتحوهلا اىل
حطام.
اذا اجتمع العشق الزوجي مع العشق االمياني كانت احلياة الزوجية مجيلة جدا
وان التكامل الروحي والنفسي والفردي اليتم أال من خالل االسرة السعيدة وهذا
ماامرنا به ديننا واهلل املوفق.
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ابتهال عباس
أن لكل إنسان يف الدنيا مومسا جتاريا يغنم
ويربح فيه حسب مهنته ووظيفته ونشاطه
التجاري ،فما رايكم اذا ك ّنا مقبلني على
موسم الدعاء والطاعات والقربات اليت
تتضاعف فيه احلسنات والربكات وغفران
الذنوب وترفع فيها الدرجات ويغفر فيها كثري
من املعاصي والسيئات ،واليوم حنن نريد ان

مدمرات املوهبة
لدى الطفل زينب حسن

نربح يف جتارتنا مع املوىل عز وجل ان نغتنم هذه األوقات
والنفحات الروحانية واالميانية يف شهر رجب وهو شهر التقرب
اىل اهلل سبحانه وتعاىل.
ومن املعروف كانوا اهل اجلاهلية ّ
يعظمونه يف جاهل ّيتها
وينتظرونه لقضاء حوائجهم ،فل ّما جاء اإلسالم مل َيزدَد ّ
إال
ً
ً
ً
علي
وفضال وأصبح
تعظيما
معروفا بأ ّنه شهر أمري املؤمنني ّ
السالم ،كما ّ
أن شهر شعبان هو شهر رسول اهلل حم ّمد
عليه ّ
صلّى اهلل عليه وآله وسلّم ّ
وأن شهر رمضان هو شهر اهلل َج ّل
جالله.
قال رسول اهلل صلّى اهلل عليه وآلهَ :
أال ّ
إن رجب شهر اهلل
األص ّم ،وهو شهر عظيم؛ ّ
األصم أل ّنه ال يقارنه شهر
سي
َّ
وإنا ُ ّ
ً
ً
ً
وأيضا لعدم
وفضال عند اهلل تبارك وتعاىل
حرمة
من الشهور
مساع صوت القتال وقعقعة االسلحة فيه الن العرب كانت
ترجبه فترتك فيه القتال أي ترتكه تعظيما ومهابة له ،ويسمى

رجب بـ(األصب) النه تصب فيه الرمحة واملغفرة من اهلل تعاىل
اىل العباد صبا.
وإن شهر رجب هو شهر اإلنابة إىل اهلل عز وجل ،فقد روي عن
النيب -صلى اهلل عليه وآله -أنه قال( :رجب شهر االستغفار
ألميت ،فأكثروا فيه االستغفار؛ فإ ّنه غفو ٌر رحيم ..ويس ّمى
األصب؛ ألن ال ّرمحة على أميت تصب ص ّب ًا فيه،
الرجب
ّ
َ
فاستكثروا من قولَ :أ ْس َت ْغ ِفر اهلل َواَ ْس َأ ُل ُه ال َّت ْو َب َة) لذا فإنه جيب
علينا خالل هذا الشهر ،أن نبدأ بتنظيف اروحنا اليت اهملناها
لتسعة أشهر ،وذلك باختاذ أول خطوة وهي االستغفار وتصفية
النفس قبل شهر رمضان فلنحاول أن خنرج أنفسنا من آبار
األهواء والشهوات اليت أسقطنا أنفسنا فيها.
ولنعلم إن رصيد كل واحد منا يف هذه الدنيا من أعمال قد
تكون يف األخرة ال تصل ملثقال ذرة ،فلم ال نبادر فيه بالطاعات
والعبادات اليت من شأنها تقربنا هلل عز وجل ومن جهة أخرى
جتعلنا متأهبني الستقبال شهر رمضان املبارك وذلك من خالل
االستعداد ألعمال شهر رجب األصب كثرية وال تكاد حتصى،
وجيب ان نستفيد ونشغل جلانب الروحي فينا من هذه األعمال
ولو اجلزء اليسري منها حتى نقول بأننا نعم قد التزمنا بتعاليم
النيب صلى اهلل عليه وآله وسلم وأهل بيته الطاهرين يف استغالل
بركات هذا الشهر ويف كل أوقاته من الليل والنهار وكل
حلضاته بالذكر ،والصوم والصالة واالستغفار وقراءة القرآن
الكريم ،وال تنسوا صالة الرغائب وما ورد فيها من فضل
كثري.
وان نقرأ ختمة من القرآن يف هذا الشهر ونوصلها بشهر شعبان
حتى تكون ختمة ثانية ومن مثة تكون بركة هذه اخلتمات
املباركة يف شهر رمضان املبارك ونهدي ثواب هذه اخلتمات
ألحد من األئمة الطاهرين أو لشهدائنا الذين روت دماؤهم
ارض العراق دفاعا عن مقدساتنا وحياتنا.

توجد امور عدة تؤدي اىل دمار موهبة الطفل منها:
ً
اوال  :االلعاب االلكرتونية تقتل االلعاب االلكرتونية الذكاء االجتماعي والذكاء اللغوي وتسبب هذه االلعاب نزيف الدماغ لشدة الرتكيز
واستهالك خاليا الدماغ قبل اوانها وعندما يكرب يفتقد بعض املهارات.
ً
ثانيا  :سخرية االم امام ابنها جيعل الطفل يركن لالنطواء واخلوف والتوقف الن الطفل يستمد املوهبة من امه حسب اخر الدراسات اليت
توصل هلا الباحثون
ً
ثالثا  :السخرية من افكار الطفل تؤدي السخرية من افكار الطفل والتعليق غري الرتبوي على ما يقدمه من انتاج وتقدم وبذلك تصبح
الدافعية لدية متدنية وتقلل من مواهب الطفل وإيقاف منوها.
ً
رابعا  :قفل باب احلوار مع الطفل منذ الصغر حبكم العادات والتقاليد القدمية وبذلك يتم قتل الذكاء اللغوي واالجتماعي لدية و تهميش
االطفال وأمرهم بالسكوت وتعنيفهم يف املناسبات مثال.
ً
خامسا  :شرب املاء خباصة اثناء التعليم فالدراسات احلديثة توصلت اىل الدماغ يتكون من  %85من املاء جيب كل مخس وأربعني دقيقة
شرب كوب من املاء فاذا مل يشرب يصدر اجلسم حركات ال ارادية ( الكحة  ،العطس  ،وحيرك الكرسي  ،او يسحب الطاولة  ،ويظهر
للمربي انه يفتعل االزعاج)
ً
سادسا  :عدم تناول وجبة االفطار فالناس الذين ال يتناولون وجبة االفطار سوف ينخفض معدل السكر يف الدم لديهم هذا يؤدي اىل عدم
وصول الغذاء الكايف خلاليا املخ مما يؤدي اىل احنالهلا .
سابعا  :التعليم بالتلقني وعدم مراعاة ميول وقدرات الطالب تؤدي اىل قتل مواهب الطفل ايضاً
ً
ثامنا :عدم متكني االطفال من عيش طفولتهم الطبيعية وإغراقهم يف االنشطة التعليمية فالكتابة على اجلدران مثال من قبل االطفال
سببها عدم التمكني من الكتابة احلرة يف السنني االوىل.
ً
تاسعا  :الزام الطفل تصغري خطه يف املرحلة االبتدائية من اكثر االمور اليت تؤدي اىل قتل مواهب الطفل وتدمريه فاخلط الكبري يرمز
للثقة بالنفس واألمان فاذا صغر اخلط معناها قد فقد هاتني الصفتني .
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وليد الكعبة

