
ُد َعَلْى ُشُبَهْاِت املَُْ{ْاِلِفنْيَ  اْلر�

يفْ ِواَلَْدِة َأِمرْيِ املُْْؤِمِننْيَ





ال ريب أن اإلنسان خالل مسريته يف هذه احلياة حيوز الكثري من املكتسبات 
واملفاهيم اليت ترتك آثارًا واضحة وثابته يف شخصيته وكيانه العام وهذه االثار 
وجتاه  نفسه  وسلوكه جتاه  أن حتدد شخصية  امللكات- ميكن  -أو  الثابته 
جمتمعه ووفقا هلذا السلوك ميكن حتديد قيمة هذا اإلنسان ومنزلته بني أقرانه 

روي عن أمري املؤمنني )عليه السالم( قوله )قمية كل امرء ما حيسنه(
واالسوأ  السيئ  منها  خمتلفة  انواع  إىل  اإلنسان  حيملها  اليت  امللكات  وتتنوع 
البشر ميكن حتديد  ملكات  يف  التعدد  هذا  بني كل  ومن  واملمتاز  واجليد 
الصفات األفضل وامللكات األرقى اليت على ضوئها ُيعد اإلنسان ذا قيمة عالية 
ومتفوقا على غريه من الناس على حنو الواقع ال على حنو مقاييس بعض الناس 

الذين يرون غري احلقيقة ويصّوبون غري الصواب.
إن امللكات األفضل واألرقى تتمثل يف الصفات اإلنسانية اليت جتري على جادة 
احلق وعلى الصراط املستقيم وكل ملكة هلا قيمة يف فكر البشر هي دونها 

يف املنزلة.
وميكن استنتاج هذه احلقيقة بالنظر إىل ملكة العلم اليت هي من أهم الصفات 
اليت متيز بين البشر يف هذا الوجود فالعلم له أنواع عديدة تتفاوت بالدرجة والنوع 
أنواع  ويفضل بعضها على بعض بشكل نسيب ومن بني الكثرة الكاثرة من 
العلوم جند أن العلم األفضل - الذي يستحق حامله أن يسمى عاملا حقيقة - هو 
ذلك العلم الذي خيص النظرة لصائية للكون واهلدف احلقيقي من الوجود الذي 
اإلنسان  أحسن  وكلما  العملي  وواقعه  اإلنسان  سلوك  على  معطياته  تنعكس 
أشرف  اخلرية كلما كان  طاقاته  ليستنفر  الصورة  بهذه  العلم  هذا  استغالل 
منزلة وأعلى مكانة من بني سائر الناس، روي عن اإلمام الصادق)عليه السالم( 
حرم  ومن  اإلميان،  وقلب  املعرفة  والعلم شعاع  العلم،  مرياث  اخلشية  قال:  أنه 
اخلشية ال يكون عاملا وان شق الشعر مبتشابهات العلم كما قال اهلل تعاىل: 

َشى اهللََّ ِمْن ِعَباِدِه اْلُعَلَماُء( َا خَيْ )ِإنَّ

قيمة كل امرء ما يحسنه

هيأة التحرير



الدستور العلوي
للمدراء والمسؤولين 

في دوائر الدولة
٢٢ مادة

١� أشِعر قلبك الرمحة ملن صرت مسؤوال عليهم� والطف بهم وارمحُهم فهم من أمانات اهلل 
لديك�

٢� أعطهم من عفِوك وصفحك مثل ما حتب أن يعطيك اهلل من عفوه وصفحه� فإن كنت 
فوقهم فاهلل فوقك�

٣� ال يكونّن احملسن واملسيء عندك سواء� فإّن يف ذلك تزهيدا� ألهل اإلحسان يف اإلحسان� 
وتدريبا ألهل اإلساءة على اإلساءة�

٤� استعمل الرفق واإلحسان إليهم مهما كانت انتماءاتهم� فإن الناس صنفان إّما أٌ� لك يف 
الدين� أو نظٌر لك يف ا�لق�



٥� انِصف الناس من نفسك ومن املقربن إليك� فإنك إن مل تفعل تكن ظاملا� ومن ظلم 
عباد اهلل كان اهلل خصمه�

٦� ال تعجلن إ� تصديق واٍ�� فإنه يغشك وإن تشّبه بالناصحن�
٧� ال تفرحن بعقوبة أصدرتها� فإذا استحقها أحدهم فلتكن على قدر اجلناية� ورّب  خمطٍ� 

مقدار عقوبته إعامه بذنبه�
٨� ال تندمن على عفٍو أهديته� وإن كانت الندامة على العفو أفضل وأيسر من الندامة على 

العقوبة�
٩� اجعل لذوي احلاجات منك قسما تفر� هلم فيه شخصك� وجتلس هلم �لسا عاما 
فتتواضع فيه هلل الذي خلقك بعيدا� عن موظفيك �حتى يكلمك متكلمهم غر مردد وال 

خائف�
١٠� اعلم أن أكثر حاجات الناس إليك مما ال مؤونة فيه عليك� فغالبها أحد أمرين: شكاة 

مظلمة� أو طلب إنصاف يف معاملة�
١١� اقِض ما �كنت منها يوم ورودها عليك وإن استقلها مساعدوك�

١٢� ال تؤخرّن عمل اليوم لغٍد� فإن لكل يوم ما فيه�
١٣� ال تطولن احتجابك عن مرؤوسيك� ألنه يقطع علمك بأمورهم�

اإلحسان�  يبطل  املّن  فإن  فتخلف�  تعدهم  أو  بإحسانك�  مرؤوسيك  على  واملنَّ  إياك   �١٤
وا�لف يوجب املقت عن اهلل والناس�

١٥� اجعل لكل واحد منهم عما تأخذه به� فإنه أجدر أال يّتكل بعضهم على بعض يف قضاء 
ما أردته منهم�

١٦� إياك والعجلة باألمور قبل أوانها� أو التهاون فيها عند إمكانها� فضع كل أمٍر موضعه� 
وأوقعه موقعه�

١٧� ال تصّمم وال تأمر حن الغضب� وأّخر العقوبة حتى يسكن غضبك فتملك االختيار�
١٨� أفضل آلٍة حتملك إ� الرئاسة »سعة الصدر«�

١٩� ليكن أقرب مستشاريك أقوهلم �ّر احلق لك� وَمن ال يوافقك فيما يصدر منك مما 
كره اهلل ألوليائه� 

٢٠� اعلم أّن أفضل من شاورت هو صاحب التجارب�
٢١� شّر املسؤولن من �افه الريء� 

أن  إذ  واألمانة�  الكفاءة  وساطة  إال  وساطة  للوظيفة  املتقدمن  استعمال  يف  تقبلن  ال   �٢٢
الوظيفة يف اجملتمع أمانة هلل يف عنقك�

املؤمنن  أمر  بعثه  الذي  العهد  من  بتصرف  أخذت  الدستور  هذا  يف  املذكورة  النصو�   �
�عليه السام� إ� مالك األشر رضوان اهلل عليه حن واّله على مصر� وغره من الكام الوارد 

عن أهل البيت �عليهم السام��
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نسب إنجاز متقدمة يف مشروع اِّـنارة الشمالية مع بدء مرحلة بناء 
الواجهة ِّـرقد العالمة الحلي

العتبة العلوية اِّـقدسة تفتتح (مركز األمني لألبحاث والتقانات االحيائية 
اِّـتقدمة) لخدمة الباحثني من ذوي االختصاص

من سامراء... منتسبو العتبة العلوية اِّـقدسة يستنفرون جهودهم لتقديم مختلف الخدمات 
إلحياء ذكرى شهادة اإلمام علي الهادي (عليه السالم )

العتبة العلوية اِّـقدسة تطلق خدمة جديدة للزائرين من ذوي 
االحتياجات الخاصة

العتبة العلوية تعلن استمرار مراحل العمل يف مشروع 
(مطحنة فيض القسيم االستثمارية)

إعداد:
شعبة األخبار ..

 وكالة الميزاب االخبارية



الشيخ مهند طاهر  يف هذه الندوة احلوارية.
املالكات  هلا  تتعرض  اليت  املخاطر  اىل  التطرق  مت  وأضاف: 
الطبية والصحية أثناء تقديم اخلدمة الطبية كاملخاطر اجلسدية 
والنفسية إضافة اىل بيئة العمل ومايتطلب ذلك من سنِّ قوانني 
لدميومة اخلدمة الطبية، عالوة على املنظور الديين الذي حيمي 

الكوادر وحيرم االعتداء عليها وحيث على احرتامها .
تشكيل  منها  املقرتحات  من  العديد  طرح  مت  الندوة  ختام  ويف 
األمحر  الصليب  وبعثة  املقدسة  العلوية  العتبة  من  عمل  فريق 
الكوادر  ومحاية  الصحي  الوعي  ثقافة  نشر  أجل  من  الدولية 
اآلليات  لوضع  احلكومية  املؤسسات  على  والتحرك  الطبية 
املناسبة لتطبيق القانون الرادع ملنع مثل هكذا اعتداءات لضمان 

خدمة طبية ممتازة لكافة شرائح اجملتمع.

املهنية  السالمة  قسم  خالل  من  املقدسة  العلوية  العتبة  شاركت 
والصحة والبيئة وقسم الشؤون الدينية، يف ندوة حوارية الكرتونية 
وكيفية  والصحية  الطبية  الكوادر  تواجه  اليت  املخاطر  حول 
محايتهم، وذلك بالتعاون مع بعثة الصليب األمحر الدولي يف النجف 

األشرف.
وحتدث معاون رئيس قسم السالمة املهنية حسام عالء، لـ)املركز 
اخلربي( حول أهداف الندوة ومضامينها قائال: ناقشت الندوة ومن 
منظور )علمي وديين( تقديم اخلدمة الطبية ملختلف شرائح اجملتمع 
حيث  كورونا  وباء  تفشي  وهو  احلرج  الوقت  هذا  يف  وخصوصا 
شارك قسم السالمة املهنية والصحة والبيئة مبعية األستاذ الدكتور 
نوفل الدجيلي، وقسم الشؤون الدينية مبعية الشيخ سعد العابدي و 

أعلنت األمانة العامة للعتبة العلوية املقدسة عن نسب اجناز متقدمة يف 
مشروع املنارة الشمالية مع املباشرة بعملية بناء الواجهة الشمالية ملرقد 

العالمة احللي اجملاورة للمنارة.
وعن املشروع وما وصل اليه حتدث عضو جملس إدارة العتبة العلوية 
الكرماني،  فاتح  األستاذ  التذهيب،  أعمال  على  املشرف  املقدسة، 
لـ)املركز اخلربي( قائال: »تيمنًا بالوالدة امليمونة للموىل أمري املؤمنني 
)عليه السالم(، باشرنا بتثبيت اللبنة األوىل واألسطر األوىل من الطابوق 
الشمالية، وهي  للمنارة  بالطارمة اجملاورة  الشمالية اخلاصة  للواجهة 
القواعد  بتثبيت  املباشرة  )قده(، يف وقت متت  العالمة احللي  واجهة 
تثبيتها  لعملية  استمراًرا  النحاسية  البالطات  وضع  عليها  سيتم  اليت 

بتلك الواجهة.
وفيما يتعلق مبراحل االجناز احلاصلة بعموم العمل يف مشروع ترميم 
وصيانة املنارة الشمالية، بنّي الكرماني ان العمل  وصل اىل مراحل 
متقدمة وبنسبة ۸۰٪، مع األمل باإلجناز الكامل للمشروع ضمن املدة 

املقررة.

 نسب إنجاز متقدمة يف مشروع املنارة 
الشمالية مع بدء مرحلة بناء الواجهة ملرقد 

العالمة الحلي

واملعدات  الصوتيات  لقسم  التابعة  الصوتيات  شعبة  تعد 
التوجيه  تقدم خدمات  اليت  املهمة  الشعب  من  االلكرتونية 
عالية  حديثة  تقنية  ذات  منظومات  عرب  والديين  العقائدي 

املستوى.
وعن طبيعة عمل املنظومات الصوتية حتدث مسؤول الشعبة 
الشعبة  »تأخذ  قائال:  اخلربي(  لـ)املركز  قاسم،  كرار 
على عاتقها مجيع الربامج الصوتية العقائدية منها والدينية 
واحملاضرات  األذان،  وبث  الكريم،  القرآن  كـ)تالوة 
العلمية،  احلوزة  ودروس  الصباحية،  والزيارة  التوجيهية، 

وفعاليات هيئة املواكب احلسينية«.
وأضاف »كما تعمل الكوادر اهلندسية والفنية يف الشعبة 
على تنصيب خمتلف املنظومات الصوتية جلميع األقسام، ويف 
الشعبة ألكثر من)25(  امتالك  الزائرين، إضافة اىل  مدن 
منظومة صوتية ذات تقنية حديثة وعالية املستوى منتشرة يف 
أرجاء العتبة املقدسة وتعمل كوادرنا على صيانة دورية هلا«.

العتبة العلوية املقدسة تقيم ندوة إلكرتونية 
حول املخاطر التي تواجه العاملني يف املجال 

الطبي والصحي

قسم الصوتيات
 يف العتبة العلوية املقدسة .. منظومات تقنية 

عالية املستوى لخدمة الزائرين
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نوعها  من  فريدة  إطالق خدمة  املقدسة  العلوية  العتبة  أعلنت 
مع  بالتزامن  اخلاصة  االحتياجات  ذوي  من  بالزائرين  خاصة 
)عليه  املؤمنني  أمري  الدين  يعسوب  مولد  مبناسبة  االبتهاج 

السالم(.
فاتح  املقدسة  العلوية  العتبة  إدارة  جملس  عضو  وصرح 
لزائري  اخلدمات  أفضل  تقديم  أجل  من  قائال:  الكرماني، 
مرقد أمري املؤمنني )عليه السالم( وتوفري خمتلف احتياجاتهم، 
بادرت العتبة املقدسة إىل توفري عجالت ذات مواصفات فريدة 
من نوعها خلدمة ذوي االحتياجات اخلاصة من ذوي اإلعاقة 
املقدسة  العتبة  تصنيع كوادر  و  تصميم  من  هلم،  واملرافقني 

بالكامل.
نوعها،  من  فريدة  تعد  التجربة  هذه  ان  الكرماني:  وأضاف 
حيث كانت العتبة املقدسة سباقة يف توفريها للزائرين الكرام 
من ذوي اإلعاقة واملرافقني هلم ونقلهم من مناطق القطع وصوال 
إىل حميط الصحن املطهر وتسهيل وصوهلم إىل املرقد الطاهر 

بكل سهولة ويسر«.
اىل ذلك أوضح رئيس قسم صيانة اآلليات واملعدات التخصصية 
يف العتبة العلوية املقدسة، املهندس ثائر محيد حممد،لـ) املركز 
اخلربي( قائال: »بالتزامن مع االبتهاج مبناسبة الوالدة امليمونة 
ألمري املؤمنني )عليه السالم( مت إكمال تصنيع عجلة خاصة 
الكهربائية  بالطاقة  تعمل  اخلاصة  االحتياجات  ذوي  لنقل 

وبأيادي كوادر قسم صيانة اآلليات واملعدات التخصصية يف 
العتبة املقدسة بشكل كامل .

وعن املميزات اليت تتمتع بها العجلة بنّي قائال: إن العجلة تتميز 
دون  بها  الصعود  من  املعاقني  متكن  جديدة  تقنية  بإضافة 
النزول عن الكرسي املتحرك مبساعدة الشخص املرافق له، 
كما مت مراعاة مستوى ارتفاع العجلة عن األرض حبيث تسمح 
للنزول عن  احلاجة  دون  بشكل سهل  من ركوبها  للمعاقني 

كراسيهم املتحركة«.
وأضاف رئيس قسم صيانة اآلليات واملعدات التخصصية: إن 
كوادر العتبة مستعدة لصناعة أعداد كبرية من هذه العجالت 

وتزويد العتبات املقدسة واملزارات الشريفة وبأعداد كافية.

اختتم مركز القرآن الكريم يف العتبة العلوية املقدسة فعاليات 
املؤمتر العلمي الدولي االفرتاضي املوسوم: »اإلمام علي )عليه 

السالم( ودوره الريادي يف علوم القرآن وتفسريه«.
الدكتور  القرآنية  والبحوث  الدراسات  شعبة  مسؤول  وقال 
اخلتام:  فعاليات  اخلربي( خالل  املركز  اخلاقاني،لـ)  حمسن 
للمؤمتر  الثانية  اجللسة  إقامة  وتعاىل  سبحانه  اهلل  »مت حبمد 
العلمي الدولي االفرتاضي املوسوم: )اإلمام علي »عليه السالم« 
ودوره الريادي يف علوم القرآن وتفسريه(، واليت ضّمت ثلة طيبة 
من العلماء األفاضل االختصاصيني يف علوم القرآن وكانوا من 
دول خمتلفة هي: العراق ومصر وسوريا ولبنان، وتناولت هذه 
اجللسة ثالثة حبوث يف علوم القرآن هي علم القراءات القرآنية 
ارتبطت  وكلها  النزول  أسباب  وعلم  واملنسوخ  الناسخ  وعلم 

بالدور الريادي لإلمام علي )عليه السالم( فيها«.
من جانبه أوضح مقرر اجللسة الدكتور سجاد العنبكي: »بعد 
إلقاء البحوث من قبل السادة الباحثني كانت هناك مباحثات 
عنها  فأجابوا  حضراتهم،  على  طرحت  األسئلة  من  ومجلة 
باستيفاء، ويف نهاية اجللسة كان هناك بيان ختامي للمؤمتر 

تضمن جمموعة من التوصيات أهمها:
املؤمتر يف كتاب  ألقيت يف  اليت  العلمية  البحوث  أواًل: مجع 
علمي مطبوع، وتزويد مكتبات اجلامعات العراقية اليت تعنى 

بالدراسات القرآنية ومراكز البحوث ببحوث املؤمتر وتوصياته.
ثانًيا: إن تبادر العتبة العلوية املقدسة من طريق مركز القرآن 
الكريم بكتابة موسوعٍة علميٍة يف علوم القرآن الكريم عند 

أمري املؤمنني )عليه السالم(.
تعنى  حمكمٍة  علميٍة  جملٍة  باستحداث  اللجنة  توصي  ثالًثا: 
)عليهم  البيت  بأهل  ترتبط  اليت  القرآنية والسيما  بالدراسات 

السالم(.
للعتبة  العامة  األمانة  قبل  من  سنويٍة  جائزٍة  ختصيص  رابًعا: 
العلوية املقدسة، ألفضل حبٍث علمٍي حول املعارف القرآنية عند 

اإلمام علي )عليه السالم(.

العتبة العلوية املقدسة تطلق خدمة جديدة للزائرين من ذوي االحتياجات الخاصة

بمشاركة نخبة من العلماء والباحثني... مركز القرآن الكريم يف العتبة 
العلوية املقدسة يختتم فعاليات مؤتمره الدولي

alwelayh.com
11



اهلندسة  النسيجي،  الزرع   ( بوحدات  متثلت  املركز  داخل 
قاعة  احليوية،  املعلومات  تقنية  اإلحيائية،  التقانات  الوراثية، 
إدارية  وحدات  و  رقمية متخصصة  التعليمية، مكتبة  املرتضى 
أخرى( ، حيث مت رفد هذه الوحدات بكوادر علمية متخصصة 
باإلضافة إىل جتهيزها بأحدث األجهزة واألدوات واملعدات الطبية 

واملختربية ذات املناشئ العاملية الرصينة.
التخصصي  املركز  انشاء  من  اهلدف  أن  إىل  الغريفي  وأكد 
املقدسة إىل أن يكون من أهم  للعتبة  العامة  هو سعي األمانة 
األدوات لتطوير وتنمية البحث العلمي ملختلف التخصصات الطبية 
التجارب  وإجراء خمتلف  والتدريب  التعليم  والصحية عن طريق 
العملية ضمن خمتربات املركز لفسح اجملال أمام الباحثني وطلبة 
ذات  التخصصات  يف  األولية  الدراسات  وطلبة  العليا  الدراسات 
الشأن من إجراء خمتلف التجارب والفحوصات املختربية املختلفة 
بسهولة تامة وبأجهزة متطورة للوصول إىل نتائج دقيقة معتمدة، 
باإلضافة إىل دور خمتربات املركز يف تقديم اخلدمات لشرائح 
والتشخيص  الفحوصات  إجراء  خالل  من  املرضى  من  خمتلفة 

وبأسعار رمزية مدعومة.
نوفل  الدكتور   االستاذ  املركز  املشرف على  أشار  من جانبه 
الدجيلي: إن من أهداف املركز تقدميه الدعم لكافة املستويات 
العلمية البحثية من داخل اجلامعات وخارجها باخلصوص طلبة 
األجهزة  ناحية  من  األولية  الدراسات  وطلبة  العليا  الدراسات 
احلديثة ورعاية الدورات العامة واملتخصصة يف جمال التقنيات 
اإلحيائية املتقدمة مع تشخيص األمراض، وقد مت جتهيز املركز 
املواصفات  وفق  إنشائه  مع  املتطورة،  األجهزة  وأهم  بأحدث 

القياسية العاملية.
وأشار الدجيلي اىل استمرار السعي للحصول على أحدث األجهزة 
يف جمال البحث العلمي، والعمل ومن خالل املركز اىل تقديم 
الدورات املتخصصة و تقديم اخلدمات االستشارية للباحثني من 
داخل العراق وخارجه، إضافة اىل السعي إلقامة مشاريع إنتاجية 
ختدم  ان  املمكن  من  اليت  البايولوجية  املواد  انتاج  جمال  يف 
النانوية  املواد  وتوصيف  لتصنيع  والسعي  العليا  الدراسات  طلبة 

باإلضافة اىل اختبار فعالياتها البايولوجية.

اإللكرتونية، وأخرى ملعرض الكتاب الدائم ،حيث من املخطط 
له أن تتسع املكتبة ألكثر من مليون كتاب ».

هذا وبلغت نسبة األعمال املدنية واملعمارية يف بناية املكتبة اىل 
أكثر من %98 .

أعلنت العتبة العلوية املقدسة متمثلة بقسم السالمة املهنية والصحة 
والبيئة عن افتتاح مبنى )مركز األمني لأحباث والتقانات اإلحيائية 
املتقدمة(، وذلك ضمن برامج االحتفال تزامنًا مع الذكرى امليمونة 
)عليه  املؤمنني  أمري  اإلمام  املوحدين  وموىل  األوصياء  سيد  لوالدة 
السالم(، حبضور السيد نائب األمني العام للعتبة املقدسة والسادة 
يف  األقسام  رؤساء  السادة  من  وعدد  املوقر  اإلدارة  أعضاء جملس 

العتبة املقدسة .
علي  املهندس  والبيئة  والصحة  املهنية  السالمة  رئيس قسم  وصرح 
الغريفي يف قائاًل: مت افتتاح هذا الصرح الكبري خالل مدة قياسية 
وجبهود حثيثة ودعم متواصل من األمانة العامة للعتبة املقدسة من 
خالل تسخري كافة اإلمكانيات املادية واملعنوية ليتم إنشاء )مركز 
األمني لأحباث والتقانات اإلحيائية املتقدمة( ليكون أحد املؤسسات 
العلمية الرصينة الواعدة خلدمة خمتلف الفئات واملستويات العلمية 
والطبية من داخل اجلامعات العراقية وخارجها وخمتلف املؤسسات 
احلكومية ذات الشأن، باالضافة اىل تقدميه خدمات لفئات خمتلفة 
)السرطانية،  األمراض  بتشخيص  املرضى من خالل مساهمته  من 
الوراثية، امليكروبية، األيضية( وضمن وحدات وخمتربات مستقلة 

واملشرفة على مشروع  العلوية  العتبة  أعلنت الكوادر اهلندسية يف 
بناية املكتبة العامة يف صحن السيدة فاطمة )عليها السالم( وصول 

املشروع اىل مراحله األخرية .
على  املشرف  املهندس  حتدث  اإلجناز  ومراحل  العمل  طبيعة  وعن 
بناية  تقع   «  ) اخلربي  املركز  الكريم،لـ)  عبد  حممد  املشروع 
املكتبة يف اجلزء اجلنوبي من مشروع صحن السيدة فاطمة )عليها 
املعمارية  األعمال  م2، ومشلت  بــ)3700(  تقدر  ، مبساحة  السالم( 
استخدام  ، مع  املكان  ووظيفة  يتناسب وطبيعة  فيها مبا  واملدنية 

أجود أنواع املرمر واألخشاب ».
بناية املكتبة من مخسة طوابق  وأوضح عبد الكريم » وتتكون 
 ، يقارب 150 شخصا  ملا  يتسع  قاعة مدرجة ومسرح  حتتوي على 
اضافة اىل قاعة خاصة باملطالعة والتصفح ، وأخرى خاصة باملكتبة 

العتبة العلوية املقدسة تفتتح )مركز األمني 
لألبحاث والتقانات اإلحيائية املتقدمة( لخدمة 

الباحثني من ذوي االختصاص

العتبة العلوية املقدسة... تواصل العمل إلكمال بناية املكتبة العامة 
يف صحن فاطمة )عليها السالم( بسعة أكثر من مليون كتاب
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شعبة القوالب والتسليح وشعبة اإلنتاج يف قسم الشؤون اهلندسية 
والفنية يف العتبة املقدسة، حيث ختضع املواد املستخدمة ضمن 
)وحدة  قبل  من  املختربية  للفحوص  و  العاملية  للمواصفات  البناء 
خمترب القسيم للفحوصات اإلنشائية( يف قسم الشؤون اهلندسية 

يف العتبة املقدسة«.
املقدسة  العلوية  العتبة  اإلنشائي يف  االستشاري  أوضح  ذلك  إىل 
الدكتور عالء عبد احلسني قائال : مت إعداد التصاميم األولية 
املقدسة  العتبة  يف  والتصاميم  الدراسات  قسم  قبل  من  للبناية 
استخدام  سيتم  حيث   ، الطوابق  من  عدد  من  املكونة  للبناية 
ستستخدم  األخرى  الطوابق  فيما  الصحية،  للمجاميع  السرداب 

لعدد من املرافق اخلدمية التابعة اىل العتبة املقدسة«.
هذا ويقع اجملمع على مساحة تقدر بـ)1400 م2( وجرت أعمال 
صب السقف لسرداب البناية على مرحلتني كل مرحلة تضمنت 
مادة  من  م3(   290( مقداره  ما  تستهلك  م2(  مساحة)700  صب 

الكونكريت.

قسم  قبل  من  املنفذ   )2( رقم  مشروع جممع صحيات  مدير  أكد 
الشؤون اهلندسية والفنية يف العتبة العلوية املقدسة استمرار األعمال 
يف جممع صحيات رقم )2( الواقع بالقرب من الركن الشمالي من 

املرقد العلوي وحتقيق نسب إجناز متقدمة.
وحتدث املهندس حممد حسن مال اهلل، حول آخر ما مت إجنازه قائال:  
بعد إجناز أعمال التسليح لسقف السرداب،  تتمثل األعمال حاليا 
بعمليات الصب للكونكريت املسلح مبساحة )700م2( بالتعاون مع 

أعلنت األمانة العامة للعتبة العلوية املقدسة من خالل شركة فيض القسيم 
بناء مطحنة )فيض القسيم  العمل وتقدم مراحل اإلجناز يف مشروع  استمرار 

االستثمارية( واليت متت املباشرة بإجنازها لتعزيز املنتوج الوطين.
وعن طبيعة العمل ومراحل اإلجناز قال مسؤول الشعبة اهلندسية يف شركة 
الطحني  إنتاج  على  املشروع  سيعمل  يوسف:  يعقوب  املهندس  القسيم  فيض 
صناعة  الداخلة يف  النخالة  بإنتاج  تتمثل  فرعية  مادة  وإنتاج  رئيسية  كمادة 
يتم استرياده وستعمل  الذي  إنتاج مادة الطحني الصفر  األعالف، إضافة اىل 
املطحنة على توفريه، األمر الذي تطلب حتديث املكننة اخلاصة باملعمل، مبا 

يتالءم لتحقيق هذا اإلنتاج املهم«.
وأضاف : ستعمل املطحنة بطاقة عمل )200( طن يوميًا، واملشروع مساهمة من 
شركة فيض القسيم يف تعزيز األمن الغذائي وتشغيل األيدي العاملة من أبناء 
حمافظة النجف األشرف، حيث مت االتفاق على استرياد خط مكائن املعمل من 
شركة أيبكار املتخصصة بإنتاج معامل الطحني وفق األنظمة احلديثة ونأمل 

إكمال املشروع خالل األشهر القليلة القادمة.
وتقع املطحنة على شارع كربالء - جنف، قرب العمود 192، وعلى مساحة 
تقدر بـ )12500م2( تتضمن منشآت وأبنية خاصة باملعمل، تشغل املخازن فيها 

مساحة تقدر بأكثر من )1000 م2( مع ملحقات خدمية خمتلفة.

العتبة العلوية املقدسة تعلن استمرار مراحل العمل يف 
مشروع )مطحنة فيض القسيم االستثمارية(

الكوادر الهندسية والفنية يف العتبة العلوية املقدسة تنجز أعمال 
صب السقف لسرداب بناية مجمع صحيات رقم )2(

العلوية  العتبة  يف  وامليكانيك  التربيد  قسم  باشر 
املقدسة من خالل شعبة التربيد املركزي بتنصيب 
أجهزة التربيد املركزي يف املوقع اجلديد لدار أبي 

طالب )عليه السالم( للطباعة.
وحول طبيعة األجهزة  قال رئيس القسم املهندس 
إضافتها  مت  اليت  املنظومة  متثل  اخلالدي:  مهدي 
على  وقدرتها  األمحال  احتساب  حيث  من  الثانية 
تلبية حاجة الكادر الذي يعمل يف املكان باإلضافة 
إىل املكائن واملعدات، وهي بسعة )40( طنًا حتتوي 
التربيد  أنظمة  من  وهي  اكس(  )دي  دافعة  على 

.»)Regenerated air( احلديثة وتعمل بنظام
تنصيب  عمليات  يف  اإلجناز  نسب  وبلغت  هذا 
بأعمال  يتمثل  املتبقي  فيما   )% حنو)80  املنظومة 
املوقع  يف  )الدكتات(  اهلواء  موزعات  تركيب 
املذكور ليتم تشغيل املنظومة خالل موسم الصيف 

املقبل.

قسم التربيد وامليكانيك 
يباشر بتنصيب أجهزة التربيد 

املركزي يف دار أبي طالب 
للطباعة
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قسم صيانة اآلليات واملعدات التخصصية
يتمحور عملُ قسم صيانة اآلليات واملعدات التخصصية على صيانة جميعِ املعدات 
والعجالت واملولدات التابعة إُّـ الشعب والوحدات غري املرتبطة بقسم يف العتبة 
املعدات  على  قسمنا  يقدمها  التي  الصيانة  أعمال  تقتصر  وال  املقدسة  العلوية 

والعجالت واملولدات التابعة إُّـ العتبة فقط؛

اعداد: املركز ا£ربي

14
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املعدات   بل هنالك أعمال فحص وصيانة دورية على مجيع 
احلكومية  وغري  احلكومية  الدوائر  إىل  التابعة  واملولدات 
من  يأتي  وهذا  الرتبية،  وزارِة  إىل  التابعة  احمللية  واملدارس 
جبميع  العتبة  إدارة  تقدمها  اليت  العلوية  اخلدمة  منطلق 
وأعضاء  العام احملرتم  األمني  السيد  رأسهم  وعلى  كوادرها 
جملس اإلدارة وال خنفي أيضًا اجلهود املباركة اليت يقدمها 
أكمل  على  األعمال  إجناز  إىل  بادروا  حيث  قسمنا  منتسبو 

وجه وهنالك أعمال صيانة ال ميكن إكماهلا إال من خالل 
أو  املعدات  أو  العجالت  منشأ  حيث  من  عاملية  شركات 
املولدات لصعوبة صيانتها أو لعدم وجود املواد االحتياطية يف 
األسواق احمللية، ولكن هنالك عدد من منتسبينا ميتلكون 
اخلربة الكافية ملعاجلة مثل هكذا معدات واليت حتتاج إىل 

صيانة من قبل منشئها.

