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درج املؤرخون على تسمية أتباع أهل البيت)عليهم السالم( بالشيعة اجلعفرية، ومل تأت هذه التسمية 
من فراغ، وألسباب عديدة، ففي عهد اإلمام جعفر بن حممد الصادق)عليهما السالم( ظهرت حركات 
العصر  نهاية  انتقالية ما بني  السالم( يف فرتة  اإلمام)عليه  دينية ومذاهب اسالمية متعددة، وعاش 
األموي وبدايات العصر العباسي، فكان العباسيون منشغلني بوضع أسس دولتهم اجلديدة و بهذا 
فقد انشغلوا عن مطاردة و مراقبة اإلمام الصادق)عليه السالم(، وقد وجد اإلمام هذا األمر فرصًة 
للدفاع عن تراث وعلوم آبائه الكرام وهي علوم اإلسالم احلنيف فمّرة يدافع عنها و يدحض احلجج 
الواهية اليت حاولت حرف بوصلة اإلمة اإلسالمية عن طريقها الصحيح، ومّرة أخرى كان يدافع 
عن أهم أصول اإلسالم احلنيف وهو التوحيد املبني جتاه احلركات اإلحلادية املنحرفة، وبهذا فقد 
وضع األسس الرصينة والواضحة ملعامل الدين اإلسالمي وكانت نتيجة ذلك ظهور مذهب أهل البيت 
وانتشار علومه ومعامله يف عهد اإلمام الصادق )عليه السالم( فنال املذهب هذه التسمية )اجلعفري( 
نسبة لإلمام جعفر بن حممد الصادق)عليه السالم(، ورب سائل يسال هل أّسس اإلمام الصادق)عليه 
السالم( املذهب يف زمانه؟ كلمة التأسيس تعين بداية الطريق ملذهب ما أو حلزب ما مل تكن له 
تعود إىل أصل اإلسالم احملمدي  البيت  أّن جذور مذهب أهل  أو أسس معينة يف حني جند  جذور 
احلنيف حيث وضع قواعده النيب األكرم )صلى اهلل عليه وآله( ومن ثّم أمري املؤمنني)عليه السالم(، 
وباقي األئمة الكرام، يف حني أن اإلمام الصادق أبرز وأظهر هذه العلوم وأثبت أحقية هذا املذهب 

يف ربوع األمة اإلسالمية.
نعيش هذه األيام ذكرى شهادة هذا اإلمام اهلمام وهذا العلم من أعالم أئمة أهل البيت)سالم اهلل 
عليهم أمجعني(، فالبد من استذكار مواقفه الشريفة يف الدفاع عن حياض اإلسالم والوقوف بكل 
قوة وشجاعة أمام أعداء اإلسالم ومن أراد طمس معامله وحموها لينحرف الناس عن الطريق القويم 
ويعودوا بالبشرية إىل سابق عهدها يف اجلاهلية املقيتة، إذ حتّمل اإلمام الصادق)عليه السالم( كلَّ 
احملن واملصاعب من أجل الدفاع عن احلق و ليبقى هذا النور ساطعًا يعمُّ ضياءه أرجاء املعمورة، ويف 
حياته كل العرب والدروس اليت استقاها علماء األمة األعالم من أجل السري على درب هذا اإلمام اليت 
هي ترمجة لدور مجيع األئمة على خمتلف األشكال واألدوار فمنهم من قاتل وضحى بنفسه الطاهرة 
ومنهم من صرب وتنازل عن حّقه من أجل احلفاظ على أسس هذا الدين، ومنهم من ينتظر أن تهيأ 
له الظروف ويأمر اهلل عزوجل أن يبدأ نهضته العاملية ليؤّسس دولة العدل اإلهلي اليت ستسود العامل 
بأسره لتنتهي حقبة الظلم واالضطهاد اليت تعرضت هلا البشرية يف ظل احلكومات الظاملة واألدعياء 
وأبناء الطلقاء، وما علينا اليوم إال أن نتمسك بعرى الدين الوثيقة اليت وّصانا بالتمسك بها رسول 
اإلنسانية حممد)صلى اهلل عليه وآله(، بعد أن أرسى قواعدها وأكمل مسريته املعطاء أبناءه امليامني 

الربرة)عليهم السالم مجيعًا(. 
فسالم عليك يا سيدي يوم ولدت و يوم استشهدت و يوم ُتبعُث حّيًا. 
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الشيخ  يوسف  املهندس  املقدسة  العلوية  للعتبة  العام  األمني  افتتح 
راضي، خطوطًا إنتاجية جديدة لدعم معمل صناعة موزعات اهلواء 

)الدكتات( اخلاصة مبنظومات التربيد .
حفل  خالل  راضي  الشيخ  يوسف  املهندس  العام  األمني  وحتدث 
مهما  منجزا  يعد  وامليكانيك  التربيد  قسم  إن  قائال:  االفتتاح، 
نقطف مثاره، والسيما بعد أن بدأ العمل يف صناعة الدكتات يدويا 
من قبل شخصني أو ثالثة إىل أن تطور إىل هذا النموذج املوجود 
حاليا وذلك عندما  استطعنا إن نوظف كوادر جديدة واستقطاب 

أيدي عاملة ماهرة .
وأضاف: لقد أنتج هذا إىل دخولنا يف جمال ومعرتك العمل واملساهمة 
ببناء العراق ومستقبله بتقنية وإمكانيات عالية جدا، وهذا طموحنا 
يف العتبة العلوية املقدسة، وَنِعد مجيع العاملني يف العتبة على أنهم 

سيساهمون يف انعاش الصناعة والزراعة يف املستقبل القريب .

املقدسة  العلوية  العتبة  يف  والفنية  اهلندسية  الشؤون  قسم  كوادر  تواصل 
اىل  التابعة  اخلدمية  املشاريع  إحدى  األساسية  املدرسة  أعماهلا يف مشروع 

العتبة العلوية املقدسة.
وقال رئيس جلنة تنفيذ املشروع، املهندس علي عبد احلسني يوسف: بإشراف 
الشيخ  يوسف  املهندس  املقدسة  العلوية  للعتبة  العام  األمني  السيد  ومتابعة 
راضي ورئيس قسم الشؤون اهلندسية والفنية املهندس فاضل خليل، تواصل 
كوادرنا اهلندسية والفنية أعماهلا إلكمال مشروع املدرسة األساسية البالغة 

مساحته 1000 م2، الذي يتكون من أربعة طوابق«.
وأضاف: إن األعمال حاليا يف مرحلة صّب سقف السرداب األول، ووصلت 
بالعمل  الداخلة  املواد  نسبة اإلجناز فيه حبدود 60 %، حيث ختضع مجيع 

للفحص املختربي.
وتابع، : إن املشروع يتكون من أربعة طوابق، باإلضافة إىل سردابني حتت 
مستوى األرض، حيث  إن األعمال يتم تنفيذها مبساندة الشعب التابعة إىل 

قسم الشؤون اهلندسية .
 هذا ووصلت النسب الكلية للمشروع إىل حنو 30 % .

أعلنت شعبة احملركات الكهربائية التابعة لقسم صيانة الكهرباء 
تصب يف  متنوعة  وأعمال  نشاطات خمتلفة  عن  العلوية  العتبة  يف 
خدمة مرقد أمري املؤمنني )عليه السالم ( وزائريه الكرام واملشاريع 

التابعة للعتبة
وقال مسؤول الشعبة عادل جاسم حممد: متثلت األعمال يف صيانة 
مشلت  اليت  والعاطلة   املستهلكة  األجهزة  من  جمموعة  وتأهيل 
غطاسات أحواض املياه الكبرية ، ومراوح جدارية، ومراوح سقفية 
، وحمركات )ثالثية األطوار( و)أحادية( ، ومربدات اهلواء وغريها 

من األجهزة واحملركات الكهربائية.
وعن جهود الكوادر العاملة وطبيعة عملهم، أضاف: » إن الكوادر 
تتمتع مبهارات وخربات اكتسبتها خالل  العاملة  واحِلرفية  الفنية 
العمل املتواصل  وهلا القدرة على صيانة خمتلف أنواع األجهزة أو 

احملركات الكهربائية يف هذا اجملال .
 يشار إىل أن جهودا مضاعفة تبذهلا الكوادر بغية إجناز األعمال 
على أكمل وجه، والسيما تلك املرتبطة بعمل أقسام العتبة املقدسة 

افتتاح خطوط إنتاجية جديدة 
ضمن معمل صناعة موزعات الهواء ملنظومات التربيد

قسم صيانة الكهرباء ينفذ أعماال متنوعة يف أقسام العتبة العلوية املقدسة

الشؤون الهندسية تسارع خطوات العمل يف مشروع » املدرسة األساسية«
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قنرب  جممع  مدرسة  مشروع  على  املشرفة  اهلندسية  الكوادر  أعلنت 
السكين عن وصول نسب اإلجناز يف املشروع إىل 95% واألعمال حاليا 

يف مرحلة اإلنهاءات.
سلمان  داوود  االستشاري  املهندس  املشروع  تنفيذ  جلنة  رئيس  وقال 
أّن  اإلنتهاء، حيث  على  باملدرسة شارفت  األعمال اخلاصة  إن  ديوان: 
نسب اإلجناز بلغت حبدود 95 %، وذلك بفضل تظافر اجلهود املشرتكة 

يف األقسام ذات العالقة .
الشؤون  قسم  إىل  التابعة  الشعب  مبساندة  األعمال  جتري  وأضاف: 
والصب،  والقوالب  واحلدادة،  والديكور،  كالصباغة  اهلندسية، 
اجلهد  عن  فضاًل  الساندة،  الشعب  من  وغريها  والكهرباء  واإلنتاج، 
الذي تقدمه األقسام الساندة األخرى ومنها قسم التربيد و)امليكانيك( 

.)p.v.c(وقسم الورش والنجارة والـ
وتابع إنه: مت إجناز مراحل البناء والطالء باإلمسنت وإكساء األرضيات 
بالكرانيت والسرياميك وصب السقوف واألرضيات وغريها من األعمال 
املدنية بنسبة )100% (، أما باقي املراحل اليت تشمل الصبغ الداخلي 
واخلارجي للجدران فقد أجنز منها ما نسبته ) 35% ( والسقوف الثانوية 
بنسبة )65%( ، والعمل جاٍر مبرحلة اإلنهاءات ومن املؤمل إجناز املشروع 

خالل املدة املقررة.
تتكون من طابقني كل طابق حيتوي على ستة  املدرسة  إن  يذكر 

صفوف فضال عن جناح اإلدارة وقاعة كبرية لالجتماعات وغريها .

التابعة اىل قسم صيانة  تواصل الكوادر الفنية يف شعبة السالمل 
الكهرباء يف العتبة العلوية املقدسة محلتها لصيانة مجيع السالمل 

الكهربائية  خدمة الزائرين.
وقال رئيس الشعبة املهندس زياد يوسف:إن محلة الصيانة تضمنت 
تنظيف السالمل الكهربائية من األتربة الداخلية و تنظيف البوردات 
الكهربائية وتزييت األجزاء املتحركة و صيانة وفحص احلساسات 

اخلاصة حبماية السالمل.
احملركات  وصيانة  فحص  األعمال  تضمنت  كما  وأضاف: 
الكهربائية والناقل اخلاص حبركة السالمل الكهربائية وفحص 
وصيانة  وفحص  سلم كهربائي  لكل  املتحركة  البايات  وصيانة 
املسند احلامل ألهميته يف محاية احلزام الناقل من الضرر، و فحص 
الثابتة  األجزاء  عن  فضال  السري،  الناقل حلركة  احلزام  وصيانة 

املرتبطة فيما بينها.
السالمل  من  عدد  وتنصيب  تركيب  إىل  العلوية  العتبة  وعمدت 
الكهربائية يف عدد من املواقع خدمة للزائرين الكرام وانسيابية 
حركتهم وتأتي محلة الصيانة ضمن املهام الدورية اليت تقوم بها 

كوادر الشعبة.

الطعام  وجبات  بتقديم  املقدسة  العلوية  العتبة  مضيف  قسم  يستمر 
للمصابني واحملجورين يف مناطق احلجر الصحي والكوادر الطبية 
ومفارز الشرطة، مساهمة من العتبة املقدسة يف ظل أزمة كورونا 

وتداعياتها يف حمافظة النجف األشرف .
وحتدث رئيس القسم السيد عيسى اخلرسان قائال:  لدينا برنامج 
خاص لتوزيع وجبات الطعام اليومية اىل الزائرين الوافدين اىل مرقد 
أمري املؤمنني )عليه السالم( ألداء مراسم الزيارة ، فضال عن  مراكز 

احلجر الصحي يف ظل انتشار) فايروس كورونا(.
الوجبات اليت توزع اىل حنو ) 1500( وجبة متنوعة  وأضاف: تصل 
تشمل احملجورين واملصابني ومفارز الشرطة من الذين لديهم ارتباط 

بالعمل الصحي .
الوباء  إصابات  لظهور  األول  اليوم  منذ  العلوية  العتبة  وعملت  هذا 
اىل تصدر املشهد من خالل اختاذ إجراءات وقائية صحية وإعالمية 
ذات  األقسام  السيما  املستجد  الفريوس  مبخاطر  املواطنني  لتثقيف 

العالقة بالتعاون مع صحة النجف األشرف.

مضيف الزائرين يقدم يوميا وجبات الطعام للمحجورين والكوادر الصحية

قسم صيانة الكهرباء ينفذ حملة 
لصيانة الساللم 

مشروع مدرسة مجمع قنرب 
السكني يصل إىل مراحله النهائية
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باشرت الكوادر اهلندسية والفنية يف شعبة الفحص اإللكرتوني 
بتنصيب بوابات فحص إلكرتوني دقيقة تعد األوىل من نوعها يف 

العتبات املقدسة بالعراق خلدمة زائري املرقد العلوي الشريف .
وقال مسؤول شعبة الفحص اإللكرتوني املهندس حسني علي جاسم 
إجراء  هو  الدقيقة  اإللكرتونية  البوابات  تنصيب  من  الغاية  :إن 
قبل  من  املالمسة  أو  بشري  تدخل  دون  للزائر  دقيق  تقين  فحص 

منتسيب حفظ النظام.
العتبات  يف  وضعها  يتم  اليت  األوىل  البوابات  هذه  وتعد  وأضاف: 
الدولية  املطارات  من  العديد  يف  وتستخدم  العراق  داخل  املقدسة 
وفيها  والزائرين،  املنتسبني  بني  املالمسة  عدم  على  للمحافظة 
خدمات تقنية متعددة منها قياس درجة حرارة الزائر وتعداد ملعرفة 

عدد الوافدين اىل زيارة مرقد املوىل أمري املؤمنني )عليه السالم(.
املقدسة قائال: هذه  العتبة  الفحص اإللكرتوني يف  وتابع مسؤول 
األجهزة تعمل وفق نظام الكهرو- مغناطيسي وهي صديقة للبيئة 

وال يوجد فيها اي نشاط إشعاعي.

هذا وستناط مهمة عمل ومتابعة منافذ الفحص من قبل خمتصني 
يف شعبة الفحص اإللكرتوني ومنتسيب قسم حفظ النظام وقسم 

السالمة املهنية يف العتبة املقدسة .

كشفت شعبة الفحص اإللكرتوني التخصصية يف العتبة العلوية 
املقدسة عن خمترب متطور إلنتاج مادة ) الفاركون - أس( املعتمدة 
لدى منظمة الصحة العاملية دعما لإلجراءات الوقائية واالحرتازية 
املتخذة خلدمة الزائرين واملنتسبني ومواطين مدينة النجف األشرف.

وعن طبيعة املخترب واملنتج اجلديد ، حتدث مسؤول الشعبة املهندس 
بلدنا من  بها  اليت مير  للظروف  : نظرا  قائال  حسني علي جاسم 
إنشاء  على  استثنائية  وجبهود  العمل  مت  كورونا،  جائحة  تفشي 
دراسة  بعد  أس(   - )الفاركون  التعفري  مادة  بإنتاج  يعنى  خمترب 
التصنيع  إمكانية  حول  الشعبة  يف  العاملة  لكوادرنا  مستفيضة 

والتجهيز هلذه املادة املستخدمة يف عمليات التعفري .
وأضاف: أظهرت النتائج والفحوص اليت ُأجريت يف قسم الكيمياء 
بكلية العلوم يف جامعة الكوفة على عّينة من املنتج جناح التجربة 
قد  تكون  وبذلك  األصلي،  املنتج  مع  املصنعة  املادة  ومطابقة 

اكتسبت اعتماد منظمة الصحة العاملية.
وتابع مسؤول شعبة الفحص اإللكرتوني قائال : متت املباشرة بإنتاج 
املادة بنوعيها - الباودر والسائل -، حيث وصلت نسبة التجهيز يف 
العتبة العلوية املقدسة ملرحلة االكتفاء الذاتي وسيتم طرح املنتج 

يف األسواق احمللية يف قسم املبيعات التابع للعتبة العلوية املقدسة.

أجنزت كوادر شعبة األملنيوم والـ)PVC( التابعة اىل قسم املنقوشات 
املقدسة عددا من األعمال ملختلف  العلوية  العتبة  الرتاث يف  وإحياء 
أقسام العتبة املقدسة واملواطنني من أبناء حمافظة النجف األشرف.

وقال مسؤول الشعبة حممد جبار: إن األعمال اليت مت تنفيذها اليت 
تندرج ضمن الئحة املهام اليومية لكوادرنا مشلت األبواب والشبابيك 
اهلندسية،  الشؤون  وقسم  اآلليات،  لقسم  املتنوعة  الصيانة  وأعمال 
وقسم مدن الزائرين ، وخمازن املقداد يف طريق الزائرين, وكذلك 
للمواطنني يف خمتلف  واألملنيوم   )PVC(الـ أعمال  من  إجناز مجلة 

أحياء احملافظة من باب االستثمار.
ومنتسيب  املواطنني  قبل  من  واسعا  إقباال  احلرفية  الشعب  وتشهد 
جلودة  نظرا  كوادرها  من  املهرة  أيدي  به  جتود  ما  القتناء  العتبة 

األعمال وحداثة الديكورات اليت تصممها الكوادر الفنية .

تنصيب بوابات فحص إلكرتوني ذات مهام متعددة
 هي األوىل يف العتبات املقدسة

شعبة األملنيوم والـ)PVC( تنجز عددا من األعمال يف أقسام مختلفة 

العتبة العلوية تكشف عن مخترب 
حديث إلنتاج مادة )الفاركون - أس( 

باعتماد منظمة الصحة العاملية
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واصلت شعبة الصوتيات التابعة اىل قسم الصوتيات وصيانة املعدات 
تغطية  املستمرة يف  املقدسة جهودها  العلوية  العتبة  اإللكرتونية يف 

الفعاليات واألنشطة القرآنية داخل العتبة املقدسة.
شعبة  كوادر  قامت  الشبلي:  حامت  حيدر  الشعبة  رئيس  وقال   
بتغطية  الكريم  القرآن  مركز  مع  والتنسيق  بالتعاون  الصوتيات 
باستمرار،  املطهر  العلوي  الصحن  أروقة  داخل  الصوتيات  وتشغيل 
القرآنية  للربامج  املبارك  رمضان  شهر  وأيام  ليالي  يف  باخلصوص 
املختلفة ، املتمثلة باحملفل القرآني الرمضاني واخلتمة القرآنية بعد 
صالة الفجر واخلتمة القرآنية الرمضانية اليت تقام بعد صالة الظهر 

واخلتمة القرآنية اخلاصة بالرباعم واملسابقة القرآنية الوطنية.
املقدسة  العلوية  العتبة  فضائية  مع  التنسيق  مت  الشبلي:  وأضاف 
واإلذاعة لنقل هذه الفعاليات وكانت الفعاليات مقسمة ما بني البث 
املباشر والتسجيلي، وهذا جزء من أعمالنا وان شعبتنا تغطي كافة 
تغطية  إىل  باإلضافة  العتبة   أقسام  مجيع  يف  الصوتية  الفعاليات 
الصوت يف الصحن العلوي الشريف وأروقة احلرم املقدس والباحات 
والبوابات اخلارجية وحميط الصحن من اخلارج ملراسم قراءة القرآن 

الكريم ..

جنحت الكوادر اهلندسية والفنية العاملة يف شعبة البحث والتطوير 
التابعة اىل قسم املراقبة واالتصاالت يف العتبة العلوية املقدسة بتصميم 

وتصنيع ماكنة )CNC( ذات خدمات متطورة.
وقال رئيس القسم املهندس رعد إبراهيم : املاكنة  اجلديدة  أطلق 
عليها اسم ) القسيم  RD-AT3 (، ومت تصميمها وتصنيعها بسواعد 
الكوادر اهلندسية والفنية العاملة يف القسم، ومبدة إجناز حنو أربعة 

أشهر .
وعن مهام املاكنة، أوضح: تعمل املاكنة على  ختريم األسطح ورسم 
النقوشات على مجيع أنواع املعادن و اخلشب وبأشكال متعددة وبدقة 
عالية ومتناهية، وقد مت تصميمها بأحد برامج التصميم اخلاصة يف 

شعبة البحث والتطوير التابعة للقسم .
هذا و متتاز املاكنة اجلديدة باحلجم الكبري املتناسب مع األعمال 
العتبة  يف  املتوفرة  األولية  املواد  من  تصنيعها  بعد  تنفيذها  يتم  اليت 
بعد  القسم  يصنعها  اليت  الثانية  املاكنة  وتعد هذه  املقدسة  العلوية 

تدشني ماكنة )CNC( بالزما تعمل بالذكاء الصناعي.

األشرف  النجف  يف  الدولي  األمحر  الصليب  بعثة  مسؤولة  زارت 
لالطالع  املقدسة  العلوية  العتبة  هلا،  املرافق  والوفد  مويلري  مريام 
من  والزائرين  للمواطنني  املقدمة  والعالجية  الطبية  اخلدمات  على 
قبل املراكز الطبية اليت تديرها العتبة املقدسة يف ظل تفشي وباء 

كورونا .
واستهلت السيدة مويلري زيارتها مبركز الكوثر اخلريي ودار الشفاء 
التابعني إىل قسم السالمة املهنية والصحة والبيئة ، حيث قدم رئيس 
النشاطات  جممل  عن  وافيًا  شرحًا  الغريفي  علي  املهندس  القسم 
املعمول  واإلجراءات  القسم،  يف  املتوفرة  والعالجية  الطبية  والربامج 
بها منذ بدء تسجيل اإلصابات جبائحة كورونا يف حمافظة النجف 

األشرف.
الدولية اخلدمات والدعم  البعثة  اللقاء مع وفد  الغريفي خالل  وبنّي 
للمواطنني  سواء  املقدسة،  العلوية  للعتبة  العامة  األمانة  من  املقدم 
والزائرين واملؤسسات والدوائر الرمسية يف خمتلف اجملاالت، إضافة 
اىل برامج التعفري والتعقيم ، وإنتاج مواد التعقيم والتطهري لدعم مجيع 

اإلجراءات االحرتازية املنفذة للوقاية من الفريوس.

الطبية  واملساعدات  باخلدمات  مويلري  السيدة  أشادت  ذلك  إىل 
أن  اىل  مشرية  العتبة،  بها  تقوم  اليت  السالمة  وإجراءات  والعالجية 
بالتأكيد يف احلد من تفشي  تلك اإلجراءات والربامج قد ساعدت 
الكبري  إعجابها  مؤكدة  األشرف،  النجف  حمافظة  يف  الفريوس 
الطبية  للمراكز  بناء طبية رصينة  واندهاشها ملا وجدته من عملية 

والعالجية املتوفرة يف العتبة العلوية املقدسة.

بعثة الصليب األحمر الدولي تطلع على 
الخدمات الطبية املقدمة من العتبة العلوية

قسم املراقبة واالتصاالت ينجح يف تصنيع 
ماكنة )CNC( ذات خدمات متطورة

قسم الصوتيات جهود متواصلة لتغطية 
الفعاليات القرآنية والدينية 
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ُأزيح الستار صباح يوم مجيل عن )جنة األطفال( املشروع الذي يعنى ببناء شخصية الطفل وتنمية معارفه 
الثقافية والفكرية وميثل بذرة مثمرة مهمة لقسم اإلعالم يف العتبة العلوية املقدسة .

نائبه  راضي حبضور  الشيخ  يوسف  املهندس  املقدسة  العلوية  للعتبة  العام  األمني  االفتتاح  وقّص شريط 
األستاذ رضوان صاحب رضا، وأعضاء جملس اإلدارة األستاذ طالب الليباوي، والسيد أمحد الطالقاني، 
مقرر جملس  العام  األمني  يرافقهم سكرتري  الشمري،  فائق  واألستاذ  إبراهيم،  خليل  فاضل  واملهندس 
اإلدارة السيد مرتضى احللو، ومجع كبري من رؤساء األقسام ومنتسيب ومنتسبات العتبة العلوية املقدسة 

واملهتمني بشؤون الطفل .

ايمانًا منها ببناء شخصية الطفل وتنمية مواهبه

العتبة العلوية املقدسة تفتتح  مشروع )جنة األطفال( التعلــيمي األول من نوعه يف العراق
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وبهذه املناسبة قال األمني العام املهندس يوسف الشيخ 
راضي :افتتحنا اليوم بذرة ضمن مشروع كبري نأمل أن 
نوفق فيه وأن تتوفر الظروف وتتهيأ املستلزمات إلجنازه 

أال وهو )مركز احملسن( األساسي الذي نطمح إليه .
وأضاف: تتميز )جنة األطفال( يف موقعها فهو يف طريق 
الزائرين ، حيث أن أكثر من 80 % منهم ميرون من هذا 
املكان الذي سيكون مقرا ترفيهيا وتعليميا لألطفال 
إىل حني عودة ذويهم من أداء مراسم الزيارة عند مرقد 
أمري املؤمنني)عليه السالم( وسيجدون أطفاهلم يف صورة 
وسائل  من  وجدوه  ما  نفوسهم  انطبعت يف  قد  جديدة 

ترفيهية وتعليمية يف )جنة األطفال(.
 األول يف العراق ويضم مكتبة ومسرحًا وسينما

من جانبه حتدث عضو جملس اإلدارة رئيس قسم اإلعالم 
األستاذ فائق الشمري : ُيعد مشروع )جنة األطفال(األول 
من نوعه على مستوى العراق مبا خيص الطفل وثقافته 
وتنمية معارفه، ملا حيتوي على أقسام أهمها )مكتبة 
بأدب  متخصص  كتاب   )1200( تضم  واليت  الطفل( 
شهد  الذي  الطفل(  )مسرح  وكذلك  الطفل،  وثقافة 

عرض أكثر من مسرحية .
وأضاف : هناك )سينما الطفل( وهي سينما متخصصة 
باألفالم التعليمية والتوجيهية حتاكي إدراكات الطفل 
بهدف تنشئة جيٍل واعٍد قادرعلى حتمل املسؤوليات ، 

وبناء جمتمع متكامل نطمح إليه مجيعا .
متحف مصغر وألعاب فكرية وحركية جتذب األطفال

إىل ذلك قال حيدر الكعيب من مركز احملسن لثقافة 
بني  متتزج  براجما  األطفال(  )جنة  تتضمن   : األطفال 
الرتفيه والتعليم، فهناك جناح ) متحف مصغر( حياكي 
العامرة  الطفل(  )مكتبة  لـ  وجناح  الغدير،  واقعة 
جناح  اىل  إضافة  القراءة،  لتشجيع  ثقافية  بإصدارات 
األطفال،  واحلركية حيبها  الفكرية  باأللعاب  خاص 
الطفل  مواهب  لتنمية  خاص  مرسم  جناح  وكذلك 
بالرسم، وهناك مرسم خاص برياض األطفال، فضال 

عن جناح العروض املسرحية والدمى.
وتابع : إن )جنة األطفال( الواقعة يف طريق احلولي قرب 
السلم الكهربائي خطوة أوىل ضمن خطوات مستقبلية 
)املتحف  الكبري  املشروع  منها  احملسن  ملركز  مهمة 
العلوي( الذي يعد األول على مستوى العتبات يف العراق 

واملزمع إقامته قرب جمسرات ثورة العشرين . 
قنرب  لــ)فضائية  حاليا  التخطيط  جيري  أنه  يذكر 
ثقافة  تنمية  ذاته اهلادف إىل  املشروع  لألطفال( ضمن 

الطفل وتطوير مواهبه .

العتبة العلوية املقدسة تفتتح  مشروع )جنة األطفال( التعلــيمي األول من نوعه يف العراق
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إعداد:
عبد احلسن الشافعي

محود الصراف
رياض جميد علي

أمري املؤمنني علي بن أبي طالب )عليه السالم( 
وحق التعبري عن الرأي 

الوالية نـجاة من إشراك الشيطان 

أسد اهلل ورسوله

الحمزة بن عبد املطلب



أمري املؤمنني علي بن أبي طالب )عليه السالم( 

وحق التعبري عن الرأي 
رياض أمحد حممد تركي

اإلنسان لُه حق إبداء رأيِه يف مجيع األمور املتعلقة بِه أو باآلخرين، يف نقد السلطة أو بعض مفاصلها، من خالل 
الوسائل املختلفة، إما بشكل مباشر أو من خالل التظاهر، أو الكتابة، حتى أننا الحظنا أنَّ أمري املؤمنني )عليه 
السالم( حثَّ الناس على ذلك ملمارسة هذا احلق بقوله: ))فال تكّفوا عن مقالة احلق، أو مشورة بعدل، فإني لست 
يف نفسي بفوق أْن أخطئ، وال آمن ذلك من فعلي، إاّل أْن يكفي اهلل من نفسي، وما هو أملك بِه مين، فإّنا أنا 

وأنتم عبيد مملوكون لرّب ال رّب غريه، ميلك منا ما ال نلك من أنفسنا((
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وقال يف ذلك: )إني ما أكرهُت أحدًا على البيعة(
)اإلمامة والسياسة:95/1(، وحينما بويع باخلالفة 
منهم  بيعتِه مجاعة  عن  امتنع  عثمان،  مقتل  بعد 
وحسان  عمر  بن  اهلل  وعبد  وقاص  أبي  بن  سعد 
بن ثابت وزيد بن ثابت وحممد بن مسلمة، فقال 
أصحابه ألحدهم: هات لنا محيل )كفيل(، قال 

اإلمام: اتركوه أنا محيله. 
أمري  يعتمدها  اليت كان  اللغة  هي  احلوار  ولغة 
املؤمنني )عليه السالم(، فلم يغضب يومًا ِمن أي 
شخص يواجهُه بأّيِة كلمٍة أو مقالٍة شديدة، بل 
كان يناظرُه وحياورُه إلقناعِه باحلق بال عنٍف أو 
تعّنف، وال يسمح ألصحابِه بزجرِه أو دفعِه عنُه، 
فقال:  خطب  السالم(  اإلمام)عليه  أنَّ  روي  فقد 
إاّل  العرش  دون  أسئل عن شيء  فإني ال  )سلوني 
أو  مّدٍع،  جاهل  إاّل  بعدي  يقوهلا  ال  فيه،  أجبت 
)أيها  لُه:  وقال  يهودي  رجل  فقام  مفرت(.  كّذاب 
املدعي ما ال يعلم، واملقّلد ما ال يفهم، أنا السائل 
فنهرهم  بِه،  وهموا  أصحابه  إليه  فوثب  فأجب( 
تعجلوه  وال  دعوه  قائاًل:  السالم(  )عليه  علي 
فالطيش ال يقوم بِه حجج اهلل، وال بِه تظهر براهني 
اهلل، وقال له: )سل بكل لسانَك وما يف جواحنك 
فإني أجيبك(. فسألُه الرجل عن مسائل فأجابه، 
فأطرق برأسِه هنيئة، ثم قال: ))أشهد أْن ال إله إاّل 
اهلل، وأنَّ حممدًا رسول اهلل((. وجاء يومًا احلريث 
املؤمنني  ألمري  عدوًا  وكان  السلمي،  راشد  بن 
أمرك،  أطعت  ))واهلل ال  لُه:  فقال  السالم(  )عليه 
وال صّليت خلفك((، فلم يغضب منُه ومل يعاقبه، 
بل دعاُه اىل املناظرة، فأعطاُه وعدًا أْن يعود إليه 

غدًا، وذهب ومل يعد. 
ورفض قوم اخلروج معُه للحرب وهم من أتباع عبد 
اهلل بن مسعود، فقال قائلهم: )يا أمري املؤمنني إّنا 
ونعسكر  عسكركم.  ننزل  وال  معكم  خنرج 
أهل  وأمر  أمركم،  يف  ننظر  حتى  حده،  على 
بدا  أو  له،  حيل  ال  ما  أراد  رأيناه  فمن  الشام، 
منُه بغٌي كنا عليه(. فتبّسم اإلمام قائاًل: )مرحبًا 

وأهاًل(.

أنَّ  من  بالرغم  النص  هذا  خالل  من  واملالحظ 
اإلمام ال خيطئ؛ ألّنُه معصوم، إاّل أّنُه دعا الناس 
باب  ومن  حرّية،  بكل  رأيهم  عن  التعبري  اىل 
احلّث عليه؛ ألنَّ من نتائج عدم التصريح بالرأي، 
على  والنقمة  والبغضاء  احلقد  يوّلد  أْن  وكتمه، 
الوضع القائم، فإذا ما صّرح بِه فقد يكون غري 
صائب فيواجه بوسائل اإلقناع باحلجج والرباهني، 
على  ذلك  فيساعد  صائبًا  يكون  أْن  وميكن 
وتشخيص  الثغرات  كشف  يف  الناس  مساهمة 
ورفع  األمور  استقامة  اىل  يؤدي  مّما  األخطاء 

احليف الذي حلق بهم.
يتوهم  ال  حتى  واألوهام،  الظنون  يدفع  ولكي 
)وال  قال:  نقدهم،  من  يستثقل  قد  بأّنُه  البعض 
التماس  وال  لي،  قيل  استثقااًل يف حقٍّ  بي  تظّنوا 
إعظام لنفسي، فإّنُه من استثقل احلقَّ أْن ُيقال لُه، 
أو العدل أْن ُيعرض عليه، كان العمل بهما أثقل 

عليه()نهج البالغة: 301/3( . 
ومن هذا املنطلق فإنَّ أمري املؤمنني )عليه السالم( 
مشروعة  الرأي  عن  التعبري  وسائل  أّن  يبنّي 
للمواطن، بل دعاه إىل التعبري عنُه أمام احلاكم، 
وعلى األخري أْن يتقّبل النقد والنصيحة واملشورة، 
ألنَّ من حق احملكوم على احلاكم إبداء الرأي 
نصحًا  ذلك  يف  ألنَّ  ترّدد؛  أو  وجل  أو  خوف  بال 

ومشورًا وطلبًا الستقامة األمور وإحقاق احلق. 
من  كانت  بِه،  واجلهر  الرأي  إبداء  حرية  ولعلَّ 
األمور اهلامة اليت كان يوصي الناس بها، ويعّدها 
والتزلف  التصّنع  من  مواطن، حمذرًا  لكل  حقًا 
أمام احلاكم، بل يدعو إىل مواجهتِه وطرح الرأي 
عليه، بال وجل وحتفظ؛ ألنَّ ذلك حقٌ  ُيفرض على 
احلاكم أْن يستجيب له وال يستثقل منه، وواجٌب 
على الرعية أْن ينبهوه إىل اخلطأ، لتستقيم شؤون 
األمة، فقال: فال تكلموني مبا تكلم بِه اجلبابرة، 
وال تتحفظوا مين مبا يتحفظ بِه عند أهل البادرة 
)أهل الغضب(، وال ختالطوني باملصانعة )اجملاملة( 
فإنَّ  املنطلق  هذا  ومن   ،)301/3 البالغة:  )نهج 
للمعارضة حّق اجلهر برأيها دون تأثري عليها بأيِة 
وسيلٍة كانت، ما دامت سّلمية، ويتضح هذا من 
خالل معارضة اخلوارج لُه، ويتضح ذلك من خالل 
خطبة لُه يف الكوفة، فقام إليه رجل من اخلوارج 
)عليه  اإلمام  فسكت  هلل(  إاّل  حكَم  )ال  فقال: 
السالم( ومل يستمر يف خطبتِه، ثم قام آخر وآخر، 
فلما أكثروا عليه قال: )كلمة حق ُيراد بها باطل، 
لكم عندنا ثالث خصال: ال مننعكم من مساجد 
اهلل أْن تصلوا فيها، وال مننعكم الفيء ما كانت 
حتى  حبرب  نبدأكم  وال  أيدينا،  مع  أيديكم 
تبدأونا بِه( )املهذب: 322/1(. ومل حيدثنا التاريخ 
عن إجبار اإلمام ألحٍد على بيعتِه، يف الوقت الذي 
باألموال،  وُتشرتى  بالسيوف  تؤخذ  البيعة  كانت 

يبنّي االمام عليه السالم أّن 
الرأي  عن  التعبري  وسائل 
بل  للمواطن،  مشروعة 
أمام  عنُه  التعبري  إىل  دعاه 
أْن  األخري  وعلى  احلاكم، 
والنصيحة  النقد  يتقّبل 

واملشورة..