هدى حسن بيطار

نقطة ضوء

إنها ليلة ال كاليالي..مشرقة كالصباح..جنومها أقمار ،وأقمارها
مشوس ..الكون كله يستعد الستقبال الوليد امليمون..كل الكون
يف عيد ..السما ُء تزينت ،واألرض أشرقت بنور ربها..
إنها والدة الطهر وأبي األطهار وزوج الطاهرة البتول ..سيد الوصيني
ُ
املالئك تصعد وتهبط ،تسبح وتهلل ،حتمد
وبعل سيدة نساء العاملني..
وتستغفر..إنه البيت احلرام ،بناه أبو األنبياء وجد األولياء  ،قبلة
املسلمني واملؤمنني..
وانشق احلائط املستجار .. ،هيا استعدي وادخلي يا أم الوصي،
لتستقبلي أمري املؤمنني وسيد الوصيني ..هكذا جاءها النداء من
السماء ..مل تدخل من الباب بل انفتح احلائط ليكون معجزة األولني
واآلخرين...ودخلت معها النساء الطاهرات..
كل اخلالئق يف فرح وحبور .. ،األطيار تصدح وتغرد.. ،الرياحني
تنشر شذاها لتعطر األجواء.. ،والفراشات ترقص وتزغرد.
كل الكائنات تتسابق لتحتفل بهذا املولود املميز ،س ّقاء اجلنة،
ومالك الكوثر ..كانت السماء كثرية الشهب ،واألرض تتباهى على
سائر الكواكب ،ألنها أول من يستقبل املولود الطاهر ،ففي باطنها
الدر والياقوت ،وعلى ظهرها ينتشر عبري املسك وامللكوت..
اهلل هو العلي األعلى يرتبع على عرشه .. ،هو الواحد األحد الفرد
الصمد .. ،اختص حبيبه حممداً بالنبوة والرسالة ،فهو احملمد
املمجد ،واختص وليه ً
عليا بالوالية واإلمامة ،واشتق
احملمود األمحد ّ
والولي،
العلي
ّ
امسه من امسه ،فهو عالي الدرجات رفيع الصفات ،هو ّ
والتقي والنقي ،املرتضى ال ّزكي ،اختصه اهلل بطهارة النسل ومتيز
الذرية...فكان صنو النيب ونفسه وزوج ابنته واملؤمتن على سره...
مل يعرف اخلذالن وال التخاذل وال النفاق وال التلون ،كان طاهر
الس ّر والسريرة ..،هو األسد الغالب ..،علي بن أبي طالب ..،شريف
النسب وشريف الوالدة.
أرض وأطهرها،
أول أرض المست جسده الطاهر كانت
َ
أقدس ٍ
تراب رواه بدمائه الزكية كان تراب
أرض الكعبة الشريفة .وآخر ٍ
مسجد الكوفة.
ً
فهنيئا لك يا موالي الوالدة والوفاة ،فأنت حبق ولي كل مؤمن
ومؤمنة.

إعداد:

هشام اموري ناجي
أمري الربكاوي

االعالم الرتبوي و عالقته بالعلوم االخرى
حافظوا على ابنائكم من التلفاز
الهند تعتزم إطالق قطار فائق السرعة تحت املاء
قريبا ..حلم «السيارة الطائرة» يتحول إىل حقيقة
تدريبات االسرتخاء النفسي و العصبي
الوخز بسم النحل

حافظوا على ابنائكم من التلفاز

هشام اموري ناجي

تتضمن القنوات التلفزيونية العديد من الربامج التعليمية وبرامج االطفال و املسلسالت والربامج الرتفيهية اليت
حتتوي على العديد من املشاهد و االفكار املظللة اليت ال تناسب االطفال و حتى الشباب وذلك لغرز القيم و
التقاليد املنحرفة البعيدة عن توجهات جمتمعاتنا وكذلك الفطرة السليمة اليت تنشأ عند االطفال.
لقد ظهرت العديد من الدراسات و االحباث تناولت تأثري التلفزيون بشكل عام و الربامج اليت تبث فيه
بشكل خاص على حياة وسلوك االطفال بأعمارهم املختلفة اال ان االسهاب و الرتكيز على االحباث اليت
تتعلق بالتلفزيون و الربامج اليت تبث فيه بغض النظر ان كانت هذه الربامج مفيدة ام ال وقد عمد باحثون و
ناشطون خمتصون بعامل الطفولة إىل ان املشكلة اليت تؤثر يف سلوك االطفال وما يصيبهم من مخول وتصرف
عدائي و االمتناع عن االكل كل ذلك سببه التبعية ملشاهدة التلفزيون كما قال عنه (ماري وين)مؤلف
كتاب األطفال و اإلدمان التلفيزيوني
ان كثرة مشاهدة االطفال للتلفزيون تعكس حاجات اآلباء اىل توفري اسباب التسلية املالئمة ألطفاهلم و
حلظات من اهلدوء ألنفسهم .
ويقول املؤلف  :إن اجلهود الرامية جلعل التليفزيون أكثر جاذبية لآلباء و األطفال عن طريق تطوير الرامج
 ،ال ميكن ان تؤدي اال اىل اعتماد االباء املتزايد على التلفزيون فقط كجليسة للطفل و اىل زيادة عبودية
االطفال ألجهزة التليفزيون يف بيوتهم

االعالم الرتبوي
و عالقته بالعلوم االخرى

ً
متاما عن غريه من العلوم  ،بل يوجد
ال يوجد علم مستقل
تكامل ما بني العلوم وبعضها  ،واالعالم الرتبوي له اهداف
اخلاصة به ،اليت ميكن حتقيقها من خالل االستفادة من العلوم
األخرى ومنها :
-1علم االجتماع  :وهو احد العلوم السياسية اليت يستفيد منها
االعالم الرتبوي  ،وخباصة فيما يتصل بالقيم و العادات و
التقاليد و التنشئة االجتماعية  ،كما ميكن لإلعالم الرتبوي
ان يستفيد من الفروع املختلفة لعلم االجتماع مثل  :علم االجتماع
الريفي  ،و احلضري  ،و البدوي  ،و الديين  ،و الثقايف  ،يف
اختيار الرسائل االعالمية املناسبة لكل بيأة جمتمعية .
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-2علم نفس النمو  :حيث ميكن لإلعالم الرتبوي ان يستفيد
من علم نفس النمو يف معرفة مطالب النمو وملعايري اليت ميكن
الرجوع اليها يف تقييم منو االفراد  ،و العمل على رعاية النمو
ً
ً
ً
اجتماعيا من
عقليا و
جسميا و
السوي لديهم يف مظاهره كافة
مرحلة احلضانة وحتى الشيخوخة .
-3علم النفس الرتبوي  :الذي يشرتك مع االعالم الرتبوي يف
االهتمام بكيفية اكساب الطالب السلوك و العادات اجليدة،
ونبذ العادات غري اجليدة  ،إضافة اىل اهتمامه مبوضوعات مثل :
الدافعية و الذكاء و القدرات  ،اليت تفيد االعالم الرتبوي كونه
يركز على اجلوانب املرتبطة بالذكاء و القدرات و العوامل
اليت حتول دون االستفادة الكاملة من القدرات االبتكارية لدى
الطالب .
-4علم النفس االجتماعي  :ميكن لإلعالم الرتبوي االستفادة
من علم النفس االجتماعي يف التعرف على السلوك االجتماعي
لألفراد وكذلك اجلماعات  ،فيما يتعلق بديناميتها  ،و بنائها،
وطبيعة العالقات االجتماعية بني أفرادها وطبيعة التفاعل
االجتماعي  ،ومعايري السلوك يف اجلماعة وكيفية توزيع األدوار
فيها .
ً
كال من االعالم الرتبوي و اخلدمة
-5اخلدمة االجتماعية  :ان
االجتماعية يستهدفان خدمة االنسان ،ومواجهة املشكالت اليت
يعاني منها اجملتمع  ،وميكن للمتخصصني يف جمال االعالم
الرتبوي االستفادة من املعطيات النظرية  ،واملمارسات املهنية
للخدمة االجتماعية  ،سواء ما يتصل بأساليب دراسة املشكالت
اليت يعاني منها اجملتمع او تصميم برامج الرعاية االجتماعية او
وصع اولويات للرامج و املشروعات او اجراء البحوث التقوميية .

