املؤمننيA

ري
حني يقرأ أم ُ
الحدث التاريخي

صناعتنا ...والدة متأخرة
بعد مرور أكثر من عقد ونصف على وأد الصناعة يف بلدنا العزيز واإلغالق شبه
التام ملعامل الصناعة والشركات اإلنتاجية العراقية بسبب وفرة املنتوج األجنيب
ورخصه يف األسواق احمللية مما سبب عزوف املواطنني ومؤسسات الدولة عن
البضائع الوطنية ،هذا اإلجراء أدى اىل تعطيل املنشآت احليوية بكافة أشكاهلا
ً
فضال عن تسريح موظفي القطاع اخلاص الذي
الغذائية والصناعية والعسكرية...
تهالك هو اآلخر يف اآلونة األخرية.
وبعد ليلة وضحاها ولدت صحوة مفاجئة عند أبناء الشعب العراقي لدعم املنتوج
الوطين بكافة أشكاله وقد تعالت األصوات من شرائح اجملتمع عرب مواقع
التواصل اإلجتماعي بدعم املنتوج الوطين وخالل فرتة وجيزة ُملئت األسواق
باملنتوجات الغذائية وبعض الصناعات اخلفيفة اليت تسد حاجة العائلة العراقية
اضافة اىل املنتوجات الزراعية اليت شهدت وفرة غري مسبوقة خالل الفرتة املاضية.
كما ال بد من االشارة إىل نقطة مهمة بهذا اخلصوص وهي املنتج احمللي ،فعلى
ً
حمليا أن تهتم بنوع املنتج وأن ترتقي بصناعتها وتطويرها
املنشآت واملعامل املنتجة
لتنافس املنتج األجنيب حتى ال تعطي ذريعة اىل التجار واملواطنني باحلياد عن املنتوج
الوطين إىل غريه األجنيب.
وهذه الصحوة وان كانت متأخرة بعض الشيء إال أنها بداية طيبة لتحريك العجلة
االقتصادية يف البلد الذي يشهد نسبة عالية من البطالة بني الشباب وأصحاب
اإلختصاص ،ولعل هذه النهضة تأتي باخلري على أبناء هذا الشعب وعلى القطاع
اخلاص من املعامل والشركات أن تستوعب هذه الشرحية اليت عانت األمرين
يف السنوات املاضية ،وخري شاهد ما تقدمه العتبات املقدسة من افتتاح املشاريع
االستثمارية والصناعية اليت استوعبت االف الشباب واأليدي العاملة وقد ملسنا
ذلك يف القفزة اليت شهدتها العتبة العلوية املقدسة يف استحداث اقسام ومشاريع
إستثمارية كقسم التربيد وامليكانيك وقسم النجارة ومشروع مزرعة فدك اليت
بدأت تعطي منتوجاتها اىل األسواق احمللية وجبهود ذاتية استطاعت العتبة العلوية
املقدسة خالل فرتة وجيزة أن تستقطب املئات من الشباب وتزجهم يف مهن لكسب
الرزق احلالل من خالل فتح دورات هلذه الفئات وتعليمهم بعض املهن ليستطيعوا
مقارعة احلياة وصعوبة املعيشة لينعموا حبيا ٍة اقتصادية جيدة تغنيهم يف شؤون
حياتهم.
هيأة التحرير

الدستور العلوي

للمدراء واملسؤولني يف الدوائر واملؤسسات

 -1أشعِر قلبك الرمحة ملن صرت مسؤوال عليهم ،والطف بهم وارمحهُم فهم من أمانات
اهلل لديك.
 -2أعطهم من عف ِوك وصفحك مثل ما حتب أن يعطيك اهلل من عفوه وصفحه ،فإن
كنت فوقهم فاهلل فوقك.
ً
ّ
 -3ال يكون� ّ�ن احملس��ن واملس��يء عن��دك س��واء ،ف��إن يف ذل��ك تزهي��دا أله��ل اإلحس��ان يف
اإلحسان ،وتدريبا ألهل اإلساءة على اإلساءة.
إما أ ٌخ
 -4اس��تعمل الرفق واإلحس��ان إليهم مهما كانت انتماءاتهم ،فإن الناس صنفان ّ
ري لك يف اخللق.
لك يف الدين ،أو نظ ٌ
انص��ف الن��اس من نفس��ك ومن املقربني إليك ،فإن��ك إن مل تفعل تكن ظاملا ،ومن
ِ -5
ظلم عباد اهلل كان اهلل خصمه.
واش ،فإنه يغشك وإن تش ّبه بالناصحني.
 -6ال تعجلن إىل تصديق ٍ
ورب
 -7ال تفرح��ن بعقوب��ة أصدرته��ا ،فإذا اس��تحقها أحده��م فلتكن على ق��در اجلنايةّ ،
خمطئ مقدار عقوبته إعالمه بذنبه.
ٍ
 -8ال تندمن على عف ٍو أهديته ،وإن كانت الندامة على العفو أفضل وأيسر من الندامة
على العقوبة.
 -9اجع��ل ل��ذوي احلاج��ات منك قس��ما تفرغ هلم فيه ش��خصك ،وجتلس هلم جملس��ا
عاما فتتواضع فيه هلل الذي خلقك بعيداً عن موظفيك ،حتى يكلمك متكلمهم غري
مرتدد وال خائف.

 -10اعل��م أن أكث��ر حاج��ات الناس إليك مم��ا ال مؤونة فيه عليك ،فغالبها أحد
أمرين :شكاة مظلمة ،أو طلب إنصاف يف معاملة.
اقض ما متكنت منها يوم ورودها عليك وإن استقلها مساعدوك.
ِ -11
ّ
لغد ،فإن لكل يوم ما فيه.
 -12ال
تؤخرن عمل اليوم ٍ
 -13ال تطولن احتجابك عن مرؤوسيك؛ ألنه يقطع علمك بأمورهم.
 -14إي��اك وامل� َّ�ن عل��ى مرؤوس��يك بإحس��انك ،أو تعده��م فتخل��ف ،ف��إن امل� ّ�ن يبط��ل اإلحس��ان،
واخللف يوجب املقت عن اهلل والناس.
 -15اجع��ل ل��كل واح��د منه��م عم�لا تأخذه به ،فإنه أج��در أال ي ّتكل بعضهم عل��ى بعض يف قضاء
ما أردته منهم.
 -16إي��اك والعجل��ة باألم��ور قب��ل أوانها ،أو التهاون فيه��ا عند إمكانها ،فض��ع كل أم ٍر موضعه،
وأوقعه موقعه.
تصمم وال تأمر حني الغضبّ ،
وأخر العقوبة حتى يسكن غضبك فتملك االختيار.
 -17ال ّ
 -18أفضل آل ٍة حتملك إىل الرئاسة «سعة الصدر»
ومن ال يوافق��ك فيما يصدر منك مما
 -19ليك��ن أق��رب مستش��اريك أقوهل��م مب ّر احلق لكَ ،
كره اهلل ألوليائه.
 -20اعلم ّ
أن أفضل من شاورت هو صاحب التجارب.
 -21ش ّر املسؤولني من خيافه الربيء.
 -22ال تقبل��ن يف اس��تعمال املتقدم�ين للوظيف��ة وس��اطة إال وس��اطة الكف��اءة واألمان��ة ،إذ أن
الوظيفة يف اجملتمع أمانة هلل يف عنقك.
* النصوص املذكورة يف هذا الدستور أخذت بتصرف من العهد الذي بعثه أمري املؤمنني
(علي��ه الس�لام) إىل مال��ك األش�تر رض��وان اهلل عليه ح�ين ّ
وله على مص��ر ،وغريه من
الكالم الوارد عن أهل البيت (عليهم السالم).
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املرفأ
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ّ
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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اعداد:
األمني العام للعتبة العلوية املقدسة
يتفقد األعمال امليدانية لقسم التربيد وامليكانيك
حرفيو العتبة العلوية يصنعون خالطا للمواد األولية
الداخلة يف صناعة املنظفات دعما لإلنتاج املحلي
قسم الورش يفتح باب االستثمار يف اعمال الحدادة

مواصلة األعمال يف مشروع (املدرسة األساسية)
دار أبي طالب للطباعة :دخول جهاز تقني متطور قيد العمل

شعبة األخبار  ..وكالة الميزاب االخبارية

حيدر رزاق شمران
خضر عباس كريم
اسامة الياسري
عقيل غني جاحم
عادل غثيث
شهاب العكايشي
سامي العبودي
علي سنبه
رسول عبيد

األمني العام للعتبة العلوية املقدسة
يتفقد األعمال امليدانية لقسم التربيد وامليكانيك

تفقد األمني العام للعتبة العلوية املقدسة املهندس يوسف الشيخ
راضي ،األعمال امليدانية اليت تنفذها املالكات اهلندسية
والفنية العاملة يف قسم التربيد وامليكانيك بالعتبة املقدسة.
وقال املهندس الشيخ راضي حبضور العاملني يف املوقع إن
« قسم التربيد وامليكانيك يشهد توسعة كربى يف العديد
من املشاريع اخلدمية ،من ضمنها إنشاء اهلياكل احلديدية
جلملونات معمل الصناعات املعدنية التابع للقسم يف موقعه
اجلديد  ،مثمنا جهود مالكات العتبة املقدسة يف تنفيذ
األعمال امليدانية ملختلف املشاريع التنموية خلدمة املرقد العلوي
الطاهر واملنتسبني ومدينة النجف األشرف.
ورافق األمني العام خالل اجلولة املهندس مهدي اخلالدي رئيس
قسم التربيد وامليكانيك  ،واملهندس مهند األسدي رئيس قسم
الدراسات والتصاميم .

مركز السجاد الطبي مشروع خدمي واعد
لزائري مرقد أمري املؤمنني (عليه السالم)

ضمن مشاريع البنى التحتية اليت تعمل األمانة العامة للعتبة
العلوية املقدسة على تنفيذها خلدمة زائري مرقد أمري املؤمنني
واملواطنني يف مدينة النجف األشرف  ،يربز مشروع جممع
السجاد الطيب التابع اىل العتبة املقدسة ،وهو من املشاريع
اخلدمية الواعدة اليت تنفذها كوادر قسم الشؤون اهلندسية
والفنية يف داخل املدينة القدمية .
وعن طبيعة املشروع قال مسؤول جلنة التنفيذ املهندس حممد
حسن يف تصريح للمركز اخلربي :املشروع يف مساحة كلية
ً
تبلغ  3500مرتاً
مربعا ،بواقع ( )6طوابق ،أربعة منها جممع
صحي واثنني منها حتت مستوى سطح االرض كخدمات
صحية تابعة للمشروع «.
وحول مراحل االجناز احلاصلة يف املشروع قال مسؤول جلنة
التنفيذ  ،ان» ان نسبة االجناز الكلية للمشروع وصلت اىل
 ، % 35فيما يتواصل العمل بنسب إجناز خمتلف يف األعمال
املدنية الداخلية اليت وصلت حبدود  %50ومن املؤمل املباشرة
باإلنهاءات األخرى.

افتتاح خط إنتاجي جديد لتدوير املخلفات
يف معمل نبع العتبة

أعلنت إدارة معمل نبع العتبة إلنتاج وتعبئة املياه النقية الصاحلة للشرب عن
افتتاحها خلط انتاجي جديد إلنتاج رول مادة ( )PETاملستخدم يف مكائن
اقداح املاء املعبئة ،الذي يعترب االول على مستوى احملافظة واخلامس على
مستوى العراق ،سيسهم يف زيادة معدل اإلنتاج للمياه النقية الصاحلة للشرب
خدمة لزائري مرقد أمري املؤمنني (عليه السالم) ومدينة النجف األشرف .
وقال مدير املعمل املهندس ليث حسني حممد :يهدف اخلط اإلنتاجي اجلديد
اىل تدوير خملفات مكائن اقداح املاء وإعادة صناعة الرول املستخدم بها.
وأضاف :تبلغ الطاقة اإلنتاجية احلالية قرابة ( )٥٠٠كغم يف الساعة
ً
سنويا.
الواحدة ،وطموحنا الوصول لـ( )١,٥٠٠,٠٠٠كغم
يذكر أن معمل نبع العتبة العلوية املقدسة له مساهمة واضحة يف دعم
اخلدمات املقدمة للزائرين الكرام وملدينة النجف األشرف باخلصوص
ما يتعلق مبوسم الزيارات املليونية إذ يتم رفد املواكب احلسينية مباليني
األقداح املعبأة باملياه الصاحلة للشرب اضافة اىل رفد السوق احمللية باإلنتاج
وفق أسعار تنافسية وصناعة رصينة تتم وفق املواصفات العاملية.
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مركز أمري املؤمنني للرتجمة
يصدر سبعة عناوين يف لغات مختلفة

يعمل مركز أمري املؤمنني (عليه السالم ) للرتمجة التابع لقسم الشؤون
الفكرية والثقافية يف العتبة العلوية املقدسة بصورة مستمرة على ترمجة
كل ما خيص سيد البلغاء أمري املؤمنني علي بن أبي طالب (عليه السالم)
من مؤلفات إىل لغات خمتلفة كــ (االنكليزية ,الفارسية ,الرتكية ,األوردو،
األملانية ,الفرنسية ،السويدية) .
وعن طبيعة العمل قال رئيس املركز رياض اخلزرجي  :عمل املركز منذ
سنوات على ترمجة أكثر من (  )70عنوانا إذ متت املوافقة على طباعة
جمموعة من هذه العناوين وقد صدرت خالل الفرتة القصرية املاضية سبعة
عناوين يف لغات خمتلفة .
وأضاف اخلزرجي :من هذه العناوين (مساحة االسالم وحقوق األقليات يف
مدرسة أهل البيت (عليهم السالم) للمؤلف السيد سعيد العذاري متت ترمجته
اىل اللغة االنكليزية ،وكذلك(موسوعة أمري املؤمنني) (عليه السالم) للشيخ
باقر شريف القرشي (قده ) ترجم اىل اللغة الفرنسية والسويدية ،باإلضافة
اىل كتاب (هوية التشيع) لسماحة الشيخ الدكتور املرحوم امحد الوائلي(قده)
ترجم اىل اللغة االنكليزية ،وكذلك كتاب (جنة البقيع) ترجم اىل لغة
االوردو ،و(فضائل أمري املؤمنني) (عليه السالم ) للشيخ حممد جواد مغنية
ترجم ايضا اىل اللغة االنكليزية ،وقد مت طباعة ( ) 1000نسخة لكل عنوان.
وبني :تعد هذه الدفعة االوىل من الكتب اليت ختص تراث أهل البيت (عليهم
السالم) باخلصوص تراث أمري املؤمنني (عليه السالم) وما مت تأليفه حول
شخصيته وأخالقه ( صلوات اهلل عليه ) ،وهناك خطة مستقبلية إلدخال لغات
عديدة اهلدف من ذلك هو ايصال رسالة أمري املؤمنني (عليه السالم ) لكل
العامل.

حرفيو العتبة العلوية يصنعون خالطا
للمواد األولية الداخلة يف صناعة املنظفات
دعما لإلنتاج املحلي

جهزت الكوادر الفنية يف قسم التصنيع احلريف خبرباتها
الذاتية جهازا يقوم خبلط املواد األولية خيدم شعبة مشروع ماء
العتبة مهمته صناعة املنظفات وذلك دعما للمنتوج الوطين الذي
تتبناه العتبة العلوية إلنعاش وتنمية عجلة الصناعة احمللية .
وقال معاون رئيس قسم التصنيع احلريف عالء البديري :بإشراف
من قبل األمني العام مت تصنيع جهاز خللط املواد األولية لشعبة
مشروع ماء العتبة من أجل صناعة الزاهي واملنظفات اليت
ُأسس هلا خط إنتاجي وصلت وفرته إىل (  ) 60ألف لرت بفرتة
قياسية  ،ويتكون من قاعدة من (الستانلس ستيل) مربعة
الشكل بارتفاع 65سم مع قاعدة متحركة ورأس خالط «.
ووضعت العتبة العلوية نصب عينها تطوير عمل كفاءات
منتسبيها والسيما احلرفية باالستفادة من التخطيط والرؤية
اليت تضعها األمانة العامة يف تنمية وتنشيط الصناعات احمللية.

قسم الورش يفتح باب االستثمار يف اعمال الحدادة

تبذل الكوادر اهلندسية واحلرفية يف العتبة العلوية املقدسة جهودا كبرية من أجل
تنفيذ املشاريع اخلدمية اليت تهدف إىل تقديم أفضل اخلدمات لزائري مرقد أمري
املؤمنني (عليه السالم) من خمتلف األقسام واالختصاصات وعلى مدار الساعة.
ويف هذا الصدد قال مسؤول املتابعة يف قسم الورش حممد جبار :حبسب توجيهات
األمانة العامة للعتبة العلوية املقدسة مت فتح باب االستثمار يف جمال أعمال احلدادة
ورفد السوق احمللية باملنتجات املتنوعة إذ يتم تنفيذ أعمال احلدادة بالكامل يف
الورش التابعة اىل العتبة العلوية املقدسة اليت تتميز جبودة املواد األولية ونوعيتها
العالية ،فضال عن الدقة يف تنفيذ التصاميم املتنوعة وحبسب الطلب وان ما مييز
أعمال ورشة احلدادة هو إمكانية الدفع عن طريق األقساط الشهرية أو عن طريق
ً
مبينا ان عمل شعبة احلدادة يتمثل بتصنيع اهلياكل
الدفع املقدم وبأسعار مدعومة،
احلديدية واجلملونات مبختلف أحجامها واألبواب والشبابيك احلديدية.
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مواصلة األعمال يف مشروع (املدرسة األساسية)
أكدت كوادر جلنة تنفيذ مشروع املدرسة األساسية التابعة إىل شعبة
املشاريع الثانية مواصلة األعمال باملشروع بالتعاون مع شعبة القالب
والتسليح.
وقال رئيس جلنة تنفيذ املشروع املهندس حممد فائق زوين:إن املشروع
مقسم على عدة مراحل بد ًءا من مرحلة تسوية األرض واألعمال الرتابية
ً
وصوال إىل مرحلة التسنيد وصب اجلدران بعد عزهلا مبادة (االيزو كام)
وتسليح وصب األرضية بطبقة الرفت بسمك  80سم بواقع طبقتني».
وأضاف « ان األعمال املدنية يف املشروع مستمرة الجنازه بشكل
كامل وحسب املدة املقررة بناء على توجيهات األمانة العامة للعتبة
العلوية املقدسة .
ويعد املشروع قفزة نوعية يف جمال البنى التحتية للقطاع الرتبوي برعاية
العتبة العلوية يضاف اىل قطاعات أخرى كالصناعي والزراعي اليت
تعمل العتبة على تطويرها .

قسم املراقبة واالتصاالت ينجز أعمال تنصيب برج لالتصاالت الالسلكية

أجنزت كوادر قسم املراقبة واالتصاالت يف العتبة العلوية املقدسة أعمال
تنصيب برج الستقبال وإرسال اإلشارات اخلاصة باألجهزة الالسلكية من
أجل مواكبة التطور احلاصل يف خمتلف مفاصل العتبة املقدسة.
وقال مسؤول القسم رعد إبراهيم  :بتوجيه من األمانة العامة للعتبة العلوية
املقدسة وجبهود املالكات الفنية واهلندسية التابعة إىل شعبة االتصاالت
الالسلكية يف القسم أكملنا تنصيب برج لتقوية اإلشارة املرسلة واملستقبلة
يف حميط العتبة العلوية وتأمني االتصاالت يف خمتلف األقسام.
وأضاف :إن الربج يبلغ ارتفاعه حبدود( )70مرتاً ،اذ مت تثبيته على سطح بناية
جابر األنصاري التابع إىل قسم املضيف املؤلفة من ستة طوابق مما مينحها
خاصية االرتفاع اليت حيتاجها الربج الذي مت اجنازه بأيادي وخربات كوادر
العتبة جبميع حمتوياته من أجهزة املرسالت واملستقبالت«.
يذكر أن الربج مت تنصيبه وفق شروط ومعايري السالمة املهنية من حيث
االرتكاز والتنصيب بواسطة األسالك املقاومة للصدأ ،كما يتضمن منظومة
مانع الصواعق ومنظومة إنذار احلرائق .

دار أبي طالب للطباعة :دخول جهاز تقني متطور قيد العمل

عمدت دار أبي طالب للطباعة يف العتبة العلوية املقدسة على إدخال
التقنية احلديثة املتطورة يف عملية جتليد الكتب واملناهج الدراسية
ضمن برنامج العتبة العلوية املقدسة لالستفادة من الربامج والتقنيات
حلرفية واهلندسية وغريها .
احلديثة يف مشاريعها ومفاصلها ا ِ
وقال مسؤول الدار السيد عالء املرعيب  :أجنزت كوادر قسم
صيانة اآلليات واملعدات التخصصية تصنيع جهاز تقين متطور
لتجليد الكتب ،وذلك بنا ًء على توجيهات السيد األمني العام،
املهندس يوسف الشيخ راضي ،وتأكيده على رفع شعار (صنع يف
العتبة العلوية املقدسة) باالعتماد على الكفاءات العاملة يف أقسام
العتبة املقدسة .
وأضاف املرعيب  :يأتي ذلك بالنظر إىل حاجة الدار جلهاز يوفر
إنتاج كميات تليب حاجة املطبعة من أعمال التجليد الفين للكتب
واملطبوعات الورقية األخرى ،وذلك بتصميم ومتابعة من قبل شعبة
الطباعة الورقية مع العاملني يف قسم صيانة اآلليات واملعدات
التخصصية .
من جانبه أكد مسؤول شعبة الطباعة الورقية يف الدار ،السيد علي
احملنه :مت تصنيع جهاز كهربائي -هيدروليكي  -ومبواصفات
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فنية تناسب العمل ،وبكفاءة عالية يتفوق على مثيالته من ناحية
املتانة واحلجم باالستعانة مع كوادر قسم (صيانة اآلليات واملعدات
التخصصية) ،وذلك للحاجة بإنتاج كميات كبرية من الكتب
واملطبوعات ،والرتفاع أسعار األجهزة املستوردة من األسواق األجنبية.

العدد  -135لشهر مجادى األول 1441ـه

قسم النجارة يعلن عن مجمل أعماله للعام 2019

أعلن قسم النجارة يف العتبة العلوية املقدسة عن جممل األعمال اليت
مت اجنازها خالل العام  2019للدوائر احلكومية واألهالي من أبناء
ً
فضال عن األعمال يف خمتلف األقسام
احملافظة من باب االستثمار
ضمن برنامج العمل اليومي .
وقال مسؤول القسم امحد ختالن اجلبوري :أجنز القسم ضمن خطته
هلذا العام الذي شارف على االنتهاء أكثر من  17الف قطعة خشبة
مبختلف التصاميم لدوائر الدولة واملواطنني وهو رقم قياسي خدمنا يف
ذلك افتتاح ورشة جديدة للنجارة يف منطقة احلولي وخطوط اإلنتاج
املتعددة لرفد السوق احمللية والدوائر احلكومية يف احملافظة .
وعن طبيعة املنتج أوضح اجلبوري  :ينتج القسم على مدار العام خمتلف
قطع األثاث اخلشيب من غرف أعراس وكاونرتات وطاوالت مكاتب
ً
فضال
وأطقم قنفات وغريها ووفق التصاميم اجلاهزة أو حسب الطلب,
عن األعمال اليت يتم تنفيذها اىل خمتلف أقسام العتبة املقدسة ضمن
برنامج العمل اليومي حبسب حاجة األقسام .
وأكمل  :لكوادر القسم أعمال ونشاطات تتعلق بإدامة وصيانة األبواب
الرئيسة للحرم الطاهر وتغليفها باجلالتني الشفاف للحفاظ عليها من
املتغريات اجلوية مثل الرطوبة واحلرارة وكذلك عمل القواطع اخلشبة
اليت تفصل بني دخول النساء والرجال يف صحن فاطمة الزهراء (عليها
السالم) وقواطع تنظيم مسارات الزائرين .
وتابع « كما نقدم الدعم واإلسناد للمدارس يف احملافظة بتجهيزها

مبقاعد اجللوس اخلشبية للطلبة وتأهيل املدارس املتضررة خدمة
ً
ودعما للمسرية الرتبوية وذلك بتوجيه من األمانة
ألبنائنا الطلبة
العامة للعتبة املقدسة  ،منوها  ،إن مجيع األثاث يصنع من مواد أولية
عالية اجلودة من مناشيء روسية وتركية وفق معايري اجلودة املتبعة
يف املصانع العاملية .وتعتمد العتبة العلوية يف منتجاتها على خربات
منتسبيها ومهاراتهم سواء يف اجملال احلريف أو اهلندسي أو الزراعي
والذي يالقي إقباال واسعا من قبل املواطنني عند عرضه يف منافذ
البيع املباشر مبحافظة النجف األشرف .

شعبة التربيد املركزي تباشر بتأهيل منظومة تدفئة الحرم الطاهر

باشرت كوادر شعبة التربيد املركزي التابعة اىل قسم التربيد وامليكانيك يف
العتبة العلوية املقدسة بتأهيل منظومة التدفئة املركزية للحرم الطاهر وعدد
من األماكن يف الصحن العلوي وحميطه لتكون جاهزة للعمل خالل موسم
فصل الشتاء خدمة للزائرين الكرام.
وقال مسؤول الشعبة ثامر عبد الزهرة :أكملت كوادرنا تأهيل ( )14جهازاً
للتدفئة املركزية ومشلت عملية التأهيل موزعات ودكتات سحب اهلواء
وكذلك منقيات (فالتر) اهلواء وهي أجهزة الكرتونية تضم فالتر منقية
أيونية تقضي على البكرتيا وتلطف األجواء.
وأضاف  :إن عملية التأهيل مشلت املنظومة املركزية للحرم الطاهر وكذلك
رواق أبي طالب وصحن فاطمة الزهراء (صلوات اهلل وسالمه عليهما) من جهيت
الرجال والنساء ،وصحن اإلمام احلسن (عليه السالم)  ،ومسجد عمران بن
شاهني  ،غريها من األماكن التابعة إىل الصحن العلوي الشريف.

شعبة اإلعالنات تنجز عددا من األعمال
داخل الصحن العلوي املطهر وخارجه

أجنزت كوادر شعبة اإلعالنات يف العتبة العلوية املقدسة عددا من
األعمال داخل الصحن العلوي املطهر وخارجه فضال عن أعمال التغليف
للمنارة الشمالية للصحن العلوي املطهر وذلك من اجل إكمال أعمال
الصيانة والرتميم اخلاصة باملنارة.
وقال رئيس الشعبة ،حممد فاضل  :إن كوادر الشعبة نفذت عددا
من األعمال داخل الصحن العلوي املطهر وخارجه ،منها أعمال تغليف
املنارة الشمالية للصحن املطهر بفلكسات مطبوعة مبساحة تقدر بنحو
()127م 2باإلضافة إىل فلكسات أخرى مطبوعة مبساحة  25م.»2
وأضاف فاضل :من ضمن األعمال األخرى اليت نفذتها الشعبة ،عمل
وتثبيت قطع خاصة ملركز إرشاد التائهني بقياسات خمتلفة ،فضال
عن استبدال القطع اخلاصة بإرشاد الزائرين يف مناطق التفتيش يف
باب الشيخ الطوسي باإلضافة إىل تركيب القطع اخلاصة باألقسام
يف داخل الصحن الشريف ومنها (قسم الشؤون الدينية ,قسم املالية,
التدقيق والرقابة املالية).

13
alwelayh.com

شعبة مصاعد األبنية

كوادر فنية مختصة وخدمة على مدار الساعة
رسول عبيد

تعد شعبة مصاعد األبنية إحدى أهم شعب قسم
الكهرباء يف العتبة العلوية املقدسة إذ أنها تعمل
على الدوام جبهود كوادرها اهلندسية والفنية
على تنفيذ أعمال الصيانة ملصاعد األشخاص
واحلموالت يف خمتلف مفاصل العتبة املقدسة.
قال مسؤول قسم الكهرباء األستاذ ليث عزيز
حممد :ملراسل جمله الوالية  :إن القسم يضم
عددا من الشعب اليت تنفذ مهامها كال حسب
اختصاصها منها شعبة الذاتية وشعبة املخازن
واملتابعة وهما ختتصان باألمور اإلدارية أما باقي
الشعب فهي شعبة السيطرة الكهربائية وشعبة
الثريات وشعبة التأسيسات الكهربائية وشعبة
الصيانة الكهربائية وشعبة مصاعد االشخاص
وشعبة السالمل الكهربائية وشعبة احملركات
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ونذكر منها شعبة مصاعد األبنية
ً
قائال :إن من بني شعب
وأردف األستاذ ليث
القسم شعبة مصاعد األبنية اليت تعمل على
تنصيب مصاعد األشخاص واحلموالت يف
املشاريع اجلديدة اليت تنفذها كوادر العتبة
العلوية املقدسة كبناية جممع العتبة يف حي
عدن اليت تضم عشرة طوابق تشغلها خمتلف
الورش والشعب التابعة إىل أقسام العتبة
وكذلك تتوىل الشعبة أعمال صيانة املصاعد
الداخلية يف اخلدمة داخل الصحن العلوي
الشريف.
من جهته صرح مسؤول شعبة مصاعد األبنية
السيد ليث عزام احلسيين جمللة الوالية قائال:
إن شعبة مصاعد األبنية تعمل على تنفيذ
محالت صيانه مصاعد األشخاص ومصاعد
احلمولة بد ًء من مصعد مكتبة الروضة
احليدرية لنقل األشخاص بني طوابق البناء
صعودا ونزوال ومصعد نقل احلموالت من
كتب وغريها واألمحال الثقيلة أما املصعد
اآلخر وهو املصعد الثالث املخصص لكوادر
قسم الكهرباء للتنقل من سطح الصحن
احليدري الشريف للقيام بأعماهلم اليومية مبينا
أن أعمال الصيانة تشمل األجزاء الكهربائية
وامليكانيكية للمصاعد من أسالك كهربائية
وحساسات ومنظومه اإلنذار الطارئ يف حالة
حدوث أي عطل يف املصعد وكذلك لوحه
التحكم باملصعد.
وأضاف احلسيين :إن العمل اجلاري حاليا يف
بناية حي عدن اخلاصة بشعبة مصاعد األبنية

هو إنشاء مصعد خمصص لألشخاص بعشرة
توقفات على عدد طوابق البناء ويعد من أهم
املشاريع اليت تنفذها كوادر شعبتنا كون هذه
ً
ً
استثماريا يضم عددا من الشعب
جممعا
البناية
املنتجة منها شعبة اخلياطة اليت يقصدها
املواطنني من أبناء حمافظه النجف األشرف.
وأوضح السيد ليث :إىل أن نسبة اإلجناز الكلية
للمصعد وصلت اىل  60باملئة والعمل جار على
إجناز األبواب ألربعة طوابق نسبه االجناز فيها
 70باملئة ونسبة  30باملئة متبقية ملد األسالك
الكهربائية ليتم افتتاح املصعد وإدخاله العمل
بشكل فعلي مؤكدا أن عملية صيانة وإنشاء
املصاعد جتري وفق معايري وشروط السالمة
العاملية املتبعة يف الشركات الرصينة للحفاظ
على حياة األشخاص فضال عن استخدام قطع
الغيار األصلية األملانية والربيطانية يف عمليه
الصيانة.
وختم مسؤول شعبة مصاعد األبنية حديثه :أن
كوادرنا تقدم خدماتها يف خمتلف اجملاالت
للدوائر اخلدمية يف احملافظة مساهمة منها
يف خدمة املواطنني وسري انسيابية عمل الدوائر
اخلدمية .
يذكر أن شعبة مصاعد األبنية أجنزت العمل
بالكامل يف مشروع بناية فضائية العتبة على
طريق كربالء جنف وتعمل بشكل دوري
على صيانة املصاعد املنجزة جبهود كوادرها
اهلندسية والفنية اليت تعمل على مدار الساعة
بواقع وجبتني خدمه ملرقد أمري املؤمنني (عليه
السالم)
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تعمل شعبة
مصاعد األبنية
على تنصيب
مصاعد لألشخاص
والحموالت يف
املشاريع الجديدة
التي تنفذها كوادر
العتبة العلوية
املقدسة
تجري الشعبة
حمالت صيانة
مستمرة اىل
مصاعد األشخاص
ومصاعد الحمولة
الخاصة بالعتبة
املقدسة

دعماً إلقامة املشاريع الرتفيهية

العتبة العلوية املقدسة توفر أماكن لإلستجمام
يف مزرعة فدك غرب النجف األشرف
تقرير  -سامي العبودي
تعد اسرتاحة  15شعبان يف مزرعة فدك التابعة للعتبة العلوية املقدسة من أهم أالماكن السياحية اليت تقصدها
العائالت النجفية وزائرو مرقد أمري املؤمنني (عليه السالم) الراغبون باإلستجمام يف بادية النجف األشرف ملا تتمتع به
من طبيعة خالبة وأجواء نقية.

ويف هذا السياق قال األمني العام للعتبة العلوية املقدسة املهندس
يوسف الشيخ راضي يف تصريح جمللة الوالية :منذ أكثر من سنة
ونصف كانت لدينا رؤية حول افتتاح أماكن لإلسرتاحة يف مزرعة
ً
ً
ومكانا ترفيهيا للعائالت النجفية يف الوقت
متنفسا
فدك لتصبح
الذي تعاني منه احملافظة من قلة أماكن االسرتاحة والساحات
ً
مبينا إنه منذ استالمنا ملهام إدارة العتبة املقدسة ويف
اخلضراء،
أول زيارة لنا ملزرعة فدك مت اقرتاح إنشاء حمطة اسرتاحة وكان
يف حينها االسم املقرتح هلذه االسرتاحة هو (الواحة) كونها قريبة
من اآلبار االرتوازية اخلاصة مبزرعة فدك ،مما يضفي عليها
صورة من اجلمالية ومتتعها باألجواء اخلالبة يف وسط صحراء
النجف األشرف».
توفر أجواء الراحة واإلستجمام
وأوضح األمني العام للعتبة املقدسة :إن اهلدف من إنشاء االسرتاحة
هو توفري أجواء من الراحة واالستجمام للعائالت النجفية والزائرين
الكرام واحلمد هلل وبفضل اجلهود الكبرية اليت بذلت إلنشاء
االسرتاحة مت افتتاحها الستقبال العائالت النجفية والزائرين
الكرام خالل فرتة قياسية ،مشرياً إىل أن افتتاح االسرتاحة
جاء بالتزامن مع تصاعد وترية التطور احلاصل يف مزرعة فدك
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وافتتاح مشاريع جديدة لدعم السوق احمللية باملنتجات الزراعية
ً
مبينا أن إدارة العتبة املقدسة لديها رؤية مستقبلية
واحليوانية،
لتوسعة اسرتاحة  15شعبان وإجياد أماكن أخرى أكرب وأفضل
خلدمة الزائرين والعائالت النجفية ،وإننا واحلمد هلل نالحظ
ازدياد توافد العائالت النجفية إىل االسرتاحة السيما خالل أيام
العطل الرمسية ملا تتمتع به من طبيعة خالبة ،كما ندعو اإلخوة
يف القسم الزراعي بالعتبة املقدسة إىل بذل املزيد من اجلهود
لتقديم خدمات أفضل للزائرين.
خطط مستقبلية للتطوير
وعن طبيعة األعمال اجلارية يف االسرتاحة قال مسؤول القسم
املهندس مصطفى عنرب يف تصريح لـ (جملة الوالية) بتوجيه من
األمانة العامة للعتبة العلوية املقدسة متت املباشرة بإقامة مشاريع
ترفيهية خدمية للراحة واالستجمام للمواطنني والزائرين ومرتادي
وهواة البادية حيث اهلواء النقي واملساحات الشاسعة وذلك يف
اسرتاحة ( 15شعبان) السياحية الرتفيهية غرب احملافظة.
من جانبه قال مسؤول وحدة احلدائق يف مزرعة فدك املهندس
حممد جاسم لــ (جملة الوالية) :إن مراحل اإلجناز احلاصلة يف
اسرتاحة  15شعبان الرتفيهي وصلت إىل مراحل متقدمة وقد
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متت املباشرة باستقبال العائالت والوافدين من اجملاميع السياحية
الراغبة باالستجمام يف بادية النجف األشرف ،منوها إىل أنه لدينا
خطة مستقبلية إلنشاء أسواق وأحواض لبيع األمساك ومستلزمات
الشواء ،ومشاريع ترفيهية أخرى كـ (البحرية الصخرية ) وغريها.
تضم حدائق بتصاميم حديثة مساحتها ( )5دومن
وأضاف مسؤول وحدة احلدائق :إن وحدة احلدائق تتضمن
عدة أمور منها إنشاء احلدائق املنزلية واحلدائق العامة بأحدث
التصاميم باإلضافة إىل إنشاء وإدامة كافة احلدائق داخل مشروع
مزرعة فدك من ضمنها اسرتاحة  15شعبان اليت مت إنشاؤها على
مساحة من األرض حبدود ( )5دومن وهي تضم عدة منشآت منها
جلسات عربية وجلسات خاصة وجلسات مفتوحة باإلضافة إىل
منشآت أخرى قيد اإلجناز مثل األسواق وأحواض بيع السمك
فضال عن أماكن لبيع احلطب كما يوجد متنزه داخل االسرتاحة
حيتوي على أكثر من ستة ألعاب كل منها بأربعة لعب مشرتكة
اهلدف من إنشائها هو خدمة املواطن النجفي واالسرتاحة مفتوحة
من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة الرابعة والنصف عصرا،
ً
إقباال كبرياً من قبل العائالت النجفية
مشرياً إىل أن هنالك
خصوصا خالل أيام اجلمع والعطل الرمسية.
إشادة وشكر من الزائرين
وعلى صعيد ذي صلة أعرب املواطن حسن غامن من أهالي النجف
األشرف عن شكره وامتنانه إلدارة العتبة العلوية املقدسة على
إقامتها مثل هكذا مشاريع من أجل توفري أماكن سياحية خلدمة
ً
مبينا أن حمافظة النجف تفتقر
أهالي النجف األشرف والزائرين،
إىل مثل هكذا أماكن سياحية ،وأن هذه هي املرة الثانية لزيارتنا

