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رمبا يظن البعض من الناس بأن عامل الوراثة الذي ينقل الصفات من اآلباء إىل األبناء 
وان  اجلسمية،  واخلصائص  كاملظهر  فحسب،  املادية  الصفات  جمال  يف  ينحصر 
على  تنشأ  وإمنا  الوراثي،  بالعامل  تتأثر  ال  األخالقية  واخلصائص  املعنوية  اخلصال 

أساس الرتبية والتعليم املكتسب الذي يتلقاه االنسان يف بيته وبيئته.
ويتدخل  بل  االنسان،  دورا كبريا يف صياغة سلوك  الوراثي  للعامل  ان  هو  واحلال 
حتى يف جمال الصفات املعنوية اليت تظهر على شخصية املرء بعد كربه كالشجاعة 

والسخاء والنبل، أو اضدادها كاجلنب والبخل واخلسة.
ولدينا يف تراثنا اإلسالمي العديد من الشواهد على حقيقة وراثة االخالق والصفات 
النفسية، فلقد ثبت يف حمله ان اهلل سبحانه وتعاىل بواسع لطفه اختار ألنبيائه وأوليائه 
أصالبا طاهرة وأرحاما مطهرة، حتى تكون أنفسهم كاملة النورانية مل تنجسهم 
اجلاهلية باجناسها أو تلبسهم من مدهلّمات ثيابها، االمر الذي يثبت تأثري النسب وراثيًا 

يف بناء اإلنسان معنويًا.
ومما يشري إىل هذه احلقيقة بصراحة ما روي عن النيب االكرم )صلى اهلل عليه وآله( 

قوله : خترّيوا لنطفكم فان العرق دّساس.)حياة اإلمام احلسن :ج45/1(
ومن االمثلة الواضحة على ذلك أيضا ما روي عن امري املؤمنني )عليه السالم( قوله 
الخيه عقيل حني طلب منه ان خيتار له امرأة تلد له فارسا شجاعًا : )أبغين امرأة قد 
ولدتها الفحول من العرب، ال تزوجها فتلد لي غالما فارسًا( )أعيان الشيعة:ج389/8(
وهذا فيه داللة واضحة على ان صفات اآلباء املعنوية - كالشجاعة والفروسية تنتقل 

بالوراثة إىل األبناء.
ورمبا كان هذا التأثري الوراثي املعنوي نابعا عن ارتباط الروح بالبدن ارتباطا وثيقًا 
وتأثرها بأصل تكوينه لذا فأن الصفات االخالقية تتبع طبيعة تكوين اخللقه املادية 

يف وجه من الوجوه.
نعم ان التأثري األكرب يف صياغة الصفات املعنوية والسلوكيات األخالقية يعود إىل 
الرتبية والتعليم والبيئة احمليطة وقبل كل شيء اختيار االنسان وجهاده لنفسه يف أتباع 
هذا السلوك أو ذاك لذا جتد ان الكثري من االبناء قد اختلفوا عن آبائهم يف الصفاة 

االخالقية وامللكات املعنوية سلبا او اجيابا.

وراثة االخالق

هيأة التحرير



الدستور العلوي
للمدراء والمسؤولين 

في دوائر الدولة
٢٢ مادة

١� أ�ِعر ��ب� الر�ة �ن �ر� مسؤوال ع�ي��� وال�� ��� وار�ُ�� ��� من أما�ا� ا� 
ل�ي��

٢� أع��� من ع�ِو� و���� م�� ما �� أ� يع�ي� ا� من ع�و� و����� ��� �ن� 
�و��� �ا� �و���

٣� ال يكو�ن� ا�سن وا�سيء عن�� �واء� ���� � �ل� تزهي�ا� �ه� ا��سا� � ا��سا�� 
وت�ريبا �ه� ا��اءة ع�� ا��اءة�

ا أ�� ل� �  ٤� ا�تعم� الر�� وا��سا� �لي�� م�ما �ا�� ا�تماءات��� ��� النا� �ن�ا� �م�
ال�ين� أو ���� ل� � ا����



٥� ا�ِ�� النا� من ��س� ومن ا�قر�� �لي�� ���� �� � ت�ع� تكن �ا�ا� ومن ��� 
عباد ا� �ا� ا� ��م��

� ���� ي�ش� و�� تشب�� �النا���� ٦� ال تع��ن �� ت��ي� وا��
٧� ال ت�ر�ن �عقو�ة أ��رت�ا� ���ا ا�ت�ق�ا أ��ه� ��تكن ع�� ��ر ا�ناية� ور��  ���� 

مق�ار عقو�ت� �ع�م� ���ب��
٨� ال تن�من ع�� ع�و� أه�يت�� و�� �ا�� الن�امة ع�� الع�و أ��� وأيسر من الن�امة ع�� 

العقو�ة�
٩� ا�ع� ل�و� احلا�ا� من� �سما ت�ر� �� �ي� ����� و��� �� ��سا عاما 
�تتوا�� �ي� � ال�� ��ق� �عي�ا� عن مو��ي� ��ت� يك�م� متك�م�� �� م�دد وال 

�ا���
١٠� اع�� أ� أ��ر �ا�ا� النا� �لي� �ا ال مؤو�ة �ي� ع�ي�� ��الب�ا أ�� أمرين� �كاة 

م��مة� أو ��� ���ا� � معام�ة�
١١� ا�ِ� ما �كن� من�ا يو� ورودها ع�ي� و�� ا�تق��ا مساع�و��

� ��� لك� يو� ما �ي�� ١٢� ال تؤ�ر�� عم� اليو� ل���
١٣� ال ت�ولن ا�ت�ا�� عن مر�و�ي�� ��� يق�� ع�م� ��موره��

ا��سا��  يب��  ا�ن�   ��� �ت����  تع�ه�  أو  ���سا���  مر�و�ي�  ع��  وا�نَّ  �يا�   �١٤
وا��� يو�� ا�ق� عن ا� والنا��

١٥� ا�ع� لك� وا�� من�� عم� ت���� ��� ���� أ��ر أال يت�ك� �ع��� ع�� �ع� � ��اء 
ما أردت� من���

١٦� �يا� والع��ة �ا�مور �ب� أوا��ا� أو الت�او� �ي�ا عن� �مكا��ا� ��� �� أمر� مو�ع�� 
وأو�ع� مو�ع��

ر العقو�ة �ت� يسكن ��ب� �تم�� اال�تيار� � وال ت�مر �� ال���� وأ�� ١٧� ال ت�م�
١٨� أ��� �لة� �م�� �� الر�ا�ة »�عة ال��ر«�

١٩� ليكن أ�ر� مستشاري� أ�و�� �ر� احل� ل�� وَمن ال يوا�ق� �يما ي��ر من� �ا 
�ر� ا� �وليا��� 

٢٠� اع�� أ�� أ��� من �اور� هو �ا�� الت�ار��
٢١� �ر� ا�سؤول� من �ا�� الرب�ء� 

أ�   �� وا�ما�ة�  الك�اءة  و�ا�ة  �ال  و�ا�ة  ل�و�ي�ة  ا�تق�م�  ا�تعما�   � تقب�ن  ال   �٢٢
الو�ي�ة � ا�تم� أما�ة � � عنق��

ا�ؤمن�  أم�  �ع��  ال��  الع��  من  �ت�ر�  أ���  ال��تور  ه�ا   � ا���ورة  الن�و�   �
� ع�� م�ر� و��� من الك�� الوارد  �ع�ي� الس��� �� مال� ا��� ر�وا� ا� ع�ي� �� وال�

عن أه� البي� �ع�ي�� الس����
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البدء باِّـراحل األوُّـ ِّـشروع معمل الحديد والصلب 

إنشاء محطة كهربائية تعمل بالطاقة النظيفة
 سعة ٤٠٠ ميغاواط

قسم الزراعة والثروة الحيوانية:
 زراعة أكثر من (٨) آالف فسيلة نخيل يف بحر النجف

قسم الشؤون الهندسية يستعرض أعمال
 ومشاريع وحدة اِّـساحة

إعداد:
شعبة األخبار .. وكالة الميزاب االخبارية



املقدسة  العلوية  العتبة  يف  احليوانية  والثروة  الزراعة  قسم  باشر 
البساتني  إلنشاء  األوىل  املرحلة  ضمن  النخيل  فسائل  بزراعة 
اخلضراء تضم خمتلف أنواع النخيل وأشجار الفاكهة يف منطقة 

حبر النجف وعلى مساحة تقدر بـ)2500( دو� .
املهندس  القسم  رئيس  حتدث  وأهميتها  املزروعة  املساحة  وحول 
املنفذة  الزراعي مصطفى عنرب، قائاًل: إن مساحة املرحلة األوىل 
البالغة  الكلية  املساحة  من  دومنا   )250( من  أكثر  تتجاوز 
)2500( دو�، حيث من املؤمل  تنفيذ املرحلة الثانية خالل موسم 

جزء  لزراعة  املراحل  من  جمموعة  موسم  كل  يف  ولنا  الربيع، 
من املساحات لزيادة رقعة املساحة املزروعة حبسب ما يتوفر من 

املقومات الالزمة للزراعة.
املزروعة  املساحة  يف  كبرية  زيادة  الثانية  املرحلة  وستشهد  هذا 
بأشجار النخيل ومعظم أشجار الفاكهة ومن أجود األصناف حيث 
حتتوي املزرعة على )2٧( صنفا من أجود أصناف النخيل العراقية 

والعربية .

قسم الزراعة والثروة الحيوانية:
 زراعة أكثر من )٨( آالف فسيلة نخيل يف بحر النجف

قسم الشؤون الهندسية والفنية يعلن عن املراحل النهائية يف 
أعمال املجمع الخدمي يف مدينة اإلمام الرضا )عليه السالم(

أعلنت الكوادر اهلندسية والفنية يف العتبة العلوية املقدسة عن بذل 
جهودها احلثيثة من أجل توفري كل سبل الراحة للزائرين الوافدين 
اىل مرقد أمري املؤمنني )عليه السالم( من خالل تنفيذها للمشاريع 

اخلدمية املتنوعة.
ويف هذا السياق أوضح مدير مشروع صحيات رقم )3( يف منطقة 
احلولي املهندس حيدر رشاد  قائاًل : يأتي  املشروع ضمن سلسلة 
من املشاريع اهلادفة إىل تقديم أفضل اخلدمات للزائرين الوافدين 
يف  األعمال  بلغت  وقد  السالم(،  )عليه  املؤمنني  أمري  مرقد  إىل 
تغليف  على  حاليا  اجلهد  ينصب  حيث  النهائية،  مراحلها  املشروع 

الواجهات األمامية .
وتابع مدير املشروع كالمه قائال: جتاوزت أعمال التغليف أكثر 
)الفلني(  م2 مبادة   350 البالغة  الكلية  املساحة  من  م2   250 من 
العازل للحرارة والرطوبة مبواصفات عالية وهي من تصنيع شعبة 

اإلنتاج ب قسم الشؤون اهلندسية والفنية يف العتبة املقدسة ، فيما 
جيري العمل إلكمال أعمال تغليف الواجهة اخللفية للمشروع مبادة 

»اجلف قيم ».
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أعلن املدير املفوض لشركة فيض القسيم التابعة إىل العتبة العلوية 
املقدسة حتقيق نسب إجناز متقدمة يف مشروع معمل احلديد والصلب 

الذي يقع يف املنطقة الصناعية غرب مدينة النجف األشرف.
وحتدث مدير املشروع املهندس فالح حمي الدين، يف تصريح له : حول 
املشروع على مساحة  يقع   : قائال  اليت مت اختاذها  األوىل  اخلطوات 
تقدر حنو )20( دومنا، وهناك مساحات إضافية خلزن املواد األولية 
اخلاصة بالتصنيع وخمازن اإلنتاج، حيث مت تنصيب وجتهيز املقرات 
اإلدارية وأماكن اسرتاحة الكوادر اهلندسية واإلدارية، يف وقت مت 
ميكا   24 بقدرة  الكهربائي  التيار  توليد  حمطة  السترياد  التعاقد 
واط اخلاصة بتشغيل املعمل،  كما مت إكمال السياج اخلارجي ومّد 
أنابيب املياه وكابالت الكهرباء، والتعاقد على شراء مواد اهليكل 
املوقع  تنصيبها يف  سيتم  واليت  باملعمل  اخلاصة  واملكائن  احلديدي 

حال وصوهلا.
وأكمل : من املؤمل أن يصل إنتاج املعمل إىل )300( الف طن سنويا 
لسد احتياجات مشاريع العتبة العلوية املقدسة باإلضافة إىل اجلانب 
إنتاج  من  البلد  احتياجات  من   %  15 نسبة  يغطي  الذي  االستثماري 

قضبان البناء للمشاريع يف عموم احملافظات األخرى. 
املشروع  داخل  عمل  فرصة   )200( من  أكثر  املعمل  وسيوفر  هذا 
األولية   املواد  نقل  تتضمن  واليت  خارجه  عمل  فرصة  وحبدود)250( 

واملواد املنتجة باإلضافة إىل اخلدمات الساندة األخرى .

البدء باملراحل األوىل ملشروع معمل الحديد والصلب 

حملة لتأهيل وصيانة الشاشات الكربى
 التابعة للعتبة العلوية املقدسة

إقامة ورشة افرتاضية لشرح 
حفظ القرآن الكريم 

أقامت شعبة الرتبية والتعليم التابعة ملركز القرآن الكريم يف العتبة العلوية 
القرآن  حلفظ  املنهجية  )األسس  بعنوان  إلكرتونية  علمية  ورشة  املقدسة 

الكريم(.
وقال مسؤول الشعبة، األستاذ أمحد  الشمري، لـ)املركز اإلعالمي( :  أقمنا 
ضمن سلسلة الورش والندوات العلمية اإللكرتونية هذه الورشة وقد استضفنا 
فيها املتخصص بتحفيظ القرآن الكريم مساحة الشيخ أبو احسان البصري 
لشرح كيفية حفظ القرآن الكريم لعامة الناس ومن ضمنهم طلبة شعبة 

الرتبية والتعليم«.
وأضاف : أقيمت الورشة افرتاضًيا عرب تطبيق )زووم( وقد نقلت  نقاًل مباشرًا 
على منصات التواصل االجتماعي اخلاصة مبركز القرآن الكريم  وكان 
واملنهج  األستاذ  باختيار  للحفظ   املنهجية  األسس  تبيان  هو  منها  اهلدف 
املناسبني اللذين خيتلفان من حافظ إىل آخر  والتأكيد على أهمية احلفظ 
احملفوظ  ومراجعة  احلفظ  وأساليب  وطرق  للحافظ  الدراسي  املستوى  على 

)املراجعة القريبة والبعيدة( وتثبيت احلفظ«.

العلوية  العتبة  يف  اإلعالم  قسم  اىل  التابعة  الشاشات  شعبة  أعلنت 
إليها فيما  املهام واألعمال املوكلة  العديد من  املقدسة عن إجنازها 
املقدسة  للعتبة  التابعة  الكربى  الشاشات  وصيانة  بتأهيل  يتعلق 
الشريف  احليدري  بالصحن  اخلارجية احمليطة  األرجاء  واملنتشرة يف 

ويف الشوارع الرئيسية يف خمتلف أحناء النجف األشرف .
وحول اجلهود املبذولة حتدث مسؤول الشعبة قائد اجلبوري، قائال : 
بتوجيه من رئاسة القسم تعمل كوادرنا اهلندسية والفنية على إجناز 
التابعة  العمالقة  الشاشات  وتأهيل  بصيانة  املتعلقة  امليدانية  مهامها 
للعتبة املقدسة والتوجه اىل تشغيلها لنقل الوقائع اليومية اليت يتم بثها 

عرب فضائية العتبة العلوية املقدسة اىل اجلمهور الكريم.
املتمثلة بتصميم ونشر  الفنية األخرى  : إضافة اىل األعمال  وأكمل 
املنشورات واإلعالنات التثقيفية يف خمتلف اجملاالت الطبية والدينية 
واألخالقية والتوجيهية والعقائدية، واملناسبات اخلاصة باألئمة األطهار 

)عليهم السالم(.

الكوادر  عرب  دورية  بصورة  والنشر  والتأهيل  الصيانة  أعمال  وتتم 
الفنية واهلندسية امليدانية العاملة يف الشعبة باستخدام الطرق احلديثة 

اآلمنة للحفاظ على تلك الشاشات من التلف ولدميومة عملها .
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أعلنت شركة فيض القسيم االستثمارية التابعة اىل العتبة العلوية 
بإنتاج  متخصصة  رصينة  عاملية  مع شركة  تعاقدها  عن  املقدسة 
يف  كهربائية  توليد  حمطة  إلنشاء  النظيفة  الكهربائية  الطاقة 
حمافظة النجف األشرف بسعة 400 ميغا واط، وذلك حبضور عدد 

من املهتمني يف مقر الشركة بالنجف األشرف .
وحول أهمية املشروع صرح عضو جملس إدارة العتبة املقدسة السيد 
أحد  اليوم  النظيفة  الطاقة  يعد مشروع   : قائال  الطالقاني،  أمحد 
مشاريع البنى التحتية يف العراق والذي يصب يف خدمة املواطنني 
العاملة  األيدي  تشغيل  من خالل  البطالة  من  احلد  يف  واملساهمة 
وعملها  القسيم  فيض  مباركة من شركة  وذلك جبهود  احمللية، 

خلدمة مدينة النجف األشرف مبشاريع البنى التحتية .
حميي  فالح  األستاذ  للشركة  املفوض  املدير  أوضح  جانبه  من 
متخصصة  رصينة  عاملية  شركة  مع  االتفاق  مت   : قائال  الدين، 
يف جمال الطاقة املتجددة إلنشاء حمطة توليد الكهرباء بالطاقة 
ميغا   400 إلنتاج  السنة،  أيام  طوال  ساعة   24 لــ  تعمل  الشمسية 
واط، وسيتم االستعانة باأليدي العاملة العراقية احمللية من اخلربات 
احملافظة  احتياجات  من  معقولة  نسبة  بسد  لتساهم  والكفاءات، 
للطاقة الكهربائية ونأمل أن تكون باكورة إلنشاء حمطات أخرى 

يف العراق.
إىل ذلك بني ممثل الشركة املهندس رعد العبيدي، قائال : يعمل 
املشروع املقرتح بطاقة 400 ميغا بالطاقة نظيفة دون وقود على مدار 

السنة،  ويتألف من مراحل عدة، ومن املؤمل أن يوفر مئات فرص 
العمل للكفاءات اهلندسية والفنية من أبناء النجف األشرف .

وسيتم اجناز املشروع الذي سيقام غرب النجف األشرف على مراحل 
حتى  مرحلة  لكل  واط  ميغا   100 بإنتاج  وسيبدأ  عامني،  خالل 

اكتمال املشروع والوقوف على اإلنتاجية املقررة.

إنشاء محطة كهربائية تعمل بالطاقة النظيفة
 سعة ٤٠٠ ميغاواط

مشروع  يف  العمل  وترية  تصاعد  عن  املقدسة  العلوية  العتبة  أعلنت 
االستثمارية  املشاريع  من  وهي  الطحني  إلنتاج  القسيم  مطحنة 

واخلدمية اليت تنفذها العتبة املقدسة .
على   املشرفة   - القسيم  فيض  لشركة  املفوض  املدير  وحتدث 
املشروع - املهندس فالح حمي الدين : حول سري العمل قائال: إن 
األعمال يف املشروع تسري بوترية متسارعة وان نسبة اإلجناز احلالية 
تتجاوز الـ )50 % ( ومن املتوقع تشغيلها يف شهر أيلول املقبل، وستعمل 
بطاقة إنتاجية تصل إىل 200 طن يف اليوم، وسيسهم املشروع بتوفري 

فرص العمل وتشغيل األيدي العاملة ألبناء مدينة النجف االشرف .
وتقع املطحنة املخصصة بإنتاج الطحني العادي والصفر على شارع 
كربالء - جنف، قرب العمود 192، وعلى مساحة تقدر بـ )12500م2( 
املخازن فيها مساحة  باملعمل، تشغل  وأبنية خاصة  تتضمن منشآت 

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

عن  الدواجن  تربية  حقول  مشروع  على  املشرفة  الكوادر  أعلنت 
إدخال منظومات السيطرة املناخية يف قاعات تربية الدواجن تعمل 

ضمن قاعدة بيانات وأنظمة برجمية إلكرتونية .
وحول التقنيات اجلديدة حتدث املدير املفوض لشركة فيض القسيم 
فالح حمي  املهندس   - املشروع  على  املشرفة   - العلوية  العتبة  يف 
الدين، قائال : تقوم شركة فيض القسيم ممثلة بكوادرها اهلندسية 
بإضافة  الالحم  الدجاج  لرتبية  الدواجن  حقول  بتطوير  والفنية 
منظومات السيطرة املناخية يف قاعات الدواجن واليت تعمل جبهاز 

احلاسوب وتربمج وفق االحتياجات اخلاصة .
وأضاف : إن هذه املنظومات ترفع من كفاءة الرتبية وتقلل من نسبة 
اهلالكات فضال عن توفري الوقود والطاقة، حيث مت تطوير منظومة 
التدفئة يف احلقول وحتويلها اىل غاز ) L B G ( وتعد من أفضل 

منظومات التدفئة من أجل احلفاظ على البيئة يف احلقول.

تصاعد وترية العمل يف مشروع 
مطحنة القسيم

فيض القسيم : استخدام تقنيات 
حديثة لرتبية الدواجن
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نفذت وحدة املساحة التابعة اىل قسم الشؤون اهلندسية والفنية 
من  لعدد  األعمال  من  جمموعة  املقدسة  العلوية  العتبة  يف 

املشاريع خالل املدة املاضية .
وحتدث مسؤول الوحدة املهندس علي اجلواهري، حول املشاريع 
املنفذة قائاًل: تضمنت األعمال اخلاصة اليت جرى العمل عليها 
من ناحية )حتديد املناسيب، دفن األرض( ملشروع اخلط الناقل 
للمياه الثقيلة اخلاص بصحن فاطمة )عليها السالم( من منطقة 
منطقة  يف  املعاجلة  حمطة  اىل  وصوال  الكهربائية  السالمل 
رقم  صحيات  ملشروع  املساحة  أعمال  تستمر  فيما  احلولي، 
)2( ورقم )3( وأعمال احلفر ملشروع خط الكهرباء الواصل 

)توسعة  املساحية  األعمال  واستمرار   )3( رقم  صحيات  اىل 
وتطوير( السرتاحة يعسوب الدين قرب جمسرات ثورة العشرين 
طبقات  وفرش  والنافورات(  واحلدائق  الشوارع  كـ)حتديد 

السبيس.
اخلباطة  ملشروع  املساحة  بأعمال  املباشرة  متت   : وأضاف 
الثانية التابعة اىل قسم الشؤون اهلندسية والدور املستحدثة يف 
جممع قنرب السكين  واستمرار األعمال مبشاريع مزرعة فدك 

حيث متت املباشرة مبسقف حملب األبقار.

عن  املقدسة  العلوية  العتبة  احلريف يف  التصنيع  قسم  أعلنت كوادر 
 400 اىل  تصل  حتمل  بطاقة  للحقائب  ناقل  حزام  بتصنيع  جناحها 

كيلو غرام ومبواصفات عالية اجلودة.
وعن طبيعة العمل واهلدف من تصنيعه حتدث مسؤول وحدة التصاميم 
الناقل  : إن احلزام  باقر عامر، قائال  التصنيع احِلريف حممد  بقسم 
وهو من طراز )QB_400( ميثل أحد إجنازات قسم التصنيع احلريف 
يف العتبة املقدسة املصنع كليا جبهود ذاتية من قبل كوادر العتبة 
خضع فيها لدراسة شاملة قبل البدء باملشروع من قبل وحدة التصاميم 
ناحية  من  رقميا  واختباره  تصميمه كليا  مت  حيث   ، للقسم  التابعة 
األجزاء  تصميم مجيع  إذ مت  الدوران،  وعزم  والسرعة  اجلهد  حتمل 
األبعاد  ثالثي  التصميم  برامج  بواسطة  القطع  وبقية  امليكانيكية 

وبرامج احملاكاة الرقمية.
مادة  من  اخلارجي  وهيكله  املصنع  اجلهاز  تنفيذ  مت  وأضاف: 
 ،)CNC( الذكية  التخريم  مكائن  باستخدام  ستيل(  )الستانلس 
ومكائن اخلراطة ، والتفريز، وأعمال اللحام، والسمكرة، حيث مت 

تركيب األجزاء املصنعة بأيدي حرفية و كادر خمتص .
مرت  وبعرض  طوال  ونصف  أمتار  أربعة  أبعاده  الذي  اجلهاز  ويتحمل 

واحد، وزن )400( كغم، ويتمتع بإمكانية تغيري سرعته وتغيري اجتاه 
سريه ذهابًا وإيابا .

قسم التصنيع الحريف يعلن عن نجاحه بتصنيع حزام ناقل للحقائب

قسم الشؤون الهندسية يستعرض أعمال ومشاريع وحدة املساحة

alwelayh.com
13



قسم التصنيع الحريف يف 
العتبة العلوية املقدسة

العلوية  العتبة  يف  املهمة  األقسام  أحد  احلريف  القسم  يعد 
العتبة  داخل  يف  املختلفة  احلرفية  باألعمال  يقوم  إذ  املقدسة، 
العلوية املقدسة وخارجها، ويعمل يف القسم عدد من ذوي اخلربة 
واالختصاص والكفاءة من الفنيني واحلرفني املاهرين يف جمال 
األعمال احلرفية باستعمال معدن الستانلس ستيل، ومن مهامه 
تصنيع القواطع يف داخل باحة الصحن الشريف واحلرم املطهر 
وتصنيع األبواب والشبابيك اليت تتميز بطراز إسالمي وهندسي 
يالئم قدسية املكان، كذلك تصنيع املكائن واملعدات اخلفيفة 
والثقيلة واألعمال اليت ختص احلرم الطاهر من صيانة األبواب 
الفضة  معدن  وجلي  )تنظيف  املقدس  الضريح  وصيانة  املذهبة 

والذهب بصورة دورية ومنتظمة(.
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َسْيِنيَِّة الَُْباَرَكِة َدللُة اْلِوَلَدِة اْلُ

العباس بن علي.. نرباس األخوة واإلباء والفداء

حركة العدل يف رسالة اإلمام 
املهدي )عجل اهلل فرجه(



َسْيِنيَِّة الَُْباَرَكِة َدللُة اْلِوَلَدِة اْلُ

الشي~ السني أ∂د كر¥و

يطل� علينا الشهر الثاني من أشهر النور الباركة بكل ما فيه من عظمة، وخري وبركة، و®ن نعيé يف هذه 
األيام العصيبة اليت جعلتنا يف سجن كبري م روض علينا ولكن كل� يف بيته مع أهله وعياله، بسبب هذا الداء 

الوافد، وهذا البالء ال ات” الذي ُيقاUÿ عنه U حرg� بيولوجية قذرة.
ب فيه ا£ريات وال1كات، وأوÿ بركاته ولدة اإلمام السني)عليه السالم( بكل  شهر شعبان ا£ري الذي تتشعَّ
عظمته، ونوره، وبهائه، وإمامته هلذه األمة الرحومة به وõده وأبيه وبأبنائه األئمة األöهار )عليهم السالم(.
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وبيوتها، ولكن عندما  ورجاهلا  لقريش  قيادها  نبيها، وسلَّمت  عرتة 
القرآن  امللعونة يف  الشجرة  أبناء  من  بيوتها  وأشرِّ  أخسِّ  إىل  وصلت 
الشجرة األموية فصارت املسؤولية كبرية على اإلمام احلسني السبط 
وقاحة  بكل  الشر  ليزيد  البيعة  منه  ُطلب  الذي  السالم(،  )عليه 
وصالفة وصفاقة، وإال ُتضرب عنقه ولو كان متعلقًا بأستار الكعبة.

والده  صرَّح  اإلسالمية( كما  األمة  )دفن  يهدفون  كانوا  أنهم  أي 
الطاغية معاوية لندميه املغرية بن شعبة وقال: )ال واهلل إال دفنًا دفنا(، 
وكان أكثر ما يغيظه أن يسمع األذان وفيه ذكر رسول اهلل )ص(، 
ة مل تقبل  فكان يقول: )هلل درك يا ابن أبي كبشة كنَت عالي اهلمَّ
إال أن تقرن امسك مع اسم رب العاملني(، ويلوح برأسه متأسفًا ملاذا 

ال ُيذكر أبو سفيان.
فعندما صارت األمة يف هذا اخلطر احملدق وليس هلا إال أهلها وأئمتها 
من أهل البيت )عليه السالم( قام اإلمام احلسني )عليه السالم( قومته، 
ين من جديد، فكان اإلمام  الدِّ خ األمة وُييي  ونهض نهضته لرُيسِّ
الذين  السالم(  )عليه  األطهار  البيت  أهل  من  الباقية  البقية  السبط 
لزامًا  فكان  ودنس،  خبث  من  وطهرهم  الرجس  عنهم  اهلل  أذهب 
عليه أن يتصدى هلذا العمل الكبري بإعادة األمة إىل دينها وقرآنها 

احلكيم. 

أمة العزَّة والكرامة والقوَّة
اإلمام  نسل  من  هلا  وإماٍم  ولٍد  بوجود  مرهونا  وبقاؤها  األمة  فخلود 
احلسني )عليه السالم(، وهو موجود ومنتظر حتى يأذن اهلل له بالفرج 
والظهور، فهو املهدي من آل حممد، واحلجة بن احلسن )عج(، وهو 
ه املظلوم سيد الشهداء وإخوته وأبنائه وأصحابه  الذي سيأخذ بثأر جدِّ
والدهور  العصور  عرب  اهلل  سبيل  يف  بأنفسهم  الذين ضحوا  وشيعته 

وعلى مرِّ األجيال.
والعزة والكرامة واجملد  القوة  وسُيعيد األمة إىل سابق عهدها من 
ألنه ال يقبل الضعف واهلوان أبدًا ألنه يُد اهلل القوية، وعينه الباصرة، 
وحميي دينه وُسنَّة نبيه اليت أماتها أعداء اهلل ورسوله من أبناء الشجرة 
امللعونة وأتباعها من بين إسرائيل اليهود، واملتهودين وحتى املتصهينني 

اجلدد.
ما  املنيعة بكل  القوية  العزيزة  األمة  والدة  تعين  فالوالدة احلسينية 
يف الكلمة من معنى، وال يهولنَّكم كل ما ترونه يف هذه األيام من 
الذي  )الكورونا(  والداء  البالء  وآخرها هذا  إرهاصات وإشكاالت 
صنعوه لُيخضعوا به غريهم من الشعوب فارتدَّ السحر على الساحر، 
وخرج املارد من قمقمه، وصار يلتهمهم أكثر من غريهم، ألن يف هذه 
احلياة إله ُيعبد، وربٌّ ُيدبِّر، كما نعتقد، ولكنهم قتلوا اإلله كما 
ظنوا كفرًا وجحودًا، ولننظر هل فعاًل قتلوا اإلله وصاروا آهلة هلذا 

الكون؟
وحنن نؤمن ونعتقد بأن لنا إمامًا نعيش بربكته وحتت ظله الوارف، 
فريعانا ويفظنا وُيدبُِّر شؤوننا كلها، ال سيما وإن قيادتنا احلكيمة 
ال  حتى  والنصائح  األحكام  لنا  مون  يقدِّ العظام  مبراجعنا  املتمثلة 
فنحن  واجلاحدين  الكفار  اآلخرين من  ُيرعب  َنفَرَق مما  أو  نغرق، 
إىل خري أيها األحباب، فال خوف عليكم وال حتزنون وأنتم تعشقون 

اإلمام احلسني)عليه السالم( وتنتظرون ولده احلجة.
فالوالدة احلسينية حتمل كل معاني العزة والكرامة، ومتنحنا كل 
أسباب القوة واملنعة يف حياتنا ألنه قدوتنا وأسوتنا الذي أعطى كل 
فصار  احلياة،  هذه  القيم يف  من  اهلل كل شيء  فأعطاه  شيء هلل، 
تنا، ولن ختسر أمة احلسني يومًا من األيام، ألنه إمام من  قْيمتنا وقمَّ
واقعنا  احلسينية يف  الوالدة  معطيات  هي  تلك  اهلل،  تعبد  ألمة  اهلل، 

املأزوم الذي نعيشه اليوم بكل ما فيه من تعقيد.

عربة التاريخ
التاريخ اإلسالمي يروي لنا أن والدة اإلمام احلسني )عليه السالم( 
كانت يف الثالث من شعبان من السنة الرابعة من اهلجرة النبوية 
وكان  م(،   626 يناير   8  / هـ   4 شعبان   3( وبالضبط  الشريفة، 
ة  ومدَّ واحد  طهر  األكرب  السبط  احلسن  اإلمام  أخيه  وبني  بينه 
احلمل كما يف التحقيق والتدقيق، وال خيلو األمر من أقوال خمالفة 

كثرية.
يف هذه السنة كانت أحداثها ِخصبة باالنتصارات والسرايا اليت 
ولكن  وآله(،  عليه  اهلل  )صلى  األكرم  النيب  جده  يوجهها  كان 
)عليه  الثاني  السبط  احلسني  اإلمام  والدة  أحداثها  أعظم  ون  يعدُّ
والدة  مع  تسري  كانت  املباركة  والدته  أن  يعين  وهذا  السالم(، 
األمة اإلسالمية اجلديدة، اليت بدأت أوىل خطواتها مع والدة أخيه 
األكرب اإلمام احلسن اجملتبى )عليه السالم( الذي ترافقت والدته 
وبطلها  اليت كان جنمها  ُأُحد  املذهل يف معركة  االنكسار  مع 
األقران  قتل  الذي  السالم(  )عليه  علي  اإلمام  املؤمنني  أمري  والده 
أسطوريًا  صمودًا  فيها  وَصَمَد  الدار،  عبد  بين  من  اللواء  ومحلة 
بت منه مالئكة السماء، ومجيع املسلمني قد فروا إىل اجلبل  تعجَّ
وراحوا يبكون ويبحثون عن شفيع هلم عند أبي سفيان، وأصابه 

فيه نيفًا ومثانني جرحًا.
وقعت  بقليل  السالم(  )عليه  احلسني  اإلمام  والدة  بعد  أن  كما 
معركة األحزاب املهولة حيث بلغت القلوب احلناجر وظن املسلمون 
باهلل الظنونا، رغم كل ما أراهم رسول اهلل )صلى اهلل عليه وآله( 
اخلندق،  يفرون  وهم  هلم  بالبشارة  أقوال  من  وأفصح  آيات  من 
ولكن املنافقني كانوا -وما زالوا وسيبقون- جبناء، وأوَّل متهم هلم 
هو اهلل ورسوله، قال تعاىل خُيرب عنهم: )َوِإْذ َيُقوُل املَُناِفُقوَن َوالَِّذيَن 
يِف ُقُلوِبِهْم َمَرٌض َما َوَعَدَنا اهللَُّ َوَرُسوُلُه ِإالَّ ُغُروًرا( )األحزاب: 12(، 
قال الطربي: »قال ذلك ُأناس من املنافقني، قد كان حممد يعدنا 
فتح فارس والروم، وقد ُحصرنا هاهنا، حتى ما يستطيع أحدنا أن 
يربز حلاجته، ما وعدنا اهلل ورسوله إال غرورا«، وقال: قال رجل يوم 
فالن  يا  وآله(:  عليه  اهلل  )صلى  النيّب  من صحابة  لرجل  األحزاب 
أرأيت إذ يقول رسول اهلل )صلى اهلل عليه وآله(: )إَذا َهَلَك َقْيَصُر َفال 
َنْفِسي  َبْعَدُه، والَّذي  َهَلَك ِكْسَرى َفال ِكْسَرى  َوإَذا  َبْعَدُه،  َقْيَصَر 
ِبَيِدِه َلُتْنَفَقنَّ ُكُنوُزُهما يف َسِبيِل اهلِل(، فأين هذا من هذا، وأحدنا 
ال يستطيع أن خيرج يبول من اخلوف«. )تفسري الطربي والروايات 
عون أنهم من  كثرية فيه( هذا عمل أهل النفاق والشقاق مَمن يدَّ
يبنون أمة وال يصنعون  هذه األمة كذبًا وزورًا وبهتانًا، فهؤالء ال 
البناء  مقومات  أهم  من  الِوفاض  خالوا  ألنهم  حضارة،  وال  جمدًا 
احلضاري يف البشر أال وهو القيم احلضارية، وعلى رأسها اإلميان 
باهلل والقيادة الربانية، والتسليم هلا وطاعتها يف كل ما تأمر به، 

وااللتزام بأوامرها يف هذه احلياة.

