
حقوق اإلنسان يف دولة 
اإلمام علي بن أبي طالب )عليه السالم(





ٍة ُأْخِرَجْت ِللنَّاِس َتْأُمُروَن ِباْلَْعُروِف َوَتْنَهْوَن َعِن اْلُنَكِر« لقد ذكر  قال تعاىل: »ُكنُتْم َخْيَ ُأمَّ
أمة ولكن بشرطها وشروطها ومن أهم شروطها أن  أّن هذه األمة هي خي  الباري عزوجل 
تكون آمرة بالعروف وناهية عن النكر، حتى تكون خي أمة فهنا اخليية مقيدة وليست 
مطلقة فهي مقيدة بشرط األمر بالعروف والنهي عن النكر، وهنا يأتي السؤال هل حنن خي 
رجااًل  اإلسالمية، ولكن هناك  واقع جمتمعاتنا  يراه من  مّنا سيجيب مبا  بالفعل؟ كٌل  أمة 
أمة  األمة خي  أن تكون هذه  أجل  من  يعملون  النكر  وناهني عن  بالعروف  آمرين  كانوا 
بالفعل ال فقط بالقوة، فإّن اإلنسان ميلك الكثي من النعم اليت أنعم اهلل بها عليه وهي طاقات 
كامنة يف فكره وعقله وصحته، فقد وهب اهلل اإلنسان كلَّ النعم والوسائل اليت تعينه على 
أن يصنع لنفسه السعادة يف هذه احلياة الدنيا، ولكن لألسف الشديد قليٌل مّنا من وّظف هذه 
الوسائل والعطايا اإلهلية توظيفًا صحيحًا ويف اإلجتاه الذي خيدم نفسه يف هذه احلياة، فنجد 
الكثي من الناس يشكون الظروف الصعبة اليت ميّرون بها سواء كانت هذه الظروف من 
صنع اإلنسان أو من صنع الطبيعة أو ما شابه ذلك، ولكن باستطاعة أي إنسان أن يصنع لنفسه 
الفرص الكبية لكي يتجاوز كلَّ العقبات اليت ميرُّ بها، ومن درر كالم أمي الؤمنني)عليه 
السالم( البالغية قوله: )إذا هبت أمرًا فقع فيه، فاّن شدة توقيه أعظم مّما ختاف منه(، وهذه 
احلياة، فكم من عبقريٍّ  تواجهنا يف هذه  أو مشكلة  معظلة  مفتاٌح لكل  العظيمة  القولة 
كتَم عبقريته بل دفنها وإىل األبد بسبب خوفه من الظهور أمام الناس لبيان العارف والعلوم 
اليت ميكن أن يبّثها بني اجلمهور، فهناك قوتان لكل إنسان قّوة كامنة يف داخله وهناك 
ُتعرف بالفعل لذا علينا أن نتحّلى بالشجاعة الكافية لنرتجم قوانا الكامنة إىل  قوة أخرى 
قوى بالفعل وال نتحّرج من إفشائها إذا مل يكن فيها خطٌر على النفس أو على اآلخرين، وإذا 
ما اطلعنا على قصص العلماء وأؤلئك الذين تركوا بصمات علمية وفكرية وثقافية جندهم 
كانوا يتحّلون بالشجاعة الكافية لتلقي العلم ونشره وإخضاعه للتجربة، فالكثي مّنا ميتلك 
طاقة احلب لآلخرين كأن تكون هذه الطاقة الكامنة باجتاه الزوجة أو باجتاه األوالد أو 
العواقب و لكّنه ال يعلم أن أظهارها  األصدقاء ولكن خيشى أن يظهرها بالفعل خوفًا من 
سيغي جمرى حياته وسيجعله سعيدًا مرتاح البال والضمي، وكّلنا نعشق أهل البيت وحنبهم 
حبًا مجًا ولكن هل هذه الطاقة كافية عندما تكون كامنة يف ضمائرنا وعقولنا وقلوبنا أم 
علينا أن نظهرها من خالل ترمجتها على أرض الواقع عرب اتباعهم )عليهم السالم( يف أخالقنا 

و تعاملنا مع اآلخرين لنثبت حبق أّننا من أتباع أمي الؤمنني)عليه السالم(. 

حتى نكون خري أمة

هيأة التحرير



الدستور العلوي
للمدراء والمسؤولين 

في دوائر الدولة
22 مادة

1� أشِعر قلبك الرمحة ملن صرت مسؤوال عليهم� والطف بهم وارمحُهم فهم من أمانات ا� 
لديك.

2� أعطهم من عفِو� وصفحك مثل ما �ب أن يعطيك ا� من عفو� وصفح�� ف�ن كنت 
فوقهم فا� فوقك.

3� ال يكونن� احملسن واملسيء عند� سواء� ف�ن� يف ذلك تزهيدا� ألهل اإلحسان يف اإلحسان� 
وتدريبا ألهل اإلساءة على اإلساءة.

ا أ�� لك يف  ٤� استعمل الرفق واإلحسان إليهم مهما كانت انتماءاتهم� ف�ن النا� صنفان إم�
الدين� أو نظ�� لك يف ا�لق.



٥� انِصف النا� من نفسك ومن املقرب� إليك� ف�نك إن � تفعل تكن �املا� ومن �لم 
عباد ا� كان ا� �صم�.

� ف�ن� يغشك وإن تشب�� بالناصح�. ٦� ال تعجلن إىل تصديق وا��
٧� ال تفرحن بعقوبة أصدرتها� ف�ذا استحقها أحدهم فلتكن على قدر اجلناية� ورب�  �ط�� 

مقدار عقوبت� إعالم� بذنب�.
٨� ال تندمن على عفو� أهديت�� وإن كانت الندامة على العفو أفضل وأيسر من الندامة على 

العقوبة.
٩� اجعل لذوي احلاجات منك قسما تفر� �م في� ش�صك� و�لس �م �لسا عاما 
فتتواض� في� � الذي �لقك بعيدا� عن مو�فيك �حتى يكلمك متكلمهم �� م�دد وال 

�ائف.
1٠� اعلم أن أكثر حاجات النا� إليك �ا ال مؤونة في� عليك� فغالبها أحد أمرين: شكاة 

مظلمة� أو طلب إنصاف يف معاملة.
11� اقِ� ما �كنت منها يوم ورودها عليك وإن استقلها مساعدو�.

� ف�ن لكل يوم ما في�. 12� ال تؤ�رن� عمل اليوم لغد�
13� ال تطولن احتجابك عن مر�وسيك� ألن� يقط� علمك ب�مورهم.

اإلحسان�  يبطل  املن�  ف�ن  فت�لف�  تعدهم  أو  ب�حسانك�  مر�وسيك  على  واملن�  إيا�   �1٤
وا�لف يوجب املقت عن ا� والنا�.

1٥� اجعل لكل واحد منهم عمال ت��ذ� ب�� ف�ن� أجدر أال يت�كل بعضهم على بع� يف قضاء 
ما أردت� منهم.

1٦� إيا� والعجلة باألمور قبل أوانها� أو التهاون فيها عند إمكانها� فض� كل أمر� موضع�� 
وأوقع� موقع�.

ر العقوبة حتى يسكن �ضبك فتملك اال�تيار. م وال ت�مر ح� الغضب� وأ�� 1٧� ال تصم�
1٨� أفضل �لة� �ملك إىل الرئاسة �سعة الصدر�.

1٩� ليكن أقرب مستشاريك أقو�م �ر� احلق لك� وَمن ال يوافقك فيما يصدر منك �ا 
كر� ا� ألوليائ�. 

2٠� اعلم أن� أفضل من شاورت هو صاحب التجارب.
21� شر� املسؤول� من �اف� الربيء. 

أن  إذ  واألمانة�  الكفاءة  وساطة  إال  وساطة  للو�يفة  املتقدم�  استعمال  يف  تقبلن  ال   �22
الو�يفة يف اجملتم� أمانة � يف عنقك.

املؤمن�  أم�  بعث�  الذي  العهد  من  بتصرف  أ�ذت  الدستور  هذا  يف  املذكورة  النصو�   �
� على مصر� و��� من الكالم الوارد  )علي� السالم( إىل مالك األش� رضوان ا� علي� ح� وال�

عن أهل البيت )عليهم السالم(.



تصدر عن قسم اإلعالم / شعبة الصحافة
10

14

اال�بار

رجال حول املنرب

فق� وقر�ن

من وحي الوصي

نسب إ�ا� متقدمة يف مشروع )مطب� املقداد املركزي(

قسم املنقوشات واحياء ال�ا� يف العتبة العلوية املقدسة

 )علي� يبي� و ا� يش�ي والثمن مرضات ا�(

حقوق اإلنسان يف دولة اإلمام علي بن أبي طالب )علي� السالم(

مسائل شرعية �� أحكام األذان واإلقامة

9

14
10

25
31
32

17

20
18

رئيس  التحرير

املشرف العام

مدير التحرير

احملررون

املصورون

التصميم واإل�را� الف�

التصحيح اللغوي

السالمة الفكرية

املراسلون

فائق عبد احلس� الشمري

رضوان صاحب رضا

عبد احلسن الشافعي

كرار العيسى
علي هيثم اجلد

سامي العبودي
عقيل �� جاحم

صبــا� حســن الدجيــلـي
حيدر محيد الكريطي

بدري البدري

شعبة التبلي� الدي�

ريا� ا�زرجي
حيدر ر�اق �ران

التو�ي� والتواصل
ضياء ر�اق �ران
علي عبا� مهدي

سكرت� التحرير
هشام أموري ناجي

هاشم الباججي



رقم اإليداع يف دار الكتب والوثائق
يف  بغداد )����( للعام ����م

رقم االعتماد يف نقابة الصحفي� 
العراقي� )���( 

alwelayh.com

info@alwelayh.com

07700554172
07601854446

Mob:

إن� منـتسبـــي العتبــــــــة 
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نسب انجاز متقدمة َّـ مشروع (مطبخ اِّـقداد اِّـركزي)

استحداث خطوط جديدة إلنتاج األقداح 
ذات االستعمال الواحد

اِّـباشرة بحصاد (٦٠٠) دونم من محصول
 الحنطة االسرتاتيجي

وفد العتبة الكاظمية يطلع على التقنيات
 الصوتية اِّـتطورة َّـ العتبة العلوية

إعداد:
المركز الخبري .. وكالة الميزاب االخبارية



القداد  مطبخ  مشروع  على  الشرفة  اهلندسية  الكوادر  أعلنت 
الركزي الواقع قرب مرقد صايف صفا يف اجلهة الغربية للصحن 
الشريف عن نسب اإلجناز التحققة يف الشروع الذي تبلغ مساحته 

)2300 م2(.
وأوضح مدير الشروع الهندس حيدر قاسم، قائاًل : إن الساحة 
السقفة للمشروع بلغت)1800م2( حيث تضمن العمل ثالثة مراحل، 
األوىل هي قاعة الطبخ الركزي مبساحة)٩00م2( وهي خمتصة 
باإلضافة  حنو)%40(  فيها  اإلجناز  ونسب  الطعام   وجتهيز  بعمل 
إىل قاعات الخازن ومساحتها)200م2( ووصلت نسب اإلجناز فيها 
منتجات  وتربيد  إحداهما خلزن  قاعتني  على  وتشتمل  حنو)%60( 

الطعام الطازجة وأخرى خلزن الواد اجلافة.
وأكمل: وهناك قاعات متعددة األغراض مبساحة تقدر بــ)700م2( 
و  الفرن،  وقاعة  الخبز،  قاعة  منها  بـ)%50(  تقدر  اجناز  بنسبة 
قاعة إلعداد وختمي العجني، باإلضافة اىل قاعة خاصة للقصابة 
تقوم  اليت  للورشة  قاعة  وهناك   اللحوم،  لتخزين  مربد  وخمزن 

وإدامة وصيانة مجيع مرفقات الطبخ الركزي.
السياميك وطالء  هذا وتتضمن األعمال اجلارية إكمال أعمال 

اجلدران وأعمال الصباغة .

نسب إنجاز متقدمة يف مشروع )مطبخ املقداد املركزي(

التربيد  قسم  إىل  التابعة  والتعطي  الرذاذ  مراوح  شعبة  كوادر  استنفرت 
العبادية  األجواء  لتهيئة  جهودها  القدسة  العلوية  العتبة  يف  واليكانيك 

للزائرين يف عيد الفطر البارك.
وحتدث مسؤول الشعبة الهندس رضا حسني، حول اجلهود اليت تبذهلا كوادر 
الشعبة قائاًل : مت إعداد برنامج للتعطي والتبخي يف احلرم الشريف واألروقة 
الطهرة والصحن الداخلي من خالل منظومة التعطي وجتهيزها بالعطور اليت 
يتم حتضيها داخل الشعبة من أجل توفي األجواء العبادية للزائرين وإدخال 

البهجة والسرور يف نفوسهم وتوفي الراحة هلم.
وأكمل : كما مت تهيئة مراوح الرذاذ يف احمليط اخلارجي والداخلي للصحن 
احليدري الشريف وصحن فاطمة الزهراء )عليها السالم( وشارع اجلواهري 

وتهيئة األجواء الناسبة هلم يف ظل ارتفاع درجات احلرارة.

أقام مركز احملسن لثقافة األطفال التابع لقسم اإلعالم يف العتبة 
العلوية القدسة، ورشة تدريب خاصة بتطوير مهارات العاملني يف 
رعاية الطفولة يف الركز وروضة أحباب األمي )عليه السالم ( .

وحتدث السؤول يف الركز الدكتور مؤمل خليفة، حول طبيعة 
الورشة وأهدافها قائال :  ضمن نشاطات قسم اإلعالم يف العتبة 

القدسة، أقام مركز احملسن ورشة عمل حتت عنوان ) األمناط 
الشخصية لألطفال(، واهلادفة اىل تطوير مهارات وقدرات الكوادر 

العاملة يف رعاية األطفال.
وأوضح : أفرزت الورشة نتائج قيمة وتفاعلية، ومت فيها مناقشة 
األمور العملية اليت تواجهها الكوادر الهنية أثناء عملهم، والسبل 
الكفيلة إلجياد حلول و تطوير العمل واكتساب الهارات وتبادل 
االفكار واخلربات، ولدينا العديد من الربامج والورش التطويرية 

الستقبلية للكوادر العاملة يف الركز .
أهداف  الدين  زين  فاطمة  الدولية  الدربة  خلصت  جانبها  من 
الورشة، قائلة : إن اهلدف يأتي لتنمية قدرات الكوادر العاملة، 
فكرة  محلت  الذي  الركز  لتطوير  منهم  تفاعال  وجدنا  وقد 

تأسيسه ُبعدا رائعا يف استقبال األطفال ورعايتهم .
هذا وتضمنت الورشة آلية تقبل طباع األطفال وطرق تفكيهم، 
والسيما القادمني من بيئات وأسر خمتلفة، وقد ناقشت الورشة، 
كيفية متابعة القدرات اخلاصة باألطفال واالستفادة من الهارات 

الوجودة لديهم باخلصوص الهارات االجتماعية والفكرية .

شعبة مراوح الرذاذ والتعطري تعمل على تهيئة األجواء العبادية للزائرين يف عيد الفطر املبارك

مركز املحسن لثقافة األطفال يقيم ورشة لتطوير مهارات العاملني يف رعاية الطفولة
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أعلن قسم الزراعة والثروة احليوانية يف العتبة العلوية القدسة عن 
باستخدام  فدك  مزرعة  يف  احلنطة  واسعة حملصول  حصاد  محلة 

التقنيات الزراعية احلديثة.
الزراعي  الهندس  القسم  رئيس  العام حتدث  هذا  وحول حمصول 
احملاصيل  من  احلنطة  حمصول  يعد  قائاًل:  عنرب،  مصطفى 
االسرتاتيجية اليت يتم زراعتها العام احلالي يف مزرعة فدك ضمن 

اخلطة القررة من قبل مديرية زراعة النجف األشرف .
استصالحيه  سنة  بعد  احلنطة  حمصول  بزراعة  باشرنا  وأضاف: 
مضت، مبساحة )600( دومن عملنا خالهلا على تقسيم الساحة إىل 
جزأين ، األول األصناف اهلجينة، والثاني ميثل جزء البذور والرتب 
البذور  خطة  الساحة  ضمن  تلك  لتدخل  دومنا   )40( ويقدر حنو 

والربت يف الشروع الزراعي للسنة القادمة .
استخدام  مت   : قائال  عنرب  بنّي  الستخدمة  احلديثة  التقنيات  وعن 
الرشات احملورية وهي من التقنية احلديثة العتمدة يف زراعة احلنطة 
بنسبة  الكلف  تقليل  يف  ساهم  مما  األعالف  حماصيل  وزراعة 
العاملة  األيدي  إدارة  خالل  من  العمل  سهولة  اىل  إضافة  الثلثني، 
القليلة ضمن مساحة كبية حيث تعمل الرشة الواحدة على تغطية 
مساحة )80( دومنا، تغين عن استخدام مضخات الديزل القدمية 

اليت يتم استخدامها سابقا .
وتابع رئيس قسم الزراعة والثروة احليوانية  قائاًل:  نعمل على وضع 
خطة مبكرة لزراعة احملاصيل االسرتاتيجية مبساحة )1500( دومن 

تتضمن احلنطة واألعالف اخلضراء واجلافة لإلنتاج احليواني.
هذا وتعمل الكوادر اهلندسية الزراعية يف مزرعة فدك على وضع 
أكرب  زراعية  مساحات  إلضافة  احلديثة  الفنية  الزراعة  اللمسات 

وبكلف أقل .

املباشرة بحصاد )600( دونم من محصول الحنطة االسرتاتيجي

مساهمة  عن  القدسة  العلوية  العتبة  التطوعني يف  أعلنت شعبة 
والواكب  اهليئات  خمتلف  من  القادمني  التطوعني  من  الئات 
عيد  مبناسبة  الكرام  للزائرين  اخلدمات  تقديم  يف  احلسينية 

الفطر البارك.
وقال مسؤول شعبة التطوعني أمحد عبد احلسن، قائاًل : بتوجيه 
من األمانة العامة للعتبة العلوية القدسة، بادرت شعبتنا وبشكل 
مبكر الستقبال طلبات من اهليئات والواكب احلسينية الراغبة 
عيد  مناسبة  يف  الكرام  للزائرين  اخلدمات  لتقديم  بالتشرف 
الفطر البارك وقد وصلنا 800 متطوع ومتطوعة، قمنا بتوزيعهم 
على خمتلف األقسام اليدانية اليت هلا مساس حبركة الزائرين.

وأوضح عبد احلسن: مت رفد التطوعني الـ800 ، إىل أقسام )حفظ 
والسالمة  اخلدمية،  الشؤون  اإللكرتوني،  والفحص  النظام، 
اخلدمية  وشعبيت  الزائرين،  وإرشاد  الزائرين،  ومدن  الهنية، 

واألمنية النسويتني.
خلدمة  التطوعة  للمجاميع  الكاملة  الرعاية  تقديم  ومت  هذا 
الزائرين واحلرم الطاهر والقادمة من خمتلف حمافظات العراق.

العلوية  العتبة  يف  العاملة  والفنية  اهلندسية  الكوادر  متكنت 
دعم  على  تعمل  عالية  بتقنية  ماكنة حلام  من صناعة  القدسة 
العتبة  يف  إنتاجه  اجلاري  الكهربائي  السخان  وصناعة  إنتاج 

القدسة .
وحول اهلدف من النتج وأهميته قال الهندس السؤول يف شعبة 
البحث والتطوير عمار فاروق : باشرت الكوادر اهلندسية والفنية 
التخصصة  بصناعة ماكنة حلام لدعم صناعة خزانات سخانات 
القسيم مبواصفات عالية وكفاءة متميزة وفق تقنية حديثة دون 

تدخل بشري .
وأضاف : استغرقت صناعة الاكنة - اليت تعد األوىل من نوعها 
يف العراق مدة شهرين متتاليني- ومتتلك مواصفات عالية وكفاءة 
متميزة وتقدم تسهيالت فنية لتصنيع خزان السخانات النتجة من 
قبل قسم التربيد واليكانيك، حيث تقوم الاكنة وبطرق تقنية 

حديثة من القيام بالعمل دون تدخل األيدي العاملة.

مئات املتطوعني ساهموا يف تقديم الخدمات 
للزائرين يف عيد الفطر املبارك

 صناعة ماكنة لحام بتقنية عالية لدعم صناعة 
سخانات القسيم
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أعلنت شعبة اهلياكل احلديدية التابعة إىل قسم الورش يف العتبة 
العلوية القدسة عن تصنيع عدد من اهلياكل احلديدية لسقفات 

خاصة بالعتبة القدسة وأعمال أخرى عن طريق االستثمار.

قائاًل  زهي،  حسنني  الهندس  الورش  قسم  رئيس  معاون  وحتدث 
السقف  وتنصيب  تصنيع  على  حاليا  تعمل  الشعبة  كوادر  إن   :
الرباعي مع رافعة للحديد تزن )5( طن، وقد وصلت نسبة االجناز 
إىل )65%( يف السقف الذي يبلغ طوله)37,5م(، وبعرض حنو)15م( 
يف وقت يستمر العمل يف أحد السقفات الزدوجة العائدة إىل قسم 
ونسبة  وبعرض)20م(  67،5م(  طوله)  يبلغ  الذي  احلريف  التصنيع 

اإلجناز )%30( .
وأضاف : وللقسم جمموعة استثمارات خارجية يف جمال األلنيوم 
و)bvc( واحلدادة والرمر الصناعي يف وقت سجل القسم استحداث 

وحدة اإلعالنات الضوئية لتلبية احتياجات العتبة القدسة.
واسعة حتتوي على مرافق متكاملة  الورش مساحة  ويشغل قسم 
تلبية  احلولي  منطقة  يف  واللوجستية  اإلدارية  اخلدمات  بكافة 

حلاجة الضيوف والتعاملني ومنتسيب العتبة القدسة .

اهلندسية  الشؤون  قسم  إىل  التابعة  اهلندسية  الكوادر  أعلنت 
والفنية يف العتبة العلوية القدسة عن وصول نسب اجناز متقدمة 
بداية  الواقعة يف  الطيب  السالم(  )عليه  السجاد  بناية مركز  يف 

شارع زين العابدين )عليه السالم( الدينة القدمية .
وحتدث رئيس دائرة الهندس القيم الهندس عباس عبد زيد، حول 
آخر الستجدات يف الشروع اخلدمي قائال : يتكون الشروع من 
)6(طوابق )2( منها حتت األرض مت ختصيصهما كوحدات صحية 
كهربائية  مبصاعد  مزودة  وحدة   )40( بواقع  والرجال  للنساء 

ووحدات صحية لذوي االحتياجات اخلاصة.
وأكمل : أما بالنسبة للطوابق األربعة األخرى فهي خاصة باخلدمات 
الطبية حيث يضم الطابق األرضي ردهيت طوارئ للرجال والنساء 
األرضي  الطابق  يضم  أسرة كما   )10( على  ردهة حتتوي  كل 
صالة للعمليات الصغرى والسونار والدوبلر وااليكو، باإلضافة إىل 
صيدلية، أما الطابق الثاني فيحتوي على استشاريات عامة وخمترب 
األسنان  طب  عيادات  فيضم  الثالث  الطابق  أما  متكامل،  طيب 

والطابق األخي خاص بعيادات طب العيون ».

هذا وبلغت نسب اإلجناز يف الشروع حنو 84 % وجيري العمل حاليا 
يف مرحلة تغليف السقوف الثانوية يضاف إىل األرضيات والسالمل 

بالسياميك.

نسب إنجاز متقدمة تشهدها بناية مركز السجاد )عليه السالم( الطبي

قسم الورش ينفذ عددا من األعمال داخل العتبة املقدسة وخارجها

استحداث خطوط جديدة إلنتاج األقداح ذات االستعمال الواحد
إنتاجي جديد خاص  فتح خط  القدسة على  العلوية  العتبة  عمدت 

بأقداح ماء الشرب ذات االستعمال الواحد لزائري العتبة القدسة .
وأكد رئيس قسم معمل نبع العتبة الهندس ليث حسني ، قائاًل : 
االستعمال  ذات  لألقداح  إنتاجي  بفتح خط  العتبة  نبع  معمل  باشر 
الواحد نظرا للحاجة الفعلية  يف هذا الظرف الوبائي ودخول الوسم 
اليوم وخنطط  ألف قدح يف   )80( ننتج حاليا حنو  الصيفي، حيث 

للوصول اىل)500( الف خالل الفرتة القادمة.
ونعمل  شهر،  خالل  قدح  مليوني  حنو  العتبة  جتهيز  مت   : وأضاف 
على تطوير اخلط اإلنتاجي بعد تغطية متطلبات العتبة العلوية من 
األقداح، وذلك بإنتاج الصحون البالستك الشفافة لضيف الزائرين.

هذا وجتتهد أقسام العتبة العلوية القدسة يف تغطية متطلباتها من 
خالل االكتفاء الذاتي مبا تنتجه األقسام والشعب اإلنتاجية للعتبة 

القدسة .
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أعلنت الكوادر الشرفة على دار أبي طالب )عليه السالم( للطباعة والنشر 
عن جتهيز الدارس األهلية يف احملافظة بالناهج الدراسية وفق الواصفات 

العتمدة .
من  جمموعة  مع  التعاقد  مت   : الغرابي  الدار مسي  مسؤول  معاون  وقال 
احملافظات  من  وعدد  االشرف  النجف  حمافظة  يف  األهلية   الدارس 
والشروط  الواصفات  وفق  تنافسية  وبأسعار  الدراسية  بالناهج  لتجهيزها 

الوزارية العتمدة.
بسدِّ  القسم  عمل  يتمثل  األخرى:   الدار  نشاطات  حول  الغرابي  وأضاف 
احتياجات العتبة العلوية القدسة من الطبوعات كإصدارات قسم اإلعالم، 
وطباعة جملة الوالية وجملة قنرب ومطبوعات قسم الشؤون الدينية كمجلة 
الدروع  وتصميم  التنوعة  الفلكسات  طباعة  عن  فضال  التقني،  بيوت 

والشهادات التقديرية .
وتقع دار أبي طالب للطباعة يف اجلهة القابلة جلبل احلويش قرب مرقد 

صايف صفا اليماني ) رض( .

دار أبي طالب للطباعة تجهز عددا من املدارس األهلية باملناهج الدراسية

زار وفد تطوير النظومة الصوتية يف العتبة الكاظمية القدسة قسم الصوتيات 
ما  آخر  على  لالطالع  القدسة  العلوية  العتبة  يف  اإللكرتونية  العدات  وصيانة 

وصلت إليه الالكات الفنية يف جمال الصوتيات .
وترأس الوفد الزائر نائب األمني العام للعتبة الكاظمية القدسة الهندس سعد 
من  عدد  و  حممد،  علي  جالل  الهندس  اإلدارة  جملس  وعضو  حسن،  حممد 

الالكات اهلندسية يف العتبة القدسة .
أمي  حرم  يف  الصوتية  للمنظومة  التقين  الستوى  على  االطالع  الزيارة  وشهدت 
الؤمنني علي بن أبي طالب )عليه السالم(، واالستفادة من اخلربات والكفاءات 
الصوتية  التقنيات  التميز يف جمال  العمل الصوتي، فضاًل عن حتقيق  يف جمال 

احلديثة.
القدسة،  العتبات  بني  الشرتك  والتنسيق  التعاون  أطر  الزيارة ضمن  هذه  وتأتي 
وتعزيز مفهوم األسرة الواحدة، وبدافع تالقح األفكار واخلربات التقنية والفنية 
واستثمارها يف خدمة مراقد األئمة األطهار )صلوات اهلل عليهم( وزائريهم الكرام.

أعلن قسم الشؤون اهلندسية والفنية يف العتبة العلوية القدسة 
عن مباشرته مبشروع الدور الستحدثة يف جممع قنرب السكين 
الركز اخلربي(  الهندس حيدر رشاد،لـ)  الشروع  وقال مدير 
حول خطة التنفيذ: » متت الباشرة بالشروع الذي يتكون من 
ثالثني دارًا مساحة الواحدة منها حنو)225م2( حيث مت اجناز 
أعمال التسوية الرتابية باإلضافة إىل أعمال فرش وحدل جلميع 
التسليح  أعمال  حاليا   حيث جتري   ، )السبيس(  مبادة  الدور 

والقالب اخلشيب متهيدا لعملية صب )األسس( وأعمال البناء.
العلوية  العتبة  كوادر  قبل  من  الشروع  تنفيذ  وجيري  هذا 
القدسة ومبشاركة الشعب التابعة اىل قسم الشؤون اهلندسية .

وفد العتبة الكاظمية يطلع على التقنيات الصوتية املتطورة يف العتبة العلوية

قسم الشؤون الهندسية يباشر بمشروع
الدور املستحدثة يف مجمع قنرب السكني
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قسم املنقوشات واحياء الرتاث يف العتبة العلوية املقدسة

تقرير مصور..
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 عليٌّ يبيع و اهلل يشرتي والثمن 
مرضات اهلل

االمام الصادق)عليه السالم( 
غزارة علم وحلم

حقوق اإلنسان يف دولة 
اإلمام علي بن أبي طالب )عليه السالم(



قال تعاىل: ?َوِمَن النَّاِس َمْن َيْشِري َنْفَسُه اْبِتَغاَء َمْرَضاِت اهللَِّ َواهللَُّ َرُءوٌف ِباْلِعَباِد<.. )البقرة : ���(.
ما أمجل أن يتعامل العبد مع اهلل )عزوجل( و أن يكون $ن هذه املعاملة مرضات اهلل، وال شك أن هناك فرقاء بن أن 
أّن $ن  اليت تشر إىل  ا˙يات   óالكريم بع القرآن  الثمن مرضات اهلل، فنحن نقرأ يف  الثمن اجلّنة وأن يكون  يكون 
التضحية يف سبيل اهلل و الشهادة يف هذا الطريق هو اجلنة و نعيمها، قال تعاىل: إن اهلل اشرتى من املؤمنن أنفسهم وأمواهلم 

بأن هلم اجلنة يقاتلون يف سبيل اهلل فيقتلون ويقتلون< )التوبة ���(.

 علي يبيع و اهلل يشرتي والثمن 
مرضات اهلل

رياض اخلزرجي

18
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فنزال فكان جربئيل عند رأسه وميكائيل عند 
رجليه وجربئيل ينادي بخ بخ من مثلك يا علي 
يباهي اهلل تبارك وتعاىل بك الالئكة، فأنزل 
اهلل على رسوله وهو متوجه إىل الدينة يف شأن 

علي اآلية. )تفسي اليزان، ج2، ص72(
يف  جاء  كما  اإلسكايف(  جعفر  )أبو  ويقول 
شرح نهج البالغة البن أبي احلديد اجمللد )3( 
ثبت  قد  الفراش  حديث  »إن   )270( الصفحة 
بالتواتر فال جيحده إال جمنون أو غي خمالط 
ألهل اللة« )1(. )1 - ذكر صاحب الغدير: ج 
2 ص 44 و 55 أن ليلة البيت رواها الغزالي يف 
إحياء العلوم: ج 3 ص 238، والصفوي يف نزهة 
اجملالس: ج 2 ص 20٩، وابن الصباغ الالكي 
يف الفصول الهمة، والسبط ابن اجلوزي احلنفي 
يف تذكرة اخلواص: ص 21، ومسند أمحد: ج 
1 ص 48 وتاريخ الطربي: ج 2 ص ٩٩ - 101، 
وابن هشام يف السية: ج 2 ص 2٩1، واحلليب 
يف السية: ج 2 ص 2٩، وتاريخ اليعقوبي: ج 2 

ص 2٩( 
هناك  أّن  أعاله  مّر  وكما  الواضح  من 
أمي  حبق  نزوهلا  وهو  اآلية  هلذه  خاصا  معنى 
الؤمنني)عليه السالم( وهذا ال ينايف أن يكون 
معناها عاما و إىل يومنا هذا، وهناك الكثي 
نزول  سبب  هلا  كان  الكرميات  اآليات  من 
لآلية  العام  العنى  يبقى  ولكن  وخصوصية 

ساري الفعول ما بعد زمن نزول اآلية. 
أمي  مكانة  نستشف  اآلية  هذه  من 
الؤمنني)عليه السالم( الرموقة اليت أشار إليها 
القرآن الكريم، وعظمة هذه الشخصية اليت 
مل تدخر جهدًا إال وبذلته يف سبيل اهلل عزوجل 
السالم(  طالب)عليهما  أبي  بن  علي  ومواقف 
نزلت  اليت  واآليات  والداني  للقاصي  واضحة 
خاصة بأمي الؤمنني )عليه السالم( كثية يف 
منهم  و  البعض  أراد  ولكن  الكريم،  القرآن 
ألدُّ أعداءه معاوية بن أبي سفيان طمس معامل 
بوصلتها  وحرف  اآليات  من  وغيها  اآلية  هذه 
واختيار شخصيات أخرى ال يهضمها العقل وال 
النطق لتأخذ مكان عليٍّ )عليه السالم( كما 
أراد معاوية)لعن( يف جعل هذه اآلية أنها نزلت 
يف حق أشقى األولني واآلخرين )عبد الرمحن 
من  الكبية  الرشى  أعطى  وقد  ملجم(  بن 
أجل حرف معنى هذه اآلية الكرمية، ولكن 
وكلما  غربال  أن حيجبها  للشمس  ال ميكن 
من  أكثر  اهلل  أظهرها  احلقيقة  أرادوا طمس 

السابق، )إّن اهلل يدافع عن الذين آمنوا(...