ً
ً
مكانا مجيل جداً
وهادئا وتتوفر فيه
السرتاحة  15شعبان كونها
مجيع سبل الراحة وما حيتاجه السائح.
أما املواطن احلاج أبو حممد املوسوي من النجف األشرف فقد
قال :اكتشفنا هذا املكان عن طرق اإلعالن عنه من قبل العتبة
ً
إعجابنا
العلوية املقدسة وحينما وصلنا إىل اسرتاحة  15شعبان نال
ً
ً
ً
مجيال جداً
ومرحيا بالنسبة للعائالت
مكانا
كثرياً كونه
وباعتبار النجف األشرف تفتقر لألماكن الرتفيهية نشكر العتبة
العلوية املقدسة على اهتمامها بالعائالت النجفية وتوفري أماكن
لالستجمام والسياحة وخصوصا يف العطل الرمسية وأيام اجلمع,
ونأمل أن تشهد االسرتاحة يف املستقبل مساحات أكرب لتستوعب
األعداد الكبرية من الزائرين.
كما قدم املواطن سيف عباس حممود من النجف األشرف
شكره إىل األمانة العامة للعتبة العلوية املقدسة على اهتمامها
وبذهلا اجلهود الكبرية من أجل توفري متنزهات وأماكن ترفيهية
مثل اسرتاحة  15شعبان مبا حتمله من أهمية كبرية للعائالت
ً
ً
ً
مجيال ،وقال :أنا من هذا
سياحيا
متنفسا
النجفية واليت يعترب
املكان أدعو ليس فقط العائالت النجفية وإمنا مجيع العائالت
العراقية من احملافظات األخرى أن تأتي لزيارة اسرتاحة  15شعبان
يف مزرعة فدك لرتى أجواء النقاء واهلدوء والتخفيف عن عائالتهم
من ضغوط احلياة واالستمتاع بأوقات سعيدة هادئة».
يذكر أن اسرتاحة ( 15شعبان ) الواقعة يف منطقة الرهيمة (حبر
النجف) حوالي  ٣٠كم ً
غربا ،متثل نزهة ترفيهية متكاملة للعائلة
وسط البادية غرب النجف األشرف وتضم أماكن وجلسات عربية
ً
ً
ترفيهيا وأحواض املاء والنافورات والعديد من ألعاب
ومتنزها
األطفال حماطة باألشجار وشتالت الزينة.
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تعد شعبة السياحة الدينية من أهم الشعب التابعة إلى قسم اآلليات في العتبة العلوية
المقدسة ،وتعمل هذه الشعبة على تقديم الخدمات والبرامج السياحية للزائرين ولمواطني
النجف األشرف وبقية محافظات العراق من الراغبين في زيارة العتبات المقدسة والمزارات
الشريفة واألماكن التأريخية واألثرية في مختلف أنحاء العراق من خالل أسطول متميز
وحديث من السيارات والباصات الحديثة ،مجلة الوالية تابعت نشاطات هذه الشعبة وخططها
اإلستثمارية ،حيث التقت مسؤول شعبتها والبعض من منتسبيها وكان هذا التحقيق:

شعبة السياحة الدينية
رافد من روافد استثمار العتبة العلوية املقدسة
ضياء السهالوي

الربامج السياحية املقدمة
يقول األستاذ ثائر كاظم أمحد رئيس شعبة السياحة الدينية:
تأسست شعبة السياحة الدينية التابعة اىل قسم اآلليات يف العام
 2014بقرار من األمانة العامة للعتبة العلوية املقدسة لغرض
االستثمار وتوفري اخلدمات لزائري مرقد اإلمام أمري املؤمنني
(عليه السالم) واملواطنني الراغبني بالسفر عرب وسائل النقل
اليت وفرتها العتبة املقدسة.
ً
مضيفا :إن الشعبة حتتوي على عدة وحدات ولكل وحدة
مهامها ،فوحدة السياحة الداخلية من الوحدات املهمة يف
الشعبة ومهامها عديدة :املهمة االوىل ختتص بنقل منتسيب
العتبة العلوية املقدسة من جممع قنرب السكين واألحياء
اجلنوبية والشمالية واألقضية والنواحي يف احملافظة إىل العتبة
املقدسة وبالعكس ،أما املهمة الثانية هي نقل الزائرين؛ من
مطار النجف الدولي ،ومطار بغداد الدولي ،إىل األماكن
املقدسة وبالعكس كذلك توفري آليات خمتلفة لنقل الزائرين
ً
فضال عن تنظيم
إىل املراقد املقدسة يف أحناء العراق املختلفة
رحالت أسبوعية ثابتة لنقل الزائرين من حمافظة النجف
األشرف إىل كربالء ،والكاظمية ،ومدينة سامراء ،ومزارات
بابل ،كذلك اىل احملافظات الشمالية يف أربيل والسليمانية ثم
العودة بهم إىل مدينة النجف األشرف وحسب االتفاق مع شعبة
السياحة الدينية  ،باإلضافة إىل توفري آليات لنقل الزائرين من
وإىل املنافذ احلدودية ،حيث يتم تقسيم جدول لزيارة العتبات
املقدسة على عدد أيام االسبوع.
كما تقوم الوحدة بتوفري آليات لنقل املواكب واهليئات
احلسينية إىل مجيع املراقد املقدسة ،بتخفيض يصل اىل %50
كذلك طلبة احلوزة العلمية ومؤسسات احلشد الشعيب إىل
ً
ً
وإيابا ويف بعض األحيان
ذهابا
أماكن وحداتهم العسكرية
يكون النقل باجملان.
ومن النشاطات األخرى للوحدة يقول األستاذ رئيس الشعبة :إن
من النشاطات األخرى اليت تقوم بها وحدة السياحة الداخلية
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االستاذ ثائر كاظم أمحد

االستاذ زيد خوير

ً
جمانا خالل
نقل الزائرين من مناطق القطع إىل العتبة املقدسة
أيام الزيارات املليونية كذلك نقل الزائرين من وإىل مدن
الزائرين التابعة للعتبة العلوية املقدسة والذي يشمل العراقيني
واألجانب كذلك نقل الزائرين إىل منافذ الشالجمة ومهران
واملنذرية.
وكان لوحدة السياحة اخلارجية الدور املهم يف الشعبة،
فقد بني مسؤوهلا األستاذ عباس مهدي عبيس :إن من أبرز
األعمال اليت تقوم بها هذه الوحدة تسيري رحالت مستمرة خالل
السنة إىل العتبات املقدسة خارج العراق؛ وتشمل إيران وسوريا
وتركيا ولبنان ،كذلك تسيري رحالت منظمة ألداء مناسك
العمرة املفردة ،وقد عملت الوحدة بنظام األقساط الشهرية
ملنتسيب العتبة العلوية املقدسة وذويهم ،فالذهاب إىل سوريا
يكون القسط الشهري  50ألف دينار عراقي والذهاب ألداء
مناسك العمرة املفردة يكون القسط الشهري  100ألف دينار
عراقي.
ً
مضيفا :إن برامج رحالتنا اخلارجية تتميز باخلدمة الفندقية
املتميزة واألسعار التنافسية اليت تشمل الفيزا والطريان
باالتفاق مع شركات الطريان الرمسية والنقل الداخلي مع
توفري اخلدمات الفندقية والوجبات الغذائية اجليدة والربامج
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تهتم شعبة السياحة الدينية بتقديم الخدمات السياحية المتطورة ،وتنظيم
الحجوزات والرحالت لداخل العراق وخارجه.
تتنوع شعبة السياحة الدينية في عروضها اليومية المقدمة للراغبين في
زيارة األماكن المقدسة والمناطق السياحية.
تقدم شعبة السياحة الدينية عروض ًا تنافسية متميزة منها وسائل نقل
حديثة ومتطورة وخدمات فندقية ومطاعم مميزة.
السياحية الرتفيهية والعقائدية والتوجيهية املتزامنة مع برنامج
الزيارة.
وتظم الشعبة أيضا وحدة قطع التذاكر ومن مهامها تنظيم
حجوزات الرحالت السياحية بطريقة متطورة جداً ،حيث تتبع
طريقة احلجز األلكرتونية ،وتنظم العديد من الرحالت إىل
خارج العراق ،كما تقدم أفضل اخلدمات وأجودها وتتمتع
بوجود فريق عمل متكامل.
كما حتتوي الشعبة على وحدة الذاتية ومن مهامها تنظيم
األعمال اإلدارية اخلاصة بالشعبة ،وتسجيل الصادر والوارد
واألوامر اإلدارية ،ومتابعة الربيد املستلم والربيد اخلاص
بالشعبة كذلك متابعة أمور املنتسبني.
أما وحدة احلسابات فأساس عملها إدارة العملية احلسابية اليت
ختص الشعبة والدقة واإلهتمام بالتفاصيل احملاسبية.
خدمات سياحية متميزة
وعن طبيعة اخلدمات اليت تقدمها شعبة السياحة الدينية فقد
بني األستاذ معاون رئيس الشعبة زيد هالل خوير :إن خدماتنا يف

الشعبة تتميز بالسهولة واليسر يف تقدميها اخلدمات بعيدا عن
التعقيد والصعوبة فكلما كانت اخلدمات املقدمة للسائحني
أكثر فسوف يولد جذبا للسائحني ألن السائح يبحث دائما عن
الراحة واهلدوء واإلستقرار واخلدمات املقدمة له.
ً
مضيفا أن هناك خدمات سياحية تقدم للزائر منذ حلظة دخوله
إىل احلدود العراقية إىل آخر يوم يف جولته السياحية ومن ثم
العودة به إىل املنافذ احلدودية اليت جاء منها وذلك من خالل
اإلتفاق على الربنامج اخلاص بزيارة وفود الزائرين.
وبني األستاذ زيد خوير :إن الشعبة تقدم خدمات سياحية قائمة
ً
فضال عن
على نظام سياحي متميز وبأسعار تنافسية للزائرين
وجود كوادر ختصصية تعمل خلدمة الكروبات السياحية
حيث يعمل ضمن هيكلية الشعبة كادر إداري وفين ختصصي
ً
أسطوال من خمتلف السيارات احلديثة ويشمل
كما منتلك
(الباصات ،املنشآت ،والندكروز ،وهايسا ،وكيا كرنفال،
وهونداي سوناتا ،وستاركس ،وكوسرت) مع وجود باصبات
وكوسرتات ( )VIPخاصة .إضافة إىل سيارتي محل لنقل
البضائع.
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رسالتنا هو ان نعمل على تقديم أفضل الخدمات السياحية التنافسية للزائرين
والمواطنين على حد سواء
خدمات تنافسية متميزة
يقول األستاذ علي عبد األمري مسؤول وحدة الطريان :إن الربامج
السياحية املقدمة للمسافرين برامج متميزة وتنافسية كما أنها
تقدم خدمات إضافية تتميز بها عن باقي الشركات األخرى
أثناء رحالتها السياحية لزيارة العتبات املقدسة داخل العراق
وخارجه.
وعن دور شعبة السياحة الدينية يف العتبة العلوية املقدسة فقد

أوضح األستاذ علي عبد األمري :إن الشعبة تهتم بتقديم كافة
اخلدمات السياحية املتطورة كذلك تنظيم احلجوزات والرحالت
داخل العراق وخارجه حيث تتنوع الشعبة يف عروضها اليومية
من حيث األماكن املقدسة أو املناطق السياحية كذلك وجود
هناك عروض تنافسية باخلدمات املقدمة للمسافرين من وسائل
نقل حديثة ومتطورة وخدمات فندقية ومطاعم متميزة كذلك
مرشد سياحي يتابع تلك الرحالت السياحية من إنطالقها حلني
الرجوع اىل أرض الوطن بالتالي ولضمان حتقيق أكرب قدر من
التنافسية ومواصفات اجلودة ،وهذا ماتفتقر اليه الكثري من
الشركات السياحية باإلضافة إىل األمانة واالخالص يف العمل.
وأضاف االستاذ زيد خوير :إننا باشرنا باإلعالن عن براجمنا
السياحية خلدمة ورعاية الزائرين يف سفرهم اىل العتبات
املقدسة ،املتمثلة بالعتبات املقدسة يف سوريا وإيران ،فضال
عن برنامج الرحالت ألداء العمرة املفردة اىل مكة املكرمة
واملدينة املنورة وذلك ضمن قافلة القسيم الرمسية للعتبة العلوية
املقدسة.
ً
مضيفا :إننا نطمح إىل إنشاء مقر جديد ومتكامل للشعبة
وكذلك نأمل يف زيادة عدد العجالت العاملة يف الشعبة
ومبواصفات عاملية ،واستحداث وسائل نقل متطورة يف جمال
النقل أيام الزيارات املليونية ،وبالتالي توفري أفضل وسائل
الراحة للزائرين الكرام.
وأكد على دور األمانة العامة يف العتبة العلوية املقدسة
الالحمدود يف دعم الشعبة السياحية من أجل تقديم أفضل
اخلدمات السياحية للزائرين واملواطنني على حد سواء.
رسالتنا السامية
وعن رسالة الشعبة يقول األستاذ رئيس الشعبة :رسالتنا هي
أن نعمل على تقديم أفضل اخلدمات السياحية التنافسية
املتميزة للزائرين واملواطنني على حد سواء كذلك خدمة زائري
اإلمام أمري املؤمنني (عليه السالم) من خالل توفري وسائل النقل
املختلفة ،وتكثيف اجلهود باإلمكانيات املتوفرة وتلبية الطلب
األكرب وهو نقل الزائرين وخدمتهم بتفان وإخالص.
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إعداد:

الزهراء ..املنهج املتكامل الذي
مجع الكماالت والعلوم كافة
التوجيه الرتبوي عند علي (عليه
السالم) تربية الطفل مثا ً
ال
أخالقيات القيادة اإلنسانية
يف عهد اإلمام علي(عليه السالم)
إىل مالك األشرت(رضي اهلل عنه)
املبدأ عند اإلمام علي(عليه السالم)

عبد احلسن الشافعي
محود الصراف
رياض جميد علي

ري املؤمنني
حني يقرأ أم ُ
الحدث التاريخي

(عليه السالم)
د .علي جميد البديري

ُ
منفص ٍل
ري
علي عليه السالم يف ُخطبه قارئاً استثنائياً للماد ِة
ِ
التارخيي ِة ،غ َ
َّ
يقف اإلما ُم ٌّ
ني َيصوغ
قريب من ِ
عنها متاماً ،فهو جز ٌء من ِ
بعضها ،وراص ٌد ٌ
بعضها اآلخر ،ويف احلالت ِ
ني واألبعا ِد املَعرفي ِة املُختلفة.
نص مكتن ٍز باملضام ِ
موق َفه ووع َيه َعرب ٍ
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ماض
عندما خيتار اإلمام عليه السالم قراء َة
ٍ
حدث ٍ
ً
حيرص على ْ
َ
يكون ذلك مالزما للحاض ِر
أن
فإ ّنه
ُ
ُ
الباعث واملوج ُه يف هذ ِه القراءة،
الذي هو يف حقيقت ِه
َ
ً
وهو ٌ
للحدث
بيان ُمهم جدا حيد ُد طبيعة القراء ِة
ِ
جيب ْ
َ
تكون عليها ،فال
أن
اليت
واهليأة
املاضي
ُ
ِ
ُ
ّ
ُ
النسيان
التذكر مبعناه الذي يقابله
هي من قبي ِل
فيه ،بل هو االستحضا ُر على حن ٍو ُمتص ٍل للماضي
ً
ُ
والتعامل معه بوصف ِه جزءاً
فاعال يف
الراهن،
يف َّ
ُ
ا َ
التارخيية حاضر ًة
كانت املاد ُة
هنا
من
ياة.
حل
ِ
ُ
نسيج اخلطبة ،فهي ُتسب ُغ على َّ
النص
بوضوح يف
ِ
ٍ
ُ
ري يف لغ ِت ِه
كب
ل
بشك
وتؤثر
ناسب،
مل
شكلَه ا
ٍ
ٍ
وتراتب أجزا ِئ ِه ،مبعنى ّ
أن املاد َة التارخيية
ونظا ِم ِه
ِ
ً
ً
ّ
ْ
رافد
رد
م
وليست
ص،
ن
ال
يف
وظيفيا
دورا
تؤدّي
ُ
ٍ
َ
روافد ُمتلفة.
بسيط من
ٍ
ُ
ْ
طب يف التعام ِل مع
خل
ا
ها
ت
اعتمد
اليت
الطرائق
ِمن
ُ
ِ
ُ
ُ
ُ
والوصف والتحليل؛ إذ
الواقع وأحداث ِه ،التسجيل
ِ
جتتم ُع فيها قراء ُة التارخيي َ
بعد توثي ِق ِه ،وحتويل ِه
إىل ماد ٍة أساسي ٍة ومك ّون فاع ٍل يف َّ
النص األدبي،
مع ُ
التضايف هذه؛
التوازن يف عملي ِة
املافظ ِة على
ِ
ِ
فال تطغى املاد ُة التارخي ّية بطبيع ِتها الوثائقي ِة ولغتها
النص األدبي
العلمي ِة املباشر ِة على خصوصي ِة
ِّ
وتعو ُل اخلطبة على اإلفاد ِة من طاق ِة اللغ ِة
البنائيةِّ .
التارخيي وإعاد ِة تشكيلِه
عن
ري
التعب
وشعري ِتها يف
َّ
ّ
ِ
ً
السرد
من جديد ،فضال عن اإلفاد ِة من
تقنيات َّ
ِ
وأمناط ِه يف هذا َّ
التشكيل.
وطرائ ِق ِه
ِ
ُ
ُ
الناس ملواجه ِة
يستنهض بها
ِمن ذلك قوله يف خطبة
َ
جيش ُمعاوية الذي غزا األنبار:
ِ
َت َخ ْيلُ ُه َْ
((َ ..و َه َذا َأ ُخو َغا ِم ٍد [ َو] َق ْد َو َرد ْ
ال ْن َبا َر
ك ِر َّي َو َأ َز َ
ان ْال َب ْ
ال َخ ْيلَ ُ
ْن َح َّس َ
َو َق ْد َق َت َل َح َّس َ
ك ْم
ان ب َ
َ
َ
َ
َ
ْ
َ
َ
َ
الر ُجل ِمن ُه ْم ك َ
ان
الهَا َولق ْد َبلغ ِن أ َّن َّ
َع ْن َم َس ِ ِ
ُْ
َ
ُْ
ُْ
َْ
ْ
اه َد ِة َف َي ْن َت ِز ُع
ع
ال
ى
ر
خ
ال
و
ة
م
ل
س
ال
ة
أ
ر
ال
َي ْد ُخ ُل َعلَى ْ ِ ْ ِ َ ِ َ َ
َ ِ
ت َت ِن ُع ِم ْن ُه إِلَّ
ِح ْجلَهَا َو ُقلُ َبهَا َو َق َل ِئ َد َها َو ُر ُع َثهَا َما َ ْ
ين َما َن َ
اع َو ِال ْس ِ ْ
ِب ِال ْس ِ ْ
ال
ص َر ُفوا َوا ِف ِر َ
ام ُث َّم ْان َ
ت َج ِ
ت َح ِ
َ
ُ
ْ
َ
ام َر ًأ ُم ْسلِماً
َ
َُ
َ
ْ
َ
َر ُج ًل ِمن ُه ْم كل ٌم َول أ ِر َ
يق ل ْم َد ٌم فل ْو أ َّن ْ
ان ِب ِه َملُ ً
ْد َه َذا َأ َس ً
وما َب ْل َ
فا َما َ
كَ
كَ
َم َ
ان
ات ِم ْن َبع ِ
ً َّ
ْ
ْ
ً
ً
َ
ْ
َ
يت القل َب
ي ُ
ِب ِه ِعن ِدي َج ِديرا ف َيا َع َجبا َع َجبا َواللِ ُ ِ
اج ِت َم ِ َ ْ
َ
يلِ ُب َْ
اطلِ ِه ْم
ب
ى
ل
ْم َع
َو َ ْ
ال َّم ِم َن ْ
َ
ِ
اع َه ُؤل ِء ال َقو ِ
ِّ
ُ
ُ
َو َت َف ُّر ِقك ْم َع ْن َحقك ْم ())..نهج البالغة  :اخلطبة
رقم)27 :
احلدث
ملكونات
يعكس بنا ُء ال َوصف
هنا
ُ
ِ
ِ
التارخييَ ،
عمق الرؤي ِة لدى اإلمام عليه السالم،
ّ
ُ
حيضر يف
توازن
تقديم
على
فحرص ُه
ُ
ٍ
وصف ُم ٍ
ِ
يشكل َم ً
َّ
ِّ
لمحا
ومكثفة
التفصي ِل بلغ ٍة ُموجز ٍة
ً
اإلمام النافذ ِة وشخصيت ِه
مالمح رؤي ِة
أصيال من
ِ
ِ
إلحداث عص ِره ،فذك ُر التفاصيل
املُستوعبة
ِ
وحتريك
لغرض إثارة املتلقي
على هذا النحو جاء
ِ
ِ
ً
فضال عن إيقاف ِه أما َم فداح ِة
واستنهاضه،
همت ِه
َّ
ِ
ّ
بهتك ستو ِر
احلدث وبشاعت ِه عرب صور ٍة مؤمل ٍة تتعلق ِ
الناس بالتفرج
ونهب البلد ِة ،واكتفا ِء
املُخدرات
ِ
ِ
حدها األقصى لدى
املوقف َّ
واخلنوع ،وتبل ُغ مرار ُة
ِ
َ
املفارقة السودا َء املبكية يف صور ِة
اإلمام ليصوغ
ِّ
احلق
اجتماع أه ِل الباط ِل على باطلِهم وتف ّرق أه ِل
عن ِّ
حقهم .
اإلمام بوصف ِه
ذات
وعلى َّ
غم من شد ِة حضو ِر ِ
الر ِ
ِ

ُم ً
للنص وراصداً
نتجا َّ
جند ّ
أن
للحدث التارخييُ ،
ِ
َ
اخلاصة
النصوص تتجاو ُز حدو َد القراء ِة
بعض
َّ
ِ
ً
ً
ْ
َ
تسجل
،
مهمة
وثيقة
تكون
أن
إىل
ة
التارخيي
ة
للماد
ِّ
ِ
ِ
ً
ُ
َ
ترتتب عليه
اإلسالم،
ة
حيا
يف
طورة
خل
ا
غ
بال
حدثا
ُ
ِ
ِ
ْ
ٌ
فكانت
انعطافات حا ّد ٌة يف َمسري ِت ِه يف املُستقبل،
للقادم من
بصري ُة اإلمام عليه السالم واستشراف ِه
ِ
َّ
والتحوالت ِّ
التوثيق،
ة
دق
احلرص على
حتت ُم
األحوال
َ
ِ
ِ
ِ
ُ
وتنب ُه املتلقي بشك ٍل غري مباش ٍر إىل ضرور ِة اعتما ِد
ري خافي ٍة
املقاييس العلمي ِة يف هذا الفع ِل املُهم .وغ ُ
ِ
ُ
صعوبة احملافظ ِة على وحد ِة املساف ِة ما ب َ
التوثيق
ني
ِ
َّ
واحد .وهو أم ٌر
نص
املوقف يف
والتحلي ِل وصياغ ِة
ٍ
ِ
ٍّ
َّ
نصوص نهج
حقق ُه اإلما ُم عليه السالم يف أغلب
ِ
َّ
َ
ْ
التارخيي وقرأت ُه عرب
احلدث
فت
وظ
اليت
ة
البالغ
ِ
َّ
ناسب ،ومنها قو ُله عليه السالم
موقف
ٍ
ّ
منوذجي ُم ٍ
يف اخلطبة املُسما ِة بالشقشقية:
اس َ
اع ِن إِ َّل َو َّ
ك ُع ْر ِف َّ
الض ُب ِع إِ َل َّي َي ْن َثا ُل َ
ون
(( َما َر َ
الن ُ
ْ
ِّ
َ
َ
َ
ُ
َ
َّ
ْ
َ
ال
ئ
ط
و
د
ق
ل
ى
ت
ح
ب
ن
ا
ج
ل
ك
َعلَ َّي ِم ْن
ان َو ُش َّق
ن
س
َ ٍِ َ
ُِ
َ ِ
ْ
َ
َ
ني َح ْو ِلي َ
ك َر ِب َ
م َت ِم ِع َ
يض ِة ال َغ َن ِم فل َّما
ِع ْط َف َ
اي ُ ْ
َْ
َض ُت ِبال ْم ِر َن َ
َنه ْ
ك َث ْت َطا ِئ َف ٌة َو َم َر َق ْت ُأ ْخ َرى َو َق َس َط
ك َأ َّن ُه ْم َ ْ
ول ِتْلكَ
ل َي ْس َم ُعوا اللََّ ُس ْب َحا َن ُه َي ُق ُ
َ
ون َ
آخ ُر َ
ْ
الدا ُر ال ِخ َر ُة َ ْ
يد َ
ون ُعلُ ًّوا ِف
ين ال ُي ِر ُ
َّ
ن َعلُها ِللَّ ِذ َ
َّ
َْ
ْ
ْ
ُ
ً
َ
َ
َ
ْض َوال فسادا َوالعا ِق َبة ِلل ُم َّت ِق َ
ني َبلى َواللِ ل َق ْد
الر ِ
وها َو َو َعو َ
س ُع َ
الد ْن َيا ِف َأ ْع ُي ِن ِه ْم
ك َّن ُه ْم َحلِ َي ِت ُّ
َِ
ْها َو َل ِ
َ
َو َراق ُه ْم ِز ْب ِر ُجهَا)) (نهج البالغة :اخلطبة رقم )3
هنا ُ
فعلي يف املَشهد،
يقف اإلما ُم حاضراً بشك ٍل
ٍّ
ُ
الراصد واملشارك
ليس هناك را ٍو آخر غ ُ
ريه ،فهو َّ
إذ َ
ً
يتم
ة
بطريق
،
قبال
وقارئ
متلق
هو
واحد،
وقت
ٍ ُّ
يف ٍ
ٍ
ُ
ُ
فيها التداخل ما ب َ
حيقق
ني الوظائف املختلفة ،مبا
ويري من
جرى
مبا
والوعي
حرك ّية الرؤي ِة
َ
حدث قليلَ
األحداث ُ
ٌ
فليس يف التاريخ
الكربى.
َ
ِ
ً
ً
ُ
كانيا
زمانيا أو َم
فاحلدث احملدو ُد أث ُره
األهمية،
ً
مكونات التاريخُ ،
ينبض باحلياة،
كونا من
يبقى ُم
ِ
وقد َّ
بد من قراءت ِه وتأملِ ِه
تنفس هوا َءها ،وال َّ
حيرص اإلمام عليه
واإلنصات ملا يقوله .ويف قراءت ِه
ُ
ِ
َّ
َ
القرآن
بآيات
ل
التمث
عرب
ظة،
ع
ال
يفارق
أال
السالم
ِ
ِ
ِ
ُ
ّ
بوضوح
املشهد
الكريم ،لكي تتجلى تفاصيل
ِ
ٍ
ً
َ
فضال عن َّ
احلدث بطريق ٍة ال ختلو
وصف
أن
أكرب،
ِ
ّ
وجيس ُد
مالمح الشخوص،
يعم ُق من
من تو ّت ٍر درامي ِّ
ّ
ِ
االنفعاالت املُصاحبة
ر
مباش
غري
بشك ٍل إحيائي
ِ
ٍ
ري
هلذا املَشهد ،ومدى تفاع ِل
شخوصه معه ،ويش ُ
ِ
صاحبت
املالبسات واألفعال اليت
على حن ٍو ما إىل
ِ
ِ
املشهد أو سبقته .ويف ال ّنهاية ال ُ
توثيق
يقف دو ُر
َ
ِ
عند حدود تسجيلِ ِه،
احلدث التارخيي هنا وقراءت ِه َ
ِ
ُ
ينفصل عن ما يتض ّم ُنه من أبعا ٍد عقدي ٍة
فهو ال
َ
ُ
بعد وفا ِة ال ّنيب (صلى اهلل
حدث َ
تتعلق باإلمامة وما
َ
ومواقف َخطري ٍة.
أحداث
عليه وآله وسلم) من
ٍ
ُ
الصواب إذا ما انتهى من تأ ّم ِل
القارئ
جيانب
ال
َ
ُ
وسج َل نتيجةً
ري املؤمن َ
ني عليه السالم
َّ
ُخ ِ
طب أم ِ
ُ
َّ
صد
بالر
غناها
طب
خل
ا
هذه
مزايا
ن
م
أن
ُها:
مفاد
َّ ِ
ِ
أهم
للحدث
التارخيي
اإلسالمي يف فرت ٍة هي من ِّ
ِ
ّ
ُ
وت ُ
ني ِّ
وتقرأ ُ
لل يف
توث ُق
بع
اإلسالم،
بدايات
فرتات
ِ
ِ
ٍ
ُ
َ
صور ِه
آن واحد ،وهنا يك َتمل َمعنى
البيان بأجلى ِ
ِ
ٍ
ّ
السالم.
ه
علي
يان
ب
ال
ري
أم
لدى
ه
ت
قا
ق
وحت
ِ َ ِ ِ ّ
ِِ
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ك َت ُ
اب َفََتى
ُض َع ْال ِ
َوو ِ
ْ
ُْ ْ
ني مُشِفِق َ
الِرِم َ
ني ِمَّا
يه َوي ُ
َق ُ
ول َ
ون يَا َو ْيَل َت َنا
ِف ِ
ْ
َ
اب لَ
َال هذا ال ِ
مِ
كت ِ
يَ
ُغاِدُر َصِغ َري ًة وََل َكِب َريةً
َج ُدوا مَا
ِإَّل َأ ْح َصا َها ۚ َوو َ
اض ًرا ۗ وََل ي ْ
َظِل ُم
َعِمُلوا َح ِ
َرب َ
ُّك َأ َح ًدا

ين آم ُ
يَا َأُّيهَا َّالِذ َ
َنوا َل
َال ُ
ُت ْلِه ُ
ك ْم َأ ْمو ُ
ك ْم وََل
َأ ْوَل ُد ُك ْم َعن ِذ ْكِر اهلل
َومَن ي ْ
َفع ْ
َل َذِٰل َك َفُأوَلِئ َك
ُه ُم ْ َ
اس ُر َ
ون
ال ِ

وََأنِف ُقوا ِمن مَّا َر َز ْق َن ُ
اكم
ْل َأن ي َْأِت َي
مِّن َقب ِ
َأ َح َد ُك ُم ْالَو ُ
ْت َف َي ُق َ
ول
ل َأ َج ٍل
َر ِّب َلوَْل َأ َّخ ْر َتِن ِإ َ ٰ
يب َف َأ َّص َّد َق وََأ ُكن
َقِر ٍ
ال َ
مِّ َن َّ
ني َوَلن ُي َؤ ِّخ َر
الص ِِ
َّ ُ
الل َن ْف ًسا ِإ َذا َجا َء َأ َجُلهَا
واهلل َخِب ٌري ِبَا َت ْع َمُل َ
ون

الزهراء..

املنهج املتكامل الذي جمع الكماالت والعلوم كافة
محود الصراف

حجة اهلل سيدة نساء العاملني من األولني واآلخرين فاطمة الزهراء (عليها السالم) صاحبة العبق الكريم
يشتاقه بني احلني واحلني أشرف خلق اهلل كلهم الصادق األمني (صلى اهلل عليه واله) فريد مفتاح
اجلنان بتنسم األطايب من بضعته الطاهرة سيدة نساء العاملني عليها السالم يف األولني واآلخرين.
احلجة البالغة ..حجة اهلل على احلجج والوعاء الذي اختاره اهلل ليتدفق منه االمتداد احلي والصادق
ملرضاته ونعمه السابغة والصراط الواضح ونور تستنري منه اخلالئق طريق احلق وبلوغ رمحة اهلل.
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شذرات من سريتها
بالرغم من قصر احلياة اليت عاشتها والضغوطات
واملآسي اليت حتملتها من الذين َ
(ال َي ْر ُق ُب َ
ون ِف
ُم ْؤ ِم ٍن إِ ًّال َو َال ِذ َّم ًة َو ُأ ْو َل ِئ َك ُه ُم الُْ ْع َت ُد َ
ون)(التوبة)10 :
لكن اجنازاتها على االصعدة كافة له األثر البالغ
يف محاية الدين واحلفاظ عليه فإن ما قد حققته
أي امرأة من آدم
(عليها السالم) ال يوازيه عمل َّ
(عليه السالم) إىل اآلن فقد قامت (عليها السالم)
مبهامها يف بقاء هذا الدين ولوالها لطمست معامله
فهي (عليها السالم) دليل احلق وسبيل العلوم
واملعارف ..
املعلمة اليت تعلم االجيال كافة معاني احلياة
احلقيقية يف كل زمان ومكان بالرغم أن لكل
زمان ظروفه وحيثياته املختلفة ..فبالنسبة اىل عصر
النبوة كان دور الزهراء (عليها السالم) بارزاً يف
تعليم النساء ملعاني القرآن السامية وتثقيفهن
باالحكام الشرعية وكذلك بالعلوم واملعارف
اإلهلية الضرورية باإلضافة إىل مشاركتها املؤثرة
والفاعلة يف الدعوة اىل اهلل تبارك وتعاىل يف املواقع
املختلفة حتى يف املباهلة مع النصارى وكذلك
دورها الرائد يف القضايا املصريية واليت منها
قضية اإلمامة ،واألثر البالغ خلطبتها يف املسجد
ووقعها يف النفوس لتصبح معاني هذه اخلطبة
الغراء نبعا صادقا ينهل منه املسلمون يف كل
العصور حكما ومواعظا وعربا فقد استطاعت
(سالم اهلل عليها) بأفعاهلا وأقواهلا املؤثرة أن ُت َقوم
االعوجاج الذي آل اليه االسالم بعد شهادة النيب
(صلى اهلل عليه واله) وسد الثغرات اليت قد أحدثها
من غرته احلياة الدنيا من الذين أسلموا وملا يدخل
االميان يف قلوبهم فهم يف شقاق بعيد وبئس الورد
املورود
املقام السامي
ورد يف مقامها (عليها السالم) عن اإلمام احلسن
العسكري (عليه السالم) أنه قال( :حنن حجج
اهلل على خلقه وجدتنا فاطمة حجة اهلل علينا)
(االسرار الفاطمية)37/وهو من األحاديث الذي
يبني فضلها العظيم على لسان حفيدها املعصوم
احلسن العسكري (عليه السالم) أكرب وهي
شهادة عظمية حبقها ،واالحاديث االخرى اليت
تبني عظم منزلتها ومقامها (عليها السالم) عند
األئمة (عليهم السالم) ،فعن اإلمام املهدي (عجل
اهلل تعاىل فرجه الشريف) أنه قال( :ويف ابنة رسول
اهلل (صلى اهلل عليه وآله) لي أسوة حسنة()..اللمعة
البيضاء/هامش ص  )143أي جعلها قدوة له يتأسى
بها يف املعضالت واملصائب.

إن األيام قبيل رحيل سيد الكائنات (صلى اهلل
عليه وآله) إىل الرفيق األعلى عصيبة باحداثها،
فقد تهيأ واستعد أهل النفاق إىل بيان نواياهم
احلقيقية اجتاه النيب وال بيته ومن الرسالة االهلية.
ومنذ أن غمضت عينا النيب (صلى اهلل عليه واله)
وحتى استشهادها (عليها السالم) عانت كثريا
من قوى الشر والضاللة ممن اعلنوا او من الذين
كتموا ,عدم اميانهم او من املشككني فيما جاء
به النيب (صلى اهلل عليه واله) أو االستيالء على
املشروع النبوي بكافة السبل واحلقائق التارخيية
شخصت افعاهلم الدنيئة اليت ارادوا ان يغريوا ما
جاء به النيب (صلى اهلل عليه وآله) حسب امانيهم.
الشهادة
وبعد شهادة أبيها املختار (صلى اهلل عليه واله)
كانت أول الالحقني به بعد جهاد مرير ما بني
سوح اجلهاد مع املشركني واملنافقني واملنحرفني
والقضاء على خمططاتهم ومؤامراتهم الدنيئة،
ً
ً
فعليا يف تثقيف نساء املسلمني.
إسهاما
وساهمت
ورد عن أبي عبد اهلل جعفر بن حممد (عليه
السالم) ،قال :ولدت فاطمة (عليها السالم) يف
مجادى اآلخرة ،يوم العشرين منه ،سنة مخس
وأربعني من مولد النيب (صلى اهلل عليه وآله)
وأقامت مبكة مثان سنني ،وباملدينة عشر سنني،
وبعد وفاة أبيها مخسة وسبعني يوما .وقبضت يف
مجادي اآلخرة يوم الثالثاء لثالث خلون منه ،سنة
إحدى عشرة من اهلجرة .وكان سبب شهادتها
أن قنفذا موىل عمر لكزها بنعل السيف بأمره،
فأسقطت حمسنا ومرضت من ذلك مرضا شديدا،
ومل تدع أحدا ممن آذاها يدخل عليها .وكان
الرجالن من أصحاب النيب (صلى اهلل عليه وآله)
سأال أمري املؤمنني أن يشفع هلما إليها ،فسأهلا
أمري املؤمنني (عليه السالم) فأجابت ،فلما دخال
عليها قاال هلا :كيف أنت يا بنت رسول اهلل؟ قالت:
خبري حبمد اهلل  .ثم قالت هلما :ما مسعتما النيب
(صلى اهلل عليه وآله) يقول( :فاطمة بضعة مين،
فمن آذاها فقد آذاني ،ومن آذاني فقد آذى اهلل؟
قاال :بلى .قالت :فواهلل ،لقد آذيتماني .قال :فخرجا
من عندها وهي ساخطة عليهما( .دالئل االمامة/
حممد بن جرير الطربي ( الشيعي) /ص )134
هذه احلادثة هي خالصة ما عقدت عليه األمة
اإلسالمية حينها جزا ًء وشكورا ملا قدم إليهم
رسول اهلل األعظم (صلى اهلل عليه وآله) من خري
وصالح ..فجزاهم اهلل مبا فعلوا ببضعته الطاهرة
اليت من آذاها فقد آذى رسول اهلل ،وإن رضاها
رضا اهلل تبارك وتعاىل.

قبل الرحيل
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يف عصر النبوة كان دور
الزهراء (عليها السالم)
بارزاً يف تعليم النساء
ملعاني القرآن السامية
وتثقيفهن باالحكام
الشرعية وكذلك
بالعلوم واملعارف اإلهلية

ورد يف مقامها (عليها
السالم) عن اإلمام
احلسن العسكري
(عليه السالم) أنه قال:
(حنن حجج اهلل على
خلقه وجدتنا فاطمة
حجة اهلل علينا)

عن اإلمام املهدي
(عجل اهلل تعاىل فرجه
الشريف) أنه قال( :ويف
ابنة رسول اهلل (صلى
اهلل عليه وآله) لي أسوة
حسنة)..