املصدر  :كتاب االعالم الرتبوي لـ(حممد ابو مسرة)

ويضيف الكاتب  :إن املشاهدة التلفزيونية تستحوذ بوضوح
على مكان األنشطة االخرى مثل القراءة لكن تقليل
املشاهدة التلفزيونية للعب أكثر من القراءة قد تأكد عن
طريق جتربة قام خالهلا عدد من الباحثني بتقسيم االطفال
اىل فئات طبقا الستخدامهم النسيب للتليفزيون و الكتب
 .وقد اكتشف الباحثون ان االطفال الذين يشاهدون
التليفزيون لفرتات قليلة لكنهم يقرأون كتبا كثرية ،
حققوا مستوى من اللعب اليومي أعلى من األطفال الذين
شاهدوا التليفزيون بغزارة و قرأوا كتبا قليلة أومن أولئك
الذين استخدموا التلفزيون لفرتات طويلة وقرؤوا بنهم .
ان ما ذكره صاحب هذا الكتاب من التفاتة قلما يفكر
بها االباء و االمهات بل حتى بعض املختصني بعامل الطفولة
فقد اولوا جهدا لتحليل مضمون الربامج املخصصة لألطفال
والتحذير من مشاهدة البعض منها كونها حتتوي على
افكار او مشاهد غري اخالقية ال تناسب اعمارهم
لذلك حنتاج يف هذا الوقت اىل جهود مضاعفة من اجل
توعية و تثقيف العوائل بشكل مستمر ان ما يتجهون اليه
من توفر االجهزة اللوحية و االلعاب االلكرتونية و ..........
امنا هو دس السموم اىل ادمغتهم

قنوات  ...الفتنة
تعد وسائل االعالم مبختلف اشكاهلا وسائل اجتماعية وجدت
ّ
خلدمة اجملتمع ومحايته من احلكام واالنظمة وتوجيه عمل تلك
االنظمة مبا خيدم اجملتمع على الرغم من انها جندت لتصبح ابواق
دعاية للحكام على مر التاريخ ولكنها اليوم و البعض منها امتهنت
وظيفة اخرى بعد سقوط النظام البائد وهي الرتويج لألصوات
املثرية للنعرات الطائفية من اجل زرع الرعب واخلوف والقتل والدمار
ونشر االفكار التكفريية بني ابناء الشعب الوحد لذا نقف اليوم
لتدارك ظاهرة خطرية على مستقبل العراق وشعبه.
ُجندت بعض القنوات الفضائية العراقية واخرى عربية ألثارة
الفتنة الطائفية بني ابناء الشعب الواحد وفق خمططات خارجية
ومبساعدة من بعض ضعاف النفوس يف الداخل عملوا هؤالء على
حماولة زرع جذور الفتنة يف العراق منذ سقوط النظام البائد اىل
اليوم من خالل الرتويج للفكر املشحون بالطائفية يف قنوات تابعة
هلم بنشر اخبار وتقارير مزيفة تسيئ اىل القوات االمنية و احلشد
الشعيب وعند وقوع أي من االحداث يف الساحة العراقية يتم
اذاعة اخلرب وفق سياسة تلك القناة اليت عرفت باألصوات الطائفية
جتاه ابناء العراق فبعد دخول العصابات الداعشية اىل بعض مدن
العراق وتلبية ابناء العراق لفتوى اجلهاد املباركة يف الدفاع عن
االرض والعرض واملقدسات تعالت االصوات الطائفية من قنوات
الفتنة يف الداخل اليت تصف ابناء احلشد الشعيب بـ(املليشيات)
وقنوات اخرى عربية ايضا السياسة نفسها اليت اتبعتها تلك القنوات
كل ذلك لزراعة الطائفية واجندات داخلية وخارجية تنفق امواال
ضخمة من اجل حماولة اجناح مشروع الفتنة ولكن عزمية ابناء
العراق كانت اقوى من ذلك بكثري ودحض كل ما قدمته تلك
القنوات الطائفية ومن يقف وراءها واصبح ابناء العراق مدركني
جيدا املخططات اخلبيثة لتلك القنوات ومن يقف وراءها فقدم ابناء
العراق ابهى صورة للتالحم جتاه العصابات التكفريية من خالل

أمري الربكاوي
املزيج املقاتل من مكونات الشعب العراقي املختلفة اليت سارعت
للدفاع عن التنظيمات التكفريية وحترير ارض العراق من االردان
القذرة وعصابات التكفري.
ويف اخلتام وبعد ما كل ما تبع العراق من اذى هذه الفضائيات
و االعالم املغرض لذى حري بهيأة االعالم واالتصاالت العراقية
العمل على اصدار قرار يقضي بإيقاف بث القنوات احملرضة واملثرية
لألصوات الطائفية وكشف اجلهات اليت تقف ورائها .
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الهند تعتزم إطالق قطار
فائق السرعة تحت املاء
ذكرت التقارير أن عمليات بناء أول قطار «فائق السرعة» يف ممر للسكك
احلديدية حتت املاء ،بني مومباي وأمحد أباد غربي اهلند ،ستبدأ عام .2018
وستساعد عمليات احلفر يف التأكد من ظروف الرتبة والصخور حتت املاء،
حيث سيجري االختبارات على عمق  70مرتا ،كجزء من عمليات الفحص
للجغرافيا التقنية واملادية املرتبطة باملشروع ،وفقا ملا قاله مسؤول رفيع
املستوى يف وزارة السكك احلديدية.
وتهدف اهلند إىل ختفيض مدة السفر بني مومباي وأمحد آباد ،من  7ساعات،
إىل حوالي الساعتني .ومن املتوقع أن يكتمل املشروع حبلول عام  ،2023يف
حال بدأت عمليات البناء العام املقبل.

وداعا للمفاتيح التقليدية!

أكدت شركة  Newfusionالبلجيكية
املتخصصة يف جمال التسويق الرقمي أنها طورت
مفاتيح إلكرتونية صغرية احلجم ،تزرع حتت اجللد،
تغين املستخدم عن املفاتيح التقليدية.
ووفقا للمتحدث باسم الشركة فإن :االخرتاع اجلديد
عبارة عن (كبسوالت إلكرتونية) حبجم حبة األرز،
ميكن زراعتها حتت جلد املوظفني يف الشركات،
ليستخدموها كبديل ملفاتيح األبواب املزودة بأقفال
إلكرتونية ،كما حتتوي تلك الكبسوالت على
البيانات املتعلقة باملوظف ،لذلك ميكنه استخدامها
حتى لتشغيل الكمبيوتر اخلاص به».
وأضاف املتحدث« :تبلغ كلفة (الكبسولة) الواحدة
قرابة الـ  100يورو ،حنن غري متأكدين فيما إذا
كانت الشركات ستعتمد مثل تلك التقنية ،ويف حال
اعتمادها ستكون تلك اخلطوة األوىل من نوعها يف
بلجيكا».
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دراسة تؤكد وجود قارة
«مختفية» تحت سطح األرض
ُنشرت دراسة جديدة تؤكد وجود قارة خمفية على سطح
األرضُ ،تسمى «زيالنديا» يف منطقة احمليط اهلادئ متصلة
بنيوزيلندا.
ووجد فريق من الباحثني يتكون من  11عاملا ،أن نيوزيلندا
وكاليدونيا اجلديدة تعتربان جز ًء من القشرة القارية
الضخمة ( 4.9مليون كم مربع) ،املنفصلة عن أسرتاليا.
وتوصلت الدراسة اليت ُنشرت يف اجلمعية اجليولوجية
األمريكية ،اليت اعتمدت على تقنية خريطة اجلاذبية
وصور األقمار الصناعية ،إىل أن املنطقة مغمورة بنسبة
 %94باملياه ،وذلك بسبب ترقق القشرة األرضية قبل حدوث
التفكك الضخم.
وقال الباحثون :إن القيمة العلمية الكتشاف قارة «زيالنديا»
كبرية للغاية ،وقد يكون هذا االكتشاف مفيدا جدا يف
دراسة كيفية تفكك القشرة القارية.
وأوضح العلماء أن هذا االكتشاف يدل على وجود قارة
جيولوجية ،ويلغي نظرية بقايا اجلزر القارية .وكانت نتائج
الدراسة بناء على خطوط خمتلفة من األدلة اجليولوجية
واجليوفيزيائية ،والسيما تلك املرتاكمة على مدى العقدين
األخريين.
ومجع اجليولوجيون بني أوروبا وآسيا يف قارة عمالقة
واحدة تسمى «أوراسيا» ،لتكون القارة «زيالنديا» اإلضافة
اجلديدة إىل القارات اجليولوجية الرمسية.