جند يف هذه اآلية الكرمية أّن مثن الشهادة يف 
سبيل اهلل كان اجلنة و نعيمها، أّما يف اآلية 
آنفة الذكر فكان رضوان اهلل تعاىل، ونقرأ 
َواْلُْؤِمَناِت  اْلُْؤِمِننَي  اهلل  »َوَعَد  آخرى:  آية  يف 
ِفيَها  َخاِلِديَن  اأْلَْنَهاُر  ِتَها  حَتْ ِمن  ِري  جَتْ َجنَّاٍت 
َن  مِّ َوِرْضَواٌن  َعْدٍن  َجنَّاِت  يِف  َطيَِّبًة  َوَمَساِكَن 
اهلل َأْكرَبُ َذِلَك ُهَو اْلَفْوُز اْلَعِظيُم« )التوبة 72(، 
رضوان  أّن  لنا  يتبني  الكرمية  اآلية  هذه  من 
اهلل،  سبيل  يف  للجهاد  مثن  وأعلى  أكرب  اهلل 
ومثن مرضات اهلل ال مينح إال ألشخاص معينني 
ذلك  على  والدليل  الؤمنني،  مجيع  اليشمل  و 
يقول:  حيث  البحث  مورد  اآلية  نفس  يف  نقرأ 
)ومن الناس( فهنا من التبعيضية أي هناك فئة 
خاصة تستطيع أن تنال هذا الثمن، وإذا عدنا 
لآلية الكرمية فعلماء السلمني يرون أن سبب 
اآلية آشخاص معينون ذكروا أمساءهم  نزول 
وحاولوا حرف احلقيقة أي حقيقة سبب نزول 
هذه اآلية، ويقول صاحب تفسي اليزان: » فهذه 
الذكور  النزول  إىل سبب  االلتفات  ومع  اآلية 
)عليه  علي  لإلمام  الفضائل  أعظم  تعد  آنفا 
السالم( الواردة يف أكثر الصادر اإلسالمية، 
بني  الوضوح  من  اإلسالم  صدر  يف  وكانت 
اللدود  العدو  معاوية  دعت  حبيث  السلمني 
لإلمام علي )عليه السالم( أن يرشي )مسرة بن 
جندب( بأربعمائة ألف درهم كي يروي حديثا 
خمتلطا ينسب فيه فضيلة هذه اآلية إىل عبد 
النافق  هذا  اختلق  وقد  ملجم،  ابن  الرمحن 
اجلاني هذه الفرية، ولكن أحدا مل يقبل منه 
حديثه اجملعول)1(. )تفسي اليزان، ج2، ص75(
مفسر  »الثعليب«  روى  فقد  النزول  سبب  أما 
أهل السنة العروف يف تفسيه أن النيب )صلى 
اهلل عليه وآله( لا أراد اهلجرة إىل الدينة خلف 
وأداء  ديونه  أبي طالب مبكة لقضاء  بن  علي 
خروجه  ليلة  وأمره  عنده  كانت  اليت  الودائع 
من الدار وقد أحاط الشركون بالدار أن ينام 
بربدي احلضرمي  اتشح  له:  وقال  فراشه  على 
منهم  يصل  ال  وإنه  فراشي  على  ومن  األخضر 
ذلك  ففعل  تعاىل،  اهلل  شاء  إن  مكروه  إليك 
علي، فأوحى اهلل تعاىل إىل جربئيل وميكائيل 
أحدكما  عمر  وجعلت  بينكما  آخيت  إني 
أطول من اآلخر فأيكما يؤثر صاحبه باحلياة، 
تعاىل  اهلل  فأوحى  احلياة  كالهما  فاختار 
طالب  أبي  بن  علي  مثل  كنتما  أفال  إليهما: 
آخيت بينه وبني حممد فبات على فراشه يفديه 
بنفسه ويؤثره باحلياة انزال إىل األرض فاحفظاه 

من عدوه.

َوِم��َن النَّ��اِس َم��ْن َيْش��ِري 
َنْفَس��ُه اْبِتَغ��اَء َمْرَض��اِت اهللَِّ 

ِباْلِعَب��اِد َرُءوٌف  َواهللَُّ 

إن اهلل اش��رتى م��ن املؤمن��ن 
أنفس��هم وأمواهل��م ب��أن هلم 
اجلنة يقاتلون يف سبيل اهلل 

فيقتل��ون ويقتلون

َوَع��َد اهللَُّ املُْْؤِمِن��نَ َواملُْْؤِمَناِت 
ِتَه��ا  ��ِري ِم��ن َتْ َجنَّ��اٍت َتْ
ِفيَه��ا  َخاِلِدي��َن  اْلَْنَه��اُر 
َوَمَس��اِكَن َطيَِّب��ًة يف َجنَّ��اِت 
َع��ْدٍن َوِرْضَواٌن مِّ��َن اهللَِّ َأْكَبُ 

َذِل��َك ُه��َو اْلَف��ْوُز اْلَعِظي��ُم
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ِلُك ِمنَّا َما اَل  ُلوُكوَن ِلَربٍّ اَل َربَّ َغْيُُه مَيْ َأَنا َو َأْنُتْم َعِبيٌد مَمْ
ِلُك ِمْن َأْنُفِسَنا()2(. والالحظ من خالل هذا النص بالرغم  مَنْ
من أنَّ اإلمام )عليه السالم( ال خُيطئ ألنُه معصوم، إال أنه 
دعا الناس اىل التعبي عن رأيهم بكل حرّية، ومن باب احلث 
عليه، ألنَّ من نتائج التصريح بالرأي، وكتمه )الكبت(؛ أن 
يولد احلقد والبغض والنقمة على الوضع القائم، فإذا ما صّرح 
بِه فقد يكون غي صائٍب فيواجه بوسائل اإلقناع باحلجج 
والرباهني السليمة، وميكن أن يكون صائبًا فيساعد ذلك 
على مساهمة الناس يف كشف الثغرات وتشخيص األخطاء، 
مما يؤدي اىل استقامة األمور ورفع احليف الذي حلق بهم، 

حري�ة الرأي والتعب� عن�:
بِه أو  اإلنسان لُه احلق يف إبداء رأيه جبميع األمور التعلقة 
خالل  من  مفاصلها،  بعض  أو  السلطة  نقد  يف  باآلخرين، 
من  مباشر،  غي  أو  مباشر  بشكل  أما  الختلفة،  الوسائل 
خالل التظاهر، أو االعرتاض على احلاكم، أو الكتابة. وال 
غرابة حينما يروي لنا التاريخ كيف كان أمي الؤمنني علي 
بن أبي طالب )عليه السالم( حيث الناس على ذلك لمارسة 
َمُشوَرٍة  َأْو  َمَقاَلٍة حِبَقٍّ  َعْن  َتُكفُّوا  )َفاَل   : بقول  احلق  هذا 
ِبَعْدٍل َفِإنِّي َلْسُت يِف َنْفِسي ِبَفْوِق َأْن ُأْخِطَئ َو اَل آَمُن َذِلَك ِمْن 
َا  ِفْعِلي ِإالَّ َأْن َيْكِفَي َاهللَُّ ِمْن َنْفِسي َما ُهَو َأْمَلُك ِبِه ِمينِّ َفِإمنَّ

إن� حقوق اإلنسان تتمثل ب�بهى صورها يف احلري�ة � ألن احلرية من أبر� السبل الرتقاء األمم� لذا ف�ن� اإلسالم أوالها 
أهمية �اصة وعناية فائقة يف سبيل رف� القيود عما يعيق تقدمها ورفعتها وا�دهارها� ومن هنا قال تعاىل : )َوَيَضُ� 
َعْنُهْم ِإْصَرُهْم َواأْلَْ�اَلَل ال�ِ� َكاَنْت َعَلْيِهْم ()�(� وأم� املؤمن� علي بن أبي طالب )علي� السالم( طب�ق هذِ� املعاني يف 
�ي� مفاصل دولت�� واحلريات كث�ة� ولك� س�كتفي باإلشارة اىل بعضها كنماذ� واضحة وفريدة و�يزة عما 

سبق وحلق من أنظمة � �نح أيا� منها� بل وحتى جزء� منها.

حقوق اإلنسان يف دولة 
اإلمام علي بن أبي طالب )عليه السالم(

بقلم : أ. رياض أحد حممد تركي 
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فقال رافعًا صوته لعلّي: أّيها الّدعي ما ال يعلم والقّلد ما ال 
يفهم أنا أسألك فأجب. فوثب به أصحابه وشيعته من كّل 
هلم:  فقال  السالم(  )عليه  علي  فنهرهم  به،  وهّموا  ناحية، 
به  تقوم  والطيش ال  والبطش  العجلة  فإّن  تعجلوه!  وال  دعوه 
حجج اهلل، وال بإعجال السائل تظهر براهني اهلل، ثّم التفت 
إىل السائل فقال: سل بكّل لسانك وما بلغ علمك ُاجيبك، 
إّن شاء اهلل بعلم ال خيتلج به الشكوك وال يهّيجنه دنس ريب 

الزيغ وال حول وال قّوة إاّل باهلل العلّي العظيم.
)عليه  علي  قال  والغرب؟  الشرق  بني  كم  الرجل:  قال 
السالم(: مسافة اهلواء، قال الرجل: وما مسافة اهلواء؟ قال 
علي )عليه السالم(: دوران الفلك، قال الرجل: وما قدر دوران 
الفلك؟ قال )عليه السالم(: مسية يوم للشمس، قال الرجل: 
النّية،  القيامة؟ قال علي: عند حضور  صدقت، قال: فمتى 
الدنيا؟ قال  الرجل: صدقت، فكم عمر  وبلوغ األجل، قال 
ثّم ال حتديد(،  )يقال سبعة آالف  ثّم ال جتديد  علي: سبعة 
قال الرجل: صدقت، فأين بّكة من مّكة؟ قال علي: مّكة 
أكناف احلرم، وبّكة موضع البيت، قال الرجل: صدقت، 
األرض  مّد  اهلل  ألّن  قال:  مّكًة؟  )مّكة(  مّسيت  فلم  قال: 
من حتتها، قال: فلم مّسيت بّكة؟ قال: ألّنها بّكت رقاب 
اجلّبارين وعيون الذنبني، قال: صدقت، وأين كان اهلل قبل 
أن خيلق عرشه؟ قال علي: سبحان من ال تدركه األبصار 
ربواتهم من  العرش على قرب  وال تدرك كنه صفته محلة 
زاخر رشحات جالله.  من  الالئكة  وال  كرسّي كرامته، 
أّنى،  وال  مِلَ،  وال  فيم،  وال  أين، وال مب،  يقال هلل  وحيك ال 
مقدار  فكم  صدقت،  الرجل:  قال  كيف،  وال  حيث،  وال 
ما لبث عرشه على الاء من قبل أن خيلق األرض والسماء؟ 
قال: أحتسن أن حتسب؟ قال: نعم، قال: لعّلك ال حتسن أن 
)عليه  علي  قال  أحسب،  أن  إّني ألحسن  بلى  قال:  حتسب، 
السالم(: أفرأيت أن صّب خردل يف األرض )حتى( سّد اهلواء، 
وما بني األرض والسماء، ثّم إذن لك على ضعفك أن تنقله حّبة 
حّبة من مقدار الشرق إىل الغرب، ومد يف عمرك وُاعطيت 
القّوة على ذلك حّتى تنقله وأحصيته، لكان ذلك أيسر من 
إحصاء عدد أعوام ما لبث عرشه على الاء من قبل أن خيلق 
األرض والسماء، وإمّنا وصفت لك منتقض عشر العشر من 
جزء من مائة ألف جزء، وأستغفر اهلل من التقليل والتحديد، 
قال: فحّرك الرجل رأسه )وشهد أن ال إله إاّل اهلل وأّن حمّمدًا 

رسول اهلل(، وأنشأ يقول:
أنت أهل العلم يا ذا اهلدى    جتلو من الشك الغياهيبا
حزت أقاصي كّل علم فما    تبصر أن غولبت مغلوبا
ال تنثين عن كّل ُاشكولة     تبدي إذا حّلـــت أعاجيبا

هلل دّر العــلم من صــــــــاحب    يطلب إنسانًا ومطلوبًا()7(
ألمي  عدوًا  وكان  السلمي،  راشد  بن  احلريث  يومًا  وجاء 
الؤمنني )عليه السالم( فقال له: ) واهلل ال أطعُت أمرك، وال 
صليت خلفك(، فلم يغضب منه ومل يعاقبه، ولكنُه دعاه اىل 
الناظرة، فأعطاه وعدًا أن يعود إليه غدًا، وذهب ومل يعد)8(. 
ورفض قوٌم اخلروج معه للحرب من أتباع عبد اهلل بن مسعود، 
ننزل  وال  معكم  خنرج  إّنا  الؤمنني  أمي  )يا  قائلهم:  وقال 
عسكركم، ونعسكر على حده، حتى ننظر يف أمركم، 
وأمر أهل الشام، فمن رأيناه أراد ما ال حيل لُه، أو بدا منُه 

بغّي كمنا عليه(. فتبّسم قائاًل: )مرحبًا وأهاًل()٩(. 

بأنُه  البعض  اليتوهم  لكي  واألوهام،  الظنون  يدفع  ولكي 
)ال ختالطوني  السالم(:  )عليه  قال  نقدهم،  من  يستثقل  قد 
بالصانعة، وال تظنوا بي استثقاال يف حق قيل لي، وال التماس 
إعظام النفس، بأنه من استثقل احلق أن يقال له أو العدل أن 
يعرض عليه، كان العمل بهما أثقل عليه، فال تكفوا عن 
مقالة حبق، أو مشورة بعدل، فإني لست يف نفسي بفوق أن 

أخطئ وال آمن ذلك من فعلي()3(. 
السالم( وسائل  )عليه  الؤمنني  أمي  اعترب  النطلق  ومن هذا 
التعبي عن الرأي مشروعة للمواطن، بل دعاه اىل التعبي عنُه 
أمام احلاكم، وعلى احلاكم أن يتقبل برحابة صدر كلما 
يصدر من الواطن من نقد أو اعرتاض أو رأي، ألن من حق 
الواطن )احملكوم( على احلاكم إبداء رأيه بال تردد أو خوف 
من عقوبة؛ ألنَّ هذِه البادرات ماهي إاّل كشفًا عن ظلم أو 
قهر أو زيغ عن حق وبتلكم تستقيم األمور وحُيق احلق، فمن 
الؤكد أنَّ حرّية الرأي واجلهر بِه؛ كانت من األمور اهلامة 
من خالل ما تطالعنا من نصوص لإلمام )عليه السالم(، اليت 
يوصي الناس بها، معتربًا ذلك حقًا لكل مواطن، حمذرًا يف 
الوقت ذاته من التصنع والتزلف أمام احلاكم، بل كان يدعو 
ألنُه حق  أو حتّفظ،  بال خوف  عليه،  الرأي  لواجهته وطرح 
يوجب على احلاكم االستجابة بال إستثقال، هذا من جهة 
ومن جهٍة أخرى، فهو أيضًا واجٌب على الواطنني تنبيهه اىل 
اخلطأ لسد الثغرات واهلّنات اليت قد حتصل يف شؤون األمة 
اإلسالمية، فقال: )فال تكلموني مبا تكلم بِه اجلبابرة، وال 
تتحفظوا مين مبا يتحفظ بِه عند أهل البادرة )أهل الغضب(، 

وال ختالطوني بالصانعة )اجملاملة()4(. 
ومن هنا يتبني التأكيد الواضح اجللي ما للمعارضة من حٍق 
يف اجلهر برأيها بال أية وسيلة كانت من تأثٍي عليها ما دامت 
لُه يف بداية  سلمّية، وخي دليل على ذلك معارضة اخلوارج 
خروجهم عليه، ويتضح ذلك من خالل خطبٍة لُه يف الكوفة، 
إاّل  قائاًل: )ال حكَم  بقيام رجل من اخلوارج  وقطع خطبته 
هلل(، فسكت اإلمام )عليه السالم(، ومل يستمر يف خطبتِه، 
ثم قام آخر وآخر، فلما كثروا عليه، قال: )كلمة حٍق ُيراد 
بها باطل، لكم عندنا ثالث خصال: ال مننعكم من مساجد 
اهلل أْن تصلوا فيها، وال مننعكم الفيء ما كانت أيديكم 

مع أيدينا، وال نبدؤكم حبرٍب حتى تبدؤونا بِه()5(. 
وال غرابة حينما نطالع التاريخ فلم جند أحدًا أجربه اإلمام 
الكثيين  بيعة  بيعته، يف حني كانت  على  السالم(  )عليه 
تؤخذ بإشهار السيوف على الرؤوس، وتشرتى باألموال. وقال 
يف ذلك: )إني ما أكرهُت أحدًا على البيعة()6(. وحينما بويع 
باخلالفة بعد مقتل عثمان، إمتنع عن بيعته مجاعة منهم سعد 
بن ابي وقاص وعبد اهلل بن عمر وحسان بن ثابت وحممد بن 

مسلمة، فلم جيربهم على بيعته. 
   ولغة احلوار هي اللغة البارزة العتمدة لدى اإلمام، ومل ُيَر 
غاضبا ممن يواجهه بكلمة نابية أو مقولة شديدة اللهجة، بل 
كان يناظره وحياوره من بال عنف إلقناعه بكلمة حق واثقة، 
ومينع أصحابه من زجره أو إبعاده عنه، فقد خطب يومًا فقال: 
)سلوني فإّني ال أسأل عن شيء دون العرش إاّل أجبت فيه، ال 
يقوهلا بعدي إاّل جاهل مّدع أو كّذاب مفرت، فقام رجل من 
جانب مسجده )جملسه( يف عنقه كتاب كالصحف، وهو 
العرب،  يهود  الشعر كأّنه من  آدم ضرب طوال جعد  رجل 
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باحلكم بني العباد فيما يتسافكون من الدماء، فال تصونن 
سلطانك بسفك دم حـــــــــرام، فان ذلك خيلقه ويزيله()14(. ولعلَّ 
يف تأكيده عليه السالم على قبول الصلح مع العدو حلقن 
دعاك  صلحا  تدفعن  )وال  قوله:  يف  النفوس  وصيانة  الدماء 
جلنودك،  دعة  الصلح  يف  فإن  رضى،  فيه  وهلل  عدوك  إليه 
وراحة من همومك، وأمنا لبالدك()15(. وحيذره من أي خطأ 
لك عند  )وال عذر  قائاًل:  اإلنسان  ينتج من عقوبة على  قد 
اهلل وال عندي يف قتل العمد ألن فيه قود البدن. وإن ابتليت 
خبطأ وأفرط عليك سوطك أو سيفك أو يدك بعقوبة فإن يف 
الوكزة فما فوقها مقتلة فال تطمحن بك خنوة سلطانك عن 
أن تؤدي إىل أولياء القتول حقهم()16(. هذا يف السلم أي فيما 
يتطلب بتنفيذ العقوبة حبذر وحتمل نتائج اخلطأ يف تنفيذها، 
ولكن قد يعجب الرء وصاياه يف احلروب، والعروف عنها 
إنها لقتال العدو وإزهاق أنفس جيشه وهزميتهم. إاّل أنَّ اإلمام 
الرحومة  اإلنسانية  األساليب  يلتمس  كان  السالم،  عليه 
ما  وتقلل  الفرار،  للعدو  توفر  اليت  للسلم،  واحملبة  والرقيقة 
اإلمام  القتل يف صفوفه، فقد روي عن  أمكن من مظاهر 
علي  )كان  قوله:  السالم(  )عليه  الصادق  بن حممد  جعفر 
الشمس()17(، وهنا عقب  تزول  يقاتل حتى  السالم( ال  )عليه 
السالم(  )عليه  الصادق  اإلمام  عن  تعلياًل  اجلواهر  صاحب 
يقلَّ  أن  وأجدر  الليل،  اىل  أقرب  )هو  الورد، فقال:  يف هذا 
القتل، ويرجع الطــــــــــالب، ويفلت النهزم()18(. أضف اىل ذلك 
فإنَّ اإلمام )عليه السالم( كثيًا ما كان يوصي أصحابه يف 
العارك اليت خيوضها أن ال يتبعوا مدبرًا وال يقتلوا جرحيًا. 
ففي معركة اجلمل أمر مناديه ينادي: )اال ال يتبع مدبرًا، وال 
يدفف على جريح، وال يقتل اسي ومن القى السالح فهو آمن، 
وال نأخذ من متاعهم شيئًا()1٩(. حتى أن الد أعداءه مروان بن 
احلكم قال لإلمام علي بن احلسني )عليه السالم( مشيا اىل 
جدِه علي بن أبي طالب )عليه السالم(: )ما رأيُت أحدًا أكرم 
غلبة من أبيك، ما هو إاّل أْن ولينا يوم اجلمل فنادى مناديه: 

ال ُيقتل مدبرًا، وال يدفف على جريح()20( 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

الصادر: 
1- سورة األعراف /157 . 

2- نهج البالغة / شرح حممد عبده ج2ص201. 
3- نهج البالغة / شرح ابن أبي احلديد / ج11ص 102 . 

4- نهج البالغة / شرح حممد عبده / ج2 ص 201 . 
5- دعائم اإلسالم/ القاضي النعمان الغربي ج1 ص 3٩3. 
6- اإلمامة والسياسة / ابن قتيبة الدينوري / ج1 ص 66. 

7- حبار األنوار / العالمة اجمللسي / ج10ص 126 . 
8- أنساب األشراف / البالذري ج2 ص224. 

٩- حبار األنوار / العالمة اجمللسي / ج32 ص 406 . 
10- تهذيب األحكام / الشيخ الطوسي / ج6 ص 2٩2. 

11- سورة اإلنسان/ 8-٩ . 
12- نهج البالغة / شرح حممد عبده / ج3 ص84

13- حبار األنوار / العالمة اجمللسي /  ج7ص 271.
14- األمالي/ الشيخ الفيد / ص210. 

15- نهج البالغة / شرح حممد عبده / ج3 ص106-105 .
16- نهج البالغة / شرح حممد عبده/ ج3 ص208. 

17- الكايف/ الشيخ الكليين / ج5 ص28 .
18- جواهر الكالم / الشيخ حممد حسن النجفي/ ج21ص 81. 

1٩- اجلمل/ الشيخ الفيد/ص 201. 
20- البسوط / الشيخ الطوسي/ ج7 ص 264. 

حـــق احليــاة:
للمواطن يف دولة اإلمام علي )عليه السالم( حق احلياة بعزٍة 
خالل  من  )عرقه(،  أوأصله  ديانته  كانت  مهما  وكرامٍة 
الرعاية الكرمية اليت تكفل لُه وتضمن ألسرته احلياة احلرة 
الكرمية، فمن الشواهد البارزة يف هذا اجلانب -التكافل 
االجتماعي- حينما رأى يف الكوفة شيخًا مكفوفًا يستجدي 

الناس، فقال اإلمام ُمستنكرًا: )ما هذا؟!(.
قالوا: يا أمي الؤمنني، نصراني.

فقال أمي الؤمنني: )استعملتموه حّتى إذا كرب وعجز منعتموه! 
أنفقوا عليه من بيت الال()10(.

إذن ال فرق بني الؤمن والكافر، والسلم والذمي واحلربي، 
يف التكافل مادام يعيش يف دولة اإلسالم، فلُه حق احلياة 
بكرامة ويعطى ما حيتاج مبا يسد حاجته. ومن خالل قوله 
َوَأِسًيا   َوَيِتيًما  ِمْسِكيًنا  ُحبِِّه  َعاَم على  الطَّ )َوُيْطِعُموَن  تعاىل: 
َواَل  َجَزاًء  ِمنُكْم  ُنِريـــــــــــُد  اَل  اهللَِّ  ِلَوْجِه  ُنْطِعُمُكْم  َا  ِإمنَّ
ُشُكوًرا()11(، اليت نزلت يف حّق علي بن أبي طالب وفاطمة 
واحلسن واحلسني )عليهم السالم( وفيها ما يشي اىل تصدقهم 
بإفطارهم لثالثة أيام على السكني واليتيم واألسي، فاألسي 

حربي ولكنُه يف بالد اإلسالم. 
ولو تفحصنا ودققنا يف سية اإلمام علي)عليه السالم( لوجدنا 
نظرته للناس نظرة احرتام ومساواة، ألنهم متآخون بإميانهم، 
وأعراقهم  اجتاهاتهم  اختلفت  وإن  بإنسانيتهم،  ومتساوون 
ودياناتهم ومللهم ففي رسالته لعامله مالك األشرت النخعي قال: 
)وأشعر قلبك الرحمة للرعية، والمحبّة لهم، واللطف بهم، وال  
تكونن عليهم سبعاً ضارياً تغتنم أكلهم، فإنّهم صنفان: إّما أخ 
لك في الدين، أو نظير لك في الخلق)12(. فالنظي لُه احرتامه 
الناس  بني  التنوع  ألن  اآلخرين،  مع  مسالًا  دام  ما  وحقوقه 
خاصية إجيابية وليست سلبية -كما يتصورها البعض- ألن 
فيه عوامل ميكن أن يستفاد منها من خالل سرب أغوار العلم 
وحكمته  اهلل  قدرة  مظاهر  اىل كشف  للوصول  والعرفة، 
اإلمام  فكان  واأللوان.  واللغات  األعراق  واختالف  تنوع  يف 
علي )عليه السالم( يؤكد من خالل كالمه وسلوكه على 
حق اإلنسان يف صيانة نفسه ومحايتها، وضمان عدم التعدي 
الظلم ثالثة: فظلم ال  وإن  )أال  السالم(:  )عليه  عليها. فقال 
يغفر، وظلم ال يرتك، وظلم مغفور ال يطلب، فأما الظلم الذي 
العبد  الذي يغفر فظلم  الظلم  ال يغفر فالشرك باهلل... وأما 
فظلم  يرتك  ال  الذي  الظلم  وأما  اهلنات،  بعض  عند  نفسه 
العباد بعضهم بعضا.. القصاص هناك شديد، ليس هو جرحا 
بالدى، وال ضربا بالسياط، ولكنه ما يستصغر ذلك معه(

)13(. فليس أمجل وأطيب من حياة يعيشهــــــــــا اإلنسان يف دولٍة 
من  مصان  ألنُه  وسعيدة  رغيدة  عيشة  عيشته  فيها  تكون 
حيث حياتُه وسالمتها، مصانًة بكرامة وعزة ال أحد يتعدى 
عليها وال ينال منها، وخاصة والة األمور وحاشيتهم، والتوجب 
عليهم أن يتبعوا السلوك القويم الستقيم النزيه واحملرتم يف 
التعامل مع الرعية، ويتبني ذلك وغيه من خالل رسالة العهد 
اىل مالك األشرت حينما واله مصر، مؤكدًا فيها على حرمة 
إراقة الدماء، قائاًل: )وإياك والدماء وسفكها بغي حلها فإنه 
لزوال  أحرى  وال  لتبعة  أعظم  وال  لنقمة،  أدعى  شيء  ليس 
نعمة، وانقطاع مدة من سفك الدماء بغي احلق. واهلل مبتدئ 
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فتهون عليهم(. )حبار االنوار ج4۷/۳٥(
ومن ألقابه )عليه السالم( هو الصادق الذي لقبه به النيب األكرم 
)صلى اهلل عليه وآله( ألنه اصدق الناس يف حديثه وكالمه وايضا 
الريرة اليت  الشاقة واخلطوب  بالصابر ألنه صرب على احملن  لقب 

جترعها من خصومه األمويني والعباسيني.
ومن وصايا اإلمام )عليه السالم ( لولده اإلمام موسى الكاظم)عليه 
السالم( : )يا بين من قنع مبا قسم له استغنى ومن مد عينيه اىل 
ما يف يد غيه مات فقيا ومن مل يرض مبا قسم له اتهم اهلل يف 
قضائه ومن كشف حجاب غيه انكشفت عورته ومن سل سيف 
بين كن  فيها...يا  اهلل  أوقعه  بئرا ألخيه  ومن حفر  به  قتل  البغي 
للقرآن تاليا وللسالم فاشيا وللمعروف ناهيا ولن قطعك واصال ولن 

سكت عنك مبتدئا.
ينسب إىل اإلمام الصادق)عليه السالم( عدد من الكتب مل يصل 
الرد على  القدرية وكتاب  الرد على  منها شيء مثل كتاب  إلينا 

اخلوارج والرد على الغالة.
ومن أقواله )عليه السالم(: )ال زاد أفضل من التقوى وال شيء أحسن 

من الصمت و ال عدو أضر من اجلهل وال داء أدوأ من الكذب.
وايضا قال االمام)عليه السالم(: )من أنصف الناس يف نفسه رضي 

به حكما لغيه.
كان اإلمام الصادق )عليه السالم( من أعظم الشخصيات ذات األثر 
يف عصره وبعد عصره ومجع بني سعة العلم وصفات كرمية اشتهر 
بها االئمة من اهل البيت كاحللم والسماحة واجللد و الصرب فجمع 

اىل العلم العمل واىل عراقة األصل كريم السجايا.
روى الفضل بن الربيع عن أبيه قال دعاني النصور فقال إن جعفر 
من حممد جيلد يف سلطاني قتلين اهلل إن مل اقتله فأتيته :اجب امي 

الؤمنني فتطهر ولبس ثيابا جددا.
فأقبلت به فأستأذنت له فقال : أدخله ,قتلين اهلل إن مل أقتله 

فلما نظر إليه مقبال, قام من جملسه فتلقاه وقال : مرحبا بالتقي 
الساحة الربيء من الدغل و اخليانة، أخي وابن عمي فأقعده على 
سريره وأقبل عليه بوجهه وسأله عن حاله , ثم قال :سلين حاجتك , 
فقال )عليه السالم( )أهل مكة والدينة  قد تأخر عطاؤهم فتأمر 

هلم به.
قال: أفعل , ثم قال : يا جارية ائتين بالتحفة فأتته مبدهن زجاج فيه 
غالية ,فغلفه بيده وانصرف فأتبعته فقلت يا بن رسول اهلل أتيت بك 
وال أشك أنه قاتلك فكان منه ما رأيت وقد رأيتك حترك شفتيك 
بشيء عند الدخول فما هو ؟ قال)عليه السالم( قلت : اللهم احرسين 
بعينك اليت ال تنام واكنفين بركبك الذي ال يرام واحفظين بقدرك 

علّي. )شرح احقاق احلق ج1۹/ ٥14(
وصمم النصور على اغتياله غي حافل بالعار والنار فدس إليه مسا 
السالم(  )عليه  اإلمام  تناوله  ولا  به  فسقاه  عامله  يد  علي  فتاكا 
تقطعت أمعاؤه وأخذته اآلالم القاسية وايقن أن النهاية األخية من 

حياته قد دنت .
كان استشهاد اإلمام الصادق)عليه السالم( من األحداث اخلطية 
اليت مين بها العامل اإلسالمي يف ذلك العصر فقد اهتزت له مجيع 

ارجائه وارتفعت الصيحة يف بيوت اهلامشيني والؤمنني.
كان ذلك يوم 25 شوال سنة 148هــ و دفن يف البقيع مع أبيه وجده 

)عليهم السالم( 
فسالم عليه يوم ولد ويوم استشهد ويوم يبعث حيا.