التوجيه الرتبوي عند علي(عليه
السالم) تربية الطفل مثا ً
ال
د .عقيل رشيد األسدي /جامعة الكوفة /
كلية الرتبية األساسية

ُتعد الطفولة مرحلة مهمة من مراحل منو الفرد ،بل هي من ّ
أدق مراحل النمو وفيها تتكون معظم مقومات
وخصائص شخصية الطفل وتتشكل الكثري من عاداته وقيمه وميوله واجتاهاته واستعداداته ،ومبا ّ
أن الطفل
هو اللبنة األوىل يف اجملتمع إن أحسن وضعها بشكل سليم كان البناء العام مستقيماً ،وكما ّ
أن البناء
حيتاج إىل هندسة وموازنة فالطفل أيضاً حيتاج إىل هندسة وموازنة بني ميوله وطاقاته.
ومما يؤسف له ح ًقا أننا نالحظ اليوم ّ
أن أنظار كثري من
املسلمني تتوجه إىل ّ
املنظرين الغربيني ليتلقوا عنهم الرؤى
واألفكار الرتبوية تاركني وراءهم العالج الناجع يف
الشريعة اإلسالمية الغراء جلميع ما استعصي عليهم حله,
ومن اجلدير بالذكر ّ
أن يف سرية الرسول حممد (صلى اهلل
عليه وآله وسلم) وأهل بيته (عليهم السالم) ،وال س ّيما اإلمام
ً
معينا ال ينضب من الوصايا واإلرشادات
علي (عليه السالم)
والتعاليم والتوجيهات اليت لو استعملت يف احلقل الرتبوي
املتعددة لكانت كفيلة برتسيخ أروع
ّ
و ُو ّظفت يف جماالته
26

القيم واملثل العليا يف نفس الطفل وجلعلت منه شخصية سو ّية
قادرة على القيام بدورها يف بناء اجملتمع ،وإليك عزيزي
القارىء ً
بعضا من هذه الدرر الرتبوية لالمام علي (عليه
السالم) اليت تالزم الطفل منذ والدته ،ونظ ًرا لضيق املقام
سنذكر ً
بعضا من هذه التوجيهات يف هذا املقال ونرتك
احلديث عن البعض اآلخر يف املقاالت الالحقة:
التوجيه األول تسمية الطفل :يقول اإلمام (عليه السالم) ( :أول
رب الرجل ولده ،أن يسميه باسم حسن ،فليحسن أحدكم
ما ي ّ
ُّ
اسم ولده)(الكايف  )19/6وقال ً
(وحق
أيضا (عليه السالم):
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املستقبل ويدرك تفاصيل احلياة ودقائقها.
وحيسن أدبه ،ويعل ّمه
حيسن امسه،
ِّ
الولد على الوالد أن ِّ
التوجيه الرابع إشعاره باحلب واحلنان :يقول اإلمام ( عليه
القرآن)(ميزان احلكمة  )2523/3فاإلمام (عليه السالم)
يرى ّ
السالم)( :من ق ّبل ولده كان له حسنة ومن ف ّرحه فرحه
أن من بني حقوق الطفل على والديه حسن اختيار
اهلل يوم القيامة)(حبار االنوار  )100/101من امليول الفطرية
اإلسم الذي ُي ْدعى به بني الناس والذي مي ّيزه عن غريه من
ً
مدة الطفولة احلاجة إىل احلب
لإلنسان ،واليت تظهر يف ّ
إمسا ذا معنى حممود أو صفة
األشخاص حبيث يكون
ً
والعطف واحلنان.
إمسا يبعث
طيبة يرتاح هلا القلب وتطمئن هلا النفس أو
ً
إمسا ُّ
إن االستجابة هلذا امليل الطبيعي وإشباع هذه احلاجة
يدل على الشجاعة والنشاط
على األمل والتفاؤل أو
ّ
شك يصبح ً
واهلمة؛ ّ
سببا للشعور
ألن اإلسم القبيح من دون
جزء من املنهاج الفطري ،فإذا نال الطفل حظ ًا وافراً من
ٍّ
باحلقارة وحيمل صاحبه على الشعور بالضجر واإلنطواء
العطف واحلنان يف أيام طفولته كان ذا روح مطمئنة
ً
وحمل لسخرية األطفال واستهزائهم به ,وال ريب ّ
إن الذين
ٍّ
طبيعيا طيلة أدوار حياته،
ونفس وديعة وكان سلوكه
ميتازون بأمساء مجيلة أو ينتمون إىل عشرية ذات اسم
أ ّما األطفال احملرومون من احلب العائلي وعطف الوالدين
ً
مجيل يفتخرون بذلك ويسعدون ويذكرونه بكل ارتياح
أرواحا ملؤها اليأس والتشاؤم ويكونون
فإ ّنهم ميلكون
وسرور وطالقة ،والذين على العكس من ذلك نراهم
على شفا جرف من اإلحنراف ،فيجب أن حيظى الطفل
يشعرون باخلجل والضياع واألمل.
من ساعة والدته بدفء األم وحنانها ،ورعاية األب والعناية
التوجيه الثاني تأديبه :يقول اإلمام (عليه السالم) يف
جو ملؤه احمل ّبة والتقدير ،ويف حميط يسوده
به ليعيش يف
ٍّ
(وحيسن أدبه) ويف حديث آخر قال
احلديث السابق:
اإلطمئنان والراحة النفسية وطفولة سعيدة ،ليكون يف
ِّ
ً
َ
َ
ّ
(عليه السالم)( :ما نل والد ولدا حنال أفضل من
أمان من العقد النفسية ،وتتفتح يف قلبه أزهار اخلري
ً
ً
ً
حسن األدب)(مستدرك الوسائل  ،)166/15فاإلمام(عليه
حيب اخلري للجميع
سويا
إنسانا
والفضائل فينشأ
فاضال ُّ
السالم) ّ
يؤكد على تأديب الطفل إذ ّ
إن من أهم الواجبات
حيبه لنفسه.
كما ُّ
امللقاة على عاتق اآلباء هو القيام بتأديب األطفال ومراقبة
لذلك جند اإلمام(عليه السالم) يقول( :من ق ّبل ولده
ً
كانت له حسنة) ،ومن املعروف ّ
خوفا من شذوذهم أو ارتكابهم ما خيالف
سلوكهم
أن احلسنات ال تأتي
ُّ
التقاليد الدينية واإلجتماعية ،أو جيايف اآلداب العا ّمة ،أو
يستحق ذلك وهذه ال ُقبلة من
جزافا من دون عمل خري
الشر و ارتكاب اجلرمية ،فيجب على اآلباء
الوالدين للطفل من أصدق مصاديق عمل اخلري ملا هلا من
جنوحهم حنو ِّ
اإلسراع يف تأديبهم وتربيتهم ،فالولد أمانة عند أبويه
انعكاسات إجيابية تشعر الطفل بالراحة ودفء العاطفة
شر،
وقلبه الطاهر يقبل كل ما يلقى إليه من خري أو
وأ ّنه شخص مرغوب فيه له مكانته يف األسرة.
ٍّ
وخري دليل على التبكري يف التأديب قول اإلمام لولده
يقول الدكتور صاحل عبد الكريم االستشاري
احلسن (عليهما السالم)ّ ( :
إنا قلب احلدث كاألرض
النفسي( :الحظت من خالل املمارسات اإلكلينيكية يف
العيادة النفسية ّ
اخلالية .ما ألقي فيها من شيء قبلته فبادرتك باألدب
أن العامل املشرتك بني أغلب املشكالت
قبل أن يقسو قلبك ويشتغل لبك)(ميزان احلكمة.)75/1
النفسية والسلوكية لدى األطفال واملراهقني هو غياب
احلب احلقيقي بينهم وبني الوالدين ،كما الحظت ّ
وهنا بيان واضح من اإلمام (عليه السالم) على أن قلب
أن
ً
الطفل صفحة بيضاء ،ال يوجد فيها فكرة صحيحة أو
األصحاء نفسيا هم احملبوبون الذين
األطفال السعداء
ّ
خاطئة ،وجند اليوم العلم احلديث يشري إىل هذه احلقيقة
يصلحهم حب الوالدين ويشعرون به وهم من تر ّبوا على
ّ
ّ
باحلب وتأكدت ّ
ويؤكد على أن السنوات اخلمس األوىل هي عماد تكوين
أن
احلب وولدوا يف حميط أسري يتسم
ِّ
ِّ
شخصية اإلنسان حبسب ما يتلقاه الطفل من األسرة.
أسلوب لرتبية األبناء ،وأفضل عالج لكل
أفضل
احلب
َّ
ٍ
التوجيه الثالث تعليمه :يقول اإلمام (عليه السالم)
املشكالت النفسية والسلوكية لألطفال واملراهقني
ّ
يف احلديث السابق( :ويعلمه القرآن) ،ويف حديث آخر
وتأكد لي أ ّنه إذا كان
والشباب والراشدين واملسنني
قال (عليه السالم)( :علّموا صبيانكم من علمنا ما
غذاء اجلسد هو الطعام والشراب وإذا وغذاء العقل هو
ينفعهم اهلل به ،لئال تغلب عليهم املرجئة برأيها (ميزان
القراءة ,وغذاء الروح هو اإلميان فغذاء النفس ودواؤها هو
احلكمةّ ،)3681/4
يؤكد اإلمام(عليه السالم) على تعليم
احلب احلقيقي.
ُّ
من جانب آخر ّ
العلوم النافعة للطفل لتكون لديه حصانة فكرية أمام
يؤك ُد اإلمام (عليه السالم) على
التيارات املنحرفة ،فالطفل بعد والدته ال يعرف سوى بعض
إدخال السعادة إىل نفس ّية الطفل كي ال يشعر باحلرمان
ً
ً
كامال
جهال
املعلومات الغريزية والفطرية  ,فهو جيهل
ويصف ذلك بقوله (عليه السالم)( :ومن ف ّرحه ،ف ّرحه
تلك الظواهر املختلفة هلذا العامل الواسع ،وال يعلم شيئا
اهلل يوم القيامة) ،فالطفل من منظور اإلمام علي (عليه
عن قضايا العلة واملعلول وال ميكنه أن يستثمر ما هو
السالم) كتلة من املشاعر واألحاسيس جيب صيانتها
موجود يف احلياة اليومية ويستفيد منه ،لذا فهو حباجة
وإحاطتها ببيئة صاحلة لتزدهر وتنمو شخصيته وتصل إىل
إىل الوعي حتى يدرك ماذا عليه أن يفعله يف هذا العامل
إشراقاتها التكاملية ،حيث يقول (عليه السالم) واصفا
ّ
وما هي املواقف اليت ال بد من أن يتخذها؛ لذا فاألب هو
الطفل بأنه( :ذو ن ّية سليمة ونفس صافية)(حبار االنوار
ً
ثقافيا ،فالطفل يعتقد أن
املسؤول عن توعية طفله وتنشئته
 ،)100/101لذا جيب على اآلباء حت ّمل مسؤوليتهم جتاه
أباه يعلم كل شيء ،وميكنه اإلجابة على مجيع األسئلة
أبنائهم ،وأن ُيشبعوا حاجاتهم النفسية والعاطفية ،وأن
 ,ويعي مجيع املعادالت  ,وأنه يعلم جبميع احلوادث أينما
يعملوا على إسعادهم؛ لينالوا بذلك سعادة الدنيا وأجر
وقعت  ,وهو الذي جيب أن يتحدث عن املاضي وخيرب عن
اآلخرة.
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أخالقيات القيادة
اإلنسانية
يف عهد اإلمام علي(عليه السالم)
إىل مالك األشرت(رضي اهلل عنه)
أ.د .نـجم عبداهلل املوسوي

مل تكن شخصية اإلمام علي (عليه السالم)
بالشخصية العابرة يف خضم التأريخ ،بل كانت
شخصية هلا أبعادا اجيابية تركت تأثرياً واضحا
يف خمتلف اجتاهات احلياة الدينية والسياسية
واالقتصادية واإلدارية واالجتماعية والرتبوية
والنفسية وغريها ،فهو (عليه السالم) ترك لنا ً
أرثا
ً
علميا كبرياً مبا قدمه من أسس لإلرتقاء بالفرد
واجملتمع وبناءه بنا ًء صحيحا ناجحاً.
ومن خالل تسليط الضوء على اجلانب اإلداري
جند عهده (عليه السالم) إىل واليه على مصر
ً
مالك األشرت (رض) قد أخذ حيزاً
واسعا لدى
اإلداريني واملتخصصني يف اإلدارة واألعمال
والرتبويني والنفسيني وعلماء االجتماع كل ينظر
إليه بعني الفكر والبصرية ويبني إعجابه به
ومبحتواه وبرؤاه وما يتضمنه من أسس بناء الدولة
الناجحة وأسس العمل اإلداري الصحيح.
ونتيجة لإلطالع على بعض الدراسات والبحوث
يف اإلدارة والقيادة وجدنا أن العديد من الباحثني
الذين سلطوا الضوء على عهد اإلمام علي (عليه
السالم) إىل مالك األشرت (رض) كانوا قد بينوا
إعجابهم به كون حمتوياته وأفكاره كأمنا
بنيت على فلسفة إدارية حديثة ومتجددة أخذت
الطابع العملي والعلمي واملوضوعي يف شكل
ومضمون من يتصدى إلدارة احلكم األمر الذي
خيلق ثقافة تنظيمية واعية يف إدارة الدولة.
كما أن هذا العهد ميثل يف حقيقة األمر
ً
ً
قياديا متميزاً أنشأه اإلمام علي (عليه
أسلوبا
السالم) على فلسفة إسالمية ذات نظرية ختتلف
عن كل نظريات القيادة واإلدارة ،قائمة على
ً
وخصوصا
ضرورة إقناع اجملتمع بقيادته ومببادئها
28
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أكثر تأثريا فيها وهذا ما ّ
يؤكد ّ
أن القيادة
الناجحة هي ا ّليت تعمل مع اآلخرين وتؤ ّثر فيهم
ً
احملددة.
ّ
وصوال لألهداف
تأثرياً إجياب ّي ًا

إذا أثبتت تلك املبادئ جناحها يف الواقع العملي
والتطبيقي.
وأن املبدأ املهم الذي ركز عليه اإلمام
علي (عليه السالم) هو ضرورة إشباع احلاجات
األساسية وحتقيق الرغبات بالصورة اليت تتالءم
مع توقعات أفراد اجملتمع األمر الذي يساعد
على حتقيق الرضا والسعادة لديهم والقناعة
التامة بقيادتهم اإلدارية.
ومن اجلدير بالذكر إن مبدأ القيادة
( )leadershipيف فكر اإلمام علي (عليه
السالم) ليس امتيازا ومتيزاً بل هو عنوان عمل
وطريق خدمة يعمل الرئيس والوالي عن طريق
فريق عمل متعاون ألداء األعمال وإظهار طاقات
املرؤوسني والعمل اجلاد على تطويرها والنهوض
بها وخلق روح التنافس يف النجاح والتميز.
لقد حرص أمري املؤمنني علي (عليه
السالم) على ضرورة تطوير القائد الناجح
ألساليبه القيادية واإلدارية والعمل على اإلقرتاب
من اجملتمع وعدم اإلبتعاد عنه أو اإلنعزال بل
خلق حالة شعور لدى أفراد اجملتمع أن القائد أو
الوالي أو الرئيس يشعر مبا يشعر به اآلخرون
ويتعايش مع أماهلم وآالمهم وطموحاتهم وحيس
مبا يتأملون ومبا يريدون.
كذلك سعى اإلمام علي (عليه السالم) إىل
خلق قناعة لدى القائد بضرورة جعل العنصر
البشري أو اإلنساني هو الثروة احلقيقية
الناهضة يف بناء الدولة وهو احملور األساس يف
جناح القائد يف عمله فالعنصر البشري ميثل
الركيزة األساسية لعمل القائد وجناحهم ميثل
جناح القائد واحنرافهم عن املستوى املطلوب
ميثل احنراف القائد عن حتقيق األهداف
املرسومة.
بعد متابعة مضامني العهد املبارك جند أن
هناك جوانب إدارية وقيادية أكدها اإلمام علي
(عليه السالم) نوجز منها ما يأتي :

يرى اإلمام علي (عليه السالم) َّ
أن
•
أي قائد يتوقف على كفاءته القيادية
جناح َّ
وفاعليته ،أي أن تتوفر فيه مسات النجاح يف
اإلدارة ّ
وإن القيادة غري اجليدة وغري الكفوءة
أحد أهم أسباب فشل الدولة وعدم صمودها
أمام جمريات األحداث.

التأكيد على التزام القائد بالتعاليم
•
ِّ
السماوية السمحة والتق ّيد بكل ما جاء فيها
بكتاب اهلل وسنة نبيه حممد (صلى اهلل عليه
ً
ناجحا ّإل مبكافحة
وآله) وأ ّنه ال يكون
أهواءه ونزواته يكبح مجاحها ،فال توجد هناك
حصانة لقائد يف نظر اإلمام علي (عليه السالم)
وال توجد فلسفة جتوز للقائد ما ال جتوز لغريه
من الناس أو الرعية ،فالقائد والرعية كالهما
جيب أن ينضبط حتت تعاليم السماء وسننها
فالقائد يكون جز ًء من جمموعته وكلّما
أحست اجملموعة ّ
بأن القائد مثلها كان القائد
ّ

أشار اإلمام علي (عليه السالم) يف
•
جممل عهده املبارك إىل مسألة مه ّمة أال وهي
حتلّي القائد أو الوالي أو احلاكم مبكارم
األخالق اليت بدورها تؤدّي إىل الق ّوة والصالبة
ً
حرصا
وضبط النفس وما تأكيده عليها ّإل
على أن ال يصدر من القائد ّإل ماهو طيب
وحممود وحسن ومجيل وأن ترت ّفع نفسه عن
صغائر األمور وال جي ّره اهلوى وامليول إىل ْ
أن
يقلّل من شأنه ويض ّعف مساته الشخصية،
فالقيادة األخالقية هي القيادة الناجحة واملؤ ّثرة
والفاعلة.

إنطلق اإلمام علي (عليه السالم) يف
•
عهده الشريف إىل ضرورة النظر إىل األحداث
التأرخيية والسنن السابقة والتمعن فيها
واإلستفادة منها يف العمل ومواجهة جمريات
األحداث ا ّليت حتدث يف الدولة ،وأخذ العظة
ممن سبق ،وكأ ّنه (عليه السالم) يريد
والعربة ّ
من احلاكم أو القائد أن ينظر بعني البصرية
ّ
ويشخص اجلوانب اإلجيابية يف عملهم
ملن سبقه
ّ
ويعمل على بقائها وتعزيزها ويشخص اجلوانب
السلبية يف عمل من سبق وعدم تكرارها أو
معاجلتها ووضع احللول املناسبة هلا ومنع تكرار
ً
فضال عن رؤية اإلمام (عليه السالم)
حدوثها،
املتصدي واإلستفادة
ّ
مبالحظة رأي الرعية يف
من آراءهم وأحكامهم.
حرص اإلمام علي (عليه السالم) أن
•
إنساني متم ّي ٍز بالعاطفة
طابع
يكون القائد ذا
ٍ
ٍّ
والوجدان فاإلنسانية جيب أن تكون السمة
املميزة للقائد اإلداري الناجح يف التعامل مع
املرؤوسني ،فاملوقف اإلداري الناجح جيب أن
ي ّتسم بالعدل واإلنصاف والشجاعة واإلبتعاد عن
والتكب والزهو والغرور؛ أل ّنها أمراض
الظلم
ّ
ُ
نفسية تفتك بشخصية القائد وتذهب حبلمه
و ُتفقده توازن الشخصية السو ّية.
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التأكيد على التزام
القائد بالتعاليم السماوية
السمحة والتقيّد ِّ
بكل
ما جاء فيها بكتاب اهلل
وسنة نبيه حممد (صلى
اهلل عليه وآله)

حرص اإلمام علي (عليه
السالم) أن يكون القائد
ّز
طابع
إنساني متميٍ
ٍّ
ذا ٍ
بالعاطفة والوجدان
فاإلنسانية جيب أن
تكون السمة املميزة
للقائد اإلداري الناجح يف
التعامل مع املرؤوسني

يرى اإلمام علي (عليه
السالم) َّ
أن نـجاح َّ
أي قائد
يتوقف على كفاءته
القيادية وفاعليته ،أي أن
تتوفر فيه مسات النجاح
يف اإلدارة

املبدأ عند اإلمام علي

(عليه السالم)

د .علي زناد كلش البيضاني

كلنا نقرأ عن اإلمام علي (عليه السالم) بأنه ثابت املوقف ال تتزحزح مبادئه وال ُيامل وال
يُداهن فيها حتت ضغط الظروف ،وهو املستعد لقبول احلق ولو كان على نفسه ،وهو اإلنسان
الذي مينع نفسه عن رغبة فيها كسب ذاتي له ،وتتوازن وتتماثل حمددات السلوكيات عنده
سراً وجهراً وبديهي أن املبادئ مهما مست ،وزخرت جبالئل املزايا واخلالل ،فإنها ال حت ّقق أماني
األمة وآماهلا ،وال تفيء عليها باخلري املأمول ،إال إذا اعتنقها صاحبها وحرص على محايتها
وتنفيذها يف خمتلف جماالت احلياةّ ،
وإل كانت عدمية اجلدوى والنفع.

و اهلل لو أعطيت األقاليم
السبعة مبا حتت أفالكها
على أن أعصي اهلل يف منلة
أسلبها جلب شعرية ما
فعلته ّ
وإن دنياكم عندي
ألهون من ورقة يف فم
جرادة تقضمها ،ما لعلي
ولنعيم يفنى ولذة ال تبقى
نعوذ باهلل من سبات العقل
و قبح الزلل و به نستعني.

لذلك كان الثبات على املبدأ احلق من أقدس
واجبات األمة وفروضها احلتمية للشخصية
احلاكمة ،وإزاء ذلك علينا أن نذكر جمموعة
من مصاديق الثبات على املبدأ يف الفكر العلوي:
أوالً :كان أمري املؤمنني علي (عليه السالم) على
ّ
ّ
سر رسول الل (صلى الل عليه وآله) ،ومثاليته
يف الثبات على املبدأ واالعتصام به ،إذ ُعرضت
ّ
ً
مشروطة بكتاب الل وسنة رسوله
عليه اخلالفة
ً
وسرية الشيخني ،فأبى ُمعتدا مببدئه السامي،
ّ
ً
قائال« :بل على كتاب الل ،وسنة
ورأيه األصيل
رسوله ،واجتهاد رأيي» .فبالرغم من تقاتل الناس
على منصب احلاكم واستطاعتهم إعطاء وتقديم
تنازالت ـ ولو كاذبة ـ لتمشية األمر واعتالء سدة
احلكم إال إننا مل جند ذلك يف أدبيات األمام
علي(عليه السالم).
ثانياً :أ ّ
خاصته ومواليه أن
حل عليه نفر من
ّ
يستميل من أغوتهم زخارف األطماع فسئموا عدل
اإلمام (عليه السالم) ومساواته ،واستهواهم إغراء
معاوية ونواله الرخيص فقالوا« :يا أمري املؤمنني،
إعط هذه األموالّ ،
وفضل هؤالء األشراف من
العرب وقريش على املوالي والعجم ،ومن ختاف
عليه من الناس فراره إىل معاوية .فقال (عليه
ومتسكه
السالم) هلم وهو يعرب عن ثباته،
ّ
بدستور اإلسالم ،وتر ّفعه عن الوسائل االستغاللية
ّ
اآلمثة :أتأمروني أن أطلب النصر باجلور؟! ال والل
ما أفعل ما طلعت مشس والح يف السماء جنم،
ّ
والل لو كان ماهلم لي لواسيت بينهم ،وكيف
ّ
وإنا هي أمواهلم.
ثالثاً :ملا بويع أمري املؤمنني علي بن أبي طالب
«عليه السالم» ،بلغه أن معاوية قد تو ّقف عن
إظهار البيعة له ،وقال :إن أقرني على الشام
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وأعمالي اليت ّ
ولنيها عثمان بايعته.
ً
كتابا يستقدمه فيه إىل املدينة،
فكتب إليه
وبعد فراغه من كتابه جاء املغرية إىل أمري
املؤمنني(عليه السالم) ،فقال له :يا أمري املؤمنني،
إن معاوية من قد عرفت ،وقد َّ
وله الشام من قد
كان قبلك ،فو ّله أنت كيما ت ّتسق عرى األمور،
ثم اعزله إن بدا لك.
ويف نص آخر :إن أردت أن يستقيم لك األمر،
فاستعمل طلحة بن عبيد اهلل على الكوفة،
والزبري بن العوام على البصرة ،وابعث معاوية
بعهده على الشام.
ويف نص آخر :فابعث إليه بعهده ،وألزمه طاعتك.
فقال أمري املؤمنني «عليه السالم» :أتضمن لي
عمري يا مغرية فيما بني توليته إىل خلعه؟!
قال :ال.
َّ
قال :ال يسألين اهلل عز وجل عن توليته على رجلني
من املسلمني ليلة سوداء أبداً ( َو َما ُ
ك ْن ُت ُم َّت ِخ َذ
ني َع ُ
ضلِّ َ
ضداً) لكن أبعث إليه ،وأدعوه إىل ما
املُ ِ
يف يدي من احلق ،فإن أجاب فرجل من املسلمني،
له ما هلم وعليه ما عليهم ،وإن أبى حاكمته إىل
اهلل.
رابعاً :عندما طلب منه أخوه عقيل أن يزيد يف
عطائه من بيت املال ،أمحى له حديدة وق ّربها
منه ،ومن أجل أن ُيفهم أخاه أ ّنه يرفض الظلم
واجلور قال(عليه السالم)( :واهلل ألن أبيت على
حسك السعدان مسهّداً ُ
جر يف األغالل مص ّفداً
وأ ُّ
إلي من أن ألقى اهلل ورسوله يوم القيامة
ُّ
أحب َّ
ً
ظاملا لبعض العباد ،وغاصبا لشي ٍء من احلطام،
وكيف أظلم أحداً لنفس ُيسر ُع إىل البلى قفوهلا،
ويطول يف الثرى حلوهلا؟ ثم قال(عليه السالم)
ً
عقيال وقد أملق حتى استماحين
واهلل لقد رأيت

ً
صاعا ،ورأيت صبيانه شعث الشعور،
من ُب ِّركم
ّ
كأنا س ّودت وجوههم
غرب األلوان من فقرهم،
ّ
موكدا ،وك ّرر علي القول
بالعظلم ،و عاودني
ّ
فظن أني أبيعه
مرددا ،فأصغيت إليه مسعي،
َّ
ً
مفارقا طريقيت ،فأمحيت له
ديين ،وأ ّتبع قياده
فضج
حديدة ثم أدنيتها من جسمه ليعترب بها،
ّ
ضجيج ذي دنف من أملها ،وكاد أن حيرتق من
ميسمها ،فقلت له :ثكلتك الثواكل يا عقيل،
أتئن من حديدة أمحاها إنسانها للعبه ،وجت ّرني
ُّ
سجرها ج ّبارها لغضبه؟ أتئن من األذى
إىل نا ٍر ّ
وال أئن من لظى
و ساق كالمه (عليه السالم) إىل أن قال :و اهلل لو
أعطيت األقاليم السبعة مبا حتت أفالكها على
أن أعصي اهلل يف منلة أسلبها جلب شعرية ما فعلته
ّ
وإن دنياكم عندي ألهون من ورقة يف فم جرادة
تقضمها ما لعلي ولنعيم يفنى ولذة ال تبقى نعوذ
باهلل من سبات العقل و قبح الزلل وبه نستعني.
خامساً :عن علي بن أبي رافع ،قال :كنت على
بيت مال علي بن أبي طالب عليه السالم و كاتبه،
و كان يف بيته عقد لؤلؤ كان أصابه يوم البصرة
قال :فأرسلت إىل بنت علي بن أبي طالب (عليه
السالم) ،فقالت لي :بلغين أن يف بيت مال أمري
املؤمنني عقد لؤلؤ و هو يف يدك ،وأنا أحب أن
تعرينيه أجت ّمل به يف أ ّيام عيد األضحي ،فأرسلت

إليها و قلت :عارية مضمونة يا ابنة أمري املؤمنني؟
فقالت :نعم ،عارية مضمونة مردودة بعد ثالثة
أيام ،فدفعته إليها ،و ّ
إن أمري املؤمنني رآها عليها
فعرفه ،فقال هلا :من أين صار اليك هذا العقد؟
فقالت :استعرته من ابن أبي رافع خازن بيت مال
أمري املؤمنني ألتز ّين به يف العيد ثم أردّه ،قال:
إلي أمري املؤمنني (عليه السالم) فجئته،
فبعث َّ
فقال :أختون املسلمني يا ابن أبي رافع؟ فقلت له:
معاذ اهلل أن أخون املسلمني ،فقال :كيف أعرت
بنت أمري املؤمنني العقد الذي يف بيت مال املسلمني
بغري إذني و رضاهم؟ فقلت :يا أمري املؤمنني! إ ّنها
ابنتك ،و سألتين أن أعريها إياه تتز ّين به ،فأعرتها
إ ّياه عارية مضمونة مردودة ،و ضمنته يف مالي و
ً
مسلما إىل موضعه ،فقال :ردّه من
علي أن أرده
ّ
يومك و إ ّياك أن تعود ملثل هذا فتنالك عقوبيت ،ثم
أوىل البنيت لو كانت أخذت العقد علي غري عارية
مضمونة مردودة لكانت اذن أول هامشية قطعت
يدها يف سرقة ،قال :فبلغ مقالته ابنته ،فقالت له:
يا أمري املؤمنني! أنا ابنتك و بضعة منك ،فمن أحق
بلبسه مين؟ فقال هلا أمري املؤمنني (عليه السالم):
يا بنت علي بن أبي طالب! ال تذهيب بنفسك عن
ُّ
أكل نساء املهاجرين تتزين يف هذا العيد
احلق،
مبثل هذا؟ فقبضه منها ورددته إىل موضعه.

ُعرضت على امري
املؤمنني(عليه السالم)
ً
مشروطة بكتاب
اخلالفة
ّ
الل وسنة رسوله وسرية
الشيخني ،فأبى مُعتداً
مببدئه السامي ورأيه
األصيل قائ ً
ال« :بل على
كتاب ّ
الل وسنة رسوله
واجتهاد رأيي»

بالرغم من تقاتل الناس
على منصب احلاكم
واستطاعتهم إعطاء
وتقديم تنازالت ـ ولو
كاذبة ـ لتمشية األمر
واعتالء سدة احلكم
إال إننا مل نـجد ذلك يف
أدبيات األمام علي(عليه
السالم)
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إعداد:

احمد الكعبي

فاضل الرادود
الشاعر واألديب
من شهداء املنرب الحسيني
الشيخ عباس فاضل الرتكماني
عبد الرسول محيي الدين
الشاعر النجفي الخالد

فاضل الرادود
الشاعر واألديب
إعداد :أمحد الكعيب

يعد املرحوم احلاج فاضل الرادود من أقطاب األدب الشعيب ورموز املنرب احلسيين ،قال
عنه الشيخ األميين يف معجم رجال الفكر واألدب خالل الف عام( :من كبار شعراء
األدب الشعيب ،فاضل أديب ينظم االجتماع والسياسة ،ومكثر من النظم ،وهو من
أسرة اخلطابة كان له يف العراق صيت طويل وشهرة عالية ،يتجول يف املدن العراقية،
غري أنه على أثر اغتيال أحد رجال النجف أعتقل ومكث مدة طويلة يف السجن اىل أن
أفرج عنه يف ثورة  14متوز ،وولداه :عصري ومالك).
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هو فاضل بن محود بن عبود بن مطلق بن
فرج بن مخيس بن فهد بن عليان اخلميسي
الدليمي ،نزح جده وعدد من أقربائه من
لواء الدليم(حمافظة األنبار حاليا) يف حوالي
عام 1850م ونزحت مع جده املذكور أسرة
خاله اجملاهد الشهري يف ثورة النجف عام
1917م ،احلاج جنم املعروف بلقب (البقال)
ولد فاضل الرادود يف النجف االشرف،
حملة املشراق عام 1902م ويف عام 1916م،
انتقلت أسرته اىل مدينة الكوفة القضاء
التابع اىل النجف االشرف ،هناك تعرف
على اجملالس الشعرية واألندية األدبية وهي
كثرية يف الكوفة وأتصل بالشاعر املرحوم
الشيخ ياسني الكويف وكان من أمهر
الشعراء الشعبيني وأكثرهم إجادة هلذا
الفن فأعجب بأستاذه أميا أعجاب ورغم
وجود الشعراء الشعبيني آنذاك.
نظم فاضل الرادود وجارى شعراء الكوفة
وساجلهم حتى اذا استقام عوده وتفتحت
قرحيته شعر بأهمية دراسة العربية وعلومها
وكان يذهب اىل النجف األشرف ويطيل
اجللوس لدى حلقات العلماء فاستفاد من
دروس العالمة الكبري الشيخ قاسم آل
حمي الدين (قدس) والشيخ بشري العاملي
تأثر باخلطيب الشاعر األديب السيد مهدي
األعرجي  ،ومل يقطع صلته بنوابغ الشعر
الشعيب يف النجف األشرف وعلى رأسهم
عبود غفلة وإبراهيم أبو شبع وبرزت لديه
موهبة الشعر.
خصه اهلل تعاىل بصوت مجيل جدا وأتقن
األحلان املعمول بها وشهدت له ضواحي
النجف األشرف وأطرافها والكوفة
وأريافها جمالس َحلّ َق فيها الرادود بصوته
املتميز الذي حظي باهتمام اجلمهور الشعيب
يف ذلك الوقت.
نقل الباحث الدكتور عباس الرتمجان يف
كتابه اجملالس العزائية يف النجف األشرف
بقوله( :إبتدع طريقة جديدة يف النظم وهو
ما يعرف باسم (الوكفة) و(الكعدة) اليت
تتلى عادة بعد قراءة اجمللس احلسيين).

قصائد بخط شاعرها
الشاعر عبد االمري املرشد
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عبد الرسول محيي الدين
الشاعر النجفي الخالد
جسد الشاعر الشعيب يف العراق صورا ناطقة ملناحي احلياة
االجتماعية والسياسية يف حقب خمتلفة من تأريخ العراق
املعاصر وإن احلديث عنه يوقفنا عند قامة أدبية شاخمة
بعطائها األدبي الشعيب وخاصة احلسيين الذي ما زال
تردده االجيال (حيسني بضمايرنه) و (خذ يا حممد) و
(هذي تربية حيدر) وغريها من الفرائد اليت دامت مع خلود
الطف الدامي الذي حفر يف قلوب شيعة أهل البيت(عليهم
السالم) كاتب تلك الفرائد خالد الذكر احلاج عبد
الرسول ال حميي الدين النجفي.

هو األديب الراحل احلاج عبد الرسول بن حممد رضا
بن حممود آل حميي الدين ،ولد يف النجف األشرف
ونشأ يف ربوعها ودرس االبتدائية فيها ،وعمل مع
والده يف األعمال احلرة.
استهواه نظم الشعر فالزم أعالمه وتأثر بهم وأخذ
من مدرستهم ثم أوجد لنفسه طريقة خاصة ،ففي
شعره ترى صوراً فنية رائعة ،وهو أول من نظم البيت
الشعري ـ يف القصيدة الشعبية ـ بعشرين شطرا،
واملعروف أنها اربعة أشطر.
أطراه غري واحد من األعالم منهم احلجة العالمة
الشيخ حممد مهدي مشس الدين بقوله( :هو ميثل
موهبة يف الشعر استعملها يف مدائح اهل البيت (عليهم
السالم) وذكر مآثرهم وفضائلهم وعالقة األمة بهم،
يف عقد الوالء واتباع منهجهم وهذا (الديوان) من مثار
تلك املوهبة يف جمال خدمة االسالم احلنيف ومدائح
املعصومني (عليهم السالم).
أسس مع مجاعة من الشعراء (مجعية الشباب
الشعراء) يف النجف األشرف بداية اخلمسينات ومل
ينظم إال يف الشعر الديين(احلسيين) ،وله حماوالت
36

يف (الشعر الفصيح)
له املأذنة امللتوية  ،قصيدة طويلة حول مأساة فلسطني
طبعت عام 1968م.
ديوان أناشيد املسرية والوالء يقع يف ثالثة أجزاء طبع
منه اجلزء األول وهو منشور يف املكتبات األدبية يف
النجف األشرف.
تعامل مع عدة منشدين معروفني أمثال املرحوم املال
ياسني الرميثي واملال جاسم النويين واملرحوم احلاج
عباس الزبيدي الكويف وغريهم.
عرف عنه التواضع والتدين والسعي يف قضاء حوائج
الناس دون تبطر أو تفضل.
أوصى أن تكتب على كفنه قصيدة(حيسني
بضمايرنه) وتدفن معه يف القرب ،رحل الشاعر حميي
الدين وقد حتمل الكثري من املعاناة والصعاب اليت
واجهها من السلطات البعثية الصدامية ،رحل وهو
حيمل ظالمات وآهات جمتمعه الشيعي املظلوم الذي
عانى صنوف االضطهاد من جالديه.
رحم اهلل تعاىل الشاعر الكبري احلاج عبد الرسول
حميي الدين وحشره مع من توالهم.
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من شهداء املنرب الحسيني

الشيخ عباس فاضل الرتكماني
أول تركماني إسالمي يستشهد من مدينة (تسعني) من توابع حمافظة كركوك بل أول تركماني مت إعدامه يف
العراق يف العصر احلاضر ولد شهيدنا اخلطيب الفاضل الشيخ عباس بن فاضل بن صادق الرتكماني عام 1955م
يف منطقة تسعني من مناطق حمافظة كركوك مشال العراق
وقد استشهد أحد اخوانه األستاذ حسني فاضل على يد احلكم اجلائر يف العراق آنذاك ،واستشهد أخوه اآلخر
وهو عبد األمري يف حرب الثمانينات.
درس خطيبنا الشهيد يف أوائل عام 1970م كغريه من املؤمنني من أبناء الرتكمان يف احلوزة العلمية بالنجف
االشرف لطلب العلم.
حضر عند الشهيد السيد عز الدين القباجني درس النحو ،والشيخ حممد باقر األيرواني والسيد عبد العزيز
احلكيم درس اللمعة يف الفقه ،والسيد حممد الغروي والشهيد السيد عبد الصاحب احلكيم درسي املكاسب
والرسائل يف مدرسة اليزدي الكربى.
حضر كذلك عند السيد الشهيد عبد الرحيم الياسري ثم التزمه العالمة املرحوم السيد عبد الغين األردبيلي من
العلماء املقربني للسيد الشهيد حممد باقر الصدر (قدس) بعض دروس احلوزة الشريفة.
استقل اخلطابة لنفسه بعد استفادته من الدرس والتدريس واجواء العلماء واخلطباء ،فكان مبلغا وخطيبا حسينيا
يف منطقة تسعني يف كركوك.
عرف عنه االهتمام بالقضايا املذهبية االسالمية وما يدور يف العامل وخاصة العامل االسالمي من خالل متابعته
األخبار والصحف واجملالت واإلذاعات كما كانت له مقاالت تنشر يف الصحف واجملالت كمجلة العربي وغريها.
كان ميتاز بالصالبة والوعي يف دينه ،مفكرا يف مصري األمة حامال هموم الشباب املتخلف واملبتعد عن اإلسالم
يف العراق يف ايام البعث املقبور.
اعتقل عام 1974م يف مديرية أمن النجف بعد اشرتاكه يف مراسم دفن الشهيدين السعيدين السيد عماد الدين
الطباطبائي والسيد عز الدين القباجني يف مقربة وادي السالم وبقى يف السجن مدة  15يوما حتت التعذيب.
ً
شارك يف انتفاضة عام 1979م وكان عضواً
فاعال يف جهاده وضبطت معه أثناء اعتقاله منشورات تندد بالنظام
الصدامي ووزع قسما منها يف حرم أمري املؤمنني (عليه السالم) وكان الشهيد ضمن الذين اعدموا من اخلطباء
يف العراق .وحلق بركب الشهداء اجملاهدين االبرار.
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إعداد:
قسم الشؤون الدينية
شعبة التبليغ

مسائل ختص املسافر
هل حتولت عبادتنا إىل روتني؟

القضاء والقدر يف القرآن الكريم
أسئلة و ردود من وحي القرآن الكريم
نهضة األمة يف القرآن الكريم
واألمة الرشيدة

مسائل تخص املسافر
نقــدم هــذه املجموعــة مــن املســائل الشــرعية مــع أجوبتهــا طبقــا لفتــاوى مساحــة آيــة
اهلل العظمــى الســيد علــي احلســيين السيســتاني (دام ظلــه الــوارف) آملــن االنتفــاع بهــا
إعداد :شعبة التبليغ الديين

احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على أشرف
األنبي��اء واملرس��لني (حممد وعل��ى أهل بيته الطيبني
الطاهري��ن) وص��ل بن��ا ال��كالم اىل القاط��ع الثاني
من قواطع السفر وهو اإلقامة عشرة أيام فاملسافر
ال��ذي قص��د البقاء عش��رة أيام يف م��كان معني أو
علم بالبقاء عشرة أيام ولو اضطراراً؛ فيتم الصالة
ويبقى على صومه.