الخدمات: صيانة اآلليات
 وتصنيع عربات الشحن.

العنوان : الحولي  - مجاور 
الساللم الكهربائية - 

مجمع الورش.
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يف  العاملني  املنتسبني  جهود  املقدسة  العلوية  العتبة  استنفرت 
للزائرين  اخلدمات  أقصى  لتقديم  امليدانية  أقسامها  خمتلف 
إلحياء  سامراء  يف  املقدسة  العسكرية  العتبة  اىل  الوافدين 

ذكرى شهادة اإلمام علي اهلادي )عليه السالم( .
وحول جممل ما متت املباشرة بتقدميه من خدمات ، حتدث رئيس 
وفد العتبة العلوية املقدسة من سامراء السيد عيسى اخلرسان،   
قائال : شاركت العتبة العلوية املقدسة من خالل عدد من األقسام 
الفاعلة لتقديم اخلدمات لزائري اإلمام اهلادي يف ذكرى شهادته 
) عليه السالم( من ذلك الدور الكبري لقسم اآلليات يف تقديم 
خدمات النقل اجملاني للزائرين الكرام وفق خطة مدروسة، مع 
توفري اآلليات الكبرية لنقل مواد الدعم اللوجسيت، فيما كان 
اخلدمات  تقديم  دور يف  الثقيلة  واملعدات  اآلليات  لقسم صيانة 
من خالل توفري اآلليات التخصصية واخلدمية مبختلف أنواعها 

إلسناد ودعم اخلدمات املقدمة.

الشؤون  لقسم  كان  كما  وأكمل:   
خدماته  تقديم  يف  بارز  دور  اخلدمية 

اىل  اضافة  وخارجه،  احلرم  داخل  للزائرين 
توفري الصحيات الثابتة عرب الطرق اليت تتوافد من 

خالهلا مجوع الزائرين ، فيما عمل قسم حفظ النظام 
على توفري اإلنسيابية حلركة الزائرين داخل حرم اإلمامني 

العسكريني )عليهما السالم(.
وحول دور مضيف الزائرين بنّي رئيس الوفد قائاًل :  برز دور قسم 
مضيف الزائرين يف توفري آالف الوجبات الغذائية للفرتات الثالثة 
)الفطور والغداء والعشاء(، قبل يوم الزيارة بثالثة أيام ومستمرون 
لغاية انتهاء مراسم الزيارة بعد ظهر يوم غد الثالثاء، وال ينسى 
وامليكانيك  )التربيد  أقسام  يف  الفنية  للكوادر  امليداني  الدور 
الكهربائية( إلسناد مجيع اخلدمات  والتأسيسات  والكهرباء، 

اليت يتم تقدميها للزائرين وعلى مدار الساعة.
يف  العاملة  اإلعالمية  الكوادر  دور  على  اخلرسان  ونوه  هذا 
)املركز اخلربي( بقسم اإلعالم يف إظهار وتغطية مجيع الفعاليات 

اخلدمية اليت يتم تقدميها للزائرين الكرام .
ومثن رئيس وفد العتبة العلوية املقدسة الدعم املتميز والتسهيالت 
اليت قدمتها األمانة العامة للعتبة العسكرية املقدسة لوفد العتبة 
العلوية املقدسة األمر الذي ساهم يف تعزيز تلك اخلدمات على 

أكمل وجه.

من سامراء... منتسبو العتبة العلوية 
املقدسة يستنفرون جهودهم لتقديم 
مختلف الخدمات إلحياء ذكرى شهادة 

اإلمام علي الهادي )عليه السالم(
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ُد َعَلْى ُشُبَهْاِت املَُْ{ْاِلِفنْيَ  اْلر�
يفْ ِواَلَْدِة َأِمرْيِ املُْْؤِمِننْيَ

اجلانب املعريف يف حياة
اإلمام حممد الباقر  )عليه السالم(

السيدة زينب عليها السالم
املضحية الصابرة

مبعث الن������ور



الكعبة حني والدته. فقيل: كيف يكون  السالم( يف جوف  اإلمام علي)عليه  الروايات سqود   óتذكر بع
سqوده )عليه السالم( والصنام يف جوفها Z ويكون سqود علي )عليه السالم( هلا آنئذ..، كثريًا ما تردد هذا 

على ألسن الوهابية وغريهم من السفهاء.

م.م. أمحد موفق مهدي
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ألنه )عليه السالم( ولد قبل البعثة بعشر سنوات. 
املؤمنون  سورة  من  اآليات  علي  قرأ  فكيف 
حني والدته؟، وكيف علم )عليه السالم( بهذا 
القرآن، وهو قد ولد لتّوه، ومل يعلمه النيب )صلى 

اهلل عليه وآله( هذا القرآن بل مل يره؟.
  2. كيف يتكلم )عليه السالم( حني والدته 

فإن هذا األمر غري معقول؟.
   واجلواب:

  1. إنَّ نبينا )صلى اهلل عليه وآله( كان نبيًا منذ 
الروايات، ثم صار رسواًل  ولد كما دلت عليه 
حني بلغ أربعني سنة، ويدل على ذلك: أنَّ عيسى 
يف  كما  ولد،  منذ  نبيًا  كان  السالم(  )عليه 
ُنَكلُِّم  َكْيَف  َقاُلوا  ِإَلْيِه  )َفَأَشاَرْت  تعاىل:  قوله 
َمْن َكاَن يِف امَلْهِد َصِبّيًا، َقاَل ِإنِّي َعْبُد اهلِل آَتاِنَي 
َأْيَن  ُمَباَركًا  َوَجَعَليِن  َنِبّيًا،  َوَجَعَليِن  اْلِكَتاَب 
ُدْمُت  َما  َوالزََّكاِة  اَلِة  ِبالصَّ َما ُكْنُت  َوَأْوَصاِني 
)َوآَتْيَناُه  َحّيًا(، وقال سبحانه وتعاىل عن حييى: 
احُلْكَم َصِبّيًا(، وروي أيضًا: أنه )صلى اهلل عليه 
وآله( قال: كنت نبيًا وآدم بني الروح واجلسد.

 إنَّ نزول القرآن الدفعي الذي أشري إليه بقوله 
إنا حيتاج  اْلَقْدِر(،  َلْيَلِة  يِف  َأْنَزْلَناُه  )ِإنَّا  تعاىل: 
النبوة،  به  تتحقق  الذي  الوحي،  نزول  جملرد 
وقد كان ذلك حاصاًل لرسول اهلل )صلى اهلل 
إذ كان  ذلك  قبل  أو  صغره،  منذ  وآله(  عليه 
واجلسد،  الروح  بني  أو  والطني،  املاء  بني  آدم 
علي  والدة  على  سابقًا  القرآن  نزول  فيكون 

)عليه السالم(.
2. أنطق اهلل تعاىل عيسى بن مريم )عليه السالم( 
فور والدته، كما صرحت به اآليات الكرمية 
عليًا  ُينِطق  ال  فلماذا  آنفًا،  إليها  أشرنا  اليت 
)عليه السالم(، وهو أفضل منه، كما أظهرته 
األحاديث الشريفة، ومنها حديث: لوال علي مل 

يكن لفاطمة كفؤ، آدم فمن دونه.

من  أفضل  وآله�  عليه  اهلل  �صلى  اهلل  رسول 
علي�عليه السام�  مل������������اذا ل������������م يولد يف الكعبة 

الشريفة�
  أقول: إننا قبل كل شيء، نبني الفرق بني النبوة 
واإلمامة، فيما يرتبط برتتيب األحكام الظاهرية 
على من يؤمن بذلك وينكر، ومن يتيقن ويشك، 
ومن حيب ويبغض...، فأما بالنسبة للنبوة والنيب 
)صلى اهلل عليه وآله(، فإن أدنى شك أو شبهة 
بها، وكذلك أدنى ريب يف الرسول )صلى اهلل 
الدين،  الكفر واخلروج من  يوجب  وآله(  عليه 
وآله(  عليه  اهلل  )صلى  الرسول  بغض  أن  كما 
اإلسالم  من  اإلنسان  خيرج  كان  مرتبة  بأي 

)عليه  منه  حصل  الذي  السجود  إنَّ  أقول: 
إىل  يهدف  إهلي  بتدخل  إال  يكون  ال  السالم( 
ال  فاهلل  السالم(،  )عليه  له  الكرامة  إظهار 
األصنام،  يعظم  لكي  لعلي،  الكرامة  يصنع 
بل ليكون تعظيمه له تبارك وتعاىل دون سواه، 
فضاًل عن هذا أنَّ النية هي اليت تعني من يكون 
السجود له، ومل يطلع اهلل أحد على تفصيل نيته 
)عليه السالم( يف سجوده آنئذ..، وقيل أنه )عليه 

السالم( ملا ولد سجد هلل على األرض، ومحده.
  إنَّ كل من يسمع هذا القول ال بد أن يعلن 
تكذيبه هلم، وسخريته بهم، ويعتقد أنَّ اهلل ال 
يصنع لأصنام أي شيء يدل على علو شأنها، 
وبذلك حيقق توحيد اهلل، وتنزيهه تبارك وتعاىل.
وجهه،  اهلل  كرم  ذكروه:  إذا  يقولون  فهم    
السالم( مل يسجد  أنه )عليه  وحجتهم يف ذلك 
ظاهرًا  واضحًا  دلياًل  هذا  يعد  أال  قط،  لصنم 
أفواههم؟،  يف  قالوا  مبا  نلزمهم  بأن  جليًا  بينًا 

فقوهلم حجًة عليهم؟.

ولد�عليه السام� داخل الكعبة أم خلف أستارها�
  قال بعضهم أنه )عليه السالم( أطلَّ على هذه 
الدنيا من الكعبة، وقد جاءتها أمه فاطمة بنت 
أسد مستجرية باهلل، فالذت إىل بعض جوانبها، 
وقد خشيت أن تراها عيون أولئك الذين اعتادوا 
ويف  البيت  أروقة  إىل  أمسياتهم  يف  اإلجتماع 
عيونهم  عن  وتوارت  ناحية،  فاحنازت  داخله، 
خلف أستار الكعبة ثم ذكر والدتها إياه هناك.
للناس  جممعًا  تكن  مل  الكعبة  إنَّ  أقول:    
يزالون يف  وال  بل كانوا جيتمعون  داخلها،  يف 
خارج  إىل  منهم  تهرب  فلماذا  حوهلا،  املسجد 
الكعبة لتكون خلف أستارها؟، إال إذا ُفِرَض 
أنَّ املراد بالبيت هو املسجد احلرام كله، فضاًل 
عن هذا أنَّ األستار جتعل على ظاهر الكعبة، 
فتتدىل على جوانبها اخلارجية من سطحها إىل 
األسفل، فإذا قيل: فالن متعلق بأستار الكعبة، 
فمعنى ذلك: أنه متعلق بها من اخلارج، فلماذا 
كثري  وهناك  معلومة؟،  أمور  يف  اخللط  هذا 
الكعبة  جدار  بأن  صرحت:  قد  الروايات  من 
وبقيت  فدخلتها.  أسد،  بنت  لفاطمة  انشق  قد 
علي  قال  خرجت  فلما  أيام،  ثالثة  داخلها  يف 
)عليه السالم(: السالم عليك يا أبه ورمحة اهلل 
ِن  الرَّمْحَ اهلِل  ِبْسِم  وقال:  تنحنح  ثم  وبركاته، 
ِحيِم )َقْد َأْفَلَح امُلْؤِمُنوَن، الَِّذيَن ُهْم يِف َصاَلِتِهْم  الرَّ
َخاِشُعوَن(، وقد ورد حبق هذه الرواية عدد من 

الشبهات منها:
1. أنَّ القرآن مل يكن قد نزل حني والدة اإلمام؛ 

إذا ذكروه: كرم  يقولون  فهم 
ذلك  يف  وحqتهم  وجهه،  اهلل 
يسqد   % السالم(  )عليه  أنه 
دلياًل  هذا  يعد  أال   ،ªق لصنم 
بأن  جليًا  بينًا  ظاهرًا  واضحًا 
 ،Zنلزمهم مبا قالوا يف أفواههم

.Zًة عليهمqفقوهلم ح

منه  حصل  الذي  السqود  إن� 
إال  يكون  ال  السالم(  )عليه 
إظهار  إىل  يهدف  إهلي  بتدخل 
السالم(،  )عليه  له  الكرامة 
لعلي،  الكرامة  يصنع  ال  فاهلل 
بل  الصنام،  يعظم  لكي 
تبارك  له  تعظيمه  ليكون 

وتعاىل دون سواه، 
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السالم(   إن� والدة اإلمام )عليه 
لطف  املشرفة  الكعبة  يف 
حتى  بأسرها،  بالمة  إهلي 
اإلسالم،  وترهم  الذين  بأولئك 
وهلا،  هلم  هداية  سبيل  وهو 
الذي  وجداني  انضباط  وسبب 
الصا/،  والعمل  ينتج اإلميان، 
ويكف عن اإلمعان يف الط∆يان 

والعدوان،

لفريق  أو  جلهة  االنتصار  أو  سياسي،  لواقع 
أو اجتماعي، أو غريه،  بعينه، يف صراع ديين، 
فشق جدار الكعبة لوالدته )عليها السالم( حني 
دخلت، وحني خرجت، بعد أن وضعته يف جوف 
الكعبة الشريفة، ما هذا اال صنع إهلي له )عليه 
السالم( إذ كان اليزال يف طور اخللق والنشوء 
يف هذا العامل اجلديد، ليدل داللة واضحة على 

اصطفائه تعاىل له، وعنايته به.
  وذلك من شأنه أن جيعل أمر اإلهتداء إىل نور 
واليته أيسر، ويكون اإلنسان يف إمامته أبصر.

والدة علي �عليه السام� يف الكعبة املشرفة لطف 
إهلي باألمة

يف  السالم(  )عليه  علي  اإلمام  والدة  إنَّ    
بأسرها،  باألمة  إهلي  لطف  املشرفة  الكعبة 
حتى بأولئك الذين وترهم اإلسالم، وهو سبيل 
الذي  هداية هلم وهلا، وسبب انضباط وجداني 
عن  ويكف  الصاحل،  والعمل  اإلميان،  ينتج 
اإلنسياق  وعن  والعدوان،  الطغيان  يف  اإلمعان 
وتدبر،  تأمل  دون  من  والعواطف،  األهواء  وراء 
السالم(  )عليه  مقامه  أنَّ  البيان،  عن  وغين 
وفضله، أعظم وأجل من أن تكون والدته )عليه 
إلعطاء  منشًأ  أو  سببًا  الكعبة  يف  السالم(، 
املقام والشرف له، بل الكعبة هي اليت تعتز، 
فيها  بوالدته  وتتأكد حرمتها  وتزيد قداستها، 

صلوات اهلل وسالمه عليه..

واقعًا، ويلحقه بالكفر، وترتتب عليه أحكامه 
بالنجاسة،  عليه  فيحكم  الظاهر،  مرحلة  يف 
وبأنه ال يرث من املسلم، وبأن زوجته تبني منه، 
وتعتد، وبغري ذلك...، وأما اإلمامة واإلمام )عليه 
السالم( فإن احلكمة، والرمحة اإلهلية، وحب 
أن  اقتضى:  قد  بهم،  ورفقه  للناس،  تعاىل  اهلل 
أنكر  من  على  الظاهرية  األحكام  ترتتب  ال 
)عليه  اإلمام  يف  أو  فيها،  شك  أو  اإلمامة، 

السالم(، أو قصر يف حبه.. ولكن بشرطني:
  أحدهما: أن يكون ذلك اإلنكار، أو الشك، 
أو التقصري ناشئًا عن شبهة، إذ مع اليقني بثبوت 
الشاك  أو  املنكر  يكون  داللته،  ويف  النص 
مكذبًا لرسول اهلل )صلى اهلل عليه وآله(، رادًا 
على اهلل سبحانه، ومن كان كذلك فهو كافر 

جزمًا..
الثاني: أن ال يكون معلنًا ببغض اإلمام، ناصبًا 
العداء له؛ ألن الناصب حكمه حكم الكافر 

أيضًا.
من  املشرفة  الكعبة  السام� يف  �عليه  علي  والدة 

صنع اهلل تعا� 
  ألنه يريد أن تكون هذه الوالدة رمحة لأمة، 
ليست  وهي  هدايتها...،  أسباب  من  وسببًا 
وال  لنفسه،  السالم(  )عليه  اإلمام  صنعه  أمرًا 
اتهامهم  ليمكن  اآلخرون،  إليه  هي مما سعى 
بأنهم يدبرون ألمر قد ال يكون هلم احلق به، 
أو  اعتقادي،  مفهوم  لتأييد  بالسعي  اتهامهم  أو 
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الرواة، عن أبيه، قال: مسعت أبا جعفر )عليه السالم(ـ  وهذه كنية 
اإلمام الباقر )عليه السالم( ـ يقول: »إذا مسعتم العلم فاستعملوه«، 
يعين حّولوه إىل واقع عملي حركي، حبيث ال يبقى جمّرد فكرة 
يف العقل، بل البّد من أن يتحّول إىل حركة يف الواقع، »ولتّتسع 
قلوبكم«، يعين اجعلوا قلوبكم واسعة، واملراد بقلوبكم هنا هي 
املنطقة الداخلية للفكر ولإلحساس، »فإّن العلم إذا كثر يف قلب 
يتبعه من  ما  واحتمال  احتماله  يعجز عن  رجل ال حيتمله«، يعين 
العمل، »قدر الشيطان عليه«، ألّنه عندما ال ينضج العلم يف قلبك، 
وال يتحّول إىل فكرة ثابتة يف الذات، فإّن من الطبيعي أن يبقى يف 
السطح، وإذا بقي يف السطح وابتعد عن العمق، سيطر الشيطان 
إليكم  يدخل  أن  أراد  يعين  الشيطان«،  خاصمكم  »فإذا  عليه. 
أن  حاول  يعين  تعرفون«،  عليه مبا  »فاقبلوا  وبشبهاته،  بوسوسته 
تكون لديك املعرفة بكّل ما يثريه الشيطان أمامك، مّما يريد أن 
يوسوس لك لتهتّز عقيدتك، أو يريد أن يزّين لك لينحرف طريقك، 
»فإّن كيد الشيطان كان ضعيفًا«، يعين ال تعترب الشيطان قويًا 
فيما  وقلبك  فكر،  من  حيمل  فيما  عقلك  عليك  يقتحم  عندما 
حيمل من مشاعر وأحاسيس، وخّطك فيما تستقيم به خطواتك، ال 
تتصّور أّن الشيطان قوّي، ذلك أّن مشكلتنا مع الشيطان هي أّنه 

يستغّل ضعفنا، ويبعدنا عّما نعرف، ليقودنا إىل ما نهوى.
كان اإلمام الباقر )عليه السالم( يف كلماته اليت كان يثريها 
أمام الناس يف خمتلف جوانب املعرفة مثاال للمعرفة الغري منقطعة، 
ألّننا نرى أّن االرتباط بنبّينا )صلى اهلل عليه وآله( وبأئّمتنا )عليهم 
يكفي  وال  روحيًا،  ثقافيًا  ارتباطًا  يكون  أن  من  البّد  السالم(، 
العاطفي جيعلك  ارتباطًا عاطفيًا والئيًا، ألّن االرتباط  أن يكون 
تعيش مع هذه الشخصيات املقّدسة يف نبضات قلبك، أّما االرتباط 
الثقايف الروحي، فإّنه جيعلك تعيش مع هؤالء يف حركة عقلك، 

ويف ختطيط طريقك، ويف كّل حيوية نشاطك يف الواقع.

اإلمام الباقر )عليه السالم( هو اإلمام اخلامس من أئّمة أهل البيت 
تعّلم يف مدرسته علماء كثريون، وكانت  )عليهم السالم(، وقد 
مرحلته من أشّد املراحل اليت مّرت على العامل اإلسالمي آنذاك، 
وهي مرحلة انتقال اخلالفة من األمويني إىل العباسيني، واليت عاش 
العهد األموي وبداية  انتهى بسقوط  فيها املسلمون صراعًا عنيفًا 
العهد العباسي. يف تلك الفرتة، كان اإلمام الباقر )عليه السالم(، 
يف  يتحّركان  السالم(،  )عليه  الصادق  جعفر  اإلمام  ولده  ومعه 
أّنهما  من  فبالرغم  اإلسالمي كّله،  الواقع  مفتوحة على  مدرسة 
كانا ميّثالن يف موقعهما املمّيز عنوانًا مذهبيًا فيما يعتقده الكثري 
من املسلمني بأّنهما إمامان يف موقع الوصاية عن رسول اهلل )صلى 
اهلل عليه وآله(، لكّنهما يف مدرستهما الواسعة اليت بدأها اإلمام 
الباقر )عليه السالم(، كانا منفتحني على الواقع اإلسالمي كّله.

ولقد كانت مدرسة اإلمام الباقر )عليه السالم( مدرسة منفتحة 
على املسلمني كّلهم، فال تضيق بفكر خيتلف عن فكرها، وال 
تتعّقد من أي سؤال، وال حتجب أحدًا عن أي موقع من املواقع، 
اإلسالمي  الدرس  نأخذ  فإّننا  املرحلة،  تلك  ندرس  عندما  وحنن 
الساحة  نوّسع  أن  الثقافية، حبيث ميكننا  املسألة  يف  الوحدوي 
اإلسالمية بعيدًا عن حساسياتها وعن تعقيداتها وعن اختالفاتها، 
لينطلق املسلمون مع اختالف أفكارهم، ليلتقوا يف مدرسة واحدة، 
تعقيد.. كانت قيمة  أّي  يطرح فيها كّل واحد فكره من دون 
املذاهب  أّنها ضّمت خمتلف  السالم(  )عليه  الباقر  اإلمام  مدرسة 
للواقع  برزت  قد  تكن  املذهبية مل  ألّن  اإلسالمية،  واالجتاهات 
آنذاك، كما أّن اإلمام كان منفتحًا يف املسألة الثقافية حتى يف 

اجلانب التارخيي.
يف حديٍث، يعّرفنا اإلمام الباقر )عليه السالم( كيف نستوعب العلم 
عندما نستمع إليه يف أّي خطٍّ من خطوطه، كيف نستوعبه، وكيف 
نهضمه، وكيف حنّوله إىل فكر حيكم تطّوراتنا الثقافية كّلها، 
والتزاماتنا العلمية كّلها، وانتماءاتنا احلركية كّلها. يقول أحد 

الجانب املعريف يف حياة
اإلمام محمد الباقر  )عليه السالم(

عمار كاظم عبد احلسني/ دولة الكويت
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الفضائ��ل مجي�����������ع  فاق��ت  فضائلك��م 
الس�������������ماء إ�  يش�����������ق  زاه  وفرعك��م 
أهل��ه  يرف��������������ع  ف�����������اهلل  عج����������ب  وال 
حمم��دا ب���������������أن  ي��دري  ال  كان  وم��ن 
فإن��ه ه��ذا  يرضي��ه  ال  كان  وم������������������ن 
معش��ر أطي��ب  البي��ت  اه��ل  كان  نع��م 
وحس�����بهم م��������ا مل جن��������������ده بغ������رهم

موع��������د غ��ر  عل��ى  س�����������������امرا  أزائ��ر 
مناب��ر القوي��������م  لل��درس  ق��ام  به�������������ا 
ذرى يف  املراق��������د  طي��ب  م�������������ن  تنس��م 
�اهل��ا نفس����������������ا  هلل  ش��روا  رج��������������ال 
ومنهج��ا حب��ا  البي��ت  ب���������������ل  تفان��وا 
رحله��م ُح���ط  حط��ٍة  جن��اة  بب���������������اب 
ربه��ا ظ��ل  يف  ال��������روح  تس��مو  هنال��ك 
والن�������������دى اآلل  م��ادح  ي��ا  مه��ل  عل��ى 
أهله��ا كان  ���ن  ذك��رى  دن��ت  م��ا  إذا 
مول��دا نب��ارك  لله��������������ادي  ���ن  وه��ا 
رواي��ة ب��������������أي  حتل���������������و  رج��ب  ويف 
حي��������در منه��ج  احل��ق  يف  ل��������������ه  ول��ي 
كرام��ة أل��ف  ا�ل�����������ق  يف  ل��ه  وبان��ت 
ببيت��ه ترق����������������ى  اهلل  ص�����������������اة  وأن 

الش��مائل بطي��ب  ديف������������ت  وطينتك��م 
النواف��ل ظ��ال  يف  حس��نا  لي��������������������ورق 
حائ��ل غ��ر  والف�����������رى  ش��أنا  ويعظ��م 
فليس��ائل طاه�����ر  خ��ر  نس��ل  ل�����������������ه 
عائ��ل راح����������ة  النص��ب  يف  جي��د  ع��دو 
الغوائ��ل حبق��د  مات���������������وا  وحّس��ادهم 
بالدالئ��ل هل��م  م��ا  س��بقا  ح������از  فق��د 
وأحبب بها أرض�������������������ا تط����يب لن�����������ازل

املس��ائل  عوي���  يف  حك��م  وأش�������������������رع 
وس��ائل بغ��ر  ترق�������������������ى  للس��ما  به��ا 
بنائ��ل  حتي��ى  اجل��د  باه��ا  م����������������ا  إذا 
احملاف����������������ل ب��كل  خ�������������ر  فس��رتهم 
اجلائ��ل يف  ملج������������������أ  ضري��ح  وعن��د 
ا�مائ��ل بع�������رف  طيب��ا  ويعبقه��������������ا 
تعاج��ل م������������ن  وال  ال  رواح  م��ن  ف����������ا 
لقائ��ل جت���������������ود  فيه��م  أنه�����������ا  تع��ي 
املن�������ازل التق��ي  اهل���������������ادي  لبضعت��ه 
َت��زاول ال  حج��ة  م�����������ن  ذي  ش��هر  ويف 
احمل�������������������اول جه��د  والب��ذل  وحكمت��ه 
امل��واكل غ������������������������و�  اهلل  ب��أن  تريه��م 
النوائ��ل لوص��ل  ب����������������������������اب  ومرق��ده 

أ� د�حسن الشاعر
على باب حطة 
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حائ��������������������ُر باملدائ�����������ح  الق��وايف  نه��ج 
ش��خصية يف  امل���������������������دح  يس��تقيم  ه��ل 
بوصفه��ا يضي��ق  م����ا  فيه��ا  قي������������ل  إن 
أم����ث��اُل�ه�������������������م حمم��د  آل  كه�����داة 
ال��ي بالس��رج  ه��زون  كالنج��وم  ه��م 
ن��������ورها ويطف���������������������أ  ملق��رٍب  ته��دي 
لضوئه��ا الس��ائرين  احتي��اج  ُيقض��ى 
لضوئه��ا البح��ار  يف  األعن��ة  تل��وي 
رك��������ائبا الظ��ام  ُظل��ل  يف  وتق��ود 
نوره��ا يطف��أ  ولي��س  الس��راج  ُيطف��ى 
ال��ورى م��ن  للس��بيل  ُيه��دى  كي��ف  أم 
يف واحِل��ر  الدج��ى  ج��وف  يف  احَل��ر 
صح����ائف����ا عن��ه  التاري��خ  ي��د  كتب��ت 
ج������������������������ابرا اخ��ر  اهلل  رس���ول  عَل��ٌم 
العم��ى ج��زَر  بعدم��ا  األمان������������ة  ادى 
قلب��ه بص��رة  عمي��ت  وم��ا  عمي��ت 
لعين����ه وس��ار  منه��ا  اهل��دى  ش��عَّ 
ال��ذي عل��ى  الن��ي  م��ن  الس��ام  ق��ال 
ج����وابه����������������ا بغ��ر  مس��ألة  رد  م��ا 
حيله��ا األم��ور  م��ن  واملشك���ل������������������������ات 
وج�����وده لك���������������������������ان  ل��واله  الك��ون 
غ��ره م�����������ن  أحك��������������������امه  واملس��تقي 
زم����انه عن��د  التاري��خ  س��جل  ك��م 
جن������اته لط��وق  ي��������������دا  مي��د  أن  او 
ذه�ن���ه ص���������������ارم  حب��د  العل��وم  بق��ر 
نص�������ُله تب��ّن  وم�����������������ا  يق��دُّ  عجب��ا 
ل�����������������ه ثغ���������������ر  ثني��ي  ب��ن  ويش��ع 
ودي�ن������ه الن��ي  ع��ن  ي��ذبُّ  في��ه 
حكم��ة العمام��ة  حت��ت  ِم��ن  ولدي��ه 
مس����تح مح��������������رة  خدي��ه  يف  وعلي��ه 
وكأمن��������ا بوجه���������������ه  احلي��اء  ُخل��ط 
عج���������������������ائب مقلتي��ه  يف  وتكامل��ت 
أمح��د ك������جبهة  جبهت��ه  ومج��ال 
كف�����ه م��ن  م���������������اؤه  جي��ري  واجل��ود 
ب�������ه متص��ل  واملع�����������������������روف  واحلل��م 
عطائه����������������������ا الواص��اِن  ُي��ردُّ  بهم��ا 
وم��ن الب��اري  بطاع��ة  القل��وب  مَل��ك 
منطق��ي قرحي��ة  أج���������رى  ل��ه  ح��ي 
فدومن��ا وماُيق��اُل  في���������������ه  قل��ت  م��ا 
أكت��ع ي��د  يف  األف��اك  تنط��وي  ال 

ش��اعُر  التكام��ل  ف��رض  م��ا  ي��ويف  ه��ل 
آخ��ُر  املدائ��ح  وهل����������������������������ا  أول  ه��ي 
القاص��ُر املق�������������������������ال  عنه��ا  فمقص��ر 
املاط��������������������������ُر الغم��ام  ُيدع��ى  أمثاهَل��ا 
عمائ��ُر الزم��ان  م��دى  وتل��ك  تفن��ى 
س��وائُر ال��ركاب  م��ع  تل��ك  ح��ن  يف 
مس��افُر  عن��ه  َي���ستغِن  مل  والنج��م 
مواخ��ُر  الس��فن  فيه�����������������������������ا  بأزم��ة 
احلاف��ُر  وكلَّ  به�����������ا  الدلي��ل  ت���������اه 
منائ��ُر  ال��دوام  عل��ى  النج��وم  إن 
الباق��ُر االم�������������ام  يهدي��ه  لي��س  م��ن 
مش��اعُر  س��ناه  م��ن  ُته��دى  مين��اه 
الس��اتُر  عن���������������ه  يش��ف  س��ناه  ذهب��ا 
جاب��ُر جييب��ك  ك��ي  فس��ائل  عن��ه 
غ������������ائُر فيه��ا  فاللح��ظ  ل��ه  عين��ا 
حماج��ُر   الف��ؤاد  يف  البص��رة  إن 
ناظ��ُر  ه��و  وك�����������أمنا  ف�ت�ف���تحت 
احلاض��ُر  اجل��واب  ه��و  الس��ام  من��ه 
مب����اشُر الس���������������ؤال  بع��د  وج�������وابه 
باه��ُر  ح��ٌل  س��������واه  عن��������������د  والعج��ز 
م��داوُر واالعت������دال  ال���������������زوال  ب��ن 
يقام�����������������������������ر  ومق�����ل����ديه  بنج���������اته 
يغام��ر راح  س��������������������واه  به��دي  مم��ن 
غام��ر  م��وج  غط�������اه  أب����������������������ى  ف��إذا 
الكاث��ر  الكث��ر  به���������������������������ا  وبطونه��ن 
بوات��ر س��للن  وم�������������ا  الس��يوف  بع��ُض 
فاق��ر وهوأقط��ع  أبي��ض  مَلع�������������������������ان 