اليت  اللغة  هي  احلوار  لغة 
كان يعتمدها أمري املؤمنني 
)عليه السالم(، فلم يغضب 
يومًا ِمن أي شخص يواجهُه 
مقالٍة  أو  كلمٍة  بأّيِة 
يناظرُه  كان  بل  شديدة، 
وحياورُه إلقناعِه باحلق بال 

عنٍف
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للفرد املسلم من الشراكة الشيطانية يف املال والولد،إن 
هذا ألمر عظيم !!!، قال أمري املؤمنني - نص الوصية، 
يِف  ْيَطاُن  َالشَّ َوْسَوَس  ِإَذا  ُكَمْيُل  )َيا   :- البحث  مضمون 
ْيَطاِن َاْلَغِويِّ َو َأُعوُذ  َصْدِرَك َفُقْل َأُعوُذ ِباهللَِّ َاْلَقِويِّ ِمَن َالشَّ
َر َو ُقِضَي َو َأُعوُذ ِبِإَلِه َالنَّاِس  ٍد َالرَِّضيِّ ِمْن َشرِّ َما ُقدِّ مِبَُحمَّ
ِعنَي َو َسلِّْم ُتْكَفى َمُئوَنَة ِإْبِليَس  نَِّة َو َالنَّاِس َأمْجَ ِمْن َشرِّ َاجْلِ

َياِطنِي َمَعُه َو َلْو َأنَُّهْم ُكلَُّهْم َأَباِلَسٌة ِمْثُلُه . َو َالشَّ
َيا ُكَمْيُل ِإنَّ هَلُْم ُخَدعًا َو َشَقاِشَق َو َزَخاِرَف َو َوَساِوَس َو 
اَعِة َو َاملَْعِصَيِة  َمْنِزَلِتِه يِف َالطَّ ُخَياَلَء َعَلى ُكلِّ َأَحٍد َقْدَر 
َعُدوَّ  اَل  ُكَمْيُل  َيا  ِباْلَغَلَبِة  َعَلْيِه  َيْسَتْوُلوَن  َذِلَك  َفِبَحَسِب 
َأْعَدى ِمْنُهْم َو اَل َضارَّ َأَضرُّ ِبَك ِمْنُهْم ُأْمِنيَُّتُهْم َأْن َتُكوَن 
ُ َعْنُهْم ِبَشَرِرِه  َمَعُهْم َغدًا ِإَذا ِاْجَتثُّوا يِف َاْلَعَذاِب َاأْلَِليِم اَل ُيَفرتَّ
ُر َعْنُهْم خٰاِلِديَن ِفيهٰا َأَبدًا - َيا ُكَمْيُل َسَخُط َاهللَِّ  َو اَل ُيَقصَّ
يِع  ِه َو َنِبيِِّه َو مَجِ رَتِْز ِمْنُهْم ِبامْسِ يٌط مِبَْن مَلْ حَيْ َتَعاىَل حُمِ
َعَزاِئِمِه َو َعْوِذِه َجلَّ َو َعزَّ َو َصلَّى َاهللَُّ َعَلى َنِبيِِّه َو آِلِه َو 
ْبُهْم  َدُعوَنَك ِبَأْنُفِسِهْم َفِإَذا مَلْ جُتِ َسلََّم - َيا ُكَمْيُل ِإنَُّهْم خَيْ
َمَكُروا ِبَك َو ِبَنْفِسَك ِبَتْحِسيِنِهْم ِإَلْيَك َشَهَواِتَك َو ِإْعَطاِئَك 
َو  َيْنَهْوَنَك  َو  ُيْنُسوَنَك  َو  َلَك  ُيَسوُِّلوَن  َو  ِإَراَدَتَك  َو  َأَماِنيََّك 
َتْرُجَوُه  َحتَّى  َجلَّ  َو  َعزَّ  ِباهللَِّ  َظنََّك  ُنوَن  حُيَسِّ َو  َيْأُمُروَنَك 
َيا ُكَمْيُل  َلَظى -  َاْلَعاِصي  َجَزاُء  َو  َفَتْعِصَيُه  ِبَذِلَك  َفَتْغرَتَّ 
ْيطٰاُن َسوََّل هَلُْم َو َأْملىٰ  ِاْحَفْظ َقْوَل َاهللَِّ َعزَّ َو َجلَّ - َالشَّ
ُكَمْيُل  َيا   - َتَعاىَل  َاهللَُّ  َاملُْمِلي  َو  ْيَطاُن  َالشَّ َاملَُسوُِّل  َو  هَلُْم 
ُاْذُكْر َقْوَل َاهللَِّ َتَعاىَل إِلِْبِليَس َلَعَنُه َاهللَُّ - َو َأْجِلْب َعَلْيِهْم 
ْيِلَك َو َرِجِلَك َو شٰاِرْكُهْم يِف َاأْلَْموٰاِل َو َاأْلَْوالِٰد َو ِعْدُهْم  ِبَ
اُن ِإاّلٰ ُغُرورًا - َيا ُكَمْيُل ِإنَّ ِإْبِليَس اَل  ْيطٰ َو مٰا َيِعُدُهُم َالشَّ
َا َيِعُد َعْن َربِِّه ِلَيْحِمَلُهْم َعَلى َمْعِصَيِتِه  َيِعُد َعْن َنْفِسِه َو ِإمنَّ
ٍد َصلَّى اهللَُّ َعَلْيِه  مَّ َفُيَورَِّطُهْم، َيا ُكَمْيُل ِإَذاَعُة ِسرِّ آِل حُمَ
َتِمُل َأَحدًا َعَلْيَها - َيا  َو آِلِه اَل َيْقَبُل َاهللَُّ َتَعاىَل ِمْنَها َو اَل حَيْ
ُكَمْيُل َو َما َقاُلوُه َلَك ُمْطَلقًا َفاَل ُتْعِلْمُه ِإالَّ ُمْؤِمنًا ُمَوفَّقًا 

ٍة - اَل َحْوَل َو اَل ُقوََّة ِإالَّ ِباهللَِّ  َيا ُكَمْيُل ُقْل ِعْنَد ُكلِّ ِشدَّ
هلِلَِّ  ْمُد  َاحْلَ ِنْعَمٍة  ُكلِّ  ِعْنَد  ُقْل  َو  ُتْكَفَها  َاْلَعِظيِم  َاْلَعِليِّ 
ْع  ُتَزْد ِمْنَها َو ِإَذا َأْبَطَأِت َاأْلَْرَزاُق َعَلْيَك َفاْسَتْغِفِر َاهللََّ ُيَوسِّ
يِف  َيْشَرَكَك  َأْن  ِمْن  ِبَواَلَيِتَنا  ُاْنُج  َيا ُكَمْيُل  ِفيَها،  َعَلْيَك 
َماِلَك َو ُوْلِدَك َيا ُكَمْيُل ِإنَُّه ُمْسَتَقرٌّ َو ُمْسَتْوَدٌع َو ِاْحَذْر َأْن 
َا َتْسَتِحقُّ َأْن َتُكوَن  َتُكوَن ِمَن َاملُْسَتْوَدِعنَي - َيا ُكَمْيُل ِإمنَّ
ِرُجَك ِإىَل  َاْلَواِضَحَة َالَّيِت اَل خُتْ َة  ادَّ َلِزْمَت َاجْلَ ِإَذا  ُمْسَتَقّرًا 
َمْنَهِج  ((. )حبار األنوار 272/74،  َعْن  ُتِزيُلَك  اَل  َو  ِعَوٍج 

الوالية سر عظيم، ال ُيْعَلم مبا له من االمتيازات، والشرف، 
تعاىل،  اهلل  إال  ودنياه  دينه  يف  املسلم  اإلنسان  ينفع  وما 

ونبيه، وأهل بيته )صلوات اهلل عليهم(.
أبي  بن  لعلي  الوالية  أن  يعرفون  ورسوله  اهلل  واملطيعون 
)عليها  الزهراء  ذرية  من  وأبنائه  املؤمنني  أمري  طالب، 
اإلعالن  إىل  نبيه  ودعا  تعاىل هلم،  اهلل  أوجبها  السالم(، 
عنها وصاحبها الشرعي، قال تعاىل: )َيا َأيَُّها الرَُّسوُل َبلِّْغ 
َما ُأْنِزَل ِإَلْيَك ِمْن َربَِّك َوِإْن مَلْ َتْفَعْل َفَما َبلَّْغَت ِرَساَلَتُه َواهلل 
اْلَكاِفِريَن(  اْلَقْوَم  َيْهِدي  اَل  اهلل  ِإنَّ  النَّاِس  ِمَن  َيْعِصُمَك 

سورة املائدة )67( ؛ 
ومضمون التبليغ يف هذه اآلية خمتلف فيه بني املسلمني، 
فهو إما أن يكون يف الرسالة السماوية حالهلا وحرامها، 
أمريا  السالم(  )عليه  طالب  أبي  بن  علي  تنصيب  يف  أو 
وآله(:  عليه  اهلل  )صلى  الرسول  فيه  قال  إذ  للمؤمنني، 
وهذه   .)) مواله  ]علي[  فعلي  ]فهذا[  مواله  كنت  ))من 
والرباء  69هـ(،  أو  )ت68  عباس  ابن  عن  نقلت  الرواية 
)ت74هـ(،  اخلدري  سعيد  وأبي  )ت72هـ(،  عازب  بن 
ونقلت  )ت114هـ(،  السالم(  )عليه  الباقر  واإلمام 
يف  البيان  )ينظر: جممع  هريرة.  أبي  عن  ضعيف  بسند 
النيسابوري  وتفسري   ،223-222/4-3 القرآن  تفسري 
وتفسري  السيوطي 19،117/3،  وتفسري   ،188/616،3/2
أمري  يف  اهلل  رسول  وحديث   .)  96،384،385/6 املنار 
املؤمنني مثبت يف كتب احلديث )على سبيل املثال مسند 
أمحد 322/39، 419/46، 81،115/47، وسنن النسائي 

 .)45،108،130،131،134/5
)عليهم  البيت  أهل  عن  جاء  ما  حبسب  لدينا  والراجح 
اآلية  هذه  أن  غريهم  عن  األخرى  والروايات  السالم(، 
خمصوصة باإلمام علي )عليه السالم( يف تنصيب السماء 
له أمريا للمؤمنني ووليا عليهم بعد رحيل رسول اهلل إىل 
توثيق  على  مستفيضة  بصورة  وللوقوف  األعلى،  الرفيق 
للعالمة  الغدير  موسوعة  تراجع  احلادثة  بهذه  يتصل  ما 

األميين )رمحه اهلل(. 
)عليه  وصيته  يف  جاء  ما  العظيمة  الوالية  أسرار  ومن 
من  فيها  ما  ففيها  زياد،  بن  كميل  لصاحبه  السالم( 
به  املنشغلة  العقول،  فيه  احملرية  للنظر،  الالفت  األمر 
القلوب، املثري يف عقل اإلنسان املتفتح، والنفس املطمئنة 
أن يعي شيئا مل يعرفه من قبل، أال وهو إن الوالية منجاة 

الوالية نـجاة من إشراك الشيطان 
مورد من موارد وصية أمري املؤمنني )عليه السالم(  
لصاحبه كميل بن زياد النخعي )رضوان اهلل عليه(

حسن عبد اجمليد الشاعر
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وحقيقة ما يتصل بأهل البيت )عليهم السالم( حباجة إىل 
اإلميان بالغيب، وثم شيء ذكره أمري املؤمنني يف وصيته 
خيتص بآل حممد، وهو أن هلم أسرارا، وهذه األسرار ال 
يتحملها إال من يؤمن بهم، ويوصي كميال بأال يطلع عليها 
عند  العظيمة  مبنزلتهم  تتصل  األسرار  وهذه  املنافقني، 
اهلل، وأنهم باب اهلل الذي منه يؤتى، وأنه تعاىل أعطاهم 
من  حاول  األسرار  وهذه  العاملني،  من  أحدا  يعط  ما مل 
خاصتهم  إخبار  البيت  أهل  وحاول  إخفاءها،  يواهلم  مل 
بها، فلم تصل إلينا بسند متصل،؟ وإمنا ورد قسم منها 
متأخرا، واملثال على ذلك حديث الكساء املأثور، الذي 
بيننا، فهو ال يتصل بسند، واول من ذكره  يتلى يف ما 
الشيخ عبد اهلل البحراني، وقيل أخذه عن كتاب العوامل 
)للمتحدث حبث كتبه يف سند حديث الكساء وقدمه 
ملؤمتر الزهراء الذي أقامته كلية الفقه جامعة الكوفة، 
األلكرتونية(.  املواقع  بعض  املوضوع على  أثري هذا  وقد 
ومثل حديث الكساء ما ورد يف وصية اإلمام علي بن أبي 
طالب لكميل بن زياد، يف قوله: ))يا كميل أنج بواليتنا 
فوالية  وولدك((،  مالك  يف  الشيطان  يشركك  أن  من 
عليهم(  اهلل  )صلوات  البيت  أهل  والية  أو  املؤمنني  أمري 
تكون  وهما: كيف  هنا،  سؤاالن  ويثار  للمؤمن،  جناة 
النجاة باإلميان بهم قلبا ولسانا، أو قلبا ولسانا وعمال ؟ 
وهل التولي عن أهل البيت يهب الشيطان قدرة الولوج يف 
أجسامنا، والتلعب بنا كيف يشاء حبيث إنه يشركنا يف 

املال والولد ؟ 
)عليهم  البيت  أهل  والية  بأن  األول  السؤال  عن  جياب 
السالم( ال تكون إال باجتماع اجلوارح والعمل، فقد يؤمن 
شخص ما بواليتهم لسانا وقلبا من دون العمل، فال يكون 
البيت يصرحون بذلك يف مواطن  مواليا هلم حقا، واهل 

كثرية.
عليه  اهلل  )صلى  الرسول  بأن  الثاني  السؤال  عن  وجياب 
الشيطان  ))إن  األنصار:  من  رجلني  حق  يف  قال  وآله(، 
الدم، وإني خشيت أن يقذف  جيري من اإلنسان جمرى 
يف قلوبكما شرا (( )اإلبانة الكربى البن بطة 497/3، 
ومسند عبد بن محيد 188/4، ومسند الشهابي القضاعي 
29/4، 30، وذكره العالمة اجمللسي 249/68 مما أثر 
عن العامة(، يظهر منه مدى قدرة الشيطان على الغواية، 
ومتكنه من اإلنسان العاصي هلل تعاىل، ومن غري البعيد أن 
الوالية هلا أثر حممود يف اإلنسان حبيث متكنه من حمق 
الشيطان وحتطيم مصائده إذا كان ممسكا بها، وغري 
وجنوده.  الشيطان  فيغلبه  يكن كذلك  مل  إذا  حممود 
ويكفي جبريان الشيطان يف دمائنا امتداده لسائر أجهزة 
اإلنسان  فيجعل  حيب  ما  حبسب  عمله  فيؤدي  اجلسم 
يأكل املال احلرام، ويكون ولده من غري صلبه - أعاذنا 
اهلل وإياكم -  حبسبان هذا األمر اخلطري، وددت عرض 
للقلب، واالهتمام  للنظر، والشاغل  هذا املوضوع الالفت 
والعرتة  املؤمنني  أمري  مواالة  فيجب  كله،  االهتمام  به 

الطاهرة فبهم ننجو من هذا اخلطر العظيم.           

البالغة،  نهج  مستدرك  يف  السعادة  نهج  وينظر   ،415
الشيخ حممد باقر احملمودي 207/9(. 

وثم شيء آخر يلمح من كالم أمري املؤمنني )عليه السالم(، 
أال وهو اإلشارة إىل آل حممد، وأنهم داخلون يف الوالية 
بداللة ضمري مجاعة املتكلمني )نا(، املتصل بـ )واليتنا(، 
هَلُْم  َاْلَوْيُل  ُكَمْيُل  ))َيا  قال:  نفسها،  الوصية  املؤكد يف 
َفَسْوَف َيْلَقْوَن َغّيًا َيا ُكَمْيُل َلْسُت َو َاهللَِّ ُمَتَملِّقًا َحتَّى ُأَطاَع 
َو اَل ممنا َحتَّى ُأْعَصى)2( وال مهانا لطعام األعراب حتى 
أنتحل إمرة املؤمنني أو أدعي بها، يا كميل حنن الثقل 
الثقل األكرب، وقد أمسعهم رسول اهلل  والقرآن  األصغر 
)صلى اهلل عليه وآله(، وقد مجعهم فنادى الصالة جامعة 
فلم  وكذا،  وقت كذا  سبعة  وأيام  وكذا،  يوم كذا 
يتخلف أحد فصعد املنرب فحمد اهلل وأثنى عليه ثم قال: 
ربي عز وجل وال خمرب عن  إني مؤد عن  الناس  معاشر 
نفسي فمن صدقين فقد صدق اهلل، ومن صدق اهلل أثابه 
اجلنان، ومن كذبين كذب اهلل عز وجل، وكذب اهلل 
ورأسي  دونه  فأقامين  ناداني فصعدت  ثم  النريان  أعقبه 
إىل صدره واحلسن واحلسني عن ميينه و مشاله، ثم قال: 
ربي  أنه  وجل  عز  اهلل  عن  أمرني جربئيل  الناس  معاشر 
الثقل األكرب، وأن  القرآن هو  أن  أن أعلمكم  وربكم 
وصيي هذا وابناي من خلفهم من أصالبهم حامال وصاياي 
األصغر  للثقل  األكرب  الثقل  يشهد  األصغر،  الثقل  هم 
منهما  واحد  كل  األكرب  للثقل  األصغر  الثقل  ويشهد 
مالزم لصاحبه غري مفارق له حتى يردا إىل اهلل فيحكم 
فعالم  فإذا كنا كذلك  يا كميل  العباد.  وبني  بينهما 
يتقدمنا من تقدم وتأخر عنا من تأخر ؟. يا كميل قد 
أبلغهم رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله رسالة ربه ونصح هلم، 

ولكن ال حيبون الناصحني (( )حبار األنوار 275/74(. 
)َواْسَتْفِزْز  تعاىل:  قوله  إىل  يشري  السالم(  )عليه  اإلمام 
ْيِلَك َوَرِجِلَك  َمِن اْسَتَطْعَت ِمْنُهْم ِبَصْوِتَك َوَأْجِلْب َعَلْيِهْم ِبَ
ْيَطاُن  َوَشاِرْكُهْم يِف اأْلَْمَواِل َواأْلَْواَلِد َوِعْدُهْم َوَما َيِعُدُهُم الشَّ
ِإالَّ ُغُروًرا( اإلسراء )64( ؛ ويظهر مبراجعة تفسري هذه اآلية 
األموال  املشاركة يف  اآلتي:  التفسري،  أمهات كتب  يف 
َبا، أو ختصيص  ِإْنَفاِق األموال يف معصية اهلل تعاىل كالرِّ
جزء منها للشيطان، واألوالد أوالد الزنا، أوما َقَتُلوُه َسَفهًا 
ِبَغرْيِ علم، أو تسميتهم عبد احلارث، وعبد مشس، أو هو 
يشمل كل ما أطيع فيه الشيطان، وعصي فيه اهلل تعاىل. 
)ينظر على سبيل التمثيل تفسري البيان للشيخ الطوسي، 
الغيب للرازي،  البيان للشيخ الطربسي، ومفاتيح  وجممع 

وتفسري ابن كثري، والدر املنثور للسيوطي (.
ويظهر من كالم أهل البيت )عليهم السالم( أن الشيطان 
الرجيم حيمل الناس )على والية األئمة الذين يدعون اىل 
النار ويوم القيامة ال ينصرون (. )بشارة املصطفى 12/5(، 
وأنه )من طعن على املؤمن أو رّده عليه، فهو شرك شيطان(

)مستدرك سفينة النجاة: 1(. وهذان التفسريان يتصالن 
رسول  وأبناء  فهو  السالم(،  )عليه  املؤمنني  أمري  بكالم 
اهلل )صلى اهلل عليه وآله( أولياء اهلل تعاىل، ومن يتوالهم 
يدخل يف طاعة اهلل، ومن يتوىل غريهم يدخل يف طاعة 

الشيطان اللعني.
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بني  من  وكان  قنص  صاحب  محزة  وكان 
يف  للرئاسة  تصّدوا  الذين  املطلب  عبد  أوالد 
كان  فقد  مرموقة،  مبكانة  وحظي  قريش، 
ُيتخذ حليفًا من قبل اآلخرين، كان أخًا لرسول 
اهلل)صلى اهلل عليه وآله( من الرضاعة، كان من 
املهاجرين األوائل إىل املدينة املنّورة، آخى رسول 
اهلل)صلى اهلل عليه وآله( بينه وبني زيد بن حارثة.

عقد النيب)صلى اهلل عليه وآله( له أّول لواء يف 
راكبًا  ثالثني  من  سرية  يف  بعثه  إذ  املدينة، 
يف  قادمة  كانت  اليت  قريش  قافلة  إلعرتاض 
ثالمثائة راكب من الشام بقيادة أبي جهل، ومل 

من سريته ونسبه
بنت  هالة  وأّمه  هاشم  بن  املطلب  عبد  أبوه 
أو  بن كالب،  زهرة  بن  مناف  عبد  بن  أهيب 
بنت ُوهيب بن عبد مناة. هناك روايات تفيد بأن 
اهلل  النيب صلى  أرضعت  أبي هلب،  موالة  ثويبة 

عليه وآله ومحزة وجعفر وغريهم
من  بسنة  قريش  أصيبت  املؤرخني:  وحسب 
واله  عليه  اهلل  صلى  اهلل  رسول  فقرر  القحط، 
أن يأخذ عليًا من أبيه وهو صغري وأخذ محزة 
جعفرًا، ليكفيا أبا طالب مؤونة األوالد وخيّففا 

عنه ثقلهم.

أسد اهلل ورسوله
الحمزة بن عبد املطلب

من فم النور ارتوت بذرة اخلري يف نفوس تتوق لإلشراق والوصول اىل احلق واحلقيقة، صرخة وضاحة لتقتلع 
جذور االثم والتخبط يف زمن الضاللة والتيه األعمى نت وتأصلت مما تغذت من خري الربية وعلت لتكون 

من طالئع النور لدك عروش الغي والضاللة، الفارس الشهم والشجاع محزة بن عبد املطلب.
ورسوله  تعاىل  والرسول يف سبيل اهلل  الرسالة  ودفاعه عن  لذوده  اهلل  بأسد  لقب  اإلسالم  أبطال  بطل من 

األكرم )صلى اهلل عليه واله(، ولقب كذلك بسيد الشهداء يف زمانه.
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ورميته  فهززتها  حربيت  وأخذت  فسقط،  نهر، 
ُثنته  من  وخرجت  خاصرته،  يف  فوقعت  بها، 
فسقط، فأتيته فشققت بطنه، وأخذت كبده، 

وجئت به إىل هند، فقلت: هذه كبد محزة...
وبعد انتهاء املعركة، أبصر رسول اهلل)صلى اهلل 
عليه وآله( عّمه محزة وقد ُمّثل به، فقال)صلى 
اهلل عليه وآله(: »ما وقفت موقفًا قّط أغيظ إليَّ 

من هذا املوقف«
وقف)صلى اهلل عليه وآله( على جنازته وانتحب 
حّتى نشغ من البكاء، يقول: يا محزة، يا عّم 
رسول اهلل، وأسد اهلل وأسد رسوله، يا محزة، يا 
فاعل اخلريات، يا محزة، يا كاشف الُكُربات، 

يا محزة، يا ذاّب عن وجه رسول اهلل.
قالت ُأخته صفية وهي ترثيه:
أسائلة أصحاب ُأحد خمافة

بنات أبي من أعجم وخبري
فقال اخلبري إّن محزة قد ثوى

وزير رسول اهلل خري وزير
دعاه إله احلق ذو العرش دعوة

إىل جّنة حييا بها وسرور
فذلك ما كّنا نرجي ونرجتي

حلمزة يوم احلشر خري مصري
فواهلل ال أنساك ما هبت الصبا

بكاء وحزنًا حمضري ومسريي
على أسد اهلل الذي كان مدرها

يذود عن اإلسالم كّل كفو
فياليت شلوي عند ذاك وأعظمي

لدى أضبع تعتادني ونسور
أقول وقد أعلى النعي عشريتي

جزى اهلل خريًا من أخ ونصري

يقع قتال بني الطرفني.
اشرتك مع النيب)صلى اهلل عليه وآله( يف حربي 

بدر وُأحد.

منزلته وفضائله
قال صلى اهلل عليه وآله فيه: )خري إخوتي علي، 

وخري أعمامي محزة عليهما السالم(
وعند مصرعه يوم أحد قال صلوات اهلل عليه: 
»رمحك اهلل أي عّم فلقد كنت وصواًل للرحم، 

فعواًل للخريات«)اعيان الشيعة: 244/6(.
ومّنا  السالم(:  )عليه  املؤمنني  أمري  اإلمام  قال 
النيب ومنكم املكّذب، ومّنا أسد اهلل ومنكم 
اجلّنة،  أهل  شباب  سّيدا  ومّنا  األحالف،  أسد 

ومنكم صبية النار.)نهج البالغة:32/3(
قال أيضا )عليه السالم(: أال وإّن أفضل اخللق 
بعد األوصياء الشهداء، أال وإّن أفضل الشهداء 
طالب. أبي  بن  وجعفر  املّطلب،  عبد  بن  محزة 

)حبار األنوار: 282/22(

إسالمه
الثانية  السنة  يف  والسالم(  الصالة  أسلم)عليه 
من البعثة، »فلّما أسلم محزة عرفت قريش أّن 
وأّن  عّز،  قد  وآله(  عليه  اهلل  اهلل)صلى  رسول 
محزة سيمنعه، فكّفوا عن رسول اهلل)صلى اهلل 

عليه وآله( بعض ما كانوا ينالون منه«.
وقال حني أسلم:

ْدُت اهلَل ِحنَي َهدى ُفؤاِدي مَحِ
يِن احَلنيِف إىل اإِلْسالِم والدِّ

ِلديٍن َجاَء ِمْن َربٍّ َعزيٍز
َخبرٍي ِبالِعباِد ِبهْم ِلطيِف

إَذا ُتلَيْت َرَسائُلُه َعَلْيَنا
َر َدمُع ِذي اللُِّب احَلصيِف دَّ حَتَ

شهادته 
يف  شّوال  يف  والسالم(  الصالة  اسُتشهد)عليه 
وُدفن  ُأحد،  اهلجرة مبعركة  الثالثة من  السنة 
يف أرضها، وصّلى على جثمانه رسول اهلل)صلى 
اهلل عليه وآله(، وكان قتل من املشركني قبل 

أن ُيقتل واحدًا وثالثني نفسًا منهم
ـ قد أعطت  أبي سفيان  ـ زوجة  »وكانت هند 
أو  عليًا،  أو  حمّمدًا،  قتلت  لئن  عهدًا  وحشيًا 
وحشي  وكان  وكذا.  محزة، ألعطيّنك كذا 
عبدًا جلبري بن مطعم، فقال وحشي: أّما حمّمد 
حذرًا كثري  فرأيته  علي  وأّما  عليه،  أقدر  فلم 
حلمزة  فكمنت  فيه،  مطمع  فال  االلتفات، 
فرأيته يهّد الناس هّدًا، فمر بي فوطأ على جرف 

عليه  اهلل  النيب)صلى  عقد 
وآله( له أّول لواء يف املدينة، 
إذ بعثه يف سرية من ثالثني 
قافلة  إلعرتاض  راكبًا 
قريش اليت كانت قادمة يف 
الشام  من  راكب  ثالثـمائة 

بقيادة أبي جهل..

وآله(  عليه  اهلل  وقف)صلى 
حّتى  وانتحب  جنازته  على 
يا  يقول:  البكاء،  من  نشغ 
اهلل،  رسول  عّم  يا  محزة، 
يا  رسوله،  وأسد  اهلل  وأسد 
اخلريات،  فاعل  يا  محزة، 
كاشف  يا  محزة،  يا 
الُكُربات، يا محزة، يا ذاّب 

عن وجه رسول اهلل

alwelayh.com
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حتت منربه مسة ذات خصوصية يتشرف بها الطلبة وكانت مبثابة 
شهادة رصينة ذات معايري علمية دقيقة حيث يفتخر من يناهلا بأّنه 
كان من تالمذة )عليه السالم(، وبذلك جنح اإلمام الصادق)عليه 
الطلبة،  من  وليس  األفذاذ  العلماء  من  جيل  ختريج  يف  السالم( 
فهناك العديد من الشخصيات املرموقة جدا صقلها اإلمام )عليه 
عملها  إخالصها يف  من  رأى  ثقته مما  و كانت حمط  السالم( 
الديين والعلمي حيث فسح هلا اجملال أن متارس عملها بكلِّ ثقة 

و اطمئنان .
أخذ اإلمام الصادق )عليه السالم( على عاتقه الشريف بيان آراء 
وأظهر  الرصينة  العلمية  ومعاملها  وفلسفتها  البيت  أهل  مدرسة 
علوم أجداده الطاهرين ووّضح األسس الصحيحة للدين اإلسالمي 
ورسم اخلطوط العريضة والواضحة اليت جيب أن يسري اآلخرون 
عليها، للوصول إىل حالة العبودية الصادقة هلل تعاىل، ومن خالل 
جهوده املباركة برزت اهلوية العلمية احلقيقية للتشيع عن طريق 
حول  تثار  اليت  الشبهات  ورد  املختلفة  ومكنوناته  علومه  إظهار 
وهادئ  هادف  فكري  وحبوار  رصينة  علمية  مبناقشات  التشيع 
بعيدًا عن السجال واجلدال . ومما يدل على جناح جتربته الشريفة 
التاريخ  واليت سجلها  مدرسته  من خرجيي  الكبرية  األعداد  هو 
والذي يقول أغلبهم: )حدثين موالي جعفر بن حممد الصادق )عليه 
اليت حيملونها  العلوم  ونسبة  مدرسته  فنسبة خرجيي   ، السالم( 
الصادق)عليه  اإلمام  كون  على  دلت  واجملتمع  للدين  وخدمتهم 
السالم( ذلك املربي الناجح واملعلم املتميز واملدرس القدير واألستاذ 
وتكامل  العلم  سعة  من  حيويه  مبا  املتعلمني  يف  أثر  الذي  الفذ 
األخالق والتواضع املطلق وطالقة الوجه والعناية باآلخرين وحسن 
التعامل معهم، فاملعلم الناجح هو الذي يرتك أثرًا إجيابيا يف نفوس 
املتعلمني ويعرف كيف يتعامل معهم على وفق أسس تربوية وعلمية 

صحيحة .

ُيعدُّ اإلمام الصادق )عيه السالم(  من أبرز علماء عصره بل هو 
الفريد الذي متيز بعطائه الثر يف جماالت العلم واحلياة املختلفة، 
خّرجت  تربوية  ومؤسسة  فكرية  وجامعة  علمية  مدرسة  فهو 
الكثري من العلماء البارزين يف خمتلف العلوم، حتى قيل فيه أّنه 

أعلم الناس وقيل أفقه الناس .
هنا البّد من اإلشارة إىل أن األئمة اآلخرين )عليه السالم( ليسوا 
أقل علما بل أّن األجواء الزمانية اليت عاشها كل إمام معصوم 
طبيعة  ويف  األحداث  جمريات  يف  تؤثر  اليت  هي  السالم(  )عليه 
الظواهر العلمية واالجتماعية والسياسية واالقتصادية اليت يقّدمها 
اإلمام املعصوم )عليه السالم(، وقد استثمر اإلمام الصادق )عليه 
السالم( احلقبة الزمنية اليت عاشها أفضل استثمار كونها كانت 
باحلروب  منشغلتان  والعباسية  األموية  والدولة  انتقالية  حالة 
واالقتتال، فقد جاءت الظروف مناسبة لنشر العلم وتربية اجملتمع 
و  الرتبوية  العلوم  هذه  لنشر  اجملال  أمامه  األجواء  هذه  وفسحت 
املختلفة  علومه  فيه  وبّث  اجملتمع  مباشر يف  بشكل  اإلصالحية 
وعطائه الكبري راجيا بيان اإلسالم احلقيقي ونشر علوم الشريعة 
اإلسالمية السمحاء من خالل بيان وطرح علوم حممد )صلى اهلل 
عليه وآله( وأهل بيته احلقيقية النابعة من تعاليم السماء، فكثر 

نتاجه العلمي و ازداد عدد املتعلمني حتت منربه وبني يديه .
يكن  مل  السالم(  )عليه  الصادق  اإلمام  عطاء  أن  الواضح  من 
عطاًء دينيا وفقهيا فقط، بل كان عطاًء علميًا مرتامي األطراف 
قّدمه )عليه السالم( يف العلوم البارزة والسائدة يف عصره فجاءت 
مدرسته علمية فكرية ثقافية تربوية كان هدفها صنع اإلنسان 

وبناء كيانه وإيصاله إىل طرق اخلري واهلداية والصالح .
من اجلدير بالذكر أن منرب اإلمام الصادق )عليه السالم( العلمي 
ومدرسته الفكرية كانت األبرز واألفضل واألحسن واألدق على 
اجللوس  أو  يديه  على  التلمذة  حالة  وكانت  زمانه،  اإلطالق يف 

مالمح علمية وتربوية من شخصية اإلمام الصادق )عليه السالم(
أ.د. نـجم عبد اهلل غالي املوسوي



إعداد:

لقاء مع الشاعر علي جواد السالمي

من شهداء املنرب احلسيين
الشيخ حمسن مال اهلل

الشاعر احلاج صاحب ناجي السامل
)1936-2004م(

احمد الكعبي



املنرب  رجال  من  بارزة  شخصية  مع  لقاءنا  استهل  كيف  ترى 
احلسيين كالشاعر األديب األستاذ علي جواد السالمي ضيف 
بني  فاض  قد  العلوية  الوالية  إرث  أن  موقن  وأكثرنا  عددنا، 
من الشخصيات اليت خدمت حممد وآل)عليهم الصالة  خافقيه 
والسالم(، فطرته الوالء ألهل بيت النبوة واإلمامة )عليهم السالم( 
وأعرف أنه من الصعب التصدي ملثل هذا اللقاء، ولكن اسرتشد 

اهلل تعاىل اهلادي وعليه أتوكل.

- كم هو عمرك الشعري؟
منذ أن خفق قليب حبب أمري املؤمنني )عليه السالم( وأكحلت 
باسم علي )عليه  املباركة نطق لساني شعرًا  بنور قبته  ناظري 
السالم( إىل يومنا هذا سائاًل ربي أن أستمر بدمة طه وآله)عليه 

السالم(.

- هل ترى أن العمر الشعري وحده كاٍف لنضوج الشاعرية ؟
العمر الشعري وحده غري كاٍف لنضوج الشاعرية، ويفرتض من 
كل شاعر أن يطور من إمكاناته وأساليبه وأفكاره وطريقة 
نظمه من خالل كثرة املطالعة والقراءة اجليدة، كذلك التواصل 
األمسيات  يف  تواجده  على  باملواظبة  الشعراء  من  أقرانه  مع 
واملنتديات األدبية والشعرية لينمي أفكاره وقدراته فهي مبثابة 
التمرين املستمر لتهيئة األرضية الرصينة لكتابة النص الشعري.

- يقال أن معرفة الوزن ختلق شاعرًا فهل هذا صحيح؟
معرفة الوزن وحدها ال ختلق شاعرا، فإن من املمكن و باستطاعة 
أي شخص أن يتعلم األوزان ويتقنها لكن ليس مبقدوره أن ينظم 

بيتا واحدا من الشعر.
- يف نظرك ما أعمدة بناء القصيدة احلسينية؟

أهمها  أعمدة كثرية لكن من  القصيدة احلسينية  لبناء  يوجد 
تفصيلية  معرفة  احلسينية  للقضية  التارخيي  التسلسل  معرفة 

والشيء اآلخر هو ترسيخ األمر العقائدي والفكري الذي بدوره 
يعطي أهمية كبرية للقصيدة وللقضية احلسينية. 

- هل جّربت نقد قصائدك؟
وأقوم  فيها  النظر  أعيد  كي  قصائدي  بنقد  أقوم  ما  كثريًا 
بتغيري وتصحيح البعض منها وأحيانًا أطلب إعادة قراءتها لي حتى 
يتسنى لي االستماع هلا جيدًا واتفحص كل مفرداتها وصورها 

وما نظمته لتظهر بأفضل صورة أمام اجلمهور.

- برأيك هل القصيدة من والدة التجربة أم والدة اللحظة؟
والتجربة فيها  للخربة  القصيدة مبخاض عسري يكون  مرة متر 
األثر الكبري لتظهر بأبهى وأمجل صورة، ومرة تولد القصيدة من 
خالل موقف ما لتكون خري معرب مما جيول يف خاطر الشاعر 

أو الناظم.

- ملن تقرأ من الشعراء الشعبيني؟
الشعراء  من  والقليل  منهم  املاضني  وأفّضل  الشعراء  لكل  أقرأ 

املعاصرين.

- ما ذا أضاف الشعر لك وماذا أضفت لُه من خالل القراءات 
اليت يذكر بها امسك على املنابر؟

أقول اواًل: الشعر عامل مليء بالفائدة وفضاء واسع وحبر زاخر، 
فقد أضاف لي الكثري يف جمريات حياتي وزاد جتاربي وطور من 

خرباتي حتى أثر على سلوكي وتصرفاتي بني الناس.
)بقافية(  امليم  )وزن( نبض  الشعر سوى  أنا مل أضف إىل  ثانيًا: 
بأمواج  امللمع(  الشعر)حبر حمبيت  لبحور  اإلهلي ألضيف  العشق 

سحر معشوقي اإلمام احلسني)عليه السالم(.

الشاعر علي جواد السالمي للوالية 

أعيد  كي  قصائدي  بنقد  أقوم  ما  كثري 
النظر فيها وأقوم بتغيري وتصحيح بعٍض 

منها وأحيانًا أطلب إعادة قراءتها لي
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اجرى اللقاء: امحد الكعيب



هو احلاج صاحب بن ناجي بن علي بن سامل اخلفاجي 
احللي ولد يف حمافظة بابل حمّلة الكلج عام 1936م، 
تعلم القراءة والكتابة يف الكتاتيب عند املساجد آنذاك 

أمتهن بيع وجتارة احلبوب يف بابل.

شعره وشاعريته:
شجرة  ففي  الشعرية  الطقوس  عن  بعيدًا  له  املرتجم  يكن  مل 
املرحوم  الشاعر  أخيه  بابن  ممثاًل  شعرًا  يضوع  غصن  عائلته 
ارتباطًا  ارتبط  وكالهما  )1930-1995م(  السامل  علي  حسني 
صربي  احلاج  وهما  احلسينيني  والرادودين  بالشاعرين  محيميًا 
احلاج جابر واملرحوم صاحب عباس اجلمل )1931-1974( هذا 
بينها ولكن البدَّ  فيما  األربعة  تفاعلت أضالعه  الشعري  املربع 
رحيم  السيد  دور  برز  وهنا  الصحيح،  النظم  صوب  مّوجه  من 
العميدي )1908-1985م( وهو رجل دين وشاعر  السيد حكيم 
وشذب  الشعري  املربع  هذا  بتوجيه  )العميدي(  فقام  وهلجة  لغة 
وهذب وفجر قدراتهم النظمية فبيده أزال الرتاب عن عني موهبة 
قول الشعر الكامنة يف صور كل واحد منهم ومن بني هؤالء 

األفذاذ شعراء حملة )الكلج( يف احللة.
سأختصر احلديث هنا عن شاعرنا احلاج صاحب ناجي السامل 
الذي تأثر بالشاعرين احلليني املال عبد احلسني صربة والشيخ 
حسن العذاري وشعر النجفي الشيخ عبد احلسني أبو شبع، وبعد 
مرحلة توجيه السيد رحيم العميدي- صار املرتجم له حيمل نتاجه 
فيعرضه على  الكبري من احللة  ويتجه صوب اجلانب  الشعرّي 
-1914( احللي  عبيد  الصاحب  عبد  الشيخ  احلسيين  الشاعر 

1989(م 
يف  يتأخر  ال  الذي  املطيع  املهذب  التلميذ  جلسة  أمامه  وجيلس 

تنفيذ مالحظات أستاذه. 
كما كان ملوكب حملة الكلج تأثري واضح على مشاعره إبان 
األوىل من حمرم  العشرة  األيام  فمع  املنصرم  القرن  مخسينيات 
احلرام عام )1954م( بزغ نور أول قصيدة من نظمه شكلت بداية 
لرحلته مع الشعر والشعراء وسخر جل اهتمامه الشعري ملديح آل 
البيت ورثائهم )عليهم السالم( فنظم حبقهم شعرًا جزياًل مسبوتًا 
إلقاءه  اليت ميزت  تزيده عذوبة )لكنة( لسانه  مسموعًا بشغف 
فوقف يف اجملالس احلسينية بهيبة وشخصية متزنة، ومل ميتدح 

طيلة حياته سوى العرتة الطاهرة.