السؤال :متى يبدأ حساب العشرة أيام؟
اجل��واب :عندم��ا يص��ل املس��افر إىل امل��كان الذي
نوى اإلقامة فيه واطمئن بذلك.
السؤال :من أين يبدأ حساب اليوم؟
اجلواب :مبدأ حساب اليوم من طلوع الفجر.
يص��ح قص��د اإلقام��ة يف مكان�ين
الس��ؤال :ه��ل
ّ
كالنجف األشرف والكوفة ً
مثال؟
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اجل��واب :يش�ترط وحدة حمل اإلقام��ة ،فإذا قصد
اإلقامة عش��رة أيام يف النجف األش��رف والكوفة
ً
مث�لا بق��ي على القصر ،نعم ال يش�ترط قصد عدم
اخل��روج عن س��ور البلد ،ب��ل إذا قصد اخلروج إىل
ما يتعلق بالبلد من األمكنة مثل بساتينه ومزارعه
ومقربته ومائه وحنو ذلك من األمكنة اليت يتعارف
وص��ول أه��ل البلد إليها من جهة كونهم أهل ذلك
البلد مل يقدح يف صدق اإلقامة فيها.
الس��ؤال :م��ن قص��د اإلقام��ة يف النج��ف األش��رف
عش��رة أيام ،وأراد اخلروج إىل حد الرتخص أو ما
يزي��د علي��ه إىل م��ا دون املس��افة  -كما إذا قصد
اإلقام��ة يف النج��ف األش��رف مع قصد اخلروج إىل
مسجد الكوفة أو السهلة -فهل يضر ذلك بقصد
اإلقامة؟
اجلواب :ال يضر ذلك بقصد اإلقامة إذا مل يكن
ً
مس��توعبا للنه��ار أو كاملس��توعب
زم��ان اخل��روج
ل��ه ،ف�لا ّ
خي��ل بقص��د اإلقام��ة ل��و قص��د اخل��روج
بع��د ال��زوال والرجوع س��اعة بعد الغ��روب ،ولكن
يش�ترط ع��دم تكرره حبد يص��دق معه اإلقامة يف
أزيد من مكان واحد.
الس��ؤال :إذا انقض��ت م��دة اإلقام��ة ـ العش��رة أي��ام
ـ وأراد البق��اء يف نف��س امل��كان ،فه��ل جي��ب عليه
جتديد النية؟
اجل��واب :إذا مت��ت مدة اإلقام��ة مل حيتج يف البقاء
على التمام إىل إقامة جديدة ـ عشرة أيام ـ بل يبقى
على التمام إىل أن يسافر.
الس��ؤال :إذا وصل املس��افر إىل مكان معني وقت
ال��زوال ،وأراد اإلقام��ة فيه ،فمن أين يبدأ حس��اب
العشرة أيام؟
اجل��واب :يكف��ي تلفي��ق الي��وم املنكس��ر م��ن يوم
آخ��ر ،فمث�لا إذا نوى اإلقامة من زوال أول يوم من
احمل��رم ،فيكون متام العش��رة أيام إىل زوال اليوم
احل��ادي عش��ر من��ه ،ويف ه��ذه الصورة جي��ب عليه
التمام.
الس��ؤال :م��ا حكم املس��افر لو صل��ى بنية القصر
ويف أثناء صالته نوى اإلقامة عشرة أيام؟
ً
متاما.
اجلواب :عليه أن يكمل صالته

الس��ؤال :م��ا حك��م م��ن َأق��ام عش��رة َأي��ام وصلّى
قصراً جلهله بأن حكمه التمام؟
اجل��واب :وج��ب عليه إِع��ادة الصالة عل��ى َ
األحوط
ً
وجوبا.
الس��ؤال :م��ا حكم ص�لاة من نوى اإلقامة عش��رة
أيام فشرع يف صالته بنية التمام ،ويف أثناءها عدل
عن نية اإلقامة؟
اجلواب:
ً
أوال :إن كان عدوله عن نية اإلقامة قبل الدخول
يف ركوع الركعة الثالثة أمت صالته قصراً.
ً
ثاني��ا :وإن كان عدول��ه ع��ن ني��ة اإلقام��ة بع��د
ً
لزوما
ركوع��ه للثالثة بطلت صالت��ه على األحوط
وعليه استئنافها قصراً.
السؤال :ما حكم صالة من نوى اإلقامة بعد أداء
صالة الظهر قصراً؟
اجل��واب :م��ا أداه صحي��ح ويأت��ي بص�لاة العص��ر
ً
متاما.
الس��ؤال :إذا قص��د اإلقام��ة يف بل��د ث��م ع��دل ع��ن
قصده؟
اجلواب :هناك عدة صور يف املسألة:
الص��ورة األوىل :أن يك��ون عدول��ه بعدم��ا صلّ��ى
ً
متام��ا (أي ص�لاة رباعي��ة كالظهر
ص�لاة أدائي��ة
مث�لا) ،ففي هذه الص��ورة يبقى على حكم التمام
ما بقي يف ذلك البلد.
الص��ورة الثاني��ة :أن يك��ون عدوله قب��ل أن يصلّي
ً
متام��ا (أي ص�لاة رباعي��ة كالظهر
ص�لاة أدائي��ة
مثال) ،ففي هذه الصورة جيب عليه التقصري.
ّ
الص��ورة الثالث��ة :أن يكون عدوله أثن��اء ما يصلي
ً
متاما ،ففي هذه الصورة:
صالة أدائية
إن كان العدول إىل القصر قبل الدخول يف ركوع
الركع��ة الثالث��ة أمت صالت��ه قص��راً -واألح��وط
األوىل -أن يعيدها بعد ذلك.
وإذا كان الع��دول بع��د الدخ��ول يف ركوع الثالثة
ً
لزوم��ا -ولزم��ه
بطل��ت صالت��ه عل��ى  -األح��وط
استئنافها قصراً.
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هل تحوَّلت عبادتنا إىل روتني؟
عباس عطيه عباس أبو غنيم

كثري من الناس يشكون من سلوك املسلمني
ليصل األمر إىل تذمر من مبادئ اإلسالم
الصحيح مما يرى يف كل يوم من هجمات
اجتاه املسلمني ,وهذا الكم اهلائل من التهم
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ينقاد البعض إليه دون تروي ,كما شكلت
عبادة البعض إىل روتني يومي ,يشهده اجلميع
دون احلماس لروحانيتها املعتادة قال تعاىل
وح َي إِ َلي َ
الص َل َة
اب َو َأ ِق ِم َّ
ْك ِم َن ْال ِ
(ا ْت ُل َما ُأ ِ
ك َت ِ

ون َق َ
ال ْ
نك ِر ۗ َف ِإ ْن ُع ْد َنا َف ِإ َّنا َظ ِالُ َ
اخ َس ُئوا ِفيهَا َو َل
الص َل َة َت ْن َهىٰ َع ِن ْال َف ْح َشا ِء َو ْالُ َ
ۖ إِ َّن َّ
َُّ
َّ
ِّ
َ
ون)) املؤمنون  )108 -107مع وجود
ك ُر اللِ َأ ْ
َو َل ِذ ْ
ون) ُتكل ُم ِ
ب ۗ َوالل َي ْعلَ ُم َما َت ْص َن ُع َ
ك َُ
(سورة العنكبوت  )45/وعن جابر قال  :قيل أناس متركزت فيهم العادات اليت حتولت
لرسول اهلل (صلى اهلل عليه وآله) :إن فالنا إىل عبادة بشكلها الطبيعي من قيام وركوع
يصلي بالنهار ويسرق بالليل ،فقال :إن صالته وسجود قال تعاىلَ ( :ي ُق ُ
ول َيا َل ْي َت ِن َق َّد ْم ُت
َِ
ل َيا ِتي) (الفجر  )24لكنها مل تنه عن
لرتدعه ( حبار األنوار  - :ج  - ٧٩ص .)١٩٨
جند اليوم يف جمتمعنا الكثري من التصحر منكر ومل تأمر مبعروف ,فهي روتني يقلل
الفكري قال تعاىل َ (:يا َو ْيلَ َتىٰ َل ْي َتن َ ْ
ت ْذ من أهمية الشيء دون نبض يستحضره املرء
ل َأ َّ ِ
ِ
َ
َ
َ
ْ
َّ
الصلة تن َهىٰ َع ِن
(إِن َّ
ُف َل ًنا َخلِ ً
ْد يف حياته .
الذ ْ
ضلَّ ِن َع ِن ِّ
يل * َّل َق ْد َأ َ
ك ِر َبع َ
ا ْل َف ْح َشا ِء َوالُْن َك ِر ۗ
ان َخ ُذ ً
الشي َ
ول) علينا أن ندرك أهمية الوقت بقيمته الفعلية
ان َّ
إِ ْذ َجا َء ِني ۗ َو َ
كَ
ْط ُ
ل َ
نس ِ
ان ِل ْ ِ
َّ
ين آ َم ُنوا َل ُتْل ِه ُ
الل أَ ْ
َو َل ِذ ْ
ك ْم
(الفرقان  )29 -28لذ يستوجب علينا النظر قال تعاىلَ (:يا َأ ُّيهَا َّال ِذ َ
ب ۗ
ك ُر ِ
كَ ُ
َّ
َو َُّ
ك ْم َو َل َأو َ
ُك ْم َعن ِذ ْ
ْلد ُ
يف العبادة النه الدافع واحملور يف التفكر َأ ْم َوا ُل ُ
ك ِر اللِ ۚ
َع َل ُم َما َت ْص َن ُع َ
ون)
الل ي ْ
ول ِئ َك ُه ُم ْ َ
اس ُر َ
وليتكون لنا وعي يف قيمة الشعرية اليت َو َمن َي ْف َع ْل َ ٰذ ِل َك َف ُأ َ ٰ
ون))
ال ِ
نتخذها يوميا دون اإلقبال والتوجه عليها (املنافقون )9:وكيف نستثمر هذا الوقت
نس َ
ان َل ِفي ُخ ْسر)) العصر
بصورة أو بأخرى قال تعاىل َ (:ي ُق ُ
ال َ
ول َيا َل ْي َت ِن قال تعاىل (إِ َّن ْ ِ
ً
ً
ل َيا ِتي)) (الفجر  )24وعن النيب ( 2/أعتقد إن لدينا وقتا كثريا دون استثمار
َق َّد ْم ُت ِ َ
ْ
ْ
ْ
َ
ْ
(صلى اهلل عليه وآله) أنه قال :من مل تنهه له قال تعاىلَ (:بل ُتؤ ِث ُر َ
الدن َيا *
ون ال َيا َة ُّ
ي َو َأ ْب َقى (األعلى (17-16جند)
صالته عن الفحشاء واملنكر مل يزدد من اهلل َو ْال ِخ َر ُة َخ ٌْ
إال بعدا) أنظر أيها القارئ اللبيب يف قوله اليوم أغلبنا منشغل يف عامل الفيسبوك وعامل
(يَا أَ ُّيهَا َّال ِذ َ
آم ُنوا
ين َ
ات ُذوا االنرتنت قال تعاىلَ (:و َأن ِف ُقوا ِمن َّما َر َز ْق َن ُ
اكم
الر ُس ُ
تعاىل ( َو َق َ
ول َيا َر ِّب إِ َّن َق ْو ِمي َّ َ
ال َّ
ب
اس َت ِعي ُنوا
ِب َّ
ْ
الص ْ ِ
ْ
َ
َ
ْت َف َي ُق َ
ِّمن َق ْب ِل أن َيأ ِت َي أ َح َد ُ
الص َل ِة إ َّن ََّ
ك ُم ْالَو ُ
ول َر ِّب
َٰه َذا ْال ُق ْر َ
ْجو ًرا) (الفرقان)30
آن َمه ُ
الل َم َع
َو َّ
ِ
كما علينا أن جنعل من عباداتنا اليومية َلو َ
ص َّد َق َو َأ ُ
كن
ْل َأ َّخ ْر َت ِن إِ َ ٰ
يب َف َأ َّ
ل َأ َج ٍل َق ِر ٍ
الصا ِب ِر َ
ين)
َّ
َُّ
ال َ
وثيقا مع اخلالق َّ
ً
ً
ني * َو َلن ُي َؤ ِّخ َر الل َن ْف ًسا إِ َذا
جل ِّم َن َّ
الص ِ ِ
ارتباطا
عالقة تربطنا
َُّ
َ
ُ
ُ
َ
َ
ْ
َ
با ت ْع َملون)(املنافقون:
ري ِ َ
تى َجا َء أ َجلهَا ۚ َوالل خ ِب ٌ
اب َف ََ
ك َت ُ
ض َع ال ِ
شأنه قال تعاىلَ ( :و ُو ِ
ُْْ
ون َيا َو ْيلَ َت َنا  )11-10هذا العامل الذي مل ندرك غفلتنا
ما ِفي ِه َو َي ُقو ُل َ
ني ُم ْش ِف ِق َ
ال ِر ِم َ
ني ِ َّ
(ك َأ َّن ُه ْم َي ْو َم َي َر ْو َنهَا َ ْ
ري ًة من خالله َ
ل َيْل َب ُثوا إِ َّل
ري ًة َو َل َ
ك ِب َ
ص ِغ َ
اب َل ُي َغا ِد ُر َ
ال َٰه َذا ْال ِ
َم ِ
ك َت ِ
َ
ً
ُ
اض ًرا ۗ َو َل َع ِش َّية أ ْو ض َح َ
اها) (النازعات  )46ولعلنا جند
ص َ
إِ َّل َأ ْح َ
اها ۚ َو َو َج ُدوا َما َع ِملُوا َح ِ
ً
َي ْظلِ ُم َر ُّب َك َأ َح ًدا) (الكهف  )49وهل حققت أخبارا مفربكة نأخذه بها كحقائق و مل
ٌ
ِّ
ُ
ٍّل ِو ْج َهة ُه َو ُم َوليهَا
َو ِلك
ً
ً
ين
روحيا يف الواقع ,ندركها اال بعد حني قال تعاىلَ ( :يا َأ ُّيهَا َّال ِذ َ
ارتباطا
لنا هذه العبادة
ََّ
َ
ُ
ُ
َ
َ
ْ
َ
َّ
َ
ُ
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الل
ن
إ
ۚ
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الص
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َ
َ
َ
ْ
َ
َّ
َّ
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ات
ِ
ِ
يِ
ِ
َْ
لكي نواجه الباطل واالحنراف يف اجملتمع،
ْ ِ
ْ
الصدق
بات
واليوم
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(البقرة:
)
ين
ر
ب
ا
الص
َ
َ
َّ
ُ
ُ
َ
ُ
ِِ
ساق سيسقى مبا سقى  ...وال يظلم ربك
أي َ
ْن َما تكونوا يَأ ِت ِبك ُم
كل ٍ
ً
َُّ
ََّ
الكثري
وغريها
والسالم
واخلري
معطال
فينا
أحداً (جنيب حمفوظ) وهل هذه احلركات
جي ًعا إِ َّن الل َع َلىٰ
الل َ ِ
ٍّل ِو ْجه ٌ
من قيام وقعود هي فلسفة تنهج حقيقتها قال تعاىل(( َو ِل ُ
اس َت ِب ُقوا
ك
َة ُه َو ُم َو ِّليهَا ۖ َف ْ
ُ
ك ِّل َش ْي ٍء َق ِدي ٌر
ُ َُّ
ْ
َْ
ْن َما َت ُ
جي ًعا
ات ۚ َأي َ
ال َْ
ي ِ
كو ُنوا َيأ ِت ِبك ُم الل َ ِ
وأهدافها قلوبنا الناهية للمنكر؟ حتى
ََّ
تعيش روحها وكيفية تأصيلها يف اجملتمع ۚ إِ َّن الل َعلَىٰ ُ
ك ِّل َش ْي ٍء َق ِدي ٌر) (البقرة)148 :
وه ْم قد عطلت أحكامه فينا ,فالنفوس تلهث خلف
الذي نعيش معه قال تعاىل َ ( :ف َّ َ
ات ْذ ُ ُ
ت ُ
كن ُتم ِّم ْن ُه ْم سراب وهذا السراب قد أحكمت حلقاته فينا
ْك ْم ِذ ْ
ك ِري َو ُ
نسو ُ
ِس ْخ ِر ًّيا َح َّتىٰ َأ َ
ُ
عليه وآله)
النيب (صلى
حاالت
نِق
العلم َّ
لكي يعطي اإلنسان
واحلذراهللمنه,
نواجهَل عندون
َت ْض َح ُ
ك َ
ون) (املؤمنون )110لكي
َّ
ّ
ّ
ُ
َ
وميد
آية،
آية
اءته
ر
ق
ع
يقط
كان
ه
(أن
َ
ِ
الباطل واالحنراف الذي جنده قد استشرى من نفسه العدل واإلحسان والسالم لترتبى
)صوته ّ
مداً
ومشاعره املخملية ,علينا أن ندرك
يف اجملتمع (( َقا ُلوا َر َّب َنا َغلَ َب ْت َعلَ ْي َنا ِش ْق َو ُت َنا أحاسيسه
حنيأوضاعنا لتنسجم
نرتب
ر َ أهمية الوقت لكي
َو ُ
ك َّنا َق ْو ًما َ
ض ِّال َ
ني ((املؤمنون.)106 :
وي عن أمري املؤمنني (عليه السالم)
ُ
تيل اإلرادي هلل تعاىل
اخلط
معنى مبا
الذيئل عنأنفسنا
اليوم ومن خالل التجربة جند املسلم
مع ّ
(الت ُ
ينسجمقال:
الرتتيل َّأنه
ُسِ
ً
روفمشلول احلراك.
احلفينا
بات
الذي
وحكمه
َ
فظ الو ُ
يقوم حبل املشاكل العالقة يف االذهان منبوذا ) ُه َو ِح ُ
وف ،وأ َدا ُء ُ ِ
ُق ِ
.
بعض الشيء قال تعاىل ( َر َّب َنا َأ ْخ ِر ْج َنا ِم ْنهَا
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القضاء والقدر يف القرآن الكريم
م.م .علي حممد عبد احلسني أبو شبع

يعد القضاء والقدر من املسائل العقائدية اليت تباينت حول مفهومها آراء الفرق اإلسالمية
بني جمرب يُسلب اإلنسان فيه عن االختيار وبني مفوض يعزل اهلل عن ملكه وبني هذا وذاك
تقف طائفة موقف االعتدال وجتعل األمر بني األمرين هي العقيدة اليت يُفسرون بها
القضاء والقدر ومن هنا ارتأينا أن نسلط الضوء على هذه املسألة العقائدية املعقدة مع
قلة البضاعة إال أن امليسور ال يرتك باملعسور.
القضاء مبعنى احلكم واحلكم هو اسم من
أمساء اهلل سبحانه وتعاىل ,وقد ذكر يف كتاب
(التعريفات) أن القضاء هو «حكم كلي إهلي,
كلي يف أعيان املوجودات على ما هي عليه
من أحوال جارية يف األزل إىل األبد» وقد ورد
القضاء يف عدة اشتقاقات ومعاني وذكر يف
(مجهرة اللغة) «القضاء من قوهلم قضي القضاء
ً
حسنا»
وكذلك القضاء يف القوم قضي بينهم
ومنها احلكم وأصله قضائي؛ ألن من قضيت
ومجعت األقضية والقضية مثله وجلمع القضايا
وقضى احلكم حنو قوله تعاىلَ ( :و َق َ
ضى َر ُّب َك َأ َّل
َت ْع ُب ُدوا إِ َّل إِ َّياهُ)(اإلسراء .)23/ومنها الفراغ نقول
قضيت حاجيت وضربها فقضى عليها أي قتلها
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كان فرغ منها ومسي قاض أي قاتل وقضى
حنبه قضاء أي مات ومنها البداء واالنتهاء ,نقول
قضيت ديين حنو قوله تعاىلَ ( :و َق َ
ض ْي َنا إِ َل َب ِن
إسرا ِئ َ
اب)(اإلسراء .)4/أي أوحينا إِ َل
ْ
يل ِف ْال ِ
ك َت ِ
ْ
َ
ُ
ُ
إسرا ِئيل التوراة ,وحنو قوله تعاىل( :ث َّم اقضوا
َب ِن ْ
َ
ْ
ُ
ون)(يونس .)71/ذكر الفراء إي
إِ َل َّي َول تن ِظ ُر ِ
مبعنى «امضي إليه كما يقال قضى فالن أي
مات ومضى منها الصنع والتقدير» ومنها القضاء
ً
قاضيا
والقدر يقال استقضي فالن أي صار
وقضى األمر .وأما القدر يف اللغة ذكر يف (لسان
العرب) هو القضاء املوقف وإذا وافق الشيء فهو
قدر له .املقدر :اسم القدر وهو املوت واملقدر
اهلزاز وقدر الشيء املبالغة حنو قوله تعاىل:

َ ْ َ َ َُّ
ََّ
( َو َما َق َد ُروا الل َح َّق َق ْد ِر ِه إِ ْذ َقا ُلوا َما أنزل الل
َعلَى َب َش ٍر ِم ْن َش ْيءٍ)(اإلنعام .)91/والقدر مصدر
قولك له على الشيء قدره أي ملكه فهو قدير
وقادر اقتدر على شيء قدر عليه ,أما القدرية قوم
جيحدون القدر مولده التهذيب وكذلك هم قوم
ينسبون إىل التكذيب مبا قدر اهلل ألشياء والقدر
الرزق بقدره أقسم هو ,و ُيقال أن القدر هو مؤنث ُه
عند العرب ,ويف حديث االستخارة حنو( :اللهم
َ
استقدرك بقدرتك أي اطلب منك أن جتعل
إني
ً
لي قدري) .عموما املراد من املعنى اللغوي أن
القدر هو هندسة الشيء كالنجار الذي يريد أن
يعمل ً
بابا أو ما يشابه ذلك ...وأما القضاء كما
ذكر «هو فعل ذلك الشيء الذي ال يقبل التخلف,
وبتحقيق أسبابه ,وينقسم القضاء والقدر إىل
ثالثة أنواع ,األول :القضاء والقدر يف التكوين
(اخللق) حنو قوله تعاىلَ ( :ف َق َ
ض ُ
اه َّن َس ْب َع
ات)(فصلت .)12-ويف هذه الفقرة ال يقع
ََ
سا َو ٍ
خالف بني املسلمني يف املعنى املراد فيه ,الثاني
القضاء والقدر يف التشريع كما ذكرنا ً
آنفا
حنو قوله تعاىلَ ( :و َق َ
ضى َر ُّب َك )...والقضاء هنا
هو إنه شرع ربك أن ال تعبدوا إال اهلل وبالوالدين
ً
إحسانا ,وكذلك مل يقع خالف بني املسلمني
فيه ,وأما الثالث الذي وقع فيه اخلالف هو مبعنى
(خضوع الفعل اإلهلي) وانقسم قسمني :األول أن
أغلب املسلمني قالوا أفعالنا جمبورين بها تربيراً
ألفعاهلم السيئة ,والثاني هو ضمن إطار اخلضوع
لقوانني اهلل سبحانه وتعاىل تكن غري جمبورين
على الفعل والرتك ,حنو اإلمام علي(عليه السالم)
ً
جالسا ذات مرة حتت حائط مائل على
كان
ً
وشك السقوط فغري مكان جلوسه بعيدا عن
احلائط فسألوه ملاذا يا أمري املؤمنني غريت
مكان جلوسك؟ (ماذا) (اسم يستفهم به عن أمر
عام أي كان الغرض من سؤاهلم استفهام حقيقي
لغرض التصور؛ ألن االستفهام احلقيقي هو
ً
جوابا وخيرج إما تصوراً أو
السؤال الذي يطلب
تصديق) .فكان جواب اإلمام علي(عليه السالم)
(خرجت من قضاء اهلل سبحانه وتعاىل إىل
هو
ُ
قدره).
وأما القضاء والقدر احلتمي وغري احلتمي فقد
جاء يف الروايات واإلشارات القرآنية حديث عن
القضاء والقدر احلتمي والغري حتمي وهي تعرب
عن نوعني من القضاء والقدر نوع قابل للتغري
وآخر حمتم لضروري ال يقبل أي تغري وهذا يربز
ً
سؤاال حول معنى القضاء والقدر غري احلتمي
لنا
فإذا نظرنا إىل حادثة خاصة بعني االعتبار قلنا
إن العلم األزلي إما أن يكون قد تعلق بها كأن
من الضروري هلا أن تقع واإل ألزم عدم مطابقة

علم اهلل للواقع والزمه خلف املراد عن اإلرادة
اإلهلية وهو يستلزمه ال نقصان ذات احلق سبحانه
وتعاىل وبعبارة أدق وامشل ويقال أن القضاء
والقدر يف الواقع عبارة عن انبعاثات كل العلة
لو األسباب من إرادته ومشيئته وعلمه وهو كل
العلل وكذلك يقسم القضاء والقدر احلتمي وغري
احلتمي إىل قابل للتغري وغري قابل للتغري وهنا
يبدو لنا السري يف طريق مسدود فإما أن نقول
بنوع واحد من القضاء والقدر كاألشاعرة وال
يقبل هذا النوع التغري والتبديل وال خيتلف مصري
اإلنسان كما رسم له ونكون بالتالي قد سلبنا
اإلنسان أي قدرته على تغري مصريه أي احلرية
واإلرادة وأما أن نكون مثل املعتزلة منكرين
للقضاء والقدر وتأثريهما يف احلوادث الكونية
وعلى اقل األفعال واألعمال اإلنسانية وجيب
أن نالحظ اآلن انه هل يوجد سبيل للخالص
من هذا الرتدد أم ال؟ (هل) (حرف استفهام,
ً
حقيقيا التصديق
هل يوجد )...هنا وقع السؤال
واجلواب بنعم أو ال ,وهنا علينا أن نلفت النظر
إىل نقطة مهمة هي أن نظرية االشاعرة القائمة
على أساس عدم سلطته املستقلة فإن نظرية
ً
ً
ناجحا لذلك إذ باإلضافة
عالجا
املعتزلة ليست
لإلشكاالت القوية اليت يوردها العلماء اإلهليون
عليها من زاوية تنافيها مع التوحيد جندها ال
تنفع يف إرجاع القدرية واالختيار لإلنسان فحتى
لو مل نقبل القضاء والقدر باملفهوم اإلهلي فإننا
سوف نقف حائرين أمام املفهوم املادي هلما أي
التحكم القطعي الذي ال خيتلف ملبدأ العلية
العامة وحكومة النواميس الناشئة منها كما
يعرب اجلربيون .وأما العلماء قسموا األفعال إىل
قسمني :أفعال اضطرارية :وهي اليت ال قدرة
لإلنسان عليها وال اختيارله فيها مثل حركة
ارتعاش اليد وحركة اجلهاز العصيب واهلضمي
وقد اتفقت الفرق اإلسالمية مجيعها على أنها
خملوقة هلل سبحانه وتعاىل وليس للعبد دخل فيها
فال تكليف فيها وال ثواب وال عقاب له .والقسم
اآلخر أفعال اختيارية :هي اليت لإلنسان فيها
قدرة واختيار كالسري والكالم وهذه هي حمل
ال ختلف بني علماء الفرق اإلسالمية وذهبوا فيها
ً
عموما خالصة القول :القضاء
إىل مذاهب خمتلفة,
والقدر على حنو االختيار ال اإلجبار بالنسبة إىل
شيعة (أهل البيت(عليهم السالم)) أصحاب إطار
اخلضوع لقوانني اهلل سبحانه وتعاىل (معاشر
الشيعة) وهو قانون األسباب واملسببات وبذلك
طبقنا ما آمنا به من العدل اإلهلي.
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ذكر يف كتاب
(التعريفات) أن
القضاء هو «حكم
إلهي كلي يف أعيان
املوجودات على ما
هي عليه من أحوال
جارية يف األزل إىل
األبد»

أسئلة و ردود من وحي القرآن الكريم
د .سحر حممود جواد

شغل القرآن الكريم املنزل على الصادق األمني (صلى اهلل عليه وآله) مساحة واسعة من حيث
البحث والتقصي عن احلقائق واملفاهيم من قبل العديد من الباحثني على اختالف مذاهبهم
وتوجهاتهم الفكرية وكذلك الثقافية ،ذلك أنه أحد الثقلني الذين أوصى بهما النيب األكرم
(صلى اهلل عليه واله) قبل رحيلهِ ،لذا فهو يعد احملور الرئيس الهتمام املسلمني كافة فحذي بهم
التفكر الدقيق والتمعن الشديد يف آيات ِه احملكمات ،كما أجتهد العلماء يف تفسري ِه وذلك يف
حماولة جادة منهم لإلجابة عن التساؤالت والشبهات الواردة حول بعض اآليات القرآنية الكرمية.
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ومن اجلدير بالذكر أن ُه على الرغم من
تزايد االهتمامات البحثية من قبل الباحثني
واملثقفني بالقرآن الكريم وذلك ملا يشهده
العامل املعاصر من صحوة فكرية – إسالمية،
ً
مشجعا
إال أن ذلك كان من جهة أخرى
وحمفزاً ألعداء االنسانية واالسالم على وجه
اخلصوص للمزيد من الطعن يف كتاب اهلل
املنزل وآيات ِه الشريفة املنزهة يف حماولة منهم
إلثارة الفنت والفرقة بني صفوف املسلمني من
كافة املذاهب من خالل التشكيك والتأويل
وبث الشبهات حول ذلك الكتاب املبجل.
ولعل من بني اآليات القرآنية اليت وردت حوهلا
ً
سلفا
بعض األسئلة لألغراض اليت ذكرت
هي يف قوله جل وعال ( َوإِ ْذ َقا َل ِت ْالَ َ
ال ِئ َ
ك ُة
َّ
اك
اك َو َط َّه َر ِك َو ْ
َيا َم ْر َي ُم إِ َّن الل ْ
اص َط َف ِ
اص َط َف ِ
َعلَى ِن َساء ْال َع َالِنيَ) {آل عمران ،}42/إذ جاء
السؤال االول هنا عن أسباب تكرار ذكر
االصطفاء يف اآلية الشريفة.
وتكمن اإلجابة عن ذلك التساؤل يف أن
متعد حبرف
متعد ،أما الثاني فهو ِّ
األول غري ِّ
اجلر ،إذ إن االول جاء اشارة لقبوهلا خدمة
بيت اهلل على الرغم من أنها أنثى كما يف
ول َح َس ٍن)(آل
قول ِه تعاىل( َف َت َق َّبلَهَا َر ُّبهَا ِب َق ُب ٍ
عمران  ،)37يف حني أن اإلصطفاء الثاني
قد ميزها على النساء لوالدتها املسيح عيسى
(عليه السالم) من دون زوج.
وفيما يتعلق بالسؤال الثاني حول اآلية
املباركة نفسها هل أن يف اصطفاء السيدة
مريم (عليها السالم) على نساء العاملني داللة
يف تفضيلها على فاطمة الزهراء (صلوات
اهلل وسالمه) عليها مع معرفة أن ُه قد ورد يف
شأنها (عليها السالم) أنها سيدة نساء العاملني
من األولني واآلخرين.
واإلجابة ،أن االصطفاء هنا ال ُيشري على
التفضيل من كافة اجلهات لكون أن
االصطفاء يعين االختيار والتم ّيز لوالدتها
عيسى (عليه السالم) من دون الزواج (االرتباط
بزوج) وهذا ال يعين أنها يف مقام أفضل من
ً
مجيعا ،إذ استعملت كلمة
نساء العاملني
االصطفاء يف القرآن للداللة على االختيار
وليس التفضيل كما يف قوله الكريم إِ َّن

اص َط َفى َل ُ
ك ُم ِّ
ين{..البقرة،}132/
الد َ
اهلل ْ
ً
وأيضا يف آية أخرى خياطب بها موسى (عليه
اس ِب ِر َس َ
(اص َط َف ْي ُت َك َعلَى َّ
اال ِتي
السالم) ْ
الن ِ
كَ
َو ِب َ
ال ِمي){..األعراف ،}144/اشارة اىل
مت ّيز ِه على الناس واختياره إلداء الرسالة
السماوية من دون احلاجة اىل تبيان فضل ِه
عليهم.
ً
فضال عما تقدم ،فإن ُه لو ُأفرتض أن القصد
من اصطفاء مريم (عليها السالم) تفضيلها،
فأن ُه يراد من ذلك اختيارها وتفضيلها على
نساء عاملها فقط نظرياً ملا جاء يف سورة
االنعام املباركة – بعد ذكر نيب اهلل ابراهيم
اع َ
يل
(عليه السالم) وذريت ِه الشريفة – ( َوإِ ْ َ
س ِ
س َو ُل ً
وطا َو ُ
ك ًّل َف َّ
ضْل َنا َعلَى
َو ْال َي َس َع َو ُيو ُن َ
ً
تفضيال
ْال َع َالِني) ،فإن املقصود من ذلك ليس
واحد منهم على كل العاملني من
لكل
ٍ
األولني اىل اآلخرين مبن يف ذلك أنبياء اهلل
اآلخرين وكذلك نيب الرمحة حممد (صلى
اهلل عليه وآلة) بل إن ُه اشارة اىل تفضيل كل
نيب مما ذكر يف اآلية القرآنية على العاملني
يف زمان ِه ،وهنا نعود للحديث عن مريم (عليها
السالم) امنا فضلت على نساء عاملها وحسب.
فقد بينت العديد من النصوص تفضيل فاطمة
الزهراء (عليها أفضل الصالة والسالم) على
مريم عليها السالم ،وما يؤكد ذلك ما ورد
على لسان نبينا الكريم (صلى اهلل عليه وآلة)
(فاطمة سيدة نساء العاملني وأهل اجلنة).
ومما تقدم يتضح جليا املوقف من اآليات
البينات اليت تتحدث عن تفضيل بين إسرائيل
على بقية الناس ،بأن املراد أو املقصود من
ذلك مت ّيزهم ببعض الصفات على سبيل املثال
وفرة انبياء اهلل بينهم ،كما إنه إذ محل على
التفضيل على رفعه مقامهم وعلو شأنهم فإن
ذلك يعين تفضيلهم على أمم زمانهم فحسب،
وليس على كل العاملني واملالئكة أيضا.
واهلل أعلم
ويف النهاية ،أسال الباري ع ّز وجل قبول هذا
العمل املتواضع وأن جيعله يف ميزان أعمالي،
وأن انتفع به يوم ال ينفع مال وال بنون ،وينتفع
به كل من قرأه ،واحلمد هلل رب العاملني
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َوإِ ْذ َقا َل ِت الَْ َ
ال ِئ َك ُة يَا
َمر َي ُم إ َّن َّ
اك
اص َط َف ِ
الل ْ
ْ ِ
اك
اص َط َف ِ
َو َط َّه َر ِك َو ْ
َع َلى ِن َساء ا ْل َع َالِ َ
ني

اع َ
يل َوا ْل َي َس َع
سِ
َوإِ ْ َ
ً
ًّ
س َو ُلوطا َو ُ
كل
َويُو ُن َ
َف َّض ْل َنا َع َلى ا ْل َع َالِني

نهضة األمة
في القرآن الكريم
واألمة الرشيدة

أ.م.د خليل خلف بشري

النهضة هي انتقال فرد أو شعب أو أمة من حال اىل حال أفضل منه فض ً
ال عن أنها االرتفاع
الفكري يف حياة الناس ،وهي ليست ارتفاعاً اقتصادياً وال روحياً وال اخالقياً ،وإمنا هي
ارتقاء بالفكر ليس غري ،وال ميكن أن تتحقق النهضة إال مببدأ يقوم على عقيدة ينبثق
منها نظام ّ
يبي األساس الفكري يف حياة الناس ،والعقائد يف عاملنا املعاصر ثالثة هي:
-1العقيدة اإلشرتاكية :وهي عقيدة باطلة؛ ألنها
ال تقنع العقل ،وال توافق الفطرة ،لذلك انهار
مبدأ لبطالنه ،ومن ث ّم كل النظم اإلشرتاكية
من سياسية ،واجتماعية ،واقتصادية فاسدة
ألنها منبثقة عن أساس باطل فأصحاب املبدأ
اإلشرتاكي أرادوا النهوض واالرتفاع على أساس
مبدئهم ونهضوا لكن نهضتهم غري صحيحة؛
ألن مبدأهم غري صحيح لقيامه على أسس غري
صحيحة ،وقد انهار املبدأ ودولته ال لسوء تطبيق
ً
تطبيقا له
املبدأ فحسب وإمنا كلما ازدادوا
كانت نهايتهم تقرتب؛ ألنه مبدأ خيالف الواقع.
-2العقيدة الرأمسالية أو العلمانية :وهي فصل
ً
أيضا؛ ألنها
الدين عن احلياة فهي عقيدة باطلة
ً
أيضا غري صحيحة ال تقنع العقل وال توافق
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الفطرة ،وهذا املبدأ يف طريقه لإلنهيار واالندثار
إن شاء اهلل تعاىل.
-3العقيدة اإلسالمية :وهي العقيدة القائمة على
املبدأ اإلسالمي على أساس (ال إله إال اهلل حممد
ً
ً
رسول اهلل) ،وقد أعطت فكراً
أساسيا
كليا
ً
شامال عن كل األشياء املدركة احملسوسة،
وتتمثل يف الكون واإلنسان واحلياة يف كونها
حمدودة وحمتاجة أي إنها خملوقة خلالق خلقها
ً
مجيعا ،وهو اهلل سبحانه وتعاىل ،وإنه وراء الكون
واإلنسان واحلياة ،وإن احلياة الدنيا خملوقة ،وأن
بعدها املوت واحلساب على اتباع هدي اخلالق
أو خمالفته ،ومحل رسالة اإلسالم العظيم ،وإن
اهلل سبحانه أرسل الرسل بهذا اهلدي ،وأن سيدنا
ً
خامتا
حممداً (صلى اهلل عليه وآله) قد أرسله اهلل

ً
ً
وداعيا اىل
هاديا
للرسل واألنبياء برسالة اإلسالم
ً
وسراجا ومبشراً ونذيراً للعاملني ،وإن اهلل تعاىل
اهلل
حياسب على أساس هذه الرسالة العظيمة.
َّ
إن أمتنا اإلسالمية خري وأفضل األمم على
اإلطالق؛ ألنها خري أمة أخرجت للناس ،فال
أمة بعدها ،قال تعاىل ( ُ
ي ُأ َّم ٍة ُأ ْخ ِر َج ْت
كن ُت ْم َخ َْ
األمة
األمة هي َّ
اس) (آل عمران ،)110/وهذه َّ
ِل َّلن ِ
ُ
ستشهد على بقي ِة األمم ،ولكن هذه األمة
ُ
اليت
مرت بثالثة مراحل وفرتات ،أوىل هذه الفرتات
قد َّ
فرتة التطبيق الفائق -الكلي -لإلسالم ،وهذا
األم ُة يف
كان يف عهود اإلسالم األوىل ،فكانت َّ
أوج نهض ِتها وتقدمها ،ثم فرتة التطبيق اجلزئي
لإلسالم ،ويف هذه الفرتة نقصت األمة عما كانت
عليه يف الفرتة السابقة من النهضة والتقدم ،ثم
فرتة اإلحنسار ،وتزايد البعد عن حقيقة اإلسالم،
وما صاحب ذلك من زوال النهضة والتمكني هلذه
األم ُة ُتعاني
األمة ،وغلبة األعداء ،والزالت هذه َّ
ُّ
اخللف؛ ولعل
التأخ ِر والرتاجع والتقهقر إىل
من
ِ
زوال النهضة عن األمة،
إىل
َّت
أد
اليت
األسباب
من
ُ
ِ
وتقهقرها إىل الوراء بعد أن كانت يف املقدمة
اآلتي:
 -1احنراف كثري من املسلمني عن الفهم الصحيح
لإلسالم ،وانصرافهم عن الدين كعقيدة وعمل
إىل ألفاظ ومصطلحات.
 -2إهمال كتاب اهلل تعاىل وسنة رسوله صلى
اهلل عليه وآله وسلم ,واخلروج عن اإلسالم يف نظام
احلياة.
 -3تفرق املسلمني واحتدام اخلالفات السياسية
والعصبية والدينية يف صفوف األمة اإلسالمية.
 -4ضعف القيادة اإلسالمية ،واستغالل الرياسة
لتحقيق األهواء واملصاحل الشخصية بعيداً عن
مصاحل اإلسالم واملسلمني.
ُ
بأسباب الق َّوة احلسية.
األخذ
 -5التخلِّي عن
ِ
ِ
األمة اإلسالمية عن القيام برسالتها
 -6ختلِّي َّ
َّ
حق القيام من األمر باملعروف والنهي عن املنكر،
والدعوة إىل اهلل.
 -7إهمال العلوم العلمية النافعة ،واالنشغال
بفلسفات عقيمة ،وعلوم سقيمة.
 -8انتشار األدواء اخللقية واالجتماعية.
 -9تصدع بناء الفرد املسلم ،والبيت املسلم،
واجملتمع املسلم.
لذا جتد األمة اإلسالمية منذ مدة طويلة يف أسوء
مقسمة اىل بضع ومخسني دولة
أحواهلا فهي
ّ
لكل منها نشيد وعلم ،ووقعت حتت االستعمار
ٍّ
العسكري تار ًة ،واالستعمار االقتصادي
والسياسي تار ًة أحرى ،وحددت حبدود مصطنعة،
وعانت الفقر املدقع ،والبطالة املتفشية ،والرعاية
السيئة ،وقد آلت األمة اىل هذي احلال بعدما
كانت سيدة العامل ومنارة العلم ووجهة العلماء،

