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أسئلة تطرُق أمساعنا يف كل يوم تبحث عن أجوبة شافية و وافية، وال ميكن أن تطرح هكذا أسئلة 
الذي يقضي حوائج  يتوّسل احملتاجون؟ من  الفقراء؟ مبن  أين يذهب  من دون حاجة إىل من جييب، 
الناس؟ من لديه القدرة احلقيقية يف قضاء كّل ما حيتاجه اإلنسان يف هذه احلياة الدنيا؟ ملاذا اليوم 
نعيش حالة من التيه والالهدف ما األسباب اليت أّدت لوصولنا إىل هذه النتيجة واليت أقلُّ ما يقال 
فيها أّنها مّرة؟ وهذه األسئلة رمبا هي نزٌر يسري من أسئلة تراود اجلميع، وليس املقصود من الفقري هو 
الفقري الشرعي أو املسكني الشرعي بل كّلنا فقراء إىل اهلل مبا فيهم األغنياء واألثرياء و أصحاب 
املناصب واجلاه وأصحاب السلطة، أعتقُد من يريد أن جيد اجلواب الشايف والكايف على كلِّ هذه 
األسئلة فليذهب إىل باٍب ما طرقها طارق وعاد خال الوفاض بل يعود بكل ما تتمناه نفسه، إّنها و 
من دون أدنى شك باب شهر رمضان فمن دخل إىل أعماق هذا الشهر من خالل الباب اليت أمرنا اهلل 
أن ندخل منها سيجد ماال عني رأت وال أذٌن مسعت و ال خطر على بال بشر، ففيه موائد الرمحن قد 
ُبسطت وُغّلت أيدي الشياطني وأنزل اهلل رمحته الرمحنية والرحيمية ودعا القاصي والداني للجلوس 
على هذه املوائد واليت تلّونت وتنّوعت األطعمة الروحية والربانية فيها واليت تغنيك عن كّل احللول 
البشرية، وفيه ليلة القدر العظيمة وما أدراك ماهي واليت هي خرٌي من ألف شهر تنزل املالئكة والروح 
فيها بإذن ربهم من كل أمر سالٌم هي حّتى مطلع الفجر، قائل هذه الكلمات ربُّ العزة واجلالل فهل 
وقفنا على معاني هذه الكالمات الرّبانية وهل أجدنا فهمها كما هو مطلوب أم نقرأ هذه الكلمات 
فقط ألجل الربكة؟! فهذه الليلة كّل ساعة منها تعدل عند اهلل الف ساعة فماذا فعلنا وماذا قدمنا 
هل أعطينا للدنيا ظهورنا لنستقبل هذه الليلة ونتقّرب إىل الباري عزوجل بدعائنا وتوسلنا وختضعنا 
واعرتافنا بذنوبنا اليت ال يعلمها إال اهلل؟ فالفقري احلقيقي من خسَر هذه الليلة ومل حيسن التعامل معها 
أو خسر ليلة واحدة من ليالي شهر رمضان مل يقرتب فيها من اهلل ومل يطلب منه ما متنى، ولكن من 
مل يستطع أن يناجي رّبه يف هذه الليالي هل معنى ذلك أن يستسلم لليأس والقنوط، بالتأكيد ال وألف 
ال؛ ألّن هذه األبواب ما زالت مفّتحة ملن يريد املزيد من الرمحة والغفران والرزق الكبري، أّما يف شهر 
رمضان الفرصة أكرب، لذلك وحنن نعيش يف عصٍر تكالبت علينا قوى الظالم لتنهش بأرواحنا قبل 
أجسادنا وخترجنا من رمحة اهلل الواسعة؛ ألّنهم يرون أّن عالقتنا باهلل تعاىل كّلما تعاظمت وكربت، 
صغروا أمامها، فمن يريد اهلل أن يهديه اهلل إىل خري الدنيا واآلخرة عليه أن يعود إىل الطريق الذي أمرنا 
اهلل بالسري فيه وهو القرآن وأهل البيت عليهم السالم وهو القائل: )قل ال اسألكم عليه أجرًا إال املودة 
يف القربى( فكيف هو سلوكنا مع قربى رسول اهلل)صلى اهلل عليه وآله( هل كما أمرنا اهلل به فإن 

كان خيتلف، علينا أن ننتبه ونعود قبل فوات األوان... 

يا شهر اهلل

هيأة التحرير



الدستور العلوي
للمدراء والمسؤولين 

في دوائر الدولة
22 مادة

1- �شِعر قلب� الر�ة ملن صرت مسؤوال عليهم� وال�ف بهم وار�ُهم فهم من �ما�ات ا� 
لدي��

2- �ع�هم من عفِو� وصفح� مث� ما حت� �ن يع�ي� ا� من عفوه وصفحه� ف�ن �ن� 
فوقهم فا� فوق��

3- ال يكو�ن� ا�سن واملسيء عند� سواء� ف�ن� � �ل� تزهيدا� أله� اإل�سان � اإل�سان� 
وتدريبا أله� اإلساءة عل� اإلساءة�

ا ��� ل� �  ٤- استعم� الرفق واإل�سان �ليهم مهما �ا�� ا�تماءاتهم� ف�ن النا� صنفان �م�
الدين� �و ��ري� ل� � ا�لق�



٥- ا�ِصف النا� من �فس� ومن املقرب� �لي�� ف��� �ن � تفع� تكن ظاملا� ومن ظلم 
عباد ا� �ان ا� خصمه�

� ف��ه يغش� و�ن تشب�ه بالناصح�� ٦- ال تعجلن �� تصديق وا��
٧- ال تفر�ن بعقوبة �صدرتها� ف��ا استحقها ��دهم فلتكن عل� قدر ا�ناية� ور��  ���� 

مقدار عقوبته �عالمه بذ�به�
٨- ال تندمن عل� عفو� �هديته� و�ن �ا�� الندامة عل� العفو �ف�� و�يسر من الندامة عل� 

العقوبة�
٩- اجع� لذو� الاجات من� قسما تفر� �م فيه شخص�� و�لس �م �لسا عاما 
فتتوا�� فيه � الذ� خلق� بعيدا� عن موظفي� ��ت� يكلم� متكلمهم �ري م�دد وال 

خائف�
1٠- اعلم �ن ��ثر �اجات النا� �لي� �ا ال مؤو�ة فيه علي�� فغالبها ��د �مرين: شكاة 

م�لمة� �و �ل� ��صا� � معاملة�
11- اقِ� ما �كن� منها يوم ورودها علي� و�ن استقلها مساعدو��

� ف�ن لك� يوم ما فيه� 12- ال تؤخرن� عم� اليوم لغد�
13- ال ت�ولن ا�تجاب� عن مر�وسي�� أل�ه يق�� علم� ب�مورهم�

اإل�سان�  يب��  املن�  ف�ن  فتخلف�  تعدهم  �و  ب��سا���  مر�وسي�  عل�  واملن�  �يا�   -1٤
وا�لف يوج� املق� عن ا� والنا��

1٥- اجع� لك� وا�د منهم عمال ت�خذه به� ف��ه �جدر �ال يت�ك� بع�هم عل� بع� � ق�اء 
ما �ردته منهم�

1٦- �يا� والعجلة باألمور قب� �وا�ها� �و التهاون فيها عند �مكا�ها� ف�� �� �مر� مو�عه� 
و�وقعه موقعه�

ر العقوبة �ت� يسكن ��ب� فتمل� االختيار� م وال ت�مر �� الغ��� و�خ� 1٧- ال تصم�
1٨- �ف�� �لة� حتمل� �� الرئاسة �سعة الصدر��

1٩- ليكن �قر� مستشاري� �قو�م �ر� الق ل�� وَمن ال يوافق� فيما يصدر من� �ا 
�ره ا� ألوليائه� 

2٠- اعلم �ن� �ف�� من شاورت هو صا�� التجار��
21- شر� املسؤول� من �افه ال��ء� 

�ن   �� واألما�ة�  الكفاءة  وسا�ة  �ال  وسا�ة  للوظيفة  املتقدم�  استعمال   � تقبلن  ال   -22
الوظيفة � ا�تم� �ما�ة � � عنق��

املؤمن�  �مري  بعثه  الذ�  العهد  من  بتصر�  �خذت  الدستور  هذا   � املذ�ورة  النصو�   �
ه عل� مصر� و�ريه من الكالم الوارد  )عليه السالم( �� مال� األش� ر�وان ا� عليه �� وال�

عن �ه� البي� )عليهم السالم(�
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استشهاد أمري املؤمنني )عليه السالم( عرب الطريق احلولي.
وحتدث رئيس قسم مدن الزائرين، حممد إبراهيم املوسوي حول 
املناسبة  قائال: استعدت مدينة اإلمام  املبذولة يف هذه  اجلهود 
الرضا )عليه السالم( وبشكل مبكر الستقبال آالف الزائرين 
ذكرى  إلحياء  واجلنوبية  الوسطى  احملافظات  من  الوافدين 
أيام،  ثالثة  مدى  وعلى  السالم(  )عليه  املؤمنني  أمري  استشهاد 
كما مت تهيئة )٨( قاعات إليواء الزائرين تتسع الواحدة منها حنو 
)٢000( زائر، مع تهيئة أكثر من )٢00( وحدة صحية وأماكن 
للوضوء من ضمنها الوحدات الصحية املتنقلة، فضال عن توفري 

آالف الوجبات الغذائية للفطور والسحور.
وأكمل : مت استنفار املئات من كوادرنا العاملة يف املدينة اخلدمية 
يساندهم املئات من املتطوعني الذين يتم توفريهم عن طريق شعبة 
املتطوعني يف العتبة املقدسة لتقديم اخلدمات للزائرين الكرام، 
املهنية  السالمة  قسم  قبل  من  الطارئ  اإلسعاف  وتوفريعجالت 
للزائرين،  والطبية  العالجية  اخلدمات  لتقديم  والبيئة  والصحة 
الساند  الدعم  لتقديم  املدني  الدفاع  ومرابطة عدد من عجالت 

حتسبًا ألي طارئ«.
الزائرين إلحياء ذكرى شهادة  توافد  األشرف  النجف  وشهدت 

أمري املؤمنني)عليه السالم( وليالي القدر املباركة.

استنفرت الكوادر اخلدمية والطبية واألمنية العاملة يف مدينة اإلمام 
الرضا )عليه السالم( التابعة للعتبة العلوية املقدسة جهود منتسبيها 
ذكرى  إلحياء  الوافدين  الزائرين  من  اآلالف  عشرات  خلدمة 

تعد شعبة املكتبة الرقمية التابعة جملمع الروضة احليدرية الفكري والثقايف من 
املشاريع الثقافية الرائدة اليت تهتم خبدمة الباحثني وطلبة احلوزة العلمية بالوسائل 

التقنية اجملانية ملختلف املصادر العلمية والدينية والثقافية .
وعن طبيعة عمل الكوادر التخصصية العاملة يف هذا املفصل، قال مسؤول املكتبة 
الرقمية سامر حممد رشاد: انطلقت املكتبة الرقمية عام )٢005م( ملواكبة التطور 
الرقمي احلاصل يف العامل، وقد بدأنا بعدد قليل من احلواسيب سرعان ما تطورت 
سنة بعد أخرى من خالل دعمها بربامج تقنية حديثة واآلن نعمل على استخدام 
النظام الوهمي بديال لألقراص، اليوم لدينا 5 آالف قرص مدمج لعشرات األلوف 
من الكتب مبختلف االختصاصات، كما مت االهتمام بالرسائل اجلامعية، وقد 
وصلت ٢4 ألف رسالة جامعية من خالل قرص مدمج مت استحصاله من خمتلف 

اجلامعات وملختلف االختصاصات .
وحول اهليكلية العامة للشعبة أضاف قائاًل : مت تأسيس عدد من الوحدات منها 
وحدة القاعة، ووحدة األقراص، ووحدة فهرسة الرسائل اجلامعية، ووحدة الربجمة، 
ووحدة املوقع الرقمي، حيث أن العمل يف املكتبة الرقمية، قائم على ختزين واسع، 
وهو يف حالة تطور يف جمال اخلزن وزيادة السعة من خالل األجهزة التقنية الرقمية 

العالية الدقة يف هذا اجملال«.
وتقدم املكتبة خدماتها اجملانية يف رحاب مرقد أمري املؤمنني )عليه السالم(، اىل 
الباحثني واألكادمييني من طلبة الدراسات العليا وطلبة احلوزة العلمية، وفضال 
عن توفر مكتبة رقمية خاصة للنساء تقدم خدماتها للباحثات وطالبات الدراسات 

العليا .

الكهربائية  التأسيسات  شعبة  كوادر  نفذت 
العلوية  العتبة  يف  الكهرباء  قسم  إىل  التابعة 
املقدسة أعماال متنوعة يف املشاريع اليت تنفذها 

العتبة املقدسة خلدمة الزائرين.
قيصر  املهندس  الشعبة  مســـــــــــــــؤول  وكشف 
احلسين، حول آخر املهام املنجزة قائال:  أجنزت 
أعمال  الكهربائية  التأسيسات  شعبة  كوادر 
للضغط   - الكهربائية  الطاقة  لنقل  قابلو  مد 
العالي بقدرة  )KV )150*3  ليغذي مشروع 
بالقرب  احلولي  منطقه  )3( يف   رقم  صحيات 
وكذلك  )650م(  حنو  الزائرين(  )مدن  من 
الطاقة  حمولة  ونصب  الوسطي  الربط  أعمال 
الكهربائية وكذلك عمل الربط الداخلي هلما.

ومن شأن هذا العمل أن يسهم يف تعزيز وتغذية 
إنارة  على  ستعمـــــل  اليت  الكهربائية  الطاقة 
احلولي  منطقة  يف  الصحيات  جممع  وتشغيل 
واملرافق التابعة له بعد أن شارف على االنتهاء 

واالفتتاح قريبا.

مدينة اإلمام الرضا)عليه السالم( تستنفر 
جهودها الستقبال الزائرين بذكرى شهادة أمري 

املؤمنني )عليه السالم(

املكتبة الرقمية : خمسة آالف قرص مدمج و24 ألف 
رسالة جامعية يف خدمة الباحثني

قسم الكهرباء ينجز أعمال التأسيسات 
لعدد من املشاريع الخدمية
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رفدت شعبة املتطوعني يف العتبة العلوية املقدسة األقسام ذات 
العالقة يف تقديم اخلدمات للزائرين بأكثر من )750( متطوعا 
القدر  ليلة  يف  الزائرين  حركة  وانسيابية  اخلدمات  لتقديم 

وذكرى استشهاد أمري املؤمنني )عليه السالم( .
عمل  آلية  حول  الزوركاني،  أمحد  الشعبة  مسؤول  وحتدث 
املتطوعني قائال : مت رفد أقسام املضيف، والشؤون اخلدمية، 
وبقية   ، النسوية  واخلدمات  الزائرين،  ومدن  النظام،  وحفظ 
من  بأكثر  وغريها  التائهني  إرشاد  كشعبة  األخرى  الشعب 
)750( متطوعا من كال اجلنسني من خمتلف احملافظات لتقديم 
اخلدمات وتوفري انسيابية حلركة الزائرين من خالل وقوفهم 
مع إخوتهم من املنتسبني حيث يستمر عملهم حتى نهاية زيارة 
استشهاد أمري املؤمنني)عليه السالم( نهار احلادي والعشرين من 

الشهر الفضيل .
هذا وتشهد مدينة النجف األشرف توافدا كبريا من الزائرين 
زيارة  مراسم  وأداء  القدر  ليلة  إلحياء  احملافظات  خمتلف  من 

مرقد أمري املؤمنني)صلوات اهلل عليه( يف ذكرى استشهاده .

الكريم  القرآن  مبركز  متمثلًة  املقدسة  العلوية  للعتبة  العامة  األمانة  أطلقت 
القرآن  لتالوة  الثالثة  الوطنية  القرآنية  املسابقة  املقدسة  العلوية  العتبة  وفضائية 

الكريم، واليت تقام سنوًيا يف شهر رمضان املبارك.
الوطنية  القرآنية  املسابقة  تقام  املوسوي:  السيد هاني  املسابقة قال  تنظيم  وعن 
العلوية  للعتبة  العامة  التوالي، وقد تشرفت األمانة  الثالث على  للعام  التلفزيونية 
على  املقدسة  العلوية  العتبة  وفضائية  الكريم  القرآن  متمثلًة مبركز  املقدسة 
املسابقة  هذه  يف  ليتنافسوا  املشاركني  للقراء  الفرصة  أتاحت  وقد  إقامتها، 
املباركة للفوز خبدمة القرآن الكريم، ولتنمية قدراتهم، إسهامًا يف هذا النشاط 

القرآني املميز.
م للمسابقة أكثر من )300( متنافسًا، تأهل منهم )45(  وأضاف املوسوي:  َتقدَّ
قارًئا سيخوضون التنافس يف املرحلة األوىل ليتأهل منهم )15( قارًئا إىل املرحلة 
والنهائية حتى يفوز منهم يف  الثالثة  املرحلة  يتأهل بعدها )5( قراء اىل  الثانية، 
املرحلة النهائية ثالثة قراء، حيث سيتشرف الفائز األول من بني الفائزين الثالثة 
برفع التالوة واألذان من مئذنة احلرم العلوي املطهَّر، وستكون هناك جوائز مالية 

تقدم للثالثة األوائل.
خرية  للمسابقة  املنظمة  اللجنة  اختارت  املوسوي:  بني  التحكيمية  اللجان  وعن 
جلنة  تكون  حيث  الثالثة،  املسابقة  مراحل  يف  للتحكيم  والقراء  األساتذة 
التحكيم يف املرحلة األوىل من: السيد الدكتور حسني احلكيم قارئ ومؤذن 
نور  أمحد  الدكتور  والشيخ  التجويد،  لقواعد  املقدسة، حكًما  العلوية  العتبة 
الدين الرتكماني إمام وخطيب اجلامع الكبري يف القلعة يف حمافظة كركوك، 
حكًما للوقف واالبتداء، واألستاذ حيدر اخلزاعي مدير مؤسسة اجملتبى لعلوم 
السادة مدير جلنة  واألستاذ وسام عبد  النغم،  ملادة  القرآن يف ميسان، حكًما 

القراء يف رابطة القرآنيني يف البصرة، حكًما ملادة الصوت«.

قسم  إىل  التابعة  اهلندسية  الكوادر  أعلنت 
املقدسة  العلوية  العتبة  واالتصاالت يف  املراقبة 
عن تصنيع ماكنة )cnc( وفق مواصفات عالية 
فضال  العتبة  أقسام  احتياجات  لسد  الدقة 

املشاريع املتعلقة باجلانب االستثماري.
إبراهيم،  رعد  املهندس  القسم  رئيس  وصرح 
يف  املاكنة  هذه  تدخل  قائال:  املاكنة  حول 
عدة جماالت أقسام العتبة اإلنتاجية كــ)قسم 
إذ  املنقوشات(،  النجارة، وقسم  الورش، وقسم 
يتصف هذا النوع من املكائن باجلودة العالية 
وهي  بالعمل  القاسية  الظروف  وحتمل  والدقة 
ذات سرعة تفوق املكائن املتوفرة يف األسواق، 
حيث يعمل قسم املراقبة واالتصاالت يف العتبة 
 )cnc( إنتـــــــــــاج مكائن العلوية املقدسة على 

بنوعيها البالزما واملكائن الراوترية.
وختريم  املعــــــــــــــادن  لقطع  املاكنة  وتستخدم 
اخلشب بكافة أنواعه ومجيع املواد اليت تدخل 
يف أعمال الديكور، كما مينح القائمون على 
تصنيع املاكنة الضمان والصيانة ضمن سقف 

حمدد.

العتبة العلوية املقدسة تطلق املسابقة القرآنية الوطنية قسم املراقبة واالتصاالت يعلن 
عن تصنيع ماكنات )cnc( وفق 

مواصفات متطورة

أكثر من 750متطوعًا يقدمون خدمات مختلفة 
يف ليالي القدر 

alwelayh.com
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تعد وحدة اخلط العربي مبجمع الروضة احليدرية الفكري والثقايف يف العتبة العلوية 
املقدسة من الوحدات الفنية اليت يعمل كوادرها على إبراز الرتاث من اخلطب واألحاديث 
واحِلكم لسيد البلغاء أمري املؤمنني )عليه السالم(، واملنتشرة يف خمتلف املعامل التارخيية 

واألثرية يف رحاب املرقد العلوي الطاهر.
وعن طبيعة العمل حتدث مسؤول الوحدة أمحد اجلنابي قائال: وحدة اخلط العربي من 
الوحدات البارزة يف قسم الشؤون الفكرية والثقافية مبجمع الروضة احليدرية الفكري 
والثقايف، وتهتم بإبراز معامل الرتاث العلوي املتمثل باخلطب واألحاديث واحلكم لسيد 
البلغاء أمري املؤمنني علي بن أبي طالب )عليه السالم(، إضافة اىل مهمة التقييم الفين 

للخطوط مبا يناسب وقدسية املرقد العلوي الطاهر.
من  اجلانب  هذا  نصيب يف  للوحدة  االستثماري  باجلانب  يتعلق  فيما  اجلنابي:  وأضاف 
خالل املعرض الدائم للخط  العربي، حيث نعمل على تزويد املعرض باللوحات املتميزة 
اليت يتم اقتناؤها من الزائرين، كما أوكلت اىل الكوادر املتخصصة يف الوحدة مهمة 
السالم(  البيت األطهار)عليهم  أهل  أئمة  وألقاب  الشعرية وأمساء  األبيات  وتأهيل  إعادة 

املنتشرة يف أروقة احلرم الطاهر، بالتعاون مع األقسام ذات العالقة.
آخرها  كان  واليت  واخلارجية  الداخلية  املعارض  أغلب  يف  الوحدة  وشاركت  هذا 

املشاركة الفاعلة يف معرض بغداد الدولي.

يف  والبيئة  والصحة  املهنية  السالمة  قسم  أعلن 
خاصة  ملفرزة  افتتاحه  املقدسة  العلوية  العتبة 
الدم  مصرف  مع  بالتعاون  وذلك  بالدم،  للتربع 

الرئيسي يف دائرة صحة النجف األشرف.
فراس ضياء  الطبية  املفارز  مسؤول شعبة  وقال 
زوين : بتوجيه من األمانة العامة للعتبة املقدسة 
خمتلف  بتقديم  اخلاص  القسم  برنامج  وضمن 
للزائرين  والتثقيفية  والصحية  الطبية  اخلدمات 
مت  األشرف،  النجف  حمافظة  وأبناء  الكرام 
افتتاح املفزرة اخلاصة للتربع بالدم قرب الصحن 

احليدري الشريف.
وأضاف: املفرزة مستمرة بعملها طيلة شهر رمضان 
بالتربع  الراغبني  الستقبال  الفطور(  املبارك)بعد 
بالدم من الزائرين ومن أبناء احملافظة املقدسة، 
باملستشفيات  الراقدين  املرضى  لرفد  وذلك 
احلكومية ومركز االورام ومرضى الثالسيميا 

به«.

أعلن قسم مضيف الزائرين يف العتبة 
برناجمه  تنفيذ  عن  املقدسة  العلوية 
الرمضاني املتضمن توزيع أكثر من 
أيام  طيلة  يوميًا  إفطار  وجبة   500
شهر رمضان املبارك للمناطق الفقرية 

يف عموم حمافظة النجف األشرف.
أثري  القسم  رئيس  معاون  وحتدث 
التوزيع  آلية  حول  التميمي  سعد 
من  بتوجيه  قائال:  الوجبات  وإيصال 
العلوية املقدسة  العامة للعتبة  األمانة 
بإعداد  الزائرين  مضيف  قسم  باشر 
اخلري  رمضان  لشهر  خاص  برنامج 
يف  اإلفطار  وجبات  توزيع  يتضمن 
املناطق الفقرية ضمن احلدود اإلدارية 
حملافظة النجف األشرف ، حيث  يتم 
العتبة  مضيف  يف  الوجبات  إعداد 
املقدسة ومن ثم يتم نقلها إىل املناطق 
الفقرية وتوزيعها على العوائل املتعففة.

هذا ويتم مشاركة عدد من األقسام 
برنامج  بتنفيذ  املقدسة   العتبة  يف 
وقسم  اآلليات  كقسم  التوزيع 

العالقات العامة وقسم اإلعالم .

وحدة الخط العربي ملسات فنية تحاكي الرتاث العلوي

افتتاح مفرزة خاصة للتربع بالدم بالتعاون 
مع صحة النجف

مئات وجبات اإلفطار تصل 
املناطق الفقرية يوميا خالل 

الشهر الفضيل

 العدد 150- لشهر رمضان 1442ـه
12



االسلوب ومهارة توظيفه
 يف نهج البالغة

طلب العباس بن عبداملطلب
مبايعة االمام علي )عليه السالم(

اإلمام الزاهد
 علّي بن أبي طالب )عليه السالم(



مكارم األخالق: 
أوصى اإلمام )عليه السالم( بضرورة التحلي مبكارم 
اىل  توصلك  احلياة  يف  آمنة  حمطات  فهي  االخالق، 

حتقيق ما تصبو إليه.
صاغ اإلمام )عليه السالم( هذا املوضوع نثرا فقال:

ِباآْلِي  َواْعَترِبُوا  النََّواِفِع  ِباْلِعرَبِ  اهلل  ِعَباَد  )َفاتَِّعُظوا 
ْكِر  ِبالذِّ َواْنَتِفُعوا  اْلَبَواِلِغ  ِبالنُُّذِر  َواْزَدِجُروا  َواِطِع  السَّ

َواملََواِعِظ..(.
بوضوح  األسلوب  هذا  اإلمام  استخدم  كيف  الحظ 
مراعيا  املعاني  وترادف  القصرية  بالعبارة  مستعينا 

عملية الرابط بينهما ومراعيا انسابية املفردات.
كما صاغ هذا املضمون شعرا وقال:

إن املكارم أخالق مطهرة
                         فالدين أوهلا والعقل ثانيها

والعلم ثالثها واحللم رابعها
                  واجلود خامسها والفضل سادسها

والرب سابعها والصرب ثامنها
                     والشكر تاسعها واللني باقيها

ضخ اإلمام )عليه السالم( معاني واسعة ودالالت هادفة 
مرصوفة بشكل مجيل وكأنه صائغ جموهرات ماهر 
يعرف كيف يضع أحجاره الكرمية لتكون أكثر 

فاعلية ورشاقة.
الصرب: 

ومن املضامني األخر اليت وردت يف نهج البالغة نثرا 
وهو  العبارة  قصر  على  فيه  اإلمام  اعتمد  إذ  الصرب 

د. هاتو حميد حسن االزيرجاوي

البالغة قراءة متأنية يدرك  عند قراءة نهج 
الكريم كيف وظف اإلمام علي عليه  القارئ 
السالم أساليبه يف املوضوعات التي تناولها؟ 
اُّـ  للوصول  جميال  وشعرا  نثرا  وصياغتها 

معرفة املعان بيسر وسهولة.
موضوع  يف  أسلوب  من  أكثر  استخدم  لقد 
كبرية  ومهارة  فائقة  قدرة  على  يدل  واحد، 
غاية  يعد  اإلنجاز  وهذا  أحد،  اليها  يصل  ال 
يف الرشاقة والجمال ويف الوقت نفسه داللة 
واضحة على أن اإلمام يمتلك موهبة واطالعا 
اإلبحار  من  مكنته  واسعة  وثقافة  اللغة،  يف 
اُّـ  وسأشري  املختلفة  األدبية  الفنون  يف 

بعض منها»

االسلوب ومهارة توظيفه
 يف نهج البالغة
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من  فيه  وما  املعنى  معرفة  ودقيق يف  أسلوب شيق 
دالالت وإشارات قال: )الصرب مفتاح الظفر(

وصاغ املضمون نفسه بأسلوب شعري أخاذ فقال 
إذا ضاق الزمان عليك فاصرب 

وال تيأس من الفرج القريب
وطب نفسا مبا تلد الليالي
عسى تأتيك بالولد النجيب

واالمكانية  النص  هذا  يف  الصور  تعدد  الحظ 
البالغية العالية يف معرفة املعنى والقدرة الفائقة يف 

سبك هذا األسلوب وتطويعه بيسر ومشول.
تبهرك  متماسكة  أخاذة  الشعرية  األبيات  فجاءت 
عند مساعها فكأنها رشفة ماء بارد يف يوم قائظ.

القناعة: 
بهدف  لطيفا  تناوال  القناعة  موضوع  اإلمام  تناول 
إيصاله اىل الناس بأسلوب نثري قيم قال: )القناعة 
تعديل  التفكري يف  ومنحك فرصة  ينفد(  كنز ال 
لتحقيق  احلياة  يف  املستخدمة  واألساليب  السلوك 

هذا اهلدف، ونظم هذا املضمون شعرا قال:
أفادتين القناعة كل عز
وهل عز أعز من القناعة
حتز رحبا وتغين عن خبل

وتنعم يف اجلنان بصرب ساعة
الصور  تعدد  من  فيه  ملا  يرحيك  األسلوب  هذا 
يف  عز  فالقناعة  فيها  التفكري  فرصة  ومينحك 
احلياة وإنها مثرة غالية من مثار التجربة اإلنسانية.

الظلم:
نهى عنه وأكد  الظلم وقد  اإلمام موضوع  تناول   
احلسن  اإلمام  إىل  وصية  يف  ردعه  ضرورة  على 

واحلسني )عليهما السالم( قال:
وإن  الدنيا  تبغيا   وال  اهلل،  بتقوى  )أوصيكما 
عنكما،  زوي  فيها  شيء  على  والتأسفا  بغتكما 
وقوال باحلق واعمال لألجر، وكونا للظامل خصما 

وللمظلوم عونا(.
وهذا  ارتكابها  عن  النهي  الصور يف  تتابع  الحظ 

قاموس  أو  دليل  إىل  حيتاج  ال  النثري  األسلوب 
ملعرفة املعنى فهو أسلوب غري ممل، أخذ اإلمام هذا 

املضمون وصاغه شعرا فقال:
ال تظلمن إذا كنت مقتدرا

فالظلم مرتعه يفضي اىل الندم
تنام عينيك واملظلوم منتبه

يدعو عليك وعني اهلل مل تنم
نلمس من هذا األسلوب الروعة والرشاقة يف تناول 
هذه الصور وهذا اإلعجاز يدل على قوة الفصاحة 

والبيان اللغوي عند اإلمام )عليه السالم(.
العلم: 

نهج  يف  موقع  من  أكثر  يف  املضمون  هذا  ورد 
البالغة قال )عليه السالم(: )ما أحسن العلم يزينه 

العقل، وما احسن العقل يزينه الرفق(.
تناول اإلمام هذه املعاني بأسلوب نثري أخاذ وكأنها 
فواحة متنحك عطرا ال مثيل له، أما أسلوبه الشعري 
فهو غين عن التعريف إذ تناول فيه هذا املضمون 

فقال: 
ما الفضل إال ألهل العلم إنهم

                      على اهلدى ملن استهدي أدالء
وضد كل امرئ ما كان جيهله                                                                                
واجلاهلون ألهل العلم أعداء

ففز بعلم وال تطلب به بدال
                    فالناس موتى وأهل العلم أحياء

له  وتطرب  حالوة  املعنى  يزيد  الشعري  فاألسلوب 
النفوس ملا فيه من نغمة شجية.

تناول  السالم(  )عليه  اإلمام  أن  يتبني  تقدم  مما 
النثري  األسلوب  هنا  بأسلوبني  املضامني  هذه 
يف  فاستخدم  الرشيق  الشعري  واألسلوب  الرصني 
األسلوب النثري قصر العبارة ألنها أسرع إىل الفهم 
اللسان  على  تنساب  لكونها  الشعرية  والقطوعات 
برفق  والوديان  السهول  على  املياه  تنساب  كما 

وشفافية وعذوبة ومجال.
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اإلمام الزاهد
 علي بن أبي طالب )عليه السالم(
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لقد كان الزُّهد معلمًا بارزًا من معامل شخصية 
اإلمام علّي )عليه السالم(، ومسة مميزة زّينه اهلل 
تعاىل به، فعن عّمار بن ياسر )رضي اهلل عنه( 
قال: قال رسول اهلل )صلى اهلل عليه وآله( لعلّي: 
بزينة  العباد  ُيزّين  مل  بزينة  زّينك  قد  اهلل  »إّن 
أحّب منها، هي زينة األبرار عند اهلل: الزُّهد يف 
نيا وال  نيا، فجعلك ال ترزأ - تعيب - من الدُّ الدُّ
نيا منك شيئًا، ووهبك حّب املساكني،  ترزأ الدُّ
فجعلك ترضى بهم أتباعًا، ويرضون بك إمامًا«.
وقد كان من شواهد تلك الصفة اليت حباه اهلل 
تعاىل بها أْن زهَد اإلمام )عليه السالم( عن كّل 
ملذات احلياة وزينتها وتوجهه بكّل وجوده حنو 
املرتبة  وأهل  املساكني،  فعاش عيشة  اآلخرة، 
السالم(  )عليه  اإلمام  زهد  لقد  رعيته..  من 
زهَد يف  وصادقًا..  تامًا  ُزهدًا  وزخرفها  نيا  بالدُّ
املال والسلطان، وكّل ما يطمع به الطامعون.. 
ال  متواضع  بيت  يف  السالم(  )عليه  عاش  فقد 
خيتلف عّما يسكنه الفقراء من اأُلّمة، وكان 
يلبس أبسط أنواع الثياب، وبقي ملتزمًا خبّطه 

يف الزُّهد طوال حياته.
اإلمام علّي )عليه السالم( هو اإلنسان الذي باع 
نفسه هلل، فلم يشعر بأّن هناك شيئًا للذات يف 
عقله، ليحّرك عقله على أساس ما يعطي الذات 
ضخامة وقّوة وحيوية بني الناس.. وهكذا كان 
قلب اإلمام علّي )عليه السالم( يف كّل نبضاته، 
ويف كّل خفقاته، فلم ينبض قلبه إاّل حبّب اهلل، 
فإّنه،  النار،  يف  يفّكر  عندما كان  إّنه  حتى 
وهو البعيد كّل الُبعد عنها، مل يكن يفّكر 
يف لذعاتها وال يف هليبها، ولكّنه كان يفّكر 
يف اهلل وخيشى أن حتجبه عنه تعاىل: »فهبين يا 
إهلي وسيِّدي وموالي ورّبي، صربُت على عذابك، 
فكيف أصرب على فراقك؟«. ليست مشكليت 
يا ربِّ هي مشكلة العذاب، بل هي أّن العذاب 
لو حدث، فإّنه ميّثل حاجزًا حيجزني عنك، فال 
بون، يبعدهم اهلل عن  ألتقي بك، ألّن الذين يعذَّ
حّر  على  صربُت  »وهبين  يلتقونه،  فال  رمحته 
نارك، فكيف أصرُب عن النظر إىل كرامتك«، 
وقد عّودَتين كّل كرامتك وكّل لطفك وكّل 
كان  وهكذا  قليب.  متأل  اليت  احملّبة  آفاق 
عندما يتحّرك يف احلياة مع نفسه، كان يقول 
نيا: »هيهات غّري غريي، ال حاجة لي فيك،  للدُّ
مع  يعيش  كان  وعندما  ثالثًا«،  طّلقتك  قد 

الناس، مل يكن يفّكر فيهم إاّل من خالل اهلل: 
»ليس أمري وأمركم واحدًا، إّنين أريدكم هلل، 

وأنتم تريدونين ألنفسكم«.
من  السالم(  )عليه  علّي  اإلمام  انطلق  لقد 
ألّنه  تعاىل،  اهلل  على  املنفتح  اإلسالم  اإلسالم؛ 
مستمدٌّ من اهلل، ويتحّرك يف طريق اهلل؛ انطلق 
من اإلسالم الذي تلمذ عليه عندما تتلمذ على 
اهلل،  أّنه كتاب  أساس  على  الكريم،  القرآن 
)عليه  عليٌّ  اهلل..  رسول  أّنه  على  وعلى حمّمد 
ويف  القرآن  مدرسة  يف  عاش  الذي  السالم( 
وقد  وآله(.  عليه  اهلل  اهلل )صلى  مدرسة رسول 
استوحى علّي )عليه السالم( من القرآن مفهوم 
الزُّهد، فقال: »الزُّهد كّله بني كلمتني: لكي 
مبا  تفرحوا  وال  فاتكم،  ما  على  تأسوا  ال 
آتاكم«. أي تقبَّل احلياة كما هي، فإذا جاءت 
فيها  تطَغ  وال  طبيعي،  بشكٍل  فتقبَّلها  نيا  الدُّ
اْسَتْغَنى(  َرآُه  َأْن   * َلَيْطَغى  اإلْنَساَن  ِإنَّ  )َكال 
شخصيتك.  بتضّخم  تشعر  وال   ،)7-6 )العلق/ 
نيا، فال تسقط وال تتعلَّق بها،  وإذا خسرت الدُّ
النجاح، وسعادتها هي  حبيث ترى جناحها هو 
وشقاءها  الفشل،  هو  فشلها  ترى  أو  السعادة، 
هو الشقاء، فال تتألـم ملا فاتك، وال تفرح مبا 
هي  وهذه  سواء،  حالتيك  يف  ولتكن  أتاك، 
اليت  املوضوعية إىل احلياة،  النظرة اإلسالمية 
واخلسارة،  الربح  أمام  متوازنًا  اإلنسان  جتعل 
ذاك،  وعند  طبيعتها،  إىل  األشياء  يرجع  ألّنه 
فلتكن  عادي..  بشكٍل  تواجهها  أن  ميكنك 
صاحب رسالٍة يف احلياة كّلها لإلنسان كّله، 
ُيرهق  فهو  تسقطه،  أن  من  البّد  باطل  فهناك 
حقٌّ  وهناك  إنسانيته،  وُيسقط  اإلنسان  حياة 
للحياة  وحيّقق  به،  ويسمو  باإلنسان،  يرتفع 
لو  حتى  يبقى  الذي  هذا  اإلجيابية،  نتائجها 
شيئًا  للحياة  ترتك  بذلك  ألّنك  احلياة،  فارقت 
من احلّق يف عقلك، ومن احملّبة شيئًا يف قلبك، 
ومن اخلري يف طاقتك، ومن العدل يف سلوكك، 
فإّنك قد متوت، ولكّنك تبقى حّيًا يف احلّق، 
وتلك هي املسألة. وقد كان طموح اإلمام علّي 
)عليه السالم( احلّق وال شيء غريه، حتى قال 
رسول اهلل )صلى اهلل عليه وآله(: »عليٌّ مع احلقِّ 
)حبار  دار«.  حيثما  معه  يدور  عليِّ  مع  واحلقُّ 

األنوار : ج 3٨ /٢٩(
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وقال الطربي يف مكان آخر: ان عمر كان 
الناس  يتوعد  وكان  ميت  مل  إنه  يقول 

بالقتل)۲(.
 وملا جاء أبوبكر ودخل على رسول اهلل يف 
بيته حتى كشف عن وجهه وقال للناس: أيها 
الناس من كان يعبد حممدا فإن حممدا قد 
ال  اهلل حيُّ  فإن  اهلل  يعبد  ومن كان  مات. 
إال  »وما حممد  تعاىل:-  قوله  وتال   ميوت، 
مات  أفئن  الرسل  قبله  قد خلت من  رسول 
أو قتل انقلبتم على اعقابكم )ال عمران /144)
إىل أن مسعت أبا بكر يتلوها فعقرت حتى 
وقعت على األرض ما حتملين رجالي وعرفت 

أن رسول اهلل قد مات)۳(....
وكأن ذلك املشهد املسرحي احملكم أوجد 
حلني  املسلمني  صفوف  يف  البلبلة  ليحدث 
البعض  كان  حيث  أفراده  وجود  تكامل 
من قياداته خارج املدينة وقد فاجأهم موت 
رسول اهلل )صلى اهلل عليه وآله( قبل اكمال 

اخلطة املتفق عليها. 
 بينما كان اإلمام علي )عليه السالم( وأهل 
بتجهيز  مشغولني  هاشم  بين  وسائر  بيته 
وتغسيله  وآله(  عليه  اهلل  )صلى  اهلل  رسول 
لطلب  املتحزبون  وكان  عليه  والصالة 
اخلالفة يراقبون األحداث عن كتب خشية 
أن ينربى أحد املسلمني فيبايع عليًا أو غريه 
من املسلمني. فاجأهم خرب اجتماع األنصار 
يف سقيفة بين ساعدة وهم يتحدثون بشأن 
بكر  أبو  خف  املسلمني.  وزعامة  اخلالفة 
مكان  إىل  وبسرعة  مجاعة  ومعهم  وعمر 
السقيفة وتركوا رسول اهلل )صلى اهلل عليه 

األحداث  وجرت  السقيفة،  ووصلوا  وآله( 
سريعة انتهت بوصول أبي بكر إىل كرسي 
اخلالفه بعد دحرهم األنصار يف عقر دارهم.