من صفاته:
إن قيام املرتجم له بعرض شعره على املراجع الشعرية دليل واضح 
املعامل على تواضعه، وتواضعه هذا جعله يسمو بالنظر وبالضمري 
وهو يقتفي آثار خطى امريء القيس صوب اخليمة احلمراء يف 
سوق عكاظ ليعرض نتاجه الشعري على رموزنا اإلبداعية وهو 
يسري بطى واثقة متلقيًا بشجاعة وجرأة تستوعب كل ما ُيوجه 
إليه من نقد بناء مهما كانت قوته فاهلدف أمسى وهو يكمن 
يف إيصال الشعر إىل املتلقي بشكل صحيح النظم رائع الزخرفة 

البنائية
الرواديد الذين قرأوا له

1- الشاعر والرادود احلسيين احلاج صربي احلاج جابر احللي 
2- اخلطيب والرادود احلسيين السيد فتح اهلل العميدي

3- الرادود احلسيين فاضل حممد علي اخلياط
4- الرادود احلسيين احلاج جاسم النويين اهلنداوي

5- الرادود احلسيين الشيخ حممد علي النجفي
6- الرادود احلسيين السيد مسلم حمسن أبو هدمة 

7- الرادود احلسيين السيد عباس الشاله
8- الرادود احلسيين احلاج جبار التميمي السماك

9- الرادود احلسيين املريزا ثائر أبو هدمة 

ديوانه الشعري:
له ديوان مطبوع، ولكنه مجع شعره يف حياته مبخطوط  ليس 
الذين  نتمنى على أوالده  )العاشوريات( وهو بثالثة أجزاء  أمساه 
والدهم  جهد  على  حفاظًا  لطبعها  يبادروا  أن  كثريًا  متاهلوا 
والدهم  والء  يؤكد  احلياة كسفٍر  يف  يبقى  ولكي  الفكري 
للعرتة الطاهرة إضافة اىل أن الديوان الشعري احلسيين سيكون 

صدقة جارية ال باقية إن شاء اهلل 

الشاعر الحاج صاحب ناجي 
السالم

)1936-2004م(

alwelayh.com
27



الشهيد  ولد  علي،  بن  بن مهدي  الشيخ حمسن  العالمة اخلطيب  هو 
بيت عرف  وترعرع يف  العراق، نشأ  البصرة جنوب  توابع  القرنة من  يف 
والده  يد  على  وتربى  السالم(  عليهم   ( البيت  أهل  وخدمة  بالتقوى 
املرحوم الشيخ مهدي وهو من أهل الفضل املعروفني يف مناطق البصرة 

فكان للتقوى واإلميان األثر البالغ يف توجهه.
باحلوزة  التحق  الثانوية  دراسته  أثناء  ويف  الرمسية،  املدارس  دخل 
العلمية يف النجف األشرف فحضر عند مجلة من أفاضل األساتذة فيها 
حيث استمرت دراسته مثان سنوات فكان من أساتذته: السيد الشهيد 
حسني حبر العلوم حضر عنده املكاسب والكفاية، الشيخ حممد مهدي 
اآلصفي )قده( كان حيضر عنده الكفاية، السيد حممد باقر احلكيم 
حضر عنده تفسري القرآن وحضر علي السيد عند رضا احلائري املعامل 
يف األصول رغم أنه كان أكرب منه سنًا وقد قطع شوطًا يف دراسته قبل 

ذلك.
األعالم  لبعض  اخلارج  البحث  حضر  حتى   باجتهاد  دراسته  واصل 
حمسن  السيد  اهلل  آية  األعلى  املرجع  ومنهم  األشرف  النجف  يف 

احلكيم)قده(.
انتقل إىل سامراء واستقر يف مدرسة الشريازي )قده( هناك مدرسًا لعدة 
مواصاًل  سنوات  مخس  فيها  وسكن  النجف  إىل  أنتقل  وبعدها  سنوات 

نشاطه احلوزوي يف البحث والتدريس.
أخذ اخلطابة لنفسه وتدرج فيها مستفيدًا من اتصاله ببعض اخلطباء 
جواد  السيد  اخلطيب   : منهم  املعروفني  احلسيين  املنرب  أساتذة  من 
شرب واخلطيب السيد حسن القباجني، فكانت لُه جمالس يف سامراء 
والكاظمية والنجف إال أن أكثر جمالسه كانت يف البصرة فكان يقرأ 
والفاضل  املعقل،  يف  الصايف  احلكيم  عبد  السيد  املرحوم  جملس  يف 
الشيخ حممد جواد السهالني الذي كان يقيم يف شهر رمضان املبارك 

يف البصرة وحضوره آالف من املستمعني.
الرمضانية  واملتابعني من خالل اجملالس  املستمعني  أثر يف قلوب  لقد 
واحلسينية ونشره علوم األخالق والعقائد والفقه، وأيضًا كان شاعرًا 

بالفصيح والدارج الشعيب ولُه من الشعر الكثري.
أعتقل عدة مرات يف السبعينات أي يف العقد األول من حكومة البعث يف 
العراق مع عدة خطباء ومبلغني تعرض فيها إىل أقسى أنواع التعذيب 
كان رحيله )1988( م يف ظروف غامضة )وقد استشهد خنقًا( ومنع ذووه 

من إقامة املأمت عليه.

من شهداء املنرب احلسيين

الشيخ حمسن مال اهلل
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مسائل تخص فايروس كورونا

كنايات االستفهام وأثرها يف تفسري
 القرآن الكريم)ما ـ من ـ من ذا ـ ماذا( أنموذجًا

اإلمام علي عليه السالم مع القرآن 

الصلوات الكاملة والبرتاء



نقــدم هــذه املجموعــة مــن املســائل الشــرعية مــع أجوبتهــا طبقــا لفتــاوى مساحــة آيــة 
اهلل العظمــى الســيد علــي احلســيين السيســتاني )دام ظلــه الــوارف( آملــن االنتفــاع بهــا

مسائل تخص فايروس كورونا

إعداد:  شعبة التبليغ

الكمامات الطبية وحنو ذلك؟
اجلــواب: مــن خيـــَش أن تنتقــل اليه العــدوى نتيجة 
للمماســة أو االختــالط فيتضــرر بــه ضــررًا بليغــًا 
ولــو دون املــوت يلزمــه التجنــب عــن ذلــك، إاّل مــع 
اختــاذ االجــراءات االحرتازيــة الالزمــة ـ كالتعقيم 
واســتخدام الكمامة املناســبة والكفوف الطبية ـ 
حبيــث يطمئن معها بعــدم اصابته باملرض، وإذا مل 
يتقيد برعاية ما ذكر واصابه ما كان خياف منه 

فلن يكون معذورًا يف ذلك شرعًا.

احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على أشرف 
األنبيــاء واملرســلني حممــد وعلى أهــل بيته الطيبني 
الطاهرين هذه جمموعة من االســتفتاءات الشرعية 
الــيت ختــص فايروس كورونا طبقــا لفتاوى املرجع 
الديين األعلى مساحة السيد السيستاني )دام ظله(.

هــل يلــزم التجنــب عن املماســة مــع اآلخرين ـ ممن 
حيتمــل اصابتهــم باملــرض ـ باملصافحــة أو املعانقــة 
أو التقبيــل أو مــا ماثــل ذلــك، وهل جتــوز املخالطة 
معهم من دون اختاذ االجراءات االحتياطية كلبس 

 العدد 140- لشهر شوال 1441ـه
30



املصــاب بهــذا املــرض ومن عنــده بعــض العالمات 
احملتملــة لإلصابــة بــه هــل جيــوز لــه أن خيتلــط 
باآلخريــن ممــن ال يعلمــون حبالــه، وإذا قــام بذلك 

وانتقلت العدوى إليهم فما مسؤوليته جتاههم؟
  اجلــواب: ال جيــوز لــه أن خيتلط باآلخرين حبيث 
حيتمل انتقال العدوى إليهم، ولو فعل وتســـبب فـي 
اصابــة غيـــره ممن ال يعـــلم حبالــه كان ضامنًا ملا 
يلـحق به من الضـرر، ولو مات جراء االصابة لزمته 

ديته.

من يقدم اىل البلد من بلد آخر انتشر فيه الفريوس 
أو اختلــط ببعــض املصابــني بــه هل جيــب عليه أن 
يلتــزم باحلجــر املنزلــي أو عــرض نفســه للفحــص 
الطيب للتأكد من سالمته من هذا املرض أو ال؟ 
  اجلــواب: نعــم يلزمــه ذلــك مراعيــًا التعليمــات 

الصادرة من اجلهات ذات العالقة بهذا الشأن. 

هــل جيــوز صــرف احلقــوق الشــرعية مــن الزكاة 
واخلمــس يف توفــري االدوات الضروريــة للحمايــة 
مــن انتقــال العــدوى مــن املصابــني كالكفــوف 
واملعقمــة  املنظفــة  واملــواد  الطبيــة  والكمامــات 
وكذلــك االدوية واملســتلزمات األخــرى مما متس 

احلاجة اليها يف مكافحة هذا الوباء؟
  اجلواب: ال مانع من أن يصرف من ســهم ســبيل 
اهلل مــن الــزكاة ومن ســهم االمام )عليه الســالم( 
من اخلمس يف ذلك مع رعاية الضوابط الشرعية.  

 مبــاذا تنصحــون املؤمنني يف هذا الظرف العصيب 
الذي يواجهون فيه هذا الوباء اخلطري؟                                                          
   اجلــواب: نوصــي املؤمنــني الكــرام )اعّزهم اهلل 

تعاىل( بأمور:
 أ ـ اإللتجــاء اىل اهلل عــزّ وجــل والتضرع اليه لدفع 
البــالء، واإلكثــار مــن األعمــال الصاحلــة  هــذا 
كالتصــدق علــى الفقــراء واعانة الضعفــاء وقراءة 
القــرآن اجمليــد واألدعيــة املأثورة عــن النيب )صلى 
اهلل عليه وآله( وأهل بيته األطهار )عليهم السالم(.

 بـ  احلــذر الالئــق حبجــم هذا الوباء من غري هلع 
واضطراب واألخذ بأمّت أسباب الوقاية والعالج منه 
وفق ما يقرره أهل االختصاص بعيدًا عن األساليب 

غري العلمية.
 ج ـ العمل على توعيه اآلخرين مبخاطر االستهانة 
بهــذا الفــريوس وحّثهــم علــى االلتــزام بالتوجيهات 

الصادرة من اجلهات املعنّية وعدم التخّلف عنها.
 دـ  مســاعدة العوائــل املتضــررة من الوضع الراهن 

بسبب تعّطل األعمال وتقييد حركة الناس. 
هـــ ـ رعايــة املصابــني بغــض النظر عــن انتماءاتهم 
عنهــم  التخفيــف  والســعي يف  واملذهبيــة  الدينيــة 

وإعانتهم فيما حيتاجون إليه.  
توصيــات حــول إعانــة العوائــل املتضــررة بســبب 

فايروس كورونا 
بسم اهلل الرمحن الرحيم

إّن توفري احلاجات األساســية للعوائل املتضررة من 
األوضاع الراهنة هو بالدرجة األساس من مسؤولية 
اجلهــات احلكوميــة املعنّيــة ولكــن يف ظــل عدم 
االهتمــام الــكايف منها بذلك ال مناص من التوّجه 
إىل ســائر األطراف القادرة على املســاهمة يف هذا 
األمر املهم الذي هو من أفضل اخلريات والقربات، 
والعمــل مبا يفي باملقصــود يتطّلب تعاونًا وثيقًا من 

عّدة أطراف:
1- أهل اخلري من املتمكنني مالّيًا، بأن يساهموا 
مبا يتيّســر هلم يف هذا اجملال وميكنهم احتســاب 
مــا يدفعونــه مــن احلقــوق الشــرعية، مــع رعايــة 

الضوابط املقّررة يف كيفية صرفها وتوزيعها.
الغذائيــة  املــواد  لديهــم  تتوفــر  مّمــن  التّجــار   -2
بــأن يعرضوهــا للبيــع وال يرفعــوا مــن  وحنوهــا، 

أسعارها بل ينبغي أن تكون مدعومة.
3- جماميع من الشباب الغيارى يتطوعون للتعّرف 
على العوائل املتعففة وإيصال املواد املخّصصة هلا، 
بعد التنسيق يف حركتهم مع اجلهات الرمسية يف 
ظل منع التجول الســاري يف معظم املناطق، وال بد 
مــن أن يتخــذوا كاّفــة اإلجــراءات االحرتازية لئاّل 

تنتقل العدوى إليهم ال مسح اهلل.
وينبغــي ألصحــاب املواكــب احلســينية الكرام ــ 
الذيــن كان هلــم دوٌر مشــّرف يف ردف املقاتلــني 
األبطــال بــكّل مــا حيتاجونــه يف أّيــام احلــرب مع 
داعش ــ أن يستعيدوا نشاطهم باجتاه دعم واسناد 
العوائــل املتضــررة يف الوقــت الراهن مــع رعاية ما 

تقّدم آنفًا.
نســأل اهلل العلــّي القديــر أن يأخــذ بأيــدي اجلميع 
إىل مــا فيــه اخلري والصالح ويدفــع هذا البالء عن 

البالد، إّنه رؤوٌف رحيم.

alwelayh.com
31



اإلمام علي عليه السالم مع القرآن 
رسول كاظم عبد السادة

الزمان محفوظًا يف ذاكرة املسلمني يستثري خيالهم،  القرآن أربعة عشر قرنًا من  الفيلسوف االمريكي ديورانت: )ظل  يقول 
ويشكل أخالقهم، ويشحذ قرائح مئات املاليني من الرجال. والقرآن يبعث يف النفوس أسهل العقائد، وأقلها غموضًا، وأبعدها 
املسلمني  الفضل يف رفع مستوى  أكرب  له  كان  وقد  والكهنوتية.  الوثنية  تحررًا من  وأكثرها  والطقوس،  باملراسم  التقيد  عن 
األخالقي والثقايف، وهو الذي اقام فيهم قواعد النظام االجتماعي والوحدة االجتماعية، وحرضهم على إتباع القواعد الصحيحة، 
وحرر عقولهم من كثري من الخرافات واألوهام، ومن الظلم والقسوة، وحسّن أحوال األرقاء، وبعث يف نفوس األذالء الكرامة 
والعزة، وأوجد بني املسلمني درجة من االعتدال والبعد عن الشهوات لم يوجد لها نظري يف أية بقعة من بقاع العالم يسكنها 

الرجل األبيض)1(.
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قلبا وعاه ال يعذب يوم القيامة.
العلوم  جلميع  األول  املصدر  هو  الكريم  القرآن  أّن  ومبا 
اإلسالمية،ضمن هذه العلوم علم الفقه، فهو حيتاج إىل مصادر 
لبيان أحكامه، واملصدر األول له هو القرآن، بل وفيه تبيان 
َشيْ ٍء[،  ِمْن  اْلِكتاِب  يِف  ْطنا  َفرَّ سبحانه:]ما  قال  شي ء،  كّل 
األحكام  بيان  يف  امليزة  نفس  هلا  القرآن  آيات  كل  وليس 
الشرعية العملية، بل هنالك آيات تدل على هذا املعنى، وتسمى 
هذه اآليات بآيات األحكام، وال شك أن ملعرفة آيات األحكام 
فائدة عظيمة للباحث الفقهي، بل نرى أن العلماء يشرتطون يف 
)عليه  املؤمنني  ألمري  وكانت  بذلك،  عاملا  يكون  أن  اجملتهد 
احلكم  واستنباط  األحكام  آيات  بيان  يف  السابقة  السالم( 

الشرعي منها ومن وغريها .
جعل  يف  خاصًا  منهجًا  السالم(  )عليه  علي  االمام  اّتبع  لقد 
القرآن الكريم أكثر حضورًا وأدوم ذكرًا يف أذهان املسلمني 
وتعويد  املرء املسلم على اللجوء إىل القرآن واللهج بآياته وهذا 
رمبا جيري يف عدة مناهج : منها : االحتجاج بالقرآن الكريم 
و  واألدعية  الرسائل  الكريم يف اخلطب  بالقرآن  واالستشهاد 

االستشفاء بالقرآن الكريم.
يّتسم  الصحابة  وبقية  علي  اإلمام  عصر  يف  التفسري  وكان 
ضوء  القرآنية،وعلى  للمفردات  اللغوية  املعاني  عن  بالبحث 
على  أيضًا  نتعرف  أن  ميكن  املرحلة  هذه  لطبيعة  معرفتنا 
املصادر اليت كانت تعتمد عليها تلك املرحلة يف معرفة مدلول 
النص القرآني واألدوات اليت كانت تستعملها ملواجهة املشكلة 
اللغوية،ومنها:)القرآن الكريم نفسه(. وهذه الطريقة من القرآن 
الكريم تسمح لنا أن نستفيد من بعض اآليات القرآنية لنفهم 
املنهج يف  املفسرون هذا  األخرى، وقد سلك  اآليات  بها بعض 
أسرارها.  واكتشاف  القرآنية  املعاني  على  للتعرف  طريقهم 
وميكن أّن نعترب الرسول األعظم )صلى اهلل عليه وآله( مبا لدينا 
بعض  عليها  سار  اليت  الطريقة  هلذه  األول  الرائد  شواهد  من 
الصحابة من بعده واختذها بعض املفسرين منهجًا عامًا لتفسري 
القرآن. فإن التاريخ حيدثنا أن علي بن أبي طالب )عليه السالم( 

إختذ مثل هذه الطريقة للتعرف على بعض املعاني القرآنية.
به  ومؤمن  له  مستمع  أوُل  وكان  الكريم  القرآن  نزل  لقد 
بعد رسول اهلل )صلى اهلل عليه وآله( هو أمري املؤمنني  )عليه 
حيث  للوحي  يستمع  وهو  األول  اليوم  منذ  إذ كان  السالم(، 
كان ال يفارق رسول اهلل )صلى اهلل عليه وآله(، وكان كاتب 
الوحي مع القرآن الكريم  ومفسر الكتاب ورجع اليه مجيع 
الصحابة يف تفسري القرآن كما أن مجيع القراء ينتهون إليه 
من  الكثري  نزول  السالم( سببًا يف  )عليه  ،وكان  القراءة  يف 

اآليات القرآنية.
مع  السالم(  )عليه  علي  اإلمام  بعالقة  تتعلق  مهمة  نقاط  هذه 
القرآن الكريم وهي جديرة بان تكون مشروعًا لدراسة شاملة 

هلذ العالقة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)1( ديورانت ،قصة احلضارة، ، ترمجة: االدارة الثقافية جبامعة 
الدول العربية، جلنة التأليف والرتمجة والنشر؛ ترمجة : حممد 
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ان البحث يف عالقة اإلمام علي بالقرآن الكريم طويل وواسع 
يف  أن الخالف  منها  عندها  الوقوف  ينبغي  نقاط  مثة  ولكن 
أّن خلود دين اإلسالم مرتبط كليًا بلود القرآن  وأبديته يف 
التشريع والبيان من مجيع وجوه البيان ، واستمرار بقاء اإلسالم 
يف  عنه  بديل  ال  للمسلمني  القرآن ككتاب  باستمرار  منوط 
التالزم  إن هذا  واألخالقية،  والشرعية  العلمية  أحواهلم  مجيع 
بني اإلسالم أو املسلمني وبني القرآن هو سر بقاء هذا الدين، 

رغم ما تعرض له من هجمات أعدائه طوال القرون املاضية.
 وملزيد املعرفة يف أمر القرآن البًد من معرفة من هم محلته  ومن 
هم نبذته، اذ بضدها تتبني األشياء، فإذا عرفت التالي للكتاب 
عرفت من هجر الكتاب، عند ذلك استبان لك السبيل وهديت 
القرآن يدعو إىل  ملعرفة ما ينطق به الكتاب من بيان، و إن 
والية أولياء اهلل ومعاداة أعدائهم وإًن الوالية احلقيقية اليت يدعو 

إليها القرآن منحصرة يف والية أمري املؤمنني )عليه السالم( .
ومنها إّن هذا القرآن الذي بني أيدينا هو القرآن الذي تكّلم به 
أمري املؤمنني )عليه السالم( يف خطبه وحماججاته مع اخلوارج 
منه  يستنبطون  السالم(  )عليهم  البيت  أهل  كان  الذي  وهو 
أحكام الدين ومثل اإلسالم العليا وهو مل يفارقهم يف الدنيا 
ولن يفارقهم يف اآلخرة، وقد تضمن هدى اهلل للبشرية والدين 
التام الذي ارتضاه لعباده وحيتج به على خلقه إىل يوم القيامة. 
وهذه املعية بني القرآن والعرتة هي اليت عناها اإلمام علي عليه 
السالم بقوله :وإن الكتاب مَلعي، ما فارقته ُمذ صحبُته)موسوعة 

اإلمام علي يف السنة والكتاب: 364/6(
ومنها إّن القرآن قد مُجع على عهد النيب )صلى اهلل عليه وآله(، 
وكان مكتوبًا يف املصحف والقراطيس، وكانت مهمة  اإلمام 
علي )عليه السالم( هي جعله يف كتاب واحد وترتيبه على نفس 
ويذهب  وآله(،  عليه  اهلل  )صلى  اهلل  رسول  رتبه  الذي  الرتتيب 
علماء اإلمامية اىل أن القرآن الكريم كان جمموعًا على عهد 
رسول اهلل)صلى اهلل عليه وآله( وأًنه مل يرتك دنياه اىل آخرته إاّل 
بعد أن عارض ما يف صدره مبا يف صدور احلفظة الذين كانوا 

كثرة ومبا يف مصاحف الذين مجعوا القرآن يف عهده.
مجعت  اليت  املصاحف  كباقي  مصحف  لإلمام  كان  ولقد 
ومصحف  مسعود  ابن  ومصحف  زيد  مصحف  مثل  بعد  فيما 
ُابي بن كعب ومصحف أبي موسى األشعري ومصحف املقداد 
بن األسود، اشتمل على مجلة من علوم القرآن الكريم، مثل: 
وتأويلها،  اآليات  وتفسري  واملنسوخ  والناسخ  واملتشابه  احملكم 
وعرض اإلمام مصحفه على الناس وأوضح مميزاته فقام إليه 
رجل من كبار القوم فنظر فيه، فقال: يا علي أردده فال حاجة 
لنا فيه، فقال )عليه السالم( :)أما واهلل ما ترونه بعد يومكم 
لتقرأوه،  أن أخربكم حني مجعته  إمّنا كان عليَّ  أبدًا،  هذا 
على  يظهره ألحد، حفاظًا  بيته ومل  وأهل  لنفسه  به  فأحتفظ 

وحدة ااُلمة(. مكاتيب الرسول ج2ص78
وان اإلمام عليًا )عليه السالم(، كان حيُث على قراءة القرآن 
وتعلمه، ويبني ما جيري للمسلم من ثواب على ذلك، فقد أكد 
عليه السالم لغرض حفظ القرآن  من الدثور واستمرارية منهجه 
قراءته  على  السالم(  )عليه  فحث  اإلسالم،  أمة  بني  وانتشاره 
وتدارسه، وتقدميه يف التعلم على غريه من العلوم كالشعر و ما 
يلحق به واإلكثار من تالوته يف آناء الليل وأطراف النهار، فإن 
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وجوابه طويل أو قصري.
الدال  شرح  طلب  مهمتها  تكون  حيث  إنتاجها،  يزدوج  و)ما(: 
قولنا:  أّن  معنى  على  مدلوله،  شرح  أي  عليه،  تتسلط  الذي 
ُموَسى))طه/17(،  َيا  ِبَيِميِنَك  ِتْلَك  َما  تعاىل(:  وقوله  َضَرب،  ما 
يف  كثري  ابن  منهم  املفسرين:  بعض  قال  تقريري  استفهام 
)املصباح املنري( »إمنا قال لُه ذلك على سبيل اإليناس لُه، قيل 
إمّنا قال لُه ذلك على وجه التقرير، أي: أما هذه اليت بيمينك 
عصاك اليت تعرفها فتسوي ما نصنع بها« عمومًا للسؤال حول 
)ما( هي حقيقة ملسمى حنو: ما احلسد؟ واجلواب هو متيّن زوال 
على  تأتي  )ما(  أّن  )ت761هـ(  ابن هشام  ويرى  اآلخرين.  نعمة 

وجهني األول إمسية والثاني حرفية.
يِف  )َما  قولُه  مالك(،  ابن  ألفية  )شرح  يف  العثيمني  وذكر 

االستفهام(: )ما( االستفهامية.
َقْوِله  إىل  وانظْر  ُوُجوبًا،  أي:  َألُفَها(:  ُحِذْف  ُجرَّْت  )ِإْن  وقولُه: 
ُذوفٌة، فلو  تعاىل: )َعمَّ َيَتَساَءُلوَن()النبأ/1(، فاأَللُف يف )َعمَّ( حَمْ
ا َيَتَساَءُلوَن( قلنا: خطأ، إذن ألف )ما( االستفهامية  قاَل قائٌل: )َعمَّ

يف بعض اآليات القرآنية حمذوفة.
للسؤال  وهي  مرة   )79( الكريم  القرآن  يف  وردت  )َمن(:  وأما 
عن العاقل: حنو: من بنى ضريح اإلمام احلسني)عليه السالم(؟! 
وحنو قوله تعاىل:(َقاَل َفَمْن َربُُّكَما َيا ُموَسى))طه/49(. أي أَمَلٌك 
هو أْم َبَشَر أم جيّن؟ ُمنكرًا ألْن يكون هلما رّب سواه، الدعائه 
الربوبية لنفسه. واملطلوب بـ)َمْن( هو: )األمر العارض لدى الَعَلم 
وما يفيد تشخصه وتعينه؛ َعَلمًا كان األمر العارض أم وصفًا(، 

أن  السامع  من  املتكلم  به  يطلب  املعاني  من  معنى  االستفهام 
يعلمه مبا مل يكن معلومًا عنده من قبل. وذكر ابن يعيش يف 
)شرح املفصل( »االستفهام واالستخبار مبعنى واحد، فاالستفهام 
مصدر استفهمت واالستخبار مصدر استعلمت واستخربت. وما 
فإن  ولذا  يقينية،  أو  ظنية  منفية،  أو  مثبتة  يف  عنه  يستخرب 
طلب«  أو  إنشاء  عن  يكون  وال  إخبار  عن  يكون  االستفهام 
عمومًا االستفهام كما هو معلوم عند أهل االختصاص ينقسم 
من حيث أدواته إىل )3( حروف، من حيث كنايات )11(، ومن 

حيث األنواع ينقسم إىل حقيقي، وجمازي.
نذكر هنا يف هذا اجلزء من املقال )4( كنايات حنو )ما(: اليت 
وردت يف القرآن الكريم )123( مرة وهي للسؤال عن غري العاقل: 
وجوابه:  عندك؟  األشياء  أجناس  أي  مبعنى  عندك؟  ما  تقول: 
إنسان أو حيوان أو فرس أو كتاب أو طعام: وكذلك تقول: 
ما الكلمة؟ وما االسم؟ وما الفعل؟ وما احلرف؟ وما الكالم؟ 
َخْطُبُكْم))احلجر/57(، ذكر  تعاىل:(َفَما  التنزيل كقوله  ويف 
اخلطوب  أجناس  مبعنى:«أّي  العلوم(  )مفتاح  يف  السكاكي 
َبْعِدي))البقرة/133(.  ِمْن  َتْعُبُدوَن  تعاىل:(َما  وقوله  خطوبكم، 
تقول  الوصف،  عن  أو  العبادة.  يف  تؤثرونه  الوجود  يف  مْن  أي 
ما زيد وما عمرو؟ وجوابه الكريم، وما شاكل ذلك« وذكر 
أمحد اهلامشي يف )جواهر البالغة(، )ما( يطلب بها ما يأتي: 
ذهب.  إّنه  اجلواب  فيقال يف  العسجد؟  ما  االسم: حنو  إيضاح 
فيجاب  الشمس؟  ما  امُلسّمى: حنو:  بيان حقيقتة  بها  يطلب  أو 
بأنه كوكب نهاري. أو يطلب بها بيان الصفة حنو: ما خليل؟ 

علي حممد عبد احلسني أبو شبع

كنايات االستفهام وأثرها يف تفسري 
القرآن الكريم )ما ـ من ـ من ذا ـ ماذا( أنموذجًا
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استفهام  اسم  وهي  مرة   )24( الكريم  القرآن  وردت يف  )ماذا(: 
لغري العاقل مبين على السكون وهلا أوجه ذكرها السيوطي يف 
)وذا(  استفهام  )ما(  »أن تكون  منها  القرآن(,  علوم  )اإلتقان يف 
َماَذا  (َوَيْسَأُلوَنَك  تعاىل:  قوله  الوجهني، يف  أرجح  وهو  موصولة، 
ُينِفُقوَن ُقْل اْلَعْفَو))البقرة/219(، يف قراءة الرفع، أي الذي ينفقونه 
بالفعلية.  والفعلية  باالمسية  االمسية  أْن جتاب  األصل  إذ  العفو، 
)ماذا( كّلها  وذا إشارة. وأن تكون  )ما( استفهامًا  وأن تكون 
استفهامًا على الرتكيب، وهو أرجح الوجهني، حنو قوله تعاىل:(

َماَذا ُينِفُقوَن ُقْل اْلَعْفَو) يف قراءة النصب، أي ينفقون العفو. وأن 
تكون )ماذا( كلها اسم جنس مبعنى شيء، أو موصواًل مبعنى 
)ما(  وأن تكون  و)ذا( لإلشارة.  زائدة  )ما(  وأن تكون  )الذي(. 

استفهامًا و)ذا( زائدة وجيوز أن خيرج عليها.
ماذا مع األفعال: )ماذا( مع الفعل املاضي يف ثالثة عشر موضعًا، 

منها حنو قول الشاعر هاشم الرفاعي)ت1959م(: 
ماذا لقيَت مـــــــــــع اهلــــــــــــــــوى ونعيمُه

نار وحلــــــــــو مذاقِه كاحلنضــــــــــــِل
قول  منها: كذلك  مواضع،  املضارع يف مثاني  الفعل  مع  )ماذا( 

الشاعر نفسه:
إذا مل يكن ذاك عيــــــــــــَد اهلـــــــــــوى

فماذا يســـّمى؟ أريــــــــــــــد جـــــــــــواَبًا.
الشاعر  أم يف موضع واحد وهو قول  )ماذا( مع األمساء: وردت 

نفسه:
عرف الشيشكلي قبلكم يف سوريـــا

ماذا وراء الصمت واإلذعــــــــــــــــــان؟!.
وردت مع احلروف: )على، عن، قد، كل( كل منهما يف موضع 

واحد فقط، حنو قول الشاعر نفسه:
أبتاه ماذا قد خيطُّ بنــــــــــــــــــــــــــــــاني؟

واحلبل واجلــــــــــــالد منتظــــــــــــــران.
وخالصة القول إنَّ )ماذا( ختتلف باختالف الرتاكيب اليت توجد 
فيها، وقد خلصها بعضهم يف أربعة تراكيب اليت ذكرها حممد 
وصرفها(  وحنوها  العربية  أصوات  يف  )احمليط  يف  اإلنطاكي 
إىل  )ماذا(  حُنلل  أن  من  البدَّ  الكتاب«؟  »ماذا  قولنا:  يف  هي: 
كلمتني )ما( إسم استفهام، و)إذا( اسم إشارة، واملعنى: ما هذا 
كلمة  ها  َعدُّ من  البّد  سافرت(؟،  )ملاذا  قولنا:  ويف  الكتاُب؟. 
واحدة لالستفهام، واملعنى: ألّي شيء سافرَت؟ وتريد اإلجابة عن 
ها  عدِّ ميكن  اشرتيت«؟  »ماذا  قولنا:  ويف  األسباب.  أو  السبب 
أنَّها  على  نصٍب  استفهام يف حملِّ  اسم  فتكون  واحدة،  كلمة 
عّدها  وميكن  اشرتيت؟  شيٍء  أيَّ  والتقدير:  مقّدم،  به  مفعول 
كلمتني: )ما( اسم استفهام يف حملِّ رفٍع خرب مقّدم، و)ذا( اسم 
موصول يف حمل رفع مبتدأ مؤخر، ومجلة )اشرتيت( صلة لـ)ذا(، 

والتقدير: ما الذي اشرتيَت؟ ويف قول الشاعر املثقَّب العبدي:
دعي ماذا علمــــــــــــــِت سأتَّقيــــــــــــــــــــِه 

 ولكْن باملغيَّـــــــــــــــــــــــــــب نّبئيـــــــــــــين
موصواًل،  امسًا  جُتعل  أن  فأّما  واحدة،  كلمة  عّدها  من  البدَّ 
وإّما  علمتِه،  الذي  دعي  والتقدير:  هلا،  صلة  بعدها  واجلملة 
هلا،  صفة  بعدها  واجلملة  )شيء(،  مبعنى  جنٍس  اسم  جُتعل  أْن 

والتقدير: دعي شيئًا علمِتِه(.

وذلك حنو: من حفر بئر زمزٍم؟ فيجاب إّما بالعلم، مثل: أْن يقال: 
وهو  بعينه،  له  وضع  ما  إحضار  ُيفيد  الَعَلم  فإّن  املطلب،  عبد 
عارض لُه مبعنى أّنه خارج عن ماهيته، أو شبيه بالعارض القائم، 
أو جياب بغري الَعَلم مما يفيد التشخص، كان يقال يف اجلواب: 
َمْن توىل أمر النيب)صلى اهلل عليه وآله( بعد أْن مات أبوه، وذكر 
حممد فاضل يف )دراسة ونقد يف مسائل بالغية( »وذلك أْن تقول: 
إذا كانت )َمْن( من األدوات اليت ختتص بطلب التّصور، فكيف 
بالتصديق؟ وذلك كقوله تعاىل على  ُيؤتى يف جوابه  أْن  ميكن 
ُن َأنَصاُر اهلل ) يف جواب عيسى)عليه السالم(  لسان احلواريني:( حَنْ
بأن:  فيجاب  عمران/52(؟  )آلـ  اهلل  ِإىَل  َأْنَصاِري  َمْن  سأل:(  مّلا 
)َمْن( وإْن كانت سؤااًل عن التصّور، لكن السائل بها تارة جيزم 
وذلك كمن  وتارة ال جيزم،  تعيينه،  فيسأل عن  امُلبهم  حبصول 
يرجو ناصرًا حُيتمل أْن يوجد وأْن ال ُيوجد ويطلب تعيينه، فقوله: 

من أنصاري؟ حممول على ذلك.
ابن  وصّححه  َيْوٍم()التوبة/108(،  َأوَِّل  الكوفيني:)ِمْن  زمان  ويف 
مالك، لكثرة شواهده وتأويل البصريني ما ورد من ذلك تعسف 
وقال ابن يعيش)ت643هـ( عن املربد)ت285هـ(، وغريهما: موافقة 
الكوفيني وتأويل البصريني:)ِمْن َأوَِّل َيْوٍم( على تقدير: من تأسس 

أول يوم. 
فإْن قلت فما يصنعون حنو قوله تعاىل:) هلِلَِّ اأَلْمُر ِمْن َقْبُل َوِمْن َبْعُد(

)الروم/4(، قلُت ذكر ابن أبي الربيع، يف شرح اإليضاح، أن حمّل 
)منذ( وهذا ال  الذي يصلح فيه دخول  املوضع  إمّنا هو  اخلالف 
يصح، فيه دخول )منذ( فال يقع خالف يف صحة وقوع )َمْن( هنا.

»وتأتي  القران(:  )إعراب  زاهد يف  غازي  زهري  الدكتور  وذكر 
موصواًل-  امسًا  للشرط-  تأتي  وجوه:  على  العربية  يف  )َمْن( 
عن  لالستفهام  اسم  النحويني  عند  فهي  يهمنا،  وهو  لالستفهام 
َعَلْيُكْم  اهللَُّ  َجَعَل  ِإْن  َأَرَأْيُتْم  ُقْل  تعاىل:(  قوله  يف  العاقل، كما 
اللَّْيَل َسْرَمدًا ِإىَل َيْوِم اْلِقَياَمِة َمْن ِإَلٌه َغرْيُ اهللَِّ َيْأِتيُكْم ِبِضَياٍء َأَفال 

َتْسَمُعوَن))القصص/71(.
أحكام )مْن(: متتاز )من( بني أدوات االستفهام بأحكام كما 
ذكرها حممد فاضل يف )دراسة ونقد يف مسائل بالغية( : »إّنها 
ختتص بذي الَعَلم فال تستعمل لغريه، ِإال إذا ُنّزل منزلته. ولزوم 

مطابقة جوابها ملا يف الواقع من غري زيادة وال نقصان. 
إّن اجلواب الصحيح يكون جامعًا ومانعًا. مثال ذلك: إذا كان 
َمْن حفَر بئر زمزٍم واحدًا، ُيلزم وُيكتفى يف اجلواب بواحد، وإذا 
كان طائفة من الناس، جيب أْن يذكر مجيُعهم، فال يصحُّ حينئذ 
االكتفاء ببعض منهم. وإّن جوابها مفرد ال مركب، مبعنى أّنه إذا 
قيل يف اجلواب َمْن حفَر بئر زمزم: )عبد املطلب( ال يقّدر له املبتدأ 
كما ال يقّدر يف حيوان ناطق حّدًا لإلنسان، وإّن هذا احلكم 
ال خيتص )مبن(، بل جيري عادة يف مجيع أدوات االستفهام اليت 
يطلب بها التصّور ال التصديق. وإّنها صاحلة بلفظ واحد للمذكر 
واملؤنث، واملفرد واملثنى واجلمع، وإّنها تعّد من أمسى املطالب، مثل 

)هاـ ما...(« وقد ُتركب َمْن مع )ذا( فتكون أداة جديدة.
)من ذا(: وردت يف القرآن الكريم )5( مرات فهي اسم يستفهم 
به عن أمر عام: ومن النحويني من يعّد )َمْن( اسم استفهام، و)ذا( 
لالستنكار  ذا(  )من  تستعمل  وقد  لذلك،  داعي  وال  موصول 
النفي  فتنقض  للحصر؛  هي  اليت  )إال(  بعدها  وتأتي  والنفي، 
وتكون صورة توكيد حنو قوله تعاىل:)َمْن َذا الَِّذي َيْشَفُع ِعْنَدُه 
ِإالَّ اهلل( ُنوَب  الذُّ َيْغِفُر  ِبِإْذِنِه()البقرة/255(، وقوله تعاىل:)َوَمْن  ِإالَّ 

)آل عمران/135(.
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اهلّلِ(  ِبِذْكِر  )َأاَل  واحلصر:  التأكيد  من  شيئا 
أدوات  ومن  احلصر،  يفيد  )ِبِذْكِر(  التقديم 
»إن«  كلمة  العربية  اللغة  يف  املعروفة  التأكيد 
)ِإنَّ اهللََّ َوَماَلِئَكَتُه ُيَصلُّوَن( أي بشكل مستمر، 
بالتسبيح،  انشغاهلا  رغم  العرش  يف  واملالئكة 
العجب  من  فليس  األرض،  يف  ملن  تستغفر  فإنها 

( من  إن هذه اآلية فيها نقاط للتأمل: كلمة )ِإنَّ
يريد  عندما  الكريم  والقرآن  التأكيد،  أدوات 
أن يكرر فكرة، إما أن يقسم بشيء قال تعاىل: 
أو  َتاَلَها(،  ِإَذا  َواْلَقَمِر   * َوُضَحاَها  ْمِس  )َوالشَّ
َتْطَمِئنُّ  اهلّلِ  ِبِذْكِر  )َأاَل  التنبيه  أدوات  يستعمل 
يفيد  أيضا  التأخري،  حقه  ما  وتقديم  اْلُقُلوُب(.. 