الوالدة احلسينية هي والدة أمة
 نعم؛ ترافقت الوالدة املباركة هلذا السبط الكريم واإلمام العظيم 
-إن قام وإن قعد- مع والدة األمة اإلسالمية الفتية، فرتعرعا سوية 
رسول  فكان  واحدة  ورسالية  نبوية  قيادة  وحتت  واحد  مهد  يف 
وبنفس  كالهما  وُيربيهما  يرعاهما،  وآله(  عليه  اهلل  )صلى  اهلل 
ة وذات االهتمام، ألنه ال أمة بال إمام، فكان يصنع األمة يف  اهلمَّ
املدينة املنورة، ويقول هلم استمراركم يصدق عليكم أمة إسالمية 
ما دمتم مقتدين بإمام من أئمة اهلدى من أهل بييت وعرتتي ومن 

احلسني)عليه السالم( خاصة من بعدهم.
 ولكن هذه األمة غدرت وفجرت وجحدت وتنكرت ألئمتها من 
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بالكفر واالحنالل  نفسه  يظلم  نفسه، فال  اإلنسان مع  فيعدل 
شيئًا،  به  يشرك  وال  ده  فيوحِّ رّبه،  مع  يعدل  وأن  واالحنراف، 
ويطيعه وال يعصيه، والعدل مع الناس فال يظلم أحدًا، والعدل 
العدل  يتحّرك  وأن  بغري احلّق،  يبغي يف األرض  مع احلياة فال 
يف حياتنا كشعاٍر ننطلق به يف كلِّ مواقعنا، بأن نعيش العدل 
يف أنُفسنا ويف عالقاتنا مع بعضنا البعض ويف عالقاتنا بالواقع. 
يف  نتحّرك  وأن  أنُفسنا  يف  بالعدل  نأخذ  أن  علينا كمسلمني 
سواء  امُلسِلم،  به  يتمّيز  الذي  اخللق  هو  العدل  ليكون  احلياة 
كان العدل مع القريب أو البعيد.. العدل حتى مع األعداء إذا 
كان احلّق معهم، فالعدل ال يعرف فرقًا بني دين ودين، العدل 
مع كّل الناس إذا كان للناس حّق عندكم، ال تظلموا أحدًا 
سواء كان هذا اإلنسان ُمسِلمًا أو غري ُمسِلم، ألّن اهلل تعاىل ال 
العامل حتى لو كان كافرًا. وهذا ما  ُيظلم أحد يف  يريد أن 
أّكده القرآن الكريم يف حديثه عن العدل يف أكثر من آية: 
)ِإنَّ اهلَل َيْأُمُر ِباْلَعْدِل َواإلْحَساِن( )النحل/90(، )َوِإَذا ُقْلُتْم َفاْعِدُلوا 
ِرَمنَُّكْم َشَنآُن َقْوٍم ـ  َوَلْو َكاَن َذا ُقْرَبى( )األنعام/ 152(، )َوال جَيْ
مّمن تعادونهم أو ختاصمونهم ـ َعَلى َأالَّ َتْعِدُلوا اْعِدُلوا ُهَو َأْقَرُب 
ِللتَّْقَوى( )املائدة/ 8(. وقد ورد عن الرسول )صلى اهلل عليه وآله 
البيت )عليهم السالم( الكثري من  وسلم( وعن األئّمة من أهل 
املظلوم  على  القوي  الظامل  ميارسه  الذي  الظلم  عن  األحاديث 
الضعيف. ففي احلديث عن اإلمام الصادق )عليه السالم(: »ما 
من َمظلمٍة أشّد من َمظلمة ال جيد صاحبها عليها عونًا إاّل اهلل 
عّزوجّل«؛ أن تظلم شخصًا ال عشرية له وال سالح، فتستضعفه، 
وتظلمه حّقه، أو تضربه وتضطهده وتسجنه من دون حّق، فهذه 
َمظلمة ال يوجد َمظلمة أشّد منها. وقال )صلى اهلل عليه وآله(: 
»اّتقوا الظلم فإّنه ُظلمات يوم القيامة«، أي أّننا سوف نقف بني 
يدي اهلل سبحانه وتعاىل، وسوف يطلب املظلومون من رّبهم أن 
اهلل  يدي  بني  املظلوم سيقف  واإلنسان  يقتّص هلم من ظامليهم، 
قد  فإّنه  فالن  وبني  بيين  أحكم  حكيم،  يا  عدل  يا  ويقول: 
ظلمين. فعلى اإلنسان أن يعمل على أن ال يظلم أحدًا؛ أن ال يظلم 
زوجته، وال أوالده، وال املوّظف الضعيف الذي عنده... وهذا ما 

ينبغي أن نرّبي أنُفسنا عليه.
قال أحد الشعراء:

يدعو عليك وعنُي اهلِل مل تنم تناُم عيُنك واملظلوُم منتبهٌ 
يف ذكرى صاحب العصر والزمان )عجل اهلل فرجه الشريف(، 
علينا أن ننتظره وحنن يف الطريق إىل احلّرية، ويف الطريق إىل 
العدالة، من أجل أن نكون ُأّمة واحدة تأمر باملعروف وتنهي عن 
َتْأُمُروَن  ِللنَّاِس  ُأْخِرَجْت  ٍة  ُأمَّ َخرْيَ  )ُكْنُتْم  تعاىل:  يقول  املنكر، 

ِباملَْعُروِف َوَتْنَهْوَن َعِن املُْنَكِر َوُتْؤِمُنوَن ِباهلِل( )آل عمران/ 110(.
ِل،  عاء: »الّلُهم وصلِّ على َوِلّي أمِرك القائِم املؤمَّ وأخريًا، �تم بالدُّ
والعدِل امُلنتظر، وُحّفُه مبالئكِتك امُلقرَّبني، وأّيدُه بُروِح الُقدِس 
يا رّب العاملني. الّلُهّم اجعلُه الّداعَي إىل كتابك، والقائَم بديِنك، 
ن له  اسَتخِلفُه يف األرِض كما اسَتخلفَت الذين من َقبِلِه، َمكِّ
ال  يعبُدك  أمنًا،  خوِفِه  بعِد  من  أبِدلُه  له،  ارَتضيتُه  اّلذي  ديَنُه 
به،  وانَتِصر  وانُصرُه  به،  وأعِزز  اِعّزُه  الّلُهّم  شيئًا.  بك  ُيشِرك 
من  له  واجعل  يسريًا،  فتحًا  له  وافتح  عزيزًا،  نصرًا  وانُصرُه 
َلُدنك ُسلطانًا نصريًا. الّلُهّم اظِهر به ديَنك، وُسّنَة نبّيك، حتى ال 

، خَمافَة أحد من اخَللِق«. يسَتخِفي بشيء من احلقِّ

اهلل  )عجل  املهدي  القائم  احلّجة  اإلمام  والدة  ذكرى  تصادف 
فرجه الشريف( اإلمام الثاني عشر من أئّمة أهل البيت )عليهم 
النصف اخلامس عشر من شهر شعبان. هذه  ليلة  السالم( يف 
التقت  الذي  الشريف(  فرجه  اهلل  )عجل  املنتظر  لإلمام  الوالدة 
كّل آفاق سّره ومعناه واإلعداد اإلهلّي لشخصيته، ليجعل بذلك 
نهاية الظلم يف احلياة، ولتصبح احلياة كّلها عداًل، ال يظلم فيها 
إنسان إنسانًا، وال يعتدي فيها إنسان على إنسان. إّن رسالة اإلمام 
)عجل اهلل فرجه الشريف( الذي أعّده اهلل تعاىل ليكون امُلنقذ 
د لإلسالم يف حركته وشريعته ومفاهيمه، أن  واملخلِّص واجملدِّ
ميأل العامل عداًل وسالمًا. معنى ذلك أّن حركته هي حركة 
العدل، وهي حركة النبّوات كّلها، قال سبحانه وتعاىل: )َلَقْد 
ِلَيُقوَم  َواملِيَزاَن  اْلِكَتاَب  َمَعُهُم  َوَأنَزْلَنا  ِباْلَبيَِّناِت  ُرُسَلَنا  َأْرَسْلَنا 
النَّاُس ِباْلِقْسِط( )احلديد/ 25(، والقسط هو العدل، فمنذ آدم 
حتى نبّينا حمّمد )صلى اهلل عليه وآله(، كانت الرساالت حركة 
عدل، عدل يف العقيدة ويف الشريعة ويف املفاهيم، ويف الواقع ويف 
وبالناس من حوله وباحلياة، فاهلل  وبرّبه  بنفسه  اإلنسان  عالقة 
أرسل كّل الرُّسل وأنزل كّل الُكُتب ووضع كّل املوازين من 
القاعدة  العدل هي مسألة  إّن مسألة  بالعدل.  الناس  قيام  أجل 
أنُفسنا،  يف  أن حنمله  من  والبّد  اإلسالم،  عليها  يرتكز  اليت 

حركة العدل يف رسالة اإلمام 
املهدي )عجل اهلل فرجه(
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وطبيعة بنائه اجلسدي ختدم قوته املعنوية والروحية.. فامتزجت 
فيه قوة الروح وقوة اجلسد، وأضيفت إليهما النخوة اهلامشية، 
والشجاعة احليدرية، والقوة اإلهلية، واإلميان احلسيين، واألخوة 
الصادقة ،والطاعة والوالء، والعزة والكرامة، واحلرية والرفعة.. 
وهو ابن خري القوم وأوهلم إميانًا وسيد الوصيني وأشجعهم يقينًا 
وبصرية وقوة وأفداهم بنفسه لرسول اهلل )صلى اهلل عليه وآله( 

أمري املؤمنني اإلمام علي بن أبي طالب )عليه السالم(.
ببلداننا  تعصف  اليت  التطورات  خضم  ويف  املنطلق  هذا  من 
اإلسالمية ال زلنا نشاهد كيف يقدم الشباب املسلم الثائر يف 
مدرسة  بنهج  وإقتداًء  والبحرين  واليمن  ولبنان  وسوريا  العراق 
اإلرهاب  ملقارعة  قربانًا  أجسادهم  واإلباء  والفداء  التضحية 
التكفريي الوهابي السلفي الدموي املقيت املدعوم من الشيطان 
األكرب وبرتودوالر آل سعود اإلجرام الطغاة ولن يأبه لذلك ولن 
يرتاب أو يسمح للخوف من االقرتاب منه، وحمققًا اإلنتصارات 
باحملبة  والعابثني  واالحتالل  اإلستكبار  على  اإلنتصارات  تلو 
والسالم واألمن واإلستقرار، وهو ضاحك ومبتسم مقتديًا بسيده 
ومراده ومواله العباس بن علي )عليه السالم( والذي وصفه ذلك 

الشاعر 
عبــست وجـوه القوم خوف املوت**والعـــّباس فــــيهم ضــاحك 
متبّسم«، برهانًا منه على إخالصه ووالئه هلل سبحانه وتعاىل 

وللوطن وأبناء جلدته كي ينقذهم مما هم فيه من ظلم وعنف 
وجربوت وطغيان وإرهاب تكفريي حقود دموي.

فما أروع الشموخ والسمو والعظمة إذا كانت من صنع اإلميان 
األنبياء  ونهج  السماء  عقيدة  وصاغتها  وتعاىل  سبحانه  باهلل 
)عليهم  األباة  بيتهم  وأهل  اهلداة  املعصومني  واألئمة  واألوصياء 
السالم( أمجعني لتبقى شاخمة مرفوعة الرأس يشهدها التاريخ 

ويستشهد بها

أرسى العباس بن أمري املؤمنني االمام علي بن أبي طالب عليهما 
السالم صرح البطولة والتضحية والفداء واالباء واألخوة الصادقة 
واملضحية، بكل ما هلذه الكلمات من معان عندما قدم الغالي 
والنفيس وجسد مقطع األوصال بني يدي أخيه اإلمام احلسني 
عزوجل  اهلل  كلمة  إلعالء  فداًء  عاشوراء  يوم  السالم(  )عليه 
ربوع  يف  عالية  ترفرف  رايتها  وإبقاء  واحلقيقة  احلق  وترسيخ 

املعمورة .
والذي  السالم(  )عليه  علي  بن  العباس  مدرسة  أضحت  فقد 
يصادف اليوم الرابع من شعبان املعظم ذكرى ميالده املبارك، 
منهاجًا وضاًء ومشعاًل منريًا لدرب املضحني واملقاومني واملنتفضني 
يف وجه الطغاة والظاملني والفراعنة وكبح مجاحهم ومطامعهم 
عيونهم  يف  شوكة  وستبقى  املاضية  القرون  طيلة  واجرامهم 

مادامت الدنيا قائمة.
طول  واملضحون  األباة  اختذ  كيف  نستذكر  أن  لنا  بد  وال 
واملشرقة  الوضاءة  املدرسة  هذه  ذكرى   إحياء  من  التاريخ 
منهاجًا يف طريق كفاحهم الطويل واملرير مع الطغاة والفراعنة 
أجل  من  والنفيس  الغالي  وقدموا  وهناك  هنا  والديكتاتوريني 
حرية اإلنسان ورفض استعباده. وكما قال قائد الثورة االسالمية 
املباركة ومؤسسها االمام اخلميين قدس سره: »إن املغزى من 
الشعائر  إحياء هذه  السالم( يف  )عليهم  البيت  أهل  أئمة  أوامر 
التارخيية اإلسالمية وكل اللعن على أعداء وظاملي أهل البيت 
يتجسد يف هتاف الشعوب ضد احلكام الظاملني على مر التاريخ 

واىل األبد«) صحيفة نور ج 10 ص 31( .
لقد كان العباس )عليه السالم( رمز البطولة والتضحية والفداء 
وقدوة النصر واإلقدام والنجدة والوالء ومعجزة اإلمام علي )عليه 
السالم( لنصرة وأثبات احلق احلسيين اإلهلي، وجممعًا للفضائل، 
الشمائل وكان ذا قوة روحية هائلة،  ومالذًا للخصال احلسنة 

العباس بن علي.. نرباس 
األخوة واإلباء والفداء

مجيل ظاهري
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ا����وار       ودو���ة  الو���������������������ود  �ي��� 
مس�س��� �النعي�������������  ع�يك���  ���اد� 
��ك��� الكرام������������ة   �����  � وا� 
��ور������������� �ي���  م�ا�ي���  �ا���� 
��ر�ك��� وا�ق���  ع�يك����������������  ���اد� 
مب���ر        �ي��ة  ال���رب  و���ي  والت����������� 
����ك��������������� و�ود����  ����ي  وا�دا� 
�ب����ك�              الش������������������رور   �� ورعبت��� 
تكر�م��ا �زع���  و����  أ�����������������و�  م��ا�ا 
هال��ة        ا��ل��ة  أل��������������  م��ن  وأ���و� 
���ك���       ور����  م���  و�����  ���ا�  م��ا 

ا��ت��ار �������������������وة  ع�يك���  ���اد� 
لن��وار م�ا�ب��ا  يس��ي�  ع����������������������ا 
������������������ار ل���������  ي���و�  عم��ا 
����ار �س��و�  ��������وء  و��ت����������������������� 
ا�������������������������ار مو�����  الس��ماء  در� 
ا���ار ��ي�����������������������ة  ع�يك���  ي�ق��ي 
ا����رار ع�������������������زة  ت��ب��و�  م���������������ا 
والن��ار الو����   � ا�����������������ر�   �����
����ار احلس���������������ا�  �القم��ر  �هي��� 
ويس��ار عس��رة   � �ك���  تش�������������������و 
�����ار �ب��������������������  ��������������������ورة  ت��زداد 

 د� �سن عب� ا�ي� الشاعر  
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والدة �ب���  ا�����������������������  ����ر  ���عبا� 
ال����ا ���ا�  و��س���  يش������������������  ���ْور 
منش��يا ور������ا  رو���ا  �ب���ا  ي����������������������ا 
���ك��� ال��ك��  الو���������ي  وا���ت�م� 
���ا�و� �����ا  يق���  يق��������������������ا�  م��ا   �
ع���� ر�م���������������ا  ترا�ك���  لبس���  ودع��ا 
ا�و� ي��ود�و�  ��������������������وا  ال�ي��ن  وع���� 
مع��ربا ����ر�  و����  أ���و�  م�������������������ا�ا 
وا���� �ي���������������  الش��عر  يق��و�  �ا  م��ن 
الن���ا عب���  يب�ي����  م��ن  وي���  ي�������������ا 
�زهوه��ا الس�����������������������ماء  ع����  أ�واره��� 
�ر����� ل�����  ي����و  م����������ن  أ���وا� 
�ر���ة ا�ب���������������������ار�  الش���ر  وا���تقب� 
���ا�و� تن��و�ر  ����ر�  �ب���ا  ي���������������������ا 
���نا�� أ��������������������������  من���  �ال���   �
م������������������  � ا�������  ���ب�  و�س��� 
مشعش��� الع�قم��ي  راع��ي  وأ������������������و� 
الس��نا �ا�  وا���������  الكرام��ة  وم��ن 
ل������ تق�����  وم��ن  العب��������������������اد  �ي��ن 
م����������������ار� �ا�  الس��ب�  �ع���  �ع���ي� 
و����ي�� ا�������  ���ب�  وأ�������������������و� 
الع���ا  � م�������ا�  والس��ي�  ال��رد�  �ا� 
ا�و� م���������  ا�������������������������ار  و�قي��ة 
�كر�م��� �ر�م��������������������و�  دي��ن  ول���و� 
أ����� و�ا��������������������  �ول�ه���  �ا���وا 
�ي��ة ي�ب���  ا�ر�   � م�������������ا  و��� 
�ش��رها ت�ا����  مو�ق��������������������ة  وت���و� 
و�ا����� رهب������������������������������ة   � و�نع��� 
مواهب��ا الزم��ا�  م����  واهب���  ي���������������ا 
مواه���  ����������� و����  الكرام��ة  وم��ن 
ماد���ا ت���ر��  أو  تش����������������������ر�  وت���� 

وا��������������������������ار ا�����������������������رار  ���والدة 
ا����������������رار �ا����  �يك���  والك��و� 
ا�و�ار عب��������������������������  ��ي���  �بن��ا 
ا���ار� ال��والء  ع����  م��ن  �����ا� 
أ���وار� �ب������������������  ��ا  ال�ي��اء   �����
���رار ��ي�������������������ر  ي��ب���  ���ا�  م��ن 
����ار واهت�������������������������وا  هواه���  ���ا�وا 
ا�����ار ُ�ن�������������������ة  هواه���  م��ن   �
ا����رار �ال������������������������  و����  أين��ا� 
ل���ار ال���واة  �ر��������������������������������������اء  وي��ود� 
����ار الس���������������ما  ت��ي���ا   ��� ُ�ُ
الس��ار� ا��ي���  يش���ي  و�يب���� 
���رار� �الو��������ود  ���ي���  �ا���� 
أع���ار� ل�������������������������������  �ر���ا  و�اي���� 
يب��ار� ال�����������������اء   �� ال����اء  ����ر 
�ن��������������������ار أ�����  �ا����   ���� م��� 
�ن���ار �ياءه��ا  ���������������ا�  �الش��م� 
ا����تار �ي������������������������اه�  يش���  ���وء� 
�وار �نات���  ����ر  وأ����������������������������������ا� 
����ار والر����  ال�م�����������������امة   �����
ومن��ار ع���������������������������امر  ���ر�  و�ي��� 
ا�����ار مني��ة  ���و�  وال�ي����������������������ن 
ا����رار لن����ة  ي�������������������������ور  عب��� 
الس��ار� يب���و  ولس�����������������و�  �ال�ه��� 
و���������������������رار ���قا   � ���ايعوه�   ��
ا�ع���ار أر������������������ا  و����  ل��س��ن 
ا�نش����������������ار ع�يب���  �ع���  وت��ود� 
���زار ���ع�  م����������������ن  ي�اع���  ألق��ا 
ا�ي���ار    ي�������������������   � م��ا  ع����  تر���� 
مس��ار  �������������� ����وا  ���ن  تر���� 
ا��م��ار ���ا�ة  م��������������������ا  ���ت��� 
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�عب����رها لن���������������������ا  م��ن  �م�������رة  ي��ا 
����ا ا�����  الب���  م��������و�  ي���������� 
ع�م��ا ا�ت�����������������  عن��������ها  و���������ة 
م�ر����ا ي�ت�������ا  ول��������  �ا������������������������ا 
���������������������������������  ������������������ ا�  وم��������ة 
رعيت��� ع����ن  ا�م��ر  �ا��������������������������   �
أ����� عين���   �������� ع��������ر�  م������������ا 
ع����� �����������������������رار  ال  ا�  �ي�������رة  ي��ا 
���يعتك�  �� وال��������������������ر�  �ي��������� 
وأم��� �ق���  ���ي��  ا���������  م���������ا� 
���و� ال����ور  ه����  م��ن  يش���   �
����ة ������ي  الن��������  ���ن  ي�����������������ا  ���ا� 
��ا تق����������������������������و�  �ع��������ا��ا  م�������ا�ا 
�ك��� ا��ي���  م��ن  ر���������ا�  �ي�������� 
ع���� تست�������������������ر��ا   ����� ت�������ر�� 
������ر������ أع��������اء�ا  ��������������������������������ر  م��ا 
�����������������������ريت������� ����������������ي   ����������� م���� 

م�����رها دو�  ا������������������������و�  م���������وارد 
��وره���������������������ا  � الع�������ق�  �ي��������ر� 
تك������رها م���  ال�ه�������������������ر  ��ا��������� 
��ه��ا م��ن  الن�������  ����������������ا�� 
م��ه��ا م�����������������ن  ا�  �ل�������  تشك�������و 
��ره��ا ��������ورا   ������ أ���������� 
أ��ره��ا  ������ وه���������������������و  �يع�������ت� 
ومك����رها ���������شا��ا  ر������������������������و� 
من�ره��ا ������ز  الس��ي�   ���������  ���������
ع��ه��ا ��ي���  ��������اها   ���������
�و�ره��ا القن�������ا  ����ر  �س���������ر� 
�ش��رها ��ي����ر��  ������������������ر�  م��ا 
م�مره��ا م��ن  الي��و�  تن�������ا  ل�������� 
تب������ره�����ا  � ا�  �������������������������������ررها 
ومزهره��ا �اي��������������ا  ع�����ن  ت���������   �
أ��ره��ا �ق�������  م���يء  وه����������������������و 
أيس��ر� ��������ر   �������������������������������� ع�������وا�� 

السي� �ي�ر احل�ي 



عندما خلق اهلل سبحانه وتعاىل هذا الكون الكبري، 
وكواكب،  وأرضني،  مساوات،  من  فيه  وما 
ومشس، وقمر، وجنوم، ونباتات، وحيوانات، وإنس، 
وسري  خلقه,  تفاصيل  أدق  يف  تدبريه  أودع  وجن, 
تتعاقب  السماء وجعل هلا مسارات  الكواكب يف 
فيها، وتدور حول الشمس يف حركة متناسقة، إذ 
أنَُّه جلَّ ذكرُه كرم من بني كلِّ هذه املخلوقات 
له  إذ جعل له اخلالفة يف األرض، وجعل  اإلنسان 
ميزه  الرشد، وصفات كثرية قد  إىل  يهديه  عقاًل 
ا أهلَّه أن يكون  بها عن بقية املخلوقات، هذا ممَّ
خليفة اهلل يف األرض إذ قال تعاىل : ﴿َوِإْذ َقاَل َربَُّك 
ِلْلَماَلِئَكِة ِإنِّي َجاِعٌل يِف اأْلَْرِض َخِليَفًة﴾)2(، ويف ضوء 
ما تقدم يتبنيَّ ّأنَّ اهلل تعاىل جعل اإلنسان خليفته يف 
األرض، وجعله ﴿ ِمْن َنْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمْنَها َزْوَجَها 
َوَبثَّ ِمْنُهَما ِرَجااًل َكِثرًيا َوِنَساًء ﴾)3(؛ لذا فهو تعاىل 

ليخصهم  أشخاصًا  البشر  بين  بني  من  إصطفى 
ة مُتِيزهم عن بقية النَّاس ليهدوهم اىل  بصفات مجَّ
األنبياء  فأرسل  الرشاد,  وُسبل  املستقيم،  الصراط 
على مدى غري حمدود، وكان اهلدف الرئيس من 
توفرها  يلزم  اليت  الشروط  إمتام  هو  األنبياء  بعثة 
لرشد وهداية النَّاس، وتكاملهم اإلختياري واحلر 
والواعي والشعوري والذي يتم يف ضوء إبالغ الوحي 

اإلهلي للناس.
بأشرفهم،  وختمهم  الكثر  األنبياء  بعث  فاهلل    
املصطفى  النيب  وأفضلهم  وأحسنهم،  وأكملهم، 
املختار حممد )صلى اهلل عليه وآله(، والنيب خلف 
السالم(،  )عليه  بعلي  بدأ  إذ  بعده  من  األولياء 
وختامهم باإلمام املنتظر املوعود )عجل اهلل له الفرج 
وسهل له املخرج( الذي ميأل األرض قسطًا وعداًل 
بعد ما ُمِلئت ظلمًا وجورًا، ففي رواية عن أبي سعيد 

 حَذبي مهنَفًة مَطائ فَتْضعسا يعيا شَلهَل َأهعجِض وي اْألَرف الع نوعرف قال تعاىل: ﴿إِن  
َّذين اسُتْضعُفوا في  َّه َكان من الْمْفسدين وُنِريد َأن نَمن عَلى ال َأبناءهم ويسَتحِيي نساءهم إِن

 (١)﴾ نياِرثالْو مَلهعنَجًة ومَأئ مَلهعنَجِض واْألَر

هَلِي� اْلَوْعُد اإلِْ
ÿِيفْ َدْوَلِة اْلَعْد

م.م. أ∂د موفœ مهدي
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اخلدري عن النيب )صلى اهلل عليه وآله( قال: إبشروا 
الزمان  آخر  يف  يأتي  فإنه  السالم(،  باملهدي)عليه 
على شدة، وزالزل يسع اهلل له األرض عداًل و قسطًا، 
ولكن كيف ميكن لإلمام )عليه السالم( أن يقود 
العامل بأسره؟, وكيف سيليب متطلبات اجملتمعات 
املختلفة؟, وكيف سيتعامل مع تلك األطياف اليت 
لشريعة  وكيف  وتوجهاتها؟,  إنتماءاتها  يف  ختتلف 
مساوية واحدة نزلت على نيب الرمحة أن تطبق على 

عامل خمتلف بقومياته، وعاداته وأفكاره؟.
  إنَّ الدولة اإلهلية ستكون بإدارة مركزية من ِقبل 
اإلمام )عجل اهلل فرجه(، وإنَّ اهلل )عز وجل( سيوفر 
الدولة  هذه  إقامة  إلجناح  واملتطلبات  املستلزمات، 
العظيمة؛ ألنها بأمره، وإنَّ كل الصعوبات ستكون 
سهلة يسرية، وإنَّ ثروات األرض تنكشف وتتفجر 
مجيعها، وكل املسافات ستكون قريبة, وسيكون 

اإلتصال سهاًل بني الناس.
  فاإلمام املنتظر)عجل اهلل فرجه( سيملك األرض 
بعد ظهوره، وستكون لدولته مهابة يف أعني الناس، 
ومواطنيها  واليات،  شكل  على  كلها  واألرض 
هذه  حكام  عن  وأما  رعايا،  مبثابة  يكونون 
والقضاة  القادة  فإن  ادارتها  كيفية  وعن  الدولة، 
واألمانة  والقوة  واإلميان  التقوى  أهل  من  هم  فيها 
املنظومة  وستكون  السالم(,  )عليه  أصحابه  من 
احلقوقية اإلهلية والدستور اإلهلي هما القانون الذي 
املوارد  أما  والواليات،  األمصار  مجيع  يف  سيطبق 
املالية ستكون بالتأكيد هي من نتاج تلك اخلريات 
ومن موارد وإمكانات العامل اإلقتصادية, يف ضوء 
قيادة اإلمام )عليه السالم( الفذة السليمة وإسلوبه 

احلكيم.
  وال بد من اإلشارة أن هذه الدولة ال تكتمل إالَّ 
بعد ظلم يسود األرض، ويستولي عليها كليًا, مع 
إنشغال الناس باللهو، ويسريون حنو األهواء امُلضلة 
أبعادها, ولكن  دون تفكري يف  يتبعونها من  اليت 
بربيع الظهور املقدس لإلمام املهدي)عجل اهلل فرجه 
الشريف( ستبزغ مشس جديدة، وستكتسي األرض 
حبلة خضراء، وسيعم الرخاء، وستطهر نفوس الناس 
من الرذائل، وال يكون ألهل الدنيا نصيب يف هذه 
وحيئذ  وذريته,  األكرب  الشيطان  وسيقتل  الدولة, 
)عليه  اإلمام  بني  وساطة  هنالك  تكون  ال  سوف 
السالم( والناس مثل قادة الدنيا, قال اإلمام الصادق 
)عليه السالم(: »إنَّ قائمنا إذا قام مد اهلل لشيعتنا 
يف أمساعهم وأبصارهم حتى ال يكون بينهم وبني 
القائم بريد, يكلمهم فيسمعون وينظرون إليه وهو 

يف مكانه)4(.
  لذا جند يف القرآن الكريم الكثري من اآليات 
القرآنية الشريفة اليت تدل على ظهور االمام املهدي 
ظهور  قضية  متلكه  ملا  فرجه(  تعاىل  اهلل  )عجل 
االمام املنتظر من األهمية الكبرية يف تقويم أساس 
الدين اإلسالمي، وملا كان هلا ذكر يف الديانات 
هلا  أصبح  االسالمي  الدين  سبقت  اليت  السماوية 
القرآن  بآيات  وجودها  كون  يف  البالغة  األهمية 

الكريم، وهنا اذكر بعض اآليات اليت دلت على 
تبشري الناس بعصر يفنى فيه الظلم واجلور، وُييى 
دولة  املوعودة  الدولة  بها  وُتبنى  اإلهلي،  العدل  به 

العدل دولة الضعيف املسكني، من هذه اآليات:
َبْعِد  ِمْن  ُبوِر  الزَّ يِف  َكَتْبَنا  ﴿َوَلَقْد  تعاىل:  قال   .1
وَن﴾)5( روَي  احِلُ ْكِر َأنَّ اأْلَْرَض َيِرُثَها ِعَباِدَي الصَّ الذِّ
عن اإلمام الباقر)عليه السالم(: هم أصحاب املهدي 
يف آخر الزمان، بدليل ما رواه اخلاص والعام عن 
يبق  مل  )لو  قال:  أنه  وآله(  عليه  اهلل  )صلى  النيب 
من الدنيا إال يوم واحد، لطّول اهلل ذلك اليوم حتى 
يبعث رجاًل صاحلًا من أهل بييت، ميأل األرض عداًل 

وقسطًا، كما قد ملئت ظلمًا وجورًا()6(.
ِباهْلَُدى  َرُسوَلُه  َأْرَسَل  الَِّذي  ﴿ُهَو  تعاىل:  قال   .2
َكِرَه  َوَلْو  ُكلِِّه  يِن  الدِّ َعَلى  ِلُيْظِهَرُه  قِّ  احْلَ َوِديِن 
املُْشِرُكوَن﴾)7( روي عن أبي عبد اهلل )عليه السالم(: 
واهلل ما نزل تأويلها بعد، وال ينزل تأويلها حتى خيرج 
القائم، فإذا خرج القائم مل يبَق كافر باهلل العظيم، 
وال مشرك باإلمام إال كره خروجه حتى لو كان 
هناك كافر، أو مشرك يف بطن صخرة لقالت: يا 

مؤمن يف بطين كافر فاكسرني واقتله)8(.
3. قال تعاىل: ﴿َوَعَد اهلل الَِّذيَن َآَمُنوا ِمْنُكْم َوَعِمُلوا 
اْسَتْخَلَف  َكَما  اأْلَْرِض  يِف  َلَيْسَتْخِلَفنَُّهْم  اِت  احِلَ الصَّ
َننَّ هَلُْم ِديَنُهُم الَِّذي اْرَتَضى  الَِّذيَن ِمْن َقْبِلِهْم َوَلُيَمكِّ
اَل  َيْعُبُدوَنيِن  َأْمًنا  َخْوِفِهْم  َبْعِد  ِمْن  َلنَُّهْم  َوَلُيَبدِّ هَلُْم 

ُيْشِرُكوَن ِبي َشْيًئا﴾)9(.
آل حممد  يف  نزلت  قوله:  عباس  ابن  عن  روي    

)صلى اهلل عليه وآله( )10(.
  وقد يرد سؤال ملاذا مل يذكر اسم اإلمام املهدي 
دولته  قيام  أو  غيبته،  قضية  أو  السالم(،  )عليه 
القرآن  إن  الكريم؟  القرآن  يف  نصًا  املباركة 
مبنتهى  األمور  من  كثريا  يذكر  مل  الكريم 
إىل  األمور  هذه  تفاصيل  أوكل  بل  التفاصيل، 
الرجوع للروايات املعتربة اليت تكون صحيحة السند 
مأخوذة من النيب )صلى اهلل عليه وآله(، وأهل بيته 
املنتجبني،  )عليهم سالم اهلل(، وأصحابه املخلصني 
كما يف الصالة أن اهلل تعاىل مل يذكر يف القرآن 
الركعات  عدد  يذكر  ومل  واجبة،  الصالة  أن 
فيها بل أوكلها إىل الروايات اليت فسرت لنا هذِه 

األحكام، واملسائل الشرعية.
---------------

اهلوامش:
1- سورة القصص,آية )4ـــــ5(.

2- سورة البقرة 30 .
3- سورة النساء 1 .

4- الكايف:241/8.
5- سورة األنبياء: 5.

6- تفسري جممع البيان، الشيخ الطربسي: ٧/ 120.
7-سورة التوبة: 33.

8- كمال الدين ومتام النعمة، الشيخ الصدوق: 16/6٧0.
9- سورة النور: 55.

10-تفسري فرات الكويف: 288 – 289 /3 و6.

كان اهلدف الرئيس من بعثة 
األنبياء هو إمتام الشروط اليت 

يلزم توفرها لرشد وهداية 
النَّاس، وتكاملهم اإلختياري 

والر والواعي والشعوري 
والذي يتم يف ضوء إبالغ 

الوحي اإلهلي للناس.