ولد االمام الصادق )عليه السالم ( يوم 17 ربيع االول سنة 80 هــ يف 
الدينة النورة وكنيته ابو عبد اهلل ونسبه هو جعفر بن حممد الباقر 
بن علي زين العابدين بن احلسني )عليه السالم( وأمه أم فروة بنت 
القاسم بن حممد بن أبي بكر وهو اإلمام السادس من ائمة أهل 
البيت )عليهم السالم( و كانت فرتة إمامته 34 عاما ولقب بالصادق 

ألنه مل يعرف عنه الكذب قط .
كان واسع العلم والعرفة بشتى العلوم فهو مثال رائد علم الكيمياء 

حيث تتلمذ على يديه ابو الكيمياء جابر بن حيان.
استطاع أن يؤسس يف عصره مدرسة فقهية ما زالت آثارها باقية 

حتى اليوم.
تزوج )عليه السالم( من فاطمة بنت احلسني األثرم ومحيدة الرببرية 
موسى  واالمام  امساعيل  وهم  ولدا   )11( الذرية  من  له  وكان 
الكاظم )عليه السالم( وعبد اهلل واسحاق وحممد والعباس وعلي 

العروف بالعريضي وأبو بكر وامساء وفاطمة وعائشة .
قال الشيخ الفيد واصفا اإلمام الصادق )عليه السالم( كانت تعنو 
الوجوه هليبة اإلمام الصادق ووقاره فقد حاكى هيبة األنبياء )عليهم 

السالم( وجاللة األوصياء وما رآه أحد إال هابه. 
دخل عليه الفضل بن رمانة وكان من ثقاة أصحابه و رواته فشكا 
إليه ضعف حاله وسأله الدعاء فقال )عليه السالم( جلاريته )هاتي 
الكيس الذي وصلنا به أبو جعفر( فجاءته به فقال له اإلمام)عليه 
السالم( )هذا كيس فيه أربعمائة دينار فاستعن به( فقال الفضل 
)ال واهلل جعلت فداك وما أردت هذا ولكن اردت الدعاء فقال )عليه 
السالم( )ال أدع الدعاء لك ولكن ال خترب الناس بكل ما انت فيه 

االمام الصادق)عليه السالم( 
غزارة علم وحلم

متام ع�����ادل 
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إعداد:
احمد الكعبي

 الرادود الحاج حسني عالوي للوالية: 

من شهداء املنرب الحسيني

الشاعر الحسيني جابر الشكرجي للوالية

 عطاء الحسني)عليه السالم( 
ال ينحصر و ال يعد و ال يحدد 

الشيخ حسن الكعبي 1935-1988م

)قصيدة األخرس عرفت هويتي إمام الجمهور(

الحاج بوهان السالمي1320م - 1410هــ



ل�مام  املنربية  با�دمة  ارتباطكم  كان  كيف 
احلس� )علي� السالم(؟

االرتباط و االلتزام يأتي من األسرة واحمليط الذي 
اكون  أن  ساعدتين  اليت  هي  وأسرتي  به  تعيش 
خادم النرب احلسيين فارتقيت النرب احلسيين ولي 
زار  وفد  اثر  على  تقريبا  سنوات  عشر  العمر  من 
يف  النويين  جاسم  الشيخ  الرادود  الرحوم  جملس 

البطاقة الش�صية؟
عليوي  بن  امساعيل  بن  عالوي  بن  حسني  احلاج 
اليت  اهلندية  مدينة  اىل  نسبة  باهلنداوي  العروف 
حميط  يف  وترعرعت  ونشأت  1٩51م  فيها  ولدت 

اسرة حمافظة على تقاليدها و تعاليمها..
الظروف  وبسبب  التوسطة  دراسيت  أكملت 

العيشية الصعبة  تركت الدراسة.

مدينة اخلدمة احلسينية كما يسميها بعó الناس y مدينة عرفت بطيب تربتها و كثرة أشجارها وعذوبة 
مائها ونسيمها الذي ™مع النوارس..

مدينة تعددت برموزها من العلماء و الفضالء والشعراء والدباء §الس أيامها االدب والقصص وأحاديث املنابر 
واملنائر إنها مدينة اهلندية )طويريج( أريج الزائرين..

يف هذا العدد من §لتنا )الوالية( الغراء احببنا أن نلتقي برمز من رموزها يف خدمة املنب احلسيي احلاs املال 
حسن عالوي اهلنداوي، استقبلنا بصدر رحب وابتسامة م˘ت حمياه قائال : شرفتونا يا خدام اإلمام أمر املؤمنن 

علي الكرار)صلوات اهلل و سالمه عليه(.

 الرادود الحاج حسني عالوي للوالية: 

 عطاء الحسني)عليه السالم( 
                ال ينحصر و ال يعد و ال يحدد 

حاوره : أحد الكع8
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 , الوسوي  الرحوم سيد قاسم سيد حسن  القراءة 
الرحوم احلاج هاتف عودة  للشاعر  قرأت قصيدة 
احلسناوي وهو من شعراء طويريج ومن الشخصيات 

البارزة بالكرم والطيب والشرف..
الستهل:

للناس أحجي الوعظة         وأمسع حجيـــــــه 
من تكول جمنـــــــون        واكثرهم يزعلون 

                امســــــــــع حجيـــــــــه
بعد ما قرأتها يف الوكب الذكور كان منتسب 
احللة،  أهالي  من  وهو  جالسا  االمن  دائرة  من 
أمام  الدائرة  اىل  واعتقلين  القصيدة  مين  أخذ 
الناس، وصل اخلبــــــــــر اىل والدي الرحوم احلاج 
مساحة  آنذاك  طويريج  عامل  معه  أخذ  عالوي، 
العالمة الفاضل السيد مرتضى السيد حممد تقي 
العظيمي )قدس اهلل سره( واحلاج عباس غضبان 
بعد التعهدات الرمسية واخلطية خرجت من دائرة 

االمن آنذاك.
احلسينية  املواكب  يف  القراءة  عن  انقطعت  متى 

وملاذا ؟
واعدام  العراق  على  وتسلطه  البعث  حكم  بعد 
رموزه وعلمائه ومفكريه اعتزلت القراءة وذلك بعد 
األمن عام1٩7٩م..  مديرية  وقعته يف  الذي  التعهد 
واألرياف  البيوتات  يف  عام1٩٩0م  للقراءة  وعدت 

والقرى خبفية وحذر.
أن  سيما  ال  اليوم  احلسينية  الساحة  ترى  كيف 
اجملالس  تلك  تنقل  والفضائيات  اإلعالم  وسائل 

املباركة ؟
عطاء اإلمام احلسني)عليه السالم( ال ينحصر وال 
لإلمام  تعاىل  اهلل  نصر  من  وهذا  حيدد  وال  يعد 
احلسني )عليه السالم( وقضية اإلمام قضية عالية 
علينا  النعمة  هذه  يديم  أن  تعاىل  اهلل  من  ونرجو 

وعلى مجيع حميب اهل البيت )عليهم السالم(.
نتقدم بالشكر والتقدير اىل احلاج حسني عالوي 
الرادود احلسيين على تفضله بإمتام هذا اللقاء.       

العاصمة بغداد منطقة )العالوي( فشاركت النويين 
بالقراءة بقصيدة.

املعروف  وعزائها  ومواكبها  مدينتك  عن  ماذا 
ب)ركضة طويريج(؟

لدينة طويريج تاريخ عريق يف جمالس اإلمام احلسني 
والرواديد  اخلطباء  من  الرواد  وأبرز  السالم(  )عليه 
الدكتور  أمثال  فيها  كبية  جمالس  هلم  كانت 
حسني  والسيد  اهلل(  )رمحه  الوائلي  أمحد  الشيخ 
والشيخ عبد  الطويرجاوي،  والسيد جاسم  الشامي، 
الزهرة الكعيب، واحلاج فاضل الرادود، احلاج عبد 
الرضا النجفي، وسيد حممد العوادي، واحلاج عباس 
وبعطائهم  بهم  تأثرت  الكثي...  وغيهم  الرتمجان 
وبأفكارهم الطيبة... حتى صرت أشاركهم القراءة 

والعزاء.
وأما بالنسبة لعزاء ركضة طويريج فأنا منذ الستينات 
الاليني  أمام  فيه  القراءة  اترك  عام 1٩٩0م مل  اىل 
والشاركني يف هذا العزاء األكرب لإلمام احلسني 
)عليه السالم( وبعد عام 2003م عدنا للمشاركة يف 

القراءة والعزاء راجيا من اهلل تعاىل القبول.
للقراءة  احملافظات  من  دعوات  لكم  وجهت  هل 

واملشاركة يف املواكب احلسينية ؟
مل أقرأ خارج )مدينة طويريج( وذلك بسبب التزامي 
وكانت  طويريج  مواكب  يف  والواساة  بالقراءات 
اإلمام  )جامع  منها:  والرئيسية  الكبية  الواكب 
موكب  كنوش،  موكب  السالم(،  )عليه  الرضا 
احلمالني، موكب آل بو عبود، موكب آل بو عنرب( 
يف شهر حمرم منذ الستينات و السبعينات من القرن 

النصرم.
الذين  الشعراء  ..أي  ناجح  شاعر  ناجح  منشد  لكل 

شاركتهم ؟ 
طويريج  يف  القضاء  شعراء  مع  بالتعامل  بدأت 
الشيخ  احلسني  عبد  الباني،  صبحي  الشاعر  منهم 
وسامي  احملنة  فيصل  سيد  ديرم,  وحمسن  خضي، 
الشيخ  احلسناوي،  عودة  وهاتف  حسيين،  عباس 
الرحوم احلاج  الشاعر  تعاملت مع  ثم  زيارة..  وهاب 
يف  به  التقيت  حيث  الكربالئي  منظور  كاظم 
محزة  الرحوم  حبضور  القدسة  كربالء  يف  مقهى 
مسع  وعندمـــــــــا  اخلالد(  كربالء  )رادود  الزغي 
يشبه  )صوتك  قال  محزة  احلاج  الرحوم  صوتي 
قصائده  من  وأعطاني  أطواري  لذلك جتيد  صوتي( 
احلسينية وأذكر منها )ميه ذكريين من متر زفة 
شباب( وقرأتها يف عزاء آل بو عنرب يف قضاء اهلندية 
الشيخ  الرحوم الكبي  الشاعر  -طويريج- ثم زرت 
احلسينية  اهلداية  ديوان  صاحب  القصاب  هادي 
الشيخ  من  لي  توصية  فيها  برقية  واخذت  الطبوع 
جاسم النويين للشاعر القصاب)رمحه اهلل( وقد قدم 

لي قصائد سياسية يف وقتها ومل أقرأها أبدا.
قبل  من  والتعهدات  لالعتقاالت  تعرضتم  هل 

احلكومات اجلائرة ؟
أذكر  أسيود  بو  آل  موكب  يف  قرأت  مرة  ذات 
يشاركين  الذي  اخلطيب  وكان  1٩68م  عام 

بع��د حكم البعث وتس��لطه 
عل��ى الع��راق وإع��دام رم��وزه 
وعلمائه ومفكريه اعتزلت  
الق��راءة وذل��ك بع��د التعه��د 
ال��ذي وقعت��ه يف مديري��ة 

االم��ن ع��ام1979م..

ركض��ة  لع��زاء  بالنس��بة 
طويريج فأنا منذ الس��تينات 
ات��رك  مل  1990م  ع��ام  إىل 
الق��راءة في��ه أم��ام املالي��ن 
واملش��اركن يف ه��ذا الع��زاء 
احلس��ن  لإلم��ام  الك��ب 

)علي��ه الس��الم(
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هو اخلطيب الشهيد الشيخ حسن جنل الرحوم اخلطيب الشيخ عبد 
اجلواد الكعيب.

ولد يف قرية أم البط من توابع ناحية القادسية القريبة من النجف األشرف 
عام 1٩35م.

نشأ وتربى يف أحضان أسرة كرمية عرفت خبدمتها ووالئها ألهل البيت )عليه 
السالم( فقد أخذ اخلطابة عن والده الرحوم الشيخ عبد اجلواد الذي كان 

خطيبا يف القادسية خصوصا يف مناطق )آل ابراهيم(.
أيضا،  ابراهيم  آل  عشية  مع  الذكورة  القرية  يف  يسكن  شهيدنا  فكان 
السنة حيث  أيام  منها سائر  القريبة  الناطق  النطقة، ويف  تلك  النرب يف  ويرتقي 

تسكن عشائر الغزاالت آل شبل وغيها.
كما كان يسافر للخطابة أيام احملرم اىل القدادية )شهربان( من توابع حمافظة 

دياىل لعدة سنوات كما نقل عنُه )رمحه اهلل( 
كان حسن السية، معروفا بأخالقه الفاضلة، وصوال ألبناء جمتمعه.

وكان معروفا خبطابته التقليدية القائمة على ذكر القصص التارخيية والتأكيد 
على سية أهل البيت)عليهم السالم( ومصائبهم بعيدا عن التحليل والناقشة العلمية 

التعارفة اليوم.
اشتهر بصوته الرقيق ذي النربات الشجية الؤثرة يف الستمعني ,سيما وهو يقرأ الشعر 

احلزين البن نصار والشيخ الفتالوي والسيد عبد احلسني الشرع وغيهم.
رغم أن خطابته قائمة على هذا األسلوب إال أن النرب احلسيين واخلطابة مهما كان 
مستواها فهما يشكالن خطرا على الطغاة والظالني بعقد اجملالس اليت ال ختلو من 

ذكر حممد وآله )عليهم السالم(.
ففي احلملة السعورة عام 1٩88م جاء مجلة من أزالم األمن الصدامي حبجة عقد 
الزواج، فمضى معهم عصرا مع ولده وعند وصوهلم اىل )منطقة أبي صخي( القريبة 
من النجف األشرف.. أنزلوا ولده ثم أخذوه إىل دائرة أمن النجف، وبعد ثالثة ايام 
جاؤوا به قتيال ليال و ألقوه يف نهر )السوارية( يف الشخاب بثيابه، ثم أبلغوا أخاه بأن 

الشيخ قد غرق و هو يف ناحية الشخاب، فمضى اىل استالمه ودفنه فورا.

من شهداء املنرب الحسيني

الشيخ حسن الكعبي 1935-1988م
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يقرأ وال يكتب  السالمي ال  بوهان  الرحوم  أن  القول  نافلة  ومن 
اإلمام  السليمة يف خدمة  والفطرة  بالوهبة  تعاىل حباه  اهلل  لكن 

احلسني )عليه السالم(.
نظم األبوذية، الوال، األهازيج، الهداد، الوشح.

له حضور مميز بني أقرانه يف اجملالس احلسينية واألماسي األدبية.
كان من الساعني والسارعني لعمل اخلي ومساعدة اآلخرين وهو 
معتمد و ثقة األعالم من مراجع الدين أمثال مرجع الطائفة السيد 
حمسن احلكيم )قده(، والشيخ حممد رضا الظفر )قده(، والشيخ 
و  تقدم حمفوظة  ما  توثق  مراسالت  وهناك  )قده(  دعيبل  موسى 
موجودة عند سبط الشاعر الرتجم له، األستاذ الشاعر علي جواد 

السالمي.
شّيد جامعا وحسينية  يف منطقة الشوافع يف الستينات من القرن 
النصرم إىل أن قام احلزب الصدامي بهدمها عام 1٩٩1م و إزالتها.

وعامة  والرواديد  والشعراء  والفضالء  العلماء  حيضره  جملس  له 
الناس.

له ديوان قيد الطباعة مشل األبوذية والواالت والوشحات...
ذكره عدة باحثني يف مؤلفاتهم منهم الكاتب كاظم الفتالوي يف 
كتاب )شعراء النجف الشعبيون(، والدكتور عباس الرتمجان يف 

كتاب اجملالس و الواكب العزائية يف النجف األشرف.
لبى نداء ربه يف 1٩8٩/12/6م ودفن يف مقربة النجف األشرف.

هو الشاعر الشعيب احلاج بوهان بن غازي بن محادي بن ذياب بن 
شاهني بن صكر آل غامن السالمي.

الرباق،  حملة  يف  1320هــ  سنة  األشرف  النجف  مدينة  يف  ولد 
لكنه يذكر ان والدته قبل التاريخ الذكور وبني والدته ورحيل 

العامل الشيخ حسني طه جنف عامان.
يعود اىل أسرة دينية هلا أخالق وأطباع العرب األصالء عرف عن 

أسرته الكرمية أنهم خدام سيد الشهداء )عليه السالم(.
بالقرب  النجف،  سور  مبحاذات  الواقعة  دارهم  يف  جملس  وهلم 
من مزار بنات اإلمام احلسن )عليهم السالم( اضافة اىل خدمتهم 

لزائري احلسني )عليه السالم( يف طريق كربالء القدسة.
بدأ مهنة السياقة ومن ثم انتقل اىل مهنة صناعة الطابوق )الكور( 
لديه  كان  حياته  سين  أواخر  ويف  طابوق  معمل  أنشأ  ثم  ومن 
حمل يف حي الصناعي لبيع زيوت السيارات, ومل يتخذ من النرب 
أن  يردد  وكان  عليها  يعتاش  لكي  سلعة  اشعاره  أو  احلسيين 

خدمة اإلمام احلسني)عليه السالم( هي غاية وليست وسيلة.
نظم الشعر الشعيب و هو يف بواكي حياته يف العقد الثاني من 
عمره )رمحه اهلل تعاىل(، كان متأثرا بشعراء عصره وقد التقى 
بهم وجالسهم مثل الرحوم عبود غفلة النجفي التوفى 1٩36هــ، 
وابراهيم أبو شبع النجف التوفى 1٩64م، والذي كان يقول عنه 
)الرتجم له( إنه معلمه يف النظم، وله عالقة طيبة وخاصة بالشاعر 

الرحوم الشيخ جواد شربة وهادي القصاب وغيهم.

احلاs بوهان السالمي1320- 1410ه��
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مفردات  يف  ترمجها  و  هموم جمتمعه  شاعر محل 
قصائده، ونقلها على صفحات دواوينه وصار مرآة 

أهله يف بالد الغربة..
جتد يف قوافيه اخليال والوصف والتصوير التدقيق..

من  الشكرجي  جابر  األستاذ  عددنا  ضيف  إنه 
النجف األشرف والقيم يف الواليات التحدة..

نرحب به كل الرتحيب واالحرتام يف جملتنا العزاء..
يعوف عشه الطي لو رايد يطي 

              أولو يهاجر ما يظل بي مبتلي 
او آني مثل الطي أمهاجر بعيد

            أوياي شايل عشي بي رحية علي
ال تكلي يا غريب اذكر هلك 

             روحي اتذوب من تذكر هلي
أني أهلي احلسن والزهرة البتول 

            واحلسني وعلي و زينب بت علي
خفيف  ضيفا  أكون  اهلل  شاء  وإن  بكم  أتشرف 
الظل على صفحات الوالية والقراء األعزاء الكرام..

احلياة الشعرية و األدبية لألستاذ جابر الشكرجي؟
البداية جتاوزت خسني عاما منذ عام 1٩66م وأول 
أربعني  الطوسي مبناسبة  جامع  ألقيتها يف  قصيدة 
الرحوم السيد حمي ابن السيد عبد احلسني الشرع 

)رمحه اهلل( اليت قلت يف مطلعها:
عليمن كل فرد منكم تهل عينه

              صدك يا ناس حمي الليلة أربعينة
ويف عام 1٩65م أكملت ديوان)سلوة الشباب(، طبع 

يف مطبعة القضاء، ونهاية بـ)حبل اجلرح( كذلك.
متى ولد السفر يف حياة الشاعر الشكرجي؟

السفر أهداني الكثي من العاني والقضايا والطباع 
اليت  الشعوب  حتملها  اليت  والتقاليد  األخالقية 
التقيت بها، وخاصة باألدب والشعر واألفكار اليت 
خلق  السفر  هذا  وكل  اجملتمع..  ذاك  يف  توجد 

عندي قوايف تنبض باحلياة واحملبة والسالم..
وأنا الشاعر الوحيد الذي ألقى قصيدة سنة 2006م 
يف  السالم(  )عليه  احلسني  اإلمام  رأس  مقام  يف 

مجهورية مصر العربية..
حدث التفاعل و البكاء من قبل اإلخوة العراقيني 
القيمني يف مصر وكذلك الصريون عندهم حمبة 

ووالء ألهل البيت )عليهم السالم(.
أهم  من  تعترب  هل  القصيدة  يف  واخليال  الصور 

أركان القصيدة احلديثة؟
الشعر عبارة عن صور وليس كلمات ألن الكلمات 
الشاعر  لدى  يوجد  والسبك  الصور  لكن  موجودة 
الذي يتأثر باحمليط الذي يعيش فيه وينقل أفراحه 

وأحزانه اىل اجملتمعات.
ما هي أهم الوسائل احلديثة والغي مستهلكة لنظم 

صور جديدة للقصيدة؟
الشاعر اجليد خيتار الصور اجليدة والوضوع اجليد 
حتى تكون قصيدة يشار إليها بني الشعراء واألدباء..

قصيدة )األخرس( ماذا تعين لكم؟
تعترب من أبرز قصائدي اليت عرفت بها بني الشعراء 
واجملتمع وقد نظمت قبل سنة2000م وموضوعها مل 

يطرق سابقا أقول:
لكيتة بكربله يبجي أو حاير بأمره

أشرلي قصيدة يريد ياهي الرت بفكره
تالي أخرس وما يبجي وما اعرف شين سره
قصيدة إعله احلسني يريد وعلى النرب ويقره

وانطيته القصيدة و راح يركض منحين ظهره 
وتوجه الصحن حسني ويأشر على كربه

شك ثوبه ضرب راسه ويرج الصحن كل كرته
حبركة  اعليه  وجبيت  صدره  ايديه  باثنني  ويدك 

وحبسرة
والتمت علينه الناس صار الوكب شكربه 

جوكات الصحن تلطم جم جوكة بقت برة 
كلها يا حسني تصيح وكلمن منهم نفد صربه 
وركضنه ركضة طويريج وي الناس للحضرة 

وافرتينه على الشباك باهلوسات جم مرة
ادور بعد ما شفته كلت بالباب انتظرة

مسعت الوادم تصيح األخرس مات باحلضرة 

الشاعر الحسيني جابر الشكرجي للوالية

)قصيدة األخرس عرفت 
هويتي إمام الجمهور(
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مسائل شرعية تخص أحكام األذان واإلقامة

اإلسالم وموقفه من العنصرية

وقفات علمية مع دعاء الفرج

القرآن والعربية

تربّية االبن يف الُقرآن الكريم 



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

مسائل شرعية تخص أحكام األذان واإلقامة

إعداد:  شعبة التبليغ

فقــط، وال يشــرعان يف النوافــل، وال يف الفرائض 
غي اليومّية.

الســؤال: لــو أخطــأت يف اإلقامــة وواصلــت فهــل 
تكون صالتي صحيحة؟

اجلــواب: اإلقامــة مســتحبة فيجــوز تركهــا، وال 
يضر اخلطأ فيها بصّحة الصالة.

الســؤال: شــخص كان ُيدِخل اإلقامــَة يف الصالة 
ويأتي بها بعد تكبية اإلحرام فما حكم صلواته 

السابقة؟
اجلواب: إذا كان جاهاًل قاصرًا معذورًا يف جهله 

احلمــد هلل رب العالــني والصــالة والســالم علــى 
أشرف األنبياء والرسلني حممد وعلى آله الطيبني 
الطاهريــن يف هذا العدد نتناول بعض األســئلة مع 
أجوبتهــا اخلاصة بأحــكام األذان واإلقامة واليت 
صدرت من مكتب مساحة الرجع األعلى الســيد 

علي السيستاني )دام ظله الوارف(.
الســؤال: هــل جيــوز اإلتيــان بــاألذان واإلقامــة يف 
الصلــوات غــي الواجبــة مثــل صالة جعفــر وصالة 

اآليات وصالة ليلة القدر؟
اجلــواب: مــورد األذان واإلقامة الفرائــض اليومّية 
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فصلواته صحيحة.
الســؤال: مــا حكــم الــؤذِّن إذا ســها يف أذانــه، 
ونســي أن يقــول: )أشــهد أن ال إلــه إال اهلل( يف 

بداية األذان؟
اجلواب: ال شيء عليه مع السهو.

الســؤال: ُيَتعــارف لــدى بعــض اجملتمعــات األذان 
عند حصول الكسوف أو اخلسوف مرارًا بقصد 

اإلعالم، فهل هذا ُمشرع أم ال؟
اجلواب: مل يرد دليل على مشروعّيته.

السؤال: دخلُت يف جمموعة أّذنوا لصالة اجلماعة 
وأقامــوا هلــا، لكيّن مل أمســع األذان وال اإلقامة 
ومل تنعقــد الصــالة بعــُد ولكــن كانــت علــى 
شــرف االنعقاد، فهل يســتحب لي االتيان باألذان 

واإلقامة ثم االلتحاق باجلماعة؟
يف  مجيعــًا  واإلقامــة  األذان  يســقط  اجلــواب: 

مفروض السؤال.
الســؤال: هنــاك مــن يّدعــي أّن مساحــة الســيد 
)حفظه اهلل( يرى سقوط األذان ما بني الفريضتني 
ــع بينهمــا وإن ُأقيمــت النافلــة، فهــل هــذا  إذا مُجِ

الّدعى صحيح؟
اجلــواب: إذا كان فعــل النافلــة يســتغرق وقتــًا 
معتدًا به - كما هو التعارف بني صالتي الغرب 

والعشاء - فال بأس باألذان للثانية.
الســؤال: مسعــت شــخصًا يــؤذِّن ويقيــم للصــالة 
فهــل جيــزي ذلك عــن إتياني بــاألذان واإلقامة أم 

يستحب لي االتيان بهما أيضًا؟
اجلــواب: إذا مســع الكّلــف شــخصًا آخــر يؤّذن 
ويقيــم للصــالة، يســقط األذان واإلقامــة عنــه، 
بشرط أن ال يقع بني صالته وبني ما مسعه فصل 
كثــي، وأن يســمع متــام الفصــول، ومــع فــرض 
النقصــان جيــوز لــه أن يتّم ما نقصــه القائل، وال 
فــرق فيمــا ُذكر بني أن يكون اآلتي بهما إمامًا 

أو مأمومًا أو منفردًا.
الســؤال: هــل جيــوز متابعــة الــؤذِّن الــذي يــؤذِّن 
لصــالة اجلماعــة أو لنفســه، بــأن يــرّدد الســامع 
األذان معه أو بعده مباشــرة بصوت خافت؟ وهل 

ذاك مستحب أو مكروه أو مباح؟
اجلــواب: جتــوز التابعــة، بــل هــي مســتحبة يف 
حكاية األذان الســتحب لصــالة اجلماعة، وأّما 
اســتحبابها يف أذان النفرد فغي معلوم، وال بأس 

بها رجاء.
الســؤال: إذا مجــع الكلَّف بــني الظهر والعصر، 
أو بــني الغرب والعشــاء، فهل يســقط عنه األذان 
للفريضــة الثانيــة، وهــل يكــون ســقوطه عزمية 
أم رخصــة؟ ثــم إذا فصــل بــني الفريضتني بدعاء 
قصي أو مبثل تســبيحة الزهراء )عليها الســالم( 

فهل يؤذِّن للصالة الثانية؟
اجلــواب: الختــار ســقوط األذان للصــالة الثانيــة 
من الشــرتكتني يف الوقت إذا مجع بينهما وأّذن 
لــألوىل، ويف كــون الســقوط رخصــة أو عزميــة 
تأّمــل فاألحــوط تركــه بداعــي الشــروعّية، وال 
يكفــي يف عــدم الســقوط الفصل مبجــرد قراءة 
والتعقيبــات  الســالم(  )عليهــا  الزهــراء  تســبيح 
الختصــرة، وال يبعــد كفايــة الفصــل بالنافلــة 

والتعقيبات التعارفة لألذان لصالة العشاء.
الســؤال: هل األذان واإلقامة مستحّبان مؤّكدان 
للمرأة كاستحبابهما للرجل أم هو أقل من ذلك؟
اجلواب: مل يثبت تأّكد استحبابهما يف حّقها.

الســؤال: هــل ُيكتفى بــأذان األلتغ وإقامته حيث 
ان بعض احلروف ال خترج من خمارجها بوضوح؟

اجلواب: نعم ُيكتفى به.
السؤال: هل جيوز ترك األذان واإلقامة يف صالة 

القضاء؟
اجلــواب: نعــم جيــوز تركهمــا وافتتــاح الصــالة 
فــاألذان واإلقامــة  بتكبــية اإلحــرام مباشــرًة، 
مســتحّبان مؤّكــدان، وال يضــر تركهما بصّحة 

الصالة.
الســؤال: دخلت الصالة وتذّكرت حال الركوع 
تكبــية  قبــل  واإلقامــة  بــاألذان  أئــِت  أنِّــي مل 
اإلحرام، فهل جيوز قطع الصالة واستئنافها بعد 

االتيان بهما؟
اجلــواب: إذا نســي الصلِّــي األذان واإلقامــة قبل 
الصــالة  قطــع  لــه  فيســتحّب  اليومّيــة  الصــالة 
واســتئنافها بعــد االتيــان بهمــا، ولكــن خيتلــف 
مراتبــه حســب اختــالف زمــان التذّكــر وكونه 
قبــل الدخــول يف القــراءة أو بعــده، قبــل الدخول 
يف الركــوع أو بعــده مــا مل  يفــرغ مــن الصــالة 

فاالستئناف يف كلِّ سابق أفضل من الحقه.
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بضرورة  واإلقناع  والتعليم  بالوعظ  شرعًا 
االلتزام والقبول واألخذ واالهتداء لذلك.

وقد عرضها اهلُل تبارك وتعاىل يف سورة لقمان 
إليه  االلتفات  جيدر  وقيمّيًا  حقوقّيًا  عرضًا 

تتقّوم تربية االبن يف القرآن الكريم بأساسني 
ثابَتني ُهما: 

أّواًل:- الرتبية اإلرشادّية على األصول الدينّية 
احلّقة الالزمة عقاًل والفروع الشرعّية الواجبة 

تربّية االبن يف الُقرآن الكريم 
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يف كَل شيء، واليت جيب االهتمام بها حفظًا 
حلق اآلخر وحرمته ،ولتحديد األشياء حبدود 
ُمعّينة الميكن تعّديها إاّل بإذن خاص - قال 

تعاىل:
َفْلَيْسَتْأِذُنوا  ُلَم  احْلُ ِمنُكُم  اأْلَْطَفاُل  َبَلَغ  )َوِإَذا 
 ُ ُيَبنيِّ َكَذِلَك  َقْبِلِهْم  ِمن  الَِّذيَن  اْسَتْأَذَن  َكَما 
اهللَُّ َلُكْم آَياِتِه َواهللَُّ َعِليٌم َحِكيٌم( )النور-5٩(.

مبعنى وإذا بلغ األطفال منكم سن االحتالم 
أن  فعليهم  الشرعّية  باألحكام  والتكليف 
يستأذنوا إذا أرادوا الدخول على أحٍد يف كّل 

األوقات كما يستأذن الكبار. 
)َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِلَيْسَتْأِذنُكُم الَِّذيَن َمَلَكْت 
ُلَم ِمنُكْم َثاَلَث  َأمْيَاُنُكْم َوالَِّذيَن مَلْ َيْبُلُغوا احْلُ
َتَضُعوَن  َوِحنَي  اْلَفْجِر  َصاَلِة  َقْبِل  ن  مِّ اٍت  َمرَّ
اْلِعَشاِء  َصاَلِة  َبْعِد  َوِمن  ِهَيِة  الظَّ َن  مِّ ِثَياَبُكم 
َعَلْيِهْم  َواَل  َعَلْيُكْم  َلْيَس  لَُّكْم  َعْوَراٍت  َثاَلُث 
ُجَناٌح َبْعَدُهنَّ َطوَّاُفوَن َعَلْيُكم َبْعُضُكْم َعَلى 
ُ اهللَُّ َلُكُم اآْلَياِت َواهللَُّ َعِليٌم  َبْعٍض َكَذِلَك ُيَبنيِّ

َحِكيٌم(]النور 58[.
 

تقويم  جهة  من  التطبيقية  الرتبية  وثانيًا:- 
بامتثال  وقيامها  األبوين  أسلوب  وحتسني 
تكاليفهما الواجبة واختاذهما النهج الصادق 
والعامالت  العبادات  يف  وسلوكًا  تقوًى 
االبن  وأمر  أمامه  واألسري  الفردي  والسلوك 

فعاًل بأداء تكاليفه الواجبة أيضًا.
اَلِة َواْصَطرِبْ  قال اهلُل تعاىل: )َوْأُمْر َأْهَلَك ِبالصَّ
َواْلَعاِقَبُة  َنْرُزُقَك  ُن  ْ حنَّ ِرْزًقا  َنْسَأُلَك  اَل  َعَلْيَها 

ِللتَّْقَوى(]طه 132[
َعِن  َواْنَه  ِباْلَْعُروِف  َوْأُمْر  اَلَة  الصَّ َأِقِم  ُبيَنَّ  )َيا 
ِمْن  َذِلَك  ِإنَّ  َأَصاَبَك  َما  َعَلى  َواْصرِبْ  اْلُنَكِر 

َعْزِم اأْلُُموِر(]لقمان- 17[.
الُبعد  هذا  يتجّلى  الشريفة  اآلية  هذه  ويف 
التطبيقي فعاًل بلزوم أداء االبن لا أفرتض عليه 
الواجبات  وبقّية  شرعًا  الواجبة  الصلوات  من 
من العبادات الشخصّية واالجتماعّية والرتبوّية 
،كما يف ضرورة األمر بالعروف والنهي عن 
النكر والتصرّب على ما يصيبه من شيء يف 
بناًء مكينًا  هذه احلياة، مبا يبين شخصّيته 
وروحّية  وشرعّية  عقائدّية  وبأسس  وقوَيًا 

وشعورّية وعلمّية اختيارًا وطريقا. 

وأخالقي  وشرعي  عقائدي  وبنسق  ووعيه، 
وأسري قويم وُمستقيم.