أول روبوت شرطي يباشر مهامه يف الصني

بدأ أول روبوت شرطي صيين أداء مهامه يف مقاطعة خنان الصينية ،وقد
أوكلت إليه مهمة مراقبة قاعة االنتظار يف حمطة السكك احلديد مبدينة
تشنغتشو.
ويتحرك الروبوت على عجالت ،وقد زود بأجهزة االستشعار اليت تعمل باللمس،
أما طوله فال يتجاوز قامة اإلنسان العادي ،وبوسعه أداء مهام الدورية بشكل
مستقل والتعرف على وجوه الناس ،ومسحها إلكرتونيا ،واإلجابة على أسئلة
يوجهها املسافرون إليه ،كما مبقدوره قياس درجة حرارة اجلو واإلنذار عن
خطر نشوب احلريق.
ويقوم الروبوت حاليا بأداء مناوبة اختبارية ،وخيطط لعمله وقت الليل حيث
تزدحم قاعة االنتظار مبحطة السكك احلديدية بالركاب.

قريبا ..حلم «السيارة الطائرة»
يتحول إىل حقيقة

بعد سنوات من العمل الشاق ،جنح فريق من الباحثني يف ابتكار
«سيارة طائرة» هجينة مبقعدين ،ومن املرجح أن تصبح حقيقة ،كما
افتتحت الشركة أخريا الطلبات املسبقة على السيارة.
وقام الباحثون بتصميم السيارة الطائرة « »Pal-Vوفق معايري
السالمة احلالية ،اليت حتددها اهليئات التنظيمية يف مجيع أحناء
العامل .وبعد التحقق من برنامج االختبارات الناجحة ملفهوم هذه
املركبات بني عامي  2009و ،2012بدأت الشركة بتصميمها
جتاريا .وقال ،روبرت دنغيمانس ،الرئيس التنفيذي لشركة
« :PAL-Vلقد اخرتنا تصميم السيارة الطائرة وفقا للوائح املعدلة،
والتقنيات القائمة ،اليت أثبتت وجودها وتوافقها مع األنظمة احلالية ،واختارت جملة  Maximمؤخرا ،شركة  PAL-Vلتكون صاحبة
وهذا األمر قد يشري إىل اقرتاب موعد تسليم املنتج األول ،لتصبح الفرصة األكرب يف تقديم السيارة الطائرة يف وقت قريب .وتتميز
السيارة املبتكرة واقعا وشيكا».
السيارة الطائرة بقدرتها على جتنب االختناقات املرورية وقطع
وقت
يف
اإلنتاج
قبل
ما
سلسلة
ببناء
وذكرت الشركة أنها ستبدأ
البحريات جوا ،مبا يف ذلك املضايق واألنهار وسالسل اجلبال.
PAL-VLiberty
أول
تصنيع
مرحلة
الحق من عام  ،2017وتليها
وقال ،مارك جينينغز بيتس ،نائب رئيس مبيعات الشركة يف أمريكا
للعمالء الرائدين .ومن املقرر تسليم النموذج «الربي اجلوي» املعتمد الشمالية« :لقد بدأنا مؤخرا جمموعة من احملادثات مع املشرتين،
حبلول نهاية عام .2018
ووقعنا عددا من العقود األولية وحصدنا الكثري من االهتمام ،وتشبه
تسري
نارية»
«دراجة
من
املقعدين
ذات
املركبة
وميكن أن تتحول
السيارة الطائرة على أرض الواقع السيارات الرياضية».
-4
مبحرك
مزودة
وهي
دقائق.
10
خالل
طائرة
إىل
على  3عجالت،
ويذكر أن السيارة الطائرة مصنوعة من ألياف الكربون والتيتانيوم
 ،cylinderوميكن أن تصل سرعتها إىل  112ميال يف الساعة ،واألملنيوم ،وستكون متوفرة بسعر  400ألف دوالر
جوا أو برا ،كما قد تصل إىل  60ميال يف الساعة خالل أقل من
 8ثوان.

طائرة من دون طيار تستطلع أعماق البحار
قام فريق من العلماء يف جامعة راتغار  Rutgerاألمريكية بتصميم طائرة
هجينة من دون طيار ،مبقدورها التحليق والغوص يف املاء والنزول إىل قعر
البحر.
وقد مسيت الطائرة « ،« Naviaterومت تزويدها بـ  8مراوح ،وبوسعها اإلحبار يف
أعماق البحر بسهولة والصعود إىل سطحه واإلقالع منه .وقد مت تصنيع الطائرة
من دون طيار يف إطار مسابقة «.« Shell Ocean Discovery XPRIZE
وترشح للدور النهائي من املسابقة ،خرباء من الواليات املتحدة وأملانيا وكندا
وغانا وغريها من الدول ،حيث سيقومون بدراسة قعر البحر يف منطقة خمصصة
هلذا الغرض ،وسيمنح الفريق الفائز يف املسابقة جائزة قدرها  4ماليني دوالر
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ويقول ال ح خافت الصوت بالفعل لبطل الع رور سنوات عدة شعرون بتأثري ت يهها االجتاه ال غاء املال
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ة
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ربو
 ،عندما تبدو هتك أخماخه سليم .
بضربة مر فيسور (دونالدي بطئ احلديث ،مل السابق
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د
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كزة
متلعث
ينث) أ
م مظاه
الضرب
بضربة يف الرأ يف الصدغ تفقده حد األطباء الس م اللسان
كالي  ،املعروف ر الفتور و الوه ات اليت
.
.
س
ن
أو طويلة – تبع ً تهز خمه ه َّزا د سرعة احلركة بعة الذي
بصوته اجلهوري و العجز
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املخ هو اجلهاز املسيطر على كل كيانك وكلما كان خمك يف
حالة جيدة كانت قدرتك على السيطرة على سلوكك اقوى  ،من
املفروض بعد انتهاء املواقف اليت تؤدي اىل توتر اعصابنا ان تعود
االعصاب اىل ما كانت عليه من ارختاء لكن هذا ال حيدث بل
تظل االعصاب متوترة و كلما حدث موقف جديد يضاف توتر اىل
القديم و هكذا  ..لذلك فنحن يف حاجة اىل اعادة االعصاب اىل
حالتها االوىل من االرختاء باتباع التدريبات التالية :
التدريب االول  :خصص ما ال يقل عن ربع ساعة يوميا قبل النوم
إلجراء تدريب االسرتخاء
استلق على ظهركاستمع اىل ما تيسر من القران الكريم بصوت احد املقرئنياحملببني اىل نفسك – او اىل موسيقى حاملة حمببة اىل نفسك –
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عصبي

ابدأ يف الرتكيز على عضالت و اجزاء وجهك  ..هل حاجباكمشدودان بتوتر ؟ اسرتخ  ..هل جتز على اسنانك؟ هل تعض شفتيك ؟
ان كان االمر كذلك فوجه االمر اىل عضالت وجهك بأن تسرتخي
تدرج بعد ذلك اىل ذراعيك ثم فخذيك ثم ساقيك حتى مشطيرجليك
تأكد من ان مجيع عضالتك قد صارت يف حالة اسرتخاءانتظم يف هذا التدريب و ستجد ان حالتك املزاجية العامة يفً
خاليا من التوتر العصيب اىل حد بعيد
حتسني مستمر و ستصبح
التدريب الثاني :
انتهز فرصة عدم ارتباطك بأعمال هامة و ابتعد عن البيئة اليتانت متواجد فيها .
يستحسن ان تبتعد حتى عن اسرتك و تتوجه اىل مكان بعيد غريً
فمثال اذا كانت من اهل املدن توجه اىل الريف و
مألوف لك ..
العكس صحيح
ان تغيري البيئة الطبيعية و االجتماعية معا ملدة يوم او يومني كفيلباستعادتك السرتخائك العصيب و النفسي شرط ان تنسى همومك
و مشاكلك و ال حتملها معك اىل البيئة اجلديدة اليت هربت إليها
لبعض الوقت