كاف��ر  يق��رر  وم���������������������ا  بال�����ني  َم��ن 
زاخ��ر املع����������ارف  حب��ر  فيضه��ا  م��ن 
مظ�������اهر  في��ه  للفق��ر  مع��دم  م��ن 
ظاه��ر امح��رار  خدي��ه  ف��وق  ه�����و 
س��احر  يعج��ز  عن��ه  س��حر  كل  م��ن 
اهلام��ر  الس��حاب  صفحته��ا  وأس��يل 
خماض��ر  اجملدب��ن  اك��ف  من���������������ه 
ق��ادر ه�������������و  م��ن  بك��ف  كاإلصبع��ن 
شاك�����ر وه������������������������ذا  ه��ذا  فمط�������اوع 
ُمتاج������������ر ذاك  بغ��ر  القل��وب  مل��ك 
اآلِم��ُر النف��������������وس  س��لطان  واحل��ب 
ش��اكُر ه��و  م������ن  ق��در  ب��ل  مق��دوره 
الضام��ُر احملي��ط  البح��ر  يش��رب  أو 

إبراهيم  الكعي
حرية القوايف 
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يف ذلك اليوم بقوله تعاىل: )اْقَرْأ ِباْسِم َربَِّك الَِّذي 
َوَربَُّك  اْقَرْأ   )2( َعَلٍق  ِمْن  اإْلِْنَساَن  َخَلَق   )1( َخَلَق 
اأْلَْكَرُم )3( الَِّذي َعلََّم ِباْلَقَلِم )4( َعلََّم اإْلِْنَساَن َما 

مَلْ َيْعَلْم( )القلم: 5( 
اهلل،  بها  يتهمون  أحاديث  ثوك  لُيحدِّ ويأتوك 
وجربائيل، ورسوله، ويظهرونهم مبسرحية ال تليق 
إال بقائليها من ضعف الشخصية والتزلزل، فتارة 
من  االنتحار  وحماولته  باجلنون  الرسول  تصف 
شاهق، وأخرى خدجية تأخذه إىل ورقة فيثبته، 

وثالثة تقول: أنه يرجتف قلبه من اخلوف.
أنزل جربائيل  أحاديث خُمجلة وكأن اهلل تعاىل 
بعقوبة حملمد بن عبد اهلل وليس القرآن الرمحة 
والعلم  والطمأنينة  والسكينة  والنور  واحلكمة 
احلب  وكل  والفضيلة  باخلري  والبشارة  والفهم 

والود.
إال  هي  ما  األحاديث  تلك  يف  ُنقل  ما  فكل 
تناقلوها  اليت  اإلسرائيليات  نقلوها عن  خرافات 
بيت  أهل  وروايات  أحاديث  وتركوا  بينهم  فيما 
العصمة والطهارة، وقامت األمة ومل جتد إال تلك 
الرتهات فظنت أنها هي احلقيقة، وأن رسول اهلل 
)صلى اهلل عليه وآله( كان بتلك الصورة اليت هم 

رمسوها للناس.
فالنور انبثق من جبل حراء، وقام الرسول متهلاًل 
الفتى  عمه  ابن  ومعه  احلكيم،  القرآن  بآيات 
كان  الذي  السالم(  )عليه  طالب  أبي  بن  علي 
يرافقه ويتبعه، )َوَلَقْد ُكْنُت َأتَِّبُعُه اتَِّباَع اْلَفِصيِل 
ِه، َيْرَفُع لي يِف ُكلِّ َيْوم َعَلمًا ِمْن أْخالِقِه،  َأَثَر ُأمِّ
حيبون  ال  القوم  ولكن  ِبِه(،  ِباالْقِتَداِء  َوَيْأُمُرني 

عليًا فكيف يذكرونه؟
فالوحي منذ اليوم األول كان منقسمًا بني رسول 
منزِّل، وولي مؤوِّل، بني نيب ووصي، وال ميكن 
لكل  أن  ذلك، فكما  بدون  رسالة  تكون  أن 
رسالة رسول فإنه لكل رسول وصي يأخذ عنه، 
فيها،  مقامه  ويقوم  عنها،  غاب  إذا  أمته  ويقود 
فَمْن َتِبعه فهو السعيد، وَمْن عصاه فهو الشقي، 
)يا  املتواتر:  املنزلة  من حديث  نستفيده  ما  وهو 
علي؛ أنت مين مبنزلة هارون من موسى إال انه ال 
نيب بعدي(، ولكن األمة تركت هارونها كما 
ترك بنو إسرائيل هارونهم وقادهم السامري إىل 
ُحلي  من  هلم  الذي صنعه  الذهيب  العجل  عبادة 

نسائهم وبناتهم.
وهذه األمة إىل اليوم تصر على اتباع السامري، 
لقتلهم حتت كل  وشيعته  وأبناءه،  عليا  وتطارد 
تقوى  أو  قائمة،  هلا  تقوم  فكيف  ومدر  حجر 
حتت  من  كبوتها  من  تنهض  أو  شوكة،  هلا 
عباءة الصهاينة واليهود ويقودها أقزام من أبناء 

السامري وأزالمه؟
فكل احللول عند أمري املؤمنني اإلمام علي)عليه 
السالم( وأبنائه من عرتة الرسول)صلى اهلل عليه 

وآله(.

وسيد  املؤمنني  أمري  شهر  وهو  املرجب،  رجب  يف 
الوصيني اإلمام علي بن أبي طالب )عليه السالم(، 
ليله  وقيام  نهاره،  الذي كان حيرص على صيام 
راح  الشهر  وهذا  تعاىل،  للخالق  والعبادة  بالطاعة 
يف  كله  العامل  ولكن  ليودعنا  منسحبًا  يتململ 
ينتظر  وكأنه  باجلمود،  وأشبه  الوجوم  من  حالة 
اليت  الرتابية  الكرة  هلذه  القدر  خُيبئه  ما  شيئًا 
ت إىل اهلل  تعبت من الضجيج والعجيج، ورمبا ضجَّ
ومفاسد  ظلم  من  ظهرها  فوق  حيصل  الذي  من 
تعاىل:  لقوله  طالت كل شيء، وصارت مصداقًا 
َأْيِدي  َكَسَبْت  مِبَا  َواْلَبْحِر  اْلرَبِّ  يِف  اْلَفَساُد  )َظَهَر 
َيْرِجُعوَن(  َلَعلَُّهْم  َعِمُلوا  الَِّذي  َبْعَض  ِلُيِذيَقُهْم  النَّاِس 

)الروم: 41(
بطن  ويف  الغابر،  الزمن  عمق  يف  هناك  ولكن 
حيث  العربية،  الصحراء  عمق  يف  الغائر  التاريخ 
الدنيا على  واجلاهلية كانت  يسود اجلهل  كان 
موعد ببزوغ النور حيث عمَّ الدجيور، ونزول العلم، 
منه  والعشرين  السابع  ففي  اجلهل،  انتشر  حيث 
كان املوعد، ويف )غار ِحراء( كان اللقاء، هناك 
على  السالم(  )عليه  جربائيل  الوحي  رسول  نزل 
إنسان ليس له نظري يف الوجود، بل هو علة الوجود 

وغايته)صلى اهلل عليه وآله(.
هناك التقى الطرفان السماء، واألرض، وحبل اهلل 
من  اإلنسان  رفعة  رحلة  وبدأت  )القرآن(،  املتني 
يشهدها  ومل  واإلنسانية،  احلضارة  إىل  اجلاهلية 
إال الفتى الذي ال فتى سواه، نسمعه حُيثنا ويقول: 
َراَء، َفَأَراُه َواَل  اِوُر يِف ُكلِّ َسَنة حِبِ )َوَلَقْد َكاَن جُيَ
َمْع َبْيٌت َواِحٌد َيْوَمِئذ يِف اإِلْساَلِم  َيَراُه َغرْيِي، َومَلْ جَيْ
َوَأَنا  َغرْيَ َرُسوِل اهلِل)صلى اهلل عليه وآله( َوَخِدجَيَة 
َساَلِة، َوَأُشمُّ ِريَح النُُّبوَِّة. َثاِلُثُهَما، َأَرى ُنوَر اْلَوْحِي َوالرِّ
اْلَوْحُي  َنَزَل  ِحنَي  ْيَطاِن  الشَّ َرنََّة  ْعُت  مَسِ َوَلَقْد 
اهلِل  َرُسوَل  َيا  َفُقْلُت:  وآله(  عليه  اهلل  َعَلْيِه)صلى 
ْيَطاُن َقْد َأِيَس ِمْن  نَُّة؟ َفَقاَل: »هَذا الشَّ َما هِذِه الرَّ
ُع، َوَتَرى َما َأَرى، ِإالَّ َأنََّك  ِعَباَدِتِه، ِإنََّك َتْسَمُع َما َأمْسَ

َلْسَت ِبَنيِبّ، َولِكنََّك َوِزيٌر، َوِإنََّك َلَعَلى َخرْي«. 
                     )نهج البالغة:خ192 القاصعة(

أنك  وتظن  الوحي  بدء  عن  ثك  حُيدِّ َمْن  ويأتيك 
تقرأ عن شيء آخر، ال رسول اهلل)صلى اهلل عليه 
الن  احلكيم،  القرآن  وال  جربائيل،  وال  وآله(، 
والعقل  احلكيم،  القرآن  يناقض  قرأه  ما  كل 
وآله(،  عليه  اهلل  الكريم)صلى  والرسول  السليم، 
حني  خُيلقوا  مل  أناس  من  أخذوها  ألنهم  وذلك 
َمْن  أحاديث  وتركوا  يروون-  هم  -كما  نزوهلا 
حضرها بشخصه ونفسه، ورأى بعينه، ومسع بأذنه 
أرادوها  القوم  ولكن  الشريف،  بفمه  عنها  وفاه 
منذ البداية أن تكون الرسالة كما هم يريدون 

ويطمحون ال كما يريد اهلل ويأمر.
من  اثنني  إال  أحد  حيضره  مل  الشريف  فاملبعث 
أهل األرض وواحد من أهل السماء وال حيق ألحد 
الذين  هؤالء  طريق  عن  إال  املبعث  عن  أن حيدِّث 
ائتمنهم اهلل على رسالته ووحيه، وقرآنه الذي بدأ 

ويف  ال∆ابر،  الزمن  عمق  يف 
يف  ال∆ائر  التاريخ  بطن 
العربية،  الصحراء  عمق 
اجلهل  يسود  كان  حيث 
الدنيا  كانت  واجلاهلية 
على موعد ببزو« النور حيث 
العلم،  ونزول  الدجيور،  عم� 
ففي  اجلهل،  انتشر  حيث 
السابع والعشرين منه كان 
ِحراء(  )غار  ويف  املوعد، 
نزل  هناك  اللقاء،  كان 
رسول الوحي جربائيل )عليه 
السالم( على إنسان ليس له 
نظري يف الوجود، بل هو علة 
اهلل  وغايته)صلى  الوجود 

عليه وآله(

الول  اليوم  منذ  فالوحي 
رسول  بني  منقسمًا  كان 
بني  مؤو�ل،  وولي  منز�ل، 
أن  ميكن  وال  ووصي،  ن8 
ذلك،  بدون  رسالة  تكون 
رسالة  لكل  أن  فكما 
رسول  لكل  فcنه  رسول 
ويقود  عنه،  يأخذ  وصي 
ويقوم  عنها،  غاب  إذا  أمته 
مقامه فيها، فَمْن َتِبعه فهو 

السعيد
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السيدة زينب )عليها السالم(

امُلضـَـحيـّـَة الصابرة
احلوراء زينب هي النqم الالمع والنور الطالع واحلق الساطع وزهو احلكمة ويراع الثورة ونبع اإلباء والبسالة ضد الظلم والظلمة، ورثت 
)عليها  الزهراء  أمها  من  وعفتها  وحيائها  السالم(،  )عليه  علي  أبيها  وبالغة  عليها(،  اهلل  )سالم  خدجية  جدتها  من  والعظمة  الوقار 

السالم(..
سطرت يف واقعة الطف أروع صور التضحية يف سبيل إعالء كلمة احلق، إذ أكملت ثورة أخيها اإلمام احلسني )عليه السالم( بcصرارها 

وصربها وزلزلت وأرعبت عروè الط∆اة ùطبتها املشهورة يف §لس الطاغية يزيد.
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القناديل,  فأمخد ضوء  السالم(  )عليه  املؤمنني  أمري 
فسأله احلسن مرة عن ذلك؟ فقال: أخشى أن ينظر 
أحد إىل شخص أختك زينب)العقيلة والفواطم : 18(

ويروى ان االمام احلسني عليه السالم كان إذا زارته 
زينب يقوم إجالاًل هلا وجيلسها يف مكانه.

علمها سام اهلل عليها �
ربيبة  فهي  ينضب،  ال  حبر  السالم(  )عليها  علمها 
العلوي،  ببابها  بعده  املعتكفة  النبوي،  العلم  مدينة 
)سالم  الطاهرة  الصديقة  أمها  من  بلبانه  واملتغذية 
اهلل عليها(، وقد طوت عمرا من الدهر مع اإلمامني 
السبطني )سالم اهلل عليهما( يزقانها العلم زقا فهي 
وعباب  السالم(  )عليهم  حممد  آل  علم  عباب  من 
فضائلهم كما قال عنها ابن أخيها علي بن احلسني 
)عليه السالم(: أنت حبمد اهلل عاملة غري معلمة وفهمة 
مراتب  السالم(  )عليها  زينب  فللسيدة  مفهمة،  غري 
حاالتها  وبسبب  أنها  أي  الدينية،  العلوم  يف  خاصة 
املعنوية العالية وخلوص نيتها وطهارة باطنها وصلت 
إىل مرحلة أصبح وجودها يفيض علمًا وكمااًل، ذلك 
العلم الذي وصفه القرآن الكريم بالعلم اللدني الذي 

خيتص به أولياءه.
التضحية إلعاء كلمة اهلل:

الظلم  السالم( يف وجه  )عليها  زينب  وقفت احلوراء 
والظاملني - بعد ان أسروها اثر شهادة اخيها اإلمام 
احلسني وأهل بيته )عليهم السالم( يف واقعة الطف 
فاطمة  أمها  كوقفة  التاريخ  يذكرها  وقفة   -
دارها،  على  عندما هجموا  السالم(  )عليها  الزهراء 
السالم(،  )عليه  علي  من  اخلالفة  اغتصبوا  وعندما 
اإلمام  وإمامها  زوجها  شاركت  األم  أن  فكما 
الدين،  إبقاء  مهمة  يف  السالم(  )عليه  املؤمنني  أمري 
قربانا  وحمسنها  ودمها  ضحية  نفسها  قدمت  إذ 
فكذلك  مكرما،  عزيزا  اإلسالم  ليبقى  اهلل  لدين 
البنت شاركت أخاها وإمامها اإلمام احلسني )عليه 
السالم( وقدمت دم ولديها ونفسها لتسري يف موكب 
الشام  إىل  ومنها  الكوفة  اىل  كربالء  من  السيب 
لتبّلغ وتهز عروش الظاملني يف خطاباتها اليت ألقتها 
الثورة  أهداف  فأوصلت  وجمالسهم  قصورهم  يف 
والشهادة إىل العامل أمجع، وصانت كيان اإلسالم، 
حفظت قدسيته وطهارته مما ارتكبه الطلقاء وأبناء 
الطلقاء، ولوال جمالدتها وحتملها يف سبيل اهلل وما 
واملصائب واحملن ألبطل  والرزايا  الباليا  حتملته من 
بنو أمية أثر دم اإلمام احلسني)عليه السالم( وحمو 
اإلسالم  جذور  قلع  ذلك  بعد  والستطاعوا  أثره، 

والقضاء عليه.
وفاتها وموضع قرها:

بعد ما عانت السيدة زينب )عليها السالم( من آالم 
للقاء رب امللك  الفراق واحلزن، حان األجل املوعود 
اخلامس  يف  الطاهرة  روحها  فأسلمت  وامللكوت، 
عشر من شهر رجب عام اثنني وستني للهجرة، ودفنت 
مبدينة  اليوم  تسمى  اليت  دمشق  مبدينة  سوريا  يف 
السيدة زينب )عليها السالم( إذ يؤمها الزائرون من 

شتى أحناء العامل.

الوالدة الطاهرة:
يذكر املؤرخون أن ألمري املؤمنني )عليه السالم( اثنتني 
أو ثالث بنات مسميات بزينب، فزينب املعروفة ببطلة 
أمها  من  اليت  وأختها  الكربى  زينب  هي  كربالء 
واملعروفة  الصغرى  زينب  هي  السالم(،  )عليه  فاطمة 

بأم كلثوم.
)عليها  الكربى  زينب  والدة  تاريخ  يف  الرواة  اختلف 
السنة  من  األوىل  قيل يف مطلع مجادى  فقد  السالم( 
السنة  من  شعبان  شهر  ومطلع  للهجرة،  اخلامسة 
السادسة للهجرة بعد أخويها احلسن واحلسني، ولكن 
املشهورة هو اخلامس من شهر مجادى األوىل من السنة 

السابعة للهجرة.
الزهراء  أمها  بها  جاءت  زينب  السيدة  ولدت  عندما 
)عليها السالم( إىل أمري املؤمنني عليه السالم وقالت: 
اهلل  رسول  ما كنت ألسبق  فقال:  املولودة،  هذه  سم 
)صلى اهلل عليه وآله( وكان يف سفر له, وملا جاء النيب 
ربي  ألسبق  ما كنت  فقال:  امسها؟  عن  علي  وسأله 
تعاىل, فهبط جربائيل يقرأ على النيب السالم من اهلل 
اختار  فقد  زينب,  املولودة  هذه  سم  له:  وقال  اجلليل 
اهلل هلا هذا االسم, ثم أخرب جربائيل النيب مبا جيري 
عليها من املصائب، فبكى النيب وقال: من بكى على 
أخويها  على  بكى  كمن  كان  البنت  هذه  مصاب 

احلسن واحلسني)وفيات األئمة : 431(
نشأتها�

الوحي  ومهبط  واملعرفة  العلم  بيت  يف  احلوراء  نشأت 
واإلمامة  النبوة  مدرسة  بني  عاشت  فقد  والتنزيل 
وخترجت على يد تلك املدرستني، عاشت بني أحضان 
خامت األنبياء حممد )صلى اهلل عليه وآله( ووصيه علي 
بن أبي طالب )عليه السالم( وأم أبيها فاطمة الزهراء 
)عليها السالم( سيدة نساء العاملني واحلسن واحلسني 
فخرجية  اجلنة،  أهل  شباب  سيدي  السالم(  )عليهم 
املؤمنة  للمرأة  أن تكون مثال  املدرستني يكفي  تلك 

الصاحلة.
زواجها وأبناؤها:

عبد  عمها  ابن  من  الكربى  زينب  السيدة  تزوجت 
وعباس  علي  له  وولدت  طالب  أبي  بن  جعفر  بن  اهلل 
وعون وحممد وأم كلثوم، وقد استشهد كل من عون 
وحممد مع خاهلمااإلمام احلسني )عليه السالم( بطف 

كربالء.
والذي يلفت النظر أن زينب )عليها السالم( يف واقعة 
فاختارت  جعفر  بن  اهلل  بعبد  متزوجة  كانت  الطف 
البقاء عند زوجها مع رضاه، وقد  أخيها على  صحبة 
أمر ولديه بلزوم خاهلما واجلهاد بني يديه ففعال حتى 

ناال الشهادة )سالم اهلل عليهما(.
السيدة العفيفة:

روى حييى املازني فقال: كنت يف جوار أمري املؤمنني 
من  وبالقرب  مديدة،  مدة  املدينة  يف  السالم(  )عليه 
البيت الذي تسكنه زينب ابنته, فال واهلل ما رأيت هلا 
شخصا وال مسعت هلا صوتا، وكانت إذا أرادت اخلروج 
وآله( خترج  عليه  اهلل  )صلى  اهلل  رسول  جدها  لزيارة 
وأمري  عن مشاهلا  واحلسني  ميينها  عن  واحلسن  لياًل 
املؤمنني أمامهم, فإذا قربت من القرب الشريف سبقها 

زين��ب  العقيل��ة  أوصل��ت 
اه��داف الثورة والش��هادة اىل 
العا% امجع وصانت كيان 
اإلس��الم وحفظت قدس��يته 
وطهارت��ه π��ا ارتكب��ه 

الطلق��اء وأبن��اء الطلق��اء

بي��ت  احل��وراء يف  نش��أت 
 ª��العل��م واملعرف��ة ومهب
فق��د  والتنزي��ل  الوح��ي 
عاش��ت ب��ني مدرس��ة النبوة 
واإلمام��ة و†رجت على يد 

تل��ك املدرس��تني
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إعداد:
احمد الكعبي

الشيخ حسني شكر للوالية:
مدينــة النجــف األشــرف لــم تنقطــع عــن إقامــة 

املجالــس الحســينية رغــم التحديــات ...

من شهداء املنرب الحسيني

الشيخ عبد الحسني آل خليفة )واعظ متعظ(



اجرÓ اللقاء: امحد الكع8
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الشيخ حسني شكر للوالية:
مدينــة النجــف األشــرف لــم تنقطــع عــن إقامــة 

املجالــس الحســينية رغــم التحديــات ...

املنرب احلسيين لُه معطيات عديدة وكثرية من خالل تثقيف اجملتمع اإلسالمي الذي يستًلهم ثقافاتِه وأفكارِه من 
مدرسة َأهل البيت )عليهم السالم (ومنرب هذه املدرسة احلسينية اليت كانت والزالت هلا صدÓ واسع بcنشاء §تمع 

َأصيل جياًل بعد جيل شعارهم حب العرة الطاهرة )صلوات اهلل عليهم أمجعني (.
ومن طالب املدرسة املشرفة ùدمة اإٌلمام احلسني )عليه السالم( الرادود الكبري والشيخ القدير حسني شكر النqفي 

)دام بقاءه ( الذي استقبلنا يف دارُه العامرةyبعد آداب الضيافة والرحيية فكان هذا اللقاء ...



alwelayh.com
33

القراءة  يف  شاركتم  واهليئات  املواكب  أيُّ   -
فيها إبان حكومة البعث الغاشم ؟

يف سنة 1998م شاركت بالقراءة يف عدة جمالس 
)اليعقوبي  آل  جملس  مثاًل  أثرها  وهلا  كبرية 
العبساوي(،  سعد  )احلاج  حممد  آل  جملس 
جملس حمسن اجلمالي، جملس السواق ,وغريها 

من اجملالس احلسينية .

النجف  خارج  من  دعوات  لكم  وجهت  هل   -
األشرف للقراءة واملشاركة بالعزاء؟

الرميثة  وقضاء  الشطرة،  قضاء  يف  قرأت 
وكربالء  بغداد  والعاصمة  السماوة،  وحمافظة 

املقدسة واحلمزة الشرقي وغريها .

- هل تعرضتم لالعتقاالت واملضايقات من قبل 
حكومة البعث العاشم ؟

األمن  ملديرية  والتعهدات  االعتقاالت  من  كثري 
تلك  ومن  الغاشم  البعث  وحزب  الصدامي، 
واسط  حمافظة  يف  1996م  سنة  االعتقاالت 
)الكوت( قضاء احلي، حيث يتوجه موكب من 
النجف األشرف اىل مزار التابعي الشهيد سعيد 
املرحوم سيد عطية  قبلي  قرأ  )رض(،  بن جبري 
أبو  الصفار  علي  حممد  الرادود  ثم  السعربي 
قاسم،  بعد ذلك ارتقيت املنرب وقرأت القصيدة 
وإذا  السالم(  )عليهم  البيت  أهل  خدام  ملوكب 
شخص قال لي إقطع القصيدة وترجل من املنرب 
بالكالم  ومواجهة  ضجة  وصارت  احلسيين، 
وأخذوني اىل دائرة أمن واسط وأذكر أن أهل 
موقف  أنسى  وال  مشرفة،  وقفة  وقفوا  النجف 
أهالي قضاء احلي ثم نقلت اىل العاصمة بغداد 
يوم )22ذو  النجف وذلك  دائرة أمن  وبعدها اىل 
ومت  )7حمرم(  يوم  النجف  إىل  ووصلت  احلجة( 
ب  املادة  وفق  )13حمرم(  يوم  سراحي  إطالق 

113من قانون العقوبات .

عرب  احلسيين  اإلعالم  حركة  يف  النراك   -
الفضائيات والتواصل اإلجتماعي ملاذا ؟

إنتاجها  للناس  هناك مواكب وحسينيات تظهر 
ولكن أنا من الذين يوجهون العتب على مسؤولي 
باإلعالم  اليهتمون  هلم  أقرأ  الذين  املواكب 
اجملالس  كثرة  رغم  واملرئي  السمعي  والتوثيق 
وهناك  اجلمهور،  أمام  احلسيين  العطاء  وتنوع 
فرصة  يعطي  وال  اجمللس  يسجل  منهم  عدد 
واإلنتشار  البث  يف  منه  يستفيد  أن  للمجتمع 
أن  تعاىل  نقول أسال اهلل  وهناك من اليهتم مبا 
يوفق اجلميع ملا حيب ويرضى إنُه مسيع الدعاء 

   .....

- نرحب بالرادود احلسيين الشيخ حسني شكر 
النجفي ضيفًا كرميًاعلى صفحات جملة الوالية 

الغراء؟

نتشرف بكم وباجمللة الغراء وبكادرها وقرائها 
األعزاء وأرجو أن أكون عند حسن ظنكم بعون 

اهلل تعاىل .
-كيف كانت بدايتكم وارتباطكم مع املنرب 

احلسيين وخدمته املباركة ؟

القصابني  الصغر يف جملس  منذ  األوىل  البداية 
احلاج  املرحوم  عمي  عليه  املسؤول  كان  الذي 
العشرة  يف  اجمللس  ويقام  القصاب،  عليوي 
الثانية من احملرم وذلك منذ الستينات من القرن 
واملعروفني  الكبار  الرواديد  ومجيع  املنصرم 
حيضرون  الوقت  ذلك  يف  النجفية  الساحة  يف 
حيضر  وأيضا  والعزاء،  بالقراءة  ويشاركون 
بالتأثر  األوىل  النواة  فكانت  الكبار  الشعراء 
بهذا احمليط احلسيين , وتأثرت بأداء املرحومني 
الشيخ وطن )رمحه اهلل تعاىل(، واملرحوم الشيخ 
عزاء  رادود  اهلل(  )رمحه  الطيار  حمسن  عدنان 

اجلمهور..
طالب  سيد  املرحوم  القصابني  عزاء  يف  وقرأ 
األشبال، وعبد الرضا النجفي، وجاسم شريوزة 
وغريهم  الرحية  أبو  نزار  وسيد  وطن  والشيخ 
الناس  وتتفرق  اجمللس  ينتهي  فعندما  الكثري، 
األصوات  ُتقلد  عمي  منزل  يف  نبقى  بيوتهم  اىل 

والقراءات ... 
األشرف  النجف  الشعراء يف  انتقلنا إىل حي  ثم 
فأخذت  الشعراء(  حي  )شباب  موكب  أنشأنا 
تقليدية وقصائد قدمية  قراءة  املوكب  أقرأ يف 
للمرحوم الشيخ ياسني الكويف، وهادي القصاب 
... اىل ليلة السابع من حمرم دخل علينا البعثيون 
ومنعوا القراءة واخلدمة وغلق املوكب وذلك عام 
1980م، وكان عمري )12(عامًا تقريبًا، وصارت 
البداية الرمسية للقراءة حتديدًا يف عام 1990م 
البيوتات  يف  احلسينية  اجملالس  وعادت  تبلورت 
واألسر النجفية املعروفة فهي تقيم املآمت والعزاء 

على مصاب سيد الشهداء )عليه السالم(.

- هل تعاملتم مع الشعراء واألدباء بعد صعودكم 
املنرب احلسيين رمسيًا؟

نعم تعاملت مع عدة شعراء كبار يف النجف وهلم 
مسعتهم ومقامهم مثل الشاعر احلسيين مرتضى 
واملرحوم  املرشد،  مهدي  والشيخ  شكر،  جبار 
سيد حسن احلمامي، سيد كريم املوسوي، سيد 

هاشم العوادي، املرحوم علي حسني التالل.

أن��ا م��ن الذي��ن يوجه��ون 
مس��ؤولي  عل��ى  العت��ب 
املواك��ب الذي��ن أق��راء هل��م 
اليهتمون باإلعالم والتوثيق 
املرئ��ي رغ��م  الس��معي وال 
كثرة اجملالس وتنوع العطاء 

احلس��يين أم��ام اجلمه��ور،

املرحوم��ني  ب��أداء  تأث��رت 
الش��يخ وط��ن )رمح��ُه اهلل 
تع��اىل(، واملرح��وم الش��يخ 
الطي��ار  حمس��ن  عدن��ان 
ع��زاء  رادود  اهلل(  )رمح��ُه 

اجلمه��ور..
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هو الشيخ عبد احلسني بن سلمان بن حمسن بن مهدي بن خليفة.
ولد يف مدينة النجف األشرف سنة )1324- 1904( وكانت وفاته يوم الثالثاء 14-1-1969م - 

24شوال 1388هـ .
ووافق يوم وفاته يوم شهادة اإلمام الصادق )عليه السالم(.

فقد بصره وهو طفل فرعاه أخوه املرحوم الشيخ حممد جواد آل خليفة ,وملا بلغ الرشد الزم بعض 
العلماء اإلعالم يف النجف األشرف ,السيما آية اهلل العظمى الشيخ موسى دعيبل )قد( فرعاُه رعايِة 

خاصة وكان ًأستاذه ومرشده حتى ُعد من أهل الفضيلة واملكانة العلمية السامية .
وقد شهد املرجع الديين آنذاك السيد أبو احلسن األصفهاني املوسوي )قد( مبكانته العلمية فعينه 

وكياًل عنه يف قضاء اخلالص سنة 1352هـ.
ُعرف فقيها متبحرًا يغوص يف أعماق الكتاب والسنة، ويغذي الناس بأحكامها ومفاهيمها حيث 
كانت جتري على لسانه جمرى الشالل من قمم اجلبال، وكان حميطًا بفقه املذاهب األخرى 
مقارنًا إياها مع فقه أهل البيت )عليهم السالم ( وقد ظهر ذلك من خالل حماوراته مع علماء أبناء 

السنة الذين كانوا يبدون له اإلجالل واالحرتام الفائق.
وكان موقفه بني علماء الشيعة متميزًاوحمرتمًاعلى مستوى عاٍل، تطرح عليه املباحث العالية يف 

الفقه واألصول واملنطق والفلسفة واألدب والشعر والتاريخ.
كما جتلى لي موقفه العلمي يوم وفاتُه، فحني وصل جثمانه اىل النجف األشرف يف موكب مهيب 
من أهالي دياىل، حيث عطلت احلوزة العلمية واألسواق النجفية، وخرج يف تشييعه كبار املراجع 
جنازته،  على  صلى  الذي  )قد(،  احلكيم  السيد حمسن  الديين  املرجع  مقدمتهم  ويف  والعلماء، 
وزعيم احلوزة العلمية السيد اخلوئي )قد( والسيد الشهيد حممد باقر الصدر )قد( وأمتأ الصحن 

احليدري الشريف بطلبة العلم واآلالف من أهالي النجف الكرام .
شعره: كان )طيب اهلل ثراه( من الشعراء الذين ينظمون باللغة الفصحى )القريض( والشعر الشعيب 

يف مناسبات عديدة وخاصَة يف أفراح وأحزان أهل البيت )عليهم السالم(
              آل طــــــه سبُل اخليــــــــر            وهم أكـــــــــــــــرُم وآِل 
              وهم العــــــــــــروُة الوثقــى            وهـــــم حبُل الوصـــــــاِل
              واقتبس من نــــــــــــوِر طه            ِإنُه مشُس الكمـــــــــاِل

              وخذ احلكمـــًة عنـــــــــه             والتقط منهـــــــا اللئالي 
              وأتـــــــــــــرك الدنيا لوغٍد             ِإنهــــــــــــــــــــــا داُر زواِل            

من شهداء املنرب الحسيني

الشيخ عبد الحسني آل خليفة )واعظ متعظ(
19٠4- 1969م



قصائد خمطوطة
قصائد للشاعر الشيخ عبد احلسني أبو شبع خبط املرحوم الشيخ وطن انلجيف 







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

مسائل شرعية تخص أحكام الصوم املستحب

إعداد:  شعبة التبلي»/ قسم الشؤون الدينتية 

له السفر يف أي وقت الن صومه مستحب أم حكمه 
حكــم صيــام الواجب يرجــع قبل الزوال أو يســافر 

بعد الزوال؟
الســفر  يف  املســتحب  الصــوم  يصــح  ال  اجلــواب: 
كالواجب إاّل إذا رجع من ســفره ولو قبل الغروب، 
ومل يتنــاول املفطــر فيجــوز لــه أن ينــوي صــوم ذلك 

اليوم وجيوز له اإلبطال متى شاء. 