ومن أهم لبنات هذا النسق اإلرشادي أصواًل 
وفروعًا ترسيخ لبنة الشعور بوجود اهلل تعاىل 
االحلاد  وجتّنب  خالصًا  وتوحيده  به  واإلميان 

فيه أو التشكيك يف وجوده سبحانه. 
قال تعاىل: 

)َوِإْذ َقاَل ُلْقَماُن اِلْبِنِه َوُهَو َيِعُظُه َيا ُبيَنَّ اَل ُتْشِرْك 
ْرَك َلُظْلٌم َعِظيٌم()لقمان-13(. ِباهللَِّ ِإنَّ الشِّ

بوجود  اإلميان  لزوم  على  االبن  تربية  وبعد 
ُمراقبة  يدرك  بأن  توجيهه  ينبغي  تعاىل  اهلل 
بها،  وعلمه  أحواله  كّل  يف  له  سبحانه  اهلل 
على  اّلطلع  وعال  جّل  اهلل  بعظمة  وإشعاره 

أعمالنا واجمُلازي عليها.
قال تعاىل يف بيان أهّمية هذا العنى الرتبوي 

والعلمي والنفسي والشعوري:
ْن َخْرَدٍل َفَتُكن  )َيا ُبيَنَّ ِإنََّها ِإن َتُك ِمْثَقاَل َحبٍَّة مِّ
َماَواِت َأْو يِف اأْلَْرِض َيْأِت  يِف َصْخَرٍة َأْو يِف السَّ

ِبَها اهللَُّ ِإنَّ اهللََّ َلِطيٌف َخِبٌي(]لقمان- 16[
التأكيد  وهي  أخرى  رائعة  قيميَّة  لبنة  ومثَة 
على بّر الوالدين وحفظ كرامتهما وحقوقهما 
وتدكيه مبراحل خلقه وما واجهه والداه من 

أجله. 
قال تعاىل: 

َوْهنًا  ُه  ُأمُّ َلْتُه  مَحَ ِبَواِلَدْيِه  اإْلِنَساَن  ْيَنا  )َوَوصَّ
ِلي  اْشُكْر  َأِن  َعاَمنْيِ  يِف  َوِفَصاُلُه  َوْهٍن  َعَلى 

َوِلَواِلَدْيَك ِإَليَّ اْلَِصُي( )لقمان-14(.
الرتبوي  النسق  هذا  لبنات  أهم  من  وأيضًا 
يف  والسلوكي  االجتماعي  ُبعده  يف  لالبن 
أو  الغرور  وعدم  التواضع  بضرورة  توجيهه 
يف  سّيما  وافتخارا  تكربًا  بالذات  االعتداد 
الصوت  رفع  وعدم  واُلراهقة،  البلوغ  مرحلة 
يف التعامل مع اآلخرين، واّتباع لياقات األدب 
الناس  مع  وتطبيقا  عماًل  واألخالق  واحلياء 

كافًة.
قال تعاىل: 

اأْلَْرِض  َواَل مَتِْش يِف  ِللنَّاِس  َك  ُتَصعِّْر َخدَّ )َواَل 
َفُخوٍر(  َتاٍل  خُمْ ُكلَّ  حُيِبُّ  اَل  اهللََّ  ِإنَّ  َمَرحًا 

)لقمان-18(.
ِإنَّ  َصْوِتَك  ِمن  َواْغُضْض  َمْشِيَك  يِف  )َواْقِصْد 
ِمِي( )لقمان-1٩(. َأنَكَر اأْلَْصَواِت َلَصْوُت احْلَ

وكذلك يتوافر هذا النسُق القرآني األخالقي 
أيضًا على ضرورة تعليم االبن ثقافة اإلستئذان 

َوِإَذا َبَل��َغ اْلَْطَف��اُل ِمنُك��ُم 
ُل��َم َفْلَيْس��َتْأِذُنوا َكَم��ا  احْلُ
اْس��َتْأَذَن الَِّذي��َن ِم��ن َقْبِلِه��ْم 
َكَذِل��َك ُيَب��نُِّ اهللَُّ َلُك��ْم 
آَياِت��ِه َواهللَُّ َعِلي��ٌم َحِكي��ٌم

َي��ا ُب��َيَّ ِإنََّه��ا ِإن َت��ُك ِمْثَقاَل 
َحبَّ��ٍة مِّْن َخ��ْرَدٍل َفَتُكن يف 
َماَواِت َأْو يف  َصْخَرٍة َأْو يف السَّ
 َ اْلَْرِض َي��ْأِت ِبَه��ا اهللَُّ ِإنَّ اهللَّ

َلِطي��ٌف َخِب��ٌر

نَس��اَن ِبَواِلَدْي��ِه  ْيَن��ا اإلِْ َوَوصَّ
��ُه َوْهن��ًا َعَل��ى  َلْت��ُه ُأمُّ َحَ
َوْه��ٍن َوِفَصاُل��ُه يف َعاَمْنِ َأِن 
اْش��ُكْر ِل��ي َوِلَواِلَدْي��َك ِإَل��يَّ 

ملَِْص��رُ ا
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ْفَنا  قوله تعاىل: )َوَكَذِلَك َأْنَزْلَناُه ُقْرآًنا َعَرِبي�ا َوَصرَّ
ِفيِه ِمَن اْلَوِعيِد َلَعلَُّهْم َيتَُّقوَن( )طه/113(، وقوله 
)َوَلَقْد َضَرْبَنا ِللنَّاِس يِف َهَذا اْلُقْرآِن ِمْن ُكلِّ َمَثٍل 
ِعَوٍج  ِذي  َغْيَ  َعَرِبي�ا  ُقْرآًنا   � ُروَن  َيَتَذكَّ َلَعلَُّهْم 
)َوَكَذِلَك  وقوله  الزمر/28-27(،  َيتَُّقوَن(  َلَعلَُّهْم 
َوَمْن  اْلُقَرى  ُأمَّ  ِلُتْنِذَر  َعَرِبي�ا  ُقْرآًنا  ِإَلْيَك  َأْوَحْيَنا 
ُقْرآًنا  َجَعْلَناُه  )إنَّا  وقوله  الشورى/7(،  َحْوهَلَا( 
وقد شغل  الزخرف/3(،  َتْعِقُلوَن-  َلَعلَُّكْم  َعَرِبي�ا 
آياته  وتدبُّر  الكريم  القرآن  معاني  التفكر يف 
آياته،  لنزول  األوىل  الوهلة  منذ  السلمني  بال 
هذه  لتحقيق  عنه  غنى  ال  ما  العربية  فكانت 
القرآن  لغة  العرب على  الغاية اجلليلة، فعكف 
وقد  قواعدها،  ويضعون  يدرسونها  الكريم 
العربية يف هذا اجملال جهودًا جبارة  بذل علماء 
العناية  من  لغة  تلق  فلم  األمم،  بني  نظيها  قل 

والبحث واالهتمام كما لقيته العربية .   
وقد وقف النحو خادمًا للقرآن الكريم حني دعا 
كان  وقد  اللغة،  حدود  يف  تفسيه  اىل  النحاة 
العنى  والنحويون حيرصون على جانب  اللغويون 
فيصورون  الصناعة  جانب  على  حرصهم  بقدر 

العنى بشروط الصحة اللغوية والنحوية.

متالزماِن،  شيئاِن  والعربية  الكريم  القرآن  إّن 
إذ إّن القرآن الكريم نزل باللغة العربية واللغة 
من  وخلودًا  وقدسيًة  عاليًة  اكتسبت  العربية 

عالية القرآن الكريم وقدسيته وخلوده.
وهناك رأيان يطرحان يف قوله تعاىل )ِإنَّا َأْنَزْلَناُه 

ُقْرآًنا َعَرِبّيًا( هما:
وقد  العربية،  باللغة  نزل  القرآن  إّن  األول: 
من  وقدسيًة  وخلودًا  ودميومًة  حياة  اكتسبت 

القرآن الكريم، وهو الرأي السائد.
والثاني: إّن العربيَة مشتقٌة من أعرَب مبعنى أباَن، 
ووضَح، وفهَم فمعنى اآلية أن القرآن نزل واضحًا 

بّينًا لكل التلقني.
وثيقة بني  أن هناك عالقة  فيه    ومما ال شك 
عنها  تفصح  العربية،  واللغة  الكريم  القرآن 
حقائق علمية ثابتة، إذ تشرفت العربية باختيارها 
وجودها  فارتبط  الكريم،  اهلل  لكتاب  لغة 
قدسيته  من  القرآن  عليها  فأضفى  بوجوده، 
وقد  وأشرفها،  اللغات  أقدس  جعلها  ما  وشرفه 
وجتددها  بقائها  مقومات  جبميع  القرآن  أمدها 
عرب الزمن، وقد بني الوىل جل وعال يف كتابه 
العزيز عربية القرآن جبملة من اآليات كما يف 

َوَلَق��ْد َضَرْبَن��ا ِللنَّ��اِس يف 
َه��َذا اْلُق��ْرآِن ِم��ْن ُكلِّ َمَثٍل 
��ُروَن * ُقْرآًنا  َلَعلَُّه��ْم َيَتَذكَّ
َ ِذي ِع��َوsٍ َلَعلَُّهْم  ا َغ��رْ َعَرِبيًّ

َن َيتَُّقو
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إثبات  القرآني خي شاهد يف  النص  وقد كان 
النحوية  مستوياتها  مجيع  على  اللغوية  القاعدة 
ظهوره  فكان  والعجمية  والصوتية  والصرفية 
القرآن  كمعاني  الؤلفات  من  الكثي  يف  جليا 
للفراء وبعض مؤلفات ابن هشام وابن مالك فقد 
نشأت الدراسات اللغوية والنحوية يف ظل القرآن 
الكريم فباعث هذه الدراسات كان باعثًا دينيًا 
يهدف اىل صون اللسان من التحريف ثم ضبط 
نصوصه فأصبحت اللغة العربية مصانة بالقرآن، 
ومقدسة بقدسية القرآن، وقد أحسن الدكتور 
رمضان عبد التواب حني قال : )) لوال القرآن ما 

كانت عربية((.
    وقد أدرك علماء العربية منزلة القرآن فكان 
ُيظهروا خمالفًة  فلم  وإجالهلم،  احرتامهم  حمط 
آلياته يف صياغتها وبناء أحكام اللغة فيها، بل 
اختذوها مادة لبناء قواعدهم ومل يقتصر األمر 
القراءات  ليشمل  تعداه  بل  القرآن وحسب،  على 
القرآنية اليت وقف منها النحويون موقف التقبل 
هلا على أنها نص عربي فصيح صاحل لالستشهاد 
واللغوية  خصوصا  النحوية  القاعدة  بناء  يف  به 
من  العربية  الكريم  القرآن  أثرى  وقد  عموما، 
التعبي  مبستوى  الرقي  أهمها،  عدة  جوانب 
وصياغة العاني، وإنتاج دالالت جديدة أسهمت يف 
منح أفق أكرب على التعبي، وباتت اللغة العربية 

بفضل القرآن أوسع انتشارا وأكثر تأثيا . 
وإننا ال نشك يف أن نزول القرآن باللغة العربية 
دون غيها من اللغات مل يكن عفويًا، بل كان 

ألسباب دقيقة منها:
من  ألنه  اختيار حكيم؛  تأكيد  بكل  هو   -1
رب العالني، وحنن نؤمن بوجود احلكمة يف هذا 

االختيار سواًء تبيَّنت لنا أسبابه أم مل تتبني.
2- إن خصائص اللغة العربية وقابلياتها احليوية 
ومرونة تعبياتها وسعتها وما إليها من مميزات من 
حيث االشتقاق الصريف، واالجياز، واخلصائص 
الصوتية، وإمكانية تعريب األلفاظ الواردة جتعل 
اختيارها لغة للقرآن الكريم هو اخليار الصحيح 

.
3-جاء يف األحاديث أن اللغة العربية لغة عدد من 
وقد  السالم(،  )عليهم  السابقني  العظام  األنبياء 
كانوا يتكلمون بها، وقد جاء يف بعض الروايات 
َوَصاحِلٌ  ُهوٌد   : هم  اْلَعَرِب  ِمَن  أنبياء  َسة  َخْ أن 
ٌد )عليهم السالم(، وإن  اِعيُل وحَممَّ َوُشَعْيٌب َوِإمْسَ
يف  كان  حينما  الم(  السَّ )عليه  آدم  النيب  لغة 
اجلنة كانت العربية  حيث أنها لغة أهل اجلنة، 
بها يف  يتكلمون  اليت  لغتهم  العربية  وستكون 
اجلنة فكل هذه األمور مما ترجح وتدعم اختيار 

اللغة العربية ألن تكون لغة للقرآن الكريم.

الكريم  القرآن  بني  العالقة  تلك  بوادر  ومن 
بالشعر؛  الكريم  القرآن  تفسي  العربية  واللغة 
ألن الشعر ديوان العرب وسجل مفاخرهم، وهو 
مصدر استشهاد لغوي مهم هلم، وقصة نافع بن 
األزرق معروفة حني جاء اىل عبد اهلل بن عباس 
سائاًل إياه عن معنى كلمة ) عزين ( فيأتي ببيت 
كتاب  يف  جاء  الكلمة.  هذه  فيه  الشعر  من 
شعر  يف  القرآن  غريب  األزرق  بن  نافع  مسائل 
العرب 1/ 26- 28 ))حدثنا عيسى بن دأب عن 
محيد األعرج، وعبد اهلل بن أبي بكر بن حممد، 
عن أبيه قال: بينا عبد اهلل بن عباس جالس بفناء 
إذ  زمزم،  حوض  يف  رجله  أسدل  قد  الكعبة 
الناس قد اكتنفوه من كل ناحية يسألونه عن 
هو  وإذا  واحلرام،  احلالل  وعن  القرآن،  تفسي 
يتعايى بشيء يسألونه عنه فقال نافع بن األزرق 
لنجدة بن عريم قم بنا إىل هذا الذي جيرتئ على 
تفسي القرآن والفتيا مبا ال علم له به فقاما إليه 
.... وقال جندة: فإننا نريد أن نسألك عن أشياء 
وتأتينا  لنا،  فتفسره  وجل،  عّز  اهلل  كتاب  من 
وجل  عّز  اهلل  فإن  العرب،  مبصداقه من كالم 
ابن عباس:  بلسان عربي مبني.قال  القرآن  أنزل 
سالني عما بدا لكما جتدا علمه عندي حاضرا 

إن شاء اهلل تعاىل.
فقاال: يا ابن عباس: أخربنا عن قول اهلل عّز وجل: 

َماِل ِعِزيَن(. )َعِن اْلَيِمنِي َوَعِن الشِّ
قال: عزين: احللق الرفاق.

قاال: وهل تعرف العرب ذلك؟
وهو  األبرص،  بن  عبيد  مسعت  أما  نعم،  قال: 

يقول:
فجاؤا يهرعون إليه حّتى

يكونوا حول منربه عزينا((.
قواعد  أوىل  السالم(  )عليه  علي  اإلمام  ووضع 
ومتابعته  العلم  هذا  إكمال  وأسند  العربية 
كبية،  عناية  أواله  الذي  الدؤلي  االسود  ألبي 
وسخره يف خدمة القرآن الكريم فكان أول من 
ر يف وضع احلركات لضبط قراءة كتاب  فكَّ
القيس  عبد  من  فطنا  رجال  فانتدب  العزيز  اهلل 
وقال له: ))إذا رأيتين ضممت شفيت فضع نقطة 
أمام احلرف، وإذا رأيتين كسرت شفيت فضع 
شفيت  فتحت  رأيتين  وإذا  احلرف  أسفل  نقطة 
ذلك  من  أتبعت  فإذا  احلرف  على  نقطة  فضع 
بغنة فضع مكان النقطة نقطتني(( وهذا العمل 
طوره  الكريم،  القرآن  خدمة  يف  كبي  إجناز 
فيما بعد اخلليل بن امحد الفراهيدي باستبدال 
نقاط أبي األسود باحلركات اليت نألفها اليوم، 
كما قام نصر بن عاصم الليثي بتنقيط كلمات 
نقاط،  بال  كانت  أن  بعد  الشريف  الصحف 
وفهمه،  العزيز  بالقرآن  كبية  عناية  أظهر  ما 

ِإَلْي��َك  َأْوَحْيَن��ا  َوَكَذِل��َك 
ا ِلُتْنِذَر ُأمَّ اْلُقَرى  ُقْرآًنا َعَرِبيًّ

َوَم��ْن َحْوهَلَا

َوَكَذِل��َك َأْنَزْلَن��اُه ُقْرآًن��ا 
ْفَن��ا ِفي��ِه ِم��َن  ��ا َوَصرَّ َعَرِبيًّ

اْلَوِعي��ِد َلَعلَُّه��ْم َيتَُّق��وَن

ِإنَّ��ا َأْنَزْلَن��اُه ُقْرآًن��ا 
ِبّيًا َعَر
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sوقفاٌت علمية مع ُدعاء الفر
بقلم: الشيخ نهاد الفيَّاض

ال ¨فى أنَّ عنوان ? ُدعاء الفرs < ُيطلق على مجلة من الدعية املباركة، أمثال ما روي يف الكايف عن 
ار، عن أبي عبد اهلل )عليه السالم( أنه قال: ? إذا خرجت من بيتك تريد احلج والعمرة إْن  معاوية بن عمَّ

شاء اهلل، فادُع ُدعاء الفرs وهو:  ال إله إالَّ اهلل احلليم الكريم ... <)1(.
ه: ? رأى رجل الن8 صلَّى اهلل عليه وآله، فسأله أْن  وكذلك ما رواه السيد رضي الدين بن طاووس، ونصُّ
يعلِّمه ُدعاء الفرs، فقال: قل: يا من ال ُيستحيى من مسألته، وال يرتى العفو إالَّ من قبله ... <)2(. إىل 
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البارك« ومقبوليته، نذكر بعضًا منها:
م سابقًا من أنَّ هذا الُدعاء قد ُروي يف كتاب  القرينة األوىل:  ما تقدَّ
الكايف للشيخ الكليين طاب ثراه، وهو من أهم الكتب والصادر 
األوَّلية عندنا، بل هو من الكتب اليت َشِهد بصحِة أخبارها مجلة 

من أعالمنا وحمققينا.
قال احملّدث العاملي طاب ثراه بعد قول الكليين »باآلثار الصحيحة«، 
ه: »فُعلم أنَّ كلَّ ما فيه صحيح،  الذكور يف مقّدمة الكايف ما نصُّ
باصطالح القدماء، مبعنى الثابت عن العصوم بالقرائن القطعية  أو 

التواتر«)4(.
د  وقال السّيد اخلوئي قّدس سّره: مسعُت شيخنا اأُلستاذ الشيخ حممَّ
الناقشة يف  »إنَّ  يقول:  النائيين قّدس سّره يف جملس حبثه  حسني 
إسناد روايات الكايف حرفة العاجز«)5(. مما يدلُّ على اعتبار مروياته 

يف نظره قّدس سّره، واليت منها هذا الُدعاء البارك.
القرينة الثانية: إنَّ مضمون هذا الُدعاء من الضامني النسجمة مع 

خط الطائفة العام، ولذلك فهو من األدعية القبولة والعتربة.
بيان ذلك: إنَّ الُدعاء لعامة الؤمنني أمر راجح ومطلوب، فكيف لو 
ل اهلل تعاىل  كان الُدعاء لسّيدنا وموالنا صاحب العصر والزمان عجَّ

فرجه وسهَّل خمرجه!.
للمؤمنني:  الُدعاء  ذكره  بعد  اهلل  رمحه  طاووس  ابن  السّيد  قال 
»إذا كان هذا كّله فضل الُدعاء إلخوانك، فكيف فضل الُدعاء 
لسلطانك الذي كان سبب إمكانك! وأنت تعتقد أْن لواله ما خلق 
اللطَف  وأنَّ  وزماِنك،  زمانه  الكلَّفني يف  من  أحدًا  وال  نفسك  اهلل 
بوجوده  صلوات اهلل عليه سبٌب لكلِّ ما أنت وغيك فيه، وسبٌب 
أحدًا  أو  نفسك  م  تقدِّ أْن  إياك  ثمَّ  فإياك  إليه،  تبلغون  خي  لكلِّ 
من اخلالئق يف الوالء، والُدعاء له ما بلغ اإلمكان، وَأحِضر قلبك 

ولسانك يف الُدعاء لذلك الوىل العظيم الشأن«)6(.
القوية  الضامني  من  البارك  الُدعاء  هذا  مضمون  إنَّ  واخلالصة: 

والنسجمة مع اخلط الديين العام للطائفة احملقَّة. 
الوقفة الرابعة: التسامح يف أدلَّة الستحبات.

ترتبط  اليت ال  الضعيفة  نقل األخبار  لقد جرت سية األعالم على 
يف  كما  واحلرمة،  الوجوب  أعين:  اإللزامية  الشرعية  باألحكام 
أبواب الستحبَّات، كاألدعية وغيها، وقد صرَّح بهذه احلقيقة بعض 

األعالم منا ومن أهل العامة أيضًا.
العمل  شاع  »قد  وجيزته:  يف  تعاىل  اهلل  رمحه  البهائي  الشيخ  قال 

بالضعاف يف السنن وإْن اشتهر ضعفها«)7(.
عن  روينا  »إذا  حنبل:  بن  أمحد  عن  نقاًل  البغدادي  اخلطيب  وقال 
رسول اهلل صلَّى اهلل عليه ]وآله[ وسلَّم فـي احلالل واحلرام والسنن 
واألحكام تشددنا يف األسانيد، وإذا روينا عن النيب صلَّى اهلل عليه 
يرفعه،  وال  حكمًا  يضع  ال  وما  األعمال  فضائل  يف  وسلَّم  ]وآله[ 

تساهلنا يف األسانيد«)8(.
م، فالُدعاء مشمول بقاعدة  إذًا: حتَّى لو سلَّمنا وتنازلنا عن كلِّ ما تقدَّ

التسامح يف أدلة السنن، ومعه مُيكن لنا التعويل عليه واألخذ به.
والنتيجة النهائية اليت ننتهي إليها من كلِّ ذلك: هي أنَّ ُدعاء الفرج 
البارك من األدعية العتربة والقبولة وفق األسس والقواعد العلمية.. 

واحلمد هلل أوَّاًل وآخرًا.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

)1( الفروع من الكايف ج4 ص 287.
)2( اجملتنى من الُدعاء اجملتبى ص35.

)3( الكايف ج4 ص 162، تهذيب األحكام ج3 ص 103.
)4( وسائل الشيعة ج30 ص1٩7

)5( رسالة يف كليات علم الرجال ص6٩.
)6( فالح السائل ص 44.

)7( الوجيزة يف علم الدراية ص 1٩.
)8( الكفاية يف علم الرواية ص 415.

»اللهم كن  الُدعاء العروف بدعاء  نعم، القصود منه يف القام هو 
لوليك احلجة بن احلسن صلواتك عليه وعلى آبائه... «، فهو وإْن مل 
يسمَّ يف لسان الشرع بهذا االسم ـ حبسب تتبعي الناقص ـ إالَّ أنه قد 
ُعرف عند طيف من الؤمنني بهذا االسم، وعلى هذا يكون الكالم 
الوسومة  الباركة  األدعية  من  دون غيه  الُدعاء  هذا  على  منصبًا 

بهذا االسم.  
بعض  عنده  نقُف  ال،  أو  معترٌب  هو  وهل  فيه  احلال  اتضاح  وألجل 

الوقفات العلمية إْن شاء اهلل تعاىل.
الوقفة األوىل: هل ُروي الدعاء عن املعصوم؟

لقد ُروي ُدعاء الفرج يف كتاب الكايف للشيخ الكليين، والتهذيب 
د بن عيسى، بإسناده  للشيخ الطوسي رمحة اهلل عليهما)3( عن حممَّ
عليهم  الصاحلني  »عن  التعبي  وهذا  السالم،  عليهم  الصاحلني  عن 
ة  السالم« يدلُّ بوضوح على أنَّ الُدعاء البارك قد ُروي عن أحد األئمَّ

عليهم السالم من دون حتديد.
الذين عاصرهم  ة  األئمَّ بعض  مروي عن خصوص  أنه  حُيتمل  نعم، 
أنه مروي عن أكثر من  وحُيتمل  بن عيسى، كما  د  الراوي حممَّ
اجلمع،  على  الدال  »الصاحلني«  قوله  مبالحظة  وذلك  معصوم، 
وسواء صحَّ هذان االحتماالن أوال فهما غي مؤثرين بعد ثبوت حجية 

كالمهم بأمجعهم صلوات اهلل عليهم.
ة )عليهم السالم(، ولذلك  إذًا: فالُدعاء البارك مرويٌّ عن أحد األئمَّ

ال إشكال فيه من هذه الناحية.
الوقفة الثانية: صحة الُدعاء من ناحية السند.

إنَّ من الحظ كتابي الكايف والتهذيب جيد سلسلة من الرواة غي 
موجودة يف السند، وهو العربَّ عنه بقوهلم: »بإسناده«، ومبا أننا جنهل 
هذه السلسلة من الرواة فيكون الُدعاء مرساًل من الناحية الرجالية.
)عليهم  ة  األئمَّ عن  موضوع  أنه  يعين  ال  مرساًل  الُدعاء  نعم، كون 
السالم(، بل معنى ذلك أنَّ السلسلة الواقعة بني الراوي واإلمام غي 
معروفة، ولذلك فلو حصلنا على شيٍء آخر يصلح أْن يكون بدياًل 

عن السند لكان هو التَّبع.
هو  السند  عن  البديل  إنَّ  فنقول:  هو؟  ما  البديل  عن  تسأل  وقد 
باعتبار  احلكم  منها  ُيستفاد  اليت  اأُلخرى  القرائن  عن  الفحص 
الُدعاء ومقبوليته، وهو ما سوف ُنشي إليه يف الوقفة الثالثة إْن شاء 

اهلل تعاىل.
إذًا: جهلنا بسلسلِة السند ال ُيصّي الُدعاء ضعيفًا بعد فرِض وجوِد 

البديل عن ذلك، وهو اللجوء إىل القرائن اأُلخرى كما قلنا.
الوقفة الثالثة: صحة الُدعاء من ناحية القرائن.

ى  هناك مبنيان أساسيان يف التعامل مع الرتاث، األوَّل منهما: يسمَّ
احلال  ولتفصيل  »الوثوق«،  مببنى  يسمَّى  واآلخر:  »الوثاقة«،  مببنى 

فيهما أكثر نذكر بعض األمثلة على ذلك.
مثال الوثاقة:

هو أْن ُيروى الُدعاء ـ مثاًل ـ بسنٍد كل رجاله موثقني، إما مع شرط 
اإلميان ويسمَّى حينئٍذ بالصحيح أو من دون شرط اإلميان ويسمَّى 
حينئٍذ بالوثَّق. أو يكون السند ممن ُنصَّ على مدح رجاله فقط دون 

التصريح بالوثاقة، وهو ما يسمَّى باحَلسن. 
وأما مثال الوثوق:

 فهو أْن حيصل من الُدعاءـ  مثاًلـ  الوثوق واالطمئنان، وذلك الشتماله 
اعتباره  على  الدالة  اخلارجية  أو  الداخلية  القرائن  من  مجلة  على 
وحجيته، وذلك كأْن يكون مضمونه صحيحًا، أو متوافقًا مع العقل 
البديهي، أو موافقًا لسلمات التاريخ، أو غي ذلك من ُأمور توجب ـ يف 
العادة ـ االطمئنان والوثوق بالصدور. وهذا النهج الثاني »الوثوق« هو 
النهج التَّبع عند مشهور اإلمامية أعلى اهلل شأنهم، كما أفصحت 

عنه مجلة من كلمات األعالم واألساطني.
ثمَّ إنَّ هناك مجلة من القرائن العتربة الدالة على اعتبار ُدعاء »الفرج 
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منذ انطالق الدعوة اإلسالمية كانت حماربة العنصرية من أولويات الدين احلنيف فقد رفض 
التمييز بني بين البشر وعد اإلنسان واحدا من حيث النشأ واخللقة بعد أن كانت مجاعة من 
البيض متتهن اجلنس االسود ويستعبدونهم ويبيعونهم كأي سلعة تباع وتشرتى ومييزون بني 

اجلنس اآلدمي معتربين أنفسهم أسياد على البشرية وغيهم خدم .
وقد بنى االسالم ُخطته يف القضاء على العنصرية من خالل التغيي الفكري والنفسي يف نظرة 
اإلنسان لإلنسان، ووضع التشريعات الكفيلة حبفظ كرامة اإلنسان وحقوق الضعفاء لكن ما 
زالت رواسب العنصرية يف اجملتمع، وحنن نعيش اليوم يف القرن احلادي والعشرين  وحتى وإن 
طهر الدين االسالمي اجملتمع من العبودية فإن النفوس مازالت تشوبها أدران وأوضار استعباد 

ورق اآلخرين.
بالرسالة احملمدية، فلو كانوا كذلك  الناس إميانًا حقيقيًا  وتعود األسباب إىل عدم اميان 
فإن النيب آخا بني الهاجرين واألنصار بني األسود واألبيض بني السيد والوىل ليحطم أواصر 
اجلاهلية والعنصرية القبلية فقد ساوى بني األعجمي والعربي بالتقوى، وقد يعتقد البعض أنهم 
يتميزون عن غيهم بانتمائهم القبلي أو خواصهم الوروثة وجيب معاملتهم معاملة خاصة. والناس 
أدنى منهم منزلة وهذا اعتقاد خاطى فهم ليسوا أفضل من سيد الرسلني النيب األكرم حممد 
)صلى اهلل عليه وآله( فقد زوج ابنة عمته زينب بنت جحش لزيد بن احلارثة الذي كان عبدًا 
مملوكًا واعتقه النيب يف الوقت الذي كان فيه اجملتمع يرفض زواج احلرة من عبد مملوك 
وزينب كذلك رفضت يف بادئ األمر  تبعا للتقاليد السائدة يف تلك األيام وا ستنكاف احلرة 
من الزواج بعبد معتق، خاصة و إنها كانت من عائلة ذات حسب و شأن، فنزلت اآلية الكرمية 
َيَُة ِمْن َأْمِرِهْم  ْؤِمٍن َواَل ُمْؤِمَنٍة ِإَذا َقَضى اهلل َوَرُسوُلُه َأْمًرا َأن َيُكوَن هَلُُم اخْلِ التالية : )َوَما َكاَن لُِ
ِبيًنا(، فأخربت زينب النيب )صلَّى اهلل عليه وآله( بقبوهلا  َوَمن َيْعِص اهللََّ َوَرُسوَلُه َفَقْد َضلَّ َضاَلاًل مُّ
بهذا الزواج ، و هكذا فقد مت الزواج برضا زينب ، نزوال عند رغبة الرسول وخضوعا و تسليمًا 

حلكم اهلل تعاىل. 
وغاية النيب من هذا الزواج كسر العادات و التقاليد اخلاطئة  بأمر اهلل سبحانه و اليت كانت 
متنع زواج العبيد العتقني من بنات العوائل العروفة، ومتكن النيب من تطبيق الساواة بصورة 

عادلة بني أفراد اجملتمع اإلسالمي. 
وال زالت إىل يومنا بعض الناس اليزوجون اإلنسان التقي السوي منقطع احلسب والنسب، وهذا 
له خماطره الفكرية واجلسدية والنفسية اليت قد تؤدي إىل مرض ليس له عالج يتوارثه أبناؤهم 
جياًل بعد جيل فالزواج من األغراب األتقياء يؤدي إىل تالقح األفكار والثقافات... وخي الزاد 

التقوى.

اإلسالم وموقفه من 

العنصرية
بقلم: أنعام اإلبراهيمي



اعداد:
هاشم الباججي

أخبار ثقافية

صدر حديثاً

كتاب َّـ سطور

مكتبات نجفية



اخبار ثقافية

 /  4  /  1۹ الوافق  البارك  رمضان  شهر  من  السادس  االثنني  افتتح 
الوثائقي الصور للتسلسل  التاسعة مساًء العرض  ۲0۲1م يف الساعة 
الركز  مقر  يف  السالم(  )عليه  الؤمنني  أمي  اإلمام  لرقد  التارخيي 
الكائن يف مؤسسة اإلمام أمي الؤمنني )عليه السالم( الدينية، وافتتح 
ضم  وقد  والدينية،  الثقافية  الشخصيات  من  عدد  حبضور  العرض 
العرض )۲0( لوحة متثل التواتر والتسلسل التارخيي لرقد اإلمام أمي 
من  به  مر  وما  للهجرة   40 منذ شهادته سنة  السالم(  )عليه  الؤمنني 

مراحل بناء وإعمار واىل يومنا هذا.
--------------------------------

 افتتا} معرض بغداد الدولي للكتاب ...
اخلميس  انطلقت  وطن«  »الكتاب  شعار  حتت 
1۷ / 6 / ۲0۲1م، فعاليات الدورة ۲۲ لعرض 
بغداد الدولي للكتاب مبشاركة ۲۲۸ دار نشر 
من 14 دولة عربية وأجنبية ويستمر العرض لدة 

10 أيام.
وتقام فعاليات الدورة اجلديدة على أرض معرض 
بغداد الدولي مبشاركة دور نشر عراقية وعربية 
واإلمارات  والكويت  السعودية  من  وأجنبية 
وتونس  وقطر  واألردن  والسودان  وسوريا  ومصر 

ولبنان وإيران وتركيا وألانيا.
ثقافية مصاحبة  فعاليات  العرض  أيام  وستشهد 
الكتب  توقيع  وحفالت  وفنية  ثقافية  وندوات 

وفنية  ثقافية  العناوين مبشاركة شخصيات  تغطي خمتلف  وندوات  حوارية  وطاوالت  شعرية  وأمسيات 
وسياسية حملية وعربية وأجنبية فضال عن إقامة معارض فنية متنوعة.