حيسب هلا ألف حساب .قال تعاىل ( ُ
ي
ك ْن ُت ْم َخ َْ
وف َو َت ْن َهو َ
اس َت ْأ ُم ُر َ
ْن َع ِن
ون ِبالَْ ْع ُر ِ
ُأ َّم ٍة ُأ ْخ ِر َج ْت ِل َّلن ِ
َّ
َ
ْ
ُ
َ
َ
اب ل َ
الُْْن َ
كَ
ك ِر َو ُت ْؤ ِم ُن َ
ان
ون ِباللِ َول ْو آ َم َن أ ْهل ال ِ
ك َت ِ
يا َُ
ون َو َأ ْ
اس ُق َ
ل ْم ِم ْن ُه ُم الُْ ْؤ ِم ُن َ
ون) آل
َخ ًْ
ك َث ُر ُه ُم ْال َف ِ
عمران )110/تلك حقيقة قرآنية أقرها اهلل تعاىل
يف كتابه اجمليد.
ومن املعلوم أن األمة اإلسالمية منذ بزوغ اإلسالم
ارتبطت بتعاليم السماء :القرآن من جهة ،والرسول
(صلى اهلل عليه وآله وسلم) ،وهو املفسر األول
للقرآن الكريم ،من جهة ثانية ،ويسمى هذا زمانه
بعصر النبوة ،وبعد شهادة الرسول (صلى اهلل عليه
وآله وسلم) يأتي عصر اإلمامة ،وهو عصر مكمل
لدور النبوة ،ويبدأ باإلمام علي (عليه السالم)،
وينتهي باإلمام احلجة القائم املهدي(عجل اهلل
تعاىل فرجه) الغائب الذي سوف ميأل األرض
ً
ً
ً
ظلما وجوراً؛ ولغياب
وعدال كما ملئت
قسطا
اإلمام املعصوم املفرتض الطاعة كان ال بد من
نائب ينوب عنه أو خلف خيلفه ،وهنا يأتي دور
اجملتهد اجلامع للشرائط بوصفه الوريث الطبيعي
لألنبياء ،واألوصياء إذ يقوم بالوظائف األساسية
لإلمام ،وهي :الوالية ،واإلفتاء ،والقضاء ،من هنا
كان ال بد لألمة أن ترتبط بعلماء الدين املخلصني
ً
ضمانا للمحافظة على وعي أبناء
الواعني ،وذلك
األمة ،واستقامتهم على اخلط الصحيح؛ ً
ألن األمة
ً
أحيانا ،أو تضلل أحيانا أخر ،وقد تقهر
قد تتخلف
كذلك إال أنها حينما ترتبط باملرجعية الدينية،
وبالتوجيه الديين والسياسي الصحيح الذي ميثله
علماء الدين تكون متقدمة يف وعيها ،ومستقيمة
يف منهجها ،وصلبة يف إرادتها ،وقادرة على صنع
احلدث السياسي املهم .لذا فاألمة عرب وعيها
األصيل ،وثقافتها الدينية ،وارتباطها السياسي
بالعلماء ،وتفاعلها الكامل مع القيادة الدينية-
قادرة على املبادرة السياسية ،وصنع احلدث
املهم على ّ
أن خط الوالية ال يفرتض حق األمة يف
ممارسة عملها السياسي إال يف إطار ما يفرضه
الشارع املقدس ،وعرب ارتباطها مبراكز التوجيه
الديين والسياسي الصحيح انتها ًء بإشراف املرجعية
السياسية الرشيدة أو الولي الفقيه ،والقائد
األعلى ملسرية التجربة الذي حيدد بدوره اخلطوط
ً
تاركا التفصيالت
العريضة السليمة للحركة
،وتشخيص أمور حياتها إىل األمة ذاتها ،وقد حثّ
القرآن على ا ّتباع أهل الذكر أي النيب (صلى اهلل
عليه وآله وسلم) ،وأهل بيته امليامني،ويف زماننا
ْسْل َنا ِم ْن
العلماء املخلصني يف قوله تعاىل ( َو َما َأر َ
َق ْبلِ َك إِ َّل ِر َج ً
الذ ْ
اس َألوا َأ ْه َل ِّ
ك ِر
وحي إِ َل ْي ِه ْم َف ْ
اال ُن ِ
َ
إِ ْن ُ
ك ْن ُت ْم ال َت ْعل ُم َ
ون) (النحل ،)43/وقوله ( َو َما
ً
َّ
اس َأ ُلوا َأ ْهلَ
َ
َ
َ
َ
ُ
َ
وحي إِل ْي ِه ْم ف ْ
َأر َ
ْسْل َنا ق ْبلك إِل ِر َجاال ن ِ
الذ ْ
ِّ
ك ِر إِ ْن ُ
ك ْن ُت ْم ال َت ْعلَ ُم َ
ون) (األنبياء.)7/
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إن أمتنا اإلسالمية
َّ
خري وأفضل األمم على
اإلطالق؛ ألنها خري
أمة أخرجت للناس،
فال أمة بعدها ،قال
ي أُ َّم ٍة
تعاىل ( ُك ُ
نت ْم َخ ْ َ
َّاس)
أُ ْخ ِر َج ْت ِللن ِ

ين ٌ
ّ
الد ُ
نسق فطري إنساني ثقايف
كائن اجتماعي وم َ
ٌ
ُت َديِّن بالطبع
واإلنسان
مرتضى علي ّ
احللي
ين قاد ٌر على ّ
إن كثرياً من ُعلماء الغرب يعتقدون َّ
َّ
بأن ِّ
حل
الد َ
مشكلة اإلنسان يف جمال التعاطي االعتقادي والنفسي واحلياتي
والسلوكي مع خالقه ور ّبه اهلل تبارك وتعاىل ،ومع شرائعه
وأديانه ،وذلك ما اختزله العامل األنثروبولوجي اإلسكوتلندي،
جيمس فريزر (1941-1854م) يف كتابه الشهري (الغصن الذهيب)
الدين َّ :
(بأنه التق ّر ُب إىل ال ُقوى ال ُعليا اليت ُ
َ
اإلنسان،
تفوق
إذ ع ّر َف ِّ
واليت ُيع َت َقد َّأنها توجه احليا َة البشر ّية ،ومن ث ّم يتضح َّ
أن ِّ
للدين
عنصرين ُهما اإلميان بوجود قوى أعلى واآلخر هو التق ّرب هلذه
القوى)(جيمس فريزر ،الغصن الذهيب ،دراسة يف السحر والدين،
ترمجة أمحد أبو زيد .).127 : 1،
ً
ً
وبنا ًء على ذلك يتحتم على اإلنسان أن يكون كائنا ُم ِّ
تدينا كما
ثقفا  ،وإن كان التدين متثالً
كائنا اجتماع ّي ًا ُم ً
ً
يرغب أن يكون
ّ
ُ
إنسان بغض النظر عن االشتباه املفهومي
ل
ك
فطر ّي ًا يف ج ّبلة
ٍ
ّ
الدين وحقان ّيته.
واملصداقي يف نوع ذلك ِّ
ِّ
فالدين بوصفه الثقافة احل ّقة هو َمن يتك ّفل بتفسري األحداث
معقوال ومقبوالً
ً
احليات ّية والظواهر الوجود ّية والكون ّية تفسرياً
ً
وصاحلا.
ّ
أكده العامل األنثروبولوجي األمريكي
وهذا املعنى
كليفوردجريتس (2006-1926م) يف مقالتيه املعروفتني ِّ
(الدين
الح ً
ً
ً
حيث ّ
ظا) ُ
(أك َد ّ
أن أفضل
نسقا
بوصفه
ثقافيا) و(اإلسالم ُم َ
قدسة
الدين هي دراسته كمجموعة من الرموز املُ ّ
طريقة لدراسة ِّ
ُمتجسدة يف جمموعة من املفاهيم األساسية للعامل  ،وكيف
ينبغي للناس أن يتصرفوا فيها ،وقد أوضح الدور احملوري الذي
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تلعبه الطقوس سوا ٌء من وجهة نظر املؤمن بها أو من جهة نظر
ً
الحظ ،وقد ّ
الدين يف سياقه
أيضا على أهمية النظر إىل ّ
أكد
املُ ِ
االجتماعي والتارخيي دون ر ّد جوهره الداللي إىل جمرد انعكاس
للبناء االجتماعي ،وهذه إسهامات مهمة للغاية يف دراسة الدين)
(أنثروبولوجيا اإلسالم ،د .أبو بكر أمحد باقادر.)521 :
تقدمّ ،
الدين
أن اإلنسان ال ينفك يف احتياجه إىل ِّ
إذن يتجلى مما ّ
ً
ً
وتطبيقا ،مثلما احتاجه حدوثا من أول وجوده ،ذلك كون
بقا ًء
ً
ً
اجتماعيا يقوم على أساس فكرة وجود َموجود
نظاما
الدين
ِّ
احلي
قدس وااللتزام بتعاليمه ،وهو اهلل ،سبحانه وتعاىل
أعلى و ُم ّ
ٌ
والباقي والسرمدي والقادر على ُ
ك ّل شي ٍء واخلبري بواقع اإلنسان
ّ
احلق ما يكفل معه
ومصريه واملُش ّرع له من الشرعة والصراط
صالحه وفوزه وسعادته يف الدنيا واآلخرة بواسطة األنبياء واألئمة
قدسة كالقرآن الكريم
املعصومني( ،عليهم السالم) ،وكتبه املُ ّ
َ
ً
قال تعاىلَ :
ُ
(ش َر َع َل ُ
ْح ْي َنا
كم ِّم َن ِّ
الذي أو َ
ين َما َو َّ
صى ِب ِه نوحا َو ِ
الد ِ
إلي َ
يسى َأ ْن َأ ِقي ُموا ِّ
ين َوال
الد َ
ْك َو َما َو َّ
ص ْي َنا ِب ِه إِ ْب َر ِ
وسى َو ِع َ
اهي َم َو ُم َ
َُّ
َت َت َف َّر ُقوا ِفي ِه َ
ك َ
ني َما َت ْد ُع ُ
ي َت ِب إل ْي ِه
وه ْم إل ْي ِه الل َ ْ
ك َُ
ب َعلَى املُ ْش ِر ِ
يب)( )13الشورى.
ْدي إل ْي ِه َمن ُي ِن ُ
َمن َي َشاء َو َيه ِ
فالدين (هو َمن يرسم العالقات بني العامل املادي والعامل العلوي
ّ
ُ
كال العاملني ،وهو َمن ُيك ّون
والواجبات وااللتزامات املتبادلة بني ِ
َ
أمناط السلوك اليت تهدف إىل جعل األفراد ينسجمون مع خالقهم
وخيضعون للثواب والعقاب)(.)2
( ) 2معجم العلوم اإلجتماعية ،حسن شحاته سعفان ،مادة( :دين):
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اعداد:
هاشم الباججي

صدر حديثاً
اخبار ثقافية
كتاب يف سطور
مكتبة الجواد العلمية االدبية العامة

أخبار ثقافية
شعبة خزانة العتبة العلوية توثق أكثر من ( )175مخطوطة الكرتونياً
ضمن برنامج شعبة خزانة العتبة يف احلفاظ على
الكتب اخلطية والوثائق أعلنت وحدة التوثيق
والتصوير التابعة إىل الشعبة يف قسم الشؤون
الفكرية والثقافية يف العتبة العلوية املقدسة توثيقها
ألكثر من ( )175خمطوطة باستخدام الطرق
احلديثة للحفاظ على املخطوطات والوثائق يف العتبة
العلوية اليت تعود إىل عقود خلت.
وقد مت العمل على تنظيمها وتوثيقها بطريقة
الكرتونية عن طريق األجهزة احلديثة لتحويلها اىل
بيانات رقمية للباحثني واألكادمييني واملختصني .
علما إن وحدة التوثيق والتصوير تعمل على صيانة
وقائية للوثائق واملخطوطات ومعاجلتها وترميمها،
بعد أن متر بعدة مراحل قبل أن تظهر املخطوطة بشكلها النهائي.
--------------------------------------

دار الكفيل تسعى لنشر الثقافة االسالمية يف
قارتي أمريكا واوربا
ً
إسهاما منها يف توعية اجلالية املسلمة يف قا ّر َت ْي
ً
وتواصال لنشاطاتها يف هذا اجملال،
أمريكا وأوربا
أصدرت دا ُر الكفيل للرتمجة وبالتعاون مع وحدة
الدراسات ور ّد الشبهات يف مركز الكفيل للثقافة
َ
اسات باللّغة اإلنكليز ّية
الدولي،
واإلعالم
سلسلة ك ّر ٍ
ّ
موج ً
هة اىل اجلاليات املسلمة يف قا ّر َت ْي أمريكا
ّ
عدة موضوعات اجتماع ّية كالتواضع
وأوربا ،تناولت ّ
واحلياء والصرب والغيبة والزواج والغضب وغريها،
ً
األخالقي.
سلسلة نافعة يف التكامل
لتكون
ّ
علما ّ
إن دار الكفيل للرتمجة التابعة لقسم الشؤون الفكر ّية والثقاف ّية لديها مشاريع متن ّوعة،
فهي تعمل على ترمجة اإلصدارات الدين ّية واألخالق ّية أله ّميتها يف بناء اجملتمع ،وقد ّ
مت بعون اهلل
ترمجة العديد من اإلصدارات اىل خمتلف اللّغات ،منها اإلنكليز ّية واألورد ّية والفرنس ّية واإلسبان ّية
ً
مسبقا على تسويقها
وح ّتى الصين ّية  ،وهي موجهة اىل مواطين قا ّر َت ْي أمريكا وأوربا ،حيث عملنا
يف املعارض الدول ّية اليت ُتقام يف بعض الواليات يف أمريكا ،ونعمل على تسويقها يف اململكة
امل ّتحدة وأملانيا وإسبانيا اضافة اىل اهلند وباكستان  ،وهذه الك ّراسات متك ّونة من مخسة
ً
أجزاء ،حيث يتض ّمن ُّ
موضوعا وهي :التواضع والغضب والصداقة والصرب والزواج
كل جز ٍء منها
واحلياء والغيبة.
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مكتبات النجف األشرف العامة

مكتبة الجواد العلمية االدبية العامة

هاشم الباججي
شيدها وأسسها املرحوم احلاج حممد جواد العندليب التورجني  ،سنة1427هـ 1996 -م  ،وهي ملحقة جبامع اجلواد  ،تقع على طريق
النجف – كوفة  ،عند مفرتق طرق  ،عند مدخل شارع اجلواهري
(الروان).
أرخ الشاعر عبد الرسول الربقعاوي تأسيسها بأبيات شعرية كتبتعلى واجهة املكتبة  ،بعد أن خطها اخلطاط النجفي الشهري جاسم
النجفي  ،وقد جاء يف اخرها :
(العندليب) الغرد الرائع
مكتبة شيد أركانها
كل اىل أطباقها جائع
تغرتف االذهان من زادها
طابت يد الواهب يف منجز أرخته (تارخيه ناصع)
املشرف على املكتبة يف الوقت احلاضر ولده املهندس احسان العندليب  ،أما أمني املكتبة فهواالستاذ أمحد حسني االيزيرجاوي.
مساحة املكتبة 260م 2وهي حتوي على قاعة مطالعة للرجال والنساء وغرفة المانة املكتبةاضافة اىل غرفة املفهرسني والعاملني .
حتوي املكتبة ما يقارب ( )25ألف كتاب يف خمتلف العلوم االدبية والعلمية والدينية ...للمكتبة خدمات ألكرتونية تقدمها لروادها كاالستنساخ واملاسح الضوئي واالقراصااللكرتونية املدجمة.
حتوي املكتبة على فهارس الكرتونية الغلب مكتبات النجف االشرف العامة من اجل تقدميهاللباحثني لسرعة الوصول اىل الكتاب الذي حيتاجه الباحث.
ترفع املكتبة شعارها الدائم ( العلم سلطان دائم البقاء) وهو خمطوط على لوحة ومعلق يفوسط املكتبة.
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ً
صدر حديثا
صدر حديثا كتاب ( ألنني فاطمة )
كتاب بعنوان
بالقطيف،
والتوزيع
صد َر مؤخ ًرا عن دا ِر أطياف للنش ِر
ٌ
ِ
ِ
الكتاب يف
(أل ّنين فاطمة) للكاتب ِة فاطمة عبداهلل آل درويش  ،يق ُع
ُ
َ
ً
صفحة وهو عبار ٌة ْ
وثالث ومخس َ
كرسائل
نصوص كتاب ّي ٍة
عن
ني
مئ ٍة
ٍ
ٍ
ري وبنا ِء ّ
إجيابي ،مع الدعو ِة إىل
ات بشك ٍل
الذ ِ
توجيه ّي ٍة حن َو التغي ِ
ٍّ
عد ٍة زوايا.
ني ،أو من ّ
ري وال ّنظ ِر إىل األمو ِر َ
ِ
الوقوف والتفك ِ
من النقيض ِ
ُ
َ
ْ
ُ
ماض،
حكاية
وهي:
الكتاب
مقاالت
َا
ه
ت
ل
مح
اليت
العناوين
َت
ّ
ُ
وتعدد ِ
ِ
ٍ
ُ
ب خاطر،
من حريف قصة،
رحم احلياة ،عبو ُر جسرَ ،ج ُْ
هيجان روح ،من ِ
ُ
َ
العنوان ،ونداء.
أعرف
مع األسف ،ال
ُ
ْ
أ ّما
الكلمتان ختا َم
هاتان
فكانت
تسمية الكتاب (أل ّنين فاطمة)
ِ
ِ
ُ
ُ
من اعتزا ٍز بهذا االسم،
(ضحكة ُحب) مع ما حتملُ ُه
مقال
ِ
الكاتبة ِ
ْ
َ
نصيب.
ِها
م
اسـ
من
ـها
ب
لكتا
يكون
أن
فقررت
ٌ
ِ

صدر حديثا كراس ( الرياضة والتعصب الرياضي )...

ضمن سلسلة اصدارات ثقافة الشباب ،صدر حديثا عن
مؤسسة آل البيت (عليهم السالم) للخطابة والتبليغ يف
النجف األشرف السلسلة االوىل بعنوان (الرياضة والتعصب
الرياضي  ..مباراة الريال والربشا  ..أمنوذجا ) من اعداد
م .هاشم حممد الباججي  ،وتهدف املؤسسة املدعومة من
املرجعية العليا يف النجف االشرف لالنفتاح على الشباب
وحتديد اجلوانب االجيابية والسلبية لدى الشباب وحماولة
معاجلتها بأسلوب شيق وجذاب  ،والكراس الذي يتكون
من  30صفحة مدعوم بالصور واملواضيع املختصرة املتعلقة
باملوضوع.

صدر حديثا كتاب ( علم االجتماع السياسي )
صدر عن اهليئة املصرية العامة للكتاب  ،كتاب (علم
االجتماع السياسي) للدكتور صالح السيد بيومي ،ويقع
الكتاب بنحو 222صفحة من القطع الكبري.
وقد تناول الكتاب أهمية علم االجتماع وأهدافه ونشأته
وتطوره وقيمته العلمية وعالقته بغريه من العلوم االجتماعية
والسياسية ،والكتاب يعرض للشخصية اإلنسانية  ،وارتباط
التنشئة السياسية بعلم االجتماع ،وأهمية املشاركة السياسية.
ويطرح الكتاب موضوعات مرتبطة بعلم االجتماع السياسي
منها :الدميقراطية ،والشورى ،والقرار السياسي ،ومنظمات
اجملتمع املدني ،ووسائل اإلعالم ،واألحزاب السياسية ومجاعات
الضغط ،والرأي العام ،والوعي ،والقوى والصراع السياسي.
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كتاب في سطور

عنوان الكتاب  :كرامات املرقد العلوي
املؤلف  :رسول كاظم عبد السادة
الناشر  :مؤسسة املراقد املقدسة العاملية ،دار املتقني ،بريوت
سنة النشر 1434 :هـ 2013 -م
ال خيفى على أحد ما لألمام أمري املؤمنني (عليه السالم) من الكرامة والفضيلة عند اهلل تعاىل ملا حباه اهلل من
مجيل الصفات واالفعال بعد أن غذاه الرسول االكرم (صلى اهلل عليه واله) بالعلم واملعرفة  ،فأضحى منبع
العطاء واجلود وواسطة الفيض بالكرم واخلري يف حياته وبعد شهادته  ،فأهل البيت (صلوات اهلل عليهم) سيما
االمام أمري املؤمنني عليه السالم هم الرمحة الواسعة ومعدن الوحي وخزان العلم ومنتهى احللم  ،واصول الكرم،
كما جاء يف الزيارة  ،فأبان اهلل فضلهم على فضل العاملني مجيعا ومن متام الفضل ان يكون مستمر موصوال
يف حياتهم ومماتهم  ،لذا أضحت مواضع أجسادهم الطاهرة ومراقدهم املقدسة منبع الكرامات يفيض بها
اهلل تعاىل على عباده  ،ومن هنا توهج املرقد العلوي املقدس بفيض الكرامات وتشرفت مدينة النجف االشرف
به واحاط به العلماء والصلحاء واملؤمنون ليتربكوا بفيض هذا النور  ،وجاء مداد هذا الكتاب ليسطر بها
املؤلف مجلة من الكرامات اليت حدثت يف هذا املرقد الطاهر وحاول املؤلف استقصاء البعض منها واملشهور ،
فمن املؤكد ان هناك االف الكرامات اليت حصلت ممن مل يبح به او تسجله الكتب  ،ويعترب هذا الكتاب
كخطوة يف توثيق هذه الكرامات اليت حدثت يف هذا املرقد املقدس  ،ويقع الكتاب بـ ( )422صفحة وهو من
القطع وزيري  ،وقد بدأ مؤلف الكتاب كتابه باملقدمة اليت أوضحت فضل االمام أمري املؤمنني (عليه السالم)
وفضل زيارته  ،ثم ذكرت الصفحات االوىل زيارة االمام  ،وبعدها بدأ مؤلف الكتاب يسطر الكرامات اليت
حدثت من ساعة دفنه اىل أن وثق الكاتب ( )142كرامة ما استطاع ان جيمعها املؤلف من املصادر والكتب
 ،وقد اعتمد على واحد وثالثني مصدرا جلمع هذا العدد من الكرامات اليت حدثت يف املرقد العلوي الطاهر
 ،واجلدير بالذكر ان الكاتب قد بذل جهدا واضحا يف هذا الكتاب من خالل االستقصاء والبحث  ،كي
ً
كتابا جديراً باملطالعة واملتابعة.
جيعله
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اعداد:
شاكر القزويني

أثر اإلسالم يف تهذيب الشعر العربي
غائية األمثال وحكمة جوهرها
مقدمة الشكوى يف القصائد
القراءة إعادة إنتاج للفرد

أثر اإلسالم يف تهذيب الشعر العربي
م.م .ختام الغراوي

الق َدم ّ
َ
بالشعر ،اذ يعد خالصة للتجارب اإلنسانية ،ومصدرا
اشتهَر العرب مُنذ ِ
لتدوين معارفهم املختلفة ،وتنطبق هذه احلالة على الشعر العربي ،فنجد فيه من
احلكمة واملعرفة ما يكفي لتثبيت هذه الفكرة ،وهلذا َكُثر استخدام مصطلح
( الشعر ديوان العرب ) ،فهو طريقتهم للتعبري عن حاالتهم من حزن وفرح وشعور
َة اخلصوم.
باالنتماء ،ومصدر فخر هلم وأداة للدفاِع َعن املباِد ِئ ِف م َ
ُواجهِ
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والدة شاعر ظاهرة يحتفى بها

وقد كا َنت ال َعرب ُتقيم األفراح إذا َظهَر ِمن
ألن ّ
بدع ّ ،
الشعر كان َير َفع ِمن
شاعر ُم ِ
أبنائها ِ
َ
َ
ِقي َمة القبيلة َو ُيغ ّي ِمن َمكان ِتها إىل األفضل َبني
القبائل  ،وإذا أمع ّنا النظر يف تأريخ األدب عامة
والشعر خاصة  ،جند أن هناك أهم ّية كبرية
للشعر باختالف الوقت واملكان  ،وهو لسان
العرب وسبيل اظهار تفردهم البالغي والنحوي
وكذلك فعندما أبهر النيب (صلى أهلل عليه وآله)
العرب مبعجزة القران الكريم وصفوه بالشاعر
لسحر البيان الذي يلقيه عليهم يف آيات القرآن
الكريم حتى فند القرآن ذلك يف سورة يس
بقوله تعاىل(( َو َما َعلَّ ْم َنا ُه ِّ
الش ْع َر َو َما َين َب ِغي َل ُه إِ ْن
ُه َو إِ َّل ِذ ْ
ك ٌر َو ُق ْر ٌ
آن ُّم ِبنيٌ)) (يس .)69 -
الشعر وروح اإلسالم وقيمه
والشعر الذي جبل عليه العرب مل يكن كله
مالئما للمجتمع اإلسالمي الذي عمل النيب
(صلى أهلل عليه وآله) على تهذيب مجيع مفاصله
وتأسيس بناه الدينية واالجتماعية  ،ومل يشجع
اإلسالم على التباهي والتفاخر بالشعر ّإل مبا
يتصل باإلسالم ونصرة الدين فكان الشعر
هو السالح ذو احلدين الذي يدان به أو شرف
الشعراء ،كال حبسب انتمائه وشعره دون أن
يهمله.
فهو بذلك هذب املفردة الشعرية من لغو اجلاهلية
ووضع شروطا للقصائد منها الصدق وتوافقه مع
الشريعة ويشرتط يف الشعر أن يوضع الشعر يف
موضعه الصحيح فيكون وسيلة ال غاية  ،فإذا
كان وسيلة لغاية نبيلة نبل الشعر وعال وازداد
مجاال  ،وإذا كان غاية صار فارغا من املعنى
 ،وانقلب هيكال يبدو للناظر حلو الشكل ،
ولكنه سرعان ما يذوب عندما يوضع على حمك
الواقع فهجر الشعراء معظم األغراض الشعر ّية
اليت تتنافى مع تعاليم اإلسالم.
الشعر مدافع عن اإلسالم ومب ّلغ
واستخدم اإلسالم برجاله الشعر كوسيلة
ِمن وسا ِئل الدفاع َعن رسا َلة اإلسالم ضد
املُش ِركني ،فكان حسان بن ثابت يكثر من
اإلنشاد يف مدح االسالم وهجاء املشركني بل ان
شعر املسلمني األوائل استخدم احيانا كمصد ٌر
لفهم الرتاث الديين فهو يض ّم القرآن الكريم
واحلديث النبوي الشريف.
ونتيجة لذلك فقد تأثر الشعراء منذ سنوات
اإلسالم األوىل باملعطيات الدينية اليت أتت
بها العقيدة اجلديدة فضال عن تأثري األسلوب
القرآني يف املضمون الشعري للقصيدة فكان
على الشاعر املخضرم يف هذه احلالة إما أن يعيد
تشكيل نفسه وشعره حتى يواكب اجلديد مثل
ما حدث عند عدد من الشعراء؛ منهم حسان
بن ثابت وكعب بن مالك وعبد اهلل بن رواحة
وغريهم أو أن يلتزم الصمت ويكتفي من قول

الشعر.
فن وروح شعرية جديدة
ويف هذا اجلو من النقاء الفكري العقائدي
تفنن الشعراء بقصائدهم ليدافعوا عن الدين
بالكلمة الصادقة حتى صدق فيهم قول النيب
(صلى أهلل عليه وآله) (إن من الشعر حلكمة)
فقد أثرت اآليات القرآن ّية يف الشعر العربي
بالكثري من األلفاظ والكلمات اجلديدة،
فشاعت ألفاظ خمتلفة ومتنوعة ،كما ر ّقت
األلفاظ اليت استعملها الشعراء ،وأصبحت
تراكيبهم وأساليبهم أكثر عذوبة وسالسة ،
فعلى املستوى اللغوي ،وضوح اللغة املستخدمة
كان من السمات البارزة لذلك العصر فهي لغة
سهلة ولينة ،بعيدة عن الغموض والغرابة والرموز
املبهمة ،ومن األمثلة ما قاله حسان بن ثابت
والذي كان يعرف بشاعر الرسول لكثرة ما
قاله من مدح يف رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله:
وأحسن منك مل تر قط عيين
وأمجل منك مل تلد النساء
خلقت مرب ًء من كل عيب
كأنك قد خلقت كما تشــاء
كمااستخدم املسلمون الشعر كوسيلة للدعاية
والفخر باهلوية الدينية
كقول لبيد:
َأال َّ
شئ ما خال اهلل باطل
كل ٍ
وكل َنعيم ال َم َ
َّ
الة زائل
وقد أشاد النيب (صلى أهلل عليه وآله) يف قوله
ذاك كما أشاد بأبيات عبد اهلل بن رواحة:
َوفينا َر ُ
كتاب ُه
سول اهلل يتلو ِ
ٌ
َّ
معروف من الصبح ساط ُع
انشق
إِ َذا
َأ َرانا ا ُ
ُ
هلدى َبعد ال َعمى فقلوبنا
أن ما َ
موقــنات َّ
ٌ
قال واقـع
ب ِه
جيايف َجنبه عن ِفراش ِه إذا
استثقلت بالكافرين املضاجع
رثاء األكرمني ذوي البذل
ويف الرثاء برزت عدد من القصائد يف عصر
صدر االسالم كقصيدة كعب بن ثابت يرثي
محزة بن عبد املطلب يوم أحد واليت من أبياتها
قوله:
كذلك حتى دعاهم مليك
إىل جنة دوحة املوجل
وكلهم مات حر البالء
على ملة اهلل مل حيرج
كحمزة ملا وفى صادقا
بذي هبة صارم سلجج
وكانت قصائدهم ذات وقع وتأثري كبري كما
وصفها عليه الصالة والسالم يف هجاء شعراء
اإلسالم ملشركي قريش قائال( :فو الذي نفسي
بيده لكأمنا ينضحون بالنبل) فكانوا مصدر
اهلام ملن خلفهم من شعراء اإلسالم الذين تأثروا
بهم كثريا وظهر ذلك جليا يف اشعارهم.
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لم يشجع اإلسالم
على التباهي والتفاخر
بالشعر ّإل بما يتصل
باإلسالم ونصرة الدين
فكان الشعر هو السالح
ذو الحدين الذي أدان أو
شرف به الشعراء

أثرت اآليات القرآنيّة يف
الشعر العربي بالكثري
من األلفاظ والكلمات
الجديدة ،فشاعت
ألفاظ مختلفة ومتنوعة،
كما ر ّقت األلفاظ التي
استعملها الشعراء،
وأصبحت تراكيبهم
وأساليبهم أكثر عذوبة
وسالسة

غائية األمثال وحكمة جوهرها
عذراء عبد الجبار الياسري
يعد ضرب املثل من أكثر أساليب التعبري الشعبية انتشاراً وشيوعا حيث ال تخلو منها اي ثقافة أمة
على وجه األرض  ،مشاعة بوضوح يف كل مراحل التطور الحضاري عرب التأريخ  ،إذ نجدها تعكس
قيم وأفكار ومشاعر الشعوب وال نبالغ إذا قلنا أنها خالصة تجارب هذه الشعوب عرب التأريخ ،
وال تغادر اي طبقة من طبقات الشعوب وشرائحها  ،فهي تجسد أفكار وتقاليد وتصورات تلك
الشعوب وعاداتها وتقاليدها ومعتقداتها ومعظم مظاهر حياتها يف صورة حية ويف داللة إنسانية
شاملة  ،فهي بذلك عصارة حكمة الشعوب وتجربتها الحياتية الواعية  ،فاملثل قصة تعبريية تعليمية
وجيزة تكتنز جمال املوقف والعربة بشكل مكثف رائع البيان .
وكثرياً ما نسمع عن الحكم واالمثال التي تقال يف مناسبات عدة تشبيهات او عبارات ذات بديهة
معلومة واضحة  ،فتكون يف أحد غاياتها تعليمية بالنسبة الينا  ،فهي تزيدنا خربة على خرباتنا
وحكمة وحنكة يف التعامل مع االخرين ومشذبة لذواتنا موجهة لخطانا إذا ما تلكأنا أو تحرينا يف
وجهتنا ساعة ضاللة أو شطط أو خطأ تبنيناه.
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وال يفوتنا أن نضع بني أيديكم ما قاله إبراهيم
الفارابي الذي عرف املثل بقوله « :املثل ما تراضاه
العامة واخلاصة يف لفظه ومعناه  ،حتى ابتذلوه فيما
بينهم وفاهوا به يف السراء والضراء  ،واستدروا به
املمتنع من الدر  ،ووصلوا به إىل املطالب القصية
 ،وتفرجوا به عن الكرب واملكربة  ،وهو من
أبلغ احلكمة ألن الناس ال جيتمعون على ناقص
أو مقصر يف اجلودة أو غري مبالغ يف بلوغ املدى يف
النفاسة »
وجهة األمثال ونوعها
واملثل على أنواع خمتلفة الوجهة والغرض  ،فهناك
األمثال اليت جتسد احلكمة واملوعظة احلسنة ،
وهي من أنفع األمثال وأجلها  ،فهذه قد تكون
مشتقة أو مأخوذة من آية كرمية أو حديث قدسي
أو حديث نبوي شريف  ،أو كالم ألحد املعصومني
(عليهم الصالة والسالم)  ،أو أحد احلكماء
واملفكرين  ،أو قد تكون مستنبطة من بيت
شعر لشاعر ما  ،إذا ما علمنا ان أحد أركان
الشعر عند العرب هو تناوله للحكمة واألمثال
يف أسلوب شعري متني مقروض وفق الصياغات
اجلارية عندهم  ،واألمثال قد تتناول مدحا أو ذما
أو اعتذارا أو تهكما اىل غري ذلك من األغراض
املختلفة .
وغالبا ما تأتي األمثال من موقف أو قصة أو واقعة،
هلا أثرها يف نفوس الناس  ،فغالبا ما يكون لكل
مثل قصة  ،هي سبب والدته ونشأته  ،وإذا أردنا
أن نأتي بشواهد من تلك األمثال  ،فإننا حنتاج
اىل جملدات جلمعها  ،كما فعل صاحب كتاب
« جممع األمثال « لصاحبه أبو الفضل أمحد بن
حممد بن إبراهيم امليداني النيسابوري  ،وغريها من
املؤلفات اليت ختص هذا الغرض او املبحث  ،ومنها
كتب ومؤلفات لألمثال الشعبية اليت ال تقل أهمية
عن سابقتها  ،بل قد تزيد عليها فهي يف متناول
كل فرد تسري يف حياة اجملتمعات كاألنفاس
واخلطى  ،وال خيلو حديث بني شخصني إال وكانت
األمثال طرفا ثالثا يتوكأ عليه كل حديث مجيل
بالغ البيان واحلكمة.
املثل حجة يف القرآن الكريم
وقد تناول القرآن الكريم العديد من األمثال يف
حمكم كتابه إذ اعترب عند اللغويني واملفسرين
فنا من فنون التعبري البليغ واملؤثر الذي يصل اىل
األفكار بأسلوب غين ثر وخمتصر  ،وابلغ اهلل
تعاىل غايته يف هذا املقصد بقوله جل وعال َ ( :و ِتْل َك
َ
األ ْم َث ُ
اس َو َما َي ْع ِقلُهَا إِ َّال ْال َع ِالُ َ
ون)
ال َن ْض ِر ُبهَا ِل َّلن ِ
(العنكبوت )43/ويف موضع آخر يف كتابه العزيز
قال تعاىل َ :و ِتْل َك َ
األ ْم َث ُ
اس َل َعلَّ ُه ْم
ال َن ْض ِر ُبهَا ِل َّلن ِ
َي َت َف َّ
ك ُر َ
ون)(احلشر ، )21/وبهذا تكون األمثال
غاية أهل العقل واملنطق السليم والتدبر يف أمور
الدنيا واآلخرة ـ وفق منهج إهلي مضاء باإلرشاد
والتقويم والنصح وسداد الرأي .
قد تأتي االمثال يف القران مبعنى الوصف والتشبيه

لتقريب املعنى ولتبيان األثر واحلكمة من القول
ين
احلكيم  ،كما يف قوله تعاىل َ ( :م َث ُل َّال ِذ َ
َّ
َّ َ
ك َم َث ِل ْال َع َ
اللِ َأ ْو ِل َيا َء َ
وت
ُون
نك ُب ِ
ات ُذوا ِم ْن د ِ
َ
َّ َ
ْت ْال َع ْن َ
ات َذ ْت َب ْي ًتا َوإِ َّن أو َ
وت َل ْو
وت َل َبي ُ
ك ُب ِ
ْه َن ْال ُب ُي ِ
َ
ُ
َ
كانوا َي ْعل ُم َ
ون)(العنكبوت ، )41/ويف قول حكيم
الت ْو َرا َة ُث َّم َ ْ
حلُوا َّ
ل
آخر قال تعاىل َ ( :م َث ُل َّال ِذ َ
ين ُ ِّ
َ
ْ
س َم َثلُ
ُ
َ
وها َ
ي ِملُ َ
ال َما ِر َ ْ
َْ
يمِل أ ْسفا ًرا ِبئ َ
ك َم َث ِل ْ ِ
َُّ
َّ
ْ
َ
ين َ
ْدي ْال َق ْو َم
و
ق
ْم َّال ِذ َ
ات اللِ َوالل َال َيه ِ
ك َّذ ُبوا ِبآ َي ِ
ال ِ
َّ
الظالِِنيَ)(اجلمعة ، )5/وقد وردت كلمة األمثال
بالقرآن الكريم مرات عدة  ،وإن من فوائد األمثال
يف القران الكريم ..التذكري والوعظ  ،احلث
والزجر  ،االعتبار والتذكري  ،تقريب املراد للعقل ،
فبهذا اللون من ألوان اهلداية إغراء للنفوس باخلري
والرب ومنع ونهي عن الشر واإلثم والعدوان .
أمثال الوجه اآلخر للعملة
يقول إبراهيم النظام  :جيتمع يف املثل أربع ال جتتمع
يف غريه من الكالم  ،إجياز اللفظ وإصابة املعنى
وحسن التشبيه وجودة الكناية  ،وكما عند
العرب فإن األمثال عرفتها خمتلف شعوب العامل
من العرب والفرس والكرد وغريهم من األمم
والشعوب وانتشرت عند اجلاهلية واستمرت اىل
ما بعد ظهور اإلسالم والتزال األمثال قائمة اىل
يومنا هذا ،ولألمثال فوائد ومثرات جينيها متدبرها
واملتمعن يف دالالتها ،فاألمثال تؤثر أكثر من
الكالم اجملرد حيث تقرب الصورة وجتلب االنتباه
وتسخر الوهم للعقل وترفع احلجاب عن القلوب
الغافلة وتؤلف املطلوب وتقربه  ،ولكن وكما ان
لألمثال هذه القدرة والسطوة اإلجيابية فاننا جند
أيضا فيها جانبا مظلما سليب األثر واملضمون  ،فقد
يدعو املثل اىل ما خيالف الشرع اإلسالمي وجنبة
اخلري والصالح لدى اجملتمع  ،فتحث بعض األمثال
مثال حتليل بعض املعاصي  ،فيقول املثل ( ساعة لك
وساعة لربك ) وهذا جيانب الشرع واملنطق السليم،
ويقول مثل آخر (املكتوب ما منه مهروب) وهذا
يطابق ما ذهب اليه اجلربية  ،وهو أمر خيالف
عقيدتنا  ،وآخر يدعو اىل مفاهيم فيها تطاول على
اخلالق جل وعال يف قضايا الرزق واحلظ والقسمة،
خارجة عما يريد اهلل وما أمر به  ،وأمثال تذم
أصحاب املهن قد تكون مأخوذة من قصص عابرة
أو نقلت عن شخوص مهمني خانهم وعيهم وجتربتهم
احلياتية ليقولوا أقواال ال تقع يف نصابها الصحيح،
وأمثال قد تدعو لألنانية أو اىل اجلنب والتغافل عن
األخطاء واجلرائم الكبرية أو التعالي والتكرب
واحتقار الناس  ،ومثل يقول (عالزاد ماكو سالم)
وهو أمر مل يرد ال من كتاب أهلل وال نيب الرمحة
(صلى اهلل عليه وآله) وال آل البيت األطهار (سالم
اهلل عليهم)  ،وأمثال أخرى تساق لتخريب العالقات
وبناء قوالب مشوهة يف اجملتمع  ،كعالقة زوجة
اإلبن بامه (عمتها)  ،وغريها من األمور اليت جيب
متحيصها قبل إطالق العنان هلا لتسري يف مفاهيم
أفراد اجملتمع كأنها بديهيات وحقائق دامغة.
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اعترب اللغويني
واملفسرين االمثال فناً
من فنون التعبري البليغ
واملؤثر الذي يصل اىل
األفكار بأسلوب غني ثر
ومختصر

يجتمع يف املثل أربع
ال تجتمع يف غريه من
الكالم ،إيجاز اللفظ
وإصابة املعنى وحسن
التشبيه وجودة الكناية

مقدمة الشكوى يف القصائد
م.م مريم رزوقي وليد

الشكوى نمط قديم من أنماط
القصائد سار عليه الجاهليون
من قبل  ،إذ أن إمرء القيس كان
أول من بدأ به  ،وتبعه الشعراء
يف ذلك  .إن شكوى الزمان والهم
وفقد األخوان واألحبة يف شعر
الشعراء كانت موضوعا ملقدمات
القصائد إىل جانب صورة الليل
بوصفها إحدى مقومات وصف
الهموم  ،ألن الشاعر قد يجد
مجاال واسعا النفعاالته وحاالته
الشعورية فيبث شكواه إىل الليل
للتخفيف عن االحتقان املوجود
لديه جراء أزماته النفسية .