  إنَّ الدولة اإلهلية ستكون 
بإدارة مركزية من ِقبل 

اإلمام )عجل اهلل فرجه(، 
وإنَّ اهلل )عز وجل( سيوفر 

الستلزمات، والتطلبات 
إلنـجاح إقامة هذه الدولة 

العظيمة؛ ألنها بأمره, وإنَّ 
كل الصعوبات ستكون 

سهلة يسرية.
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غريب  مفردات  يف  األصفهانى  الراغب  وذكر 
القرآن: )خذ العفو(أي ما يسهل قصده وتناوله، 
وقوله  الناس،  عن  العفو  تعاطى  معناه  وقيل 
)ويسئلونك ماذا ينفقون قل العفو( أي ما يسهل 
إنفاقه... وقوهلم يف الدعاء أسألك العفو والعافية 

أي ترك العقوبة والسالمة ...
الناس  بني  واإلصالح  اخلري  دواعي  من  إن 
ومقابلته  إليك  أساء  عّمن  والصفح  العفو  هو 
باإلحسان فهذا دليل على رمحة اإلسالم ورحابته 
وتأكيده على اهلدف األساس يف السري بالناس 
على  اإلصرار  وعدم  والصالح  االستقامة  حنو 
غريها  دون  األخطاء  عند  والوقوف  ما  موقف 
والنصيحة  باملوعظة  يتجاوزها  أن  واملفروض 
فالتشفي  واملعصية،  اخلطأ  تكرار  عدم  على 
واالنتقام من املسيء والعاصي غري جمد كما 
ال جيوز أن تتجاوز العقوبة حّدها إمنا تكون 
وعدوان  ظلم  إىل  حتولت  وإال  الذنب  مبقدار 

لكن العفو هو األوىل واألفضل. 
)عليه  العابدين  زين  اإلمام  عن  روي  فقد 
السالم(: ما من جرعة أفضل من جرعة غيظ 
وإما  حبلم  إما  قلبه  يف  يردها  العبد  يتجرعها 

بصرب.)مشكاة األنوار(.
وقد روي أنه وقف عليه رجل من بين عمومته 
فلما  يكلمه  فلم  وشتمه،  كالما  فامسعه 
قال هذا  ما  قال جللسائه قد مسعتم  انصرف 
تسمعوا  حتى  معي  تبلغوا  أن  احب  وأنا  الرجل 
ردي عليه فمضوا معه وهو يقول: )َواْلَكاِظِمنَي 
ِْسِننَي  اْلَغْيَظ َواْلَعاِفنَي َعِن النَّاِس َواهلّلُ ُيِبُّ احمْلُ
{آل عمران/134}( فخرج الرجل متوثبًا للشر 
على  له  مكافيا  جاءه  إمنا  إنه  يشك  ال  وهو 
بن احلسني  له علي  فقال  منه  ما كان  بعض 
)عليهما السالم( : يا أخي انك قد وقفت علّي 
آنفا وقلت ما قلت، فإن كنت قد قلت ما يّف 
فأنا أستغفر اهلل منه وإن كنت قلت ما ليس يّف 

اإلمام علي بن الحسني )عليه السالم(
رائد العفو...  ونهج التسامح 

πا ورد يف رسالة القوق ل˝مام علÌ بن السني )عليهما السالم( وأما حœ من ساء‘ القضاء علÌ يديه 
بقوÿ أو فعل فإن كان تعمدها كان الع و أو∞ ب” لا فيه له من القمع وحسن األدg مع كثري أمثاله 

.œمن ا£ل
 gورد يف كتا ){١٩٩Jاألعراف} اِهِلنَي جاء يف كتاg اهلل تعا∞)ُخِذ اْلَعْ َو َوْأُمْر ِباْلُعْرِف َوَأْعِرْض َعِن اْ°َ
الشÚ أحيانا، كما قد يأتي  الزيادة يف   Ìقد يأتي ±عن U الع و  أن   ÿالنز األمثل يف ت سري كتاg اهلل 
 Ìني، وتأتي أحيانا ±عنÒني والسيÒعن ال{ط w العذر والص ÿقبو Ìكما يأتي ±عن ،ªالد الوس Ìعن±

استسهاÿ األمور.

عذراء الرماحي 
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فغفر اهلل لك فأقبل عليه الرجل معتذرًا وقال: 
لقد قلت ما ليس فيك وانا أحق به.

والعافني  الغيظ  الكاظمني  على  القرآن  يثين 
فكظم  احملسنون  بأنهم  ويصفهم  الناس  عن 
الغيظ والعفو عن املسيء هو قمة اإلحسان وهو 
تعبري عن أعلى درجات التسامي عند من يعفو 
أفضل  الطريقة  هذه  فإن  حقه...  عن  ويتنازل 
وترسخ  االجتماعية  املشاكل  حلل  الوسائل 
من  النفوس  وتطهري  واالحرتام  احملبة  روابط 

احلقد والكراهية والتوتر..
دور  السالم(  )عليه  العابدين  زين  كان لإلمام 
مثالي يف العفو عّمن ظلمه وأساء إليه أدركه 
الناس يف حياته فليس بغريب على من اجتباهم 
اهلل وخصهم بالكرامة والعصمة وجعلهم فوق 
ومجيع  وأخالقهم  مواهبهم  يف  الناس  مستوى 
حصر  وقد  األسلوب  بهذا  يبادر  أن  صفاتهم 
اإلمام )عليه السالم( من خالل حديثه اإلساءة 

يف شطرين مهمني:
أواًل: أن ال يتعمد اإلساءة كأن يتسرع يف نقل 
بقول  يدثك  أو  عليك  ضرره  يقدر  مل  خرب 
جاف بسبب حالته النفسية ملوت عزيز أو بسبب 
الضرر املادي خلطأ غري مقصود أو أي إساءة 
أخرى يف القول والفعل.. فالسلوك الطبيعي أن 
ال تظلمه وال حتمله مسؤولية العمل وأن ال تتهمه 
بهدف  بردة فعل ضده  تتصرف  يف خطيئة وال 
العامد  موقع  يف  كأنه  منه  احلق  اسرتاداد 
قد كافأته  منه كنت  االنتصار  تعمدت  فإذا 
خبطئك معه فيكسب أجرا عند اهلل تعاىل ألنك 

وضعته يف موقع املظلوم بظلمك إياه.

ثانيًا: أن يتعمد اإلساءة إليك بأن يتكلم إليك 
بالكالم النابي أن يتهمك ظلما وبهتانا بأمر مل 
ترتكبه ثم يشيعه بني الناس أو يسبب لك تلف 
مالك أو يشهد عليك شهادة زور باطلة فتخسر 
والصرب  التحمل  استطعت  فإذا  بسببه...  حقك 
واحتساب األجر عند اهلل تعاىل كان العفو أوىل 
بك وللعفو أثر يف ترك اإلساءة ومن كرره فهو 
حمرج للمسيء ومنفس لالحتقان ويقطع الطريق 

على إساءته ويدث أثرا واعظا يف نفسه.
أنه  وآله(  عليه  اهلل  )صلى  اهلل  رسول  عن  روي 
قال: إال أدلكم على خري أخالق الدنيا واآلخرة؟ 
تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عمن 

ظلمك )الكايف/ج(.
املسيء  عن  والصفح  العفو  من  اهلدف  أن  مبا 
غرضه حتقيق رضوان اهلل تعاىل وكسب ثوابه 
األعمال  من  أساء  ملن  الذنب  وغفران  فالصرب 
املهمة اليت حتقق اجرًا عند اهلل تعاىل فهي من 
زين  اإلمام  عليه  استند  ما  وهذا  األمور  عزم 
العابدين )عليه السالم( وهي من نوادر صفاته 

وقد برزت على املأل بشكل ملفت لألنظار.
ففي السنة اليت تقلد بها الوليد منصب اخلالفة 
اخلليفة  أخذ  مروان  بن  امللك  عبد  وفاة  بعد 
اجلديد بتعديل اجلهاز اإلداري للخالفة واهلدف 
منه كسب رضا املسلمني وخاصة أهل املدينة 
حيث كبار الصحابة والتابعني هناك عالوة على 
التخفيف من حقدهم وسخطهم على بين أمية 
فأبدل الوليد هشام بن امساعيل بعمر بن عبد 
العزيز الذي كان يعرف بالسرية احلسنة وأمر 
دار  أمام  للناس  يوقف هشاما  أن  الوليد عمرا 
مروان وان ينتقم كل شخص لنفسه من هشام 
هلم  وظلمه  املعاملة  سوء  من  يصدر  كان  ملا 
فكان يقول: ما أخاف إال من علي بن احلسني 

ألنه كان يعامل العلويني معاملة سيئة .
بن  علي  بن  اهلل  عبد  روى  احلادثة  هذه  ويف 
امللك  عبد  بن  الوليد  عزل  ملا  فقال:  احلسني 
وأوقفه  املدينه  واليته  عن  امساعيل  بن  هشام 
الوليد إىل الناس ليقضوا منه وكان يسيء اىل 
أبي مجعنا أبي علي بن احلسني )عليه السالم( 
وقال: إن هذا الرجل قد عزل وقد أوقفه الوليد 
للناس فال يتعرض له أحد منكم بسوء فقلت 
يا أبِت ومل واهلل إن اثره عندنا لسيء وما كنا 
نكله  بين  يا  قال:  اليوم،  هذا  مثل  إال  نطلب 
اىل اهلل فواهلل ما تعرض له أحد من آل احلسني 
رواية أخرى  أمره وجاء يف  حبرف حتى تصرم 
أن اإلمام زين العابدين )عليه السالم( أنفذ اليه 
به  تؤخذ  مال  أعجزك من  ما  إىل  انظر  وقال: 
يطيعنا  ومن  منا  نفسا  ما يسعك فطب  فعندنا 

فنادى هشام: اهلل اعلم حيث جيعل رسالته
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إعداد:
احمد الكعبي

السرية واملسرية للشاعر الشيخ كاظم 
املنظور الكربالئي )رحمه اهلل(

من شهداء املنرب الحسيني 
الشهيد السيد أبو الحارث الياسري



السيد نصرات قشاقش للوالية:
يف  تعبا�  ™د  ل  ا£طيب  أن  وهو  وπيز  مهم  شيء  لديه  العراقي  ا°مهور 
بالقضية  العراقي كان ولÜاÿ سباقا� لالرتباط  الشعب  ال كرة ألن   ÿإيصا
من  رصيد  لُه  وصار  السالم(  )عليه  السني  ل˝مام  العزاء  وإقامة  السينية 

العلومات والثقافة ال كرية والعلمية.

 gعند أعتا gيتميز ضي نا يف هذا العدد من §لة الولية ال∆راء بعدة ص ات فهو خطيب مجاهريي ™مع القلو
أهل البيت )عليهم السالم( وشاعر ينظم باللهجتني )ال صيw والدارHs الشعي( ومنشد بارƒ ´لœ بالستمع إ∞ 

كربالء بصوته األخاÇ وأسلوبه الن رد.
جعل القضية السينية ن1اسا� لُه يف عرض القيقة ونشرها فصارت لُه حظوة كبرية بني ا°ماهري، هو Çا‘ 

ا£طيب السي: اللبناني السيد نصرات قشاقé فكان هذا اللقاء..

أجرى اللقاءU أ∂د الكعي
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الثقافة  هذه  أن  كما  املتلقي،  يف  اإلجيابي 
حماضرة  كل  مع  متجددًا  اخلطيب  جتعل 
يلقيها فال يكون كأنه يكرر نفسه يف كل 
حماضرة من حماضراته، كما ينفعه تنقله بني 
احملاضرة والشعر والقضية والرواية واحلكمة 

وغريها.
األئمة  وأحاديث  تعاىل  اهلل  إىل كتاب  مضافًا 
شاهدتُه  ما  أما  السالم(  )عليهم  املعصومني 
شخصيًا من اختالفات بني الشعوب فقد ألقيت 
الشعب  فوجــــــــــــــدت  بلدان  بعدة  حماضرات 
اطلع  وقد  عامة  ثقافة  ميتلك  شعبًا  البحريين 
وحفظ السيــــــــــــــــر والتاريخ، ولكن اجلمهور 
العراقي لديه شيء مهم ومميز وهو أن اخلطيب 
الشعب  ألن  الفكرة  إيصال  يف  تعبًا  جيد  ال 
العراقي كان والزال سباقًا لالرتباط بالقضية 
احلسينية وإقامة العزاء لإلمام احلسني )عليه 
السالم( وصار لُه رصيد من املعلومات والثقافة 

الفكرية والعلمية.

- ما آليات إيصال املعلومات للجمهور مبختلف 
طبقاتهم ومستوياتهم الثقافية والفكرية؟

بدًء على اخلطيب أن يلجأ إىل التمهيد املناسب 
الفضول  عنده  يثري  أو  فيه  املتابع  يشد  الذي 
والتساؤل وغريها من األساليب اليت تؤدي إىل 
تشويق املتلقي وخلق حالة من الرتقب عنده إىل 
ما سيأتي وهذه الطريقة فيهما مفاتيح إيصال 
املعلومة املختارة ولرمبا تأخذ املقدمة أو التمهيد 
من اخلطيب جهدًا كي يوصل اخلطاب فيما 
بعد، كما جيب على اخلطيب أن يهتم حبفظ 
خطب اهل البيت )عليهم السالم( فلها التأثري 

الكبري على خطابه وشخصيته.
مساحة  مع  املثمر  اللقاء  هذا  نهاية  يف 

نقدم  قشاقش  نصرات  السيد 
إتاحة  وتقديرنا على  شكرنا 

به  للقاء  الفرصة  هذه 
واحلوار معه.

- كيف ترون تأثري الفضائيات على اجملالس 
احلسينية وهل هلا تأثري يف ما يشاهد من قلة 

احلضور فيها؟
بل  القراءة  متنع  مل  الفضائيات  أنّْ  أرى  أنا 
املفتوح،  العاملي  للحوار  جمااًل  فتحت  أنها 
صوته  إيصال  أراد  من  لكل  ضرورية  وهي 
من شأن  نقلل  أن  وليس صحيحًا  العامل،  إىل 
الفضائيات أو جنعلها سببًا يف تقليل احلضور 
إىل اجملالس احلسينية بعيدًا عن أسباب أخرى، 
وأرى أْن نولي الفضائيات اهتمامًا أوسع وأمشل 
إذا ما أردنا لصوتنا أن يسمع وحلقنا أن يعرف 
ولكن املالحظ يف الوقت الراهن أن هناك من 
البيت  أهل  أتباع  إعالم  يف  قصور  وجود  يرى 
)عليهم السالم( ولكن احلقيقية هي أن كل 
شيء لُه وجهان يف االستعمال السليب واإلجيابي 
واإلعالم الشيعي اآلن يف طور التطور واالنتشار 
بتظافر اجلهود.  الناصعة احلقيقة  وله صورته 
إن شاء اهلل تعاىل سيتمكن اإلعالم من إيصال 
الفكر اإلسالمي الصحيح الذي ميثلُه مذهب 

أهل البيت )عليهم السالم(.

- يالحظ أن مساحة السيد قشاقش لديه وفرة 
املعلومات، فمن أهم األساتذة الذين انتهلت من 

علومهم؟
حسن ظنكم بالعبد الفقري لربه، إن كل ما 
عندي هو من مدرسة تتمثل حبب النيب والعرتة 
أتعامل  كنت  وقد  السالم(  )عليهم  الطاهرة 
بصدق مع القضية احلسينية ومل أتعاط معها 
من أجل غرض معني دنيوي أو مادي، ومل أجلأ 

إىل تسييسها يومًا أو املتاجرة بها.
وأمتنى من خالل جملة الوالية الغراء أن يصل 
اخلطباء  وإلخوتي  الناس  لكل  هذا  ندائي 
والثورة  احلسيين  اخلط  جيعلوا  بأن  خاصة 
أن  املؤكد  ومن  وغايتهم،  همهم  احلسينية 
حتسن  ينتظر  فإنه  القضية  هدفه  كان  من 
القضية  ومن كانت  لتحقيق هدفه،  الظروف 
همه فإنه يصنع الظروف لتصل قضيتُه للعامل.

- اجلماهري اليت يتعامل اخلطيب معها ختتلف 
يف الذوق واملعرفة فكيف ميكنُه التعايش مع 

هذه االختالفات؟
نعم إن اجلمهور خيتلف من بلٍد إىل بلد، ومن 
مكان آلخر، وهذا األمر حتم على اخلطيب أن 
يتعامل مع كل مجهور حسب طبيعته ومن هنا 
وجب أن يكون اخلطيب حاصاًل على الثقافة 
التأثري  من  يتمكن  لكي  واملتنوعة  الواسعة 

هــو  عنــدي  مــا  كل  إن 
مــن مدرســة تتمثــل حبــب 
الطاهــرة  والعــرة  النــي 
)عليهم السالم( وقد كنت 
اتعامل بصــدق مع القضية 
الســينية ومل أتعاط معها 
من اجل غرض معني دنيوي 

أو مــادي..
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يف  ولد  الشمري،  عون  عبد  بن  حسون  بن  كاظم  هو 
يف حملة  1309هـ  املوافق  ميالدي،   1891 عام  كربالء 
باب النجف )خلف تكية العباسية حاليا(، وعاش يف ظل 
والده الذي تويف وفارقه وعمره ٧ سنوات، فتبنى تربيته 

ورعايته أخوه األكرب وخالُه.
احلسينية،  اجملالس  على  يرتدد  أخذ  شبابه  ريعان  يف 
الشعر،  يفظ  وكان  وصفر،  حمرم  شهر  يف  السيما 
وبانت عليه ملكة احلفظ رغم أنه يقرأ و يكتب بصورة 
تعلم  بل  مدارس  هناك  تكن  طفولته مل  الن يف  بطيئه 
عند احلفاظ )امُلال( تعلم القراءة والكتابة و حفظ السور 

القصار ومجع والطرح 
يف ريعان شبابه بانت عليه ملكة احلفظ  بدءًًا جبزء عَم 
وكان يضر يف شهر رمضان جمالس تفسري القرآن يف 
السيد حسن  املفسر  للعالمة  الشريف  الصحن احلسيين 
االسرتابادي، وأكمل حفظ القرآن وهو يف سن اخلامسة 
الكتابة، وكان يستعني مبن  يتقن  أن  والعشرين، دون 
حوله للكتابة الن كان يكتب ببطئ و مجل بسيطة . 
وقد أكسبته قراءة القرآن يف سنه املبكر موهبة فريدة 

يف نظم الشعر بصورة ميزته عن أقرانه، 
حيث كان الشعر يف ذلك الوقت يدور على واقعة الطف 
ومأساتها، إال أن املنظور أستطاع أن يأتي بنمط شعري 

جديد ثوري نابع من صميم العقيدة اإلسالمية، وأستطاع 
األرواح  ومنها عامل  مفردات جديدة يف شعره  ُيدخل  أن 

والقرب والربزخ واحلساب والشفاعة.
اول من قرأ قصائده يف الثالثينات و األربعينات من القرن 
الكربالئي  فروخي  حسني  الشيخ  الرادود  هو  املاضي 
الرادود  فاضل  الشيخ  و  النجفي  الرضا  عبد  والرادود 
الكلكاوي  جاسم  واألديب  الرادود  عصري«و  »ابو 
محزة  والرادود  الكربالئي  الطويل  محزه  والرادود 
الرتيري الكربالئي  الرادود حسني  و  السالمي  السماچ 
والرادود مهدي االموي والرادود حممد محزة القندرجي 
مهدي  األمري  عبد  والرادود  اهلل«  »رمحهم  الكربالئي 
يف  اهلل  أطال  الكربالئي(  )اموري  الكربالئي  االموي 
والسيد  الكربالئي  جليل  احلاليني  من  وكذلك  عمره 
والرادود  الكربالئي  باسم  واحلاج  الكربالئي  حسن 
علي يوسف الكربالئي والرادود حسني الزغري و غريهم 
واحلصة الكربى الذي قرأ من قصائده هو رفيق دربه و 
جزءه الثاني هو الرادود احلاج محزة الزغري »رمحه اهلل«. 
وقد عاصر املنظور قسم كبري من الشعراء الكبار أمثال 
الشاعر واملبدع املرحوم عبود غفلة وهادي القصاب وعبد 
األمري الفتالوي، وكاظم البنا واحلاج كاظم السالمي 
آخرون،  الرتمجان وغريهم  األمري  الرادود عبد  والشاعر 

السرية واملسرية
 للشاعر الشيخ كاظم املنظور الكربالئي )رحمه اهلل(
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وتتلمذ على يديه شعراٌء كبار كالشاعر والرادود مهدي 
األموي والشاعر سعيد اهلر والشاعر سليم البياتي وغريهم.
وملا أصاب املرض شاعر كربالء املنظور  والزم الفراش، 
املواكب  وأصحاب  واحلسينيني  كربالء  وجهاء  دعا 
احلسينية لزيارته يف بيته، حيث كانت اآلالم ترتسم على 
قسمات وجهه من شدة املرض، دون أن يشكو، ومت نقله 
أكثر من مرة إىل املستشفى احلسيين القديم إال إن املرة 
األخرية، أشتد فيه املرض، وأصابه مرض بالكبد، وبدأ 
ناهز  باالجنازات احلسينية  بعد عمر حافل  يودع احلياة 

الثمانني عامًا.
وبعد إعالن وفاته من منارتي الصحنني الشريفني – يف 
حينها- ومساجد املدينة بتاريخ 26 مجادى اآلخر 1394 
فكر   ،19٧4 متوز  من  عشر  السابع  واملوافق  للهجرة 
يف  )حاليًا  القدمية  كربالء  مبقربة  دفنه  يف  اجلميع 
يف  الشريازي  السيد  مقربة  الشريف  احلسيين  الصحن 

معهد اخلطابة احلسينية(.
وبدأ تشيع اجلنازة من داره الواقعة خلف بناية حمافظة 
كربالء متوجهًا إىل مغتسل املخيم القديم، وبعد الغسل 
كربالء  مجاهري  حبضور  النعش  مُحل  والتكفني، 
وتقدم  األصابع،  رؤوس  على  النعش  ومُحل  احملتشدة، 
واألسى  احلزن  عن  تعرب  والفتات  عزاء  موكب  النعش 
أيام،  أربعة  ملدة  الفاحتة يف كربالء  واستمرت جمالس 
املعزون من احملافظات إىل كربالء، من شعراء  وتوافد 

ورواديد، مشاركني بقصائدهم ومشاعرهم على الفقيد 
الراحل.

له من الدوايني: املنظورات احلسينية يف واقع 12 جزء / 
وهذه هي الطبعة القدمية و قد نفدت من املكتباتَ ومتت 
املنظور  الشيخ كاظم  الشاعر  زمن  طباعة 11 جزء يف 
الكربالئي من قبل الرادود جاسم الكلكاوي »رمحه 
اهلل« اخ الشاعر والرادود عزيز الكلكاوي، وبعد وفاته 
مت طباعة اجلزء الثاني عشر، حيث أن كل جزء ألحد 

األئمة »عليهم السالم«.
واملنظورات احلسينية بواقع جزئني، واملنظورات احلسينية 
بواقع أربعة أجزاء، وأيضًا عن قريب سوف تصدر طبعة 
تضم  الكربالئي  منظور  كاظم  الشيخ  لديوان  جديدة 
غري  قصائد  طبع  إىل  باالضافة  تقريبًا  قصائده  كل 
مطبوعة سابقًا بالدواويني السابقة حبوالي ٧00 قصيدة 
ابنه  كالم  حسب  الرواديد،  قبل  من  تقرأ  مل  كذلك 
اهلل يف  »أطال  الكربالئي  املنظور  علي كاظم  االستاذ 

عمره«.
اشهر قصائده اخلالدة اليت قرأها الرادود املرحوم محزة 
كلي  ومصابه،  يسني  الرواديد:آه  من  وغريه  الصغري 
يامليمون، ميه ذكريين، يا حمله الوداع ابهل املسيه ، جابر 
جيابر ما دريت بكربله شصار، يالنايم اعله العلكمي 

من نومتك كوم  و غريها .
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أستمع إىل الصوت الذي يجعل مني 
دمعةً ساكبة على كربالء...

الشاعر الحسيني

كاظم موسى البلداوي للوالية : 

املعطيات الشعرية 
التي يطرحها الشاعر 
يف مرثياته وأشعاره 
تكون مرآة شخصيته 

الشعرية واألدبية أمام 
الجمهور الحسيني، 

لذلك يكون مؤثراً أو 
غري مؤثر يف طريقة 

وأسلوبه االدبي 
وااللتزام بخط املرجعية 
العليا يف النجف هو من 
العوامل املؤثرة يف طرح 

الشاعر أمام الجماهري.
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يف هذا العدد كان لنا حوار مع أحد رجاالت 
الشعر احلسيين األستاذ كاظم موسى من 
أهالي بلد الصمود.. نرحب به جل الرتحيب 

على صفحات جملة الوالية الغراء
-البطاقة الشخصية واالجتماعية ؟

موسى  بن  كاظم  احلسيين  الشاعر  إني 
 ،195٧ سنة  بلد  مدينة  يف  ولدت  البلداوي 

متزوج ولدي من االوالد مخسة. 
باالرتباط  الشعرية كيف كانت  -البداية 

وااللتزام مع خدمة املنرب احلسيين؟
ومتأثرًا  الفطرة  على  رادودًا  كنت  البداية 
املنرب  رواديد  إىل  االستماع  خالل  من 
احلسيين أمثال املرحوم محزة الزغري وعبد 
الرضا النجفي، واملرحوم وطن وغريهم، بعد 
ذلك وجدت يف نفسي رغبة يف نظم الشعر 
الشعيب وأستطيع أن أكمل البيت والبيتني 
البداية  .. وبدأت  من القصائد اليت أقرأها 
بعد  2003من  سنة  القصائد  لنظم  الفعلية 

سقوط النظام البعثي اجملرم يف العراق.
يف  سبقه  بشاعر  يتأثر  أن  شاعر  -لكل 

خدمة املنرب احلسيين ؟
املعروف  بالشاعر  تأثرت  بداية  بالتأكيد   
املرحوم الشيخ كاظم منظور الكربالئي، 
والسيد  النجفي،  القصاب  هادي  والشيخ 
عبد احلسني الشرع ومن املعاصرين األديب 

احلاج جابر الكاظمي )دام توفيقه(.
األشعار  هلا  تنظم  اإلسالمية  -املناسبات 
والقصائد هل نعرف أنك تتأثر باللحن الذي 

يقدمه املنشد أم املناسبة؟
بعض  ويف  اخلاصة  أجواؤها  مناسبة  لكل 
األحيان يأتيين اللحن من املنشد أو )الرادود( 

فأنظم له ما متلي املناسبة واحلدث.
-ملن تقرأ شعرًا وملن تسمع أداًء؟

الشعراء  لدواوين  الكثرية  املطالعة  أحب 
ينظمون  الذين  وخاصة  املاضني  ومنهم 
األبوذية من شعراء العراق ويف هذا الصدد 
باألبوذية الزال خمطوطًا  ديوان خاص  لدّي 
لطباعته  يوفقين  أن  تعاىل  اهلل  من  راجيًا 
ونشره بني حميب أهل البيت )عليهم السالم( 
الصوت  إىل  أستمع  فإني  االستماع  وأما 

الذي جيعل مين دمعًة ساكبة على مصاب 
كربالء وماجرى على موالي اإلمام احلسني 
)عليه السالم( إن كان من الرواديد املاضني 

أو املعاصرين )دام توفيهم(
-احلرب ضد داعش اإلرهابي اهلبت محاس 
واألناشيد  األشعار  أروع  لينظموا  الشعراء 
لدعم احلشد الشعيب ضد أعداء العراق أين 

أنتم من ذلك ؟
املرجع  فتوى  بعد  كبري  وفخر  شرف  نعم 
السيستاني)دام  علي  السيد  مساحة  األعلى 
هلذه  واملعنوي  املادي  الدعم  قدمنا  عزه( 
وقد  األوغاد  هؤالء  ضد  الكبرية  احلرب 
تبث  اليت  واألشعار  القصائد  أروع  نظمت 
ونشرت  املوقرة  بلد(  )إذاعة صوت  أثري  من 
الرواديد املوجودون  يف جملة أخرى وقرأها 
يف ساحات القتال ال سيما وحنن يف حدود 
التاريخ  لنا  وسجل  النواصب  ضد  احلرب 
واملذهب  العراق  خلدمة  مشهورة  مواقف 

واملرجعية العليا.
احلسيين  اجلمهور  نفوس  يف  أثرت  -هل 
واجللسات  األمسيات  يف  الشعري  بطرحك 
يف  السالم(  )عليه  احلسني  اإلمام  هيئة  يف 

بلد وغريها؟ 
قرأت وشاركت يف عدة حمافل ومهرجانات 
وأمسيات شعرية منها يف العتبة العسكرية 
الدجيل  سبع  حممد  السيد  ومزار  املقدسة 
إلقاء  عن  فضاًل  املقدسة  كربالء  ويف 
املشرفة  بلد  العزيزة  مدينيت  يف  القصائد 
واللقاءات املستمرة يف هيئة اإلمام احلسني 
)عليه السالم( هلا األثر الواضح يف النفوس 

واجلمهور مبا نطرح من أفكار وقوايف.
-الظروف اآلن مناسبة لكم بطباعة ديوان 
لرتفد  واإلخوانية  املنربية  األشعار  يضم 

املكتبة األدبية بنتاجاتكم الشعرية؟
املخطوطة  القصائد  من  اهلائل  الكم  لدّي 
يف أفراح وأتراح آل حممد )عليهم السالم( 
من  أرجو  الزال خمطوطا  أخرى  ومناسبات 
يف  ألكون  بالتوفيق  لي  الدعاء  املؤمنني 
ولي  واهلل  الديوان  هذا  بطباعة  خدمتهم 

التوفيق.



احلارث  أبو  السيد  هو 
الياسري  حسن  السيد 
املنرب  شخصيات  من 
اخلطابة  رموز  احلسيين 
العراق وخاصة  احلسينية يف 
عام  ولد  بغداد  العاصمة  يف 
1962م يف العاصمة وأخذ تعاليمُه 
من  تنحدر  اليت  أسرته  االولية يف 
حمافظة ميسان يف جنوب العراق، 
الدراسة  إىل  أجته  الثالثة،  املراحل  يف  تواجد  حيث 
احلوزوية وأخذ شطرًا وافرًا منها وكان مولع حبب 
اخلطابة احلسينية اليت أجته اليها وأبدع فيها، وكان 
مركز نشاطه الديين يف حسينية )عبد اهلادي اجلليب( 
يف احلرية يعطي فيها الدروس احلوزوية واحملاضرات 

الدينية وميارس نشاطه االجتماعي.
حمطات  عدة  يف  بالتجوال  احلارث  أبو  السيد  أخذ 
احملاضرات  يلقي  وخارجها  بغداد  يف  ومناطق 
وهي حسينية  الوائلي  وحسينية  جامع  الرمضانية يف 

معروفة بالنشاط احلسيين.
الناس  يعيشُه  الذي  الواقع  من  باحملاضرات  متيز 
وعرض مشاكلهم وقضاياهم بأسلوب هادف ومشوق 
أستماع  أثناء  ومتفائل  متفاعل  اجلمهور  من  جيعل 

حماضراته القيمة.
التسعينات  منتصف  يف  برز  احلارث  أبو  السيد 
القاء  من  الياسري  السيد  منع  املاضي  القرن  من 
اجملرم  الصدامي  البعث  حزب  قبل  من  احملاضرات 
أبو احلارث  السيد  العفلقي.. مما جعل  األمن  وجهاز 
يتجه إىل حمافظات الوسط واجلنوب ليمارس نشاطه 
يتابع  الذي  اخلطابي.. مما عزز مكانته يف اجملتمع 
جمالسه يف كل مناسبة ويذكر ان السيد الياسري 
ختام جملس  الثانية يف  األمني  منطقة  لُه جملس يف 

شوير  )حممد  املرحوم  املؤمنني  الحد  أقيم  فاحتة 
الشمري( وقرأ السيد أبو احلارث وأستعرض العديد 
من القضايا االجتماعية اليت مير بها الشعب العراقي 
املتواجدين  البعثيني  أحد  مع  اصطدام  إىل  أدى  مما 
يف اجمللس وهو بدرجة )عضو فرقة( بتقديم شكوى 
على السيد أبو احلارث وكانت فرصة مناسبة للنظام 
لالنتقام من السيد أبو احلارث وحكم عليه بالسجن 
املؤبد ملدة عام بتهمة التهجم على حزب البعث وقضى 
نصف املدة وخرج يف العفو الذي سبق سقوط النظام 

الصدامي بقليل.
من  العديد  إىل  تعرض  احلارث  أبو  الشهيد  السيد 
احلزب  وكان  البائد  النظام  أجهزة  من  املضايقات 
وزارة  من  مباشر  بأشراف  جمالسه  يتتبع  البعثي 
طائفية  خطابات  صاحب  ويعتربه  آنذاك  االوقاف 
معادية للدولة مما أدى إىل أصدار كتاب رمسي من 
وزارة االوقاف حبكم على السيد أبو احلارث من عدم 
ممارسة اخلطابة وأقامة الصالة يف اجلامع وأن يرتك 
املنطقة مما أدى إىل انتقال سكناه يف بغداد اجلديدة 

يف ظروف صعبة .
بعد زوال حكم البعثي الصدامي يف عام 2003م تصدى 
السيد أبو احلارث إىل الفكر الوهابي املنحرف من 
)عليه  احلسني  اإلمام  اجلمعة وجمالس  خالل خطب 

السالم(.
دعي إىل دياىل والناصرية والديوانية والكوفة والنجف 

وعرف عن جمالسه احلضور املتحشد واملتأثر به.
قامت جمموعة من التكفريين واالرهابيني بالتصدي 
بعد عودته من أحد اجملالس  أبو احلارث  السيد  إىل 
على  بتاريخ200٧/11/15م،  الزعفرانية  منطقة  يف 
الطريق السريع بني معسكر الرشيد وبغداد اجلديدة 
ليلتحق  جسده  من  اخرجوها  رصاصة  ب)40(  أغتيل 

بالشهداء والصاحلني وحسن أولئك رفيقا.

من شهداء املنرب الحسيني

الشهيد السيد أبو الحارث الياسري 
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مسائل شرعية تخص أحكام الصوم

إشكاالت وردود حول النبي إبراهيم )عليه السالم(

الداللة الصوتيــة يف ســورة الحاقة



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

إعدادU  شعبة التبلي»

يوم قضاء من شهر رمضان؟
اجلواب: فيه إشكال إاّل فيما كان املنذور صوم 
غري معني أو معني ميكن إتيان القضاء قبله وقد 

أتي به فعاًل.

الســؤال: هــل جتب علّي الكفارة عــن إفطار أيام 
من شهر رمضان؟ وكم مقدارها؟

الســؤال: إذا كان علــى الرجــل صــوم قضــاء فهل 
جيوز له ان يصوم نيابة عن مّيت تربعًا؟

اجلــواب: ال يبعــد جواز الترّبع عن امليت بقضاء ما 
عليــه مــن الصيام الواجــب من قضاء أو كفارة أو 

حنوها مّمن عليه قضاء شهر رمضان.

السؤال: هل جيوز أن أنذر الصوم يف السفر وعلّي 
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اجلــواب: إذا كنــت عاملــًا بوجــوب الصــوم جتب 
الكفارة، واحلكم كذلك أيضًا ـ على االحوط 
ـ إذا كنــت جاهــاًل مقصــرًا مــرتددًا يف ذلــك، 
ويكفيك يف الكفارة ان تطعم ســتني مسكينًا 
عــن كل يــوم، لــكل مســكني )٧50( غرامــًا 

حنطة أو دقيقها.

السؤال: هل ميكن أن أدفع مااًل لشخٍص يصوم 
قضاًء بداًل عيّن؟

اجلواب: ال ميكن اســتنابة غــريك للقضاء عنك 
ما دمَت حيًا.