-------------------------------------
العتبة العباسية تقيم جلسة فكرّية حوارّية 

حول مسابقة منهج التثّبت يف الدين
الفكرّية  الشؤون  لقسم  التابع  الثقايّف  القمر  ُملتقى  مركُز  نّظم 
حول  فكرّية  حوارّية  جلسًة  القّدسة،  العّباسية  العتبة  يف  والثقافّية 
ثالثة  من  أكثر  قبل  أطلقها  اليت  الدين(  يف  التثّبت  )منهج  مسابقة 
اجلزء  حول  ملّخصاٍت  قّدموا  الذين  من  خنبٌة  فيها  واشرتك  أشهر، 
اخلامس من كتاب )األنباء الثالثة الكربى يف الدين – وجود اإلله( 

لسماحة السيد حممد باقر السيستاني )دام عّزه(.
حيث استطاعوا أن يلّخصوه بصورٍة خمتصرة حسب فهم وقراءة كّل 
مشرتك، لتكون احملّصلة النهائّية ملّخصًا متكاِماًل من هذا الكتاب.
وُتعّد هذه السابقة من السابقات اهلاّمة اليت ُيقيمها الركز، حيث مّت 
عقد سلسلٍة من الورش واحملاضرات والندوات، تضّمنت إعطاء شرٍح لضامني هذا الكتاب القّيم، وقد 
متّخض عن هذا احلراك ملّخصاٍت قّيمة جّدًا وذات فائدٍة تنّم عن مستوًى ثقايّف عاٍل، أحبر فيه شخوصه 
بهذا الكتاب واستطاعوا أن يفّككوا بعضًا من مفرداته، وإعادة صياغتها من منظوٍر آخر لكن بنفس 

احملور والاّدة العلمّية الطروحة.
شروط  مع  متطابقًة  جاءت  مشاركًة  عشرين  الركز،  ِقبل  من  الشّكلة  العلمّية  الّلجنة  أفرزت  وقد 
السابقة، علما إّن مجيع الشاركات كانت أيضًا ذات قيمٍة عرّبت عن مستوى فهٍم عاٍل، لكن مل تصل 
إىل الدرجات القبولة، وقد شهد ختاُم هذه اجللسة تكريَم الشرتكني، تقديرًا لا بذلوه من جهوٍد يف 

القراءة والتحليل والتلخيص.

افتتا} املعرض الوثائقي املصور للتسلسل التار¨ي
 ملرقد اإلمام علي )عليه السالم( ...
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صدر حديثًا

صدر حديثا عن مؤسسة دار الرتاث يف النجف األشرف العدد 
الثاني من كتاب )ديوان الرتاث( لعلم اهلدى الشريف الرتضى 
)قدس سره(، وخصصت الدورية الثانية لكتاب ديوان الرتاث 
الشريف  اهلدى  علم  وفاة  على  عام   )1000( مرور  مبناسبة 
الرتضى )رض(،وآثاره العلمية ، وقد مجعت هذه الدورية الثانية 
عددا من البحوث الميزة اليت أرخت للشريف الرتضى وتارخيه 

العلمي احلافل باألفكار واالثار القيمة.

صدر حديثا للمؤلف واحملقق السيد علي خان الدني 
كتاب األلفية يف النحو وهو عبارة عن خمطوطة 
قام  الرضوية  العتبة  مكتبة   خزانة  يف  كانت 
ومعه  اخلامتي،  حسني  السيد  العالمة  بتحقيقها 
كتاب النكت البهية يف شرح األلفية، ويعد هذا 
الكتاب من كتب شرح اللغة العربية شرحا وافيا 

سيما يف علم النحو الذي اختص به الكتاب. 

صدر حديثا كتاب
 ) اللفية يف علم النحو (

صدر حديثا كتاب 
)النساق الرتبوية يف نهج البالغة(

صدر حديثا كتاب ) ديوان الرتاث – 2(

عن مؤسسة علوم نهج البالغة يف العتبة احلسينية القدسة 
 .. البالغة  نهج  يف  الرتبوية  )األنساق  حديثا كتاب  صدر 
وصية االمام علي البنه احلسن )عليهما السالم( اختيارا من 
عواد كاظم  والدكتور  خزعلي  إنسية  الدكتورة  تأليف 
الكتاب  هذا  وُيعد  اخاني،  ميزا  مريم  والباحثة  الغزي 
الكتاب  بهذا  البالغة  الؤسسة  انتشارات  سلسلة  ضمن 
)164( عنوانا، وتسعى الؤسسة الختصة بعلوم نهج البالغة 
اىل اصدار كل ما هو متميز ومستوحى من الفكر اخلاّلق 

لإلمام أمي الؤمنني )عليه السالم(.
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كتاب يف سطور ...

يتمحور الكتاب الذي ُعرف باسم كتاب )اإلرشاد( حول 
تاريخ حياة األئمة األطهار )عليهم السالم( اليت استقاها 
الشيخ الفيد من الروايات اليت وصلت إليه باإلضافة إىل 
تعرضه للحديث عن فضائلهم ومناقبهم )عليهم السالم(، 
وقد وزع الكتاب على قسمني: اختص القسم األعظم 
منه بتاريخ وفضائل اإلمام أمي الؤمنني )عليه السالم( 
واقعة  وحوادث  السالم(  )عليهما  واحلسني  واحلسن 

عاشوراء.
العلمي،  الوسط  يف  مهمة  مبكانة  الكتاب  وحيظى 
اليت  والروائية  التارخيية  الصادر  أتقن  من  ُعّد  حيث 
تعرضت حلياة األئمة األطهار )عليهم السالم(، واعتمد 
الكثي من األعالم عليه كمرجٍع علمّي يرجعون إليه يف 
مدّوناتهم التارخيية والعقائدية واحلديثية، )1( ويعّد من 
أفضل الصادر اليت ترشد إىل الراجع الشيعية األوىل اليت 
تتمحور حول تاريخ العصومني )ع(، وقد أشار إىل هذه 
اخلصوصية صاحب الذريعة احملقق آغا بزرك الطهراني 
يف موسوعته الذريعة إىل تصانيف الشيعة حينما أكد 
أن أكثر من صنفوا بعد الشيخ الفيد اعتمدوا كتاب 

اإلرشاد مرجعا علميا هلم.)2(
الغاية من تأليف الكتاب

الفيد يف مقدمة كتاب اإلرشاد إىل  الشيخ  وقد أشار 
أن الغاية اليت دفعته لتدوينه تكمن يف االستجابة ألحد 
الؤمنني الذي طلب منه ذلك، قائال: )إني مثبت بتوفيق 
اهلدى  أئمة  أمساء  من  إثباته  سألت  ما  ومعونته،  اهلل 
مشاهدهم  وذكر  أعمارهم  وتاريخ  السالم(،  )عليهم 
لعلم  الفيد  أخبارهم،  من  وطرف  أوالدهم  وأمساء 
أحواهلم، لتقف على ذلك وقوف العارف بهم، ويظهر لك 
بنظرك  فتميز  فيهم  واالعتقادات  الدعاوى  بني  ما  فرق 

فيه  احلق  وتعتمد  والبينات،  منه  الشبهات  بني  ما  فيه 
ما  إىل  جميبك  وأنا  والديانات،  اإلنصاف  ذوي  اعتماد 
اثرت  ما  حسب  واالختصار  اإلجياز  فيه  ومتحّر  سألت 
استهدى إىل سبيل  وإياه  أثق  وباهلل  والتمست،  من ذلك 
الرشاد( )3(، وقد فرغ الشيخ الفيد من تدوين كتاب 

اإلرشاد سنة 411 هـ أي قبل وفاته بسنتني.
واعتمد الشيخ الفيد منهج التدوين التارخيي السردي، 
مع اإلشارة إىل بعض عقائد الشيعة، األمر الذي أضفى 
على الكتاب بعدًا عقائديًا، كذلك اعتمد الشيخ الفيد 
الروايات مما أعطى  طريقة احملدثني يف ذكر أسانيد 
الكتاب بعدًا روائيًا وجعله يف مصاف الكتبّ احلديثية 

العتمدة يف جماهلا.
وقد وّزع الشيخ الفيد الكتاب على مقدمة واثين عشر 
بابًا بعدد األئمة اإلثين عشر )عليهم السالم(. وقد احتل 
القسم اخلاص بأمي الؤمنني )عليه السالم( القسم األوفر 
من الكتاب، وقد عقد يف ذيل كل باب جمموعة من 
وثالثة عشر فصال حتت  ثالثة  بني  ما  ترتاوح  الفصول 
باإلضافة  عاّمة  تارخيية  بقضايا  تتعلق  خمتلفة  عناوين 
إىل قضايا تارخيية خاصة باإلمام الذي يريد البحث عنه 
وخطبه  وأصحابه  وفضائله  والشهادة  والوفاة  كالوالدة 
وأوالده وفضيلة زيارته والكرامات والعاجز اليت وقعت 
اليت  واالحتجاجات  الناظرات  إىل  باإلضافة  يديه  على 

قام بها. )4(
-------------------------------

1- اجمللسي، حبار األنوار، ج 1، ص 27.
 2- الطهراني، الذريعة، ج 1، ص 510.
 3- الفيد، اإلرشاد، مقدمة الكتاب.
 4- الفيد، اإلرشاد، فهرس الكتاب.

عنوان الكتاب: اإلرشاد يف معرفة حجج اهلل على العباد

امل�������ؤل���ف: حممد بن حممد بن النعمان املعروف بالشيخ املفيد )ت 413 ه�(
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مكتبات النجف األشرف العامة ...

تأسيسها وحيثياتها:
القرن  يف  النوري  حسني  ميزا  احلاج  أسسها 
العلماء  أبرز  من  وهو  اهلجري،  عشر  الثالث 
وأكثرهم انتاجًا، وأوسعهم اطالعًا باحلديث، 
مؤلفاته  كثرت  لذلك  والسي،  الرجال،  وعلم 
يف خمتلف الواضيع، وإن مثل هذه الوفرة من 
العرفة والتأليف كان البد له من مؤونة وافرة 

من الكتب جبميع أصنافها وأبوابها.
)يالو(  قرية  يف  ولد  إمامي  فقيه  هو  والنوري 

الغري  يف  وتويف  »كورطربستان«  إحدى  )نور(  قرى  من 
)بالكوفة(، ومن كتبه )نفس الرمحن يف فضائل سلمان(، 
و )دار السالم( يف األحالم، جملدان مجع فيهما ما يتناقله 
الناس يف ذلك، و )مستدرك الوسائل( يف الفقه ثالثة أجزاء 
و )فصل اخلطاب يف حتريف كتاب رّب األرباب(، و)معامل 
العرب(، و)جنة الأوى( و )الفيض القدسي يف أحوال اجمللسي( 
و )كشف األستار( و)اللؤلؤ والرجان( يف نقد قراءة التعازي 
وحتية الزائر يف الزيارات وله كتب ُاخرى ورسائل بالفارسية 

طبع أكثرها )1(.
واتسعت دائرة مكتبة النوري اتساعًا لفت إليه األنظار فقد 
بلغ من شغفه باقتناء الكتب واستنساخها ومجعها من خمتلف 
بفضل  هو  وأصبح  كثية  قصص  عنه  رويت  إذ  األقطار، 
الصادر  بفضل مجعها  ومكتبته  الواسعة،  واحاطته  علمه، 
والكتب النادرة، مرجعني مهمني للبحوث، والدراسة، والتتبع 

جبميع صنوفه.
الكتب  حب  يف  الصرعى  هؤالء  نوادر  من  عنه  جاء  وقد 
الطلب  أعياه  قد  وكان  )النوري(  اجلليل  الشيخ  كان 
امرأة  السوق، وقد عرضته  لكتاب، وصدفة عثر عليه يف 
للبيع، وصادف فراغ كيسه من النقود، فوقف وسط السوق 
بالقرب من تلك الرأة، وأمسك بيده على الكتاب حرصًا، 
وصار ال يستطيع أن ينقل خطوة، وكانت عليه عباءة مثينة 
فخلعها ودفع بها للمنادي يف الزاد فباعها هذا بثمن خبس، 
وسلم للمرأة مثن الكتاب ومشى يف السوق، والطريق، بدون 
عباءة، وهي مشية ال تتناسب وأمثاله من رجاالت الفضيلة 

ولكنه كان مزهوًا بها المتالكه الكتاب )2(.
والروي أن هذا الكتاب الذي عثر عليه اليزا النوري هو 
يف  منها  ملك  اليت  الخطوطة  األربعمائة  ااُلصول  من  أصل 

مكتبته أجزاء كان هو أول من حصل عليها.

الكتب  من مجلة  إن  اجلواهري:  عبدالعزيز  الشيخ  ويقول 
إليها  أشار  واليت  مكتبته  بها  زخرت  اليت  الفريدة  النادرة 
الوسائل(  )مستدرك  خامتة كتابه  نفسه يف  النوري  اليزا 
ابن  المساعيل  )اجلعفريات(  أو  )األشعثيات(  كتاب:  هو 
من  ويعترب  السالم(  )عليه  الصادق  جعفر  بن  موسى  اإلمام 
أهم الكتب، ولا كان الراوي لضامني هذا الكتاب هو 
حمّمد بن حمّمد األشعث فقد مسي )باألشعثيات( ثم كتاب 
وبعض  قيس(  بن  )ُسليم  وكتاب  جعفر(  بن  علّي  )مسائل 
)اجمللسي(  عليها  يستطع احلصول  اليت مل  النادرة  الكتب 
العتمادها يف تأليف موسوعته )حبار األنوار(، واحلر العاملي 
العتمادها يف تأليف كتابه )وسائل الشيعة( ثم نسخة من 
)رياض العلماء( الوحيدة اليت ميتلكها اليوم آقا حمّمد باقر 
بن آقا جنفي باصفهان، وأغلب هذه الكتب ـ على ما قال 
اجلواهري ـ إما أن تكون قد احرتقت أو تبعثرت باستثناء 
اهلل  فضل  الشيخ  مكتبة  إىل  انتقلت  اليت  النسخ  بعض 
النوري، وقد ابتيعت أخيًا وضمت إىل مكتبة الربوجردي، 
النجف  ويضيف على هذا جرجي زيدان قائال: »وكان يف 
خزانة تسمى مكتبة الشيخ ميزا حسني النوري وكان فيها 
من جالئل الصنفات يف العلوم والفنون شيء كثي، وكلها 

خطية نادرة، إاّل أنها كانت عزيزة.)3(
--------------------

)1( أحسن الوديعة ص 8٩، وايضاح الكنون ج 1 ص 36٩، 
وأعيان الشيعة ج 27 ص 13٩، وورد امسه يف هامش فهرست 
الطوسي ص 80 »، خي الدين الزركلي،األعالم، ج 2 ،ص 
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)2( األحالم، الشيخ علّي الشرقي، ص 60.

اخلليلي،  جعفر  واحلديثة،  القدمية  النجف  مكتبات   )3(
ص86.

مكتبة النوري





الحيــــاة حجـــاب

ِم  ِس ْالُعُلْوم َوَدَوْاِء َكاَلْ ِقراَءٌة يفْ ُمْعَجِم َشْ
ْالَعَرِب ِمْن ْالُكُلْوِم

وظيفة النــاقد



الفروض  أحد  وهو  الرأة.  جسد  يسرت  لباس  هو  احلجاب 
الواجبة عليها يف الشريعة اإلسالمية. ولغويًا يقول الزخمشري 
يف )أساس البالغة(، احلجاب: هو الساتر«وحجب الشيء أي 
سرته, امرأة, حمجبة أي امرأة قد سرتت بسرت«. عادة ما يسمى 
العربية واإلسالمية.  الرأة باحلجاب يف األوساط  غطاء رأس 
وذكر الشاعر عبد احلسني أبو شبع)ت1٩80م( قصيدة نثرية 
عن احلجاب سنة 1٩73/5/8مؤكد على أن )احلياة حجاب( 
فكل  متعددة  رؤى  وفق  احلجاب  عن  تتحدث  فالقصيدة 
شخص يفسره حسب ثقافته وتبقى قدرة القرآن الكريم أوفى 
القرآن الكريم هو أن تسرت  من كل تفسي، فاحلجاب يف 

عورتك وتطهر نفسك.
لُة(  البجَّ أيُتها  يب  )حتجَّ شبع  أبو  احلسني  عبد  الشاعر  يقول 
وتسرت  وتتحجب  نفسها  حترتم  اليت  األصل  الكرمية  يعين 
روعة  وفيه  وجهها  تسرت  إنها  يعين  ال  هذا  ولكن  عورتها 
والعفة  الكرامة  بها  يعين  الصوِن(  للشرِف  )محايًة  اخللق, 
اليت أودعها اهلل سبحانه وتعاىل يف نفوس النساء كنوع من 
الفطرة، ولكن كما هي عادة بعض البشر يف االحنراف عن 
الفطرة السليمة، لذا جند العديد من النساء قد تركن السرت 
وتعرين امام الأل. )األزمنُة القاهرُة والقهورُة( هي األزمنة اليت 
ظلمت الرأة اليت خلقها اهلل سبحانه وتعاىل, حيث نعتها الناس 
الكاِن(  هذا  ِمْن  والدُتنا  )إذْن  كرمية،  هي  بينما  بالعورِة 
تعين هي أصل خلق اهلل سبحانه وتعاىل جعلها وسيلة للحفاظ 
على خملوقاته, )كما ُأخِرْجنا ِمَن الطنِي(، )الطني( هو رحم 
الرأة، أهناَك طاغيٌة َينكُر العورَة والرتاَب؟ استفهام جمازي 
للتعجب ألن كل الطغاة يعتربون أنفسهم أهم شيء! ووصفهم 
بالطني هو احتقار وحمل استهانة لشخصهم! بينما هو قدر اهلل 
سبحانه وتعاىل, أهي عقدة الشعور بالكناية, استفهام جمازي 
للتذكي وهو الشعور نفسه، )للوجوِد الؤدجِل سلفيًا؟( وكما 
انسان حيمل  وكل  األفكار،  علم  تعين  الؤدجل  فإن  نعرف 
وحبكم  فاسدة،  أو  صاحلة  إما  اخلاصة  ادجلته  رأسه  يف 
جمتمعاتنا فإن أغلب األفكار هي موروثة من السلف« ورمبا 
يقصد بأفكار السلفية يعين الرجعية التخلفة التحجرة )مْل 
تعثْر على َموضٍع أقدٍس(, ومهما حاول البعض ممن ينتقصون 
من مكانة الرأة ان حيصلوا على موضع أقدس ينسبون إليه 
انفسهم، تراهم يرجعون يف كل األحوال إىل موضعهم األول 
بالناصب واألومسة  أنفسهم  وإن كللوا  األم. حتى  وهو رحم 
الشريف  العاهُر؟(  هو  وَمْن  الشريُف  هو  َمْن  )إذْن  واأللقاب. 
أْم  القفصِ؟,  يف  الذي  )أهو  الشرف,  أسس  على  يعتمد  من 
على النصِة؟( االستفهام بكالهما ورد جمازيًا للتنبيه, اختلَط 
القاضي بالذنِب اختلط اخلي بالشر حبسب تفسي الشخص 
أنَت؟( استفهام حقيقي  َمْن  »ربه«  وأفكاره، )قاهلا احلكيُم 
لغرض التصور« )ربه( أي شيء يؤمن به الفرد أو يسيطر عليه« 

علي حممد عبد احلسن أبو شبع

لُة يب أيُتها املبج� �ج�
محاية� للشرِف املصوِن

األ�منُة القاهرُة واملقهورُة
تنعُتها بالعورِة

إذْن والدُتنا ِمْن هذا املكاِن
كما ُأ�ِرْجنا ِمَن الطِ�

أهناَ� طا�ية� َينكُر العورَة وال�اَب؟
أهَي عقدُة الشعوِر بالنكايِة؟

للوجوِد املؤدِ� سلفيا�؟
ْ� تعثْر على َموض�� أقد��
ِمْن أْن تضَ� فيِ� الفضيلَة

إذْن َمْن هو الشريُف وَمْن هو العاهُر؟
أهو الذي يف القف�ِ؟

أْم على املنصِة؟
أ�تلَ� القاضي باملذنِب

قا�ا احلكيُم �رب��
َمْن أنَت؟

وبعزِم العليِم أجابُ�
أنا أنَت

�ُن األقزاُم السبعُة
عد� األوَل ف��ط�
والثاني والسابَ�
وأ�طَ� اجلميُ�
ف�ليَك حكم�

احلياُة تفعيلُة األقزاِم
يف قافيِة الوجوِد

ويف ريشِة رسام� هجِر الفكرَة/ املوضوَع
عناقيُدها  أ�صاِن شجرة�  ِمن  ليتدىل 

الغضُب
فكانْت لوحَة �موناليزا�

الفوضى/ النظاُم
ِمْن دوِن ابتسامْة

بْة. و�ج�
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أما سبب ذكر رواية بياض الثلج واألقزام السبعة ضمن موضوع 
احلجاب, ذكرت لنا الروائية النجفية مسية علي رهيف »لرمبا 
لبياض  شبع)ت1٩80م(  أبو  احلسني  عبد  الشيخ  اختيار  كان 
العذراء  للفتاة  أيقونة  أنها  اعتبار  على  األقزام  وقصة  الثلج 
اجلميلة النقية اليت وقعت ضحية أخطاء أهلها وأخطاء اجملتمع 
الرحلة األوىل من حياتها كانت يف  الثلج يف  السليب, وبياض 
حالة سبات كما تقول األسطورة ونستطيع متثيله على اجملتمع 
بأنه سبات فكري. وحسب فكرة الشاعر )أبو شبع(, أنه نوع  
الذي  احلجاب  الرأة.  حلياة  احلجاب  ألهمية  الفهم  عدم  من 
كان عند بياض الثلج هو ليس حجاب رأس؛ ألنها تعترب قصة 
أسطورية لكن هو حجاب النفس, واحلجاب نوع من الطهارة 
الثورة على األهل  يعلن  النضوج  الفتيات بعد  الداخلية. فأغلب 

لغرض ترك احلجاب أو بدافع التطور, واحلرية!!!!.
السبعة  واألقزام  الثلج  بياض  حلكاية  حتليل  ذكر  ومؤخرًا 
حلكاية  )حتليل  مقاله  يف  فلني  ستيفن  النظاُم(  )الفوضى/ 
الثلج واألقزام السبعة( »هذه القصة للفتيات الصغيات  بياض 
أساسًا، يف بداية القصة تكون بياض الثلج، أو الروح األنثوية، 
إىل  وتفتقر  ناضجة  وغي  بريئة  إنها  إذ  االكتمال،  بعيدة عن 
شخصية األم الراعية ضمًنا. وبعد أن أفاقت من السبات شعرت 
أنها يف حالة صدمة، فوضى، غي عارفة إىل أين متضي. كان 
ميكن أن تبقى يف منط حياة واحدة يكبلها اخلوف وتقعدها 
الوحدة عن مزاولة حياتها. ولا حاولت بطلة القصة اخلروج من 
حالتها هذه، فإنها سعت إلرضاء اآلخرين وكانت لديها فكرة 

ضئيلة عن جانبها الظلم.
على الرء أن يتعلم »أن ُيسكت« التذمر الالنهائي للظل، وأن 
يشهد سخطه اخلاص، وجيد طريقة للتعبي عنه دون أذى، أي 
من  أفضل  الوت«  حتى  أذى،  دون  »يرقص،  يراقب غضبه  أن 
أن يصبح ضحية مرة أخرى. عندها يستطيع الشخص أن يقرر 
ويتعهد حياته  السابقة  والؤذية  األفعال عدمية اجلدوى  إيقاف 

اخلاصة، أو كما يف احلكاية، حيكم مملكته اخلاصة.

)بعزم العليم أجابه, أنا أنَت, حنُن األقزاُم السبعُة(: وهم جمموعة 
لطيفون  الغابة،  وسط  كوٍخ  يف  يقيمون  عددهم)7(  أقزام 
وهلم  وصبيانية.  طفولية  وتصرفاتهم  باجلدل,  مولعون  لكّنهم 
النفس  حجاب  ويسرتها  مجيلة  وهي  الثلج(,  )بياض  مع  قصة 
الذي هو نوع من أنواع الطهارة والذي حصيلته اجلهل مبفهومه 
اجلميل عمومًا  القرآني  الفضيلة مبفهومه  اخلاطئ، وحصيلته 
والثاني  فأخطأ,  األوَل  )عدَّ  مشهورة...  خيالية  رواية  هي  هذه 
والسابَع، وأخطَأ اجلميُع( يعين اختلفت اآلراء، وفكرة األقزام 
مبعنى )نصف الذكر( فكما أن بعض النساء يعاشرن أنصاف 
الرجال، ولرمبا ختطأ مع شخص وآخر، وأخطاء األقزام مجيعًا 
حكميت(  )فإليَك  باجلبل,  الرآة  على  حكم  الذي  القدر  هو 
شيئًا واضحًا مبعنى هذه هي حكميت، )احلياُة تفعيلُة األقزاِم( 
يعين تورية, التفعيلة يعين القطع الصوتي بوزن الشعر, )يف قافيِة 
الوجوِد( مبعنى تشبيه أو تورية, )ويف ريشِة رساٍم هجِر الفكرَة/ 
أغصاِن  ِمن  )وليتدىل  شعرية،  صورة  كلها  فهذه  الوضوَع(, 
شجرٍة عناقيُدها الغضُب( يعين لينتشر الغضب, )فكانْت لوحَة 
إىل  ذلك  حولوا  لكنهم  اخلالق  عظمة  على  داللة  »موناليزا«( 
براعة الفنان فيها أبعاد مجيلة, )الفوضى/ النظاُم(، أن تكون 
نظامًا وهم ال يشعرون وتوجد حية بني الفوضى والنظام، )ِمْن 
دوِن ابتسامْة(، داللة على شخصيتها الرزنة الوقورة, )وحمّجبْة( 
احلجاب القصود هنا هو حجاب الشخصية اليت صورها الفنان 
برباعة فائقة وأظهرت الرأة ليزا يف اللوحة بطريقة غي مغرية 

جنسيًا ولكنها مبهرة فنيًا.
ينادون  والذين  بالشر  اخلي  اختالط  نالحظ  الزمن  مبرور 
باحلجاب الظاهري وضرورته إمنا حياولون التورية عن حقيقتهم 
طبيعة  فهم  هو  بهم  واألجدر  عارية،  وهي  الرأة  بأنهم حيبون 

احلجاب وأهميته للمرأة ومن ثم احلديث عنه. 

alwelayh.com
49



منبثقا من حياة الواقع؛ إذن لو بتنا حنس أن الساحة األدبية 
خالية من النقد، نشعر خبلل، وإّن هذا الشعور هو إدراك حسي 
الناقد صالح فضل  الكلمة، وهذا ما عرّب عنه  بكل معنى 
بقوله: )ها حنن خنرج على السطور، ونعرف الناقد وهو مندوب 
الكاتب لدى القراء؛ ألنه يعرف مالمح األدب حتليال ودرسًا 
ونقاشًا(. وعن طريق الناقد تظهر وتتبني للقارئ الالمح العامة 
للنص الذي يقرأه؛ كيف ال وهو الناقد، يعلم أصول الصنعة 
ويكشف أسرارها وُيتقن مبادئ النقد ويقدمها بشكل آخر 
إىل القارئ وكذلك يساعد الكاتب يف حتقيق ما وصل إليه، 
إذا كان هناك شخص يقدم نتاجه األدبي سواء يف القصة، أو 
السرح،  أو النقد، ويف أي مادة من الواد األدبية، أو يف أي من 
الفنون األدبية، ولكن ليس متعددًا مما أنتجه، فكيف يكون 
العمل؟ هل هو مقبول أم مرفوض؟ وما هي اجلوانب الصرفية، 
والصوتية، والضاللية، والبنائية، اليت سيتم كشفها للناس! 

وما هي النتقضات الأخوذة اليت تؤخذ على الناس؟
ويتدخل الناقد بني كل هذه األمور فيحقق الكاتب ما كان 
ينوي حتقيقه بعد أن اطلع على هذه اآلراء النقدية وعلى صحة 
عمله، هل كان إنتاجه صحيحا أم ناقصا أم حيتاج لإلصالح؛ 
ألن الكاتب يقول: إن يف أكثر األحيان يكتب البدع شيئًا، 

تتبلور وتتجلى مهمة هذا العنوان )وظيفة الناقد( بشكل إطاللة 
مقتضبة وحوار يف الواقع ُأجري مع أحد األدباء الصريني: إنه 
الدكتور صالح فضل، وها حنن أدرجنا مناقشة حيتذى بها يف 
أول جلسة يف النقد األدبي يقوم الناقد بوظيفة النقد ومهمته 
يف هذا العنوان، هي أن الناقد ال يكون ناقدًا إال إذا استوعب 
الفضاء اإلبداعي ومن بني الستويات الختلفة أضاف إليه نوره 
النقدي وقدم أمجل ما فيه إىل الُقراء. وهناك لفته رائعة تثي 
اإلعجاب حبيث تدفع إىل تسجيل هذا القطع من احلوار الذي 
يقول  الثقافية  اجلرائد  إحدى  يف  الراسلني  أحد  معه  أجراه 
الذي  وهو  القراء  لدى  الكاتب  مندوب  الناقد هو  )إن  فيها: 
أسرارها  النقد ويكشف  مبادئ  ويعرف  الصنعة  أصول  يعلم 
وصل  ما  الكاتب يف حتقيق  ويساعد  آخر  بشكل  ويقدمها 
أن  يريد  شيئا  البدع  يكتب  األحيان  من  الكثي  ويف  إليه؛ 
البدعني  وإّن  الناقد،  إىل  حاجة  يف  وهو  قيمته  من  يتأكد 
الذين يكتبون يف الشعر، والقصة، والسرح، والرواية، وشيء 
صافية  نقدية  قراءة  إىل  حباجة  والكتاب  األدب،  أنواع  من 
حتتضنهم دون أن تشق عليهم أو تسبب هلم بعض العناء، لكن 
هناك شعور خاص بأن النقد سيبقى عند الكثي من الشعراء، 
وعاطفيا  إدراكا حسيا  القصص  والرواة، وكاتيب  واألدباء، 

وظيفة النــاقد
د. محمد شهيب زادگان المنصوري
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ورده  إذا  العكس،  وعلى  واإلنتاج  الكتابة  يف  آماله  وخييب 
الناقد إىل ساحة العمل النقدي وأراده أن يتجاوز إىل هذا أو 
تلك األسباب الختلفة، كذلك ال يغي الكاتب طبيعة عمله، 
فهل يعترب هذا العمل واقعًا  منبثقا من عمل ممتاز أو عمال 
ضعيفا فنيًا؛ فإذن البد للناقد أن يكون عاداًل يف نقده للنص، 
ألي  يتجاوز  وال  التامة  الفنية  بالدقة  الهنة  أن ميارس  وعليه 
النتج  جانب  إىل  األحناء  من  أو ألي حنو  األسباب  من  سبب 
الناقد،  الناقد إذ حنن حباجه إىل  تتبلور مهمة  األدبي، وهنا 
ولكن الناقد النصف الذي يكون مطلعًا على أصول الصنعة 
يكتب أسرار النقد ويعرف الناهج والدارس النقدية وأن يطلع 
على البادئ اليت يعتمد عليها الناقد لالستفادة منها وتطبيقها 
سواء  االجتماعية،  النفسية،  الصرفية،  والنواحي  النص  على 
ما يتعلق بالشكل أو ما يتعلق بالضمون غي ما ميارسها ثم 
يطبقها على النص الدروس ويبني النواحي اإلجيابية والسلبية 
بها؛ ومن ناحية أخرى يعتقد حممد مندور بأن اهلمس يف الشعر 
ليس معناه الضعف، فالشاعر القوي هو الذي يهمس فتح صوته 
خارجا من أعماق نفسه يف نغمات حارة، ولكنه غي اخلطابة 
النفس، عن  ُتبعد به عن  إذ  اليت تغلب على شعرنا فتفسده، 

الصدق، وعن الدنو من القلوب)1(.
من  والتمييز  األدبية  النصوص  دراسة  هو  النقد  أن  والشك 
األساليب الختلفة وهو ال ميكن إال أن يكون موضعيًا، فهو 
إزاء كل لفظة يضع األشكال الختلفة وحيّلها؛ فوظيفة النقد 
جاءت حلل الشاكل والصعوبة هي رؤية هذه الشاكل، والذي 
يضع الشاكل األدبية ليس علم اجلمال وال علم النفس وال أي 
علم يف الوجود، وإمنا هو الذوق األدبي؛ ويف هذا السياق يبقى 
أنها  إال  الطبع،  أصالة  إىل  مرّدها  األدبي كـ»ملكة«  الذوق 
تنمو وُتصقل بالران)2(؛ فالران الستمر هو الذي يصقل رواسب 

العقل اخَلفّي.
ومن هنا البد من وجود ناقد ُيعرف باألديب وُيعّرف أدبه للناس 
حتى ولو كان ذا باع كبي ومهارة يف الكتابة؛ ولعل هناك 
ويبني  الناشئ،  األديب  بيد  يأخذ  ناقد  لوجود  جاحمة  رغبة 
حدود موهبته إن كان بإمكانه أن يستمر يف تطوير عمله، 
ويثبت  عليها  يقدر  أخرى  مهنة  إىل  الكتابة  مهنة  يرتك  أو 
بشر  القديم  العربي  الناقد  بذلك  نصح  كما  فيها،  جدارته 
بن العتمر)210ه (  يف صحيفته النقدية العروفة اليت وضعها 

لألدباء الناشئني)3(.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مندور، حبث  النقدي عند حممد  الفكر  فاروق حممود،  1.احلبوبي، 
السالم«، ع2؛ مندور، حممد، يف  »عليهم  البيت  أهل  منشور يف جملة 
اليزان اجلديد، القاهرة، دار نهضة مصر للطبع والنشر، 1٩73م، ص 

.6٩
منشور  مندور، حبث  عند حممد  النقدي  الفكر  فاروق،  2.احلبوبي، 
يف جملة أهل البيت »عليهم السالم«، ع 2؛ مندور، حممد، يف اليزان 
اجلديد، ص 162، كما أشار حممد مندور إىل فهم النقد بأنه: فن 

متييز األساليب؛ مصدر آخر، األدب وفنونه، ص 147.
3.القوامسة، حممد عبد اهلل، حول وظيفة الناقد األدبي، إشارات نقدية، 

حبث منشور يف جريدة الدستور األردنية.