الوخز بسم النحل

تعرف على اضرار امللح
إن امللح هو مادة ال ميكن االستغناء عنها أبدا يف احلياة فجسم
االنسان البالغ حيوي – يف املتوسط – مئة غرام من امللح  ،يفقد
منها كل يوم بالبول و العرق من ( )30-20غراما  ،فيحتاج اىل
تعويض ما يفقده من امللح من الغذاء  ،وملا كان امللح يلعب دورا
أساسيا يف تركيز املاء يف األنسجة  ،وكان امللح قد نقص من
اجلسم فإن اضطرابات عديدة خطرية حتدث  ،و ال تزال إال
بتعويض املفقود من امللح لتأمني املاء الالزم لدوام احليوية يف
أجسامهم ...
أما أضرار امللح  ،فتبدو لنا عندما يأخذ اإلنسان بتناول كميات
كبرية منه  ،إذ تعجز الكلى عن التخلص من الفائض  ،و
خاصة يف ايام الشتاء  ،حيث يقل التعرق  ،وهنا يتجمع الفائض
من امللح يف االنسجة حامال معه السوائل مما يسبب األذى
خلاليا اجلسد .
وفضال عن ذلك فإن امللح يساعد على زيادة احلامض يف املعدة،
واملعروف ان قليال من هذا احلامض ضروري لتسهيل عملية
اهلضم  ،اال ان كثرته تسبب احلالة املعروفة حبموضة املعدة،
وهي حالة ال يستطيع اجلسم احتماهلا  ،كما أن امللح مثري قوي
ً
أيضا لألغشية الدقيقة
لألعصاب يف اخلاليا العصبية  ،ومثري
الرقيقة

دا ِو صداعك

حسب ما نشر موقع العالج
فقد انتشر يف اآلونة األخرية
طريقة العالج بلسع النحل
(الوخز بسم النحل) وهي
طريقة عالجية تعتمد على
التحفيز واألثر الذي يرتكه
سم النحل مبكوناته
الفريدة ،والعالج بسم
النحل أما أن يكون باللسع
املباشر بالنحلة أو على
شكل مكونات سم النحل
واملتوفر يف الصيدليات،
ويستخدم العالج بسم النحل
ألغراض عالجية كثرية
ومن بعض فوائد هذه
الطريقة العالجية ندونه يف
األسطر التالية:
احلمى
عالج
-1
الروماتيزمية وآالم املفاصل والعضالت الروماتيزمية وروماتيزم
العضالت والقلب.
 -2عالج بعض االلتهابات مثل التهابات األعصاب والتهابات
الورك والفخذي.
العصب
ِ
 -3عالج عرق النسا واآلالم الناجتة عن رفع األمحال الثقيلة
والنقرس.
 -4عالج األمراض اجللدية مثل الطفح الدمل ِ ومرض الذئبة
وعالج الصدفية.
 -5تقليل انتشار األمراض السرطانية اخلاصة باجلهاز اهلضمي.
 -6عالج بعض أمراض العيون مثل( :التهاب القزحية  -التهاب
اهلدب  -تقليل ضغط قاع العني).
اجلسم
ِ
 -7عالج تضخم الغدة الدرقية املصحوب جبحوظ العينني.
 -8عالج من يعانون من سيولة الدم.
 -9عالج مرض اإليدز وعالج املالريا.
 -10عالج تسمم احلمل واإلجهاض املتكرر.

بالزنجبيل

يقلل الزجنبيل من إنتاج مواد باجلسم مثرية لألمل
(بروستاجالندينات) .مبجرد اإلحساس يقدم نوبة «الصداع
النصفي» ضع ربع ملعقة من بودرة الزجنبيل يف كوب ماء
 ..و اشربه يساعد ذلك يف إحباط النوبة .
ً
ً
عموما اشرب زجنبيال  ..ويكون من
و لتسكني الصداع
األفضل مزجه بالبابونج و التيلية (أو أوراق الزيزفون ) حيث
حيتوي كالهما على مواد مساعدة على االسرتخاء مما
يفيد يف حاالت الصداع التوتري
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إعداد:
أرشد رؤوف قسام

مشوار صباحي

باقالء بالدهن الحر

مركز الغدير
الثقافي
مذكرات رجل نجفي

حزب الدمعة

مشوار صباحي

باقالء بالدهن الحر
يحرص اهل النجف في اول كل شهر عربي (هجري قمري) على
مجموعة مضامين منها اخراج الصدقة وكذلك صالة اول
الشهر وغيرها وكذلك من عاداتهم في كل اول الشهر ان
يكون افطارهم الصباحي عبارة عن بياضات.

والبياضات هي القيمر العراقي االصيل واجلنب احمللي وألن لون
هذه املشتقات من احلليب االبيض الناصع تسمى بياضات طبعا هذا
يكون عدا شهر رمضان املبارك ألن الناس صيام يف هذا يكون
عدا شهر رمضان املبارك ألن الناس صيام يف هذا الشهر ولكن قد
تكون البياضات هذه حاضرة عند اول اسحار يف الشهر الكريم
وذلك يوم العيد السعيد ..وعلى ذكر االفطار الصباحي فإن اهل
النجف والكسبة منهم بالذات حيرص يوميا على جلب االفطار
الصباحي للعائلة طازجا يوميا فاحلليب والقيمر واجلنب واخلبز
والصمون احلار املفارقة انهم غالبا ما يكون افطارهم خارج املنزل
يعد وجبة مهمة لكل انسان خصوصا
ومبا ان االفطار الصباحي ّ
من يقوم جبهد عضلي يف ساعات العمل الذي حيتاج اىل افطار
قوي ويعترب اهل النجف فرتة االفطار مبثابة املشوار الصباحي املهم
فرتاهم يتوجهون اىل حمالت بيع الكباب او يتزامحون حول منقلة
احلميس (معالك تكه) او يسميها البعض (فشافيش) وقسم منهم
من كان يأكل (الكبة) او باقالء بالدهن احلر.
يعد من االكالت النجفية
وهذه االخرية (الباقالء بالدهن احلر) ّ
احملببة وان كانت احللة وبغداد ايضا تشتهر بها ايضا اال ان
الطريقة النجفية تكاد تكون متميزة حيث ان حبوب الباقالء
تكون مقشرة جيدا ومطهية بصورة جيدة (مستوية) واخلبز يقطع
ويوضع يف قدر ماء الباقالء (تشريب الباقالء) حتى ينقع جيدا
واالفضل يستعمل اخلبز بعدما يبيت من الليل اي غري طازج حتى
ال يعجن يف املاء الساخن وهذه خربة وسر مهنة بائع باقالء بالدهن
احلر.
لقد قمت مبشوار صباحي جنفي يف اح��دى املطاعم ال�تي تقدم
الباقالء بالدهن احلر استقبلين صاحب احملل وهو مبتسم مرحبا
بي ،جلست على احدى الطاوالت اليت صفت الكراسي بصورة
متقابلة فنزلت اوال ما يسمى (ب��امل��داراة) وهو عبارة عن كاسة
حتوي على الطرشي واناء فيه بصل ورارنج واخر فيه خملل فلفل
ح��ار مع الزيتون اضافة اىل ما ملئت الطاولة بقناني احلامض
وشراب الرمان وكذلك صحون حتوي على البهارات وهي البطنج
والزعرت والفلفل االسود.
ثم بعدها قدموا لي صحن (الثريد من اخلبز بالدهن احلر والبيض
املقلي بالدهن احلر ايضا) حقيقة كان شكل الصحن مجيال
وطعمه طيبا لدرجة اني مسحت الصحن مسحا.
وم��ا اث��ار انتباهي وج��ود ع��دد من االطباء والصيدالنيني وكنت
اعرف احدهم بعد السالم والتحية سألته اال يعترب هذا الصحن
مؤثر على صحة االوردة والشرايني وانتم غالبا ما تنصحون باالبتعاد
عن الدهون فاجابين بكل ثقة ال بالعكس هذه وجبة جيدة حيث
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الربوتني هذا الزيوت (دهن حر) حيوانية تعترب
جيدة وفيها الكولسرتول نافع وكذلك البيض
فلم اقتنع باجلواب ولكين ابتسمت وقلت يف
نفسي انتم معاشر االطباء على مرامكم االمور
تسوقونها كيف ما شئتم وما شاء اهلل وسائل
االتصال هذه االيام تعج بالنصائح الطبية وكل
واحدة تناقض االخرى..
ومن مالحظاتي االخرى شاهدت طلبة وافراد
من القوات االمنية والشرطة وكذلك موظفني
الظاهر انهم امجعوا على رأي واحد يف العالقة
مع (الباقالء بالدهن احلر) وكذلك من املظاهر
اليت جلبت اهتمامي هي صور ولوحات لصاحب
املطعم وهو يف جبهات القتال يدعم الوحدات
املقاتلة م��ن اجليش واحل��ش��د الشعيب تقدمت
دفعت احلساب اوال ثم سألته هل انت صاحب
املطعم قال نعم انا السيد حسني االشبال وأنا يف
هذه املهنة منذ اكثر من ثالثني سنة واحلمد هلل
احاول ان اقدم مادة لذيذة ونظيفة.
فقلت له ما قصة هذه الصور واملساهمات فقال
انا اول ما صدرت الفتوى املباركة يف اجلهاد
الكفائي من املرجعية الرشيدة هرعت للتطوع
وساهمت م��ع م��واك��ب اس��ن��اد ال��ق��وات االمنية
واحلشد الشعيب وقد خصصت جزء من ارباح
املطعم لدعم املعركة وقد قمت بتقديم وجبات
طازجة يف ارض املعركة فحملت مجيع املعدات
معي اىل سوح القتال خدمة للمقاتلني االبطال.
ودعته ثم اخذت احتسي الشاي يف ذلك النهار
اجلميل.