ر قضاء صيام شهر رمضان إىل  السؤال: رجل أخَّ
رمضان أخر، فما حكمه؟

اجلــواب: وجــب عليــه القضــاء، ودفــع كفــارة 
التأخري.

السؤال: كم هي كفارة تأخري القضاء؟
اجلــواب: كفــارة تأخــري القضــاء عــن كل يــوم 
إطعــام مســكني واحــد ُيدفع لــه ٧50 غرامًا من 

طحني أو خبز أو أرز أو متر أو حنوها.

السؤال: هل باإلمكان أن أقضي الصوم الواجب 
واملستحب يف نفس الوقت؟

اجلــواب: ال جيــوز ذلك بل البد من قضاء الصوم 
الواجب فقط.

الســؤال: لو أردت أن أصوم ثالثة أيام عند النيب 
)ص( لقضــاء احلاجــة ويف ذميت قضاء من شــهر 

رمضان، فهل يصح ذلك؟
اجلواب: فيه إشكال.

الســؤال: إذا اختــار املكلف مــن الكفارات عن 
إفطار شهر رمضان عمدًا اطعام ستني مسكينا 

هل بعد اإلطعام جيب صوم اليوم أيضًا؟
اجلواب: نعم.

غــري  أنــه  يعتقــد  الشــخص  إذا كان  الســؤال: 

قــادر علــى الصيــام فلــم يصــم وبعــد عدة ســنني 
حــاول الصيــام فتمكن منه، فهــل جيب القضاء 

والكفارة عما فاته أم القضاء فقط؟
اجلواب: جيب القضاء فقط.

السؤال: هل جيوز يف صيام القضاء اإلفطار بعد 
الزوال؟

عليــه  وجبــت  أفطــر  وإذا  جيــوز،  ال  اجلــواب: 
الكفارة.

الســؤال: ما هو الواجب الشــرعي على الشــخص 
الذي مل يصم لعدة ســنوات ثم انتبه إىل ذلك يف 
حالة علمه بوجوب الصوم ويف حالة جهله بوجوب 

الصوم؟
اجلــواب: إذا كان إفطــاره عــن جهــل باحلكــم 
غــري مــردد فيجــب القضاء فقــط وأما مــن تعّمد 
األكل والشــرب وغريهــا مــع علمــه باملفطريــة 
فتجــب الكفارة ايضًا، وكــذا إذا كان جاهاًل 

مقّصرًا مرّددًا على األحوط وجوبًا.

الســؤال: هل لّي أن أصوم الصوم املســتحب مثل 
أيام شــهر رجب والنصف من شــعبان أو جيب أن 

أقضي أواًل؟
اجلــواب: ال جيــوز التربع بالصــوم ملن عليه قضاء 

شهر رمضان.

الســؤال: هــل يق ملن يرجــع إىل بلده قبل الزوال 
أن ينوي صوم ذلك اليوم قضاًء؟

اجلواب: نعم إذا كان ممكنًا طبعًا.

الســؤال: هل جيوز لشــخص مطلوب قضاء صوم 
ان يصــوم اســتئجارًا لشــخص آخــر وإذا كان 

جائزًا هل فيه كراهة؟
اجلواب: جيوز وليس فيه كراهة.

alwelayh.com
41



وهي  السماء  نشهد  ونكاد  واحدة،  دكة  فتدك  الكون  اىل 
مشققة واهية والكواكب، وهي متناثرة منكدرة كل ذلك من 
خالل النصوص القرآنية احلية املشخصة بكامل قوتها كأنها 
واملعذبني كأنه حاضر  الناجني  يعرض مشهد  وبعدئٍذ  حاضرة، 

تراه العيون.
الداللة يف  منها  تتشكل  اليت  الصوتية  املظاهر  إجياز  وميكن 

سورة احلاقة باآلتي:
يف  مغرقة  صوتية  مقاطع  هناك  واستطالته:  الصوت  مد   -1
الطول واملد والتشديد، وبالرغم من ندرة صيغة هذه املركبات 
أفخمها  يستعمل  الكريم  القرآن  فإن  العربية  اللغة  الصوتية يف 
لفظًا وأعظمها وقعًا فتستوحي من داللتها الصوتية مدى شّدتها؛ 
لتستنتج من ذلك أهميتها وأحقيتها بالتلبث والرصد والتفكري، 
من تلك األلفاظ : احلاّقة، ومثلها يف سور أخرى الطامة والصاخة، 
وهي كلمات تستدعي نسبة عالية من الضغط الصوتي، واألداء 
إرادتها يف جلجلة  يتوافق نسبيًا مع  رنتها، مما  اجلهوري لسماع 
جمموعة  ضمن  يوضع  مما  ذلك  كل  اإليقاع،  وشدة  الصوت، 
العالقات القائمة بني اللفظ وداللته يف مثل هذه العائلة الصوتية 
الواحدة فإذا أضفنا إىل ذلك معناها احملدد يف كتاب اهلل تعاىل، 
الشدة  تنتهي مبصابة  علمية  خرجنا حبصيلة  القيامة،  يوم  وهو 
الصوتية للشدة الداللية بني الصوت واملعنى احلقيقي فقوله تعاىل 
: ) احلاقة * ما احلاقة * ومآ أدراك ما احلاقة(. إشارة إىل يوم 
القيامة. قال الطربسي ) ت : 548 هـ ( ))احلاقة اسم من أمساء 
القيامة يف قول مجيع املفسرين، ومسيت بذلك؛ ألنها ذات احلواق 
أحكام  ألن مجيع  الصدق؛  الواجبة  الصادقة  وهي  األمور،  من 
القيامة  مسيت  وقيل  الوجود.  صادقة  الوقوع،  واجبة  القيامة 
مثل:  فحققته،  حاققته  قوهلم:  من  الكفار  حتق  ألنها  احلاقة؛ 
خاصمته فخصمته((، وقيل: ألنها حتق كل إنسان بعمله. ويقال : 

حّقت القيامة: أحاطت باخلالئق فهي حاقة. 
إّن موافقة أصوات احلاقة والصاخة والطامة ملعانيها يف الداللة 
والوقع  الشدة  الصوتية يف  الدالالت  أعظم  القيامة من  يوم  على 

والتالؤم البنيوي واملعنوي ملثل هذه الصيغة احلافلة.
2- الصيغة الصوتية الواحدة: وهي تسمية الكائن الواحد واألمر 
بنسق صوتي  واحدة  ذات صيغة  متعددة  بأمساء  املنظور  املرتقب 
متجانس للداللة مبجموع مقاطعه على مضمونه، وبصوتيته على 
الصدى  متقاربة  بأمساء  القيامة  تسمية  ذلك  ومن  معناه،  كنه 
يف إطار الفاعل املتمكن، والقائم الذي ال جيحد على أّن هذه 

مدخل: انصبت عناية القرآن العظيم باالهتمام يف إذكاء حرارة 
وحدب  حياتهم،  منظار  يف  العبارة  وتوهج  العرب  عند  الكلمة 
وتناغم  مجله،  يف  اللفظ  موسيقى  حتقيق  على  القرآني  البيان 
مقاطعه  يف  الصوتية  الوحدات  وتعادل  تركيبه،  يف  احلروف 
البيان  وتراكيب  النربات،  متوازنة  الكلمات  خمارج  فكانت 
اخلاصة  ألفاظها  مرادة  حالة  لكل  فاختار  األصوات  متالئمة 
اليت ال ميكن أن تستبدل بغريها، فجاء كل لفظ متناسبًا مع 
صورته الذهنية من وجه، ومع داللته السمعية من وجه آخر فالذي 
يستلذه السمع، وتسيغه النفس، وتقبل عليه العاطفة هو املتحّقق 
يف العذوبة والرقة، والذي يشرأب له العنق، وتتوجس منه النفس 
هو املتحقق يف الزجر والشدة، وهنا ينبه القرآن املشاعر الداخلية 
عند اإلنسان يف إثارة االنفعال املرتتب على مناخ األلفاظ املختارة 

يف مواقعها فيما تشيعه من تأثري نفسي معني سلبًا وإجيابًا.
وبيان القرآن اجمليد تلمح فيه الفروق بني جمموعة هذه األصوات يف 
إيقاعها، واليت كونت كلمة معني يف النص، وبني تلك األصوات 
اليت كونت كلمة أخرى ؛ وتتعرف فيه على ما يوحيه كل لفظ 
من صورة مسعية صارخة ختتلف عن سواها قوة أو ضعفًا، رقًة 
أو خشونة حتى تدرك بني هذا وذاك املعنى احملدد املراد به إثارة 
الفطرة، أو إذكاء احلفيظة، أو مواكبة الطبيعة بدقة متناهية، 
بتناغم  أو  اللفظ منفردًا،  الفهم ال مبوسيقى  ويستعان على هذا 

الكلمة وحدها، بل بداللة اجلملة أو العبارة منضّمة إليه.
إّن القيامة ومشاهدها وأحداثها تشغل معظم السورة، ومن ثّم تبدأ 
فهذه  فتقع  اليت حتق  فاحلاقة هي  بها  وتسمى  بامسها،  السورة 
اللفظة جبرسها ومعانيها تصور احلدث العظيم، ثم يبدأ احلديث 
نتيجة تكذيبهم  العذاب واهلول  عن املكذبني به وما ناهلم من 
ثّم يرسم مصري فرعون وقوم لوط من  ففي ذلك عربة ل�خرين 
يعتربوا  والظلم، ومل يشكروا ومل  الطغيان  انغماسهم يف  حيث 
بتلك اآلية الكربى فمشاهد هذه السورة تعكس ما أصابهم من 
العذاب والغضب جراء طغيانهم وفسادهم فاستعمال هذه األلفاظ 
وظالهلا تناسب جو اهلول والرعب بدون تفصيل وال تطويل فمشهد 
طغيان املاء ومشهد اجلارية على املاء الطاغي كالهما يتناسق مع 
مشاهد السورة وظالهلا، وجرس اجلارية والواعية يتمّشى كذلك 
مع إيقاع القافية فنكاد نشهد كل املشاهد املرتبطة بيوم القيامة 
من خالل النصوص القرآنية اجلازمة نكاد نشهد األرض جبباهلا 
بكتلتها هذه الضخمة بالقياس إلينا الصغرية كاهلباءة بالقياس 

الداللة الصوتيــة يف 
ســورة الحاقة

Àد. خليل خل
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تستوجب هذه األصوات السيما يف املقامات اليت تقتضي التذكري 
بيوم القيامة وحتقيق وقوعه، وذكر صفة أهل النار، وما هم فيه 
من العذاب، ومن هنا فإن هذه النوعية من املادة الصوتية مناسبة 

هلذا السياق الذي يتطلب حبس الصوت ووقفه.
جاء  وهذا  االنفجارية،  األصوات  بقية  فاق  قد  اهلمزة  إّن صوت 
مناسبًا ألغراض اآليات يف وصف النار والعذاب وصفات أهل النار 
الوترين  الفتحة بني  ُتسد  بأن  اهلمزة حرف شديد يدث  إن  إذ 
الصوتيني، وذلك بانطباق الوترين انطباقًا تامًا فال يسمح اهلواء 
بالنفاذ من احلنجرة إذ يضغط اهلواء فيما دون احلنجرة ثم ينفرج 
الوتران فينفذ اهلواء من بينهما فجأة حمدثًا صوتًا انفجاريًا، وتعد 
من جهد  تتطلبه  ما  بسبب  إخراجًا  األصوات  أصعب  من  اهلمزة 

عضلي.
الوقوف  أجل  من  السكت  بهاء  يؤتى  السكت:  هاء  داللة   -6
على احلرف الذي قبلها، وهو يف احلقيقة آخر حرف يف الكلمة 
األصلية ألجل تبليغ املعنى يف ذهن املتكلم كما يف قوله تعاىل: 
ا َمْن  )َهاُؤُم اْقَرُءوا ِكَتاِبَيْه*ِإنِّي َظَنْنُت َأنِّي ُماَلٍق ِحَساِبَيْه ... َوَأمَّ
ُأوِتَي ِكَتاَبُه ِبِشَماِلِه َفَيُقوُل َيا َلْيَتيِن مَلْ ُأوَت ِكَتاِبَيْه * َومَلْ َأْدِر َما 
ِحَساِبَيْه * َيا َلْيَتَها َكاَنِت اْلَقاِضَيَة *َما َأْغَنى َعينِّ َماِلَيْه * َهَلَك 
َعينِّ ُسْلَطاِنَيْه( فقد زيدت اهلاء بيانًا حلركة احلرف يف الوقف، 
ويرى الدكتور إبراهيم أنيس أن اهلاء امتداد التنفس عند نطق 
ليست  اهلاء  أّن  يعين  وهذا  الوقف،  يف  األخري  احلرف  حركة 
ضمريًا متصاًل فليس هلا حمل من اإلعراب، وليست جزًء من بنية 
الكلمة؛ ألنها متثيل للصوت الناشئ عند الوقف على احلركة.

رؤوس  السكت  هاء  على  اشتملت  اليت  الكلمات  معظم  وتقع 
أي يف سياق إيقاعي تنتهي فواصله باهلاء حنو قوله تعاىل )َيْوَمِئٍذ 
ا َمْن ُأوِتَي ِكَتاَبُه ِبَيِميِنِه  َفى ِمْنُكْم َخاِفَيٌة * َفَأمَّ ُتْعَرُضوَن اَل خَتْ
يف  السكت  هاء  زيدت  فقد  ِكَتاِبَيْه....(  اْقَرُءوا  َهاُؤُم  َفَيُقوُل 
إيقاعي  )كتابيه، وحسابيه، وماليه، وسلطانيه( لتحقيق تناسب 
بينها وبني )خافية، وراضية، وعالية(، وال خيفى األثر النفسي هلاء 
السكت يف آيات احلاقة فهي تشعر باالتساق يف اإليقاع، وطالوة 
يف الصوت، وروعة يف التعبري الذي ينسكب يف األذهان، وكأّن 
اهلاءات موجات رخية متعانقة زاخرة باحلركة واحلياة حتمل اىل 

النفس البشرى واحلسرة والندامة.
على أّن انتهاء الفواصل بالتاء املربوطة اليت تنطق هاًء للسكت، 
احتكاك  مع  الطلق  االنفجاري  اللهوي  القاف  بصوت  ومسبوقة 
حدوث  من  اللسان  ظهر  انقباض  من  يصدر  الذي  احلاء  صوت 
البلعوم اخللفي، وقد جّسد  ممر ضيق بني جذر اللسان وحائط 
الذهن،  يدركه  حركي  مشهد  يف  كله  ذلك  القيامة  يوم  لنا 
وصّور إيقاعًا رهيبًا يف السورة من خالل االنتقال ما بني األصوات 
اجملهورة واملهموسة فضاًل عن أن انقالب صوت التاء اىل صوت 
قصري  مقطع  اىل  املغلق  الطويل  املقطع  يول  الوقف  عند  اهلاء 
مفتوح إذ الوقف بهاء السكت يكّون مقطعًا صوتيًا من نوع )ص 
أو مصوت طويل؛  إال على ساكن  تقف  العربية ال  م ص(؛ ألن 
وألنه إذا انتهي مبصوت قصري )ص م( فإنه خيضع للتغيري عند 
مرات  ثالث  ورد  فقد  ص(  م  م  )ص  الثالث  املقطع  أما  الوقف 
اليوم؛  بهول لفظة )احلاقة(، ويصور شدة وقع هذا  مما يشعرنا 
ألن املقاطع الثقيلة تكون مشحونة بالتوتر والغضب والعنف مبا 

يتناسب واملوقف النفسي.
الذي  القصري  الياء  بالتاء مبصوت  املنتهية  الفواصل  وقد سبقت 
يدل على امتداد العذاب، ويضفي على النص نغمة صوتية موحدة، 
العذاب  والتعبري عن هذا  يتناسب  إيقاعًا موسيقيًا رخيًا  ومينحه 
يف حني جاءت األصوات اجملهورة )الغني، والقاف، والواو، والباء، 
والراء، والعني ( لتصور لنا املواقف اليت توحي باحلسرة واألسى، 
املهموسة، وهذا ما  وقد شكل ورودها أضعاف ورود األصوات 

ناسب سياق السورة.

من  صوتها  ويبعثه  األعماق،  من  القارئ  تهّز  الفريدة  الصيغة 
اجلذور ليطمأن يقينًا اىل يوم ال مناص عنه وال خالص منه فهو 
واقع يقرعه بقوارعه، وحادث يثريه برواجفه فضاًل عن أّن الصدى 
القصرية  تائه  أو  هائه  على  والسكت  املرتاص  والوزن  الصوتي 
يف  ومتغريات  وعرب  وعظات  وعوامل  شؤون  من  ورائه  عّما  تعبري 
والغاشية(،  والرادفة،  والراجفة،  واألزفة،  والقارعة،  )الواقعة، 
وكلٌّ يعطيك املعنى املناسب للصوت والداللة املنتزعة من اللفظ، 

وتصل مع اجلميع اىل حقيقة نازلة.
النفوس  يف  أثرًا  الكريم  للقرآن  إّن  الصارم:  النغم  داللة   -3
واستهواء لألمساع وطريقة ال يصل إليها أي كالم آخر منظوم أو 
منثور حتى أن القارئ يشعر باملناسبة التامة واالنسجام الواضح 
بني موضوعاته ونغمه املوسيقي ففي لفظة )صرصر( مثاًل يف قوله 
 ،)6 َعاِتَيٍة - احلاقة/  َصْرَصٍر  ِبِريٍح  َفُأْهِلُكوا  َعاٌد  ا  )َوَأمَّ تعاىل 
ٍس  َيْوِم حَنْ َعَلْيِهْم ِرًيا َصْرَصًرا يِف  َأْرَسْلَنا  )ِإنَّا  ويف سورة القمر 
الربد،  من  للريح  نعت  والصرصر  الربد،  فالصر   )19  - ُمْسَتِمرٍّ 
اللسان  وترديد  األسنان،  اصطكاك  فيها  نلمس  الصيغة  وهذه 
للمادة يف  والتكرار  املضعفة  والراء  الصارخ،  وقعها  فالصاد يف 
فال  الرهبة  صورة  وجّسد  الشدة،  صيغة  أضفى  قد  )صرصر( 
الدفء مبستنزل وال الوقاية موجودة، وذلك ما يهّد كيان اإلنسان 
أو  شاطئها  يصل  فال  النجاة  أو  جيده  فال  امللجأ  التماسه  عند 
الوقاية من الربد القارس فال يهتبلها فالريح الصرصر هي الريح 
الباردة العنيفة العاتية ترتبط داللتها بداللة اهلالك والشدة فقد 
التقى صوت الراء املكرر بصوت الصاد الصفريي قد منح املفردة 
بعدًا دالليًا مستمدًا من بعدها الصوتي الذي يوحي باصطكاك 
اللفظة من تكرار  الشديد فضاًل عّما يف  الربد  نتيجة  األسنان 
على  واضحة  داللة  ذو  مرتني  )صّر(  املقطع  فتكرار  مقطعي 

حماكاتها حلدث الربد القارس.
4- داللة الفواصل على االنسجام الصوتي: عين القرآن الكريم 
باالنسجام الصوتي مما له تأثري كبري على األمساع، ووقع وأثر 
يف األنفس فقد جاءت اآليات الكرمية يف السورة منتهية بفواصل 
منسجمة بعضها مع بعضها اآلخر، والفاصلة يف القرآن هي آخر 

كلمة يف اآلية فهي تقابل القافية يف الشعر والسجع يف النثر.
وقد أسهمت الفاصلة يف سورة احلاقة بنصيب كبري يف الداللة 
السياق طاقة إيائية كبرية من خالل  إنها منحت  إذ  الصوتية 
حال  يصور  مشهد  هما:  متقابلني  مشهدين  اإليقاعي يف  التقابل 
املؤمن عند صدور احلكم يوم القيامة وطبيعة املناجاة النفسية 
الداخلية مع نفسه حيث الشعور بالرضا والفرح، ومشهد الكافر 
الذي يتلقى احلكم عليه خبوف وذلة وفزع، وما يدور من حوار 
ا َمْن ُأوِتَي ِكَتاَبُه ِبَيِميِنِه َفَيُقوُل  داخلي مع نفسه. قال تعاىل )َفَأمَّ
َهاُؤُم اْقَرُءوا ِكَتاِبَيْه*ِإنِّي َظَنْنُت َأنِّي ُماَلٍق ِحَساِبَيْه*َفُهَو يِف ِعيَشٍة 
مِبَا  َهِنيًئا  َواْشَرُبوا  َداِنَيٌة*ُكُلوا  َعاِلَيٍة*ُقُطوُفَها  َجنٍَّة  َراِضَيٍة*يِف 
ا َمْن ُأوِتَي ِكَتاَبُه ِبِشَماِلِه َفَيُقوُل  اِلَيِة * َوَأمَّ َأْسَلْفُتْم يِف اأْلَيَّاِم اخْلَ
َيا َلْيَتيِن مَلْ ُأوَت ِكَتاِبَيْه * َومَلْ َأْدِر َما ِحَساِبَيْه * َيا َلْيَتَها َكاَنِت 
اْلَقاِضَيَة * َما َأْغَنى َعينِّ َماِلَيْه * َهَلَك َعينِّ ُسْلَطاِنَيْه- 29-19( 
اإليقاع  أدى  خمتلفني  حالني  يصوران  متقابالن  مشهدان  فهذان 
املوسيقي دورًا كبريًا يف تباين الداللة الوظيفية فيهما فاإليقاع 
األول يبعث على الفرح والغبطة والسرور، واإليقاع الثاني يوحي 
وهذا  وإيقاعاته،  ونرباته  واحلسرة يف كلماته  والتثاقل  باهلالك 
طريقة  يف  تنوع  هو  إمنا  املشهدين  هذين  يف  اإليقاع  يف  التنوع 

التلحني واألداء.
5- داللة تكرار األصوات: ومن ذلك تكرار األصوات االنفجارية 

اليت بلغ عددها 189 مرة يف السورة موزعة على النحو اآلتي: 
الباء 28 مرة، التاء 2٧ مرة، الدال 10 مرات، الطاء 8 مرات،الضاد 

5 مرات، الكاف 31 مرة، القاف 29 مرة، اهلمزة 51 مرة.
للسورة  الكربى  املوضوعات  أن  الكثرة  بهذه  ورودها  ولعل 
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الوثنيني اخلرافية  قصده، بل كان يريد أن يزعزع عقائد 
األحجار  هذه  أّن  هؤالء  وُيفهم  أمامهم،  ويفّندها  الواهية، 
واألخشاب اليت ال حياة فيها ذليلة وعاجزة إىل احلّد الذي ال 
تستطيع أن تتكّلم جبملة واحدة تستنجد بعّبادها، فكيف 

يريدون منها أن حتّل معضالتهم؟�
إذا  فنحن  اليومّية،  التعبري كثري يف حمادثاتنا  هذا  ونظري 
أردنا إبطال أقوال الطرف املقابل نضِع أمامه مسّلماته على 
هيئة األمر أو اإلخبار أو االستفهام، وهذا ليس كذبًا أبدًا، 

بل الكذب هو القول الذي ال ميتلك القرينة معه.
هذه  حول  السالم(  الصادق)عليه  لإلمام  جواب  يف  را�عا�� 
كبريهم،  فعله  بل  قال:  »إمّنا  السالم(:  قال)عليه  القضية 
إرادة اإلصالح، وداللة على أّنهم ال يفعلون« ثّم قال: »واهلل ما 
فعلوه وما كّذب« املصدر: كتاب الكايف للشيخ الكليين.
تفسريه  يف  الشريازي  مكارم  ناصر  الشيخ  ذكر  �امسا�� 
من  مجع  »واحتمل  نّصه:  ما  العاشر  اجلزء  األمثل  القّيم 
مجلة  بشكل  املطلب  هذا  أّدى  قد  إبراهيم  أّن  املفّسرين 
شرطّية وقال: إّن األصنام إذا كانت تتكّلم فإّنها قد فعلت 
خالف  يكن  مل  التعبري  هذا  أّن  املسّلم  ومن  الفعل،  هذا 
الواقع، ألّن األصنام مل تكن تتكّلم، ومل تكن قد أقدمت 

على مثل هذا العمل، ومل يصدر منها.
بقوله:  الثالثة   النقطة  إليه يف  الشريازي ما ذهبنا  ويؤكد 
»ألّن اجلملة الشرطّية »إن كانوا ينطقون« جواب الطلب يف 

»فاسألوهم«، وليست شرطًا جلملة »بل فعله كبريهم«.
�اد�ا�� هناك التفاتة لطيفة جيب ذكرها، ملاذا اختار النيب 
إبراهيم)عليه السالم( تعليق الفأس يف رأس كبري األصنام 

دون غريه، واإلبقاء عليه ومل ُيطّمه؟
أراد النيب إبراهيم)عليه السالم( من ذلك إيصال رسالة ُتسّفه 
هذه  إذا كان كبري  هلم  القول  من خالل  الوثنيني  عقائد 
األذى عن  ودفع  درء اخلطر  القدرة على  األصنام ال ميتلك 
صغار األصنام امُلقربني إليه ال سيما مع حدوث األمر أمامه، 
فكيف يدفع ذلك عنكم يا من تصفونهم باآلهلة أو الوسيلة 

للتقرب إىل اهلل����
يشهد  وال  ينطق  ال  ـ  ـ كبريهم  الصنم  هذا  إذا كان  ثم 
فكانت  تعبدونهم،  حتى  قيمته  وما  نفعه  فما  باحلقيقة 
اخلطوة اإلبراهيمية هذه قد أفحمتهم بداللة اآلية: َفَرَجُعوا 
وَن )64( ُثمَّ ُنِكُسوا َعَلى  املُِ ِإىَل َأْنُفِسِهْم َفَقاُلوا ِإنَُّكْم َأْنُتُم الظَّ

ُرُءوِسِهْم َلَقْد َعِلْمَت َما َهُؤاَلِء َيْنِطُقوَن )65( »سورة األنبياء«.

اليت  األنبياء  سورة  يف  الكريم  القرآن  يف  الواردة  القصة 
لألصنام،  السالم(  إبراهيم)عليه  النيب  عن حتطيم  حتدثت 
إبراهيم  قال  بالفعل  قام  الذي  الشخص  عن  سألوه  حينما 
»َقاُلوا  اآلية  نّص  وإليك  يفعل ذلك،  بأنه مل  السالم(  )عليه 
َأَأْنَت َفَعْلَت َهَذا ِبَآهِلَِتَنا َيا ِإْبَراِهيُم )62( َقاَل َبْل َفَعَلُه َكِبرُيُهْم 
األنبياء،  »سورة   )63( َيْنِطُقوَن  َكاُنوا  ِإْن  َفاْسَأُلوُهْم  َهَذا 
من  كذبًا  اإلنكار  هذا  ُيعّد  هل  هنا  الوارد  فاإلشكال 
وكيف  ـ؟  ذلك  من  حاشاه  ـ  السالم(  )عليه  إبراهيم  النيب 
املعروفة  النيب  معصومية  مع  الكالم  هذا  ويتوافق  يتالئم 
والثابتة لدينا؟ ألن ظاهر هذا التعبري ال يطابق الواقع يف نظر 

أصحاب االعتقاد التام بصدق األنبياء.
نقول اآلتي:

أوال�� لو كان يف كالم النيب إبراهيم )عليه السالم( أدنى 
قد  )عز وجل(  اهلل  مقبولية لكان  أو عدم  أو كذب  شك 
آياته  يف  السالم(  إبراهيم)عليه  النيب  واستهجن  وهدد  وّبخ 
القرآنية، بلحاظ عدم اجملاملة اإلهلية جتاه أي شائبة من أي 

مصدر أو شخص كان مبا فيهم األنبياء)عليه السالم(.
الواجب األهم على  ُتقّدم  اليت  التزاحم  لقاعدة  �ا�يا�� طبقًا 
املقدمة احمُلّرمة لضرورة ُملّحة جند أن النيب إبراهيم )عليه 
ُيتيح استخدامه،  الذي  املنطلق  انطلق من هذا  السالم( قد 
فالنظر للفعل اإلبراهيمي من تكسري األصنام وعدم إلقاء 
تبعات ذلك الفعل عليه، ودعوتهم لسؤال كبريهم فيه نوع 
من االستدراج هلم للتعقل والتيقن من فساد وخواء ما يعبدون 

من حجارة ال تضر وال تنفع.
آراء  الفعل  املفسرين يف سببية هذا  �ال�ا�� ذكر مجلة من 

ومنها:
إّن إبراهيم )عليه السالم( قد نسب العمل إىل كبري األصنام 
يف  جاّدًا  يكن  مل  أّنه  تشهد  القرائن  كّل  أّن  إاّل  قطعًا، 

إشكاالت وردود حول النبي إبراهيم )عليه السالم(
د. علي Üناد كلé البيضاني
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اهتمي واعتين بزوجك أكثر من أطفالك، فال تنشغلي عنه 
بوجودهم، وال تتناسيه، بل خصيه بقمة اهتمامك وعنايتك.

كوني لبقة تعرفني ماذا يعجبه،إفعلي هذه األشياء قبل أن 
يطلبها منك، وأجنزي له أي طلب يطلبه منك دائما، طبعا 
الطلبات املشروعة املمكنة ال املنافية للدين واألخالق وخارج 
القدرة بنفس راضية خبدمته طوال العمر وليس لبعض الوقت.
تذكري قول الباري تعاىل:)ال يكلف اهلل نفسا إال وسعها(،فال 
تطليب من زوجك أكثر مما يستطيع، وقد قيل: إذا أردت 
أن تطاع فأُمر مبا يستطاع واختاري األوقات املناسبة لطلبك.
البد أن يكون صوتك عند طلبك ذا نربة واثقة مع ابتسامة 
بعطف  ذلك  فأعلين  معينا  شيئا  طلبت  واذا  صادقة، 

وتودد،واحذري مقارنته باحلزن.
إياك أن جتعلي أحدا من أهلك أو أقاربك يقق لك طلباتك، 
فأنت بذلك جتعليه يعتمد عليهم،ولن يهتم بعد ذلك بأيَّ طلب 

منك .
إذا لبى لك طلبا فاشكريه،وأظهري فرحتك وسعادتك مبا 
فعل،وبأن جعله اهلل زوجا كرميا،وأنك سعيدة بهذا الزواج.

سرتين بعد استعمال هذه النسخة)نسخة املرونة( أنه سيلني 
لك، ويطيعك، ويكون يف خدمتك، لكن بعد أن ختدميه 
وتطيعيه،وصدقت تلك االعرابية العاقلة حني كانت توصي 
ابنتها اليت تهم ان تنقل اوىل خطاها على طريق الزواج:)كوني 

له اَمًة يكن لك عبدا(.

وقلة  هلن  أزواجهن  جتاهل  الزوجات  من  كثري  تشكو 
زوجته  حاجة  تلبية  على  الزوج  إقبال  وعدم  بهن,  اهتمامهم 
حتى وإن كانت ضرورية وعادلة،وكان قادرا على إجنازها 
ُينسب ذلك عادة اىل تقصري الزوج وإهماله، لكن احلقيقة 
أن املرأة تتحمل اجلزء األكرب من املسؤولية فيه،ألن بيدها 

العالج وعامل التحريك.
إقرئيها  ولكن  هدفك  لتحقيق  املساعدة  النصائح  إليك 

مبفردك وال جتعليه يعلم :
كوني دائما ودودة معه إىل أبعد احلدود، وحتدثي معه بعطر 
الكلمات الذي يبقى ويصل إىل أعماق القلب، وجيدد احلب 

يف النفس.
نفسك  من  واجعلي  وداللك،  وحركاتك  بنفسك  إهتمي 

البلسم لعينيه وقلبه.

ال يكلف اهلل نفسا 
إال وسعها

باسل جبار
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صدر حديثًا

كتاب يف سطور

مكتبات نجفية

أخبار ثقافية



أخبار ثقافية

العراقّي  الرقمّي  املستودع  مشروع  ُيعّد 
من  واحدًا  اجلامعّية  والرسائل  لألطاريح 
تبّناه  الذي  والطموحة،  اهلاّمة  املشاريع 
مركُز املعلومات الرقمّية يف مكتبة ودار 
خمطوطات العتبة العّباسية املقّدسة التابع 
فيها،  والثقافّية  الفكرّية  الشؤون  لقسم 
والذي جاء ألجل مواكبة التطّور احلاصل 
املكتبّية  اخلدمات  تقديم  مستوى  يف 
إلكرتونّي خدمّي  واملعلوماتّية، وهو موقٌع 

غري رحبي.
وإدارته  وبرجمُته  تصميُمه  مّت  حيث 
العلمّية  املالكات  خربات  على  باالعتماد 
والفّنية يف العتبة العّباسية املقّدسة، ووفقًا 
بهدف  إعدادها  مّت  مستفيضة  دراسٍة  إىل 
مجع وترتيب األطاريح والرسائل اجلامعّية 
الُعليا يف  الّدراسات  تأسيس  العراقّية منذ 
الواجهة  ليمّثل  واحد،  موقٍع  يف  العراق 
مع  العراقّي،  الفكرّي  للنتاج  احلضارّية 
والدارسني يف  التدريسّية  اهليئات  متكني 

العراق من االستفادة من خدمات املوقع.
ويتأّلف املستودُع من عّدة واجهاٍت خدمّية، 
البحث  خلدمات  منها  الرئيسّية  ُخّصصت 
أودعت  اليت  والرسائل  األطاريح  عن 
أكثر  عددها  واليت جتاوز  فيه،  عناوينها 
يتّم  وأطروحة  رسالٍة  بني   )84,000( من 
املستودع  يتيح  حيث  باستمرار،  حتديثها 
مداخل  عّدة  خالل  من  البحث  إمكانّية 
كـ)العنوان - اسم املؤّلف - اسم امُلشِرف 
 - الدقيق  التخّصص   - العام  املوضوع   -
الكّلية(، كما مُيكن  أو  العلمّي  القسم 
استعراض الفهارس اخلاّصة بكّل جامعٍة 
العلمّية  الدرجة  أو  صدورها  سنة  حبسب 

هلا.

الكريم يف  القرآن  اىل مركز  التابعة  القرآنية  والبحوث  الدراسات  أقامت شعبة 
القرآن  يف  التارخيي  )الُبعد  بعنوان  إلكرتونية  علمية  ندوة  املقدسة  العلوية  العتبة 
املبعث  مع  وتزامًنا  الكريم  للقرآن  العاملي  لليوم  إحياء   الندوة  وجاءت  الكريم(. 
النبوي الشريف. أقيمت هذه الندوة القرآنية اإللكرتونية باستضافة األستاذ املتمرس 
الدكتور حسن احلكيم وقد تناولت موضوع )الُبعد التارخيي يف القرآن الكريم(.

وقد عرّب األستاذ حسن احلكيم عن شكره للعتبة العلوية املقدسة ودعمه لنشاطاتها 
خالل الندوة قائال: أبارك للعتبة العلوية املقدسة عقد هذه الندوة القيمة ألهميتها 
وما حتمل من مضامني تغين الدراسات القرآنية املشابهة لعنوان الندوة ملا حتمل من 

آراء خمتلفة.
يذكر أن مركز القرآن الكريم أقام سلسلة من املؤمترات والندوات وامللتقيات 
فعاليات  ضمن  املاضيني  األسبوعني  خالل  التعليمية  والورش  القرآنية  واحملافل 

األسبوع العلوي واليوم العاملي للقرآن الكريم.

يقيم مركز إحياء الرتاث الثقايف والديين 
بالتعاون  املقدسة  احلسينية  العتبة  يف 
املستنصرية  اجلامعة  الرتبية/  كلية  مع 
مؤمتره العلمي الدولي الرابع حتت عنوان:

»الرتاث األندلسي املخطوط واملطبوع بني 
الواقع واالستشرافات املستقبلية.