الصلوات الكاملة والبرتاء
الشيخ حبيب الكاظمي

إن الصلوات على النيب وآله، من املعامل الثابتة واملتكررة يف حياة اإلنسان املؤمن، سواء يف خارج الصالة أو يف 
داخل الصالة.. وكما هو معلوم أن تكبرية اإلحرام واجبة يف الصالة مرة واحدة، وهي التكبرية االفتتاحية.. 
املصلي إىل  التسليم، يتوجه  التشهد، ويف  الصالة يف  أثناء  وآله واجبة يف حمطتني:  النيب  الصالة على  بينما 
وآله(..  النيب  على  الصالة  حقيقة  يستوعب  أن  املؤمن  فعلى  احملطتني..  هاتني  يف  وآله(  عليه  اهلل  النيب)صل 
َ َوَماَلِئَكَتُه ُيَصلُّوَن َعَلى  وكما هو معلوم أن أصل الصالة على النيب وآله قد ورد يف القرآن الكريم: )ِإنَّ اهللَّ

النَّيبِّ َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َصلُّوا َعَلْيِه َوَسلُِّموا َتْسِليًما(.
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النيب  املصادر  هذه  رأس  وعلى  الوحي،  مصادر 
املصطفى )صلى اهلل عليه وآله(، الذي نهى على 
أن يصلي عليه املسلمون الصالة البرتاء، والقرآن 
الكريم كما أنه دعا ملودة ذوي القربى، فالنيب 
)صلى اهلل عليه وآله( كمصداق هلذه املودة، أمرنا 
أن نعطف اآلل على امسه الشريف، وال عجب يف 
أخرى سجلتها  مناسبات  أن صرح يف  بعد  ذلك! 
كتب احلديث، أنه ترك الثقلني: القرآن، والعرتة.

فإذن، العرتة بعنوان الرتكة، والعرتة بعنوان دائرة 
املودة، فمن املناسب جدا أن تكون هذه اجملموعة 
أيضا يف دائرة الصلوات عليهم، عندما نصلي على 
كل  يف  وآله  النيب  على  والصالة  وآله،  النيب 
عصر، إعالن للوالء واإلرتباط، والعمل بآية املودة، 
وإعالن صريح على أننا سنتمسك بهذا الثقل الذي 
جعل عدال للقرآن الكريم، فليس من الوفاء أبدا 
أن نفصل اآلل عن اسم املصطفى )صلى اهلل عليه 
وآله(، عند ذكر امسه الشريف إن الصلوات صيغة 
من صيغ اإلنشاء، وليس اإلخبار فاإلنسان تارة عن 
طريق األمر، وعن طريق الطلب، ينشئ ويطلب من 
اهلل تعاىل طلبا، بالف اإلخبار وهلذا عندما يقوم 
املؤمن مبخاطبة اهلل عز وجل، عليه أن ميتلك أدنى 
درجات اإلقبال عندما يسمع قوله تعاىل: )َيا َأيَُّها 
الَِّذيَن آَمُنوْا(؛ ألنه معين بهذا اخلطاب، فعليه أن 
يكون على مستوى تلقي اخلطاب اإلهلي، فيقول: 
يف  سواء  اللهم!..  يقول:  عندما  وهكذا  لبيك! 
دعواته اخلاصة أو يف الصلوات على النيب وآله، 
بعض  وهلذا  اخلطاب..  معنى  يستشعر  أن  عليه 
يطلبون  أو  نذرا،  ينذرون  عندما  األبرار  علمائنا 
حاجة، يكتفون بالصالة على النيب وآله.. ولكن 

بإقبال.
من  إذا خليت  عام  اللفظية بشكل  األذكار  إن 
املعاني؛ فإنه ال تعد من الذكر يف شيء فهناك 
فرق بني جريان الذكر على اللسان، وبني حقيقة 
واملغمى  والالهي،  الساهي،  فاإلنسان  الذكر 
عليه، والنائم، ومن يعيش يف حالة الغيبوبة هؤالء 
إن  ولكن  ألسنتهم،  على  الذكر  كلهم جيري 
)َواْذُكر  عليهم  ينطبق  ال  املعنى  فهذا  ذكروا، 
ِإَذا َنِسيَت( ال مبعنى تلفظ بألفاظ الذكر،  رَّبََّك 
وإمنا إذكره! والذكر من معاني القلب، فالذي 
يذكر هو القلب فإذا كان القلب الهيا مشغوال، 
بعض  فإن  وهلذا  يتحقق،  مل  الذكر  فمفهوم 
حتى  احلصول  يف  يشككون  األبرار  علمائنا 
على األجر، هذا األجر املذكور يف الروايات عن 
كل  وبعيدة  منصرفة  بأنها  يقولون:  األذكار، 
البعد عن الذين يذكرون اهلل عز وجل، وهم يف 
اَلَة  حالة من السهو وعدم اإلقبال )اَل َتْقَرُبوْا الصَّ
َوَأنُتْم ُسَكاَرى(، فمن معاني السكر: الغفلة عن 

املعاني اإلهلية، سواء يف الصالة أو عند الذكر.

النيب وآله بشكل مستمر.. واهلل  أن تصلي على 
عز وجل بعد ذلك يطلب منا التأسي به وبأنبيائه.

طبعا إن صلوات اهلل عز وجل على نبيه من حيث 
اآلثار ومن حيث املاهية، تغاير صالتنا حنن على 
النيب )صلى اهلل عليه وآله(، فمجمل معنى الصالة 
على النيب وآله من جهتنا: هو أن نطلب من اهلل عز 
وجل، أن يبارك اهلل بالنيب )صلى اهلل عليه وآله( 
مبا يعلمه اهلل عز وجل، واهلل تعاىل يطلب من العبد 
أن يدعوه وال يعلمه، فهو أدرى بعبده، أما كيف 
يبارك يف النيب )صلى اهلل عليه وآله(؟ أوحى اهلل 
عّز وجّل إىل نيب من األنبياء: )إذا ُأطعت رضيت، 
نهاية(..  لربكيت  وليس  باركت،  رضيت  وإذا 
وقال تعاىل: )َوَرَفْعَنا َلَك ِذْكَرَك(، إن اهلل عز وجل 

يبارك لنبيه كيفما يشاء.
من  أن  الصلوات:  هذه  من  العملي  الدرس  وأما 
أمة  يف  تعاىل  اهلل  يبارك  أن  الربكة،  مصاديق 
املصلي  فعلى  ذلك،  تعاىل  اهلل  أراد  فإذا  النيب، 
- ما دام  من أمة النيب )صلى اهلل عليه وآله(- 
أهال  يكون  وأن  الربكة،  هلذه  أداة  يكون  أن 
جلريان اخلري والربكة من اهلل عز وجل على يده، 
وأن يتحول إىل جزء من هذه األمة اليت قال عنها 
هي  ما  ٌة(،  ُأمَّ نُكْم  مِّ )َوْلَتُكن  الكريم:  القرآن 

مواصفات هذه األمة؟.. 
إنها تدعو إىل اخلري، وتأمر باملعروف، وتنهى عن 
ويرتكب  اخلطيئة،  يرتكب  فالذي  املنكر، 
املعصية، ال يعترب أداة ملباركة اهلل عز وجل، إنه 
متاما  معاكس  اجتاه  يف  يسري  العمل،  مقام  يف 
ملعنى الصلوات.. فهل يا ترى اهلل عز وجل يبارك 

يف صلوات هكذا إنسان؟.
مقام  يف  إليها  االلتفات  ينبغي  النقطة  هذه  إن 
على  بالصالة  نبدأ  أن  ُأمرنا  أننا  وهي:  الدعاء، 
النيب )صلى اهلل عليه وآله(، وخنتم بالصالة على 
العزة  ورب  بينهما  فيما  احلاجة  وجنعل  النيب، 
ويرتك  للطرفني،  يستجيب  أن  من  أجّل  واجلالل 
يستجيب  أن  العام  مبعناها  واالستجابة  الوسط، 
احلاجة  يعوض  أو  مؤجال،  يستجيب  أو  معجال، 
اليت ال تعطى بالدنيا، مبا ال خيطر على البال.. 
التعويض،  يرى  العبد عندما  يتمنى  القيامة  فيوم 
أنه لو مل تستجب له دعوة واحدة يف هذه احلياة 

الدنيا.
نراجع  أن  علينا  وآله،  النيب  على  نصلي  وعندما 
األسف-  مع   - املسلمني  من  فالبعض  السّنة، 
عندما تنقل هلم مقولة، يريد أن يكون اجلواب 
حصرا من القرآن الكريم، إن هذه الصالة بآالف 
قدميا  الفقهاء  كتب  يف  مذكورة  التفاصيل، 
وحديثا، من خمتلف فئات املسلمني، أين تفاصيل 
الطهارة؟  وتفاصيل  الكريم؟  القرآن  يف  الصالة 
والوضوء؟ والغسل؟ واحلج؟ معنى ذلك أن األساس 
إىل  يذهب  ثم  ومن  الكريم،  القرآن  من  يؤخذ 

ُأمرنا يف مقام الدعاء أن نبدأ 
وخنتم  النيب،  على  بالصالة 
بالصالة على النيب، ونـجعل 
ورب  بينهما..  فيما  احلاجة 
أن  من  أجّل  واجلالل  العزة 
ويرتك  للطرفني،  يستجيب 

الوسط..

الربكة،  مصاديق  من  أن 
أن يبارك اهلل تعاىل يف أمة 
تعاىل  اهلل  أراد  فإذا  النيب، 
دام   ما   - املصلي  فعلى  ذلك، 
اهلل  )صلى  النيب  أمة  من 
أداة  يكون  أن  وآله(-  عليه 
يكون  وأن  الربكة،  هلذه 
والربكة  أهال جلريان اخلري 

من اهلل عز وجل على يده
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لدى  الكامنة  القوى  تطوير  اىل  تهدف  ُمنتخبة  فكرية 
اإلنسان بصقلها وتوجيهها حنو حتقيق طموحاته بغية إشباع 
وقد  املختلفة،  احلياة  جماالت  شتى  يف  املشروعة  حاجاته 
عرف  وبه  بالعقل  املخلوقات  سائر  على  االنسان  اهلل  كرم 
اهلل تعاىل وصدق دعوات الرسل واألنبياء وعرف نفسه وفهم 
احلياة، وألهميته يف قبول هذا املعتقد أو ذاك كان اهتمامنا 
بالتفكري الذي ميثل مظهرًا من مظاهر العقل، إذ يعد اللبنة 
األساسية ألي مشروع أو نشاط تنموي، وما تأكيد اإلسالم 
ألنه  إال  والتنمية  والتدبر  التفكري  على  املقدس  وكتابه 
السبيل للوصول اىل احلقائق واملعارف وترمجتها اىل سلوك 
وأفعال، وهلذا كان اهتمام التنمية القرآنية بأهمية اجلانب 
الفكري لكونه السبيل بني الضالل واجلهل من جهة والنور 
والعلم من جهة أخرى ومن هنا تبنت التنمية البشرية القرآنية 
مشروع التفكري طريقًا اىل متام احلكمة اليت فيها سعادة 

يف  احلديثة  املصطلحات  من  البشرية  التنمية  مصطلح  ُيعد 
القرن  من  األخري  العقد  يف  صيتُه  شاع  إذ  املعرفة  ميدان 
املاضي وبان أثر حركته من خالل البحوث العلمية والتقارير 
الدولية اليت سعت لرصد حركة اإلنسان وتتبع منوه وتطور 
أن مضامينه  إال  الرغم من حداثته  مستواه احلياتي، وعلى 
قلنا  ما  إذا  هذا  اإلنسانية  ساحة  على  جديدة  تكن  مل 
اإلسالم  منأى  عن  اإلنسان  بوجود  اقرتن  قد  املضمون  أن 
وميدانه، فقد حفل القرآن الكريم بكثري من اآليات اليت 
حتمل مضامني التنمية  هذا فضاًل عن تعرضه إىل الركائز 
والعناصر األساسية للتنمية البشرية من خالل فهم السياق 
القرآني ومدلول آياته، إذ أن الفكر القرآني أكثر مشواًل 
وتكاماًل واستيعابًا عن النظرة الوضعية له وللتعرف عليها 
الذي  املفهوم  بذات  اإلحاطة  منا  يتطلب  املنظور  هذا  وفق 
أنه عبارة عن عمليات إجرائية منظمة وفق رؤية  نص على 

التنمية البشرية وميدانها الفكري يف القرآن الكريم

 د.عاطف عبد علي دريع الصاحلي 

 العدد 140- لشهر شوال 1441ـه
38



اإلسالم وبيان أحكام الشرعية هي إجياد احللول للمشاكل 
اليت يعانيها اإلنسان وهذا يستدعي أن نؤكد أن التشريع 
تشخيص حلقائق املوضوعات والسلوكيات اإلنسانية حتديدًا 

.
 ومبا أن التنمية البشرية يف اإلسالم عمومًا والقرآن الكريم 
خصوصًا تتبنى منهج دفع الضرر عن اإلنسان وجلب املنافع 
بطول  تعمل  فهي  طموحاته  وحتقيق  حاجاته  وسد  إليه 
القرآنية،  الرؤية  نطاق  حتت  وتدخل  الشرعية  األحكام 
هذا  وُيعد  الشريعة  مقاصد  معرفة  األهداف  من  فالغاية 
أمرًا ضروريًا لإلنسان ألن كل حركة تكمن يف معرفة 
الغايات واألهداف العامة لتلك احلركة والبحث يف معرفة 
غاية التشريع ُيعد وازعًا لنمو وتطور اإلنسان وأدائه، إذ جند 
األهداف  نظريًا وعمليًا عندما حُتدد  يتجلى  التنموي  العمل 
وُتعرف املقاصد إال إن األمر مل ينحسر عند حد معرفة علة 
التشريع فحسب بل عملت التنمية القرآنية مع باقي مصادر 
التشريع على ترويض اإلنسان وجتنيده لضرورة لزوم االمتثال 
املقدس  الشارع  حبكمة  وتسليمه  تعبدًا  تعاىل  اهلل  ألمر 
ُيعد اهلدف األساس  الذي  تعاىل  ومسعاه لكسب رضا اهلل 
لفكر التنمية البشرية وميدانها يف القرآن الكريم  فتسليم 
اإلنسان للرؤية الكونية السماوية والرؤية اإليديولوجية هلا 
العلة  ُتعد  اليت  االجتماعية  العدالة  به حنو  االنعطاف  يعين 
تبنت  حيث  والشعوب،  األمم  كل  وإمناء  لتطور  احلقيقية 
املفهوم  ذات  واستيعاب  فهم  إىل  اللجوء  خالل  من  عالجها 
الرؤية  خريطة  أساس  على  التنموية  نشاطاته  مع  والتعامل 
القرآن  تعامل  وقد  االنسان وحياته،  مع  الكونية وعالقتها 
البشرية على  التنمية  ُيعد حمور  الكريم مع اإلنسان الذي 
خالل  من  االجتماعية  باملظاهر  واالستيعاب  التأثر  أساس 
فهمه هلا مبنظور جديد والعمل على تنمية فهم غريزة حب 
واجملاالت  البشرية  النشاطات  يف  وتأثريهما  واملادة  الذات 
تعامل  الكريم  وكتابه  اإلسالم  كون  املختلفة،  احلياتية 
وحبكم  والشهوة  العقل  من  مركب  أنه  على  اإلنسان  مع 
غري  الكمال  لنفسه  ويطلب  لذاته  يسعى  وفطرته  غريزته 
املتناهي وأنه ُمتعدد احلاجات واملطاليب من حيث تعد مجيع 
تلك احلقائق أزمة اجتماعية تعيق حركة اإلنسان وتطوره يف 
العملية التنموية التكاملية، مّما يستدعي حينئذ أن نبحث 
عن منقذ حلل األزمة االجتماعية وهذا حكمه اختاذ املدنية 
حقه  حق  ذي  وإعطاء كل  واالستقرار  التعاوني  واالجتماع 
االجتماعي  بالعدل  يسمى  ما  وهو  والروابط  النسب  وتعادل 
مّما يقتضي مبوجبه أن ُيسن لإلنسان نظام عادل ومن هنا 
بني  ليوحد  جاء  القرآنية  البشرية  التنمية  فكر  أن  نرى 
والرفاهية  السعادة  ليضمن  واحلياة  للعمل  الفطري  املقياس 

والعدالة للبشرية مجعاء .  

اإلنسان واليت ال تتوقف عند حد التفكري بل اىل ما بعده، 
وهلذا يفسر على أنه نشاط ال ينحسر يف جمال الكشف عن 
املتاحة  املعلومات  تناول  احلقيقة فحسب وإمنا يساعد على 
بطريقة جديدة تضفي عليها أبعادًا جديدة مل تكن مألوفة 
وتفسرها على حنو جديد وخمتلف، ومن خالل تسليط الضوء 
النظرية  اقرتان  على  يعمل  االسالم  جند  املفهوم  هذا  على 
بالعمل كما يؤكد على ضرورة إسناد العمليات اإلجرائية 
أو رؤية كونية ترتكز عليها، وهذا  إىل منظومة فكرية 
يعين إرواء أبعاد ومعطيات التنمية البشرية من روافد األدلة 
على  إليها  ينظر  كما  عليها،  مفرداتها  واعتماد  الشرعية 
أنها صومعة بناء اإلنسان وتسخري البيئة له وتذليل الصعاب 
به إلسعاده وحتقيق طموحاته، فاإلنسان  وتطوير ما حييط 
يف الفكر القرآني ُخلق على كمال يف نفسه واعتدال يف 
تعاىل، وإن  املراتب بتكريم اهلل  جوارحه، كما منح أعلى 
منزلته يف التنمية القرآنية ال تضاهيها منزلة قياسًا مبنزلته 
بعض  وجود  من  بالرغم  الوضعية،  التنموية  الدراسات  يف 
املشرتكات بينهما، إذ جند أن منحى التنمية القرآنية ذات 
منحى التنمية البشرية مبفهومها العام والشائع يف األوساط 
اجلزئيات  يف  ندخل  حينما  واضحًا  التباين  ونلمس  العلمية 
والتفاصيل وكذا يف الغايات وإن اتفقنا يف بعض األهداف 
واملوارد األخرى , وإن اختالف مفهومها عن املفاهيم السائدة 
يف الفلسفات الوضعية مرجعه ذات املزية اليت متّيز بها مفهوم 
الرؤية اإلسالمية ومساتها عن بقية الرؤى األخرى  مّما ُعدَّ 
واحلياة  اإلنسان  فهم  يف  التباين  هذا  وراء  احلقيقية  العلة 
الطريق  معامل  اليت حتدد  الكونية هي  فالرؤية  والكون، 
وتتحكم  دائرتها  داخل  ورؤاها  األخرى  املفاهيم  حلركة 
حبركة مساراتها على وفق مؤشرات البوصلة الرئيسة اليت 
متثل خلفية أية نظرية، إذ ُيعد وقوفنا عند التنمية البشرية 
اإلسالمية  الكونية  الرؤية  مضامني  عند  وقوفًا  القرآنية 
وأحكامها الشرعية، فالغوص يف معرفة غايتها ومقصدها 
هو ذات الغوص يف مقصد الشريعة وأحكامها، إذ هلا موقع 
الكريم  القرآن  وكذا  املقدسة  الشريعة  عموم  يف  ريادي 
الذي ُيعد أصل منابعها األساسية، حيث نلمس ذلك واضحًا 
حني نبحث يف مقاصدها بني آية أو رواية أو حكم ونلتمس 
هدف رؤيتها اإلسالمية يف حتقيق سعادة وطموحات اإلنسان، 
حتقيقها  الكريم  القرآن  قصد  اليت  للمصاحل  املتتبع  وإن 
جيدها مقاصد كثرية منها تستقيم احلياة االجتماعية وتهنأ 
بها وحتقيق مصاحل العباد باإلجياد هلا أواًل ثم حفظها ثانيًا 
التحسينات  وضمان  احلاجات  وحتقيق  الضروريات  وحفظ 
وهذا هو هدف وغاية التنمية البشرية ومرادها، وإن اعتمادنا 
جلب  على  تنص  اليت  القاعدة  على  مبين  املطلب  هذا  يف 
املصاحل ودرء املفاسد واليت اعتمدت على أساس مبدأ منفعة 
اإلنسان قبل كل شيء، حيث جيب أن ال ننسى أن الغاية من 
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املواجهات املختلفة، صفتان مرتبطان بكون القلوب واإلرادات 
مليئة بالصفاء والتوّكل والثقة بالنفس واألمل حبسن العاقبة.. 
الصالة  إىل  ترنو  الطاهرة  النرّية  األفئدة  الذي جعل  احلمد هلل 
وإىل إشاعتها وإقامتها، وبّث فيها هلفة اجملاهدة والسعي احلثيث 

يف هذا السبيل.
واحملّبة  عاء  والدُّ واملناجاة  للعبادة  الكامل  املظهر  هي  الصالة 
واإلميان باحملبوب الفطري لعامل الوجود إشعاٌع أكثر إشراقًا، 
وسلوكه.  اإلسالمي  جمتمعنا  ذهن  يف  جالًء  أكثر  وحضوٌر 
واحلمد هلل، فقد أضحت الصالة اليوم يف الكثري من األماكن 
الشباب  جتّمع  مراكز  سّيما  وال  الناس،  فيها  جيتمع  اليت 
كاملدارس، واجلامعات، واملعسكرات، واملتنّزهات وغريها ال 
والتوفيق يف مجيع  النجاح  هو طريق  أّن هذا  الشّك يف  ينبغي 
املهاّم الفردية واالجتماعية، وهو الطريق حنو السعادة والفالح: 
»َقْد َأْفَلَح املُْؤِمُنوَن * الَِّذيَن ُهْم يِف َصاَلِتِهْم َخاِشُعوَن« )املؤمنون/ 

.)2-1
إّن هذه الصالة موهبٌة ليس هلا بديل ومنبع فيض ال يزول، حيث 
ثانيًا،  حنّب  ومن  أّواًل  أنُفسنا  من  الصاحل  اإلنسان  بها  نصنع 
وإّنها  الصفاء،  يسودها  واسعة  ساحة  إىل  مفتوحة  بوابة  وهي 
حلسرة أن يقضي اإلنسان عمره جبوار هذه اجلّنة وال يزورها 
وال يدعو أحّباءه إليها، فقد أبلغ الوحي النيّب العظيم )صلى اهلل 
الِة َواْصَطرِبْ َعَلْيَها( )طه/ 132(..  عليه وآله(: )َوْأُمْر َأْهَلَك ِبالصَّ
الصالة الزاخرة باخلشوع وحضور القلب أّول ما ختلق يف قلب 
أجواء احلياة،  تدرجييًا إىل  املصّلي جّنة حقيقية يسري مداها 

وتهب املرء الصالح والفالح. 
األديان  كّل  يف  الصالة  أضحت  الرؤية،  هذه  من  وانطالقًا 
اإلهلّية من أكثر آداب التدّين أصالة، ومن أبرز عالمات اإلميان 
الصلوات  أكمل  هي  اإلسالمية  والصالة  وأمشلها،  وأوضحها 
وأمجلها. إّن الصالَة متّثل النبَع الفّوار الذي يفيض بكّل هذه 
وغريها من الفيوضات الكثرية على قلب املصّلي وروحه وتصنع 

منه إنسانًا نقيًا، ثابت القدم، راجيًا، صاحَب يقني.

الناس  تربية  هو  اإلسالمي  النظام  إليه  يطمح  هدٍف  أمسى 
العظماء ذوي الفضل، وبناء الفرد واجملتمع على صعيدي اجلسم 
جناحي  وبسط  واملعنوي،  املاّدي  اجلانبني  كال  ويف  والروح، 
تسامي اإلنسان وتكامله. ومن هنا، تكتسب العبادات، وعلى 
»الصالة«  وُتسّمى  األهمّية،  من  القدر  هذا  »الصالة«،  رأسها 
ال  قلٍب  وحبضوِر  بانتباٍه  تؤدَّى  حينما  فالصالة  الدين..  عمود 
يقتصر تأثريها على ما تغرسه يف قلب املصّلي وروحه، وإمّنا 
يّتسع مداها ليمأل األجواء احمليطة به نورًا وشًذى يسري أرجيه 
إىل رحاب البيت واأُلسرة، وإىل حمّل العمل وجملس األصدقاء، 
وإىل كّل ربوع مدينته، بل، وكّل آفاق احلياة. وكّلما ازداد 
األنانية  ظلمات  حوله  من  تتبّدد  وخشوعًا،  ذكرًا  املصّلي 
واألحقاد، واالستبداد، ويضمحّل الشّح والبخل، ويرتفع العدوان 

واحلسد، ويسطع نور الفالح على جبني احلياة.
كّل الوقائع املريرة يف حياة اإلنسان تعود جذورها إىل الغفلة 

عن ذكر اهلل واالنغالق يف حدود املصاحل الذاتّية. 
والصالة تطلق اإلنسان من أسوار هذه الظلمات، وحتّرره من 
أغالل الشهوة والغضب، وتسمو به حنو احلقيقة املتعالية واخلري 
اهلل  ذكر  عن  حقيقيًا  تعبريًا  الصالة  تكون  وحتى  األمشل. 
تعاىل ينبغي أن يصاحبها حضور القلب فيها، فاإلمام الصادق 
الصالة  يف  أحرمت  »إذا  عنه:  ورد  فيما  يقول  السالم(  )عليه 
وإذا أعرضت  أقبل اهلل عليك،  أقبلت  إذا  فإّنك  فأقبل عليها، 
أعرض اهلل عنك، فرمّبا مل يرفع من الصالة إاّل الثلث أو الربع 
أو السدس، على قدر إقبال املصلي على صالته«.جامع احاديث 

الشيعة ج5ص36.
إّن الصالة يف مضمار البحث الدائم والذي ال مفّر منه واملأمور 
وأكثرها  الفرائض  أعظم  هي  عليه  اجملبول  بل  اإلنسان  به 
ميدان  يف  فقط  اخلصوصية  هذه  عّرف  البعض  ولعّل  تأثريًا، 
ميدان  يف  بدورها  يسمع  ومل  الكمال،  حنو  الفردي  السعي 
الدنيوية  القوى  مواجهة  يف  واالجتماعي  اجلمعي  اجلهاد 
يف  والثبات،  املروءة  أّن  نعرف  أن  ينبغي  لذا،  املناهضة. 

الحضور الكامل يف الصالة
عمار كاظم عبد احلسني/ دولة الكويت

كّلما ازداد املصّلي ذكرًا وخشوعًا، تتبّدد 
من حوله ظلمات األنانية واألحقاد، 

واالستبداد، ويضمحّل الشّح والبخل، ويرتفع 
العدوان واحلسد، ويسطع نور الفالح على 

جبني احلياة

كّل الوقائع املريرة يف حياة اإلنسان تعود 
جذورها إىل الغفلة عن ذكر اهلل واالنغالق 

يف حدود املصاحل الذاتّية. والصالة تطلق 
اإلنسان من أسوار هذه الظلمات، وحتّرره من 

أغالل الشهوة والغضب



اعداد:
هاشم الباججي

أخبار ثقافية

صدر حديثًا

كتاب يف سطور

مكتبة معهد العلمني للدراسات العليا
املكتبات النجفية العامة...



هليأة  التابعة  الكفيل  جامعُة  احتّلت 
الرتبية والتعليم العالي يف العتبة العّباسية 
املقّدسة املرتبة السادسة، ضمن اجلامعات 
األهلّية العراقّية يف عدد البحوث املنشورة 
يف قاعدة بيانات )Scopus( العاملّية للعام 

2019م.
وحتدث رئيُس اجلامعة األستاذ الدكتور 
نورس الدّهان قائاًل: إّن حصول اجلامعة 
على هذه املرتبة من التصنيف، جاء بعد 
الشرعّي  املتوّلي  توجيهات مساحة  تنفيذ 

أمحد  السيد  املقّدسة  العّباسية  للعتبة 
االهتمام  بضرورة  عّزه(،  )دام  الصايف 
ختدم  اليت  التطبيقّية  العلمّية  باألحباث 
احللول  بعض  إجياد  وتساهم يف  اجملتمع 
الناجعة، ملا ُيعانيه بلُدنا العزيز يف خمتلف 
والبيئّية،  والزراعّية  الصناعّية  القطاعات 
حيث وّفرت اجلامعة بيئًة حبثّية تنافسّية 
شّجعت الباحثني -من خالهلا- على إعداد 
ونشر أحباثهم يف جماّلٍت عاملّية مصّنفة 
و   )Clarivate( بيانات  قواعد  ضمن 

وُيعّد دخول اجلامعة ضمن   ،)Scupos(
البداية  نقطة   )Scopus( بيانات  قواعد 
لتحقيق مراتب أكثر تقّدمًا يف املستقبل.

مبواكبة  االهتمام  اىل  اجلامعة  وتسعى 
أحباٍث  ونشر  العاملّي،  العلمّي  التطّور 
اجملتمع  خيدم  ملا  عاٍل  مبستوًى  علمّية 
اجلامعة  حصلت  وقد   ، تطّلعاته  وحيّقق 
جامعًة   )64( بني  من  املرتبة  هذه  على 
أهلّية عراقّية، حيث دخلت منها  وكّلية 

.)Scopus( 32 ضمن قواعد بيانات
ُيذكر أّن قاعدة بيانات )Scopus( من 
املعتمدة، وتعطي  العاملّية  البيانات  قواعد 
العاملّية  اجملاّلت  لتصنيف  دقيقًا  مؤّشرًا 

والبحوث العاملّية مبختلف التخّصصات.

أخبار ثقافية

الدينية  الشؤون  التابعة لقسم  الديين  التبليغ  أقامت شعبة 
اإللكرتونية  الفقهية  املسابقة  املقدسة  العلوية  العتبة  يف 

اخلاصة بأحكام الصيام.
عدد  بلغ   : الكناني  هاني  الشيخ  الشعبة  مسؤول  وقال 
العراق  من  مشرتكا   )1051( املسابقة  يف  املشاركني 
)28( مشرتكًا على درجة كاملة،  وخارجه، وقد حصل 
وكان اهلدف من املسابقة هو التعريف باألحكام الشرعية 

اخلاصة يف الصيام.
كاملة،  درجة  على  احلائزين  بني  القرعة  ُاجريت  وقد 
وكانت من نصيب األمساء التالية: حسني جفات صلييب، 

زينب تركي عطية، رندا صالح هادي.

املؤمتر  يف  املقدسة  العلوية  للعتبة  العامة  األمانة  شاركت 
ومراحل  واإلسالمية  املسمارية  املدونات  يف  الطب  املوسوم)مهنة 
تطورها عرب العصور( والذي أقامته جامعة جابر بن حيان - عن 
ُبعد - وبالتعاون مع قسم السالمة املهنية والصحة والبيئة يف العتبة 

املقدسة.
خالل  من  املؤمتر  يف  املقدسة  العلوية  العتبة  مشاركة  وكانت 
جملس  عضو  ألقاها  املشاركني  بالضيوف  الرتحيبية  الكلمة 
اإلدارة األستاذ فائق الشمري، كما تضمنت املشاركة حماضرة 
عن تاريخ الطبابة يف العتبة املقدسة بني املاضي واحلاضر، ألقاها 

الدكتور عبد اهلادي اإلبراهيمي.
يذكر أن األمانة العامة للعتبة العلوية املقدسة وقعت مذكرة تعاون 
والعالجية  الطبية  اخلدمات  وتطوير  لتعزيز  اجلامعة  مع  مشرتك 

للزائرين وألبناء مدينة النجف األشرف.

املسابقة الفقهية اإللكرتونية

العتبة العلوية تشــــــــارك يف مؤتمر علمي حول 
)مهنة الطب يف املدونـــات املسمارية واإلسالمية 

ومراحل تطورها عرب العصور(

جامعُة الكفيل حتتّل املرتبة السادسة ضمن قاعدة بيانات 
)Scopus( العاملّية
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صدر حديثًا

للدراسات  اإلسالمي  املركز  عن  صدر 
للعتبة  التابع  األشرف  النجف  يف  االسرتاتيجية 
العباسية املقدسة العدد )21( من جملة دراسات 
بالرتاث  تعنى  جملة حمكمة  وهي  استشراقية 
على  اجمللة  وتعمل  ونقدا،  عرضا  االستشراقي 
وعرض  التوثيق  يف  األكادميي  املنهج  اتباع 
األفكار إضافة اىل الرتكيز على نقد الرتاث 
حبوثا  العدد  هذا  تضمن  وقد  االستشراقي، 

متميزة يف االستشراق ونقده عرضا وحتليال.

صدر حديثا العدد األول من جملة النهج وهي جملة علمية فصلية تعنى 
العلوية  العتبة  تصدرها  واجمللة  وآدابها،  وشخوصها  اإلسالمية  بالعلوم 
بإشراف األستاذ رضوان  والثقافية،  الفكرية  الشؤون  املقدسة - قسم 
صاحب نائب األمني العام، ورئيس هيأة التحرير األستاذ الدكتور صالح 
الفرطوسي، وقد ضمت اهليأة االستشارية جمموعة من أساتذة احلوزة 
العلمية سيما مساحة السيد حممد صادق اخلرسان والسيد رياض حممد 
سعيد احلكيم وعددا من األساتذة األكادمييني من أقطار شتى، وقد 
حوى العدد األول الذي صدر يف صيف 2020م - 1440هـ السنة األوىل 

أحد عشر حبثا من دول خمتلفة. 

صدر حديثا العدد الحادي والعشرون 
من مجلة )دراسات استشراقية(

صدر حديثا العدد األول من مجلة
 )النهـــج(

صدرت حديثًا عن مركز إحياء الرتاث اإلسالمي يف 
احللقة  اإلسالمي  التبليغ  ملكتب  التابع  املقدسة  قم 
الثانية من موسوعة اإلمام حممد حسني آل كاشف 
ضمت  وقد  جملًدا،   27 يف  الفقهية«  »اآلثار  الغطاء 
عناوين اجملموعة الفقهية ملوسوعة اإلمام حممد حسني 
والفروع  واألصول  الفقه  أبواب  الغطاء  كاشف  آل 

وتاريخ املرجعية واالجتهاد والتشيع بصورة عامة

للدراسات  السالم(  )عليه  الصادق  اإلمام  مركز  عن  حديثا  صدر 
والبحوث املعاصرة كتاب للسيد فاضل املوسوي،  تناول الكتاب غاية 
نبيلة تسعى البشرية اليها منذ وجدت وهي صناعة اإلنسان من خالل 
إبراز بعض القضايا اليت تالمس حياته بصورة مباشرة، وبني أن احلياة 
واإلنتاج،  النمو  هما  اإلنسان  شخصية  لبناء  مهمني  حمورين  يف  تدور 
النفسية  واالستعدادات  واملهارات  القابليات  تطوير  هو  بالنمو  ويقصد 
وخلق بيئة إجيابية له حتى تبلغ مبلغًا طيبا عندها يكون باملقابل اإلنتاج 

طيبا، كالبلد الطيب الذي خيرج نباته طيبًا.

صدر حديثـــــا )موسوعة اإلمـــــام محمد 
حسني آل كاشف الغطـــــــــاء - اآلثــــار 

الفقهية(

صدر حديثا كتاب )اإلنسان بني النمو واالنتاج(
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العنوان:  الحوزة العلمية.. تاريخها، نظامها، 
ودورها في تغيير واقع األمة

المؤلف: الشيخ عبد الهادي الفضلي.
تاريخ النشر:  1436 هـ - 2015م

كتاب في سطور

لعبت احلوزة العلمية واليت هلا عمق تارخيي يف وسط املدرسة اإلمامية، أدواًرا مهمة يف 
األبعاد الدينية والسياسية واالجتماعية للشيعة، من تكوين الشخصيات الدينية اليت تقود 
املسرية الشيعية، والدور البارز الذي لعبه أبناؤها يف التغيري السياسي يف بعض البلدان، إىل 

التأثري العميق لآلراء اليت يتبناها املراجع على صياغة احلياة االجتماعية للناس.
ولكن مع كل هذا التأثري للحوزة العلمية، إال أنها مل خُتَص بدراسات علمية تسلط الضوء 

على تارخيها ومكوناتها وأدوارها بشكل منظم.
وحيوي هذا الكتاب، الذي هو عبارة عن حماضرات ألقاها العالمة الفضلي يف مناسبات 

متعددة ترتبط باحلوزة العلمية، على جمموعة من املميزات ميكن إجيازها يف التالي:
1- الكشف عن العمق التارخيي للدراسات الدينية عند املسلمني عموًما وعند الشيعة على 

وجه اخلصوص، ومتابعة هذا العمق مع الواقع املعاصر للحوزة العلمية الشيعية.
بها  املؤثرة يف سياقاتها املظهرة ألهم األدوار اليت قامت  2- وضع الشخصيات احلوزوية 
يف الواقع الديين والسياسي واالجتماعي، بدًء بالشيخ املفيد )ت 413 هـ( ونشاطه العلمي 
والثقايف التأسيسي يف مدينة بغداد وانتهاًء بالسيد الصدر )ت1400هـ( الذي أدخل الفكر 

اإلمامي يف دائرة الصراع احلضاري من مدينة النجف األشرف.
3- تقييم وتقويم الواقع احلوزوي مبكوناته التعليمية واملرجعية والتبليغية.

4- اعتمد العالمة الفضلي يف تارخيه للحوزة العلمية يف أبعادها املختلفة طريقني أساسيني، 
يكشفان عن املعيارية اليت يتوخاها عند حديثه عنها، هما:

طريق التاريخ العلمي 
وطريق التاريخ الواقعي )وقد اعتمد العالمة الفضلي على هذا الطريق كثريًا يف تارخيه 
ومالحظاته على احلوزة العلمية( والكتاب جدير باملطالعة والتأمل ملا فيه من لفتات مهمة.
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موقعها:
على  الكائن  العليا  للدراسات  العلمني  معهد  بناية  ضمن  تقع 

طريق النجف - كوفة.
تأسيسها:

العليا يف  للدراسات  العلمني  معهد  العلمني يف  تأسست مكتبة 
النجف األشرف عام 2008، مبساحة 1700 مرت مربع، وكانت 
نواتها ُكتب السيد حممد حبر العلوم )رمحه اهلل( اليت تركها 

إبان مغادرته العراق يف ستينات القرن املاضي.
نظام عمل املكتبة:

تعمل املكتبة وفق نظام تصنيف مكتبة الكونغرس األمريكي
 )Mark 21( وحسب تسجيله )LC Classification Web( 
وهو نظام عاملي مّتبع يف أغلب املكتبات العاملية املعروفة، فقد 
خضع كادر املكتبة يف وحدة الفهرسة والتصنيف لعدة دورات 
يف هذا اجملال، وتعد املكتبة من أوائل املكتبات اليت تعمل بهذا 

النظام يف العراق.