هو  لنفرتض  ما،  شخص  إىل  فرتسل  القصص،  بعض  مثاًل 
الصحيح  الطريق  إىل  للوصول  برأيه  ُيدلي  الذي  وهو  الناقد 
ويقول: )يكتب البدع شيئا يريد أن يتأكد من قيمته( وهنا 
الكاتب  عند  جيعل  لكي  حتفيزا  ويعطي  الناقد...  يتدخل 
الرغبة النفسية واالجتماعية من أجل أن ينطلق اجلسد ليحرر 
قدراته وطاقاته للتعبي عما هو عميق وإفساح اجملال للرغبات 
والطموحات وعلى هذا النحو يربز اخلفي الذي ال ميكن أن 
جيد فضائه الطبيعي إال يف اجلنون بالنظر إىل السياق العربي 
العنى  بهذا  يعترب اجلنون  السياق  والثقايف ويف هذا  التارخيي 
انسيابا للصور بعفوية وتلقائية دون اكرتاث بسببية ما، وهنا 
ومركز  االشتغال  على  البتين  احملور  ذات  يصبح  بالتحديد 
ليس هو  )إن اجلنون  والغزو، وهذا مما عربوا عنه  التجريب 
مبعناه الشائع أو الضائع بني العامة من الناس وإمنا هو شرط 
اإلبداع؛ ألن العقل حسب بعض النقاد قد يكون حائال ومانعًا 
للدخول يف فضاءات قد حنسبها فضاءات حمرمة وقد نعتربها 
ولكن اجملنون خيرق  عنها  أن نسكت  الالزم  ومن  ممنوعة 
هذه الثوابت ويدخل يف فضاءات قد تبدو غريبة وغي عادية 
ورمبا هجينة مستهجنة لدى الخاطبني ولكن لو مل يكن نزار 
وغيهم  القيس جمنونًا...  امرئ  يكن  أو مل  قباني جمنونا، 
منهج  ينتهجون  ممن  خاصة  والكتاب  الشعراء  من  الكثي 
نقصده  الذي  بالعنى  يكونوا جمانني  مل  إن  أي  السريانية، 
بالنقل ال بالعنى الشائع من العام لا بلغت نتاجاتهم هذا الستوى 
من الطراوة والرونق واجلمال. ويقول جالل الدين الرومي يف 
بيت شهي له من مستوياته )إن العقل حاجز ومانع أيها الخاطب 
فاتركه حتى ترى الطريق عيانًا بيانًا(. إذن يؤكد ُرّواد ورموز 
ومانع  رادع  العقل  أن  على  السريانيون  كما  أيضًا  الصوفية 
فهذه الدرسة ولكل مدرسة مساتها ومشخصاتها ومميزاتها 
وال نستطيع القول أن كلما تقدمه الدارس النقدية من الناهج 
أو من الطرائق التحليلية أو من البادئ الفكرية، والفلسفية، 
صحيحة 100% وإمنا كل مدرسة تأخذ نصيبًا هلا من احلقيقة 
والسريانية، فهي من ضمن هذه الدارس اليت ليست مستثناة 
وغيها من الدارس وال نعتربها مدرسة مكتملة لالعرتاف يف 
التحليل األدبي على كل حال؛ والصوفية كذلك وهذه النظرية 
أيضًا من النظريات الهمة يف النقد أن اجلنون شرط اإلبداع؛ 
ألنه كلما كان اإلنسان يف بيئات ملتزمة أو يف بيئات منغلقة 
على نفسها ال يتدخل الناقد بل يريد أن يتأكد الكاتب من 
خالل الناقد على صحة عمله وذلك نقول إنه بأمّس احلاجة إىل 
الناقد. أجل إنهم البدعون الذين يكتبون يف الشعر والقصة 
والرواية، وأشد أنواع العلم هو تعبي أدبي  مجيل يتقي و يتجّنب 
تثقل على  أو  نقدية حامية دون أن تشق علي أحد  صراعات 
إذا جتاوز حده  قيل )كل شيء  و كما  النقد  ألن  كاهله؛ 
انقلب ضده( كذلك النقد ليس مستثنى من هذه القاعدة إذا 
وأراد  البالغة  طريق  عن  النتج  على  األخذ  يف  الناقد  أفرطه 
أن ينال منه األسباب أو األخرى أو يبالغ يف إظهار منقصة أو 
إظهار النواحي اليت سقط فيها الكاتب أو النتج ليكون قد 
أساء إىل هذا الكاتب، رمبا جيعله يندم على كتابة أو مييت 
ويسجل،  ليحرر  كاتب  إليها كل  حيتاج  اليت  النفسية  فيه 
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ِقراَءٌة يفْ ُمْعَجِم 
ِم  ِس ْالُعُلْوم َوَدَوْاِء َكاَلْ َشْ

ْالَعَرِب ِمْن ْالُكُلْوِم

  ُتعد دراسة املعاجم جبميع أشكاهلا سواء أكانت املعاجم اللغوية، أو الدبية، أو النقدية، أو 
غريب القرآن، أو النحوية، أو الصرفية... من الدراسات املهمة لدى الباحثن كون هذه املعاجم 
ختتصر الوقت واجلهد يف معرفة اجلذور اللغوية والنحوية والصرفية للمصطلحات اليت يف إطار 

دراسة الباحث، وقد تطورت وتوسعت هذه املعاجم وأخذت ختتص بكل علم من علوم اللغة.
 ومن هذه املعاجم اليت ألفت يف البالد العربية معجم )شس العلوم ودواء كالم العرب من الكلوم( 
ملؤلفه نشوان بن سعيد احلمري هو من بالد اليمن فقد كان القرن السادس اهلجري من أزهى 
القرون الوسطى اليت عاشتها اليمن، فقد امتزجت فيها الثقافات القادمة من الشرق ومن الغرب.
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الصريف:
فعل يفُعل : )تًر(، )تًل(.

فَعل يفِعل : )تًب(، )تًخ(، )تًر(.
  ويالحظ هنا أن الفعل قد يتكرر أكثر من مرة, وفق حركة 
عينه يف الضارع. فإذا ما انتهى من الثالثي الضعف اجملرد انتقل 
معتمدًا  ترتيب،  دون  أوزانه  فأورد  الزيد،  الضعف  الثالثي  اىل 
الصدر عنوانًا رئيسًا ثم حتت هذا العنوان يسرد األفعال اليت تشتق 

منه مرتبة ترتيبًا ألفبائيًا.
األفعال:)أتخ(، )أتر(، )أتل(، )أمت(,....،وهكذا

  2-يأتي بعد ذلك يف باب احلرف نفسه اىل ذكر الثالثي غي 
منتهيًا  بالباء  مبتدئًا  يليه,  الذي  احلرف  ثم  بالباب  بادئًا  الضعف 

باهلمزة على أنها آخر حرف يف الباب بعد الياء.
  مثاًل: باب التاء والباء وما بعدهما, باب التاء والثاء وما بعدهما, 
التاء  باب   , والياء  التاء  باب   .... بعدهما,  وما  واجليم  التاء  باب 

واهلمزة.
  ثم يأتي على ذكر األمساء اجملردة ثم الزيدة, واألفعال اجملردة 
ثم الزيدة, ثم أخيا خيتم كل باب مع احلرف الذي يليه ب)اللحق 

بالرباعي( منه وهكذا.
العجمات  يقارب  يكاد  ميسور,  مؤلفه سهل  نشوان يف  فمنهج    
منهج مل  اهلجائي، وهو  التسلسل  وفق  ترتيبه  احلديثة يف طريقة 
يسبقه إليه أحد إال الفارابي يف ديوان األدب، فكالهما رتب الفاظ 
معجمه وفق نظام األبنية إال أن الفارابي مل يرتب األلفاظ حسب 

حرفها األول كما هي عند احلميي.
  وتظل اليزة األوىل لعجم نشوان احلميي عن بقية العاجم السابقة 
والالحقة أن نظام ترتيبه حيرس النقط، وحيرس احلركات جتنبًا 
ما عليه كالم  تغيي  معًا من  والُقراء  الكتَّاب  للتصحيف, ومينع 

العرب من البناء, وقد وضح احلميي هذه اليزة يف مقدمته.
  أما عن منهج الؤلف يف اللهجات العربية النسوبة إىل قبائلها يف 
معجمه, فقد عاش نشوان احلميي يف عصر كان التأليف العجمي 
فيه قد قطع شوطًا كبيًا إذ يصعب على أي ُمقتحم لدروب هذا 
الادة  القدماء سواء يف  فيه  يتجاوز  يضيف شيئًا جديدًا  أن  الفن 
اللغوية أم يف النهج، وعليه فإن الطريقة اليت اتبعها احلميي يف 
عرضه الادة اللهجية النسوبة ال تبتعد كثيًا عن طريقة غيه من 
أصحاب العجمات اللغوية من اللغويني التقدمني، فقد كان يأتي 
للداللة  اللهجة مستعماًل مصطلحات وعبارات متعددة  على ذكر 
عليها, حنو قوله: »الكلمة: لغة متيم يف الكلمة« و »العرم: السناة 
بلحن اليمن«، و »عقب الشجر: إذا يبس ورقه, فنبت له ورق أخضر« 
وحنو ذلك، وبزيادة األلف يقال يف بعض هلجات اليمن: أعقب الزرع.
إذا  اللهجات  نسبة  يف  معينة  طريقة  نفسه  احلميي  يلزم  ومل    
كانت نسبته تتفاوت بني اإلعتماد على نفسه تارة وهو األكثر وال 
سيما اعتماده على نفسه يف نسبة اللهجات اليمانية وبني االعتماد 
مسيا  وال  أخرى،  تارة  عنهم  والنقل  التقدمني  اللغة  علماء  على 
الكسائي والفراء, ومن قبيل ما نقل عنهما ما أورده بقوله: »حيث: 
من  العرب  من  أن  سيبوية:  وحكى  الضم...  على  مبنية  كلمة 
يفتحها على كل حال, قال الكسائي: الضم لغة قيس وكنانة, 

والفتح لغة متيم«
  كما كانت نسبته تتفاوت بني موافقته اللغويني التقدمني يف 
مواضع، وخمالفته هلم يف مواضع أخرى، فقد كان يتابع معظم 
اللهجات، يف حني كان  من  نسبة كثي  ويوافقهم يف  التقدمني 

خيالف بعضهم يف نسبة قليل منها.

  نسب مؤلف العجم: نشوان بن سعيد بن سعد بن أبي محي بن 
بن  إبراهيم  بن  بن ٌمفضل  الرمحن  القاسم بن عبد  أبي  بن  ٌعبيد 
سالمة بن أبي مِحي بن أقرع بن قيس بن مراثد بن عبد الرمحن 
بن احلارث بن زيد بن عبد آل بن شرحبيل بن مراثد بن عمران بن 

حسان ذي مراثد بن ذي سحر.
   مل تذكر الصادر اليت ترمجت لنشوان احلميي تأريخ مولده, 
كما أن مكان والدته ال ٌيعرف على التحديد، إال أن بعض اللغويني 
اليمانيني احملدثني رجحوا أن مولده كان يف بلدة )ُحوث( اليت تقع 

يف مدينة حاشد بني صنعاء وصعدة.
ودواء  العلوم  نشوان احلميي معجم مشس  ألف  العجم:  أهمية    
كالم العرب من الكلوم يف أواخر القرن السادس اهلجري من عام 
570هـ, أي قبل وفاته بثالث سنوات, وُيعد مشس العلوم من أشهر 
الؤلفات اليت ألفها نشوان بن سعيد احلميي؛ وذلك لا اشتمل عليه 
العجم من ثروة عظيمة يف شتى العارف والعلوم والفنون, فهو جيمع 
بني دفتيه مادة لغوية، وأدبية غزيرة ويتضمن فوائد علمية وطبية 
وفلكية وفقهية, ويروي قصصًا تارخيية، ويورد معلومات جغرافية, 
وأن هذه الادة اللغوية والقصص التارخيية واجلغرافية اليت وردت يف 
العجم تتعلق باليمن, فقد أهتم الؤلف بالادة اللغوية اليمنية, فحاول 
إبرازها يف جوانب من معجمة, وال سيما اهتمامه باللهجات اليمنية, 
وتفرده عن غيِه من أصحاب العجمات اللغوية بذكر دالالت وردت 

يف النقوش السندية القدمية لبعض هذه اللهجات.
اليمن,  بتاريخ  كبيا  اهتماما  معجمه  يف  احلميي  اهتم  وقد    
من حيث التعريف بأخباره وأساطيه وقبائله وذكر أمساء ملوكه 
ومدنه  مناطقه  أمساء  فذكر  اليمن  جبغرافية  واهتم  وملكاته, 

وجباله وقصوره.
منها  متعددة,  مصادر  من  معجمه  مادة  احلميي  استقى  وقد    
اللغوية والتارخيية والفلكية والطبية والفلسفية, ويأتي يف مقدمة 
الصادر اللغوية اليت اعتمد عليها معجم الصحاح للجواهري, والعني 
فارس  البن  اللغة  ومقاييس  دريد,  البن  اللغة  ومجهرة  للفراهيدي, 

وديوان األدب للفارابي.
أمحد  بن  احلسن  التارخيية كتب  مصادره  مقدمة  يف  وكان    

اهلمداني, وال سيما كتاب اإلكليل.
  وجاء القرآن الكريم واحلديث النبوي الشريف ودواوين الشعراء 
يف مقدمة الصادر اللغوية اليت استقى منها احلميي شواهده على 

السائل اللغوية وغيها يف العجم.
منهج معجم مشس العلوم: لعل ما مييز هذا العجم هو ذلك النهج 
البتكر الذي التزمه الؤلف فيه، فقد اتبع احلميي نظام األبنية 
يف ترتيب األلفاظ, فجعل هذه األبنية على تسلسل حروف اهلجاء، 

ورتبها حسب حرفها األول.
  وقسم احلميي معجمه إىل أبواب, ومسى كل باب منها كتابًا 
مسلسلة  العربية  احلروف  من  حرف  اسم  حيمل  كتاب  وكل 

تسلساًل ألفبائيًا, ومسي احلرف األول مع الذي يليه بابًا.
باألمساء  مثاًل،  التاء(  )حرف  وليكن  احلرف  1-يفتتح كتاب    
األلفبائي  الرتتيب  على  معتمدًا  احلرف,  بهذا  تبدأ  اليت  الضعفة 
ضمن الادة الواحدة: )الًتخ، الًتل، الًتم، الًتو,...( وهكذا، فإذا ما 
استوفى ما يف الضعف اجملرد من أمساء انتقل اىل األمساء الزيدة، 
فذكر األوزان اليت تبدأ بتاء يف األصل, واهتمام برتتيب ما هلذه 
األوزان غي أنه يرتب االمساء الصوغة على هذه الوزن الواحد وفق 
ترتيبها األلفبائي، مثل ِمْفَعل: )اِلًتٌل(... ِفعيل: )التنني(، ثم ينتقل يف 
الباب نفسه إىل األفعال الضعفة, فيوردها مرتبة وفق أبواب اليزان 
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يف ظروف عصيبة مر بها العراق أنهكت أبناء الوطن فمن كان غنيًا أصبw فقرًا اما الفقر فصار بدرجة ال توصف 
يف قواميس احلرمان ضمن تقلبات اقتصادية زادت من معاناة الناس وارهقت شعبا بأكمله، منها ارتفاع سعر صرف 
الدوالر الذي أثر على الفرد من حيث ارتفاع قيمة الشراء للسلع واملنتجات وهلذا اعددنا تقيقا صحفيا حول تأثر 

ارتفاع سعر صرف الدوالر على حركة السوق ا,لي وشراء السلع اليت يؤثر ارتفاعها على دخل املواطن.

واملواطن بن املطرقة  والسندان

ماذا حقق ارتفاع سعر 
صرف الدوالر 

تقيق: أمر البكي
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واالقتصاد فيقول : الصدمة األخرى على الدى الطويل هل أن 
احلاصل  العجز  يغطي  أن  باستطاعته  انتاجية  مرونة  له  البلد 
يتخلى عنها الرتفاع سعر  اليت سوف  السلع  بعض  استياد  يف 

الصرف وهذا غي موجود.
منوهًا : وال يوجد  قطاع خاص نشط ومتكامل يستطيع سد 
اجلوانب  إن  وبالتالي  الدوالر  صرف  اسعار  الرتفاع  الفجوة 

السلبية يف هذا القرار تطغى على اجلوانب اإلجيابية.
يف  الفائدة  اسعار  إن   : قائاًل  الرشدي  جواد  حيدر  ويؤكد 
الصارف ما زالت يف الستويات القدمية مل تلِب اسعار الفائدة 
جلذب الدخرات والطموح الرجو أو ما يقارب االرتفاع احلاصل 
يف اسعار الصرف ونعترب القرار غي مدروس وال توجد خطط 
آنية تعاجل مشاكل أصحاب الدخل احملدود الناجتة عن هذا 

االرتفاع. 
فجوة األسعار

الرشدي  جواد  حيدر  والصرفية  الالية  العلوم  استاذ  ويشي 
قائاًل : ضرورة ردم الفجوة ما بني  النواحي السلبية واإلجيابية  
الرتفاع اسعار الصرف عن طريق دعم الشرائح األكثر تضررًا 
بطريقة أو بأخرى لتدارك الوضع العيشي التضرر اساسا من 

يف كلية االدارة واالقتصاد جامعة الكوفة إلتقينا برئيس قسم 
االقتصاد حيدر نعمة خبيت فحدثنا قائال: إن اهم اآلثار النامجة 
عن تغيي سعر الصرف ورفعه من 11٩0 دينار للدوالر الواحد 
اىل 1450 دينار للدوالر على االستياد هي أن السعر اجلديد 
للقطاع  اخلارجية  االستيادات  من  بسيطة  بنسبة  ولو  سيقلل 
اخلاص كون السلع الستوردة ستصبح أكثر تكلفة من قبل. 
ويضيف حيدر نعمة خبيت فيقول : كما أن معدالت التضخم 
تكلفة  أكثر  الستوردة ستكون  السلع  أيضا كون  سرتتفع 

من السابق 
الواد  على  يعتمد  منها  الكثي  احمللية،  الصناعة  أن  مشيًا 
ارتفاع  من  سيعزز  الذي  االمر  اخلارج  من  الستوردة  األولية 

تكاليف اإلنتاج ومن ثم ارتفاع األسعار احمللية. 
ويسرتسل لنا رئيس قسم االقتصاد حيدر نعمة فيقول : كما أن 
الدخول احلقيقية بعد السعر اجلديد للدينار العراقي اخنفضت 
مبعدل حوالي 21% مما زاد من عدد السكان الذين يعيشون 
حتت خط الفقر الفتًا إىل أن  الطبقة التوسطة وموظفي الدولة 
سيتضررون من السعر اجلديد نتيجة اخنفاض دخوهلم احلقيقية.

برامج محاية
ويشي استاذ ورئيس قسم االقتصاد حيدر نعمة اىل خطوة للحد 
من ارتفاع سعر الصرف قائاَل :  لغرض احلد من اآلثار الرتتبة 
الطبقات  استهداف  احلكومة  على  الصرف  سعر  تغيي  على 
النامجة  األموال  توجيه  من خالل  التضررة  والطبقات  الفقية 
برامج  وتعزيز  الطبقات  هذه  حنو  الصرف  سعر  عن ختفيض 
احلماية االجتماعية وحتسني مفردات البطاقة التموينية ودعم 

الصناعات احمللية.
سليب وإجيابي

والصرفية  الالية  العلوم  قسم  اىل  توجهنا  الكلية  نفس  يف 
فالتقينا برئيس القسم واستاذ العلوم الالية حيدر جواد الرشدي 
فتحدث لنا قائاًل : ارتفاع سعر صرف الدوالر وتأثيه له شقان  
من وجهة نظر احلكومة إجيابي وسليب الشق االجيابي واهم 
شيء  هو سد العجز يف الوازنة وجعلها منافسة للسلع االجنبية 
فضال عن أن هناك سلعا كمالية يتم التخلي عنها بسبب ارتفاع 

أسعارها وتنشيط قسم من السلع احمللية داخل البلد. 
ويضيف استاذ قسم العلوم الالية  حيدر جواد الرشدي قائاًل : 
اجلانب السليب قرار اختاذ سعر الصرف مل يأخذ األثر اآلني 
والستقبلي للسوق العراقية فقد ادى يف البداية اىل صدمة توقف 
االستياد وهذا كان نتيجة نتيجة طبيعية حيث ارتفاع اسعار 
السلع احمللية اىل أضعاف نسبة سعر الصرف، و سعر الصرف 
ارتفع مبقدار 20% لكن أسعار السلع ارتفعت اىل ما يقارب اىل 
50 أو 100 % مثل اسعار مواد البناء مثل حديد التسليح من 600 

او 500 الف اىل مليون دينار.
ارتفاع االسعار 

للخلف عادة  بالرجوع  أو مرنة  لزجة  إن األسعار غي   : مشيًا 
تكون االسعار مستقرة عند مستوى معني وال ترتاجع للمستوى 
عن  مضاعفة  أضعافا  السلع  اسعار  ازدادت  وبالتالي  السابق 
السعر الصرف احلقيقي الذي هو 18 أو 20 % وبالتالي القت 

بظالهلا على الواطن البسيط وأصحاب الدخل احملدود.
اإلدارة  كلية  يف  الالية  العلوم  قسم  استاذ  لنا  ويسرتسل 
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ويسرتسل طالب الدكتوراه يف االقتصاد امحد حرج  فيقول :  
إن أسعار الوقود هي مصدر قلق للجميع فهي ليست فقط حمور 
اهتمام رب األسرة عند قيامه بدراسة وحتديد ميزانية أسرته  
وإذا كانت دولة ما تستورد الوقود من اخلارج، فإن حدوث أي 
تغي يف أسعار صرف العمالت األجنبية يف السوق ميكن أن 
يضر باالقتصاد بأكمله، وبالتالي يؤثر على الشركات احمللية.

قيمة العملة
ويلفت امحد حرج فيقول : ويتبع اخنفاض قيمة العملة احمللية 
زيادة يف تكلفة النقل مما يعين توجيه ضربة مباشرة إىل قطاع 
نقل البضائع والسياحة على الرغم من أن اخنفاض قيمة العملة 
بشكل عام يعترب إشارة سيئة القتصاد البلد، إال أن هناك فوائد 
السياحة  التجارية  األنشطة  وبعض  منها  تستفيد  مباشرة  غي 
النشاط  العملة على  تأثي اخنفاض  رئيسي على كيفية  مثال 
وقربص  اليونان  مثل  دول  اقتصادات  تعتمد  حيث   التجاري 
قيمة  اخنفاض  السياحة مبجرد  على  إىل حد كبي  وإسبانيا 
عملتها، تصبح على الفور وجهة شائعة للمسافرين  حيث يصبح 
بإمكان السياح احلصول على الزيد من تلك العمالت احمللية 
مقابل أمواهلم، وسيؤدي حتويل أمواهلم إىل تلك العمالت احمللية 
أماكن  من  االستفادة  على  وقدراتهم  إمكانياتهم  تعزيز  إىل 

اإلقامة واألطعمة واألنشطة الرتفيهية الفاخرة.
�ول اقتصادي

 ويشي امحد حرج اىل أن هناك العديد من العوامل اليت ميكن 
أن تسبب حتوالت يف أسعار الصرف من السياسة إىل الكوارث 
الطبيعية والقاطعات االقتصادية )احلظر االقتصادي( أي  هناك 

عوامل كثية تلعب دوًرا يف حتديد أسعار الصرف. 
وبناًء على ذلك، هناك إجراءات خمتلفة ميكنك اختاذها حلماية 
نشاطك التجاري من عدم إمكانية التنبؤ بأسعار صرف العقود 
الثابتة / اآلجلة وتعين بالضبط ما تدل عليه تلك الكلمة هي 
التوقعة  الطبيعة غي  التجاري من  اليت حتمي نشاطك  العقود 
ألسعار صرف العمالت األجنبية حيث يتم يف هذا العقد حتديد 
أسعار معينة للمواد أو النتجات الستوردة أو الصدرة خالل فرتة 
زمنية حمددة  هذه اجملموعة من الشروط اليت يتم حتديدها 
يف هذا العقد تضمن لنشاطك التجاري احلصانة ضد الصعود 

واهلبوط يف أسعار الصرف. 
وينوه امحد حرج  فيقول : ضرورة اتباع التكنولوجيا الالية فهي 
حتل بشكل أساسي مسألة الدفوعات الالية لألنشطة التجارية 
الدولية  فعن طريق دفع رسوم بسيطة مقدًما، ميكنك إرسال 
األموال إىل اخلارج باستخدام متوسط سعر الصرف يف السوق 
يتم تنفيذ األوامر يف نفس اليوم على عكس اخلدمات األبطأ 
الشركات  متنح  اخلدمات  هذه  احمللية  البنوك  تقدمها  اليت 
تقلبات  بشأن  القلق  دون  والتنبؤ  للتخطيط  الالزم  االستقرار 

أسعار الصرف.
على اجلهات العنية  العمل على تقليل تأثي تقلبات ارتفاع سعر 
صرف الدوالر على حركة االقتصاد يف البلد من خالل توظيف 
خطوات الختصني وخرباء االقتصاد يف البلد لوضع خطوات حل 
ومواجهة ذلك ولتاليف تأثره على ارتفاع سعر السلع والنتجات 

وكافة التعامالت اليت ختص الواطن.

السياسات الالية السابقة يف عدم وجود توظيف يف مدى سبع 
سنوات والتجأ غالبية شرائح اجملتمع اىل اعتماد االعمال اليومية 
الرتبطة بشكل أو بآخر بأسعار الصرف واليت تأثرت باالرتفاع  
ودعم النتجات والسلع احمللية من خالل تقديم العونات وتقليل 
الضرائب جلعلها منافسة قدر الستطاع للسلع اليت سوف يتم 

التخلي عنها بسبب ارتفاع سعر الصرف.
تقلبات سعر الصرف

من جامعة حلب يف سوريا حتدث لنا الختص باالقتصاد وطالب 
الدكتوراه امحد حرج قائاًل : ميكن أن تكون اآلثار الرتتبة 
على التعامل مع أسعار صرف العمالت األجنبية ثقيلة بالنسبة 
إىل الدير الالي للشركة يف القطاع اخلاص وجيب أن تكون 
أن  حني  يف  الالية،  اللغة  بنفس  واخلصوم  واألصول  القروض 

الطبيعة التقلبة ألسعار الصرف تضيف طبقة من التعقيدات.
  ويضيف امحد حرج فيقول : يتم فحص البيانات الالية بدقة 
تأخذ على حممل  أن  تريد  األساسية ألي شركة  اللبنة  ألنها 
وضوًحا  األكثر  السيناريو  هو  وهذا  العالية  التجارة  اجلد 
ألنه يعرض كيف ميكن للتقلبات يف أسعار صرف العمالت 

األجنبية أن يكون هلا تأثي قوي على النشاط التجاري.
ضرر االقتصاد

يعين  اخلارج  إىل  البضائع  تصدير   : قائاًل  حرج  امحد  ويشي 
أن تكلفة إنتاج تلك البضائع سيتم حسابها بعملة خمتلفة عن 
تكلفة بيع تلك البضائع حملًيا. وبوجود عملتني مشرتكتني يف 
التجاري  نشاطك  أن حيقق  جًدا  السهل  فمن  التوريد،  سلسلة 
رحًبا كبًيا، ولكنه يف نفس الوقت معرض أيًضا ألن يعاني 
التجاري  النشاط  ويتأثر  من خسائر كبية يف هذه احلاالت، 

بأكمله.
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أثر خالفات الزوجني على األطفال

الهلوسة أو االكتئاب الذهاني

أنواع الهداية يف كتاب اهلل

إيجابيات الحوار األسري



نزاع الوالدين، فحني فقدان األمان العاطفي وهو اجلسر الذي 
يربط بني الطفل والعامل من حوله، يتزعزع االستقرار األسري 
والذي هو صمام األمان ، فكلما كانت العالقة الزوجية أقوى 
كانت قدرات الطفل وعالقاته اخلارجية قوية وغي مهزوزة، 
ولتفادي اخلالفات بني الزوجني أمام األطفال جدير بالوالدين 
تعليم أطفاهلما أن اخلالف األسري أمر بناء وليس أمرًا مدمرًا، 
أنفسهم عرب وضع حلول عملية  أجل  ومن  األبناء  أجل  أي من 
وإجيابية يف مواجهة الشكالت األسرية، فيجب على األم ان 
تتجنب الدخول يف مناقشة قد حتتمل االختالف يف الرأي مع 
عنيد  الزوج  أن  تعلم  إذا كانت  خاصة  األطفال،  أمام  الزوج 
فيه  يوجد  ال  وقت  اىل  وتأجيلها  الرأي  يف  خمالفتها  ويتعمد 
األطفال، وكذلك احلرص على حماورة األبناء بهدوء من دون 
غضب واحنصار الشكالت بني األم واألب، ومن األمور الهمة 
احلرجة  األوقات  يف  الزوجني  بني  التسامح  مضاعفة  ايضا 

تتبع األخطاء واحملاسبة  والتغافل عن زالت بعضهما، وعدم 
على كل شاردة وواردة من قبل الزوجني ومدح الزوجني 

وخيرج  سليما  منوا  ينمو  حتى  الطفل،  أمام  بعضهما 
إياها  اهلل  أعطاكم  أمانة  فاألوالد  سوية  بشخصية 

فحافظوا عليها فأنتم مسؤولون أمام اهلل عنهم وعن 
وقلق  توتر  من  أنفسهم  يف  زرعتم  وما  تربيتهم 

ستحاسبون على ما فعلتم.