علــى  والســالم  والصــالة  العاملــني  رب  هلل  احلمــد 
أشــرف األنبياء واملرســلني حممد وعلى آله الطيبني 
الطاهريــن يف هــذا العــدد نتنــاول بعض األســئلة مع 
اجوبتهــا اخلاصــة بأحكام الصوم املســتحب واليت 
صــدرت مــن مكتب مساحــة املرجع األعلى الســيد 

علي السيستاني )دام ظله الوارف(.

الســؤال: إذا صام شــخص صومًا مستحبًا هل جيوز 
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الســؤال: هــل جيــوز الصــوم يف مواليــد ووفيات أهل 
البيت )عليهم السالم(؟

اجلواب: جيوز.

السؤال: ما حكم صيام من تعمد اجلماع يف الصيام 
املستحب؟

اجلواب: باطل.

السؤال: هل يشرع الصوم املستحب ملن عليه كفارة 
إفطار شهر رمضان عمدًا؟

اجلواب: نعم.

السؤال: ما حكم من كان صائمًا صيامًا مستحبًا 
واستيقظ صباحًا جمنبًا فهل صيامه صحيح؟

اجلواب: صيامه صحيح.

الســؤال: مــا حكــم مــن أفطــر ناســيا يف الصيــام 
املستحب؟

اجلواب: صومه صحيح.

السؤال: إذا صمت صوما مستحبا ولكن مل أستطيع 
أكمــال هــذا الصوم فهل جيــب علّي أن أقضي هذا 

اليوم؟
اجلواب: جيوز اإلفطار اختيارًا وال جيب القضاء.

السؤال: هل يكون صيام التطوع صحيحًا بعد أذان 
الفجر دون النية من الليل والشخص على جنابة؟

اجلواب: نعم يقع صحيحًا.

الســؤال: هل جيب على الولد أن يســتأذن والديه من 
أجل صيام املستحب ان يصوم صومًا مستحبًا؟

اجلواب: ال جيب.

الســؤال: لــو كنت صائمــة صيامًا مســتحبًا )أي يف 
شهر رجب مثاًل( ونزل دم احليض يف الساعة الثالثة 

ظهرًا، فهل جيب علّي قضاء هذا اليوم؟
اجلــواب: يبطــل الصــوم حتــى لو نــزل الــدم يف آخر 
حلظــة مــن النهــار ولكــن ال جيــب قضــاء الصــوم 

املستحب.

السؤال: هل يصّح الصوم املستحب للمرأة املستحاضة 
استحاضة صغرى؟
اجلواب: نعم يصح.

الســؤال: هل جيوز الصوم املســتحب يف بعض األيام 
إذا كان الشخص مطلوبا قضاًء لشهر رمضان لعدد 
من األيام وله متسع من الوقت ليقضي ما بذمته قبل 

حلول رمضان التالي؟
اجلــواب: ال جيــوز، ولكن إذا قصد القضاء وصامه 
يف تلــك األيــام لنيــل ثوابهــا نالــه ايضــًا ان شــاء اهلل 

تعاىل.

السؤال: هل يوجد خمرج للصوم املستحب يف السفر 
من غري أن أنذر أو انوي اإلقامة؟

اجلواب: ال يوجد خمرج لذلك، نعم جيوز صيام ثالثة 
أيام يف املدينة للحاجة ولو كان الصائم مسافرًا.

الســؤال: هل جيوز ملن عليه قضاء شــهر رمضان أن 
يصوم مستحبًا؟

اجلواب: ال جيوز.

الســؤال: شــخص بقي على اجلنابة متعمدًا إىل حني 
دخــول وقــت صالة الصبــح، وهو عازم علــى الصيام 

املستحب قربة اىل اهلل تعاىل، فما حكم صومه؟
اجلواب: صومه صحيح.

الســؤال: إذا كنــت صائمــًا صومًا مســتحبًا وُدعيت 
لــأكل، فمــا هــو األفضــل إكمال الصــوم ورفض 

الدعوة أم إجابتها واإلفطار؟
الســرور علــى صاحــب  إذا كان يدخــل  اجلــواب: 
الدعوة املؤمن باألكل من طعامه فاألفضل اإلجابة.

الســؤال: شــخص صائــم اســتحبابًا وتنــاول الطعــام 
نسيانًا فهل يبطل صومه؟

اجلواب: ال يبطل.

الســؤال: شــخص مل يكــن ناويــًا للصيــام وأمســك 
عــن الطعــام ال اراديــًا وقبــل الغــروب نــوى أن يصوم 

استحبابًا هل يصح منه أم ال؟
اجلواب: يصح.
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مرتضى علي احلّلي - النqُف الشرُف

االعتقادي  االنتماء  جتذير  على  العمل   -1
وتلقي  وعي  يف  وأهمّيته  الربانّية  ومعيارّيته 
شبابنا وفق وجوب اإلميان بوجود اهلل تبارك 
دينه  يف  وطاعته  وعبادته  وتوحيده  وتعاىل 

احلّق.
العقائدي  االنتماء  مفهوم  جتذير  ألّن 
والفكري  والثقايف  واألخالقي  واالجتماعي 
األساس  هو  فعلّية  بصورة  األفراد  نفوس  يف 
األقوى واآلمن يف حفظ النفس وعدم تأّثرها 
وعقائدّيًا  وثقافّيًا  قيمّيًا  يستهدفها  مبا 
اإلسالم  له  أسَس  ما  عني  وهذا  وسلوكّيا، 
تعاىل  اهلل  قال  وثقافّيًا،  فكرّيًا  العزيز 

ُمفِصًحا عن هذا املفهوم:
ماواِت َواأَلْرَض  »ِإنَّ َربَُّكُم اهلُل الَِّذي َخَلَق السَّ
ُيَدبُِّر  اْلَعْرِش  َعَلى  اْسَتوى  ُثمَّ  َأيَّاٍم  ِستَِّة  يِف 
ذِلُكُم  ِإْذِنِه  َبْعِد  ِمْن  ِإالَّ  َشِفيٍع  ِمْن  ما  اأْلَْمَر 
)يونس  ُروَن«  َتَذكَّ َأَفال  َفاْعُبُدوُه  َربُُّكْم  اهلُل 
ن َذَكٍر  3( ، »َيا َأيَُّها النَّاُس ِإنَّا َخَلْقَناُكم مِّ
ِإنَّ  ِلَتَعاَرُفوا  َوَقَباِئَل  ُشُعوبًا  َوَجَعْلَناُكْم  َوُأنَثى 
َعِليٌم  اهللََّ  ِإنَّ  َأْتَقاُكْم  اهللَِّ  ِعنَد  َأْكَرَمُكْم 
َخْلُق  آَياِتِه  »َوِمْن   ،)13 )احلجرات  َخِبرٌي« 
َأْلِسَنِتُكْم  َواْخِتاَلُف  َواأْلَْرِض  َماَواِت  السَّ
لِّْلَعامِلِنَي( )الروم  آَلَياٍت  َذِلَك  ِإنَّ يِف  َوَأْلَواِنُكْم 

.»22
فلنلحظ وندرك أهمّية َجعِل اهلل تعاىل الشعور 

وآثارها  احلديثة-  الرقمّية  التطبيقات  استعمال  وهي   - البيوتكنولوجيا  ظاهرة  مفهوم  سابق  مقال  يف  بّينا  لقد 
ا£طرية على الفرد واجملتمع والدولة ومؤسساتها وآلّيات حراكها يف التوظيف الفكري والثقايف سلًبا وتطبيًقا، 

وهنا نضع بعó ما هو الهم يف جانب الوقاية والدفاع وûّنب الضرار اُ,َتَملة من ذلك.

من أهّم وسائل الوقاية والدفاع ملواجهة ظاهرة

البيوتكنولوجيا يف إطارها اإليديولوجي السل8 املعاصر
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��اُس ِإنَّ��ا  َي��ا َأيَُّه��ا النَّ
��ن َذَك��ٍر  َخَلْقَناُك��م مِّ
َوَجَعْلَناُك��ْم  َوُأنَث��ى 
ُشُعوبًا َوَقَباِئَل ِلَتَعاَرُفوا 
ِإنَّ َأْكَرَمُكْم ِعنَد اهللَِّ 
َ َعِلي��ٌم  َأْتَقاُك��ْم ِإنَّ اهللَّ

َخِبرٌي

َوِم��ْن آَياِت�����ِه َخْل��ُق 
َم������اَواِت َواْلَْرِض  السَّ
َواْخِت��اَلُف َأْلِس��َنِتُكْم 
َوَأْلَواِنُك��ْم ِإنَّ يف َذِل��َك 

َلَي��اٍت لِّْلَعاملِِ��نَي

َيْس��َتِمُعوَن  الَِّذي�����َن 
ِبُعوَن َأْحَسَنُه  اْلَقْوَل َفَيتَّ
ُأْوَلِئ��َك الَِّذي��َن َهَداُه��ُم 
ُ َوُأْوَلِئ��كَ ُه��ْم ُأْوُل��وا  اهللَّ

ْلَباِب ْلَ ا

عن  واالبتعاد  معتداًل  وشرعيًّا  عقالنيًّا  تعاطًيا 
أو  والقبول  األخذ  يف  االنفعالّية  السلوكيات 

التنميط والتأّثر.
بأّن  إشعارهم  من  يتأتى  إّنا  الوعي  وهذا 
الُسبل  هي  واالعتدال  والشرعّية  العقالنّية 
وإىل  كانت،  أّيًا  االشكاليات  حلل  الوحيدة 
تعاىل:  قوله  يف  الكريم  القرآن  أشار  ذلك 
ُأْوَلِئَك  َفَيتَِّبُعوَن َأْحَسَنُه  َيْسَتِمُعوَن اْلَقْوَل  »الَِّذيَن 
اأْلَْلَباِب«:  ُأْوُلوا  ُهْم  َوُأْوَلِئَك  اهللَُّ  َهَداُهُم  الَِّذيَن 

)الزمر 18(
والكمي  الكيفي  الوعي  ذلك  ويتحقق 
السليم  التفكري  ممارسة  على  األفراد  برتبية 
و  املقدمات  برصد  وعمليًّا  نظريًّا  واحلكيم 

النتائج والعواقب،
لذا روي عن الرسول األكرم حُمّمد )صّلى اهلُل 
فتدبر  بأمٍر  هممَت  )إذا  قال:  أّنه  وآله(  عليه 

عاقبته( )الكايف : ج 8 /150(
وعن اإلمام جعفر الصادق، )عليه السالم(، أّنه 
قال ) تفكر ساعة خري من عبادة سنة - وقرأ 
بعد هذا احلديث قوله تعاىل )إنا يتذكر أولوا 

األلباب(( )2(.
صورة  يف  هذه  التفكري  ممارسة  وتتجلى 
واخضاع  دائم  بشكل  نفسه  الفرد  مراجعة 
قيم  وفق  السليم  املعياري  للتقييم  سلوكياته 
التقوى والفضيلة والدين احلّق والعقل القويم .

وهذه املراجعة التقييمّية والتقوميّية تتطّلب يف 
حراكها اهلادف والناجح والصاحل تنظيم الوقت 
والضرورّيات  الواجبات  نظام  حبسب  وتوزيعه 
واألولوّيات واألهمّيات وعدم هدره يف اخلوض 
الفوضوي وغري الضروري، وأيًضا يف إطار ذلك 
ينبغي تصنيف استعمال هذه التقنيات الرقمّية 
احلديثة وفق مالك األهم عقاًل وشرًعا وحاجًة 

ومنهًجا.
التبنّي  بضرورة  عقاًل  ُيسّمى  ما  هناك   -4
ُيلقى  ما  لكّل  والقبول  التلقي  قبل  والفحص 
مبادئ  أن  ثقافة  أو  فكر  أو  نشر  من  علينا 
ثقافًة  إعماهلا  -ينبغي  وإشكاالت  ُشبهات  أو 
وسائل  مع  التعاطي  نطّية  يف  وسلوًكا 
وافد  كّل  واخضاع  احلديثة  التكنولوجيا 
الوثوق  ملناط  سلوكي  أو  فكري  أو  ثقايف 
ال  واألخالقّية-  والشرعّية  واحلقانّية  والصدق 
من  تتمكن  فارًغا  وعاًء  امُلتلقي  يكون  أن 
حشوه أي وسيلة إعالمّية معاصرة وتقوده حيث 

تشاء وتهدف.

وضرورة  وجودًا،  اخلالق  بأصالة  االعتقادي 
واألخالقّية  االجتماعّية  احلاضنة  إىل  االنتماء 
التقوى  أساس  على  والقائم  السليمة سلوكًا، 
التنوع  حقيقة  وفق  وأغراضا،  وتعارفًا  طريقًا 
قيمها  أّمٍة  لكّل  وأّن  واالجتماعي،  االنساني 
األمم  مع  تشاركت  وإن  وأصوهلا  وأعرافها 
األخرى يف بعضها، ولكن يبقى من الضروري 
ومنهًجا  وأمًة  فردًا  االنتماء  مفهوم  تعزيز 

وسلوًكا.
هذ هي املنطلقات الواقعّية حياتيًّا، واليت جيب 
أن يكون معيارها التقوى يف التفاضل والتعامل 
امُلتبادل والتواصل الثقايف امُلقارن انثروبولوجيًّا 

وأثنولوجّيا مع غرينا.
الرتبوي  االنتمائي  املفهوم  هذا  غرس  فينبغي 
القّيمي يف نفوس األفراد حتى نتمّكن من أن 
ناضًجا يف فكره  واعًيا وحضاريًّا  نبين جياًل 
وسلوكياته وخياراته وقادًرا على حفظ نفسه 
يف  واملعقول،  املقبول  وعرفه  وثقافته  ومعتقده 
املعاصرة  اإليديولوجيات  تستهدفه  ما  قبال 
يف  وأدواتها  البيوتكنولوجيا  تقنّية  بواسطة 
االعتقادية  املنظومات  وضرب  الثقايف  الغزو 
السليب  التواصل  مبعول  وهدمها  واألخالقّية 
واالرتدادي  واالنفعالي  املعياري  غري  والتلقي 
العوملة  مظلة  حتت  املستقيم  االنتماء  وتذويب 
وقيمه  احلكيم  لإلسالم  املضادة  ومبانيها 

القومية.
2- اعتماد مبدأ الَتنميَّة الذاتّية لإلنسان نفًسا 
والرتكيز  وإرشاًدا،  وموقًفا  وتدبرًيا  وسلوًكا 
والتكريم  الشأني  بالتقدير  إشعاره  على 
به  ما حتدَد  أبرز  من  املبدأ  وهذا  الشخصي، 
على  األفراد  تربية  يف  الكريم  القرآن  منهاج 
وعدم  اإلنسانّية  الذات  بناء  أهمّية  أساس 

توهينها اّتباًعا.
بأّن  عندهم  النفسي  الشعور  هذا  وتقوية 
لشخصّياتهم حقيقة وجودّية وفكرّية وأخالقّية 
واجتماعّية مستقلة جيب أن حُترَتم كما جيب 
الوقائي  املبدأ  اآلخرين، ومبراعاة هذا  احرتام 
الفكري  االختطاف  ظاهرة  مواجهة  ميكن 
والثقايف والسلوكي اليت تتبناها غرف عمليات 
ويف  الراهن  العصر  يف  البيوتكنولوجيا  تقنّية 

إطار احلرب الناعمة والباردة.
كيفيًة  توعيًة  األفراد  توعية  ضرورة   -3
منهاُج  عليه  أّكَد  ما  من مجلة  وإنَّ  وكميًَّة، 
األفراد  تعاطي  ضرورة  هو  الكريم  القرآن 
وتفاعاًل  وتلقًيا  ثقافًة  اآلخرين  مع  حياتهم  يف 
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سرور الفاضلي 

هي أعمال اإلنسان فاذا كانت أعماله صاحلة ستكون هالته 
موجبة ومشرقة وقوية والعكس صحيح .

وايضا من مميزات هالة اإلنسان أنها تعطي انطباعا اوليا عنه 
فاذا كانت هالته موجبة سيكون حمبوبا بني اخللق وله قوة 
له  وسينجذبون  له  رؤيتهم  فور  الناس  وسيحبه  كبرية  جذب 
نوع  توافق  بسبب  مع صفاته  تتشابه صفاتهم  الذين  االشخاص 

اهلالة احمليطة بهم.
وهذا ما يفسر شعورنا بالسوء أو باأللفة واالرتياح  جتاه اشخاص 

معينني نراهم الول مرة مع انه مل حيدث بيننا اي موقف . 
اذآ ما هي فائدة اهلالة لالنسان؟

كل  من  اإلنسان  يقي  طاقي  درع  مبثابة  القوية  اهلالة  تعترب 
الطاقات السلبية اخلارجية مثل طاقة السحر واحلسد واملس او 

إي طاقة شر اخرى.
أما إذا كانت اهلالة ضعيفة فسوف خترتقها كل هذه الطاقات 

وتصل جلسم االنسان وتؤذيه .
ومن هنا يتوضح لنا التفسري العلمي وراء حتريم مساع االغاني 
حتبها  اليت  االعمال  ومن  الذنوب  من  يعترب  الغناء  إن  وهو  اال 
الشياطني فعندما يستمع هلا االنسان يظن أنه وحده من يستمع 
الشياطني  من  الكثري  فهناك  متاما  ختتلف  احلقيقة  ولكن 
فشيئا  شيئا  تضعف  سوف  هالته  فإن  وبالتالي  معه  يستمعون 
ثم  الشياطني ومن  السهل اخرتاقها من قبل  هذه  فيكون من 

احلاق الضرر به .
ومما تقدم تبني لنا جليا أن ال شيء يفصل الدين عن العلم فالعلم 
مظهر من مظاهر الدين الذي يثبت صحته، ويثبت أيضا حكمة 
حتريم بعض التشريعات وان مقاصد الشريعة تصب يف مصلحة 

االنسان سواء علم اإلنسان بذلك ام جهله.

جدلية الدين والعلم اليت خنرت العديد من اجملتمعات واودت بها 
حنو هاوية العلمانية واالحلاد اليت القت بظالهلا على امة االسالم 
ايضا فأصبح املسلمون قبل غريهم يبحثون عن التفسريات العلمية 

يف الدين يف اي مسألة كانت ومنها مسألة الغناء .
فقد اعتدنا على مساع أحاديث وآيات قرآنية تبني مدى حرمة 
أم  اعتباطا  جاء  التحريم  هذا  ياترى هل  ولكن  االغاني  مساع 

هناك سبب وتفسري علمي له ..؟
لقد اكتشف العلم احلديث ان هناك جماال مغناطيسيا حييط 

جبسم االنسان يسمى علميا )اهلالة( 
وهي عبارة عن موجات مغناطيسية ال ترى بالعني اجملردة حتيط 
جبسم االنسان بشكل بيضوي ومتتد لبضع سنتيمرتات وتكون 
على نوعني سالبة و موجبة، والذي يتحكم بنوع اهلالة وقوتها 

التفسري العلمي لتحريم

سماع االغاني
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أكدت  بآيات  جاء  الكريم  فالقرآن  املطالب،  تلك  حتقيق 
اَر  على روح التوازن واالعتدال ومنها »َواْبَتِغ ِفيَما آَتاَك اهللَُّ الدَّ
ْنَيا َوَأْحِسْن َكَما َأْحَسَن اهللَُّ  اآلِخَرَة َوال َتْنَس َنِصيَبَك ِمَن الدُّ
املُْفِسِديَن«  حُيِبُّ  ال  اهللََّ  ِإنَّ  اأَلْرِض  يِف  اْلَفَساَد  َتْبِغ  َوال  ِإَلْيَك 
َعاَم َوَما  ]القصص: 77[ ، »َوَما َجَعْلَناُهْم َجَسًدا اَل َيْأُكُلوَن الطَّ
َم ِزيَنَة اهللَِّ الَّيِت َأْخَرَج  َكاُنوا َخاِلِديَن »االنبياء/ 8، »ُقْل َمْن َحرَّ
َياِة  احْلَ يِف  َآَمُنوا  ِللَِّذيَن  ِهَي  ُقْل  ْزِق  الرِّ ِمَن  يَِّباِت  َوالطَّ ِلِعَباِدِه 
ُل اآْلََياِت ِلَقْوٍم َيْعَلُموَن   ْنَيا َخاِلَصًة َيْوَم اْلِقَياَمِة َكَذِلَك ُنَفصِّ الدُّ
ـ  التشريع اإلسالمي  الثاني يف  » االعراف / 32 ، واملصدر 
السنة النبوية الشريفة ـ أكدت على روح التوازن، إذ روي عن 
أنس بن مالك يف صحيحي البخاري ومسلم قوله »جاء ثالث 
يسألون  وآله(  عليه  اهلل  )صلى  النيب  أزواج  بيوت  إىل  رهٍط 
عن عبادة النيب )صلى اهلل عليه وآله( فلما ُأخرِبوا؛ كأنهم 
وها قليلة! - فقالوا: أين حنن من النيب )ص  تقالُّوها - أي: عدُّ

م من ذنبه وما تأخر! وآله(؟ قد غفر اهلل له ما تقدَّ
أنا  أبًدا، وقال آخر:  الليل  أنا فإني أصلي  ا  قال أحدهم: أمَّ
فال  النساء  أعتزل  أنا  آخر:  وقال  أفطر،  وال  الدهر  أصوم 

أتزوج أبًدا.
الذين  »أنتم  فقال:  وآله(  عليه  اهلل  )صلى  اهلل  رسول  فجاء 
قلتم كذا وكذا؟ أما واهلل إني ألخشاكم هلل وأتقاكم له، 
فمن  النساء؛  وأتزوج  وأرقد،  وأصلي  وأفطر،  أصوم  لكين 
رغب عن سنيت فليس مين«، وأدىل سبط رسول اهلل ) صلى 
بدلوه  السالم(  اجملتبى)عليه  احلسن  اإلمام  وآله(  عليه  اهلل 
لدنياك  »اعمل  بقوله:  واآلخرة  الدنيا  حق  بني  مازج  عندما 
غدا«،  متوت  كأنك  ألخرتك  واعمل  ـ  أبدا  تعيش  كأنك 
)عليه  العابدين  زين  لإلمام  اخلالدة  احلقوق  رسالة  يف  ولنا 
واالعتدال عندما  التوازن  روحّية  على  السالم( خري مصداق 
ُيعطي اإلمام السجاد )عليه السالم( لكل شيء حقه دون غلو 
أو تطرف أو إهمال، إذن روح االعتدال والتوازن هي السمة 

البارزة للفكر اإلسالمي األصيل غري املنحرف أو امُلشّوه.  

من السمات البارزة اليت متّيز بها الفكر اإلسالمي األصيل 
مسة املوقف املتوازن يف العديد من القضايا واملشكالت بني 
موقفني ُمغرقني يف التطرف ومن ثم يلتقيان على طريق اخلطأ 
والفساد، و ال ُيفّسر هذا املوقف املتوازن يف الفكر اإلسالمي 
على أنه تلفيقـ  أي ضم الشيء إىل نظريهـ  بني املتناقضات، وال 
الوسطية مبعنى إغماض األعني واهلروب من جوهر املعضلة 
القائلة  أرسطو  لقاعدة  التقليد  أو  العقل  لوظائف  وتعطيل 
»الفضيلة هي وسط بني رذيلتني«، فالفكر اإلسالمي يدرك 
ويؤكد ويؤسس لنتائج ومعطيات قائمة على حقائق ترى أن 
وجود مسة التناقض بني احملاور واألقطاب ال يعين حبد ذاته 
انتفاًء للعالقات بينهما أو عدم وجود وشيجة ترابط تؤسس 
لالستفادة منهما، فالعالقات والروابط قائمة بل ميكن أن 
نضع استقاللية وانفراد أي طرف منهما دون اآلخر هو أمر 
يتسم  اإلسالمي  فالفكر  املستحيالت،  نطاق  ضمن  يدخل 
بنظرتِه الواقعية املتمازجة بالتوفيق ال بالتلفيق يضمن الُبعد 

عن التطرف اخلاطئ يف إدراك مضامني بعض املفاهيم.
فالعالقة بني )املادة والروح(ـ  على سبيل املثال ال احلصرـ  أحد 
امليادين الفكرية اليت عاجلها الفكر اإلسالمي واختذ فيها 
موقفه املتوازن بني طريف الصراع )املادة والروح(، فنجد يف 
أدبيات الفكر اإلسالمي أصالة التوفيق بني اجلسد والروح، 
فهو رفض تعذيب اجلسد وإنهاكِه يف سبيل أو حلساب تنمية 
الروح كالصوفية الذين انتهجوا منهج إهمال اجلسد لتنمية 
منهم كما  اإلسالمي  الفكر  أراد  إذ  بها،  واالرتقاء  الروح 
يقول أحد الباحثني: أن يكونوا رهبان الليل فرسان النهار« 
من باب التوفيق بني العمل واجلهاد ورفض الشهوانية، ووضع 
القيود واحلدود اليت تهذب الغرائز احليوانية، وأباح هلا طرقًا 
ومسالك تستفرغ بعض طاقاتها وتتسامى بالبعض اآلخر، وقد 
طغيان  ال  اتِّساق  يف  املطالب كلِّها  هذه  بني  اإلسالم  وازن 
د على ذلك بالنهي عن الغلوِّ  فيه جلانب على جانب؛ بل أكَّ
ط  واإلفراط، كما نهى عن التفريط واإلهمال، وأمر بالتوسُّ
بتنظيم  إال  الشريعة  تأِت  األحوال، ومل  واالعتدال يف مجيع 

الوسطية والتوازن يف 
الفكر اإلسالمي

د: علي زناد كلش البيضاني
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صدر حديثًا

كتاب يف سطور

مكتبات نجفية

أخبار ثقافية



أخبار ثقافية

ضمن فعاليات األسبوع العلوي القرآني، أطلق مركز القرآن الكريم يف 
العتبة العلوية املقدسة فعاليات امللتقى الوطين االفرتاضي اإللكرتوني 
تزامًنا مع الذكرى  يقام  العراق والذي  القرآنية يف  للمؤسسات  األول 
العلوية  العتبة  يف  الكريم  القرآن  مركز  لتأسيس  التاسعة  السنوية 

املقدسة.
وقد عقدت اجللسة األوىل للملتقى مبشاركة مخسة باحثني هم: السيد 
مرتضى مجال الدين، ممثاًل عن دار القرآن الكريم يف العتبة احلسينية 
الكريم  القرآن  مركز  عن  املوسوي ممثاًل  عمار  واألستاذ  املقدسة، 
ممثاًل  األعظمي  فائق  علي  واألستاذ  املقدسة،  الكاظمية  العتبة  يف 
عن املركز العراقي للقرآن الكريم يف ديوان الوقف السين، والسيد 
العسكرية  العتبة  يف  الكريم  القرآن  دار  عن  ممثاًل  البلداوي  علي 
العامة  األمانة  عن  ممثاًل  العوادي  هاشم  الدكتور  والسيد  املقدسة، 
للمزارات الشيعية الشريفة، ويهدف امللتقى اىل تطوير اجلوانب املعرفية 
والتعليمية والتقنية واإلعالمية يف خدمة القرآن الكريم وعلومه، فضال 
عن التنسيق بني املؤسسات القرآنية العاملة ملناقشة خططها ومشاريعها 

مما يسهم يف تطويرها والنهوض بها.

حصل جممع اإلمام احلسني )عليه السالم( العلمي 
التابع  السالم(  )عليهم  البيت  أهل  تراث  لتحقيق 
األول  املركز  على  املقدسة  احلسينية  للعتبة 
اقيمت  اليت  الدولية  العلمية  احلوزة  مسابقة  يف 
العتبة  شاركت  وقد  إيران،  يف  قم  مدينة  يف 
اهلل(  احللي)رمحه  فهد  ابن  مبوسوعة  احلسينية 
اليت تتكون من )14( جزءًا،  ومل تكتف العتبة 
جوائز  على  بل حصلت  االوىل  باجلائزة  احلسينية 
تقديرية ملركز  وجائزة  ناشر،  تقديرية كأفضل 
يف  الدراسات  لشعبة  أخرى  وجائزة  املخطوطات، 
قسم الشؤون الفكرية، وكانت العتبة احلسينية 
اجلهة الوحيدة اليت تصدرت الفوز باملسابقة على 
مستوى العراق، يف املسابقة اليت شارك بها العديد 
عدة  دول  من  والكتاب  والناشرين  املراكز  من 
وافغانستان،  وسوريا،  ولبنان،  السعودية،  منها 

باإلضافة اىل إيران.

أقام مركز اإلمام أمري املؤمنني )عليه السالم( للدراسات والبحوث 
التخصصية دورة يف علم التحقيق مبشاركة واسعة من قبل طالب 
الدورة على قاعة  وأقيمت  والطلبة األكادمييني،  العلمية  احلوزة 
ألقى  وقد  الدينية،  السالم(  )عليه  املؤمنني  أمري  اإلمام  مؤسسة 
حماضرات الدورة اليت استمرت على مدى ستة أسابيع كل من 
احللي،  أمحد  احملقق  واألستاذ  نصار  عمار  الدكتور  األستاذ 
إقباال كبريا من  الدورة  وقد شهدت  الشاطي،  والدكتور عادل 
طلبة احلوزة واألكادمييني واملهتمني بهذا الشأن، إال أن الظرف 
الصحي أدى اىل حتديد املقاعد من قبل إدارة املركز  خبمسني 

شخصًا لضمان إجراءات الوقاية الصحية، وأقيمت الدورة بواقع 
حماضرتني يف األسبوع أليام األحد والثالثاء، و من الساعة 3 - 
5 عصرا، ويف نهاية الدورة إجري امتحان للمشاركني ملنحهم 

شهادة خترج للناجحني فيه.

امللتقى الوطني االفرتاضي للمؤسسات 
القرآنية يف العراق من رحاب مرقد أمري 

املؤمنني )عليه السالم(

موسوعة ابن فهد الحلي 
تحصل على املركز االول يف 

مسابقة الحوزة العلمية الدولية

مركز اإلمام أمري املؤمنني )عليه السالم( 
للدراسات والبحوث التخصصية يفتتح دورة 

يف علم لتحقيق...
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صدر حديثًا

صدر حديثا كتاب )األنساق 
الثقافية يف كتاب بالغات النساء(

كتاب  صدر  عمـــــــــان  يف  الرقيم  دار  عن 
بالغات  كتــــــــــاب  يف  الثقافية  )األنساق 
من  طيفور،  بن  أبي طاهر  بن  النساء( المحد 
تأليف األستاذ الدكتور عبد األله عبد الوهاب 
العرداوي واالستاذة ندى عبد االئمة اخلفاجي، 
الباحثني لرؤيـــــــــــة  والكتــاب هو حماولة من 
ثقافية معاصرة على أبرز ما تناوله ابن طيفور 
يف كتابه بالغات النساء الذي مجع فيه ابرز 

خطب النساء البالغية اليت خلدها التاريخ.