حيثيات املكتبة:
- تضم املكتبة ما يقارب 70 الف وعاء معريف منوع، و40 

الف عنوان، وحتوي املكتبة على خمطوطات قيمة.
- تضم املكتبة جمموعة من املكتبات الشخصية ملتربعي 
أهل العلم والرب والتقوى واألعالم مثل مكتبة الشيخ حسني 
الشبييب  رضا  حممد  الشيخ  ومكتبة  اهلل(،  )رمحه  احللي 

)رمحه اهلل(، وغريها من املكتبات الرصينة.
والتنضيد(  )االستنساخ  للطلبة  اخلدمات  املكتبة  تقدم   -
ويقوم قسم االستنساخ باستنساخ املادة العلمية اليت حيتاجها 
الباحث يف حبثه بعد أن حيدد الصفحات املطلوبة اليت يرغب 
واجلهد  للوقت  اختصارَا  استنساخها  فيتم  منها  اإلفادة  يف 
وبأسعار مناسبة، وكذلك تنضيد رسائل الطلبة يف قسمي 
القانون والعلوم السياسية على وفق مواصفات طباعة الرسائل 

واألطاريح.
جمموعة  املكتبة  متتلك  اجلامعية،  والرسائل  األطاريح   -
تتميز  فريدة من أطاريح الدكتوراه ورسائل املاجستري اليت 
املناقشة  بعد  املكتبة  اىل  إهداؤها  ويتم  واجلدة  باألصالة 
بصورتيها  الكرام  للباحثني  متاحة  وهي  تعديالتها  وإجراء 
الورقية واإللكرتونية، وقد أفاد منها الباحثون عند رجوعهم 

إىل املصادر.
املعهد  خارج  من  املعهد وكذلك  طلبة  من  املكتبة  رواد   -
وسياسية  دينية  شخصيات  املكتبة  ويزور  واحملافظة 

واجتماعية كثرية.

مكتبة معهد العلمني للدراسات العليا
مكتبات نجفية...

م.هاشم حممد
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اعداد:
شاكر القزويني

وسائل االتصال 
وغزو اإلعالم ومنعطف الثقافة

فن الجداريات الرقمي
بني املمارسة الثقافية الفاعلة ورسالة االتصال 

معالم التجديد يف املشهد الثقايف النجفي
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وسائل االتصال 
وغزو اإلعالم ومنعطف الثقافة

تحقيق : شاكر القزويني

التكيّف والتطور  الحياة، استطاع  يكاد يكون اإلعالم جنينا ولد من رحم االتصال علما وفنا وأسلوبا نمطيا مؤثرا يف 
مع تطور الحياة وانغماسها يف تعقيدات مدنياتها وحضاراتها املتعاقبة على مدى التاريخ، هذا التطور فيهما كان تارة 
ايجابيا يصب يف مصلحة الفرد واملجتمع من خالل األداء الوظيفي الحقيقي لإلعالم والصحافة ووسائل االتصال وقنواته 
املتطورة بشكل متسارع، وتارة أخرى سلبيا يتحكم يف الفرد واملجتمع بشكل ينتهي قسريا بوسائله املتعددة حينما 
وتحكما  النفوذ تضليال  وإرساء  مد  أغراضهما يف  نحو  القابعة يف طياتهما  والسلطة  املال  ورأس  السياسيون  يجرهما 
بتوجيه الرأي العام والتحكم به نحو ما تشتهي السلطة ال ما يشتهي الناس وحينما يصبح عمق االتصال وسهولته عبئا 
على املجتمع بسبب قسرية األمر الواقع وتباين طريف االتصال ثقافيا وفكريا وحسيا واستعدادا لالنغماس يف البقعة 

الصغرية الجديدة لألرض،
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 ومن خالل تطور وسائل االتصال وتقنيات اإلعالم 
مع تطور احلياة ووسائلها املتاحة للتخاطب والتفاعل 
وبث  األحداث  وتناقل  والرتفيه  واهليمنة  والتأثري 
الرسائل يف موجة تصاعدية تلّبست شتى األدوات 
اإلبداعية  والنتاجات  الفنون  عن  فضال  التواصلية 
هذا  ويف  مستوياتها،  كل  ويف  والثقافية  األدبية 
واألفكار  واملتغريات  لألحداث  املعلوماتي  اخلضم 
قيمة  حتولت  عليها  الطلب  تنامي  وشدة  والصور 
تباع  سلعة  اىل  لإلعالم  اخلربية  والقيمة  االتصال 
وتكنلوجيا  وفنون  للتسويق  طرائق  هلا  وتشرتى، 
األرباح  تدر  اليت  السلعة  الطلب على هذه  لتعظيم 
الصراع  رجحان كفة  عن  فضال  الثروات  وتنمي 

احلضاري لصاحل هذه امللكية وصّناعها .
إلغاء عنصري الزمان واملكان

 ويف خضم هذا تطور اإلعالم املرئي قاطعا أشواطا 
يف غزو عقول الناس ودحر قناعاتهم هادما أسوار 
وثقافات  ووعي  معرفة  آفاق  مبنجنيق  معرفتهم 
جديدة مبهرة ما حقق هلا فتحا حضاريا مبينا، ويف 
األكادميي  اإلعالمي  الباحث  يقول  الصدد  هذا 
القنوات  تؤدي  موضحا:  العزازي،  حممد  وادي 
الفضائية دورًا مهمًا وبارزًا يف حياتنا اليومية كونها 
وسيلة إخبارية، وتثقيفية، وترفيهية، وتعليمية. وقد 
واألرياف،  املدن  من  العظمى  الغالبية  يف  انتشرت 
أعمارًا  وتستهدف  كثرية  بيوتًا  تغزو  وأصبحت 

خمتلفة.
التقنية  التطورات  اىل  ذلك  يف  الفضل  ويرجع 
األقمار  عرب  املباشر  التلفزيوني  البث  جمال  يف 
من  ظاهرة  البث  هذا  أصبح  حبيث  الصناعية، 
تقنيات  أتاحت  فقد  احلديث.  العصر  ظواهر 
االتصال احلديثة إمكانات هائلة يف تطوير وسائل 
املباشر  البث  أقمار  جانب  فإىل  والبث،  التوزيع 
هناك أيضًا شبكات التوزيع األرضية أو شبكات 
الكوابل اليت توزع اإلشارات على املشرتكني يف 

اخلدمة التلفزيونية.
أقمار  تعددت  فقد  التطور  حلقات  ضوء  ويف 
على  وقدرتها  امكاناتها  وزادت  االتصاالت 
اليت ميكن ختصيصها  القنوات  من  املزيد  محل 
للتلفزيون أو االذاعة أو لنقل البيانات واملعلومات، 
وبدأ استخدام النظام الرقمي واإلشارة املضغوطة 
عدة  الفضائية  القنوات  عدد  من  ضاعفت  اليت 
إطالق  يف  ساهم  مما  الواحد،  القمر  على  مرات 
قنوات متخصصة )أفالم – برامج أطفال – أغاني 
هذه  ...وغريها(،  دراما،   – إخبارية   – رياضية   –
اإلمكانات شجعت الدول على استخدام القنوات 
الوطين  الرتاب  كامل  تغطية  يف  سواء  الفضائية 
أيضًا،  اخلارج  اىل  الوصول  أو  التلفزيوني  بالبث 
وحتت أية ظروف ويف أسرع وقت ممكن، إذ أن 
الزمان  عنصري  ألغت  احلديثة  اإلتصال  تقنيات 

واملكان .
من القراءة اىل سلعة لالستهالك

وعن قيمة الرسالة اإلعالمية مبا حتظى من أهمية 
أشار  معها  التعاطي  وسبل  املتلقي  لدى  وعناية 
الفضائية  القنوات  اليوم  تبدو  قائال:  العزازي، 
اليت  الرباقة  اخلاطفة  الصورة  لعرض  مياًل  أكثر 
تنشئ واقعًا مصطنعًا بدل الواقع العيين، إنها تعلمنا 
اليت  الصورة  ثقافة  قراءتها،  ال  الصورة  استهالك 
اإلعالمية  الشركات  كربيات  حمطات  تقدمها 
اخلاصة حولت الثقافة إىل مشروع رحبي أساسًا، 
ومن ثم فإن القضية األساسية هي أن هناك توجيها 
لثقافة الصورة خلدمة أيديولوجيا السوق، وصواًل إىل 
حتويلها إىل سلعة، فهي تؤمن بالقيم االستهالكية 
اجلديد  فاملنهج  الرباغماتية،  الفلسفة  متليها  اليت 
هلذه األيديولوجيا يتمثل يف الربح اآلني أو السريع، 
تنميط  إىل  اهلادفة  الثقافية  األنشطة  خالل  ومن 
قيم  وخلق  خصوصًا،  والشباب  عمومًا،  اجلمهور 
وتفضيالت، وأمناط وسلوكيات، وهي تتم بشكل 
غري مباشر وغري علين، ذلك هو شأن ثقافة الصورة 

من حيث كونها ال ختلو من أيديولوجيا. 
اإلتصال الوسطي )غري املباشر(

إن تطور الوسائل التكنلوجية يف تأثريها احلتمي 
على التواصل ومديات تأثريه فرضت واقعا جديدا 
عليه  أكدت  ما  وهذا  اإلعالمية،  التطبيقات  يف 
الباحثة يف جمال اإلعالم وتطبيقاته جيهان امحد 
رشيت، قائلة : ميكن القول بأن اإلعالم اجلديد 
قد آذن ببزوغ فجر نظام اتصالي جديد يف العامل 
خاص،  بشكل  العربي  والوطن  عام،  بشكل 
فرضته معطيات احلتمية التكنولوجية، والضغوط 
السياسي، وهوما حول اإلعالم اىل  حنو اإلصالح 
اتصال تفاعلي، إن القرن الواحد والعشرين سوف 
يشهد قيمة مضافة يف االتصال واإلعالم مرتبطة 
بقيادة وسائل اإلعالم اجلديد للعوملة وتأثرياتها يف 
التعامل مع االجتاهات  األلفية اجلديدة ويستوجب 
االجتماعية  التأثريات  حبوث  يف  احلديثة  العاملية 
لوسائل االتصال اجلماهريي للكشف عن العالقة 
لوسائل  اجلديد  والشكل  االجتاهات  هذه  بني 
تطبيقات  به حتديدا  ونقصد  االتصال اجلماهريي 
اإلعالم اجلديد ويف مقدمتها الفضائيات واإلنرتنت 
يف  وقويا  واضحا  أثرا  اجلديد  اإلعالم  ترك  فقد 
جمال االتصال عامة وحبوث التأثري خاصة كون 
فئة جديدة  تطبيقات اإلعالم اجلديد قد أضافت 
هي االتصال غري الشخصي وغري اجلماهريي وهي 
تكنولوجية  أداة  بوجود  املرتبط  االتصال  تعين 
فال  االتصالية  العملية  طريف  بني  العالقة  تتوسط 
املباشر  املواجه  االتصال  قاعدة  على  تقوم  جتعلها 
وال تأخذ مسة االتصال اجلماهريي، وقد أطلق على 

هذا النوع اسم االتصال الوسطي. 

 هناك توجيها لثقافة 
الصورة لخدمة 

أيديولوجيا السوق، 
وصواًل إىل تحويلها 

إىل سلعة، فهي تؤمن 
بالقيم االستهالكية 

التي تمليها الفلسفة 
الرباغماتية.

إن القرن الواحد 
والعشرين سوف يشهد 
قيمة مضافة يف االتصال 
واإلعالم مرتبطة بقيادة 
وسائل اإلعالم الجديد 
للعوملة وتأثرياتها يف 

األلفية الجديدة..
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األوعية املعلوماتية ومصادر السلطة
من  العديد  على  احلديث  العصر  إنسان  يعتمد 
وقد  املعلومات  على  للحصول  املستحدثة   املصادر 
إىل  وغريها  املعلوماتية  األوعية  هذه  ظهور  أدى 
حتول يف مفهوم اإلعالم واملعلومات فيحدثنا الباحث 
األكادميي يف الشأن اإلعالمي والثقايف عبد األمري 
اجلديدة  املعلوماتية  األوعية  منت  قائال:  الفيصل، 
املعلومات  ثورتي  بني  الذي حدث  للتزاوج  كنتيجة 
واالتصاالت، فالثورة األوىل وفرت املعلومات بصورة 
توافر  ضرورة  وفرضت  االنفجار  حد  إىل  وصلت 
الفرد  تساعد  تقليدية  غري  وأوعية  ووسائل  أدوات 
وقد  منها،  واالستفادة  عليها  والسيطرة  إدارتها  يف 
وتلك  األدوات  هذه  لتوفر  االتصاالت  ثورة  جاءت 
تكنولوجيا  تطوير  خالل  من  واألوعية  الوسائل 
ثّم  واسرتجاع  وإدارة  الختزان  كأداة  احلاسبات 
نقل املعلومات، وكذلك تطوير تكنولوجيا األقمار 
الصناعية كأداة فائقة لنقل املعلومات من مكان 
إىل مكان على سطح الكرة األرضية، وقد نتج عن 
هذا التزاوج بني الثورتني الوصول باجملتمع اإلنساني 
إىل عصر املعلوماتية كحالة تعرب عن قدرة اإلنسان 
الكمية  باخلصائص  املعلومات  إىل  الوصول  على 
أو  مكانية  حدود  وجود  دون  املطلوبة  والنوعية 
رسوخ  باجتاه  يسري  هذا  كل  ذلك،  على  زمانية 
مصادر  من  أساسي  كمصدر  واملعرفة  املعلومات 

السلطة والقوة يف العصر احلديث.
وقد أدى املناخ الذي خلقته املعلوماتية إىل حتّوالت 
اجلماهريي  واالتصال  اإلعالم  جمال  يف  أساسية 
اليوم  فاإلعالم  وجتلياتها،  جوانبها  تعددت 
تكنولوجيا متخمة باملعلومات اليت ال يستطيع أي 

فرد أن يديرها بسهولة فالبشر يعيشون اليوم حتت 
مظلة معلوماتية وسحابة تكنولوجية تغطي كافة 
جوانب حياتهم، والتواؤم مع العصر اجلديد يفرض 
ضرورة استيعاب التحوالت اليت طرأت على مفهوم 

املعلومات وطبيعتها وأدواتها.
اإلتصاالت وديمقراطية الثقافة

حدود  عند  واالتصاالت  اإلعالم  عجلة  تقف  ومل 
معينة بل جتاوزت الكثري من املفاهيم والقناعات، 
جديد  منعطف  عند  وقف  الثقافة  مفهوم  فحتى 
إّن  قائال:  أكد  حينما  الفيصل،  أوضحه، 
التكنولوجيا احلديثة يف جمال االتصاالت أحدثت 
أبراجها  من  فأنزلتها  الثقافة،  مفهوم  يف  ثورة 
من  والنفاذ  البصرية  فكرة  وأسقطت  العاجية، 
أجل الفهم وجعلتها مفهومًا أكثر مشواًل حيتوي يف 
داخله على كافة املفردات واخلربات اليت تساعد 
أكثر  الثقافة  جعلت  كما  احلياة،  على  اإلنسان 
دميقراطية، وجعلت املعلومة متوافرة يف كّل وقت، 
فأصبحت الثقافة املعلوماتية تعين احلياة، واحلياة 
على  دااًل  مصطلحًا  املثقف  وأصبح  الثقافة،  تعين 
القادر على امتالك مهارة استخدام  ذلك الشخص 
والتعامل مع الوسائط اجلديدة املستخدمة يف نقل 
يكون  أن  باستمرار  منه  تتطلب  واليت  املعلومات، 
أكثر إجيابية، وأكثر قدرة على حتديد احتياجاته 
املعلوماتية بشكل دقيق وواضح يف ذهنه. وأصبحت 
الفروق يف درجات الثقافة بني البشر هي فروق يف 
املعلومات  تشغيل  يف  العقل  استعمال  على  القدرة 
أعلى  حيقق  بشكل  ونوعًا(  )كمًا  املرتاكمة 
درجة من االنتباه، ثّم الفهم، ثّم التذكر اإلجيابي 
االستفادة  من  درجة  أعلى  لتحقيق  للمعلومات 

والفائدة العملية منها.

اإلعالم اليوم تكنولوجيا 
متخمة باملعلومات التي 

ال يستطيع أي فرد 
أن يديرها بسهولة 

فالبشر يعيشون اليوم 
تحت مظلة معلوماتية 

وسحابة تكنولوجية 
تغطي كافة جوانب 

حياتهم..

أصبح املثقف مصطلحًا 
دااًل على ذلك الشخص 

القادر على امتالك 
مهارة استخدام والتعامل 

مع الوسائط الجديدة 
املستخدمة يف نقل 

املعلومات، والتي 
تتطلب منه باستمرار 

أن يكون أكثر إيجابية
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فن الجداريات الرقمي
بني املمارسة الثقافية الفاعلة ورسالة االتصال 

د. أحمد عبيد كاظم/ جامعة الكوفة / كلية الرتبية

الثورة الرقمية العاملية حملت معها بدايات االنتقال إىل عصر 
االتصاالت  لتقنية  الهائل  التحول  خالل  من  جديد  حضاري 
ويف مناهج الثقافات ونظم املعلومات كما وجدت يف الفنون 
الرقمية مجااًل خصبًا يف تطوير اآلفاق اإلنتاجية الفنية الذي 
يؤسس لتطبيقات برمجية قادرة على حيازة أدوات متقدمة 
فنية  خصائص  ذات  تجريبية  تصميمية  أعمال  إنتاج  يف 
وتقنية متميزة ومثرية وبجودة عالية وكلفة قليلة من خالل 
يمكن  رقمية  بيانات  إىل  واألصوات  الصورة  نظام  تحول 
خزنها ومعالجتها وتداولها وتسويقها مع توظيف مؤثرات 
والغرابة  الخيال  لعوالم  الخصب  املجال  فتحت  بصرية 
معرفية يف  التي شكلت صدمة  الصورة  لثقافة  والتشويق 

االتجاه االجتماعي والثقايف وتغري أنماط التلقي،
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 ولعل استخدام الربجميات التطبيقية اليت تستطيع 
واسع  عامل  أمام  تضعنا  الرقمية  الصورة  معاجلة 
وتغري  املكانية  واالنزياحات  االستعارات  من 
الواقع بسهولة من خالل احلذف واإلضافة تتجاوز 
تدخل  أهداف  إىل  والدهشة  واملتعة  الرتفيه  حدود 
وتفكيك  واألفكار  األيديولوجيات  حسابات  يف 
مركزيات املكان اجلغرايف والسياسي والتارخيي 
وتأهيله بأبعاد اجتماعية واقتصاديه وثقافية أخرى . 

توظيف حنو االرتقاء الفين
إنتاج  الرقمية يف  التقنية  وهنا نسعى إىل  توظيف 
أعمال جداريه رقمية لتزيني واجهات وساحات املدينة 
يأخذ بنظر االعتبار توظيف املفردات احمللية العربية 
اإلسالمية واإلنسانية بأسلوب يعكس ذوق العصر 
من خالل ممارسة واعية باهلوية الثقافية وتوظيف 
املؤثرات البصرية اللونية واخلطية امللمسية جلعلها 
التشكيل  لغة  أن  إذ  اآلخر،  لغة  مع  متاس  على 
الرقمي أصبحت وسيلة اتصال وفهم مشرتك للرقي 
بالذائقة اجلمالية والوعي اإلنساني وصياغتها وفق 
من  جدًا  قريبة  وهي  الرقمي  الفنان  وثقافة  رؤية 
الربجميات  يرتك  مل  إذ  الفنان  ووجدان  إحساس 
طّوعها  بل  ومشاعره  بعواطفه  تتحكم  الرقمية 
خلدمة رؤية ذاتية هلا هوية فنية مميزة ضمن خميلة 
حرة ال مقيدة وال مستسلمة لقوالب حمدده معتمدة 
رسالتها  إيصال  يف  الفنية  واملوهبة  املعريف  الوعي 
متعددة يف جمال  جوانب  من  تتألف  اليت  الثقافية 
املعتقدات واألعراف االجتماعية والثقافية اليت يتم 

جتسيدها من خالل الرموز واملعاني والدالالت .  
خلق اللغة الرمزية املشرتكة

يف عصر يشهد حتواًل جذريًا يف منطه االجتماعي 
التقليدية  الثقافية  األطر  تعد  مل  إذ   ، والثقايف 
هيمنة  بعد  معه  والتواصل  العلم  لرؤية  مالئمة 
تقنيات االتصال وشبكات اإلعالم لعامل افرتاضي 
اإلنسانية  التجربة  جمال  يف  وتواصلي  وفوري 
مكونات  إحدى  املتعددة  الوسائط  أصبحت  إذ 
وطرق  اإلنسانية  والعالقات  االجتماعي  الواقع 
تفكرينا وتعبرينا عن ذواتنا ضمن مشهد تواصلي 
للحضارة اإلنسانية   له القدرة على إزالة الفوارق 
بني الثقافات ومنها الثقافة النخبوية والشعبية بني 
الفن واحلياة والبيئة واجملتمع لتصبح حركة الفن 

تقنيات  تعتمد  جتريبية  لثقافة  انعكاسا  الرقمي 
ملعاجلة  والتكثيف  واالختزال  والكوالج  التوليف 
فكري  تبدأ جبهد  الفنان  نظر  وجهة  من  جديدة 
وتنتهي بتجربة مجالية ختيلية تشرك الوعي الذاتي 
واالجتاهات  امليول  تعكس  متخيلة  بافرتاضات 
ومنتظمة  نشطة  فكرية  فاعلية  ضمن  الذاتية 
الذهنية  للصورة  واالختزال  التحليل  على  قادرة 
لغة  وجعلها  سابقة  وخربات  معلومات  على  بناًء 
إرادي  حنو  على  التأمالت  إثارة  على  قادرة  رمزية 
وقصدي ضمن مسات تعبريية قادرة على استحضار 
املكان والزمان وفعل التداخل بينهما ضمن وحدة 
ردود  املتلقي  لدى  تثري  مستقلة  تعبريية  موضوعية 
أفعال تدعو إىل الشراكة مع جتربة الفنان الذاتية 
اإلبداعية وجتربة املتلقي فهي خربة مجالية مضافة 
خالل  من  والفكري  النفسي  وبعده  ميوله  حتقق 
قدرتها على استقبال العناصر احلسية املستمدة من 

عناصر العمل الفين . 
خصائص فن الجداريات

فن اجلداريات من الفنون القدمية قدم اإلنسان على 
هذه األرض ، ومنذ أن سكن اإلنسان الكهوف 
الرسوم  كانت  القدم  يف  املوغلة  العصور  يف 
والسكينة  واألمان  الطمأنينة  لتأمني  اجلدارية 
إلنسان الكهوف يف مواجهة أعدائه من احليوانات 
املفرتسة ،  فهي أقدم أشكال التعبري الفين ، فهو 
فن حياكي الطبيعة ضمن انطباع تعبريي حسي . 

ولفن اجلداريات خصائص مميزة منها : 
مبختلف  الناس  عامة  يتذوقه  اجتماعي  1.فن 
الطرق  يف  الناس  بني  وجوده  حبكم  مستوياتهم 

والساحات العامة وواجها البنايات واجلدران. 
لدى  واجلمالية  الفنية  الذائقة  تنمية  يف  2.يساهم 

املتلقني واملشاهدين .
3.قدرة الفن اجلداري على طرح املضامني والدالالت 

املختلفة والتأثري باجلماهري 
العمرانية  باحلركة  اجلداري  الفن  4.ارتباط 
واجلانب الثقايف واالقتصادي باعتبارها نقاط دالة 
اجلانب  تنشيط  يف  وتساهم  احلضارية  املدن  يف 

السياحي .
5.يعترب الفن أجلداري من الفنون البيئية اليت تساهم 

يف تزيني املدن وجتميلها وترك أثر إجيابي مريح.
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معالم التجديد
 يف املشهد الثقايف النجفي

مهدي هادي شعالن

إن املتتبع ملسرية الثقافة النجفية خالل العقود الثمانية املنصرمة يجد أن مدينة 
النجف االشرف سباقة يف الريادة و سرب أغوار التجديد قدر ما سنحت به 
فرصة االرتقاء التاريخية، ففي منتصف الثالثينيات من القرن املاضي تأسس 
صرح ثقايف شامخ أخذ على عاتقه نشر األدب الجاد لنصف قرن من الزمان 
على يد مجموعة من أدبائها الجادين وهي )الرابطة األدبية العلمية( التي أنجبت 
الكبار من أساطني األدب العربي من اليعقوبي مرورا بالجواهري الكبري وعلي 
والجيل  الحبوبي  ومحمود  الصايف  الوهاب  وعبد  الجعفري  وصالح  الشرقي 
الربقعاوي  ومحمد حسني  الصاحب  وعبد  الدين  الذي تاله، مصطفى جمال 
املحتصر وصالح الظاملي وجميل حيدر والسيد محمد بحر العلوم والشيخ محمد 
الشامخة  األدبية  بالقامات  تطول  والقائمة  الحصريي  األمري  وعبد  الخاقاني 
التي استطاعت أن تنقل النجف األشرف إىل آفاق واسعة يف مدياتها العربية 
الثقافية، وقبلها لسنوات كانت  العالقات مع األقالم واملحافل  والعاملية وعقد 
شذرات التجديد فردية على يد الشاعر املجاهد الكبري السيد محمد سعيد 

الحبوبي، والسيد رضا الهندي وآخرين أصحاب التجديد واالبداع.
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تأسيس وتجديد
النشر  منتدى  مجعية  فتأسست  تباعا،  التجديد  واستمر 
الكرام،  وصحبه  املظفر  الشيخ  الكبري  اجملدد  يد  على 
السيد حممد تقي احلكيم والشيخ أمحد الوائلي، وآخرين 
األشرف  النجف  يف  أكادميية  كلية  أول  منها  وانبثقت 
وهي )كلية الفقه(، وقد استطاعت هذه الكلية الرائدة 
متعددة  قوى  بوجه  وصمدت  جبهات،  عدة  على  تقاتل  أن 
األدباء  من  العارم  التجديدي  املد  هذا  صدرها  يف  حاملة 
وأصحاب الفكر النري من النجفيني، وكذلك استطاعت 
واألدباء  الشعراء  من  األدبية  الطاقات  أكثر  تستوعب  أن 
واملطورين، ويكفيها فخرا أنها خّرجت املدافعني عن لغة 
أجنز  الذي  الكرباسي(  جعفر  حممد  )كالشيخ  الضاد 
مبوسوعته  وتوجت  واللغة،  النحو  كتب  من  العشرات 
أكتافه  على  محل  ممن  وغريه  القرآن(  )إعراب  اخلالدة 
الدفاع عن ثقافة النجف ونشرها، كالسيد عدنان البكاء 
وحممد حسني الصغري وسيبويه العصر كما يسميه نقاد 
اللغة )األستاذ الدكتور حممد كاظم البكاء( واألمساء 

كثرية مما ال يسع ذكرها يف هذه املقالة.
إلغاء الرابطة والتحدي

التسلط  بداية  من  املظلمة  الصدامية  احلقبة  لكن 
الدكتاتوري على العراق، قّوضت من هذا االنتشار الطيب 
فتحّينت  التجديدية،  وثقافتها  األشرف  للنجف  واملكثف 
العقد  من  األول  الربع  األدبية يف  الرابطة  إللغاء   الفرص 
الثمانيين من القرن املاضي، فألغيت بقرار بغيض وصودرت 
بنايتها وشتت أدبائها يف املنايف، لكن غرية أدباء النجف 
يف  والكتاب  األدباء  احتاد  فأسسوا  تتوقف  مل  األشرف 
الشاعر  برئاسة  األوىل  اللبنة  هي  وكانت  عام1984 
والصحفي املخضرم )حممد حسني احملتصر( الذي كان 
االحتاد  قاد  والذي  امللغية  الرابطة  هيئة  يف  عضو  آخر 
صحية  ألسباب  تركها  أن  إىل  متتاليتني  لدورتني  بأمانة 
عام 988ا ليأتي بعده القاص املبدع السيد )مكي زبيبة( 
النجف الكبري الدكتور )حسن احلكيم(  ثم تاله مؤرخ 

لدورتني متتاليتني، وبعد هاتني الدورتني تسنم قيادة االحتاد 
الباحث الكبري )طالب علي الشرقي( وقاده قيادة كّيسة 
احرتمت تاريخ وريادة النجف األشرف بكل أمانة ، وبعده 
قاد االحتاد الشاعر عبد اإلله جعفر ثم الروائي عبد اهلادي 
الفرطوسي يف فرتة قلقة إبان التغيري الذي حدث يف العراق 

يف عام 2003 .
توسعات وارتقاء

سقوط  بعد  انتخبت  اليت  اإلدارية  اهليئة  هذه  واستطاعت 
الصنم الدكتاتوري أن تقود االحتاد وتسعى إىل تطويره، 
فأنشأت قاعة كربى تتسع خلمسمئة شخص مسيت بقاعة 
اجلواهري كما أقامت مهرجانات متعددة، ويف أواخر عام 
2010 قادت االحتاد قيادة شابة برئاسة الشاعر فارس جنم 
باقر الكرباسي  ثم أعقبه األديب واألكادميي الدكتور 
بانية  النجفي،  الثقايف  باملشهد  االرتقاء  ومعه هيأة هدفها 
تعنى  اليت  املؤسسات  مجيع  مع  الثقايف  للتعاون  جسورا 
باألدب والثقافة الرصينة وال سيما العتبة العلوية املقدسة 
الثقافية،  احلياة  يف  ولوجسيت  بارز  دور  هلا  أصبح  اليت 
وكان أبرز ما ساهمت به مؤمترها واحتفاءها الذي عقد 
القاص  عن  السالم(  احلسن)عليه  اإلمام  ضيافة  دار  يف 
مد  االحتاد  واستطاع  اخلليلي،  جعفر  والصحفي  الرائد 
جسور التعاون مع اجملالس واملنتديات االسبوعية اليت تزخر 
بها حمافظة النجف األشرف يف إعالء كلمتها الفكرية 
والدولية، كيف ال تكون  الوطنية  والثقافية يف احملافل 
أمري  املتكلمني  وسيد  البالغة  أمري  مدينة  وهي  كذلك 
حبوزته  النابض  اإلسالم  وقلب  السالم(  )عليه  املؤمنني 
األشرف،  النجف  املدن  لدرة  فطوبى  الرشيدة،  ومرجعيته 
واىل مزيد من التألق الثقايف ملدينة القباب الذهبية واملآذن 
العالية اليت طاملا فتحت ذراعيها لتحتضن العقول الوافدة 
من خمتلف بقاع األرض لرتتوي من معينها العذب فيصب 
نهرها السلسال اىل الضمائر والعقول الفذة واملتفتحة على 

الصالح واخلري واإلميان ونشر الكلمة احلرة الشريفة.
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الخدع السينمائية 

تفعيل مشاركة الشباب املجتمعية

اعداد: هاشم محمد الباججي



من املعروف ابتعاد الناس عن كل ما يسبب لهم الفزع، ولكن مثل هذه 
الحالة ال تنطبق على مشاهدة أفالم الرعب التي تثري يف نفوس مشاهديها 

كثريًا من حاالت الخوف والقلق والتوتر.
بالعكس، إننا نجد ألفالم الرعب جمهورا ال يقل حجما عن جمهور األفالم 
األخرى ذات الطابع العاطفي أو الخيالي أو التاريخي فما هو السبب يف 

ذلك يا ترى؟

ملاذا نشاهد أفالم

عالء املرعبي 

الخدع السينمائية 
عالء املرعبي

الخدع السينمائية )cinematic trick( طاملا سمعنا بهذا املصطلح 
بشكل  واملتشعب  الغريبة  بالرتاكيب  املصحوب  بالغموض  املحاط 
ال نهائي.. ولكن ما هو؟ ومن أين أتى؟ وكيف نشأ وملاذا؟ قد تدور 

بذهن السامع أسئلة ال متناهية عن هذا العالم..
نعم هو عالم السحر البصري.. عالم قد يعيد لك حلما قد رحل.. أو 
يسافر بك إىل أرض املستحيل.. عالم ال يعرف للمستحيل حروفًا 

وال للحقيقة دستورًا.. عالم تقهر به قوانني الطبيعة.



عامل  تكوين  حلظة  عن  واملدارس  اآلراء  تضاربت 
اخلدعة، فمن املؤرخني من جعل من )السويدي أوسكار 
جبمع  البصري  باخلداع  قام  من  أول  غوستاف1856( 
بعض  مع  ودجمها  التصوير  أشرطة  من  جمموعة كبرية 

للحصول على صورة مستحيلة احلصول يف الواقع.
ومنهم من قال أن ما قام به هذا الفنان ال يعد من عامل 
اخلدع إمنا هو تابع لفن التعديل والتصميم، ومنهم من قال 
ولدت اخلدعة السينمائية يف عام 1933، ومنهم من قال 

أن اخلدعة ولدت بوالدة الكامريا.
يف بداية األمر كانت اخلدعة هي صناعة تأثري غريب على 
صورة معينة كقص جزء من صورة وإحلاقة بصورة أخرى 
 visual(البصرية اخلدعة  باسم  اخلدعة  بدأت  وهكذا 
الفوتوغراف ألنها كانت  trick( حينما كانت يف عامل 
قبل دخوهلا لعامل السينما ولكن بعد دخوهلا السينما صار 
اقرتنت   )cinematic trick( السينمائية  اخلدعة  امسها 
بالسينما، وكانت أول خدعة بالسينما هي زيادة ونقصان 
عدد الصور امللتقطة للفيديو يف مرحلة ما من الفلم فنحصل 
على حركة سريعة لشخص أو حركة بطيئة يف موضع 

آخر.
وأما املرحلة اليت راجت بها اخلدع وانتشرت كانت خدعة 
القطع واالستكمال.. إذا تثبت الكامريا على شخص واقف 
حبالة معينة ثم يوقفون التصوير ويغري الشخص مكانه او 
يضيفون شيئًا إىل موقع التصوير وبعدها يستأنف التصوير 
فهذا يعطي حركة غريبة كانتقال الساحر من مكان 
إىل مكان بداخل املشهد بسرعة الربق مثال وكانت هذه 

اخلدع رائجة يف افالم السحر آنذاك.
بعد هذا أخذت اخلدعة بالتطور التدرجيي وانتشرت بعض 
التعريض  تقنية  مثل  اجلديدة  والتقنيات  اجلديدة،  اخلدع 
املزدوج)mulri exposure( اليت كانت تستخدم أكثر 
من تصوير يف مشهد واحد يقطع عموديا أو أفقيا ويصور 
باحلد  املشاهد  يشعر  ال  حتى  متقاربة  بلفية  املشهدان 
الفاصل بني املشهدين، وبعد فرتة ومع بداية القرن الـ19 
تدعى  كانت  نوعية  نقلة  السينمائية  اخلدعة  انتقلت 
يف  ظهر  وهذا   )visual effecrs( املرئية  باملؤثرات 
استخدام اجملسمات الصغرية بهيأة جمسمات كبرية تصنع 
من الطني أو البالستك املرن أو من جمسمات مفصلية ويتم 
حتريكها صورة بعد اخرى، يعين يتم حتريك جزء معني 

ويتم  أخر  جزء  وبعدها حيرك  له  صورة  والتقاط  منه 
اللقطات على  ثم تدمج هذه  التقاط لقطة أخرى ومن 

شكل فيديو لنحصل على حركة للمجسم..
إذ  املرئية،  املؤثرات  يف  امليكانيك  علم  دخل  وأيضا 
امليكانيكيني  بعض  على  تعتمد  السينما  كانت 
من  هندسية  بتشكيالت  اجملسمات  بعض  ليجهزوا 

أسالك معدنية ميكنها ان تؤدي حركة معينة. 
وعامل  املرئية  املؤثرات  يف  املكياج  عامل  تدخل  ثم 
مؤثرات  لتنجز  والكيمياء  البالستيكية  الصناعات 
وخدعًا معينة كصناعة رأس متحرك لوحش ممكن 

أن حيرك فمه أو حيرك عيونه وهكذا.
وكذلك دخل الرسم ليضع بعض الباكرواند اخليالية 
ودخل فن العمارة ليشيد بعض املواقع الغريبة مثل موقع 

داخل مركبة فضائية وهكذا.
بعد هذا ظهرت تقنية نوعية نقلت اخلدع اىل مستوى 
 )chroma(عاٍل من الدقة والتفاعل وهي تقنية الكروما
ومع ظهور الكروما صارت التسمية : املؤثرات اخلاصة 
مع  تتعامل  خاصة  أجهزة  على  تعتمد  كانت  ألنها 

األشرطة اخلاصة بالتصوير.
أما عن سبب تسميتها بهذا االسم فريجع إىل الرتمجة 
املؤثرات  هي  الفنية  ترمجته  ولكن  للمصطلح  اللغوية 
إىل  دهشة  من  تضيفه  مبا  بالفعل  ألنها مميزة  املميزة 

مشاهد الفيلم 
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تفعيل مشاركة الشباب 
املجتمعية

إن تفعيل دور الشباب يف النشاط املدني أو االجتماعي أو السياسي... مبختلف جوانبه، سواء النشاط الوطين العام، أو النشاط 
من خالل منظمات وأحزاب سياسية، كان ومازال اهلاجس لكل القوى اليت متتلك مشروعًا سياسيا اجتماعيا تغيرييا، باعتبار 

أن الشباب ُيعد قوة تغيري معتربة وموازنة يف اجملتمع.
ولكن الكثري من الشباب ال يرغبون بالنشاط السياسي من خالل مؤسسات الدولة أو األحزاب، وهذا مرتبط بطبيعة براجمها 
املوجهة للشباب واليت إما أنها ال تعطي االهتمام املطلوب بهم، أو أن خطابها السياسي ال يشكل عامل جذب هلم، بسبب تقادمها 
وعدم مواكبتها ملتطلبات الشباب العصرية واحتياجاتهم الراهنة؛ األمر الذي يتطلب إعادة النظر فيها جلهة دراسة كيفية 

تفعيل طاقات الشباب وإعادة جذبها إىل األحزاب والعمل العام.
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اجملتمع،  يف  طموحًا  األكثر  هم  فالشباب   
وهذا يعين أن عملية التغيري والتقدم لديهم ال 
تقف عند حدود، والدولة او احلزب السياسي 
أو املنظمة الشبابية أو أية جمموعة اجتماعية 
االجتماعي  أو  السياسي  للتغيري  تسعى  حني 
استقطاب  أولوياتها  سلم  يف  تضع  أن  جيب 
طاقات الشباب وتوظيف هذه الطاقات باجتاه 

أهدافها احملددة.
ألن الشباب أكثر تقباًل للتغيري و هذه احلقيقة 
تعترب ميزة رئيسية ،فهو عامل متحرك ومتغري 
ال  احملافظ  والفكر  اجلديد،  دائمًا  وحيمل 
يقوى على مسايرة اجلديد بل يتعامل معه وفق 
احملتوم،  الفشل  يعين  مبا  احملافظ  منظوره 
بينما الشباب وحبكم هذه اخلاصية، يكون 
وتقبل  التغيري  حنو  املوضوعي  استعدادهم 
اجلديد والتعامل معه بروح خالقة ومبدعة، مبا 
للمتغريات والتكيف  يضمن املواكبة احلثيثة 

معها بشكل سلس دون إي إرباك.
مع  يتفاعل  وحيوية  محاسة  املتقد  فالشباب 
معطيات  ومع  ومتغرياتها  السياسة  معطيات 
املتمتع باحلماس  اجملتمع ومتطلباته، والشباب 
واحليوية فكرًا وحركة، ومبا يشكل طاقة 
جبارة حنو التقدم، هو الضمانة للتقدم بثبات، 
ال  اليت  السياسية  اجملتمعية  احلركات  فيما 
مهددة  فإنها  اخلالقة،  الطاقة  بهذه  حتظى 
التقوقع  تقدير  أقل  على  أو  واملوت  باالنهيار 

واملراوحة يف ذات املكان. 
حني  الشباب  قبل  من  حدود  دون  العطاء  إن 
ينبغي  به،  يقوم  مبا  وواعيًا  مقتنعًا  يكون 
االقتناع  يكون  ان  أوال  بد  فال  استثماره 
الشباب  مع  والتعامل  العقل  احرتام  مبعنى 
 ، تنفيذ  أدوات  جمرد  وليس  كياني  مبفهوم 
وثانيا اإلدراك مبا يقوم به الشباب، أي اإلملام 
املوصلة  والطرق  بالوسائل  واالقتناع  باألهداف 

إىل حتقيق اهلدف.
ويف حال حتقق هذين االشرتاطني الضروريني، 
حدود،  بدون  سيكون  الشباب  عطاء  فإن 
وسيدفع مبسارات العمل بكل إخالص وتفاني.