ويهدف املؤمتر اىل:
يف  اإلسالمي  العربي  الرتاث  إحياء  أوال�� 
اجلوانب  على  الضوء  وتسليط  األندلس 

املضيئة من ذلك الرتاث.
)عليهم  البيت  أهل  فكر  إبراز  �ا�يا�� 
األندلسي  النتاج  يف  وتأثريه  السالم( 

املخطوط واملطبوع.
التشيع  أثر  على  الضوء  تسليط  �ال�ا�� 
وانعكاساته يف التأليف األدبي والتارخيي 

والفكري يف األندلس. 

األندلسية  املخطوطات  قيمة  بيان  را�عا�� 
وأثرها يف تعزيز الوعي الفكري والديين 

لدى الشباب والناشئة. 
وقد حددت اللجنة املنظمة للمؤمتر عشرة 
حماور ميكن للباحثني الكتابة ضمنها، 
يف  ستنشر  املشاركة  البحوث  أن  علما 

جملة حمكمة دوليًا.

أكثر من ٨٠ ألف رسالة 
وأطروحة تدخل يف 

العراقي املستودع الرقمي

العتبة العلوية تقيم ندوة علمية بعنوان )البعد 
التأريخي يف القرآن الكريم(

العتبة الحسينية املقدسة تقيم مؤتمرا يسلط 
الضوء على الرتاث األندلسي
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صدر حديثًا

قيثارة  )وطن  بعنوان  الكعيب كتاب  أمحد  األستاذ  للمؤلف  حديثا  صدر 
للكتاب  قّدم  وقد  والوثائق(  الصور  سريته،لقاءاته،قصائده..   ... الشجن 
األستاذ السيد موسى تقي اخللخالي، وعنى بطبعه ونشره الرادود احلسيين 
)عليهم  البيت  أهل  خادم  سرية  عن  يتحدث  والكتاب  الكربالئي،  باسم 
الساحة  واضحة يف  بصمة  له  الذي كانت  الرادود،  وطن  احلاج  السالم( 

احلسينية من خالل قصائده اهلادفة واملؤثرة يف الناس.

صدر اجلزء احلادي عشر من جمموعة )رسائل الشعائر 
احلسينية( مجعه الشيخ د. حممد احلسون، الذي يتوي 
على 12 رسالة ومقالة: 9 عربية و3 فارسية مرتمجة، 
رسالة،   54 اجملموعة  هذه  يف  ماورد  جمموع  ليكون 
ومقاالت  رسائل  من  ج9  يف  ماورد  هلا  املؤلف  وأضاف 
السيد هبة الدين الشهرستاتي، وماورد يف ج٧ من مقاالت 
الصحف واجملالت، فيصبح عدد ماورد يف هذه اجملموعة 
88 رسالة ومقالة:  منها 18 فارسية  مرتمجة، وواحدة 
باللغة االملانية وأخرى بالفرنسية متت ترمجها للفارسية 
ثم العربية، إضافة للسرد التارخيي الذي بنّي فيه الشيخ 
تاريخ بدء اإلشكاالت على الشعائر احلسينية من بعض 
أول اجملموعة )650  املؤلف يف  أورد  األعالم، وكذلك 
صفحة( يف ما خّلفته رسالة التنزيه للسيد األمني من آثار 
العامل الشيعي اىل قسمني:  اجتماعية آدت اىل انقسام 
الكرام  الدين  مراجع  ودور  للشعائر،  ومعارض  مؤيد 
والعلماء واألدباء والشعراء وعموم الناس يف هذه القضية.

كتاب  من  الثاني  اجلزء  صدر 
بني  والسنة  القران  يف  )االمامة 
أبو  السيد  ملؤلفه  والنقل(  العقل 
طبع  والكتاب  املوسوي،  حممد 
والنشر  للطباعة  الكفيل  دار  يف 
من  الكتاب  ويتضمن  والتوزيع، 
باالمامة،  وتعريف  ومتهيد  مقدمة 
وخالصة  فصال،  عشر  ومخسة 
عن  الكتاب  ويتحدث  البحث، 
حيزا  شغل  مهم  عقائدي  موضوع 
وهو  املسلمني  تفكري  يف  مهما 
منصب االمامة والذي حاول مؤلف 

الكتاب اثباته بالعقل والنقل.

ضمن سلسلة حلقات صدر كتاب 
)دروس من االمام احلسن اجملتبى 
عليه السالم( احللقة األوىل ملؤلفه 
اخلرسان،  شبيب  مهدي  السيد 
أبو  مطبعة  يف  طبع  والكتاب 
طالب )عليه السالم(، وقد تضمن 
مقدمة  األوىل  حلقته  يف  الكتاب 
عن  األول  الدرس  دروس،  وثالثة 
طالب  الثاني  والدرس  املوعظة، 
والبنون  املال  عن  والثالث  الدنيا، 
جاءت  ثم  الدنيا،  احلياة  زينة 
خامتة الدروس بفائدة احتوت أربع 
اإلقتار،  )البخل،  هي  مصطلحات 

اإلسراف، اإليثار(.

صدر حديثا كتاب )رسائل 
الشعائر الحسينية(

صدر حديثا كتاب )اإلمامة يف القرآن والسنة 
بني العقل والنقل(

صدر حديثا كتاب )دروس من االمام الحسن 
املجتبى عليه السالم(

صدر حديثا كتاب )وطن .. قيثارة الشجن(
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كتب حمقق الكتاب يف مقدمته قائال : إن هذا الكتاب 
وطوال هذه السنني اليت مرت على تـأليفه واليت قد متتد 
اىل ما يقارب السبعة قرون قد تعرض وبشكل مقصود 
أو غري مقصود اىل عمليات مسخ وتشويه طالت الكثري 
من رواياته وفحواه مضمونا وترتيبا وجمموعا، وال غرابة 

أن جند هذا البون الشاسع بني بعص نسخ هذا الكتاب 
وما هو املعمول عليه، والذي تتفق عليه مجلة أخرى من 
النسخ املؤيدة جبملة من الشواهد والدالئل، ولعل مما يثري 
األسى أن جتد جهدا أنفق يف عمل ما يوشك أن يضيع 
أدراج الرياح وأن يعفو عليه الزمن، وان كان ال غرابة يف 
ذلك ،فقد ضاع من هذه الطائفة ولعدم تيسر السبل هلا 
طوال دهور مرار الكثري من األصول واآلثار القيمة اليت 
مل يتبق لنا منها إال أمساؤها، ناهيك عن غريها من اليت 

مل يتبق لنا منها حتى هذا االسم .
 و كتاب جامع األخبار او معارج اليقني يف أصول الدين، 
نادرة  أحاديث  على  يشمل  الذي  االخبار  من كتب  هو 
بابا مقسمة  كثرية من االداب والسنن، يف أربعة عشر 
على مائة وثالثة وعشرون فصال ، وقد اشتمل على أخبار 
السند  وجود  وعدم  واالرتفاع  املبالغة  أخبار  من  خمتلفة 
إىل مؤلفه وغريه من التضعيف، ويف الكتاب الكثري من 
الروايات املختلفة فقد مجع مؤلف الكتاب ما استطاع 
وقد  عليها  اطلع  اليت  واحلوادث  األخبار  من  من مجعه 
أن  البعض  ذكر  وقد  خمتلفة،  وفصول  بأبواب  رتبها 
الكتاب ينسب اىل الشيخ الصدوق لكنه مما ال أصل 
له، ويعد هذا الكتاب من املصادر املهمة لكتاب حبار 

األنوار للمجلسي. 

عنوان الكتاب : جامع األخبار أو 
معارج اليقين في أصول الدين

المؤلف : الشيخ محمد بن محمد 
السبزواري

تحقيق : عالء آل جعفر
الناشر : مؤسسة آل البيت عليهم 

السالم إلحياء التراث ، بيروت 
١٩٩٣م.
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وهي من أقدم مكتبات النجف العامة يف العصر األخري املوقوفة 
جلميع املطالعني بدون ختصيص، وكان عدد كتبها يومذاك 
حنو )2000( كتاب وأصبحت منذ ذلك اليوم تعرف مبكتبة 
بعض  اليها  يضيف  كان  مبا  تتسع  بدأت  ثم  )الشوشرتية( 
احملسنني من الكتب ومبا كان يوصي املوصون بنقل كتبهم 
اليها ووقفها عليها، بعد موتهم، ومن هذه الكتب كانت كتب 
السيد حمّمد رضا النجفي احللي، فقد نقلت كتبه بعد وفاته 
من احللة إىل النجف، وقد أجرى عليها املريزا حسني النائيين 
)قدس سره( املرجع األعلى يف وقته صيغة الوقف خبطه على ما 
روى الشيخ جعفر حمبوبة يف كتابه ماضي النجف وحاضرها.

ومن الكتب اليت ضمت إليها، كانت بقية الكتب اخلاصة 
احلاج  أسسها  قد  كان  اليت  العامة،  املرتضوية  باملكتبة 
جواد  الشيخ  كتب  ومنها  بادكوبة(  )بلبلة  عبدالرحيم  مريزا 
ما  املوارد  من  هلا  ليس  حمدودة  املكتبة  وكانت  الزجناني، 
وقفه مؤسسها  قد  بيت سكن كان  االتساع غري  هلا  يضمن 

)النجف آبادي( النفاق مثن اجياره عليها.
وكانت حتتوي املكتبة على عشرة آالف نسخة من الكتب، 
وعدد من املخطوطات النفيسة، وأغلبها مستنسخة من نسخها 
األصلية وخبط مؤسسها )النجف آبادي( فقد كان رجال، عاملًا، 
فاضال، ويبلغ عدد خمطوطاتها حنو )1000( كتاب خمطوط.

ومن نوادر كتبها:
1 ـ كتاب ضياء العاملني.
2 ـ كتاب أنوار التوحيد.

3 ـ كتاب الصوارم احلامسة.
علماء  من كبار  وهو  اهليثم،  ابن  تأليف  ـ  املناظر  تلقيح  ـ   4

الفلسفة والعلوم الرياضية.
5 ـ تهذيب األحكام ملؤلفه حمّمد بن احلسن الطوسي.

العاملي  أمحد  بن  علّي  بن  الدين  لزين  األفكار  نتائج  ـ   6
خمطوط بسنة 950 هجرية.

٧ ـ شرح الياقوت خمطوط بسنة ٧8٧ هـ.

مكتبات النجف العامة ...

مكتبة حسينية الشوشرتية
Uتأسيسها وحيثياتها

أسسها احلاج مريزا علّي حمّمد النجف آبادي، يف أواخر 
القرن الثالث عشر اهلجري، ووقفها للجميع، وحني بنى 
التاجر املعروف احلاج حمّمد رضا الشوشرتي )حسينية 
الشوشرتية( يف سنة 1319 هجرية )بعكد السالم( من 
حملة العمارة نقلت هذه املكتبة بناء على وصية صاحبها 

الواقف، إىل هذه )احلسينية(
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م. م. رضاء الحكيم

تطور املعنى وجدلية والدة أدب الجدران

تطــور معنــى األدب بعــد ظهــور اإلســالم مــن كــون هــذه املفــردة 
مشــتقة مــن كلمــة « مأدبــة» أي الطعــام الــذي يقــدم للضيــوف إىل 
معنــى أخالقــي عميــق حينمــا ذكــر يف حديــث النبــي األكــرم محمــد 
)صلــى اهلل عليــه وآلــه( : « أدبنــي ربــي فأحســن تأديبــي»، وخضــع 
هــذا املعنــى يف ديناميكيــة تطــور لهــذا املفهــوم يف العصــور التــي 
تلــت صــدر اإلســالم فأضــاف لنــا ابــن املقفــع رســالتي األدب 
ــم  ــة والتعلي ــبال للحكم ــا س ــني ضمت ــري اللت ــري واألدب الصغ الكب
ــني  ــان والتبي ــرى كالبي ــة أخ ــدارات أدبي ــن اص ــال ع ــح، فض والنص
كتــاب  وللمــربد  ربــه،  عبــد  البــن  الفريــد  والعقــد  للجاحــظ، 
الكامــل يف اللغــة واألدب، ويف جدليــة فكريــة هــي أقــرب لحتميــة 
ــة  ــان خاص ــا مع ــض عنه ــوم واآلداب تمخ ــي للعل ــور التاريخ التط
بمفهــوم األدب ليتخصــص بالنتــاج الكالمــي الجميــل املؤثــر امللتــزم 
ــة األدب،  ــت خيم ــة تح ــكال املنضوي ــاء األش ــة لبن ــي الفني بالنواح
كالشــعر والقصــص واملســرحيات وغريهــا مــن الكتابــات النثريــة 
املعروفــة اليــوم، وهــو نتــاج يتميــز بانحيــازه الشــعوري والرمــزي 
والتصويــري يطغــى عليهــا االحســاس يف أطــر فنيــة ذات دالالت 

ــة معــربة ومؤثــرة يف املتلقــي. ــة إيحائي لغوي
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البوهيمية وسريان الشعور باالغرتاب
التحوالت  وديناميكية  لألدب  الوصف  وبهذا 
مباشر  بشكل  تؤثر  اليت  اجلوهرية  االنسانية 
التعقيدات  ويف خضم  التعبري،  وسائل  وفاعل يف 
والتداعيات واألزمات االجتماعية والسياسية واليت 
معاناة  واجملتمع، يف  الفرد  وجود  أصبحت متس 
واالغرتاب  واالضطهاد  والكبت  الفقر  يؤججها 
الوطين والقهر الفكري، يملنا مركب األدب 
اىل وسائل تعبري جديدة تتواءم مع احلاجات امللحة 
أسقف  على  الرابضة  املتالحقة  واألزمات  املنفية 
املنازل املهرتئة اهلزيلة املصابة بآفة العوز واحلرمان 
بدأها  تعبري  وسائل  للحقوق،  القسري  واالنتهاك 
سجاال  أطلقت  الغرب  يف  البوهيميون  الفنانون 
أوساطهم  يف  الفوضوية  عليه  تطغى  أن  يكاد 
الفنية والفكرية واالجتماعية، كان هذا التعبري 
نتيجة اإلحساس باالغرتاب داخل األوطان والذي 
بعض  يف  شعبية  مقاومة  اىل  حتول  أن  لبث  ما 

البلدان.
رسائل تحملها الجدران

االحتضار  وعواصف  االنكسارات  ولشدة 
السلطوي اجلائر يف بلداننا العربية وبعض بلدان 
العامل برز هذا الشكل األدبي يف طرق وجدران 
املدن املكتظة باألمل والفقر والظلم خمرتقا كل 
ليقف  املبتكرة  وتقنياتها  وقنواتها  التعبري  سبل 
اجلدران  النظر حمتال  مرمى  واجهة  يف  صارخا 
واملساحات املتاحة للرؤية معلنا احتجاجه الصريح 
واحلاجات  واألفكار  الرؤى  بكل  ومشهرا 
واملشاعر اليت كانت مطمورة حتت ركام سنني 
من اإلهمال والتغافل والقهر، ويف بلد مثل العراق 
وممارسات  والدبابات  املدرعات  سرفات  تركت 
أثارها  أزيت  اليت  الغامشة  والسلطة  االحتالل 
صورة  من  بد  وال  املواطنني  وجوه  على  البشعة 
بلد  يف  وجيري  جرى  ما  إرهاصات  عن  تفصح 
واملرتزقة  العمالء  خناجر  عليه  تتكالب  حمتل 
»وارد  لـ  مشهد  ويف  وصوب،  حدب  كل  من 
بدرالسامل« يف روايته.. رسائل حتملها اجلدران، 
يقول : يف منظاره الثاقب بعيد املدى التقط ضابط 
املارينز األمريكي يف عدسة املنظار رجال خيط 
كلمات  مدرسة  حائط  على  عشوائي  بشكل 
ينهي  أن  يريد  الرجل  وكان  يفهمها  ال  عربية 
ودباباتهم  املارينز  فجنود  سريع،  بشكل  مهمته 
الضابط  وكان  املكان  عن  بعيدين  ليسوا 
الراصد متوترا بعض الشيء وهو يضع الرجل يف 
صليب قناصته املتقاطع، ويرى احلروف املتسارعة 
املرتجم  فاستدعى  املفتوحة،  عدسته  يف  كبرية 
الرجل قبل أن يطلق  وطلب منه قراءة ما كتبه 
رصاصته اجلاهزة. غري أن املرتجم طمأنه عندما 

قرأ اكتمال اجلملة بأنها: بغداد لن تسقط.
غضب يعيد صنع الحلم

تصدرت  اليت  الكتابات  من  النوع  هذا  انتشر 

الشوارع العامة واملباني احلكومية واملدارس يف 
انها  العامل وقد صنفت على  مناطق خمتلفة من 
أدب عشوائي لكّتاب غري حمرتفني أو هواة سوى 
أنهم يؤمنون بصدق بقوة الكلمة اليت يسددونها 
من فوهة أفكارهم الغاضبة واحملاصرة واملخبوءة 
داخل الصدور، نتاج أدبي تعددت مسمياته اليت ال 
ميكن إاّل أن يكون هلا جوهر واحد » صحافة 
أدب  الشوارع،  أدب  اجلدران،  أدب  املواطن، 
منفلتة  لظاهرة  مسميات  الفقراء«،  أدب  اهلواة، 
فوضوية متمردة يضيق بها الظرف العسري تسري 
تغرس  بثورة  واقعية  اجتماعية  تشظيات  وفق 
كالفتة احتجاج على مشاهد الناس، وال ميكن 
ان حتتويها سوى األماكن املشاعة أو اليت حتتمل 
يف  املنخرطني  األضداد  حضر  أو  الرقيب  غفلة 

حصاره.
مداها  تأخذ  أن  األدبية  الظاهرة  هذه  متكنت 
أو  الذاتي  القهر  عالمات  من  عالمة  مشّكلًة 
املوضوعي، الفردي أو اجلماعي، كما حصل يف 
ثورات الربيع العربية، كنزوع مجاهريي خرج من 
املتاحة،  احلرية  فضاءات  إىل  املكبوتة  الذوات 
تلك اليت خرجت من كوة جدار السلطة القسرية. 
تعبريا خرج من حصار طويل إىل نسق ثقايف أكثر 

ميال إىل التحرر وإعادة صنع حلم مفقود.
فوضى التمرد على الكبت

مقالتها،  يف  الوابل  روان  الكاتبة  تقول 
إن  الشارع:  يف  املواطنني  صحافة  اجلداريات.. 
السياسي  والكبت  باحلروب  املبتالة  الشعوب 
والفلتان األمين هي أكثر الشعوب نزوعًا إىل مثل 
هذا التوثيق امليداني املباشر والصريح، فاملهمشون 
االجتماعيون فاعلون يف هذا اجملال وهم األكثر 
قدرة على بث املشاعر الوطنية واإلنسانية بطريقة 

بسيطة وسهلة يفهمها اجلميع. 
حرويف  برتميز  أو  صرية  جبمل  احلب  إشهار 
اليوم  يشاع  ما  وسهام  لقلوب  رمسات  مع  ناقص 
على جدران املدارس والبيوت، إنه إشهار فوضوي 
اجتماعي  بكبت  يشي  منضبط  غري  لسلوك 
اجلدران  غري  تستوعبه  ال  وعاطفي  وجنسي 

املشاعة للجميع
الفنية  مالحمه  وتتضح  الفن  هذا  وينضج 
التجربة  بهذه  سبقتنا  اليت  الدول  يف  والشكلية 
عندنا  تطغى  اليت  عشوائيته  عن  مبتعدا  األدبية 
إىل مستوى إبداعي له خصائصه الفنية واألدبية 
ما جيعله نشاطا أدبيا وفنيا حمرتفا، ولكن يؤخذ 
عليه هناك أنه فاقد للتلقائية والعفوية اليت انطلق 
مبتعدة  األدبية،  مكانته  له  أسست  واليت  منها 
بذلك عن صدق وواقعية الشارع املعربة عن السرية 
الذاتية للمرحلة التارخيية ومساتها وخصائصها، 
اجلماهري  ذاكرة  عن كونها  تنسلخ  ما جيعلها 
استيعاب  استطاعت  مرآة  يف  الداخلني  املنسيني 
مديات إحباطهم ومشاعرهم املنكسرة الغاضبة 

برز هذا الشكل 
األدبي يف طرق 

وجدران املدن املكتظة 
باأللم والفقر والظلم 

مخرتقا كل سبل 
التعبري وقنواتها 
وتقنياتها املبتكرة 
ليقف صارخا يف 

واجهة مرمى النظر 
محتال الجدران 

واملساحات املتاحة 
للرؤية
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انتهاكاتهم  دوامة  أنتجت  صراعات  فوضى  إثر 
وجودهم  وحمو  حقوقهم  مصادرة  وعدوانية 
بوصلة  تعطلت  اليت  التعبري  وسائل  بكوامت 
واحملروم  املقهور  اجملتمع  شرائح  حنو  اجتاهاتها 
املظاهر  ونفاق  السياسية  السلطة  على  الساخط 

االجتماعية والثقافية والطائفية الشاذة.
رؤى مضطربة يف سكن عشوائي

عن  نسميه-  ان  شئنا  -اذا  الشارع،  أدب  يبتعد 
األسلوبية الفنية وبناءاتها غري مبالني باألشكال 
يف  يضعون  فال  ومناهجها،  األدبية  واألنساق 
ورموزهم  كلماتهم  خيطون  وهم  حساباتهم 
وصورهم التعبريية سوى أفكارهم واهلموم امللحة 
الذي  مبستقبلهم  سوى  يبالون  ال  تشغلهم،  اليت 
يرونه ينساب من بني أصابعهم وهم عاجزون عن 
ما  بآخر  يلقون  وكأنهم  منه،  قطرة  ولو  مسك 
ما  بكل  والعشوائية  املبعثرة  أنفسهم  من  تبقى 
حتمله من أرق وحزن ومترد شبابي مهووس مبا 
تبقى من حلم يف خميلته املأزومة من الواقع الغارق 

بالقنوط والضياع.
تلك الشوارع املتعبة، اليت ألفت حضور النفايات 
وعلى كل جزرة وسطية ضيقة  يف كل ركن 
رائحة  فيه  ختتلط  بشري  زحام  وسط  تسري 
عليها  يطغى  املبعثرة،  األشياء  بكل  املارة  عرق 
امشئزاز رتيب يتماهى مع العشوائية اليت تهيمن 
من  احملميني  اجلدد  املتجاوزين  أحياء  على 
إحصاء  على  احلريصني  القانون  على  اخلارجني 
األعداد البشرية املبعثرة احملشورة يف تلك البيوت 
بها  للمساومة  عمرانيا،  واملتخاصمة  املضطربة 
العشوائيات  سياسيي  مع  القادمة  االنتخابات  يف 
اخلرسانية  احلواجز  القتصاد  املنعشة  والفوضى 
بعد  واملفرد  اجلملة  سوق  يف  لبيعها  االنتخابي، 
نفاد  لنقل  أو  نفاد اآلدمية عنهم  تأشري صالحية 
حينها  احلر،  االختيار  يف  اآلدمي  التعبري  وسائل 

خيرج هذا الشكل من التعبري كوالدة قيصرية 
لواقع عسري املخاض والبقاء والبصرية.

قصص ال تكرتث بالحضور
هذا  ومشاعر  إدراكات  إىل  الالمباالة  تصعد 
األديب الناشط وهو ميارس بوحه املتمرد كالنسغ 
يف األشجار املثمرة، اليت ال تبالي مبن يقطف من 
ال  سبيل  أو مير كعابر  خلقها  يتأمل  أو  مثرها 
اليت  املثمرة  رسالتها  متجاهال  حتمل  مبا  يبالي 
املخلوقني مل  من هذين  وإن كال  احلياة،  تديم 
لوحة  اسم على  أو  توقيع  نفسيهما وضع  يكلفا 
لن  كونهما  عن  فضال  فيه  أبدعا  الذي  املنجز 
طالء  بإعادة  ما  أحد  قام  ما  إذا  أيضا  يكرتثا 
اجلدار وحمو كل تلك الصرخات املوجوعة فيه، 
أو قطع أذرع الشجرة املثمرة اليت مل تكل عن 

طرح هبتها اخلالصة للعاملني.
من حكايات  أخرى  هو حكاية  اجلدران  أدب 
جديدة  والدات  هو  واحملرومة،  املنسية  املدن 
والذوات  الضيقة  واألزقة  الشوارع  لقصص 
العميقة  املنتفضة  واجلروح  املكلومة  احملرومة 
حتتضر  مهملة  جامعية  خترج  وثيقة  هو  الوجع، 
والسهر  الدراسة  من  طويلة  سنني  عناء  بعد 
واملعاناة واحلرمان تدق أبواب مكاتب املسؤولني 
بتكرار  ولتزعجهم  موجودون  بأنهم  لتذكرهم 
وتوخبهم  الباب  املبعثرة حتت  والضوضاء  الطرق 
لعدم اإللتفات إليهم ومساع شكواهم، فاملهمشون 
والبوح  التعبري  دائرة  عن  واملقصّيون  اجتماعيا 
الذاتي أو اجلمعي هم أبطال هذا اجلنس األدبي 

حسب » روان الوابل«.
األدبية  واألشكال  الفنون  خيتزل  أدب  هو 
الرمزي  التعبري  ببيان  ومفرداتها  اللغة  وصروف 
املتمردة  العفوية  باملعاني  تضج  اليت  والدالالت 

وبكل صراحة ووقاحة أحيانا.
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انقراض القراء والقراءة آفة تفتك باملجتمعات 
وتحطم قواعدها الفكرية

اعداد:
هاشم محمد الباججي



التأخري  البنت  اهل  واليقبل  الزوجية   بيت  اىل  االنتقال  على 
اكثر من هذه املدة وهو يعلم ذلك � ما الذي سيضيع منه ؟ 
ليكن واثقًا بأنه سيحصل على نصيبه يف الوقت املناسب وليوفر 
اهلل  يتوكل على  ثم  وقدرته  الضرورية حبسب علمه  املقدمات 

تعاىل فال داعي للعجلة 
البنت يف ا ول شبابها ترغب االرتباط بشاب من خالل الزواج 
تنجذب  فقد  إليها،  يتقدم  من  مواصفات  يف  غالبًا  تدقق  وال 
لصفٍة فيه، وتنزعج من والدها عندما يسأل عن البيت والنفقة 
ومدة اخلطوبة، فهي تريد أن تتجاوز كل هذه األمور، كما 
تنزعج من والدها عندما يسأل عن شخصية الزوج ومواصفات 
الشخصية والدينية واألخالقية، فكالم الشباب مجيل وشكله 
االكتفاء  هل ميكن  لْكن  والئق،  جيد  أنه  والظاهر  مقبول 
دون  من  معدودة  جلسات  خالل  من  ظاهره  على  باحلكم 

االستفسار واالطالع على حقيقته؟
عندما ربط اإلسالم زواج البكر مبوافقتها وموافقة وليَّها، إمنا 
ادة اليت تتأثر  أراد أن يميها بعدم االجنرار وراء عاطفتها الوقَّ
بالكلمة احللوة، أرادها أن تناقش مع والدها حيثيات القبول 
أو الرفض من خالل النقاش واحلوار، أي بلغة العقل وليس بلغة 

العاطفة فقط.
من حقَّك أن ختتاري، وان متلئي عاطفتك مبن جتدين فيه فارس 
أحالم املستقبل، لكن هل عرفِت صفاته جيدًا؟ وهل اطمأننت 
إىل قدرته على محايتك؟ وهل تأكدِت من رغبته األكيدة يف 
بناء حياة زوجية متكافئة؟ وهل هو الكفء يف الدين واألخالق 

بالنسبة إليك؟ ال تستعجلي.
ا���ر/ الشبا� �ع�ة �ر� او تن���

وحتقيق  الدرجات،  أعلى  إىل  السريع  بالوصول  الشباب  يرغب 
يلم  املراهقة  سن  يف  فالشاب  واحدة  دفعة  األهداف  كل 
املدة  بطول  شعر  أو  العقبات  واجهته  فإذا  ويطمح،  وخيطط 
يسلك  أو  خاطئة،  بطريقة  يبادر  أهدافه  إىل  للوصول  املطلوبة 
خيارات يندم عليها مستقباًل فهو يف احلقيقة سريع ومتسّرع يف 
ينتهي كل شيء بسرعة وأن يصل على  آن  واحد يريد أن 

كل شيء بسرعة.
بعض الشباب يرتك الثانوية أو اجلامعة مع توفر الفرصة لدية 
للتعلم ألنه يرغب بتوفر املال بني يديه، تسنح له فرصة للعمل 
بأجر عادي ال يتجاوز احلد األدنى وال يساعده على تنمية قدراته 
املستقبلية فيرتك الدراسة فرحًا بهذا األجر، لقد استعجل اللحظة 
من دون النظر اىل املستقبل ثم يندم بعد سنوات قليلة ألنه خرس 
فرصة التعلم ومل يعد قادرًا على تنمية إمكاناته وقدراته وأن ما 
سعى إليه أفاده بشكل آني، وحقق رغبته املؤقتة ولكنه قضى 

على تطوره ومنوه.
بعض الشباب يألفون أجواء اللهو، ويعيشون اللذة العابرة بإشارات 
أوقاتهم  من  الكثري  ويصرفون  اآلخر،  اجلنس  من  وحركات 
على هذا النمط، وهم يستعجلون اللذة وال يلتفتون إىل آثارها 
ونتائجها، ثم يندمون على ما خسروه من أوقاتهم ومسعتهم، بعد 
أن تكون نفوسهم قد تأّصلت بعادات فاسدة مل يعودوا قادرين 
املتاع  فريسة  تقع  أن  الشاب  أيها  إحذر  بسهولة  تغيريها  على 
باستطاعتك احلصول على  أن  واعلم  الدنيا  واملؤقت يف  الزائل 

اللذة احلالل يف وقتها ويف ظروف سليمة فال تستعجل
لكن  مشروع  أمر  وهو  مبكرة،  سن  يف  الزواج  يرغب  شاٌب 
للزواج مقومات ومسؤوليات فهو ال يستطيع اإلنفاق على زوجته 
ويعيش اإلرباك بسبب الظروف اليت حتيط به ومتنعه من القيام 
بواجباته جتاه زوجته خلمس سنوات على األقل حبسب تقديره 
مع ذلك فإنه يقدم على الزواج حتت عنوان الرزق االهلي املقسوم 
من دون ان يوفر ماعليه من العمل واملقدمات الصحيحة فتبدأ 
املشاكل بعد سنة أو سنتني من اخلطوبة حيث ال يكون قادرًا 

رغبة الشباب 
بالوصول السريع
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قضايا الشباب 
    ومواجهة املشاكل...

هاشم الباججي

قضايا الشباg تشكل ا°زء األك1 من قضايا ا-تمعات العاصرة علÌ اختالف أنظمتها واûاهاتها ومستوياتها، 
وهذا  انتماءاتهم،   ƒتنو  Ìعل وال كرين   ƒوالجتما الن س  وعلماء  الربني  باهتمام  تستأlر   gالشبا ومشكالت 
 ، السائدة   ƒاألوضا بسبب  خطرية  ون سية  اجتماعية  واضطرابات  وهموم  متاعب  من   gالشبا يعاني  ما  بسبب 
فالشباg يشكلون نسبة عالية من السكان يف ا-تمعات العربية واإلسالمية والدوÿ النامية، وهم أكثر ال Òات 

الجتماعية تأlرا� بالواقع ومت∆رياته ومعطيات البيÒة الياتية الادية والعنوية من فكر وقيم ومشاعر وسلو‘...
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وبناء  والتعّلم  العمل  يف  احلياة  فرص  من  استفاد 
شخصيته وكيانه االجتماعي.

مغريات  أمامه  ويعرض  الشاب  يغري  فاجملتمع 
من  ومينعه  عنها  يصّده  ذاته  الوقت  يف  احلياة، 
الوصول إليها، وهذا يزيد عناءه ومعاناته وسخطه 
بينه  وحال  ظلمه،  الواقع  بأن  وشعوره  ومتّرده 
الشعور  هذا  فيوّلد  احلياة،  متع  يف  حقوقه  وبني 
واالكتئاب  والتوتر  والقلق  النفسي  االضطراب 
واإلحباط... وقد يعيش الشاب حالة من التناقض 
الصارخ والصراع الداخلي واالنفصام، يف حماولته 
قيمه  وبني  ومتعه  شهواته  بني  للتوفيق  الفاشلة 
لتربير  التلفيق  إىل  يعمد  وقد  واألخالقية.  الدينية 
تصرفاته املسيئة للمجتمع، وينزلق أكثر فأكثر 
إىل طريق اخلطيئة ويغرق يف عواصف احلياة اليت 

قد تورده املهالك.
لكن الشاب املسلم الذي توفرت له تربية إسالمية 
أخالقية صحيحة، ومتّكن اإلميان من قلبه، فإنه 
يصرفه بقوة عن االحنراف، ومينعه من االجنراف 
احلرية  آثار  من  ويقيه  وشهواته،  غرائزه  وراء 
املؤمن  فالشاب  النفسية،  واالضطرابات  والقلق 
يشبع رغباته بطرق مشروعة ويف أجواء من األمان 
الراحة  والسعادة والكرامة، وتسيطر على نفسه 

واالطمئنان والرضى والسكينة.
فالرتبية اإلسالمية وقوة اإلميان حتّصن الشاب من 
ويسري  واضطراباتها،  وبراكينها  احلياة  عواصف 
بكل عزمية وجد ومثابرة، دون كلل وال يأس، 
وطموحاته  النبيلة  أهدافه  لتحقيق  النهاية  حتى 

املشروعة يف احلياة.