ولكن تبقى ظروف إنشاد القصيدة هي اليت
تتحكم بطبيعة هذه الشكوى فقد يزيد بها
الشاعر أو يقصر طبعا ملوضوع قصيدته  ،وقد
مثل لنا الشاعر عبيد اهلل بن احلر اجلعفي هذه
املقدمة يف أكثر من قصيدة  ،وذلك لكي
يبث فيها شكواه وهمومه حيث كان سجينا
ال يقوى على شيء  ،يقول :
من مبلغ الفتيـــــان أن أخاهم
أتى دونه باب منيـــع وحاجبه
		
مبنزلة ما كان يرضــــى مبثلها
ٌ
إذا قا َم غنت ُه كبول جتاوب ْه
على الساق فوق الكعب أسود صامت 		
شديد يداني خطوه ويقاربــــه
		
وما ذاك من جرم أكون اجرتمتــه
ولكن سعى الساعي مبا هو كاذبـه
		
وقد كان يف األرض العريضة مسلك
وأي إمرء أعيت عليه مذاهبــه
		
ويف الدهر واأليام للمرء عبـــرة
وفيما مضى إن ناب يوما نوائبه
إن شكوى الشاعر يف هذه املقدمة شكوى
شخصية  ،استوعبت جتربته الشعرية من همه
وقلقه يف السجن الذي يرى أنه ال يستحق
املكوث فيه  ،فهو يستفهم باحثا عن أحد ما
يوصل ألصحابه خرب سجنه وحاله فيه  ...ويوحي
هذا االستفهام مبا حيسه من أمل  ...وينم عن
متنيه بأن تصل إليهم أخباره  ،إذ أن ما يلقاه
يف سجنه  ،وما نزل به من بالء مل يكن لذنب
اقرتفه ( اجرتمه )  ،وشعوره بالظلم هذا أسبغ
على املقدمة أجواء احلزن واملرارة اليت أحسها .
ويف احلادثة نفسها يعود هذا الشاعر يف قصيدة
أخرى يشكو مصعبا إىل أخواله يقول فيها :
		
لنعم ابن اخت القوم يسجـن مصعب
لطارق ليــل خائـــف ونازل
		
ونعم الفتى يا ابن الزبيــر سجنتم
إذا فلقت يوما صقـور الرحائل
فالشاعر – وإن كان يفخر بنفسه – فقد
أراد بذلك أن يشكو ألخواله من أجل انقاذه
من السجن  ،إذ َّ
إن مثل هذا الرجل ذي السجايا

احملمودة اليت امحلها بقوله ( نعم الفتى ) و
( نعم ابن اخت القوم ) ال ميكن االستغناء
عنها وتقليل شأن سجنه  .لقد بينت هاتان
املقدمتان مدى إمكانية الشاعر عبيد اهلل بن
احلر اجلعفي وقدرته على توظيف عملية دخوله
السجن إىل عمل شعري يستوعب مشاعره
وأحاسيسه بصدق واقعي وجاءت استجابة
لدوافع نفسية ملحة عربت لنا ع ّما يدور يف
ذهنه  ،وذلك باستفهامه شعوره بالظلم يف
املقدمة األوىل  ،ومبا بينه من مزايا متتع بها يف
املقدمة الثانية .
وكان فقده األعزة والرجال من القوم  ،من
األمور اليت تولد يف النفوس حزنا دائما يستبد
باإلنسان فال ميلك إال أن يشكو وينفث ما
تراكم يف نفسه من تلك املشاعر  ،وهذا ما
نلمسه يف مقدمة قصيدة أعشى همدان ،اليت
قاهلا بعد مقتل حممد بن األشعث :
تأوب عينــــــك عوارها
وعاد لنفسك تذكارهــا
		
وإحدى لياليــــك راجعتها
أرقت ونوم مسارهـــا
		
وما ذاقت العني طعــم الرقا
د حتى تبلـج إسفارها
		
إن شكوى أعشى همدان تبدو مؤملة وصادقة
تظهر عليها عالمات احلزن واألسى الذي أصابه
بفقد ابن األشعث  ،مصورا حاله بعد احلادثة،
إذ تظافرت املفردات اليت استعملها يف ذلك ،
إذ جاء التضعيف يف (تأوب) و (عوارها ) ليشعر
بهذا تتابع األمل واحلزن عليه ليحرمه طعم
الرقاد  ،وليلون مفردات رثائه اليت نقلت إىل
املتلقي تلك املشاعر اليت مألت نفسه  ،ليجد
بعد ذلك يف فخره بعد هذه املقدمة متنفسا
خيفف به ضغط تلك املشاعر على نفسه.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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إن شكوى الشاعر
يف هذه املقدمة
شكوى شخصية
استوعبت تجربته
الشعرية من همه
وقلقه يف السجن
الذي يرى أنه ال
يستحق املكوث فيه

القراءة إعادة إنتاج للفرد

م  .م رضاء الحكيم

حاشا هلل تعاىل أن تكون أول كلمة ينزلها هداية ورحمة للعاملني على قلب نبيه األمي
(صلى اهلل عليه وآله) خالية من مغزى عظيم ومعنى فائق القيمة  ،كانت تلك كلمة
(إقرأ)  ،وليتم سبحانه الحكيم املتعالي تلك الغائية املدهشة املستثرية يف أمة جاهلة
أن تحمل سورة أخرى اسم «القلم»  ،فيقسم به  ،وال يقسم اهلل جلت قدرته بشيء
إال أن يكون عظيم شأن أو منزلة أو قيمة  ،وحينما تكون معجزة خاتم األديان ،وطوق
نجاة البشرية التي انحدرت نحو مهاوي الجاهلية والضاللة والخسران  ،مجرد (كتاب)،
حمل كلمات الحكيم الرحمن الرحيم اىل الناس لينتشلهم من عبودية الجهل والظلم
وقسوة الفقر وتمادي بني آدم يف انتهاك إخوتهم ونشر الخراب على األرض .

64

العدد  -135لشهر مجادى األول 1441ـه

وكما جاء يف (الكايف) حينما خلق اهلل تعاىل العقل  ،قال :
وعزتي وجاللي ما خلقت خلقا هو أحب إلي منك وال أكملتك إال
فيمن أحب ،أما إني إياك آمر ،وإياك أنهى وإياك أعاقب ،وإياك
أثيب.
وللعقل هذا املخلوق األحب عند اهلل عزوجل  ،زاد  ،ينمو به ويقوى
ويشتد هو املعرفة اليت تكون أهم مواردها (القراءة)  ،ذلك املنهج
أو السلوك الذي خيتصر لك التجارب اإلنسانية والعلوم املعرفية
وكل األفكار ذات القيمة العليا يف كل اجملاالت  ،وبهذا تكون
القراءة وما حنصل عليه من معارف  ،غاية وسبيال  ،جوهريا
يف احلياة  ،وضرورة حلياة مسؤولة قادرة على مسك أطراف
السعادة بلني ويسر ورضى  ،وبهذا الصدد يقول اإلمام الرضا
(عليه السالم)  :صديق كل امرء عقله  ،وعدوه جهله  .فالقراءة
هي كسب ألصدقاء جدد نافعني مؤازرين لنا يف احلياة  ،والنأي
عنها يعين ارتفاع حصيلة األعداء وقوة شوكة هلم ضدك .
والدة املعاني والدالالت
يف بدايات هبوط االنسان اىل األرض  ،منذ آدم (عليه السالم)
وحواء ومن بعد ذريتهما  ،اقتضت  ،يف بديهيات عقله أن يسجل
جتاربه ومشاهداته  ،أن خيرتع وسيلة للتعبري عما خياف منه أو
يؤثر فيه  ،ما يعرتيه من وساوس وقهر وفرح  ،كيال ُتنسى بعد
حني  ،فقد علم من خالل تكرار التجربة انه ينسى  ،وكل تلك
املعلومات واالنطباعات تضيع وتضمحل  ،وللحفاظ على األمساء
والشخوص واملشاهدات والتحليالت والذكريات وازدياد وتراكم
احلاجات كان البد من اخرتاع الكتابة  ،فبدأ مشواره هذا ،
رموزا وصورا وإشارات  ،ولكن حينما تطورت وتعقدت التجمعات
البشرية  ،فنشأت املدن وقادة اجملتمعات وزعماء القبائل واملناطق،
أصبح لزاما وجود أوراق للكتابة لضبط وتقنني وحصر دواوين
النظام احلاكم آنذاك على بساطته  ،حتى أصبحت القراءة
ً
مهما يف احلياة  ،بل مهيمنا وال سيما بعد تطور
والكتابة جز ًء
وسائل االتصال والتعبري بشكل مذهل  ،ال يكاد املرء يهتم
بالقراءة رغم تطور وتعدد وسائل االتصال فضال عن أدوات التعبري
بشتى أشكاهلا ومنافذها وطرقها االنسانية والفنية واالجتماعية
والعلمية  ،فأصبحت االتصاالت نظما حتتكم اىل التكنلوجيا ،
وصناعة حتتكرها الدول املتقدمة .
القراءة يف مذاهب أخرى
قد يرد تساؤل على الذهن  ،هل الغاية من القراءة هي قصد املعرفة
 ،والفضول لكشف اجملهول أو للمتعة والتسلية ؟ وهل تستوجب
وجود حروف أو كلمات لتتم القراءة مبعناها املطلق املتعارف عليه
؟ سؤال يذهب بك بعيدا اىل مناطق سبق وان قرأتها وفهمت لغتها
واشاراتها ومقاصدها ورموزها اليت قد تكون مش ّفرة أو حمرية
كاأللغاز أو واضحة دون أن تكون تلك متكونة من حروف
وكلمات ومجل مفيدة  ،كما يتعارف عليه  ،يف املعنى املرسل
للقراءة  ،فنحن نقرأ اجلمل واملالحظات والصحف والكتب
والرسائل والبحوث واألعمال األدبية ( ومنها الشعر )  ،فتارة نفهم
بشكل مباشر املعنى واملقصود من تلك الكتابة  ،وتارة أخرى
حنتاج اىل التحليل والبحث واالستغراق يف استخراج ما ختفيه
الرموز والدالالت واالشارات والرتاكيب اللغوية  ،لنفهم غائية
ذلك النص يف كشف معانيه  ،واليت ترسم غالبا بشكل فين
وبنسق مجالي يشد املتلقي اليه ليحدث األثر املرجو من صياغة
تلك اجلمل والكلمات .
ّ
وبنفس األسلوب العقلي والوجداني ميكننا مثال من قراءة وحتليل
ـ يف انزياح واستخدام ملعنى القراءة مشاع ـ لوحة فنية من شتى

املذاهب والطرق الفنية اليت عرفتها االنسانية  ،أو مشهد انساني
أو طبيعي يف صورة قد التقطت هنا أو هناك  ،أو إعالن وضع
على قارعة الطريق أو على شاشة التلفاز ألي سبب أو غرض سواء
كان مراد منه الرتويج أو التأثري النفسي أو الدعائي  ،وميكن
أن تكون تلك القراءة التحليلية لغرض االستمتاع الذهين والنفسي
أيضا وذلك بالنظر اىل كل املخلوقات واملوجودات يف الكون ،
من طبيعة أبدعها اهلل اخلالق على األرض  ،أو تلك اليت أودعها
اهلل يف هذا الكون الفسيح  ..جلت قدرته  ..وميكن أن تكون
بالنظر اىل اإلنسان هذا اخللق الذي برئ يف أحسن تقويم  ،فتلك
النظرة الواعية اليت يلقيها اإلنسان على هذا الوجود العظيم  ،اىل
اخلري والشر فيه  ،واجلمال والقبح  ،واىل الكثري من امللموسات
واحملسوسات يف حياته  ،واليت أصبحت ترتى يوميا يف مشاهداته
وممارساته وتتقلب يف كل حلظة يف قاموس ذاكرته وبياناته ،
لتصبح ركاما معرفيا يضع اإلنسان يف خانة من الرقي عالية
مقارنة بكل مراحل التاريخ البشري .
القراءة أسلوب حياة
مما ال ريب فيه أن القراءة ممارسة حياتية نقوم بها إما بدوافع
ذاتية أو قد جنرب عليها ألسباب أصبحت معروفة للجميع  ،وال
سيما يف اجملتمعات املتحضرة واملدنية  ،يف املدارس واجلامعات
واملعاهد أي املؤسسات الرتبوية والتعليمية بشتى أنواعها وطرقها
ومستوياتها  ،أو قد تكون طوعية لدوافع متعددة نذكر منها
القراءة للتقرب هلل رب العاملني  ،أو لالضطالع بعلوم الدين تفقها
وإحاطة بالعقيدة من كل جوانبها فضال عن إجياد إجابات
شرعية يف مسائل العبادة وعلى األخص يف مستجداتها أثر تطور
وتعقد احلياة  ،ويعد هذا املنحى البحثي يف طلب العلم من أولويات
الواجبات اليت حث عليها دين اإلسالم يف كتاب اهلل العزيز وعلى
لسان النيب حممد املصطفى (صلى أهلل عليه وآله) وبعده آل بيته
وأئمة اهلدى سالم أهلل عليهم أمجعني  ،ومن الطبيعي أن يكون
هذا عرب القراءة حفظا واستنباطا من خالهلا .
ومن الدوافع املهمة أيضا للقراءة الطوعية املتعة يف اغرتاف املعرفة
عرب البحث عن اجملهول واملكتشف وغري املكتشف  ،وتتضاعف
تلك املتعة يف القراءة عند التوجه حنو النتاجات األدبية والفنية
ملا فيها من سحر ومجال يأسر اإلحساس والشعور وهو يسري
اىل العقل ويتغلغل اىل الوجدان االنساني يف نشوة وحبور ال نظري
له  .وان االندفاع حنو دائرة الوعي بالقراءة املستمرة واملثابرة
الواعية ملستجدات اإلصدارات الفكرية جتعل من املرء كيانا
خمتلفا  ،أكثر تطورا وأقوى حضورا وأقدر مواجهة على صعوبات
احلياة وأزماتها  ،فالقراءة هي أهم عوامل بناء الذات املتفوقة يف
عموم اجملتمعات  ،وهي اهلالة املضيأة اليت تدعو اآلخرين لتقديم
االحرتام والتقدير أينما حل وارحتل.
لذا يصبح من الواجب على اجملتمع على خمتلف طبقاته ورتبه
 ،أي من الفرد اىل األسرة واجملتمع ومن مثة الدولة أن حتث
وتسعى حنو خلق فضاء للقراءة  ،وعرب خمتلف الوسائل والطرق
احملفزة واملشجعة على القراءة وطلب املعرفة والتأدب  ،لتصبح
فيما بعد القراءة أسلوب حياة  ،يأخذ باإلنسان حنو الرقي والتفوق
 ،واألمة حنو التحضر  ،وبذلك تتجاوز الشعوب الكثري من املآسي
واخلسارات والكلف املادية لضبط إيقاع احلياة املدنية واخلالص
من حاالت التجاوز على النظام وخفض معدالت اجلرمية ،كعارض
جانيب لتطور الوعي اإلجتماعي والثقايف  ،فضال عن الفوز يف
مضمار التقدم العلمي والثقايف إزاء الشعوب املتحضرة واملتقدمة .
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الجذع من ُغربةِ املسجد
اسرا ُء
ِ
شعر  :شاكر القزويني

ص ُف
شـــــــُ َّد اللِجـــــــا َم ْ
وأم ِع ْن ُّأيها احلـــــــــــــــــــــــَ ِ
َ
األرض ال تأمــــــــــــَ ْن َت َقــــــــــــــلُّ َبها
وغــــــــــــــا ِد ِر
و َقلّ
ـــــــــــــــــب األم َر ذي أسيـــــــــــــــــــــا ُفهُم ورقا
ِ
األحـــــــــــــــــــــالم َتش َر ُب ُه
فأنــــــــــت نه ٌر ُقرى
َ
ِ
ٌ
شرف
ال ال ُتصـــــــــــــــــــــَلّي ِب ِه ْم َي ْزدانــــــــــــــــــــ ُه ْم
قاق َر ْ
كـــــــــــــــــــــــ ُب ُه َز َب ٌد
إ ْتــــــــــــــ ُر ْك َجفا َء ُز ٍ
ــــــــــــــــل ُ
ِّ
ِم ْن ُ
أسطحــــــــــــــــِ ِه ْم أل َق ْت سرا ِئ ُر ُه ْم
ك
ُ
ْ
ــــــــــــــــــــن أيا سجـــــــــــــــد ًة ما ب َ
ني أضلُ ِع ِه ْم
وك
ال تطـــــــــــــــلُ َب املا َء ْ
ــــــــــــــــد َسقى َش َف ًة
من َو ْغ
ٍ
ـــــح َع ِن الســـــــــــــو ِر رأسا َ
دون ُج َّثــــــــــ ِت ِه
َو ِط ْ
ال َ ْ
ســـــــــــــــــوق ُي َعلِّ ُق ُه ْم
ت ُذ ِل اجلــــــــــــــــــــــــِ ْذ َع يف
ٍ
هذي ِجنانــــــــــــــــــُ َك َه ْل يف ِخــــــــــــــ ْر َب ٍة ُد ِف َن ْت
َ
وع ْد يا سيــــــــــــــّدي َف َعسى
ْخ ال ِع
نــــــــــــــــــــان ُ
أر ِ
َ
إ َ
األرض واقـــــــــــــــــ َف ٌة
هــــــــــــــــــــناك مجي ُع
حل ْق
ِ
ـــــــــــــــــن ُت ُ
ْ
وثوب فــــــــــــــــــــــا ِز ٌع َت ِر ٌف
غيث
َف َم
ٌ
اس أجنـــــــــــــــــــِ َح ٌة
َه ّل إل َت َف
َّ
ـــــــــــــــــــــــــــــت فلل َع ّب ِ
هذا البـــــــــــــــــُ ُ
أع ْد ُه َم ْن َس َي ْســــــــــــــ ِر ُجه؟
راق ِ
َ
وع ْد أيا سيــــــــــــــــــــــّدي َّ
العراق َلظـــــــــــى
ان
ُ
ُ
صـــــــــــــــــلِبوا
فألـــــــــــــــــف َن
إرج ْع
يب ها ُهنا ُ
ِ
ٍّ
ّ
إ ْذ َ
ام َن ْز َوتـــــــــــــــــُ ُه ْم
ـــــــــــــــــــــــك
فللح
بعيدا
ب
ه
ْ
ُ
ِ
واش ِف ْق َعليــــــــــــــــــــــــ ِه ْم فم ْ
ِن ِخذال ِن ِه ْم َو ِر ُثوا
ْد وحل ُم ال َر ِّي ََّ
ول ُه
هذا ُ
ابن ســــــــــــــــــــــــــَع ٍ
ص َفيت
ا ّني
ُ
ني ِح ْر ُت يف ِ
وحســـــــــــــــــب حس ٍ
التيـــــــــــــــــــــ ِه ُم ْف ََ
فباب َّ
َ
ت ٌق
إذه ْب بعـــــــــــــــــــــيدا ُ
ــــــــــــــــــــــف صـــــــــــــــــــربا في ِه ٌ
أفرغ ِم َن َ
ْ
ِّ
آهلة
الط
ٌ
أوح ْت َ
إليك دَم
ففي املَـــــــــــــــــــــــدى
غـــــــــــــــــاية َ
َق ْد ِج ْئ َت َنصرا بأقـــــــــــــــــــــدا ِر الضيا ِء وما

الريح يف أغمـــــــــــــــــا ِدها َت ِق ُف
دامـــــــــــــــت
ما
ُ
ِ
ٌ
قــــــــــــــــاق َعقو ٌر أينـــــــــــــــَما َع َ
ك ُفوا
َف ُه ْم ِش
عــــــــــــــــد ِّو َك أ ّما قـــــــــــــــــل ُبهم َس َد ُف
ُ
على
َ
ــــــــــــــــثون هنا أضـــــــــــــــغاثه ْم َغ َر ُفوا
والناك
ِ
ـــــــــــــــــــــلوك َ
َ
وذاك املُصـــــــــــــــطلى َج َد ُف
ُه ْم قا ِت
ْع ٌة با َ
ْف فا َ
ْ
جن َرفوا
قد ْ
أبـــــــــــــــــــَ َر ْت َطو َ
خلو ِ
باس ٌم أ ِن ُف
الس
ُق ْب َح ُ
ـــــــــــــــــقوط َو َو ْجـــــــــــــــــــــ ٌه ِ
ِ
ُ
ـــــــــــــــــف
أس
دم
مجرا نب ّيا ويف ْ
ــــــــــــــــــــــع ال َردى َ
ِ
َ
َُ
تجــــــــــــــــــــــــــــِّ ُد اهلل سيفا ْ
وه َي َت ْر َتشـــــــــــــــــِ ُف
َ
ــــــــبحها َ
ك َسفوا
فــــوق العـــــُهو ِد اليت يف ُ
ص ِ
ني َف َتعلو َفو َ
ُم ّدل َ
ْق ما نــــــــــــــــــــــــــــــــــَك ُفوا
َ
راه ْم ْ
لــــــــــــــــــف ُسو ِر ُق ُ
وه َي َت ْرتــــــــــَ ِج ُف؟
أ ْو َخ
تلقى ا ُ
حلســـــــــــــــــــــــــ َ
ني و ِز ْد بالفو ِز ما َق َطفوا
ُّ
ْت َ
يف َ
والشـــــــــــــــ َر ُف
ك ْر َبال َء
وكــــــــــــــــــــل املَو ِ
صفوا
أن ْد محيد َة من
نيـــــــــــــــــــــــــــران ما َع َ
ِ
ِْ
ت ال َو ْح ِي َ
فس ُْ
ٌ
ــــــــــــــش ُف
ينك
ُم َق ّط
ِ
ــــــــــــــــــــعات ِ
َب ُنو عقـــــــــــــــي ٍل َق ٌ
تيل كلّـــــــــــــــــــــــُ ُه ْم أ ِز ُفوا
ُ
ما َ
ت ُف
زال ِج
بـــــــــــــــــــــــــــــــريل ُيطفي وه َو َي ْق َ ِ
والصلَ ُف
الص ْف ُر
َ
وض ْع ُف ُه ْم َق َّطــــــــــــــــــــــــــ َع ْت ُه ُ
ِ
ْد َنـــــــــــــــــــــــــــــــرو َد واألخدو ُد َي ْغ َِ
ِم ْ
ت ُف
ه
ع
ن
َ
ِ
َهو َ
ـــــــــــــــــــــراح َف َمهْما َق َّطبوا َن َز ُفوا
جل
ْل ا ِ
ِ
ُ
والربملــــــــــــــــــــــان على أنغــــــــــــــــــــــــــا ِم ِه َع َزفوا
ُ
ْ
ـــــــــــــــف
ص
وليــــــــــــــــــد ُه
ُ
أنا
لكن َ
ليس ما َي ِ
وبعـــــــــــــــــــــــــــــد َّ
التي ِه ُم ْن َخ َس ُف
َ
ُيردي ُخطانا
تشرب املـــــــــــــــــــــــــــــــا َء مهما راو َد اجلــــــــُ ُر ُف
ال
ُ
ِم ْن َخلـــــــــــــــــــــْ ِف ِه َ
س َتعلو ح َ
ني ي ْز َد ِل ُف
الش ْم ُ
َّ
َس َّن ال َنبــــــــــــــــــــــ ّي َ
الص ُح ُف
ون ملّا َج
ـــــــــــــــــــــــف ِت ُ

اعداد:
هاشم محمد الباججي

مواقع التواصل اإلجتماعي  ..والشباب
الشباب والتوجه الديني
استغالل طاقات الشباب

مواقع التواصل اإلجتماعي..والشباب
إن عملية التواصل بني البشر عموما هي أساس تطور احلضارات البشرية ،فقد
مرت البشرية مبراحل متعددة يف عملية التواصل البشري وصوال إىل اللغات
وتكوّن الثقافات ،فكانت البشرية ترسم مسارات حضارية متواصلة ومتتابعة
بشكل كبري  ،فاالتصال مع الناس وبني الناس ليس أمراً للرتف ،بل هو حاجة
ّ
ملحة وضرورية جداً ،وذلك نظراً إىل حجم األثر الذي يرتكه هذا األمر عند
اس ِإَّنا َخَل ْق َن ُ
اك ْم
الناس وبينهم  ،وقد قال تعاىل يف كتابه الكريم (يَا َأُّيهَا ال َّن ُ
َجع ْ
اك ْم ُشعُوبًا و َ
َقبَاِئ َل ِل َتعَا َر ُفوا ِإ َّن َأ ْك َرم ُ
َل َن ُ
الل
ِم ْن َذ َكٍر وَُأ ْن َثىٰ و َ
َك ْم ِع ْن َد َِّ
اك ْم ِإ َّن َّ َ
َأ ْت َق ُ
الل َعِل ٌ
يم َخِب ٌري)(احلجرات  ...)13وهذا اخلطاب االهلي يبني وبشدة
وبشكل كبري أهمية التواصل والتعارف وأن يكون هناك عالقات متبادلة
وتراحم واتصال بني الناس كافة .
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مواقع التواصل اإلجتماعي ...
هي جمموعة من املواقع املربوطة على شبكة
اإلنرتنت ،واليت َتسمح بالتواصل بني الناس يف
ُ
حيث جعلت هذه املواقع
خمتلف بقاع األرض،
املسافات قصرية بني الناس  ،ممّا جعل من العامل
قرية صغرية  ،إال أن القفزة االتصالية املتمثلة يف
مواقع التواصل االجتماعي ،واليت ختلق يف حقيقتها
بيئة تواصلية افرتاضية شبه كاملة ،مل تعد تلقى
الرتحيب بني املختصني بسبب بعض اآلثار السلبية
 ،وميتاز ّ
كل موقع مبجموع ٍة من اخلصائص اليت
جتذب املستخدمني إليه لينافس املواقع االخرى.
ثورة معلوماتية وحرية ...
اإلنرتنت ومن بعده مواقع التواصل االجتماعي قد
وفر منجما من املعلومات مل يكن متاحا ألي كان
يف األزمنة املاضية ،كما أن لوسائل التواصل
االجتماعي وجها دميقراطيا يتيح ألي شخص إنشاء
مدونة لعرض آرائه أو املشاركة يف نقاش مطروح
 ،فهي تشكل منربا لكل من يرغب يف إبداء رأيه
أو مناقشة آراء األخرين ،ومل يعد هذا األمر حكراً
على النخبة واملثقفني.
ويبدو أن هذا ما سعى إليه منشئو شبكة االنرتنت
يف األساس وهو احلصول على تواصل اجتماعي
عاملي ومشاركة بني كافة الثقافات لينعكس
األمر بشكل إجيابي على اجملتمعات  ،وهذا سيؤدي
اىل ثقافة أكثر و دفعا لنمو املعرفة.
ولكن جيب أن نعلم :
ان استمرار املتابعة املفرطة الستخدام مواقع
التواصل االجتماعي يف حياتنا اليومية سيما بالنسبة
للشباب  ،و احتالل هذه املواقع موقع الوسيط الذي
يتعاظم دوره بني البشر ،مل يعد من السهل جتاوز
مثل هذا الدور الذي أصبح يؤثر وسيؤثر بشكل
متعاظم على أمناط سلوكيات البشرية خالل العقود
املقبلة بشكل كبري مامل يتم تداركه.
الن هذا اهلوس مبواقع التواصل االجتماعي أصبح
عدوا لإلنسان ،وخلق حالة من وهم االتصال البشري
بينما هذه املواقع ،يف احلقيقة ختلق عزلة حمققة،
تتوسع هذه العزلة يوما بعد آخر دون إدراك ألبعادها.
إن مواقع التواصل متنحنا فيما نظن آالف األصدقاء
على صفحاتنا الشخصية ،يف حني أنها يف احلقيقة
تعزلنا عمن حولنا والقريبني منا ،فعندما نفتح جهاز
احلاسوب للنفاذ إىل تلك املواقع نغلق خلفنا األبواب
احلقيقية لالتصال مع البشر مباشرة .
البد لألفراد ان يقوموا مبنح أنفسهم فرصة العيش
بني أهلهم وذويهم وإنقاذ أطفاهلم من أن يكونوا
جمرد آالت بسبب منوهم وسط بيئة الواقع
االفرتاضي الذي نعيشه من خالل مواقع التواصل
االجتماعي واليت تشبه اجلزر املنعزلة ،األمر الذي
سيفقد اإلنسان بطبيعة احلال فرصة أن يعيش متعة

الواقع ،وأن يبصر أطفاله ومنوهم ويزيد من قدراتهم
التواصلية احلقيقية ال االفرتاضية.
فقد أفادت أحدث الدراسات النفسية ،أن استخدام
مواقع التواصل االجتماعي والكتابة عربها بكثرة،
ميكن أن يتسبب يف جعلك إنسا ًنا سطح ًيا على
املستويني املعريف واألخالقي ،والدراسة وجدت أن
ريا عرب وسائل التواصل
الناس الذين يكتبون كث ً
االجتماعي ،أقل عرضة لالخنراط يف التفكري
املنعكس ،كما أنهم ُيظهرون اهتما ًما أقل فيما
خيص أهداف احلياة األخالقية.
وقد أشارت الدراسة إىل حدوث اخنفاض تدرجيي
بالفعل فيما يتعلق باملعرفة واألخالقيات ،عند أولئك
الذين يستخدمون وسائل التواصل االجتماعي بشكل
ريا ،كما أشارت
منتظم ،أو يكتبون عليها كث ً
الدراسة ،إىل حدوث اخنفاض واضح يف مستوى
التفكري املنعكس اليومي املعتاد عند الناس ،وأن
تفاعل اإلنسان بشكل أكرب مع حميطه ،ال حيدث
بالصورة املطلوبة عند أولئك األشخاص املدمنني
على الكتابة عرب مواقع التواصل االجتماعي ،بينما
إجيابيا بشكل أكرب عند األشخاص
يكون التفاعل
ًّ
الذين يستخدمون هذه املواقع بصورة أقل .
اخلطورة أكرب على الشباب ...
إن الشباب هم األكثر تأثرا مبواقع التواصل
االجتماعي ملا متثل هذه املواقع من فضاء مفتوح
ورحب و واقع افرتاضي مجيل يليب كل طموحات
الشاب حسب اعتقاده  ،فينغمس ويتعلق بهذه املواقع
بدرجة كبرية حبيث حيس انها أصبحت جز ٍء من
شخصيته وكيانه ويهجر او ينسى مع هذه املواقع
حتى وقت راحته ونومه  ،وهذا ما يؤدي به حبرمانه
من النوم ،إذ حتدث يف مرحلة املراهقة تغريات
اجتماعية وبيولوجية هلا تأثري بالغ على النمو والتطور.
التعامل الصحيح مع هذه املواقع ...
ان االعتدال يف استخدام مواقع التواصل االجتماعي
هو احلل للتصدي ألضرارها  ،من خالل حتديد
عاملي الوقت واهلدف عند استخدام هذه املواقع
وتنظيم عدد املرات يف استخدام مواقع التواصل
االجتماعي ،حتى ال نسمح لوسائل التواصل
االجتماعي بأن تتسرب إىل كل جزء من حياتنا
بال رقابة وال ضوابط  ،ومن املهم جدا أن نتجنب
استخدام األجهزة التكنولوجية قبل نصف ساعة
من النوم ،لكي ننعم بنوم هادئ.
وجيب تنظيم الوقت وختصيص لكل شيء نصيبه
وعدم خلط االمور  ،فمثال ختصيص ساعات العمل
وساعات الراحة وساعات النوم والطعام والبأس
بعد اكمال الواجبات من التواصل االجتماعي عرب
املواقع احملببة لديك  ،وال يكون همك وتفكريك
ً
صباحا
باملواقع وان تبدأ يومك منذ ان تفتح عينيك
بان متد يدك اىل جهاز املوبايل للتصفح باملواقع.
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ان املتابعة املفرطة يف
استخدام مواقع التواصل
اإلجتماعي ال سيما
بالنسبة للشباب سيؤثر
بشكل متعاظم على
أنماط سلوكياتهم

ان استخدامك مواقع
التواصل االجتماعي
بكثرة يمكن أن يتسبب
يف جعلك إنسانا
سطحيا

ان االعتدال يف استخدام
مواقع التواصل اإلجتماعي
هو الحل للتصدي
ألضرارها  ،من خالل
تحديد عاملي الوقت
والهدف

الشباب والتوجه الديني
حسنني حيدر يوسف
ّ
ّ ْ
قال تعاىل( :إِ َّ َ
اآلخ ِر
ْم ِ
نا َي ْع ُم ُر َم َس ِ
اج َد اللِ َم ْن آ َم َن َِّباللِ َوال َيو ِ
َ
ُ
َّ
ْ
الص َ
َ
َ
َ
َ
ْ
َ
َ
َ
َ
ال َة َوآتى َّ
الزكا َة َول يش إِال الل ف َع َسى أ ْول ِئك أن
َو َأ َقا َم َّ
كو ُن ْ
َي ُ
ين {التوبة )}18/من اآلية املباركة ان من
وا ِم َن الُْ ْه َت ِد َ
يعمر مساجد اهلل هم املؤمنون باهلل تعاىل الذين يقيمون الصالة
ويأمرون باملعروف وينهون عن املنكر والبد ان يكون للشباب
دور مهم يف هذا الشأن وهو اعمار املساجد من خالل تواجدهم
يف بيوت اهلل عز وجل كونها مركزاً يف نيل مكاسب اخالقية
وتربوية وعلمية من خالل حلقات الدروس اليت تقام يف مناسبات
خمتلفة .
تنقل لنا الروايات التأرخيية ان (مسجد قباء) الذي بناه النيب
االكرم حممد (صلى اهلل عليه واله) يف املدينة املنورة بعد اهلجرة
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والذي اختذه مركزاً للعلم وعبادة اهلل تعاىل هو من أهم املساجد
يف التأريخ اإلسالمي وبعده اصبحت املساجد املكان االمثل لنشر
العلوم االسالمية حني تعقد فيها الدروس الفقهية واالخالقية
واالنسانية .
ومن املسائل املهمة اليت تقدمها لنا املساجد هو تراص املسلمني
وجتمعهم يف شعرية مهمة وهي صالة اجلماعة ملا هلا من اثر مادي
يف الدنيا وقد ُ
كفوء فيها املصلي بثواب يعدل بـ 24درجة عن
صالة الفرد وقد اكد الشارع املقدس على صالة اجلامعة ألنها
مظهر من مظاهر املسلمني وفخرهم حيث ال صالة جلار املسجد
أي مبعنى تقصي من الثواب ملا فيها من اثر عظيم.
ودور الشباب يف مساجد اهلل تعاىل تعترب املركز التعليمي الديين
حيث كان يف مساجد اهلل تتعلم االطفال يف دور الكتاب قبل
نشوء املدارس والشباب ايضا كانوا يتعلمون حفظ القران
الكريم والدروس االخرى الذي يستفاد منها يف احلياة وكانت
املساجد سباقة يف اقامة احملافل القرآنية وجمالس العزاء واالفراح
اخلاصة باألئمة (عليهم السالم).
وتواجد الشباب الشرحية املهمة يف اجملتمع مساجد اهلل هي يف
غاية االهمية يف تقويم اجملتمع ،قال رسول اهلل (صلى اهلل عليه
واله) :سبعة يظلهم اهلل عز وجل يف ظله يوم ال ظل إال ظله:
إمام عادل ،وشاب نشأ يف عبادة اهلل عز وجل ،ورجل قلبه متعلق
باملسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه ،ورجالن كانا يف طاعة
اهلل عز وجل فاجتمعا على ذلك وتفرقا ،ورجل ذكر اهلل عز وجل
خاليا ففاضت عيناه ،ورجل دعته امرأة ذات حسب ومجال فقال:
إني أخاف اهلل ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى ال تعلم مشاله)
(حبار األنوار  :ج  - 26ص .)261
حيث تتعلم من احلديث الشريف وباخلصوص فئة الشباب أهمية
النشأة يف مقتبل العمر بعبادة اهلل تعاىل وهذا التعلق يرفعهم إىل
املنزلة العالية.
وبعد هذا امللخص الذي اوردناه يف اهمية املساجد والتواجد فيها
فقد لوحظ يف الوقت الراهن قلة تواجد الشباب النشغاهلم بعصر
التكنلوجيا واماكن اللهو كالنوادي والكازينوهات وغريها.
لذلك ندعوا شبابنا االعزاء التواجد قدر اإلمكان يف بيوت اهلل
واجملالس الدينية واالدبية والعلمية ملا فيها من التقرب جلادة
الصواب وزيادة يف الوعي ُبناة املستقبل الذين هم قلب اجملتمع.