السقيفة  إىل  اجملموعة  هذه  خروج  وعند   
رأى  النيب  بتجهيز  علي  اإلمام  وانشغال 
العباس بن عبد املطلب أن يبايع على بن أبى 
أساس  يقيم  لكي  للخالفة  ويقدمه  طالب 
إىل  بكر  ابو  يصل  أن  قبل  لعلي  اخلالفة 
نتيجة يف سقيفة بين ساعدة، يقول ابن سعد 

يف الطبقات:..........
وآله(  عليه  اهلل  )صلى  اهلل  رسول  تويف  ملا   
ومن  أبايعك  حتى  علي  يا  قم  العباس  قال 
حضر فإن هذا األمر أذا كان مل يرد مثله 
)٤( فقال علي : بنا جبهاز رسول اهلل شغل)٥(.

وقال ابن قتيبة : إن اقرتاح العباس بن عبد 
املطلب  جاء على هذا الشكل:

اهلل  رسول  عم  فيقال  أبايعك  يدك  أبسط 
بيتك  أهل  ويبايعك  اهلل  ابن عم رسول  بايع 
وقال  يقل)٦(.  مل  كان  اذا  األمر  هذا  إن 
الذهيب :ذكر ان العباس قال ابسط يدك 

فلنبايعك)۷(..
أن  على  تأكيد  الروايات  هذه  كل  ويف 
العباس بن عبد املطلب وهو عم النيب)صلى 
وكبري  علي  اإلمام  وعم  وآله(  عليه  اهلل 
وافقه  ومن  ونسبًا  سنًا  اهلامشي  البيت 
بالرأي خططوا ملبايعة اإلمام علي باخلالفة 
رفض  عليا  لكن  ارادوه،  الذي  بالشكل 

إرادتهم ورد اقرتاحهم..
 الوضع العام يف املدينة املنورة : 

إن السيطرة الكاملة على الوضع االجتماعي 

حسن عبد األمري الظاملي

 طلب العباس بن عبداملطلب
مبايعة اإلمام علي )عليه السالم(

يف خضم األحداث املتسارعة التي رافقت انتقال الرسول األعظم محمد )صلى اهلل عليه وآله( إُّـ 
الرفيق األعلى حيث أحكمت الفئة التي تحاول االستيالء على الحكم سيطرتها على مجتمع املدينة، 
وان الضجة التي حدثت يف املدينة املنورة توحي بأن األمر خرج عن السيطرة، يقول الطربي :

« ملا تويف رسول اهلل قام عمر بن الخطاب وقال: إن رجاال من املنافقني يزعمون أن رسول اهلل 
قد تويف وإن رسول اهلل ما مات ولكنه ذهب إُّـ ربه واهلل لريجعن رسول اهلل فليقطعن أيدي 

رجال وأرجلهم يزعمون أن رسول اهلل قد مات )1(.
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اليت  الفئة  بيد  كان  املدينة  يف  للمسلمني 
قد  وكانوا  احلكم،  الستالم  ختطط 
اختذوا قرارهم بإبعاد علي عن اخلالفة على 
قول ال جتتمع النبوة واخلالفة يف بين هاشم، 
أسامة  جيش  عن  من ختلفهم  واضح  وهذا 
ومنعهم النيب من كتابة الوصية حني طلب 
دواة وقلما ليكتب كتابا لن يضل من بعده 
املسلمون، وتقديم أبي بكر للصالة صباح 
اهلل  )صلى  اهلل  رسول  ايام  آخر  األثنني  يوم 
عليه وآله(، واخريا الضجة اليت أقامها عمر 
قال  من  سيقتل  وأنه  النيب  موت  عدم  عن 
إكمال  على  التصميم  ولعل  مات.  قد  أنه 
فقد  األحداث،  متابعة  من  واضح  املخطط 
تابعوا أصحاب علي الذين ختلفوا عن بيعة 
أبي بكر، يقول الطربي : حدثنا ابن محيد 
كليب  عن  زياد  عن  مغرية  عن  جرير  عن 
قال: أتى عمر بن اخلطاب منزل علي وفيه 
طلحه والزبري ورجال من املهاجرين فقال : 
واهلل.الحّرقن عليكم أو لتخرجن إىل البيعة 
)8( والروايات كثرية يف تأكيد.هذا اخلرب..

ملاذا رد االمام علي عمه العباس: 
رد اإلمام علي )عليه السالم(  عمه  العباس 

لألسباب التالية :
أواًل: لو أن عليًا عمل باقرتاح عمه العباس بن 
عبد املطلب ووافق عليه ورفع علم اخلالف 
باملسلمني  سيحل  البالء  فإن  عليهم  علنا 
وينشأ خالف دموي بالقرب من جنازة النيب 
)صلى اهلل عليه وآله( فيقتل الفرد فيهم اآلخر 
كلها.  املسلمني  بالد  والفساد  الفتنة  وتعم 
آثاره على اإلسالم  وسوف يرتك هذا األمر 
الرفض  وهذا  الدنيا،  نهاية  إىل  واملسلمني 
املؤمنني  العباس يرجع إىل علم أمري  ملبايعة 
وكمال عقله ودرايته. لذلك وضع يده على 
صدر عمه العباس ومرافقيه فردهم بإجابة 
رسول  جبهاز  لنا   : باألدب  مصحوبة  باردة 
بتجهيز  ماضون  اآلن  حنن  أي  شغل،  اهلل 
اآلن. حان  قد  اخلالفة  أمر  وليس   النيب 

يف  وهو  السالم(  )عليه  علي  أشفق  ثانيًا: 
تلك الظروف أن يظهر إرادة القيام بالناس 
خمافة البائقة وفساد العاجل والقلوب على 
ما وصفنا واملنافقون على ما ذكرنا يعضون 
عليه األنامل من الغيظ، واملرتدون حييطون 
والدول  إليهم جاهليتهم  وقد عادت  باملدينة 
العادية تراقب األمر من بعد وتريد باإلسالم 
الكف  إىل  للدين  النظر  فدعاه  الشر، 

األمور  عن  والتجايف  اخلالفة  طلب  عن 
يستوجب  هذه  واحلال  طلبها  أن  منه  علما 
حفاظا  الكف  فاختار  باألمة  اخلطر 
العام)9(. للصاحل  وتقدميا  اإلسالم   على 

السنن  اىل  اخلالفة  أمر  أجرينا  اذا  ثالثًا: 
)عليه  اإلمام علي  فإن  والظاهرية  الطبيعية 
الغدير  يوم  املسلمون  بايعه  الذي  السالم( 
بأمر اهلل ورسوله وصيا وخليفة عليهم كان 
ال يشك أن يدعي اخلالفة أحد من املسلمني 
وذلك واضح من أقواله اليت أوردتها الروايات 

ومنها:
كتابه إىل اهل مصر حني وىّل مالك أ- 

األشرت عليهم : )فلما مضى )صلى اهلل عليه 
وآله( تنازع املسلمون األمر من بعده، فواهلل 
ماكان يلقى يف روعي وال خيطر ببالي أن 
اهل  عن  بعده  من  األمر  هذا  تزعج  العرب 

بيته وال أنهم حّنوه عين من بعده )10(. 
حني قال له عمه العباس : قم حتى ب- 

مثله  يرد  مل  هذا كان  األمر  فإن  أبايعك 
واألمر يف أيدينا قال علي : َأَو أحد ؟ أي هل 

يدعي هذا األمر أحد ؟.
جـ - هذا االعتقاد وارد عن أغلب بين هاشم، 
العباس  وذلك واضح من كالم الفضل بن 
وهو لسان قريش: يا معشر قريش إنه ما حق 
اخلالفة لكم بالتمويه وحنن أهلها دونكم 
 ، منكم)11(  بها  أوىل  عليا  يعين  وصاحبنا  
السالم(  اإلمام علي)عليه  هكذا فقد قدم 
حقه  على  الفتية  ودولته  اإلسالم  مصلحة 
باخلالفة وأخلد إىل املوادعة واملساملة ماسلم 

اإلسالم واملسلمون.

اهلوامش:
)1( تاريخ الطربي : حممد بن جرير ، 123/3

)2( نفس املصدر 123/3
)3( نفس املصدر ص: 124/3

)4( الطبقات : ابن سعد ، جـ2 ص39 قسم2
)5( نقس املصدر : 39/2 قسم2

)6( االمامة والسياسة :ابن قتيبة : جـ1 ص12
)7( تاريخ االسالم : الذهيب 329/1

)8( تاريخ الطربي، حممد بن جرير / 3 / 124
)9( املراجعات : السيد عبداحلسني شرف الدين / 217

)10( شرح نهج البالغة ، ابن ابي احلديد  103/2 شرح اخلطبة / 
 165

)11( تاريخ اليعقوبي  : 2/ 84 .
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شعرية اإلعتكاف

ياضربـة للديـن هـــدت جانبًا

من الرتاث املروي عن اإلمام الحسن)عليه السالم(
التفسري واألدعية



شعرية اإلعتكاف
فاروق حمسن أبو العربة

االعتكا� ف�يلة وسنة من سنن األ�بياء واألئمة والصال� � عبادتهم وتقربهم �� ا� تعا�� 
وهو يعم� عل� تهذي� النفس وت�هريها من شوائبها� واملعتكف � اعتكافه يعيد التوا�ن ب� الد�يا� 

وا�خرة� و�يي مس�لة الوس�ية ب� السعي للدارين� بال �فرا� �و تفري��
ا�صرت هذه الشعرية املهمة وظل� �فوظة � ب�ون �ت� الفقه والعقيدة االسالمية و� صدور 
وتفكري العلماء و�لبة العلوم الدينية� بينما عوام النا� ظل� �ريبة عليهم هذه املباد� � تفاصيلها�
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فأي ثواب بعده يناله املعتكف، وأي خسارة متّر، واملعتكف 
النفس  يهذب  فيها  خارجه  ال  املسجد  يف  أعماله  يؤدي 

ويطهرها من الشوائب ويتقرب إىل اهلل تعاىل.
أضف إىل ذلك أن لالعتكاف فوائد مادية فهو ينظم صحة 
الوقت  وينظم  بالصوم،  مشروط  االعتكاف  ألن  اجلسد 
ألن املعتكف حيرم عليه اخلروج من املسجد إال للضرورة 

اخلاصة جدًا.
يكون  أن  يساعد  فهو  حتصى  فال  الروحية  فوائده  أما 
االنسان صاحلًا بابتعاده عن الرتابة، وزمحة األعمال، فالفرار 
إىل اهلل تعاىل يستعيد فيه التوازن ويستحصل التوسط بني 
الدنيا واآلخرة، فيذكر اهلل، واملعاد، ويصفي وينقي وخيلص 
النية، ويزهد، لقول االمام أمري املؤمنني عليه السالم: )يلزم 
ينشد  وال  الدنيا،  بأحاديث  يتحدث  وال  املسجد  املعتكف 
الشعر، وال يبيع وال يشرتي، وال يتكلم برفث، وال مياري 

أحد، وما كف عن الكالم مع الناس فهو خري له( .
عند  الصرب  خاصية  يقوي  االعتكاف  أن  نرى  وبهذا 
املعتكف، ويروض على الطاعة، وينمي االرادة عن الوقوع 
يف الشهوات، فيحصل االنتهاء عن االمور املعتادة كالغفلة 

والثرثرة وفضول الكالم طوعيًا.
االعتكاف عن  تربوية متيز  عناصر كثرية  اية حال  على 
غريه من العبادات، ولرمبا جند بعضها ال حتقق األثر كما 

حيققه االعتكاف يف ردوده الروحية، والنفسية.
نعم يف االعتكاف حيصل التفرغ التام للعبادة فمن خصائصه 
انه ميارس فيه ختم القرآن، وقضاء الصالة الفائتة، والصالة 
إحدى ومخسني، باإلضافة إىل األدعية الكثرية والتسبيحات 
السموات  وملكوت  اهلل  خلق  والتأمل يف  النفس  وحماسبة 

واألرض واالستئناس باملناجاة. 
وهذه ال بد هلا من عزلة مؤقتة تظهر له فيها بعض املخالفات 
يف نفسه يراها املعتكف جلية أمامه فيكف عنها، ويتعقل 
بها، ألن زمام أموره بيده يقرر مطالبه وحركته، فاعتزاله 
بهذه الطريقة سر مع اهلل يقوي قابلياته، ويسرع يف اكتشاف 
قدراته، ومعجزات اهلل يف نفسه، كيف أنه تعاىل أبدع فيه 

اإلرادات وأنه مل يلتفت إليها مسبقًا. 
الذي  التفكر  هذا  مثل  حصول  االعتكاف  مثار  فمن 
اخللق  موجد  وإىل  املعرفة،  إىل  للوصول  الباطن  السري  هو 
املبدع العليم بقدرته وعظمته، فال ميكن ألحد استحصال 
العبادي  العمل  هذا  خالل  من  إال  الوقت  من  بوجيز  ذلك 

)االعتكاف( فهو مفتاح األسرار ومنشأ األنوار.
وأخريًا إن لالعتكاف طعمًا مميزًا ال يتذوقه إال املعتكف 
فيوجب على  له،  واحلب  والعمل هلل،  النية  و عند إخالص 
بالذنوب،  إلتزام كل ما فرض، وعدم االستخفاف  النفس 
ولفكر  لإلسالم،  املضادة  اهلجمة  حيارب  وأن  واملعاصي، 
أهل البيت)عليهم السالم(، بطريقة علمية مدروسة، واعداد 

منهجية يدخل بها معركة احلق ضد الباطل.
فإذن من عوامل التحصن والرجوع إىل اإلسالم احلقيقي يف 
عقيدتنا وسلوكنا االمتثال ملثل هذه الشعرية اإلسالمية اليت 
فيها وقاية واستحصال رعاية، وبالوقت تقوى الذات وتتحلى 
باألخالق، والقيم الروحية اليت فيها مناعة عدم االجنرار إىل 

الغفلة والسقوط والتأخر.   

شيء،  على  واإلقامة  االقتصار  اللغة:  يف  االعتكاف 
واالحتباس عليه، أو االقبال وعدم االنصراف عنه.

ويف معناه االصطالحي اللبث يف املسجد، وأقله ثالثة أيام 
لغرض العبادة والتفرغ التام هلا.

الناس  إغفال  املقال  هذا  أكتب  أن  دعاني  الذي  ان  نعم 
االستعداد  قلل  االعتكاف مما  ثقافتهم يف مسألة  وتهاوي 
بني جمتمع املسلمني أن يؤدوا مناسك هذه الشعرية املقدسة، 
السماوية  الشرائع  تاريخ  يف  مؤكدة  شعرية  هي  السيما 

كلها، وهي من أفضل العبادات. 
تعاىل:  تأكيد كقوله  أميا  نصوصه  يف  أكدها  اإلسالم 
للطائفني  بييت  طهرا  أن  وإمساعيل  إبراهيم  إىل  )وعهدنا 
إىل  أقرب  الشبه  يف  وهي  السجود(،  والركع  والعاكفني 
شعرية احلج، وبينهما مشرتكات كثرية وشروط ومبطالت، 
ميتنع  املسائل  بعض  عن  احملرم  احلاج  ميتنع  كما  فمثاًل 
املعتكف عنها ألنها حمرمة عليه وهو يف املسجد، كاجتنابه 
الرياء، والسمعة، والتفاخر باملناصب االجتماعية، واملكانة 
العلمية، والتعالي باألنساب، واالستمناء، واملشاجرة واجملادلة 
العلمية  اخللفية  وإظهار  اخلصوم،  على  الغلبة  إلثبات 
والرياحني  الطيب  واستعمال  النساء،  ومباشرة  والثقافية، 

ومشها وإىل آخره.
إذن االعتكاف فضيلة يف الوجدان وسنة يف السلوك ويف 
)عليه  سليمان  اهلل  نيب  أن  روي  كما  والتقرب،  العبادة 
السنة،  املقدس  بيت  مسجد  يف  يعتكف  كان  السالم( 
والسنتني، والشهر، والشهرين، يدخل فيه طعامه وشرابه وال 

خيرج ليتعبد فيه . 
والطباطبائي يف تفسريه هلذه اآلية )واذكر يف الكتاب مريم 
إذ انتبذت من أهلها مكانًا شرقيا فاختذت من دونهم حجابًا( 
وهذا احلجاب هو لتنقطع عن أهلها للعبادة واالعتكاف . 

املدينة  يف  عندما كان  وآله(  عليه  اهلل  )صلى  اهلل  ورسول 
كان يعتكف يف مسجده فيوضع له سرير عند االسطوانة 
فقال اإلمام الصادق)عليه السالم(: )اعتكف عشرين: عشرًا 

لعامه وعشرًا ملا فاته( .
وألجل الفضل الكبري هلذا العمل قضاه رسول اهلل )صلى اهلل 
عليه وآله(، ففي العشر األواخر كانت تضرب له قبة من 

شعر يشمر فيها املأزر ويطوي فراشه.
فاألدلة كثرية لفضيلة االعتكاف إذ قال )صلى اهلل عليه 
وآله(: )اعتكاف عشر يف شهر رمضان كحجتني وعمرتني( 

.
حيق  اليت  اإلسالمية  الشريعة  حددتها  اليت  واألماكن 
هي  االعتكاف  شعرية  لتأدية  فيها  املكوث  للمعتكف 
)صلى  النيب  ومسجد  احلرام،  )املسجد  األربعة:  املساجد 
الذي  البصرة  ومسجد  الكوفة،  ومسجد  وآله(،  عليه  اهلل 
باإلضافة  السالم(  )عليه  علي  اإلمام  خطوة  مسجد  يسمى 

إىل مسجد املدينة.
تواجد  حمفل  يف  السالم(  )عليه  الصادق  اإلمام  وقال 
أهالي  ايدي  بني  هو  الذي  الكوفة  مسجد  يف  املعتكف 
العراق  شيعة  وجمتمع  وضواحيها  األشرف  النجف  مدينة 
وان  بألف صالة  لتعدل  فيه  املكتوبة  الصالة  )إن  خاصة: 
النافلة لتعدل مخسمائة صالة وإن اجللوس فيه بغري تالوة 

وال ذكر لعبادة(  .
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من ال2اث املروي عن اإلمام احلسن)عليه السالم(

أ.د : خليل خلف بشري H جامعة البصرة 

لعّل ما خّلفه اإلمام احلسن )عليه السالم( من تراث فكري وإنساني وعلمي بوساطة النصوì اليت ̌أثرت عنه من 
اهتمامه  تنوع  عن  تكشف  املختلفة  املعرفة  فروع  يف  وحكم  وأحاديث،  واحتجاجات،  ووصايا،  ورسائل،  خطب، 
 Æعليه السالم(، وسعة علمه، وإحاطته مبتطلبات املرحلة اليت كانت تعيشها األمة املسلمة يف عصره احملفوف بالف(
واملخاطر والدواهي اليت قّل فيها من يعي طبيعَة املرحلة ومتطلباتها إال من كان حمفوفًا برعاية اهلل وتسديده، ومن 

تراثه الفكري الذي % ̌يسلط عليه الضوء تفسر̌يه القر`ن الكريم، وأدعي̌ته.
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وميكن تلمس مناذج من تفسريه النصوص القرآنية باآلتي:
َواأْلواَلِد(  اأْلْمَواِل  يِف  )َوَشاِرْكُهْم  تعاىل  قوله  تفسريه   -1
اإلسراء /64(: عن ابن عباس ))أنه جلس احلسن بن علي 
ويزيد بن معاوية بن أبي سفيان يأكالن الرطب فقال يزيد 
: يا حسن إني مذ كنت أبغضك، قال احلسن: إعلم يا يزيد 
فأورثك  املاءان  فاختلط  أباك يف مجاعة  شارك  إبليس  أن 
ذلك عداوتي؛ ألن اهلل تعاىل يقول: »وشاركهم يف األموال 
واألوالد« وشارك الشيطان حربا عند مجاعة فولد له صخر، 

فلذلك كان يبغض جدي رسول اهلل )صلى اهلل عليه وآله(.
يف  فقال  الّناس  خطب  أّنه  السالم(  )عليه  عنه  وصح   -٢
اّلذين افرتض اهلل مّودتهم على  البيت  أنا من أهل  خطبته: 
املََودََّة  ِإالَّ  َأْجرًا  َعَلْيِه  َأْسَأُلُكْم  اَل  )ُقْل  فقال:  مسّلم،  كّل 
َلُه ِفيَها ُحْسنًا( واقرتاف  َنِزْد  َيْقرَتِْف َحَسَنًة  يِف اْلُقْرَبى َوَمْن 

احلسنة موّدتنا أهل البيت.
3- ويف تفسري قوله: )َفاْسَتَوى َعَلى ُسوِقِه( الفتح /٢٩( روي 
عن اإلمام احلسن )عليه السالم( قال: استوى اإلسالم بسيف 

علّي )عليه السالم(.
ِبَقَدر(  َخَلْقَناُه  َشْيء  ُكلَّ  )ِإنَّا  قوله:  تفسري  عن  4-وسئل 
َخَلْقَناُه  َشْيء  ِإنَّا ُكلَّ  ))يقول عّز وجّل:  القمر/4٩(، فقال: 

ألهل الّنار بقدر أعماهلم((.
ُجود( يف قوله تعاىل )َوِمَن اللَّْيِل  5-ويف تفسريه ) َوَأْدَباَر السُّ
أّنها الّركعتان بعد  ُجوِد - ق/40( يرى  َوَأْدَباَر السُّ َفَسبِّْحُه 

املغرب اللتان تؤديان تطّوعًا.
الربوج  اأْلُْخُدوِد(  َأْصَحاُب  )ُقِتَل  تعاىل  قوله  تفسري  ويف   -6
/4(: ذكر املّتقي اهلندّي أن اإلمام احلسن )عليه السالم( 

فّسر )َأْصَحاُب اأُلْخُدوِد( باحلبشة.
)عليه  احلسن  اإلمام  أدعية  من  إلينا  وصل  ما  أّن  ويبدو 
السالم( قليل إذا ما قورن مبا وصل إلينا من أدعية اإلمام 
زين العابدين )عليه السالم( وغريه من األئمة )عليهم السالم(، 

ولعل ذلك يرجع اىل أسباب عدة منها:
1- االضطراب الشديد زمن معاويه ،وممارسته االضطهاد 
الذي جتاوز احلدود على الشيعة حبيث كان الناس يتجنبون 
عن  الروايات  نقل  عن  ابتعادهم  عن  ناهيك  التشيع  إظهار 

اإلمام احلسن )عليه السالم( وبقية األئمة )عليهم السالم(.
٢- ظهور بعض األفراد الذين قّدمت احلكومة هلم الدعم 
واملساعدة فصاروا مصادر ومراجع لألحاديث النبوية يف ذلك 
الزمان حنو: عبد اهلل بن الزبري، وعبد اهلل بن عمر، وعبد اهلل 

بن عمرو بن العاص.
إمنا  الشيعة  عند  وحفظها  األحاديث  تدوين  نهضة  إن   -3
بدأت يف أواخر حياة اإلمام السجاد )عليه السالم(، واستمر 
ذلك حتى بدأت تقل وتضعف يف عصر اإلمام اجلواد )عليه 

السالم(.
ولألئمة )عليهم السالم( دعوات مأثورة يف صحف مشهورة 
الصباح  يف   فيها  متارس  وأوقات  معلومة،  مناسبات  يف 
أو  اجلمعة  ليلة  والشهور كأدعية  والليالي  واأليام  واملساء 
اإلمام احلسن  أدعية  تنوعت  وقد  ورمضان،  رجب وشعبان 
)عليه السالم( فشملت االستسقاء، واإلفطــــــــــــــــار، والزوال، 
والدعاء على الظامل، وعند باب املسجد فضاًل عن قنوتات، 

وحجابات، وأحراز له.

كان اإلمام احلسن )عليه السالم( من أهل بيت شهد نزول 
السماء  القرآن ،وكان وحي  بدء حياته مع  الوحي فكان 
تطرق  أن  قبل  وقلبه  وفكره  مسعه  تطرق  التنزيل  وآيات 
اىل  آوى  إذا  أنه  حتى  وقلبهم  وأفكارهم  اآلخرين  أمساع 
فراشه قرأ سورة الكهف، وكان )عليه السالم( ال يقرأ آية 
من كتاب اهلل )فيها( يا أيها الذين آمنوا إال قال لبيك اللهم 
لبيك، ومل ير يف شيء من أحواله إال ذاكر اهلل سبحانه، 
وقد أّدبه اهلل تعاىل بالقرآن ورباه على منهج كتابه، وهذا 
ما صرح به )عليه السالم( فعن أنس: حيت جارية للحسن بن 
علي )عليه السالم( بطاقة رحيان فقال هلا: أنت حرة لوجه 
)وإذا  فقال:  تعاىل:  اهلل  أدبنا  فقال:  ذلك  يف  له  فقلت  اهلل 
حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها(، وكان أحسن 

منها إعتاقها((.
القائل: )ما بقي  إمامًا فهو  القرآن  وكان يدعو اىل اختاذ 
يف الدنيا بقية غري هذا القرآن فاختذوه إماما يدلكم على 
هداكم وإن أحق الناس بالقرآن من عمل به وإن مل حيفظه 
وأبعدهم منه من مل يعمل به وإن كان يقرؤه(؛ لذا يكون 
القرآن سائقًا وقائدًا اىل اجلنة فينبغي العمل حبالله وحرامه 
القرآن جييء  ))إّن هذا  قال اإلمام احلسن )عليه السالم(: 
يوم القيامة قائدا وسائقا يقود قوما إىل اجلنة أحلوا حالله 
وحرموا حرامه وآمنوا مبتشابهه ويسوق قوما إىل النار ضيعوا 
حدوده وأحكامه واستحلوا حمارمه((، ويرى )عليه السالم( 
أن يف القرآن ))مصابيح النور وشفاء الصدور، فليجل جال 
بضوئه وليلجم الصفة فإن التلقني حياة القلب البصري، كما 
ميشي املستنري يف الظلمات بالنور((، ويرى أيضًا أّن إجابة 
اإلمام  يقول  كما  الكريم  القرآن  بقراءة  مقرتنة  الدعاء 
دعوة  له  القرآن كانت  قرأ  ))من  السالم(:  )عليه  احلسن 

جمابة إما معجلة وإما مؤجلة((.
وقد اتضح من أقواله أنه منع تفسري القرآن بالرأي استنادًا 
اىل قول الرسول األكرم )صلى اهلل عليه وآله( يف قوله: ))من 
مناذجه  ومن  أخطأ((،  فقد  فأصاب  برأيه  القرآن  يف  قال 
التفسريية أنه كان يفّسر القرآن بالقرآن، من ذلك تفسريه 
قوله تعاىل )َشاِهد َوَمْشُهوٌد( الربوج /3( يذكر أّن الشاهد 
حممد صلى اهلل عليه وآله واملشهود يوم القيامة معتمدًا يف 
ذلك منهج تفسري القرآن بالقرآن  كما يتضح من الرواية 
اليت مفادها: )أن رجال دخل مسجد رسول اهلل )صلى اهلل 
عليه وآله( فإذا رجل حيدث عن رسول اهلل )صلى اهلل عليه 
وآله( قال فسألته عن الشاهد واملشهود فقال: نعم الشاهد 
يوم اجلمعة واملشهود يوم عرفة. فجزته إىل آخر حيدث عن 
رسول اهلل )صلى اهلل عليه وآله( فسألته عن ذلك فقال نعم: 
أما الشاهد فيوم اجلمعة وأما املشهود فيوم النحر. فجزتهما 
اهلل  رسول  عن  وهو حيدث  الدينار  وجهه  غالم كأن  إىل 
)صلى اهلل عليه وآله( فسألته عن ذلك فقال: نعم أما الشاهد 
القيامة،  فيوم  املشهود  وأما  وآله(  عليه  اهلل  )صلى  فمحمد 
أما مسعته سبحانه يقول »يا أيها النيب إنا أرسلناك شاهدا 
ومبشرا ونذيرا« وقال »ذلك يوم جمموع له الناس وذلك يوم 
عن  وسألت  عباس  ابن  فقالوا  األول  عن  فسألت  مشهود« 
الثاني فقالوا ابن عمر وسألت عن الثالث فقالوا احلسن بن 

علي )عليهما السالم(...((، وكان قول احلسن أحسن.
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مذاب��ا بالدم������������������وع  قل���  �جري������������������������� 
ب���������������ارقا قل���  ج��ذواة  �وم����  م�������������������ا 
ا���و� ص��ريت  ا���������������������زع   � وقف��ة  ل��ي 
ي�����������������������زل فل��م  للس��هاد  دمع����������������ا�  ربي��� 
ومفرق��ي ا�م��وم  جل��د�  اوهن������������������  ق��د 
بلم��� املش���������������������ي�  ب����������ا���  واق����������������������ام 
وبليله��ا الن������������������������و�  �ارق��������������������ة  راعت��ه 
به��ا ش��غفي  م������������ن  ولع���  والنائب�����������������ات 
�ف��� مل������������ا  ه��و�  باع���ا�  مال��������������������� 
بهم�������������������� و�ن���  قو�س�������������������  والب��� 
مس��امعا� الزم��ان  ل��ي  ينص���  �ان  ل��و 
بيمين��ه ج���������������������ر�  عم����������������������������ا  وس���لته 
ال�������������������ور�  � ابال���  ال  مال���  ده��ر  ي�����ا 
�ارق�������������������ا ريب���  ج��د�  ش��يء  ف����������������� 
�ي�����������درا� ي�ل���  ج�����������������������اء   ����� وب��ا� 
املرت����������������������� عل��ي  باس��همه  ده�������������������������ر 
����� م��ذ  ملج��م  يااب����ن  ميين���  ش��ل� 
مصلي��ا� الس��������������������ام  ر����  ق������د  وعلي��ه 
جا�ب��ا� ه������������دت  للدي����������������ن  يا�رب�������������������ة 
�رجف��� والبس��ي�ة  صريع�������������������������ا�  فه��و� 
���ا�� بلوع������������������ة  ج�ي���������������������  و�ع���������اه 
قوائم��ا  �������������� الدي��ن  ع��ر�  الي����������������������وم 

تس��كابا مدمع���������������ي  ع��ار�  فا�ه����������������� 
سحاب����������������ا  الدم���������������وع  و�رس����������������ل�  �ال 
ش��رابا ا�م�������������وع  واس�������������������را�  �عم��ا 
رب�����������������������ابا يس��ته�  �ين�������������  رب��������������   �
ش��ابا الش��بيبة  ريع��������������������ان  قب���  م���������ن 
�راب��ا الش��با�  م������������ن  ا���ار  �ت������������������� 
التنعاب�������������������ا وردد  ا�ي����������������ام  ال�����������������ف 
ا�راب��ا شجو�ه�������������ا  �س������������������ب�  �ت���� 
�باب��ا بالن����������������������������ا�  املهال���  �ا� 

�صاب��ا  ا��������و�  اع���������������  ا�ا  س��هما 
عتاب��ا ا�ب���  �ي��������������ا  من�������ه  ألس������ل� 
جواب��ا للس�����������������ؤال  ميل���  �ان  ل����������و 
تد�ي اللئ��������������������ام وتبع���������������د اال����������������ابا
اال��اب��ا ورف����������������  ال�����������������ر�و�  خف��� 
�الب�����������������ا من��ه  الق��د  �ف������اه  �ت���� 
مصاب��ا في��ه  فج����������������  املص��ا�  ��ح��� 
�باب��ا ف����������������������������  ا�  لس����������������يف  س��يفا� 
ا�راب��ا و�فج�������������  الصل��وة  فده����������������� 
و�تاب��ا س�����������������نة  �مات������������������  ول��������������ه 
�اب��ا الغي����������������اه�  دج���  حت���  والب��در 
لذاب��ا األص��م  الصخ��������������ر  لومس������������������ 
وقباب��ا اعم�������������������دا�  تداع������������������������������  وب��ه 

شعر : عبد الس� الويز�
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وجود التأكيد من قبل اإلمام علي )عليه السالم( بهذا الصدد ، 
إذ ورد عنه »انزلوا الناس منازهلم« ألن جتاهل أهل االختصاص 
واخلربة وتسطيحهم يف اجملتمع سيقلل جماالت اإلبداع الذاتية ، 
ويبخس الناس أشيائهم، وعدم الوصول إىل احللول الناجعة عندما 

تعرتض الفرد أو اجملتمع مشكلة أو مرض أو غري ذلك.
ثانيًا: استدعاء الطبيب ملعاجلة أمري املؤمنني )عليه السالم( أراد 
به اإلمام أن يؤكد شيئًا ويزيل شيئًا آخر، فالتأكيد هو تأكيد 
بشريته وإنسانيته الطبيعية حاله حال البشر اآلخرين خملوق من 
مغلوطة  ذهنية  تصورات  من  تشّكل  ملا  هي  واإلزالة  وحلم،  دم 
عشعشت عند بعض الناس من أن اإلمام علي)عليه السالم( هو 
إله وليس بشرا وهذا من نتاجات احلب الشديد واملفرط الذي ال 
يقبله اإلمام )عليه السالم( نفسه فضاًل عن الشريعة اإلسالمية، 
وهذا األمر هلك فيه اثنان، حُمب غال وُمبغض قال »فالذي ُيغالي 
يف حب اإلمام ويرفعه من مستوى البشرية إىل اإللوهية فهو هالك 
بنص الرسول )صلى اهلل عليه وآله(، ولذا جند حالة ترابط بني 
الضبابية  زالت  بشريته  أكد  فإذا  واإلزالة(  )التأكيد  املبدأين 

املتولدة اليت تعتقد بألوهيته.
ثالثًا : إن استخدام املعجزة ال ميكن أن يكون يف كل زمان 
ومكان بل هي بيد اهلل )عز وجل( حتى الوالية التكوينيةـ وهي 
القدرة على التصرف بشؤون الكون املرتبطة باهلل تعاىل، وهنالك 
أن  دون  الطبيعية  بأسبابها  األمور  جتري  أن  تستوجب  حاالت 
لإلمام  حدث  ما  يشبه  واحلال  ذلك،  يف  دخل  لإلعجاز  يكون 
احلسني )عليه السالم( يف معركة الطف فلم يطلب املعجزة بل 
جرت األمور بطبيعتها ألن مقتضيات املرحلة والظرف تستوجب 
االعتماد فقط  أن  القلوب، كما  تثبيتًا يف  ليكون أكثر  ذلك 
على املعجزات دون االلتفات لألسباب الطبيعية سيؤدي إىل سلب 
الذاتية  اجلوانب  ألن  الشخص  بأهمية  الشعور  وعدم  الفضائل 
الطبيعية لإلنسان ستكون غائبة، ثم أن اإلمام عليا كان يعمل 
جاهدًا على تثبيت بشريته كما أوردنا آنفًا فكيف يأتي باملعجزة 
اليت ُتزيد من الضبابية واالعتقاد بألوهيته عند الناس، إذن ترك 
اإلمام األمور جتري بأسبابها الطبيعية لكي ال يسقط االمتحان 

واالبتالء للمؤمنني لو كانت املعجزة حاضرة . 
رابعًا: مبالحظة ديانة الطبيب وهي نصرانيته فيها إقرار من اإلمام 
على إمكانية وإباحة التداوي والعالج عند غري املسلم، ألن إقرار 
الشرعي،  اإللزام  حنو  وُيسري  علينا  حجة  السالم(  )عليه  اإلمام 
الباقر)عليه  اإلمام  سأل  رجل  عن  روَي  ما  ذلك جنده  ومصداق 
السالم(عن أمكانية التداوي والعالج عند غري املسلم، إذ ذكرت 
ويّتخذ  واليهودي  النصراني  يداويه  الرجل  عن  »سألته   : الرواية 
له األدوية؟ فقال )عليه السالم(: ال بأس بذلك إمّنا الشفاء بيد 
اهلل، كذلك أن اإلمام علي ُيريد أن ُيبنّي أصولّية قاعدة التزاحم 
عندما تقف حياة انسان على طبيب ال ينتمي لدينه فال ضري يف 
ذلك فاألهم هو إنقاذ ومعاجلة اإلنسان ، ثم أن هذا اإلقرار دليل 
ومد جسور  األخرى  الديانات  على  اإلسالمي  االنفتاح  روح  على 

التواصل مع أتباعها.
رابعًا: نستشف من الرواية املذكورة بهذا الشأن اليت جاء فيها 
من  أعلم  منهم  يكن  فلم  الكوفة  أطباء  له  مُجع  اإلمام  »إن 
أثري بن عمرو بن هاني السكوني فاختاره اإلمام )عليه السالم( 
ضرورة  على  السالم(  )عليه  اإلمام  قبل  من  واضح  مؤشر  »هنا 
اختيار األفضل وتقدميه ليس فقط يف جمال الطب إمنا يتعدى 

إىل جماالت احلياة األخرى.