 عن دار الرسول األعظم )صّلى اهلل عليه وآله( التابعة لقسم الشؤون الفكرّية 
سلسلة  ضمن  الثامن  الكتاُب  صدر  املقّدسة،  العّباسية  العتبة  يف  والثقافّية 
وهو  بنيوّية(  دراسة  النبوّي..  احلديث  )بنية  عنوان  الذي محل  النبوّية  السرية 
الباحث الدكتور عبد احملسن جاسم  بها  أطروحة دكتوراه كان قد تقّدم 
حممد، للمشاركة يف مسابقة أفضل عشر رسائل جامعّية يف السرية النبوّية 
اليت أقامتها داُر الرسول األعظم)صّلى اهلل عليه وآله(، ونالت املرتبة السادسة 

يف املسابقة.
وقال مؤلف الكتاب كانت للبنيوّية أكثر من حماولٍة لدراسة الرتاث العربّي 
القديم شعرًا ونثرًا، مّت من خالهلا الكشف عن األنساق البنائّية، اليت رمست 
نظام تلك النصوص، كما أّنها أسفرت عن حماولة الدارسني والباحثني قراءة 

النّص القديم بروح احلداثة، وتراكم الثقافات املتنّوعة.

عن مركز اإلمام الصادق )عليه السالم(  صدر حديثا كتاب 
مجعية  اإلقتصادي،  وأثره  االسالم  يف  اإلجتماعي  )التكافل 
املربات اخلريية يف لبنان ومؤسسة العني للرعاية االجتماعية يف 

العراق أنوذجًا( ملؤلفه األستاذ مصطفى السعربي 
البحث اىل ثالثة فصول يتضمنها مباحث متنوعة،  ومت تقسيم 
اإلجتماعي  التكافل  تعريف  األول  مبحثني  األول مشل  الفصل 
يف اإلسالم وأسسه وأهدافه والتوجيهات اإلسالمية اليت تقرٌه، 
املعوقات  أبرز  بيان  مت  فقد  الفصل  هذا  يف  الثاني  واملبحث 
التطرق اىل احللول  اليت تواجه تنفيذ التكافل يف اجملتمع ثم 
والتشريعات اليت تعمل على تفكيك تلك املعوقات أو حتول دون 
وقوعها، أما الفصل الثاني فقد مت الرتكيز فيه على عنصرين 
الثالث  الفصل  وكان  التنفيذ،  وآلية  مسؤولية  هما  مهمني 
احلاضر  املؤسسي  العمل  يف  التعمق  خالل  من  البحث،  جوهر 
وتارخيه , فاملبحث األول ركز على العمل املؤسسي التكافلي 
يف العامل اإلسالمي، ويف املبحث الثاني للفصل الثالث كانت 

املؤسسات التكافلية يف لبنان والعراق واقع حال حي وملموس 
ونامي ومتنامي للتكافل االجتماعي يف اإلسالم بعد أن مت بيان 

احلروب ومشاكل الفقر والفاقة فيهما.

صدر حديًثا كتاب )بنية احلديث النبوّي.. دراسة بنيوّية(

صدر حديثا كتاب ) التكافل اإلجتماعي يف اإلسالم وأثره االقتصادي (
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كتاب يف سطور

)األخالق  النظرية  األخالق  يف  كتاٌب  السعادات،  جامع 
العقلية( والتطبيقية باللغة العربية، استمد الكتاب أهميته 
 ، بها  والعمل  األخالق  يف  املؤلف  ومكانة  شخصية  من 
ويعترب هذا الكتاب هو األول من نوعه ألنه يشمل الُبعدين 
الديين  اجلانبني  يشمل  كما  معًا،  والعقلي  الفلسفي 

والتطبيقي.
إّن أهمية هذا الكتاب حسب رأي بعض العلماء ترجع إىل 
شخص مؤلفه الذي حيظى خبلق رفيع وروح معنوية عالية 
إقبال الكثري  الصاحل، وسّر  والعمل  باهلل  ميلؤها اإلميان 
يف  تقرأها  اليت  املؤمنة  الّروح  هو  وتداوله  الكتاب  هلذا 
من  أقرانه  عن  يفوق  ال  العلمي  املنظور  من  وإاّل  ثناياه، 

الكتب األخالقية املطبوعة يف زمانه.
سبقه  ما  إىل  باملقارنة  الكتاب  هذا  مميزات  مجلة  من 
من كتب األخالق أّن أغلبها تؤكد على اجلانب العقلي 
واإلسعاد،  )السعادة  كتاب  أمثال  والفلسفي  والنظري 
اجلانب  فيها  يغلب  أو  الناصري(  وأخالق  األخالق  تهذيب 
وكيمياء  الدين  علوم  )إحياء  أمثال  والتطبيقي  النقلي 
السعادات  جامع  كتاب  أّما  البيضاء(  واحملجة  السعادة 
وهدف  وسلس،  متمّيز  وبأسلوب  اجلانبني  كال  فيجمع 

التأليف هو إصالح النفس وتهذيب األخالق اإلنسانية.

ويشتمل الكتاب على ثالثة أبواب:
الباب األول يف املقدمات والذي يتضمن مواضيع كّلية لعلم 
تأثري  وبقائها،  النفس  جتّرد  قبيل  من  ومبانيها،  األخالق 
املزاج على األخالق، تأثري الرتبية على األخالق، شرف علم 
األخالق لشرف موضوعه وغايته، النفس وأمساؤها وقواها 

األربع وأّن غاية السعادة هو التشّبه مببدأ اخللق.
مواضيع  على  يشتمل  األخالق،  أقسام  يف  الثاني  الباب 
الفضائل  عن  فيه  ويبحث  والرذائل،  الفضائل  كجنس 
األربع )احلكمة والعدالة والشجاعة والعّفة(، ويف حقيقة 
العدالة أّن العقل النظري بنفسه يدرك الفضائل والرذائل، 
حّد الوسط )االعتدال( وما سواه )اإلفراط والتفريط( يف 

األخالق.
الباب الثالث، حول األخالق احلميدة، يشتمل على مقّدمة 

وأربعة مقامات.
للفضائل  االعتدال  حفظ  طريقة  املقّدمة  يف  جاء  وقد 
عام  بنحو  النفس  معاجلة  عن  فيها  ويبحث  األخالقية، 
ومعاجلتها على وجه خاّص، ويبحث يف املقامات عن القوة 
العاقلة وما يتعلق بقوة الغضب من أمور وعن رذائل وفضائل 
قوة الشهوة، ومطالعة الرذائل والفضائل للقوى الثالث أو ما 

يتعلق لقوتني منها دون أخرى.
حبثني:  يف  مواضيعه  يستهل  السعادات  جامع  وكتاب 
يتقّدم  املوضوع  وهذا  النفس،  جتّرد  موضوع  أوالهما 
على باقي املواضيع يف أكثر كتب األخالق اإلسالمية، 
ثانيهما، البحث يف اخلري والسعادة، ألن غاية ومراد تهذيب 

النفس هو الوصول إىل اخلري والسعادة األبدية.
وقد طبع كتاب جامع السعادات  بطبعة حجرية وبتصحيح 
من الشيخ حممود الربوجردي. ومّت طباعته يف ثالثة أجزاء 
بتصحيح وتهميش السيد حممد كالنرت، مع مقّدمة للشيخ 

حممد رضا املظفر، يف النجف األشرف.

عنوان الكتاب: جامع السعادات 
اسم املؤلف :  حممد مهدي النراقي

املوضوع : الخالق
الناشر : مطبعة النqف ، 1383 ه� - 1963م.
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تأسيسها وحيثياتها:
 أسسها علّي حمّمد خان امللقب بنظام الدولة يف القرن الثالث عشر اهلجري، وآل نظام الدولة أسرة جنفية وقد بنى جدهم السور احمليط 
مبدينة النجف حلفظها من الغارات، وبنى مدرسة الصدر و مكتبتها، وقد مجع من الكتب اليت جلبها من خمتلف األقطار العربية 
منها والفارسية بلغ عشرين ألف كتاب، وأغلبها خمطوط خبط مؤلفيها يف العصور القدمية، وقد قيل أنه كان يوفد رسال إىل جهات 
بعيدة ليجمعوا له الكتب النادرة، ويشرتيها بأغلى األسعار حتى أسس هذه املكتبة الزاخرة مبا ندر من الكتب ،واليت احنصرت بعض 
نسخها مبكتبته وحدها، وكان وقد نقل الواقفون عليها: أنها كانت كلها جملدة جتليدًا فنيًا، واملستنسخة منها كانت خبطوط عدد 
من اخلطاطني املشهورين يف عصرهم، وحني تويف نظام الدولة يف حنو سنة 1276 هجرية انتقلت هذه املكتبة إىل أوالده، ثم صارت بعد 
ذلك يف حوزة احلاج علّي آغا من أحفاده، وعند موت احلاج علّي آغا كان وصيه الشيخ عبداهلل املازندراني ـ وهو أحد مراجع الدين ـ 
وكان الشيخ علّي آل كاشف الغطاء ناظرًا يف الوصية، ويقول الشيخ عبدالعزيز اجلواهري: وحني تويف احلاج علّي آغا كنت أنا من 
شهود )مزاد( هذه الكتب، وبني هذه الكتب كانت نوادر من املخطوطات النفيسة، كان منها )طراز اللغة( تأليف السيد علّي خان 
املدني الشريازي وكان يف جملدين ، وهو جيمع بني لغة القاموس والقرآن الكريم واحلديث، والتفسري واألمثال، بعبارات خمتصرة، 
ولكنها وافية كافية، وكان قد وصل يف تأليفه إىل باب )القاف( و )الصاد( من كلمة )قمص(، وقد طبعت نسخة من هذا الكتاب 
قبل سبعني سنة طبعًا حجريًا يف اهلند، ورأيت نسختني خطيتني منها ،إحداهما يف هذا )املزاد( ـوالثانية يف مكتبة مدرسة )الصدر( 
بطهران، وكانت قد انتهت حبرف )الزاي والراء( ،ثم رأيت كتاب )صحاح اجلوهري( يف جملدين )1(، وأغلب الظن أنه خبط ياقوت 
املستعصمي فاشرتيت أنا هذين اجمللدين، ثم رأيت كتاب )احلدائق الوردية يف تأريخ األئمة الزيدية( ،كذلك رأيت )تاريخ قم( الذي 

ألف بالعربية وقدم للصاحب بن عباد يف القرن الرابع اهلجري، واملعروف ان هذه النسخة فريدة وقد احنصرت يف هذه املكتبة )2(.
واشرتى الشيخ علّي كاشف الغطاء عشرات من كتب آل نظام الدولة يف )املزاد( وتنافس معه يف الشراء عدد من أصحاب املكتبات 
وهواة الكتب لذلك تناثرت هذه الكتب وتوزعت يف أغلب البيوت ،وقد روت ابنة احلاج علّي آغا: أن أباها كان قد أوصى اُلمها 
بكتابني خمطوطني، أحدهما لسعدي الشريازي والثاني حلافظ الشريازي، وترك هذين الكتابني يف خزانة الشيخ عبداهلل املازندراني 
بصفة أمانة وقال لزوجته: لقد تركت لك هاتني النسختني على سبيل اهلدية واهلبة، وأرجو أن ال تفّرطي بهما، فهما نسختان عدميتا 
النظري من حيث الفن، والتخطيط، والتلوين، واإلخراج، وقد توىل بيع هاتني النسختني التاجر احلاج حمّمد رضا الشوشرتي يف النجف 
مبائة لرية ذهبًا وباعهما املشرتي ببغداد بعد أسبوعني فقط بألف لرية ذهبًا وأخرجهما هذا املشرتي إىل أوروبا. ومل يبَق اليوم أثرا هلذه 

املكتبة سوى كتبها اليت انتشرت بني املكتبات واألشخاص.

------------------------------
1- املعروف أنه يف الثالث جملدات وهو يف حوزة مكتبة اإلمام كاشف الغطاء على ما نعلم حنن وعلى ما روى جرجي زيدان، واجمللد 

الثالث منه مكتوب خبط املؤلف على رواية )دليل اجلمهورية العراقية ص 542 لسنة 1960(.
2- كتاخبانهاي ايران ، بالفارسية ، تأليف عبدالعزيز اجلواهري، ص 103.

م.م. هاشم حممد الباجqي

مكتبات نجفية...

مكتبة آل نظام الدولة
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من املسؤول عن شباب اليوم...؟
العمالة الوافدة تمتص عافية العاطلني

الشباب والدراما
صراع القيم واألفكار



ُوجد اجلهل والظالم، يوجد الفساد ويزدهر يف 
اخلفاء والظالم، حيث تتحرك فيه كل عناصر 
ضوء  والتحرك حتت  العمل  اليت ختشى  الشر 
الشمس، وقد يكون هذا اخلطأ اإلسرتاتيجي 
هو من أوصل الشباب إىل ما هم عليه اآلن من 

ترٍد واحتقان.

ودقة،  حبياد  العراقي  الواقع  صورة  قّلبنا  وإذا 
الشباب  وقوع  الوضوح  بأقوى  سنالحظ  فإننا 
البطالة  سندان  أما  واإلهمال،  للفساد  فريسة 
فيأخذ بهم صوب اجلهل الذي ال ينمو وال يعيش 
إال يف دهاليز الظالم، كما هي العناكب اليت 
والفساد  املظلمة،  الزوايا  اىل  الضوء  تهرب من 
واجلهل صنوان، ال يفارق أحدهما اآلخر، فأينما 

هاشم الباجqي
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املهيمنة  واألحزاب  السياسية  فالشخصيات  لذا 
املواطن عليه  الفساد، حتى  مطالبة مبكافحة 
أن يبدأ بنفسه يف مسألة معاجلة هذه الظاهرة، 
ما  ارتكاب كل  عن  أوال  امتناعه  هنا  ونعين 
من شأنه أن يدعم الفساد، فال جيوز للمواطن 
السلوكيات  تشجيع  يف  يسهم  أن  الواعي 
اخلاطئة بتربير هيمنة القيم الدخيلة، لذا ينبغي 
ومنها  الفساد  مظاهر  على  بالقضاء  اإلسهام 
لو تعلق األمر بتسهيل  الرشوة حتى  اللجوء إىل 
غريه،  او  إداريا كان  معني،  إجراء  أو  معاملة 
بل البد أن يبادر بفضح كل من يشجع إشاعة 
اإلدارية  املفاصل  تشل  اليت  الفساد  أشكال 
وتعرقل  الدولة  تكّبل  اليت  بالبريوقراطية 

حركتها ونوها الطبيعي.
إن املطلوب هو تغيري شامل يف البنيات السياسية 
والثقافية واالجتماعية، مع إعطاء الفرتة الزمنية 
الكافية، على أن يشارك اجلميع بهذا اجلهد 
الكبري، حتى املوظف احلكومي نفسه مشمول 
الوظيفية،  اجملتمعية  احلركة  مسار  بتصحيح 
مبعنى أن هناك موظفني ملتزمني أخالقيا ووطنيا 
للفساد مهما صغر  أية حالة  يقبلون  ودينيا وال 
املوظفني  النوع من  أو أضرارها، وهذا  حجمها 
ظواهر  معاجلة  دور كبري يف  له  احلكوميني 
والنتيجة  عليها،  القضاء  يف  واملساعدة  الفساد 
ضمان  مع  االحتجاج  تقليل  يف  تصب  سوف 
فرص نو وتطور كبري للشرحية الشبابية اليت 
تضررت كثريا بسبب الفساد حتى أن اخلوف 
وجعلهم  تفكريهم  يشل  أخذ  املستقبل  من 
يفقدون الثقة بأنفسهم، مما ساعد على تسّيد 

اليأس بصورة كّلية على عقوهلم الغضة.
فمن يا ُترى يتحمل مسؤولية ما حدث وحيدث 
اآلن للشباب، وهل هناك ضوء يف آخر النفق، 
اليأس  حمو  على  القادرة  اإلجراءات  هي  وما 
فشل  من  يعربون  وهم  نفوسهم  يف  املكّدس 
إىل آخر، وهي فرصة أخرى هلم، لكنها على 
األرجح )أخرية(، إلدراك املركب العراقي قبل 
معه  وتغرق  وتغرقه،  الفساد  أمواج  تلتهمه  أن 
كل من أسهم من األحزاب والعاملني يف امليدان 
عليه  هي  ما  إىل  األمور  إيصال  يف  السياسي، 
أن  الساسة  وعلى  واحتقان،  وتوتر  خطورة  من 
واإلصالح،  للتعديل  قابل  األمر  بأن  يدركوا 
ال  خمتلفة  جديدة  عملية  أنساق  وفق  ولكن 
تشبه حاالت الرتقيع السابقة اليت جاءت لتهدئة 

الشباب واحملتجني بشكل وقيت وليس دائمي.

النظام البروقراطي
إىل  إضافة  أيضا،  الرمسية  األخطاء  ومن 
ونشر  البريوقراطي  النظام  تركيز  اإلهمال، 
طاقات  وعزل  اإلدارية،  املفاصل  يف  الفساد 
اىل  يؤدي  مما  بالفراغ،  وحماصرتهم  الشباب 
الشباب،  بني  والظالم  والتخلف  اجلهل  إشاعة 
واالبتعاد عن إجياد أي فرصة المتصاص فورة 
الوقت  يف  ومهاراتهم  قدراتهم  وزج  الشباب 

واملكان املناسبني.
ومن هنا، صار لزاما تغيري السلوك احلكومي 
وحركة األحزاب، وإذا كان الربط بني اجلهل 
على  العمل  فإن  وواضحا،  مفهوما،  والفساد 
للجميع،  ملزمة  ُتصبح  اجلهل  أسباب  إبطال 
وخالف  املعنية،  الرمسية  املؤسسات  خصوصا 
وبالفساد  والظالم  باجلهل  القبول  فإن  ذلك، 
وذاك  هذا  وفق  مقصودا،  أمرا  يعين  نفسه، 
ضحيته شرحية الشباب اليت تعد أهم الشرائح 
وأكثرها حيوية وفاعلية، هنا البد أن تتحرك 
للقضاء  منها،  الرمسية  السيما  املعنية  اجلهات 
على اجلهل والظالم، كتمهيد البد منه للقضاء 
خطط  دون  من  يتم  ال  وهذا  الفساد،  على 
حمكمة، يضعها متخصصون يف القضاء على 
ظاهرة الفساد، سواء كانوا من الداخل أو من 
خارج البلد، ممن هلم جتارب يف مكافحة هذا 
تستشري  اليت  اخلطرية،  االمراض  من  النوع 
زوايا  يف  القابعة  اجملتمعات  يف  ذكرنا  كما 
خطوة  اخلطوة،  هذه  يتبع  والظالم،  التخلف 
أكثر أهمية تتمثل بطريقة التنفيذ، أي بتحويل 
هذه اخلطط املكاِفحة للفساد ووضعها موضع 
التنفيذ اجملدي، السيما أن حركة االحتجاجات 

أخذت بعدا جديدا.

الشباب وكثرة األخطاء احلكومية
ال بد للشاب كعنصر هام يف اجملتمع أن يبادر 
عامة  بصورة  والعملي  االجتماعي  موقعه  من 
لتقديم أقصى ما ميكن إسهاما منه يف احلد 
من تنامي الفساد ومعاجلته من خالل عدد من 
اخلطوات اليت يستطيع من خالهلا ختفيف وطأة 
هذه الظاهرة واضرارها الفادحة اليت ال تتحدد 
فحسب،  عائلته  او  بشخصه  الضرر  بإحلاق 
إنا متتد مضاعفاتها اىل عموم أفراد وشرائح 
اجملتمع، باألخص شرحية الشباب اليت ال تتحمل 
مسؤولية األنظمة اإلدارية واألخطاء احلكومية، 
للتوجيه  مستقِبال  يكون  ما  عادة  الشاب  ألن 

وليس منتجا له.

 لق��د وقع الش��باب فريس��ة 
أم��ا  واإلهم��ال،  للفس��اد 
س��ندان البطالة فيأخذ بهم 
ص��وب اجلهل ال��ذي ال ينمو 
إال يف دهالي��ز  يعي��ش  وال 

م لظال ا

للش��اب كعنص��ر  ب��د  ال 
ه��ام يف اجملتمع أن يبادر من 
موقعه اإلجتماعي والعملي 
بصورة عامة لتقديم أقصى 
م��ا ميكن إس��هاما منه يف 
احل��د م��ن تنام��ي الفس��اد 

جلته معا و
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تّعد وسائل اإلعالم من األدوات املهمة يف تغيري 
كبري  بشكل  عليهم  والتأثري  الناس  اجتاهات 
املستويات،  من  وغريه  االجتماعي  املستوى  على 
من خالل عملها على تعديل االجتاهات والقيم، 
وأحيانًا تغيريها لدى املتلقي، كما أنها تشارك 
إدراك  على  األفراد  وتساعد  القيم،  يف تكوين 
املوضوعات االجتماعية والسياسية، ومن ثم تزيد 

من وعيهم ....
برامج  بني  هامًا  مركزًا  الدراما  احتلت  حيث 
والتلفزيون منذ ظهورها، ومع هذا فإن  االذاعة 
لإلخراج  متامًا  صاحلة  متثيلية  نصوص  وجود 
تواجهها  مشكلة  تعترب  والتلفزيوني،  االذاعي 
واستخدمت  والتلفزيون  الراديو  حمطات  معظم 
الدول التلفزيون لتعرض ثقافاتها وسياساتها على 

اجملتمع  لدى  واإلجتماعية  واألخاقية  الدينية  القيم  وتنمية  اكتساب  يف   مهما�  عاما�  الدراما  تعّد 
ملساعدتهم على التمييز بن الصواب وا�طأ وعلى اتباع سلوكيات تتاءم مع قيم اجملتمع� واتاحة الفرصة 
أمامهم للتعرف على احلياة اإلجتماعية و طبائع الناس و مشاعرهم و ما ميارسونه من عادات وتقاليد� وما 

يعتنقونه من ديانات و قيم و مثل عليا�

الشباب والدراما
صراع القيم واألفكار

بقلم : عذراء الرماحي
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حاالت  وكذلك  والبنات  الشباب  بني  االنتحار 
الطالق اليت خرجت عن حدودها املنطقية وهذا 
ما  أرقام مهولة، وهذا  ما سجلته احملاكم من 
السينمائية  واألفالم  املدبلجة  املسلسالت  سببته 

ومواقع التواصل... وغريها.

أهمية الدراما يف اكساب القيم واالجتاهات 
االجيابية 

وتنمية  اكتساب  مهمًا يف   عاماًل  الدراما  تعّد 
لدى  واإلجتماعية  واألخالقية  الدينية  القيم 
ملساعدتهم  خاصة  والشباب  عامة  اجملتمع 
اتباع  وعلى  واخلطأ  الصواب  بني  التمييز  على 
وإتاحة  اجملتمع،  قيم  مع  تتالءم  سلوكيات 
احلياة  على  للتعرف  الشباب  امام  الفرصة 
االجتماعية وتعرف طبائع الناس ومشاعرهم وما 
ميارسونه من عادات وتقاليد، وما يعتنقونه من 

ديانات وقيم ومثل عليا
خمتلف  بني  مهمة  مكانة  الدراما  حتتل 
خصائص  من  به  تتمتع  ملا  التليفزيونية  الربامج 
اجلماهريي،  االنتشار  من  وإمكانيات متكنها 
التوحد بني  حيث تعد نشاطًا رمزيًا يعتمد على 
واألفكار،  والشخصيات،  ناحية،  من  اجلمهور 
ميكن  ثم  ومن  أخرى،  ناحية  من  واألحداث 
القيم،  اجلمهور،  اكساب  يف  منها  االستفادة 
اإلجيابية،  واالجتاهات  واملدركات  واملعارف 
وتغري االجتاهات السلبية، فالرسالة الدرامية هلا 
قدرة كبرية على ختطي حواجز األمية وصواًل 
إىل  الدرامية  الرسالة  تنفذ  حيث  للجماهري 
مجاهريها وتؤثر فيهم بأسلوب غري مباشر، حيث 
تنتقي الدراما مادتها من واقع احلياة مما يتيح 
متس  وموضوعات  مشكالت  رؤية  للمشاهدين 

حياتهم اليومية.

لتحقيق  لتؤثر عليهم قدر االمكان  اآلخرين 
أغراض خمتلفة حيث تعرض على الفضائيات 

الرتكية  املسلسالت  من  جمموعة  العربية 
اللغة العربية اليت تركت أثرا ال  املدبلجة إىل 
فهذه  احملافظ  العربي  اجملتمع  على  به  يستهان 
املسلسالت قد بدأت تلعب دورًا فعااًل من حيث 
التأثري يف الثقافات والقيم والسلوكيات العامة 

سواء كان هذا التأثري إجيابيًا أم سلبيًا.
مجهور التلفزيون

ضخمة  الناس  من  أعدادًا  التلفزيون  خياطب 
متباينة غري متجانسة من حيث الثقافة واملستوى 
التعليمي واألعمار والديانة واملكانة اإلجتماعية 
فضاًل  اجلغرايف  والتوزيع  واجلنس  واإلقتصادية 
اليت  واالجتماعية  النفسية  اخلصائص  عن 
للتلفزيون  االستجابة  مدى  على  تؤثر  دالالتها 
لدى مجهور  واالجتاهات  اإلجتماعية  القيم  مثل 
املشاهدين إضافة اىل عوامل أخرى خاصة بالفرد 
كاالحتياجات واألهداف والقدرات واالستخدام 
ختص  وعوامل  االقتصادية  والعادات  واخلربة 
تعامل  يف  تؤثر  العوامل  هذه  والوسيلة  الرسالة 
املصادر  من  يستقبلها  اليت  املعلومات  مع  الفرد 
وعدم  معني  مضمون  مشاهدة  على  وإقباله 
مشاهدة مضمون معني وعدم مشاهدة مضمون 
آخر . وعادة ما تتنافس حمطات التلفزيون جلذب 
أكرب عدد من اجلمهور فضاًل عن فئات معينة 
يرغب ممولو الربامج باستقطابها من بني جمموع 

السكان
الشباب األقرب للتأثر:

ال شك أن شرائح اجملتمع مجيعها تتأثر مبا يبثه 
الربامج  هذه  حتتويه  وما  برامج  من  التلفزيون 
فهي  وسلوكية،  ولفظية  فكرية  إحياءات  من 
تؤتي ُأَكلها على هذه الشرائح املختلفة، ولكن 
الشباب الفئة األخطر من بينهم كونهم األكثر 
املئات  اآلن  تتصارع  الذي  املنتج  هلذا  قبوال 
االجتماعي  التواصل  ومواقع  الفضائيات  من 
لشبابنا  ذهب  من  طبق  على  تقدميها  على 
املليء  العاملي  الفضاء  وهذا  اجلنسني  ولكال 
اآلن يف  اصبحت  واالجيابية  السلبية  باملعلومات 
نومهم  تالحقهم حتى يف غرف  أذهانهم  متناول 
هذه  ما خلفت  وقد شاهدنا ومسعنا  وفراشهم، 
حاالت  ازدياد  خالل  من  الشاب  على  االفكار 

مكان��ة  الدرام��ا  حتت��ل 
مهمة ب��ني خمتل��ف الربامج 
التليفزيوني��ة مل��ا تتمتع به 
م��ن خصائ��ص وإمكانيات 
االنتش��ار  م��ن  متكنه��ا 

اجلماه��ريي

ال ش��ك أن ش��رائح اجملتم��ع 
مجيعه��ا تتأث��ر مب��ا يبث��ه 
التلفزي��ون م��ن برام��ج وم��ا 
حتتوي��ه ه��ذه الربام��ج م��ن 
إحي��اءات فكري��ة ولفظية 

وس��لوكية
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العمالة الوافدة تمتص 
عافية العاطلني

حتقيق: أمري الربكاوي

واحدة من اهم خطوات التقدم وارتقاء البلد ®و الفضل هي رعاية الشباب لنهم مستقبل واعد لكن كيف نرعى الشباب 
فعالة  بقرارات  حكومي  وإصرار  الواقع  أرض  على  جادة  عملية  خطوات  إىل   sوحيتا إجابة  من  أكثر  إىل   sحيتا تساÙل 

واسراتيqيات على املدÓ البعيد  إلنقاذ الشباب العاطلني عن العمل وهم أحق ببلدهم من العمال الجانب
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االجانب  بعض  رصد  ومت  اإلرهابية  التنظيمات 
وتعاونهم مع اإلرهاب.

 توجهنا اىل دائرة عمل النجف األشرف حيث التقينا 
حميط  قيس  الدائرة  يف  التفتيش  قسم  مبسؤول 
عبود فحدثنا قائاًل:  يف قانون العمل هناك شروط 
للحصول على إجازة عمل بالنسبة للعمال األجانب 
لكن ليس كل العمال األجانب يف العراق حاصلني 
ال  ألنها  مشكلة  سببت  وهذه  عمل  إجازة  على 
على  تعتمد  العمل  وإجازة  العمل  فرص  مع  تتالءم 

حسب اخلطة املوضوعة 
عرضة لإلجتار 

ويؤكد قيس حميط عبود أن العامل األجنيب الذي 
لعصابات  عرضة  يكون  إجازة  على  حيصل  مل 
اإلجتار بالبشر ومنها العمالة املنزلية يتعاملون معهم 
كانهم آله ومنهم من يتعرض للتعذيب ومن أسباب 
تكلفة  أقل  األجنيب  العامل  أن  األجنبية  العمالة 
وأجرة وهو حيمل الضغط ليس مثل العامل احللي.

خرق القانون
 ملعرفة ما أورده املشرع العراقي من فقرات قانونية 
تنظم وتعاقب املخالف توجهنا اىل حمكمة استئناف 
حيث  احملامني  غرفة  إىل  ومنها  اإلحتادية  النجف 
التقينا باحملامي ونائب رئيس هيئة االنتداب حسن 
نزار اإلبراهيمي  فحدثنا قائاًل : قانون العمل الذي 
نظم عالقة العامل برب العمل قانون رقم )37( لسنة 
2015 يف قانون العمل املادة )24( واليت حددت ان 
يكون مركز ختصصي وأيُّ شخص راغب للعمل 
يتم تسجيله وأيُّ وظائف شاغرة هم يفرضون العمل 
ملنظمات  الصالحية  القانون  هذا  وأعطى  للعاطل 

اجملتمع املدني واملؤسسات غري املرتبطة بوزارة.
العقوبات

إىل  قائاًل:  اإلبراهيمي  نزار  حسن  احملامي  ويشري 
أن هناك خرقا للقانون وخصوصا املادة )31( لسنة 
أجنيب  عامل  أليَّ  الجيوز  أنه  نصت  واليت   2015
أي  وبالتالي  عمل  إجازة  على  قبل احلصول  العمل 
شخص خيالف احكام القانون حسب املادة )24( 
من هذا القانون اخلاص رقم 37 لسنة 2015 يفرض 
عليه عقوبة بالسجن ال تقل عن ثالثة أشهر والتزيد 
عن ستة اشهر وبغرامة مالية ال تقل عن 100 الف 
وال تزيد عن 500 الف دينار البند األول ويف حالة 

تكرار املخالفة تشدد هذه العقوبة. 
اختاذ  على  العمل  يف   الدولة  املعنية  اجلهات  على 
هذه  على  تقضي   أن  شأنها  من  قانونية  اجراءات 
الظاهرة وتشجع األيدي   العاملة العراقية ملا هلا من 
وهي   العمل  ميدان  ساحة  على  إجيابية  مردودات 
يف   اجملتمع  البطالة  نسب  على  للقضاء   خطوات 
محالت  إطالق  مع  له  قوت  ال  من  قوت  وتوفري 
املختلفة  اإلعالم  وسائل  خالل  من  وتثقيف  توعية 
حول أهمية تشغيل األيدي   العاملة العراقية بدال من 
سليب   أثر  من    هلا  ملا  الوافـــدة  األجــــنبية  العمالة 

 على أبناء البلد .                                     