الربوتني هذا الزيوت (دهن حر) حيوانية تعترب

الشريف
النجف
جيدة وفيها أنا
وكذلك البيض
الكولسرتول نافع

فلم اقتنع باجلواب ولكين ابتسمت وقلت يف
نفسي انتم معاشر االطباء على مرامكم االمور
ي    
الشريف وذا عطائ 
النجف
أنا
ُ
شئتم وما ُ
وسائل
شاء اهلل
تسوقونها كيف ما
العصور ُ إلى لقائي
تدافعت
االتصال هذه االيام تعج بالنصائح الطبية وكل
واحدة تناقض االخرى..
طرقات    
ٍ
ُم
تأهبت احلكايا
ْ
وافراد
ومن مالحظاتي االخرى شاهدت
تي ومدى حيائي
لتروي
طلبة عفّ
من القوات االمنية والشرطة وكذلك موظفني
ٍ
علي
ـزو َد من
ولي وطـ
واحد ٌ
ـنيفتـ ّ
العالقة
الظاهر انهم امجعوا على رأي
ـوع الفداء
ـأدرك أنـ
مع (الباقالء بالدهن احلر) فـ
ـه طـ ُ
املظاهر
وكذلك من
ـهلصاحب
ولوحات
اليت جلبت اهتمامي هي
ي    
لله ميض 
صور أنـ
وأدرك
الوحدات
يدعم
القتال
املطعم وهو يف جبهات
على رغم اجملــازر والدماء
املقاتلة م��ن اجليش واحل��ش��د الشعيب تقدمت
طأطأت رأسي للرزاي ا    
فما
سألته هل انتُ صاحب
دفعت احلساب اوال ثم
َ
وأنا يفالعدا يوماً عزائي
شهِ د
وما
املطعم قال نعم انا السيد حسني االشبال
الشهي ِ
عرسواحلمد هلل
ثالثني سنة
هذه املهنة منذ اكثر من
د إذا جت ّلى    
سوى
ـوع األنبياء
احاول ان اقدم مادة لذيذة ونظيفةُ .
بذلت له دمـ َ
فقلت له ما قصة هذه الصور واملساهمات فقال
أكابد اجل ّلى عليه    
وصرت
انا اول ما صدرت الفتوى ُ
املباركة يف ُ اجلهاد
للتطوع ليمنحني بقائي
ضحى
فقد
الكفائي من املرجعية الرشيدة هرعت
ضحى��وات االمنية
س��ن��اد ال��ق
وساهمت م��ع م��واك��ب ا
ليمنحني سالم اً    
وقد
ارباح
من
جزء
خصصت
واحلشد الشعيب وقد
ـون به حياة األبرياء
أصـ َ
املطعم لدعم املعركة وقد قمت بتقديم وجبات
وأرسم شوطي
اآلتي مصيرا ً
ُ
املعدات
فحملت مجيع
طازجة يف ارض املعركة
عزمه بالكبرياء
د
تفر
ُ
االبطال.
معي اىل سوح القتال خدمة للمقاتلني ّ
ودعته ثم اخذت احتسي الشاي يف ذلك النهار
شعر :حيدر مشران الكعيب
اجلميل.
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مذكرات رجل نجفي

حزب الدمعة
في هذا العدد سنعرض عليكم قراءنا االعزاء مذكرات رجل نجفي يتحدث
فيها عن ذكريات مدينة واهلها في احداث عاصرها وسأنقلها اليكم كما
هي:

عبد الرسول الحكاك
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اني عبد الرسول محود حسن احلكاك من
عشائر ال��زرف��ات وم��ن مواليد  1905مدينة
النجف االشرف طرف املشراق يف سنة 1942
قمت بتأسيس ح��زب وط�ني وق��وم��ي يناصر
الضعفاء من ابناء شعبنا ومعي بعض املتنفذين
امسه (حزب الدمعة) واستمرينا ملدة طويلة.
وعلى اث��ر ذل��ك ق��ام بعض املشاغبني ضدنا
وطالبوا السلطة باعتقالنا ويف يوم من االيام
وانا كنت يف بغداد الشغال خاصة لي مسعت
هناك ان اعضاء ح��زب الدمعة اعتقلوا يف
ال��ن��ج��ف وف���ور مس��اع��ي ب��اخل�بر ت��وج��ه��ت اىل
النجف ف���ورا ع�بر ط��ري��ق ك��رب�لاء وعندما
وصلت اىل ك��رب�لاء ذهبت اىل االخ���وة من
اعضاء حزب الدمعة يف كربالء فأكدوا
لي اخلرب وقالوا لي ال تذهب اىل النجف ألنهم
ينتظرون قدومك حتى يعتقلوك ولكن قلت
هلم هذا غري صحيح ألنه يعترب خيانة جلميع
احلزب وفعال استأجرت سيارة خاصة للنجف
وعندي فكرة يف بالي فعندما وصلت النجف
نزلت يف املقربة وبعثت شخص اىل ابن اخيت
وهو احل��اج عبد الكريم ابن احل��اج صاحل

احلكاك وقلت له اج��ر لي سيارة اىل ابو
صخري واجلب معك هادي عنبوري وهو اخي
املخلص وم��ع��ي يف احل���زب وك��ذل��ك ه��ادي
م��ط��رود اجل��ع��ب��اوي ول��ك��ن ج���اءت السيارة
ومل يكن فيها غري السائق عبد الكريم
احل��ك��اك فسألته ع��ن ال��ب��اق�ين ف��ق��ال لقد
سجنتهم احلكومة!! فتوجهت اىل ابو صخري
وبالتحديد اريد االتصال واالستفسار من احد
اقطاب احل��زب الكبار هناك وه��و (هاتف
الغضبان) وعند وصولي اىل ابو صخري فورا
دخلت منزل هاتف الغضبان وجلست عنده
وبلغين مبا جرى وقال لي يريدون حضورك
باملركز فقلت ل��ه حسنا ان��ا س��أذه��ب اىل
هناك فعال نزلت من ابو صخري اىل النجف
وتوجهت اىل املركز ثم دخلت على املدير
وكان اسم املدير (حممد العبيدي) فسألين
انت جنابك عبد الرسول احلكاك فقلت له
نعم ،فقال لي اسرتيح اجلس وعندما جلست
قال لي باحلرف الواحد انت شجاع وجرئ
حيث جئت بنفسك للمركز دون ان نالحقك
او نلقي القبض عليك فارحتنا كثريا لذلك
تستحق املساعدة مين فاذهب االن اىل بيتك
واحضر اىل هنا غدا حتى اخذ افادتك.
عندها ذهبت للمنزل وعدت يف اليوم التالي
اىل املركز ،فأخذوا افادتي وحققوا معي
وبقيت حتى اخر الليل مع مجاعيت ثم جاءوا
بسيارات يف اليوم التالي ونقلونا اىل كربالء