ميثل  كونه  اجتماعية  قوة  الشباب  فإن  لذا 
قطاعًا اجتماعيًا رئيسيًا يف اجملتمع، وكسب 
هذا القطاع من قبل صانعي القرار والسياسيني 
يعين كسب معركة التغيري، وهنالك الكثري 
من األمثلة الدالة على هذه املعادلة، والكثري 
من األنظمة أو املنظمات أو األشخاص القياديني 

استطاعوا أن يسحقوا معارضيهم نتيجة تأييد 
الشباب املنقطع النظري.

اقتصادية  قوة  الشباب  فان  ذلك  على  عالوة 
ينتجون  الذين  هم  الشباب  فالعمال  جبارة، 
الذهين  املتعلم جبهدهم  والشباب  بسواعدهم، 
الذين  وهم  اجملتمع  حيتاجه  ما  ينتجون 
وقوته  منعته  ويضمنون  الوطن  صرح  يبنون 
االقتصادية، ودور الشباب يف التنمية الشاملة، 
أن  االفرتاض  وبديهي  وحموري،  أساسي  دور 
التقدم االقتصادي مستحيل دون تقدم علمي، 
وعقول الشباب النرية واملستنرية هي اليت توفر 
القاعدة العلمية اليت تضمن النجاح والتقدم يف 

اجلهد االقتصادي ويف اجلهد التنموي أيضًا.
وأخريا وليس آخرا البد من اإلقرار بأن الشباب 
امليزتان هما من  والفتوة، وهاتان  للقوة  عنوان 
املتطلبات الرئيسية للعمل اجملتمعي والسياسي  
فمثال احلزب الذي ال يضم يف صفوفه الشباب، 
ودماء  شابة  بعناصر  عضويته  جيدد  وال 
إىل حزب مرتهل  الوقت  مع  جديدة، سيتحول 
فيما  الشيخوخة،  معامل  من  وضعيف كمعلم 
احلزب املتجدد بدماء الشباب يف كل هيئاته 
ومستوياته القيادية والكادرية، سيحافظ على 
شبابه املتجدد، فمن الضروري زج الشباب يف 
كافة األصعدة املدنية واالجتماعية والسياسية 
اخلربة  أهل  مع  باالختالط  واالقتصادية  
ليمتزج  حسب ختصصه  والعلم كل  والدراية 
قوي  جمتمع  اىل  لنخلص  باخلربة  الشباب 

ومتطور ورصني.

الشباب هم األكثر 
طموحًا يف املجتمع، 

وهذا يعني أن عملية 
التغيري والتقدم 

لديهم ال تقف عند 
حدود

أن الشباب أكثر 
تقباًل للتغيري و هذه 
الحقيقة تعترب ميزة 
رئيسية، فهو عالم 

متحرك ومتغري 
ويحمل دائمًا الجديد
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عنف وتشرد..
طريق لنهاية قصة الطفــــولة؟

تحقيق: أمري الربكاوي

و  الصغر  عند  بريئة  نفوسًا  حيملون  من  فهم  الدنيا  احلياة  زينة  االطفال 
نغرس فيهم حب الناس والوطن منذ الطفولة اىل أن يصبحوا شبابًا ليتحملوا 
وتقدم  لنمو  األساس  اللبنة  وهم  آباءهم  بعد  والبلد  األسر  قيادة  مسؤولية 
يف  باجتهادهم  ترسم  املستقبل  مالمح  ألن  املستقبل  يف  األوطان  وازدهار 
املراحل الدراسية األوىل بعدها تفوح معامل طموحاتهم لبلد مشرق متقدم 
ورسم  الصغر  الطفولة  منذ  انتهاك حق  بكل جماالت احلياة  لكن عند 
لرفد  األساس  القاعدة  هي  اليت  األسرة  قبل  من  أذهانهم  يف  سوداء  خميلة 
حيملون  بأطفال  خنرج  بالتأكيد  االجتماعية   احلياة   مبواثيق  الطفل 
هذا  إعداد  مت  وهلذا  مؤملة  أبوة  بذكريات  مليئًا  سيئًا  وانطباع  ذاكرة 
التحقيق حول ما يتعرض له األطفال من عنف األسرة وآثار ذلك النفسية 

واالجتماعية على حياة ومستقبل األطفال.  
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عنف األسرة
الزهراء  فاطمة  االجتماعية  بالباحثة  التقينا 
حاكم مهدي فحدثتنا قائلة : العنف األسري 
هو ايقاع الضري او الضرر على املقابل أو إيقاع 
االساءة على املقابل سواء كانت اإلساءة مادية 
ألفاظ  واملعنوية  الضرب  املادية  معنوية،  أو 
فتقول:  فاطمة   وتضيف  املقابل  على  مشينة 
أسري  عنف  أنواع:  إىل  يقسم  العنف   إن 
وعنف جمتمعي وعنف مدرسي مشرية إىل أن 
ونفسية  اجتماعية  منها  كثرية  اسبابًا  للعنف 
واقتصادية وسياسية واألسباب النفسية نتيجة 
األمراض النفسية والعقد االجتماعية والنفسية 
أو  الطفل  يعنفون  وأم  أب  نتيجة  ظهرت  اليت 
األسباب  أما  للزوجة  املناسب  االختيار  عدم 
وهو  االقتصادي لألب  الوضع  االقتصادية هي 
االقتصادية  احلالة  كانت  إذا  األسرة  حمور 
املناسب  والتعليم  العيش  متطلبات  يوفر  جيدة 
لألطفال ويكون أسرة ناجحة جمتمعيًا أما إذا 
كانت احلالة االقتصادية غري جيدة، فعدم توفر 
بنوع  العمل لرب األسرة يؤدي اىل شعور األب 
من النقص ونوع من املشاكل والصراع داخل 
العائلة وهذا يؤثر ويقوم األب بضرب األطفال 
والزوجة أما األسباب السياسية واحلروب فهي 
واخلدمات  العمل  فرص  توفر  عدم  اىل  تؤدي 

وبالتالي تؤدي اىل مشاكل داخل األسرة.

سوء االختيار
إن حسن اختيار الزوج للزوجة أو الزوجة للرجل 
عامل أساسي  لتكوين أسرة ناجحة اجتماعيًا 
االجتماعية  الباحثة  لنا  تؤكد  هذا   وعن 
فاطمة الزهراء حاكم فتقول: إن  عدم اختيار 
سلبيات كثرية،  له  االنسب  الزوجة  أو  الزوج 
كل  ووفر  زوجته  اختيار  أحسن  إذا  والزوج 
األجواء  للطفل  يوفر  عمل  ولديه  الظروف 
تكون  لكن  للمشاكل،  وجود  فال  املناسبة 
املناسبة  الزوجة  اختيار  عدم  عند  املشاكل 
وعدم وجود توافق بني الزوج والزوجة أو عند 
وجود األمراض والعقد النفسية لكال الزوجني 
وذلك يؤدي اىل عدم االهتمام بالطفل من جانب 
الدراسة أو أن األم مل تكمل الدراسة فال تهتم 
بدراسة الطفل وعند عدم توفر العمل قد يؤدي 
نتيجة  الطفل، وبعض األسر  أن يضرب  باالب 
تبعث  الوعي  وقلة  والعوز  االقتصادية  احلالة 

األطفال بالعمالة وايضًا تعلم الطفل التسول يف 
التقاطعات والشوارع  وذلك أقسى أنواع العنف 

للطفل.

عنف وتشرد:
ومن احلاالت الواقعية اليت ترويها لنا الباحثة 
اىل  ادت  اليت  حاكم  فاطمة  االجتماعية 
إمرأة   : تقول  األسرة  داخل  الطفل  عنف ضد 
الطالق  اىل  ذلك  أدى  زوجها  قبل  من  ُعنفت  
بعد مشاكل مستمرة بينها وبني زوجها فكان 
لكن  احلل  هو  والطالق  االنفصال  اختيار 
انفصال  يعد  وبالتالي  الطفل  كان  الضحية 
األم عن الطفل عنفًا وحرمانًا للطفل من أمان 
األمومة وأدى ذلك اىل  تشرد الطفل فيما بعد 
الطفل   وكره  األب  زوجة  قبل  من  وتعنيفه  
إىل  تؤدي  الزوج  يف  املشاكل  وهذه  لألب  

الضرر الفادح للطفل يف املستقبل
غياب التكافل

اإلنسان  حلقوق  العليا  املفوضية  اىل  توجهنا 
فراس  حدثنا  حيث  األشرف  النجف  مكتب 
 : قائال  الطفل  حقوق  ملف  مسؤول  الدهان 

تكون املشاكل عند 
عدم اختيار الزوجة 

املناسبة وعدم وجود 
توافق بني الزوج 

والزوجة، ذلك يؤدي 
اىل عدم االهتمام 

بالطفل..
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العليا حلقوق اإلنسان  رصد مكتب املفوضية 
عوامل  عدة  هناك  أن  األشرف  النجف  يف 
األطفال  األسري ضد  العنف  ظاهرة  اىل  أدت 
والشباب  لألحداث  املخدرات  تعاطي  منها 
التواصل  ومواقع  األسري  العنف  يسبب  وهذا 
والتسول  والعمالة  املوبايل  وجهاز  اإلجتماعي 
أجل  األطفال من  اىل ضغط على  يؤدي  وهذا 
العمل أو التسول وبالف ذلك يتعرض للضرب، 
  )200( ولدينا  للعنف  أساسية  العوامل  وهذه 
حالة تقريبًا مسجلة هي عنف ضد األطفال يف 
احلكومة  ونطالب  األشرف  النجف  حمافظة 
بتشريع قانون محاية األسرة العراقية  وتشريع 
قانون محاية الطفل اليت حتد من ظاهرة العنف 

ضد األطفال.
وقفة ورأي

ارتأينا اللقاء بعدد من املواطنني ملعرفة آراءهم 
جتاه العنف ضد األطفال وما له من آثار نفسية 

فتحدثوا  الطفل  على  املستقبل  يف  واجتماعية 
لنا ومنهم:

قحطان عليوي )موظف( يقول : هذه الظاهرة 
أولياء  على  وجيب  األخرية  اآلونة  يف  انتشرت 
األمور التعامل اجليد ومراعاة الطفولة  ومتابعة 
األسرة  بني  والتنسيق  لألطفال  املدارس 
واملدرسة وعلى منظمات اجملتمع املدني تفعيل 
بردة  يؤدي  هذا  وخالف  اجملال  بهذا  دورها 
والعزلة  نفسي  انطواء  إما  للطفل  نفسية  فعل 
يتخذ  أن  او  احلالة  هذه  وتستمر  اإلجتماعية 
جيب  القانوني  اجلانب  ومن  اجراميًا  سلوكًا 
ظاهرة  من  حتد  اليت  العقوبات  قوانني  تفعيل 

العنف ضد األطفال.
 : جامعي(  )طالب  األسدي  أمري  قال  كما 
اىل  وتؤدي  الطفل  على  سلبية  آثار  هلا  ظاهرة 
أزمات وطابع خوف للطفل من مؤثرات خارجية 
والطفل عند ضربه يعمل العكس ويصر على 
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بشكل  النفسية  احلالة  على  وتؤثر  اخلطأ 
مباشر على الطفل، وواحدة من األعراض أني 
شاهدت طفاًل تعرض للعنف والضرب مما أدى 
إىل عدم السيطرة على نفسه والتبول الالإرادي، 
عن  األسرة  بني  الثقايف  الوعي  نشر  فيجب 
طريق الندوات ووسائل اإلعالم املختلفة وإظهار 
تعرضه   عند  الطفل  هلا  يتعرض  اليت  املخاطر 

للعنف.
مرياج عباس )مدرسة( تقول : إن العنف األسري 
ضد االطفال من األساليب السلبية ويؤدي اىل 
لذلك  طفولتهم  وحتطيم  نفسيتهم  على  التأثري 
جيب اختاذ إجراءات وأساليب أخرى تساعدهم 
الوالدين  قبل  من  العنف  عن  اإلبتعاد  على 
واإلرشاد  واملتابعة  التوجيه  أسلوب  خالل  من 
العنف  بدل  صحيحة  أساليب  واستخدام 
اليت  الربامج  عن  األطفال  وإبعاد  اجلسدي 
بإثارة  يتسببون  جتعلهم  واليت  سلوكهم  تغري 
العنف أمام اآلباء واألمهات وبالتوجيه والتوعية 

تستطيع مواجهة أساليب األطفال السلبية. 
قاسم  اإلعالمي  قال  صلة  ذي  صعيد  وعلى 
العنف  ظاهرة  أن  حقيقة  اخلفاجي:  حمسن 
ضد األطفال حساسة جدًا فللرتبية حق علينا 
كأولياء أمور وحنن ما نكون عليه اآلن هو 
بفضل أهلنا وتربيتهم لنا وهذه الرتبية ال تأتي 
الرتبية  هذه  أن  الشخصي  فربأيي  فراغ   عن 
أو ما يسمى )ضرب  العنف  القليل من  تتطلب 
مجيع  يف  وليس  األحيان  بعض  يف  األطفال( 
هؤالء  أخطاء  مجيع  يف  أو  احلياة  مفاصل 
الذي  املوقف  حبسب  العنف  فحالة  األطفال، 
يصدر من الطفل نفسه، تارة يتطلب منا فقط 
)الضرب(  وتارة يتطلب منا  والتخويف  التوجيه 
العنف  وليس  البسيط  الضرب  به  ونقصد 
الذي يصيب الطفل بسوء، لذلك فقد حياسب 
بتهور ورعونة  األطفال بعقالنية وذكاء وليس 
وخنشى  أكبادنا  فلذة  هم  يكن  مهما  ألنهم 
للضروب  ولكن  مكروه  كل  من  عليهم 

حدودًا ال جيب أن ُتتجاوز.
هناك  وأن  احلياة  مثرة  نتاج  هم  األطفال  إن 
العنف  حاالت  ازدياد  اىل  أدت  وعوامل  اسبابًا 
لألطفال داخل األسرة بشكل خاص واجملتمع 
الذي  االقتصادي  الوضع  منها  عام،  بشكل 
العوائل والبطالة املتفشية نتيجة  متر به بعض 
أدت  اليت  واحلروب  السياسية  الصراعات 

للشعب  واالقتصادية  التحتية  البنى  انهيار  اىل 
وتعاطي  اإلدمان  حاالت  عن  فضاًل  العراقي 
آباء  بعض  لقيام  األخرى  املخدرة هي  احلبوب 
االطفال مبعاقبة وإجبار األطفال على التسول 
والعمالة وهذا شكل من أشكال العنف ايضًا 
مع أبنائهم، وتعرض األب أو األم لعامل نفسي 
ايضًا يقف وراء قيامهم بضرب األطفال وجيب 
للحد  املعنية  اجلهات  قبل  من  اجراءات  اختاذ 
من ظاهرة العنف ضد األطفال وتفعيل قوانني 
محاية الطفل داخل األسرة بشكل عاجل مع 
عقد اجتماعات دورية مع اآلباء واألمهات من 
قبل  إدارات املدارس للتعريف بأهمية أن تنشئة 
مبخاطر  وتعريفهم  صحيح  بشكل  الطفل 
ذلك سواء من الناحية النفسية أو اإلجتماعية 
والصحية على أطفاهلم مع إطالق محلة وطنية 
ملناهضة العنف ضد الطفل العراقي بالصحف 
واجملالت والقنوات التلفزيونية، هذه اخلطوات 
ستساهم بالقضاء على هذه الظاهرة اليت متثل 

انتهاكًا صارخًا للطفولة.

انتشرت هذه 
الظاهرة يف األونة 

االخرية ويجب على 
اولياء االمور التعامل 

الجيد ومراعاة 
الطفولة  ومتابعة 
املدارس لألطفال 

التالميذ والتنسيق 
بني االسرة 

واملدرسة
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عالقة الناس واألخالق وكيف يبدأ الشخص من نفسه لكي يتصف بأخالق الرسول األكرم حممد 
)صلى اهلل عليه وآله( حيث وصفه اهلل تعاىل بصاحب اخللق العظيم يف كتابه الكريم )َوِإنََّك َلَعلى 

ُخُلٍق َعِظيٍم()القلم/4( ومل يصفه النتمائه اجملتمعي أو العرقي أو القبلي.
بسيدنا  تتجلى  الرفيعة  األخالق  كل  جند  حيث  اإلنسان  لكمال  صفة  األخالق  أن  يعين  وهذا 
حممد)صلى اهلل عليه وآله( باألفعال قبل األقوال وليس كما نراه اآلن أن أغلب الناس يتكلمون 
بصفات الرسول )صلى اهلل عليه وآله( وال ميلكون منها أي شي ومن هذه األخالق الصدق والتواضع 
والتسامح والكرم وحب اخلري للناس وعدم ظلمهم وإعطاء كل ذي حق حقه وغريها من الصفات 

احلميدة.
لذا علينا أن نقتدي بسيدنا حممد )صلى اهلل عليه وآله( ونتصف بأخالقه وأن نكون كما وصفه اهلل 
تعاىل  يف كتابه الكريم كصورة مصغرة حتكي سلوكه، أما العالقة بني األخالق واجملتمع هي 
أن األخالق ختتلف من جمتمع إىل آخر وذلك الن كل جمتمع يتصف بأخالق وعادات دون سواه أو 
أن تكون متقاربة واإلنسان يكتسب األخالق من األسرة واجملتمع الذي نشأ فيه سواء كانت هذه 
األخالق سيئة أو محيدة حيث يكون الشخص الذي نشأ وتربى يف جمتمع وأسرة تتصف بأخالق 
وأسرة ال تتصف  وتربى يف جمتمع  الذي نشأ  الشخص  وآله( خيتلف عن  الرسول )صلى اهلل عليه 
بأخالق الرسول )صلى اهلل عليه وآله( وميكن لنا القول أن األخالق قابلة للتغري يف اجملتمع سواء 

كانت سيئة أو محيدة.
أما إذا كانت جيدة فتلك أخالق نبينا حممد )صلى اهلل عليه وآله( وإذا كانت سيئة فيجب أن نسعى 
لتغيريها لكن ليس بالسهولة إال إذا كانت هناك إرادة قوية من الشخص لتغيري أخالقه وأخالق 
جمتمعه السيئة، لذلك جيب علينا أن منيز األخالق احلميدة من األخالق السيئة ويكون ذلك انطالقًا 
من هذا املبدأ )حب لغريك ما حتب لنفسك واكره له ما تكره هلا( حيث جنعل من هذا املبدأ الطريق 
املعبد الذي نسري فيه ولو أن كل إنسان طبق هذا املبدأ الصبح تلقائيا يتصف بأخالق النيب حممد 
)صلى اهلل عليه وآله( واهل بيته ألن هذا املبدأ أيضًا هو من وصية اإلمام علي بن أبي طالب إىل ابنه 

اإلمام احلسن)عليهما السالم(.
لذا جيب على كل إنسان أن يبدأ إذا أراد أن يتصف بأخالق الرسول )صلى اهلل عليه وآله( انطالقا 
وآله( وسريته، ومما ال شك فيه أن كل  الرسول )صلى اهلل عليه  من نفسه وتربيتها على صفات 
شخص حيب أن يكون صادقًا مع اآلخرين واملرء ال حيب أن يتكرب عليه أحد وحيب الشخص الذي 
يساحمه اذا أخطأ والكريم عندما يعطيه وحيب اخلري له وال يرضى أن يظلمه أحد أو أن يأخذ حقه.

لذلك علينا أن نبدأ بأنفسنا ونكون صادقني مع الناس وأن نتواضع هلم وال نتكرب عليهم ونساحمهم 
إذا اخطأوا حبقنا ونكون كرماء معهم ونتمنى هلم اخلري كما نتمناه ألنفسنا وال نظلمهم ونعطيهم 
حقوقهم كما حنب أن ال تأخذ حقوقنا وكن على يقني عندما تزرع خريًا سوف حتصد خريًا وعندما 

تزرع شرًا سوف حتصد شرًا.

األخالق واملجتمع
إبدأ بنفسك

كرار قاسم الخاقاني
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إعادة برمجة النفس

العدد املثالي لألطفال يف األسرة

صونوا عقول ابنائكم

تفرقة اآلباء بني األبناء

األسرة والرتبية القرآنية

اعداد:
وحدة اإلعالم النسوي



-األفكار) املعتقدات، الصور الذهنية، الذكريات(
-العواطف أو املشاعر.

-السلوك)ردود الفعل اجلسدية(.
-البيئة ) يف املاضي واحلاضر(

وكما تعلمون فإن هذه اجلوانب متداخلة مع بعضها البعض 
باجلوانب  ومتأثر  مؤثر  جانب  فكل  ومعقدًا  عجيبًا  تداخال 
األخرى فعلى سبيل املثال فإن تغري تفكرينا يؤثر يف سلوكنا 
وتصرفاتنا ويف عواطفنا وردود أفعال أجسادنا بل يؤثر كذلك 
يف بيئتنا ومن حولنا، من هنا جند أن التعرف على نفسك اليت 
بني جنبيك أمر مهم ومهم جدًا جيعلك تنظر إىل األمور بطريقة 
خمتلفة وتشاهد أشياء مل تكن تراها وتتحدث مع صديقك 
ثم  واملفيدة  اجلديدة  وملقرتحاته  له  وتسمع  وحتاوره  اجلديد 
تستطيع أيضا أن تشعر بهذه العالقة والعواطف اليت حتركها 

كل شخص منا يتعرض يف حياته اليومية إىل العديد من املشاعر 
واألحاسيس اليت جتعله يتقلب بني جمموعة من األفكار واملشاعر 
وردود األفعال والسلوكيات يف يومه وليله، بني ساعات صباحه 
وهذه  ومتنوعة،  عديدة  وبيئات  خمتلفة  أماكن  ويف  ومسائه 
خالهلا  ومن  احلياة  يف  جتاربه  لإلنسان  تفسر  جمتمعة  اجلوانب 
ومن خالل  بل  هذا فحسب  ليس  نفسه،  يتعرف على  أن  يستطيع 
اليت تدور  التعارف ميكنك أن تراقب وختترب معنى األفكار  هذا 
يف خميلتك وكيف تغري أناط التفكري الذي حياصرك وجيعلك 
داخل حالة سلبية تأسرك سلوكيًا أو شعوريا أو حتى يف عالقتك 
مع اآلخرين، ومن خالل هذا التعرف ميكنك أيضًا إحداث بعض 
حلها.  وتستطيع  املشكالت  من  وتتخلص  حياتك  يف  التغيريات 

وهذه اجلوانب هي:

وتؤثر فيها وتغريها من السلب إىل اإلجياب فتتصرف بطريقة 
خمتلفة وتتغري حركات جسدك وحتس بهذه العالقة تنقلك إىل 
آفاق رحبة ومعاني خمتلفة أكثر روعة ومجااًل، وان العوامل 
اإلجيابية  العوامل  بني  تنحصر  تكاد  الفرد  املؤثرة يف فكر 

والسلبية وتتمثل بـ: 
1-  عوامل ذاتية: وهي أكثر العوامل تأثريًا يف الفكر وكذلك 
هي أكثر العوامل استجابة جلهود اإلنسان يف تطويرها وتعديلها 
والرقي بها أو االحنطاط، ومن هذه العوامل: العقيدة والدين، 
واخلربات،  املهارات  والسلوك،  واألخالق  واملعلومات،  الثقافة 
احلياة،  تنظيم  اخلارجي،  املظهر  والنفسية،  البدنية  الصحة 

اهلوايات، اآلمال والطموحات املستقبلية.
املكتبة،  املنزل،  السيارة،  املال،  مادية خارجية:  2-  عوامل 

الغذاء، الرياضة، الوظيفة.
مثل  اآلخرين  مع  العالقات  بها  ويراد  إنسانية:  عوامل   -3
العالقات مع األقارب، األصدقاء، الزمالء يف العمل، اجلريان، 
أو  سوق،  أو  سفر  العارضة يف  العالقات  االجتماعية،  املنزلة 
األمراض،  مثل:  واحلوادث  األحداث  وكذلك  ذلك،  غري 
اإلضطرابات االجتماعية، احلروب، اإلضطرابات االقتصادية، 
غري  أو  مقصودة  وإما  مسعدة  أو  مؤملة  إما  احلوادث  وهذه 

مقصودة.
إجيابيًا  النفس  يف  أثره  يكون  إن  إما  العوامل  هذه  من  وأي 
وإما أن يكون سلبيًا، ويستطيع اإلنسان أن يصمم له استمارة 
ينظر  ثم  فيها  العوامل  هذه  مجيع  ويضع  لشخصيته،  حتليل 
أو سلبيات يف كل عامل  به من إجيابيات  يتمتع  ما  ويسجل 
منها ثم يقوم بعملية إحصاء نهائية هلذه اإلجيابيات والسلبيات 

فيحدد نقاط القوة والضعف . 
وقد يسأل سائل ما هو مصدر هذه األفكار واجلواب بسيط 
جدا فإن معظم األشخاص ومنذ الطفولة قد برجموا على أن 
يتصرفوا أو يتكلموا أو يعتقدوا بطريقة معينة سلبية، وتكرب 
معهم حتى يصبحوا سجناء ما يسمى )بالربجمة السلبية( اليت 
حتد من حصوهلم على أشياء كثرية يف هذه احلياة. فنجد أن 
كثريا منهم يقول: أنا ضعيف الشخصية، أنا ال استطيع حتقيق 
االمتياز، أنا ضيف يف الدراسة، أنا...... وجند انهم اكتسبوا 
األصحاب  أومن  املدرسة  من  أو  األسرة  من  إما  السلبية  هذه 
الربجمة  هذه  تغيري  ولكن هل ميكن  هؤالء مجيعا،  من  أو 
السلبية وحتويلها إىل برجمة إجيابية؟ اإلجابة نعم وألف نعم . 

ولكن ملاذا حنتاج ذلك؟ 
حنتاج أن نربمج أنفسنا إجيابيا لكي نكون سعداء ناجحني، 
حنيا حياة طبية، حنقق فيها أحالمنا وأهدافنا، وخاصة وإننا 
مسلمون ولدينا وظيفة وغاية ال بد أن نصل اليها لنحقق العبادة 
هلل سبحانه وتعاىل وحنقق اخلالفة اليت استخلفنا بها اهلل يف 
األرض وحتقيق مرضاته سبحانه، وهنا البد من القول أن كل 
واحد منا تتبادر يف ذهنه الكثري من األفكار واملشاعر السلبية 
يف حياته، سواء كانت يف الفكر أو السلوك أو األخالق أو 
العادات أو الكلمات أو غريها، لذا عليك أن ترفعها من على 
كاهلك وحترر نفسك من وطأتها وتنطلق بالنفس حنو احلياة 

بثقة أكرب وآمال مشرقة أوسع . 

إعادة برمجة النفس
م.د خديجة حسن علي القصري
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تعد العالقة بني األبناء وآبائهم من أهم العالقات 
الفرد  شخصية  على  تأثريًا  وأكثرها  البشرية 
مرحلة  تغريات  مع  الطفولة  مرحلة  يف  خصوصًا 
االستقالل عن  اىل  غالبًا  املراهقون  يسعى  إذ  املراهقة 
اللجوء ألحد مما  دون  اخلاصة  القرارات  واختاذ  العائلة 

يزيد من املخاطر اليت ميكن التعرض هلا.
حيث جيب أن تكون هذه العالقة )عالقة اآلباء مع األبناء( 
واحلنان  والعطف  احلب  يسودها  أسس  على  مبنية  عالقة 
أسباب  وهناك  بينهم  فيما  التفرقة  وعدم  واملساواة  والعدل 
كثرية قد تسبب التفرقة يف معاملة اآلباء لبعض أبنائهم عن 
البعض اآلخر، قد تكون هذه األسباب يف اختالف اجلنسني 
أو اختالف العمر أو قد يكون االختالف يف بر الوالدين وقد 
تتضح هذه التفرقة يف املعاملة يف عدة صور فمثاًل منها املنح 
او املنع كإعطاء مصروف أكرب دون اآلخر أو قد يكون يف 
اللني والقسوة  يف تدليل البنت ألنها آخر العنقود مع القسوة يف 
التعامل مع األبناء اآلخرين أو قد يرجع إىل صورة أخرى هي 
املدح أو الذم كـ)تكرار( ذكر حماسن أحد األبناء وحتديدًا 
أو  اآلخر  اإلبن  العائلية وجتاهل  التجمعات  أو يف  إخوته  أمام 
رمبا ذكر مساوئه أحيانًا أمام أفراد العائلة وقد يكون سبب 

آخر هو االهتمام بأحد االبناء دون اآلخر.
وال يفوتنا هنا التنبيه إىل خطورة املقارنة بني اإلخوة يف الدراسة 
من  يسببه  قد  ملا  اآلخر  عن  مستواه  بتدني  أحدهم  ومعايرة 
ضغائن وأحقاد بني اإلخوة، وهنا جيب القول أن األبناء اللبنة 
األوىل لبناء اجملتمع وجيب االهتمام بعناية بالغة وحذر شديد 
وهذه املهمة تقع على كاهل األسرة خاصة األب واألم وأهم 
التمييز  أبنائهم هو املساواة وعدم  ما جيب من الوالدين جتاه 

والتفرقة بينهم األمر الذي يؤدي اىل جناح األسرة.
فإنه  االبناء  بني  التفرقة  وهذه  التمييز  هذا  وجد  لو  ألنه 
يؤدي اىل اخلروج عن واقعهم اىل عامل اخر يبحثون فيه عن 
املساواة وعدم التمييز وبدوره يؤدي بالنتيجة اىل ضياع اجملتمع 
وتفككِه حيث ال يعقل أن مييز األب واألم بني األبناء مهما 
كانت األسباب واالعتبارات وفهم األبناء يبقى عاماًل مساعدًا 
يف عملية الرتبية وينبغي رعاية  االبناء ومنحهم احلب والعطف 
واحلنان واملودة وهنا نصل إىل نتيجة إنه جيب على الوالدين 
أن يقيما العدل واملساواة  ملصلحة األبناء وحفظهم من الضياع 
وبناء شخصياتهم اليت ختدم اجملتمع وينعموا يف أسر كرمية 

مبينة على احلب والعطف واملودة.

إسراء حسن 

تفرقة اآلباء بني األبناء

alwelayh.com
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العدد املثالي لألطفال يف األسرة

ورد عن رسول اهلل )صلى اهلل عليه وآله( : )تزوجوا الودود 
الولود فإني مكاثر بكم األمم()مكارم األخالق:197(.

من  واإلجناب كونه  الزواج  على  اإلسالمية  الشريعة  حثت 
وجند  اجملتمع،  وتكوين  األسرة  لبناء  األساسية  األهداف 
عدد األسرة كبريًا يف السابق قد يصل إىل 15 فردًا ورمبا 
بصحة  واألبناء  األم  أمهات شتى، وجند  من  األبناء  يكون 
التطورات  ومع  املعيشة،  احلياة وصعوبة  بساطة  رغم  جيدة 
مل  أزواجًا  جند  األسرة  تشكيل  مفهوم  وتطور  املستمرة 
أو  امامنا كثري،  الوقت  بدعوى  واحدا  طفال  حتى  ينجبوا 
الرغم  على  األسرة  يف  طفالن  او  واحد  طفل  له  من  جند 
من الدخل العالي لألسرة ورفاهية العيش وعندما نسأل عن 
سبب قلة اإلجناب جياب بعدة أجوبة منها مربرة ومنها غري 
مربرة وقد استطلعنا آراء العديد من العوائل ملعرفة هل العدد 
العدد  وما  ؟  باألسرة  لألطفال  معني  برقم  ينحصر  املثالي 

املناسب لألطفال داخل االسرة؟ 

معوقات احلياة:
لألطفال يف  املثالي  العدد  أن  ترى  لطفلني  أم  ماجد  زهراء 
األسرة ثالثة  أبناء وترجع سبب ذلك إىل أمور منها: صعوبة 
احلياة املعيشية قياسا باحلياة يف السابق إذ يرهق عدد األبناء 
األب واألم كون متطلباتهم يف الوقت احلاضر كثرية لذا 
تضطر االم إىل العمل خارج البيت كي تزيد دخل األسرة 
أن  وترى  احلار  لبنى  السيدة  معها  تتفق  حاجاتهم،  لسد 
أفراد  األربعة  أو  الثالثة  يتجاوز  ال  أن  األطفال جيب  عدد 
كي يتمكن األب واألم من سد حاجاتهم وجعلهم يعيشون 
برفاه بعيدا عن املعوقات اليت تفرضها احلياة وبينت : كان 
احتياجات الفرد يف السابق بسيطة وحمددة مهما تقدم يف 
تنوعت  اليوم  أما  يغطيها مجيعها  أن  األب  بإمكان  العمر 
اآلباء  يواجه  ما  وغالبا  الواحد  للفرد  وتعددت  االحتياجات 

واألمهات صعوبة يف تلبيتها.

صعوبة الرتبية:
فاطمة مردان : تتفق مع اآلراء السابقة إال أنها ختتلف معها 
الرتبية  يعود اىل صعوبة  يف األسباب، فهي ترى أن السبب 
وصعوبة السيطرة على عدد األبناء الكبري، فكلما تقلص 
األسرة  وأنتجت  تربيتهم  جنحت  كلما  األسرة  أفراد  عدد 
ابناًء سلوكهم وأخالقهم سوية، فالتغريات اليت طرأت على 
األبناء  النظر بعدد  إعادة  اليوم جتعلنا حباجة إىل  جمتمعنا 
جدا  صعبة  صارت  فالرتبية  بهم  األسرة  ستكون  الذين 

رملة الخزاعي
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نتيجة املؤثرات الكثرية 
اليت تؤثر على الطفل وعلى 

ميكن  وال  أنثى  أو  ذكرا  الشاب 
من  الكبري  العدد  على  السيطرة  لألبوين 

االبناء خاصة اذا كانت فئاتهم العمرية خمتلفة  

حيلة كثرة اإلجناب:
يقول  العقالئي  أن  ترى  واحد  لطفل  أم  املياحي  حوراء 
كانت  اإلجناب  كثرة  كون  طفلني  أو  بطفل  باالكتفاء 
حيلة  فهي  بزوجها  لتحتفظ  السابق  يف  النساء  حيل  إحدى 
قدمية للسيطرة على الزوج وربطه ببيته وأسرته، واليوم مع 
كل التطورات احلاصلة يف اجملتمع لسنا حباجة هلذه احليلة 
وال  مبفردها  بيتها  تدير  أن  على  قادرة  قوية  اليوم  فاملرأة 
يشرتط وجود الزوج حبياتها فبدل أن ترهق نفسها بكثرة 
أمورها،  لتدير  وفكرها  عقلها  تشغل  أن  عليها  اإلجناب 
أن  وترى  رأيها  يف  حوراء  مع  عبودي  وسيلة  اجلدة  ختتلف 
أوال ال على قوتها  تتوكل على اهلل  املؤمنة  املرأة الكيسة 
األسرة  أفراد  عدد  يف  واملعقول  به  اهلل  كلفها  مبا  وتعمل 
مخسة أفراد وهذا عدد مثالي وإن وصل اىل السبعة كون 
التنوع مطلوب يف األسرة واالخ حباجة ألخوة وأخوات يستند 
النسل  بقراراتها يف حتديد  بناتنا ختطأ  من  عليهم وكثري 

بطفل أو طفلني.