من امُلسلَّم به أن كل حركات وسكنات األئمة )عليهم السالم( 
ال تنطلق من فراغ بل تقبع خلفها غاية وقصدّية وعلى املستويني 
)اآلني واملستقبلي( وتكون ُملزمة وحجة على أتباعهم ومن يؤمن 
النصراني  للطبيب  باستدعائه  السالم(  )عليه  علي  فاإلمام  بهم، 
وتطبيبه كانت  ملعاجلته  السكوني(   هاني  بن  عمرو  بن  )أثري 
من ضمن األمور اليت جيب التوقف عندها ودراسة أسبابها، ألن 
البعض أخذ ُيشكك يف مسألة وهي إذا كان اإلمام علي )عليه 
األحيان  بعض  يف  التكوينية  الوالية  وميتلك  معصومًا  السالم( 
)عليه  اإلمام  ؟ أمل يكن  ملعاجلته  فلَم يستدعي طبيبًا نصرانيًا 
أفضل  هو  اإلمام  إذا كان  نفسه؟  معاجلة  على  قادرًا  السالم( 
وأعلم وأكمل شخصية وجدت على األرض يف وقته فهل حيتاج 
الكامل إىل الناقص ؟ هذه الشبهات سنحاول إن شاء اهلل اإلجابة 

عنها باآلتي:
)عليه  املؤمنني  أمري  من  أعلم  النصراني  الطبيب  أواًل: مل يكن 
السالم( إمنا متت طريقة االستدعاء لغاية أرادها اإلمام علي وهي 
رسالة للناس أمجع أن حيرتموا ويقدموا أهل االختصاص واخلربة 
والفن، ففي ظل حدوث عارض ال ميكن جتاوز أهل االختصاص 
بأي حال من األحوال، وهذا األمر يشبه ما أقدم عليه اإلمام علي            
)عليه السالم( يف مشورته ألخيه عقيل بأن خيتار له امرأة أجنبتها 
الفحول من العرب كون األخري خمتصًا بعلم األنساب السيما مع 

أسباب وغايـــــــات استدعاء 
الطبيب النصرانـــــــــــــــي

ملعالجة أمري املؤمنني علي)عليه السالم(
د. علي زناد كلش البيضاني
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إعداد:
احمد الكعبي

بالصور.. رواد املنرب الحسيني

من شهداء املنرب الحسيني 
الشيخ إبراهيم محمد حسن كروس

الرادود الحسيني باسم الكربالئي...
 التميز والعطاء



اجتماع يف منزل الشاعر والرادود إبراهيم الشمرتي يف النجف األشرف عام LTQOم  ومن احلضور الشاعر الكبري 
الشي~ هادي القصاب صاحب ديوان اهلداية احلسينية، والرادود جاسم النويين الطويرجاوي، والشهيد الرادود 
جواد الساعدي ، الشي~ ياسني الرميثي، احلاs علي ûويدي ، احلاs مهدي إخوان، الشهيد الرادود جاسم شريوزة، 

املرحوم عدنان الطيار ،الشاعر سيد ستار سيد جاسم الرماح احلسيين وغريهم .

طت يف مسجد السقايةـ  يف النجف األشرف  صورة� فوتغرافية َت̌ضم µعًا من جهابذة الشعر وعمالقة األدب )أل̌تق�
ـ مبناسبة عيد الغدير األغر ـ عام LTQRم(: ويظهر من )جهة اليمني( الشاعر عبدالرضا سياب الشكرجي، 
وعن ميينه الشاعر حممد البناء، وبعده الشاعر والرادود رسول حميي الدين، ويليه الشاعر احلاs الشي~ حممد 
العباجيي  رزاق   sالشاعر احلا ويأتي  العذاري،  السيد منصور  الشاعر  الشمري، ومن بعده  الراشد احلجار  جواد 

)أقصى اليسار(.
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أ.د. نجم عبداهلل املوسوي
كلية الرتبية – جامعة ميسان

كما يبدو للجميع أن 
شخصية الرادود احلسيين 

باسم الكربالئي شخصية 
متميزة وفائقة العطاء مبا 

ميلكه من مؤهالت ومواهب 
متعددة جعلته ذات أفق واسع 

ومتيز بال حدود فشخصيته 
ذات مظهر خارجي وداخلي 
متكامل امتلكت تأثريا 

فاعاًل يف نفوس اآلخرين ويف 
األوساط االجتماعية املختلفة 

على مستوى أتباع مدرسة أهل 
البيت ) عليهم السالم ( ومن 

اآلخرين حتى انه أضحى حمل 
دراسة وحبث ملا ميتلكه من 

مقومات وأساسيات ميزته عن 
بقية الرواديد وخدمة املنرب 

احلسيين والشعائر احلسينية .

الرادود الحسيني باسم الكربالئي
التميز والعطاء 
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باسم  الرادود احلسيين  به  يتميز  ما  أبرز  ومن 
الكربالئي ما يأتي :

•يتمتع بالوالء املطلق للقضية اليت ينتمي إليها 
وحيمل أفكارها ويعيش آالمها هذا الوالء قد 
األفضل  وتقديم  العطاء  من  املزيد  إىل  حفزه 
االنتماء  وبفضل  تعاىل  اهلل  بفضل  واألحسن 

العقائدي ) القضية احلسينية(. 
قدرة  ولديه  خاصة  كاريزما  امتلك  •إنه 
الفعال  االتصال  وحتقيق  التواصل  على  فائقة 
يف  ومؤثر  ومقنع  هادف  بأسلوب  اآلخرين  مع 

النفوس ويف الذات والعاطفة . 
من  والتمكن  واهلدوء  النفس  ضبط  •لديه 
بنفسه  عالية  وثقة  بنجاح  يؤديها  اليت  األدوار 
وقابلية سريعة يف معاجلة األمور الطارئة اليت 

حتدث بإتقان جيد وأداء رائع .
ومنفتح  املعامل  واضحة  شخصية  ميتلك  •إنه 
باجتاه احلداثة واجلدة ويسعى إىل تطوير نفسه 
بتقديم العطاء اجلديد والتواصل مع التطورات 

العلمية والتكنولوجية يف ميدان عمله .
•انه مزج أدائه الرائع بني األصالة وبني احلداثة 
رواديد  قراها  اليت  القصائد  يتناول  فنراه   ،
بنفس  إصدارها  ويعيد  مشهورون  حسينيون 
وبإنتاج جديد يف حماولة منه  السابقة  األطوار 
إلحياء الرتاث الشيعي وإعادته إىل األذهان بثوب 

جديد وتقنيات جديدة وإنتاج يناسب العصر.
بالنشاط  مليء  ديناميكي  تنظيم  لديه   •
واحليوية والفعالية يف عمله ويبعثا خلق األجواء 
واجلمود  امللل  ويبعد  االجيابي  التأثري  ذات 

واالنغالق .
•اتسامه بالقدرات والقابليات واملواهب الفطرية 
الفريدة اليت ميزته عن الرواديد اآلخرين ومتتعه 
بأسلوب أدائي ماهر جعله يقف يف مقدمة خدام  
واألداء  باإلنشاد  السالم(  )عليه  اإلمام احلسني 

واإلنتاج الفين الكبري .
اإلبداعي  التفكري  مقومات  •امتالكه 
هو  ما  عن كل  البحث  مبعنى  أي  واالبتكار 
جديد وهادف وإجياد األساليب واألفكار الفنية 
املؤثرة املرافقة للقصائد املنتقاة اليت خيتارها .

ومتواضعة  منبسطة  شخصية  بكونه  •يتمتع 
عقائديا  إليه  ينتمي  الذي  اجملتمع  مع  يندمج 
ويسر  بسهولة  معه  ويتكيف  كبرية  بسرعة 
عن  بعيدًا  وعفوي  بسيط  بدور  حياته  وميارس 

التكرب والتعقيد والغموض .
•انه ذو شخصية قوية وناضجة وميتلك تقديسا 
عاليًا جدًا للعمل الذي يؤديه ويتفانى من أجله 

للنيب  حقيقيًا  خادمًا  يكون  أن  أجل  ومن 
حممد وآله )صلوات اهلل عليهم أمجعني( عمومًا 

وللحسني )عليه السالم( خصوصًا .
•من الواضح أن عمله خمطط له مسبقًا ومنظم 
الفوضى  عن  بعيدًا  عاليني  ونسق  ترتيب  وذو 
والعفوية بل قائم على الدراسة والدراية التامة 
والرتوي والدقة واملوضوعية وقد أعطته اخلربة 

املرتاكمة قدرة إضافية إلمكاناته الفنية .
•  ميتلك قابلية كبرية على التغيري والتطور الذي 
التكنولوجي  والتطور  العلمي  التقدم  يناسب 
املنطلقات  وفق  الرؤية احلسينية على  وحتديث 
عصرية  بأساليب  وطرحها  احلديثة  الفكرية 

متقدمة .
• جييد األدوار الكثرية واملتعددة يف املناسبات 
املختلفة ويعطي كل مناسبة حقها مبا ميتلك 
مع كل  يتوافق  جتعله  وموهبة   مؤهالت  من 

األحداث اجلارية وبأطوار خمتلفة .
•لديه إمكانية عالية على التصرف بالقصائد 
بأداء  وطرحها  واحلديثة  القدمية  املكتوبة 
يقال  كما  فهو  مميز  وبأسلوب  وعال  كبري 

لديه إمكانية السهل املمتنع .
• ذو شخصية بسيطة وال تغره ما لديه من مواهب 
أو إمكانيات أو ما لديه من شعبية عالية وقبول 
كبري يف أوساط اجملتمع اإلسالمي فنراه يعيش 
مواطن  كل  عن  ويبتعد  والوقار  اهلدوء  حالة 
الرياء والتعالي والغرور وكأنه واحدًا من الناس 

اآلخرين حيرتم اآلخرين وحيرتمونه ويقدرونه .
مبشاعر  يلقيها  اليت  القصيدة  مع  •يتفاعل 
صادقة وحقيقية وليست زائفة أو مصطنعة بل 
الذي  املوكب  أوساط  داخل  ينزل  طاملا  نراه 
وطاملا  السالم(  )عليه  احلسني  اإلمام  يعزي 
كانت دموعه تغرق عينيه ووجهه تفاعاًل مع ما 

يطرحهه وتأثرا باملوضوع الذي يتناوله .
الرواديد  يشجع  فهو  به  حيتذى  أمنوذج  •إنه 
من  هلم  يقدمه  مبا  مواهبهم  وينمي  اآلخرين 
مباشرة  وغري  مباشرة  بصورة  وإرشاد  نصح 
فضال عن كونه اختط لنفسه مدرسة خاصة 

ستبقى خالدة على مر األجيال .
•إنه وبالتعاون مع الشعراء البارزين جيسد الواقع 
املستحدثة  املناسبات  ويتناول  علينا  مير  الذي 
والسياسية  واالجتماعية  الدينية  والظواهر 
من  اآلن  الساحة  على  حيدث  ما  وخصوصا 
بقصائد  فيتناوهلا  جديدة  ومناسبات  تغريات 

مجيلة وإنتاج حسيين رائع . 
بينه وبني  متينة  روابط  •انه حيرص على خلق 
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أخالقيًا  منظورًا  فهو ميتلك  املتميزين  الشعراء 
عاليًا وطباعًا وسجايا محيدة جتعله مقبول من 
اآلخرين وحمببا لديهم لسمو نفسه وعلو همته 
احلسني  اإلمام  خدمة  وهي  أال  أهدافه  ونبل 

)عليه السالم( .
• عبارة عن منرب حسيين متحرك داخل أوساط 
ترك  وقد  اإلسالمي  والعامل  الشيعي  اجملتمع 
ونالحظ  والقلوب  النفوس  يف  واضحًا  تأثريًا 
أن لديه مقبولية حتى يف أوساط غري املسلمني 
بعض  على  ويطلعون  يقرأ  ما  يتابعون  عندما 

إصدارته وإنتاجاته احلسينية .
• لديه مهارات القيادة الناجحة من خالل التأثري 
يف اآلخرين فالقصائد اليت يطرحها حتتوي على 
أفكار وأحداث ووقائع تعطي صورًا ذات تأثري 

نفسي كبري وقريبة لنفوس سامعيه ومتلقيه .
املتعددة  لنتاجاته  املتلقني  يوجه  أن  استطاع   •
فأسلوبه  سليمًا  وقيميًا  دينيًا  صحيحًا  توجيهًا 
اجلميل ومواهبه املتعددة من العوامل األساسية 

لنجاحه ومسوه .
وميتلك  وإرداة،  وتصميم  وعزم  قوة  صاحب   •
فهما عاما وثقافة واسعة ولديه قدرات عديدة 
ومتنوعة وجناح خاص باملهام املوكلة إليه فضاًل 
والنشاطات  القضايا  من  بالعديد  اهتمامه  عن 
املدارك  واسع  موهوب  شخص  فهو  املطلوبة، 

واآلفاق واألفكار.
رسالته  من  انبثقت  عالية  مبصداقية  •يتميز 
واملبنية  لنفسه  رمسها  اليت  الكبرية  وأهدافه 
ينتمي  اليت  والعقائد  املبادئ  جمموعة  على 
إليها فنراه يف كل جمالسه احلسينية مطمئنًا 
يشعر باألمان واالنضباط والسيطرة التامة على 

األعمال اليت يؤديها.
• ميتلك صفات النقاش وقوة التفكري والبصرية 
واللباقة واجلرأة واللياقة وحسن التصرف ولديه 
فن كبري يف اإلقناع وجناحه له عالقة كبرية 

مببادئه وشجاعته.
من  هي  واليت  الذاتية  اجلاذبية  لديه   •

الواجب  من  واليت  اإلجيابية  الصفات 
الناجح،  الفد  شخصية  يف  توافرها 

معه  بالعمل  يفتخر  فالكل 
أهدافه  لنبل  إليه  وباالنتماء 

ينتمي  الذي  املبدأ  ورقي 
إليه وحبًا بشخصيته .
الوعي  ميتلك  •انه 
ويقصد  الكايف 
تأثريه  مدى  بذلك 
معه،  من  على  
وعيه  ويشمل 

العوامل واملتغريات اليت تزيد من فعاليته، وهذا 
تفيد  اليت  باملعلومات  واإلملام  اإلحاطة  يتطلب 
بكيفية التعامل مع اآلخرين وحماولة تطبيقها 

ميدانيًا.
• ابتعد عن ظاهرة تقمص شخصيات اآلخرين 
فقد بنى خطًا واضحًا له وبالوقت نفسه حاول 
جتديد نتاجات اآلخرين من باب إحياء األعمال 

وتقدميها بنتاج جديد ومتطور.
الكثري من  توجد  آنفًا  ما ذكر   وفضاًل عن 
باسم  احلسيين  الرادود  جعلت  اليت  املزايا 
يف  ويكون  الفذ  بعطائه  يتميز  الكربالئي 
احملمدي  اإلسالم  خدام  من  الرواديد  مقدمة 

األصيل والقضية احلسينية اخلالدة.
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الشاعر األستاذ علي اخلفاجي يعترب من الشعراء الشعبيني الذين 
يشار إليهم بالبنان ..له بصمات واضحة يف خدمة سيد الشهداء 
)عليه السالم( ..مما جعله مقصدا لرواد املنرب احلسيين يف العراق 
وإيران واخلليج وغريها.. التقيناه يف هذا العدد من جملتنا الغراء 
حتى نكون على معرفة به من بداياته الشعرية واألدبية يف مدينة 

الشطرة العزيزة وتعامله مع رواد املنرب احلسيين..
نرحب به جل الرتحيب واالحرتام والتقدير.    

الشاعر علي اخلفاجي: اسم لطاملا ردده كبار الرواديد... حدثنا 
عن سر هذا التوفيق؟ 

خدمة اإلمام احلسني )عليه السالم ( حتتاج اىل إخالص أسأل 
اهلل عز وجل أن يوفقين هلذه اخلدمة. 

الشهداء  لسيد  خدمتهم  يف  أخلصوا  ذكرتهم  الذين  الرواديد 
فأعطاهم هذه املكانة يف قلوب الناس من خالل تواصلي معهم 
الشعرية  ملسريتي  قدوة  فجعلتهم  التواضع  من  كتلة  وجدتهم 

وتشرفت بالكتابة هلم .
-قصيدة ]عاشق[ لوحة فنية متكاملة يظهر فيها اشتياق عاشق 
أهل البيت )عليهم السالم( إىل أضرحتهم يف العراق وأنا ال أبالغ 

إذا قلت أنها ستصبح من القصائد اخلالدة.
 حدثنا عن سر وأجواء هذه القصيدة العظيمة؟

يف ذكرى استشهاد اإلمام اجلواد )عليه السالم( كانت دعوة 
إىل املال يف مشهد املقدسة وكتبت للمال قصيدة مقدمة تتناول 

موضوع الغربة واالشتياق إىل زيارة اإلمام اجلواد يف ليلة استشهاده 
عندها اتصل بي املال وقال أنا أحتاج إىل قصيدة على هذا اللحن 
األضرحة  وجلميع  للعراق  شاملة  تكون  لكن  املوضوع  وهذا 
لكي أسجلها أستوديو فتواصلت مع املال واألخ حسني ملكي 

عندها كانت والدة قصيدة عاشق.
أخذني  سنيين،  ناذر  علي،  يا  تسافر  ال  أربعة،  فتيان  -عندي 

الشوق  قصائد أحبها اجلمهور، ما هي أجواء هذه القصائد ؟ 
لكل قصيدة لون وجو خاص.

عندي فتيان أربعة: 
تناولت بها وفاء السيدة اجلليلة أم البنني وكيف نذرت أوالدها 
لرتاب أقدام احلسني فاستعنت بها على كتابة عندي فتيان أربعة 

)) ع (( فكانت القصيدة
ال تسافر ياعلي: لسان حال ليلى وغربتها بعد ولدها علي وكانت 

بداية حلن مجيل للمال 
ناذر سنيين : قصيدة أحببتها كثريًا ألنها ُكتبْت يف وقت كنا 
ُنقتل وُنذبح فيه على اهلوية دافعُت بها عن ديين ومذهيب وعقيدتي 
أخذني الشوق: قصيدة والئية لرسول اهلل )صلى اهلل عليه وآله( 

تناولت فيها موضوع الزيارة واملنع من قبل آل سلول
- كيف كانت بداية تعاملك مع احلاج باسم الكربالئي وما 

هي أول قصيدة قرأها لك ؟ 
وجهت  دعوة  خالل  من  كانت  علي  أبي  احلبيب  مع  عالقيت 

 الشطرة تعد مدرسة شعرية مهمة يف العراق 
وكانت دائمًا معطاًء باألدب والشعر الشعبي

الشاعر الحسيني علي الخفاجي ملجلة الوالية :

حاوره : أمحد الكعيب
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سعيد  السيد  العزيز  واألخ  أنا  الكاظمية  العتبة  خالل  من  لي 
الصايف وهناك وبالتحديد بعد 2004 كان اللقاء األول باحلاج 
باسم الكربالئي وطلب مين مقدمة وأعطاني إمييله الشخصي 
بيين  وأصبحت  بكتاباتي  معجبا  وكان  قصائدي  إىل  واستمع 

وبني املال مراسالت وقصائد
أما أول قصيدة : يم احلسن ننشد وين  عن گبرچ مضيعينه

-ملاذا متيز واشتهر الشاعر علي اخلفاجي بالقصيدة النزلة مع 
احلاج باسم الكربالئي؟.

كتبت للمال أكثر من 400 قصيدة ما بني الرئيسية واملقدمة 
والنزلة . 

وأذكر منها: ضلع املظلومة املاطاب يامهدينه، ينتظرك من يوم 
نسأل،  وعنك  ونتأمل جمروحني  الغيبة  طولت  يامهدينه،  الباب 

وقصيدة هوييت رافضية دمعيت زينبية
عهد من الوالدة للمنية، وقصيدة ياملامتر علينه ميته بعد جتينه، 
احلظ  ماحالفها  لكن  البقيع،  أرض  الشوفتك  واهلل  مشتاگه 
باملونتاج، وأغلب القصائد اليت متنتجت هي النزلة لذلك تظنون 

أنه قرأ لي فقط قصائد النزلة.
من  تأثرت  شاعر  وبأي  الشعر  بدأت يف كتابة  سنة  أي  - يف 

املاضي ومن احلاضر؟ 
كتبت القصيدة إبان التسعينات وتاثرت بشعراء مدينيت الكبار 
اهلاللي  وعبدالواحد  فليح  وهاشم  خلف  السيد  عريان  أمثال 

وابراهيم طلب ورمحن األخرس.
وأما احلاضرون فقد مسعت وأحببت شعر اإلخوة :السيد سعيد 
الصايف، السيد عبداخلالق احملنه، وسام الشويلي، أمحد الذهيب، 

فاضل مقدم، احلاج مهدي األخرس
-مبا أن ملدينة الشطرة متيز وحضور كبري يف الساحة الشعرية 
واالدبية واحتضنت الكثري من فرسان هذا امليدان، ماذا اعطت 

هذه املدينة لعلي اخلفاجي ؟
سؤال مهم جدًا الشطرة تعد مدرسة شعرية مهمة يف العراق حيث 
كانت دائمًا هي املعطاء باألدب والشعر الشعيب )) اململوح (( هذه 
املدينة الكبرية أضافت إىل علي اخلفاجي الكثري ولعل ))ديوان 
الراية(( الذي طبع يف لبنان هو حسنة من حسنات هذة املدينة 

احلسينية األصيلة .
-ما هي القصيدة اليت متنيت أنك كاتبها ؟ وملاذا؟

قصيدة لألخ العزيز السيد عبداخلالق احملنة.
شالوا نعشها واليحملونه اثنني 
واحد ذبيح أواحد إبال تچفني

زينب تنادي الكربله جيبوها
بني املخيم والنهر شيعوها

من  ملا حتمله  احلسيين  النص  مسار  يف  نوعية  نقلة  أعدها  أذ 
فكرة وصور شعرية رائعة.

-لو فرضنا توجد قصيدة واحدة متثل علي اخلفاجي ماذا سوف 
ختتار ؟ 

قصيدة عاشق : ألنين أعشقها حد اجلنون وترافق أذني دائما
-ما هي نصيحتك للشعراء الشباب؟ 

أنصحهم ونفسي بأن خيدموا اإلمام احلسني بروح وتفاٍن من دون 
مقابل حتى يصلوا إىل قواعد العشق كما أدعوهم ان يتسلحوا 

بثقافة الطف خوفا من الوقوع يف مزالق النقد.
-سؤال من الشاعر علي السعيدي : أرجو ان حتدثنا عن قصيدة 

الوصية ؟ 
علي السعيدي قريب مين جدًا وهو أخ عزيز وغالي على القلب، 
ُتقرأ بصوت  قصيدة الوصية هي وصييت عند موتي وأمتنى أن 

مال باسم
أوصيك بوصيه تشكل الذمه

تزورني من أموت حسني أبواليمه
ياشيال تابوتي ،، يا شيال تابوتي

أوصيك أمن أموت وختمد األنفاس
وتربي ذميت شفت األهل والناس
وديين الضريح حسني والعباس
خادمهم وأريد أطلبهم الرمحه

- ُسئلنا كثريًا عن أجواء هذه القصيدة : ]بني خيامك واجلفني 
،، ماتت بت حيدر مرتني ،، مره گبال اجلود ومايه ،، ومره اعله 
چفوفك والرايه [ اليت قرأت بصوت ابو بشري النجفي حفظه اهلل .

من حمرم  السابع  ليلة  والچفني( كتبتها  خيامك  بني  )قصيدة 
وكانت األجواء حتاكيين عن وقفة السيدة زينب )عليها السالم( 
بالسيوف كتبتها بدموعي  العشرية وهو جثة مقطعة  أمام قمر 

وعشت مع املصاب 
من  فكانت  هلا مجاال  أضاف  النجفي  بشري  أبي  احلاج  وحلن 
ابا  احلاج  أّن  للنظر  وامللفت  وحسرة  دموعا  نهايتها  إىل  بدايتها 
بشري تأثر فيها كثريًا . أسأل اهلل أن جيعلها خالصة هلل ولزينب 

وآل زينب.
يف اخلتام أقدم شكري وتقديري وامتناني لكم على جهودكم 
أمري  وموالنا  السالم(  )عليه  الشهداء  سيد  خدمة  يف  املبذولة 
املؤمنني علي بن أبي طالب )عليه السالم(. راجيا منكم الدعاء.

           اخلفاجي يتوسط السيد عبد اخلالق احملنة والشاعر أمحد الذهيب



ولد الشهيد يف العاصمة بغداد عام )1٩55م(،  ونشأ وترعرع يف أسرة ُعرف 
عنها التدين واخلدمة للمجتمع باحلب والتفاني ألجله.

درس يف مدرسة الوحدة العربية يف الزوية بالكرادة الشرقية. ويف عام )1٩76م( 
عام  حتى  فيها  وبقى  اإلسالمية  العلوم  لدراسة  األشرف  النجف  مدينة  إىل  إجته 

)1٩٨٢م( مبتابعة وإشراف السيد الشهيد حممد باقر الصدر)قده(.
حتى واصل دراسته احلوزوية للبحث اخلارج، حيث حضر عند مساحة املرجع الديين 
الشيخ بشري النجفي والسيد الشهيد عبداجمليد احلكيم )قده(، وزعيم احلوزة العلمية 

مساحة السيد أبو القاسم املوسوي اخلوئي)قده( .
صدر لُه كتاب )استقصاء النظر يف القضاء والقدر(، من زمالئه : الشهيد عادل 

شرب، وأوالد السيد الشهيد اخلطيب السيد جابر أبو الرحية النجفي)رمحهم اهلل(.
يف إحدى الليالي أعتقل صديقه املرحوم بالسم علي موسى بعد اعتقال الشهيد الشيخ 
عارف البصري وأعتقل مجيع أصدقائه وأحس أن الدور سوف يصل إليه بعد إعدام 

صديقه الشهيد عبد اهلل حراج وأخيه حيدر حراج وغريهم.
فقرر اخلروج إىل مشال العراق لغرض اإلفالت من زمرة البعث الصدامي الكافر.. 
ُيقال أنه صنع تابوتا خشبيا لنفسه، وكان يعرف أنه سوف يستشهد وكان ينام فيه 
وأعد لُه كفنًا شخصيًا وبالفعل فقد أستشهد، بالرغم من أن والدته تظن أنه حي.. 

رمبا ال تريد أن تصدق أو حتدث نفسها بأستشهاده.
تنقل األخبار أنه أعتقل يف الشهر التاسع من عام )1٩٨٢م( يف حمافظة نينوى )املوصل( 
مشال العراق، وعرفت عائلته باعتقاله بعد أربعة شهور عن طريق أحد أصدقائه، مل 
جيدوه يف سجن أبو غريب وال يف أي مكان آخر، وجد امسه أنه قد أعدم وذلك يف 

ملفات مجعية السجناء اليت تضم مئات اآلالف من املعدومني والشهداء.
مل تعرف أسرته كيف أعدم ومتى وكيف دفن، 

من شهداء املنرب الحسيني

الشيخ إبراهيم محمد حسن كردس
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مسائل شرعية تخص أحكام الصوم

الشجرة الطيبة يف القرآن الكريم



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

إعداد:  شعبة التبلي»

السؤال: على من جيب الصوم؟ 
اجلواب: جيب الصوم على كل مسلم، بالغ، آمن 
مــن ضــرر الصــوم عليــه، حاضــر غري مســافر وال 

مغمى عليه.
وبالنســبة للنســاء جيب الصوم على املرأة الطاهرة 
مــن احليــض والنفــاس، فاحلائــض والنفســاء ال 
تصــوم، وتقضــي ما فاتها من صيام شــهر رمضان 

بعد ذلك.

احلمــد هلل رب العاملــني والصــالة والســالم علــى 
أشــرف األنبيــاء واملرســلني حممد وعلــى أهل بيته 
الطيبني الطاهرين هذه جمموعة من االســتفتاءات 
الشــرعية اليت ختص الصيام طبقا لفتاوى املرجع 
الديــين األعلــى مساحــة الســيد السيســتاني )دام 

ظله(.
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وال جيــب الصــوم علــى مــن خــاف علــى نفســه 
اإلصابــة مبــرض جــراء الصــوم، أو اشــتداده، أو 
تأخــري شــفائه أو زيــادة أملــه، كل ذلــك باملقدار 

املعتد به الذي مل جتِر العادة بتحمله.

السؤال: كيف نية الصوم ومتى وقتها؟
اجلــواب: إذا أراد املكلــف أن يصــوم فيلزمه أن 
ينوَي اإلمســاك عن املفطرات من أول الفجر إىل 

غروب الشمس قربة إىل اهلل تعاىل.
وآخر وقت للنية يف صوم شهر رمضان عند طلوع 
الفجــر الصــادق علــى األحــوط لزومــا، وهكذا 
يف كل واجــب معــني، وجُيتزئ يف شــهر رمضان 
كلِّه بنية واحدة قبل الشهر، فال يشرتط جتديد 
العــزم علــى الصــوم يف كل ليلــة، أو عنــد طلوع 
الفجــر مــن كل يــوم، وإن كان يشــرتط وجــود 

العزم على الصوم عنده ولو ارتكازا.

السؤال: ماهي املفطرات بنحو اإلمجال؟
اجلواب: األول والثاني: األكل والشــرب مطلقًا، 
معتاديــن كأكل  غــري  أو  قليلــني  كانــا  ولــو 

احلصى أو شرب النفط. 
الثالــث: اجلمــاع قباًل ودبرًا، فاعــاًل ومفعواًل به، 

حيًا وميتًا. 
الرابــع: الكــذب علــى اهلل تعاىل، أو على رســول 
اهلل )صلــى اهلل عليــه وآلــه( أو علــى األئمــة )عليه 

السالم( على األحوط وجوبًا.
اخلامس: رمس متام الرأس يف املاء على املشهور 
بــني الفقهــاء، ولكــن املختار أّنــه ال يضر بل هو 

مكروه كراهة شديدة.
السادس: تعمد إدخال الغبار أو الدخان الغليظني 

يف احللق على األحوط وجوبًا. 
الســابع: تعمــد البقــاء علــى اجلنابــة حتــى يطلــع 

الفجر. 
الثامــن: إنــزال املــين بفعل ما يــؤّدي إىل نزوله مع 

احتمال ذلك وعدم الوثوق بعدم نزوله.
التاســع: االحتقــان باملائع ولو مــع االضطرار اليه 

ملرض.
العاشر: تعمد القيء وإن كان لضرورة من عالج 

مرض وحنوه.

الســؤال: مــا هــو تكليــف املؤمنــني بشــأن صيام 
شهر رمضان مع انتشار جائحة كورونا؟
اجلواب: هناك أمور ينبغي االلتفات اليها:

1 ـ إن صيــام شــهر رمضــان مــن أهــم الفرائــض 
الشــرعية وال جيــوز تركه إال لعــذر حقيقي، أي 

ما يتأكد منه صاحبه دون ما ال واقع له.
٢ ـ إن مــن تلّقــى نصيحــة طبيــة بــرتك الصيــام 
يف بعــض الشــهر أو كلــه من جهة أنــه يرفع من 
احتمــال إصابتــه باملــرضـ  مثــاٌلـ  وأثــار ذلــك يف 
نفســه اخلــوف يســقط عنه وجــوب الصيــام أداًء 

ويلزمه القضاء.
هــذا إذا مل يتمكــن من إزالة اخلوف من نفســه 
باختــاذ االجراءات الوقائية املناســبة كالبقاء يف 
البيــت وعــدم االختــالط مــع اآلخريــن عــن قرب 
واســتخدام الكمامــة والكفــوف الطبيــة وحنو 
ذلــك، وإال لزمــه اختاذها وال يســقط عنه وجوب 

الصيام يف الشهر الفضيل.
3ـ  مــن خيــاف اإلصابــة باملــرض إذا خــرج للعمل 
ـ املســتلزم لالختــالط مــع اآلخريــن ـ يلزمــه ترك 
العمــل يف شــهر رمضــان ليؤدي الصــوم، واذا مل 
يسعه ترك عملهـ  ألّي سبب كانـ  مل جيب عليه 
الصيــام ولكن ال جيــوز له التجاهر باإلفطار يف 

املأل العام، ويلزمه القضاء.