عند  واألمهات  اآلباء  النفسيون  والختصون  األطباء  ينصح 
حدوث أي خالف أو سوء فهم بينهم بإبعاد األطفال الصغار، ال 
سيما إذا تطور األمر اىل صراخ وضجيج، فهذا يؤدي اىل زرع 
الكراهية والعدوانية يف نفسية الطفل، فيتولد لديه اعتقاد 
بأنه السبب يف اخلالف فيكون فريسة سهلة لألمراض والعقد 
عمر  حسب  تأثيها  درجات  وختتلف  واالجتماعية،  النفسية 
الطفل ونوعية اخلالف ، فإذا كانت مؤقتة لدة يوم أو يومني 
يكون أمرا عاديا وسهل التجاوز ولكن تكون خطية ومؤثرة 

وعواقبها وخيمة على الطفل إذا استمرت لفرتات طويلة.
ومن التأثيات السلبية لشكالت الوالدين على الطفل واليت 
ترتكز يف اضطرابات سلوكية واضحة ويتخللها توتر وقلق 
وعدم القدرة على الرتكيز، خاصة يف الدرسة فترتاجع قدرته 
كوابيس  شكل  على  اخلالفات  فتظهر  االستيعاب،  على 
التبول  كما  سبب،  دون  من  أنه  نعتقد  قد  وبكاء  خميفة 
الال إرادي وفقدان الشهية أو إفراط يف األكل، وعند انعدام 
بالضياع  األبناء  يشعر  األسرة  األفراد  بني  واحملبة  األلفة  جو 
وعدم الثقة بالنفس، الراهق شديد التأثر بسلوك والديه يف 
فيجد  واحملبة،  واإلرشاد  النصح  اىل  فيحتاج  الرحلة،  هذه 
ويظن  عصبيا  ويصبح  العاصي  ويرتكب  مسدودا  الطريق 
أنه سيعاقب والديه اللذين سببا له الآسي، ويكون قاصرًا 
جراء  باإلثم  لشعوره  الختلفة  احلياة  شؤون  مع  التعامل  عن 

أثر خالفات الزوجني 
على األطفال

ندى عبد الحسن
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البناء... فالذي يبين دارًا أو عمارة على أفضل األسس اهلندسية 
فإنه مع ذلك حياول صيانة مستمرة هلذه الدار أو تلك العمارة، 
إن من السائل الضرورية يف احلياة الزوجية هي مسألة تعيني 
ساعة يف الليل أو النهار لناقشة قضايا األسرة بشكل هادئ 
من خالله  يتم  األسري  والبناء  الزوجي  العش  لصيانة  وهادف 
الناسبة  احللول  وضع  وحماولة  واإلجيابيات  السلبيات  دراسة 
النزل  إدارة  او  األسرة  بها  اليت متر  احلاالت  من  حالة  لكل 
دورية  اجللسات  هذه  تكون  أن  حبذا  ويا  األوالد...  تربية  أو 
ويف مناسبات مباركة فمثاًل يف مولد اإلمام أمي الؤمنني)عليه 
السالم( أو يوم مولد الزهراء)عليها السالم( أو يف بعض ليالي 
شهر رمضان الباركة، فهذه جلسات الصارحة اليت تهدف اىل 
تقويم األسرة ووضع احللول الناجحة هلا هي جلسات مباركة 
ومباركة جدًا يرضى بها اهلل ورسوله ألنها تهدف اىل صيانة 
األسرة وتقويتها، ونالحظ الكثي منذ أول يوم زواجه واىل اآلن 

لعله ما جلس جلسة صيانة لعشه الزوجي وبنائه األسري. 

للتصديق وليس هلا صلة واضحة حبالة الزاج، وقد يتعّرض األشخاص 
األفكار  من  اخلجل  أو  لإلذالل  أيضًا  الذهاني  باالكتئاب  الصابون 
وحياولون إخفاءها، ويؤدي القيام بذلك إىل صعوبة تشخيص هذا النوع 

من االكتئاب.
ويف اآلتي أعراض االكتئاب الذهاني، حبسب الدكتور معن العبكي، 
اختصاصي الطب النفسي وعالج اإلدمان، فيقول: يصاحب االكتئاب 
الزاج  ومنها:)  العالمات  أو  األعراض  من  جمموعة  ظهور  الذهاني 
السيئ، عدم القدرة على الشعور بالسعادة وفقدان االستمتاع باحلياة، 
اضطرابات  باألكل،  اضطرابات  النوم،  يف  ومشاكل  اضطرابات 

بالنشاط والرتكيز، الشعور بفقدان الثقة بالنفس( 
يضيف الدكتور معن العبكي أنَّ االكتئاب الذهاني يصاحبه أعراض 
الشعور  عن  فضاًل  التفكي،  يف  واضطرابات  كالتهيؤات  ذهانية؛ 

بهالوس سواء مسعية، أو خياالت غريبة، أو شم روائح كريهة.
 

دائما اىل  البناء حيتاج  بناء مقدس، وهذا  الزوجي  العش  إن 
حاالت من التابعة والرتميم وتقوية األواصر بني فرتة وأخرى، 
ومهما يكن هذا البناء من القوة أو اإلحكام ولكنه يتأثر 
التعامل،  يف  االعتياد  مع  وخاصة  ويتآكل  األيام  تقادم  مع 
وقد جاء يف احلديث الشريف)الليل والنهار يبليان كل جديد(

فطبيعة اإليام والليالي تذيب أو تسلب بهجة الشيء وكذلك 
الزوجي مثله كمثل  الزوجية، فالعش  بالنسبة للحياة  احلال 

االكتئاب الذهاني هو نوع من االكتئاب الشديد ، حيدث 
عندما يتضمن مرض االكتئاب احلاد شكاًل من أشكال 
)مثل مساع  هلوسة  عن  عبارة  الذهان  يكون  وقد  الذهان، 
أو  القيمة(،  عدمية  أو  صاحلة  لست  بأنك  خيربك  صوت 
األوهام )مثل الشعور الشديد بالفشل، أو ارتكاب خطيئة(، 
للصحة  الوطين  للمعهد  وفقًا  الواقع   آخرعن  انفصال  أو 
العقلية؛ فإنَّ الشخص الصاب بالذهان بعيد عن الواقع، وقد 
تكون  قد  أو  أصواتًا،  بالذهان  الصابون  األشخاص  يسمع 
قد  الثال،  سبيل  على  منطقية،  وغي  غريبة  أفكار  لديهم 
حماولة  أو  أفكارهم  مساع  اآلخرين ميكنهم  أنَّ  يعتقدون 
إيذائهم، أو قد يظنون أنَّ الشيطان ميتلكهم أو أنهم مطلوبون 
من قبل الشرطة الرتكابهم جرمية مل يرتكبوها يف الواقع.

دون  الذهاني  باالكتئاب  الصابون  األشخاص  ويغضب 
أو  مبفردهم  الوقت  من  الكثي  يقضون  وقد  واضح،  سبب 
الليل،  والبقاء مستيقظني يف  النهار  أثناء  والنوم  السرير،  يف 
الظهر،  الذهاني  باالكتئاب  الصاب  الشخص  يتجاهل  وقد 
من  يكون  قد  أو  الالبس،  تغيي  عدم  أو  االستحمام  بعدم 
يتحدثون  بالكاد  رمبا  الشخص،  هذا  إىل  التحدث  الصعب 
أو يقولون أشياء ال معنى هلا واألشخاص الصابون بأمراض 
عقلية أخرى ، مثل الفصام، يعانون أيضًا من الذهان، لكن 
الصابني باالكتئاب الذهاني عادة ما يكون لديهم أوهام أو 
انعدام  )مثل  االكتئاب  عن  موضوعات  مع  تتوافق  هلوسات 
القيمة أو الفشل(، يف حني أنَّ األعراض الذهانية يف مرض 
قابلة  غي  أو  غريبة  تكون  ما  غالبًا  الشخصية  انفصام 

أمل عبد الحسني 

د.حال املوسوي

الهلوسة 
أو االكتئاب الذهاني
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اخلالق  أسرار  على  مصداق  خي  وهو  وجل  عز  اهلل  كتاب 
وكنوزه الكنونة فيه واليت ال يعلمها إال من رحم ربي وهم 
بذلك  اختصهم  الذين  السالم(  )عليهم  العصمة  بيت  أهل 
وأودعهم كنوز علمه وجعلهم األمناء واألدالء عليها إىل قيام 
ْكِر ِإن ُكنُتْم اَل َتْعَلُموَن  الساعة حيث قال: )َفاْسَأُلوْا َأْهَل الذِّ

النحل/43(.
للمتقني( يف صدر سورة  )هدى   : الكرمية  اآليه  لقد شغلت 
البقرة، فكر الكثي من  الفسرين وما شابهها من آيات، لا 
فيها من إرشاد للمتقني، واهتداء لا فيه صالحهم وفالحهم يف 
العاجل واآلجل, واليت ال ينبغي أن ُيغفل عنها يف مقام كهذا؛ 
فريضة  تقرير  بعد  نفسها،  السورة  يف  )ونقرأ  قالوا:  فقد 
الصيام، قوله تعاىل يف صفة هذا القرآن، أنه: )هدى للناس(

)البقرة:185(.
وظاهر اآلية األوىل، أن هداية القرآن الكريم خاصة بالتقني 
فحسب؛ بينما جاءت اآلية الثانية عامة، فوصفت هدى القرآن 
بأنه للناس، ولفظ )الناس( لفظ عام، يشمل التقني وغيهم، 

والؤمنني وَمن سواهم.
بينهما -  ووجه اجلمع  تعارًضا،  اآليتني  أن بني  للناظر  ويبدو 

اهلل  آيات  من  آية  هو  الواسع  الكون  هذا  يف  ما  كل  إن 
عز وجل الالمتناهية واليت تكشف عن كلمة من كلماته 
أفعاله  على  وتدل  واجلمالية,  اجلاللية  من صفاته  أي صفة 
التقنة واحلكيمة, فال ميكن هلذا العقل احملدود أن حييط 
فلو  واحدة,  للحظة  ولو  حوله  يدور  ما  وإدراكًا بكل  علمًا 
فرضنا أن مياه حبار العامل حتولت إىل أحبار وأشجار الكرة 
اهلل  آيات  بها مجيع  أن ُيكتب  أجل  أقالم من  إىل  األرضية 
البحار  تلك  إىل  أضيف  ولو  األحبار  وانتهت  جلفت  تعاىل 
واآلالء  اآليات  قبل أن حتصي  األقالم  ولتكسّرت  أضعافها, 

اإلهلية.... فســبحان اهلل جل جالله!
وهذا ما أكده القرآن الكريم حينما ضرب لنا أروع مثال 
يف تصوير هذه احلقيقة اليت ال غبار عليها كما يف سورة 
َربِّي  لَِّكِلَماِت  ِمَدادًا  اْلَبْحُر  َكاَن  لَّْو  )ُقل   :)10٩( الكهف 
ْثِلِه َمَددًا(,  َلَنِفَد اْلَبْحُر َقْبَل َأن َتنَفَد َكِلَماُت َربِّي َوَلْو ِجْئَنا مِبِ
َا يِف اأْلَْرِض ِمن َشَجَرٍة َأْقاَلٌم  ويف سورة لقمان )27(: )َلْو َأمنَّ
ا َنِفَدْت َكِلَماُت اهللَِّ ِإنَّ اهللََّ  ٍر مَّ ُهِ ن َبْعِدِه َسْبع َأحْبُ َواْلَبْحُر مَيُدُّ

َعِزيٌز َحِكيٌم(.
الكريم  القرآن  سور  من  سورة  كل  يف  العقول  متعنا  ولو 

أنواع اهلداية 
يف كتاب اهلل
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كما قرر أهل العلم - أن يقال: إن اهلداية يف القرآن 
نوعان: هداية داللة وإرشاد، وهو الذي تقدر عليه الرسل 
وأتباعهم، وهو العينُّ يف قوله تعاىل: )ولكل قوم هاد( 
)الرعد:7( أي: لكل قوم هاد يدهلم وُيرشدهم إىل ُسُبل 
احلق؛ ومن هذا الباب قوله جال وعال: )وإنك لتهدي 
سبحانه  فأثبت  )الشورى:52(  مستقيم(  صراط  إىل 
للرسل ومن سلك سبيلهم اهلدى، الذي معناه الداللة، 
والدعوة، والتنبيه؛ وتفرد سبحانه باهلدى - وهو النوع 
الثاني - الذي معناه التأييد والتوفيق والتسديد، فقال 
لنبيه صلى اهلل عليه وسلم: )إنك ال تهدي من أحببت 
فاهلداية  )القصص:56(  يشاء(  من  يهدي  اهلل  ولكن 
هنا مبعنى التوفيق اللتزام سبيل الؤمنني، ونهج سلوك 
التقني، وهو العينُّ يف قوله تعاىل: )ويهدي من يشآء( 

)يونس:25(.
ونزيد األمر وضوًحا، فنقول: إن اهلداية يف القرآن تأتي 
على نوعني: أحدهما عام، والثاني خاص؛ فأما اهلداية 
وإيضاح  والرشاد،  احلق  طريق  إبانة  فمعناها  العامة، 
تعاىل:  قوله  جاء  العنى  هذا  وعلى  والسداد،  احملجة 
هلم  بيَّنا  والعنى:  لت:17(  )ُفصِّ فهدينهم(  مثود  )وأما 
حنا هلم طريق الرشاد  طريق احلق من الضالل، ووضَّ
َبْيَد أنهم آثروا الثاني على األول؛ فاألمر  من الفساد، 
ليختار  العبد  أمام  يوضع  واختبار،  اختيار  أمر  هنا 
قوله  االختيار،  هذا  على  والدليل  يشاء،  ما  منهما 
لت:17(  )ُفصِّ اهلدى(  على  العمى  )فاستحبوا  سبحانه: 
أي: استحبوا طريق الضالل على طريق الرشاد؛ ومثله 
أي:  )البلد:10(  النجدين(  )وهديناه  تعاىل:  قوله  أيًضا 

بيَّنا له طريق اخلي وطريق الشر.
ل من اهلل سبحانه على  وأما اهلداية اخلاصة، فهي تفضُّ
العبد بتوفيقه إىل طاعته، وتيسيه سلوك طريق النجاة 
والفالح؛ وعلى هذا العنى جاء قوله عز وجل: )أولئك 
الذين هدى اهلل( )األنعام:٩0( وقوله سبحانه: )فمن ُيِرد 

اهلل أن يهديه يشرح صدره لإلسالم( )األنعام:125(.
من  جاء  ما  فهُم  عليك  ُيشكل  فال  هذا،  علمت  إذا 
آيات ختصُّ اهلداية بالتقني، وما جاء من آيات عامة، 
يبدو  ما  يرتفع  أيًضا  وبه  للناس أمجعني؛  اهلداية  تعمُّ 
من إشكال بني قوله تعاىل: :إنك ال تهدي من أحببت 
إىل  لتهدي  وإنك  سبحانه:  قوله  وبني   )56 )القصص: 
النفيَّة  اهلداية  ألن  )الشورى:52(  مستقيم  صراط 
عنه )صلى اهلل عليه وآله( يف اآلية األوىل هي اهلداية 
اهلداية  أما  سبحانه؛  اهلل  بيد  التوفيق  إذ  اخلاصة، 
الثبتة له )عليه الصالة والسالم يف اآلية الثانية، فهي 
اهلداية مبعناها العام، وهي إبانة الطريق، وهو ما فعله 
وأمتَّه  القيام،  أحسن  به  وقام  وآله(،  عليه  اهلل  )صلى 
ة البيضاء، ليلها  خي التمام، حتى ترك أمته على احملجَّ

كنهارها، ال يزيغ عنها إال هالك واحلمد هلل.

بعد  خاصة  بناتهن،  من  األمهات  بعض  شكوى  كثًيا  نسمع 
بلوغ سن الراهقة، فهل سألت هذه األم نفسها: كم من الوقت 
خصصت لرعاية ابنتها، كم من الوقت خصصت لالستماع إليها 
الوقت خصصت لصاحبتها، كم من  وبرحابة صدر، كم من 
الوقت خصصت لتوجيه ابنتها واالهتمام بها، وعندما نهتم باالبنة 
وندرك  يشغلها  ما  سنفهم  غينا،  هلا  يسمع  أن  قبل  هلا  ونسمع 
صدره  هلم  يفتح  من  إىل  ماسة  حباجة  فالراهقون  حاجاتها، 
الفرصة  ويعطيهم  باحرتام  ويناقشهم  وحياورهم  إليهم  ويصغي 
للتحدث والتعبي عما حيسونه به، كما أن التعاطف من وجهة 
نظرهم يعطيهم اإلحساس باألمن والطمأنينة والسعادة فالراهق  
ميتاز عن غيه باحلساسية الرهفة لكل ما جيري حوله ، لذا 
فهو أحوج ما يكون إىل اهتمام اآلخرين وحمبتهم ، واإلصغاء 
يستمعون  الصحابة  كان  فقد  الهمة،  األمور  من  للمتحدث 
حلديث الرسول )صلى اهلل عليه وآله( وكأن على رؤوسهم الطي 
أصعب  من  الرحلة  هذه  ألن  يقول،  ومبا  به  االهتمام  شدة  من 
مستقباًل  حياته  يف  تأثًيا  وأشدها  النشء،  على  النمو  مراحل 
وأكثرها عناًء وجهًدا بالنسبة للمربني واآلباء واألمهات، وفيها 
جتتمع على الراهق عوامل متعددة مثل التغيات يف اجلسم والغدد 
والطول والوزن واإلحساس بالبلوغ، وأيًضا التكليف الرباني له 
فال تكوني أنت أيًضا أيتها األم من العوامل، اليت جتتمع على 
اإلبنة الراهقة بعدم تفهمك هلا وتذكري قول اإلمام علي )عليه 
السالم(: »العب ولدك سبًعا وأدبه سبًعا وصاحبه سبًعا، ثم اترك 
تزيل  وحمبة،  ومرافقة  توجيه  فالصاحبة  الغارب«،  على  حبله 
األبناء  واألمهات، فال يشعر  واآلباء  األبناء  وتقرب بني  احلواجز 
بأي حرج من أن يستشيوا أهلهم، يف ما يعرض هلم من أمور، 
فاألم هي الدرسة اليت يتخرج فيها األوالد وحسن اختيارها ينشأ 
عنه جنابة الولد واستقامته وصالح أمره واألب هو الراعي لألسرة

نــــور الفاطمـــي
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وال  إسكـــاتــــــــــــه 
تعطيـه أي فرصـــــــــة 

للكـــــــــالم، معناها أنك 
تشجع الطفــــــــل على انتهاج 

على  رأيه  لفــــــرض  العنف  مبدأ 
أقرانه، عندما تستهزئ برأي زوجتك 

وتشعرها بضعف تفكيها وكأنك أنت 
العامل الوحيد وباقي الناس على خطأ، معناه 

أنك هدمت أساس النزل، عليك أن تعطي فرصة 
يف  لتشاركهم  آلرائهم  استمع  ألسرتك،  وقتك  من 

عقوهلم، حاول التقرب منهم، صحح هلم األخطاء من دون 
ما حيبون  تبني  ِإهاَنة،  دون  ومن  آرائهم  تشعرهم خبطأ  أن 

وما يكرهون وما يريدون تعرف على األشياء اليت تؤثر فيهم، 
من  ختجل  فال  رأيك،  من  أفضل  هو  الصغي  طفلك  رأي  رمبا 
االعرتاف خبطئك، احلوار له فوائد آنية ومستقبلية لتنشئة جيل 
التطور  من  يأخذ  بل  الاضي،  يعيش يف  ال  األفكار  متقدم  واٍع 
الثابتة يف اجملتمع،  والقيم  األخالق  التخلي عن  دون  أفضله من 
بينها  ما  التقارب يف  وزيادة  االسرة  من خالله محاية  وميكنك 
وتنمية مهارات التحدث لدى األبناء، وترسيخ مبدأ التفاهم وزرع 

الثقة وقوة الشخصية، خصوصًا عندما يشعر الصيب أو البنت 
أنك مهتم باالستماع لا يقول وما يصدر منه واألخذ 

بقوله يف حال كان قوله األفضل.

تفعيل احلوار داخل األسرة ضروري لبناء أسرة مرتابطة وبداية 
صحيحة، للتأسيس لثقافة احلوار وقبول الرأي اآلخر لدى الناس 
يف الشارع ويف الدرسة ويف اإلعالم وترك اللجوء للعنف والتهديد 
ألتفه األسباب وهذا ال يتم بني ليلة وضحاها، بل حيتاج لسنوات 
عديدة نبدأ من الصغر مع الطفل داخل النزل برتسيخ أساليب 
طرح اآلراء والناقشة البناءة فطرق الرتبية القدمية باجلرب والعنف 
ميكن  ال  الزمن  عليها  عفا  واليت  اآلخر  وإسكات  والضرب 
تطبيقها على جيل اليوم، وال تصلح ألن ختلق أسرة متماسكة 

وتربي أبناء قادرين على مواجهة مصاعب احلياة وخماطرها.
لقد مضى الزمن الذي ميكن أن يكون رأي واحد هو السائد 
أفراد  العامل تغي وأصبح  رغم أنف اجلميع داخل األسرة، ألن 
األسرة يتفاعلون ويشاهدون خمتلف الثقافات وانواع اآلراء وطرق 
الرتبية حتى من دون اخلروج من البيت، واألمراض االجتماعية 
منتشرة وإذا مل حتصن األسرة من هذه اآلفات فال يلوم رب األسرة 
إال نفسه وال ينفع الندم حينها وعض األصابع إذا اجنرف أحد 
ِوي، إن الغاية من احلوار األسري  األبناء بعيدًا عن الطريق السَّ
هي معرفة األفكار والتقارب بني أفراد األسرة الواحدة، واألخذ 
بالرأي األصح وليس جمرد لقلقلة تتطور لتنابز وتقاذف بالكالم 
امام األسرة صغيها وكبيها، وتنتهي بفرض رأي دكتاتوري 
سينعكس  األمر  وهذا  قوة،  وال  هلم  حول  ال  أشخاص  على 
سلبًا على شخصية الطفل واألسرة عندما تقمع الطفل وحتاول 

إيجابيات 
الحوار األسري
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الشك، حيث يوقف قدرتك على إحداث التغيي من خالل القلق 
حول ما ميكن أن حيدث إذا فشل كل ما تريدين

3- ضعي نفسك يف بؤرة األحداث فغالبا ما يصدمنا الشعور 
واألسبوعي  اليومي  الروتني  من  سلسلة  يف  الوقت  بانقضاء 
تتغي  نتغي حنن، وحينما  الن ظروفنا قد تغيت يف حني مل 
ديناميكيات احلياة وتصبحي غي قادرة على تلمس طريقك 
يف  التحكم  وعدم  الفراغ  بأعراض  إحساسك  يكون  هنا 
األمور  اىل  نظرتك  أسلوب  بتغيي  القيام  عليك  لذا  الظروف 
قوتك  واستدعي كل  لألحداث  مواكبة  تكوني  أن  وجيب 

الحداث تغيي صحيح حتى يف احمليطني بك
قائمة  يف  اإلجيابية  التغييات  وحددي  أولوياتك  حددي   -4
الرغبات كاآلتي: )األمور اليت تريدين تعلمها واخلربات اليت 
تريدين اكتسابها، العواطف اليت حتبني أن تشعري بها أكثر، 
العالقات اليت تريدين حتسينها األشياء اليت تريدين ابتكارها 

التغيات اليت تريدين إحداثها يف شخص ما أو شيء ما.
5- انظري إىل االمام وال تنظري خلفك، بل انظري اىل األمام 
وحددي توجهك ومسار حياتك، وما عليك إال إعادة التواصل 
أيام  خالل  واحساسك  أفكارك  بتسجيل  وقومي  ذاتك  مع 
وسوف تالحظني ظهور منط جديد وهنا تبينَّ االسلوب الالئم 

لتحديد هدفك.

هل تشعرين مؤخرا بالغضب وعدم الرضا؟ هل تفكرين يف 
يف  رغبت  إذا  تبدأين؟  أين  من  تعرفني  ال  ولكنك  التغيي؟ 
إحداث تغييات يف حياتك أيًا كانت طفيفة، فاألمر أسهل 
مما تظنني.. جمرد تغيي يف مزاجك الفكري جيعلك أكثر 

سعادة وافضل جناحا وإليك هذه اخلطوات..
إىل  بذاكرتك  وعودي  احلسي  ذكاءك  استخدمي   -1
وصولك  من  اليت حتد  السلبية  سلوكياتك  وحددي  الوراء، 
الذكاء  النفس  علماء  يسميه  ما  استخدمي  أهدافك..  إىل 
إحداث  تستطيعي  كي  داخلك  حيدث  ما  لقراءة  احلسي، 
التغيي الطلوب مبعنى أن تستخدمي حواسك بشكل ذكي 
لعرفة أسباب شعورك أو تصرفك.. هل تشعري بالتمرد؟ وهل 
؟ هل حتسي  بالثقة  لعدم شعورك  فعلك  ردة  ناتج عن  ذلك 
بالغضب؟ هل تصرخي أم تكتمي غيظك إلحساسك بفقدان 
السيطرة أو ألنك تريدين استعادة مستوى معني من األهمية؟ 

تذكري أنك ال تستطيعني أن تغيي ما مل تعريف بوجوده,
2-  احبثي عن السؤال الصحيح أيا كان ما حيدث حولك، 
األفكار  من  وتتخلصي  العاطفي  التحكم  تستعيدي  كي 
على  السيطرة  أفعل  ماذا  نفسك  تسألي  أن  فعليك  السلبية 
ذلك؟  من  أتعلم  ماذا  ؟  مساعدتي  يستطيع  من  ؟  الوقف 
فيك  يبعث  داخلي  حوار  أي  لوقف  األسئلة  تلك  استخدمي 

كيف أحدث تغيريا يف حياتي
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دانيال فهرنهايت )1686-1737م(
مكتشف مقياس فهرنهايت

الفربكة اإلعالمية 
وسبل نهوض اإلشاعة

املوقف العلمي حول لقاح كوفيد

حرب فيتنام)1975-1957(



عاش دانيال فهرنهايت غالب حياته العملية يف هولندا، وهناك بدأ 
اهتمامه بقياس احلرارة وخاصة موازين احلرارة اليت مت اخرتاعها 
مااًل  فهرنهيت  اقرتض  وقد  تقريبا،  1640م  عام  يف  فلورنسا  يف 

بضمان مياثه من اجل تطوير الفكرة.
اليوم، وال ميكن  وإن كان قياس احلرارة يبدو عاديًا ومألوفا 
االستغناء عنه إال أن العلماء يف بداية القرن الثامن عشر كانوا 
يبذلون قصارى جهدهم للوصول إىل جهاز يثقون يف دقة قياسه 

للحرارة وإىل مقياس يناسب احتياجاتهم.
ترمومرتات بدائية:

وقد  البدائية  الرتمومرت يف صورته  أول من صنع  جاليليوا  كان 
استخدم معلوماته عن متدد اهلواء بالتسخني وانكماشه بالتربيد 
ماء حيث  أنبوب يف  بوضع  وذلك  لقياس احلرارة  يف صنع جهاز 
تدفع احلرارة الاء يف األنبوب إىل أسفل لكنه سرعان ما أدرك 
أن القياس لن يكون دقيقًا ألن حجم السائل والتغي الذي حيدث 
يف  العلماء  بدأ  ذلك  بعد  ثم  اجلوي.  بالضغط  يتأثران  اهلواء  يف 
استخدام مواد أخرى أكثر ثباتًا وذات قراءات أدق وقد استخدم 

الكحول كمادة بديلة يف نهايات نفس القرن.
الرتمومرت الزئبقي:

عليه،  االعتماد  ميكن  دقيقا  ترمومرتا  صنع  فهرنهايت  لكن 
وكان مناسبا متاما لالستخدامات اليت يريدها العلماء، فبدأ أواًل 
بصنع ترمومرت يستخدم الكحول يف عام )170٩م( وكان اكثر 
تقدما من أي من سابقيه لكنه استفاد فيما بعد من جتارب جويلم 
أمونتونز)1663-1705م( يف الزئبق فاستخدم فهرنهيت الزئبق مما 
دخل بالرتمومرت إىل منعطف جديد متميز جدا، فقد توصل إىل 
اخرتاع أول ترمومرت زئبقي ناجح يف عام )1714م( وكان مناسبا 

للعديد من االستخدامات.
مقياس فهرنهيت: 

ما  وهو  )1715م(  عام  بإجناز كبي يف  منجزاته  فهرنهايت  أمت 
يعرف اآلن مبقياس فهرنهيت وهو يبدأ من درجة صفر)وهي أقل 
درجة متكن من الوصول إليها خبلط الثلج واللح( وقد اهتدى 
جسم  حرارة  ودرجة  الاء  بدرجة جتمد  القياس  هذا  إعداد  يف 
اإلنسان، وعلى ذلك فإن درجة جتمد الاء تساوي 20درجة على 
٩0درجة  تساوي  اإلنسان  جسم  حرارة  ودرجة  فهرنهيت  مقياس 
على نفس القياس، لكن التعديالت اليت حدثت فيما بعد غيت 
ذلك إىل القاييس العرفة اآلن وهي 22درجة مبقياس فهرنهيت 
الاء و٩6درجة على نفس القياس كدرجة حرارة جسم  لتجمد 
212فهرنهيت  عند  الاء  غليان  حرارة  درجة  وكذلك  اإلنسان 
ومعنى ذلك أن هناك 180درجة بني درجة التجمد ودرجة الغليان 
وهذا القياس شائع االستخدام يف الدول اليت تتحدث باإلجنليزية 
وظل سائدا حتى السبعينيات من القرن العشرين وهو اليزال شائع 

االستخدام يف مجيع احناء الواليات التحدة.
خلفاء فهرنهيت: 

جاء بعد فهرنهايت مقياس آخر للرتمومرت وهو يعترب أكثر شيوعا 
سيلسوس  اندريه  خمرتعه  وكان  الئوي،  بالرتمومرت  ويسمى 
السويدي اجلنسية )1701-1744م( قد أعده حبيث تكون درجة 
حرارة جتمد الاء 100درجة ، ودرجة حرارة غليانه صفر مئوي، 
عكس  حيث  ايضا  سويدي  وهو  لينوس  كارولوس  عدله  ثم 
صفرا  الاء  جتمد  حرارة  درجة  أصبحت  حبيث  تدرجيه  طريقة 

مئويا ودرجة حرارة غليانه 100درجة
الصدر/ 100عامل غيوا وجه العامل:77
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من  جزًء  فيتنام  كانت 
الصينية  اهلند  مستعمرة 

قام   1٩46 عام  ويف  الفرنسية.. 
فرنسا،  ضد  حبربهم  الفيتناميون 

واستطاع الفيتناميون بعد حرب طويلة وشرسة 
إحلاق اهلزمية بفرنسا عام 1٩54.

الشمالية،  فيتنام  قسمني:  إىل  فيتنام  انقسمت  ذلك  بعد 
عام  ويف  اجلنوبية،  وفيتنام  الشيوعيون،  عليها  ويسيطر 
بالتحالف مع  )الشيوعية(،  الشمالية  فيتنام  1٩57، شنت 
الشيوعيني يف فيتنام اجلنوبية، حربًا على فيتنام اجلنوبية.. 
النفوذ الشيوعي وسيطرته على القسم  ازدياد  وخوفًا من 
اجلنوبي.. وقفت الواليات التحدة جبوار اجليش الفيتنامي 
اجلنوبي.. بينما ساعدت كل من الصني واالحتاد السوفييت 
اجليش يف فيتنام الشمالية، وذلك بإرسال العدات فقط 
دون إشراك جنود منهما.. وقد أطلق الشيوعيون على هذه 
احلرب اسم التحرير، أو حرب التحرر الوطين يف الفرتة 
من عام )1٩57-1٩65م( كان الصراع يدور أساسًا بني 
القوات السلحة يف فيتنام اجلنوبية من ناحية والشيوعيني 
يف فيتنام اجلنوبية نفسها، الذين كانوا يعرفون وقتذاك 
1٩65إىل  عام  من  الفرتة  ويف  كونج(..  )الفييت  باسم 
التحدة  الواليات  بني  كثية  حروب  وقعت   ,1٩6٩ عام 
األمريكية وفيتنام الشمالية.. وقد بدأت الواليات التحدة 

األمريكية 
قواتها  سحب 
يف عام 1٩6٩.

 1٩73 عام  من  يناير  ويف 
النار،  إطالق  لوقف  اتفاق  أبرم 

جمموعة  آخر  غادرت  شهرين  وبعد 
أن  بعد  فيتنام،  أرض  أمريكية  عسكرية 

أنواع  كل  هناك  األمريكية  القوات  استخدمت 
بعد  الوقت..  ذلك  يف  عرفت  اليت  التدميية  األسلحة 
الشيوعيني  بني  داخلية  فيتنام يف حرب شبة  دخلت  ذلك 
فيتنام  استسالم  بعد  إال  تنته هذه احلرب  وغيهم.. ومل 

اجلنوبية يف 30 إبريل من عام 1٩75  
الصدر/  كتاب أحداث تارخيية :1٩3
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مصطلحات عامة

غمقان اجللد: ال تبحثي عن كريم يزيل غمقان اجللد حتت 
العينني )اهلاالت السوداء( وإمنا احبثي عن السبب يف هذا الغمقان 
وعاجليه، فغالبا ما يرجع السبب إىل قلة النوم )األرق(، أو اإلجهاد 

اجلسماني، أو ضعف التغذية، أو التوتر النفسي.
ومن الوصفات الساعدة يف هذه احلالة عمل كمادات خيار على 
العينني بتقطيع اخليار إىل شرائح ووضع شرحية فوق كل عني 

وهي مغمضة مع تكرار ذلك.