عن  العاطلني  من  جيوشا  ولدت  خاطئة  سياسات 
العمل  ميدان  املشروع يف  الدخول غري  منها  العمل 
للعمال األجانب وفتح جماالت العمل على مصراعيها 
للوافدين من العمال يف القطاع اخلاص والذي هو 
يف  وظيفة  على  حيصل  مل  ملن  الوحيدة  الفرصة 
الدولة وحرمان أبناء البلد من هذا احلق املشروع. 
بالتأكيد هذا سيؤثر سلبا على قطاع عمل الشباب 
أزمة مستعصية احلل  البطالة وجيعل منها  ويفاقم 
العمالة  تأثري  ملعرفة  التحقيق  هذا  أعددنا  وهلذا 
الوافدة على العاطلني واخلطوات اليت جيب تفعيلها 

للقضاء على هذه الظاهرة.
دخل مرتفع

اإلدارة  االقتصاد يف كلية  برئيس  قسم  إلتقينا   
حيدر  الدكتور  الكوفة  جامعة  يف  واالقتصاد 
نعمة خبيت فحدثنا قائاًل : تعاني اغلب الدول اليت 
نسب دخلها مرتفعة من هذه املشكلة واليت تنافس 

العمالة احمللية يف احلصول على نسبة العمل  
وتقسم  قائاًل:  خبيت  حيدرنعمة  الدكتور  ويشري 
أو  ماهرة  غري  وعمالة  ماهرة  عمالة  إىل  العمالة 
الشركات  مع  التعاقد  حبكم  مفروضة  عمالة 

األجنبية  أو العمالة الطوعية.
ويضيف الدكتور حيدر نعمة  فيقول: العمالة الغري 
ماهرة من اآلسيويني من بلدان شرق اسيا بنغالدش 
دوالر   100 مثال  دخل  بأقل  تعمل  إلنها  اهلند  أو 
شهريا بينما اغلب العراقيني ال يعملون بهذا األجر 
وبالتالي هو غري جمز  الدخل مرتفع   ألن مستوى 
العمالة  على  االعتماد  إىل  العمل  صاحب  فيضطر 
البطالة  مشكلة  من  تضاعف  وبالتالي  االجنبية  
ولدينا العمالة املفروضة من الشركات اليت تأتي 
للعمل يف العراق وهذه لديها مهندسوها وموظفوها  
شركات  أو  النفط  يف  املختصة  كالشركات 
بشكل  تساهم  االجنبية  العمالة  لذلك  املقاوالت 
كبري يف منافسة العمالة احمللية يف احلصول على 

نسب العمل. 
استنزاف العملة

 مشريًا إىل أن العمالة األجنبية تعمل على استنزاف 
على  يعملون  األجانب  هؤالء  ألن  األجنبية  العملة 
حتويل مدخوالتهم إىل خارج العراق وهذا استنزاف 

للعملة األجنبية للبلد.
تأثري اجتماعي

 وينوه الدكتور حيدر نعمة اىل التأثري االجتماعي 
ينقل  ممكن  األجنيب  العامل  ألن  أيضا  واألمين 
عادات وتقاليد بعيدة على اجملتمع وبالتالي ميكن 
الثمانينات  أن تنتقل بشكل أو آخر للمجتمع ويف 
دخلت عمالة أجنبية أثرت اقتصاديا واجتماعيا على 
معروفة  تكن  مل  العادات  وهذه  العراقي  اجملتمع 
هجمات  إىل  يتعرض  البلد  ألن  أمنية  آثار  وهلا 
إرهابية وهناك تآمر على البلد وممكن أن جتند 
تدعم  اليت  الالزمة  املعلومات  وتقدم  العمالة  هذه 

تقس��م العمال��ة  اىل عمالة 
ماه��رة وعمال��ة غ��ري ماهرة 
او عمال��ة مفروضة حبكم 
التعاق��د م��ع الش��ركات 
االجنبي��������ة  او العمال��ة 

عية لطو ا

يف قان��ون العم��ل هن��اك 
ش��روط للحصول على اجازة 
عم��ل بالنس��بة للعم��ال 
االجان��ب لك��ن لي��س كل 
العمال االجان��ب يف العراق 
حاصل��ني عل��ى اج��ازة عمل
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إحذري حواء  آدم بدأ يتذمر

األم واعرتاضها على تصرفات ابنتها

تأثري مواقع التواصل اإلجتماعي على املراهقات

الشخصية اإلنطوائية وسبل التعامل معها

ماذا تعني قيمومية الرجل على املرأة  



حتقيق الرخاء النفسي والبشرى.
فليس من الصاحل للزوجني يف عالقتهما أن يعتمدا على اإلفراط 
يف عنصر احملاسبة من كّل طرف ل�خر حتى على كّل صغري 
وكبري من اخلطأ أو التقصري فإّن احلياة ال تستقيم بهذه احلّدة 
من دون التماس عذر ل�خر أو صفح عنه أو جتاوز عن خطأه أو 
تقصريه، فإذا ما وجدت الرمحة واملوّدة واحلّب فإّن كّل واحد 
يرشد اآلخر إىل تقصريه باحلكمة بال جرح للمشاعر وال توّتر 
يف اجلّو األسري مما له من انعكاس بنّي على تربية األبناء 
وصفاء احلياة األسرية، وهذا أمر مهّم جدًا ينبغي على الزوجني 
مالحظته وإدامة تغذيته من خالل: إطاعة الزوج  وحسن التبّعل 
وما  الُبشر  وتبادل  وامللبس  املأكل  يف  العيال  على  والتوسيع 
حُسن من الكالم - والتكريم والتقدير لكّل من الطرفني 
ل�خر - وحتّمل إساءة الطرف اآلخر وغريها من العوامل اليت 
من شأنها أن تزيد يف املوّدة بني األطراف مما ميّ� العالقات 

ويوّطدها. 
الرتكيز  من  بد  وال  العالقات  أهّم  الزوجني  بني  العالقة  إن 
عليها فهي ال بد أن تكون أم� عالقة يف األسرة ملا هلا من 
انعكاسات على مجيع األوالد بل حتى على األحفاد فيما بعد، 
فهذه العالقة إذا ما قامت على أسس متينة فإّنها تبنى بناًء قوّيًا 
جيعل من الزوجني كيانًا واحدًا مكّونًا من طرفني يبذل كّل 
واحد ما بوسعه ل�خر ألّنه ال يراه إال بعضه ال أّنه شيء آخر، 
وهذا يعين تكامل الزوجني بإعانة كّل ل�خر وإجياد نوذج 
من العالقة بني الزوجني يستفيد منها األبناء ومن ثّم األحفاد 

وهكذا فيتعّلم األوالد واألحفاد من هذه العالقة.

املرأة يف  ,بدأت  العامل  الذي جيتاح  والتطور  االنفتاح  يف ظل 
اجملتمعات الغربية ومشل بعضا إن مل يكن كل اجملتمعات 
العربية واإلسالمية، نوع من التطور غري اإلجيابي للمرأة واملرأة 
املسلمة على وجه اخلصوص ... حبجة احلرية والتطور، وهذا 
التطور أدى اىل تذمر الزوج بشكل خاص والرجل يف بشكل 

عام من التصرفات الغري مسؤولة الصادرة من املرأة  .
َآَياِتِه َأْن َخَلَق َلُكْم ِمْن  فلو متعنا قليال يف قوله تعاىل: َوِمْن 
ًة  َأْنُفِسُكْم َأْزَواًجا ِلَتْسُكُنوا ِإَلْيَها َوَجَعَل َبْيَنُكْم َمَودًَّة َوَرمْحَ

ُروَن«. ِإنَّ يِف َذِلَك آَلََياٍت ِلَقْوٍم َيَتَفكَّ
نالحظ أن الــتعاليــم اإلسالمّية اليت مل تبِق شيئًا إال وأرست 
له القواعد والدعائم لتكفل للجميع احلصول على حّقه بل 
اآلخر,  جتاه  والتزاماته  واجباته  يؤّدي  أن  طرف  كّل  ُتلزم 
وحتّبب له أداء اآلداب للطرف اآلخر. من موّدة وحّب ورمحة 
وهذا ال يعين أن تطّبق التعليمات بصورتها الصارمة مبعزل عن 
املوّدة واحلّب والرمحة اليت ال بد من وجودها يف كّل مفصل 
من مفاصل العالقات األسرية، فتكون رعاية هذه العالقات 
ويوّلد  األسرة  أفراد  بظالله على مجيع  يلقي  إدارتها  وحسن 
اهلدوء والّسكينة ويوّفر األجواء املالئمة ليتكامل كّل من 
الزوجني أواًل، وتنشأ أرضّية خصبة للنشىء يف هذا الكيان 
املقّدس ليكون نشئًا صاحلًا راسخًا على القيم واملبادئ احلّقة 

وصاحب فكر عاٍل ونفسّية مطمئّنة.
يف  واملسيطر  السيد  هو  املادية  العقلية  تبين  يصبح  عندما 
العالقة األسرية، يضحى املعيار الذى ُنقيَّم به ذواتنا والناس 
أو  اعتبار  أي  دون  اآلخرين  انتفاعنا من  من حولنا هو مدى 
اعتناء للقيمَّ واملعايري األخالقية اليت وضعتها األديان يف سبيل 

نعيمة كاظم 

احذري حواء 
 آدم بدأ يتذمر
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الرتاجع عن بعض اآلراء يف إطار شرعي واجتماعي مناسب، 
وعلى األم أن تليب بعض رغبات البنت مادام ذلك ال يتخطى 

حدود األخالق ,
لقد أثبت بعض خرباء علم النفس )إن مرحلة املراهقة هي 
اليت  واملعتقدات  والقيم  األفكار  لكل  تفحص  مرحلة 
بـ)التقولب( حنو  الفتاة  تبدأ شخصية  الفتاة، حيث  تتبناها 
النمط الذي تراه مناسبا هلا من وجهة نظرها، وهذا جيعلها 
تعارض كل األفكار ووجهات النظر اليت توجه إليها من 
قبل االخرين وخاصة االم وهنا جيب على األم أن تتفهم هذه 
املرحلة وتتكيف معها وحتاول جماراتها يف بعض تصرفاتها 
املساس  دون  ولكن  احلاصلة،  التغريات  مع  تنسجم  اليت 
من  املستمرة  واملتابعة  اإلشراف  وبوجود  اجملتمعية،  بالقيم 
األعمى  التقليد  وراء  اإلجنراف  من  الفتاة  اليت حتمي  األم 

للغري واألفكار الدخيلة.
األم  بني  النظر  وجهات  يف  االختالف  أن  اخلرباء  وأضاف 
أن  البد  الفتاة  ألن  ومطلوب  وطبيعي  صحي  أمر  وابنتها 
االختيار  من  متكنها  بها  خاصة  نظر  وجهة  هلا  تكون 
والسماح  مفروضة  الغري  املساعدة  بعض  مع  القرار  واختاذ 
األسرة  عن  التخلي  دون  واالستقالل  بالنمو  لشخصيتها 

والقيم .

قد جتهل البنت أن خوف األم عليها أمر طبيعي، فاألم من 
مواطن  تعرف  الكثرية يف احلياة،  خالل خربتها وجتاربها 
اخلطر، فتنأى بابنتها عنها، وحتاول محايتها، ال سيما وأّننا 
أصبحنا يف زمن حتيط فيه املخاطر بالبنات من كل جانب، 
فعلى سبيل املثال عندما  متنع األم ابنتها من الّذهاب إىل 
مكان معني مع صديقاتها ، أو حتاول إبعادها عن صديقة 
ما، فال بد أن يكون هلا وجهة نظر غالبا ما تكون صائبة، 

وأقرب إىل مصلحة البنت.
املطلوب منها  أمرها، عن  الفتاة يف حرية من  وهنا تكون 
جتاه أمها هل  من واجبها طاعة أمها واحرتامها، وهو ما 
حث عليه ديننا احلنيف، وكذلك احرتام ما يصدر عنها من 
آراء وأفكار, وان كان رأي األم جائرا بعض الشيء يف نظر 
الفتاة أن تدرك  , فعلى  أّنه ملصلحتها  ابنتها، فمن املؤكد 
ما  األم كثريا  أن  أمها،  وبني  بينها  أي خالف  وقوع  عند 
تعارضها بدافع احلب واحلرص على مصلحتها، ولن يكون 
اعرتاضها على آراء ابنتها من قبيل العناد أو فرض رأي أو 

ألي سبب آخر.
إن الفارق الزمين يف العمر بني األم وابنتها قد يسبب اختالفا 
التوتر  حدة  من  خنفف  أن  وميكننا  النظر  وجهات  يف 
واخلالف من خالل تقريب وجهات النظر بني الطرفني، أو 

األم واعرتاضها على 
تصرفات ابنتها

alwelayh.com
61



النموذج  السالم  عليها  الزهراء  تعد 
ينطق  كان  الذي  املثالي  االسالمي 
بسلوكه واخالقه من كتاب اهلل سبحانه 
وتعاىل فقد عاشت )عليها السالم ( حياتها 
والرضا  بالطمأنينة  يشع  جو  يف  االسرية 
السالم(  )عليه  علي  االمام  أشاد  حتى 
لقد  فقال:«  والزوجي  االسري  بسلوكها 
كنت انظر اليها فتنكشف عين اهلموم 
على  الضوء  تسليط  وألجل  واألحزان«)1(، 
جوانب من حياتها االسرية يف هذا املقال 
منهج  اختاذها  يف  بناتنا  تستفيد  لكي 
ارتأينا  املثالية  االسرة  لتأسيس  ومسار 
االسرية  الزهراء  حياة  من  جوانب  عرض 
وتقسيم  املشاركة  على  قامت  واليت 
مجيع  أدت  فقد  واملسؤوليات  االعمال 
ادوارها من ام وزوجة وربة بيت على امت 

وجه هذا ابسط مثال لأمهات يف وقتنا احلالي فرغم احلالة 
وآالمها  احلياة  وصعوبة  السالم(  )عليه  علي  لبيت  املالية 
انها مل تشعر احلسنان وزينب  ابيها إال  خصوصا بعد وفاه 
بأي ضيق يف تعاملها معهم نراها تبتعد عن االمور اليت تفسد 
الزمت  وهو مسة  ودورها كأم كالغضب  الزوجية  حياتها 
الكثري من امهاتنا يف الوقت احلالي بسبب ظروف احلياة 
وتعقيداتها لكن نرى من حياه الزهراء عليها السالم خارطة 
طريق لأسرة الناجحة املستقرة وقد اشاد االمام علي عليه 
السالم هلا بهذه الصفة بقوله: ما أغضبتها مدة حياتي معها 
ضرورة  يف  درس  فهذا  امري....)2(  تعص  ومل  تغضبين  ومل 
وامتصاصه  اجيابية  بطرق  الغضب  مسببات  مع  التعامل 
بطرق حكيمة ال تؤثر على استقرار االسرة، والعلم احلديث 
يؤكد على مدى فعالية امتصاص الغضب عن طريق اتباع 
امور العبادات أذ انها عليها السالم تربي ابناها وزينب على 
اصطحابهم حملراب العبادة يف الليل والنهار لتعليمهم االبتهال 
والتضرع هلل سبحانه وتعاىل وغرس الصفات احلميدة اليت 
تطرد الصفات السيئة كالغضب وغريها االمر الثاني الذي 
وقيام  االبناء  تربية  يف  لنا  الزهراء كنرباس  من  نستسقيه 
اسرة  كل  بها  متر  اليت  املالية  الصعوبات  املثالية  االسرة 
السالم  عليها  فكانت  احلكيمة  الزوجة  دور  يظهر  فهنا 

1 العالمة اجمللسي ، حبار األنوار، ج 43، ص 134
2 ابو الفتح االربلي، كشف الغمة، ج 1، ص 363.

ال جتعل الضائقات املالية عثرات طريق يف حياتها االسرية 
والزوجية فنجد ان بيت الزهراء خالي من الكماليات اليت 
لكن  واالستقرار  السعادة  مصدر  تكون  ان  عليها  يعول 
نرى باملقابل انه ممتلئ مبشاعر االمومة فكانت تغدق على 
ابناءها حببها وحنانها فرغم الصعوبات اليت واجهتها مل تؤثر 
على كمية احلنان واملشاعر اليت ترفد ابناءها بها فهي نعم 
وألسرتها  لزوجها  ومعنويًا  عاطفيًا  والداعمة  الصاحلة  االم 
تعاملها  انعكس على  تغذت منه  الذي  النفسي  فاالستقرار 
النفسي   للسكن  اىل  حباجة  فالسكن  وبيتها  اسرتها  من 
والروحي فهي اعطت اقوى مثال للزوجة الصاحلة من خالل 
كانت  ذلك  اىل  اضافة  املنزل،  اعمال  وتقاسم  مشاركة 
تتحلى بالقناعة والزهد وعدم حتميل علي ماال طاقة له به 
فكانت تقاسي معه وتصرب معه وعندما حتدث ابيها كانت 
حتدثه بالرضى واالطمئنان ويف حديث للباقر )عليه السالم( 
يقول:« ان فاطمة ضمنت لعلي عمل البيت والعجني واخلبز 
وَقم البيت وضمن هلا علي ما كان خلف الباب)3( . من االمور 
االخرى معاملتها ألبنائها فكانت تعامل احلسنان وختاطبهم 
النفسية وتقويه  الطفل  الرجال لكي تقوي مناعة  خماطبة 
امهات  عكس  على  والثبات  االستقالل  على  ينشأ  وبدورة 
وقتنا احلالي جندها تقلل من شخصية طفلها وتقتل جذور 

شخصيته وعدم تشجعه االعتماد على النفس من صغره .
3 العالمة اجمللسي، حبار األنوار ، ج 14 ، ص 197

ندÓ عبد احلسن

من بيت الزهراء)عليها السالم(
قبسات

شباب الغد وهم عماد املستقبل وأمل األمة فإذا صلح الشباب 
وأخالق  سلوكيات  على  التأثري  هذا  ونلمس  األمة،  صلحت 
الشباب واملراهقني بشكل خاص وألهمية هذا املوضوع أجرينا 

استطالعا ضم جمموعة من اآلراء واملقرتحات ....

 أهمية الرقابة:
زينب كامل )مدرسة( تقول: ملواقع التواصل تأثري كبري على 
االستخدام  حسب  أي  سليب،  ومنه  إجيابي  تأثري  منه  الفرد 
وباخلصوص  مفيد،  أو  جيد  هو  ما  لتحديد  األهل  ورقابة 
املراهق فإن تأثريها عليه أكرب كونه سريع التأثر مبحيطه 
ومبن يتعامل معه، تتفق معها )ن ، م( وتضيف : هذه املواقع 
استهالك ومضيعة وقت، و الفراغ الذي متر به أغلب الفئات 
فيجب  التواصل،  مواقع  توجههم حنو  املراهقة سبب  العمرية 

وال  أبعاده  تقاس  أن  واسعا� ال ميكن  التواصل عاملا�  تعد مواقع 
تدرك خباياه� فهي حتوي ماين الصفحات الرقمية �ا فيها 
العامل  وغدا  احلقول�  من  كثر  يف  ومعارف�  معلومات  من 
من  بيت  �لو  ال  فأصبح  التواصل�  فيها  يسهل  صغرة  قرية 
الناس  من  الكثر  يستخدمها  الي  السحرية  املواقع  هذه 
بقصد املعرفة واالطاع والتعلم الذاتي والتفاعل مع اآلخرين 

واملشاركة� باملعلومات واآلراء والتجارب�

والرقابة  الضوابط  وغياب  املواقع  االستخدام هلذه  يعد سوء 
عقول  وعلى  عام  بشكل  املستخدمني  على  سلبيني  مؤثرين 
املراهقني بشكل خاص ومما ال شك فيه أن املراهقني هم 

تأثري مواقع التواصل اإلجتماعي على املراهقات
مروة حيدر ياسر
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علينا ان نبحث عن حلول بديلة نشغل بها املراهقني ونستفيد 
من طاقاتهم. 

أما املدرسة )خ ، ن( تقول:  وسائل التواصل االجتماعي توفر 
مع  والتواصل  اإلنرتنت  عرب  هويات  إنشاء  إمكانية  للشباب 
هذه  توفر  أن  اجتماعية، ميكن  وإنشاء شبكات  اآلخرين، 
الشبكات للشباب دعما قيما، ال سيما مساعدة أولئك الذين 
يشعرون باإلقصاء أو مصابني بإعاقة أو أمراض مزمنة، كذلك  
للرتفيه  االجتماعي  التواصل  أيضا وسائل  املراهقون  يستخدم 
والتعبري عن الذات، وميكن للمنصات أن َتعِرض للمراهقني 
األحداث احلالية ، وتسمح هلم بالتفاعل عرب احلواجز اجلغرافية 

وأن تعلمهم جمموعة متنوعة من املوضوعات. 
بروح  تتسم  اليت  االجتماعي  التواصل  إن وسائل  بينت:  كما 
باإلضافة  األقران  اتصال  ُتوفر  أو  االنتباه  ُتشتت  أو  الدعابة 
إىل شبكة اجتماعية واسعة قد ُتساعد املراهقني على جتنب 

االكتئاب

املشكات النفسية:
على  الوقت  قضاء  إن  التواصل:  مواقع  مرتادي  إحدى  تقول 
املزاجية  احلالة  على  تأثري  له  االجتماعي  التواصل  مواقع 
والنفسية، كالشعور بالقلق واالكتئاب وتقول أيضًا انتشرت 
يف اآلونة األخرية ظاهرة )التنمر( يف التواصل االجتماعي وهي 
املراهقات  تؤثر سلبًا على  إنسانية وغري أخالقية  ظاهرة غري 

واملراهقني.
أكثر  يقضن  اللواتي  املراهقات  إن  ترى:  عباس  فاطمة 
عرضه  أكثر  االجتماعي  التواصل  مواقع  على  ساعتني  من 

لأمراض النفسية مثل التوتر والقلق 
كما تقول أخرى: إن اإلدمان على مواقع التواصل االجتماعي 
تؤثر بشكل سليب على املهام اليومية، تقول نور وهي طالبة 
عبارة  هو  للمراهقات  بالنسبة  اإلجتماعي  التواصل  إعدادية: 
عن مرض يصيب جزًء من جسم اإلنسان إذا كان االستخدام 

سلبيا.
إىل  أدت  اإلجتماعي  التواصل  مواقع  استخدام   كثرة  إن 
فئة  على  كان  األكرب  والتأثري  املشكالت  من  الكثري 
اإلنرتنت  شبكة  مستخدمو  ميثل  إذ  واملراهقني،  الشباب 
80% من اجملتمع العراقي من شرحية املراهقات، إذ أن هذه 
بالبناء  تتسم  اليت  الطفولة  فرتة  بني  االنتقال  متثل  الشرحية 
تتسم  اليت  الشباب  ومرحلة  والقيمي،  والسلوكي  املعريف 
بالعطاء واالنتاج، وكذلك تتميز هذه املرحلة العمرية بسهولة 
املرتبصني  أخطار  حتت  فيقعون  خربتهم  لقلة  وذلك  االنقياد 
أفكار  لبناء  يسعون  ممن  وغريهم  والقراصنة  واملتحرشني 
التواصل  مواقع  وتأثري  األحداث  وترمجة  فهم  علينا  غريبة،  
االجتماعي على مجهور هذه املواقع عمومًا وشرحية املراهقات 
يف  تساهم  أن  شأنها  من  وتوصيات  بنتائج  للخروج  خصوصًا 
وضع برامج عملية، تقوم بتطبيقها شرحية املراهقات وأولياء 
املواقع،  هلذه  األفضل  لالستخدام  الرمسية  واجلهات  األمور، 
ال توجد فروق إحصائية الستجابات املراهقات يف العراق عن 
تأثري مواقع التواصل االجتماعي عليهن وُيعزى ذلك إىل العوامل 
والتقدير  الدراسي،  املستوى  املعيشة،  )نوع  الدميوغرافية هلم 

الدراسي.. اخل(.

الشخصية من أصعب اإلصطالحات فهمًا وتفسريًا  تعد 
اخلاص  البناء   : نعرفها  أن  ميكن  موجز  وبشكل 
بصفات الفرد وأناط سلوكه الذي من شأنه أن حيدد 
يتنبأ  والذي  بيئته،  مع  تكيفه  يف  املتفردة  طريقته  لنا 

باستجاباته. 
التنشئة  وأسلــــــــــــــوب  والنضج،  الوراثة،  عوامل  تلعب 
اليت  االجتماعية  والدوافع  الطفولة،  مرحلة  خالل 
تكتسب عن طريق التعلم مع اخلربات املكتسبة، دورا 
من  يصدر  ما  أن  حيث  الشخصية  تشكيل  يف  كبريا 
قول أو فعل ال بد وأن يكون منسجما مع البناء الكلي 

للشخصية.
واليوم سوف نتناول يف مقالنا هذا الشخصية االنطوائية 

لنتعرف على أهم صفات ومميزات هذه الشخصية. 
االتصال  تتحاشى  بأنها  االنطوائية  الشخصية  تتصف 
وجود  مع  والوحدة  باالنعزال  والرغبة  وامليل  االجتماعي 
يف  املادية  اجلوانب  التهمه  وصاحبها  التأمل  من  حالة 
النظرية  االعتبارات  ويفضل  فيها  يعيش  اليت  البيئة 
واملثالية ومييل اىل اخليال أكثر من الواقع وهو حيس 
بعدم األمان والدونية ولديه حساسية مفرطة حنو اآلخرين 
وحنو الرفض والنقد ورفض الدخول يف أيَّ عالقات إال 
بعد احلصول على ضمانات شديدة بالقبول والرفض غري 

املشروط بالنقد. 
الشعراء  هم  االنطوائية  الشخصية  أفراد  أبرز  ومن 

والكتاب واألدباء والفالسفة. ومن صفاتهم.
1- صعوبة تكوين الصداقات.

غالًبا  االنطوائيون  حيتاج  فهمهم،  يساء  ما  غالبا    -2
إىل مساحة شخصية أكرب، ومييلون لقضاء الوقت مع 
أنفسهم، مّما جيعلهم عرضة لأحكام اجمُلحفة من قبل 
اآلخرين الذين يكّونون عنهم صورة خاطئة غري حقيقية. 

3- صعوبة التحدث أمام اجلمهور. 
4- القدرة على الرتكيز. 

اما عن كيفية التعامل مع هذه الشخصية فالبد وقبل 
كل شيء مراعاة امليول العامة لصاحب هذه الشخصية 
التواصل  خالل  من  االختالط  على  باستمرار  وحثه 
على  تشجيعه  عن  فضال  الودية  والزيارات  االجتماعي 
من  داخله  يف  جيول  عما  والتعبري  والفضفضة  التحدث 
عن  فضال  وتوتر  قلق  من  ينتابه  عما  والتعبري  افكار 
احلصول على الراحة التامة وينصح بهذه احلالة ملن عانوا 
من صدمات وضغوط نفسية جعلتهم حباجة اىل االبتعاد 

عن اآلخرين.

الشخصية االنطوائية وسبل 
التعامل معها

م.د خدجية حسن علي القصري
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احلرية يف العبادة دائمًا وأبدًا فاملرأة حمرومة من هذه 
هناك  املقابل  ولكن يف  أيام من شهرها...  العبادة يف 
نعم أعطيت للنساء ومل تعط للرجال، فالرجل يدخل يف 
معرتك احلياة اليومية بكل سلبياتها، بينما املرأة معفية 
من  للتقرب  املناسبة  الظروف  هلا  يوفر  وهذا  ذلك  من 
الطبيعية  اهلل تعاىل من خالل احلياة احملدودة واخللوة 
يف بيت مغلق مستور، ال أحد يزامحها وال أحد جيربها 
على املعصية وليست هناك وجوه متنوعة يف حياتها فهي 
فالظروف  واالستقرار  الرقابة  حاالت  من  حالة  تعيش 
للمناجاة  اخللوة  وحصول  تعاىل  هلل  للتوجه  هلا  مؤاتية 
باإلضافة اىل ذلك فإن املرأة يف حالة الوالدة تزال عنها 
جبال من املعاصي، فلماذا ال تستغل املرأة هذه النعمة، 
بعض  من  للمرأة  إعفاء  باحلقيقة  هي  الرجل  فقيمومة 
للتفرغ إلدارة شؤون املنزل يف  اليومية  مشاكل احلياة 
السالم(  الزهراء)عليها  به  تقامست  ما  وهذا  الداخل، 
واإلمام أمري املؤمنني)عليه السالم( بالوظائف فكان هلا 
ما داخل املنزل ولإلمام خارج املنزل، وباملقابل جيب على 
يكون  وأن  التعامل  أن حيسن  اجملال  هذا  يف  الرجل 
منصفًا يف قيمومته ألن هذه القيمومة أمانة معطاة من 
اهلل تعاىل وعليه أن يعلم قدرها وال حياول أن يفرط يف 
هذه النعمة أبدًا بأن حيول القيمومة اىل عنصر حتكم 

يف احلياة الزوجية.  

َجاُل َقوَّاُموَن َعَلى النَِّساء... )النساء/34(،  قال تعاىل)الرِّ
اخلطاب موجه هنا جلنس الرجال، فلماذا أعطى هذا 

اجلانب للرجل؟ أال جيب أن نلتفت اىل هذه النقطة. 
من املسلم انه يف كل جتمع بشري البد من وجود إدارة 
معينة إلدارة هذا التجمع والبد من وجود مدير يكون 
إذا  وحتى  النجاح،  ألدارته  أراد  إذا  إدارته  يف  حامسًا 
املفروض  من  او غريها  ثالثة يف سفرة سياحية  خرج 
قائدًا  او  مديرًا  أحدهم  جيعلوا  أن  شرعًا  واملستحب 
الكثري  حتصل  السفر  أثناء  ألنه  السفرة  خالل  هلم 
من وجهات النظر املختلفة لأفراد ولكل واحد منهم 
العقل  املسألة،  هلذه  وجود حسم  من  بد  فال  خياراته 
يقول ال بد أن حتسم هذه اخلالفات حسمًا سريعًا وإال 

قد يؤدي اىل ما ال حيمد عقباه. 
وعليه فإن اإلسالم جاء باحلل األمثل حيث جعل الرجل 
حيسم  الذي  وهو  االختالف  عند  القرار  صاحب  هو 
كل نزاع داخل اجلو املنزلي، ولكن اإلسالم مل يعط 
هذا التفويض للرجل جزافًا ومن دون وجود سبب وجيه 
صاحب  هو  أنه  الرجل  قوامة  موجبات  فمن  لذلك، 
العائلة  بتوفري مستلزمات  الذي يتكفل  الرزق أي هو 
الصعبة  احلياة  معرتك  يف  والدخول  العمل  خالل  من 
لتوفري اللقمة احلالل لعياله، واملرأة العاقلة ينبغي ان 

تشكر ربها على أنه كفاها هذه املهمة الصعبة. 
مثل  للنساء  تعط  ومل  للرجال  معطاة  النعم  بعض  إن 

ماذا تعني قيمومية 
الرجل على املرأة  
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3- التغذية السليمة: أي تقديم االحتياجات الغذائية الالزمة 
العناصر  بعض  بنقص  الصحية  حالته  تتأثر  ال  لنموه؛ حتى 
نو  يف  تأخرًا  ويسبب  والعقل،  اجلسم  لصحة  الضرورية 

العقل، ويؤخر أو يزيد من صعوبة حالته.
4- االهتمام ومواظبة العالج: قد يتسرب اليأس لقلب األم، 
األطباء  على  الرتدد  بسبب  دائمًا  العيش  من  متل  وجيعلها 
خاصة،  احتياجات  ذي  طفل  حالة  ملتابعة  التعلم  وجلسات 
صحته  على  سلبًا  يؤثر  ما  ملموسًا،  تقدمًا  ترى  ال  حيث 

وتراجع مستواه.
 5- حتفيزه وتشجيعه: فهذا يزيد من ثقته بنفسه، وبالتالي 
يصنع ذلك فارقًا كبريًا لديه خصوصًا يف تعامله واختالطه 

بطبقات اجملتمع املختلفة.
طفل  من  باخلجل  ثقافتنا  نصحح  أن  به: جيب  الفخر   -6
ذوي االحتياجات اخلاصة، وقبول الواقع، واخلروج يف كل 
مكان بصحبة الطفل والفخر به، فهذا يعزز من ثقته بنفسه.