الســؤال: هــل جيــوز االفطــار يف حــال الضعــف 
املفرط؟

اجلــواب: ال يكفــي الضعــف يف جــواز اإلفطــار 
ولــو كان مفرطــًا إال أن يكــون حرجــًا فيجــوز 
اإلفطــار، وجيــب القضــاء بعــد ذلــك، واألحــوط 
لزومــا االقتصار يف األكل والشــرب على مقدار 

الضرورة واإلمساك عن الزائد.
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يصرف االنسان عما يهمه من البحث عن معارف كتاب اهلل 
واحلصول على مقاصد اآليات الكرمية وأغراضها . والذي 
اليت  الطيبة  بالكلمة  املراد  أن  اآليات  يف  التدبر  يعطيه 
شبهت بشجرة طيبة من صفتها كذا وكذا هو االعتقاد 
احلق الثابت فإنه تعاىل يقول بعد وهو كالنتيجة املأخوذة 
من التمثيل يثبت اهلل الذين آمنوا بالقول الثابت يف احلياة 
الدنيا ويف اآلخرة اآلية والقول هي الكلمة وال كل كلمة 
مبا هي لفظ بل مبا هي معتمدة على اعتقاد وعزم يستقيم 
عليه االنسان وال يزيغ عنه عمال.)تفسري امليزان :ج 1٢ - ص 

)51 - 50

يقول الطباطبائي يف تفسريه :اختلفوا يف اآلية أواًل يف املراد 
اهلل  إال  إله  ال  أن  شهادة  هي  فقيل  الطيبة  الكلمة  من 
والتنزيه  التسبيح  مطلق  وقيل  القرآن  وقيل  اإلميان  وقيل 
وقيل الثناء على اهلل مطلقا وقيل كل كلمة حسنة وقيل 
مجيع الطاعات وقيل املؤمن . وثانيا يف املراد من الشجرة 
الطيبة فقيل النخلة وهو قول األكثرين وقيل شجرة جوز 
والعنب  طيبة كالتني  مثرة  تثمر  شجرة  وقيل كل  اهلند 
وإن مل تكن  والرمان وقيل شجرة صفتها ما وصفه اهلل 
موجودة بالفعل . ثم اختلفوا يف املراد باحلني فقيل شهران 
وقيل ستة أشهر وقيل سنة كاملة وقيل كل غداة وعشي 
وقيل مجيع األوقات . واالشتغال بأمثال هذه املشاجرات مما 

ت�ي  َمaء�* ̌تؤ� ̌عَها يف� الس� ̌لَها َثاب�ت� َوَفر� قال تعاىل: )َأَ%� َتَر َكي�َف َضَرَب اهلل�ˇ َمَثاًل َكل�َمًة َطي�َبًة َكَشَجرة� َطي�َبة� َأص�
)٢4J̌روَن( )إبراهيم َثاَل ل�لن�اس� َلَعل�̌هم� َيَتَذك� ̌ب اهلل�ˇ اأَلم� ر� ن� َرب�َها َوَيض� ني� ب�إ�ذ� ̌أ̌كَلَها ̌كل� ح�

الشجرة الطيبة يف القرآن الكريم

عذراء الرماحي
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املذكورة، فعواصف األحداث الصعبة واملشاكل الكبرية 
ال تزحزحه من مكانه، وال يتحدد، وافق تفكريه يف هذه 
الدنيا الصغرية، بل يشق حجب الزمان واملكان ويسري حنو 
املطلق الالمتناهي. سلوكهم وبراجمهم ليست تابعة للهوى 
هو  وهذا  ربهم،  وبإذن  اإلهلية  لألوامر  طبقا  بل  واهلوس، 
مصدر احلركة والنمو يف حركتهم. الرجال العظام من 
الربكة،  أصل  وحياتهم  الطيبة،  اهلل  كلمة  هم  املؤمنني 
وأقواهلم  وكلماتهم  آثارهم  احلركة،  توجب  دعوتهم 
مجيعها  قبورهم  وحتى  وتارخيهم..  وتالميذهم  وكتبهم 
ملهمة وحية ومربية . نعم ويضرب اهلل األمثال للناس لعلهم 
 /7 ج   : املنزل  اهلل  كتاب  تفسري  يف  )األمثل  يتذكرون 

)505 - 503
املرعشي،  للسيد  احلق  إحقاق  شرح  كتاب  يف  وجاء 
اجلزء)14( رواية عن سالم اخلثعمي قال : دخلت على أبي 
رسول  ابن  يا   : فقلت  السالم  عليه  علي  بن  جعفر حممد 
اهلل قول اهلل تعاىل : )أصلها ثابت وفرعها يف السماء( قال 
: يا سالم الشجرة حممد والفرع علي أمري املؤمنني، والثمر 
الغصن  ذلك  وشعب  فاطمة،  والغصن  واحلسني،  احلسن 
األئمة من ولد فاطمة، والورق شيعتنا وحمبونا أهل البيت، 
فإذا مات من شيعتنا رجل تناثر من الشجرة ورقة ، فإذا ولد 
حملبينا مولود اخضر مكان تلك الورقة ورقة. فقلت : يا 
ابن رسول اهلل قول اهلل تعاىل : )تؤتي أكلها كل حني بأذن 
ربها( ما يعين ؟ قال : يعين األئمة تفتى شيعتهم يف احلالل 

واحلرام يف كل حج وعمرة .
يف  اآلخر  الفريق  عند  املباركة  اآلية  تفسري  جاء  كما 
شبه  قائال:  اجلوزية  قيم  البن  القرآن  يف  األمثال  كتاب 
الكلمة  ألن  الطيبة  بالشجرة  الطيبة  الكلمة  سبحانه 
الثمر  تثمر  الطيبة  والشجرة  الصاحل  العمل  تثمر  الطيبة 
النافع وهذا ظاهر على قول مجهور املفسرين الذين يقولون: 
تثمر  فإنها  اهلل  إال  إله  أن ال  الطيبة هي شهادة  )الكلمة 
عمل  فكل  والباطنة  الظاهرة  الصاحلة  األعمال  مجيع 
صاحل مرضي هلل عز وجل مثرة هذ الكلمة، ويف تفسري 
ابن عباس رضي اهلل عنهما قال:  أبي طلحة عن  بن  علي 
وفرعها  املؤمن،  قلب  يف  اهلل  إال  إله  ال  قول  ثابت  أصلها 
السماء( وقال  املؤمن إىل  بها عمل  السماء يقول: يرفع  يف 
واإلميان  اإلميان،  مثل  هذا  طيبة  أنس: كلمة  بن  الربيع 
اإلخالص  يزول  ال  الذي  الثابت  وأصلها  الطيبة،  الشجرة 
فيه، وفرعه يف السماء خشية اهلل، والتشبيه على هذا القول 
أصح وأظهر وأحسن،  فإنه سبحانه شبه شجرة التوحيد 
يف القلب بالشجرة الطيبة الثابتة األصل الباسقة الفرع يف 
السماء علوا اليت ال تزال تؤتي مثرتها كل حني، وإذا تأملت 
هذا التشبيه رأيته مطابقا لشجرة التوحيد الثابتة الراسخة 
اليت فروعها من األعمال الصاحلة صاعدة إىل  القلب  يف 
السماء وال تزال هذه الشجرة تثمر األعمال الصاحلة كل 
وإخالصه  هلا  القلب  القلب وحمبة  ثباتها يف  وقت حبسب 

فيها ومعرفته حبقيقتها وقيامه حبقها 

كما قال بعض املفسرين : إنها كلمة التوحيد ) ال إله إال 
اهلل (. وقال آخرون : إنها تشري إىل األوامر اإلهلية . وقال 
البعض اآلخر : إنه اإلميان الذي حمتواه ومفهومه )ال إله 
إال اهلل( . وقال آخرون يف تفسريها : إنها شخص املؤمن. 
وأخريا قال بعضهم : إنها الطريقة والربامج العملية. ولكن 
الطيبة نستطيع  بالنظر إىل سعة مفهوم وحمتوى الكلمة 
أن نقول : إنها تشمل مجيع هذه األقوال: ألن »الكلمة« يف 
معناها الواسع تشمل مجيع املوجودات، وهلذا السبب يقال 
للمخلوقات » كلمة اهلل« . و »الطيب« كل طاهر ونظيف، 
ودستور  سنة  كل  يشمل  أنه  املثال  هذا  من  فالنتيجة 
وبرنامج وطريقة، وكل عمل، وكل إنسان. . واخلالصة : 
كل موجود طاهر ونظيف وذي بركة، ومجيعها كشجرة 

طيبة فيها اخلصائص التالية :
وال  جامدا  وليس  والنمو،  احلركة  ميتلك  كائن   -  1
خامال، بل ثابت وفاعل ومبدع لآلخرين ولنفسه )التعبري ب  

»الشجرة« بيان هلذه احلقيقة ( .
٢ - هذه الشجرة طيبة، ولكن من أية جهة ؟ مبا أنه مل 
 .. فإنها طيبة من كل جهة  بها،  يذكر هلا قسم خاص 
منظرها، مثارها، أزهارها، ظالهلا، ونسيمها مجيعها طيب 

وطاهر . 
3 - هلذه الشجرة نظام دقيق، هلا جذور وأغصان، وكل 
واحد له وظيفته اخلاصة، فوجود األصل والفرع فيها دليل 

على سيادة النظام الدقيق عليها . 
يقلعها  أن  ميكن  ال  بشكل  حمكم  ثابت  أصلها   -  4
أغصانها  أن حتفظ  وباستطاعتها  العواصف.  وال  الطوفان 
العالية يف الفضاء وحتت نور الشمس، ألن الغصن كلما 

كان عاليا حيتاج إىل جذور قوية أصلها ثابت .
حميط  يف  ليست  الطيبة  الشجرة  هذه  أغصان  إن   -  5
ضيق وال ردئ، بل مقرها يف عنان السماء، وهذه األغصان 
والفروع تشق اهلواء وتصعد فيه عاليا وفرعها يف السماء. 
وسامقة  عالية  كانت  كلما  األغصان  أن  الواضح  ومن 
نظيفة،  مثارها  وتصبح  والغبار  التلوث  عن  بعيدة  تكون 
فتكون  الطلق،  واهلواء  الشمس  نور  من  أكثر  وتستفيد 

مثارها طيبة جدا.
الذابلة  كاألشجار  ال  الثمر  كثرية  الشجرة  هذه   -  6

العدمية الثمر، ولذلك فهي كثرية العطاء تؤتي اكلها.
7 - ومثارها ليست فصلية، بل يف كل فصل وزمان، فإذا 
أردنا أن مند يدنا إىل أغصانها يف أي وقت مل نرجع خائبني 

كل حني .
٨ - إن إنتاجها من الثمار يكون وفق قوانني اخللقة والسنن 
اإلهلية وليس بدون حساب بإذن ربها. واآلن جيب أن نفتش، 
أين جند هذه اخلصائص والربكات ؟ جندها بالتأكيد يف 
كلمة التوحيد وحمتواها، ويف اإلنسان املوحد ذي املعرفة، 
ومتحركة  نامية  ومجيعها  النظيفة،  احلية  الربامج  ويف 
بعيدة  وعالية  كثرية  وفروع  وحمكمة  ثابتة  أصول  وهلا 
مثمرة  وكلها  والدنيوية،  اجلسدية  باألدران  التلوث  عن 
وفياضة. وما من أحد يأتي إليها وميد يده إىل فروعها إال 
ويستفيد من مثارها اللذيذة العطرة، وتتحقق فيه اخلصال 
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أخبار ثقافية

صدر حديثاً

كتاب َّـ سطور

مكتبات نجفية



ضمن مشروعه الفكري والثقايف يف تكريم الشخصيات العلمية 
السالم( )عليه  املؤمنني  أمري  اإلمام  مركز  كّرم  والفكرية، 

املؤمنني  أمري  االمام  ومؤسسة  التخصصية  والبحوث  للدراسات 
التكريم  حفل  وابتدأ  الفرطوسي،  صالح  د.  الربوفيسور  الدينية 

بقراءة آي من الذكر احلكيم .
بعدها دعا عريف احلفل اىل املنصة كال من السيد د. عالء املدني 
والدكتور باقر الكرباسي الذي حضر نيابة عن الدكتور صالح 
الكرباسي  الدكتور  وحتدث  بالوباء،  إصابته  بسبب  الفرطوسي 
عن السرية العلمية لألستاذ الفرطوسي، فيما حتدث السيد د. عالء 
املكتبة  رفدت  قد  وإنها  العلمية،  الفرطوسي  مؤلفات  عن  املدني 
على  املهمة  العلمية  واألحباث  الدراسات  من  بالكثري  االسالمية 
أدراك  )وما  لكتابه  بقراءة  واختتمها  والفكري،  اللغوي  الصعيد 

ما علي( .
على  العام  املشرف  اجلابري  علي  السيد  قّدم  احلفل  نهاية  ويف   
به  احملتفى  عن  نيابة  استلمه  الذي  التكريم  درع  املركز 
)الفرطوسي( الدكتور باقر الكرباسي مع هدايا عينية قدمت له 

من قبل املركز واملؤسسة.

أقامت شعبة الدراسات والبحوث القرآنية يف مركز القرآن الكريم يف العتبة العلوية املقدسة ندوة علمية 
قرآنية بعنوان: )جهود املفسرين الكوفيني – دراسة يف النشأة واألداء( حاَضر فيها 
األستاذ الدكتور حسن كاظم أسد، رئيس قسم القرآن الكريم والرتبية اإلسالمية 
وعلوم  التفسري  أستاذ خمتص يف  وهو  الكوفة  جامعة  األساسية/  الرتبية  يف كلية 

القرآن .
وسّلط األستاذ الباحث يف حماضرته  الضوء على تاريخ املعرفة القرآنية ملدينة الكوفة 
العلوية وكيف بدأ النتاج التفسريي لرواد مدرسة الكوفة التفسريية، وما املميزات 
اليت امتازت بها هذه املدرسة عن غريها من مدارس التفسري األخرى كمدرسة املدينة 

ومدرسة مكة ومدرسة البصرة ومدرسة الشام.
وُتعد هذه الندوة األوىل من سلسلة الندوات القرآنية الرمضانية اليت أقامها  مركز 
القائل:  الشريف  النبوي  للحديث  تأكيًدا  املبارك  رمضان  شهر  يف  الكريم  القرآن 

))لكل شيء ربيع وربيع القرآن شهر رمضان((.
وقد ُأقيمت هذه الندوة إلكرتونًيا عرب منصة )zoom(، حبضور األستاذ احملاضر يف مقر شعبة الدراسات 

والبحوث القرآنية.

ندوة بعنوان )جهود املفسرين الكوفيني – دراسة يف النشأة واألداء(اخبار ثقافية

تكريم الشخصيات العلمية والفكريةمؤتمر أمناء الرسل ...
ُعقدت يف مؤسسة آل البيت )عليهم السالم( إلحياء الرتاث اجللسة 
التشاورية ملؤمتر أمناء الرسل من أجل إقامة مؤمتر تكرميي لسماحة 
آية اهلل العالمة السيد حممد مهدي املوسوي اخلرسان، وقد خصصت 
اجللسة التشاورية لبيان أهداف املؤمتر وحماوره واملساهمة يف كتابة 
املقاالت، وقد ُدعي هلذه اجللسة مساحة السيد حممد علي حبر العلوم 
مدير مؤسسة العلمني للدراسات العليا والشيخ الدكتور صاحب نصار 
التدريسي يف جامعة الكوفة واألستاذ هاشم حممد الباججي مدير 
مركز اإلمام أمري املؤمنني للدراسات والبحوث التخصصية ومساحة 
األمري  عبد  ،واألستاذ  نصار  عمار  والدكتور  املقرم  السيد حسنني 
وعدد  احلسينية  العتبة  يف  للرتاث  كربالء  مركز  مدير  القرشي 
العلمية  احلوزة  برعاية  املؤمتر  هذا  ويعد  األخرى،  الشخصيات  من 
يف قم وبالتعاون مع العتبة العباسية املقدسة، وكانت قد تشكلت 
العام  األمني  اسكندري  رضا  الشيخ   : من  للمؤمتر  العامة  األمانة 
للمؤمتر، والشيخ حممد تقي رباني مسؤول اللجنة العلمية، والسيد 
 : العلمية  اللجنة  وأعضاء  اإلدارية،  األمور  مسؤول  احلسيين  حسن 
السيد منذر احلكيم والشيخ الدكتور حممد احلسون والشيخ رضا 

املختاري. 
وقد وزعت على املدعوين ورقة عمل متثل حماور املؤمتر، وأهدافه 
وستعقد  ووضوحا،  فائدة  املوضوع  أغنت  مهمة   نقاشات  وجرت 

جلسات أخرى الستكمال مستلزمات املؤمتر.
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صدر حديثا لألستاذ الدكتور 
صباح عنوز التدريسي يف كلية 
الرتبية للبنات  جامعة الكوفة 
)اإلعجاز  بعنوان  كتاب 
احلقيقة  رسالة  القرآني 
أوضح  ومكان(،  زمان  لكل 
اللغوي  االعجاز  خالله  من 
والبياني للقران الكريم ، وقد 
الذين  األساتذة  عنوز  شكر 

إىل  الكتاب  أسهموا يف ظهور 
القارىء، سيما الشيخ الشاعر حسنني قفطان، 

والدكتورة زينب رضا محودي.

صدر حديثًا
السالم  عليها  )الزهراء  حديثا كتاب  صدر 
وكهف  النبوة  بنت  الكساء..  أهل  سيدة 
كريم  احلاج  املرحوم  تأليف  من  اإلمامة( 
وتويف   – 1946م  ولد  الصائغ،  امحد 
ضرغام  وتنقيح  حتقيق  ومن  2014م، 
حممد  السيد  العالمة  وتقديم  الربقعاوي، 
علي حبر العلوم، وجبهود ومتابعة جنل املؤلف 
حيكي  والكتاب  الصائغ،  حيدر  االستاذ 

حياة الزهراء ودورها يف النبوة واإلمامة.  

الشيخ  باقر  الدكتور  لألستاذ  حديثا  صدر 
)منهج  كتاب  الكرباسي  جعفر  حممد 
طه حسني(،  عند  اإلسالمي  التاريخ  كتابة 
ويتحدث الكتاب عن منهجية األستاذ املصري 
طه حسني يف تناوله للتاريخ اإلسالمي ومدى 
بها  مر  اليت  االحداث  تناول  يف  موضوعيته 

التاريخ اإلسالمي.

احلسينية  العتبة  يف  الدينية  النشاطات  شعبة  عن  صدر 
.. دراسة  بالغيب  املقدسة كتاب )جدلية علم أمري املؤمنني 
فاحل  السيد  ملؤلفه  السنة(  أهل  مصادر  يف  جديدة  توثيقية 
انتشار  سلسلة  ضمن  اإلصدار  وهذا  املوسوي،  الرضا  عبد 
إصدارات الشعبة الذي حيمل رقم )٨٨(، ويتحدث الكتاب 

عن ماهية علم اإلمام أمري املؤمنني )عليه السالم(. 

كتاب )الزهراء عليها السالم سيدة أهل الكساء(

 كتاب )االعجاز القرانيكتاب )جدلية علم أمري املؤمنني بالغيب(
 رسالة الحقيقة لكل زمان ومكان(

كتاب ) منهج كتابة التاريخ اإلسالمي عند طه حسني(
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كتاب )سياحة يف الّشرق( هو توثيق الّسرية الّذاتية 
النجف  يف  العلمية  احلوزة  يف  العلم  طالب  حلياة 
القوجاني  الّنجفي  الّسيد حممد حسن   – األشرف 
- اّلذي أتى من آخر الّدنيا ال حيمل مااًل وال متاًعا 
وال حسًبا ونسًبا ميكنه من احلصول على امتياز ما 
يف بعض احلوزات ومدارس العلم ، ومل يعرف تزّلًفا 
لينال غرفة يف املدارس الدينية الباردة يف زواياها 
الّرطبة أو بعًضا من كسرات اخلبز اليابس لتقيه 

جوع ما يقارب ثالثة ليال متتالية.
البداية من مدينة قوجان 

تعرض الصفحات األوىل من الكتاب سنّيه األوىل 
يف  ومثابرة  بنشاط  يعمل  كان  وكيف  قريته  يف 
الّزراعة ومساعدة أبيه، كارًها للمدرسة والكّتاب، 
جمرًبا على ذلك بطلب من والده الذي وعلى الّرغم 
من مرارة احلياة عليه كان حيرم نفسه من قوت 
يومه ليؤمن البنه مثن كتاب يدرس فيه، راغًبا بأن 
مل  »وإن  الشريازي  حسن  املريزا  مثل  ولده  يكون 

تكن فكن أقل منه درجة«.
على  السيد  ثار  الّدينّية،  مدارسها  بني  تنّقله  بعد 
شيوخ الكتاب وعلومهم ورفض مراًرا االلتحاق بهم 
بعد أن عايش بعضها ورأى األخرى مآلى بالقذارة 
واملشادات الكالمّية اّليت وصلت بأحد أساتذته إىل 
نهره باجلحش والكلب الّنجس ألنه مل يلملم أطراف 

ثوبه عن حافة احلوض، إىل أن بدأت مسريته خارج 
قريته وسلك أخرًيا مسري الّسالك الصاحل.

الّتفاصيل  الّسيد  يسرد  املسرية  هلذه  واستكمااًل 
الّدقيقة يف رحلته يف هذا العامل، فبعد مضي عام 
يدّرسه  مل  اّلذي  األستاذ  ذلك  بعهدة  بقائه  على 
الّندى«،  »قطر  من كتاب  أوراق  بضع  من  أكثر 
مسح له األخري بالّذهاب إىل أحد الّطالب ودراسة 
حرصه  بدء  إىل  مساحته  لفت  وهنا  »الّسيوطي«، 

العجيب على الّدرس واملتابعة. 
وهذا  أشهر  بثالثة  اجلامي  كتاب  إمتام  استطاع 
يعّد إجناًزأ لدى بعضهم. وبعد زلزال وقع يف املدينة 
وجنا منه بأعجوبة اضّطر إىل االنتقال إىل سبزوار 
من  أوراق  سبعة  أشهر  مخسة  خالل  أنهى  حيث 

املطّول ومثلها من كتاب الّشرائع.
ومن ثم عرض رحلته إىل مشهد حيث منبع العلم عند 
)عليه  الّرضا  بن موسى  اإلمام علي  الّنفوس  أنيس 
وبعد  اليزدي،  زميله  برفقته  حيث كان  السالم(، 
ولكنه  أمه  ماتت  مشهد  يف  املكوث  من  سنتني 
مل يعد إىل القرية بل أراد البقاء بعد تذوق حالوة 

الّدرس ومتعته.
من  واجهه  ملا  صريح  بشكل  الكاتب  يعرض 
ذرًعا  ضاق  ،وبعدما  مشهد  مدارس  يف  املشاكل 
فقّرر اهلجرة إىل إصفهان ألنه وحسب اعتقاده أّن 

عنوان الكتاب : سياحة يف الشرق
املؤلف : الّسيد حممد حسن الّنجفي القوجاني

ترµة : جلنة اهلدى

كتاب يف سطور ...
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الّدراسة يف الغربة أفضل لطالب العلم .
يف مدينة إصفهان

يف  حياته  إىل  والّثالث  الثاني  الفصلني  يف  تعّرض 
تلك  أن  الّسيد  فوجئ  فهناك  وتفاصيلها،  إصفهان 
ا  جدًّ الّطويل  الّطريق  مشاق  حتمل  اّليت  املدينة 
حيث  املعرفّية،  طموحاته  تلّب  مل  إليها  للوصول 

كان يف مرحلة علمّية متقّدمة عن أقرانه.
فأكل قشور البطيخ واخلبز اليابس احملروق ونام 
بال طعام ألّيام بلياليها. اضطر بعدها لبيع كتاب 
له ألن حفظ اجلسد والّنفس من أوجب الواجبات 
املوقف كان  وهذا  باجلسد،  مرهون  الّروح  ورقي 
نظرية  لنقد  دفعه  زمالئه  أحد  مع  جدال  حمل 
الّطبيعيني واملاّديني يف شأن غذاء الّروح مقابل غذاء 

البدن وأولوية الواحدة على األخرى.
سحر الدراسة يف النجف األشرف

إيران  يف  حياته  عن  احلديث  بعد  الكاتب  يأتي 
لالنتقال إىل احلديث عن حياته يف العراق وخاصة 
بهدف  رجب  من  السادس  يف  دخلها  اّليت  النجف 
النجفي  السيد  لكن  اإلقامة،  وليس  الّزيارة 
القوجاني وبعدما رأى كل هذا الّسحر للنجف قّرر 
البقاء فيها من أجل الّدراسة على الّرغم من أنه ال 

يعرف أحًدا فيها.
عاش األشهر األربعة األوىل حمروًما من كل شيء 
على حّد تعبريه، كان يأكل صيًفا اخلبز اليابس 
فبني  ولنب،  خبز  فهو  طعام  هناك  يكون  وعندما 
طيات الكتاب وصف دقيق حلياة طالب العلم وما 

يعانيه من مشّقات ال يعلم فيها إاّل خالقه.
صدرا،  املال  مباحث  يف  اخلارج  البحث  درس  بدأ 
كاظم  املال  اآلخوند  دروس  حضور  على  ودأب 
اخلراساني، طيلة فرتة مكوثه فيها كان يكتب 
مسعه  عّما  مفصاًل  تقريرا  له  حماضرة  كل  بعد 
منه، وكان هلذا املعلم بل األب الّروحي له أثٌر بالٌغ 
على الّسيد النجفي القوجاني على الّرغم من عدم 

وجود معرفة شخصّية بينهما طيلة العشر سنوات.
يتكلم الكاتب عن سرية حياته بكثري من الّتفاؤل 
العنوان حيث  من  بدٍء  به  تشعر  ما  والتسليم، هذا 

اعترب سفره املضين راجاًل أو على داّبة هزيلة من 
بلد إىل بلد خالل عشرين سنة من عمره أّنه سياحة 
يف الّشرق. وهكذا كان زواج من ال ميلك بضع 

قرانات لسد رمقه.
 يفّصل الّسيد حيثّياته اّليت تطّلبت أكثر من مخس 
بفضل  حيتسب  ال  حيث  من  أتته  توماًنا  وعشرين 
أسبابه  من  كان  اّلذي  والّتسديد  اإلهلّية  العناية 
عالقته الّروحّية باإلمام علي )عليه السالم(. عارًضا 
الكثري من التوفيقات اإلهلّية اّليت إن مسعتها عن 

غريه رمّبا اعتقدتها ضرًبا من ضروب اخليال.
وقع احلركة الدستورّية يف النجف

ألحداث  توثيق  الكتاب  من  اخلامس  الفصل  يف 
على  تبعات  من  خّلفت  وما  الدستورّية  احلركة 
طاّلب احلوزات سّيما يف الّنجف وكربالء، وكما 
هذه  يف  الّسوء  علماء  انتقاد  عن  الّسيد  يغفل  مل 
على  البغيضة  وأفعاهلم  احلّساسة  الّتارخيّية  الفرتة 
الّرغم من أّن بعضهم تتلمذ على يد اآلخوند وأرادوا 
أخذ لقب االجتهاد لكي حيصلوا على سهم الّسادة 

والّرئاسة واملناصب غافلني عن حماسبة أنفسهم.
مقاومة أهل النجف لإلنكليز

لفرتة دخول  الّسادس  الفصل  الكاتب خالل  يؤّرخ 
اإلنكليز وضباطهم إىل الّنجف، وكيف ثار ودافع 
أهلها عن املقام وأرضهم رافضني االحتالل عازمني 
على املقاومة مهما عانوا من عطش وجوع، عارًضا 
تبعات هذه األوضاع على احلياة املعيشّية والّسياسية 
على  وقد كان مصرًّا  املدينة،  وأهل  الّنجف  على 
الّرغم من عدم متكنه من النوم ألكثر من ساعتني 
تظهر  »الباليا  قول:  على  العمل  بسبب  حينها  لياًل 

حمبة اخلالق ألنها شعار الّصاحلني«.
ذلك  خيتم  الغربة  من  سنة  وعشرين  مخس  وبعد 
العامل الكبري مسرية قضى منها يف إصفهان ويف 
الّنجف، بقرار العودة إىل مسقط رأسه قوجان، بناًء 
على طلب أهل مدينته اّلذين ضمنوا تكاليف سفره 
حّقة  أسٍس  على  علمّية  حوزة  أسس  األخري، حيث 
اّليت رمسها يف ذهنه خالل سياحته يف  تلك  تشبه 

ذلك الّشرق.
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تأسيسها وحيثياتها:
تأسست مكتبة الحاج مالّ علّي في حدود العشرة االُولى 
من القرن الثالث عشر الهجري ، وكان الحاج مالّ علّي 
الخليلي مملقاً، وزاهداً في المال، ومتقشفاً غاية التقشف، 
في ملبسه، ومأكله، وقد ورثت زوجته من أبيها أطياناً، 
قامت  الذي  الرحباوي  محّمد  السيد  ابنة  فهي  وثروة، 
السيد  أخيه  مقتل  بسبب  والشمرت  الزگرت  معركة 
الحاج  نفوذ زوجها  تحت  ثروتها  محمود، فوضعت كل 
لزهده، ونسكه  اليها  يده  تمتد  لم  علّي ولكن زوجها  مالّ 
المعروف، غير أنه استعان ببعض المال منها في شراء 

الكتب، وبذلك تألفت مكتبته الكبرى.
وقد كانت هذه المكتبة تمتاز على المكتبات االُخرى في 
والتراجم،  الرجال،  كتب  من  تضم  كانت  بما  عصرها 
ذكرها  ورد  التي  الرجال  كتب  من  كثيراً  أن  قيل  حتى 
لديه  كانت  مفقودة  اعتبرت  والتي  التواريخ  بطون  في 
ولذلك  نفسها،  األصلية  النسخة  تكن  لم  إذا  نسخة،  منها 
اعتبرت مؤلفاته في الرجال من أدق، وأصح ما الُف في 

هذا الباب، وقد روى بعض أفراد اُسرة الخليلي أن الكتب 
وسيرتهم،  أحوالهم  تراجم  أو  الرجال،  علم  تخص  التي 
كانت وحدها  والرواية،  الحديث،  وعلى األخص رجال 
في  آخر  كتاب  ألفي  نحو  وهناك  كتاب!!!  ألف  تتجاوز 
سائر العلوم كان قد وقف الجميع باستئذان زوجته على 
الدينية  المدارس  على  وفاته  بعد  فوزعت  العلم  طالب 

وطالب العلم.
إلى ورثته ولم يزل بعضها عند  انتقلت  فقد  أما مؤلفاته 
أحفاده ومنها بعض مؤلفاته وحواشيه على األسفار في 
مؤلفاته  أحد  ومنها  النجف  في  الخاصة  المكتبات  بعض 
في الرجال وغيره في مكتبة الشيخ علّي كاشف الغطاء.

----------------------------------

1- مكتبات النجف القديمة والحديثة ، جعفر الخليلي، ص۸0.

2- يراجع (أعيان الشيعة) للسيد محسن األمين، و (دار السالم) 

للميرزا حسين النوري، و (الحصون المنيعة) للشيخ علّي كاشف 

الغطاء، و (الذريعة) للشيخ آغا بزرك.

مكتبات نجفية ...

مكتبة الحاج مالّ علي الخليلي
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الشباب
وأزمة الكفاءة العلمية!

األخوة اإليمانية
ما الذي يريده شبابنا؟



بالعلم والتكنولوجيا.
فمثال الواليات املتحدة األمريكية مل تستطع الوصول 
إىل هذا املستوى الرفيع يف العلوم والتكنولوجيا إال بعد 
أن استقطبت الكثري من العلماء من الداخل واخلارج 
حيث يقدر حاليًا أن حنو 57% من محلة الدكتوراه هم 
ليسوا من أصل أمريكي كما أن ثلث الذين حازوا 

على جوائز نوبل ليسوا أيضًا من أصل أمريكي.
بينما احلال خيتلف كثريًا يف الدول العربية واإلسالمية، 
فبعد احلرب العاملية الثانية ونيلها االستقالل ومن أجل 
يف  األوىل  الركيزة  هي  واليت  العلمية  األطر  إعداد 
الشباب  من  اجلامعات  خرجيي  عدد  النهوض، كان 
عدد  قلة  اىل  باإلضافة  بالغرب،  قورن  ما  اذا  قليل 
الدراسات  اإلمناء ومحلة شهادات  و  البحوث  مراكز 

العليا يف حقل البحث العلمي.
وتشري كثري من اإلحصائيات إىل أن إمجالي اإلنفاق 
على البحث واإلمناء يف اجلامعات ويف مراكز البحث 

تفتخر وتتنافس دول العامل فيما بينها على من ميلك 
الشباب  سيما  والباحثني  العلماء  من  عدد  أكرب 
على  يعتمد  العامل  التقدم يف  مقياس  أهم  إلن  منهم، 
نسب الشباب املبدعني وعلى نسب العلماء الذين تقل 
أعمارهم عن 30 سنة، فكلما كان الشاب عاملًا يف 
أطول  زمنية  فرص  أمامه  كانت  كلما  مبكر  سن 
املستويات.  أرقى  إىل  والوصول  وعلمه  إبداعه  لتطوير 
فجميع دول العامل تدرك أهمية العلماء، فهم األساس 
لتطور اجملتمع وزيادة الدخل الوطين ومستوى متوسط 
دخل الفرد، وال ميكن ألمة من األمم أن تبلغ مرحلة 
التكنولوجيا، ويلعب اإلنسان  العلم و  الرفاهية بدون 
االرتقاء  يف  واألهم  األساسي  الدور  البشرية  والتنمية 

وأزمة الكفاءة العلمية!
الشباب
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رصيد  جمموع  من   %٩5 بزهاء  حاليًا  تستأثر 
التكنولوجيا يف العامل وقرابة ٩4.٨% من جمموع 
العربية  الدول  تدفع  بينما  العاملي،  العلمي  الناتج 
واإلسالمية مثنا باهظا من أجل استرياد التقنيات 
واملعدات والتجهيزات واآلالت احلديثة واخلرباء من 
ما  باحلسبان  األخذ  األجنبية، كما جيب  الدول 
تعكسه اهلجرة سلبًا على العملية التعليمية وإعداد 
نقص  بسبب  العربية  اجلامعات  يف  الفنية  األطر 
إن  تعويضها،  على  القدرة  وعدم  الكفاءات  هذه 
أهم األسباب هلجرة الكفاءات العلمية يف الوطن 

العربي تعود إىل:
1. ضعف دخل العامل أو الباحث العربي باملقارنة مع 
غريه من العاملني يف خمتلف األنشطة االقتصادية 
ويف الوقت ذاته ميكن احلصول على دخل أفضل 

يف الدول األجنبية.
٢. غياب التخطيط العلمي السليم، ممـــــــــــا جيعل 
فإن  وبالتالي  واضحة  أهداف  بدون  يعمل  الباحث 
تشبع  أو  وتطلعاته  طموحاته  تليب  ال  األحباث 

احلاجات العلمية يف نفسه.
تقدير  وعدم  العلمي  بالبحث  االهتمام  ضعف   .3

أهمية األحباث العلمية يف الوطن العربي عمومًا.
العقلية  وهيمنته  بوطنه  اإلنسان  ربط  ضعف   .4
خالل  والباحثني  الطالب  على  األجنبية  واحلياة 
دراستهم أو عملهم سواء عملوا داخل الوطن العربي 

أو خارجه.
5. توافر شروط اجتماعية وثقافية وترفيهية أفضل 
عن  والتعبري  احلرية  من  مبزيد  والتمتع  للباحث 

الذات خارج الوطن.
ما  حلد  والوظيفي  السياسي  االستقرار  توافر   .6
وضمان املستقبل للباحث بشكل أفضل يف الدول 

املتقدمة.
واملراجع  واملخابر  العلمية  التجهيزات  زالت  ما   .7
العلمية دون املستوى املطلوب فتجعل أحباث الباحث 
قاصرة، ال تصل إىل مستوى مثيالتها من البحوث 

يف الدول املتقدمة.
وبالطبع أن نتائج هجرة الكفاءات العلمية للشباب 
فالبد  واجملتمع،  الدولة  على  عادة  سلبية  تكون 
للباحثني  حقيقية  عمل  فرص  تأمني  من  للدولة 
اثبات  خالهلا  من  يستطيعون  الشباب  والعلماء 
العلمي والفكري،  جدارتهم وأحقيتهم يف االبداع 

حتى  ال تبقى أبصارهم معلقة باخلارج.
وحتى ال تتفاقم مشكلة العلماء والباحثني الشباب 
بأعمال  تكليفهم  بسبب  القريب  املستقبل  يف 
فتزداد  إليه،  وصلوا  الذي  املستوى  دون  هامشية 
األمور تعقيدًا وخنسر بذلك ثروات ال تقدر بثمن، 
إضافة اىل خسران كفاءتهم الفكرية والعلمية، 
العلماء  من  الشباب  كفاءة  اىل  حباجة  فالدولة 
اخلدمية  التخصصات  مجيع  يف  بالبلد  لينهضوا 
والطبية  واالجتماعية  واالقتصادية  والعمرانية 

وغريها الكثري ...