الشبا� والسعادة ا��قودة���
يطلبها  احلياة،  يف  إنسان  كل  حلم  السعادة 
الطرق ويف كل  بداية شبابهم بكل  الكثري يف 
مكان، ثم يعودون يف نهاية املطاف )خبفي حنني(، 
والغنى،  والرفاهية  واملباهج  املتع  ألوان  فيجّربون 
لكن يعودون يف النهاية حمّملني مبزيد من اهلموم 
وأثقال من مشاعر الضيق والتوتر والتذمر واليأس، 
وقد يدفع بعضهم إىل االنتحار للتخلص من احلياة.
لقد بينت الدراسات أن الشباب يف أوروبا وأمريكا 
واالكتئاب،  والتعاسة  الشقاء  من  كثريا  يعانون 
وخاصة شباب )السويد( اليت يعيش سكانها مبا 
يشبه حياة األحالم، قال عنهم أحد الباحثني )أهل 
احلياة  )ويلسون( عن  وقال  ليسوا سعداء(،  اجلنة 
يف نيويورك: )إنها غطاء مجيل حلالة من التعاسة 
املال  وكثرة  بالغنى  ليست  فالسعادة  والشقاء(، 
اهلم  توّرث سوى  والرفاهية واجلاه، فهي غالبًا ال 

والتعب واحلسرة والطمع والشراهة للمزيد.
الفرد، وتشع على  أعماق  إاّل من  تنبع  السعادة ال 
جوارحه سرورًا ويف نفسه طمأنينة، وتشرح صدره 
ويعيش يف راحة ضمري وقناعة ورضى بقضاء اهلل 

اجملتمع،  يف  وتفاعاًل  انفعااًل  أكثر  فالشباب 
احلياة  مغريات  وراء  لالجنرار  استعدادًا  وأكثر 
واالحنراف واإلصابة باالضطرابات النفسية والتأثر 
بينت  والتقليد األعمى، وقد  باالجتاهات اجلديدة 
الدراسات االجتماعية والنفسية وجود عالقة جدلية 
بني ارتفاع نسبة االحنراف يف أوساط الشباب وبني 
والثقافية  واالقتصادية  االجتماعية  البنية  طبيعة 
املتقدمة  اجملتمعات  يف  نالحظ  كما  للمجتمع، 
هذه  ا�فاض  نالحظ  وبالعكس  مثاًل،  صناعيًا 
الظاهرة يف اجملتمعات اليت تسمى )حمافظة( اليت 
تسودها املبادئ الدينية والقيم واألخالق والفضيلة 

كما يف اجملتمعات اإلسالمية.
لذا جند أن طبيعة الواقع االجتماعي )االقتصادي 
دورًا  تلعب  والبيئي(  والرتبوي  والنفسي  والفكري 
واملشكالت  األزمات  طبيعة  حتديد  يف  أساسيًا 
تؤثر  العوامل  فهذه  الشباب،  منها  يعاني  اليت 
واجتاهات  السلوك  أمناط  تكوين  يف  بفّعالية 
للغالبية  واملادية  النفسية  املعاناة  وسقف  الفكر 
معاجلة  أن  لنا  يبني  وهذا  الشباب،  من  العظمى 
قضايا الشباب ال ميكن أن تتم إاّل عرب املعاجلة 
مشكالت  تشمل  اليت  اجملتمع  لقضايا  الشاملة 
وواقع األسر واملؤسسات التعليمية اليت تلعب دورًا 
وتكوينهم  ورعايتهم  الشباب  تنشئة  يف  أساسيًا 
علمية  دراسات  عرب  واجلسمي  والنفسي  العقلي 
ورؤية واعية وعميقة لقضايا اجملتمع ومشكالت 
الشباب )العلم والعمل والصحة واألمراض النفسية 
من  وغريها  واجلرائم(  واملخدرات  والتدخني 
عامة  املعاصرة  اجملتمعات  تواجه  اليت  القضايا 
واإلسالمية خاصة بسبب ما ختلفه من آثار سلبية 
نفسية وعاطفية يف نفوس الشباب، وصعوبات يف 

التنمية والتطور يف اجملتمع.

ال�را�ز ا�ا�ة ل�شبا� �� ا�هواء والوا�����
الشاب  عند  بقوة  تربز  املراهقة  مرحلة  بداية  مع 
دوافع الشهوات واألهـــــــــــــــــــــــــواء، وتتوّقد األحالم 
والنشاط يف  احليوية  مظاهر  وتتأّجج  واملخّيالت، 
نفسه، ويتحّدد كثري من أهدافه من خالل شهواته 
وغرائزه، وترسم له خميلته الطرق للوصول إليها، 
فيخرتق احلواجز واملمنوعات اليت يواجهها، وتصبح 
قواه العقلية ضعيفة التأثري يف جمرى حياته، بينما 
تسيطر عليه مشاعر األنانية وحب الذات وتغليب 
مصلحته الشخصية على مصلحة اجملتمع، وتنقلب 
هي  رغباته  وتصبح  عقليته،  يف  والقيم  املفاهيم 

أساس الفضيلة والنظام والتقدم االجتماعي. 
والشهوات  الرغبات  وراء  اجلري  أن  يف  والشك 
بكل الوسائل يأخذ من حياة الشاب وقتًا طوياًل، 
التفكري يف أهوائه يصرفه عن االهتمام  وكثرة 
النهاية  املهّمة يف احلياة، ويف  والقضايا  بالدراسة 
يضيع منه كل شيء، فال هو أشبع رغباته، وال 
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أينما كنتم..(  )وهو معكم  الكريم:  يف كتابه 
)سورة احلديد/4(

فالصالة والدعاء تبعث السكينة يف نفس الشاب 
واطمئنان  بالنفس  والثقة  بالعزمية  ومتّده  املؤمن، 
القلب واألمل يف احلياة والرضا بقضاء اهلل وقدره، 

وهذه مجيعها تؤدي إىل السعادة احلقيقية. 
احلياة،  إىل  القوي  الدافع  هما  والرجاء  فاألمل 
واجلد واملثابرة والصرب لتحقيق األهداف الكربى 
العيش  أضيق  »فما  والنجاح،  والتقدم  احلياة،  يف 

لوال فسحة األمل«.
وسرية النيب صلى اهلل عليه واله تقدم لنا منوذجًا 
ومثاًل أعلى، حنتذي به يف الصرب والتحمل والعمل 
العظمى،  الرساالت  لتحقيق  واملثابرة  اجلاد 
واألذى  واجهته  اليت  اهلائلة  الصعاب  كل  رغم 
واالضطهاد الذي تعرض له، فاإلميان أيضًا ينبوع 
احلب الذي ال ينضب »حب الطبيعة، حب احلياة، 
خيّلص  فاحلب  الناس..ا�«.  حب  املوت،  حب 
والكراهية  واحلقد  احلسد  مشاعر  من  اإلنسان 
والشح واألذى وهو دليل اإلميان، كما قال النيب 
صلى اهلل عليه واله:« والذي نفسي بيده، ال تدخلوا 
حتابوا... حتى  تؤمنوا  وال  تؤمنوا،  حتى  اجلنة 

)مشكاة األنوار:221(.
الصحيحة  اإلسالمية  الرتبية  من خالل  يتم  وهذا 
تقوية اإلميان وتكوين  األثر األكرب يف  اليت هلا 
الضمري، الذي هو ركيزة األخالق، فال بد للضمري 
من اخلوف ولكن جيب أن يكون اخلوف من اهلل 
تعاىل وحده، والرتبية اإلسالمية ترسخ اإلميان يف 
قلوب الشباب وتدّربهم على ضبط النفس وتنظيم 
التحكم  على  والقدرة  اإلرادة  وتقوية  الرغبات 
وهيجان  الغضب  عند  النفس،  على  والسيطرة 

األهواء وهذه تدل على قوة اإلميان وحقيقته.

ال  احلقيقية  السعادة  وهذه  وقدره، 
تتحّقق إاّل باإلميان الصادق العميق 
وينّظم  النفس  مجاح  يكبح  الذي 
حاجات  بني  توازنا  وخيلق  الغرائز 

الشاب ومتطلبات الواقع.
طريق  عن  السعادة  وراء  اجلري 
دروب  إىل  بالفطرة  ينحرف  املتع 
ويصبح  واملعاصي،  االحنراف 
الذات  وحب  ألهوائه  أسريًا  الشاب 
ويعيش حالة من  والغرور،  واجلشع 
الصراع بني إرضاء غرائزه أو إرضاء 
السكون  نفسه  ويرم  اجملتمع، 

وراحة الضمري واالستقرار.
وقد يعتقد أغلب الشباب أن السعادة 
يف احلب، لكن احلب الذي يفهمه 
املادي  احلب  هو  اليوم  الشاب 

املرتبط باجلنس والشهوات واملتع املادية، ومجيعها 
تتمحور حول حب الذات وإرضاء النفس.

أما احلب احلقيقي الذي يوّلد السعادة يف النفس، 
املصاحل  من  اخلالي  الطاهر  الروحي  احلب  فهو 
لوجه  املؤمن كل شيء  املعنى يب  بهذا  املادية، 
اهلل تعاىل، فاحلب حاجة أساسية يف حياة البشرية 
من  الكثري  خيسر  وبفقدانه  الشباب،  وخاصة 
ومواجهة  احلياة  يف  لالستمرار  والطاقة  الدوافع 
بفّعالية وحتقيق  الصعوبات  على  والتغّلب  العقبات 
طموحاته املشروعة وغاياته الكربى يف املستقبل.

وبينت األحباث النفسية أن من يفتقد احلب واحلنان 
واملدرسة  األسرة  يف  واالهتمام  الرعاية  ودفء 
ويصبح  ل�خرين،  منحها  عن  يعجز  واجملتمع، 
الشباب،  من  غريه  من  لالحنراف  عرضة  أكثر 
عما  البحث  يف  العشوائية  حماوالته  خالل  وذلك 

ينقصه من مشاعر...

ا��ا� منب� ا�ما����
يصر  الشباب  جيعل  األمان  مصدر  اإلميان 
معاصيه،  واجتناب  وطاعته  ربه  رضا  تفكريه يف 
ومنفعة الناس تصبح غايته الكبـــــــــــــرى، فيحّقق 
السعادة لنفسه والفوز يف الدنيا واآلخرة، رغم ما 
وكبٍح  عاجلة  منفعة  أو  عابرة  متعة  من  خيسره 
لالضطرابات  عالج  فاإلميان خري  طاغية،  لشهوة 
جتعل  أمراض  وهي  واخلوف،  والوحدة  النفسية 
اإلنسان يفقد األمل يف احلياة وقد تؤدي به إىل ما 

ال يمد عقباه. 
والقلق  اخلوف  مصدر  هما  باهلل  والشرك  والشك 
لإلنسان حول حاضره ومستقبله وجزعه من الفقر 
فيشعر  املؤمن  أما  واملوت،  والكوارث  واملرض 
يقينًا أن اهلل معه وعنايته ترافقه أينما كان، فال 
تعاىل  اهلل  يقول  والقنوط،  واليأس  بالوحدة  يشعر 
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انقراض القــراء والقراءة آفة تفتك 
باملجتمعات وتحطم قواعدها الفكرية

القراءة واإلطالع قاعدة حياتية مهمة بالنسبة للشباب واملجتمعات بصورة عامة ليس كما يعتقد 
أغلب الشباب بأنه األزمات الراهنة هي سببا لألبتعاد عن القراءة، كال بل يجب أن يكون اإلنعطاف 

اىل أعماق الكتب خصوصا يف هذه األوضاع.. وذلك يبنى على تحليلني :
وتصفع  تعصف  أن  تكاد  ظروف  ظل  يف  الشخصية  وإتزان  تثبيت  وظيفة  من  للقراءة  ملا  أوال 

بالشخصية الفكرية .
من  للخروج  أساسية  خريطة  وضع  على  تساعدك  وذلك  وأكتشاف  تخطيط  القراءة  أن  ثانيا 
األزمات التي تدور حولك سوى كانت سياسية أو أجتماعية أو أقتصادية أو دينية وما اىل ذلك  أن 

للزمان واملكان عالقة وطيدة بالقراءة ،كيف ذلك؟ 
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النفسية  احلالة  هو  وأحدها  أوجه,  عدة  من  ذلك 
او  البلدان  بني  والصراعات  احلروب  أيام  خصوصا 

اجملتمعات 
أو  التنموية  الكتب  قراءة  اىل  حباجة  فالفرد  هنا 
الكتب  فقراءة  اإلجيابية  الكتب  أوضح  بصورة 
هلا  الصراعات  أو  احلروب  أيام  خصوصا  اإلجيابية 
الذات  على  والسيطرة  الشخصية  بناء  فعال يف  دور 

من الشطوح اىل ما ال يمد عقباه.
من  هل  املثال  سبيل  على  للمكان,  بالنسبة  أما 
األجدر أن تذهب اىل نزهة يف واحة خضراء وأزهار 
وأرجوحات ثم تقرأ كتاًبا عن األحتالل الصلييب أو 
لنزار  ديوانا  تقرأ  أم  الثالثي  العدوان  أو  السلجوقي 

قباني مليء باحلب والغرام.
اجملالت  أو  الكتب  على  واإلطالع  القراءة  عدم  أن 
وغريها هي برهان واضح ألنتكاس العقل وأستفحال 

الشهوات األخرى عليه 
أن معاجلة كيفية اإلجنراف اىل القراءة ميكن أن 
واملكان  الزمان  أختيار  منها  طرق,  بعدة  نستسيغه 
للشخص,  نفسي  عالج  القراءة  وأعتبار  املناسبني, 
العقدة  لك  حتل  اليت  الكتب  قراءة  جيب  كذلك 
اليت كانت سببا ألبتعادك عن القراءة وهذه طريقة 
عن  أبتعد  قد  الذي  الشخص  أن  حيث  جًدا  مهمة 
القراءة بسبب مشكلة أسرية على سبيل املثال هل 
غبيا(  أصبحت  )كيف  رواية  يقرأ  أن  األفضل  من 
للروائي )مارتن باج( أم يقرأ كتاب احلياة األسرية 
للمؤلف عبد الكريم بكار من املؤكد أن األفضلية 

لألخري مبا فيه أصالح للنفس واألسرة.
أو  الفلسفية  الكتب  على  فقط  القراءة  تقتصر  ال 
الروايات أو املقاالت فقراءة القرآن هلا دور وأثر كبري 
يف بناء معنويات الشخص وترميمها كرتويح النفس 
هذا من جانب وتنقيح املفردات اللغوية للشخص الواع 

واجلعل منه شخص لغوي متمكن من جانب آخر
علينا أدراج القراءة واإلطالع كإدراج أّي حاجة متّت 

حلياتنا اليومية بصلة. 
حياة  ومتعددة خصوصا يف  إجيابية  القراءة  آثار  أن 
الشباب ملا حتتويه من جوهرة مثينة يكتنزها الشاب 
ويربر بها موقفه يف أي حدث كان حيث جتعل منه 
صرح لأللقاء واخلطابة أمام املأل يف أيِّ جملس دون 
إحراج من نقص املعلومات لدى ذلك الشخص كذلك 

ُتزيد ثقته بنفسه ثم ُتزيد مكانته بني اجملتمع.
متى وكيف أقرأ؟ 

أن األوقات املناسبة لقراءة الكتب أو اجملالت وما 
اىل ذلك هي األوقات اهلادئة اخلالية من الضوضاء 
اخلارجية  والضوضاء  الداخلي  الذهين  والعراك 
سبيل  على  املعامل  أو  السيارات  بأصوات  املتمثلة 
من  املتأخرة  الساعات  أن ختتار  األمجل  ومن  املثال 
فهنا  السحر  أوقات  أو  الليل  منتصف  بعد  أي  الليل 
حيث اهلواء أو النسيم الطلق حتت النجم والقمر حيث 
الراحة النفسية والسكون الذهين الناظر إلحتضان 
النفسي  واإلصالح  باألمل  املكللة  احلروف  تلك 
واجلسدي, جلوسك هذا الوقت يف احلديقة الداخلية 

للبيت أو يف مكاٍن عال هو ما جيرك اىل إقتباض 
كتابك وأستلهام مافيه.

كيف أقرأ؟ 
العقدة اليت جتعل  هذا سؤال جوابه يساهم يف حل 
أن  حيث  واملطالعة  القراءة  من  مستنفر  الشخص 
القراءة هلما دور فعال يف  وضعية اجللوس وكيفية 
النفس  علم  الذهن,بعض خمتصي  شرود  أو  كسب 
يفضلون أن تكون وضعية اجللوس أثناء القراءة على 
كرسي وأمامك منضدة حيث أن هذه الوضعية تبعد 
امللل أو النعاس أو األرهاق العصيب أثناء القراءة هذا 
من جانب وبإختصار إما من جانب آخر وهو أخفاء 
وإظهار الصوت أثناء القراءة هنالك بعض األشخاص 
اليستوعبون املعلومة إثناء القراءة إال أذا قرؤوا بصوت 
مرتفع أما البعض هم على العكس من أولئك ،فعليك 

األنتباه اىل هذا األمر وأخرت ما يالئم أفكارك.
أن احلقب الزمنية اليت متر على الشباب على وجه 
اخلصوص ومل يقرؤوا ولو بضعة أسطر هي كارثة 
سوًءا  تزداد  اآلن  جمتمعاتنا  نرى  حنن  ذاتها,  حبد 

ثقافيا
حنن نرى الفرد العربي على وجه العموم بدل من أن 
يقرأ ُيقرأ عليه بعبارات ثرثارة ال معنى هلا هي فقط 
هراء  من قبل املتكهنني واملنجمني اللذين ال يعرفون 
واملطالعة  القراءة  عن  األبتعاد  أن  الباء,  من  األلف 
هي بذاتها ماجعلت من جمتمعاتنا تؤمن باخلرافات 

وتتمسك بأؤلئك السفهاء املختلني فكريا.
أذا متت السيطرة على العقل من قبل ترهات ُأستلهمت 
من السلف ومل تتم معاجلتها من بادئ األمر أعلم أنك 

ستبقى ضحية مقيدة بأغالل اخلرافة.
أن األوطان اليت ينقرض قرائها فال شك من أن نقول 
أنها أوطان كفيفة ال ترى احلقيقة املّرة ولو أدخلت 

هلا احلقيقة يف احلدقة.
وقد  أيديكم  بني  مؤلفاتهم  يضعون  اآلن  الُكّتاب 

ُكتبت بشتى األلوان األدبية 
مليئة  اجملانية(   )واأللكرتونية  احلقيقة  املكتبات 
بآالف الكتب اليت هي بإنتضار أنظاركم املتألألة 
الدواوين  من  حلى  قد  مبا  لتداعبوها  وأذهانكم 
األنفجار  هو  اليوم  واحلكِم,  والروايات  واملقاالت 
فيه  الشباب  يضغط  أن  اليت جيب  املهول  الفكري 
ينفجر,مجيعنا حباجة اىل  العقول حتى  على زر فتح 
ثورة فكرية صاخبة حتى نتمكن من احلصول على 

مبتغانا.
بالقراءة  تؤسس  أن  جيب  الفكرية  القاعدة  أن 
واالطالع وليس بالتمسك احلاد باخلرافات واهلواجس 
اليت تكاد قبضتها أن خترج أرواح عقولنا .ال بأس 
من أن تقرأ كل يوم سطر واحد بل البأس الشديد 
يكون  أن  البد  الواحد,  بعمرك  جاهال  تكون  أن 
الفكرة  بذور  فيه  تنبت  خصًبا  صلصاال  عقلك 
أفكاًرا  لك  يورق  حتى  احلروف  من عذب  وتسقيه 

ويثمر لك ثقافة وجرأة وحتدي.
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اإلنتحار 
ظاهرة تبحث عن حلول

لم تنشأ ظاهرة إذا لم تكن لها محفزات مساعدة وما يعيشه العالم  
بشكل عام والعراق بشكل خاص من ظروف أصبحت قاهرة للبشرية 
ونحن   .. مجتمعاتنا  في  الحدوث  نادرة  كانت  ظواهر  نمو  إلى  أدت 
نتصفح مواقع التواصل اإلجتماعي ومشاهدة التلفاز نرى شابا يطلق 
أو  الجسر  أعلى  من  نفسها  برمي  شابة  قيام  أو  نفسه   على  النار 
االنتحار بطريقة غريبة أمام الجمهور بتقنية البث المباشر حتى بدأت 

تسجل إحصائيات مرتفعة بعدد حاالت االنتحار..

üقيUœ امري ال1كاوي
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 وهلذا أعددنا حتقيقا صحفيا حول ظاهرة االنتحار 
لنتعرف على العوامل النفسية واالجتماعية املسببة 
أن  اليت جيب  املعاجلة  خطوات  هي  وما  لالنتحار 

تتخذها اجلهات املعنية.
واقع مأساوي

احللو  جابر  حسنني  بالدكتور  التقينا  البداية  يف 
االختصاص يف فلسفة اجملتمع وتدريسي يف جامعة 
الكوفة فحدثنا قائاًل : مير اجملتمع بشقيه العاملي 
واحمللي، بظروف مأساوية كثرية، حيث لعب العامل 
املنطقة ككل،  الوضع يف  تأجيج  السياسي على 
فأنتج حالة من الصراعات واحلروب، ألقت بظالهلا 
على الشعوب، فأنتجت واقعا مأساويا مؤطرا بأطر 
االجتماعية،  احلياة  فحلل  االقتصادي،  الرتاجع 
وهبوط  فئات  وصعود  جهة،  من  البطالة  بكثرة 

أخرى، على حساب احملسوبية واملنسوبية. 
تبعات نفسية

ويضيف الدكتور حسنني جابر احللو قائاًل : وهذا 
عامة  العربي  الفرد  نفسية  تراجع  إىل  أدى  بدوره 
كورونا  جائحة  مع  بالتزامن  خاصة،  والعراقي 
حبيث  واقتصادية،  نفسية  تبعات  من  فرضته  وما 
السياسية  النتاجات  ضحية  اليوم  الشاب  جند 
إميان  لديهم  ليس  اللذين  والسيما  واالقتصادية، 
كاٍف باحلياة ومتغرياتها، فيصابون بإحباط يف أول 
الذهاب إىل طرق  فشل يصادفهم، مما يعمل على 
وبطرق  اإلنتحار،  منها  واحدة  الواقع،  من  اهلروب 
خمتلفة، منها الشنق، أو القفز من املباني واجلسور.

تكاتف املساعي
ويسرتسل لنا الدكتور حسنني جابر احللو فيقول: 
املساعي، من قبل  وهذا األمر يتاج إىل تكاتف 
أفعال،  للحد من هكذا  والدولة،  واجملتمع  األهل 
أو  فعل  أو  شكل  بكل  التنمر  نوقف  أن  فعلينا 
عمل، وكفى لالنتقاص من اآلخر، ألن كل هذه 
األمور تؤدي إىل ضعف الشخصية، وهز الثقة، ومن 

ثم الرتاجع ، يف التماشي مع احلياة. 
ويشري الدكتور حسنني جابر احللو قائاًل : وعلى 
األسرة أن حتتضن  أبنائها ، والسيما املراهق، الذي 
أو يغضب ألتفه األسباب، مما يغري احلالة  ينزعج 
املواجهة،  يستطيع  ال  ألنه  اإلنتحار،  إىل  ويقلبها 
واألسرة واجملتمع ال يعطيه اجملال ، ليعرب عن رأيه، 

فتفلت زمام األمور. 
وينوه الدكتور حسنني جابر فيقول : علينا أن نعمل 
تكثيف  خالل  من  االنتحار،  من  للحد  جاهدين 

داخل  الفرد  أهمية  لبيان  اإلعالمية،  اجلهود 
اجملتمع، وتفعيل دور األسرة، وحضور الفرد داخل 
بيان  يف  واجلامعات  املدارس  دور  وتفعيل  األسرة، 

أهمية الطالب لبناء املستقبل.
ارتفاع ملحوظ

اىل  ذهبنا  االجتماعية  العوامل  معرفة  أجل  من 
النجف  مكتب  اإلنسان  حلقوق  العليا  املفوضية 
العدالة  الدهان من قسم  بفراس  فالتقينا  األشرف 
العليا  املفوضية  تؤشر  قائاًل:  فحدثنا  اجلنائية 
حاالت  عدد  يف  زيادة  هناك  أن  اإلنسان  حلقوق 
االنتحار يف اآلونة األخرية ويعترب هذا املؤشر خطريا 
شبابنا  على  اخلطر  هذا  ونستشعر  اجملتمع  على 
يف  اإلحصائيات  خالل  من  اجلنسني  كال  من 
الفرتة األخرية وما وثقته املفوضية من أسباب هلذه 
الظاهرة الدخيلة على شعبنا هي أن أغلب املنتحرين 
مصابون بأمراض نفسية وميرون بفرتات اليشعرون 
ماذا يفعلون وال يبالون بهذا اخلطر الذي يؤدي اىل 

مفارقة احلياة. 
مشاكل أسرية

آخر  سبب  وهناك   : فيقول  الدهان  فراس  ويشري 
أفراد  بني  األسرية  املشاكل  كثرة  هو  لالنتحار 
ميارس  الذي  النفسي  الضغط  خالل  فمن  العائلة 
بتقييد أّي حرية فسوف يفكر هذا الشخص بعملية 
اإلنتحار وغالبيتهم  وبنسبة كبرية ميكن أن ينفذ  

بأي حلظة.
الفقر

ويؤكد فراس الدهان قائاًل : أما عامل الفقر فيعد 
من العوامل املساعدة لعملية االنتحار فقد ال يستطع  
رب األسرة تغطية نفقات عائلته الضرورية السيما 
التجوال  املعيشية صعبة يف ظل حظر  أن األوضاع 
الكلي أو اجلزئي الذي تفرضه احلكومة بسبب 
العمل  ساعات  قلت  حيث  كورونا  جائحة  انتشار 
للكسبة وهذا أثر بشكل واضح على دخل األسرة 
به  مير  الذي  النفسي  الضغط  أدوات  أحد  ويعترب 
وظروف  مشاكل  فستتولد  العامل  أو  الكاسب 
بقتل  إما  األسرة  رب  يفكر  قد  صعبة  اقتصادية 
أمور  ينتحر ويف احلالتني هي  أو هو  العائلة  أفراد 

شاذة
إنتحار الطلبة

وظهرت حاالت   : فيقول  الدهان  فراس  لنا   وينوه 
أخرى هي جلوء الطالب على اإلنتحار بسبب عدم 
قدرتهم على حصوهلم على املعدل الذي يتمنونه أثناء 

اإلنتحار 
على األسرة أن تحتضن  

أبنائها ، والسيما 
املراهق، الذي ينزعج أو 
يغضب ألتفه األسباب، 
مما يغري الحالة ويقلبها 

إىل اإلنتحار، ألنه ال 
يستطيع املواجهة، 

واألسرة واملجتمع ال 
يعطيه املجال ، ليعرب 
عن رأيه، فتفلت زمام 

األمور. 

تؤشر املفوضية العليا 
لحقوق اإلنسان أن 

هناك زيادة يف عدد 
حاالت االنتحار يف 

اآلونة األخرية ويعترب 
هذا املؤشر خطريا على 
املجتمع ونستشعر هذا 
الخطر على شبابنا من 

كال الجنسني
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تأدية  االمتحانات النهائية لكل موسم دراسي.
لدى  اإلنتحار  ظاهرة  إزاء  املواطنني  آراء  وملعرفة 

الشباب إلتقينا منهم :
كرار الزيادي ) إعالمي( يقول : ال قول لنا بعد قول 
املنتحر  وجعل  الفعل  هذا  فاإلسالم حرم  اإلسالم، 
احلاالت  هذه  ازدادت  األسف  مع  ولكن  بالنار 
منها  األهم  أسباب،  له  أكيد  وهذا  جمتمعنا  يف 
الشاب  يتحمله  وهذا ال  الديين  هو ضعف اجلانب 
املتصدون  األكرب  اجلانب  يتحمل  وإمنا  وحده 
قلة  اآلخر هو  السبب  أما  العائلة،  للدين وكذلك 
الثقافة لدى األشخاص وعدم وضع هدف لتحقيقه 
لذلك نرى األغلب عند مواجهة أول عائق يستسلم، 
وهنالك سبب آخر هو ضعف دعم الدولة لألفراد. 
وسبب اخر التشتت احلاصل يف العائلة لذلك جيد 
بفراغ وتيه، لذ جيب أن تتكاتف  الشخص نفسه 
كل اجلهات اليت ذكرتها اعاله لوضع خطة حل 
الحتواء األشخاص، فهذا األمر ليس مشكلة فردية 

فكل جهة مسؤولة عن جانب.
 : يقول  مسرحية(  فنون  )مدرس  العوادي  أمحد 
اإلنتحار حبد ذاته من احملرمات اليت منعنا اهلل من 
ارتكابها ووعدنا بعذاب كبري ولكن لألسف قلة 
اإلميان هو من أهم أسباب هذه الظاهرة باإلضافة 
اىل أن احلكومة تأخذ نصيبا كبريا من  أسباب 
توفريها  عدم  بسبب  الشباب  بني  وخاصة  حدوثها 
يصل  بدوره  هذا  البسيطة  احلياة  متطلبات  أبسط 

ببعض الناس لليأس فيقوموا بهذا العمل البائس.
األسباب  أهم  يقول:  )مدرس(  الزجراوي  رياض 
احلقيقية الزدياد حاالت اإلنتحار نستطيع إدراجها 

بالنقاط التالية: 
للعائلة  بالنسبة  والفقر  العوز  املادية/  1-احلالة 
يقدم  األب  مثال  ميديا  بالسوشل  شاهدتها  وكما 
على قتل أطفاله ومن ثم يقتل نفسه أو يرق البيت 

الذي يأويهم .
املريض  لإلنسان  وأغلبها  النفسية/  2-احلالة 
نفسيًا نراه ينتحر بعد تأزم حالته كون الناس قد 
يستهزأون حبالته النفسية أو اإلنطواء والعزلة تؤدي 

اىل تلك احلالة.
أو  للشاب  األهل  رفض  العاطفية/  3-احلالة 
الشابة عندما يتقدم لبعضهما بسبب احلالة املادية 
الرجل  أو  املرأة  فتقدم  الطرفني  لكال  واملعيشية 

على اإلنتحار .
الطالب  إخفاق  بسبب  تكون  احلاالت  4-بعض 

اإلعدادي(،  )السادس  النهائية  باالمتحانات 
األجواء  توفر  واألسرة  األهل  احلاالت:  هلذه  احلل 
عن  االبتعاد  و  العائلة  ألفراد  والطمأنينة  النفسية 
العنف األسري، الدولة واالهتمام بالطبقات الفقرية 
وحتسني املستوى املعيشي للعوائل الفقرية من سكن 

أو راتب شهري يسد أهم احتياجاتها .
على اجلهات املعنية العمل على وضع خطوات حل 
حاالت  ظهور  اىل  أدت  اليت  األسباب  ملعاجلة  آنية 
اإلنتحار بعد دراسة أسباب كل حالة والقيام حبملة 
وختصيص  اإلعالم  وسائل  على  وتثقيفية  توعوية 
حلقات بربامج دورية تستضيف خمتصني يف اجلانب 
وطرق  الظاهرة  أسباب  لبيان  واالجتماعي  النفسي 
واملسؤولية الكربى على احلكومة يف  معاجلتها، 
توفري فرص العمل للشباب العاطلني عن العمل ألن 
الفقر والبطالة بني الشباب ويأس الشاب والكبت 
واحلرمان من العمل هو سبب رئيسي لإلقدام على 

اإلنتحار.
نصائح ال بد من االخذ بها

على األسرة اليت تقع عليها املسؤولية األوىل واألخري 
يف تربية اوالدها أن تعمل على تعزيز جانب العالقة 
باهلل تعاىل, وقراءة اآليات الكرمية اليت تبث روح 
أبناءهم  إرشاد  من  بد  ال  كما  والنجاح،  التفاؤل 
اىل اختاذ مرشد صاحل للرتدد عليه وطلب املشورة 
فيها  يعيشون  اليت  املنطقة  يف  الدين  منه كرجل 
فضال  املثقفني،  من  وغريهم   .. جامعي  أستاذ  او 
عن مراقبتهم ومنعهم من  رفقاء السوء، وتعريفهم 
أوقات  على  والقضاء  وآثارها،  املخدرات  مبخاطر 
وضرورة  نافع،  هو  مبا  الوقت  واستثمار  الفراغ 
وتعزيز  احلاالت،  لبعض  نفسي  طبيب  مراجعة 

الشخصية والثقة بالنفس.
ويف الختام

إن النصوص الشرعية وفتاوى الفقهاء وفقا ألحاديث 
حرمة  على  تؤكد  السالم(  )عليهم  املعصومني 
اإلنتحار وتتوعد فاعله بالعقوبة يف اآلخرة وأن هذه 
أودعها  قد  هلل  ملك  هي  أوتيناها  قد  اليت  النفس 
أمانة عندنا لنستخدمهابطاعته إىل أجل مسمى وما 
أوتيناها لنلحق الضرر بها أو ننهي وجودها بايدينا.

من هنا جاءت عقوبة اإلنتحار وهي اخللود يف النار 
وال ينجو فاعلها من العذاب األخروي  قال تعاىل: 
: َواَل َتْقُتُلوْا َأنُفَسُكْم ِإنَّ اهلل َكاَن ِبُكْم َرِحيًما * 
نــَاًرا  ُنْصِليِه  َفَسْوَف  َوُظْلًما  ُعْدَواًنا  َذِلَك  َيْفَعْل  َوَمن 

َوَكاَن َذِلَك َعَلى اهلّلِ َيِسرًيا)النساء30-29(.

على االسرة التي تقع 
عليهم املسؤولية االوىل 

واالخري يف تربية اوالدهم 
ان يعمل على تعزيز 

جانب العالقة باهلل تعاىل, 
وقراءة اآليات الكريمة 
التي تبث روح التفاؤل 
والنجاح ، كما ال بد من 

ارشاد ابناءهم اىل اتخاذ 
مرشد صالح للرتدد عليه 

وطلب املشورة منه
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اهمية متابعة االبناء

الشخصية الخيالية كيف نتعامل معها؟

سوء الظن وهدم العالقات االجتماعية

الرتبية بأسلوب الرتغيب والرتهيب

ماذا نعلم أوالدنا



الغذاء  يكون  أن  وجيب  التغذية  سوء  عن  الناجتة  االمراض 
يف  جادة  مراقبة  هناك  تكون  أن  وجيب  احلالل  طريق  عن 
هذه املسألة ألنها تؤثر على اإلبن بطريقة مباشرة إما تكون 

إجيابية او سلبية.
اآلباء  قبل  من  الطفل  أخالق  مراقبة  األخالقية جيب  املراقبة 
يرفه  ال  اإلحنراف،حتى  وراء  ينجرف  ال  كي  واألمهات 
هم  ومن  ويشاهده  ويدرسه  يتعلمه  ما  اىل  واالنتباه  االخرون، 
أصدقاءه واىل أيَّ األماكن يذهب معهم والكلمات اليت يتلفظ 
بها هل هي مفردات قبيحة أو مجيلة، وهنا على الوالدين تعويد 
اإلبن على القيمة الرصينة والتخلق بأخالق اهل البيت )عليهم 
السالم( منذ صغرهم حتى يعتادون عليهم يف مراحلهم العمرية 
وترتسخ يف أذهانهم ألن التعلم يف الصغر كالنقش على احلجر 

يبقى ثابتا يف داخلهم .
اإلعالم  وسائل  تبث  الذهنية:  والواردات  األفكار  مراقبة 
األفكار  هذه  وترسخ  لألطفال  أفكارا  براجمها  طريق  عن 
عندهم بطرق جذابة ومثرية، فاألطفال مشاهدون حّساسون، 
التواصل  مواقع  أو  أفالم  من  يشاهدونه  مبا  التأثر  وسريعو 
أو شبكات اإلنرتنت، وليس من املعلوم ان كل ما يقدم يف 
هذه الوسائل هو يناسب سّنهم، وأحيانا تكون الربامج معدة 
اليت يشاهدها  الربامج  الوالدين مراقبة  للكبار فقط، وعلى 
األبناء من األطفال والناشئني، فإن االطفال يعيشون يف عامل 
خميف وسط التكنولوجيا اليت باتت تسلب القدرات العقلية 
بشكل  إليها  ينشدون  أصبحوا  كونهم  لألطفال  واإلبداعية 

عجيب وبإصرار . 
والقبول  واحلنان  واحملبة  احلماية  وتشمل  العاطفية:  املراقبة 
و.... وكذلك االمتناع عن اإلفراط والتفريط ،ومراقبة الرتبية 
الطفل، وال جيب أن  العاطفية وحفظ جوانب اإلحساس عند 
يعرض الطفل اىل مشاهدة مشاهد فيها عنف أو قتل أو ضرب 
فهذه األعمال هي اليت متهد للقسوة واالحنراف العاطفي عنده.
املراقبة الدراسية جيب أن ال يكتفي األهل من جمرد كون 
الطفل يذهب اىل املدرسة بل جيب أن ينتبهوا اىل قضايا مهمة 
املدرسة،  داخل  يف  زمالءه  أو  والتالميذ  والدرس  املعلم  وهي 
وعليهما مراقبته من خالل تتبع واجباته والذهاب إىل املدرسة 

واالطمئنان عليه ومعرفة مستواه الدراسي.