العائلة، هو  االحتياجات اخلاصة يف  ذوي  من  وجود طفل 
أمر من اهلل، ال بد من التكيف اخلاص معه، حتى يكون 
الوضع الصحي والنفسي له سليمًا وتضيق فجوة االختالف 
به يكون برتبية خاصة ليست  أقرانه، االعتناء  بينه وبني 
مطلوبة من األم فقط، بل بكل من حييطون به حتى ميارس 

حياته بشكل طبيعي
وهذه توصيات مهمة لذويهم:

اإلميان بقدراته: فهو بإمكانه أن حيقق مراكز متقدمة يف 
مواهبه، ومن واجب األم بشكل خاص، واألسرة واجملتمع 
بنفسه  الثقة  إلكسابه  وحتفيزه  تشجيعه  عام،  بشكل 

وقدراته.
 2- شعوره باألمان: يزداد شعور اخلوف والضعف يف بعض 
من  أكثر  اخلاصة  االحتياجات  ذوي  طفل  عند  املواقف 
غريه، مما جيعله حباجة حلب األم واحتوائها واهتمام من 
ويدفعه  النفسية  ينعكس إجيابًا على حالته  ما  به،  حوله 

لأمام دومًا.

تربية الطفل املعاق

تربية الطفل املعاق

يف حياتنا اليومية بل كثريًا ما حنتاج  إىل مساعدة اآلخرين 
بآرائهم  واالسرتشاد  املشورة  وأخذ  أمورنا  يف  وإشراكهم 
ومهما كانت عالقاتنا مع اآلخرين إال أنه سرعان ما حتصل 
حيبها  اليت  القضايا  بعض  فهناك  معهم  عالقاتنا  يف  فجوة 
الناس وبعض القضايا اليت يكرهونها، وتؤثر فيهم سلبًا أو 

إجيابًا ومن القضايا: 
- الناس يكرهون النصيحة يف العلن.

- ال تُلم أحدًا ) ال ُتكثر من لوم الناس(.
- إيَّاك و األنا.

ز على السلبيات دون احلسنات.  - ال ُتركِّ
- الناس يكرهون من ال ينسى الزالت.

- احذر من النقد املباشر.
- الفت النظر إىل األخطاء تلميحًا وبُكلِّ لباقة.

- تكلَّم عن أخطائك أوال، وقدٍّم اقرتاحات مهذبة.
- ال تعامل الناس باستعالء. 

- احرتم آراء اآلخرين، وال تُقل ألحٍد: أنت خمطئ.
- الناس حيبون من ُيصحح أخطائهم دون جرح مشاعرهم.

اإلنسان هو كائن اجتماعي بطبعه يسعى بشكل مستمر إىل 
تكوين العالقات االجتماعية والتفاعلية مع اآلخرين من حوله، 
بشكل  ذلك  ويظهر  واالنتماء  والتقدير  احلب  بها  جيد  حيث 
من  سبب  ألي  االجتماعية  للحياة  املفتقر  الفرد  على  عكسي 
األسباب فيعيش بشكل تلقائي حبالة من امللل والوحدة والقلق.

 تكمن أهمية العالقات اإلنسانية يف عدة جوانب من أبرزها أننا 
خملوقات اجتماعية وال ميكننا اهلرب من التفاعالت اإلنسانية 

كيف أكسب ود اآلخرين
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إعداد:
هشام اموري ناجي

معركة بريل هاربر )1941م(

نقاوة الفكر والطاقة املستدامة



بريل هاربر، هو ميناء يقع على الساحل اجلنوبي جلزيرة 
)أواهو( إحدى جزر والية هاواي األمريكية، على بعد 

حنو عشرة كيلومرتات غربي مدينة هونوكوك.
وكلمة )بريل هاربر( تعنى ميناء اللؤلؤ، وذلك لكثرة 

حمارات اللؤلؤ اليت تنمو يف حوض امليناء.
احلربية  القواعد  أكرب  ويعترب  حربي،  ميناء  وهو 
األمريكية، وترجع قصة هذا امليناء إىل عام 1887، 
ملك  من  األمريكية  املتحدة  الواليات  عندما حصلت 
هاواي، وكان يدعى )كاالكاوا( على امتياز بإنشاء 
بالفحم  السفن  لتزويد  امليناء  موقع  يف  حبرية  حمطة 
كقاعدة  امليناء  هذا  أهمية  برزت  وقد  وإصالحها.. 
حبرية اسرتاتيجية أثناء احلرب األمريكية األسبانية 
الواليات  عمدت  لذا  عشر..  التاسع  القرن  أواخر  يف 
حبرية  قاعدة  وجعله  امليناء  هذا  تطوير  إىل  املتحدة 
كبرية خاصة بعد أن أصبحت )هاواي مقاطعة تابعة 

هلا(.
وقد دخل هذا امليناء التاريخ بعد أن دمره سالح اجلو 
كان  فكيف   .. الثانية  العاملية  احلرب  يف  الياباني 

ذلك؟
يف صباح يوم األحد املوافق 7ديسمرب من عام 1941، قام 
سالح اجلو الياباني بغارة مباغتة على هذا امليناء ويف 
أقل من ساعتني، هما عمر الغارة، مت تدمري 177 طائرة 
أكربها  كان  19سفينة  وإغراق  وتدمري  أمريكية، 
السفينة )أريزونا( وقتل حنو 2500شخص وجرح حنو 
1120آخرين كلهم من اجلانب األمريكي.. بينما مل 
تفقد اليابان سوى 29طائرة من جمموع طائراتها واليت 

يرتاوح عددها ما بني 150إىل 200طائرة ..
الواليات  قررت  املدمــــــــــــــــرة،  الغارة  هذه  إثر  وعلى 
املتحدة األمريكية دخول احلــــــــــــــرب العاملية الثانية 
حدث  ما  وهذا  اليابان..  من  واالنتقام  رمسية  بصفة 
األمريكية  املتحدة  الواليات  ضربت  عندما  بالفعل 

مدينيت هريوشيما وناجازاكي بالقنابل الذرية..
املركزية  القيادة  مقر  اآلن  هاربر  بريل  ميناء  ويعترب 
للقوات البحرية األمريكية يف احمليط اهلادي.. كما 
األمريكية  السواحل  عن  األول  الدفاع  خط  ميثل 

الغربية. 

معركة بريل هاربر )1941م(
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عام  امليالدية  السنة  رأس  يوم  نيوتن  ولد  ونشأته:  مولده 
أبيه، ومل تظهر عليه مالمح  )1642( م، وقد ولد بعد وفاة 
حتى  مبهارة  يديه  يستخدم  ولد كان  صغري،  وهو  الذكاء 
أن أمه أخرجته من املدرسة -وهو يف سن املراهقة- بعد أن 
أنه مل يكن  املدرسة واملدرسون، حيث  أشتكى منه مدير 
أو جنارًا  انه سيصبح حبارًا  أمه  واعتقدت  بالدروس،  مهتما 
يديه  حتت  يقع  ما  كل  يقرأ  بدأ  نيوتن  لكن  فالحًا،  أو 
جامعة  دخل  ثم  عمره  من  عشرة  الثانية  يف  وهو  من كتب 
كامربج ودروس قوانني انعكاس وانكسار الضوء منذ عام 
وواضع  الطيف  ألوان  مكتشف  وهو  وفاته،  حتى  )1703(م 
حساب التفاضل والتكامل، وقوانني احلركة باإلضافة إىل 

اكتشافه للجاذبية، واخرتاعه للتلسكوب العاكس.
اكتشافاته: عندما بلغ من العمر إحدى وعشرين سنة وضع 
نيوتن مجيع نظرياته وكان يصوغها سرًا حتى يتأكد من 

أنها صحيحة متامًا ومنها: 
)1664-1666م(  عامي  بني  فيما  العام:  اجلاذبية  قانون 
حيث  العام،  اجلاذبية  وقانون  اجلاذبية،  نيوتن  اكتشف 
حيكى أنه كان جالسًا يف يوم ما حتت شجرة تفاح، وفجأة 
سقطت فوق رأسه تفاحه، فبدأ يفكر يف هذه احلالة اليت 
إليها  يلتفتوا  أن  دون  غريه  املاليني  على  ومرت  عليه،  مرت 
التفاحة إىل أسفل ومل تسقط إىل  ملاذا سقطت  يقول:  وبدأ 
اليت  اجلاذبية  وجود  ضرورة  إىل  تفكريه  قاده  وهنا  أعلى؟ 
توجد يف كل األجسام وجتذب إليها األجسام األخرى بقوة، 
ومن ثم وضع نيوتن قانون اجلاذبية العام، ولقد أثبت نيوتن 
أن هناك قوة جذب متبادلة بني الشمس والكواكب، جتعل 

الكواكب تدور حول الشمس يف مدارات بيضاوية.

قوانني احلركة واخرتاع التليسكوب:
)األصول  كتابه  يف  الثالث  احلركة  قوانني  نيوتن  شرح 
نيوتن  )1668(م صنع  عام  الطبيعة(، ويف  للفلسفة  الرياضية 
أنه  التلسكوب  هذا  مميزات  ومن  عاكس  تلسكوب  أول 
وزنه  أيضا خبفة  ويتميز  العدسات  من  بدال  املرايا  يستخدم 
رغم كرب حجمه مما يسهل حتريكه وقد استخدم يف رصد 

األجرام السماوية البعيدة ذات اإلضاءة الضعيفة.
ألوان الطيف:

ألوان  سبعة  من  مكون  األبيض  الضوء  أن  نيوتن  اكتشف 
ضوًء  عليه  وسلطنا  منشورًا  أخذنا  فإذا  الطيف  ألوان  وهي 
ابيض واستقبلناه من جهة املنشور األخرى حبائل أسود لرأينا 
األخضر،  األصفر،  الربتقالي،  )األمحر،  وهي  ألوان  سبعة 

األزرق، النيلي، البنفسجي(.
)األصول  كتاب  منها  كثرية  مؤلفات  لنيوتن  مؤلفاته: 
الرياضية للفلسفة الطبيعية( الذي نشره عام )1687م( والذي 
وميكانيكا  وقوانني احلركة  امليكانيكا  علم  فيه  شرح 
السوائل وظاهرتي املد واجلزر وحركة األقمار والكواكب 

واملذنبات.
مكانته:

كان نيوتن ذا مقام رفيع يف جمال العلم، وقد انتخب عضوا 
يف اجلمعية امللكية وهو يف التاسعة والعشرين من عمره مما 
سنة  اجلمعية يف  هلذه  رئيسًا  ثم صار  الناس  تعجبا يف  أثار 
)1703م(، ثم أعيد انتخابه لرئاستها حتى تويف يف )1727م( 
وقد ساعده هذا املنصب أن ميد يد املساعدة لغريه من العلماء 
واملستكشفني، ومنهم )جون فاملستيد( الفلكي الذي أشرف 

نيوتن على نشر كتابه )أرصاد جرينتش(.

اسحاق نيوتن)1642-1727(م
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مصطلحات عامة

- أنباء، أخبار: 
بيان حبوادث معاصرة ذات أهمية إخبارية تنشر جبريدة يومية 
أو  حملية  االخبار  تكون  وقد  باإلذاعة،  تذاع  أو  دورية  أو 
إقليمية أو قومية أو دولية أو تتعلق مبجال معني كاألدب أو 

الفن أو الرياضة..

- االستثمارات الكربى: 
هي االستثمارات يف املشروعات العمالقة اليت تعترب مشروعات 
كاجملمعات  اقتصادية  مشروعات  أكانت  سواء  أساسية 
كانت  أو  وغريها،  واألملنيوم  والصلب  للحديد  الصناعية 
مشروعات خدمية عمالقة كاملاء والصرف الصحي والكهرباء 
واليت حتتاج عادة إىل متويالت مالية وسلعية ضخمة لتنفيذها.

- اسرتاتيجية: 
األهداف  من  جمموعة  وهي  وسياسي  اسرتاتيجي  مصطلح 
والغايات طويلة املدى واليت يبتغيها اجملتمع أو الفرد وهي تطلق 
األهداف  وعلى  األساسية  الطبيعة  ذات  الغايات  على  أحيانًا 
احملددة وقد تركز االسرتاتيجية على احداهما أو كالهما 
وهي ترسم أساليب احلركة يف شكل متعاقب احللقات أو 
املراحل وذلك وفقًا للمرامي العامة على مستوى الدولة وتشمل 
تنظيمي  تكامل  ضمن  وتتم  الغايات  لبلوغ  الرئيسة  الوسائل 
جمتمعي وقد تعين فن القيادة يف احلرب الشاملة على مستوى 
األهداف  حتديد  تعين  أيضًا  السياسية  الناحية  ومن  الدولة 

وحتديد القوة الضاربة وحتديد االجتاه الرئيس للحركة.

- وكالة القصاصات: 
متد وكالة القصاصات وكاالت األنباء ودور الصحف واهليئات 
واألفراد باملوضوعات والبحوث واألخبار اليت تنشر يف الصحف 
مما يرغبون االطالع عليه أو متابعته ضمن موضوعات؛ وذلك 
نظري اشرتاك شهري أو سنوي حيدد وفقًا لكمية القصاصات 

املرسلة ونوعها ولغات الصحف املشرتكة فيها.

من االجتاهات احلديثة يف الصحافة الدولية انتشار ما يعرف 
أوربا بشكل خاص  )free press(  يف  بالصحافة اجملانية 
القرن املاضي، وقد أخذت  التسعينات من  يف منتصف عقد 
الصحافة اجملانية اهتمامًا كبريًا يف السوق األوربية واالسيوية 
على عكس احلال يف األسواق األمريكية إذ مل تصل اىل 
أحد  وتعد  املؤسسية  اجلاذبية  أو  الشعيب  االهتمام  درجة 
األسباب اليت هيأت املناخ لتنامي الصحف واجملالت اجملانية 
املدن  العام يف كربى  النقل  الناس عرب وسائط  هو حركة 
االوربية واالسيوية، بينما معظم الناس يف اجملتمع األمريكي 
يعتمدون على وسائط النقل الشخصية وهذا ما أدى إىل قلة 
اهتمام الناس مبثل هذه الصحف يف معظم املدن األمريكية.
وانبثقت جتربة الصحافة اجملانية يف أوروبا عندما تظافرت 
جهود أربعة زمالء مهتمني بالصحافة إلصدار صحيفة إخبارية 
يومية جمانية يف السويد عام 1995، وكان امسها )مرتو( توزع 
لأنباء  ملخصًا  تقدم عرضًا  إذ  األنفاق،  قطار  مرتادي  على 
بأسلوب مسٍل ومفيد فضال عن اجتذاب قراء جدد من سكان 
املدن خاصة الذين ال يولون نوعية حمتوى الصحيفة اهتمامًا، 
إىل  اليومي  )مرتو(  توزيع  نسب  تعددت  وضحاها  ليلة  وبني 
الستمئة الف نسخة حيث كان مضمون الصحيفة ميااًل اىل 
اخلفة والرشاقة يف إيصال اخلرب مع بعض املقاالت والكلمات 
املتقاطعة واستعراضها لربامج التلفزيون والراديو واإلعالنات 
ظهور  من  سنتني  وبعد  املبوبة  واإلعالنات  املصورة  الكربى 
)مرتو(  أخذت  الصحافة  أزمة  مراحل  وأشد  )مرتو(  صحيفة 
جتين ارباحاًُ من العائدات اإلعالنية توازي أربعة ماليني دوالر 
سنويًا وهو ما شجع القائمني عليها لبحث فكرة نقل التجربة 
بريطانيا  إىل  )مرتو(  دخلت  حيث  أخرى  أوربية  عواصم  إىل 
بنسبة 4% وسويسرا%14  التابلويد  وخفظت من قراء صحف 

وهي يف الغالب ما ختطف قراء الصحف الشعبية.
بدأت صحيفة )مرتو( يف لندن العام )2000( كجريدة يومية 
ملونة توزع جمانًا  على راكيب قطار األنفاق يف لندن وامتد 
احتلت  وتدرجييًا  أخرى  بريطانية  مدينة   13 ليشمل  توزيعها 
الصحيفة مكانًا متميزًا بني باقي الصحف ووصل توزيعها إىل 
)774،994( نسخة يوميًا وبلغ عدد قرائها بنهاية شهر تشرين 

الثاني )2005( حوالي )1،7( مليون قارئ.
الصحف اجملانية يف أوروبا:

إن اعتماد الصحافة الدولية اسلوبًا جديدًا يعرف بـ)الصحافة 
اجملانية( يف دول أوروبا، أخذ اهتمامًا كبريًا بعد أن توسعت 
املدن  يف  العام  النقل  وسائط  عرب  وتنقلهم  اجلمهور  حركة 
يشري  الواقع  بينما  الصحف  تلك  تطور  وأسهمت يف  األوربية 

- استخبارات: 
هي أسلوب يف التفكري السيـــــــــــــــاسي واالفرتاض السياسي 
بواسطة  الدول  كل  ومتارسها  الدول  من  لدولة  والوقاية 
املبكر  األول  اإلنذار  وهو ميثل  متعددة،  استخباراتية  أجهزة 
مبا حيتمل حدوثه من أفعال خارجة عن القانون وتهدد الدولة 
وأمنها، ويتطلب وسائل إليكرتونية للتصنت والتلصص بغرض 

الوصول إىل أماكن اإلرهاب قبل حتركها.

الصحافة املجانية 
كشكل من أشكال 
الصحافة الدولية
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إىل أن اغلبها متتلك مؤسسات إعالمية تصدر صحف مباعة 
أخرى ووفقا لإلحصائيات اليت جاءت هلذا الغرض خالل املدة 
مائة  من  أكثر  بلغت   2005 عام  يف  فإنها   )2005-2000(
صحيفة أي أن نسبة الزيادة خالل مخسة سنوات وصلت أعلى 
من الضعف، أما معدالت التوزيع فقد ازدادت أيضا من مثانية 
ذاتها  املدة  خالل  نسخة  مليون  وعشرون  ثالثة  إىل  ماليني 
ذلك  من  ونستنتج  تقريبًا  الضعفني  وصلت  الزيادة  نسبة  أي 
أن تلك التجربة يف تطور مستمر، إذ متثل أكثر من نسبة 
)20%( من إمجالي أعداد الصحف الصادرة يف الدول األوربية 
مثل السويد وأسبانيا وسويسرا وفرنسا وايطاليا والدنارك 
واجملر،  وأيسلندا  والتشيك   واليونان  والربتغال  وسنغافورة 
ومركزها  اجملانية  )مرتو(  صحيفة  تعد  املثال  سبيل  فعلى 
فقد  اجملانية  الصحافة  التوجه حنو  لنجاح  أنوذجًا  السويد 
ماليني  ستة  توزع  إذ  الواحدة  الدولة  حدود  توزيعها  جتاوز 
توزع يف واحد ومثانون  نسخة ولديها سبعة ومخسون طبعة 
الثالث  مدينة داخل مثاني عشرة دولة، وقد احتلت املركز 
بني صحف العامل من حيث معدالت التوزيع، بعد الصحيفتني 
اليابانيتني)يوميوري( و)أساهي( اللتني جتاوز توزيعهما عشرة 

ماليني نسخة يوميًا .
الصحف اجملانية يف العامل العربي:

شهد الوطن العربي والدة جتربة إعالمية جديدة العام املاضي 
يف  السودان  ثم  مصر  تلتها  املغرب  تصدرتها  دول  ثالثة  يف 
فيت(  )أو  صدرت  املغرب  ففي  اجملانية  الصحف  إصدار 
الفرنسية  باللغة  ناطقة  يومية جمانية  إخبارية  أول صحيفة 
ويرأس   ،)2007( مارس  مطلع  صدرت  املغرب  يف  توزع 
يضم  حترير  فريق  عن  فضال  السدراتي  إبراهيم  حتريرها 
سبعة صحفيني شباب، توزع )أوفيت( اليت اعتمدت اإلنرتنت 
وفاس  ومراكش  الرباط  مدن  يف  املعلومات  على  للحصول 
وطنجة والدار البيضاء اليت متثل مركز الصحيفة، وبواقع 
مخسة وعشرون ألف نسخة يوميًا، فضاًل عن موقعها على 

شبكة اإلنرتنت وهي صحيفة ملونة تتكون من مثان عشرة 
صفحة من حجم التابلويد، إذ تستهدف شرحية الشباب الذين 
جييدون  الذين  خاصة  سنة   )40-25( بني  أعمارهم  ترتاوح 
القاهرة فقد شهدت  املصرية  العاصمة  أما  الفرنسية،  اللغة 
باللغة  ناطقة  جمانية  يومية  صحيفة  أول  )24ساعة(  توزيع 
العربية يف مصر جتمع بني فنون التحرير الصحفي، فضال 
منتصف أكتوبر  لإلعالن، صدرت  املخصصة  املساحة  عن 
2007، ويرأس حتريرها مسري رجب ويبلغ عدد العاملني يف 
الصحيفة أكثر من 150صحفيًا ومرتمجًا وتوزع )24ساعة( 
عرب  القاهرة  مدينة  نطاق  داخل  يوميًا  نسخة  الف  ثالمثائة 
والنوادي  الرئيسة  والساحات  هلا  املخصصة  التوزيع  منافذ 
واألماكن السياحية األخرى فضاًل عن موقعها اإللكرتوني 
الصحافة  اإلعالن يف  لدور  وبالنظر  اإلنرتنت،  على شبكة 
من  بـ)%25(  اإلعالن  نسبة  التحريرية  السياسة  حددت  فقد 
يف  متخصصة  شركة  وتتوىل  اإلمجالية  اإلصدار  مساحة 
اإلعالن والتوزيع منفصلة عن إدارة التحرير مسؤولية اإلعالن 
اخلرطوم)األحداث(  السودانية  العاصمة  ويف  الصحيفة  يف 
باللغة  ناطقة  جمانية  سياسية  يومية  صحيفة  أول  كانت 
املاضي،  سبتمرب  مطلع  صدرت  السودان،  يف  توزع  العربية 

ويرأس حتريرها عادل الباز.
إذ يالحظ أن الصحافة اجملانية يف الدول العربية مل تدخل 
ميدان املنافسة ومل يصل مستوى القناعة بأهمية وجود هذه 
إليه هو  الذي ذهبنا  يؤيد  إن ما  الصحف إىل درجة عالية، 
العهد  حديثة  تزال  ال  التجربة  فهذه  اإلصدارات  أعداد  قلة 
رغم  جمانية  ظهرت صحف  سوريا  ويف  العربية  املنطقة  يف 
نفاجأ  أنفسهم،  السوريون  يقرأها  ال  السورية  الصحف  أن 
ففي  مكان  اجملانية يف كل  للصحف  واسع  بانتشار  اآلن 
املهاجرين مرورًا  دمشق من جسر فكتوريا حتى آخر خط 
بالصاحلية واجلسر األبيض ال خيلو خمزن أو دكان أو بائع 

خضرة من جريدة أو اثنني من الصحف اجملانية.
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وتكويناتها  والبيانات،  املعلومات  وبناء  هندسة  من  يتطلب  وما 
والتقويم  الوظيفي  بالتقييم  القائم  التنفيذي،  وتنظيمها  وإدارتها 
كونها  من  أعمق  برؤى  الدنيوية  النتائج  ومستوى  األدائي، 
 - الدنيوي  النفع  رؤى  عليه  هو  كما  مستمرة،  إسرتاتيجية 
واالستفادة  واستدامتها،  واستقامتها  وتلبية احلاجات  األخروي، 
تتوّقف  ال  ولذا  الراجعة..  املعلوماتية  التغذية  من  ُيستمد  مما 
وستستمر سلسلة خماطر وتهديدات وحتديات خمتلف التيارات 
املضادة لالستقرار اإلنساني، وما ُيعيق احملاورة والتعايش السلمي 
املفاهيمية  السـبل  قويم  مع  تقاطعاتها  وخماطر  احلضاري، 
واستقامتها،  الفكرية  واحلراكات  والدالالت  وتطوراتها، 
وامتداد خماطرها عرب العصور يف تعكري صفو الفضاء والبيئة 
واملناخ الفكري، وامتداده املتبادل بني النفس والسلوك، الفردي 
واجلمعي واجملتمعي..  وتارخييًا انبثقت بهذه املخاطر منذ انبعاث 
األفكار  بث  طريق؛  عن  واهلادئة  الدافئة  للحياة  نبض  أول 
والدالالت واملعاني، وما يرتتب عليها من التعلم والرتبية والتعليم 

واملهن،  والفنون  العلوم  أنواع  خمتلف  تسهم  أن  ميكن  وبهذا 
ما  وبالذات  منه،  ُيصنع  ما  وابتكار   Thought الفكر  لتوجيه 
املآرب  لتغذية  الناس،  به  يؤمن  أدق منطق  به من  االستشهاد  يتم 
واألخطر  وتصحره،  للفكر  البيئية  والتعرية  اخلبيثة،  الشيطانية 
من ذلك، حينما مير عن طريق الشخص املؤثر بالناس، كالنخبة 
والقادة وصانعي القرارات... لكن يبقى بني الفكر النقي وطاقاته 
يواجه  وما  وتنظيمه،  الفكر  وإدارة  اخلطط  والنقية؛  النظيفة 
إدارة األزمات، بداعم  الفكر من أزمات، وما يتطلب من ذكاء 
وشائج تنظيمية تكاملية، مبا فيه الداعم الفطري احملب للسالم 
والبناء الذي ال حيده وال تتحداه وال خترتقه وال تهدده، إاّل حينما 
تنفيذ  من  يتم  وما  التقنيات،  ومؤثرات  املصادر  يلوث من خمتلف 

برامج مشاريع الثورة الفكرية الناعمة امللوثة..
مستوى  من  يرتكب  ه،  واملوجِّ ه  املوجَّ للفكر،  املفصلي  والذكاء 
التعزيز والدعم، ومدى وجوب االنتباه والتشخيص ودقة املعاجلات، 

نقاوة الفكر والطاقة املستدامة
د. هاشم حسني ناصر ا,نك

وغري  حمدود  الال  والفضائي  العاملي  االنفتا}  يف  تتمثل  واقعة،  حقيقة  معرفة  من  البّد  املوضوع،  ضمن  خطوة  أي  قبل 
وأجوائه، هو  املنا�  ُيقال عن هذا  ما  وأقل  الفكرية اجلاذبة مع تهديدات خباثتها،  باملدمرات  واملل∆وم  املسيطر عليه، 

اال®دار بفكر الناس ونفسياتهم وتوجهاتهم وسلوكياتهم ..
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القلب من مستودع ومستوعب  يعنيه  ما  القلب، بكل  تدخل  اليت 
هة، لتجسيد  وخبصوصية مستوى التحسس واملشاعر املنبثقة واملوجِّ
حمتوى الفكر والسلوك، ومستوى سعة التفاعل بني الرمحة والعنف 
يف انسيابية املعلومة والرتبية والتعليم واحلياة.. والشق اآلخر هو ما 
والتأثري واآللية  والتأثر  يعنيه من االنطباع  اللُّب، بكل ما  يشتغل 
والتشويه  والتشويش  اإلرباك  يولِّده من مستوى  وما  املرتتبة عليه، 
الفهم  طبيعة  من  عنه  ينجم  وما  الفكرة،  أو  املعلومة  إليصال 
الذكية  واألفكار  اآلخر  استيعاب  ومنه  واالستيعاب،  واملرونة 
القسوة  من  تولد  ما  ملستوى  آخر  مغاير  واجتاه  واملثمرة..  املنتجة 
واالنشغال ، وما تصطنعه من تعاقب احلواجز املانعة أو احلائلة دون 
استيعاب لأفكار واملواقف والرأي اآلخر.. وهو عامل من عوامل 
استفحال  وتطوير  لتنمية  خصبة  وأرض  موبوءة  وبيئة  مناخ  تهيئة 
مرض أو فريوس تلوث الفكر وانتشاره، وتهديداته لسالمة العيش 
مع الذات ومع احمليط اخلارجي، وما يولده من صراعات وتضحيات 
وضحايا.. ومن املعاجلات املستوجبة، هي تنقية األجواء الفكرية 
لتحقيق  واملرئية  واملقروءة  املسموعة  واألشكال  االجتاهات  بكل 
عند  يعين  التجارب..  أهل  من  والرأي  الفكرة  استقبال  انسيابية 
االستعداد وتهيئة األدوات واآلليات املتكاملة، والدراسة والتحليل، 
يتم الفرز يف االختيار، مما ُيالئم أو يتوافق مع آراء أهل التجارب 
لدعم اخلطط واإلسرتاتيجيات املستدامة واملتواصلة باإلبداع، ومبا 
متليه من مواطن اجلودة الشاملة، وما يرتتب من دقة صنع واختاذ 
القرارات، وامتداداتها من أبسطها إىل أعقدها، ومن الروتيين وغري 
الروتيين، وفاعلياتها يف جماالت العمليات الذكية املنتجة، بكل 
مستوياتها وأشكاهلا، وكل ما يعقبها ويواصلها إىل أقوم السبل.. 
لبيان  والتوضيح  للنقاش  وقابل  مبّسط  بشكل  منه  نبدأ  ومما 

مستوى النقاوة والتلوث وجوانب متعددة ذات العالقة:

ورمبا يتحكم بشكل وبآخر:
-الزمان؛ بتوصيفه: )التشرحيي(، ووصفه: )الوظيفي(، ومواصفاته: 
املعلوماتي،  الزمان، والزمان  )الذات - الشخص(؛ مبا فيه حراك 
والزمان احلسي، والزمان التحسسي، والزمان البيولوجي، والزمان 
النفسي، والزمان السلوكي، والزمان التفاعلي، ويصب كل ذلك 

وغريه يف زمان العلم واملعرفة واحلكمة...
- ورمبا يتحكم املكان؛ بتوصيفه ووصفه ومواصفاته، باملكان 
النفسي،  واملكان  البيولوجي،  واملكان  والتحسسي،  احلسي 
واملكان السلوكي واملكان التفاعلي، ويصب كل ذلك وغريه يف 

مكان العلم واملعرفة واحلكمة...
باملوقف  ومواصفاته،  ووصفه  بتوصيفه  املوقف؛  يتحكم  ورمبا   -
احلسي والتحسسي، واملوقف البيولوجي، واملوقف النفسي، واملوقف 
السلوكي، واملوقف التفاعلي، ويصب كل ذلك وغريه يف موقف 

العلم واملعرفة واحلكمة... وهكذا.
    ومجيعه وما يكامله يتحدد بطبيعة وحمتوى البيئة احلاضنة وما 
يتالئم حبراكه،  وما  تطورها احلقيقي  حييطها، ومدى ومستوى 

من خالل نقاوة الفكر واستدامته واستدامة طاقته ...