واإلمناء قد بلغ 3.٢ مليار دوالر عام 1٩٩0، وهذا 
الرقم ما يعادل 0.57من إمجالي الناتج القومي يف 
املنطقة وهذه النسبة ضئيلة إذا ما قورنت بالدول 
إمجالي  ٢.٩٢%من  باملتوسط  هي  حيث  املتقدمة. 

الناتج القومي.
 إن الشباب مؤهلني أكثر من غريهم ليصبحوا علماء 
حقيقيني وال جيوز حبال من األحوال االستهانة بهم 
إذ يفوق ما كانت متتلكه أمريكا أو إنكلرتا أو 
أملانيا إبان احلرب العاملية الثانية. لكن من املؤسف 
دون  واإلمناء  البحوث  ميدان  يف  العرب  علماء  أن 
أداؤهم  يتعدى  وال  ونوعًا  كما  املطلوب  املستوى 
10% حسب االحصائيات الرمسية مما هو مطلوب 
أن  الشاب  العامل  على  املفروض  من  حيث  عامليًا. 
يقدم حبثًا واحدًا أو اثنني على األقل يف كل سنة، 
سّلم  يف  ورقيه  العلمية  كفاءته  تطوير  أجل  من 
ثانوية  بأمور  أنفسهم  أهملوا  قد  العلماء، جندهم 
أقعدتهم عن عملهم احلقيقي، ويعود ضعف إنتاجية 

الباحثني إىل أهم األسباب التالية:
1. ضعف دخل العامل أو الباحث باملوازنة مع غريه 
الذين مل حيصلوا على شهادات جامعية عليا  من 
األعمال  إدارة  أو  التجارة  جماالت  يف  ويعملون 
عن  ناهيك  اخلدمات،  يف  وحتى  الصناعة  يف  أو 
التناقضات احلاصلة بني أجور العاملني يف القطاع 

العام واخلاص.
٢. ضعف اإلنفاق على البحث العلمي.

توافر  وعدم  السليم  العلمي  التخطيط  غياب   .3
واملتطورة  اجليدة  العلمية  والوسائل  التجهيزات 
الدول  أكثر  يف  واجلامعات  البحوث  مراكز  يف 
جند  كما  منه  يستفاد  ال  منها  واملتوافر  العربية 
دخول  وعدم  العلمية  املراجع  توافر  عدم  كذلك 

احلاسوب على نطاق واسع هلذه املراكز.
4. عدم قناعة معظم احلكومات العربية جبدوى 
األحباث العلمية يف رفع مستوى اإلنتاجية والدخل 
القطاع  وعزوف  الفرد،  دخل  ومستوى  القومي 
البحوث  إجراء  عن  نهائي  شبه  بشكل  اخلاص 
يف  حاصل  هو  مما  العكس  على  لديه،  العلمية 
القطاع  يشارك  حيث  املتقدمة  الصناعية  الدول 

اخلاص بـ40-60% من جممل البحوث الصادرة.
العلماء  عقول  على  الغربية  العقلية  هيمنة   .5
والباحثني العرب جيعل كثريًا من البحوث ال تفيد 
الوطن العربي كما جيب وال تعرب عن احتياجاته 

احلقيقية.
واملركزية  والروتني  البريوقراطيـــــــــة  سيطرة   .6
الشديدة على كثري من مراكز البحوث مما يؤدي 
شكل  إىل  تدرجييًا  وحتوله  دورها  إضعاف  إىل 

هامشي.
الشباب  من  كثريًا  ولكن  األسباب،  هذه  ومع 
العلماء والباحثني يسعون حنو الفردوس املنشود يف 
الدول األجنبية، لقد هاجر الكثري من الكفاءات 
وأوروبا  أمريكا  إىل  واإلسالمية  العربية  العلمية 
وكندا، وهلذا ال غرابة أن جند أن الدول املتقدمة 

مــا زالــــــت التجهيــزات 
العلميــة واملخابــر واملراجــع 
ــتوى  ــة دون املســـــ العلمي
ــاث  ــل أحب ــوب فتجع املطل
الباحــث قاصــرة، ال تصــل 
إىل مســتوى مثيالتهــا مــن 
ــدول املتقدمة البحوث يف ال

ان غيــــــــــاب التخطيــط 
العلمــي الســليم، جيعــل 
الباحث يعمــل بدون أهداف 
فــإن  وبالتالــي  واضحــة 
األحبــاث ال تلــيب طموحاته 

وتطلعاتــه..

علمــاء  أن  املؤســف  مــن 
العــرب يف ميــدان البحــوث 
املســتوى  دون  واإلمنــاء 

املطلــوب كمــا ونوعــًا

الشــباب  مــن  كثــريًا  إن 
العلمــاء والباحثني يســعون 
حنــو الفــردوس املنشــود يف 

الــدول األجنبيــة
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ما الذي يريده شبابنا؟

تشغل شريحة الشباب األهمية الواسعة يف املجتمع ملا يقع على عاتقها من دور 
ينتمي  التي  والبيئية  االجتماعية  الرتكيبة  اختالف  على  وتطوره  رقيه  يف  فاعل 
إليها األفراد، فهي تتمثل بالفئة الداعمة للمجتمع بمختلف شرائحه والتي تتمتع 
بالحيوية والنشاط وتمثل الكفاءات الواسعة والقابليات الهائلة والحماس والجد 
وغريها من الصفات التي تجعل الشباب أعضاء فاعلني ومؤثرين يف مجتمعاتهم. 
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وبالتالي البد من أن تتمتع هذه الفئة بسلوكيات إجيابية 
والشعور  العمل  يف  واإلخالص  العلم  طلب  يف  كاجلد 
التقدم  اىل  تؤدي  اليت  األمور  من  وغريها  باملسئوؤلية 
والنجاح، وتبتعد عن السلوكيات السلبية واليت متتاز على 
واهلروب  واالهمال  والبطالة  الدراسة  باإلخفاق يف  الدوام 
من البيت والتسكع وقد يصل األمر اىل السرقة واالعتداء 
اهلوان  تؤدي اىل  اليت  الصفات  على اآلخرين وغريها من 
الكثريين  أذهان  يف  يتوارد  الذي  والسؤال  واخلسران. 
ماالذي يريده الشاب فعال؟ قبل أن نوفر احتياجات الشاب 
بالفعل  هو  يريده  مالذي  فهم  من  لنا  البد  جمتمعنا  يف 
واالحتياج املتفق عليه من قبل شرحية الشباب هو معرفة 

النفس نعم فشبابنا احلالي هو يف امس احلاجة اىل التعرف 
على ذاته وامكانياتها ومايطمح إليه قبل أن نبدأ يف توفري 
املسلمات اجملتمعية البد من تواجدها له فالشاب يف مراحل 
حياته  األوىل مير بعواطف مشتته بيت االضطراب والفزع 
جتد  لذلك  األفضل  يف  والتفكري  القادم  من  واخلوف 
يف  متنحه  اليت  واملبدعة  امُلفعمة  القابليات  يف  يطمح  أنه 
ظّل فورة الشباب اجلرأة على اختاذ القرار، وعقد العزم 
وبذلك  اجلاحمة،  وَنَزواته  َرَغباته  لكبح  حديدّية  بإرادة 
ساحل  إىل  للعواصف  تعّرضها  بعد  وجوده  سفينة  يقود 
األمان، وأن يغوص بدراية ووعي كامل  يف أعماق وجوده 
للتعّرف على نفسه. ولكن ما هو املراد من معرفة النفس 
يف  الكامنة  والكفاءات  القابليات  حتديد  هو  املراد:  ؟ 
أّول  يف  تكون  العملية  وهذه  استثمارها،  ُبغية  وجودنا 
الذي ميتلكه  الطموح  بالِصعاب،ولكن  أمرها مصحوبة 
ميكنه صنع املستحيل. ولكي حنافظ على هذه الشرحية 
املطورة والناهضة باجملتمع حنو الرقي البد لنا من السعي 
ما من شأنه  وتوفري كل  الشرحية  املستمر الحتواء هذه 
ان يصبو بها حنو التطور والتقدم وبذلك فالبد من توفر 
حياة  بلوغ  يف  الشاب  تساعد  اليت  اإلنسانية  احلاجات 
سليمة كاحلاجات املادية: املاء والطعام واملسكن والنوم 
والدفء، واحلاجات املعنوية واليت يقصد بها: اإلميان باهلل 
تعاىل واللجوء اىل مبدأ منيع وحب اآلخرين له والطمأنينة 
واألمن والرقي والتكامل اإلنساني، ويف خضم كل هذه 
االحتياجات مقارنة بالدور الذي يقع على عاتق الشاب فالبد 
طبيعة  واختالف  اجملتمع  احلاصل يف  التطور  مراعاة  من 
املشاكل اليت تواجه أفراده خصوصا حنن يف جمتمعات 
مباح وحق  فما هو  متنوعة  وتقاليد  عادات  وذات  خمتلفة 
يف اجملتمع اإلسالمي هو على خالف مع غريه يف اجملتمع 
ومبادئ خمتلفة  لقيم  الذي خيضع  اإلسالمي  غري  اآلخر 
وجود  من  البد  معينة  مشاكل  وجود  فعند  لذلك  متاما 
حلول منطقية هلذه املشاكل فديننا اإلسالمي احلنيف هو 
خري من سعى إىل اجياد حلول قاطعة للمشاكل اجملتمعية 
وبشكل حازم عجزت عنها بقية القوانني املتبعة يف الدول 
الذي  الدور  بالقوانني اإلسالمية فضال عن  تعمل  اليت ال 
الدول  يف  أسست  اليت  االسالمية  املؤسسات  بعض  لعبته 
من  الكثري  معاجلة  يف  الواسع  الدور  ذات  اإلسالمية 
قضايا الشباب واليت اهتمت بتتبع قضايا مهمة وحساسة 
يف اجملتمع كقضية تزويج الشباب مثال وتقليل تكاليف 
الزواج واحلث عليه. فضال عن دور الشباب أنفسهم يف حل 
مشاكلهم اليت يعانون منها فالشاب يبقى هو خري من جيد 
احلل ملا يعانيه وهذا ال يعين إهمال الدور املؤسساتي أو 
دور اآلباء واألمهات والناس يف هذه األمور إال أن الشاب 
يبقى هو صاحب القرار يف هكذا أمور واألكثر سعيا من 

غريه يف إجياد احللول هلا.
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قال احلقيقة، من املمكن أن تغضب عليه!.. 
لذا، فإنه يقول كالمًا فيه كذب؛ ولكن 

هذا ليس بكذاب!..
الذي  أي  الكذب(..  على  املطبوع  -)ولكن 
صار الكذب له طبعًا!.. فبعض الناس طبعه 
أن: ميزح، أو يكذب، أو يغتاب؛ ولكن هذه 
مرحلة  إىل  والوصول  خطرية!..  جدًا  املرحلة 
درجة  إىل  العمل  تكرار  من  يأتي  الطبع، 
يا  له:  قيل  فإن  قبحه،  يفقد  اإلنسان  جتعل 
وكأن  يضحك  فإنه  كذاب؛  أنت  فالن، 
هذه الصفة صفة غري قبيحة!.. بينما املؤمن 
يغضب إذا وصف بهذه الصفة، ويعتربها تهمة 

وفرية؛ ألن هذا خبالف طبعه!..
٢. ُسئَل الّصادُق )َعَليِه اّلَسالُم( عِن الُقّصاِص: 
لُّ االسِتماُع هَلُم؟.. فقاَل: )ال(، وقاَل )َعَليِه  أحَيِ
َعَبَدُه:  َفَقد  ناِطٍق  إىل  أصغى  )َمن  اّلَسالُم(: 

الفرق بني الكاذب والكذاب..
يكذب  الذي  اإلنسان  هو  الكاذب..  أواًل: 
يسمى  وال  يسمى كاذبًا  هذا  ملصلحة؛  مرة 

كذابًا.
ميارس  الذي  اإلنسان  هو  الكذاب..  ثانيًا: 
أن  إىل  وبكثرة،  متواصل  بشكل  الكذب 
فال  له..  طبعًا  الكذب  يصبح  لدرجة  يصل 

ُيقبل منه شيء، حتى لو قال صدقًا!..
1. عن عبد الرمحن بن احلجاج، قال: قلت 
هو  الكذاب  السالم(:  )عليه  عبداهلل  ألبي 
الذي يكذب يف الشيء؟.. قال: )ال، ما من 
أحد إال يكون ذاك منه، ولكن املطبوع على 

الكذب(..
-)ما من أحد إال يكون ذاك منه(.. أي كل 
وآخر،  وقت  بني  ذلك  منه  قد يصدر  إنسان 
كأن تسأل الزوجة زوجها: أين كنت؟.. فلو 

وهي:  احلقيقة،  يقول  ال  الذي  اإلنسان  على  تطلق  اصطالحات  عدة  هنا‘  إن 
الكذب  ميارس  إنسان  وهنا‘  كذب،  هنا‘  أي  واملوري..  الكذاب،  الكاذب، 
بشكل متواصل، وهنا‘ إنسان يستعمل التورية.. والتورية ليست كذبًا، إمنا 
بكذب..  ليس  وهذا  الوجهني؛  أحد  يفهم  املقابل  الطرف  وجهني،  ذو  كالم  هي 
ولو دار األمر بني الكذب والتورية؛ فإن املؤمن يقدم التورية، وهذا له مصاديق 

وأمثلة يف العبارات، ويف التاري~، بل وحتى يف القر`ن الكريم على رأي!..

الشي~ حبيب الكاظمي
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عز  اهلل  بنور  املستنري  قلبه  إىل  ينظر  بل  جيبه، 
وجل!.. فحبه هلل، يدعوه حلب أحبائه، ومن حيبه.. 
فهنيئًا ملن كان بهذه املثابة!.. هذا اإلنسان عندما 
اآلية  هذه  يضع  واإلخوان،  األصدقاء  سلم  يرتب 
ِعنَد  َأْكَرَمُكْم  )ِإنَّ  عينيه:  نصب  الكرمية 
األوىل،  اخلانة  يف  هؤالء  جيعل  َأْتَقاُكْم(،  اهللَِّ 
األمثل  ثم  النسب،  بعيد  اإلنسان  هذا  ولو كان 
فاألمثل!.. رحم اهلل دعبل عندما وقف أمام اإلمام 

الرضا )عليه السالم( قائاًل:
أحب قصي الرحم من أجل حبكم

وأهجر فيكم زوجيت وبناتي

ثـمرات احلب يف اهلل..
املؤاخاة يف اهلل عز  بناء برج يف اجلنة.. إن  أواًل: 
الغدير،  إما رمسيًا كما يف عيد  وجل، تكون: 
وإن  أخ،  أيضًا  الغدير.. فهذا  إميانيًا بال عيد  أو 
زاد  ولكنه  عمره،  طوال  درهمًا  منه  يستفد  مل 
لآلخرة، روي عن النيب األكرم )صلى اهلل عليه 
َذ َأًخا يِف اهلل؛ ُبيِنَ َلُه ُبْرٌج  َ وآله( أنه قال: )َمِن اختَّ

نَِّة(.. يِف اجْلَ
أخًا  من اكتسب  أي  اهلل(..  يِف  َأًخا  َذ  َ اختَّ -)َمِن 

جديدًا.
نَِّة(.. إنها رواية طريفة، فأهل  -)ُبيِنَ َلُه ُبْرٌج يِف اجْلَ
ملك،  بيت  له  يكون  أن  يتمنى  بعضهم  الدنيا: 
وبعضهم يتمنى أن يكون له برج مبئة طابق، يف 
الربج.. فباإلضافة إىل  الرواية وردت كلمة  هذه 
ما له، ُيبنى له برج يف اجلنة.. وشتان ما بني أبراج 
الدنيا، وأبراج اآلخرة!.. فأبراج الدنيا يف يوم من 
كما  صفصفًا،  قاعًا  العاملني  رب  جيعلها  األيام 
َفُقْل  َباِل  اجْلِ َعِن  )َوَيْسَأُلوَنَك  تعاىل:  قوله  ورد يف 
َينِسُفَها َربِّي َنْسًفا * َفَيَذُرَها َقاًعا َصْفَصًفا(، يف 
ذلك اليوم: )َيْوَم َيُكوُن النَّاُس َكاْلَفَراِش املَْبُثوِث 
ولكن  املَنُفوِش(؛  َكاْلِعْهِن  َباُل  اجْلِ َوَتُكوُن   *
إىل  باإلضافة  أبدي!..  برج  هذا  اجلنة؛  يف  الربج 
أن رب العاملني، يعطي كل إنسان ما يريد، وإن 

كان برجًا بآالف الطوابق!..
ثانيًا: النظر إىل وجهه عبادة.. إن من بركات هذا 
األخ املؤمن، إذا جلس معه يف جملس، ومل يتحدث 
إليه؛ فإن النظر إىل وجهه يكفي.. عن رسول اهلل 
)النظر إىل األخ،  أنه قال:  )صلى اهلل عليه وآله( 
توده يف اهلل عز وجل؛ عبادة(.. فإذن، إن العبادة 
ليست يف النظر إىل األبوين وإىل وجه العامل؛ إمنا 

النظر إىل األخ يف اهلل عز وجل؛ عبادة أيضًا!..
ثالثًا: التذكري يف اهلل.. إن النظر إىل وجه املؤمن، 
لعيسى  احلواريون  قال  وجل!..  عز  باهلل  ُيذّكر 
)عليه السالم(: )يا روح اهلل!.. َمن جنالس؟.. قال: 
علمكم  يف  ويزيد  رؤيته،  اهلل  يذّكركم  َمن 
بعض  عمله(..  اآلخرة  يف  ويرّغبكم  منطقه، 

وإن  اهللّ َ..  َعَبَد  فقد  اهللّ ِ؛  عن  الّناِطَق  كاَن  فإن 
إن  إبليَس(..  َعَبَد  فقد  إبليَس؛  الّناِطَق عن  كاَن 
هذه الرواية هي من زمان األئمة )عليهم السالم( 
على  تنطبق  أن  ميكن  رواية  أنسب  ولكنها 

الفضائيات الفعلية اآلن!..
الُقّصاِص:  عِن  اّلَسالُم(  )َعَليِه  الّصادُق  -)ُسئَل 
لُّ االسِتماُع هَلُم(؟.. تلك األيام مل يكن هناك  أحَيِ
مجاعة  هناك  كان  بل  مرفهة،  إعالم  وسائل 
جيلسون ويقصون القصص، مثل قصص: “كليلة 
مبثابة  كانوا  هؤالء  وليلة”..  ليلة  و”ألف  ودمنة”، 
ما  يتصورون  واجلالسون  يتكلم  التلفاز؛ شخص 
يف  ولكن  سينمائي  فيلم  كأنه  عليهم،  يسرده 

اخليال!..
-)فقاَل: “ال”(.. هنا عدم احللية، ليست بالضرورة 

بنحو احلرمة القطعية!..
-)وقاَل )َعَليِه اّلَسالُم((.. هذه الرواية ليس معلومًا 

إن كان قاهلا مباشرة، أو يف مناسبة أخرى!..
هذا  َعَبَدُه(..  َفَقد  ناِطٍق؛  إىل  أصغى  -)َمن 
التلفاز  يف  املمثل  أو  الفيلم،  بطل  أو  القصاص، 
اإلنسان؛  إليه  يصغي  عندما   - فعربَّ  شئت  -ما 
فقد عبده.. وبعض من يشاهد التلفاز، إن كّلمه 
أحد ال يسمعه، بل ال يشعر به؛ النشداده إىل هذا 
اجلهاز الذي ميكن تشبيهه بالصنم يف البيوت.. 
ناِطٍق؛  إىل  أصغى  )َمن  تقول:  الرواية  أن  ومبا 
َفَقد َعَبَدُه( فإن هذا اإلنسان عابد للتلفاز، مثلما 
كانت قريش تعبد: هبل، ومناة، والالت، والعزة؛ 

هو اآلن يعبد هذا اجلهاز.

أنواع البطانة..
إن لكل إنسان يف حياتنا االجتماعية بطانة يأنس 
بها، وقّل ما خيلو إنسان من صديق.. وهذه البطانة 

على أقسام:
1. بطانة السوء: إن قسمًا من األصدقاء هم بطانة 

سوء؛ وهؤالء كثريون هذه األيام!..
من  قسمًا  هناك  إن  دنيوية:  ملنفعة  بطانة   .٢
ملنافعه  سلمًا  اإلنسان  يتخذهم  األصدقاء، 
وجيهًا،  إنسانًا  صديقه  يكون  كأن  الدنيوية؛ 
الدوائر  يف  وساطته  ومن  وجاهته  من  فيستفيد 

احلكومية مثاًل!..
3. بطانة ملنفعة مالية: إن بعض الناس هلم ذكاء 
اجتماعي؛ فيعاشر إنسانًا سنة أو سنتني: يسافر 
معه، ويدعوه إىل بيته؛ وال يطلب منه شيئًا.. وبعد 
هو  فإذن،  باملطالب..  يبدأ  املودة،  تستحكم  أن 
قام  لو  ولكنه  أمواله،  من  ليستفيد  يصادقه 

مبطالبته من أول يوم؛ لكان األمر مفضوحًا!..
4. بطانة صاحلة.. وهي أن يؤاخي املؤمن إنسانًا 
ويصادقه: ال حاجة إىل دنياه، وال طمعًا يف شيء؛ 
وإمنا حيبه هلل، ويف اهلل عز وجل!.. ال ينظر إىل 

النظــر إىل األخ، تــوده يف 
اهلل عــز وجــل؛ عبادة

لعيســى  قــال احلواريــون 
ــا روح  ــالم(: )ي ــه الس )علي
اهلل!.. َمن نـجالس؟.. قال: 
َمن يذّكركــم اهلل رؤيته، 
ويزيد يف علمكم منطقه، 
اآلخــرة  يف  ويرّغبكــم 

) عمله
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يصفه بالبخل مثاًل؛ هذا شر اإلخوان!..
ثالثًا: االحرتام.. إن من آداب املعاشرة مع اإلخوان، 
أخيه  مع  يسافر  فمن  احلشمة..  إسقاط  عدم 
املؤمن سفرة طويلة، عليه أال ميزح معه كثريًا، 
وال ُيسقط احلدود بينهما.. بل عليه أن جيعل شيئًا 
من األدب يف التعامل معه، فال ميزح مع أخيه بيده 
مثاًل: كأن يضربه ضربًا خفيًفا أو ما شابه؛ فهذا 
ليس باألمر الطيب!.. َقاَل اإلماُم َجْعَفر بن حممد 
ْشَمَة َبْيَنَك  الم(: )اَل ُتْذِهِب احْلِ ادق )عليه السَّ الصَّ
ْشَمِة؛  احْلِ َذَهاَب  َفِإنَّ  ِمْنَها!..  َوَأْبِق  َأِخيَك،  َوَبنْيَ 
املََودَِّة(؛  َبَقاُء  ْشَمِة؛  احْلِ َوَبَقاَء  َياِء..  احْلَ َذَهاُب 
احلشمة تعين حدود األدب، أي ال تسرتسل معه 
كثريًا.. وهلذا بعض املؤمنني إذا زاره أخ قريب، ال 
جيلس معه بثياب النوم، بل يذهب ويتأنق؛ حفاظًا 

على احلدود واآلداب.
رابعًا: احملبة.. إن اإلنسان بعض األوقات ال يعلم إن 
كان هذا اإلنسان حيبه أم ال؟.. يقول اإلمام علّي 
َفِإنَّها  امَلَوّداِت؛  َعِن  الُقلوَب  )َسُلوا  الّسالم(:  )عليه 
َشواِهُد ال َتقَبُل الرُّشا(؛ أي؛ انظر إىل قلبك؛ إنه 
شاهد، وهذا الشاهد ال يقبل الرشوة!.. القلب إذا 
أحب إنسانًا؛ فإن هذه عالمة على أن هناك مودة 
عُت َرُجاًل  بني القلبني.. عن صاحل بن احلكم: مَسِ
ُجُل  الرَّ َفقاَل:  الّسالم(،  )عليه  َعبِداهلِل  أبا  َيسَأُل 
َفقاَل:  َيَودُّني؟..  َأنَُّه  أعَلُم  َفَكيَف  أَودَُّك،  َيقوُل: 

)ِامَتِحن َقلَبَك، َفِإن ُكنَت َتَودُُّه؛ َفِإنَُّه َيَودَُّك(.
خامسًا: قبول العذر.. إن الشيطان دائمًا باملرصاد، 
يقول تعاىل: )َوُقل لِِّعَباِدي َيُقوُلوْا الَّيِت ِهَي َأْحَسُن ِإنَّ 
ْيَطاَن َكاَن ِلإِلنَساِن  َبْيَنُهْم ِإنَّ الشَّ ْيَطاَن َينَزُغ  الشَّ
الشيطان،  خيدعه  الذي  فاملؤمن  ِبيًنا(..  مُّ َعُدوًّا 
وخيطئ حبق أخيه الذي يعاشره منذ عشرين سنة 
ويقول كالمًا ال يليق حبقه؛ عليه أن يعتذر، وعلى 
الطرف اآلخر أن يقبل منه ذلك.. جاء يف البحار 
يبدأه  رجل  ملعون!..  )ملعون!..  اجمللسي:  للعالمة 
الناس  أخوه بالصلح؛ فلم يصاحله(.. بينما بعض 
يقطع عشرة ثالثني سنة، بسبب هذا اخلطأ رغم 
أنه يأتي إليه نادمًا، ويطلب منه املغفرة، ولكنه 
ال يغفر له، بل يردد هذه اآلية )..َهَذا ِفَراُق َبْييِن 
معتذرًا؟..  جاء  إن  الفراق،  هذا  ملاذا  َوَبْيِنَك(!.. 
اخلالفات  على  الرواية  هذه  تطبيق  وميكن 
الزوجية أيضًا: فاملرأة اليت تذهب إىل بيت أبيها 
ويدوس على  الزوج،  يذهب  ذلك  ومع  دون عذر، 
بها  وإذا  ويعتذر؛  املرأة،  باب  ويطرق  كربيائه، 
ترفض االعتذار!.. والعكس أيضًا صحيح: امرأة 
أخطأت حبق زوجها خطأ كبريًا، ولكنها ندمت، 
االعتذار..  فريفض  وبإخوانها؛  بعشريتها،  وبعثت 
أخذ  من  ملعون  ملعون  تقول:  الرواية  أن  واحلال 

هذا املوقف!..
املصدر / موقع شبكة السراج 

ليست  اجلمالية،  باملقاييس  وجوههم  املؤمنني 
السالم(؛  )عليه  يوسف  كجمال  ليست  مجيلة، 
ولكن فيها مالحة!.. فبعض كبار السن بشيبتهم 
من  أمجل  املؤمنني-  عيون  -يف  آخاذ  هلم مجال 

الشباب الذين هلم مجال!..
املؤمنني،  بركات  من  إن  الشفاعة..  رابعًا: 
شفاعتهم يوم القيامة، يف الرواية قال أبو عبداهلل 
فإن  اإلخوان؛  من  )استكثروا  السالم(:  )عليه 
لكل مؤمن شفاعة يوم القيامة(؛ وهذا شيء مهم 
جدًا!.. فاإلنسان املتورط يف عرصات القيامة، اليت 
حسناته متساوية مع سيئاته، يكون يف األعراف 
-اليت هي منطقة وسطية- فينظر إىل أهل اجلنة 
ويرى ضحك املؤمنني، فيطمع يف دخوهلا، ويسمع 
زفري جهنم؛ فيعيش العذاب النفسي، يقول تعاىل: 
ِبِسيَماُهْم  ُكالًّ  َيْعِرُفوَن  ِرَجاٌل  اأَلْعَراِف  )..َوَعَلى 
مَلْ  َعَلْيُكْم  َسالٌم  َأن  نَِّة  اجْلَ َأْصَحاَب  َوَناَدْوا 
َأْبَصاُرُهْم  َوِإَذا ُصِرَفْت  َيْطَمُعوَن *  َوُهْم  َيْدُخُلوَها 
َعْلَنا َمَع اْلَقْوِم  ِتْلَقاء َأْصَحاِب النَّاِر َقاُلوْا َربََّنا اَل جَتْ
املؤمن،  األخ  يأتيه  اللحظات  هذه  يف  امِلِنَي(،  الظَّ
ليأخذ بيده!.. بل قد يؤمر بالعبد إىل النار، فيأتي 
هذا األخ املؤمن، ويتشفع له قائاًل: يا رب، هذا أخي 
يف الدنيا، طاملا دعاني إىل بيته، وطاملا أكلت من 
زاده؛ فكيف يدخل نار جهنم؟!.. روي عن النيب 
)صلى اهلل عليه وآله(: )يقول الرجل من أهل اجلنة 
يوم القيامة: أي ربي، عبدك فالن سقاني شربة 
من ماء يف الدنيا؛ فشفعين فيه!.. فيقول: إذهب 
فأخرجه من النار!.. فيذهب فيتجسس يف النار؛ 

حتى خيرجه منها..(.

`داب معاشرة اإلخوان..
أواًل: التواصل.. إن هذه الرواية قاهلا أمري املؤمنني، 
أصحاب  كلهم  السالم(،  )عليه  الدين  ويعسوب 
حكم، ولكن غرر حكمه تبهر العقول، يقول 
)عليه السالم(: )ُرَب أخٍ لك مل تلده أمك(!.. هناك 
من ال يزور أخاه وال يراه ملدة سنة -وهذا خطأ- 
إذا غاب عنه أخوه يف اهلل أسبوعًا؛ فإنه  ولكن 
األخوة  هي  هذه  صوته..  إىل  ويشتاق  إليه،  حيّن 
يف اهلل: إذا اختذ اإلنسان أخًا يف اهلل؛ ال جيفوه، 
بل يزوره دائمًا؛ ألن )اجلفاء ُيفسد اإلخاء( كما 
قال اإلمام علي )عليه السالم(.. وهلذا يقول عند 
التآخي يف الغدير: )قبلت، وأسقطت عنك مجيع 
حقوق األخوة، ما خال الشفاعة والدعاء والزيارة(.
على  خفيف  املؤمن  إن  التكلف..  عدم  ثانيًا: 
وُأعطي  املؤمن،  أخيه  منزل  إىل  أتى  فإن  القلب، 
مشكلة  وال  ذلك،  منه  يقبل  فإنه  يابسة؛  خبزة 
يف البني، عن علي )عليه السالم(: )شر اإلخوان؛ 
من تكلف له(.. أي أن اإلنسان الذي يدعو أخاه 
وخياف من كالمه إن قصر يف إطعامه؛ ألنه قد 

ــوان؛  ــن اإلخ ــتكثروا م اس
فــإن لــكل مؤمــن شــفاعة 

ــوم القيامة ي

يقــول اإلمــام علــّي )عليــه 
الّسالم(: )َســ̌لوا ال̌قلوَب َعن� 
̌د ال  ــواه� ــا َش ؛ َفإ�ن�ه ــَوّدات� امَل

ــا( ش َتقَب̌ل الر�
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إىل شيوع حالة التسامح يف احمليط االجتماعي. فالرفق يتطّلب 
ولو  حتى  اآلخرين،  مع  احلضاري  التعامل  على  النفس  توطني 
توفرت أسباب االختالف والتمايز معهم. وامُلداراة تقتضي القبول 
باآلخر، واليسر والتيسري يتطلبان التعايش مع اآلخرين، وحتى 
َمن  عّز  يقول  إذ  والتوجهات.  القناعات  يف  معهم  اختلفت  ولو 
َوَيْنَهى  اْلُقْرَبى  َوِإيَتاِء ِذي  ِباْلَعْدِل َواإلْحَساِن  َيْأُمُر  قائل: )ِإنَّ اهللََّ 
ُروَن(  َتَذكَّ َلَعلَُّكْم  َيِعُظُكْم  َواْلَبْغِي  َواملُْنَكِر  اْلَفْحَشاِء  َعِن 
واألخالقية،  القيمية  املنظومة  هذه  خالل  ومن   .)٩0 )النحل/ 
نرى أّن املطلوب من اإلنسان املسلم دائمًا وأبدًا ويف كّل أحواله 
العدالة..  ومتطلبات  التسامح  مبقتضيات  يلتزم  أن  وأوضاعه، 
فالتسامح كسلوك وموقف ليس مّنة أو دليل ضعف يف االلتزام 
بالقيم، بل هي من ُمقتضيات القيم وُمتطلبات االلتزام باملبادئ.

واالستقرار  التعايش  إىل  يقود  الذي  التسامح  فإّن  وعليه 
أبناء  خمتلف  بني  التعاون  وأسباب  أواصر  وتطوير  االجتماعي 
النبيلة،  اإلسالمية  القيم  صميم  من  هو  اجملتمع،  وشرائح 
والشدة يف عالقاته  الغلظة  ومارس  ذلك،  خالف  إنسان  وكّل 
إىل  حيتاج  الذي  هو  خمتلفة،  لدواعي  واالجتماعية  اإلنسانية 
مربرات أيدلوجية واجتماعية.. فاألصل يف العالقات االجتماعية 
واملودة  احملبة  على  قائمة  عالقات  تكون  أن  واإلنسانية، 
والتآلف، حتى ولو تباينت األفكار واملواقف، بل إّن هذا التباين 
هو الذي يؤكد ضرورة االلتزام بهذه القيم واملبادئ.. واإلسالم 
تربية املسلمني على  دين يسعى من خالل مبادئه وتعاليمه إىل 
التسامح إزاء كّل األديان والثقافات. فقد جعل اهلل الناس مجيعًا 
خلفاء يف األرض، وجعلهم شركاء يف املسؤولية عنها، ومسؤولني 
)ُهَو  الكريم:  القرآن  يقول  كما  ومعنويًا  ماديًا  عمارتها  عن 
َأْنَشَأُكْم ِمَن اأَلْرِض َواْسَتْعَمَرُكْم ِفيَها( )هود/ 6٢(، أي طلب 
منكم عمارتها وصنع احلضارة فيها. ومن أجل ذلك مّيز اهلل 
اإلنسان بالعقل وسّلحه بالعلم حتى يكون قادرًا على أداء مهّمته 
وحتّمل مسؤولياته يف هذه احلياة بروح قادرة على البناء وذلك 

بوجود بذرة التسامح.