قرارات خاطئة:
أن اجنب  تقول كنت مقتنعة  وبنت  لولد  أم  سهيلة شريف 
ببنت  اهلل  ورزقين  هذا  على  زوجي  مع  واتفقت  فقط  اثنني 
وولد وبعدما وصلوا إىل  سن املراهقة اكتشفت كم كان 
قراري خاطئًا أوالدي يعانون اإلنطواء على أنفسهم كوني مل 
أتفهم ما يريدون وليس هناك من هو بسنهم كي يفهمهم أنا 
وأبوهما وجدهما وجدتهما فقط وكثري من قراراتي حبقهم 
خاطئة فهم حباجة إلخوة ذكور وأخوات هذا ما صرحوا به 
لي بعد هذا العمر الطويل، تعدد األبناء مطلوب يف األسرة فهم 

سند لبعض
وشفاء لألمراض 

نادمة  وأنا  لبعضهم  النفسية 
كثريا على تكوين أسرة صغرية بدال من األسرة الكبرية، 
جيهان مسلم : تتفق معها أن عدد األسرة القليل قرار خاطئ 
اهلل  بفضل  وعائليت  إناث  وثالث  ذكور  ستة  أجنبت  تقول 
مثالية أكملوا دراستهم وتزوجوا وأنا سعيدة بهم فهم جبانب 
منهم سأل عين  أحد  انشغل  واذا  والرخاء  الشدة  بعض يف 

اآلخر وإن عجز أحدهم عن تلبية احتياجاتي لباها اآلخر .
احلياة  معوقات  اىل  اإلجناب  قلة  أسباب  تعزى  ما  كثريا 
بشكل  أبنائهم  حاجات  تلبية  على  األهل  امكانية  وعدم 
مثالي متناسني أن اهلل تعاىل الرزاق وبيده كل شيء، وهناك 
أن  إىل  ملتفت  غري  الرتبية  صعوبة  هو  العذر  أن  يرى  من 
ببذل  يتعلق  واخللق  الرتبية  من  مستوى  على  أبناء  إخراج 
اجلهد قدر املستطاع مع الدعاء هلم والتوفيق والتسديد من 
اهلل، فكم من أبوين بسيطني مل يدرسا يرتبيا تربية مثالية 
وخرجا للمجتمع شباب وشابات هم قدوة ألقرانهم وكم من 
دارس وحامل لشهادة خرج ولدًا واحدا هو داء ال عالج له 
يضر والديه واجملتمع.. األمر متعلق ببذل اجلهد والدعاء هلم 
والتوفيق من اهلل ورسوله )صلى اهلل عليه وآله( يباهي األمم 
بالعائلة املسلمة املثالية، لكن التخطيط وترتيب أمور األبناء 
مهم مع االستعانة باهلل تعاىل وبالدعاء الدائم حتما سنكون 

أسرًا رسالية مثالية قدوة جملتمعاتنا.
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إذ تبدأ الرتبية القرآنية لألبناء منذ نعومة أظفارهم من خالل 
ربط سلوكيات األطفال بآيات قرآنية ويتم توضيحها بشكل 
مبسط هلم وحمبب حسب أعمارهم ويكون عن طريق الرتكيز 
على القصص القرآنية يف الرتبية اليت تدل على اخلري واالبتعاد 
النعم  أعظم  من  وعال؛ ألن  باخلالق جل  والتعريف  الشر  عن 
اليت أنعمها اهلل سبحانه وتعاىل على البشر هي نعمة الذرية، 
لذا على اآلباء واألمهات أن يعوا هذه املسؤولية الكبرية وأن 
يضعوا هلم األسس الصحيحة اليت يسريوا عليها ويصلحوا يف 
الدنيا واآلخرة، فاألسرة هي مسؤولة عن تربية األطفال وفق 
املعايري االسالمية حنو قوله تعاىل:  »َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ُقوا 
َجاَرُة«]التحريم:6[،  َأنُفَسُكْم َوَأْهِليُكْم َناًرا َوُقوُدَها النَّاُس َواحْلِ
إن هذه اآلية توضح  املنهج الصاحل لرتبية الزوجات واألوالد 
آمنوا  الذين  أيها  يا  أوال:  تقول  فهي  عام،  بشكل  واألسرة 
قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس واحلجارة، وذلك 
حبفظ النفس من الذنوب وعدم االستسالم للشهوات واألهواء، 
وحفظ العائلة من االحنراف بالتعليم والرتبية واألمر باملعروف 
والنهي عن املنكر، وتهيئة األجواء الصاحلة واحمليط الطاهر 
الربنامج اإلهلي  الفرد مراعاة   رذيلة ونقص، وعلى  من كل 
منذ اللحظات األوىل لبناء العائلة، أي منذ أول مقدمات الزواج 
بدقة  ويالحظ  ويراعى  األوالد،  لوالدات  أول حلظة  مع  ثم   ،
حتى النهاية، وإن حقوق الزوجة واألوالد ال تقتصر على توفري 
املسكن واملأكل، بل األهم تربية نفوسهم وتغذيتها باألصول 

والتعاليم اإلسالمية وتنشئتها نشأة تربوية صحيحة.
لذا على الوالدين أن يقتدوا مبنهج أهل البيت)عليهم السالم( 
من  وفعاًل  قواًل  القرآن  ترمجان  هم  ألنهم  األبناء  تربية  يف 
خالل رسم املنهج الصحيح فيما خيص الرتبية اإلسالمية، ألن 
الرتبية العشوائية أو العفوية من شانها أن تبدد الطاقات وختلق 
االضطرابات يف اجملال النفسي ألنها غري صادرة من السماء 
إمنا هي من اجتهادات بعض األفراد، وإن منهجهم الرتبوي ما 
هو اال منهج رباني وضعه القادر املدبر وهو العامل بكل شيء، 
األمثل  املنهج  ألنه  االطمئنان  يرافقها  املنهج  هلذا  فاالستجابة 
يف الرتبية خالفا وعكس الرسالة الرتبوية العلمية األخالقية 
يصيبها  اليت  البشر  من  الصادرة  الوضعية  للمناهج  اهلادفة 

الضعف وعدم اإلحاطة التامة بأمور احلياة.
وتكوين  الزواج  على  املقبلة  والشابة  الشاب  على  وجيب 
الصحيحة  واألسس  املقومات  وتأخذ  تتابع  أن  ناجحة  أسرة 
النبوة )عليهم  من املصادر األصلية للقرآن الكريم أهل بيت 
السالم( واعتماد الرتبية القرآنية  يف رعاية وتنشئة ابنائهم؛ ألن 
القرآن الكريم له االثر الكبري يف صقل سلوكيات اجملتمع 
اهلل  )صلوات  اهلداة  واألئمة  الرسول  عايشه  الذي  االسالمي 
عليهم امجعني(، وكما أن للقرآن أسلوًبا رائًعا ومزايا فريدة 
فهو  اآلخرة  وعامل  اهلل  بوحدانية  اإلميان  على  املرء  تربية  يف 
يربي العقل والعاطفة متماشًيا مع فطرة االنسان يف البساطة 
وعدم التكلف، وهنا ترتشف األسرة الرتبية القرآنية اإلسالمية 

األسرة والرتبية 
القرآنية

إبتهال عباس

البناء السليم لألسرة يف املنظور االسالمي له أهمية  
والعلمية  الرتبوية  النظم  يشكل  كونه  كبرية 
واالخالقية والقواعد األساسية اليت ترتكز عليها 
ضرورة  الرتبية  ألن  الرتبوية؛  ميادينها  يف  االسرة 
هي  كونها  اإلسالم،  وسلوك  آداب  لتحقيق  حتمية 
حنو  على  وتعده  الفرد  وتنشئ  وتأدب  تعلم  اليت 
والعبادية  العقدية  اجلوانب  مجيع  يف  متكامل 
والعقلية والصحية، وتنظيم سلوكه  واألخالقية، 
وعواطفه يف إطار كلي يستند إىل شريعة اإلسالم، 

من خالل الطرق واإلجراءات اليت تقبلها الشريعة.
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حنن نعيش يف العصر احلديث واملتحول والداعي الستمالة العقول اليت تؤدي 
اىل ضياع الطاقات وجتميد العقول وبالتالي ضياع األجيال جياًل بعد آخر، وما 
يدعو لألسف الشديد أننا يف جمتمع يعد من أكثر اجملتمعات تقباًل لكل ما 
هو جديد وآت من اآلخر وتقليد لثقافة الطرف اآلخر، فالعقل هو اجلوهرة 
اليت حبانا اهلل سبحانه وتعاىل بها وبذلك فضلنا على سائر املخلوقات فهنا 
أمانة  املقبل السيما وهم  الغزو  أبنائنا من موجة  وألجل احلفاظ على عقول 
بأعناقنا فالبد أن حنافظ على عقوهلم  وحنميهم من اجلهل والعطب السيما 
وإن فايروسات اخلرافة والتخلف تتسلل لعقولنا مهما حاولنا محايتها بالدين 
والعادات واألعراف ومن هذه األفكار اليت تبث السموم إدمان الشباب على 
موجة من العادات والتقاليد الدخيلة على جمتمعنا سواء بامللبس الذي يظهر 
تفاصيل اجلسد أو امللبس املبهرج وغري املالئم أو باأللفاظ اليت أدمنتها ألسنة 
إلغي  واحلم،  )عش  مضمونها  يكون  اليت  احلاضر  بالوقت  الشباب  أبنائنا 
التقليل  الوحيد  اليت هدفها  األلفاظ  بالتفكري( وغريها من  تتعب  عقلك، ال 
الشباب باجملتمع، ومن  يؤديه  الذي  بالدور  الشباب واالستهزاء  من شخصية 
يف  مسومها  تبث  ان  من  شبابنا  عقول  محاية  جيب  اليت  األخرى  األفكار 
تبثه  ما  وهذا  حياتنا  يف  الدين  دور  أهمية  من  التقليل  وهي  اال  تفكريهم 
القنوات اإلعالمية يف الوقت احلاضر مع األسف الشديد من أنواع املخالفات 
العقائدية والثقافية وغريها من األفكار اخلاطئة لواقعنا، حتى أصبح شبابنا 
اليوم يعيشون يف خواء فكري وعقائدي، ومن األمور األخرى أيضا التخدير 
ووضع  للمستقبل  والتفكري  التعب  بعدم  الشباب  ألبنائنا  والعقلي  الفكري 
منهم جياًل مشلول  الفكري جعل  التخدير  فهذا  للعيش  املستقبلية  اخلطط 
اإلرادة واهلمة بعيدًا كل البعد عن التخطيط والبناء السليم للمستقبل مما 
نتج عنه ظهور العديد من املشاكل النفسية اليت وضعت الشباب يف موضع 
مستهلكني  وإمنا  منتجني  غري  اشخاصًا  أصبحوا  كونهم  بسبب  التحدي 
واخريًا فالبد على اآلباء واألمهات أن يطلقوا صفارة التحذير لألبناء من أجل 
احلفاظ  على أبنائهم وختليصهم من هذه السموم وجهالة العصر اليت وقعوا 
بالقيم  العقول  وبالتالي احملافظة على األمن االجتماعي وتغذية  يف شركها 
السوداء  والعقد  اهلدامة  األفكار  من  ومحايتهم  والنبيلة  السامية  واألخالق 
فأمجل ما نورثهم ونعينهم عليه هو إعانتهم على سلوك طريق التكامل العقلي 

وترسيخ قيمه وأهمية العقل والتفكري واحرتام دوره يف حياتنا اليومية . 

جتعله  الذي  احملمدي  املنهج  من  مصادرها  من 
السبيل الذي تسلكه يف تربية األبناء من خالل 
الضوابط الشرعية واألخالقية والعلمية يف نهج 
رسول االنسانية حممد)صلى اهلل عليه وآله( فهو 
املربي العظيم، يراعي حاجات الطفولة وطبيعتها 
اي  عقوهلم  قدر  على  الناس  مبخاطبة  ويأمر 
يدعو  بينهم حيث كان  الفردية  الفروق  يراعي 
كل فرد مسؤول عن رعيته إىل تطبيق الشريعة 
وتوجيهم  األبناء  تربية  يف  الصحيحة  اإلسالمية 
التوجه السليم حنو اخلري والسمو، فإن منهج أهل 
املناهج  سبق  الرتبية  يف  السالم(  )عليهم  البيت 

الرتبوية كلها على مر العصور.  
يف  اإلصالح  لتحقيق  وسيلة  القرآنية  فالرتبية 
األرض والناس، فعربها يتمكن اآلباء واألمهات 
والتعليم يف حياة جيلهم  الرتبية  من غرس بذور 
املعاصر، وجيب عليهم أن يسعوا جاهدين من أجل 
تطبيق مبادئ الرتبية القرآنية واألخالق احملمدية 
أهمية  هلا  األسرة  ألن  الطاهرة  العرتة  ومعامل 
وتلعب  املطهرة  والسنة  القرآن  ذكرها  عظيمة 
الصاحلة  املناخات  خلق  يف  ومهمًا  خطريًا  دورًا 
أو الفاسدة وهذان يعتمدان على أساليب الرتبية 
الصحيحة اليت تعتمدها األسرة يف تربية األبناء 
وهلذا إن الرتبية القرآنية متتاز بأنها تربية مشولية 
يف الرتبية والتعليم فهي تراعي االنسان يف مجيع 
مراحل حياته فضال عن مقوماته كونه خملوق 
مزدوج الطبيعة املتكونة من روح وعقل وغرائز، 

وإنه وضع لكل مرحلة تعاليم خاصة بها.
فمن هذا املنطلق اإلسالم يدعو اآلباء واألمهات 
إىل تربية األبناء ورعايتهم وتوجيههم إىل السبيل 
القويم، وخاصة اليوم وحنن نعيش حالة االنفتاح 
أجهزة  خالل  من  والعامل  بالدنا  بها  متر  اليت 
لذا  اإلنرتنت،  وشبكات  والفضائيات  املوبايل 
الكريم  القرآن  تتوجه حنو  عندما  األسرة  فإن 
سوف تلتمس فيه صوًرا وأساليب رائعة يف الرتبية 
لتوجيه  تربوي  منوذج  رسم  يف  تعينهم  والتعليم 
الطفل يف ظل حتديات عصر العوملة والفلسفات 
بصلة  اليت ال متت  والثقافات  واألفكار  املادية 
للثقافة القرآنية الرتبوية، هلذا فإن عملية الرتبية  
من املسائل ذات األهمية الكبرية املتعلقة بالطفل 
وروحية  إميانية  تربية  ألنها  واصالحه؛  وتنميته 
لإلنسان منذ الصغر حيث حتميه من التفكك 
االجتماعي واالحنالل األخالقي والفراغ الروحي.  

م.م زينب القصري 

صونوا عقول ابنائكم
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إعداد:
هشام اموري ناجي

سقوط سيباستبول  
)1855(م

سؤال و جواب
خصائص الراديو كوسيلة إعالنية

فيتامني )د( األعراض والوقاية 
وظائف الصحافة الدولية

فرانسيس بيكون
)1561-1626(م



يف منتصف القرن التاسع عشر)1855(م حاولت روسيا احتالل 
أن  وفرنسا  إجنلرتا  من  كل  واعتربت  لرتكيا..  تابعة  أرض 
احتالل روسيا للقسطنطينية تهديدا لتجارة كل منهما مع أوربا 
من شرقها إىل غربها، ولذلك أعلنت كل من إجنلرتا وفرنسا 

احلرب ضد روسيا.
عسكرية  محلة  توجهت  )1854(م  سنة  7سبتمرب  يوم  ويف 
مشرتكة من اإلجنليز والفرنسيني وبلغ عدد احملاربني للدولتني 
)57000( مقاتل، بهدف االستيالء على سيباستبول، وهي قاعدة 
اإلجنليزية  احلملة  وتقدمت  األسود.  البحر  على  تطل  حبرية 
الفرنسية حتى وصلت إىل )إيوبا توريا( واقرتبت من سيباستبول 

وفرضت عليها احلصار.
ودام احلصار أحد عشر شهرًا، وكان فصل الشتاء مليئا بكل 
اليت  للحليفتني  التابعة  للقوات  املفزعة  واآلالم  الشقاء  أسباب 
وحرموها  اإلمداد،  خطوط  عنهما  يقطعوا  أن  الروس  استطاع 
من احلصول على أي إمدادات جديدة. وأثناء احتدام املناورات 
لالستيالء على املدينة لتنفيذ التعليمات احلكومية مات القيصر 

بدايته: درس بيكون الفلسفة والعلوم خالل دراسته اجلامعية 
وبعد خترجه ايضًا. وقد خلد امسه بسبب ما خلفه من اعمال 
مثل كتاب )تقدم التعلم( عام 1650م، حيث كان غري مقتنع 
بطرق تناول املعارف يف عصره وكان يرى انه سيأتي يوم يتقدم 
خلفها  اليت  العظيمة  األعمال  على  كثريا  وبتفوق  العلم  فيه 
طرق  استخدام  إىل  يدعوا  بيكون  وكان  السابقون  العظماء 
البحث العلمي الصحيح واجراء التجارب ومن الوصول إىل نتائج 

بعد تسجيل املالحظات
كتبه: كان بيكون يعد كتابا ليعرض فيه طريقته اجلديدة 

سيباستبول  مقاومة  يدعم  كان  الذي  األول(  )نيقوال  الروسي 
الثامن  اليوم  والصمود ويف  الدفاع  بقوة وميدها بكل مطالب 
املدينة،  على  النهائي  الشامل  اهلجوم  من سبتمر)1855( حدث 
وفشل اهلجوم الربيطاني على قلعة )ريدان(، ولكن الفرنسيني 
)ماالكوف( وحسموا مصري  قلعة  االستيالء على  متكنوا من 
سيباستبول اليت فقد الروس فيها أكثر من مائة ألف مقاتل يف 

سبيل الدفاع عنها.
وحققت هذه املعركة الشرسة اليت استغرقت زمنا طويال، قلما 
تستغرقه أي معركة أخرى، نتائج سياسية قليلة، ولكن قيمتها 
احلقيقية تكمن يف أنها قد كرست مفهوم أن إجنلرتا البد أن 
حتقق أهدافها يف كل حرب تكون طرفا فيها، وأن إجنلرتا 
البحرية كرتمجة صحيحة  املعارك  تنتصر يف كل  أن  بد  ال 

للسيطرة اإلجنليزية البحرية 

يف البحث العلمي، وكان ينوي ان يتكون الكتاب من ستة 
أجزاء لكنه مات بعد أن انتهى من أول جزء من الكتاب فقط. 
العلمي  البحث  أن يسجل طريقته احلديثة يف  يأمل يف  وكان 
ويعيد تصنيف العلوم يف أفرع جديدة وأن جيمع بعض احلقائق 

العلمية وما يؤكدها من براهني باستخدام طريقته اجلديدة.
ويرى بيكون أن للعلم جانبا نظريا وآخر عمليا، وال ينبغي أن 
نتخذ العلم النظري غاية يف ذاته وإمنا هو وسيلة للفوائد العملية 
اليت قد جننيها من العلم والفوائد العملية تعين اإلنتاج الصناعي 
والزراعي والتجارة وبذلك يساهم العلم يف حتسني حياة األفراد 

واألمم.
جديدة  التجرييب  العلمي  البحث  يف  بيكون  طريقة  تكن  مل 
اشتهرت  أنها  إال  قبله.  آخرون  غريه  استخدمها  فقد  متاما، 
على يديه ويف هذا وحده ما يكفي لذكره بني عظماء العلم 
واملخرتعني واملكتشفني الكبار وهو املعروف لدى العامة بأنه 

فيلسوف.
حملات من حياته: 

- ولد يف لندن، وتويف فيها بسبب مرض االلتهاب الشعيب.
- يف عام 1594م حصل على املاجستري من جامعة كامربيدج.
- توج امللك )جيمس األول( على عرش إجنلرتا يف عام 1605م.

- يف عام 1607م اختار امللك )جيمس األول( )فرانسيس بيكون( 
مستشارا له 

- يف عام 1621م انتهت حياته الوظيفية بفضيحة رشوة.

سقوط سيباستبول  
)1855(م
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س و ج
،،

- من هو أول خمرتع للورق؟
لقد أهمل الباحثون واملؤرخون ذكر تفاصيل وافية عن حياة املخرتع 
على  عادت  اليت  والفوائد  األمر  هذه  أهمية  من  بالرغم  للورق  األول 
تفيد  إلينا  اليت وصلت  القليلة  املعلومات  أن  إال  البشرية من جرائه، 
يف  موظفًا  وكان  105م  عام  عاش  وقد  )تسايلون(  يدعى  صيين  أنه 
بالط األمرباطور الصيين هوتي. وأنه قدم هلذا األمرباطور يف السنة 
مما  بالغًا،  وسرورًا  إعجابًا  منه  فلقي  الورق  من  مناذج  آنفًا  املذكورة 

دعاه ألن يرقي مرتبته يف البالط ومينحه لقبًا أرستقراطيًا.
كما تذكر املصادر الصينية أنه فيما بعد توّرط يف مؤامرات ومكائد يف البالط أّدى إىل سقوطه مما 

دفعه إىل أن يستحم ويلبس أفخر ثيابه ويشرب السم.
ما يهمنا من ذلك أن الورق انتشر بعده يف الصني خالل القرن الثاني امليالدي، وقد احتكر الصينيون 
الورق إىل بلدان آسيا األخرى حتى متّكن العرب يف عام 751  خالل بضعة قرون تلت عملية تصدير 
من معرفة السر من بعض صّناع الورق الصينني، ومن ثم انتشرت صناعة الورق يف مسر قند وبغداد 
ومنهما إىل البلدان العربية، ويف القرن الثاني عشر تعّلم األوروبيون صناعة الورق من العرب فانتشر 

الورق عندهم.

- أديب أندلسي مّساه املتنيب )مليح األندلس( من هو؟
وكان  قرطبة،  يف  ولد  ربه)940-860(  عبد  بن  حممد  بن  أمحد  هو 
الفريد، وهو كتاب حيتوي  العقد  له  ونثرًا  األندلس شعرًا  أدباء  من 
جمموعة أدبية من خطب وشعراء وأقوال احلكماء والعلماء يف قواعد 
من  ويتألف  التاريخ،  يف  ونبذات  العروض  وعلم  واالجتماع  العمران 

25بابًا مّسي كل منها )جوهرة(.

- من هو مبتكر القوة احملركة الكهربائية؟
هو العامل الرياضي والفيزيائي والكيميائي والفيلسوف الفرنسي أندريه ماري آمݒير. 

ولد يف ليون سنة 1775وتويف سنة 1836 عمل يف مطلع حياته أستاذًا 
الكثرية،  العلمية  أحباثه  وواصل  أسرته،  ومعيشة  معيشته  ليكسب 
يصاب  ما  كثريًا  كان  األحباث  هذه  يف  الدائم  انهماكه  وبسبب 
بالذهول وشرود الفكر، فكان يسري يف الشارع شاردًا يف أحالمه فينسى 

أحيانًا كثرية إىل أين يقصد.
هذا العامل قام باكتشافات مهمة يف ميدان الكهرباء، وخّلف مؤلفات 
علمية قّيمة ضخمة.. واليوم فإن اسم آمݒير يطلق على وحدة قوة التيار 
التيارات  صاهرًا  الكهربائية،  احملّركة  القوة  مبتكر  وهو  الكهربائي 

الكهربائية باملغنطيس، واملغنطيس الكهربائي، والتلغراف الكهربائي املغنطيسي فضاًل عن مساهمته 
الكبرية يف تطور الرياضيات والكيمياء والفلسفة.
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من أهم اخلصائص اليت جتعل املعلن يقبل على استخدام الراديو، 
ما يلي:

- الراديو عمومًا وسيلة سهلة االلتقاط واالستخدام، والتعامل معها 
ومهارات خاصة،  أو خربات  املستمع ال حيتاج إىل جهد  قبل  من 
كما هو احلال بالنسبة للوسائل املقروءة، كما ال حيتاج إىل جهد 
بالنسبة  احلال  هو  جارية( كما  )مصاريف  انتقال  مصاريف  أو 
زال  وما  اإلعالن  جمال  يف  سبقته  اليت  الوسائل  وهي  للسينما، 

التنافس بينها يف الوقت احلالي.
- الراديو وسيلة سهلة االستخدام للمعلن أيضًا، حيث أن إعداد 
وتأليف وتنفيذ وإخراج النص اإلعالني اإلذاعي يعّد أبسط بكثري 
من النص اإلعالني التليفزيوني أو السينمائي من حيث اخلطوات 
تكاليف  حيث  من  تكلفة  أقل  أنه  كما  اإلنتاجية،  واملراحل 
بالتليفزيون والسينما،  الوقت مقارنة  اإلنتاج وشراء حق استغالل 
مما جيعل استخدامه يف مقدور أكثر املعلنني من الناحية املالية.

إعالنية  كوسيلة  الراديو  يف  متوافر  احلالية  السرعة  عنصر   -
أكثر من الصحافة اليت ينتظر فيها املعلن مواعيد الطبع، كما 
ان الطبعات األوىل اليت يتم طباعتها مبكرًا ال حتقق له اإلنتشار 
الدولة  داخل  املختلفة  املناطق  مستوى  على  واملطلوب  الواسع 
أن  كما  االجتماعية،  اإلعالنات  مستوى  على  خاصة  الواحدة، 
للمعلن  حتقق  اإلذاعي  اإلعالن  وتنفيذ  إعداد  خطوات  بساطة 
مواجهة بعض الظروف الطارئة بشكل فوري مقارنة بالتليفزيون 

أو السينما.
عنصر  مكونات  على  واعتمادها  الصوتية  اإلذاعة  طبيعة   -
فرصة  تعطي  اإلذاعي  ومهارات  اإللقاء  وفنون  وتلوينه  الصوت 

كبرية إلثارة اخليال لدى املتلقى وتعطيه مساحة كبرية من اخليال 
مع  يتفق  الذي  بالشكل  عنه  يسمع  ملا  الذهنية  الصور  وتكوين 
ذوقه وشخصيته، وبالتالي حيتوي املعلن )القائم باالتصال( املعلن إليه 

بسهولة وبعمق.
يعطي  الواحدة  الدولة  داخل  وتعددها  اإلذاعية  احملطات  امتداد   -
للمعلن فرصة أكرب لتكرار إعالنه أكثر من مرة ويف اكثر من 
أو اصطياد  التقاط  أو  النقاط  له  حمطة يف وقت واحد مبا حيقق 
االسم  وتثبيت  عليه،  والتأكيد  وحماصرته،  املستهدف،  اجلمهور 
أو املاركة خاصة يف املرحل األوىل من عمر السلعة أو اخلدمة يف 

األسواق، حيث السعي لتحقيق االنتشار والذيوع ضروري.
وإقليمية  )حملية  اإلذاعية  احملطات  من  خمتلفة  أمناط  وجود   -
عامة  وخدمة  ومتخصصة، جتارية  عامة  وأخرى  وموجهة،  وقومية 
يتفق  ملا  املعلن  أمام  لإلختيار  متعددة  فرصًا  تعطى  ومشرتكة...( 
املستهدف وخصائصه  مع أهدافه وحدود نشاطه وطبيعة اجلمهور 
التكلفة  احمللي  املعلن  حتمل  ال  حبيث  اإلعالنية،  وخمصصاته 

الباهظة لإلعالنات يف حمطة واسعة االنتشار والتغطية.
اللهجة  استخدام  له  توفر  ما  كثريًا  احمللية  احملطات  أن  كما 
التقمص  وتغذية  واإلقناع  التأثري  فرص  من  يضاعف  مبا  احمللية، 

الوجداني لدى املتلقي.
منها  وأخذ  اإلذاعية  الفنون  تقدم  من  اإلذاعي  اإلعالن  استفاد   -
األشكال املختلفة، كما أنه من خالل اخلريطة اإلذاعية يقدم إما 
من خالل  مباشر،  غري  بشكل  أو  مباشر،  واضح صريح  بشكل 

الربامج والفقرات املكفولة

مصطلحات عامة
أخالقيات  من  نوع  وهي  املعلومات:  عصر  أخالقيات   -
وعدم  البيانات،  دقة  بها  يقصد  املعلومات،  تكنلوجيا 
استخدام هذه املعلومات يف اإلضرار مبصاحل الغري أو التمويه 
والتنكر عند احلوار، ونزاهة آالت البحث والتصفح واألمانة 
وغري  اإلنسانية  املعلومات خلدمة  هذه  وأن تكون  العلمية، 
هادمة للقيم احلضارية واإلنسانية وأن ال تقتحم اخلصوصية.

- خرافة ذات مغزى)قصة رمزية على لسان احليوان(: قصة 
بسيطة قصرية، تكون شخصياتها من احليوانات عادة وتستهدف 
تعليم احلقائق األخالقية، وتسمى مثل هذه القصص أحيانا )خرافة 
وينطبق  ودمنة.  وكليلة  لكبلينج  األدغال  كتاب  مثل  حيوان( 
املصطلح يف بعض االحيان على قصص تدور حول شخصيات غيبية، 
وعلى حكايات فائقة للطبيعة وعلى األساطري وعلى بعض الرتهات.

اإلنسان،  يكونها  اليت  االتصالية  العادات  اإلتصالية:  العادات   -
واليت متكنه من حتقيق أهدافه فهناك من يفضل الصحافة على 
اإلذاعة كمرجع يستقى منه األخبار واملعلومات وهناك فريق آخر 
يفضل التليفزيون ومثة فريق ثالث يفضل الكتاب، واملهم أن الشخص 

خيتار الوسيلة اليت يعتقد أنها تليب حاجاتة وتشبع رغباته

- خطبة )تلقى يف مناسبة(: قول يلقى ملناسبة خاصة 
واخلطبة تتميز بأسلوبها اللغوي الرفيع وباإللقاء املدروس، 
وهي خطاب بليغ يليق باالحتفاالت السنوية العامة، واجلدال 
األدب  يف  خطبة  أشهر  تكون  وقد  واجلنازات  السياسي 
تلك الواردة على لسان مارك أنطونيو يف )يوليوس قيصر( 

لشيكسبري)الفصل الثالث املنظر الثاني(
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يتميز اإلنسان عن غريه من املخلوقات احلية بأنه قادر على االتصال، 
وهو حباجة دائمًا إىل وسيلة تراقب له الظروف احمليطة به، وحتيطه 
علمًا باألخطار احملدقة به أو الفرص املتاحة له، وسيلة تقوم بنشر 
القرارات اليت تتخذها اجلماعة على نطاق واسع ووسيلة تقوم بنقل 
حكمة وخربات األجيال السابقة والتطلعات السائدة يف اجملتمع إىل 
األجيال الناشئة ووسيلة ترفه عن الناس وتنسيهم املعاناة والصعوبات 

اليت يواجهونها يف حياتهم اليومية.
املهام إىل األفراد فقام بعضهم  بتلك  البدائية  القبائل   وقد عهدت 
بوظيفة احلراسة حييطون القبيلة علمًا باألخطار احمليطة والفرص 
املتاحة، وأخطار اقرتاب قبيلة معادية من أماكن سكناهم ومراعيهم 
عن  أو خيربونهم  واألمالك  األرواح  عن  للدفاع  لالستعداد  وتنبههم 
اقرتاب قطيع من احليوانات الربية اليت أمكن أن يصطادوا بعضها 
حول  من  احلياة  برصد  القائمون  األفراد  هؤالء  فيكون  للطعام، 
اجلماعة أشبه مبركز اإلنذار املبكر يف حاليت اخلطر واألمان، 
بسلطة  القبيلة(  )جملس  األفراد  بعض  اىل  القبيلة  عهدت  كذلك 
اختاذ القرارات عن احتياجات وأهداف وسياسات القبيلة الداخلية 

واخلارجية والتأكد من أن القرارات ستنفذ. 
وكان ال بد من وجود رسل حيملون األوامر واملعلومات من جملس 
القبائل  اىل  واملعلومات  الرسائل  نقل  أو  القبيلة  أفراد  إىل  القبيلة 
اجملاورة وكذلك كفلت القبيلة لنفسها وسيلة تساعد على االحتفاظ 
لنقل  وأسلوبًا  ووسيلة  القادمة،  لألجيال  الثقايف  وتراثها  حبكمتها 
ذلك الرتاث الثقايف واحلكمة إىل اجليل اجلديد فقام اآلباء والشيوخ 
وتقاليدها. وعلمت  القبيلة  القبيلة عادات  بتعليم اجليل اجلديد يف 
اآلباء  الطعام واحلياكة كما علم  إعداد  بناتهن كيفية  األمهات 
أبناءهم فنون احلرب والصيد والقنص، وتوىل وظيفة الرتفيه الرواة 
الذين حيكون احلكايات والقصص عن أجماد اآلباء واألجداد وما 

خلفه السلف من تراث ثقايف.
وكان املغنون ينشدون األغاني احملببة والراقصون يؤدون الرقصات 
الدينية والفلكلورية يف املناسبات املختلفة. وبالطبع مل تكن تلك 
املهام هي مجيع مهام االتصال يف القبيلة ولكنها كانت أهمها ومن 
الغريب أن تلك املهام هي نفس مهام االتصال يف اجملتمع احلديث 
واسع  مجاهريي  بشكل  اليوم  تؤدى  املهام  تلك  أن  بفارق  ولكن 
جدًا وبأساليب وتقنيات حديثة متطورة بعيدة املدى أحاطت بالكرة 
األرضية برمتها. ومع ذلك فنحن يف حاجة إىل معلومات عن الظروف 
احمليطة بنا، وتصلنا هذه املعلومات وبسرعة فائقة ودقة كبرية عن 
طريق وسائل اإلعالم اجلماهريية اليت تستخدم ألجل اختاذ القرارات 
وتنفيذها أي أن مهام االتصال اليت وجدت يف اجملتمعات القدمية 
هي نفسها املوجودة من حيث املبدأ يف اجملتمعات احلديثة والفارق 
الوحيد بينها أنها أصبحت متعددة ومتشعبة وأكثر دقة اليوم بفضل 

وسائل االتصال احلديثة.

إن الصحافة الدولية شأنها شأن كافة وسائل اإلعالم الدولية تعترب 
أداة من أدوات السياسة اخلارجية للدولة اليت تصدرها ومهما ادعت 
هذه الصحف من حياد وموضوعية، فحقيقة األمر انها تستخدم من 
اليت متلكها يف حتقيق  واجلماعات  واملؤسسات  قبل احلكومات 
على  حترص  الصحف  فهذه  وثقافية  واقتصادية  سياسية  أغراض 
وللشعب  إليه  تنتمي  الذي  االجتماعي  للنظام  اجيابية  تقديم صورة 
الذي تعرب عنه فالدول تعكس من خالل صحفها الدولية مبادئها 
ومنجزات حضارتها فلكل دولة صورة عن نفسها تهدف اىل تعزيزها 
يف اجملال الدولي حتى ال تبدو مشوهة أو غري صحيحة يف أذهان 
تعمل على حتقيق  ان  الدولية  الصحافة  الشعوب األخرى وتستطيع 
اهلدف  هذا  حتقيق  ولكن  الشعوب  بني  والتعاون  الدولي  التفاهم 
مرهون مبدى تصور كل دولة أو شعب للدول أو الشعوب األخرى 
مالمح  تشكيل  يف  أساسيا  دورًا  الدولية  الصحافة  تلعب  وهنا 
بالصدق  التزمت  اذا ما  والشعوب  للدول  القومية  الصور  وحمددات 
واملوضوعية وابتعدت عن التشويه والتزييف املتعمد إلجنازات الشعوب 
من  غريها  مع  بشكل كبري  تساهم  الدولية  والصحافة  االخرى، 
وسائل اإلعالم الدولية يف تكوين الرأي العام العاملي جتاه الكثري 
من القضايا اليت تهم اجلنس البشري كله وهذا الدور ال يتحقق 
عن طريق نشر األنباء واألحداث الدولية فحسب وإمنا بتفسري هذه 
الدولية  والصحافة  املناسب  ووضعها يف سياقها  وحتليلها  األحداث 
تستطيع ان تثري اهتمام الرأي العام العاملي باملشكالت اليت تهدد 
األسرة الدولية وهي مشكالت ال ميكن أن حتل بدون تعاون بني 
الدول مثل مشكالت سباق التسلح والنزاعات املسلحة واشتداد نزعة 
العنف واالرهاب واجملاعة والفقر واألمية والعنصرية والبطالة والنمو 
السكاني وتدمري البيئة وتعاظم مديونية العامل الثالث وغري ذلك من 
املشكالت وتساهم الصحافة الدولية يف مواجهة الصراعات الدولية 
وصنع القرارات اليت ترمي اىل حفظ السالم العاملي من خالل زيادة 
حجم املعلومات يف ما بني األمم إذ أن الصحافة الدولية تسهم يف 
فهم اجملتمعات لبعضها عن طريق املعلومات اليت تنقلها كما تسهم 
يف حل الصراعات الدولية وتقريب وجهات النظر من خالل سعيها 
املوضوعية  خالل  من  يتحدد  الذي  املثالي  الدولي  التفاهم  لتحقيق 
اىل  والسعي  بالصدق  واالرتباط  الوقائع  إبراز  يف  والدقة  اجملردة 

احلقيقة)1(.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- أ.م.د سعد سلمان املشهداني: الصحافة العربية والدولية )املفهوم، 
العربية  االمارات  االجتاهات(،  النماذج،  املشاكل،  اخلصائص، 

املتحدة، دار الكتاب اجلامعي، 2014.
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فيتامني)د( و يف احلقيقة هرمون:
ال يعترب فيتامني )د( فيتامينًا مبعنى الكلمة، وذلك لسببني: 

األول: إمكانية إجياد اجلسم له مبجرد تعرضه للشمس.
الثاني: أنه يف صورته الفعالة يعترب هرمونًا خاصة أن له نفس 
يف  وترسبيها  املعادن  امتصاص  ناحية  من  اهلرمونات  تأثريات 

العظام وبعض اإلفرازات.

أهم فوائد فيتامن)د(
1- يعترب فيتامني )د( شديد األهمية يف احملافظة على كثافة 
العظام،  يف  وترسبيها  املعادن  امتصاص  على  لتأثرياته  العظام 

حيث تعترب هذه هي اشهر وظائفه يف اجلسم.
2- يتميز فيتامني)د( املضاف إىل الكالسيوم بصائص مضادة 

للسرطان.
3- يؤدي تناول نسبة كافية منه إىل خفض ضغط الدم املرتفع.
4- يلعب دورًا يف عالج بعض أمراض نقص املناعة مثل الصدفية.

النفسي  واالتزان  البيولوجي  االتزان  على  إجيابي  تأثري  له   -5
والسلوكي.

6- يساعد على تقوية العضالت.

أهم أعراض نقص فيتامن)د(:
مبرض  إصابتهم  إىل  األطفال  عند  فيتامني)د(  نقص  يؤدي   -
الكساح، والذي تشمل أعراضه إعاقة النمو الطبيعي، وتأخر 

وحدوث  الرضيع،  عند  اجلمجمة  عظام  ولني  واهلزل،  التسنني، 
تشوهات مستدمية يف العظام غري قابلة للعالج.

نقص  أمراض  إىل  البالغني  عند  )د(  فيتامني  نقص  يؤدي   -
يف  املعادن  نسبة  اخنفاض  عن  الناتج  العظام  ولني  الكالسيوم، 
للعظام(،  الكلية  الكتلة  اخنفاض  )أي  العظام  وهشاشة  الدم، 
وتعترب مشكلة هشاشة العظام اليت تؤدي إىل أن تصبح العظام 
حنيلة سهلة التعرض الكسر هي مشكلة شائعة بني النساء يف 
سن اليأس بفعل التغريات اهلرمونية، وجدير باإلشارة أن الرجال 

تقل معاناتهم من املرض بفعل محاية اهلرمونات الذكرية هلم.
- ميكن أن يؤدي نقص فيتامني )د( أيضًا عند النساء إىل تعرضهن 

لتشوهات يف عظام احلوض تسبب صعوبة الوالدة 
الوقاية من امراض نقص فيتامني )د(: للوقاية من هذه األمراض 
من  كافية  جرعات  تناول  )د( جيب  فيتامني  نقص  عن  الناجتة 
وبعض  واملاغنسيوم  الكالسيوم  تناول  إىل  باإلضافة  )د(  فيتامني 
تكوين  على  مجيعها  تعمل  واليت  األخرى  والفيتامينات  املعادن 

كتلة العظام يف اجلسم واحملافظة عليها.
أهم مسببات نقص فيتامني )د( يف اجلسم: تتأثر كمية فيتامني 
)د( اليت ميكن ختليقها يف اجلسم بعدة عوامل خمتلفة تشمل : 
واملنطقة  اهلواء،  تلوث  ودرجة  بشرته،  ولون  الفرد،  )أسلوب حياة 
اجلغرافية اليت يعيش فيها الفرد(، حيث أن هذه العوامل ترتبط 
بدورها بدرجة تعرض الفرد ألشعة الشمس، وبالتالي ترتبط مبدى 

قدرة جسمه على ختليق كميات كافية من فيتامني)د(.
أو  الشمس  ألشعة  تعرضهم  يندر  الذين  األشخاص  فإن  ولذلك 
يتسمون بالبشرة البيضاء أو يعيشون يف األجواء الباردة أو يتجنبون 
تناول منتجات األلبان أو يعانون من امراض يف الكبد أو الكلية 
أجسامهم  يف  )د(  فيتامني  يف  نقص  عرضة حلدوث  األكثر  هم 

بدرجات خمتلفة.