الوالدان هما املسؤوالن عن أبنائهما من حيث اإلرشاد والنصح 
عالقتهما  وإن  والطمأنية،  األمن  مبعث  كونهما  والرتبية 
والرأفة،  والرمحة  والرعاية  احلب  عالقة  تكون  بأطفاهلما 
وفلذات  ابناءهم  كونهم  البنوة  عالقة  أنها  على  فضال 
أكبادهم، لذا عليهما مراقبتهم وضبط تصرفاتهم وسلوكهم 
لوصوهلم اىل بر األمان وخاصة يف وسط عامل مليء باالنفتاح 
على الثقافات األخرى اليت ليس هلا صلة بالرتبية الصحيحة 
الفضائيات  على  تعرضه  ما  خالل  من  مسومها  تبث  وإمنا 
ووسائل اإلعالم وعامل التكنولوجيا بأساليب متنوعة ومبهجة 
وسهلة التناول يف أيدي أبناءنا واليت تأثر عليهم سلبيا، لذلك 
من الضروري االقرتاب من الطفل يف هذه العالقة ومنحه الثقة 
حتى  دائما  ايديهم  مع  ايديكم  ولتكن  واألنس،  والصداقة 
تكون الصورة حاضرة يف اذهانهم أن الوالدين مل يرتكانهم 

يوما حيث يكون األبناء حتث إشرافهم ومراقبتهم دائما.
إن اإلبن سواء كان طفاًل أو يافعا أو شابا مل يكتمل نضجه 
العقلي بدرجة متكنه من معرفة صاحله ومستقبله، من هنا 
تبدأ أهمية املراقبة لألبناء يف فرتة مبكرة هلم من قبل االباء 
هناك  وتكون  املختلفة،  للحوادث  تعرضهم  واألمهات خشية 
مسؤولية املراقبة كبرية ويف غاية األهمية عندما يبدأ الطفل 
البيت  نطاق  خارج  زمالئه  مع  وعالقات  تكوين صداقة  يف 
ألنه ليس مجيع األطفال أو أفراد احمليط امللتفني حول الطفل 
بسالمة السلوك الصحيح فيكون من بينهم من يمل فكرا 
منحرفًا أو هو منحرفة فيؤثر عليه وجيره اىل اهلاوية، حيث 
هذا  وعلى  هلم،  واالحنرافات  باملصائب  السوء  رفاق  يتسبب 
األساس جيب التسلح واحليطة واحلذر واالنتباه جيدا لألبناء 
فهم حباجة للمراقبة والضبط وتقديم النصائح بطريقة متفهمة 
وهادئة هلم، حبيث ترجعهم وتعيدهم اىل الصواب بكل اقتدار 

وقوة.
إن آفاق حدود املراقبة واسعة وتشمل مجيع األمور واملسائل 
منذ  تبدأ  حيث  األبناء  حبياة  بأخر  أو  بشكل  ترتبط  اليت 
طفولته منها: مراقبة تغذيته: واليت تبدأ عندما يرضع احلليب 
من صدر أمه  وعندما يقوم األب  حبمله بني ذراعيه ليغدقه 
بالغ على  أثر  له وله  لذا فالغذاء مهم  له،  باحلنان واحلماية 
والعقلي؛ وكم هي كثرية  نفسيته وأخالقه ومنوه اجلسمي 

ك اء العرباوي

أهمية متابعة األبناء
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بالفرد  اخلاص  البناء  أنها  على  الشخصية  تعرف 
وامناط سلوكه الذي من شأنه أن يدد لنا طريقته 
املتفردة يف تكيفه مع بيئته، والذي يتنبأ باستجاباته 
تلعب عوامل الوراثة، والنضج، وأسلوب التنشئة خالل 
مرحلة الطفولة، والدوافع االجتماعية اليت تكتسب 
عن طريق التعلم مع اخلربات املكتسبة، دورا كبريا 
قول  من  يصدر  ما  أن  الشخصية حيث  تشكيل  يف 
أو فعل ال بد وأن يكون منسجما مع البناء الكلي 

للشخصية.
واليوم سوف نتناول يف مقالنا هذا الشخصية اخليالية 
الشخصية،  اهم صفات ومميزات هذه  لنتعرف على 
االتصال  تتحاشى  بأنها  الشخصية  هذه  تتصف 
االجتماعي وامليل والرغبة باالنعزال والوحدة مع وجود 
حالة من التأمل وصاحبها التهمه اجلوانب املادية يف 
النظرية  االعتبارات  ويفضل  فيها  يعيش  اليت  البيئة 
وهو  الواقع  من  أكثر  اخليال  اىل  ومييل  واملثالية 
مفرطة  ولديه حساسية  والدونية  األمان  بعدم  يس 
حنو اآلخرين وحنو الرفض والنقد ورفض الدخول إىل 
على ضمانات شديدة  احلصول  بعد  إال  أيَّ عالقات 
أبرز  ومن  بالنقد،  املشروط  غري  والرفض  بالقبول 
أفراد هذه الشخصية هم الشعراء والكتاب واألدباء 
والفالسفة، من أهم صفات أصحاب هذه الشخصية.

1- صعوبة تكوين الصداقات.
إىل  غالًبا  حباجة  فهم  فهمهم  يساء  ما  2-غالبا 
مع  الوقت  لقضاء  ومييلون  أكرب،  مساحة شخصية 
أنفسهم، مّما جيعلهم عرضة لألحكام اجمُلحفة من 
قبل اآلخرين الذين يكّونون عنهم صورة خاطئة غري 

حقيقية. 
3- صعوبة التحدث أمام اجلمهور. 

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

حباجة اىل االبتعاد عن اآلخرين والعيش باخليال.

بثينة العارضي
مروة عبد الكريم

رغم انتشار األمراض النفسية، إال أنه يف كثري من األحيان 
املرضى يرتددون يف  العديد من  أن  يتم تشخيصها، كما  ال 
طلب املسـاعدة الطبية لذلك، فإن اثنني فقط من كل مخسة 
أشخاص يعانون من اضطرابات يف املزاج أو من التوتر أو من 
يطلبون  املواد،  لبعض  السيء  االستخدام  بسبب  اضطرابات 
املساعدة الطبية خالل السنة األوىل من إصابتهم بهذه احلاالت.
النفسية  باالضطرابات  اإلصابة  نسب  أن  من  الرغم  وعلى 
فروقات  هناك  أن  إال  والرجال،  النساء  بني  تتساوى  تكاد 
يدد  حيث  النفسي،  املرض  منط  يف  اجلنسني  بني  كبرية 
على  واملرأة  الرجل  لدى  والسيطرة  القوة  يف  الفرق  اجلنس 
النفسية  بصحتهم  اخلاصة  واالقتصادية  االجتماعية  العوامل 
وحياتهم ووضعهم االجتماعي ومنزلتهم االجتماعية وعالجهم. 
كما ويؤثر نوع اجلنس على قابلية التعرض للعوامل اليت تزيد 

من احتمالية اإلصابة باألمراض النفسية.
معدالت  يف  خاص  بشكل  اجلنسني  بني  الفروقات  حتدث 
االكتئاب  مثل  الشائعة  النفسية  باالضطرابات  اإلصابة 
والتوتر والقلق واألعراض اجلسدية، ومن اجلدير بالذكر أن 
هذه االضطرابات -واليت حتدث بشكل أكرب لدى النساء- 
ل  وُتشكِّ ثالثة أشخاص يف اجملتمع  واحدًا من كل  تصيب 

مشكلة صحية عامة وخطرية.
يعترب االكتئاب -والذي يتوقع أن يكون ثاني األسباب املؤدية 
لإلعاقات يف العام 2020- أكثر شيوعًا بني النساء مما هو 
لدى الرجال مبا يقدر بضعفي النسبة. أما إدمان الكحول، 
بأكثر  النساء  لدى  هو  الرجال مما  بني  شيوعًا  أكثر  فهو 
من ضعفي النسبة، ففي الدول النامية، يعاني حوالي 1 من 
تعاني 1 من كل  بينما  إدمان الكحول،  كل 5 رجال من 

12 امرأة منه.
باإلضافة إىل ذلك، فإن اضطرابات الشخصية الال اجتماعية 
تزيد لدى الرجال عما هي لدى النساء مبا يقدر بثالثة أضعاف 
الشديدة،  النفسية  باالضطرابات  اإلصابة  عن  أما  النسبة. 
مثل الفصام، فليس هناك فرق واضح يف نسبة اإلصابة بني 

اجلنسني.

الرجل واملرأة واإلصابة 
باألمراض النفسية

الشخصية الخيالية 
كيف نتعامل معها؟
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ارتفاع  الظن مبعدل  سوء  يقاس  األسرية،  احلياة  على صعيد  أما 
الطالق والعنف األسري، دون النظر اىل ما يؤول اليه واقع األبناء 
مصريهم وحالتهم النفسية، ففي اآلية الكرمية يف قوله تعاىل :)َيا 
ِإْثٌم( يف  نِّ  نِّ ِإنَّ َبْعَض الظَّ َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اْجَتِنُبوا َكِثريًا ِمَن الظَّ
األلفة  تكوين  تتناجى يف  اليت  القلوب  اإلنسانية، حنتاج  عالقتنا 
وبذل املصاحل، وأال نضيِّع مكتسبات األمة وخرياتها يف اخلالفات 
اليت تدمر اجملتمع وتدعوا اىل التفرقة وحرق الغاية )ذاتية(، واليت 
لن تنفعنا ولن نستفيد من فعلها، لذلك دعونا نرفع راياتنا البيضاء 
عليه   أكد  ما  وهذا  سبب  دون  أو  بسبب  والعفو  الصفح  معلنني 
قال  حيث  له  حديث  وأله(يف  عليه  اهلل  )صلى  الكريم  الرسول 
ينفعوك  مل  بشيٍء  ينفعوك  أن  على  اجتمعت  لو  األمة  أن  :)إعلم 
وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيٍء مل  إال بشيٍء كتبه اهلل لك 
يضروك بشيٍء إال بشيٍء قد كتبه اهلل عليك رفعت األقالم وجفت 
الصحف()األعالم من الصحابة والتابعني : ج 8 / 23(، أما الشريعة 
االسالمية اليت جاء بها الرسول االكرم )صل اهلل عليه وأله(حيث 
العداوة والتطفل على حياة األخرين وال تهدر  أمرنا أن نقفل باب 
وقتنا الثمني يف الرتبص باآلخرين ولالقتصاص منهم فكل دقيقة 
نهدرها يف العداوات فهي مرض نأتي به اىل أرواحنا دون أن نعلم 
وأال  األصدقاء  على  ولنحرص  له،  الوجود  مستعص  عالجه  وأن 
يكثر عتاُبنا على من أحببنا، فإذا بدرت من صديٍق هفوة أو زلة 
أو غلطة فلندفع باليت هي أحسن، فاملصاحل ذاهبة أيًا كانت وأما 
يُبنا  ممن  ولنكثر  )القذى(،  من  تتعكر  ال  الوفية  الصداقات 
لنا أخ حبق، إن صاحب  ولنحافظ على من هو  ولنحب من أحبنا 
احلب الصادق واحلكمة البالغة واإلجالل املبين على التسامح هو 
الذي جيلس على عروش القلوب فمن أراد أن ُيكتب لُه تاريخ جليل 
عليِه )بالرب( و)اإلحسان( مع الناس, علمتنا آيات القرآن الكريم أنه 
قد يسيء بعض الناس الظن باآلخرين، ولكن املهم ما يعلمه اهلل 
عنهم، حيث قال سبحانه من قائل : )َبْل َظَننُتْم َأن لَّن َينَقِلَب الرَُّسوُل 
ْوِء  َواملُْؤِمُنوَن ِإىَل َأْهِليِهْم َأَبدًا َوُزيَِّن َذلَك يِف ُقُلوِبُكْم َوَظَننُتْم َظنَّ السَّ

َوُكنُتْم َقْومًا ُبورًا(، »سورة الفتح: اآلية 12«.

سوء الظن من األمراض اليت ابتلي بها كثري من الناس على 
مر العصور, كما نهى اهلل سبحانه وتعاىل عن سوء الظن بدليل 
َب املَُناِفِقنَي َواملَُناِفَقاِت َواملُْشِرِكنَي َواملُْشِرَكاِت  قوله تعاىل )َوُيَعذِّ
ْوِء َوَغِضَب اهللَُّ َعَلْيِهْم  ْوِء َعَلْيِهْم َداِئَرُة السَّ انِّنَي باهلل َظنَّ السَّ الظَّ
اآلية  الفتح:  »سورة  َمِصريًا(،  َوَساَءْت  َجَهنََّم  هَلُْم  َوَأَعدَّ  َوَلَعَنُهْم 
بالربوبية  يتعلق  الذي  الظن  سوء  عن  اآلية  هذه  وتتحدث   »6
واملقدسات اإلهلية، فتبني أن الواقع من هؤالء الناس هو أنهم 
يتهمون اهلل يف خلقه وحكمه، ويظنون السوء بالرسول الكريم 
وصحابته، وسجل القرآن على املنافقني هذا الظن السيئ. وسوء 
وأركان  اإلميان  ركائز  اهتزاز  إىل  يؤدي  تعاىل  باهلل  الظن 
التوحيد، وكان  للرسول الكريم حديث عن هذه اآلفة، حيث 
قال: »إياكم والظن، فإن الظن أكذب احلديث، وال حتسسوا، 
وال جتسسوا، وال حتاسدوا، وال تدابروا، وال تباغضوا، وكونوا 
عباد اهلل إخوانا«) ميزان احلكمة : ج 2 /1٧85(ولسوء الظن 
آثار سلبية، منها أنه سبب للوقوع يف الشرك والبدعة والضالل، 
أما يف عالقتنا حنن البشر مع بعضنا  أصبح سلوكا فطريا 
التعامل  يف  واخلالف  الظن  سوء  قياس  ميكن  حيث  عاديا، 
احملاكم  اىل  نظرنا  فلو  احلياة,  نواحي  مجيع  يف  اإلنساني 
مبنية على سوء  أن أكثرها  لوجدنا  والدعاوي بني  اخلصوم 
الظن فهو لوث  النسيج االجتماعي وخرب النفوس حتى صار 

الشك باآلخرين مسألة حتمية  ال خيار عنه.

سوء الظن وهدم العالقات 
االجتماعية

حنني غا&
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متثل الرتبية دورًا مهمًا وضروريًا يف املرحلة األوىل من حياة 
الطفل ألن األعمال اليت يقوم بها ألول مرة تكون خارجه 
السلوكيات  يتعلم  الرتبية  خالل  ومن  وبعفوية  إرادته  عن 
خطأ  وهذا  به  فيقوم  صواب  هذا  أن  فيعرف  املختلفة 
فيتجنبه، وألهمية الرتبية فإن أغلب األسر تلجأ اىل أساليب 
أبناءها  بني  الصائبة  السلوكيات  تعميم  أجل  من  شتى 
وافضل الطرق اتباعا يف الرتبية هو الرتغيب والرتهيب حتى 

يعتاد الطفل على السلوك السليم.
والرتغيب نوعان: املعنوي واملادي وكل واحد منهما درجاته 
فابتسامة الرضا والقبول، والتقبيل والضم، والثناء، وكافة 

األعمال اليت ُتبهج الطفل هي ترغيٌب يف العمل.
ويرى بعض الرتبويني أن تقديم اإلثابة املعنوية على املادية 
أوىل حتى نرتقي بالطفل عن حب املادة، وبعضهم يرى أن 
ماديًا  العمل  كان  فإن  العمل،  جنس  من  اإلثابة  تكون 

نكافئه ماديًا والعكس.
املربي  حاجة  احلديثة  الدراسات  أثبتت  فقد  الرتهيب  أما 

إىل الرتهيب وأن الطفل الذي يتسامح معه والداه يستمر يف 
إزعاجهما، والعقاب يصحح السلوك واألخالق، والرتهيب له 
درجات تبدأ بتقطيب الوجه ونظرة الغضب والعتاب ومتتد 
أو  اجلماعة  من  واحلرمان  واحلبس  واهلجر  املقاطعة  إىل 
احلرمان املادي والضرب وهو آخر درجاتها وجيدر باملربي 
بد  ال  وإن كان  اإلمكان  قدر  الطفل  يتجنب ضرب  أن 
منه ففي السن اليت مييز فيها ويعرف مغزى العقاب وسببه 
يعاقب  االوىل فال  للمرة  إذا حدث ذلك  إن اخطأ  فالطفل 
الطفل، بل يعلم ويوجه. وأهم الضوابط اليت تتبع يف طريقيت 
الرتغيب والرتهيب هي االعتدال يف الرتغيب والرتهيب وعلى 
املربي أال يكثر من التهديد دون العقاب؛ ألن ذلك سيؤدي 
أن  فعليه  بذلك  املربي  أحس  فإذا  بالتهديد،  استهتاره  إىل 
واخلروج عن  مهيبا.  ليكون  واحدة  ملره  ولو  العقوبة  ينفذ 
االعتدال يف اإلثابة يعود على الطمع ويؤدي إىل عدم قناعة 

الطفل إال مبقدار أكثر من السابق.

ندى عبدالسن

الرتبية بأسلوب الرتغيب والرتهيب
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فارق العمر بني الزوجني ليومنا هذا ما يزال املوضوع الذي يشغل بال 
األهل واملقبلني على الزواج حتى أصبح موضوع جدل لدى الكثري 
من الناس وأحد األمور اليت تؤثر على احلياة والعالقة الزوجية فيما 
بعد، من حيث التفاهم واالنسجام والتواصل الفكري بني الزوجني، 
وال�في أن خرباء علم النفس أكّدوا بأن التفاوت يف األعمار أصبح 
يف الوقت احلالي ال قيمة له وال سيما يف ظل التطور وانفتاح العامل، 
وتوصلت  أجريت  اليت  االجتماعية  الدراسات  من  الكثري  وهناك 
احلياة  شريك  يكون  أن  هو  الزجيات  أغلب  جناح  سبب  أن  إىل 
اليت  األمور  ومن  سنوات،  أربع  عن  اليقل  بفارق  املرأة  من  أكرب 
تسبب الفارق العمري بني الزوجني التعليم ألنه يأخذ حيزًا كبريًا 
يف تفكري املقبلني على الزواج، كذلك الرغبة لدى بعض النساء 
اجتماعي  مستوى  حتقيق  إىل  تدفعها  الرغبة  فهذه  باالستقاللية، 
ومادي مرموق، فينصح أن يكون الفارق بني املتزوجني فارق قليل 
اختيار  النساء  على  ينبغي  أفضل، وكذلك  التواصل  حتى يكون 
شريك احلياة القريب إىل سنهن؛ أما مصلحة الرجل تقضي باختيار 
رأي بعض  أما  به مبراحل شيخوخته،  االعتناء  لغرض  زوجة شابة 
النساء فتفضل عادة رجاًل يكربها بعدد من السنني؛ وذلك ألجل 
زواج ثابت وأكثر استقرارًا، وهلذا األمر إجيابيات كثرية أبرزها: 
قدرة التحمل لظروف احلياة وتقلبات املزاج للطرف اآلخر تكون 
أكرب، وهذا األمر ميكنه بالتالي من قيادة عائلته بشكل صحيح، 
فضاًل عن ذلك نشوء االحرتام املتبادل بني الطرفني، وشعور كل 
يف  يكونون  الذين  األشخاص  من  أكثر  االحرتام  بواجب  منهما 
القريبني يف األعمار تكون مستويات  العمر نفسه ألن األشخاص 

االحرتام بينهم معدومة أو فلنقل متساوية.

يكون  أنه  الزوج  جانب  من  العمر  لفارق  االجيابية  األمور  من 
وعقالنية  تفاهما  أكثر  يكون  لكونه  باملسؤولية  شعورًا  أكثر 
توفر  سبب  يكون  الزواج  فنجاح  للقرارات،  واختاذه  تصرفاته  يف 
يف  تكون  واليت  بها  االستمرار  ميكن  اليت  األساسية  املبادئ 
الطرف  جتاه  احلياة  بواجبات  وااللتزام  والقناعة  الرضا  مقدمتها 
الصورة  إن  والعالقات األسرية:  بالزواج  املختصات  اآلخر، وتصف 
النمطية لزواج الرجل بامرأة تصغره سنًا هو املثالي كانت صورة 
خاطئة يف أذهاننا، فعلى الرغم من أّن املرأة الشابة والرجل األكرب 
سنًا كانت لديهما نوايا حسنة لالرتباط إال أنه يف الغالب يصلون 

للمرحلٍة احلرجة من حياتهم.

تعليم  بل هكذا  يرونه،  أو  يسمعونه  ما  التشكيك بكل  أوالدنا  نعلم  أن  قيل 
سوف يسبب مشاكل نفسية واجتماعية لألطفال فبذلك يفقدون الثقة مبن حوهلم 
وبأنفسهم ويسبب هلم التشكيك وحتى مبا هو صحيح وفطري عندهم، بل علينا 
عندهم،  العقالئي  الفكر  بتطوير  واخلطأ  الصواب  تشخيص  كيفية  تعليمهم 
وأنهم كائنات خلقهم اهلل ليتدبروا ويفكروا وينتخبوا الصواب وجيدوا اإلجابة، 

ولكن كيف نعلم أوالدنا التفكري الصحيح؟
عندما خيطر سؤال لدى الطفل مثاًل كيف تتكون الغيوم؟ فال نتسرع باإلجابة 
على سؤاله بل نعطي طفلنا قدًرا من التفكري باألمر ونقول له هل لديك إجابة 
على هذا السؤال؟ أكيد سوف يقول ال اعرف فلو كان عارًفا ملا سأل لذلك 
ندله على الطرق اليت تستطيع اإلجابة على سؤاله لذلك نفتح كتاًبا ونبحث عن 

اإلجابة ثم نبسط اإلجابة له.
ليستطيع  عمره؛  مع  تتناسب  اليت  البسيطة  األسئلة  بعض  عليه  نطرح  وهكذا 
ذهنه  يفز  فهذا  خطأ  كانت  وان  براءة  بكل  عليها  اإلجابة  الصغري  فكره 
نتيجة  إىل  الوصول  ثم  الالزمة  األجوبة  وجتميع  التفكري  على كيفية  ويطوره 

صحيحة.
ولعل أفضل املوارد اليت تساعد الطفل على التفكري والوصول للجواب الصحيح 
هي احلواس املادية، اليت يتعامل معها الطفل يف مراحله األوىل وهي األقوى لديه 
يف هذه املرحلة ولكن علينا تعليمه كيف يسيطر عليها يف إدراكه التفكريي 
العقلي ليمسك بدفتها فينظمها من خالل الفكر؛ لذلك عندما يواجهون أمًرا ما 
يف اجملتمع فال يشككوا به وال يتقبلوه بل تعمل لديهم حاسة الصرب والتفكري 

والتأمل والبحث عن احلقيقة.
وهذا ما علينا تعليمه فال يقتصر التعليم على القراءة والكتابة فقط بل كيف 

يشخص وينتخب، ومتى وملاذا؟.

الفرق بني الزوجني يف األعمار

ماذا نعلم أوالدنا؟
هناء عاصي السوداني
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واالقتصادية  الفكرية  منظومتها  يف  األديان  بني  االختالف  مسألة 
يف  خصوصًا  التحديات  من  واإلجتماعية،تفرض جمموعة  والرتبوية 
ظل تعايش الديانات يف العامل وقد أكده القرآن الكريم يف اآلية 
ن َذَكٍر َوُأنَثىٰ َوَجَعْلَناُكْم  الكرمية )َيا َأيَُّها النَّاُس ِإنَّا َخَلْقَناُكم مِّ
اهللََّ  ِإنَّ   ۚ َأْتَقاُكْم  اهللَِّ  ِعنَد  َأْكَرَمُكْم  ِإنَّ   ۚ ِلَتَعاَرُفوا  َوَقَباِئَل  ُشُعوًبا 
اللغوية  الداللة  يف  فالتعايش   ،)31/ احلجرات  )سورة  َخِبرٌي(  َعِليٌم 
هو يف األصل اشتقاق من مصطلح العيش الذي يعين احلياة فالدين 
انطالقته  منذ  اإلجتماعي  والتعايش  االعتدال  َعرف  قد  اإلسالمي 
األوىل عندما كان املسلمون أقلية قليلة، ويعرف التعايش لغة:معناه 
يشاع  بدأ  والذي  اآلخر  البعض  مع  والتعايش  األلفة  على  التعايش 
والغربية  الشرقية  الكتلتني  بني  الصراع  ظهور  مع  العصر  هذا  يف 
اللتني كانتا تقسمان العامل إىل معسكرين متناحرين، أما التعايش 
اإلجتماعي فنعين به تعبريا مركبا واضح املعنى والذي يعين االشرتاك 
يف العيش وبهذا يكون التعايش السلمي مبعنى العيش املشرتك على 
به نبذ احلروب كوسيلة  والوئام أما اصطالحًا فنعين  الود  أساس 
يعين  فهو  املتبادل،  والتفاهم  املفاوضات  واعتماد  اخلالفات  لتسوية 
والتكامل  والتعاون  التفاعل  أشكال  جبميع  اآلخر  مع  التواصل 
اإلجيابي البناء املنبثق على أساس اإلحسان والرفق بني أفراد اجملتمع 
فما هو إال مصطلح واسع كثر فيه التصنيف، فكانت املؤاخاة اليت 
نادى النيب حممد )صلى اهلل عليه واله(عند بعثته كانت متثل متثياًل 
حياً وميدانيًا لنوع التعايش االجتماعي، وقد أشارت العديد من اآليات 
املباركة واألحاديث النبوية الشريفة إىل أن دور أهل البيت )عليهم 
اإلجتماعي  والتسامح  املعاملة  وحسن  التعامل  طبيعة  يف  السالم( 
لثقافة  امتداد  وثقافيًا  فكريًا  عطاًء  لنا  قدموا  فقد  االخرين  مع 
النيب األعظم )صلى اهلل عليه وآله( فقد كان اإلمام السجاد )عليه 
السالم( ينتهج سلوكًا يبنى على مفهوم التسامح واحلوارمع اآلخرين 
والتعايش االجتماعي مع باقي التيارات املتواجدة يف وقته الشريف، 
الدينية  الشعائر  وممارسة  األديان  بني  اإلجتماعي  التعايش  فنجد 

السرية  به  اتسمت  العنصري، هذا ما  والتمييز  التعصب  مبعزل عن 
تعترب  البيت  وأهل  النيب  فسنة  السالم(  )عليهم  البيت  ألهل  الذاتية 
مثاال حيًا وانعكاسًا ملفاهيم التواصل اإلنساني الذي يتعدى حدود 
الدين وجتاوز أسوار العقيدة ليشكل لنا قدوة يتذى بها  وأسوة 
يقتدى بها وهذا ما حصل يف زمن اإلمام علي )عليه السالم( مل تلغ 
الديانات األخرى ومل يظر وجود سائر الفرق وامللل األخرى بل عمد 
أتباع  القوانني حلماية  اليت وضعت  والتشريعات  تنظيم اإلسالم  اىل 
األديان االخرى وكيفية التعامل معهم يف إطار الدولة اإلسالمية فقد 
احرتم اإلمام علي )عليه السالم( حريات الناس مبا فيها حق املعتقد 
والدين، وورد يف روايات عديدة عن األئمة األطهار )عليهم السالم(

حول احرتامهم حلرية األقليات الدينية، فعن أبي احلسن الرضا )عليه 
السالم( قال: ألزموهم مبا ألزموا به أنفسهم فتدل قاعدة اإللزام على 
معنى التسامح يف اإلسالم والذي يعين إعطاء اآلخر احلق يف حرية 

مذهبة.

املرأة ريانة وليست قهرمانة.. تعبري رائع ورد على لسان اإلمام أمري املؤمنني 
)عليه السالم( يفصح عن واقع املرأة يف أصل تكوينها، وهو وصف دقيق 

هلا يرسم لنا منهجية كاملة يف باب تعامل الرجل مع املرأة بشكل عام. 
فاملرأة مبا متتلكه من عاطفة جياشة وضعف يف البنية اجلسدية وحمدودية 
اخلاص  التعامل  من  لون  اىل  اخلارجي حتتاج  احمليط  مع  االحتكاك  يف 
ينبغي أن يوليه الرجل جتاهها، سواء كانت هذه املرأة والدة أم زوجة أم 
أختا أم غري ذلك، وعليه فإن ما قد يصدر عن النساء من أخطاء يف بعض 
احلاالت ال بد ان يتعامل الرجل معها مبزيًد من اهلدوء والصرب واحلكمة 
يف التصرف، حتى لو كانت تلك األخطاء ال حتتمل عادة إذا ما صدرت 

عن رجل. 
التعامل السامي  اللون من  إننا جند يف تراثنا اإلسالمي األصيل مثل هذا 
اخلاص، من ذلك ما جاء عن اإلمام أمري املؤمنني)عليه السالم( قوله ألفراد 
جيشه يف معركة صفني:  ) ال تهيجوا النساء بأذى وإن شتمن أعراضكم 
كان  وإن  والعقول،  واألنفس  القوى  ضعفيات  فإنهن  أمراءكم،  وسبنب 
الرجل ليتناول املرأة يف اجلاهلية بالقهر او اهلراوة فيعري بها وعقبه من بعده(. 

أمل عبد الحسنيمنهجية التعامل مع املرأة

م . م زينب القصري التعايش االجتماعي يف املنظور الديني
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العالم الفلكي 
ادموند هيلي واكتشافه ملذنب هيلي 

)١٦٥٦-١٧٤٢)

معالجة األزمات يف وسائل اإلعالم



اليابان لدمار شامل  الثانية، تعرضت  العاملية  مع نهاية احلرب 
بسبب قنبلتني ذريتني ألقتهما الطائرات األمريكية على مدينيت 

هريوشيما وجنازاكي.
ففي الساعة الثامنة والربع من صباح يوم السادس من أغسطس 
طراز  من  مقاتلة  أمريكية  طائرة  ألقت   ،1945 عام  من 
)B29( قنبلة ذرية وزنها أربعة أطنان ونصف الطن فوق مدينة 
هريوشيما اليابانية.. وانفجرت القنبلة وهي على ارتفاع 600مرت 
من األرض، وتسببت يف قتل حنو مثانني ألف نسمة، وجرح حنو 

ذلك، وتدمري حنو 90% مباني املدينة.
املستخدمة  املتفجرة  املادة  أما 
يف هذه القنبلة فقد بلغت 

حنو عشرين كيلو جرامًا من اليورانيوم )235( بنقاء بلغ %96، 
قامت بفصلها وتصفيتها مصانع مدينة )أوك ردج( األمريكية.. 
أما قدرة نسف القنبلة فقد قدرت بنحو عشرين ألف طن من 

.)TNT( مادة
وبعد ذلك بثالثة أيام القيت القنبلة الثانية على مدينة جنازاكي 
الصناعية وقد خّلفت حنو سبعة وثالثني الف قتيل، وأكثر من 
ذلك قليال من اجلرحى.. أما مادتها املتفجرة فلم تكن يورانيوم 
كانت  وإمنا  هريوشيما،  قنبلة  يف  احلال  كان  كما   )235(
البلوتنيوم وقد صنعت يف مصانع )هانفورد( مبقاطعة واشنطن، 

وهي مصانع أنشئت خصيصًا عام 1943إلنتاج البلوتنيوم.
ارتفاعها  وصل  الغبار  من  سحب  القنبلة  إلقاء  عن  نتج  وقد 
وجناح  اليابان  وتدمري  القنبلتني  إلقاء  بعد  مرت.  15ألف  حوالي 
القوات الروسية يف الدخول إىل )منشوريات(...اضطر االستسالم 
إمرباطور اليابان )هريوهيتو( إىل إعالن استسالم بالده.. ومتت 
1945يف  عام  من  سبتمرب  من  الثاني  يف  االستسالم  عملية 
حتت  )ميسوري(  احلربية  السفينة  ظهر  على  طوكيو  ميناء 
اليابان  خارجية  وزير  وحبضور  أرثر(  )ماك  اجلنرال  إشراف 
)شيجيمتو( نيابة عن حكومته، وكذا اجلنرال )أومازو( ممثاًل 
واحلماية  لالستعمار  بذلك  اليابان  وخضعت  املسلحة.  للقوات 
األمريكية، كما اضطرت للتنازل عن أسطوهلا احلربي.. أما 

اإلمرباطور فقد تنحى عن العرش بعد االستسالم.  

(١٩٤٥(تدمري اليابـــان 
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من املعتاد أن نتذكر العلماء الراحلني بسبب اخرتاع أو اكتشاف 
الرياضيات  وعامل  الفلكي  ويعترب  واحد،  عمل  أو  نظرية  أو 
اإلجنليزي إدموند هيلي مثااًل لذلك، وهو معروف حتى يومنا هذا 
اهتماماته  لكن  هيلي(  )مذنب  امسه  على  الذي مسي  باملذنب 
من  أكثر  يكون  ورمبا  ذلك  من  أوسع  كانت  األكادميية 
ذكرهم يف هذا الكتاب توسعا ودراسة وذلك يرفعه إىل منزلة 

أكرب من جمرد أنه مكتشف ملذنب واحد.
مذنب هيلي:

للمذنب،  اكتشافه  قيمة  من  نقلل  أننا  هذا  كالمنا  يعين  ال 
فاملذنب قد عاد للظهور مرة أخرى بعد وفاة هيلي بستة عشر 
عامًا، أي يف عام 1٧58م. وذلك يف املوعد الذي حدده مكتشفه 
بالضبط وكان أول مذنب يعود مرة اخرى ويتم تسجيل عودته، 
اليت شوهدت يف  األخرى  املذنبات  أن  إىل  إدموند  وقد متكن 
الذي  املذنب  مع  صفاتها  يف  تشابهت  و162٧وقد  عامي1531م 

رآه هيلي، ما هي إال نفس املذنب حيث ميكن رؤيته مرة كل 
ستة وسبعني عامًا، وقد نشر النتائج اليت توصل إليها حول ثالثة 
املتوقع -  ومداراتها يف عام 1٧05م، ومن  آخر  وعشرين مذنبًا 
مرة  سيظهر  هيلي  مذنب  أن  اليوم-  الفلك  علماء  يرى  حسبما 

أخرى عام 2062م.
مساء اجلنوب:

لكنه  املذنبات،  على  الفلكية  اهتماماته  هيلي يف  يقتصر  مل 
الكواكب  مدارات  فدرس  أخرى  هامة  دراسات  له  كانت 
والحظ القمر خالل دورة كاملة كما أنه أعد طريقة حلساب 
املسافة بني الشمس واألرض. وقام وهو يف العشرين من عمره 
برحلة إىل سانت هيالنة على م� سفينة هندية لريسم خريطة 
ملواقع الكواكب تظهر من نصف الكرة اجلنوبي، وقد ضحى 
برتك الدراسة قبل أن يصل على شهادته من جامعة اكسفورد 
حتى يتمكن من القيام بتلك الرحلة وبعد عامني من الدراسة يف 
اجلزيرة النائية ظهر كتابه )فهرس النجوم اجلنوبية( وال يعترب 
هذا الفهرس هو خريطة دقيقة لسماء اجلنوب لكنه يعترب أول 

مسح تلسكوبي يدث للنجوم اليت سجلها.
الفلك..وغريه:

األخرى غري  العديد من اجملاالت  دراية كبرية يف  كان هليلي 
الفلك، وقد اعتربه البعض مؤسس علم فيزياء األرض، وقد بدأ 
عمله يف هذا اجملال بنشر خريطة يف عام 168٧م وهي توضيح 
كما  األرضية  الكرة  سطح  على  للرياح  السائدة  االجتاهات 
منها،  امللح  واستخالص  البحريات  أحباث جتفيف  يف  عمل  أنه 
واستخدم ما لديه من معلومات عن األرض يف حماوالت لتحديد 
بني  العالقات  يوضح  رياضيا  قانونا  هيلي  وضع  وقد  عمرها، 
تعديالت على  بإدخال  له  وذلك مسح  والضغط اجلوي  االرتفاع 
البارومرت. كما أن له دراسة حول تعداد السكان أجراها يف 
إحدى املدن األوربية يف عام 1693م، مل يرتك هيلي جماالت مثل: 
مالبس  وتصميم  قزح  بقوس  وعالقتها  والبصريات  الذرة  حجم 
الغوص إال وكان له بصماته فيها، كما كان هيلي من رجال 
ليس جمرد  فهو  ولذلك  ايضا  خرائط  ورسام  امللكية  البحرية 

عامل فلك.
هيلي ونيوتن:

ورمبا تكون من أبرز ما يعرف عن هيلي هو صداقته إلسحاق 
نيوتن، وقد تقابال ألول مرة يف كامربدج يف عام 1684م، ومنذ 
اجلاذبية  نظرية  تطوير  يف  هاما  دورا  هيلي  لعب  التاريخ  ذلك 
أعظم  يكتب  أن  على  نيوتن  شجع  فقد  للناس،  وتقدميها 
كتبه )املبادئ( يف عام 168٧م، وكان يقرأ بروفات الكتاب 
ويصححها بنفسه كما انه كتب املقدمة واألهم من ذلك كله 

انه قدم الدعم املادي لنشر الكتاب.