أّنه دين عاملي  إّن اإلسالم، دين تسامح وتصافح وعفو، كما 
تأمر  اليت  الرسالة  تلك  كّلها،  البشرية  إىل  برسالته  يتّجه 
األرض،  يف  السالم  دعائم  وُترسي  الظلم  عن  وتنهى  بالعدل 
وتدعو إىل التعايش اإلجيابي بني البشر مجيعًا يف جٍو من اإلخاء 
والتسامح بني كّل الناس بصرف النظر عن أجناسهم وألوانهم 
واحدة«، كما جاء  »نفس  ينحدرون من  ومعتقداتهم. فاجلميع 
يف القرآن الكريم: )َيا َأيَُّها النَّاُس اتَُّقوا َربَُّكُم الَِّذي َخَلَقُكْم 
ِمْن نَّْفٍس َواِحَدٍة( )النساء/1(. دعا اإلسالم اجلميع إىل السالم، 
فبنى عالقة املسلمني ببعضهم ببعض على أساس احملبة واألخوة 
)احلجرات/  ِإْخَوٌة(  املُْؤِمُنوَن  َا  )ِإمنَّ تعاىل:  اهلل  قال  والتسامح. 
التعارف  أساس  على  غريهم  مع  املسلمني  عالقة  وجعل   ،)٢0
والتعاون، قال عّزوجّل: )َيا َأيَُّها النَّاُس ِإنَّا َخَلْقَناُكْم ِمْن َذَكٍر 
ِعْنَد  َأْكَرَمُكْم  ِإنَّ  ِلَتَعاَرُفوا  َوَقَباِئَل  ُشُعوبًا  َوَجَعْلَناُكْم  َوُأْنَثى 
الرب  إىل  املسلمني  دعا  بل  ال   ،)13 )احلجرات/  َأْتَقاُكْم(  اهللَِّ 
بهم واإلحسان إليهم، قال تعاىل: )ال َيْنَهاُكُم اهللَُّ َعِن الَِّذيَن مَلْ 
َترَبُّوُهْم  َأْن  ِدَياِرُكْم  ِمْن  ِرُجوُكْم  خُيْ َومَلْ  يِن  الدِّ يِف  ُيَقاِتُلوُكْم 
َوُتْقِسُطوا ِإَلْيِهْم ِإنَّ اهللََّ حُيِبُّ املُْقِسِطنَي( )املمتحنة/ ٨(. كما إّن 
اإلسالم قد قضى على مظاهر التفرقة والطبقية، وساوى بني 
بالدخول  املؤمنني كافة  وأمر  والواجبات،  احلقوق  األفراد يف 
بينهم،  وإشاعة اخلري  املنافع  تبادل  يتسّنى هلم  السلم كي  يف 
واألمن  املساملة  على  قائمة  غريهم  مع  املسلمني  عالقة  وجعل 
وعدم االعتداء إاّل إذا اعتدي عليهم، قال اهلل تعاىل: )َوَقاِتُلوا يِف 
َسِبيِل اهللَِّ الَِّذيَن ُيَقاِتُلوَنُكْم َوال َتْعَتُدوا ِإنَّ اهللََّ ال حُيِبُّ املُْعَتِديَن( 

)البقرة/ 1٩0(.
الدين  شرَّعها  اليت  والسلوكية،  األخالقية  املنظومة  إّن 
واملداراة  واإلحسان  والعفو  واإليثار  الرفق  قبيل  من  اإلسالمي 
االلتزام  على  املؤمنني  وحث  واألمانة،  واأللفة  احلسن  والقول 
تقتضي  كّلها  والعاّمة،  اخلاّصة  شخصيتهم  وجعلها مسة  بها 
املنظومة  جتسيد  أّن  مبعنى  التسامح.  مبدأ  مبضمون  االلتزام 
األخالقية على املستويني الفردي واالجتماعي، يفضي ال حمالة 

رسالة اإلسالم.. العفو 
والتسامح

عمار كاظم عبد احلسني  J دولة الكويت
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الرتاحم  منها  طيبة  وقيم  مبادئ  على  سيكربون  ألنهم  وخارجه 
والشعور باآلخر  مما يزيد من وحدة األسرة وقوة تالمحهم من زوج 
وزوجة وأطفال، واذا مل حيصل التعاون او مبادرة الزوج ملساعدة 
زوجته يف البيت يكون إنعكاس سليب مما يولد مشاكل وحتدث 
فجوة بينهما تأثر على ابناءهم وخاصة إذا القى مسؤولية كاملة 
داخل  يف  كافة  واملستلزمات  ودراستهم  أوالد  تربية  من  عليها 
البيت مما يزيد الضغط عليها ويولد يف داخلها انفعاالت عصبية 
تؤثر على العالقة الزوجية بينها وقد تؤدي يف بعض األحيان اىل 
البيت  اهل  من  يتخذا  ان  الزوجني  على  لذا  األسري،  التفكك 
)صلوات اهلل عليهم( املثل األمسى يف التعاون بني الزوجني يف األمور 
احلياتية وأن يقدر الزوج اجلهود اليت تبذهلا زوجته، وعلى الزوجة 
ان حتتذي بالسيدة فاطمة الزهراء )عليها السالم( يف خدمة بيتها 
وزوجها وأوالدها وجتعلها طمعا للحصول على الثواب والتقرب به 
بني موالتي  العمل  تقسيم  اىل  وهنا سنعرج  املوىل عز وجل   إىل 

فاطمة الزهراء واإلمام علي )صلوات اهلل عليهما(.
إن موالتنا فاطمة الزهراء واإلمام علي )عليه السالم( قد تقامسا 
األعمال املنزلية ومع هذا نالحظ أن سيدة نساء العاملني كانت 
بيتها  وختدم  وتعجن  فتطحن  بيتها  شؤون  كافة  بيديها  تعمل 
بركة  فيه  ألن  وملل  كلل  بدون  أوالدها  برتبية  وتهتم  وزوجها 

إن خدمة البيت اليت تقوم بها الزوجة الصاحلة املؤمنة يف منزهلا 
لزوجها  وحنوها   املالبس  وغسل  والطبخ  التنظيف  أعمال  من 
وأطفاهلا إمنا هي اعمال مستحبة و تكسبها من وراء ذلك جزيل 
ليس  أنه  وجل حيث  املوىل عز  من  يقربها  الذي  والثواب  األجر 
تكليفا او واجبا، بل ماتقوم به الزوجة من اعمال منزلية  هو 
النية  إذا احتسبت  تفضل منها وليس  فرضًا، وتثاب على ذلك 
ثوابها  فيكون  لربها،  وطاعة  إرضاء  ذلك  تفعل  أنها  اهلل  عند 
بني  واحملبة  األلفة  ويزيد  أمر مستحب  فهو  ذلك مضاعفًا  على 
الزوجني وتكون أجواء املنزل مملوءة بالغبطة والراحة النفسية 
للزوجة خاصة والزوج وأبنائها عامة، وعلى الزوج تقدير هنا تقوم 
به الزوجة من أعباء داخل البيت الذي اليتوقف فقط على تربية 
األطفال اضافة اىل االعمال االخرى،وان املساعدة اليت يقدمها 
الزوج حتى ولو كانت مشاركة بسيطة له يف داخل البيت يؤدي 
اىل توطيد العالقات االسرية وتقوية الروابط الزوجية واملشاركة 
الوجدانية بينهما، وكما جيب على الزوجة عندما ميد هلا زوجها 
يد املساعدة أن تثين عليه وتشجعه باستمرار، وتوضح له مدى 
امتنانها عن طريق كلمات تدل على الشكر والتقدير اليت تزرع 
البيت  أبنائهما فيعتادونها يف  بينهما وتؤثر على  احملبة والسرور 

عمل املرأة يف بيتها 
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وثواب وأجرا وكان االمام علي 
)عليه السالم( يساعدها اذا تطلب 
األمر املساعدة ،فهذه الرواية حتمل على 

عدة اوجه:
1- إنه لو كانت اخلدمة واجبة ملا ذهبا اىل رسول 
بهذه  عاملان  النهما  يسأالنه،  وآله(  عليه  اهلل  )صلى  اهلل 

املسائل البديهية.
يف  وآله(  عليه  اهلل  الرسول)صلى  عند  مواجهتهما  إن   -٢
شان اخلدمة املنزلية مل تكن تقاضيا،ولكنه كان أقرب 
ورد  وقد  واألخالق اجلميلة،  املعاشرة  املشورة وحسن  اىل 
ألبنته  وآله(  عليه  اهلل  )صلى  الرسول  وصايا  يف  الكثري 

السيدة فاطمة الزهراء )عليها السالم( منها:-
يا »فاطمة«! ما من إمرأة طحنت بيديها إال كتب اهلل هلا 

بكل حبة حسنة وحما عنها بكل حبة سيئة. 
وقال اإلمام الصادق )عليه السالم(: أميا امرأة رفعت من 
بيت زوجها شيئا من موضع اىل موضع تريد اصالحا نظر 
الشيعة  )الوسائل  يعذبه.  مل  اليه  اهلل  نظر  اليها،ومن  اهلل 

ج٢0ص176(.
لزوجته  الزوج  إعانة  استحباب  على  تدل  روايات  وهناك 
يف حياتهما األسرية وجعلتها من حقوق الزوجة كالنفقة 
وحثت  املستحبات  من  أمورًا  وجعلت  باحلسنى،  واملعاشرة 
الزوج اىل السعي إليها من خالل ترغيبه بالثواب اجلزيل، 
ومن هذه األمور هي إعانة الزوج زوجته يف أعمال املنزل 
منها ما أشار إليه الرسول )صلى اهلل عليه وآله(: إن الرجل 
إذا سقى امرأته املاء أجر. وقوله أيضا: خريكم خريكم 

ألهله وأنا خريكم ألهلي)الفقيه ج٢(
نعم ومع ذلك  تبقى أن  هذه املسالة اليت سببت يف كثري 
من األحيان التفكك األسري )الطالق( ألن املرأة مل تصنع 
اعماله، قضية  وقته يف  الذي صرف جل  لزوجها  الطعام 
وترشيدهم  الزوجني،  قبل  من  ووعي  تفهم  اىل  حباجة 
اىل هدي اإلسالم شرع اهلل وحالل حممد)صلى اهلل عليه 
الذي تركز وترسخ يف  املفهوم االرتكازي  وإزاحة  وآله( 
ذهن الناس مبلزومية املرأة باخلدمة، بل عليها أن تكون 
متساحمة ولينة وصاحبة خلق عاٍل، وتكون متفضلة على 
الزوج بهذه اخلدمة ،وان تتطلع اىل رضا اهلل أوال قبل رضى 
الزوج من هذه الزاوية، إن املرأة اليت تباشر خدمة زوجها 
وتدبري شانه ومراقبة أبنائها وبناتها مراقبة فعالية، وتقوم 
للزوجات  وان  شرعًا،  املمدوحة  هي  قيام  خري  بوظيفتها 
الصاحلات  أسوة حسنة يف السيدة فاطمة )عليها السالم( 
وهذا ما اثبتته الزوجة العراقية يف الوقت احلاضر عندما 
فقط  ليس  احلياة  أعباء  وتتحمل  املسؤوليات  بكل  تقوم 
األعمال املنزلية وإمنا مشاطرة شريكها عندما هب لتلبية 
الدفاع عن املقدسات والعرض  نداء املرجعية الرشيدة يف 
واألرض فهي وقفت اىل جانبه يف حتمل مصاعب احلياة 
واحلفاظ على األسرة وترابطها والقيام بكل ما تستطيع 
إن ما  تقول  الصاحلة  الزوجة  تقدميه هلم، وعندما تسال 
أقوم به هو يف عني اهلل سبحانه وتعاىل وسوف أثاب عليه 

اجرا عظيما. 

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

حياته بشكل طبيعي

وهذه توصيات مهمة لذويهم
مراكز  حيقق  أن  بإمكانه  فهو  بقدراته:  اإلميان   -1
متقدمة يف مواهبه، ومن واجب األم بشكل خاص، واألسرة 
الثقة  إلكسابه  وحتفيزه  تشجيعه  عام،  بشكل  واجملتمع 

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

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

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

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

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

تربية ذوي 
االحتياجات الخاصة
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موسى )عليه السالم( دليال لفرعون أن اهلل تعاىل حني خلق اخللق 
وفر هلم كل ما يتناسب مع خلقتهم وبني هلم طرق االستفادة منها 
توصل  اليت  بالتعليم وهي  اليت تصقل  الفريدة  القوى  فيهم  وأودع 

البشرية إىل أعلى مراتب الكمال.
والوسائل اليت جتعل من اإلنسان  املتطلبات  تعاىل هيأ كل  فاهلل 
راقيا يف أعلى مراتب الكمال وملا هيأ له كل شيء مل يرتكه بل 

علمه كيف يسخرها يف صاحله وهذا هو التعليم.
ليقومه من هنا يتضح  يعلمه  فاإلنسان حيتاج يف مسريته إىل من 
أهمية التعليم والتعلم وهذا رسول اهلل )صلى اهلل عليه وآله وسلم( 
املعلم األول نرى كيف صنع جيال من املؤمنني الكاملني بعد أن 
وجد لديهم االستعداد أمثال اإلمام علي )عليه السالم( وعمار ابن 
التاريخ  هلم  شهد  وآخرين ممن  ذر  وأبي  وسلمان،  واملقداد  ياسر 
املعارف  لتلقي  باألفضلية هذه الشخصيات كانت أرضية خصبة 

والعلوم والتمسك بها.
يستخف  فال  واحلضارة  اجملتمعات  بناء  يف  مهم  دوره  فاملعلم  لذا 
املعلم بدوره وال يرتاجع عن أداء مهامه ألن عليه مسؤولية بناء اجليل 
الواعي كما أن األم واألب واملربي تقع على عاتقهم مسؤولية بناء 

جيل واٍع على معرفة مبسؤولياته ومهامه.
وإن مل يراع املعلم الضوابط اليت وفقها ميارس دوره فستحل كارثة 

باجليل اجلديد ال حتمد عقباها..

واملواهب  املهارات  يعمل على حتفيز  الذي  هو  املثالي  التعليم  إن 
تتناسب مع ما موجود يف  الفطرية بأساليب وإمكانيات حديثة 
الوراثية  الصفات  أن يقضي على  للتعليم  املعاش وميكن  الواقع 

السيئة من هنا يتبني أهمية التعليم.
األم  تبدأ  الطفل حيث  األوىل من عمر  األشهر  التعليم منذ  يبدأ 
أمه  مع  تدرجييا  يتفاعل  بل  الطفل  من  استجابة  فرتى  تكلمه 
البسيطة  الكلمات  بفهم  يبدأ  حيث  األوىل  مدرسته  هي  اليت 
الصعبة  الرتاكيب  فهم  على  قادرًا  يصبح  حتى  واحلركات 

والتمييز بني األلوان.
خملوقاته  سائر  عن  تعاىل  اهلل  ميزه  كائن  بطبيعته  واإلنسان 
الصحيحة  القوانني  اتبع  ما  إذا  فطرية  غرائز  من  فيه  أودع  مبا 
فسيكون  السليمة  فطرته  خالف  إذا  أما  الكمال  إىل  سيصل 
اإلنسانية وحيصل  دائرة  وأرذهلا ألنه خرج عن  املوجودات  أخس 
الكمال اإلنساني من خالل الرتبية والتعليم الصحيح حيث يعمل 
التعليم على إظهار الصفات الفطرية اليت أودعها اهلل تعاىل فيه 
والقرآن الكريم غين باألمثلة اليت تعضد هذا الكالم من هذه 
حيث  السالم(  )عليهما  وهارون  موسى  قصة  يف  ورد  ما  األمثلة 
حيكي لنا القرآن قصتهما حينما أرسلهما اهلل إىل فرعون وقومه 
وسأهلما فرعون من ربكما؟ فأجاب موسى )عليه السالم(: )ربنا 
الذي أعطى كل شي خلقه ثم هدى( واملراد من اهلداية يف النص 
هو التعليم أي أن اهلل تعاىل وهب املوجودات كل ما حتتاج فقدم 

أهمية التعليم واملعلم يف تنشئة الطفل

 العدد 150- لشهر رمضان 1442ـه
62



بينهما.. كما قال الرسول الكريم )صلى اهلل عليه وآله(: »تهادوا 
ورتابة  وهي كسر جلمود  املودة  عن  تعبري  هي  فاهلدية  حتابوا«. 
العالقات اإلنسانية فإن كانت مثل هذه اهلدايا تفعل فعلها وسط 
فاعلية  أكثر  األزواج  وسط  تأثريها  فإن  واملعارف،  األصدقاء 
وأعظم آثرا وال يشرتط أن تكون اهلدايا من تلك املقتنيات الثمينة 
ألفاخرة، ألن اهلدف منها هو إظهار مشاعر الود واأللفة يف املقام 
وإذا  للهدية..  املادية  القيمة  من  مستوى  بأي  يتحقق  وذلك  األول 
ما كانت اهلدية من النوع الثمني فإن ذلك من أسباب مضاعفة 

السعادة وزيادة املودة واهلل املوفق.               

تراجع مهاراته اللغوية نتيجة جلوسه فرتات طويلة دون التواصل مع 
أحد. 

1- التسبب مبشاكل صحية تصيب العمود الفقري نتيجة جلوسه 
الدائم، إضافة إىل مشاكل تصيب البصر.

٢-معاناة الطفل من مشاكل نفسية، فنتيجة إدمانه قد يعيش يف 
ذلك العامل، وهو عامل اخليال.

3- الكسل وقلة النشاط، إضافة إىل حتليه بالسلوك العدواني.
أما الطرق والوسائل اليت ميكنك من خالهلا تقليل إدمان طفلك 

على تلك األفالم.
فهي: 

1- أدخلي أنشطة مفيدة وممتعة له، وحددي له وقتًا معينًا ملشاهدة 
تلك األفالم دون أن متنعيه عنها منعًا باتًا، فالطفل يرفض القيود.

٢- قومي بتنمية موهبة طفلك، فإذا كان مييل حنو الرسم او لعب 
كرة القدم، شجعيه على ذلك بتسجيله ووفري له اجواء ممارسة 
هذه اهلوايات، مثال إذا كان مييل إىل الرسم أحضري له أدوات 

الرسم وشجعيه على ممارسة هواياته.
3- قسمي وقته، وحددي له وقتًا للمشاهدة على أن خيتار الوقت 
الذي يناسبه، مثاًل: قولي له: ميكنك مشاهدة تلك األفالم ملدة 

نصف ساعة يوميًا، وميكنه أن يقسمها كيفما شاء.
4-ال تتقاعسي عن اللعب مع طفلك، واجعلي جل وقتك ملشاركته 

اللعب.   
5- قللي عدد ساعات تشغيل التلفاز يف املنزل، وكوني قدوة له 

بعدم إدمانك على متابعة التلفاز.

ينظم  الذي  فهو  الزوجية  السعادة  يف  الثابتة  األسس  من  الدين 
كل مرافق احلياة يف عالقة اإلنسان مع  ربه وأسرته وجمتمعه 
.وهلذا ينصح بتزويج البنت من املؤمن ألنه لو انتفى احلب الزوجي 
ألي سبب من االسباب، فهذا لن يكون مدعاة لتجاوز احلدود 
عادال  اإلنسان  يكون  أن  ينبغي  شرعية  وبعبارة   وظلمها  معها 
اىل  تدعو  الباطن  امللكة يف  عن  عبارة  والعدالة  االمكان  قدر 
ترك احملرمات وفعل الواجبات، إن السعادة يف املنظور اإلسالمي 
األسباب  كانت  وإن  فقط،  املادي  اجلانب  على  قاصرة  ليست 
املادي وسيلة وليس  أن اجلانب  السعادة ذلك  املادية من عناصر 
غاية يف ذاته لذا كان الرتكيز يف حتصيل السعادة على اجلانب 
املعنوي كأثر مرتتب على السلوك القويم وقد تناولت النصوص 
الشرعية ما يفيد ذلك ومنها: قال اهلل تعاىل: »واألنعام خلقها لكم 
فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها مجال حني ترحيون 
زينة  حرم  من  »قل  تعاىل:  اهلل  وقال   )5 )النحل:  تسرحون  وحني 
اهلل اليت أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا يف 
احلياة الدنيا خالصة يوم القيامة« )األعراف: 3٢ ( وقال )صلى اهلل 
عليه وآله( من سعادة ابن آدم: املرأة الصاحلة واملسكن الصاحل 

واملركب الصاحل.
والسعادة الزوجية تتمثل يف التفاهم املتبادل بني الطرفني واستمرار 
بينهما مشريا إىل أن اهلدية تغرس احملبة  العطاء والتهادي فيما 

برامج  وازدياد  حاليًا،  القائم  التكنولوجي  التطور  ظل  يف 
اندماج  وقلة  للنظر،  الفت  بشكل  األطفال  وقنوات  الكارتون 
األطفال مع األنشطة والعالقات االجتماعية، أصبحت تلك الربامج 
والقنوات تسود كل بيت، وأصبح الطفل دائم التنقل بني التلفاز 
من جهة وبني األجهزة اللوحية من جهة أخرى، ومنهم من وصل به 

األمر لدرجة اإلدمان.
عزيزتي األم، عليك تقليل هذا األمر حااًل، وذلك ملا له من مساوئ 
من  السلوكية  الرتبية  أخصائيو  يوضح  على طفلك، حيث  تعود 
خالل السطور التالية أضرار هذا األمر وكيفية التقليل منه:يف 

أين تكمن السعادة الزوجية

عالج إدمان طفلك على أفالم 
الكارتون
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احلب احلقيقي واالهتمام من أجل احلفاظ على حياة زوجية ناجحة 
وسعيدة، وال ننسى أّن االستقرار العاطفي يساعد على جتاوز احملن 
اليت متر بها األسرة يف احلياة  من خالل مشاركة بعضهما اآلالم 
واآلمال، حبيث ُيظهر كال الطرفني استعداده للتضحية يف سبيل 

سعادة وراحة األسرة .
أن  متينة تستطيع  ذات مقومات  نبين أسرة سعيدة  أن  أردنا  فإذا 
مقومات  عدة  .فهناك  احلياة  يف  تواجهها  اليت  للعقبات  تتصدى 

نذكر منها .
مقّومات  أهم  من  واإلخالص  الثقة  ُتعّد  واإلخالص،  الثقة   : أوال 
وأساسيات الزواج، ومعيارًا مهمًا يف شريك احلياة، وبالتالي جيب 
اعتماد الثقة كأساس للعالقة بينهما، ويظهر ذلك من خالل متتعهما 
وجتّنبهما  له،  اآلخر  الطرف  وتصديق  احلقيقة  وقول  بالصدق، 
الغش واخلداع اللذين يهدمان الثقة الثمينة، وبالتالي إظهار مبادئ 
يؤمن بشريكه  املرء  البداية لكل منهما، واليت جتعل  الثقة من 
ما مل تصدر منه أي تصّرفات تدعوه للشك، واملصارحة فور وجود 
أفكار غريبة تراوده وتثري حريته، وعدم اخرتاق خصوصّيته والعبث 

مبتلكاته وحساباته وأجهزته الشخصّية دون إذن.
ثانيا: الُنضج وحتّمل املسؤولّية،  جيب أن يتحلى الشخص املقبل 
على الزواج بالوعي والنضج الكايف الذي جيعله يعرف ما ُيريده 
من هذه العالقة، ُيدرك أهمية  الزواج ومقاصده، وبالتالي يبحث 

عن شريك ُمناسب ُيشاركه التفكري اجلاد يف هذا القرار.
بني  ُمشرتكة  قواسم  وجود  خالل  من  والتوافق  التفاهم  ثالثا: 
بينهما،  والعاطفي  الفكري،  واالنسجام  التوافق  حُتقق  الزوجني 
والتعاطف مع  التنازل  يتفاهمان أكثر، ومتّكنهما من  وجتعلهما 
بعضهما يف خُمتلف القضايا، بالتالي توّفق بينهما  وتدعم عالقتهما 

الحقًا. 
رابعا : تقبل النقد البناء، من الضرورّي تقبل األزواج للنقد البناء، 
واستغالله بطريقة ُتنمي شخصّياتهم وُتطورها، إضافًة اىل االستفادة 

من آراء اآلخرين، واحرتامها.
مجيع  يف  الزوجان  يتوافق  ال  قد  االحرتام،  تبادل   : خامسا 
أفكارهما، ويتعارضان يف وجهات النظر والرغبات، لكن هذا ال 
ينفي أهمّية وجود االحرتام بينهما، فإن التعامل مع الشريك بأسلوٍب 
بينهمايولد شيئًا من  وامُلعتقدات  القيم  ُمهّذب والئق رغم اختالف 

االحرتام واأللفة .
وأخريا : قدرة املرء على التعامل اللطيف والتواصل اجلّيد مع عائلة 
الزوج، وهو سبب لدخول القلوب والتعّمق مع العائلة كفرد جديد 
اهلادئ،  الزوج ورضاه، واستخدام احلوار  ويزيد من سعادة  فيها، 
وإعطاء الزوج فرصًة للتحّدث بشكٍل ُمريح، واالستماع له بإنصات 
خاصة عندما يكون ُمنزعجًا، وهو سبب لتحسني االتصال وتوطيد 

العالقة بينهما. 
هناك بعض اخلالفات اليت حتدث وتكون عرضية  شرط أن ال 
يكون هذا االختالف بالقيم واملبادئ والشخصّيات بشكٍل ُيعيق 

تفاهم وانسجام الزوجني الحقًا. 
والتقدير  اإلعجاب  عن  التعبري  اجلنسني  كال  من  الزوج  وعلى 
أو  حُيّبه  مبا  وإعجابه  لشريكه  املرء  تقدير  أن  حيث  بشريكه، 

مدحه لصفاته مثاًل جيعله يرغب باالستمرار معه.

من قال أنه يستطيع االستغناء عن الزواج سواء كان ذكرا أو 
أنثى فهو إما إنسان غري سوي أو به عّلة .واليك مثال على ذلك 
. فقد خلق اهلل آدم )عليه السالم( وأسكنه اجلنة، يأكل منها 
ما يشاء، ويستظل بظالهلا، ينعم بنعيمها وتغمره الراحة اليت ال 
مثيل هلا، لكن رغم ذلك، رغم كل اخلريات والنعيم، ورغم كل 
الطعام  الذي حييط به، مجال األشجار والطيور ولذات  اجلمال 
وغريها إال انه شعر بالوحشة، استوحش آدم وهو يف اجلنة فخلق 
خلقها  واملودة،  والقرب  األنس  له  لتكون  خلقها  حواء،  له  اهلل 
لتكون له األمان واالحتواء واالطمئنان، وجاءت حواء، خلقها اهلل 
سبحانه وتعاىل من ضلع آدم، فهي بأصلها منه، جاءت منه لتكون 

له، ُخلقت منه لتمنحه الدفء واألنس.
أم  قدر  الزواج  هل  هو  منه  البد  سؤال  أذهاننا  إىل  يتبادر  وهنا 
نصيب؟ واجلواب الزواج هو الوسيلة األساسية يف إعمار األرض 
من  مقدر  الكون  هذا  يف  شيء  وكل  واألجيال،  األمم  وإنشاء 
اهلل سبحانه وتعاىل، فال يتحرك ساكن إال بإذنه وبإرادته، واهلل 
سبحانه وتعاىل قّدر املقادير، وقّسم كل أرزاق البشر واحليوانات 
أيام ومن هذه  السماوات واألرض يف ستة  من قبل خلقها وخلق 
أرزاق اهلل  للزواج، فهو رزٌق من  املقادير هو تقدير اهلل عز وجل 
األخذ  إال  علينا  وما  تتبدل،  وال  تتغري  ال  وهي  وتعاىل  سبحانه 
باألسباب والسعي وعلى اهلل التوفيق يف مسعانا، ومن األمور اليت 
حث عليها الدين اإلسالمي هو اإلستخارة.. أي طلب املشورة من 

اهلل عز وجل يف أمر الزواج والدعاء له أثناء الصالة .
حينما تبدأ احلياة الزوجية بني الرجل واملرأة بعد ارتباطهما ضمن 
رباط مقدس وهو الزواج، بهدف تكوين أسرة وإجناب األطفال، 
يعطيه  لآلخر  روحي  درب  رفيق  العالقة  فيصبح كل طرف يف 

الزواج نصيب أم قدر؟
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مفاهيم غذائية خاطئة

أهمية التلفزيون ودوره يف التنمية

زراعة األعضاء واألنسجة
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عامل  يف  كربى  ثورة  مبثابة  واألنسجة  األعضاء  زراعة  كانت 
الطب، ساعد فيها التقدم اهلائل يف علوم األدوية والتشريح.

أو  نقل ألنسجة  فيها  يتم  واألنسجة هي عملية  األعضاء  وزراعة 
إىل جسم  أو  آخر،  إىل جسم شخص  من جسم شخص  أعضاء 
نفس الشخص، مع احملافظة على استمرار عمل ذلك النسيج أو 
العضو بعد نقله )زراعته( إىل بيئته اجلديدة يف جسم املريض الذي 

أجريت له عملية الزرع )النقل(.
وتشمل األعضاء اليت يتم زرعها: قرنية العني، الكلية، القلب، 
الكبد، البنكرياس، القلب والرئة معًا، وخناع العظام، واجللد 
والشعر.. كما يقوم العلماء بتجربة زرع بعض خاليا املخ لعالج 

الشلل الرعاش.
وتؤخذ األعضاء إما من أشخاص متربعني أحياء، أو من أشخاص 
أوصوا قبل موتهم بالتربع بأعضائهم، فتؤخذ منهم هذه األعضاء 
وأصبحت  األعضاء،  زراعة  انتشرت  وقد  مباشرة،  الوفاة  عقب 
وسيلة إلنقاذ حياة اآلالف من البشر يف كثري من بلدان العامل، 
ممن يعانون تلف هذه األعضاء فال تستجيب للعالج الدوائي وتدل 
لزراعة هذه  النجاحات  االحصاءات على حتقيق نسبة عالية من 

األعضاء بعد التقدم املذهل الذي وصل إليه الطب حاليا.
أول عملية زرع لألعضاء: 

كان زرع قرنية العني أول عملية زرع أنسجة متت بنجاح.. وساعد 
على جناحها عد تعرضها لعملية الطرد إذ أنه وكما هو معلوم 
ان اجلسم ال يقبل وجود أنسجة أو أعضاء خارجة عنه، فيحاول 
تعرض  عدم  يف  والسبب  املناعي،  جهازه  بواسطة  منها  التخلص 
البيضاء  والكرات  الدم  على  احتوائها  عدم  هو  للطرد  القرنية 

واألجسام املضادة اليت تقوم بعملية الطرد.
كما تعترب زرع الكلية من أهم وأجنح عمليات زرع األعضاء فقد 
جنحت أول عملية لنقلها من توأم ألخيه يف بوسطن عام 1٩54م،  
بسبب  فشاًل كبريًا  تواجه  هلا  السابقة  العمليات  معظم  وكان 

عملية الطرد.

مركبات  استخدام  مت  املاضي  القرن  من  الستينيات  ويف 
وبالتالي  املناعي،  اجلهاز  لتثبيط  أخرى  وأدوية  الكورتيزون 
جتنب عملية الطرد، وبهذا حتسنت النتائج وظهر حتسن آخر يف 
بداية الثمانينيات بعد اكتشاف عقار )السيكلوسبورين( العائق 
للطرد، على أن استخدام هذه األدوية املثبطة للجهاز املناعي ال 
خيلو من أضرار جسيمة يتعرض هلا املريض إذ أن املريض الذي 
متت له عملية الزرع عليه استخدام تلك األدوية املثبطة جلهازه 
املناعي طوال حياته، وهذا يف حد ذاته يضعف مقاومته لألمراض، 
وجيعله أكثر عرضة وقابلية لإلصابة بالعدوى، كما يزيد من 

احتمال إصابته ببعض األورام اخلبيثة يف اجلهاز الليمفاوي.
توافق  أو  تطابق  األعضاء  زرع  عمليات  جناح  عوامل  أهم  ومن 
ان  على  فضال  هذا  )اآلخذ(  واملستقبل  )امُلعطى(  املانح  أنسجة 
تطوير وحتسني وسائل حفظ األعضاء بعد نزعها من جسم املانح 
يف  كثريًا  ساعد  جيدة  بصورة  املستقبل  جسم  يف  تزرع  وحتى 
جناح هذا النوع من اجلراحات، خصوصًا يف عمليات نقل القلب 
وهناك  ُطْعمًا  يزرع  الذي  العضو  أو  النسيج  ويسمى  والكبد، 
عدة انواع من الطعوم منها: 1- الُطْعم الذاتي: وهو الذي يؤخذ 
من مكان ما من اجلسم ليزرع يف مكان آخر يف نفس اجلسم 
كما هو احلال عند زراعة اجللد يف حاالت احلروق وزرع جزء 
من وريد يف حاالت انسداد الشرايني التاجية يف القلب ونقل أوتار 
العضالت يف جراحات العظام وهذه ال حيدث فيها طرد ألنها من 

نفس اجلسم فهي ليست غريبة.
له  من شخص آلخر مماثل  ينقل  الذي  وهو  املماثل:  الُطْعم   -٢

متاما من الناحية النسيجية والفصائل الدموية.
3- الُطْعم املختلف: وهو الذي ينقل من شخص آلخر خمالف له 
من  بد  ال  احلالة  هذه  ويف  الدم  وفصيلة  النسيجية  الناحية  من 

استخدام األدوية املثبطة للجهاز املناعي
آخر  جنس  إىل  جنس  من  عضو  نقل  وهو  الغريب:  الطعم   -4
خمالف كما هو احلال عند نقل كلية أو قلب قرد إىل إنسان 

 )1954م(زراعة األعضاء واألنسجة
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وزراعة الطعم يف هذه احلالة يواجه أكرب نسبة من 
الفشل.

أجراها  فقد  العامل  يف  كلية  زرع  عملية  أول  أما 
عام  وذلك  هارفارد  األستاذ جبامعة  هيوم  دافيد  د. 

.1٩50
زرع  عمليات  قصة  بدأت  قلب:  زراعة  عملية  أول 
الفرنسي  اجلراح  جرب  عندما   ،1٩07 عام  القلوب 
احليوانات،  يف  القلوب  زرع  كاريل(  )الكسيس 
بداية عام 1٩50وحتى  تنجح ومع  ان جتاربه مل  إال 
لوور(  عام 1٩60 بدأ اجلراحان )مشوني، وريتشارد 
وحققا  الكالب  يف  القلوب  لزراعة  جتارب  سلسلة 
جناحا ملحوظا، إذ أجريا ٨ عمليات على الكالب 
عاش منها مخسة كالب لفرتات ترتاوح بني 6-1٢ 

يومًا.
ويف عام 1٩64م بدأت التجارب األولية لزراعة القلب 
جامعة  فريق طيب يف  قام  حينما  وذلك  اإلنسان  يف 
بزراعة  هاردي(  )جيمس  اجلراح  بقيادة  املسيسييب 
قلب مشبانزي إلنسان عمره 6٨سنة، إال أن املريض 
بعدها  العملية  إجراء  من  ونصف  ساعة  بعد  مات 

توالت التجارب وكل منها يسجل تقدمًا ملحوظًا.
بعد ذلك بدأ التفكري يف زراعة قلوب صناعية تعمل 
البحث  بدأ  عام1٩٨٢،  ففي  ميكانيكية  بطريقة 
يف  صناعي  قلب  أول  لزراعة  املناسب  املريض  عن 
تاريخ البشرية كان ذلك على يد فريق طيب يقوده 
ذلك  يف  وكان  فرييس(  دي  )وليام  العاملي  اجلراح 
العام هناك طبيب األسنان املتقاعد )بارني كالرك( 
من مدينة سياتل األمريكية وكان قد بلغ من العمر 
61عامًا كان يشكو من أمل شديد يف عضلة القلب 
منذ ثالث سنوات ومل تفلح مجيع األدوية يف شفائه 
وكان البديل الذي رآه األطباء آنذاك، زراعة قلب 

صناعي له يف صدره.
كان   1٩٨٢ عام  من  3/ديسمرب  يوم  منتصف  يف 
البطينني  ونزعوا  الصدر،  اجلراحون جاهزين شقوا 
العلويني )األذين  التجويفني  األمين واأليسر وتركوا 
القلب  عليهما  لريتكز  األيسر(  واألذين  األمين 
بإحكام  وخاطوه  القلب  زراعة  ومتت  الصناعي، 
خبيوط الداكرون )خيوط صناعية شديدة املرونة( 
القلب  أنسجة  أن  إذ  بالغة،  بصعوبة  العملية  ومتت 
كانت هشة جدًا بسبب األدوية اليت كان يتعاطاها 

)كالرك( لفرتة طويلة مما أعاق عملية اخلياطة..
ويف آخر ديسمرب كتب )دي فرييس( يف تقريره عن 
اخليار  وله  جدًا  جيدة  إن صحته  )كالرك(:  حالة 
أراد ذلك ولكن حركته  إذا  يف مغادرة املستشفى 

األوىل جيب أن تكون يف غرفة خاصة وجمهزة..
إال أنه بعد مرور الوقت، بدأت حالة كالرك تزداد 
وصعوبة  الكليتني  تلف  من  يعاني  فأصبح  سوء، 
شديدة يف التنفس واخنفاض شديد يف ضغط الدم 
بعد  صناعي  قلب  أول  صاحب  )كالرك(  ومات 

11٢يومًا من زراعته

إذا كانت الثورة الصناعية قد غريت العامل، فالبد إذن من االحتفاء بالرجل 
الرجل هوتوماس نيوكومن  الثورة وهذا  الوصول إىل هذه  الذي مكن من 

املخرتع الذي صنع أول حمرك خباري ذي ضغط منخفض يف العامل.
مل يكن نيوكومن بالطبع يفكر يف تغيري التطور االجتماعي بطريقة درامية 
فقد بدأ حياته كحداد بسيط يتاجر يف احلديد يف مدينته )دارمتاوث( يف 
منطقة )ديفون( وخالل عمله باحلدادة بدأ يعمل يف مشروعه الذي غري موازين 

العامل.
حماوالت كثرية: كان أغلب عمالء نيوكومن من مالك املناجم وقد حتدثوا 
مع نيوكومن عن املشكلة اليت يواجهونها عندما يضطرون حلفر املناجم يف 
أعماق سحيقة جللب املزيد من مصادر الطاقة اليت تالقي إقبااًل مثل الفحم 
املاء فجأة وكان احلل  اندفاع  يواجهون  وخام احلديد ويف األعماق كانوا 
املناسب بالنسبة هلم هو محل املاء خارج املناجم وكانوا يستخدمون اجلياد أو 

الرجال لرفع املاء إىل اخلارج وكان هذا احلل بطيئًا ومكلفًا.
حماوالت فاشلة: كان املهندسون قد جربوا طريقة استخدام الضغط اجلوي 
نيوكومن  قبل  الضخ  مثل  ميكانيكية  حركة  حيدث  للطاقة  كمصدر 
لكن مل يستفد أحد بطريقة عملية من هذا االكتشاف من قبل ويف عام 
16٩٨م وضع مهندس إجنليزي يدعى)توماس سيفري( تصميما أمساه )صديق 
عمال املناجم( وأخذ عنه براءة اخرتاع لكن هذا االخرتاع مل يستخدم بنجاح 

بسبب معوقات تكنولوجية وعوائق التنفيذ.
إنشاء حمرك  يف  العمل  بدء  نيوكومن  قرر  1705م  عام  ويف  األمثل:  احلل 
قد متكن  171٢م كان  عام  وحبلول  اجلوي  الضغط  من  يستفيد  خباري 
من حل املشكلة ومت استخدام حمركه بنجاح وكان التصميم يعتمد على 
تسخني املاء حتت مكبس كبري موجود داخل أسطوانة حيث يدفع البخار 
الناتج عن التسخني املكبس إىل أعلى، ثم يدفع املاء بعد ذلك من داخل خزان 
موجود فوق املكبس، مما جيعل البخار يتكثف بسبب التربيد املفاجئ وهذا 
حيدث فراغًا جزئيًا يدفعه الضغط اجلوي إىل أسفل وهكذا يعمل احملرك 

بتكرار الدورات السابقة.
عبقرية مهملة: على الرغم من أن نيوكومن قد صمم احملرك ليعمل أساسًا 
يف املناجم ثم أصبح هذا احملرك فيما بعد حجر األساس الذي قامت عليه 
الثورة الصناعية فقد طوره مهندسون مثل جيمس وات وغريه إال أن نيوكومن 

مل ينل حقه من تكريم.
البخاري عادة ما ينسب جليمس وات  الفضل يف إجياد احملرك  واليوم فإن 
بينما يبقى نيوكومن يف الظل وعلى الرغم من أنه وبال أدنى شك قد ساهم 
يف تغيري وجه احلياة الصناعية يف العامل أمجع، فلم يهتم أي إنسان إىل اآلن 

برسم صورة له أو ذكر من بني من احتفي بهم يف هذا اجملال

توماس نيوكومن)1663-1729(م
ثورة صناعة املحرك البخاري
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مصطلحات عامة

دوافع اجلمهور: الدافع هو االستجابة العضوية املباشرة ملنبه ما 
دون توجيه إداري والدافع أحد وظائف اإلعالن عندما يقنع عددًا 
كبريًا من الناس بصحة الرسالة اإلعالمية ويثري الرغبة الشديدة 

يف شراء السلعة املعلن عنها.