املصادر الغذائية لفيتامن)د(:
األمساك،  )زيوت كبد  هي:  بفيتامني)د(  الغذائية  املصادر  أغنى 
والبكاله   والرجنة  التونة  مثل  بالزيوت  الغنية  البحرية  واألمساك 
كما ان اللنب ومنتجات األلبان من أهم املصادر الغنية بفيتامني 

)د(.
املصدر/ االستشفاء بالفيتامينات:42

فيتامني )د(
األعراض والوقاية 
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-للغثيان أسباب كثرية: من أكثر أسباب الغثيان )امليل للقئ( 
شيوعًا: احلمل، نزالت الربد، اإلفراط يف التدخني، اإلفراط يف 
تقبل  عدم  أو  للغذاء  احلساسية  النفسي،  التوتر  القهوة،  تناول 
اجلسم لطعام ما.. فإذا مل تستطيع حتديد سبب غثيانك املتكرر 

من هذه األسباب فاستشر الطبيب.

- شيئان ضروريان للحياة الصحية: ميكنك أن تعيش عمرًا 
أطول بإذن اهلل مبمارسة الرياضة بانتظام مع تقليل الدهون.

الدم  ضغط  ارتفاع  مرض  متكررة:  بصفة  ضغطك  قس   -
مرض غادر، ميكن أن يؤدي ارتفاعه لدرجات شديدة ملخاطر 
غدره  تأمن  ولكي  واضحة..  بوادر  هلا  يكون  ال  قد  جسيمة 
بعالج  والتزم  منتظمة،  بصفة  الدم  ضغط  قياس  على  إحرص 

الطبيب و كن هادئًا قدر ما استطعت وال تنفعل.

- حارب التدخن وأبعده عن أبنائك: يعترب النيكوتني أسوأ 
مادة من حيث اعتياد اجلسم على وجودها واضطرابه يف غيابها. 
ولذا يعتربه البعض مادة مدمنة تفوق يف تأثريها تأثري العديد من 

املواد املخدرة، فحاربوا التدخني وابعدوه عن أبنائكم.

- املضادات احليوية لن تفيدك يف هذه احلالة: األنفلونزا 
وبعض نزالت الربد تكون نتيجة لعدوى فريوسية، ومن املعروف 
أن املضادات احليوية ال تفيد يف هذه احلاالت؛ ألنها ال تؤثر على 
الفريوسات عمومًا. وأفضل ما يساعدك على الشفاء هو أن تهيئ 
الفرصة جلهازك املناعي، أي مقاومتك الطبيعية ليتوىل الدفاع 
عن جسمك ضد العدوى الفريوسية وذلك بأن تريح جسمك وال 
جتهده، وأن تتوقف متامًا عن التدخني، وأن تتناول سوائل بكثرة 
ميكنك  كالصداع  اآلالم  ولتسكني  مغذية،  خفيفة  وأغذية 

تناول أحد املسكنات الشائعة.

هذه األصوات اليت نسمعها أحيانًا صادرة من البطن )كالقرقرة( ناجتة 
عن حركة الغازات والسوائل أثناء انقباض جدار األمعاء، وأحيانا تكون 
يثري  مما  احمليطني  من  بوضوح  مسموعة  لدرجة  عالية  األصوات  هذه 

اإلحساس باحلرج، ولكن كيف تقاومها وتقلل من إصدارها؟
1- جيب أن ال متأل بطنك بالطعام ويفضل تناول عدة وجبات حمدودة 
بداًل من ثالث وجبات ثقيلة.. كما ينبغي أن متتنع عن العادات اليت تؤدي 

لبلع كميات كبرية من اهلواء.
2- إمضغ طعامك على مهل: كلما تأنيت يف مضغ الطعام وتذوقه مع 

غلق الفم أثناء ذلك قلت فرصة بلع اهلواء.
3- جتنب املشروبات الساخنة جدًا: ونقصد بذلك األغذية املضروبة يف 

اخلالط أو املخفوقة
4- ال تبالغ يف القيام بالتكريع أو التثاؤب : كالهما يؤدي لبلع كمية 
من اهلواء ولكن ال شك أن املبالغة يف القيام بالتكريع )التجشؤ( كما 

يعتاد البعض على ذلك تؤدي لبلع أكرب من اهلواء.
من  بدفع جزء  االنتفاخ  يقلل  ألنه  إجيابي  ذاته عمل  والتكريع يف حد 

الغازات للخارج ولكن املبالغة يف القيام به تؤدي لنتيجة عكسية
5- تناول مثرة موز قبل حضور االجتماع: قرقرة البطن قد متثل أحيانًا 
مشكلة على جانب كبري من اإلحراج كأثناء حضور اجتماع أو اإللتقاء 
بشخصيات بارزة أو إدارة حوار هام ويف مثل هذه احلاالت ننصح بتناول 
أو  القرقرة  أصوات  لتقليل  املرتقب  اإلجتماع  أو  املوقف  قبل  موز  مثرة 

لإلمساك
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يف عصرنا احلاضر حصل تطور تكنولوجي هائل، بل خميف قّرب ما 
مل خيطر على البال وجعله واقًعا معاًشا، صرنا نعلم من خالله العلوم 
واالشياء حولنا بوقت وجهد قياسيني؛ فقد ظهرت عدة وسائل لتسهيل 
األمور العلمية والبحثية اليت تتطلب منا سابقا البحث والتنقيب عدة 

شهور بل رمبا استغرق األمر سنوات.
كل هذا وما زلنا غري راضني جلميل هذه اخلدمة اليت وفرت لنا عناء 
السفر، بل رفعت عنا املنة اليت يتبجح بها علينا من وصلته ثروة تراثية 
قيَّمة عن طريق عائلته أو أجداده مثال أو بايَّ طريق آخر، ورمبا يكون 
غري مؤهل للتعامل معها وتقدير قيمتها، فكان الباحث يشد الرحال 

إىل البالد ويتحمل ذلة العباد.
أما يف عامل تكنولوجيا املعلومات وعصر إدارة املعرفة فقد مت تلبية 

الكثري مما حنتاجه يف حياتنا العصرية. 
وقد انربت يف اآلونة األخرية الكثري من املؤسسات واملراكز البحثية 
وهو يف  االجتماعية  واملواقع  القنوات  واتاحته عرب  عندها  ما  لتقديم 
الوقت الذي مهد الطريق بشكل غري مباشر لسهولة السرقات فإنه 
سهل على الناقد والباحث كشفها وجنبه عناء التفتيش الطويل املتعب 
أو  أنفسهم  يعدون  الذين  السراق  معرفة  السهل  من  وأصبح  عنها، 
يعدهم اآلخرون وحيدي عصرهم يف ختصصاتهم املختلفة، متناسني 
أنه سيكتشف فعلهم ولو بعد حني وقد قيل قدمًيا أن حبل الكذب 

قصري وإن طال.
وقد وثقت عدة ملحوظات وسرقات شنيعة، يطول املقام بسردها هاهنا، 
)التليجرام(  قنوات  إحدى  معلومات من  يأخذ  بعضهم  أن  أمثلتها  من 
القناة اليت أخذها منها!،  ويدونها يف كتابه املطبوع، ومل يشر اىل 
ومنها أن بعضهم ينسخ مقااًل قصرًيا من أحدى صفحات موقع فيس 
قليلي  طالبه  فيوهم  التليجرام  على  اخلاصة  قناته  يف  وينشره  بوك 
االطالع أنه هو صاحب املقال، فتنهال عليه كلمات املدح والثناء، وهو 
يرد عليهم بالشكر والتقدير كأنه فاتح لنصر علمي كبري، اضافة 

إىل انه نشره على بعض جماميع )وات ساب( وكأنه عائد له.
أخالق  على  تنم  اليت  والتصرفات  املصائب  هذه  من  الكثري  وهناك 

فاعليها وإىل اهلل املشتكى.

األمانة العلمية والنشر 
االلكرتوني
حيدر كاظم الجبوري
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أفكار وخواطر
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إعداد:

أرشد رؤوف قسام



بابتسامة دافئة تبعث باالطمئنان غالبا ما يستقبل مرضاه يف عيادته اخلاصة أو يف مكان عمله الرمسي يف 
مستشفى الصدر التعليمي يف النجف األشرف إنه الدكتور ضياء علي أمحد علي املشهداني االختصاص 
بالطب الباطين والذي قدم خدمات طبية جليلة يف مدينة النجف األشرف خصوصا وعلى مستوى العراق 
عموما فهو من مؤسسي املركز التخصصي ألمراض وجراحة اجلهاز اهلضمي والكبد يف مدينة الصدر 
النجف األشرف وقد قدم من خالله خدمات طبية عالجية واستشارية لكثري من  الطبية يف حمافظة 
امراض  أنه عضو سابق يف جلنة  النجف واحملافظات األخرى كما  املركز من  الزائرين هلذا  املرضى 
الكبد الفايروسي املركزية يف دائرة صحة النجف باإلضافة اىل عمله يف وحدة تنظري اجلهاز اهلضمي 
العلوي والسفلي يف وحدة حركية وحامضية اجلهاز اهلضمي يف املركز والواجبات األخرى. ولد الدكتور 
ضياء املشهداني يف عام 1961 وأكمل دراسته ليحصل على بكلوريوس طب وجراحة عامة كلية الطب 
اجلامعة املستنصرية عام 1985 ثم حصل على شهادة الدبلوم العالي يف الطب الباطين من كلية الطب 
الرابطة  2015 وعضو  1993 وهو زميل كلية اجلهاز اهلضمي األمريكية  اجلامعة املستنصرية عام 
 ACG 2012( وعضو الكلية األمريكية للجهاز اهلضمي(  IFFGD العاملية حلركية اجلهاز اهلضمي
)2011( حاصل على شهادة التنظري العلوي والسفلي من مستشفى اجلهاز اهلضمي والكبد التعليمي يف 
بغداد عام 2008 عضو اجلمعية العراقية ألطباء اجلهاز اهلضمي العراقية  ISGH )1998( وهو مسؤول 
اهلضمي يف  اجلهاز  وجراحة  التخصصي ألمراض  املركز  اهلضمي يف  اجلهاز  وحدة حركية  ومؤسس 
النجف األشرف وقد كانت له املشاركة الفعالة يف مؤمتر اجلهاز اهلضمي والكبد يف أربيل يف شهر 
آيار 2019 كباحث وقد ناقش الكثري من األطروحات واألحباث من خالل املؤمتر فقد كان رافدا 
علميا مهما فيه كما كان له دور يف املشاركة يف مؤمتر أورام اجلهاز اهلضمي والكبد الذي انعقد يف 
اإلسكندرية يف مصر يف نهاية شهر تشرين الثاني عام 2019 كباحث وكأحد أعضاء اللجنة اخلاصة 

إلدارة إحدى جلسات املؤمتر وكذلك كان له دور حموري يف البحث واملناقشة. 
طرحه  يف  بارعا  وكان  والطبية  العلمية  واملؤمترات  والندوات  اجللسات  من  العديد  يف  وحاضر  حضر 

واستنتاجه العلمي الطيب. 
حيب عمله بشكل كبري جدا فهو نشط يف التواصل مع العديد من اجلامعات العاملية واملراكز البحثية 
يف العامل اخلاصة بأمراض اجلهاز اهلضمي والكبد، يعتز بوطنه كثريا فغالبا ما نراه سفريا لبالده من 

خالل حضوره الندوات العلمية خارج العراق. 

)طبيب يف مدينتي(

الدكتور ضياء علي املشهداني
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أوال:- فكرة أعجبتني كثرياأفكار وخواطر
)اإلميان شطران شكر وصرب( إن اإلنسان يف نهاية املطاف هو عبارة عن شبكة من أقدار اهلل وهذه األقدار اليت جتري 
علينا حنن العباد كأن تكون)عملك، زواجك، فقرك، غناك، أوالدك، سكنك، صحتك، شكلك... اخل( كلها بدون 
استثناء قاعدة ال تنخرم وهي إما أن تكون باليا وحمن ومصائب ورزايا تستوجب الصرب، وإما عطايا ومنح وكرامات 

ومواهب تستوجب الشكر.
فجوهر اإلميان هنا هو أن تدرك احلكمة من هذه األقدار وتعلم أنك منسوج من خيطني: خيط بلية وخيط عطية، يقول 

رْيِ ِفْتَنًة َوِإَلْيَنا ُتْرَجُعوَن )35({ رِّ َواخْلَ تبارك وتعاىل يف سورة األنبياء }َوَنْبُلوُكم ِبالشَّ
فاملؤمن احلق باهلل وباختيار اهلل وحبرية اهلل املطلقة ال يعرتض عليه وال يعقب وال يريد معرفة السبب يف ما نزل به، وهنا 
يتحقق معنى التسليم هلل واإلميان به وهو أن تعيش يف اهلل وهلل وما إن تصل إىل هذه الدرجة فاعلم أن حياتك لن ختلوا من 

الصرب والشكر وال يصيبك اجلزع مطلقًا قال تعاىل: )َوَجَعْلَنا َبْعَضُكْم ِلَبْعٍض ِفْتَنًة َأَتْصرِبُوَن  َوَكاَن َربَُّك َبِصرًيا(
فحيـن يبتليك اهلل حبب أحدهم ولكن كل الطرق ال تؤدي إليه فيتم التعرض واإلساءة إليك أحيانًا، هنا جيب أن تتبلور 
حقيقة الصرب يف ذاتك وعليك أن ال ترد باملثل فيتحول صربك إىل نصر ومفخرة اذ تضبط نفسك وتتسامح وتعفو وترجو 
اخلري ملن أساء لك، وهكذا يتحول ما أصابك من سوء إىل سعادة وراحة نفسية غري طبيعية ألن الذي يعيش حياة االنتقام 
والرد باملثل وعدم القدرة على النسيان يكون مثله كمثل الذي يشرب السم من أجل أن ميوت خصمه، فالغضب واحلسد 
والبغض والكره  هي مسوم حبد ذاتها، لذلك كن متساحمًا، طيبًا، طاهرًا، نظيفًا، صابرًا وشاكرًا واعلم أن ما تفعله 

ليس من ألوان الضعف وإمنا هو قوة ومسو لنفسك وفيه القرب من اهلل وهو األهم يف ذلك.

نفسـه  مواسيًا  يقول  درويش  حممود 
)ونفسي معه( : ُكـنت أواسـي النفـس 
أحيانًا بقراءة علم الفلك، الذي يؤكـد 
ال  كلها  األرضية  الكرة  حجم  أن 
على ساحل  رمـل  حبة  يزيد عن حجم 
ال نهايـة له  فأين داري وأين دارك من 
هذه احلبـة الشاردة؟! هكذا يستطيع 
ينام  أن  والغياب  بالفقدان  املثقل  املـرء 

قلياًل.

يف  خيطر  كان  صغريا   طفال  كنت  أن  منذ 
يف  أشاهد  فعندما كنت  لو(   )ماذا  دوًما  بالي 
لو  بالي  يف  خيطر  املتحّركة،  الرسوم  التلفاز 
أكون معهم وأعيش قصصهم وأهلو معهم بعض 
الوقت وأحيانا أمتكن من العبث بهم فماذا لو؟.. 
كربُت وكرب معي ذلك التفكري، فصرت عندما 
لي  معهم  أن أكون  أمتنى  الدراجات  أرى سباق 
دراجة ومعهم يف السباق وهكذا تطورت الفكرة 
فصرت كلما أحتاج غرضا ما متنيت أن أكون 
أنا صاحبه وهكذا فكّلما رأيُت منظًرا مجياًل 
على سبيل املثال تعود لي أمنياتي القدمية )ماذا 
لو؟( حتى زاد حجم األمنيات ليكون لكل مهنة 
باع  لي  يكون  أن  حرة  ومهن  وهندسة  من طب 
فيها حتى أمتكن من ممارستها كل ما احتاج 

لذلك
احلاجة  عن  تغنيين  وهل  أماني  هذه جمرد  فهل 

لآلخرين أم جمرد ماذا لو....؟

؟ثالثا :-) ماذا لو (ثانيا :- ال تشغل البال 

alwelayh.com
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واملكوث  اجللوس  سأئم  أن  بعد  الشارع  إىل  خرج 
ما يف  ينفس عن  باحثا كي  املنزل، خرج  طويال يف 
مكان  حيويه  ال  الذي  وهو  وحسرة  أمل  من  صدره 
تتنقل  ورواحها وهي  فقد كان كالنحلة يف غدوها 
إىل  وحتوله  الرحيق  أطيب  منها  لتمتص  األزهـار  بني 
عسل صاٍف سائغ شرابه فهو كان ينتقل من جملس 
ثقايف إىل آخر اجتماعي ومن مكتبة إىل أخرى ليقلب 
وينتقل  أخرى  مرة  الكتاب  وذاك  مرة  الكتاب  هذا 
علما  معينها مجيعا  من  لينهل  املتنوعة  الثقافات  بني 
وثقافة وأدبا، وفجأة جيد نفسه وحيدا داخل صومعته 
الفكرية مستجيبا للنداء الذي بدأ يسأمه )خليك يف 
الشارع فوجده خاليا متاما ويكاد  إىل  بيتك(، خرج 
املارة  الناس  أعياه  ما  بعـد  فيه  الذي  احلجر  ينطق 

وغيابهم الطويل..
الصـادق  اإلمام  شارع  وهذا  الكبيــر  السـوق  هذا 
وشارع اإلمام زين العابديـن)عليه السالم( وهذه أنـوار 
وأمانا  املقدســـة متأل املكان إميانا  العلوية  احلضرة 
أهذه النجف األشرف )وهل خلت من أهلهـــا( ال مسح 
اهلل، ال وإمنا هي اجلائحة إنه فايروس كورونا اللعني 
الذي هدد البشرية مجعاء باملرض والفناء إذن ماذا حل 

بالناس ؟ وأين ذهبـوا ؟  
إنه منظر مل أألفه قط يف حياتي لقد احتمت الناس 
يف بيوتها خوفا من هذا الوباء، مسيه ما شئت فهو شر 
وباء والواجب االحتماء منه بالشكل الذي يضمن عدم 
انتشاره وبالصورة اليت يرمسها املختصون باألمر، ومن 
األمور املهمة هو التباعد االجتماعي، أذن كيف هو 

شكل املشهد الثقايف يف املدينة فيقيننا قد تعطل ؟
وهل تصدق يف مدينة كالنجف األشرف اليت ال تتنفس 
رئتاها سوى العلم والثقافة واألدب تتوقف حلظة عن 

ذلك، بل هو مستمر وتعج به وسائل التواصل االجتماعي 
يف  اهلواتف  عرب  وحتى  اإللكرتونية  املنصات  ويف 
ينحسر  قد  الثقايف  املشهد  إن  اخللوية،  خطوطها 
على  وال  األفراد  مستوى  على  ال  يتالشى  ال  ولكن 
والكتاب يف  األدباء  احتاد  فهذا  املؤسسات،  مستوى 
النجف األشرف يقيم اجللسات التفاعلية عرب املنصات 
مسبقا  عنها  ويعلن  يعدها  جلسات  ويف  اإللكرتونية 
العديـد  هنـاك  وكانت  أكفاء  من خالل حماضرين 
قسم  وكان  املباشر  بثها  يف  الناجحة  اجللسات  من 
دائرة  توسعت  قد  وبذلك  العراق  يبث من خارج  منها 
لبقيـة  احلال  وكذلك  واألرشفة،  والنشر  املشاركة 
املختصة  األدبية  املكتبة  مثـل  الثقافية   املؤسسات 
دور  ننسى  ال  العامة وغريها، كما  اجلواد  ومكتبة 
الثقافة  مساء  يف  الالمعة  الشخصيات  من  األفراد 
اإللكرتوني  التواصل  منصات  يتحفون  الذين  واألدب 
الثقايف  والتواصل  العامة  الثقافة  مواضيـع  بشتى 
واألدبي وحتى الصحي والطيب اليت ختدم املواطن بأي 
صورة من الصور وهذا ميكن تسجيله ضمن النشــــاط 
اجملتمعي يف النجف األشرف والذي يسمى )التكافل 
األجتماعي( والذي ضرب أبناء النجف فيه أروع الصور 
أتعبهم  ليساعدوا من  ملل  أو  بدون كلل  يهبون  وهم 
حال الوباء وأقعدهم عن كسب رزقهم وجاءت محالت 
املساعدات الغذائية لدعم العوائل املعوزة انسجاما مع 
توجيهات املرجعية احلكيمة والسديدة اليت ال ترتك 
جمااًل فيه حاجة ومعاناة إال وكان هلا دور و كلمة يف 
ذلك، إنها االنسانية حبق وكفانا اهلل ومجيع املسلمني 
شر هــذا  الوباء والبالء وأعاد اهلل احلياة إىل طبيعتها 

وأفضل إنه مسيع جميب. 
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مسجد كاشف الغطـاء
أصالة مهددة بالــــزوال 

شهدت آثار مدينة النجف األشرف تهميشًا متعمدًا منذ منتصف الثمانينيات عندما تم إزالة املواقع األثرية التي كانت 
شاخصة يف الجزء األكرب من محلة العمارة، حيث ذهبت معالم مساجد ومدارس دينية ومراقد لعلماء أجالء وبيوت تحمل 

طابعًا تراثيًا مميزًا بقصد تخريب شواهد البيئة العلمية القديمة لحاضرة العلم والعلماء.

بقلم: حيدر الجد



بعد عام 2003 انتعشت اآلمال بشمول 
املدينة  هذه  معامل  من  تبقى  ما 

شاهدناه  ما  ولكن  والرتميم،  بالتطوير 
فقد  األحالم،  به  ذهبت  ما  عكس  كان 

أعطت إشارة تقادم األبنية وسريان الرطوبة إليها 
إنذارًا واضحًا باقرتاب انهيار هذه املعامل إن مل تطلها 

يد التعمري لتنقذها من مصري مأساوي حمتوم.
من بني هذه املعامل مسجد كاشف الغطاء، الذي ظل شاخمًا 
برغم العاتيات ليسجل لنا يف حاضرنا روعة املكان املليء بعبق 
املاضي بكل ما حيمل يف طياته من ذكريات عامل جلس يف 
وقف يف حمرابه  مسجد  وإمام  طالبه،  بني  الدراسية  حلقته 
مناجيًا اهلل وقد اصطف خلفه املصلون يف مشهد روحاني حيرر 

النفس من رق الدنيا ويسمو بها حنو عامل الكمال.
مسجد كاشف الغطاء ال يبعد عن املرقد العلوي املطهر سوى 
أمتار يف   3 األرض مبقدار  ترتفع عن  ربوة  وعلى  150 مرتًا، 
حملة العمارة )حملة الرباط قدميًا( حيث يقودك زقاق إىل هذا 
املسجد الذي تقع بابه يف نهاية جدار املسجد املمتد لعشرين 

مرتًا.
يقع املسجد ضمن جممع علمي متكامل، فباإلضافة إليه هناك 
اسم  أخذ  الذي  الغطاء  األعظم جعفر كاشف  الشيخ  مرقد 
املسجد من لقبه، ومراقد أوالده وأحفاده من العلماء األجالء، 
وهناك أيضا مكتبة علي واحلسني اليت أسسها الشيخ علي 
صاحب احلصون ووطد أركانها ولده الشيخ حممد احلسني 

كاشف الغطاء، وهناك أيضا مدرسة لطلبة العلوم الدينية.
تأرخييًا فإن أرض هذا اجملمع العلمي كانت مساحة كبرية 

اشرتاها أمان اهلل خان السنوي وأوقفها على الشيخ جعفر 
سنة  األول  ربيع  من  الثاني  يف  وذلك  الغطاء  كاشف 
1228هـ، وملا كانت وفاة الشيخ جعفر يف السابع والعشرين 
من رجب سنة 1228هـ أي بعد مرور أربعة أشهر من إيقاف 
القصرية  املدة  هذه  خالل  يستطع  فلم  عليه  األرض  هذه 
التنفيذ،  حيز  الفكرة  هذه  وضع  بل  املسجد،  بناء  من 
ولده  األعلى حال دون ذلك، فشمر  للرفيق  انتقاله  أن  إال 
العامل الفذ واملصلح الشيخ موسى عن ساعده ليضع قواعد 
املسجد والظاهر أن املسجد مل يكتمل بشكل نهائي يف 
عهد الشيخ موسى املتوفى سنة 1241هـ، ألن املصادر تقول 
املتوفى سنة 1253هـ  وأكمل أخوه الشيخ علي بن جعفر 

بناءه.
تلت عمارة الشيخ موسى عمارة ثانية وهي األخرية، حيث 
الغطاء برتميم  قام الشيخ أمحد ابن الشيخ علي كاشف 

املسجد حيث أرخ هذه العمارة الشيخ جعفر النقدي:
أيها الطالب آثار اهلدى.....ورضا الباري غدا أقصى مناه

أبعد اهلل بأعلى مسجد...... الثرّيا أصبحت دون ثراه
شاده جعفر من غرته..... كشفت نورًا عن الشرع غطاه
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وابنه رب املعــــالي أمحد   بذل اجلهد لتجديد عـــــــــــــــــــــاله
قلت ملا كملت أركانه    وغدا يسطع يف الكون سنـــــــــــاه
أرخوه)مسجد جــــــــــدده  أمحد مت على التقوى بنـــــــــــــــــــاه(

ومل ينل املسجد بعد هذه العمارة أي ترميم عدا رصف أرضيته 
باملرمر وصبغه وجتهيزه مبجموعة صحية يف السرداب الذي 
الديين مساحة  املرجع  رعاية  عندما مشلت  وذلك  يقع حتته، 
األكرب  الشيخ  مقربة  الوراف(  ظله  )مد  السيستاني  السيد 
جعفر كاشف الغطاء، حيث بنيت على الطراز اإلسالمي مبا 

يليق ومكانته العالية )قدس سره(.
من  ميتد  ضيق  زقاق  خالل  من  للمسجد  الوصول  ميكن 
اجلانب األمين لشارع زين العابدين )عليه السالم(، بعد زقاق 
مسجد الشيخ اجلواهري يف منطقة القباب الزرقاء حيث ترتفع 
والسيد  القزويين  مهدي  هناك كالسيد  علماء  ملراقد  قباب 
اجلواهري،  والشيخ  الغطاء  كاشف  والشيخ  الرتك  حسني 
ولكن مسجد الشيخ كاشف الغطاء خيلو من قبة أو منارة 
واليوم تربز قبة مكتبة الشيخ حممد حسني كاشف الغطاء 

بني تلك القباب.
بيت  يلي  حيث  الزقاق  من  األيسر  اجلانب  املسجد  حيتل 
الشيخ شريف كاشف الغطاء، وميتد جداره ملسافة 20 مرتًا 

بذلك ملرقد  الزقاق حماذية  نهاية  الرئيسة يف  الباب  وتقع 
الشيخ األكرب، والباب خشبية مصنوعة من الصاج تعلوها 
كتيبة ويبدو عليها أنها وضعت مؤخرًا مزدادنة بالكاشي 
الكربالئي  ُكتب عليها: )جامع كاشف الغطاء أسسه 
سره(  الغطاء)قدس  كاشف  موسى  الشيخ  عصره  فقيه 
وجدده حفيده الفقيه الكبري الشيخ أمحد كاشف الغطاء 
على  خطت  قرآنية  آيات  بالباب  وحتيط  1331هـ(  سنة 

الكاشي الكربالئي أيضًا.
مربع،  مرت   570 حوالي  للمسجد  اإلمجالية  املساحة  تبلغ 
وعندما تدخل جتد باحة سقفت باحلديد املغلون وعلى يسار 
احلرم وواجهته تشاهد رواقًا مسقفًا بالطابوق، يستند على 
أربع أعمدة مربعة الشكل مصنوعة من الطابوق يكسوها 
مرمر بارتفاع مرت واحد، ثم يفتح كل من الباحة والرواق 
على احلرم الداخلي من خالل ثالثة أبواب حديدية كبرية، 
ويستند  بالسجاد،  مفروش  مستطيل  فشكله  احلرم  أما 
الطريقة  )وهي  بالقباب  )العگادة(  بطريقة  املبين  السقف 
املثلى معماريًا يف البناء قدميا باعتبارها توفر تهوية مناسبة 
وضوًء معتداًل( على عدد من األعمدة مصنوعة من الطابوق 
مرت  بقطر  الشكل  دائرية  مخسة  أعمدة  منها  واجلص، 
احلرم،  منتصف  خط  على  بالرتتيب  توزع  تقريبا،  واحد 
الباقية  األعمدة  وتتوزع  3,85مرتًا.  وآخر  بني عمود  يفصل 
وهي على شكل مربع حييط بأحد أضالعه نصف دائرة 
على حميط احلرم بصورة منتظمة، يربط ما بني األعمدة 
مجيعا قضبان من خشب القوغ املعروف بقابليته على حتمل 
األثقال إضافة إلعطاء السقف متانة عالية حبيث تشكل 
هذه القضبان اخلشبية شبكة ممتدة على مساحة السقف 
بعضها  القضبان  تربط  كعقد  خالهلا  األعمدة  وتعمل 

ببعض.
أما احملراب فيحتل اجلزء املركزي من احلرم حيث يظهر 
بالكاشي  ُغّلف  وقد  املسجد  من  املركزي  اجلزء  يف 
الكربالئي القديم الساذج من الكتابة، وعلى جانبه يوجد 
منرب صغري عادة ما يتم ارتقاءه من قبل األستاذ احلوزوي 
عندما يلقي دروسه على طلبته، كما يرقاه اخلطيب عندما 

يقرأ جملسًا يذكر فيه علوم آل البيت )عليهم السالم(.
أما جدران املسجد فبعضها ال تزال حبالة جيدة وبعضها 
وبعضها  بانهيارها  تنذر  اليت  للشقوق  حمطًا  أصبحت 
أصبح خاويًا متهالكًا بفعل الرطوبة اليت أثرت على املواد 
اإلنشائية نفسها كالطابوق الذي بدا يتفتت ومادة اجلص 
فاقدة  تهاوت من اجلداران على شكل كتل رطبة  اليت 
مليزتها يف ربط الطابوق مع بعضه ورسم صفة مجالية على 

اجلداران مما أدى إىل تشويهه.
إن محاية مسجد كاشف الغطاء ليست مقتصرة على جهة 
معينة، بل هي مهمة اجلميع ممن ينتمي إىل هذه املدينة، 
خصوصًا إذا عرفنا أن هذا املسجد هو البقية الباقية من 

الرتاث األصيل. 
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ْنَيا  َج َعَلى َالدُّ ْغَبِة ُاْقُصُروا َأْقِصُروا َفِإنَّ َاملَُعرِّ َيا َأْسَرى َالرَّ
َالنَّاُس  َأيَُّها  ْدَثاِن  َاحْلِ َأْنَياِب  َصِريُف  ِإالَّ  ِمْنَها  َيُروُعُه  اَل 
َضَراَوِة  َعْن  ِبَها  ِاْعِدُلوا  َو  َتْأِديَبَها  َأْنُفِسُكْم  َعْن  َتَولَّْوا 

َعاَداِتَها 
ْنَيا َتُغرُّ َوَتُضرُّ َومَتُرُّ  َوَقاَل )عليه السالم( : يِف ِصَفِة الدُّ
ِإنَّ اهللََّ َتَعاىَل مَلْ َيْرَضَها َثَوابًا أِلَْوِلَياِئِه َواَل ِعَقابًا أِلَْعَداِئِه 
ِبِهْم  َصاَح  ِإْذ  َحلُّوا  ُهْم  َبْيَنا  ْنَيا َكَرْكٍب  الدُّ َأْهَل  َوِإنَّ 

ُلوا. َساِئُقُهْم َفاْرحَتَ
لَِّفنَّ َوَراَءَك َشْيئًا  َسِن )عليه السالم( اَل خُتَ َوَقاَل اِلْبِنِه احْلَ
ا َرُجٌل َعِمَل ِفيِه  لُِّفُه أِلََحِد َرُجَلنْيِ ِإمَّ ْنَيا َفِإنََّك خَتَ ِمَن الدُّ
ِفيِه  َعِمَل  َرُجٌل  ا  َوِإمَّ ِبِه  َشِقيَت  مِبَا  َفَسِعَد  اهللَِّ  ِبَطاَعِة 
ْعَت َلُه َفُكْنَت َعْونًا َلُه َعَلى  مِبَْعِصَيِة اهللَِّ َفَشِقَي مِبَا مَجَ
َمْعِصَيِتِه َوَلْيَس َأَحُد َهَذْيِن َحِقيقًا َأْن ُتْؤِثَرُه َعَلى َنْفِسَك. 
املصدر )نهج البالغة:96/4(

عن اإلمام أمري املؤمنني )عليه السالم( أنه قال: )من حلم ساد( 
)ميزان احلكمة: 687/1(واحللم هو ضبط النفس عند هيجان 
الغضب لكسر شوكة الغضب من غري ذل وهو صفة حتمل 
صاحبها على ترك االنتقام ممن أغضبه، وهو داللة على كمال 
العقل وقوة اإلرادة للسيطرة على النفس وهو من صفات األنبياء 

واألئمة واحللم يزين صاحبه حتى يصبح حمبوبا من اجلميع.
هناك عدة أمور تدعو اىل احللم ومنها: الرمحة للجهال: بأن 
القدرة  الغضب،  للصلح موضعا وال يسرتسل يف  االنسان  يدع 
املفتقر،  وجود  املقتدر  عفو  املكارم  فأحسن  االنتصار  على 

الرتفع عن االسباب وذلك من شرف النفس وعلو اهلمة .. 

 قال امري املؤمنني )عليه السالم(: يوم املظلوم على الظامل أشد 
من يوم الظامل على املظلوم)مستدرك سفينة البحار:15/7(. 
إىل غري ذلك من األحاديث الروايات، وأما الدنيا فلقوله )عليه 
السالم( »من سل سيف البغي قتل به، ومن حفر بئرا ألخيه 
املؤذي  ألقى  فقد  قوة  ذا  كان  إن  املظلوم  وألن  فيها«  وقع 
نفسه إىل التهلكة وإن مل يكن ذا قوة أضمر العداوة وينتهز 
الفرصة اليقاع املكروه به كما هو املعلوم من أحوال أبناء 
الزمان، وأيضا قد يرفعه الدهر وليس ذلك من الدهر ببعيد 

فاملؤذي دائما يف معرض اهلالك وقد يقال: الناس إما كاملون 
أو حبسب  الدنيا  إما حبسب  نقصانه  والناقص  ناقصون  أو 
اآلخرة والنقصان حبسب اآلخرة إما حبسب العمل أو حبسب 
العلم والنقصان حبسب الدنيا إما يف اجلاه والعزة أو يف املال 

والثروة، والكامل من حقه أن ينفع غريه أو يدفع الضرر..

من درر االمام امري املؤمنني)عليه السالم(:

ما يدعو الى الحلم

يوم املظلوم على الظالم أشد من 
يوم الظالم على املظلوم
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يف قديم الزمان كان هناك ملك عظيم 
أراد يف يوم من األيام مكافئة أحد رعيته 
ململكته  جليلة  خدمة  تقدميه  بسبب 
العظيمة، أرسل امللك حارسه الشخصي 
يف طلب هذا الرجل، وعندما قدم الرجل 
بإمكانه  بأنه  أخربه  العظيم  مللكه 
اليت  باململكة  األراضي  كل  امتالك 
ميكن أن يقطعها سريا على قدميه، مل 
تسع الرجل الفرحة اليت شعر بها، وعلى 
الفور هم مسرعا لقطع أكرب املساحات 
اليت ميكنه اجتيازها، فشرع يف السري 

سريعا وقلبه عامر بالفرح.
إىل  العودة  وأراد  بعيدة  مسافة  اجتاز 
ملكه ليفي بوعده ولكن الطمع أعماه 
فأراد مواصلة سريه حلصوله على املزيد، 
ومضت مخسة أيام دون طعام وال شراب 
وبقي مصرا على طيَّ املزيد من األراضي 
لتملكها، إىل أن ضل طريقه وأنهكت 

قواه وانتهى 

جتهيز  زوجته  من  زوج  طلب  األيام  من  يوم  يف 
سيقوم  أنه  حيث  املأكوالت  بأشهى  مليئة  طاولة 
بدعوة أهله على طعام الغداء، تأففت الزوجة من 
وجاء  طلبه،  على  موافقتها  وأبدت  زوجها  طلب 
اليوم املشهود سأهلا زوجها عند عودته من العمل: 

أجهزِت كل شيء كما اتفقنا البارحة؟.
الزوجة: إنين تعبت كثريا فلم أطهو شيئا.

بدا احلزن على الزوج: ومل مل ختربيين بأنِك مل 
جتهزي شيئا، فأهلي ساعة واحدة وحيضرون، لو 

أخربتين لكنت أحضرت طعاما جاهزا معي.
الزوجة: إن أهلك ليسوا بغرباء، يأكلون املوجود 

وال ضرر يف ذلك.
خرج الزوج من املنزل حزينا، وكلها ساعة وأقل 
الزوجة  فتحت  الباب،  جرس  دق  حتى  ساعة  من 
بقدومهم  فرحت  بالتأكيد  يدخلون،  بأهلها  وإذا 
بانتظار أهل زوجها  ولكنها تعجبت فهي كانت 

وليس أهلها.

سأهلا والدها: أين زوجِك؟
الزوجة: لقد خرج يا أبيت.

األب: وهل يعقل أن يدعونا للغداء وخيرج دون أن يستقبلنا ؟!
ويعود  أن حيضر طعاما جاهزا  إليه  تتوسل  زوجها  الزوجة على  اتصلت 
بسرعة للمنزل فقد قدم أهلها، أخربها الزوج: إن أهلِك هم كأهلي ليس 

هناك أيُّ فرق بينهم أطعميهم املوجود بالبيت عندنا.

ليسوا بغرباء

من قصص القناعة 
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يارشفة الضمآن/ يا وجعي القديم
واخلوف

وانفرط القلب/ أنني
والقلق الثقيل، واخلطايا والذنوب

أرأيت كيف حترتق األيام / والعمر يذوب 
وكيف ُتلَتهم الفصول/ يف أروقة السنني

ما أمجل أن تقبض على اجلمر
وتستغفر 

والذنب / والنفس اخلؤون
ياصاح/ والقانطون

 ما أمجل أن ال تعود
والعمر ينسكب وجعا من جديد

أكون أو ال أكون
وأكتب كالوليد

مدن التوبة تؤذن للصالة
إنها حمض بداية

أنبت طفال فوق سطح من جليد
ياغافر الذنب/ ليس للحب نهاية

وتنمو من جديد..
ال تسل إمنا التوفيق للمرء / هداية

فائق الشمري
ليس للحب نهاية



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(.
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