العامل ال لكي 
إدموند هيلي واكتشافه لذنب 

هيلي )1742-1656(
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مصطلحات عامة

موجهة  إعالمية  بربامج  السوق  غزو  عملية  إعالنية:  - محلة 
أو  منشأة  أو  خدمة  أو  سلعة  موضوعها  مسبقة،  خلطة  وفقًا 
فكرة، وتوجه إىل فئة أو عدة فئات من اجلمهور بقصد متكن 
األشياء املعلن عنها من أخذ مكانها املرموق يف السوق، وذلك 
وحتديد  أنسبها،  واختيار  املتاحة،  اإلعالنية  الوسائل  بدراسة 
احلملة  هذه  وجدولة  اإلعالنية،  احلملة  تتخذه  الذي  الشكل 

وحتديد املخصصات اإلعالنية الالزمة هلا.

- رواية القصص (السرد): شكل من القول غرضه الرئيسي 
أو سلسلة أحداث، والكلمة مشتقة من كلمة  حكاية حادثة 
التينية معناها خيرب، ويظهر السرد القصصي يف التاريخ وقصص 
يف  ينطبق  املصطلح  ولكن  أشبه  وما  الذاتية  والسري  األخبار 
املعتاد على أشكال من الكتابة مثل النادرة واالقصوصة واملثل 
القصصي والقصص اخلرافية واألمثوالت وقصص اجلان وقصص 
القصرية  والقصة  القصرية  والرواية  واألسطورة  واألخبار  الوقائع 
واحلكاية، وخياطب السرد القصصي يف احملل األول انفعاالت 

القارئ أو السامع.

- اإلشرتاكية:  هي نظام اجتماعي اقتصادي يقوم على امللكية 
للدولة  العامة  امللكية  وقد تكون هذه  اإلنتاج،  لوسائل  العامة 
على  للقضاء  االشرتاكية  وتؤدي  مجاعية،  تعاونية  ملكية  أو 
الطبقات املستغلة واستغالل اإلنسان ألخيه اإلنسان والتعاون بني 
تناقض بني  العمال وعدم وجود اضطهاد اجتماعي وعدم وجود 

الريف واحلضر.
خيالف  منوذج  وهي  دميقراطية  اشرتاكية  مصطلح:  وهناك 
احلكم  يف  االشرتاكي  البعد  قيام  أي  الثورية  االشرتاكية 
ومصر  املانيا  تزعمتها  عاملية  حركة  وهي  الدميقراطية  جيايف 
يف أواخر السبعينات من القرن املاضي، وحتاول احلركة حتقيق 
الفكر االشرتاكي اقتصاديا بأسلوب دميقراطي، والتأثري على 

احلكومات احملافظة.

أو  أو فكرتني  شيئني  بني  وجـــــــــــود صلة  األفكار:  - تداعي 
إىل  استعاد  إذا  وذاكرته  الفرد  ذهن  يف  اخلربات  من  نوعني 
إىل  يتبادر  اآلخر  الشيء  أو  الفكرة  فـــــــــإن  أحدهما  الذاكرة 

ذهنه وذاكرته يف نفس الوقت أو عقب ذلك مباشرة.

يف  للشعب  الرجوع  صــــــــــــور  من  هامة  صورة  هو  استفتاء:   -
املسائل اهلامة ألمن الوطن ومستقبله وتعديل الدستور، وفيه تطرح 
املسائل بشكل مباشر على الناخبني ليعلنوا موافقتهم أو رفضهم 
هلذا األمر، ويرتبط حق االستفتاء عادة حبق االنتخاب العام وحق 

االستدعاء وكلها أساليب دميقراطية ملعرفة رأي الشعب.

الصحف املجانية 
والصحف اإلعالنية

حترير  إدارة  متتلك  عامة  صحفًا  اجملانية  الصحف  تعد 
وصفحات مبوبة وفق السياقات الصحفية املعروفة من سياسة 
الصحيفة  ورياضة وغريها، فتضم  وثقافة  واجتماع  واقتصاد 
والتحقيقات  والتقارير  األخبار  من  الصحفي  التحرير  فنون 
املخصصة  املساحة  عن  فضاًل  واألحاديث،  واحلوارات 

للخدمات الصحفية واإلعالنات.
بينما الصحف اإلعالنية تقتصر على تقديم خدمات الرتويج 
األحجام  ذات  الورقية  كاألقاصيص  واإلعالن،  والتسويق 
املنوعة مثل إعالنات املعارض واملطاعم وغريها بطبيعة احلال 
ميثل انتشار الصحف اجملانية التحريرية يف دول العامل حالًًَ 
تتوجه  اإلعالنات  أن  أي  باإلعالن  التحرير  ارتباط  ملسألة 
عن  النظر  بغض  االنتشار  لتحقيق  توزيعًا  األكثر  للصحف 
يتأتى  الذي  الدخل  قيمة  أن  إذ  للصحيفة،  املهين  املستوى 
إلنتاجها  الكلية  التكلفة  ربع  يساوي  ال  الصحيفة  بيع  من 

والنسبة األكثر من الدخل يغطيها اإلعالن.
االتصالية  رسالتها  تطور  أن  بد  ال  التقليدية  فالصحافة 
ليتمسك بها القارئ من جهة وملواجهة مد القنوات الفضائية 
الصحافة  أن  إذ  أخرى،  جهة  من  اإللكرتونية  والصحافية 
وخاصة  القراء  من  جديدة  تستقطب شرية  اجملانية سوف 
قاعدة  زيادة  على  يرتتب  مما  لقراءتها  احملدود  الدخل  ذوي 

الوعي اجلماهريي.
اجلمهور  عزوف  ظاهرة  االتصال  يف  الباحثني  معظم  ويعلل 
اإلخبارية  اإللكرتونية  املواقع  وتصفح  الصحف  قراءة  عن 
واالستماع إىل حمطات اإلذاعة إىل تغلب القيم الفردية على 
القيم اجلمعية وتبدد االعتقادات املشرتكة فإن تدني نسب 
القراءة واالستماع فضاًل عن ظهور الصحافة اجملانية ونزوهلا 
املباعة  املطبوعات  من  أكثر  احلقيقية  القراء  حاجات  على 
من خالل تقديم عرض سريع وملخص لألنباء وتركزها على 
بساطة املواد اليت توجب أن يكون مضمونها واضحا بعيدا 
عن التحليل اإلخباري املوسع كل ذلك أثر على مساحة النشر 

للصحافة التقليدية.
إن الصحفة املطبوعة ستشهد تراجعًا مقابل ازدهار الصحافة 
إنتاج  اإللكرتونية يف ظل عصر تكنولوجيا املعلومات، ألن 
الصحف وتوزيعها جيعلها مؤسسات وظيفية مكلفة وبالتالي 
واألصوات  الصور  استخدام  االنرتنت على  ستساعد صحافة 
ما  على  للتعليق  للقارئ  الفرصة  إتاحة  عن  واألفالم، فضال 
يقرأ والسماح له بالتواصل مع احملرر والكاتب يف أي مكان 

من العامل وهذا ما يعرف بـ)الصحافة التفاعلية(.
توزع  كانت  اجملانية،  الصحف  توزيع  بطريقة  يتعلق  وفيما 
يف حمطات القطار واحلافالت كما يف فرنسا وهي طريقة 
مناسبة للوصول إىل اجلمهور خباصة األشخاص الذين يستقلون 
وسائط النقل العام يوميًا أو األماكن العامة واكتشاف بيع 
الصحف غالبًا، فضاًل عن التوزيع الذاتي الذي ميثل طريقة 
عرب  املباشر  االتصال  على  تعتمد  القارئ  من  للقرب  جديدة 

حبث الصحيفة عنه. 
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واالتصال  اإلعالم  وسائل  وتأثرات  دراسات  جمال  شهد 
العالقة  حول  واسعًا  جداًل  األخرية  الفرتة  يف  السياسي 
الوثيقة بني وسائل اإلعالم املعاصرة والصراعات واألزمات 
البعض إىل أن  والدولي حيث يذهب  الطابع اإلقليمي  ذات 
وسائل اإلعالم تعمل كمتغريات تابعة يتم توظيفها كأداة 
يف الصراع وختضع لتأثريات جمموعة كبرية من املتغريات 
سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو تنظيمية يف حني يرى 
البعض اآلخر أن وسائل اإلعالم وخباصة املرئية منها متارس 
دورًا فعااًل يف إدارة الصراعات املختلفة، بل أنهم ذهبوا إىل 
التأكيد على مقولة )والرت ليبمان( على أن وسائل اإلعالم 
هي اليت تشكل الصورة الذهنية عن العامل اخلارجي لدى 

اجلماهري.
عند  العام  الرأي  اهتمام  بؤرة  ميّثل  اإلعالم  أّن  شّك  وال 
حدوث أزمة، واإلعالم ميكن أن يلعب دورا جديا وحيوّيا 
من  الرئيسي  اإلعالم  ودور  احملتملة  باألزمات  التوعية  يف 
التأكيد  هو  باإلعالم  واملشتغلني  املسؤولني  نظر  وجهة 
يضره   أن  ميكن  ما  لكّل  وتبصريه  املواطن  صاحل  على 
وخلق إحساس باملسؤولية اجلماعية وتأكيد روح الّتكامل 
والّتعاون. ويسعى اإلعالم عند حدوث األزمات إىل احلصول 
على املعلومات الالزمة، والقيام باالستعانة باخلرباء إلجراء 
التحليالت والتعليقات واهلدف هو خلق رأي عاّم واع ومّهيأ 
واهلدف  والتعليقات  التحليالت  إلجراء  باخلرباء  باالستعانة 

هو خلق رأي عاّم واع ومّهيأ المتصاص ما حدث.
بذلك أصبح لإلعالم بوسائله املختلفة دور فاعل يف التعامل 
مع األزمات األمنية والسياسية، فاجلماهري مبعناها الواسع 
والوقائع  األحداث  ملعرفة  األخبار  مبشاهدة  مهتمة  تكون 
واألسباب املسببة لألزمات ليس على املستوى احمللي فقط  
أيضًا، واحلكومات  والدولي  اإلقليمي  املستوى  وامنا على 

وما  األزمات  مواجهة  يف  جهودها  عن  لتعلن  تسعى  أيضًا 
تقدمه من جهود وإمكانيات يف التعامل مع هذه املخاطر، 
للتأكد على سيطرتها واحلفاظ على كيانها، وبهذا يصبح 
من  اليت  اجلماهري  الطرفني  لكال  ومؤثرًا  مهمًا  اإلعالم 
حقها أن تعلم، واحلكومات ومسؤولياتها يف أن تعلن عن 
براءة موقفها واستخدامها إمكانياتها يف التعامل مع األزمة 

والسيطرة على تداعياتها.
والظواهر  األحداث  معاجلة  يف  دوره  يكمن  فاإلعالم 
يقوم  وهو  املختلفة،  واألمنية جبوانبها  السياسية  واألزمات 
بدور مهم خالل األزمات، ويف توضيح تطورات املوقف للرأي 
العام واألطراف املعنية، والتشكيل والتأثري على الرأي العام 
تزداد وتتعاظم أهمية اإلعالم واالتصال يف  وتوجيهه حيث 
تتوقف  ال  االتصال  فاعلية  وأن  واألزمات  الطوارئ  أوقات 
التدفق اجليد  فّعاله وعلى  اتصال  قنوات  فقط على وجود 
للمعلومات وإمنا البد من توافر العديد من مهارات االتصال.
توفري  بها  املنوط  اآللية  هي  عمومًا  اإلعالم  وسائل  فتعترب 
والتصورات  بل  والتفسريات  الشروح  وتقديم  املعلومات 
اجلماهري  توعية  عن  املسؤولة  هي  وأيضًا  املستقبلية  
بالسلوك األمثل يف التعامل مع األزمة. وهلذا تشري األدبيات 
يف جمال إدارة األزمات إىل وسائل اإلعالم بوصفها من أبرز 
التعامل مع األزمات والكوارث يف اجملتمعات  وأهم آليات 
تطور  األدبيات  الكثري من هذه  وتناولت  احلديثة وحددت 
والكارثة،  األزمة  بتطور مراحل عمر  اإلعالم  دور وسائل 
عمر  من  املبكرة  املراحل  يف  التحذيري  الدور  من  بداية 
األزمة ومرورًا بالدور اإلخباري والتوجيهي يف فرتة انفجار 
األزمة وانتهاًء بالدور الوقائي يف فرتة احنسار األزمة أو ما 

يعرف مبا بعد األزمة. 

معالجة األزمات يف 
وسائل اإلعالم
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من  ��ا  �سي�  ��ر   �� �تا�  ا�سامنا   ��
ال�هو� ��را� �ت��ة م�� ��ا�ة وامت�ا� 
ال�البية  لكن   �� ه��  د�  �أ�  ال�يتامينا�  �ع� 

منا تتناو� ��را يزي� ع�� �ا�ة ا�س�� 
الرتبا�  ��ا��   � النا�ية  ه��  �را�� 
�ا�شبعة�  احليوا�ية  ال�هو�  تناو�   � ا��را� 

�ا��ا�ة �ت��� الشراي� وال��ة ال��رية�

من  �زء�   ��� ا�اء   � ا��روا�  تس��  عن�ما 
�م��  ال��ي  ماء   �� يتسر�  �يتامينات�ا 
�يتام� �� و�التالي ال ينب�ي �هما� تناو� ماء 

��ي ا��روا��

أر��  والبق�و��  والسبا�خ  والعن�  ا�زر 
ال���  �ر�  م�ي�ة  و�ا��ة  ��روا� 
من  مرت�عة  �سبة  ع��  ال�توا��ا  ا�رت��� 
�سبة  تق�ي�  ع��  يعم�  ال��  البوتا�يو� 
���ا  ال��  ارت�ا� ���  يسب�  ال��  ال�وديو� 
تناو�  ع��  ا�ر�  �ال���  مري�ا  �ن� 

ع�� ا�زر والعن��

ال تست�ن عن �زء من ��ار أو �ا��ة �كن 
�قشر  وا�زر�  وا�يار  الت�ا�  �شر  م��  أ��� 
ال�يمو�  و��ور   �� وال�ا��ة  ا��روا� 
ال��ا�ية  �ا�ليا�  �نية  أ�زاء  ��ل� 

وال�يتامينا��

ال�و� ع��  أ� ��رة  الت�ار�� و��  � �يوا�ا� 
م�عو�  ت�و�  الكوليست�و�  مستو�   ���
ال�واء الكيماو� ���و�يربي�� ا�عرو� �اريا 
�ا�� �اترومي�� ��� وه�ا ين�ب� ��ل� �� 
�� �ب� ع�� �ن� ا��سا� ��ا�� ع�� ��ة 

��ب� �تناو� ال�و��

��قا�   � يساع�  �رو�  ا�ري�   �� �الوا� 
الو���� وه�ا ��ي� �اما� ��� يزي� من مع�� 

�ر� ال�هو� الزا��ة �ا�س��

 ��� الق���  ل��ة  ��ا  م�ي�  السم�  �ي� 
�ل�  ��ا �  �الشراي�  تر�با�  يقاو� ��و� 
الشراي� التا�ية ا���ية لع��ة الق���� ويق�� 
 �� �ل�  �ب�  وير��  الكوليست�و�  مستو� 
ومست��را�  السم�  و�ي�  السم�  ا�تواء 
عموما�  الب�رية  وا���وال�  السم�  ���ة 
ال�هنية  ا��ا�  من  ��ا  م�ي�  �و�  ع�� 

يسم� �أومي�ا� ���

نصائح طبية

مقدار حاجتك 
من الدهون: 

أهمية ماء 
الطهي: 

أربع 
خضروات 

مفيدة ملريض 
الضغط: 

ال تفسد 
غذاءك بيدك: 

الثوم 
والكوليستريول: 

زيت السمك 
لصحة قلبك: 

الجريب 
فروت 

والتخسيس: 

الشوكي  احلبل  نهاية  من  عن عصب ممتد  عبارة  هو 
والفخذ  الساق  طول  على  فروعه  ومتتد  الفخذ  خلف 
وأطوهلا  األعصاب  أضخم  من  ويعد  اخللف  من  والقدم 

وإذا التهب سبب آالما شديدة.
وعند اإلصابة بأمل يف عرق النسا فإن األمل ميتد على 
من  أي  األسفل،  وحتى  األعلى  من  ابتداًء  العصب  طول 
املريض من أمل مضن  ويعاني  الكعب  اإللية إىل  أعلى 
عند مفصل أعلى الفخذ كلما حاول ثين الساق املمدودة 
وعندما يقف املريض فإنه يلقي بثقل جسمه كله على 
ساقه السليمة وميسك بالساق املريضة املثنية قلياًل من 
مفصلها العلوي، كما يرفع عقب هذه الساق عن األرض 

لتجنب األمل الشديد.
فإذا  جدًا،  املرض شديدًا  مراحل  أول  األمل يف  يكون 
الساق  تدفئة  و  الكافية  الراحة  على  املريض  حصل 
املريضة فإن األمل ال يلبث أن خيف تدرجييًا ثم يأخذ يف 
التضاؤل خالل أسابيع قالئل، ويف حالة االلتهاب املزمن 

فإن نوبات األمل تتكرر خالل فصل الشتاء.
وملرض عرق النسا أسباب كثرية إال أنه قد يدث عادة 
عقب القيام جبهد غري عادي كرفع ثقل أو قد يكون 
ضمن حاالت االلتهاب املفصلي وعكس ما هو شائع عن 
بني  منه  أكثر  الذكور  بني  حدوثًا  أكثر  فهو  املرض 
اإلناث وتكون عادة اإلصابة به يف أوائل العمر وميكن 
املوجودة  األقراص  أحد  متزق  نتيجة  املرض  يدث  أن 
بني الفقرات فيضغط على قاعدة العصب عند نزوله من 
العمود الفقري، وقد يؤدي االلتهاب العظمي املفصلي يف 
النخاع أيضًا إىل حدوث  النخاع ويف حاالت الضخم يف 

األمل يف هذا العرق.
وإذا ما أصبح األمل غري مطاق فإنه جيب على املريض 
البقاء يف السرير كما متنع الساق من احلركة وذلك 
بتثبيتها بوضع أكياس من الرمل عليها أو بعمل جبرية 
غري ثقيلة كما جيب إبقاء الساق دافئة بقدر املستطاع 

حيث أن الربد يزيد من شدة األمل.
وعند حدوث أمل متواصل مكان األمل املربح فإن هذا 
يتعرض  حيث  املريض،  عند  املزمنة  احلالة  بدء  يعين 
لنوبات من األمل املربح من وقت آلخر باألخص يف فصل 
يتطلب  بعمل  القيام  بعد  النوبات  هذه  وحتدث  الشتاء 

جمهودًا كبريًا لرفع ثقل من األثقال.
ا���ر / مو�وعة �ا�ر ل�� ا�عشا��14٧ 

ماذا تعرف عن 
عرق النسا
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� ا�شرو�ا� ال�ا�ية تزي� من الو���  يربط بعض األشخاص بني 
العالقة بني زيادة الوزن وشرب املشروبات الغازية وتوفر علبة 
واحدة من املشروبات الغازية ما بني )150-180( سعرًا حراريًا  
واإلكثار منها يؤدي إىل السمنة حيث أن تناوهلا مع الغذاء قد 

يزيد الوزن بصورة ملحوظة.
غنية  السريعة  األغذية  الو���  من  تزي�  السريعة  ا��عمة   �
لبعض  بالنسبة  صحيح  وهذا  وامللح  والدهون  بالكولسرتول 
األغذية وغري صحيح للبعض اآلخر وبصفة عامة فإن األكالت 
الشعبية تكون عالية الكولسرتول والدهون والنصيحة املثلى 
هي االختيار الصحيح الدقيق لألكالت السريعة قليلة الدهون 
مثل الدجاج املشوي أو الدجاج بدون جلد أو صدر دجاج بدون 
السمك  أو  الدهون  أفخاذ ألنها حتتوي على نسبة خالية من 

بدون املايونيز وسالطة الطحينة واملخبوزات.
أجريت دراسة ملدة  � الر�ا� ي�ق�و� الو�� أ�ر� من النساء� 
16أسبوعًا على جمموعة من الرجال والنساء مارسوا التمارين 
قد  الرجال  أن  وجد  نفسها  الزمنية  وللمدة  نفسها  الرياضية 
نقص وزنهم مبعدل )5,2( كغم، أما النساء فلم يفقدن شيئًا 
من أوزانهن.. ويف دراسة أجراها الباحثون يف جامعة برنستون 
تقول : دور املرأة التقليدي كأم فإن أجسامهن متيل لالحتفاظ 
ورضاعة  تغذية  لعملية  احتياطي  وزن  شكل  على  بالطاقة 

األطفال وهو تركيب فسيولوجي متتاز به املرأة عن الرجل
� �ر� ا�اء يساع� ع�� ��ي� الو��� 2كوب من املاء البارد 
يوميًا يساعد على ختفيف الوزن فاملاء ليس فقط يقلل الشهية 
ولكنه  املعدة  يف  للطعام  املتوفرة  املساحة  تقليل  طريق  عن 
املاء  من  الكايف  القدر  تشرب  ال  عندما  الوزن  يقلل  أيضًا 
ما  املاء  على ختزين  فيعمل  خطر  أنك يف  يظن  اجلسد  فإن 

بني خاليا اجلسد وبالتالي يزيد الوزن ويفضل تناول املاء قبل 
األكل مباشرة.

دراسة  يف  الو���  �يادة   �� يؤد�  ا���ار  و�بة  تناو�  ع��   �
أجريت على 35 ألف طالب يف إحدى اجلامعات اهلولندية وجد 
أن احتماالت زيادة الوزن هي الضعف لدى األشخاص الذين ال 
يتناولون وجبة اإلفطار لذا فإن وجبة اإلفطار هامة جدًا لزيادة 

معامل االحرتاق الداخلي وفقد الوزن.
املصدر: كتاب التخسيس والنصائح الغذائية:80

يرتبط االثنان بنظرة الشخص إىل وجوده: إىل نفسه، 
أن  الصورة جيب  هذه  األحداث.  وإىل  اآلخرين  إىل 

تكون عادًة متناغمة ومتناسقة. 
يف حال القلق، يكون االضطراب موجهًا حنو اخلارج 
حيث يرى الشخص األحداث أو اآلخرين أهم وأكرب 
مما هم عليه يف الواقع، فريى نفسه غري قادر على 
العيش بتناغم مع هؤالء األشخاص أو هذه األوضاع. 
أو  األوضاع  الشخص  يرى  االكتئاب  حال  يف 
لكنه  الطبيعي  حبجمهم  حميطه  يف  األشخاص 
حميطه  مع  التناغم  لتأمني  غري كفء  نفسه  يرى 

اخلارجي هذا.
اخلارج،  حنو  موّجها  شعورًا  القلق  كان  ما  وإذا 
إنه  نفسه  الشخص  حنو  موّجه  شعور  فاالكتئاب 
حّط حقيقي من قيمة الذات يف احلالة األوىل، تنشأ 
املشكلة عن رؤية لألحداث مهمة جدًا بالنسبة إليه؛ 
و يف احلالة التالية، يرى نفسه صغريًا جدًا مقارنة 

مع األحداث اخلارجية.
القلق  بني  جتمع  بالطبع،  خمتلطة  حاالت  مثة 
عن  تتأتى  إذ  أعظم  املشكلة  حيث  واالكتئاب 

االثنني معًا.

مفاهيم غذائية صحيحة

القلق واالكتئاب: 
ميزوا بينهما
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الشمسي  املدار  يف  الكواكب  أكرب  املشرتي  يعترب 
تسع  سوى  يستغرق  فال  مجيعًا،  وأسرعها  حجمًا 
ساعات ومخسني دقيقة حول حموره، ويليه يف السرعة 
زحل الذي يستغرق يف حركته 10ساعات و16دقيقة.

ما  وهو  األرض  كوكب  عن  املشرتي  صالبة  تقل 
يتسبب يف تفاوت أوقات دوران أجزاء سطحه املختلفة، 
مثل البقعة احلمراء العظيمة واليت تطول مدة دورانها 

مبعدل 5دقائق عن باقي األجسام األخرى.
فعند دوران أي جسم يدث نوع من قوة الطرد املركزي 
جيربه على االنفصال.. وهذه القوة هي نفسها السبب يف 
نتوء بعض مناطق املشرتي مبعدل يصل إىل 3000ميل. 

حالة تبعث على حسن معاشرة الناس، وجماملتهم 
كما  املداراة،  ولطف  القول،  وطيب  بالبشاشة، 
حينما سئل  السالم(  )عليه  الصادق  اإلمام  عرفه 
عن حده فقال: تلني جناحك  وتطيب كالمك، 

وتلقى أخاك ببشر حسن. 
من األماني واآلمال اليت يطمح إليها كل عاقل 
وحتقيقها،  جاهدا يف كسبها  ويسعى  حصيف، 
أن يكون ذا شخصية جذابة، ومكانة مرموقة، 
ألمنية  وإنها  عليهم.  عزيزا  الناس،  لدى  حمببا 
الفضائل  ذوو  إال  يناله  ال  ساٍم،  وهدف  غالية، 
واخلصائص اليت تؤهلهم كفاءاتهم لبلوغها، ونيل 
وحنوها  والشجاعة  واألريية  كالعلم  أهدافها، 
القيم  تلك  أن مجيع  بيد  الكرمية،  اخلالل  من 
والفضائل، ال تكون مدعاة لإلعجاب واإلكبار، 
ومسو املنزلة، ورفعة الشأن، اال إذا اقرتنت حبسن 
 . الوضاء  ونوره  الزاهر،  وازدانت جبماله  اخللق، 
فإذا ما جتردت منه فقدت قيمها األصيلة، وغدت 

صورا شوهاء تثري السأم والتذمر.
أ��� أه� البي� ��� � 11

بادئة  بقبض عضالت جسمها  تقوم  السمكة  تسبح  حينما 
برأسها حتى ذيلها لدفع املياه والتحرك.

الصدرية  بالزعانف  حركاتها  يف  األمساك  معظم  تتحكم 
ولكن احلال خيتلف بالنسبة لسمك القرش ومثيله من األنواع 
األكياس  لديهم  فتتقدم  تكوينها  يف  العظام  تدخل  اليت 
اهلوائية اليت عادة ما تساعد األمساك على الطفو فوق سطح 
املاء، ولذلك فعلى مثل هذه النوعية أن تدفع بأجسامها إىل 
األمام تارة وإىل أعلى تارة أخرى وإذا اختذنا من مسك القرش 
مثااًل على ذلك لوجدنا أن العوامل اليت متكنه من القفز إىل 

أعلى ترتكز يف زعانفه الصدرية وذيله ذي الشكل املميز.
أما السمكة الكروية العجيبة فتستعني بزعانفها الصدرية 
والظهرية لتشق طريقا يف املياه تاركة مهمة التوجيه لزعنفتها 

الذيليه.

حسن الخلق

ماهي أسرع الكواكب 
السيارة ؟

كيف تسبح األسماك؟
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تتكون األعصاب من جمموعات من اخلاليا اخلاصة حلمل 
من  العديد  على  العصب  ويتوي  الكهربائية،  الدفعات 
األوعية  بعض  إىل  باإلضافة  العصبية  األنسجة  جمموعات 
خلية  عبارة عن  خلية عصبية هي  أو  نسيج  الدموية، وكل 
طويلة تسري الدفعات العصبية من خالل واحدة أو أكثر من 

األنسجة الطويلة واليت تسمى باحملوار أي احملور العصيب.
النخاعي والذي  العمد  يغطى احملوار بغشاء يطلق عليه اسم 
اللميفيات  نوع خاص من اخلاليا تقع يف طرفه بعض  يفرزه 
الرقيقة  وهناك ايضًا ما يسمى بنقطة االشتباك العصيب وهي 

لسمكة  مطابقًا  اخلشب  من  ستضع جمسمًا  كنت  إن 
السلمون فستجد أنه سيولد مقاومًة أكرب يف املاء من تلك 
اليت تظهر مبرور مسكة حقيقة. ملاذا عندما مير جسم 
يف املاء يشعر مبقاومة أو تيار معاكس وتكون املقاومة 
يف أقل درجاتها عندما يكون سطح اجلسم ناعمًا وكلما 
الذي  األمر  حوله  املائي  الدفق  زاد  اجلسم  سرعة  زادت 

يزيد املقاومة.
اخلشب  منوذج  على  احلي  السلمون  حسنات  تظهر  هنا 
بامتصاص  السمكة  جلد  يبدأ  املائي  الدفق  زيادة  فمع 
تأثري ضغط املاء، وجيد بذلك تدفقا ناعما حول اجلسم. 
التيارات  مقاومة  موضوع  على  التغلب  البعض  حاول  وقد 
بطالء  فقاموا  املراكب  سباقات  أثناء  خصوصًا  املائية 

وسيلة التوصيل بني اخلاليا العصبيه يوجد نوعان من اخلاليا 
النوع األول خاليا حسية تقوم حبمل الدفعات من  العصبية، 

العضو احلسي اىل املخ او احلبل الشوكي.
أما النوع الثاني فهو اخلاليا احملركة وهي حتمل الدفعات من 
املخ أو احلبل الشوكي إىل عضو مستجيب ملؤثر مثل العضل 
صغرية  انسجة  احملركة  العصبية  اخلاليا  تلك  من  وتتدىل 
اليت  العصبية  تفرعات اخللية  املتشجرة وهي  الزوائد  تسمى 

تتحمل الدفعات العصبية 

أسفل القوارب مبادة رخوة لكن مجيع احلكومات قامت 
مبنع ذلك ألنه بهذه الطريقة ال جمال أبدًا ملركب عادي 

بكسب السباق.

ما هي األعصاب

ملاذا تستفيد السمكة من جلدها املرتهل )الرخو(؟
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فائق الشمري

إما حسيان: كما يف تشبيه اخلد  أربع أقسام هي:  يأتيان على  التشبيه  البالغيون أن طريف  ذكر 
بالورد، وإما عقليان: كما يف تشبيه العلم باحلياة . وإما خمتلفان: كما يف تشبيه املنية بالسبع أو 

العكس كما يف تشبيه العطر باخللق الكريم.
ويف نهج البالغة يسعى اإلمام أمري املؤمنني«عليه السالم« إىل هذا املبنى كثريا لتقريب املعاني الكربى 
املتعلقة بعامل الغيب والكون واإلنسان واحلياة إىل أذهان املخاطبني وقلوبهم عن طريق تشبيه األشياء 

املعقولة باألشياء احملسوسة.
اِسَها)1(  َبْعَد مِشَ َعَلْيَنا  ْنَيا  الدُّ »َلَتْعِطَفنَّ  السالم(:  السياق: قال)عليه  األمثلة يف هذا  وهنا سنورد بعض 
ُروِس َعَلى َوَلِدَها«.. إذ ميثل هنا اإلمام أمري املؤمنني )سالم اهلل عليه( حال الدنيا بالنسبة  َعْطَف الضَّ
اليهم وتلني بعد  آلل بيت حممد )عليهم السالم( ومتنعها منهم متنع الفرس اجلموح لفارسها، لتعود 

خشونتها، كما تنعطف الناقة على ولدها، وإن َأبْت على احلالب ومنعته حليبها.
وكان وجه الشبه )العطف( هو من حّدد العامَلني العقلي يف املشبه )الدنيا( واحلسي يف املشبه به يف 
الناقة )الضروس(.. لتكون هذه املقولة مقدمة لفهم اآلية اليت أوردها »سالم اهلل عليه« بعدها : »َوُنِريُد 

َعَلُهُم اْلَواِرِثنَي« )القصص، اآلية 5(. ًة َوجَنْ َعَلُهْم َأِئمَّ َأْن مَنُنَّ َعَلى الَِّذيَن اْسُتْضِعُفوا يِف األْرِض َوجَنْ
ُذوم«..  ويف مقولة أخرى له »عليه السالم«: »َواهلِل َلُدْنَياُكْم هِذِه َأْهَوُن يِف َعْييِن ِمْن ِعَراِق ِخْنِزير يِف َيِد جَمْ
إذ يصور هنا سالم اهلل عليه بصورة حسية غاية يف الروعة حالة االمشئزاز من الدنيا ومغرياتها بكل 
ملذاتها وبهرجتها، مشبها إياها بأقذر منطقة يف اخلنزير وهي)العراق( وهو من احَلَشا ما فوق الُسّرة 
ُمْعرِتضًا الَبطن، وال يكتفي بذلك »سالم اهلل عليه« بل يوغل برسم الصورة، ويضيف اليها )يد جمذوم(، 
لتكتمل الصورة وحتقق غاية املراد وتلد تلك النفرة الالإرادية من هذه الدنيا الزائلة، وتزيد من الشوق 
َما  َو  َقْلِبَك حَنْ ِبَبَصِر  َرَمْيَت  »َفَلْو  بالقول:  اىل جنة عرضها السماء واألرض، يصفها )سالم اهلل عليه( 
اِتَها، َوَزَخاِرِف َمَناِظِرَها،  ْنَيا ِمْن َشَهَواِتَها َوَلذَّ ُيوَصُف َلَك ِمْنَها َلَعَزَفْت َنْفُسَك َعْن َبَداِئِع َما ُأْخِرَج ِإىَل الدُّ
َوَلَذِهَلْت ِباْلِفْكِر يِف اْصِطَفاِق َأْشَجار ُغيَِّبْت ُعُروُقَها يِف ُكْثَباِن املِْسِك َعَلى َسَواِحِل َأْنَهاِرَها، َويِف َتْعِليِق 
َنى  َأْكَماِمَها، جُتْ ُغُلِف  َتِلَفًة يِف  الِّثماِر خُمْ ِتْلَك  َوُطُلوِع  َوَأْفَناِنَها،  اللُّْؤُلِؤ الرَّْطِب يِف َعَساِليِجَها  َكَباِئِس 
َقِة،  اهِلَا يِف َأْفِنَيِة ُقُصوِرَها ِبااْلْعَساِل املَُصفَّ َتِنيَها، َوُيَطاُف َعَلى ُنزَّ ِمْن َغرْيِ َتَكلُّف َفتْأتي َعَلى ُمْنَيِة جُمْ

ُموِر املَُروََّقِة«. َواخْلُ

بالغة من نهج البالغة

ْكَمَة َمن َيَشاء«  »ُيؤِتي احْلِ
البقرة /269

1- متنع الفرس من ركوب ظهرها.
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