ومتممات  واالعتقادي،  واحلراكي  والتصوري  والصوري  التحسسي 
ومرتتبات الرتبية والتعليم.. ومنه التشويه وتعدد وتنوُّع األساليب امُلِخّلة 
هلندسة  واملشوِّه  الـُمخل  والتوجه  املخلوقات،  عقول  لتوازن  دة  واملهدِّ
اخلارطة الفكرية وحراك وانسيابية عملياتها وآلياتها، ويف مقدمتها 
والصراع  اخلالف  دّوامة  لالحندار حنو  اإلنسان،  توجهات  ميثله  ما 
الفكري الذي خيوض سلبية ما مترُّ به خطوطه وتوجهاته ومشاربه 
توجهات فكر  وعرقلة  إىل احلد  يؤدي  ما  وهو  املختلفة..  وأنشطته 
استدامة  باجتاه  والتكامل  والبناء  واإلصالح  الصالح  حنو  اإلنسان 
احملاورة وتبادل اآلراء الفكرية املنتجة واملبدعة واملثمرة.. وكفكرة 
أولية لتعاظم خطورة تلوث الفكر؛ عندما يتم تشكيل بناء وتعاقب 
وبلورة العلم يف حقل معني من حقول التخصص، وما ينتج عنه من 
معارف وحكم وأمثال متداولة، وما يتبلور من مستوى قيم وأخالقيات 
وانطباعات ومفاهيم متداولة، وما يعرتي حتى بلورة العواطف والفنون 
واألذواق، وبلورة الذكاء العاطفي وعاطفية الذكاء، ومنها ما يتعلق 
بالتربيرات للخطأ والصواب والتصويب.. وعامل اللغة بكل اجتاهاتها 
وتوجهاتها ومكوناتها؛ كمحتوى ومعنى لكلمات ومجل، وقوميات 
ولغة  ولغة اجلسد،  واإلمياءات،  اإلشارات  لغة  ومذاهب، فضاًل عن 
ولغة  واملنطقية،  املناطقية  ولغة  األجيال،  ولغة  العمرية،  الفئات 
ومجيعها  األديان،  ولغة  واألمم،  والشعوب  القوميات  ولغة  العاطفة، 
وغريها، جتمعها منطقة لغة سالمة ونقاوة مصادر املعلومات والبيانات 

وما يكاملها..
وباملقابل نتائج كل ذلك وغريه، السمات العقالنية وسالمة الفكر 
احِلَكم واألمثال  واملعرفية واستدامتها، ومؤثرات  العلمية  واجلوانب 
مصادر  لنسمي  و)جمازًا(؛  والعمل..  والفعل  والسلوك  للنفس  املقوِّمه 
وحاضنات ومستقبل املعلومات واملفاهيم والفكر وما يبعثه من أشكال 
اجليين  املورث  مستقبل  متثل  خيالية،  منظورة  وغري  منظورة  وصور 
واحِلَكم،  واملعارف  والعلوم  للمعلومات  الوراثية  والبصمات  للفكر 
رأس  أن يكون  الثقافات واحلضارات..  وال ميكن  من  ينجم  وما 
املال املعريف، والقوة املعرفية الريادية، وباخلصوص الذكية منها، إاّل 
من خالل امتداد هذه املورثات والبصمات، خبصوصياتها وعمومياتها، 
وشفراتها أو مفاتيحها اليت حتمل ما يفتح آفاق النتاجات واملنتوجات 
املستدامة، وكيفية البناء اهلندسي، وهندسة وإعادة هندسة الفكر، 

وطبيعته ومقومات الفطرة: 
ال  َعَلْيَها  النَّاَس  َفَطَر  الَّيِت  اهلِل  ِفْطَرَة  َحِنيًفا  يِن  ِللدِّ َوْجَهَك  َفَأِقْم   (
َيْعَلُموَن  ال  النَّاِس  َأْكَثَر  َوَلِكنَّ  اْلَقيُِّم  يُن  الدِّ َذِلَك  اهلِل  ْلِق  خِلَ َتْبِديَل 
)30( سورة الروم.. ومن بني ما يشخص؛ )ِفْطَرَة اهلِل الَّيِت َفَطَر النَّاَس 
واألبعد  األعمق  والصورة  الدقة،  البالغة  واحلتمية  احلقيقة  َعَلْيَها(، 
واملستمرة.. مما حيقق  املستدامة  اإلسرتاتيجية  واألوضح من  واألدق 
توجه واضح الستقامة وانسيابية دورة هندسة الفكر وبلورته الدقيقة 
النقاوة، وما يتطلب من إعادة هندسته، وما يسبقه من اهلندسة الرتبوية 
لغة  وبناء  لتطلعات  مواكب  معلوماتي وفكري،  والتعليمية مبنطلق 
مفهومة ومقنعه، تسهم يف بناء ذكي لفكر األجيال املتعاقبة، ويظهر 
وقايته ومعاجلته ضمن جانب من قول اإلمام علي بن أبي طالب )عليه 

السالم(: 
اِلَيِة َما ُأْلِقَي ِفيَها ِمْن َشْيٍء  َقِبَلْتُه(  َدِث َكاأَلْرِض اخْلَ َا َقْلُب احْلَ )َوِإنَّ
وغريها،  الدراسة  هذه  يف  ُمرّكز  بشكل  مناقشته  سيتم  ما  وهو 
لكون احلد من التحديات واملخاطر، وجتاوز الضعف، عندما تسبق 
التحتية  الُبنى  متطلبات  وترصد  وذكي،  وخمطط  مدروس  بتفاعل 
املتمثلة باألدب املثمر قبل مرحلة؛ )َيْقُسَو َقْلُبَك، َوَيْشَتِغَل ُلبَُّك(، وهنا 
املكتسبة،  باملعلومة  التغيريي  وحراكها  الفطرة  مفصلية  تظهر 
املنتجة للفكر وسالمة طبيعته وميزاته.. وما أخطر تهديدات القسوة 

مستوى قوام املعلومة والفكــــــــرة = مستوى النقاوة وجتسيدهــــــــا
مستوى النقــــاوة وجتسيدهـــــــــــــا = مستوى الفهم والتفاعل املنتج

الزمان  بني  العالقة  مستوى   = املنتج  والتفاعل  الفهم  مستوى 
واملوقف

مستوى النقــاوة وقوتهـــــــــــــــــــــا = مستوى فرص دينامية املعلومة 
والفكرة
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جولة يف شارع الخورنق

النجف األشرف قبلة العارفني
)حديث عن املنصة اإللكرتونية( 

إعداد:
أرشد رؤوف قسام



وأآلثارية والثقافية هي بناية خان الشيالن و هي 
حافلة باحلوادث املهمة على طول الفرتة التارخيية 
بداية  يف  كانت  فهي  املدينة  بها  مرت  اليت 
األنكليز  اختذها  ثم  للمسافرين  خانا  إنشائها 
يف  قوتهم  إلدارة  مركزا  النجف  دخوهلم  عند 
املدينة وبعد ثورة النجف وثورة العشرين وعندما 
الثوار  جعل  بنفسها  نفسها  النجف  حكمت 

من الشوارع املهمة والرئيسية يف املدينة القدمية 
من  النجف أألشرف هو شارع اخلورنق... وهذه 
األهمية تأتي من حيث موقعه املتميز فهو يربط 
احلسن  بنات  بشارع  )امليدان(  املدينة  مركز 
املدينة  بشارع  وأيضا  القدمية(  املدينة  )حميط 
جامع  مقابل  ينتهي  الذي  امتداده  طريق  عن 
التارخيية  الشواخص  أهم  ومن  اجلوهرجي... 

الخورنق جولة يف شارع
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مت إعادة إعماره بعد عام 2003 حيث أحلقت له 
مساحات إضافية ليكون مزارا حبلة بهية وهو 
حيوي مسجدا تقام فية الصلوات اليومية إضافة 
الضريح  شباك  وجتديد  التوسعة  بعد  القرب  اىل 
ليليق باملكان وقدسيته ..... وكان هذا الشارع 
ومهنية  وحرفية  جتارية  حماال  حيوي  سابقا 
ومقاهي حتى أخذ يطغى عليه مسة الطب حيث 
وحمالت  والصيدليات  األطباء  عيادات  ازدادت 
ومعاجلني  مضمدين  من  الطبية  املهن  ذوي 
وجمربي الكسور وعيادات األشعة وغريها إىل 
تغريالطبيعة  يف  بنهجه  السابق  النظام  بدأ  أن 
من  القدمية  املدينة  لتفريغ  وتوزيعها  السكانية 
الدور  أغلب  باستمالك  فأخذ  احلضاري  إرثها 
والبنايات التجارية حبجة التوسيع والتطوير حتى 
أخذ مرة أخرى ببيعها بأسعار أعلى دون أن يوسع 
أو يطور شيئا .. كما أن المتداد شارع اخلورنق  
السكنية  الدور  وجود  بالرغم من  أيضا  أهمية 
ألغلب العوائل النجفية إال أنه كان حيوي على 
خريية  ودور  ومساجد  التجاريه  احملال  بعض 
الذي  املوظفني  نادي  مثل  املهمة  األبنية  وبعض 
وكذلك  املدينة  ملوظفي  ترفيهيا  مركزا  يعترب 
مركزا ثقافيا للقائهم وكان إىل جانبه مركز 
امتداد  من  اجلزء  هذا  وينتهي  واهلاتف  للربيد 
شارع اخلورنق بشارع املدينة حيث يقع يف جهته 
املقابلة جامع اجلوهرحي الشهري ... وهنا تنتهي 
جولتنا يف شارع اخلورنق والبد لنا أن نذكر أن 
معنى كلمة اخلورنق هي أن اخلورنق إسم قصر 
احلرية  مملكة  يف  العراق  يف  األكرب  للنعمان 
وكلمة خورنق هي مكان جلوس امللك لأكل 
الرائد باب  والشرب حسب ما ذكر يف املعجم 

خرنق . 

الشيالن معتقال لأسرى  النجف خان  أبناء  من 
توالت  وبعدها  اهلنود  من  ومرتزقتهم  األنكليز 
الفرتات  من  فرتة  أهمل يف  عليه حتى  االحداث 
قسم كبري  وأهمل  إىل حمالت جتارية  وحتول 
منه إىل أن مت تأهيله بعد سقوط النظام السابق 
العشرين  وثورة  األشرف  للنجف  متحفا  ليكون 
العمرانية  الشواخص  ومن   .. الشيالن  خان  يف 
سكن  مكان  وهي  اهلنود  خان  بناية  أألخرى 
)عليه  املؤمنني  أمري  زوار  من  للهنود  وضيافة 
ما  حيث  انقطاع  دون  العام  طول  على  السالم( 
أن تغادره وجبة من الزائرين حتى تنزل فيه وجبة 
يف  متناوب  خدمة  بطاقم  األحتفاظ  مع  أخرى 
وجوده يف اخلان ... وال خيفى أن اخلان يعترب  من 
األماكن القدمية وكذلك هو األخر مت إعادة 
بنائه وجتديده عدة مرات حتى وصل اىل شكله 
احلاضر ... ومن األبنية املهمة أيضا بناية ثانوية 
اخلورنق واليت تعترب قاعتها األشهر واألقدم فيها 
املاضي  القرن  لبداية عشرينات  ويعود تأسيسها 
من  مهمة  أحداثا  الثانوية  هذه  شهدت  وقد 
لكل  واملتحمس  الثوري  وشبابها  النجف  تاريخ 
تغري فكري وسياسي وعلى طول فرتة تارخيها 
العريق ولعل األشهر يف أحداثها ما جرى يف عام 
على  سقط  واحتجاجات  مظاهرات  من  1956م 
إثرها شهيدا أحد طلبتها وظلت تتواىل األحداث 
اليت  الثمانينات  فرتة  إىل  مستجد  جد  كلما 
املدينة  على  قبضته  املقبور  البعث  نظام  أطبق 
سرية  أنشطة  هناك  بقيت  ذلك  ومع  بكاملها 
جدا رغم بساطتها ..  وهناك بناية تقع يف نهاينته 
األوىل وهي بناية أو مرقد بنات احلسن وهكذا 
أن  منذ  عامر  مزار  وهو  بعيد  زمن  منذ  يعرف 
أن  اىل  القرب  على  حتوي  بسيطة  حجرة  كان 

الش��واخص  أه�����م  م��ن 
التارخيي��ة وألثاري��������ة 
والثقافي��ة ه��ي بناي��ة خان 
حافل��ة  ه��ي  و  الش��يالن 
باحل��وادث املهمة على طول 
الف��رة التارخيي��ة اليت مرت 

به��ا املدينة
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وعالـمه، للوصول إىل اهلداية والكمال وكذلك يف كيفية التعامل 
مع الناس بصورة صحيحة يف بيئتهم وجمتمعهم..... لقد بعث اهلل 
الرسول )صلى اهلل عليه وآله( حامال الرسالة اإلسالمية، واآلمانة 
الكربى، إلنقاد البشرية من حرية اجلهالة والظاللة، وقد اصطفاه 
اهلل تعاىل نبّيًا ورسواًل وهاديًا للبشرية مجعاء وكان كذلك نعم 
كل  بهداه  يستنري  وهاجا  سراجا  أمينا  صادقا  والرسول  النيب 
رجب حتي مجوع  من  والعشرين  السابع  ويوم  ليلة  ففي  البشر... 
)عليه  املؤمنني  أمري  مرقد  عند  بالعبادة  الذكرى  هذه  املؤمنني 
أهل  شيعة  عليها  يواضب  اليت  املهمة  الزيارات  من  فهي  السالم( 
يذكر  وكما  القدم  منذ  األشرف  النجف  يف  وحضورهم  البيت 
وقد  الّسنة  أهل  علماء  من  هو  الذي  بطوطة  بن  اهلل حمّمد  عبد 
أمري  ملوالنا  الّطاهر  املرقد  بذكر  أتى  قد  قرون  سّتة  قبل  عاش 
املؤمنني )عليه السالم( يف رحلته املعروفة بامسه )رحلة ابن بُطوطة( 
مّكة  من  عودته  األشرف يف  الّنجف  مدينة  دخوله  عندما ذكر 
امُلعّظمة، فقال:-)) وأهل هذه املدينة ُكّلهم رافضّية وهذه الّروضة 
ظهرت هلا كرامات، منها اّن يف ليلة الّسابع والعشرين من رجب 
وتسّمى عندهم ليلة احمليا يؤتى اىل تلك الّروضة من كّل مكان 
فيجتمع  والّروم،  فارس  وبالد  وخراسان  العراق  من  املرضى،  من 
منهم الّثالثون واالربعون وحنو ذلك، فإذا كان بعد العشاء اآلخرة 
بني  ما  وهم  قيامهم  ينتظرون  والّناس  املقّدس  الّضريح  يف  جعلوا 
مصّل وذاكر وتال ومشاهد الّروضة، فاذا مضى من الّليل نصفه 
أو ثلثاه أو حنو ذلك قام اجلميع أصّحاء من غري سوء(( .. هكذا 
هي كرامة مرقد أمري املؤمنني عليه السالم يف ليلة املبعث النبوي 
من  خمصوصة  أعماال  وليلته  املبعث  ليوم  وأن  ويومه...  الشريف 
صلوات ودعاء ومناجاة وكلها مذكورة يف الكتب املعتربة ولعل 
السابع  يوم  هو صيام  النجف  أهل  أغلب  عليه  يواضب  عمل  أهم 
العلي  والعشرين من رجب لتأكيد استحبابه... وختاما ندعو اهلل 
القدير أن يرفع هذه اجلائحة والوباء وكل مرض وبالء عن مدينتنا 

وبالدنا وسائر بالد املسلمني والبشرية عامة إنه مسيع جميب.

شبكة  على  اإللكرتونية  املنصة  برابط  صديقي  أخربني 
اإلنرتنت للمشاركة يف ندوة حوارية عن ذكرى املبعث النبوي 
صديقي  فأخذ  رابط  طريق  عن  احللقة  دخلنا  الشريف.... 
األشرف  النجف  بأننا يف  األحبة  أيها  تعلمون   - قائال:  يتحدث 
نتنفس الثقافة واألدب عن طريق رئتها الطبيعية وهي اجملالس 
األدبية وهكذا هي النجف دوما ومنذ أن دبت فيها احلياة فهي 
ختتلق الفرص لتتحدث األدب والثقافة حبوار ممتع... لقد أملت 
الظروف علينا رغبتها فها هي تداعيات اجلائحة تلزمنا التباعد 
نتواصل عن طريق  للقاء واحلوار فها حنن  إذن البد من سبيل 
التواصل اإللكرتوني ومازال متاحا فإذن علينا أن نتواصل به... 
أيها األحبة حديثنا اليوم عن ذكرى املبعث النبوي الشريف يف 
النجف األشرف وكما تعلمون يف كل عام تتوجه صوب جنف 
علي بن أبي طالب )عليه السالم( ماليني النفوس التواقة ألنسامه 
العطرة لتتزود إميانيا من الدعاء والزيارة عند ضرحيه الطاهر 
املبعث  ذكرى  تـمرُّ  رجب  شهر  من  والعشرين  السابع  ففي   ...
النبوي الشريف، وهو يعد من األيام العظيمة والشريفة جدًا وهو 
عيد من األعياد العظيمة؛ ففيه كانت بعثة الّنيب حممد)صلى 

اهلل عليه وآله( وهبوط جربئيل عليه بالّرسالة والنبوة..
سنة  املقدسة  بالرسالة  وآله(  عليه  اهلل  مبعثه)صلى  كان  لقد 
13 قبل اهلجرة من مكة، وبعد عام الفيل بأربعني سنة حيث 
أوحى اهلل تعاىل إليه وأبلغه عن طريق جربئيل)عليه السالم( بأّنه 
نيب هذه البشرية وخامت األنبياء.. لقد كان نزول الوحي وبعثة 
النيب)صلى اهلل عليه وآله( أمرًا صعب القبول واالستيعاب وكان 
أبناء  و  التفسري عند قريش  وعقائدية صعبة  مشكلة فكرّية 
اجلزيرة إال من شرح اهلل قلوبهم لإلميان من الذين آمنوا بالرسالة 
بالقدرة واحلكمة  أنفسهم  بقرارة  يعتقدون  بها النهم  وصدقوا 
نري اجلهل  من  اإلنسان  إنقاذ  تريد حتما  اليت  الربانية  واإلرادة 
والضالل واالحنراف؛ ألّن اهلل تعاىل خلق اإلنسان للعلم والعمل 
بالعقل واملنطق السليم ليستكشف نفسه، وليعرف رّبه وخالقه 

)حديث عن املنصة اإللكرتونية( 
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باألسس  االحتفاظ  مع  للتطور  تسعى  احلضارة  فمدينة 
التارخيية للعقيدة احلقة الصحيحة فال تفريط باحلقوق 
وال تهاون يف الواجبات والناس سواسية فال تفضيل إال 
بالعلم والكرامة والتقوى.. املدينة اليت تستوعب اجلميع 
الصحيح...  إال  عندها  يصح  وال  اجلميع  من  وتسمع 
يرغب اجلميع يف الوصول هلا فطالب علم.. وطالب حق.. 
وطالب حاجة... وراغب يف أن يكون مثواه األخري قرب 

حامي اجلوار اإلمام علي)عليه السالم(... 
يدور  ما  تتابع  األزمان  مر  وعلى  ورموزها  النجف  هذه 
حوهلا من علوم وابتكارات وأحداث فهي حتب احلوار 
السليم البناء واهلادف لسعادة اإلنسان ورضا اهلل املنان 
وتفتح األبواب للجميع امتثاال لقوله تعاىل: َ)َأيَُّها النَّاُس 
ِإنَّا َخَلْقَناُكم مِّن َذَكٍر َوُأنَثى َوَجَعْلَناُكْم ُشُعوًبا َوَقَباِئَل 
َعِليٌم  ِإنَّ اهللََّ  َأْتَقاُكْم  ِعنَد اهللَِّ  َأْكَرَمُكْم  ِإنَّ  ِلَتَعاَرُفوا 
انسانية  مهارة  هو  فاحلوار  )احلجرات/13(..  َخِبرٌي 
اجتماعية قيمية وهي من عمل وتكليف األنبياء والعلماء 

واملفكرين واملربني واآلباء. 
فتحية للنجف وكل رموزها وهي حتاور وحتتضن كل 

من يتطلع للعلم واملعرفة والدراية للوصول للحقيقة....

التبجيل  عناويــــــــــــن  محلت  اليت  املدن  هي  كثرية 
راية  محلت  اليت  املدن  هي  وكثرية  والقداسة... 
العلم واملعرفة.... إال أن مدينة هلا من الرموز ما  يثري 
النفوس وهلا من العلوم ما ميأ اآلفاق دروس، تستحق 
ومشوخ  بتواضع  مشوسا....  كله  للعامل  تكون  أن 
فهي وحروفها الذهبية اليت اشتقت منها القباب اليت 
الوانها   املدينة(  )أي  وهي  وبهاء   علوا  السماء  تعانق 
متناسقة من احلب واخلري والعلم والتاريخ واحلضارة 
إنها  الكرام  أيها  )النجــف(  أنها  وبفخر  والشرف 
مدينة حاضرة الثقافة عربيا وإسالميا وعامليا .. ففيها 
جمالس وحلقات عطرت األجواء بشذى ازاهري املعارف 
واألخالق حيث فيها كل الكلمات تتماوج كمنحنيات 
يف فضاءات واسعة لسماء املعرفة واإلبداع.. يف مدينة 
أمري الفصاحة والبالغة حركة علمية دؤوبة وأخرى 
ثقافية ال تتوقف وأخرى اجتماعية ال تكل وال تهدأ 
فتواصل وإصالح ونشر احملبة وحركة أخرى سياسية 
حب  ودثارها  وشعارها  وكرامته  اإلنسان  همها 
إنسانية  معرفية  بالنتيجة حمطات  وكلها  األوطان.. 
هلا وفيها للعلم واألدب استمرارية تنشد للعامل أمجع 
والكراهية...  احلروب  عن  بعيدا  وسلمية  استقرارا 

النجف األشرف قبلة العارفني



إّن للوالدين دورًا هامًا وبارزًا يف حياة االنسان، 
فلوال هما ملا كان وجوده الطبيعي الدنيوي، ومن 
حكمة اهلل ولطفه الرمحاني أن جعل يف فطرة 
انسان  كّل  غريزة  يف  بل  وغريزتهما  الوالدين 
واالجنذاب  املتمّيز  واحلنان  املتدفقة  العاطفة 

اخلاص حنو أبنائهم،.
الوالدين  بني  متبادلة  والبنوّية  األبوية  والعاطفة 
وأوالدهم، إاّل اّنها يف ااُلّمهات واآلباء أعظم منها 
لدى األبناء، وبهذا أوصى اهلل االنسان بوالديه يف 
عالقته  حدود  وبنّي  واالشارات،  الوصايا  أكثر 
بهما إحياء وبعد املمات، ومل يوص اآلباء باألبناء 
اإْلِنَساَن  ْيَنا  )َوَوصَّ تعاىل:  قال  املستوى،  بنفس 
ِبَواِلَدْيِه ُحْسًنا َوِإن َجاَهَداَك ِلُتْشِرَك ِبي َما َلْيَس 
َلَك ِبِه ِعْلٌم َفاَل ُتِطْعُهَما ِإَليَّ َمْرِجُعُكْم َفُأَنبُِّئُكم 

مِبَا ُكنُتْم َتْعَمُلوَن -العنكبوت/8-(

توصية اإلنسان بوالديه

وهو  الكلوروفيل  ناجم عن  لأوراق  األخضر  اللون  إن 
ثلثا  وينجم  ورقة  كل  يف  يوجد  كامل  غذاء  مصنع 
لون الورق عن الكلوروفيل ومع أن هناك الوانًا أخرى 
من  الكثري  وجود  نتيجة  رؤيتها  نستطيع  ال  الورقة  يف 
وهذه  )اليصفوري(  تدعى  مادة  هناك  الكلوروفيل، 
واهليدروجني  )الفحم(  الكربون  من  تتكون  املادة 
من   %23 حوالي  وتكون  صفراء  وهي  واألوكسجني 

اصباغ الورقة .
أما الكاروتني وهي املادة اليت تعطي للجذر لونه فهي 

موجودة يف الورقة وتشكل حوالي 10% من الصبغة .
خالل الصيف ال نرى أيا من هذه األصباغ األخرى فال 
فإن  اجلو  يربد  وحني  األخضر  الكلوروفيل  سوى  نرى 
الغذاء املخزون يف الورقة يبدأ يف التدفق اىل األغصان 

واجلذع وألنه ال يتم انتاج املزيد من الغذاء يف فصل الشتاء فإن 
مصنع الغذاء الكلوروفيلي يغلق ابوابه ويتحلل الكلوروفيل 
وحني خيتفي الكلورفيل تصبح األصباغ األخرى اليت كانت 
موجودة طوال الوقت واضحة للعني فتأخذ األوراق كل تلك 

األلوان 

ملاذا تختلف الوان 
األوراق يف الخريف؟
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1- إفعل ما تراه ضروريا لضمان فهم ما تقرأ 
أو ما تدرس. ادرس احملتوى يوما بيوم.

يقظا  تدرس: كن  االستمتاع مبا  حاول   -2
قراءات  من  باملادة  عالقة  له  تكون  قد  ملا 

ومشاهدات خارج سور املدرسة 
3- ضع هدفًا قصري املدى وأنت تؤدي واجباتك 
إجنازها  تريد  اليت  أهدافك  حدد  القرائية: 
لتحقيقها  املخصص  الوقت  مع  يتناسب  مبا 
فإن كان الوقت قصريًا جدًا شعرت بالفشل 

وإن كان الوقت طويال جدا شرد ذهنك.
4- افعل كل ما بوسعك الستمرار الرتكيز 
يف أثناء املذاكرة: خذ مدة من الراحة ترتاوح 
ما بني 5-10 دقائق بعد كل 45-50دقيقة 

من الدراسة  
إىل  اجليدة  الدراسة  نظام  جرب حتويل   -5
عادات ثابتة: ادرس وفق جدول أو نظام معني 
عادات  تكوين  على  سيساعدك  ذلك  ألن 

دراسية نافعة.  
نتاج  على  احلصول  من  التأكد  حاول   -6

مذكراتك املثمرة: وجه بعض اهتمامك لتحديد ما ميكن عمله للحصول 
على درجات جيدة تتناسب مع جهودك.  

)البسملة(  أي  املباركة  اآلية  هلذه  األمسى  اهلدف 
ويف كل األحوال هو أن تظل تردد وتلهج بها ألسن 
املؤمنني ويلزم عدم إهماهلا والغفلة عنها يف أي حاٍل 
حال  يف  ونذر  حماذير  من  ذلك  يف  ملا  األحوال،  من 

تركها.
ورد يف آللئ األخبار حديث عن اإلمام 
تأكيد  يف  السالم(  )عليه  العسكري 
اهلل  )سالم  يقول  حيث  احلقيقة  هذه 
يف  شيعتنا  بعض  ترك  ولرمبا  عليه(: 
افتتاح أمره )بسم اهلل الرمحن الرحيم( 
فيمتحنه اهلل مبكروه لينبه على شكر 
اهلل والثناء عليه، فالغاية من البالء هنا 

هي التأدب...
وأما اآلخرون، فال شغل وال شأن هلم 
مبا قالوه، أومل يقولوه لكنَّ حميب أهل 
البيت )عليهم السالم( ومواليهم فاألمر 
سبحانه  فأنه  خيتلف،  هلم  بالنسبة 

حُيّبهم أكثر فقد جعل عقوبتهم على معاصيهم أو تقصريهم يف 
العمل والسلوك يف الدنيا بالبالء كي ينتبهوا إىل أنفسهم ويؤدبوها 
بآداب اهلل، ومن ذلك أن ال يغيب عن ألسنتهم ذكر اهلل واللهج 
بامسه الكريم والصفات اليت أحب أن يذكر بها عند الشروع 
يف كل أمر يقدمون عليه ولكي يكون ذلك عادتهم ما عاشوا 

يف هذه الدنيا.
املصدر / حقائق من القرآن / ص13

يجب ذكر البسملة يف كل 
حال من األحوال

كيف تطور مقدرتك 
على الرتكيز
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فائق الشمري

املشّبه به هو أحد عناصر التشبيه األربعة )املشّبه، واملشّبه به، وأداة التشبيه، 
ووجه الشبه(، وللقيود يف املشّبه به أهمية كبرية يف التشبيه، قال الدكتور 
حممد أبو موسى: ))من عادة القرآن يف رسم صورة التشبيه أن يذكر فيها 
املطلوب،  الغرض  تعبريا دقيقا عن  القيود وأحوال الصياغة ما جيعلها معربة 
وللزخمشري وقفات يف هذا  التشبيه،  القيود واألحوال شأن يف صورة  وهلذه 
اجملال يدرك فيها أسرار هذه القيود ومعانيها األدبية الدقيقة(( إذا كان من 
عادة القرآن الكريم ذكر القيود اليت تعرب تعبريا دقيقا عن الغرض، فإن ذلك 
من عادة نهج البالغة إىل حد كبري أيضا: يقول موىل املوحدين )عليه السالم(: 

َها((. ْلَمِة، َيْسَتِضيُء ِبِه َمْن َوجَلَ َراِج يِف الظُّ َا َمَثلي َبْيَنُكْم َمَثُل السِّ ))ِإنَّ
َها(، إذ ميثل هذا  فالقيد هنا يف هذين املثلني هو عبارة: )َيْسَتِضيُء ِبِه َمْن َوجَلَ
القيد أهمية يف املعنى املستفاد يف حتديد وجه االستفادة منه »عليه السالم«، 
وانه كالنور الذي يستضيء به السائر يف الظلمة، فيستطيع الوصول إىل نهاية 
الطريق دون عناء ويبتغي بذلك فضل اهلل ويصل جنته، وهذا املعنى يفسره القيد 
املالزم للتشبيه الذي أورده »سالم اهلل عليه« إذ شبه نفسه بالسراج، بل وصرح 
ألنه  َتْفِقُدوني((..  َأْن  َقْبَل  َسُلوني  النَّاُس،  ))َأيَُّها  بقوله:  موضع  من  أكثر  يف 
كما يقول »سالم اهلل عليه« عن نفسه: ))َوِإنِّي مَلِْن َقْوم اَل َتأُخُذُهْم يِف اهلِل َلْوَمُة 
اُر اللَّْيِل، َوَمَناُر  يِقنَي، َوَكاَلُمُهْم َكاَلُم ااْلْبَراِر، ُعمَّ دِّ اَلِئم، ِسَيماُهْم ِسيما الصِّ
ُيوَن ُسَنَن اهلِل وُسَنَن َرُسوِلِه، اَل َيْسَتْكرِبُوَن  ْبِل اْلُقْرآِن، حُيْ ُكوَن حِبَ النََّهاِر، ُمَتَمسِّ
َناِن، َوَأْجَساُدُهْم يف اْلَعَمِل((.. وال  َواَلَيْعُلوَن، َواَلَيُغلُّون َواَل ُيْفِسُدوَن، ُقُلوُبُهْم يِف اجْلِ
غرابة عن كل هذا فهو تلميذ مدرسة النبوة، حيث كان يتبعه أتباع الفصيل 
ِه،  إثر أمه فيقول »سالم اهلل عليه«: )) َوَلَقْد ُكْنُت َأتَِّبُعُه اتَِّباَع اْلَفِصيِل َأَثَر ُأمِّ

َيْرَفُع لي يِف ُكلِّ َيْوم َعَلمًا ِمْن أْخالِقِه، َوَيْأُمُرني ِباالْقِتَداِء ِبِه((.

بالغة من نهج البالغة
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