العدد  -135لشهر مجادى األول 1441ـه

استغالل طاقات الشباب
الشباب يشكلون عمادة االمة وصالحهم من صالح الوطن
وضياعهم خطر عليه  ,ان قيمة الشباب هي مبا يقدمه من بذل
وعطاء جملتمعه وهم االساس يف حفظ مقدرات االمة وعلى عاتقهم
حيدد مقياس التقدم.
ان مرحلة الشباب هي مرحلة تكوينية واثبات الذات من هنا فان
ضعف التوجيه والتوعية والرقابة من شانه تغذية سلوك العنف
والفوضى .ان الشباب لديهم طاقات كبرية وحباجة لتفريغها
لذلك جيب توفري مساحات هلم الستغالل طاقاتهم مبا هو خري هلم
وللمجنمع واال سوف يستمر حتول الشباب حنو السلوك الطائش
والتخرييب.
يقول العامل ماركس أدرنو (ان التصرفات ليست جمرد اشياء
او مواقف موروثة بل تكونت حتت عملية تفاعل للعديد من
العوامل الوراثية والبيئية والفوضى االجتماعية).وحبسب دراسة
اجريت حول واقع الشباب العراقي الحظ الباحثون ان العزلة
االجتماعية اليت يعيشها الشباب العراقي يف عصرنا الراهن جتعله
بعيدا عن أهدافه وغاياته ومسؤولياته .فالشاب ال يشعر بقيمته
يف اجلماعة إال أن يقوم بعدة أدوار هي باحلقيقة مفروضة عليه
فرضا كاالتصال بزمالئه وأقرانه.
فالعزلة تولد اخلوف واالكتئاب ،فال بد من تدعيم مكانته يف
االجتماعية وتعزيزها وسد حاجته إىل تبادل األفكار واآلراء مع
اآلخرين من خالل عملية االتصال املستمر يف حياته اليومية ممّا
يفيده يف اختاذ قراراته املصريية ويقدم له االعتبار املطلوب ألن
ويدعم عنده عوامل
االنتماء للمجتمع يكسب الفرد مساته ،وين ّمي ّ
التنشئة االجتماعية.

سوسن بداح خيامي /لبنان
و من جهة اخرى اصبح يفكر بطريقة مغايرة هلويته احلقيقية
وطموحه العلمي واملستقبلي نتيجة للظروف القهرية اليت مير بها.
ويف دراسة اخرى استنتج الباحثون يف علم االجتماع ان معاجلة
قضايا الشباب جيب أن تنطلق من الشباب أنفسهم وتصب يف
مصلحتهم .وهذا ما يدعونا إىل ضرورة اإلصغاء هلم واجللوس
والتحاور معهم وعدم االكتفاء بإلقاء التوجيهات والنصائح
واخلطب الرنانة وضرب األمثلة البعيدة الواقع املعاش .فلسنا
نعيش يف عامل (يوتيوبي) مثالي يقوده احلكماء .ولسنا منلك
عصا موسى لنغري العامل حبركة واحدة .ولكن علينا دراسة
الواقع الشبابي وتشخيص العلل والسعي املثابر ملعاجلتها بروح
تتحلى بالصرب واألناة والنظام واملسؤولية.
من هنا تكمن اهمية تفعيل البناء الرتبوي ووضع خطط لتوظيف
ابداع الشباب والرتكيز على ملئ الفراغ مبشاريع تستثمر بها
طاقاتهم ومن ناحية اخرى توعية اجملتمع على فن التعامل مع
الشباب وتفعيل قسم لالرشاد والتوجيه يف املدارس واجلامعات
حلل مشاكلهم ولرفع قيمة احلياة يف نظرهم وحثهم على
التضحية للوصول الفضل مستوى.
وايضا يقع على عاتق مؤسسات التعليم العالي اهمية تنمية
التفكري السليم ورعاية اجلانب االخالقي للطالب وغرس القيم
واملبادىء يف نفوسهم الن الشباب يعكسون واجهة بلدهم الثقافية.
وجيب ان تتكاتف مؤسسات اجملتمع ووسائل االعالم والصروح
التعليمية لوضع خطط طارئة لوقف هدر طاقة الشباب على طريق
الضياع واال على االمة السالم .
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اعداد:
شعبة اإلعالم والعالقات النسوية

احالم تؤرقنا
األم ودورها يف بناء منظومة القيم االجتماعية
الرتبية بالقدوة اسلوب تربوي ناجح
خطوات طفلك االوىل
القران الكريم وكيفية التعامل مع الوالدين

أحالم تؤرقنا
م .د خديجة حسن علي القصري

قد يستغرب الكثري من هذا العنوان هل األحالم تؤرق صاحبها؟
نعم إنها أحالم اليقظة اليت نسعى خالل حياتنا إىل حتقيقها
باذلني اجلهد ومتبعني خمتلف الوسائل لبلوغها ،فأحالم اليقظة
إحدى مظاهر التخيل اليت ختتلف أساسا عن أحالم النوم يف
أنها أشياء نسعى إليها يف اليقظة وميكننا إن نتحكم فيها أي
أنها يف جوهرها شعورية يستطيع الفرد أن يوقفها أو يكملها
كما يشاء عكس أحالم النوم اليت حتدث ال شعوريا ودون أن
نتحكم فيها ،ومهما كان األمر مت حتقيق هذه االحالم أم مل
يتم ،فإنها تبقى الوسيلة اليت بوساطتها نستطيع أن ننفس عن
الرغبات املكبوتة واليت يضرنا بقاءها يف النفس تؤرق البال
وجتعلنا نشعر بالراحة.
ولكن يف بعض األحيان تكون هذه األحالم وسيلة لتجديد
ً
وتشجيعا لزيادة اجلهد والسعي املتواصل للعمل على
القوى
الشخصية وبناءها وتطويرها فكما ال خيفى علينا فإن الكثري
من نتاجات العباقرة واملشهورين جاء نتيجة ألحالم اليقظة

الزوج الغاضب
مجيعنا نشتكي من أمر واحد أال وهو غضب االزواج واملزاج
ً
خصوصا عند
املتغري الذي تواجهه الزوجة يف التعامل مع الزوج
حتويل اإلنفعاالت البسيطة لتأخذ حيزاً من حياتهما اليومية
أكرب مما تستحق مثل ارتفاع الصوت والتأفف وغريها الكثري
اليت يصبح بها شريك احلياة الشخص السليب الذي ال يطاق،
فاخلالفات واخلصومات اليت حتدث بني الزوجني وتتفاقم تعد
من املشكالت اليت جيب التعامل معها حبذر كونها تكرب
الفجوة بني الطرفني وبالتالي تساعد على الفتور والربود يف
احلياة الزوجية لكن ال تقلقي عزيزتي فهناك عدد من الطرق
المتصاص غضب الزوج أهمها يف بداية األمر احرصي على تلبية
عليك جتاهه ،وحاولي جتنب النقاشات
رغباته وواجباته املرتتبة
ِ
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واليت ارادوا حتقيقها بقوة ،وجنحوا يف ذلك فمثال أي شخص
يتخيل نفسه يف مركز معني وأنه قوي اإلرادة فإنه يسعى إىل
حتقيق هذا التخيل بالعمل والفعل معا ،ولكن البد من أن ننوه
لقضية معينة أال وهي إن هذه االحالم على الرغم من إجيابياتها
فإنها يف نفس الوقت تسبب مضاراً كبرية لصاحبها فمثال
عندما يتخذها أصحابها غاية وال يتمكنوا من حتقيقها فإنها
تصبح مرضا فتتحول إىل مضيعة للوقت وخاصة عندما يكون
الشخص لديه جانب آخر البد أن يؤديه يف حياته فمثال عندما
يرتاكم وازع أحالم اليقظة عند الطالب يف أيام امتحاناته فإنها
تؤدي إىل مضيعة لوقته وقد تتحول إىل عامل احباط له.
علينا أن نتبع احللم الذي نسعى له لعله يتحقق يف يوم ما وأن
نسعى جاهدين إىل حتقيقه ،وبهذا نستطيع أن نقول إن االحالم
ميكن أن تصبح وسيلة حترر صاحبها من كل عجز وتستدرج ُه
حنو السعادة األبدية ا ّليت لطاملا كان حيلُ ُم بها وأن يصنع عامله
ُ
يتحرك
اخلاص الذي يتف ّرد به ،فال يدخله شخص دون إذنه وال
ني
منه شي ٍء دون رغب ٍة منه ،دون أن يد ِرك أن روحه ُتفلت من ب ِ
أنامله شي ًئا فشي ًئا كحفنة ماء ،فإن مل يستد ِرك حاله ضاعت
منه .والبد أن يبقى يف اذهاننا أمر ال جيب أن ننساه وهو أن
كل أمر يف حياتنا إمنا يسري وفق ارادة اهلل سبحانه وتعاىل
ولكن على اإلنسان ان يسعى ويبذل ما يف طاقته من أجل أن
يصبو اىل ما يطمح له بعد اإلتكال على اهلل سبحانه وتعاىل.
ً
سيئا
احلادة اليت تتحول لشجارات فيما بعد ويكون مردودها
بالدرجة األوىل على أسرتك وصحتك وحاولي اإلبتعاد عن
العبارات السلبية اليت تعمل على زيادة ثورة بركان العصبية
زوجك واستبدليها بالعبارات اليت متنح الشعور بالراحة
لدى
ِ
واهلدوء ،ومن األمور اليت جيب ان ال تنسيها إلتزام الصمت
أثناء عصبية الزوج وغضبه فاإلنسان اثناء فرتات الغضب يسيطر
هرمون الغضب على العقل وبالتالي جيعله يتكلم بكلمات قد
ً
طرفا
تكون مؤذية له قبل غريه ،حاولي بكل الطرق أال تدخلي
ً
خارجيا خبالفاتكما فهذا خيدش قداسة العالقة الزوجية
ويزيد حواجزها ومسافاتها ،حاولي كذلك عندما تكونني يف
حالة عصبية وكذلك زوجك قومي بالوضوء فالوضوء يعمل على
امتصاص الطاقة السلبية من البيت والشخص ويعمل على تهدئة
اجلو بينهما.
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عكازتنا للحياة

األم ودورها يف بناء منظومة القيم اإلجتماعية
م  .م زينب القصري

العديد من القصائد الشعرية لشعرائنا العظام قد تغنت بأهمية
ومكانه األم ومن األبيات الشعرية اليت حفظت لألجيال (األم
ً
شعبا طيب األعراق) فاألم هلا
مدرسة إذا أعددتها أعددت
مكانة يف اإلعتبارات االجتماعية والدينية؛ فقد فضلها اهلل
وصي اهلل سبحانه
سبحانه وتعاىل بأن جعل اجلنة حتت أقدامها َّ
وتعاىل برها ووصلها باحلسنى من أهم الروابط اإلنسانية بل
وهي أساس اجملتمع بصورة عامه كل هذا كتكريم هلا ملا
تتحمله من مصاعب يف فرتات احلمل والوالدة وتربية األطفال
واالهتمام بأمن واستقرار األسرة ،فاملرأة هي صانعة األجيال
لتعدد مسؤولياتها داخل األسرة ومن أهم املسؤوليات اليت
تقع على عاتقها يف بناء وتنشئة األجيال املسؤولية الرتبوية
للمرأة فالدور الرتبوي للمرأة يؤكد على مدى خطورة هذا
اجلانب فهي مسؤولية إهلية عظيمة ،لبناء األجيال الصاحلة
فنراها تتحمل املسؤولية أكثر من أي شخص آخر ملا هلا
من التأثري الفعال على األوالد واألسرة وذلك حبكم أن
الطفل يرتعرع ملدد طويلة يف حضن أمه خبالف األب الذي
ً
فضال عن ذلك أن الطفل
يقضي معظم األوقات خارج املنزل
ً
خاليا من اخلربات واملعارف والسلوكيات اإلجتماعية
يولد
فيتلقى الدروس اإلجتماعية واإلنسانية وهذا ما جيمع عليه
علماء النفس والرتبية يف أن مرحلة الطفولة تعد من أهم
املراحل العمرية يف حياة الفرد من ناحية تشكيل الشخصية
فالنظام اإلجتماعي واألخالقي لإلنسان يستمد أصوله وقيمة
من النشاطات واملمارسات السلوكية اليت يعيشها يف مرحلة

طفولته وهذا االمر يتطلب احاطة الطفل من قبل األم باحلب
والرعاية واالهتمام ليحقق النمو االجيابي والتوافق يف عملية
الضبط االجتماعي يف السلوك الداخلي واخلارجي ،فاألم
املصدر األول هلذه الدروس فإحدى اهم املهمات اليت تقع على
عاتقها هي تربية االطفال تربية جيدة على أسس إسالمية
متكاملة فتزودهم بالزاد الثقايف والقصصي الذي حيمل يف
طياته الكثري من العرب والدروس اليت ينتفع منها األطفال فيما
ً
ً
ً
صاحلا.
متكامال
جيال
بعد ليعدوا
هذه املسؤولية ال تتم اال بالتعاون والتفاهم الذي يتكون بني
األبوين فاألبناء ومدى استجابتهم لنصح االبوين ال يتم اال إذا
توفر التفاهم والتعاون بني األبوين ،كذلك من األمور اليت
تندرج ضمن املسؤولية الرتبوية وهي األمور الدينية اليت تقع
على عاتق األم كونها املربي األول لألطفال واعدادهم كجيل
صاحل فالطفل الذي ينشأ يف األسر املتدينة السليمة جنده
سرعان ما يتفاعل مع اجلو الروحي الذي يشيع يف أرجائه
وهنا يكمن دور األم مبساعدة األب ان تزرع الوازع الديين يف
نفوس األبناء منذ الصغر ليساعدهم هذا بدوره على كيفية
شق طريقهم يف احلياة واختيار االفضل والسليم فهذا األمر
يساعدهم على إعطائهم أشبه باملصل الذي يكسبهم املناعة
ليقيهم من خطر شرور الدنيا ومنعطفاتها اليت قد يواجهونها،
فاملرأة عضو يف اجملتمع اإلسالمي وليست هامشية أو مهملة
وإمنا هلا حضورها االجتماعي الواضح الذي من خالله ميكن
واع
أن تربي أطفاهلا تربية صادقة وسليمة لينشأ منهم جيل ٍ
وصاحل.
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الرتبية بالقدوة
أسلوب تربوي ناجح
رقية سالم
الكثري من اآلباء واألمهات يراودهم سؤال ما األسلوب الناجح يف
الرتبية وكيف أتعامل مع أبنائي يف هذا العصر املتعدد الثقافات
والعقائد ،ما الوسيلة اليت جتعل طرق تربييت تواكب التغيريات
األجتماعية والثقافية وتتالئم مع أفكار أبنائي؟ جيب على األب
واألم أن يطور نفسه بأن يقرأ ويتابع ويستمع وال ميكن أن ينجح إذا
بقي يف قالب األجداد واآلباء ألن لكل عصر أسلوبه وطرقه ومن
األساليب الرتبوية احلديثة ،لغة احلوار ومن الضروري أن تعلم األم
وكذلك األب أبنائه كيف حياور اآلخر.
فمن املهم أن يعرب الطفل عن رأيه بوضوح ،وتعد الثقة بالنفس من
أهم العوامل كون عدمها داء صعب ال ميكن ان نربي طفال او
مراهقا ال يثق بنفسه ،ومن األساليب الرتبوية احلديثة أسلوب التحفيز
فعليك أن تشجعه إذا اجنز عمال وكافئه إذا اتقنه فهذا أسلوب دعم
تربوي ناجح وجمرب ،وهو املفتاح الف ّعال ل َتماشيه مع ُمتلف الظروف
َ
وامل ّ
كات.
إن الطفل ال ميتلك أي مهارة سوى ما يكتسبها من حميطه وغالبا
ما يقلد الطفل الذين من حوله والستغالل هذا األمر باجلانب الرتبوي
فليكن الوالدان هما القدوة إليصال املفاهيم الرتبوية لطفلهم من
خالل تصرفاتهم وسلوكياتهم ،فالطفل مراقب جيد ألبويه فوظيفتهم

األساس أن يكونا األفضل يف كل سلوكياتهم ،فالطفل يرى
صورتهما ال مثيل هلا لذا سيتبعهم يف كل شيء حتى باأللفاظ فيجب
على األم واألب اختيار كلماتهما بعناية ويبتعدا عن كلمات التجريح
والشتم ،بل حتى انتقاد اآلخرين جيب االبتعاد عنه كونه يولد داخل
ً
الطفل شعوراً
سيئا جتاههما وبالتالي يركز على سلبيات اآلخرين
ويصبح سلوكه منتقدا دائما وجيب الرتكيز على املعاني السامية
من احرتام وحب اآلخر والطيبة والتسامح ،واظهار حب اآلخرين أمام
الطفل ضروري جدا واالبتعاد عن عبارات الكره واحلقد كي ال نزرع
يف داخله سلوك وأفكار بغض وكراهية.
ّ
وضرب ما هو إل خروج
وتهديد
وشتم
صراخ
إن ال ُعنف وما يشمله من
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
مؤقت من األزم ِة اليت دعت هلذا السلوك ،لكنه يرتك تراكمات يف
نفسية الطفل فيكون ذا نظرة سوداوية ويشعر بالسلبية حتى اجتاه
ً
طفال يعاني من مشكالت نفسية يصعب عالجها،
نفسه وبالتالي خنلق
واملسؤولية الكبرية تقع على عاتق األم كونها األقرب للطفل وهي
اليت تقضي معظم األوقات مع طفلها فلتكن القدوة الصاحلة اليت
ً
ً
ً
خاليا من االعاقات السلوكية
مثاليا
جيال
يقتدي بها طفلها لنكون
والذهنية.
76

العدد  -135لشهر مجادى األول 1441ـه

خطوات طفلك األوىل
زينب حسن
إن اخلطوات األوىل للطفل تعد من اللحظات املميزة واجلميلة يف
حياه األهل والعائلة اليت حتتضن يف كنفها صغرياً يتعلم املشي
فتعلمه املشي والوقوف وهو صغرياً ،كلها أمور تطمئن األمهات
على سالمة منو طفلها وتشعرها أن ابنها ذو منو وجسم سليم فبعض
األمهات تتساءل كيف أجعل طفلي ميشي بسرعة ما هي اخلطوات
التباعها من أجل مساعدته على بلوغ هذا اهلدف ،األطباء واخلرباء
يؤكدون أن بدأ جلوس الطفل هي عالمة تعلمه للمشي فمع بلوغ
عمره اربعة أشهر يستعد لتعلم املشي وميكن مساعدته على تعلم
كيفية أخذ اخلطوات األوىل املناسبة ليتمكن بعد هذه األشهر
من املشي من تلقاء نفسه دون معونه من والديه ،لكن ما ننوه عليه
ً
خصوصا انهن يتساءلن ملاذا
يف هذا املقال ونبينه لألمهات العزيزات
جند طفلني يف نفس العمر وال يعيشان يف آن واحد ،إن الطفل الذي
ال يعاني من أيه مشاكل صحية ميشي يف الوقت احملدد له حتى
لو مل يتم تدريبه على هذا األمر لكن عمر املشي خيتلف من طفل
آلخر حسب قدراتهم وتركيب جيناتهم ،وهذا يعلل سبب أن بعض
األطفال قد يتمون عملية املشي يف وقت أبكر من أقرانهم ،أما
البعض اآلخر فيزحفون ومن ثم يأخذون باملشي والعكس صحيح،
لكن مع هذا على األم أن تعزز قدرات الطفل وتساعده على املشي
لكي ختتصر بعض املراحل اليت مير بها الطفل إلمتام عملية املشي
فمن األمور اليت جيب على األمهات أن تعملها هي أن تشجعه على
املشي وتتبع خطواته الصغرية األوىل باالستناد على احلائط أو قطع
أثاث املنزل أيضا وننصح األمهات باالستعانة بالرسومات واأللعاب
صغريك يبدأ بالتمسك
لتشجيع الطفل يف الوقوف ،مع تقدم عمر
ِ
بك من أجل حماولة الوقوف على قدميه ساعديه على إمتام األمر،

نزع الربكة من بيوتنا
فاطمة جبار
من األمور الشائعة يف حياتنا كمسلمني والذي يعد من األمراض
ً
جمتمعا وافراداً نزع الربكة من
اخلطرية اليت اصابت املسلمني
بيوتنا ،يعاني منه كثري من املسلمني ،فال ينعمون بربكة يف املال
أو األوالد أو األمور الدنيوية األخرى فاهلل تعاىل ينعم على الناس
بالكثري من األشياء اهلامة واليت بينها الربكة يف الزرق ،وبدون
هذه الربكة بشكل عام يف احلياه فلن تتوفر حياة طيبة ،ومن
األسباب اليت تؤدي حلجب الربكة يف املنزل ،يالحظ االنسان
أن اهلل سبحانه وتعاىل مينع الربكة عن املنازل ألمر من أمور
الدنيا من الرزق والبنني وقد عرفت الربكة على أنها النماء
والكثرة يف كل خري ومن األسباب اليت تؤدي النتزاع الربكة
منا عدم اخلوف واجلرأة على اهلل سبحانه وتعاىل فلكثرة
املعاصي أثر كبري يف حمق الربكة من احلياة سواء باملال أو
العلم والعمل والعمر حتى نبهنا اىل هذا األمر الرسول األعظم

وعليك أن تعلميه كيفيه ثين ركبتيه من أجل العودة إىل اجللوس
على األرض يف حال فقد التوازن ،إعملي على نثر األلعاب من حوله
وقومي بإبعادها عن بعضها البعض اآلخر ،وحاولي أن ترفعي ً
شيئا
منها فوق قطع األثاث ،هذا األمر يساعده على املشي والوقوف
اللتقاطها ،إمسكي بيديه وساعديه على تعلم مهارة املشي يف
أرجاء ،املنزل هذا األمر يضيف له بهجه وسروراً كونه يعد من
األمور املفرحة ،وكذلك يساعده هذا التمرين على تدريبه على
املشي بسهولة ويسر.

(صلى اهلل عليه واله)( :وإن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه) من
االسباب األخرى أكل احلرام واالعتداء على أموال الغري بغري حق
وسلطان فأكل احلرام والسحت وما يرتتب على ذلك األمر من
هذه األشياء اليت تعمل على نزع الربكة ومن موانع الربكة عقوق
الوالدين ،وعدم الرب بكبار السن يف البيت ،فعقوق الوالدين من
ً
سببا
األمور اليت تؤدي ملنع بركة املنزل فقطيعة الرحم تعد
ً
رئيسا لضيق املعيشة وقلة األرزاق والربكات فالرب والصلة من
أعظم أسباب الربكات يف األموال واألوالد واألعمار ،وأيضا عدم
التوجه هلل بالشكر من مدمرات زراعة بركة املنازل وكذلك
كثرة املنازعات واملشاكل الزوجية اليت تسبب يف هدم امن
واستقرار البيوت.
من األمور اليت تعمل على استجالب الربكة يف املنزل واليت تعتمد
بالدرجة األوىل على األم كونها عمود البيت وأساس أسرته أن
تعلم أسرتها على كثرة قراءة القرآن الكريم يف املنزل ،والعمل
بتعاليم اإلسالم من أجل زيادة وإمناء الربكة ،وتعليم األسرة على
التصدق من األموال ،واإلهتمام بأمور الطهارة والنظافة يف البيت
تعمل على تعزيز بركة املنازل ومن أهم هذه األمور االبتعاد عن
كافة ما يغضب اهلل عز وجل.

77
alwelayh.com

فعندما يصالن اىل مرحلة معينة من العمر يكونان حباجة
اىل املساعدة وهنا يبدأ االختبار العظيم لألبناء يف نوع
املعاملة اليت تقدم هلم إما أن تكون رمحة وحمبة واحرتام
أو عكس ذلك ،اي مبعنى عقوق الوالدين واخلروج عن
طاعتهما ومرضاتهما معصية وجتربا كما جاء يف ذكر
حييى بن زكريا بالقولَ ( :و َب ًّرا ِب َوا ِل َد ْي ِه َو َ ْ
ل َي ُ
كن َج َّبا ًرا
ص ًّيا)[مريم ،]14:لذا جيب على األبناء أن يعوا ما بذله
َع ِ
الوالدان على املستوى املعنوي واملادي لرعايتهم وتربيتهم وقد
حتمال يف سبيل ذلك أشد املتاعب والصعاب واالرهاق
النفسي واجلسدي وهذا البذل ال ميكن لشخص أن
يعطيه باملستوى الذي يعطيه الوالدان .
ولنا أسوة حسنة يف أهل البيت (عليهم السالم)يف
كيفية التعامل مع الوالدين وماهي حقوقهم
على األبناء وذلك جنده يف رسالة احلقوق
لإلمام زين العابدين (عليه السالم) حيث
يبني حق كل من االم واالب وداللته
الكبرية وحرمته يف نظر الشارع
االقدس.

القرآن الكريم وكيفية
التعامل مع الوالدين
ابتهال عباس محمد

ان مقام الوالدين يف القرآن الكريم عظيم حنو قول اهلل
سبحانه وتعاىل على لسان نبيه (صلى اهلل عليه وآله)َ ( :و َق َ
ضى
ند َك
ْن إِ ْح َسا ًنا إِ َّما َي ْبلُ َغ َّن ِع َ
َر ُّب َك َأ َّل َت ْع ُب ُدوا إِ َّل إِ َّيا ُه َو ِب ْال َوا ِل َدي ِ
ك َل ُه َما َف َل َت ُقل َُّ
ٍّف َو َل َت ْن َه ْر ُه َما
ل َما ُأ
ك ََ
ب َأ َح ُد ُه َما َأ ْو ِ
ْال ِ
ل َما َقو ً
ض َُ
َو ُقل َُّ
ميا * َو ْ
اح ُّ
ْل َ
اخ ِف ْ
ح ِة
ك ِر ً
ل َما َج َن َ
الر ْ َ
الذ ِّل ِم َن َّ
ْح ُه َما َ
ريا)[االسراء ]24-23:جند
َو ُقل َّر ِّب ار َ ْ
ص ِغ ً
ك َما َر َّب َيا ِني َ
أن اآلية حتمل مضامني عظيمة الشأن حيث ربطت التوحيد
الذي يعد من أهم اصول الدين مع اإلحسان إىل الوالدين
فتزيح مجيع اهلواجس اليت يتخوف منها وخاصة يف مرحلة
الشيخوخة وحيتاجان إىل األهتمام والرعاية من قبل أبنائهم،
والقرآن الكريم يف هذه اآلية الكرمية يطلب من االبناء عدم
توجيه اي نوع من االذى للوالدين ولوكان صغريا ،ككلمة
أف وهذا يكشف عن عظمة قانون القران الكريم الذي مل
خيف عليه حتى ذلك التعب او اإلرهاق النفسي عند الوالدين
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الصحافة بني املاضي والحاضر

الرياضة مع التغذية الصحيحة

نصائح طبية
أهمية الكربوهيدرات يف الجسم

إعداد:

هشام اموري ناجي

ما ذا تعرف عن الكوكب عطارد؟
ج  /هو أقرب الكواكب الس ّيارة من
الشمس ،وهو صغري احلجم ،إذ أن قطره
يساوي ثالثة آالف ميل أي أكرب من القمر
حبوالي  ،%40وعطارد ليس له أقمار .ويبلغ
وزنه  %5من وزن األرض ،ورؤيته نادرة
بسبب قربه من الشمس ،ويرى يف املنظار
ً
قريبا من الشمس،
كهالل عندما يكون
ً
وكنصف قمر عندما يكون بعيدا عنها
بزاوية 28درجة .ويبعد عن الشمس عندما
يكون يف نقطة الرأس 29مليون ميل ويف
نقطة الذنب42مليون ميل.

ماذا تعرف عن كوكب الزهرة؟
ج /الزهرة أشبه الكواكب الس ّيارة
باألرض ،ويبلغ قطرها 7600ميل ،ووزنها

أربعة أمخاس وزن األرض
وليس هلا أقمار ،وحتيط بها
طبقة هوائية كثيفة حتجب عن
الراصد رؤية مميزات سطحها ،ومل
يتأكد العلماء بعد عما إذا كان هناك
أوكسجني أو خبار املاء يف الطبقة اهلوائية
اليت حتيط بالزهرة.

العثور على حجر رشيد(1799م)

تتميز احلضارة املصرية القدمية بني حضارات العامل القديم
كلها بأنها احلضارة األكثر قدما وسبقا يف التأريخ ،وبأنها
األكثر ثرا ًء واألكثر تقدما يف سلم احلضارة والتقدم والثقافة.
ولقد أبدعت احلضارة املصرية القدمية كنوزاً أثرية فنية هائلة
تتضمن األهرام واملسالت وهي أعمدة عظيمة االرتفاع مربعة
األضالع ،عليها كتابات ونقوش رائعة الشكل مت اكتشافها،
ولكن قبل ما ال يزيد كثرياً على مئيت عام مضت كانت
املخطوطات اليت أمكن العثور عليها وكانت الكتابة احملفورة
فوق هذه اآلثار الرائعة وكانت لفافات أوراق الربدي كلها
أي حماولة لقراءة حمتوياتها
تعترب كتابا مغلقا يستعصى على ّ
املكتوبة باللغة اهلريوغليفية القدمية اليت تستعصى على
الباحثني املبهورين بعظمة اآلثار املصرية ولكنهم ال يستطيعون
قراءة ما دّونه قدماء املصريني من كتابات عليها أو على لفافات
80

أوراق الربدي ،ومل يكن أحد قد استطاع أن يقرأ ً
شيئا
منها.
ويف العام األخري من القرن الثامن عشر ( ،)1799استطاع
ضابط فرنسي يدعى (بيري فرانسو كسافييه بوشار)
كان ضمن احلملة الفرنسية على مصر استطاع العثور
على حجر رشيد أثناء متابعته أعمال احلفر يف قلعة
القديس (جوليان) بالقرب من مصب النيل يف نهاية
فرع رشيد.
وكان هذا احلجر ،حجر رشيد ،قد وجدت عليه كتابة
حمفورة منقوشة باللغة اليونانية واللغة اهلريوغليفية ً
أيضا
وهي كتابة كانت تطري وتسجل أجماد بطليموس
اخلامس الذي كان حيكم مصر حتى عام (195ق.م)
ووصل حجر رشيد إىل أيدي اإلجنليز مبوجب شروط
صلح اإلسكندرية بني اإلجنليز والفرنسيني لرتتيبات انسحاب
اجليش الفرنسي من مصر وأصبح حجر رشيد ضمن حمتويات
املتحف الربيطاني منذ عام (1801م).
ومن خالل جهود عاملني بارزين هما الدكتور (ثوس يونج)
والربوفيسور (جيان شامبليون) أمكن التعريف على أجبدية
اللغة اهلريوغليفية باالستعانة بالنص اليوناني ومقارنة بالنص
اهلريوغليفي املوجود على حجر رشيد...
وأمكن التعرف على لغة كانت كل أواصر االتصال بها
مفقودة متاما ،واستعاد العامل املالمح األساسية لآلداب
الفرعونية القدمية وأصبحت قراءة لفائف املخطوطات املصرية
القدمية ممكنة ودخلت إىل دائرة الضوء اليت اتسعت لتصل إىل
كل معامل العصر الذهيب للحضارة الفرعونية
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جوناس جوتنربج()1468-1400
ولد جوناس جوتنربج وعاش أغلب فرتات حياته يف مدينة مينز يف
املانيا وهو من عائلة تعمل يف تصنيع املعادن والنقش مما كون
له خلفية جيدة كناقش وصائغ وقد مكنته هذه املهارات من
صناعة أول حروف معدنية وهي األساس الذي قدم منجزاته يف
عامل الطباعة.
وكانت هناك حماوالت سابقة لطباعة نصوص كاملة عن طريق
حفرها يف قوالب خشبية وإنتاج العديد من النسخ منها باستخدام
االحجار .لكن جوتنربج أجاد استخدام طريقة صف احلروف
املعدنية على الواح ميكن إزالتها وإعادة استخدامها مبجرد أن
تنتهي أعمال الطباعة بنجاح.
الطباعة باحلروف املتحركة:
تتميز الطريقة اليت اخرتعها (جوتنربج) يف الطباعة بأنها متكن
من االستفادة من نفس احلروف يف طبع عدة كتب أو وثائق
حيث يعاد استخدامها مرات ومرات وهي بذلك تتفوق على طريقة
احلفر على اخلشب اليت كانت سائدة يف تلك الفرتة فقد كانت
بطيئة وكان اللوح اخلشيب احملفور للطباعة يستفاد منه مرة
واحدة .وقد أحدث ذلك ثورة يف عامل الطباعة حيث أمكن
استعمال جمموعة احلروف احلديدية عدة مرات ال نهائية يف
طباعة العديد من الكتب والوثائق وغريها بسرعة ال تقارن مبا
سبقها من طرق.
ويعتقد أن (جوتنربج) قد أجرى عدة جتارب باستخدام احلروف
املعدنية يف الثالثينيات من القرن اخلامس عشر حيث كان يعيش
يف تلك الفرتة يف سرتاسربج لكنه مل يقتنع بأنه أجادها إال عام
1444م .ثم انشأ مطبعته عام 1448بأموال اقرتضها من أحد

أقربائه .وكان هذا االخرتاع هو عبارة عن عصارة أمور أدخل
عليها تعديالت لتعمل كمطبعة باإلضافة إىل لوح تصف عليه
احلروف وكان الورق يوضع باألسفل وتهبط املطبعة فتضغط
عليه فتطبع احلروف ومل تكن مهمة إجياد حرب مناسب هلذه
املطبعة مهمة سهلة لكن جوتنربج متكن من ذلك بعد استخدام
خليط من السخام وزيت مرخص باستعماله .وال يوجد أي عمل
حتى اآلن مسجل باسم جوتنربج ،لكن أقدم ما ينسب إليه هو
طباعة تقويم عام 1448م ،كما أنه طبع مئيت نسخة من الكتاب
املقدس مل يبق منها اآلن سوى مثانية وأربعني وهو معروف باسم
الكتاب املقدس ذي االثنني وأربعني سطرا حيث كانت كل
صفحة من صفحاته تتكون من هذا العدد من األسطر ويعتقد
ان جوتنربج ومساعديه قد طبعوا هذه النسخ فيما بني عامي
1456-1450م .واعرتفا مبنجزات جوتنربج فقد عاش يف رعاية
رئيس أساقفة مينز يف نهاية حياته وقد كان رئيس األساقفة
ً
مقتنعا بأنه خمرتع حروف الطباعة املتحركة حني كان آخرون
يعتقدون بأن صاحب هذا االخرتاع هو لورنز جونسون كوسرت.
وقد أدى اخرتاع املطبعة ذات احلروف املتحركة إىل طفرة يف
عامل الطباعة وهذه الطفرة تعادل ما حدث عند انتشار استخدام
األرقام اهلندية حول العامل وعلى الرغم من ان اخرتاع املطبعة ال
يعترب اكتشافا علميا خارقا إال أن وجودها يعترب وسيلة هامة
إلحداث تطور علمي هائل .فقد أتاحت املطبعة لألكادمييني
الفرصة لنشر املعارف على عدد كبري منهم بطريقة غري مكلفة
وقرب نهاية القرن اخلامس عشر كانت هناك عشرات اآلالف
من الكتب واملنشورات قد طبعت ونشرت.
املصدر100 :عامل غريوا وجه التأريخ
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زيد زهري الشريس

مصطلحات عامة

كثريا ما كان هناك تفاعل بني الكاتب واملتلقي إذ كان
لرتاكم التوعوية أثر بالغ يف تطبيع هذه العالقة الوطيدة
اليت ال نرى هلا اليوم من اثر يذكر بسبب احلداثة وازدحام
جداول القراء والذي حيجبهم عن التواصل وانتشار املقروء
الورقي وااللكرتوني بني شرائح اجملتمع واملالحظ الغريب
أن هذا االنقطاع قد أثر سلبا ال اجيابا على ثقافة املتلقني
االلكرتونية إن صح التعبري واصبحت شبه منعدمة بالرغم
من كثرة تصفحهم ملوقع التواصل وهذا ما يشري بإصبع
االتهام لبعض االنامل اخلفية واخلبيثة واليت تعمل ً
ليال
نهاراً لتذويب املخزون الثقايف للجيل الناشيء اجلديد الذي
مل يعش حلقة الوصل بني الصحافة الورقية والصحافة
االلكرتونية فاصبح ال مييز بني الغث والسمني والضار
والنافع منهما اضافة اىل انشغاله باملواقع اللهوية وما
اكثرها على(االنرتنيت) كاأللعاب واخبار مشاهري املمثلني
ومقاطع الفيديو املضحكة املبكية يف نفس الوقت كل
هذه العوامل كان هلا األثر الكبري يف دق اسفني الفرقة
بني الصحافة احلديثة واملتلقي من اجليل اجلديد والبد من
معرفة أسباب منع اجليل املتلقي لألفكار الضارة وطرق
ردعها أو فضحها للناشئة ليتجنبوها ويتعاملوا معها على
أساس أنها مادة سامة للفكر ليعود هناك جسر للتواصل
رصني ومتني تبنى عليه روابط وطيدة بني الكاتب واملتلقي
مبا يعود بالنفع للطرفني

حلقة (زمرة  .مجاعة) :جمموعة من األشخاص
تتجمع سنويا لتشابه املشارب واألهداف .ومن
اشهر احللقات االدبية حلقة(آباء بن) وهي تضم
عددا من شعراء القرن السابع عشر حاولوا
مواصلة مثل بن جونسون الكاتب املسرحي يف عصر
اليصابات( ،)1637-1572وجيل البيت والبتنيك
وهي حلقة مرتاخية دون ضوابط لالنضمام اليها
ولكنها مزدمحة بالذين يعتربون انفسهم جز ًء منها.