اإلشكالية: هي عملية انفتاح جمموعة من املفاهيم اليت ُتشكل 
قوام أي نظرية، وهذه النظرية تساعدنا على فهم العامل وتعمل 
أي  مفهوماتها،  من  انطالقًا  التساؤالت  إثارة  من  على متكيننا 
متكننا من طرح املشكالت، فهي تفند كافة جوانب املوضوع 
من وجهة نظر طارح املشكلة، ويطلق عليها منظومة األفكار أو 

املنظومة الفكرية اليت تقوم بذاتها.

بلد  الزراعي يف  النظام  وتطوير  تعديل  هو  الزراعي:  اإلصالح 
وتطوير  الزراعي،  اإلنتاج  أو  النظام  أو  امللكية  تعديل  مثل  ما، 
توزيع  وإعادة  الكبرية  امللكيات  وتفتيت  الزراعية،  اجملتمعات 
أنصار  دعوة  الدعوات  هذه  ومن  املزارعني،  على  األراضي  هذه 
األقليمية األمريكية الذين دافعوا عن حياة اجلنوب األمريكي 
ضد التصنيع والتقديم يف كتابهم الكالسيكي)سأختذ موقعي( 
الصادر عام 1٩30م، وقوانني وقرارات اإلصالح الزراعي يف مصر 

عام 1٩5٢م عقب ثورة ٢3يوليو.

على  وينطوي  االنتباه  يف  الوجداني  العنصر  الدائم:  االهتمام 
احنصار العقل يف موضوع ما واالهتمام الدائم هو أحد وظائف 
انتباه األفراد إىل أن  اإلعالن حيث يعمل على أن يستحوذ على 

يستوعبوا الرسالة اليت حيملها اإلعالن.

الرواية النفسية: سرد قصصي يرتكز حول احلياة االنفعالية 
وتولي  الذهنية  ملناشطهم  املختلفة  املستويات  ويرتاد  لشخصيات 
الرواية النفسية اهتمامها األساسي لسبب الفعل ونتائجه أكثر 
من اهتمامها مباذا حدث، يؤكد هذا السرد رسم الشخصيات 
من داخلها وابراز البواعث اليت تؤدي إىل فعل )خارجي( ومبعنى 
تفسريًا حلياة  السيكولوجية  الرواية  اعتبار  املعاني ميكن  من 
داخلية غري مرئية، وبذلك تصبح حكايات كانرتبري لتشوسر 
والرتاجيديات الكربى لشيكسبري أعماال سيكولوجية وميكن 
القول أن ديكنز وثاكراي وهنري جيمس وهاردي كتبوا روايات 

سيكولوجيه.

داخل  لالصالح  اجتاهــــــــات  وهي  )االجتاهات(:  اإلصالحية 
التمرد  أو  القدمية  الثقافات  وإحياء  للجذور  بالعودة  إما  اجملتمع 

على احملافظة واتباع أساليب جديدة يف خمتلف اجملاالت.

أهمية التلفزيون ودوره يف 
التنمية

إن فائدة التلفزيون تتوقف على طريقة استخدامه فقد ميثل 
فإنه  بكفاءة  استخدم  فإذا  كبريا  شرًا  أو  عظيمة  فائدة 

بإمكانه أن يعلم الناس ويف وقت قصري.
األسرة  إىل  واألخبار  املعلومات  تقديم  التلفزيون  فوائد  ومن 
كالصحف  املطبوعة  األخرى  الوسائل  عكس  جمانًا 
األسرة  أفراد  ملعظم  تعليمية  وسائل  يقدم  كما  واجملالت 
فيقدم للطلبة الربامج التعليمية يف معظم املراحل التعليمية، 
التعليم أو مل  كما يقدم برامج حمو األمية ملن تسربوا من 
املنزلية  املهارات  مثل  تعليمية  وسائل  للمرأة  ويقدم  يتعلموا، 
الالزمة إلدارة املنزل مبختلف شؤونه كما يقدم برامج العناية 
بالطفولة باإلضافة إىل برامج التوعية سواء كانت صحية أو 

ثقافية أو اجتماعية.
توعية  يعمل على  السياسية، فهو  النواحي  دور يف  للتلفزيون 
فرتة  يف  خصوصًا  السياسية  املشاركة  بأهمية  اجلماهري 
االنتخابات ويوضح الواجبات اليت يقوم بها املواطن جتاه وطنه 
الربامج،  آخر خبالف  بشكل  ذلك  يقدم  أنه  إىل  باإلضافة 
حيث يقدمها من خالل األفالم واملسلسالت حتى حيث معظم 

أفراد اجملتمع على القيام بهذا الدور.
املشكالت  تناول  هو  وهام  آخر  بدور  التلفزيون  ويقوم 
االجتماعية وعرضها مع طرح رؤى للعالج أو العمل على تغري 
ردود الفعل لدى املشاهدين جتاه مشكالت الفقر، واالنفجار 
تناول  السكاني، واإلدمان واالحنراف مبختلف صوره سواء 
ذلك من خالل برامج أو أفالم أو مسلسالت وهلذا يقول )ويلرب 
نافذة  يعترب  اإلمكانية  ناحية  من  التلفزيون  إن  شرام()1(، 
عظمى لإلطاللة على العامل وهو طريق من أفضل الطرق اليت 
تستطيع من خالهلا توسيع جماالت آفاقنا ويتيح حكما ميسرًا 
على الشخصيات العامة ويشركنا يف احملاضرات والندوات 
املختلفة  األنواع  على  ويطلعنا  اجلامعات  أكرب  تنظمها  اليت 
املوسيقى اليت مل تكن  واملتاحف ودور  من األوبرا واملسرح 
متاحة من قبل إال للفئة احملظوظة من الناس الذين يقطنون 
التلفزيون  أن  لنا  يتضح  سبق  ما  خالل  ومن  الكربى  املدن 
بكل إمكانياته قادر على املساهمة يف بناء اإلنسان أو أن 
ما يهمنا هو التلفزيون اإلقليمي كمصدر من مصادر التنمية 
احمللية باإلضافة إىل دوره يف اطار النظام اإلعالمي كقناة 
لنشر الثقافة ودفع اجلماهري لالهتمام بشؤون اجملتمع املختلفة 
التلفزيون  وخصائص  واالقتصادية  واالجتماعية  السياسية 
بصفة عامة هي خصائص التلفزيون اإلقليمي ولكن التلفزيون 

اإلقليمي يركز باألكثر على القضايا احمللية.
املصدر/ اإلعالم وتنمية ا�تم� ا�لي:71
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االتصال حول  دراسات  الرواد يف  ويلرب شرام كان من   -1
العامل. ولد يف والية أوهايو بالواليات املتحدة عام 1٩07 وطور 
دراسة نظرية كاملة حول هذا املوضوع. دارت حياته املهنية 

حول التدريس والصحافة والبحث النظري.
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1- اإلخبار واإلعالم:  ويقصد بها أن تزود الصحافة القارئ باألخبار 
الداخلية واخلارجية اليت تهمه، أو تهم بالده بصفة عامة، ويتعني 
املعلومات حتى  الكايف من هذه  القدر  تقدم  أن  الصحافة  على 
يستطيع الناس أن يكونوا رأيًا عامًا سليمًا يف شؤونهم الداخلية 
واخلارجية، وبذلك يستطيعون حتقيق الدميقراطية السليمة، ومن 
ثم فإنه ينبغي عرض األخبار بالطرق املبسطة واألشكال امليسرة 

حتى يسهل على القراء متابعتها واالهتمام بها.
ويتفق العلماء على أن نشر األخبار ال بد وان يتصف باملوضوعية 
والصدق واألمانة والدقة وال بد أن تكون األخبار حديثة الوقوع 
ومهمة للجماهري وذات مغزى بالنسبة هلم، وال بأس من أن تتصف 
األخبار بشيء من اإلثارة والروعة والطرافة والضخامة والتوافق 
مع سياسة الصحيفة. ومع ذلك فالبد أن تكون األخبار حمايدة 

ومتنزهًة عن اهلوى أو الغرض.
تقديم  عن  مسؤولة  احلديثة  فالصحافة  والتفسري:  الشرح   -٢
املعلومات إىل اجلماهري بصورة مبسطة مستساغة ومألوفة للقارئ 
املعقدة. وملا كان األصل  العلمية  التفاصيل  العادي، وخالية من 
يف تكوين الرأي العام مرتبطًا وثيقًا مبا تقدمه الصحافة  من 
معلومات، وما تزود به قراءها من بيانات وأخبار، فقد أصبح من 
الضروري بيان طبيعة احلقائق واملعلومات، مع االستعانة بالصور 
العمود  أن  وال شك  الصحفية  الطباعية  الفنون  وشتى  والعناوين 
والتجسيد  التبسيط  عنصر  هو  احلديث  الصحفي  للفن  الفقري 
السياسية  املشكالت  أعتقد  تقديم  حياول  الذي  والتصوير، 

واالقتصادية والثقافية باصطالحات اإلنسان العادي
الثالثة  بالوظيفة  االقناع  مهمة  تتصل  واإلرشاد:  التوجيه   -3
حيتاج  وهنا  واإلرشاد  التوجيه  وهي  الصحفي  الفن  وظائف  من 
وتفسريها.  األفكار  نقل  يف  مهمة  من  أكثر  إىل   الصحفي 
ينتقل مبجرد  ال  اإلميان  وهذا  األفكار  بهذه  اإلميان  ينقل  ألنه 
حرارة العاطفة ولكنه يؤثر ويدوم إذا ما تعلق حبرارة الفكر، 
لكن التوجيه واإلرشاد مل يعد جمرد مقاالت بالغية، أو خطب 
منهجًا خاصًا يف  يتطلب  ذلك  العكس من  أنه على  بل  منربية، 
التحرير يقوم على الدليل والربهان، ويعتمد على احلقائق واألرقام 
والبيانات والصور واإلحصاءات الدقيقة وهذه هي وسائل اإلقناع 
والتوجيه واإلرشاد وهي اليت تعطيه من القوة والتأثري ماال ميكن 

أن حتققه األلفاظ الضخمة اجلوفاء.
نفسها،  البشرية  قدم  قدمية  وظيفة  وهي  والتسلية:  اإلقناع   -4

يقوم  والراوية  واملنشد  املغين  كان  عندما 
الغريب  برؤية  امتاعهم  أو  الناس،  بالتسلية عن 
الواقعية  القصص  من  والعجيب  والطريف 
واخليالية على السواء وقد ورثت الصحافة هذه 
املهمة اخلطرية، اليت ختفف العبء عن النفوس 
فيها  ما  رغم  متحملة  احلياة  وجتعل  والعقول، 
أثر  ذات  التسلية  تصبح  وهكذا  متاعب،  من 

نفسي محيد.
الوظيفة  هو  اإلعالن  والتسويق:  اإلعالن   -5
اخلامسة من وظائف الفن الصحفي وهنا أيضًا 
جند أن النشاط اإلعالمي نفسه قد عرف منذ 
أقدم العصور، إال أن اإلعالن الصحفي مل يعرف إال بعد اخرتاع 
الطباعة ونشأة الصحافة. وقد ازدادت أهمية اإلعالن يف أعقاب 
الثورة الصناعية واملعروف أن استخدام اآللة قد أدى إىل سرعة 
اإلنتاج وزيادته الضخمة مع خفض التكاليف وقد خلق هذا االنتاج 
الكبري ضرورة استهالكه على نطاق واسع وبسرعة ايضًا حتى 
تستطيع املصانع املنتجة تصريف انتاجها وال تضطر إىل ختزينه، 
وإال زادت النفقات وتقول دائرة املعارف الفرنسية أن اإلعالن: هو 
جمموعة الوسائل املستخدمة لتعريف اجلمهور مبنشأة جتارية أو 
صناعية وإقناعه بامتياز منتجاتها واإليعاز إليه بطريقة ما حيتاجه 
إليها.. فاإلعالن هو الفن الذي خيلق حالة من الرضا العقلي حنو 

سلع املعلن.
اليت  اإلعالنية  الكتابة  على  يقوم  الصحفي  اإلعالن  وفن 
أن  اإلعالني  احملرر  وعلى  القارئ،  نفس  يف  التأثري  إىل  تهدف 
باحثا  اإلعالن  يف  عنها  يتحدث  سوف  اليت  الفكرة  يكتشف 
وأفضليتها  لوظيفتها  أدائها  وطرق  عنها  املعلن  السلعة  مزايا  عن 
ولكن  منطقيًا،  يكون  قد  اإلعالني  األسلوب  منافساتها،  على 
أغلب اإلعالنات ترتكز على استغالل الدوافع النفسية وتستخدم 

األسلوب الوجداني.
6- التثقيف والتنشئة االجتماعية: يسعى الفن الصحفي لتكامل 
اجملتمع بتنمية اإلنفاق العام، ووحدة الفكر، بني افراده ومجاعاته، 
صيانتها  على  والعمل  واالجتاهات  واملبادئ  القيم  بتثبيت  ويقوم 
بالسياسات  املواطنني  توعية  ذلك  يف  ويدخل  عليها  واحملافظة 
بالتهديدات  املوطنني  بإعالم  الدفاع  قوى  ودعم  واإلجراءات 
احلديث  ويوسع جمال  القومي،  األمن  على  والداخلية  اخلارجية 
املتعلقة  اجلديدة  االصطالحات  برتويح  واملناقشة  واملشاركة 
والتفسري،  التبسيط  بطريقة  والثقافية،  التكنولوجية  بالنواحي 
إذا كانت الصحافة تعمل على دعم العادات االجتماعية السائدة 
فإنها ترحب بالتعديالت والتغريات اليت ميكن للجماعة ان تطبقها 
وتقبلها، وتنطوي عملية التثقيف والتنشئة االجتماعية على التوعية 
واملبادئ  بالقيم  واإلميان  املسؤولية،  روح  وبث  والتنبيه  واإليقاظ 
والشعور بالوالء العميق لألمة وهنا يقوم الفن الصحفي بتجسيم 
األهداف وشرح اخلطط وإعداد املواطن للعمل يف احلرب والسلم 

على السواء.
املصدر/ مائة سؤال عن الصحافة 

أهم الوظائف االجتماعية التي 
تؤديها الصحافة
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�ن عالج النحافة هو عكس عالج البدا�ة� �� بزيادة 
تناول ال�عام وخاصة األ�ذية امُلكسبة لكمية �برية 
الع�لي  ا�هود  وتقلي�  �النشويات  ال�اقة  من 
املبذول وهذا باف�ا� عدم وجود سب� مر�ي وراء 
هو  النحافة  عالج  يكون  الالة  هذه  ففي  النحافة 

عالج هذا السب� املر�ي املؤد� �ا�

ل�صابة  الرج�  من  بكثري  عر�ة  �ق�  املر�ة  �ن 
ا�ق�اع  سن  الي��)��  سن  قب�  الصدرية  بالذ�ة 
األربعينيات(  خالل  �البا�  يكون  والذ�  الي� 
و�ل� ألن هرمون األس�وج� الذ� يفر�ه املبي� 
يوفر الماية للمر�ة �د الذ�ة الصدرية� �ما بعد 
ف�ن  الي��  سن  ببلو�  ا�رمون  هذا  ��تاج  ا�ق�اع 
فرصة املر�ة ل�صابة تزيد بدرجة �برية ر�ا بدرجة 

��� من الرج��

بالذ�ة  اإلصابة  ا�تمال  �ن  تقول:  الدراسات 
الصدرية )قصور الشريان التاجي( يزيد �عدل �ال� 
مرات �عمارهم م� ارتفاع �غ� الدم عن )�6�/�9( 
�عمارهم  ت�اوح  الذين  الرجال  عند  �ئبق  ميلليم� 
ما ب� )��-9�( سنة�� وتزيد فرصة اإلصابة �� س� 
مرات عند النساء � �فس هذه السن� فال تسك� عل� 

ارتفاع �غ� دم� و��كم السي�رة عليه�

ا�مرية من األ�ذية املفيدة جدا لك� النا�� وملري� 
�سبة  عل�  ال�توائها  ا�صو��  وجه  عل�  السكر 
مرتفعة من الكروم الذ� يقاوم ارتفاع مستو� السكر� 
الكوليستريول  مستو�  خف�  عل�  يساعد  �ما 
�اف�  �وع  الكوليستريول�  من  �وعان  )هنا�  ال�ار 

و�خر �ار(�

�ن  �عن�  وهذا  �دين��  �و  سالح  الفيتامينات 
�ل�  ومثال  ��رارا�  حتد�  منها  الزائدة  ا�رعات 
فيتام�)�( فر�م ��ه �رور� لصحة البشرة والوقاية 
سقو�   �� تؤد�  �يادته  �ن  �ال  الليلي  العش�  من 
الشعر� والصداع� اإلسهال� و�يام الر�ية� و�ري �ل� 
تناول  �الة   � حتد�  الزيادة  وهذه  األ�رار  من 
ملدة  �برية  �رعات  مع�  لفيتام�  مستح�ر 

�ويلة فا��� من �ل�

�اقة  لدي�  ليس  �و  متع��   ��� تشعر  ه� 
للعم�� �و تود �ن تبق� �ائما� مع�م الوق�� عل� �ري 
�تلفة  �سبا�  فهنا�  �ذل�  �ن�  ��ا  العادة� 
ين�بق  الذ�  السب�  معرفة  ميكن�  قد  لالت�� 
عل� �الت� وهذه مث�: اال�تئا�� األر�� ال�عف 
العام)األ�يميا(� وجود �ق� بنشا� الغدة الدرقية� 

وجود �� � بدايته� ف�ة النقاهة من املر��

نصائح طبية

كيف يزيد 
وزنك:

احم 
قلبك:

خطر 
ارتفاع 
الضغط:

الخمرية 
ومرض 
السكر:

ماذا 
يختبئ 
وراء 

اإلحساس 
الدائم 

بالتعب؟: 

سالح ذو 
حدين:

حسب موقع )ويب طب(تعّد السباحة أحد أنواع الرياضات 
احملببة واملمتعة لدى العديد من األشخاص، فما هي أهم 

فوائد السباحة للرجال؟
فوائد السبا�ة للرجال

شأنها  من  اليت  الرياضة  أنواع  عن  دائًما  الرجال  يبحث 
تعزيز بناء العضالت والقوة اجلسدية بشكل عام، فماذا 
عن السباحة؟ تعرف على أهم فوائد السباحة للرجال يف 

املقال االتي:
والرجال،  والصغار  للكبار  مفيدة  السباحة  رياضة  تعد 

وفيما يأتي أهم فوائد السباحة للرجال:
1� تعزيز صحة القل�

إن رياضة السباحة تعد أحد أنواع الرياضات احلادة اليت 
كبري.  بشكل  صحته  وتعزيز  القلب  تقوية  على  تعمل 
ومن أهم فوائد السباحة للرجال دورها يف تعزيز صحة 
القلب بدون إجهاده اجلسم بشكل كبري خصوًصا عند 

مقارنتها بأنواع الرياضة األخرى.
٢� تقوية ا�سم

إن قوة اجلسم ال تعتمد على وجود العضالت فحسب، إذ 
على  اإلنسان  قوة  على  وبروزها  العضالت  وجود  يدل  ال 

اإلطالق.
ولكن تســـــــــــاعد السباحة على تغيري حركة العضالت 
العضالت  قوة  من  السباحة  تزيد  حبيث  حتملها،  ومدى 

بشكل كبري ويؤثر ذلك على قوة اإلنسان العامة.
وال تزيد السباحة من قوة اإلنسان فحسب، بل تزيد من 
اجلو،  برودة  مثل:  املختلفة،  الظروف  على حتمل  قدرته 
واألمراض املختلفة، واملشي صعوًدا على أرض غري مستوية.

3� تن�يم مستو� �غ� الدم � ا�سم
بشكل كبري  الدم  تقليل ضغط  على  السباحة  تساعد 
لذلك  للرجال،  الطبيعي خصوًصا  املستوى  وجعله ضمن 
الكحول  يستهلكون  الذين  أو  املدخنني  الرجال  ينصح 
ختليص  على  إجيابي  تأثري  من  للسباحة  ملا  بالسباحة، 

اجلسم من املواد السامة.
4� بناء الع�الت

والعضالت  اجلسم  مقاومة  تتطلب  السباحة  رياضة  إن 
بناء  على  األمر  هذا  ويعمل  بها،  القيام  أثناء  للحركة 

العضالت بشكل كبري داخل جسم الرجل.
وجيدر التنويه أن معظم الرياضات تركز على بناء كتلة 
شد  على  تعمل  اليت  السباحة  عكس  على  العضالت، 

العضالت يف مناطق خمتلفة من اجلسم.
5� التخل� من التوتر

إن رياضة السباحة تعد مهمة جًدا يف التخلص من التوتر 
الذي يواجهه اإلنسان طوال يومه، إذ يقارن بعض اخلرباء 

رياضة السباحة برياضة اليوغا يف ختفيف التوتر.

هكذا تعزز رياضة السباحة  
صحة بدنك
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- سبب زيادة الوزن هو الوراثة: حنن نرث عن أهالينا عاداتهم 
أو  الدهنية وقد يرث األخ  الغذائية ونرث عددا معينا من اخلاليا 
األخت عددا أقل أو أزيد ووجد من الدراسات أن كاًل من الوراثة 
للسمنة  استعداد  لديه  الذي  فالشخص  مهمًا  دورًا  يلعبان  والبيئة 
يستطيع السيطرة عليها يف حالة تنظيم نوع غذائه - وال يقوم بتنمية 
البدني  والنشاط  الرياضة  وتلعب  حجمها  وزيادة  الدهنية  اخلاليا 

وتعديل السلوك احلركي دورًا هامًا يف احلفاظ على الوزن.
اخلاليا  معظم  الكرب:  عند  مسينا  يصبح  السمني  الطفل   -
الدهنية تتكون يف السنة األوىل من عمر الطفل ورغم ذلك ليس 
بالضرورة أن الطفل السمني سوف يكون مسينًا بعد البلوغ، السمنة 
يف الطفولة تعترب عاماًل خطرًا لإلصابة باألمراض املزمنة واستعداد 
السمنة عند الكرب فمن الواجب السيطرة على السمنة عند األطفال 
لتفادي أي مضاعفات صحية بعد البلوغ وخاصة أن هؤالء األطفال 

لديهم القابلية للسمنة بعد البلوغ.
- يوجد وزن مثايل لطولك: هذا ليس بصحيح فكل شخص 
لديه حجم خمتلف من العضالت والعظام والدهون ولكي تكون 
يف صحة جيدة فهناك حد للوزن يتناسب مع الطول وليس هذا هو 

املقياس احلقيقي للسمنة فهناك العديد من الطرق العلمية لذلك.
- األرز يزيد من الوزن: يف شرق آسيا وخاصة يف اليابان والصني 
يفطرون ويتغدون ويتعشون باألرز وال تزيد أوزانهم نعم هناك اعتقاد 
غري  االعتقاد  وهذا  والكرش  الوزن  زيادة  يسبب  األرز  بأن  شائع 
واملعكرونة  اخلبز  مثل  نشوية  مواد  أي  شأن  شأنه  فاألرز  دقيق 
نتيجة  والكرش حيدث  تناوهلا  باالعتدال يف  ننصح  لذا  واهلريس 
ضعف عضالت البطن وقلة احلركة والرياضة والطريقة الصحيحة 
لتناول األرز هو التخلص من ماء األرز بعد الغلية األوىل ثم إضافة 
وبالتالي  منه  النشوية  املواد  معظم  من  للتخلص  جديد  مغلي  ماء 

يصبح أرز قليل النشويات.
- املاء يسبب الكرش: يعتقد الكثري من الناس أن شرب املاء يؤدي 
سعرات  به  يوجد  ال  فاملاء  خاطئ  االعتقاد  وهذا  الكرش  لظهور 
حرارية ويف معظم اجملتمعات العربية حيث يكون اجلو حارًا فإنه 
ينصح باإلكثار من شرب املاء لتعويض العرق املفقود وخاصة قبل 

األكل.
أن  إىل  يشار  ما  كثريًا  الوزن:  زيادة  على  يساعد  السكر   -
السكريات تتسبب يف زيادة الوزن وهذا خاطئ.. إن االعتدال يف 
تناوهلا ال يؤدي للسمنة وقد تبني أن احللويات تعطي حوالي 10% من 
السعرات احلرارية اليت يتناوهلا الشخص أي أن ٩0% من السعرات 
احلرارية يأخذها الشخص من األغذية األخرى ولكن دائمًا ينصح 

بعدم اإلكثار من تناول احللويات.
- رجيم الربوتني بني اخلطأ والصواب: هذا النوع من الرجيم 
والذي يعتمد على الربوتني والتقليل من األغذية الدهنية وعدم تناول 
املواد الكربوهيدراتية وهذا الرجيم غري مبين على أساس علمي 

صحيح وهو يؤدي إىل فقدان كميات كبرية من السوائل يف اجلسم 
وبالتالي يعتقد الشخص أنه فقد الدهون جبسمه بالرغم من أن معظم 

األغذية الربوتينية غنية بالدهون.
أجسامنا حباجة  إن  الدهون مفيد؟:  الرجيم اخلايل من  - هل 
للدهون بنسبة معقولة ألن انعدام تناول األغذية احملتوية على الدهون 
حيدث للجسم انهيارًا ألنه بانعدام الدهون يف األغذية املتناولة سوف 
يقوم اجلسم بامتصاص الدهون املوجودة بالغدة الكظرية املوجودة 
فوق الكلى وقد تسبب الفشل الكلوي أو حترك الكلى عن مكانها 

الطبيعي.
إن طبيعة أجسامنا اليت حتتوي على اجلهاز اهلضمي والكلى والقلب 
الصدمات  من  حلمايتها  ضرورية  وهي  الدهن  من  بكمية  حماطة 

واالحتكاك وبقائها يف أماكنها الصحيحة..
- هل التعرق يعين ذوبان الدهون والشحوم من اجلسم: يعتقد 
الكثري من الناس أنه كلما تعرق ازداد ذوبان الدهون باجلسم ويف 
احلقيقة فإن العرق عبارة عن امالح معدنية وماء أما كيفية إزالة 
أي  ممارسة  أو  البدني  بالنشاط  ذلك  فيكون  اجلسم  من  الدهون 
نشاط يبذل فيه جمهود وطاقة والعرق مؤشر هام للصحة وضروري 

لتنظيف اجلسم من السموم.
- التمارين الرياضية جتعلك أكثر إقبااًل على تناول الطعام: 
هناك من يعتقد أن التمارين الرياضية تفتح الشهية للطعام وبالتالي 
تؤدي إىل زيادة الوزن ولكن هذا معتقد خاطئ حيث أشارت الدراسات 
إىل أنه ال دليل على تأثري الشهية بالتمارين الرياضية وعلى العكس 
فالتمارين الرياضية تعمل على انقاص الوزن عن طريق حرق الدهون 

وكلما زاد حجم العضالت كلما زاد حرق السعرات احلرارية.
خاطئ  معتقد  هذا  الركبة:  على  تأثري سليب  هلا  اجلري  رياضة   -
فالباحثون يف جامعة ستانفورد وجدوا أن من ميارسون رياضة اجلري 
هذه  ميارسون  ال  ممن  أقل   %٢5 بنسبة  الركبة  يف  آالما  يعانون 

الرياضة واملفاصل اليت تعمل بانتظام ال تعاني من اآلالم.
- احلمية الغذائية ال تضر مطلقًا: هذا معتقد خاطئ فتناقص 
الوزن مبعدالت متسارعة يزيد مــــــــــــن احتماالت اإلصابة باحلصوات 
بأقل من ٨00  تزود اجلسم  اليت  الغذائية  أن احلمية  املرارية كما 
فال  لذا  القلب  اضطرابات يف عمل  إىل  وتؤدي  يوميًا  سعرة حرارية 
وبعض  أفضل  املتدرج  العلمي  والربنامج  التخسيس  استعجال  ينبغي 

نظم الرجيم تضر فعاًل.
- احلمية الغذائية املبنية على نوع واحد من األغذية جيدة: 
هناك الكثريون ممن يعتقدون أن محية شوربة امللفوف والكرنب 
الوسائل  أفضل  مثال  الكربوهيدرات  من  قليل  عدد  على  احملتوية 
لتقليل الوزن وللحصول على معدة أصغر ولكن طبقًا لدائرة األغذية 
على  يعتمد  الذي  احلمية  من  النوع  هذا  فإن  األمريكية  واألدوية 
نوع واحد من الغذاء غري جمد على املدى الطويل وأن فقدان الوزن 
يتوقف بعد فرتة قصرية كما أن هذا النوع من احلمية خمالف ألسس 
التغذية الصحية اليت حيتاجها اجلسم واملعتمد على التنوع الغذائي وال 

يستخدم إال قبل العمليات اجلراحية ويف حاالت خاصة.
- املكسرات من أسباب زيادة الوزن: هناك العديد من برامج احلمية 
الغذائية حتظر تناول املكسرات وتشري دراسات يف جامعة لومالندا 
يف والية كاليفورنيا أن تناول )٢0-56( جرامًا يوميًا من املكسرات 
وملدة أشهر مل يؤدي إىل أي زيادة يف الوزن فاملكسرات - إذا كانت 
بكميات قليلة ومقننة - ميكن أن تكون جزًء من برامج احلمية 
الغذائية حيث أنها مصدر جيد للربوتني واأللياف واملعادن وخاصة إذا 

كان طازجة.
املصدر / التخسيس والنصائح الغذائية: ٨٨

مفاهيم غذائية خاطئة
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اعداد: أرشد رؤوف قسام

)التعليم اإللكرتوني.. مشكلة أم حل؟(

جامع السيد السبزواري 
بني عبق التاريخ ونفحات األيمان

ثقافات من النجف األشرف



املنصة  وعرب  الثقافية  النجف  جمالس  إحد  يف 
اإللكرتونية كان هذا احلديث الثقايف: - التعليم 
عن بعد أو ما يسمى بالتعليم اإللكرتوني)اون الين( 
وقد أصبح اليوم ظاهرة مملة ألغلب الطلبة وكذلك 
ألولياء أمورهم .... والسؤال الذي نطرحه هنا هو 
هل أن مثل هذا النوع من التعليم مشكلة أم حل؟  
توجهت إىل بعض املعنيني بالشأن الرتبوي والتعليمي 
من أساتذة وطالب وأولياء األمور للطلبة... سؤالي 
ذاتهم فهم بني  أثار فيهم معاناة خيتزنوها يف  هلم 
عدم قناعتهم جبدية هكذا تعليم وبني عدم التزام 
وبني  للدراسة  صحيح  علمي  مبنهج  الطلبة  بعض 
به مما  اإللتزام  حتمل األسرة عبئا إضافيا واجب 
تشخيص  إمكانية  وعدم  آرائهم  ارتباك  إىل  أدى 
صحيح للحالة فهم يريدون احلفاظ على اجملتمع عن 
طريق التباعد وكذلك حيبذون التعليم احلضوري 

ألنه األكثر مالئمة جلميع املراحل الدراسية.. 
مدارس  ُبعد يف  عن  التعليم  انطالق جتربة  فعقب 
التعليم كافة تبني صعوبة التعاطي معها من قبل 
املعلم واملتعلم واألسرة على خمتلف الصعد، فأصبح 
جائحة  بسبب  ضرورة«  »تعليم  كونه  يعدو  ال 
»كورونا« وخطورة  االختالط بني الطلبة وكذلك 
التدريسيني وبقية األشخاص ضمن فعاليات العملية 
والسواق  العاملني  بقية  مثل  اليومية  التعليمية 

)التعليم اإللكرتوني.. مشكلة أم حل؟(
حديث يف مجلس ثقايف 
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املعلم والطالب على حد سواء بدنيًا ونفسيًا بسبب 
ما يقضيه من وقت أمام األجهزة االلكرتونية يف 
وكذلك  تلقيها  أو  وتقدميها  العلمية  املادة  إعداد 

متابعة األنشطة والواجبات بالنسبة لكليهما.
كما ان هناك جهودا ووقتا يضّيع من املعلم واملتعلم  
الصوت،  وضوح  وعدم  اإلنرتنت،  كمشاكل 

وكذلك مشاكل الكهرباء..
الكافية يف  أن تكون هناك اخلربة  كما جيب 
جمال التعليم اإللكرتوني لدى كثري من املعلمني 
واملتعلمني، وتهيئتهم وإعدادهم له بشكل مسبق، 
التقليدي  التعليم  عن  غنى  ال  أنه  نستنتج  وهنا 
الطالب  بني  التفاعل  اليت حتقق  املدرسية  والبيئة 
وتشجيع  بعض،  مع  بعضهم  الطلبة  وبني  واملعلم، 
فكريًا  منوهم  على  والعمل  بينهم،  التنافس  على 

وعمليا وعلميا..
متينة  دراسة  هناك  تكون  أن  جيب  هنا  ومن 
التعليم  مبفهوم  ترتقي  بنتيجة  للخروج  ملختصني 
عن  املعلمني  من  عدد  لي  فمثال حتدث  املدمج.... 
مدرٌس  أكد  فقد  اإللكرتوني  التعليم  جتربة 
أن  ميكن  ال  بعد  عن  التعليم  أن  الفيزياء   يف 
يكون بدياًل للتعليم التقليدي ولن يغين عنه مهما 
العلمية والفنية  املواد  كانت الظروف، خاصة يف 
من  وغريها  والكيمياء  واألحياء  كالرياضيات 

املواد اليت تتطلب تطبيقات عملية وميدانية.
ورأى معلم يف اللغة العربية يف املرحلة االبتدائية  أن 
التعليم عن بعد رغم ضرورته احلالية لن حيقق أبدًا 
ما حيققه التعليم املعتاد لعدة أسباب، منها فقدان 
واملعلم وما لذلك من  الطفل  املباشر بني  التواصل 
أثر كبري على املتعلم وسهولة اكتسابه للمهارات 
كما أن الطفل حباجة لتعلم كيفية مسك القلم 
وعن  البيت  يف  تعلمها  والميكن  احلروف  ورسم 
األطفال  أغلب  يتمكن  ولن  األسرة.. كما  طريق 
من فهم واستيعاب الكم اهلائل من الشرح واملواد 

بواسطة التعليم اإللكرتوني عن بعد...
هلذه  عاجلة  حبلول  نطالب  اليوم  حنن  فعليه 
املشكلة، فالعودة اىل املقاعد الدراسية مع توفري 
أو  للتعليم،  املناسبة  والبيئة  االحرتازية  اإلجراءات 
الدمج بني النظامني اإللكرتوني والتقليدي ولكن 
وذلك  اليوم  املتبع  هذا  من  أكثر  عملي  بأسلوب 
حفاظًا على مستقبل التعليم يف العراق أسوة بكثري 

من الدول.....