وهناك مكثنا ثالثة ايام وبعد سؤال وجواب
اركبونا بعدها يف القطار املتوجه اىل البصرة
عندها نقلونا اىل معتقل العمارة وكانت
الفرتة اليت بقيناها يف معتقل العمارة اكثر
من سنة وكان من مجلة املعتقلني معنا وهم
زمالئنا يف املعتقل من املشايخ السيد كاطع
العوادي والشيخ س��وادي احلسون شيخ نيب
عارض يف السماوة وعلي احلسان ومظهر بيك
الشاوي واكرم بيك الربيعي وامحد السوس
متصرف لواء الديوانية والسيد صاحل حبر
ال��ع��ل��وم ال��ش��اع��ر ال��ك��ب�ير وع��ب��اس كاشف
الغطاء والسيد عبد الرزاق احلسين الكاتب
امل��ؤرخ الكبري ومن احملامني كان االستاذ
فائق السامرائي ومجال املغين وداود السعدي

ومن ال��وزراء كان معنا مثال الوزير صديق
شنشل.
ب��ع��د ث�لاث��ة اي���ام م��ن ن��زول��ن��ا املعتقل ج���اءوا
مب��ج��م��وع��ة اي��ض��ا م��ن ال��ن��ج��ف وه���م رشيد
احلكاك وكذلك عيسى ورشيد اهلودلي
وحسني كله وجواد جمهول وعبيدة ابو ذراع
وجماميع اخرى جاءوا بها الحقا وكان منهم
ك��اظ��م احل���اج حسني الظاهر واخ��ي��ه عبد
الواحد وكذلك عيدان احل��اج سعد راضي
وك��ان��وا ايضا م��ن اه��ال��ي النجف االش��رف
وبالتحديد من سكنة طرف املشراق...

أخذوا افاديت يف
املركز وحققوا معي
وبقيت حتى اخر الليل
مع جامعتي ثم جاءوا
بسيارات يف اليوم
التايل ونقلونا اىل
كربالء وهناك مكثنا
ثالثة ايام..
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أندية ثقافية بنكهة الفرات

مركز الغدير الثقايف

من املؤسسات واملراكز الثقافية اليت تزدان بها مدينة النجف االشرف اليوم هو مركز الغدير الثقايف
التابع لقناة الغدير الفضائية ،وقد دعاني االستاذ الشاعر ضرغام الربقعاوي وهو مدير املركز ألمسية
ثقافية خصصت لقراءات شعرية يف ذكر والدة السيدة فاطمة الزهراء عليها السالم وقد قرأ جمموعة
من الشعراء امجل القصائد بهذه املناسبة العطرة ،حيث تطرق الشعراء لفضائل سيدة النساء بنت
الرسول االكرم وزوجة االمام أمري املؤمنني علي «عليه السالم» كما ذكر الشعراء األم العراقية اليت
اختذت من الزهراء «عليها السالم» نرباسا واسوة يف الصرب واجلهاد والعفة والشرف والنبل والدفاع عن
املقدسات والثوابت.
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تصوير
عقيل الحلو
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حمود الرصاف

من اقوال اإلمام أمري املؤمنني عليه السالم:
ـ قال عليه السالم  :اتقوا ظنون المؤمنين فإن اهلل تعالى جعل الحق على
ألسنتهم
 وقال عليه السالم  :ال يصدق إيمان عبد حتى يكون بما في يد اهلل أوثقمنه بما في يده
ـ وقال عليه السالم :ماكل مفتون يعاتب
ـ قال عليه السالم :تذل األمور للمقادير حتى يكون الحتف في التدبير
ـ وقال عليه السالم :من جرى في عنان أمله عثر بأجله
ـ وقال عليه السالم :أقيلوا ذوي المروءات عثراتهم فما يعثر منهم عاثر إال
ويد اهلل بيده يرفعه .
ـ وقال عليه السالم :قرنت الهيبة بالخيبة  ،والحياء بالحرمان  .والفرصة
تمر مر السحاب فانتهزوا فرص الخير
ـ وقال عليه السالم :من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه
وقال عليه السالم :يا ابن آدم إذا رأيت ربك سبحانه يتابع عليك نعمه
وأنت تعصيه فاحذره
 وقال عليه السالم :ما أضمر أحد شيئا إال ظهر في فلتات لسانه وصفحاتوجهه

تحمل عضة جناها

كان لرجل امراة هلا ضرة
فعمدت الضرة اىل حتضري
قدحني متشابهني فجعلت يف
احداهما سويقا واالخر مسا
ووضعت قدح السويق عند
راسها والقدح املسموم عند راس
ضرتها لتشربه
لكن الضرة فطنت لذلك
فلما نامت حولت املسموم اليها
وقربت قدح السويق اليها فلما
استيقظت اخذت قدح السم
على انه السويق فشربته فماتت
فقيل :حتمل عضة جناها
والعضة واحدة العضاة وهي
االشجار ذوات الشوك يعين
شجرة حتمل مثرتها
عضة :مؤنث عض وهو الشرير
اخلبيث
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أورانوس

أكثر الكواكب غرابة
يف مجموعتنا الشمسية

الكوكب العمالق املليء بالغازات السامة ..يبلغ حجم كوكب أورانوس حنو  60ضعفا
من حجم كوكب األرض
ً
ً
حييط بكوكب أورانوس  26قمرا صغريا،ـ وبضعة حلقات باهتة اللون،ـ باإلضافة إىل جمال
مغناطيسي ضعيف،ـ ويبدو الكوكب وكأنه مقلوب على جانبه .ومييل كل كوكب
ميال طفيفا عندما يدور حول نفسه،ـ وهو ما ينتج عنه فصول السنة املختلفة،ـ لكن
على عكس بقية كواكب اجملموعة
الشمسية،ـ يدور أورانوس على حمور
يشري مباشرة إىل اجتاه الشمس
يبعد عن الشمس بنحو ثالثة مليارات
كيلومرت،ـ أي حوالي  20مرة ضعف
املسافة بني الشمس واألرض .ومعنى
ذلك أن أي سفينة فضاء ستستغرق
 15عاما لتصل إليه.
وألن ضوء الشمس ضعيف جداً
على بعد تلك املسافة،ـ فإن املركبة
الفضائية حتتاج -باإلضافة إىل ألواح
الطاقة الشمسية -إىل مفاعل نووي
لتوليد الطاقة،ـ وهو ما ال يسهل بناؤه
وتشغيله.

من سب عليا..
روي ان عبد اهلل بن العباس بن عبد املطلب
وهو من شيعة علي(عليه السالم) وأصحابهوخواصه -مر مبكة بعدما كف بصره
بضفة زمزم وإذا بقوم من أهل الشام يسبون
عليا (عليه السالم) فوقف عليهم فقال:
أيكم الساب هلل؟
قالوا :سبحان اهلل ما فينا أحد سب اهلل؟
قال :فأيكم الساب رسول اهلل (صلى اهلل
عليه وآله وسلم)؟
قالوا :سبحان اهلل ما فينا أحد يسب رسول
اهلل (صلى اهلل عليه وآله وسلم).
قال :فأيكم الساب علي بن أبي طالب
(عليه السالم)؟
قالوا :أما هذا فقد كان  .قال  :فأشهد
على رسول اهلل (صلى اهلل عليه وآله وسلم)

مسعته يقول :من سب عليا فقد سبين ،ومن
سبين فقد سب اهلل  ،ومن سب اهلل أكبه
اهلل على منخريه يف نار جهنم ثم توىل عنهم
فقال البنه :يا بين كيف تراهم فقال له
ابنه:
نظروا إليك باعـــني حمـــــمرة
نظر التيوس إىل شفار اجلازر
فقال البنه  :زدني  .فقال :
خزر العيون نواكص أبصارهم
نظر الذليل إىل العزيز القاهـر
فقال له  :زدني .
فقال  :ليس عندي زيادة .
فقال عبد اهلل:
أحياؤهم عار على أمواتــــــــهم
وامليتون مســبة للــــــــــــغابر

الصديق
أي األصحاب أفضل؟
يب األكرم حممد صلى اهلل عليه وآلهّ :
ــ قيل للن ّ
قال :إذا ذكرت أعانك ،وإذا نسيت ّ
ذكرك.
ــ وقال أمري املؤمنني علي عليه السالم :يف غرر حكمه :خري اإلخوان:
أقلّهم مصانعة يف النصيحة  ،من ع ّنفك يف طاعة اهلل سبحانه ،من
واساك ،وخري منه من كفاك ،من إذا احتجت إليه كفاك ،وإذا
احتاج إليك أعفاك ،من واساك خبريه ،وخري منه من أغناك عن
غريه ،من كانت يف اهلل مودّته ،ومن مل تكن على الدنيا اُخ ّوته،
حتب البقاء بعده ،من سارع إىل اخلري وجذبك
من إذا فقدته مل ّ
رب وأعانك عليه ،من دعاك إىل صدق املقال بصدق
إليه وأمرك بال ّ
مقاله ،وندبك إىل أفضل األعمال حبسن أعماله ،من أعانك على
هدى
ّ
طاعة اهلل
وصدك عن معاصيه وأمرك برضاه ،من د ّلك على ً
وصدك عن ا ّتباع اهلوى ،املساعد على أعمال اآلخرة،
ّ
تقى
وأكسبك ً
ً
من أعان على املكارم ،من مل يكن على اخ ّوته مستقصيا ،من
كثر إغضابه لك يف ّ
احلق ،من ال حيوج إخوانه إىل سواه ،من أهدى
إليكم عيوبكم.