احللم والشعر :تذهب بعض النزعات العصرية اىل
أن الالشعور وتعبريه عن رغباته الكامنة بالتداعي
وبعناقيد من الصور ،تعبريا حلميا سياال ملتويا،
مياثل الكيفية األساسية للتشكيل الشعري .فكل
حلم هو تلبية أمنية ينكرها الواقع وإشباع متخيل
وهذا االشباع يأخذ مسارا ملتويا غري مباشر فهناك
فرق بني احملتوي البادي الذي يتذكره النائم من
احللم وبني حمتواه الكامن الذي يشكل احملرك
الواقعي للحلم ّ
أي العمليات النفسية املكبوتة وتلك
العمليات الالشعورية تستخدم افكارا اخرى وصوراً
ورموزا كأقنعة تنكرية تستطيع بها أن تفلت من
الرقيب ولكي جتد تعبريا عنها يف الشعور ،فاحللم
هو التحقيق املتنكر لرغبة مكبوتة ووسائل حتويل
احملتوى الكامن اىل حمتوى ظاهر يف احللم تشبه
يف االدب الذي يستلهم التحليل النفسي اآلليات
الداخلية لتكوين الصور الشعرية وتلك الوسائل
هي (التكثيف ،اإلزاحة ،االبراز أو التجسيد الدرامي،
اإلعداد الثانوي)
أحاسيس ومشاعر سياسية :هي جمموعة
اجتماعية سياسية تتكون من العادات والتقاليد
والقيم السياسية واللغة والعالقات املختلفة اليت
َّ
تسود يف شعب معني وتكون هناك حساسية شديدة
إزاء املساس بها ،وتوضع سياسات الدول عادة طبقاً
هلذه املشاعر واألحاسيس.
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بناء الثقة
ً
إن للثقة بالنفس أثراً
عجيبا إذ إن الرجال والنساء الذين يثقون
بأنفسهم جيذبون انتباه اآلخرين بنسبة كبرية ويتقدمون يف أعماهلم
ً
ً
عجيبا قد حدث هلم عند الوالدة،
شيئا
بصورة سريعة ويبدو أن
فالنجاح يأتي إليهم بشكل طبيعي وبسهولة.
إذا تعمقت أكثر من ذلك لوجدت أن ثقتهم هذه نتيجة عملية
أي شخص منا إن الثقة
االجتهاد املستمر الذي ميكن أن يقوم به ّ
تتحقق للبعض بسهولة وبشكل طبيعي ولكن العملية واحدة فمبادئ
الثقة ميكن ان يتعلمها اجلميع ويطبقوها بسهولة.
ً
اليك بعض األساليب اليت ميكن ان تطبقها لتصبح مفكراً
اجيابيا
واثقا يرى احتماالت النجاح ً
ً
ً
بدال من احتمال الفشل:
انسانا
خالط األشخاص اإلجيابيني :كانت والدتك على حق عندما
قالت لك أال تصاحب األصدقاء األقل من مستواك فسوف جيرونك
ً
إجيابيا عندما تصاحب
إىل مستواهم من الصعب جداً ان تكون
مفكرين سلبيني ولذا فمن األفضل ان تقضي وقتك مع هؤالء الذين
يستطيعون حتقيق أهدافهم إذا آمنوا بقدرتك ،وإذا آمنو بقدرتهم
على حتقيقها.
أعد قائمة باإلجيابيات والسلبيات :كان بنيامني فرانكلني -
ّ
وهو احد قادة امريكا احلكماء -يصدر القرارات احلامسة بأن
يقسم صفحة ورقية إىل عمودين ،أحدهما للحجج املؤيدة واآلخر
ً
تصرفا
للحجج املعارضة ثم يصنف كل األسباب اليت تؤيد وتعارض
ما يريد ان يقوم به إن هذا األسلوب مل يكن يوضح األمور فحسب
ً
ايضا على الطريق السليم.
بل كان يدله
تعلم من التجربة :إذا كنت متيل إىل السلبية فعليك مراجعةسلوكك كل يوم وهو حاضر يف ذهنك قم بتحليل أفعالك وحدد ما
جيب أن تفعله بشكل خمتلف لتصبح اكثر اجيابية.
خصص وقتًا للتفكري :تأكد من أنك ختصص نصف ساعة على
األقل يف كل يوم للتفكري والتخطيط اذهب إىل مكان هادئ ال
يزعجك فيه اآلخرون إهدأ فكر يف أهدافك ،واحسب تقدمك حتى
اآلن وحدد األفعال اليت جيب أن تقوم بها لتحقيق هذه األهداف.
اجرب نفسك على الرتكيز على اإلجيابيات :عندما تتسلل إليك
أفكار سلبية عليك أن تتوقف وتعيد النظر ،تعو ّد على البحث عن
األسباب اليت تفسر ملاذا ميكنك ان تقوم بشىء ً
بدال من ملاذا ال
ميكنك القيام به.
تعلم أن تتعاطف مع اآلخرين :أنظر إىل املوقف من منظور اآلخرين
حاول أن تفهم ملاذا يتصرفون هكذا وما ميكن أن تفعله لتكوين
عالقة إجيابية وب ّناءة معهم.

إفتح أنت احلوار :يتسم معظم الناس باخلجل ،إذا كنت تكره
احلديث إىل الغرباء أو األشخاص العاديني الذين تتعرف عليهم
بشكل عارض فاعلم انك لست .وحدك تشري.
كن كرميًا يف املجاملة :سوف تساعدك اجملامالت الصادقة على
تكوين عالقات إجيابية مع اآلخرين ،مما يشعرك بقدر من التحسن
ً
جناحا
وإن كنت ال متيل إىل الطرف اآلخر فقم بتهنئته إذا حقق
رمبا تكتشف أن كل واحد منكما اساء يف حكمة على اآلخر.
جتنب املواقف اليت تنطوي على الضغط ،إذا كانت املناقشات
التافهة تفسد يومك قبل ان تغادر البيت فحاول مغادرة املكان قبل
أن يبدأ أفراد األسرة اآلخرون يف اثارة الضجيج املعتاد يف الصباح.
إذهب اىل العمل مبكراً بني احلني واآلخر ثم انت ِه بسرعة من األعمال
املزعجة اليت تركتها باألمس ،أو اقرأ الصحيفة.
إبدأ يومك بإيجابيةّ :
فكر يف األشياء اليت حتبها واألشياء اليت
أسعدتك ،وال تفكر يف املشكالت ،أو كل األشياء اليت تتمنى أن
تصل إليها واليت رمبا ال تصل إليها أبداً.
خذ راحة :عندما تنزعج من اآلخرين أو املواقف اليت ال تستطيع ان
تسيطر عليها فابتعد عن هؤالء األفراد وعن تلك املواقف لفرتة قصرية
ً
متاما لفرتة سوف تكون قادراً على االقرتاب من
ثم بشيء خمتلف
ً
صافيا
املشكلة مبوضوعية اكثر بعد ان يصبح ذهنك
ً
أهدافا ميكن حتقيقها ثم قسمها إىل
كن واقعياً ،حدد لنفسك
ً
ً
أهداف صغرية حاول أن حتقق شيئا واحدا على األقل كل يوم لتصل
يف النهاية إىل هدفك إن اإلجنازات اليومية الصغرية متنحك الثقة
الالزمة ملواجهة اهداف كبرية وبعيدة.
خاطر بشكل مدروس ،إذا مل تنت ِه الفرصة ابداً فلن حتقق أبداً ً
شيئا
ذا قيمة ،حتمل املخاطرة ما دمت مقتنعا بصحة فكرتك ،حاول أن
تقابل أفراداً جدداً ،وصاحب أصدقاء جدداً بعضهم سيستجيب لك،
وبعضهم لن يفعل.
تعلم أشياء جديدة :يف عامل التكنولوجيا احلديثة والفائقة اليوم،
إذا مل تتعلم فأنت متوت .إن معظم ما لدى اخلرجيني اجلدد من
معارف سيبطل يف خالل سنوات قليلة ومن املهم جداً ان تداوم على
املعرفة إذا ابتعدت عن املدرسة لفرتة أكرب ،إن التعلم ليس مثرياً
ً
ايضا موضع اهتمام اآلخرين.
فقط ولكنة جيعلك
أنظر إىل النكسات بشكل بناء ،كما هو احلال مع رافع األثقال،
فإن املقاومة جتعلك ً
قويا .إننا نبدأ بأثقال صغرية ،ثم نزيدها بانتظام
حتى نصل إىل أن نرفع اثقل مما كنا حنلم به يف البداية .إن الفشل
جتربة نتعلم منها ،ال أكثر وال أقل.
فكر قبل أن تتحدث ،إذا كانت لديك عادة التحدث ً
أوال ثم الندم
بعد ذلك فتعلم أن تسيطر على أعصابك .قم بذلك كل يوم لفرتة
ً
شيئا
قصرية حتى تتعود على السيطرة على أعصابك عندما تقول
تندم عليه ،فإن موقفك االجيابي هو املتضرر األكرب.
إرتد مالبسًا مناسبة :أنظر حولك إذا كان الناس الذين تعمل معهم
يرتدون مالبس فضفاضة أو ً
فارتد مثلهم ال شيء
بدال أو بنطالونات،
ِ
ميكن أن يزيد من ثقتك مثل معرفتك أنك تبدو جيداً يف مظهرك
وأن اآلخرين يدركون ذلك ،إن املظهر جيعل اآلخرين يركزون على
ً
خمتلفا.
قدراتك بدال من أن يتساءلوا ملاذا تبدو
اعنت بصحتك ،مارس التدريبات الرياضية بانتظام ،وحافظ على
ِ
هيئتك من الصعب جداً أن حتافظ على تصورك اإلجيابي عن نفسك
ً
كسوال أو ثقيل الوزن أو متبلداً .إن التمرين القصري
عندما تبدو
واملستمر يساعدك يف حتسني ثقتك بنفسك.
ً
شيئا جيداً ملصلحة اآلخرين بدون أن تتوقع
ساعد اآلخرين :إفعل
أي شيء يف املقابل سيساعدهم ذلك على التوزان يف عالقتهم معك
َّ
كما ُيشعرك بالعظمة.
املصدر /الثقة واالعتزاز25 :
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الرياضة مع التغذية الصحيحة
الوسيلة الوحيدة اليت تساعد يف عالج حاالت
السمنة إىل جانب العالج باألغذية الطازجة هي
الرياضة حيث اتضح من التجارب اليت أجريت ملدة
عشرات السنيني واليت كتب عنها يف الكتب أن
قلة حركة اجلسم هي السبب األساسي يف زيادة
األمراض الناجتة عن التغذية احلضارية وهلذا
جيب ان يعلم كل شخص أن احلركة اساسية
للحفاظ على الصحة.
وعلى كل األحوال فمن الضروري أن حيدد هذا
بصورة صحيحة حيث أن الرياضة تساعد على حرق
الغذاء وبالتالي إنقاص الوزن ،وأنه لشيء رائع أن كل
شخص يستطيع ان يقوم يوميا بعمل رياضة(نشاط حركي) كاف ويف
كل األحوال فإن الرياضة وحدها ال تكفي لعالج السمنة حتى لو حدث
إزالة للدهن الزائد عن طريق الرياضة ،ألن الرياضة ال متنع اخللل يف التمثيل
الغذائي وال حتمي منه حيث أن الرياضة مع التغذية اخلطأ ال حتمي من
األمراض خاصة أمراض الشرايني وأعضاء احلركة.
وهنا نوصي بالتغذية الصحيحة والرياضة الكافية ً
معا كربنامج إلزالة
السمنة وعالجها ومن أمثلة الرياضة اليت نوصي بها ما يلي :اجلري،
السباحة ،ركوب الدراجات ،املشي ،اجلري يف املكان ،لعب الكرة.
ويعترب اجلري أحسن أنواع الرياضة ألنه خالل اجلري تتمرن كل
عضالت اجلسم(األذرع ،األرجل ،عضالت الصدر) وجيب اإلشارة إىل أن
اجلري غري متخصص بعمر معني بل يصلح لكل األعمار وميكن احلصول على
النتيجة املرغوبة عندما ميارس باستمرار وعلى األقل ملدة ( )5دقائق مخسة مرات
ً
اسبوعيا ومبعدل 150حركة يف الدقيقة ،وهذا يقابله ما يلي من األنواع األخرى
من الرياضة:
ً
يوميا ،هذا النظام من
ويف حالة عدم إمكانية عمل إحدى الرياضات السابقة ميكن اجلري يف املكان( )20-10دقيقة
ً
صعبا لكثري من الناس خاصة بالنسبة للسيدات العامالت والالتي يكن مشدودات بالعمل معظم الوقت
الرياضة قد يكون
وال يتبقى هلم وقت للرياضة.
هذا االرتباط بني الغذاء والرياضة يالحظ بوضوح يف حالة احليوانات اليت تتغذى على غذائها الطبيعي وتقوم بنشاطها العادي
الطبيعي الدائم ،وال تعاني من مشكلة السمنة.
ً
غالبا أي عمل حيتاج إىل
وتظهر أهمية الرياضة اكثر خاصة بني األشخاص الذين وصل بهم العمر اىل ما بعد األربعني وال يزاولون
ً
غالبا ما يكونون قد تركوا الرياضة لعدة سنوات ولذلك جيب أن تكون مترينات الرياضة خفيفة يف أول
جمهود عضلي وإنهم
ً
تدرجييا حتى ال يكون عب ًء على القلب والدورة الدموية.
الربنامج مثل رياضة املشي كبداية وتزداد
ولرياضة املشي فوائد كثرية منها التخلص من متاعب املواصالت سواء أكانت عامة أو خاصة ،وكذلك بأنها تروح عن النفس
من ضغط العمل واحلياة اليومية.
ً
يوميا (حوالي 5كم) ينقص وزن الشخص من  60ليصبح 57كجم يف ثالثة اشهر
وعن طريق رياضة املشي ملدة ساعة كاملة
ً
تقريبا يف نفس الفرتة ،وأثناء أداء رياضة املشي جيب توفر بعض الشروط
والشخص الذي وزنه 100كجم يفقد حوالي  11كجم
حتى يكون أدائها على الوجه األكمل وهي:
املصدر  /االطعمة والتغذية335:

جري

3000-1500مرت
400-100مرت يف 15-3دقيقة

سباحة

قيادة دراجة

20-7دقيقة ملسافة 12-3كم
20دقيقة ملسافة 6-2كم

مشي سريع
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أهمية الكربوهيدرات
يف الجسم

نصائح طبية
ال تضع الثلج على جلدك مباشرة :الثلج مفيد جدا يف حاالت اجلزعً
عموما ..ولكن ال تضع الثلج مباشرة على اجللد،
اللي أو التورمات
أو ّ
وإمنا ضعه ملفوفا داخل كيس بالستيك أو قماش .كما ميكنك
استخدام حبوب الذرة أو الفاصوليا املثلجة بدال من الثلج يف عمل
الكمادات ،وميكنك إعادة تثليجها مرة أخرى واستخدام الكمادات
ً
يوميا.
مبعدل 20دقيقة لبضع مرات
ال تقلق من هذه احلالة :عندما (يقفز) قلبك أحيانا مبعنى أنك تشعربغياب ضربة ثم حدوث ضربة قوية بعدها فذلك أمر ال يشري عادة
أي خطورة وغالبا ما يكون نتيجة التوتر النفسي ،أو اإلفراط
إىل ّ
يف التدخني ،أو يف تناول املشروبات احملتوية على الكافني (القهوة أو
الشاي).
الضحك مفيد أثناء املرض :تقول الدراسات احلديثة أن الضحكعمل مفيد جدا لصحتك وخاصة أثناء املرض ..فاضحك.
احرتس من نقل العدوى من مكان آلخر :تقرحات الربد أي احلبوباملائية الصغرية اليت تصيب زاوييت الفم ناجتة من حدوث عدوى
فريوسية .وهذه العدوى ميكن أن تنقلها بنفسك ملواضع أخرى من
جسمك عندما تقوم حبك هذه احلبوب .ولذا فإنه من الضروري عند
إصابتك بتقرحات الربد أن متتنع عن حكها واستشر الطبيب أو
الصيدلي لوصف مرهم مناسب مضاد للفريوسات.
خدعوك فقالوا :كثريا من املستشفيات اخلاصة يسعى يف املقام األولإىل حتقيق ربح ،ولذا فإنه عند تعاملك معها كن مصراً على أن تتناول
خدمة جيدة ،واحرص على مراجعة فاتورة احلساب جيدا ،واسأل
أي مبالغ تراها ليست يف حملها .وتأكد أن املستشفى
واستفسر عن ّ
تريدك زبونا متكررا.

-1مصدر الطاقة الرئيسي يف اجلسم
ممث ً
ال يف سكر اجللوكوز.
-2يعمل سكر اجلليكوجني العديد
كمخزن لسكر اجللوكوز والطاقة يف
اجلسم.
 -3يدخل السكر مخاسي الكربون
(الريبوز) يف بناء األمحاض النووية
املسؤولة عن نقل الصفات الوراثية،
وايضاً يف تركيب معاونات اإلنزميات.
 -4تدخل السكرات السداسية اليت
حتتوي على جمموعة أمينية يف تركيب
األنسجة الضامة والغضاريف.
 -5مادة اهليبارين (سكر عديد) هامة
وضرورية ملنع جتلط الدم.
 -6األهمية البالغة للكربوهيدرات يف
ميكانيكية اهلضم ومقاومة اجلسم
لسرطان املعدة واألمعاء.
 -7تدخل يف تركيب السكرات
العديدة املرتبطة مثل اجلليكوبروتني-
اجلليكوسيدات اليت تدخل يف بناء
اخلاليا .وتصل النسبة املئوية من
الطاقة اليت حيصل عليها اإلنسان من
الكربوهيدرات يف غذائه اليومي إىل %60
من امجالي الطاقة اليت حيتاجها.
املصدر  /الغذاء ومكوناته24:
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إعداد:
أرشد رؤوف قسام

(رجال مهنيون) محمد علي البالغي
من أنشطة املجالس الثقافية

(رجال مهنيون)

العالمة الشيخ محمد علي البالغي

من الشخصيات النجفية املتميزة أدبيا واجتماعيا
واقتصاديا على مستوى النجف األشرف والعراق
هو األستاذ الشيخ حممد علي البالغي....
ولد األستاذ الشيخ حممد علي البالغي يف مدينة
النجف األشرف يف حملة املشراق يف سنة 1903
وكان والده الشيخ حسن ابن احلاج مهدي
البالغي رجال معروفا بالتقوى والصالح وكان
يعمل يف جتارة التبغ.
أما أسرته آل البالغي فهي تنتسب اىل قبيلة ربيعة
ذات املكانة املرموقة عند العرب وقد اجنبت
88

عائلته (آل البالغي) عددا من رجال العلم وشيوخ
األدب وكان هلا أثر واضح يف تأريخ النجف الوضاء
والزاخر بالعلم واملعرفة والثقافة واألدب قال عنهم
السيد حمسن األميين العاملي يف اعيان الشيعة
(وآل البالغي بيت علم وفضل وأدب وجنابة أخرج
بيتهم كثريا من العلماء واألدباء وهم عراقيون
جنفيون ينتسبون اىل ربيعة).
إن شخصية حممد علي البالغي كان هلا من
القوة والتأثري يف اجملتمع النجفي بشكل واضح
جدا ومتميز ويعود ذلك جلملة من األسباب أهمها
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نشأته يف بيوت توارثت العلم واألدب على مدى
قرون عديدة من الزمن وقد نبغ فيها مجلة من
العلماء والشخصيات الدينية واألدبية مما دفع
بتوجهاته املبكرة لتكون علمية وادبية وسعيه
احلثيث بالسري على نهج أسالفه ،والسبب اآلخر
هو مالزمته املتواصلة جملالس عمه الشيخ حممد
جواد البالغي وهو أشهر مشاهري علماء عصره
ومؤلف كبري وشاعر كما يصفه املؤرخون
ويضاف لتلك األسباب خصوصية البيئة النجفية
الدينية والثقافية اليت امتزجت بها ثقافة الشعوب
املتعددة بواسطة طلبة العلم الذين كانوا يرتادون
مدارسها وهم من بقاع خمتلفة من العامل وهذا
انعكس إجيابيا على عامة اجملتمع النجفي
وبنواحي عديدة سياسية واقتصادية وفكرية
واجتماعية وهذا كله مع استعداد شخصي وذاتي
للشيخ البالغي لنبوغ فكره وتوهج عقليته.
درس الشيخ البالغي بداية عند الكتاتيب يف
مدينة النجف األشرف ثم انتقل للدراسة يف
مدرسة الرشيدية ثم بعدها درس على كبار شيوخ
وفقهاء النجف مبادئ النحو والصرف وآداب اللغة
العربية وقد حضر جمالس النجف ومنتدياتها
األدبية وحلقاتها الدراسية منذ نعومة أضفاره
وأخذ ينمي أفكاره ويغذي ميوله العلمي واألدبي
بالبحث والدراسة واملعرفة.
لقد امتهن الشيخ البالغي الصحافة يف سن
مبكرة فقد توىل إدارة (جريدة النجف) األدبية
األسبوعية اليت أصدرها الكاتب الصحفي
املعروف يوسف رجيب سنة  1925وهو ال يزال يف
بداية العشرينات من عمره ،ويف شباط عام 1933
أصدر البالغي جملته (اإلعتدال) وهي جملة شهرية
علمية أدبية اجتماعية تأرخيية مصورة صدرت يف
مدينة النجف األشرف وشارك البالغي يف إدارة
وحترير جملة الغري النجفية يف عقد األربعينات
من القرن املاضي مع صاحبها عبد الرضا آل
كاشف الغطاء ،لقد كان الشيخ موهوبا يف
عامل الصحافة حتى تبوأ مكانة بارزة يف عاملها
وقد طلب منه العديد من رؤساء حترير الصحف
واجملالت املختلفة املساهمة يف حترير منشوراتهم
خدمة للثقافة العامة وللصحافة ملا يتمتع به من
كفاءة وقدرة فذة على اختيار املواضيع والكتابة
حتت عناوين مهمة وجذابة كما طلب الكثري
من الكتاب واألدباء والشعراء ومؤلفي الكتب يف
كتابة مقدمة لكتابهم اعتزازا بشخصيته األدبية
املرموقة ويوصفه علما من أعالم األدب والعلم
والثقافة يف مدينة العلم والثقافة النجف األشرف
ونذكر على سبيل املثال الشاعر الكبري الشيخ

عبد املنعم الفرطوسي وقــد طلب من البالغي
كتابة مقدمة لديوانه الشعري .
لقد شغل الشيخ البالغي مناصب وظيفية
ومسؤوليات اجتماعية عديدة منها :
ـ مدير إدارة مشروع املاء والكهرباء يف النجف
(1939ـ)1943
ـ فتح وإدارة مصرف الرافدين يف النجف
(1949ـ)1958
ـ فتح وإدارة البنك التجاري يف النجف (1962ـ
)1974
ـ مدير إدارة فرعي مصرف الرافدين يف النجف
( 1974ـ )1976
ـ عضو مؤسس يف مدرسة الغري األهلية ()1934
ـ عضو فخري ثم رئيس غرفة جتارة النجف (1950ـ
)1976
ـ عضو مؤسس ورئيس نادي النجف الرياضي
( 1967ـ )1976
ـ عضو أقدم يف اجمللس البلدي ملدينة النجف
( 1950ـ )1976
شارك يف عضوية اكثر من ( )21جلنة خدمية
وثقافية واقتصادية واجتماعية وساهم يف مجيع
االحتفاالت الدينية والرمسية وحفالت التأبني
ملختلف الشخصيات خبطب اليزال صداها يرن
يف ذاكرة املدينة ،كما ارتبط الشيخ البالغي
بعالقات طيبة ووطيدة مع كبار األدباء واملفكرين
العرب تعرف عليهم من خالل زياراتهم للعراق
واىل مدينة النجف االشرف بالتحديد وشارك
يف احلفالت التكرميية اليت كانت تقام هلم يف
مجعية الرابطة العلمية األدبية اليت كانت عادة
ما يتبناها وينشط بها الشيخ أمثال الدكتور بدوي
امحد طبانه والدكتور زكي مبارك والدكتور
حممد سامي الدهان وغريهم .
لقد كان الشيخ البالغي شخصية متميزة حقا
حمبا للخري والعلم واألدب والثقافة والتطور
واإلبداع وقضى عمره يف سبيل ذلك حتى وفاته
رمحه اهلل يف  22كانون الثاني سنة . 1976
مالحظة :هذه املقالة وما حتويه من معلومات
أخذتها من كتاب الدكتور سند حممد علي
البالغي (صفحة من تأريخ النجف حممد علي
البالغي يف سريته ورسائله ) وهو كتاب قيم يف
ثالثة أجزاء حيوي ترمجة املؤلف ونتاجه املعريف
ومراسالته وهو جدير بالقراءة واحليازة ملا حيويه
من وثائق مهمة من تأريخ النجف ،وما كتابيت عن
هذه الشخصية إال ملا وجدت فيها من تقدير لدى
أغلب معاصريه فهو رجل مهين ومن سريته عربة .
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لقد امتهن محمد
علي البالغي
الصحافة يف سن
مبكرة فقد توىل
إدارة (جريدة النجف)
األدبية األسبوعية
وهو ال يزال يف
بداية العشرينات
من عمره

لقد كان الشيخ
محمد علي البالغي
شخصية متميزة حقا
محبا للخري والعلم
واألدب والثقافة
والتطور واإلبداع
وقضى عمره يف
سبيل ذلك

حممد مهدي اجلواهري والشاعر علي الشرقي)
لألديب الشيخ جعفر الشرقي وكانت حماضرة جيدة
جدا تفاعل معها احلضور املتميز بكل تفاصيلها
حيث تناول فيها احملاضر اهم السمات الوطنية عند
الشاعرين الوطنيني .
أما يف جملس اإلثنني الثقايف فقد كانت أمسية
للدكتور يسار الشماع بعنوان (إعتالل اجلهاز
الوعائي بسبب داء السكر) وقد كانت حماضرة
طبية تثقيفية شرح فيها الدكتور احملاضر آثار
مرض السكر على اجلهاز الوعائي أو ما يسمى
جبهاز الدوران املتكون من القلب والشرايني واالوردة
وقد أعطى التعليمات اخلاصة للوقاية من تداعيات
مرض السكر.
كما عقدت يف وقت سابق وعلى قاعة حسينية
وجامع النجار يف شارع الربيد جملس تأبيين مبناسبة
مرور أربعني يوما على رحيل األستاذ املرحوم املغفور
له إحسان سعيد عبد الزهرة شقيق الدكتور حممد
سعيد عبد الزهرة وقد كانت جلسة متميزة حيث
بدأت بقراءة سورة من القرآن الكريم ثم تلتها
جمموعة كلمات لعدد من احلضور أشادت بالسرية
الطيبة للمرحوم مع الرتكيز على الصفات املتميزة
اليت ميكن أن تكون عربة لآلخرين ملا متتع به
املرحوم من سرية حسنة وخصال كرمية نال بها
حمبة اجلميع حيث كان ذا شخصية جنفية متميزة
عمل بصدق وإخالص خلدمة أبناء مدينة النجف
األشرف حيث استقى هذه األخالق من رمز املدينة
األكرب اإلمام علي بن ابي طالب (عليه السالم)

من أنشطة املجالس
الثقافية
شهدت مدينة النجف األشرف هذا املوسم حركة
ثقافية وكعادتها يف مجيع املواسم وقد متيزت
مبواضيعها املهمة وحضورها الواسع ومن مجيع
شرائح اجملتمع وهذا شأن مدينة النجف عاشقة
الثقافة واألدب والعلم دوما ففي املكتبة األدبية
املختصة كانت حماضرة للمستشار القانوني حممد
عنوز اليت كانت حتت عنوان (احلراك الشعيب ....
اىل اين ؟؟) .
تناول فيها الباحث احلراك الشعيب وخروج اجلماهري
يف بغداد وحمافظات الوسط واجلنوب مبظاهرات
عارمة من أجل إنقاذ الوطن من الضياع واخلراب
والدمار الذي تسبب به الفاسدون املتصدون يف إدارة
احلكومة وكانت حماضرة الدكتور حممد عنوز
حماضرة قانونية مهنية وضعت النقاط على احلروف
وقد تفاعل احلاضرون مع احملاضرة وقد سبقت
احملاضر قصيدة للشاعر ضرغام الربقعاوي ويف
نهاية احملاضرة قدم راعي املكتبة األدبية املختصة
الدكتور والشاعر السيد مهند مجال الدين شهادة
تقديرية اىل األستاذ حممد عنوز جلهوده املتميزة يف
تقديم حماضرته الرائعة .
ويف مجعية اليقضة األدبية كانت هناك حماضرة
حتت عنوان (الشعر الوطين والسياسي عند الشاعر
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(سوق التوابيت )
ارشد رؤوف القسام

مازالت يف طوابري تنتظر دورها مبزيج من التأفف
والضجر رغم الصرب الظاهري الذي يعلو خشباتها
يبدو أن األمور تزداد سو ًء مع التقدم احلضاري
والعلمي وحتى الرتف اإلجتماعي فهذه االجداث ال
تعبأ بها وفضلت الرحيل وباألحرى انها تيقنت بتلك
احلضارة والتطور ماهي اال حمظ زيف بل إدعاء
كاذب مما زرع يف تلك النفوس احمللقة النفور
والرغبة بالعودة اىل بارئها قال تعاىلَ ( :يا َأ َّي ُتهَا
َّ
ْج ِعي إِ َل َر ِّب ِك
الن ْف ُ
س الُْ ْط َم ِئ َّن ُة {الفجر }27/ار ِ
ض َّي ًة {الفجرَ }28/فاد ُ
ْخلِي ِف ِع َبا ِدي
اض َي ًة َّم ْر ِ
َر ِ
{الفجرَ }29/واد ُ
ْخلِي َج َّن ِت {الفجر ،)}30/مدت
يد من تلك الصناديق املقفلة اليت تسمى إصطالحا
(توابيت) حتمل ورقة كتب عليها خبط واضح بني
وبعبارات تدور بقوة يف رأس كل من على األرض
لرتديه متعبا تائها يف بورصة األفكار ال جيرأ على
بيعها أو شراء غريها أو حتى استئجار فكر قادر
على أن يفهم احلقيقة يف الورقة كلمات من نور
يفهمها كل ذي لب حصيف ولكن وهنا تكمن العلة
فمفرداتها رغم صراحتها ووضوحها إال أنها طائرة
ال تستقر يف ذاكرة أو فكر ،تقرأها كل العيون
لكنها تصبح حائرة رغم انسجامها فأنها رسالة توحي
للجميع بأنهم يف وضع سفر ووداع وقلق والسؤال أليس
احلال هكذا قدميا ودائما ؟
الورقة تشري حبروف كلماتها اىل أن حياتكم
بسماتها العصرية اجلديدة أصبحت مقلقة وخميفة
فاإلقتصاد مقلق وخميف واإلجتماع موحش وخميف

والسياسة اليت حتيل كل شيء اىل قشة يف مهب ريح
لتجعل حتى األمان يبدو يف ساحاته مرعب وخميفا
ولكن اىل اهلل ترجع األمور.
لقد باتت األيام يف حياتكم كاآلت مستهلكة تبحث
عن قرار وال قرار!!
لقد تكاثرت حولكم األسالك الشائكة وانتم
تشعرون بوهميتها وحتسون بقوتها لكنها خترتقكم
بصمت فكل وسائلكم أصبحت مستباحة عرب
االنرتنت وجهودكم أمام هواتفكم النقالة خمرتقة
أو خيرتقها ضجيج املتآمرين تنقلكم اىل ماال حيلو
تسميته إبداعا إنه اهلروب هروب حنو اجملهول هروب
حنو الضياع حياتكم تسري بسرعة خاطفة وتسحب
العمر معها بشكل أسرع متجاوزة كل قوانني
الفيزياء فالقوانني أصبحت ال تأثري هلا والكل يتجاوز
على البعض والبعض يتجاوز على الكل وبطريقة ما
ورغم إيقاع احلياة فإن التسلط الدمث الذي خيرتق
الوجود ال مييز بني هذا وذاك وبنشاط دكتاتوري
عنيف يثرثر ليتسلط ويتآمر خببث حتى ال يسمح
للمثابرين بإعتالء القمة والوصول للغاية هيا اجلأوا
اىل سوق التوابيت إعرفوا كم يصل سعر التابوت
الذي يسهل املهمة يف عيشة راضية فالتوابيت أشكال
خمتلفة منها ما جيعل الصراخ داخله يقطع األحشاء
دون ما يسمعه أحد أو يبادر للمساعدة ومنها جبنة
ورياض ولكم أن ختتاروا فالعمر قصري والتابوت
جاهز يف سوق املوت وهنيئا ملن عمل صاحلا واستعد.

من خطبة ألمري املؤمنني (عليه السالم):
َ
الر ُج ُل َوإِ ْن َ
((أ ُّيهَا َّ
كَ
ان َذا
اس إِ َّن ُه َل َي ْس َت ْغ ِن َّ
الن ُ
ال َع ْن ِع َْ
ْدي ِه ْم َو َأ ْل ِس َن ِت ِه ْم
اع ِه ْم َع ْن ُه ِب َأي ِ
ت ِت ِه َو ِد َف ِ
َم ٍ

اس َحي َ
َو ُه ْم َأ ْع َظ ُم َّ
ْط ًة ِم ْن َو َرا ِئ ِه َو َأَلُّ ُه ْم ِل َش َع ِث ِه
الن ِ
َو َأ ْع َط ُف ُه ْم َعلَ ْي ِه ِع ْن َد َنا ِز َل ٍة إِ َذا َن َز َل ْت ِب ِه َو ِل َس ُ
ان
ي َعلُ ُه اللَُّ ِلْل َم ْر ِء ِف َّ
ي َل ُه ِم َن
الص ْد ِق َ ْ
اس َخ ٌْ
ِّ
الن ِ

ي ُه .
ال َي ِر ُث ُه َغ ُْ
الَْ ِ
ْد َل َّن َأ َح ُد ُ
ك ْم َع ِن
ومنهاَ :أ َل َل َيع ِ
ِبهَا ْ َ
اص َة َأ ْن َي ُس َّد َها ِب َّال ِذي
ال َ
ص َ

ْال َق َرا َب ِة َي َرى
يد ُه إِ ْن
َل َي ِز ُ

ص ُه إِ ْن َأ ْهلَ َ
َأ ْم َس َ
ك ُه َو َم ْن َي ْق ِب ْ
ض َي َد ُه
ك ُه َو َل َي ْن ُق ُ
ري ِت ِه َف ِإ َّ َ
نا ُت ْق َب ُ
اح َد ٌة
َع ْن َع ِش َ
ض ِم ْن ُه َع ْن ُه ْم َي ٌد َو ِ

ْد َ
َو ُت ْق َب ُ
اش َي ُت ُه
ك ِث َ
ض ِم ْن ُه ْم َع ْن ُه َأي ٍ
ري ٌة َو َم ْن َتلِ ْن َح ِ
َي ْس َت ِد ْم ِم ْن َق ْو ِم ِه الَْ َو َّد َة)) .
(نهج البالغة )65

أدب الحوار

إن من آداب حسن احلوار هي ُ :حسن التخاطب ،واالبتعاد منها يف التعاون والتآلف.
عن األلفاظ غري املنضبطة (السوقية) ،وعدم استفزاز أو ومن فوائد احلوار :كسب حب وود اآلخرين عرب التواصل
ازدراء الغري ،واحرتام الطرف اآلخر ،إخالص الن ّية ،واإلذعان معهم ،وترويض النفس وكبح مجاحها على قبول النقد
للحق ،والتواضع ،اإلصغاء .وحنن حباجة ماسة للحوار أفراداً واحرتام اآلخرين ووجهات نظرهم ،نقل األفكار وتبادل
وأسراً وجمتمعات ،وحضارات ومؤسسات .ليتفهم ٌ
كل مقصد املعلومات وتنمية القدرة على إعمال الفكر واستخالص
اآلخر ،ولنستمع لوجهات اآلخرين ،بال تشنج ،للوصول اىل النتائج ،الوصول اىل حلول أو أرضية مشرتكة لإلنطالق منها
نتيجة مرضية للطرفني ،أو االستفادة من أمور قد تكون حنو األفضل للطرفني.
خافية علينا ،أو الوصول اىل أرضية مشرتكة ميكن أن نبدأ
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القناعة كنز ال يفنى
ً
جاء يف القصص القدمية ّ
أحد ُمواطنيه ،فقال
ملكا أراد أن يكافئ َ
أن
له« :امتلك من األرض ّ
ً
كل املساحات اليت تستطيع أن تقطعها سريا على
ً
ً
ومهروال جبنون،
مسرعا
قدميك» ،ففرح الرجل وشرع ميشي يف األرض
ً
ً
طويلة فتعبّ ،
ففكر يف العودة إىل امللك كي مينحه مساحة
مسافة
وسار
ّ
غي رأيه ،فقد شعر أنه يستطيع قطع مساف ٍة
األرض اليت قطعها ،ولك ّنه ّ
مسافات طويلةّ ،
وفكر يف العودة إىل
السري ،فسار
أكرب ،وعزم على مواصلة ّ
ٍ
ّ
ً
ّ
مكتفيا باملسافة اليت قطعها ،إل أنه تردّد م ّر ًة أخرى ،وق ّرر أن يواصل
امللك
ً
ّ
ً
السري حتى حيصل على املزيد .ظل ال ّرجل يسري أياما وليالي ،ومل يعد أبدا ،إذ ُيقال
ّ
ّ
ّ
أ ّنه قد ضل طريقه وضاع يف احلياة ،ويقال أنه مات من شدة إنهاكه وتعبه ،ومل ميتلك
ً
ً
السعادة أبداً ،فقد أضاع كنزاً
مثينا ،وهو القناعة؛ فالقناعة
شيئا ،ومل يشعر باإلكتفاء أو ّ
كن ٌز ال يفنى.

حقيبة الطبيب
ً
ً
سكينا! فاعتذر
واقفا خارج الغرفة ،وبعد دقيقتني خرج الطبيب وطلب
دخل الطبيب غرفة الكشف ،وترك الزوج
الزوج بعدم وجودها لديهم! دخل الطبيب الغرفة مر ًة أخرى ،وخرج بعد مرور مخسة دقائق ،وطلب هذه املرة مطرقةً
مع مفك! فذهب الزوج ،وأحضرهما بسرعة ،وكان يف حالة شديدة من اخلوف والذعر! ودخل الطبيب الغرفة مر ًة
ً
قائال :أعتقد أنين أحتاج إىل منشار!
أخرى ،ولك ّنه عاد بعد مرور مخسة دقائق
ً
قائال :هل ميكن أن أنقل مريضي إىل املستشفى إذا كانت حالته خطري ًة إىل هذه الدرجة؟!
فرد الزوج اخلائف
ً
فأجاب الطبيب:كال ..إنين فقط أحاول جاهدا فتح حقيبيت.

إخرت صديقك
اخرت صديقك واصطفيه تفاخرا
إن القرين اىل املقارن ينسب
ودع الكذوب وال يكن لك صاحبا
إن الكذوب لبئس خال يصحب
وذر احلسود وإن تقادم عهده
فاحلقد باق يف الصدور مغيب
واحفظ لسانك واحرتز من لفظه
ويعطب
باللسان
يسلم
فاملرء
وزن الكالم اذا نطقت وال تكن
ثرثارة يف كل ناد خيطب
والسر فاكتمه وال تنطق به
فهو األسري لديك اذ ال ينشب
واحرص على حفظ القلوب من األذى
فرجوعها بعد التنافر يصعب
إن القلوب إذا تنافر ودها
شبه الزجاجة كسرها ال يشعب
واحذر عدوك إذ تراه بامسا
فالليث يبدو نابه اذ يغضب
ال خري يف ود امريء متملق
يتلهب
وقلبه
اللسان
حلو
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ياوطني الحزين..
يا كربياء الشمس
ياوطين
كخبط عشواء ،تدور..
َّ
حد اجلنون..
يف غربة صما ْء
عام من هشيم..
يابيدر اجلوع ،من حيث متتلئ البطون
حلم يذبح وترتفع السجون.
سالوا دما ًء
واستفاضوا أدمعا
ويشب فى القلب األنني
ّ
ولفحة برد من ريح املنون..
أيها الدفئ اجلميل
َ
وختض ُر الغصون
أتنبض بالضياء،
أفتش عن وطن بال ذنوب
وعيد بال شجون
وحصاد من خيوط الشمس
مثقال حسرة..
حيث يشتعل األصيل
أيها الصرب اجلميل
يا دعاء األنبياء ويا ضحك العيون..
والعا ُ
مل املخبو ُء..
يا وطين احلزين.

فائق الشمري

عن أبي جعفر عليه السالم قال :قال رسول اهلل صلى اهلل
عليه وآله( :طوبى لمن أدرك قائم أهل بيتي وهو يأتم به
في غيبته قبل قيامه ويتولى أولياءه ،يعادي أعداءه ،ذلك
من رفقائي وذوي مودتي وأكرم أمتي علي يوم القيامة).
كمال ادلين وتمام انلعمة  -الشيخ الصدوق286 :