عن  املتخصصون  بعض  كشف  وقد   ... وغريهم 
مثالب متنوعة تكتنف التدريس بهذه اآللية فـبعض 
املعلمني  وبعض  املعلم  متابعة  عن  ينشغلون  الطلبة 
وأن  كما  الطلبة،  مع  التفاعل  يف  صعوبة  جيد 
بأهمية  الشعور  يفقده  املدرسة  عن  املتعلم  ابتعاد 
البيئة  انعدام  التعليمي وهيبته، إضافة اىل  النظام 
الدراسية وافتقاد التجارب احلية والتكاسل الذي 
وجيعلها  األسرة  ويؤّرق  واملعلم  الطالب  يصيب  قد 

دوما يف قلق وانتظار 
واملتعلمني  املعلمني  من  كثري  افتقاد  إىل  ونظرًا 
فقد  اإللكرتوني،  التعليم  يف  الكافية  اخلربة 
بشكل  الطلبة  تقييم  مصداقية  يهّدد  ما  يظهر 
الرقابة  تعّذر  بسبب  ومنصف  وحقيقي  علمي 
الصارمة ملن يستسهل الغش يف االمتحان و كذلك 
صعوبة املتابعة اليومية واآلنية كما يف االختبارات 
من  اجلاد  للتحّرك  يدعو  الذي  األمر  احلضورية، 
قبل املسؤولني إلجياد أرقى احللول يف إنقاذ العملية 
سالمة  تضمن  رشيدة  بسبل  والرتبوية  التعليمية 
من  وكذلك  الوباء  من  التعليمية  واألسرة  الطلبة 
إعادة  وحتى  الطلبة  لعموم  العلمي  املستوى  إنهيار 
قامت  اليت  التجربة  تلك  وأساليب  بنظم  النظر 
يف  والتقليدي،  اإللكرتوني  النظامني  بني  باجلمع 
لقد  املدمج(.  بــ)التعليم  ُيعرف  الذي  النظام  إطار 
بات التعليم اإللكرتوني أو عن بعد ميثل هاجسًا 
من  بدًء  التعليمية،  العملية  عناصر  لدى  كبريًا 
وانتهاًء  األمور  بأولياء  مرورًا  والطلبة،  املعلمني 
باإلدارات املدرسية، ال سيما وحنن نصل إىل نهاية 
صحيحة  حقيقية  مؤشرات  بدون  الدراسي  العام 
جناحهم  ودرجات  الطلبة  جناح  وتقدير  خلتامه 
وحتى  بل  املنتهية  غري  أو  املنتهية  للصفوف  سواء 
نوعها  التجربة األوىل من  تواجه  اجلامعات... وقد 
من  النوع  هذا  بفشل  تنذر  املشاكل  من  مجلة 
للطلبة  العلمي  التحصيل  أن  رأسها  على  التعليم، 
ما  اذًا  حقيقيا  تقييما  يعطي  ال  ُبعد  عن  بالتعليم 
قارناه بنظام التعليم التقليدي، إضافة إىل أن ُبعد 
املتعلم عن املدرسة وتلقيه الدروس عن بعد يفقدانه 
الشعور باهليبة والنظام املعتاد يف الدوام املدرسي، 
بعلم  املتعلمني  تقييم  العدالة يف  فضاًل عن فقدان 
اإلبداع  مستوى  واخنفاض  بدونها،  أو  ودراية 
واالبتكار والتطوير وخصوصا يف مدارس ومعاهد 
التعليم املهين وحتى اجلامعي، وغري ذلك من األمور 
اإللكرتوني  النظامني  بني  اجلمع  تتطلب  اليت 
والتقليدي عرب إقرار التعليم املدمج وهو املطّبق يف 

كثري من الدول عامليا.
 إن اقتصار املادة العلمية غالبًا على اجلانب النظري 
وافتقاد التجارب احلية، خصوصا يف املواد العلمية 
إضافة إىل ضعف أسلوب تكليف الطلبة يف إعداد 
االنشطة  إىل  إضافة  العلمية  والتقارير  البحوث 
الطالبية احلية اليت ترفع من مستوى الفكر لدى 
الطلبة من خالل البحث و املشاركات اجلماعية.. 
وهنا جيب اإلشارة إىل ظاهرة التعب الذي يصيب 

 إن التعليــم عــن بعــد 
ــة  ــه احلالي ــم ضرورت رغ
إال أنــه لن حيقــق أبدًا ما 
حيققــه التعليــم املعتــاد 
منهــا  أســباب،  لعــدة 
فقــدان التواصل املباشــر 
بــني الطالــب واملعلــم وما 
ــري  ــر كب ــن أث ــك م لذل
علــى املتعلــم وســهولة 

للمهــارات اكتســابه 
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إال أنها موجودة على الرغم من التطور الزماني وهي ظاهرة اللقاء 
أحيانا  تسمى  ما  أو  الربانيات  يف  والثقايف  واالجتماعي  األسري 
غرف اخلطار )االستقبال( أو غرف املعيشة، هي جملسه يف  غرفة 
تكون كبرية نوعا ما ومالصقة للمنزل وبها جيتمع أفراد األسرة 
والضيوف وبها يتبادلون أطراف احلديث واألخبار والتهنئة والعزاء. 
والذكر  اخلطب  وإلقاء  اآلراء  إلبداء  األول  املنرب  تعترب  كما 
احلسيين يف أشهر السنة كافة وخصوصا أشهر  حمرم وصفر 
ورمضان املبارك حيث أنها تعترب أبسط أشكال التواصل اليومي 
الودي لألهل واجلريان واألصدقاء واملعارف والضيوف ويتم بتجمع 
اليت  املناسبات  من  الكثري  وهناك  واألصدقاء  واجلريان  العائلة 
يتم االحتفال بها ضمن فعاليات خاصة يف هذا املكان، ويكون 
األسرة  أفراد  ومشاركة وجتمع لكل  تراحم  من  فيها  ما  فيها 

ثقافة التعايش السلمي:- لقد متيزت احلياة االجتماعية منذ 
املنزل  األسري، حيث كان  بالرتابط  النجفي  اجملتمع  القدم يف 
واألبناء  اجلدة  أو  اجلد  من  األسرة  أفراد  مجيع  يضم  الواحد 
واألحفاد. وملا كان يف تلك احلقبة الكثري من األعباء على رب 
األسرة كان لزاما على الشباب أن يعملوا يف سن مبكرة جًدا، 
أدوار كل  وكانت  أيًضا.  يتزوجون يف سن صغرية  أنهم  كما 
فرد من أفراد األسرة واضحة ومعروفة، حيث يكون دور الرجال 
واالهتمام  الرتبية  دورهم  والنساء  العيش  لقمة  وكسب  العمل 
بشؤون املنزل. أما القرارات داخل البيت فكانت تتخذ من قبل 
كبري األسرة وهو غالبا األب أو اجلد وأحيانا اإلبن األكرب . ومن 
املظاهر اإلجيابية يف اجملتمع النجفي حيث تعترب العصب يف اجملتمع 
النجفي السائدة يف كل األوقات وإن ضعفت يف الوقت احلاضر 

ثقافات من النجف األشرف
ال خيفى على أحد أن  الثقافة يف مدينة أمري املؤمنني )عليه السالم( تعد امتداًدا للثقافة العربية واإلسالمية، بشكل عام وثقافة 
شبه اجلزيرة العربية نوعا ما، كما أن طبيعة املوقع اجلغرايف واخلصائص اليت تتمتع بها النجف األشرف كونها مركز استقطاب 
لزوار املرقد الطاهر ووجود احلوزة العلمية اجلامعة وقدوم طلبة العلم هلا من كل حدب وصوب ووجود مقربة وادي السالم اليت يسعى 
املؤمنون لدفن موتاهم حتت أدميها الطاهر، كان لذلك كله األثر األكرب جبعل اجملتمع النجفي جمتمًعا متفتًحا متقباًل للثقافات 
احمليطة به، كما أن مبدأ التحاور والتشاور والتعلم قد جعل من ثقافة الدميقراطية وحرية التعبري أساسًا هامًا للثقافة النجفية 

العامة. وسنتناول يف هذا املوضوع بعض الثقافات اهلامة يف اجملتمع النجفي: 
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الزواج كاملهر. حيث جرت العادة أن ال يشرط أهل الفتاة مهرًا 
على أهل  العريس ولكن بالتوافق وبعد االتفاق يقوم أهل العريس 

بتجهيز جهاز العروس حسب ما اتفق بني الطرفني.
يتم  ذهيب  طقم  وهو  )النيشان(  بتقديم  العريس  أهل  يقوم  ثم 
اختيارها من قبل العروسني وبعض أجزاء من املهر واليت توضع يف  
»البقشة« من ضمن املهر ويكون بداخلها من ستة إلي سبع قطع 
من القماش وعباءتني باإلضافة إىل مفارش السرير والفوط وغريها 
من مستلزمات الزواج وكانت العادة يف يوم تقديم »البقشة« اليت 
تسمى النيشان أن تذهب أم العريس مع اخواته وبعض النسوة من 
األقارب إىل بيت العروس لتقدميها ويتم حتديد املواقيت األخرى 

وصوال ليوم العرس الذي يسمى )الزفة(.
العروس حيث  والد  بيت  وتتم يف  القران  :- وهي عقد  )امللجة( 
يأتي السيد او الشيخ بأجراء مراسيم عقد الزواج ويبدأ أوال بإلقاء 
خطبة مقتضبة خاصة بالزواج وتتضمن آيات من القرآن الكريم 
)عليهم  األئمة  وأحاديث  وآله(  الرسول )صلى اهلل عليه  وأحاديث 
السالم( ثم يتوكل جمري العقد)رجل الدين( عن العروس بأخذ 
الوكالة منها وصيغتها )اترضني أيها املصون ويذكر إمسها على 
أن اكون وكيلك الزوجك من الشاب املهذب ويذكر إمسه على 
والغايب رقما فإن قبليت  املعلوم ويذكر قيمة احلاضر  الصداق 
النص  إعادة  بعد  ذلك  العروس  فتقول  وكيلي(  وأنت  نعم  قولي 
السالم(وبعدها  )عليهم  املعصومني  بعدد  للتربك  مرة  أربعة عشر 
تنطلق زغاريد النسوة اليت حتيط بها ثم بعد ذلك يتوجه السيد أو 
الشيخ للعريس وامساعه نص العقد وهو )هل توافق يا فالن على 
أن ازوجك موكليت فالنة بنت فالن على الصداق املعلوم بينكم 
وعلى سنة أهلل ورسوله( فيقول الشاب )قبلت التزويج( وبعدها يقوم 
الشاب يسلم على والده ويقبل يده ورأسه وكذلك والد العروس 
ثم مجيع احلضور،  يقام بعدها بتقديم عشاء للمدعوين من أهل 

العريس والعروس وأقاربهم.
)ليلة احلناء( :- وهي الليلة اليت تسبق يوم العرس )الزفة( حيث 
يتم حناء العروس اي وضع احلنة يف يدها وأرجلها باحتفال خاص 
لصديقات وأخوات العروس وأهلها خصوصا وأهل العريس كذلك 
حيضرون يف بيت العروس لنفس الغاية يف حني يتكفل يف هذه 
العريس  حناء  مبهمة  وأصدقاءه  عمه  وأبناء  العريس  إخوة  الليلة 
واالحتفال باملناسبة لساعات متأخرة من الليل وكانت سابقا تقام 

يف سرداب بيت والد العريس. 
يوم العرس : العرس يوم مشهود  قدميا وجرت العادة قدميا أن 
يكون ليلة العرس يف يوم اخلميس وهو شيء متعارف عليه قدميا 
استقبال  يف  العريس   أهل  فيقوم  باكرًا  للعرس  التجهيز  ويتم 
العرس  العريس بدلة  للرجال ويلبس  الوالئم  تقام  املدعوين حيث 
فيكون  للنساء  بالنسبة  أما  العروس.  ثياب  وكذلك  مرة  ألول 
يوم مشهود يف احلي الذي تسكنه العروس فالكل يف حركة 
استعداد لذلك وتهب النسوة من اجلريان لتقديم املساعدة والواجب 
ألهل العروس الذين يكونون على استعداد تام  ملثل هذه املناسبة 
من  وغريها  والدتها  مبساعدة  بالزفة  اخلاصة  مالبسها  وترتدي 

النسوة الالتي يعملن على جتهيز املرأة للعرس.
ويكون القرآن الكريم واملرآة ومشعة كبرية حاضرة مع العروس 
اليت تركب مع عريسها يف السيارة املزينة باجلراغون اجلميل مع 
هالهل النسوة وأصوات الرجال ) اللهم صل وسلم على حبيب أهلل 

حممد صلوات( ويرش ماء الورد.

حتى املتخاصمني حيث تبدأ أول خطوات التصاحل والتقارب . أما 
بالوقت احلاضر فهي موجودة بنفس املعنى ولكن قد تأخذ منهجا 
وبرتكوالت جديدة، فمثال زيارات شهر رمضان وجمالسه وهي 
مناسبة وعادة اجتماعية ومظهر من مظاهر التواصل االجتماعي 
التهاني  اجملتمعون  يتبادل  حيث  الشهر  هذا  يف  دينية  بصبغة 
بقدوم  الشهر الكريم ثم يقرأون دعاء االفتتاح وسورا من القرآن 
الكريم وقد يدعون أحيانا لتناول وليمة اإلفطار وخصوصا يف 
أيام )املاجينة( وهي ذكرى مولد اإلمام احلسن )عليه السالم( يف 
ليلة اخلامس عشر من رمضان وعموما الليالي البيض من الشهر 
الشهر  من  و15  و14   13 ليالي  )املاجينة(اي  ليالي  هن  الكريم 
الفضيل وكذلك قرب ذكرى وفاة أمري املؤمنني )عليه السالم( 
يف ليلة الواحد والعشرين  وكذلك ليالي القدر اليت حتيى بالتعبد 
املؤمنني )عليه السالم( يف  والدعاء والصلوات وزيارة مرقد أمري 
ليلة املصاب،  وسفرة اإلفطار غالبا ما يكون حاضرا فيها )متن 

املاش والروبة ومتن أبيض مع مرقة الفسنجون الشهرية( .

النجفي  اجملتمع  كان  واالستهالك(،  اإلنتاجية  ثقافة   (
إىل  فيه  فتجد  املهين  احلريف  للعمل  بصورة كبرية  ميااًل  سابقا 
هناك  واخلطابة  واملنرب  والتدريس  والعامة  الشرعية  العلوم  جنب 
مهن متيز بها النجفي منها الصناعات الغذائية األساسية حلاجة 
الناس وكذلك صناعة العباءات والِعَقال واملالبس املختلفة  وإىل 
صناعات أخرى مثل صناعة أبدان السيارات املعروف )بدك النجف(  
الغيار هلا  قطع  بعض  السيارات وصنع  تصليح وصيانة  وكذلك 
وغريها من الصناعات األخرى اليدوية واحلرفية وبالتدريج حتول 
اجملتمع إىل استهالكي أكثر من كونه إنتاجي حيث يعد اليوم 
أسلوب ومنط حياة يف النجف حال أغلب اجملتمع العراقي والذي 
حيث   اإلنتاجية.  ال  االستهالكية  اجملتمعات  أكرب  من  يعترب 
مبقابل  والكماليات  األساسيات  لشراء  احلاجة  مفهوم  ارتفاع 
مجيع  لدى  حمليا   االحتياجات  وتوفري  االنتاج  مفهوم  اخنفاض 

شرائح اجملتمع.

)ثقافة املراسيم( إن ملراسم الزواج والوالدات والوفيات عادات 
وتقاليد خاصة قدميًا وحديثا وهي مشابهة ملعظم الدول اإلسالمية 
العربية، فمثال مراسم الزواج هلا عادات ومواقيت خاصة جيب أن 

تتبع وسنشرح بعضها بنوع من االختصار:
»الشاب«  الزواج وهي مرحلة اختيار  اخلطبة: مرحلة مهمة يف 
والدته  إىل  الزواج  يف  رغبة  الرجل  يبدي  حيث  حياته  لشريكة 
أو إحدى أخواته أقرباءه يف حالة وفاة والدته حيث تقوم الوالدة 
أو القريبة بالبحث عن زوجة مناسبة له وإذا مت االختيار يذهنب 
النسوة إلي بيت البنت لرؤيتها حسب ما ذكر هلم من مواصفات 
أهل  قبل  ًمن  الحقا  بالرد  الشاب  أهل  يبلغ  حيث  خلطبتها  ثم 
حيث  أمرها  ولي  أو  والدها  بإبالغ  العروس  أهل  يقوم  العروس. 
املوافقة  حالة  ويف  وعمله  أخالقه  وعن  الشاب  عن  السؤال  يتم 
حيظر »والد العريس وعدد من كبار السن« من العائلة واملعارف 
والوجهاء من املدينة مبوكب مهيب يسمى )املشية( تتم اخلطبة 
فيه والتعارف بني رجال األسرتني املتصاهرتني ويبلغ والد العروس 
أو كبري العائلة احلضور مجيعهم بتشرفه بهم وبقبول اخلطبة ثم 
يتشكرهم  ثم  الكاملة من كيك وعصائر  الضيافة  يقدم هلم 
والد العريس نيابة عن احلضور وبهذا تنتهي اخلطبة أو املشية، يف 
حني أن نساء العائلتني قد أكملوا كل املتطلبات الالزمة إلمتام 
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يعترب املسجد اليوم من أكرب املساجد اليت بنيت يف مدينة النجف 
االشرف القدمية، حيث  مساحته الكبرية نوعا ما ويتسع لعدد 
البأس به من املصلني وكذلك لطلبة العلم أوقات إنعقاد الدروس 

.ٍ
الرئيسي للمسجد، كما  للفناء  للمسجد منافذ متعددة  تؤدي  
مع  املسجد  جانب  إىل  السبزواري  السيد  مقربة  مدخل  يقع 
ملحقاته،   بقية  عن  للمسجد  البايات  من  بعدد  ملحوظ  ارتفاع 
وكذلك  الرئيسي  والباب  واحلمامات،  الوضوء  منطقة  فهناك 
الكيشوانية وبعض الغرف اليت  تقع يف املمر الذي  يؤدي إىل 
املقربة وثم املسجد وهناك مكان مهيأ ليكون مكتبة، وهناك 
أيضا فناء مجيل جدا يف قبالة املسجد مستمد من طبيعة املنطقة 
يف  هو  وكما  الشرقية  البيوت  يف  احلوش  مثال  يسمى  كأن 
حيث  من  املكان  يفيد  الفناء  وهذا  باجلامع،  احمليطة  البيوت 

التهوية واإلنارة واالمداد بأشعة الشمس الرائعة. 
بني  جيمع  الذي  املعماري  بطرازه  اليوم  واجلامع  املسجد  يتميز 
األصالة واملعاصرة والرتاث يف كل جتلياته، وحتتوي عمارته على 
أقواس مبنية من الطابوق بطريقة )اجلف قيم(، والشرفة واليت 
من  شباك كبري  عن  عبارة  وهي  املقربة  على  املسجد  من  تطل 
اخلشب )اربيسك(  باإلضافة للقبة  اليت تعلو املسجد من الداخل،  

ونظام التربيد يف اجلامع هو التربيد املركزي.

كان يف السابق مسجدا بسيطا يف بناءه وكان يقيم السيد عبد 
اليومية يف  للصلوات اخلمس  الصالة مجاعة  السبزواري  االعلى 
فيه  وحبثه  درسه  يقيم  كان  وكذلك  واملساء  والظهر  الصباح 
أيضا لغاية إعادة اعماره وتوسعته يف بداية تسعينيات القرن املاضي 
،)والسيد عبد األعلى السبزواري هو من أعاظم علماء املسلمني 
يف عصره ومن أكابر مراجع الدين الشيعة يف وقته ومن كبار 
أساتذة البحوث يف زمانه وله العديد من املؤلفات يف تفسري القرآن 
واحلديث واألحكام الشرعية والفقهية واليت تعد من موسوعات 
العلوم الدينية واألخالق (..وبعد ذلك مت تشيده بالصورة املعمارية 
القشيبة احلديثة بعدما مت إضافة مساحة إضافية أخرى له وتغيري 
حتى مدخله وترتيب ملحقاته اإلضافية وصار موضعا جديدا وهو 
أملقربة اليت دفن فيها السيد عبد األعلى السبزواري الذي حلق 
باملليك األعلى قبل اكتمال املسجد واجلامع فلم يقم رضوان اهلل 
تعاىل عليه فيه صالة أو درسا وبعد اكتمال اجلامع أقام السيد 
علي بن السيد عبد األعلى السيبزواري صالة اجلماعة فيه كما 
مت  فيه عقد حلقات الدروس احلوزوية وحبضور طلبة العلم بصورة 
كبرية وهو اليزال كذلك ليومنا هذا... واليوم يقيم فيه الصالة 
مجاعة السيد حمسن بن السيد علي السبزواري وذلك ملرض أمل 

بالسيد علي السبزواري عافاه وشافاه اهلل.. 

جامع السيد السبزواري 
بني عبق التاريخ 
ونفحات اإليمان

شارع  على  يطل  فرع  ويف  احلويش  حملة  القدمية  االشرف  النجف  مدينة  يف  السبزواري  جامع  يقع 
الدينية  القديم  من املراكز  املؤدي إىل حرم أمري املؤمنني )عليه السالم( ويعترب هذا الشارع  الرسول 
مكاتب  تضم  اليت  واحلويش  الرباق  مبحليت  يتصل  شريان  شكل  )على  النجف   ملدينة  والتجارية 
واملواقع  املساكن  من  العديد  باملسجد  وحييط  الكبار(  الدين  ومراجع  العلماء  من  عدد  ومساكن 
املهمة واملدارس واملكتبات، ومنها مكتبة أمري املؤمنني العامة، باإلضافة للمحال العديدة التابعة 

للمراكز التجارية.
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تبذر يف  اليت  البذرة  اإلنسان مبنزلة  يأكله  الذي  الطعام  إن 
األرض، وعلى هذا فإذا كان ذلك الطعام طاهرًا حالاًل ظهر 
القلب، الذي هو مبنزلة سلطان  الرقة والصفاء على  أثره من 
والعمل  إال اخلري  البدن  البدن، وحينئذ، ال يصدر من جوارح 

الصاحل.
القلب  وسخ  إىل  أدى  حرامًا  خبيثًا  الطعام  كان  إذا  أما 
وسواده، فال يؤمل منه اخلري نتيجة ذلك وال تنفع معه املوعظة 
والنصيحة، وال تؤثر فيه أكثر املشاهد رقة، كما قال اإلمام 
فقد  سعد:  ابن  خطبته جبيش  السالم( ضمن  )عليه  احلسني 
ملئت بطونكم من احلرام، وطبع على قلوبكم، ويلكم أال 
تنصتون؟ أال تسمعون... وباجلملة فإن أكل احلرام يوجب ظلمة 
باملوعظة،  يتأثر  وال  للحق،  يذعن  ال  وحينئذ  وقساوته  القلب 
ويسلب الربكة ومينع الدعاء كما قال النيب )صلى اهلل عليه 

وآله(: من أحب ان يستجاب دعائه فليطيب مطعمه وكسبه. 
وروى علي بن أسباط عن أبي عبد اهلل )عليه السالم(: من سره 

ان يستجاب دعائه فليطيب مكسبه. 
وقال )عليه السالم(: ترك لقمة احلرام أحب إىل اهلل من صالة 

الفي ركعة تطوعا.                      عدة الداعي: ص 1٢٨

احتاج النعمان بن املنذر ملك احلرية إىل 
مهندس ليبين له قصرًا فريدا يف بنائه 
امسه  الروم  من  مهندسا  له  فأحضروا 
اصطحبه  بنائه  من  فرغ  فلما  )سنمار( 
امللك إىل أعاله لينظر روعة البناء.. ثم 
يبين  ال  حتى  ميتا..  األرض  على  دفعه 

قصرًا مثله.
فيضرب هذا املثل ملن حيسن يف عمله 
للحالة  تصويرا  إليه  باإلساءة  فيكافأ 

احلاضرة باحلالة السابقة.

لو طرح علينا يوما هذا السؤال: هل حتسن الصالة؟، لقلنا وبسرعة: 
نعم أحسن الصالة ولكن هل نهتم فعال باألحكام الشرعية املتعلقة 
بالصالة وغريها من أمور حياتنا ؟ هل خنتار ما نأكله ونلبسه ونسكنه 

بعناية علمية شرعية؟
االجابة سوف تكون: كال، بل نكتفي يف معظم األحيان مبا لدينا 
من معلومات شرعية بسيطة وال نطلب املزيد، وذلك يعترب من اخلطأ 

الكبري الذي يقع فيه اجلميع 
عن محاد بن عيسى قال : قال لي أبو عبد اهلل )عليه السالم( يوما : 
أنا أحفظ كتاب  حتسن أن تصلي يا محاد ؟ قال : فقلت يا سيدي 
حريز يف الصالة ، قال : فقال : ال عليك قم صل قال : فقمت بني يديه 
متوجها إىل القبلة فاستفتحت الصالة وركعت وسجدت فقال : يا محاد 
ال حتسن أن تصلي ما أقبح بالرجل أن يأتي عليه ستون سنة أو سبعون 
سنة فما يقيم صالة واحدة حبدودها تامة . قال محاد : فأصابين يف 
نفسي الذل ، فقلت: جعلت فداك فعلمين الصالة، فقام أبو عبد اهلل 
)عليه السالم( مستقبل القبلة )وأتى الصالة حبدودها تامة..( .. ثم قال 

: يا محاد هكذا صل ) حبار األنوار: ج ٨1 - ص 1٨5(

مثل وحكاية
َجــــــَزا̌ء 
ــــار سنم�

يا حماد هكذا صل

من سره أن يستجاب دعائه 
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من ميزات الطفل أنه يتأثر إىل حد كبري مبا يراه ويسمعه، 
فالعني واألذن واحلواس األخرى يف الطفل تنقل املعامل اجلميلة 
والقبيحة يف العامل اخلارجي إىل ذهنه وفكره وإرادته، وهي 

قدم فريق كبري من األطباء اإلجنليز تقريرًا يطالب فيه 
باعتبارها  املالكمة،  بإلغاء  الدولية  الرياضية  االحتادات 
من األلعاب اخلطرة.. أو العمل على احلد منها بعد تنظيمها 

وتوجيهها االجتاه السليم.
ال  قد  املالكمة  أبطال  من  أن كثريين  التقرير  ويذكر 
يشعرون بتأثري تهتك أخماخهم من الضربات اليت سددت 
سنوات،  عدة  مرور  بعد  إال  سابقة،  مباريات  يف  إليهم 
عندما تبدو عليهم مظاهر الفتور و الوهن والعجز املبكر، 
علي  حممد  السابق  العامل  لبطل  بالفعل  حدث  ما  وهذا 
أصبح  فقد  الرنان،  اجلهوري  بصوته  املعروف  كالي، 
ويقول  اللسان..  متلعثم  احلديث،  بطيء  الصوت،  خافت 
الربوفيسور )دونالديينث( أحد األطباء السبعة الذين وضعوا 
التقرير الطيب: إن املالكم قد يصاب بضربة مركزة يف 
الصدغ تفقده سرعة احلركة، فيشعر بإجهاد وإرهاق دون 
الرأس تهز خمه  أن يفقد وعيه... وقد يصاب بضربة يف 
ا دون أن تتلف أوعيته، فيختل توازنه، ويفقد ذاكرته  هزَّ
اإلصابة.  لقوة  تبعًا  طويلة-  أو  -قصرية  الزمن  من  لفرتة 

السبيل إىل التعرف عليها. وكما هو معروف أن قوة التدقيق 
وحب االستطالع عند األطفال وقابليتهم العالية على التقليد 
وقبول التلقني وقوة التخيل جيعلهم أكثر تأثريًا من غريهم، 
وسرعان ما يلجأ إىل اختيار وجتربة ما يشاهدونه يف العامل 
القدوة  وهما  وأبيه  بأمه  التأثر  شديد  الطفل  إن  اخلارجي، 
أو متناحرين،  الوالدان صاحلني منسجمني  عنده فإذا كان 
فإن الرؤية املتوقعة لدى الطفل تكون منحصرة يف هذه األبعاد 
وال  عالقة صحيحة  الوالدين  تربط  ال  فحينما  تتعداها،  وال 
ينتهجان املقررات الرئيسية وال يلتزمان بالضوابط األخالقية 
والدينية، فانه ليس من املعقول أن يتوقع من الطفل أن يكون 

على الطريق الصحيح والسلوك السوي.
فإذا نشأ الطفل وترعرع من أبوين تسودهما أجواء مضطربة 
احلكمة  من  بداًل  والتناحر  والنزاع  والعراك  بالعقد  ومليئة 
الطفل  الحنراف  ميهد  ذلك  فإن  والتفاهم،  واحلب  واملنطق 
وبالتالي  فيه  يعيش  الذي  الوسط  يف  االضطراب  وشيوع 

ينعكس األثر السيئ على احمليط االجتماعي برمته.
نفسيهما  يبنيا  أن  الوالدين  على  الضروري  من  يصبح  وعليه 
املعايري  أساس  على  عالقتهما  ويقيما  وإميانيًا  صحيحًا  بناًء 
األصيلة والثابتة وحيال خالفاتهما حاًل منطقيًا وواقعيًا خيدم 
مصلحتهما ومصلحة أبنائهما، ويشيدا صرح حياتهما. وعليهما 
أن يكونا جيدين وطيبني وينظرا إىل تصرفاتهما، لذا كان 
والصحيح  احلقيقي  باملعنى  قدوة  يكونا  إن  األفضل  من 
ويبنيا شخصيتهما يف ظل اإلميان والفضائل وعلى ضوء هذه 

النصائح. 

وقد يصاب بضربة قاضية يف املخ تفقده التوازن و الوعي 
معًا، وهي اليت حتدث يف معظم حاالت النزف اخلطر يف 
املخ.. ومن املؤسف أنها الضربة اليت ينتهز كل مالكم 
نهايتها.  حتى  املباراة  أول  من  خلصمه  تسديدها  فرصته 
ماتوا  مالكمًا حمرتفًا   44٩ حوالي  أن  التقرير  ويذكر 
على حلبات الصراع منذ سنة 1٩٢0 بتأثري نزيف دموي يف 
املخ نتيجة ضربات قاضية، سواء يف الرأس أو الصدغ، أي 
مبعدل سبعة مالكمني يف السنة، وهي نسبة عالية جّدا 

إذا افرتضنا أن املالكمة رياضية مفيدة للجسم. 
املصدر: )كتاب ثبت علميا : ص3٨(

خري األبناء يلزم 
وجود خري اآلباء

املالكمة لعبة خطرة
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فائق الشمري

وجه الشبه هو اجلامع بني املشبه واملشبه به يف وصف خاص أو حالة معينة كما يقول القزويين: ))هو ما يشرتك 
فيه املشبه واملشبه به حتقيقيا أو ختيليا(()1(، ويكون وجه الشبه إما صفة أو جمموعة صفات معينة، وال يراد مجيع 

الصفات بالضرورة ويكون يف املشبه به أقوى وأشهر.
ومعظم التشبيهات يف نهج البالغة حمذوفة الوجوه، وهو ما يزيد من بالغة العبارة، وزيادة أفق املعنى مبا يسهم برتك 
اخليال يهيم بالتأويل ورسم الصور مبا يتطابق واملعنى املراد منه.. كقصد التعميم يف قوله »عليه السالم« يف صفة 
من يتصّدى للحكم بني ااْلمة وليس لذلك بَأهل: ))َفِإْن َنَزَلْت ِبِه ِإْحَدى امُلْبَهَماِت َهيََّأ هَلَاَ حْشوا َرّثا ِمْن َرْأِيِه، ُثمَّ َقَطَع 

ُبَهاِت يِف ِمْثِل َنْسِج اْلَعْنَكُبوِت ال َيْدِري َأَصاَب َأْم َأْخَطَأ(()2(. ِبِه، َفُهَو ِمْن َلْبِس الشُّ
ويف هذا املثال نلحظ الشاهد يف املشبه )لبس الشبهات(، أي اجلاهل بشيء ليس على بينة منه، فإذا انتبه عرضت 
له الشبهة يف ثقته، وان نفاه عرضت له الشبهة يف إثباته.. واملشبه به هو )نسج العنكبوت( الواهن، والوجه ميكن 
أن يكون يف ضعف حكمه ووهن رأيه كمثل نسج العنكبوت ضعفا وال بصرية له يف وجوه اخلطأ واإلصابة، فإذا 
حكم مل يقطع بأنه مصيب أو خمطئ ، ويبدو أن املراد هنا من إضمار وجه الشبه هو بقصد التعميم وترك جمال 
للخيال يف إشراك السامع يف احلكم على ما طرحه اإلمام حول الداخل  يف ما ليس هو أهل له وأقحم نفسه فيه، 
حتى ينهار أمام أول اختبار ويقف حائرا فال جيد جوابا، وإن أجاب ال يدري أكان على صواب أم خطأ.. وهو أسوأ 

حاال من العنكبوت اليت تبين بيتا هو من أوهن البيوت.    
ويف مثال آخر جند اإلمام »عليه السالم« يف خطبته الشقشقية يقول واصفا بين أمية وأكلهم من بيت املال من غري 
ِبيِع()3(، وهو من التشبيه البليغ الذي حذفت أداته ووجه الشبه، إذ شّبه  َضُموَن َماَل اهلِل َخْضَم ااْلِبل ِنْبَتَة الرَّ حق: )خَيْ
»سالم اهلل عليه« نهب أموال املسلمني من قبل حكام بين امية وحاشيتهم كأكل اإلبل لنبات الربيع، )خيضمون 
( ويأكلونه بأقصى نهم، وهي كناية عن طغيانهم واستهتارهم ونهبهم حقوق املسلمني ومقدراتهم من غري  مال اهللَّ
مباالة حلرمة وحقوق كما تأكل األبل النهمة )كخضم اإلبل( مبلء فمها نبات الربيع )نبتة الّربيع( الغض الطري، 
ووجه الّشبه أّن اإلبل مّلا كانت تستلّذ بنبت الّربيع بشهوة صادقة ومتأل منه أحناكها وذلك جمليئه عقيب يبس األرض 
وبوارها طول مّدة الّشتاء، كان ما أكله أقارب اخلليفة الرابع من بيت املال مشبها بذلك، الستلذاذهم به وانتفاعهم 
منه بعد طول فقر وفاقة، وامتداد ضّرهم على الناس حتى صاروا عالة عليهم وثقاًل كبريا يرزح الناس حتت وطأته.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- اخلطيب القزويين، خمتصر املعاني، ص ٢٩3

2- نهج البالغة
3- نهج البالغة.

بالغة من نهج البالغة

ْكَمَة َمن َيَشاء(( )) ُيؤِتي اْلِ
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