السدائـــم

وية هائلة سحابية
رة عن أجرام سما
عبا
اليين  ,لكننا ال نرى
شكل يقدر عددها بالم
ال
لمجردة  ,وذلك ألن
لقليل منها بالعين ا
إال ا
اآلخر سابح في
ها معتم والبعض
بعض
دائم المضيئة تستمد
ضاء السحيق  ,والس
الف
جوم التـــــي تتخللها
ها من إشعاعات الن
نور
ص الضوء ثم تعيد
رات في السدائم تمت
 ,فالذ
شعاعه مرة أخرى.
إ
ائلة تصل إلى بضع
ر السدائم بسرعة ه
تدو
في الثانية في شبه
ت من الكيلومترات
مئا
ك فإن أي نقطة في
كة متماسكة  ,ومع ذل
حر
ماليين من السنين
يم تحتاج إلى بضعة
السد
ركزه ,ويرجع ذلك
دورة كاملة حول م
لتتم
م ,والسدائم هي مكان
الحجم الهائل للسد ي
إلى
ميالد النجوم.
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فائق الشمري

يف ذل��ك الي��وم الرج�بي ،طفق��ت املالئكة خيفقن بأجنحتهن صافات بني األرض والس��ماء ،ب�ين مهللة ومكربة،
ستبش � َرة ،يف قط��ب األرض ،وب�ين الرك��ن واملق��ام ،س��تولد نقط��ة الب��اء ،ببس��م اهلل ..ولد علة
ضاحك � ٌة ُّم ِ
مس � ِف َر ٌة ِ
اإلجياد ..ولد املرتضى ..باب اهلل الذي منه يؤتى..
ت� ّ
�ول خ�ير م��ن يف األرض تربيت��ه والعناية به ،جاعال مهده قرب فراش��ه ،يطهّره أثناء غس��له ،وحيرك مهده عند
ويضمه إىل صدره ،وكان ميضغ الش��يء ث��م يلقمه إياه ،حتى مسا ومنا آية كربى،
نوم��ه ،ويناغي��ه يف يقظت��ه،
ّ
ُ
َ
يل أ َث َر أ ِّمهِ ..فريفع له من إخالقه علما ،ويأمره باإلقتداء به ،فما وجد له كذبة يف
يتبع خري الورىِّ ،ات َبا َع ا ْل َف ِص ِ
قول ،وال خطلة يف فعل ..ذاك اليوم مل يكن يف اإلس�لام س��واهما وخدجية ،يرى نور الوحي ،ويش��م عرف النبوة،
((ه َذا َّ
الش � ْي َط ُ
ويس��مع رنة الش��يطان حني نزول األمني ،وحني تس��اءل عن تلك الرنة ،أجابه آخر الرس��لَ :
ان َق ْد
س ِم ْن ِع َبا َد ِت ِه إِ َّن َ
ك َل َو ِزي ٌر َوإِ َّن َ
ِن َ
س ُع َو َت َرى َما أَ َرى إِ َّل أَ َّن َ
ب َو َلك َّ
ي)).
ك َت ْس َم ُع َما أَ ْ َ
أَ ِي َ
ك َل َع َلى َخ ْ ٍ
ك َل ْس َت ِب َن ِ
ٍّ
ه��و زوج البت��ول أب��و احلس��نني ،أب��و ت��راب أم�ير املؤمنني ،ه��و املرتضى ،الك��رار ،حيدرة ،النب��أ العظيم ،ه��و العروة
الوثقى ،ومصباح الدجى ،غيث الورى ،هو الضرغام ،ليث الغاب ،ابن عم املصطفى طه األمني.
زهد يف الدنيا ،فما أعجبه من اللباس غري اخلش��ن ،ومن الطعام اجلش��ب ..أكتفى منها بطمريه ،ومن طعامه
بقرصي��ه ..وم��ا مج��ع ل��ه يف مائ��دة إدامني ،وما كانا س��وى اخلل أو امللح ..فش��ارك الفقراء ش��ظف العيش ،على
ني َو َ
أن باحلجاز أو اليمامة جائع ..ويقول(( :أَأَ ْق َن ُع ِم ْن َن ْف ِس��ي ِب َأ ْن ُي َق َ
ال أُ َش��ا ِر َ
ري الُْ ْؤ ِم ِن َ
فرض ّ
ُم ِف َم َكا ِر ِه
كه ْ
ال أَ ِم ُ
ُ
َ
ْ
ُ
َ
ُ
ً
ُ
َّه ِر ،أَ ْو أك َ
الد ْ
ش)).
ون أ ْس َوة ل ْم ِف ُجشو َب ِة ال َع ْي ِ
ش � ّرع الفصاح��ة ،وأنش��أ البي��ان ،ومن��ه ظه��ر مكنونهما ،حت��ى أعجز عيون البالغ��ة يوم قال (( :كف��ى بي عزا أن
أكون لك عبدا ،وكفى بي فخرا أن تكون لي ربا ،أنت كما أحب فاجعلين كما حتب) ..وأيتم جواهر احلكمة
بقول��ه (( :قيم��ة كل ام��رئ ما حيس��نه ،وم��ا هلك امرؤ عرف ق��دره ،واملرء خمبوء حتت لس��انه)) ..وقطع األنام
عن اللحاق به بفن القول حني قال(( :امنن على من شئت تكن أمريه ،واحتج إىل من شئت تكن أسريه ،واستغن
عمن شئت تكن نظريه )) ..وحسبك نهج البالغة للمزيد.
فر قط  ،وال ارتاع من كتيبة ،كرار غري فرار ..وكفى
أما الش��جاعة فال منازع له فيها ،وهو الش��جاع الذي ما َّ
يف ذل��ك مبيت��ه عل��ى الف��راش ليل��ة الغار ،ال خائفا وال وجال ،وقى ابن عمه بنفس��ه ،وف��داه مبهجته ..ويوم نادى
م��ن الينط��ق ع��ن اهلوى عند إجتماع األحزاب(( :برز اإلميان ك ّله إىل الش��رك ك ّله)) ،كانت ضربته إلبن عبد
و ّد ((تعدل عبادة الثقلني.))..
في��ا أم�ير القل��وب أنق��ول فيك قول أبن أبي احلديد(( :ما أقول يف رجل أق��ر له أعداؤه و خصومه بالفضل ،و مل
ميكن جحد مناقبه و ال كتمان فضائله ،فقد علمت أنه استوىل بنو امية على سلطان اإلسالم يف شرق األرض
و غربه��ا ،و اجته��دوا ب��كل حيل��ة عل��ى إطف��اء ن��وره ،و التحريض علي��ه ووضع املعاي��ب و املثالب ل��ه ،و لعنوه على
مجي��ع املناب��ر ،و توع��دوا مادحيه ،بل حبس��وهم و قتلوهم ،و منعوا م��ن رواية حديث يتضمن له فضيلة ،أو يرفع
له ذكرا ،حظروا أن يس��مى أحد بامسه ،فما زاده ذلك إال رفعة و مسوا ،و كان كاملس��ك كلما س�تر انتش��ر
عرف��ه ،و كلم��ا كت��م تض��وع نش��ره ،و كالش��مس ال تس�تر بالراح ،و كض��وء النهار إن حجبت عن��ه عني واحدة
أدركته عيون كثرية)).
أم نكتفي بالقول أنك منتهى كل فضيلة وكفى ..فطوبى ملن آمن بك ،وصدّق بواليتك.
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كما

ل ادلين وتمام ا
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