الوضع املناسب للتنفس: عندما تفاجئك أزمة الربو)ضيق حاد 
واجعل  اهلواء،  موفور  مقعد يف مكان  على  اجلس  التنفس(  يف 
جسمك مائاًل قلياًل لألمام، وارتكز بذراعيك على طرف مقعد 
آخر أمامك )أو طرف نفس القعد حبيث جتلس عليه بالعكس( 

فهذا الوضع يساعدك على التنفس بشيء من االرتياح.

أهم نصيحة: أهم نصيحة جيب تنفيذها عندما يصاب طفلك 
بإسهال متكرر أن متديه بقدر وفي من الاء والسوائل الختلفة؛ 
حتى ال يصاب جبفاف؛ ألن ذلك يعوضه عما يفقده اجلسم من 

سوائل.

ختتار  الخ(  )كجلطة  الدماغية  احلوادث  إن  املخ:  جلطة 
والهملني يف  والدخنني،  والتوترين،  السمان  ضحاياها عادة من 
إحكام السيطرة على مرض الضغط أو السكر.. فحاول مقاومة 

هذه العوامل.

ثالثة أشياء ملقاومة الربد: الزجنبيل والليمون وعسل النحل 
ثالثة أغذية مفيدة جدا يف حاالت نزالت الربد، خاصة إذا قدمت 
مع بعضها، وذلك مثل مزج ملعقة صغية من الزجنبيل مع ملء 
فنجان صغي عسل حنل مع عصي ليمونة واحدة وتناول جرعات 

متتالية من هذا الزيج على مدار اليوم.

الفيوسية  األمراض  مجيع  الفريوسية:  األمراض  مقاومة 
عالج  هلا  ليس  الطفولة  فرتة  خالل  عادة  تظهر  اليت  العدية 
شاف مثل احلصبة العادية، واحلصبة األلانية، واجلدري الائي، 
غذاء  وتناول  الفراش،  يف  بالراحة  االلتزام  ويعترب  والنكاف، 
أشياء  بارد  ماء  وعمل كمادات  بكثرة  وسوائل  خفيف  صحي 

أساسية لساعدة سرعة الشفاء وجتنب حدوث مضاعفات.

الكتاراكت: الكتاراكت )الياه البيضاء( حالة تعنى أن عدسة 
يف  لقصور  حيدث  وهذا  معتمة،  وتصبح  شفافيتها  تفقد  العني 
حتتاجه  وما  الغذاء  هلا  حيمل  والذي  العدسة  إىل  الدم  وصول 
من مواد أساسية لتحتفظ حبيويتها، وهذا حيدث عادة ال لشئ 

مرضي وإمنا للتقدم يف السن.

ما الفوائد التي يحتوي عليها 
البصل وخصائصه العالجية 

إنها  يوميًا:  بصلتني  فتناول  الطبيب؛  عن  تبتعد  أن  أردت  إذا 
حكمة صينية قدمية شائعة ما زالت شعوب جنوب شرق آسيا 
تؤمن بها حتى وقتنا احلاضر، وكان ملوك الفراعنة يغتسلون 
مباء ممزوج بعصي البصل لعاجلة األمراض اجللدية والفطرية. 

كما يعترب: 
1- قاتل للجراثيم وخاصة اليت تستوطن الفم واألمعاء؛ لذا فهو 

مفيد يف وقف اإلسهال اجلرثومي عند الكبار والصغار.
2- يساعد على حتديد نسبة السكر يف الدم؛ الحتوائه على 
حرق  عملية  تنظيم  على  قدرتها  يف  )األنسولني(  تشبه  مادة 

السكر يف اجلسم.
3- يعمل كفاتح للشهية، ويكافح - كأحسن مضاد حيوي- 

االلتهابات اهلضمية، كما يقوي عمل القلب والدورة الدموية.
4- ينشط عمل القلب والدورة الدموية.

5- حيتوي على مواد تعمل على تقوية اجلهاز العصيب، ويزيل 
الكآبة 

الكبد،  والصفراء، ويساعد يف حاالت تشمع  للبول  6- مدر 
واالستسقاء والروماتيزم.

7- يساعد على خفض الضغط الرتفع وخفض الكوليسرتول.
8- يفيد يف عالج السعال وااللتهابات الصدرية، وخاصة عند 

إضافة عصي البصل إىل العسل األسود.
٩- يساعد يف طرد البلغم وحاالت التسمم البولي.

10- يساعد على تقوية بصيالت الشعر واحليلولة دون سقوطه، 
ويقوي العظام.

11- يساعد على القضاء على األزمات العصبية التشنجية وذلك 
بأن تبشر بصلة وتوضع يف كف اليد وتستنشق بقوة.

12- ميكن إزالة الصداع النصفي عن طريق استنشاق خبار 
البصل الذي يسيل الدموع، كما يعمل عصي البصل على تنقية 

وإزالة البقع من الوجه، ويفيد يف حاالت احلروق البسيطة
كما ميكن التقليل من تأثي البصل على الغدد الدمعية والغدد 
البصلة متامًا قبل تقشيها  بتربيد  وذلك  األنف،  الخاطية يف 

وتقطيعها، أو يتم تقشيها وتقطيعها حتت ماء حار.
الصدر /كتار 750 سؤال وجواب يف طب االعشاب
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خفف استهالكك من 
السكريات املضافة

شرًا  أكثر  احلقيقة  يف  لكنه  اإلنسولني،  إفراز  السكر  يعزز 
من ذلك بكثي؛ يسبب السكر السمنة بشكل خاص ألنه يزيد 
إفراز اإلنسولني على الديني القصي والطويل؛ يتألف السكر من 
يف  ذكرنا  والفركتوز، كما  الغلوكوز  من  متساوية  كميات 
الفصل الرابع عشر، ويسهم الفركتوز بشكل مباشر يف ظهور 
حالة القاومة لألنسولني يف الكبد؛ مع مرور الزمن تؤدي القاومة 

لإلنسولني إىل ارتفاع مستويات األنسولني أكثر.
السمنة  بالفركتوز  الغين  الذرة  السكروز وشراب  لذلك يسبب 
بشكل استثنائي، وبشكل يفوق كثيًا باقي األطعمة، السكر 
فريٌد يف قدرته على إحداث السمنة ألنه يسبب مقاومة لإلنسولني 
بشكل مباشر، وبسبب عدم وجود أي خصائص غذائية مميزة 
اليت  األطعمة  قائمة  رأس  على  الضافة  السكريات  تعترب  هلذا 

ينبغي حذفها يف أي محية غذائية.
حتتوي العديد من األطعمة الطبيعية الكاملة غي احملضرة على 
السكر على سبيل الثال، حتتوي الفواكه على سكر الفركتوز، 
وحيتوي احلليب على سكر الالكتوز وخيتلف السكر الطبيعي 
عن السكر الضاف يف نفطتني رئيسيتني : الكمية والرتكيز. 
بشكل واضح يتوجب عليك أواًل أن ختلي مائدة طعامك من زبدية 
السكر فليس هناك من سبب يدعوك إلضافة السكر إىل أي 
عمليات  تتوارى يف  ما  غالبًا  السكريات  لكن  شراب  أو  طعام 
جتنب  أن  يعين  ما  الختلفة  األطعمة  هلا  ختضع  اليت  التحضي 
السكر صعٌب يف الغالب ألنك قد تتناول كميات كبية منه دون 
أن تعرف غالبًا ما تضاف السكريات إىل الطعام أثناء عمليات 

الغذائية  أو الطبخ، األمر الذي يوقع معتنقي احلميات  التحضي 
يف أشراك متعددة: أواًل ميكن للسكريات أن تضاف بكميات 
ر  غي حمدودة ؛ ثانيًا ميكن أن يتواجد السكر يف الطعام احملضَّ
برتكيزات أعلى بكثي من األطعمة الطبيعية، فاحللويات مثال 
وهناك  بقليل،  أكثر  أو  ُمنّكه  سكر  سوى  الغالب  يف  ليست 
بعض األطعمة احملضرة اليت تتألف من السكر بنسبة )%100( 
باستثناء  الطبيعية  األطعمة  معظم  يف  األمر كذلك  ليس  عمليًا 

العسل رمبا.
احللويات  تناول  يسبب  قد  وهذا  بسهولة،  السكر  يهضم  ثالثًا: 
السكرية بإفراط طالا أنه ال يوجد شيء يف هذه األطعمة جيعلك 
طعامية  ألياف  الغالب  هناك يف  ليس  االمتالء؛  أو  بالشبع  تشعر 
لكي توازن اآلثار السيئة؛ هلذه األسباب، جيب أن نوجه كامل 
يف  الطبيعية،  وليس  الضافة،  السكريات  إنقاص  حنو  جهودنا 

طعامنا.
الصدر/ كتاب شفرة البدانية :244

أخطاء شائعة ال بد من تغيريها
بالسكر  غنية  ألنها  الفواكه  تناول  عن  االمتناع  جيب   -1
واحلريرات الغذائية: نستخدم الفواكه قبل األكل لسد الشهية 
وملئ العدة كما أن الفواكه مهمة للصحة ألنها حتتوي على 
معظم ما حيتاجه جسمنا من الفيتامينات والعادن لذلك جيب أن 

تدخل ضمن نظامنا الغذائي بال إسراف.
2- جيب االمتناع عن شرب احلليب أو الزبادي: إن تناول احلليب 
األكل  قبل  وخاصة  مفيدة  منفردة  كوجبة  الدسم  كامل 
بعشرين دقيقة فهو كاسر للشهية، وال داعي للقلق من ناحية 
احملتويات فهذا النوع غين بالكالسيوم والفوسفور الضروريني 
تناول  بضرورة  احلمية  متبعي  األطباء  وينصح  العظام،  لبناء 
احلليب ألنه حيرض اجلسم على حرق الدهون الخزنة وخاصة 

قبل األكل.
3- اخلبز األمسر ال يرفع الوزن: اخلبز األمسر يرفع الوزن رغم 

النخالة اليت فيه.
نهائيًا:  عنها  االمتناع  وجيب  بالصحة  تضر  الشوكوالتة   -4
ليست كل الشيكوالتة ضارة وعلى الرغم من أن الشوكوالتة 
معادن  على  حتتوي  وال  عالية  حرارية  وحدات  على  حتتوي 
وفيتامينات هامة إال أن تناول كمية معتدلة منها تعترب مفيدة 

وهذه  للتأكسد  مضادات  على  حتتوي  فهي  واجلسم  للصحة 
فائدة للجسم والصحة، وأفضل أنواعها هي السوداء الرة وليست 
ومن  الدمسة،  الواد  على  حتتوي  اليت  أو  البيضاء  الشوكوالتة 
فوائد الشوكوالتة السوداء الرة أنها تساعد على حتسني الزاج 
وتعطي الشعور بالسعادة فالكاكاو والسادة مفيد ولكن احلليب 

والسكر يف الشيكوالتة ضار
الزيت  فجرام  صحيح  ليس  هذا  الزيت:  من  أفضل  السمنة   -5
حيتوي )٩( سعرات وجرام السمن حيتوي)٩( سعرات والزيت مفيد 
للصحة وحيتوي على مواد دمسة غي مشبعة وتساعد على خفض 
ولكنه  اجليد  الكولسرتول  على  السيئ وحتافظ  الكولسرتول 

يصبح خطر بعد القلي.
6- القهوة منحفة : حتتوي القهوة على مادة الكافني وهي منبهة 
هي  بل  منحفة  ليست  القهوة  أن  األمر  وحقيقة  للقلب  ومسرعة 
تقطع الشهية لفرتة قصية ال تدوم طوياًل وبعد انتهاء التأثي نشعر 
جبوع أكثر كما أنها تسبب أوجاعًا بالعدة وبعد األكل تعترب 

مهضمة وليست منحفة.
على  واالعتماد  الطعام  عن  الكلي  االمتناع  الرجيم  أفضل   -7
السلطة واحلساء: إن الرجيم التوازن حيتوي على كافة األطعمة 
وهذا الرجيم يعترب من األنواع القاسية اليت تسبب أضرارًا للجسم 
والرجيم  الطعام  عن  الكلي  لالمتناع  وال  للحرمان  ال  والصحة 

اجليد هو نظام للحياة وليس لفرتة حمدودة 
الصدر / التخسيس والنصائح الغذائية :8٩
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وتشويش  والتزييف،  التلفيق،  هي:  الفربكة 
وتستخدم  حقيقتها،  عن  وجتريدها  احلقائق 
مكاسب  لتحقيق  عدة  جمالت  يف  الفربكة 
وأخطر  أهم  ومن  مشروعة،  غي  وأهداف 
جماالت الفربكة يف اإلعالم، إذ تعد الفربكة 
الدعاية  سبل  أهم  أحد  واإلشاعة  اإلعالمية  
الكاذبة اليت تعترب أسلوب ومنط حياة لكثي 
إلقناع مجهورها  وذلك  اإلعالمية  الوسائل  من 
مادية  مغامن   حتقيق  بهدف  وترغب  تريد  مبا 
من  زاد  التقين  التطور  أن  شك  وال  ومعنوية، 
خماطر الفربكة واإلشاعة وفتحت هلما أبواب 

مشرعة أمام العامل أمجع.
فيا ترى ما هو تعريف اجملتمع للفربكة وكيف 
من  حملها  واين  اخلاص  منظوره  من  يراها 
حتت  نعيش  وحنن  خصوصا  اإلشاعة؟  نهوض 
الفربكة  مسة  عليه  تغلب  اليت  اإلعالم  وطأة 

والتزييف.
فمنهم  الوضوع  رأي يف هذا  للمختصني  كان 
من رأى أنها أداة لقلب احلقائق وتشويش الرأي 

الشمخي  الدكتور علي  به  تفضل  ما  وهذا  العام، 
أستاذ يف جامعة أهل البيت قسم الصحافة وكاتب 
قائال:  الوضوع  عن  باحلديث  الصباح  جريدة  يف 
رسالة  تنحرف  قد  ومكانية  زمانية  ظروف  يف 
اإلعالم اليت يراد هلا أن تكون رسالة سامية تنفع 
اجملتمع و ما حيصل هو التعمد يف تشويه مضامني 
النصوص  اإلعالمية سواء أكانت اخبارا أو تقارير 
التشويه إىل فنون  أو قصصا صحفية ويسري هذا 
احلية  التلفزيونية  والقاطع  الفوتغرافية  الصورة 
احلقائق  حرف  بالتشويه  القائمون  فيها  يستهدف 
أو بث األكاذيب والشائعات لتمرير رسائل خطية 
للتشويش على الرأي العام أو إخفاء احلقائق عنه.. 
وظفتها  اليت  اإلعالم  وسائل  إحدى  هي  واإلشاعة 
أنظمة سياسية وجهات وأحزاب وأشخاص من أجل 
قلب احلقائق والرتويج ألجندات ذات مصاحل فردية 

أو فئوية أو حزبية.
إال  ماهي  الفربكة  أن  اآلخر  البعض  رأى  بينما 
كذبة أصبحت مصداقا بالتكرار، وهذا ما أكده 
يف  قسم  مقرر  اجلبوري  صاحل   عارف  الدكتور 

الفربكة اإلعالمية 
وسبل نهوض اإلشاعة

دعــــــاء فاضـــــــــل
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جامعة الكوفة.
حمتوى  تغيي  هي  اإلعالمية  الفربكة  إن    
اخلرب او الوضوع  من خالل بث فكرة معينة 
وتوجيه اإلعالم إلشاعة  الفتنة داخل اجملتمعات 
وتغيي الفاهيم مبا يتناسب مع اجلهة اليت تقوم 
بالعمل لغرض ضرب اجلهة القصودة  وتضليل 
أفكارها أو بناء فكرة جديدة معد هلا مسبقا 
هدفها إحلاق الضرر مبصاحلها االقتصادية او 
الدينية أو السياسية أو االجتماعية وكما يقال 
تعاد  وعندما  كذبة  واحدة  لرة  الكذبة  ان 

اكثر من مرة تصبح صدقا.
هي  وما  الفربكة  ترويج  وراء  يقف  من  ياترى 
اإلشاعة،  سالح   تستخدم  اليت  األجندات 
وجهنا هذا السؤال إىل  الدكتوره روال اشتيه 
احملتلة،  /فلسطني  الفتوحة  القدس  من جامعة 
ثوره  ظل  يف  نعيش   إننا   متفضلة:  فأجابت 
احلياة  جماالت  شتى  يف  كبية  تكنولوجية 
وأصبح العلم التقين واإلعالمي له حيز كبي يف 
العمل السياسي واالجتماعي  فاخلرب الصحفي 
جيب أن يتمتع بالصداقية والشفافية حتى يصل 
نظرا  ولكن  احلقيقية  بصيغته  للمتلقي  اخلرب 
زعزعه  هدفها  البعض  لدى  مبيتة  نوايا  لوجود 
األمن واالستقرار أصبحت الفربكة اإلعالمية 

هي السمة األوىل لإلعالم العادي.
ومن جانب آخر قالت نسرين شاكر طالبة يف 
جامعة الصطفى العالية أن الفربكة اإلعالمية  
هي عملية يتم فيها خلط جمموعة من العلومات 
اليت الختلومن صحة يف معظمها من أجل إقناع 
سواء  احلقائق  من  مبجموعة  واجملتمع  الفرد 
بث  الستقبل،  يف  أو  احلالي  الوقت  يف  كان 
األخبار اليت التطابق الواقع) اإلشاعة( من أجل 
تكوين وترويج ثقافة تسعى هلا جهات أخرى ال 
األشخاص  هم  من  ياترى  للشعوب  اخلي  تريد 
اإلشاعة  ضحية  يكونون  والذين  الستهدفون 
لألخبار  الزيفة  الفربكة  عليهم  وتنطوي 
الدكتور  السؤال  هذا  على  أجابنا  واحلقائق 
سيف الدين حممود من حمافظة بغداد قائال: إن 
الفربكة اإلعالمية هي شرارة اإلشاعة الغلفة 
بغالف السلطة اإلعالمية أو الصحفية والنتيجة 
تكون »كذبة مشرعنة« وحممية بتطبيل هذه 
اجلهة اإلعالمية اليت ستعمل جهدها جلعل هذه 
يف  تستهدف  وصحيحا  واقعيا  خربا  الكذبة 
ذلك ضعاف العقول او االتباع الخلصني لنهجها 
اإلعالمية  الهنية  نفقد  عندما  اإلعالمي.. 
نكتسب الفربكات واألخبار اليت ال أساس هلا 
قد جيتزأ  اليت  الظللة  األخبار  او  الصحة  من 
واقعيا  يكون  قد  الذي  اخلرب  من  معني  جزء 
وصحيحا ويتم الرتكيز فقط على هذا اجلزء 

فربكته وجتنيده لا يصب يف 

الرئيسية  واجلهة  اإلعالمية  اجلهة  هذه  صاحل 
هي  بشكل خمتصر  الفربكة   إذن   تتبعها  اليت 
حمتواها،  وتغيي  اهلادفة  اإلعالم  رسالة  حتريف 
وماهي  والفربكة؟   اإلشاعة  أين تكمن خطورة  
مسة اجملتمعات اليت تشيع فيها اإلشاعة؟ وتنطوي 
عامال  اجلمعي  العقل   يعد  وهل  عليهاالفربكة؟  
عامة  بني  وتصديقها  اإلشاعة  انتشار  يف  فاعال 
الناس؟ كانت هذه مجلة من األسئلة توجهنا بها إىل  
اإلعالمية  فاطمة صاحب معدة ومقدمة يف إذاعة 
الكفيل، أجابت قائلة: تكمن خطورة اإلشاعة  يف 
لبس احلقيقة بالباطل عند الفرد ألنها تقدم صورة 
مشوشة معتمة غي واضحة وكثيا ما يتم استخدام 
يف  يكون  الَلبس  وهذا  الباطل  بغية  احلق  كلمة 
أن  حني  يف  البدئية  والفكرية  العقائدية  القضايا 

أغلبها بديهية ومن السلمات العقلية.
الذي تتفشى فيه اإلشاعة  ابرز مسات اجملتمع  أما 

هي:
اجلهل فاجملتمع اجلاهل تتفاعل فيه اإلشاعة وتنمو 
العقل  هي  األخرى  والسمة  نطاقها  ويتسع  وتكرب 
اجلمعي ، فاجملتمع الذي ينقاد للعقل اجلمعي ويردد 
مايردده اآلخرون دون تفحص وتأمل  يكون مناخا 

مهئيا لإلشاعة .
الصاحلة  بالقيادات  والسخرية  االستهزاء  أن  كما 
وعدم تقديسها وهذا بدوره يعد سببا مهما يف تفشي 
الزيفة  لألخبار  الساذج   التلقي  وأخيا  اإلشاعة، 
ومن مصادر األعداء القنعة بقناع احلقيقة وباطنها 
من  أخباره  أخذ  يف  يعتمد  الذي  فاجلمهور  باطل، 
فيه  تظهر  أن  السهل  من  مصادر، مجهور  هكذا 

اإلشاعة.
إذن صار واضحا أن اإلشاعة تبدأ من وميض صغي 
سرعان  ولكن  ضعفه  شدة  من  ينطفئ  يكاد 
له  وجد  ما  إذا  ملتهبا  وهجا  ويكون  يتسارع  ما 
مستمعون وساعون ورائه فيزداد توهجا بصورة مهولة 
فاألمة  عليه،  السيطرة  الصعب  من  يكون  حتى 
مبفكريها ومثقفيها وكتابها معنية بالتصدي لتلك 
اإلشاعة أو مايسمى بالفربكة اإلعالمية من خالل 
األسرار  تعريف اجلمهور حقيقة ماجيري وكشف 
اجلهود  تكثيف  خالل  من  اجملتمع  لدى  والوهم 
والبحث عن مصادر تلك العلومة الكاذبة وكشفها 

أمام  الرأي العام لتبيان احلق وإعالء كلمته.
وعلينا أن نعي خطر الفربكة ونبني للمجتمع كيفية 
به  نرتقي  سلما  العرفة  واختاذ  ودحرها  حماربتها 
التنطوي  واع  مبجتمع  لنظفر  واحلقيقة  احلق  حنو 
يراد  اليت  والتلفيقات،  واألكاذيب  التهرهات  عليه 
بها خراب اجملتمع ودماره  والسي به حنو منزلقات 

النهاية هلا والقرار .              

الفبك��ة اإلعالمي�������ة 
ه��ي تغي��ر حمت��وى اخل��ب 
او املوض��وع  م��ن خ��الل ب��ث 
فك��رة معين��ة وتوجي��ه 
اإلع��الم إلش��اعة  الفتن��ة 
داخ��ل اجملتمع��ات وتغي��ر 
املفاهي��م مب��ا يتناس��ب م��ع 
اجله��ة ال��يت تق��وم بالعم��ل

اجملتم��ع اجلاه��ل تتفاع��ل 
فيه اإلشاعة وتنمو وتكب 
ويتس��ع نطاقه��ا والس��مة 
الخرى ه��ي العقل اجلمعي 
، فاجملتم��ع ال��ذي ينق��اد 
وي��ردد  اجلمع��ي  للعق��ل 
دون  ا˙خ��رون  ماي��ردده 
تفح��ص وتأم��ل  يك��ون 
مناخه��ا مهيÒ��ا لإلش��اعة
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بالنقاط  األخذ  من  البد  لقاح كوفيد1٩  من  الوقف  فيما خيص 
العلمية والتنظيمية التالية:-

للكوفيد-1٩  الضاد  اللقاح  سالمة  لعدم  الدعني  بعض  إن   .1
وكونه وسيلة اخضاع وإضرار عالية يفسرون ذلك كون اللقاح من 
النوع اجليينmRNA, وهذا ليس صحيحا فيوجد عدة أنواع ختتلف 
وفسر  الغدي،  بالفايروس  اللقاح  مثل  الرتكيب  حيث  من  كليا 
وحيدث  اإلنسان  خاليا  جينوم  يدخل  عدم سالمته كونه  آخرون 
بها حتويرا خطيا، وهذا ليس صحيحا ألنه  يبقى يف السايتوبالزم 
اإلضافة  وهذه  آخر  فايروس  جينوم  من  آخر  نوع  له  يضاف  مامل 
ومؤشرات  اللقاح  فاعلية  تفقد  أنها  حيث  دائما  ناجحة  ليست 
األجسام الضادة وتواجه عقبات الدخول للخاليا اجلسمية واخلاليا 
التكاثرية وإذا متكنت من الدخول يف اجلينوم البشري فإن االثار 
اجلانبية تكون واضحة وسريعة نتيجة تفعيل أو كبح جينات غي 
نظامية وهذا مينع ترخيص هكذا لقاحات بسبب فحص السالمة 
السبق واليت هي من أشد التحديات اليت تواجه حماولة الباحثني 

لعالج األورام.
وفسر آخرون بأن اللقاح حيمل جسيمات نانوية.  فإما انهم يقصدون 
مسية  تلك اجلسيمات وهذا يكتشف بسهولة يف الرقابة الدوائية, 
إىل تصاميم  وهذا حيتاج  واللوني  الراديوي  بثها  يقصدون  إنهم  أو 
غي نانوية لتحقق الكفاءة مثل التصاميم الايكروية أو اللليمرتية 
اجلزيئات  من  القوي  الكيميائي  التعطيل  يواجه  سوف  أنه  كما 
واحملاليل  اجلسم  يف  الدفاعية  واجلزيئات  التفاعلية كالربوتينات 
القاسية ويواجه حتدي الطاقة اليت حيتاجها أي جهاز بث فضال عن 

كونه عرضة للكشف السهل يف الرقابة الدوائية.
2. إن لقاح الكوفيد-1٩ هو متعدد الناشئ وهذه اجلهات النتجة 
تتنافس  األحيان  من  كثي  ويف  بينها  فيما  كبي  خالف  على 
مستوى  على  لتفضحها  النافسة  اجلهات  بعيوب  الفرصة  وترتبص 
واسع كحرب باردة كما فعلت اميكا يف  اتهام الصني  بانتاج 
كوفيد1٩ ومل تتأخر حلظة, فكذلك الصني وروسيا وغيها تطرح 

لقاحها وتنافس بنفس الطريقة.
3. إن اتهام الوكاالت الدولية بالؤامرة العالية لتمرير لقاح يسيطر 
على الشعوب يكون يف هذا االتهام فجوة ال ميكن ملؤها وهي البد 
من تعميم االتهام الضمين للرقابات الدوائية يف كل بلدان العامل إذ 
البد أن تكون كل هذه الرقابات البالغ عددها باآلالف بأنها جزء 
على فضح  أو سكتت  مررت  قد  تكون  ألنها  العالية  الؤامرة  من 
هكذا لقاح ضار بشعبها ومؤسساتها دون دافع لذلك إذ ال ميكن 

أن تتواطأ كل هذه األعداد التناحرة أصال.
كله  فالعامل  منه  مفروغ  سياق  هو  العالية  اللقاحات  سياق  إن   .4
يأخذ الكثي من أنواع اللقاحات وكان اوىل بالتآمرين العاليني أن 
على  بها  مشكوك  وغي  بتعاطيها  مسلم  عينات  بهكذا  يستثمروا 

فرض تواطئ العامل كله بشركاته ومراكزه.
اللقاحات تشمل فئات عمرية أو طبقية وال تشمل  قد يقال أن تلك 
العامل كله  يشمل  أن  منه  يراد  لقاح كوفيد1٩  وان  كله  العامل 

لتحقيق السيطرة .
اجلواب:

إن لقاح كوفيد أيضا سوف لن يكون منتجا شامال من نوع واحد 
بالشكل  يأتي  وإمنا  نسمة  مليارات  لسبعة  ومتاحا  النانوي(  )مثال 
جهات  عدة  أن  حني  يف  واحدة  جهة  تتبناه  أن  فرض  على  الرحلي 
تغطية  لوحدها  واحدة  أيَّ  تستطيع  وال  البيع  سوق  حبيازة  تتنافس 
حاجة أكثر من 7 مليار جرعة وبالنتيجة أيضا سوف خترج السيطرة 
الزعومة عن إمكانية تلك الشركة الواحدة او حتى بعض االحتادات 

من شركات متعددة.
5. إن هكذا مؤامرة سواء باللقاح أو بغيه من األدوات لتحطيم أو 
النظمات  الكثي من  لدى  بالتأكيد  الشعوب هي موجودة  تركيع 
وجود  ختمني  فإن  للتنفيذ  متاحة  ليست  لكنها  العالية  اإلرهابية 
كل  على  خمططاتها  هيمنة  بالضرورة  يعين  ال  الشريرة  النظمات 
الادية  اللوازم  وحتديات  والراقبني  النافسني  عقبات  بسبب  العامل 

والسياسية.
6. إن اغلب التحدثني مبنطق الؤامرة باللقاح هم ليسوا ناطقني عن 
مؤسسات علمية رصينة فضال عن أن الكثي منهم ليس يف صلب 
االختصاص وان البعض منهم لديه موقف سليب او متضامن مع جهة 

ويتكلم من هذا األساس.
7. الوقف الصحيح هو أن اللقاح الرخص من منظمة الدواء العالية 
والقر من منظمة الصحة العالية واخلاضع للرقابة الدوائية احمللية هو 
لقاح أمني إىل احلد األقصى من األمان الذي ممكن أن توفره القدرة 
الستعملة عاليا  اللقاحات  باستعماله كغيه من  البشرية، وال بأس 
عرب عشرات السنني واليت مل يظهر منها سوى الفائدة وبعض األخطاء 
العلمية العفوية الغي تابعة للمؤامرة، وأما بغي تلك الرتاخيص فاللقاح 

شأنه شأن أّي مادة عالجية حتمل كل االحتماالت.
الصادر

worldwidesciences.org

املوقف العلمي حول 
لقاح كوفيد

ا.د.حسن عبد الكاظمJ ا.م.د.إخالì صبا}
كلية الطب - جامعة الكوفة
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مرقد السيد إبراهيم الغمر )عليه السالم(
معلمًا ومزار للموالني 

املجالس األدبية 
تراث األمس وحواضـــــر اليوم

التعليم وشخصية املعلم يف النجف األشرف 

إعداد:
أرشد رؤوف قسام



مرقد السيد إبراهيم الغمر )عليه السالم(
معلمًا ومزار للموالني 

مرقد  قاصدا  كندة  حي  وبالتحديد  الكوفة  مدينة  مركز  اىل  النجف  مدينة  مركز  من  انطلقت 
مشهود  فاصل  والنجف  الكوفة  بن  ليس   أنه  الحبة   أيها  تعلمون  وكما  الغمر،  إبراهيم  السيد 
فكلتا املدينتان متداخلتان فما أن توجهت حنو مسجد السهلة حتى دخلت حي كندة وبشوارع دائرية 
متداخلة وكأنها قسمت عشوائيا وفق نظرة غابت عنها الرؤية اهلندسية املفروضة فلم أجد طريقا 
ولو واحدا مستقيما يربط الشارع العام مبرقد السيد إبراهيم الغمر بل هناك شوارع على شكل بيضوي 
ويتفرع منها شوارع تربطها بشوارع أخرى دائرية وبالنتيجة ظننت نفسي داخل أحجية !!!! على كل 
حال كان يفرتض على بلدية الكوفة أن تسب ذلك يف التخطيط العمراني ويف التصميم الساسي 
يتوسط  مهيبا  مرقدا  حقا  وكان  الغمر  إبراهيم  اجلليل  السيد  مرقد  اىل  وصلت  املهم   .... للمدينة 
ألطاهر  أملرقد  دخلت  أن  وما   ... الكوفة  يف  ومهما  كبرا  سكنيا  حيا  مبجموعها  لتشكل  أبنية 
استشعرت خاشعا مبهابة صاحب هذا املرقد الطاهر، ويف باحة الصحن الداخلي وقبالة املرقد التقيت 
بأحد املنتسبن وهو السيد رضا الزاملي الذي أشبع فضولي مبعلومات عن املرقد الطاهر وزودني مبصدر 

املعلومات وهما كتابان من أصدار االمانة اخلاصة ملزار السيد إبراهيم الغمر .. 
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األمانة  أعمال  تستوعب  إدارية  غرف  على 
دار  وقاعة  مكتبة  قاعة  مع  بالزار  اخلاصة 
القرآن الكريم ومطبخ وقاعة طعام )مضيف( 
مع ملحقات متعددة االستخدامات .. ويف باحة 
جمموعة  هناك  الداخل  ميني  وعلى  الصحن 
الزار  خدمة  لبعض  منها  بلوحات  معلمة  قبور 
وكذلك لبعض أبناء النطقة الذين رغب ذووهم 
للسيد  الطاهر  القرب  أن تكون قبورهم جبوار 
قرب  وهناك  عليه(  اهلل  )رضوان  الغمر  إبراهيم 
داخل الضريح جياور القرب الطاهر بصورة قريبة 
جدا  وهو قرب  خادم الزار الشريف الرحوم عبد 
حسون دغيمان البازي التويف سنة 1٩77ميالدية 
.. ويعد اليوم مزار السيد إبراهيم الغمر )رضوان 
اهلل تعاىل عليه( من الزارات اليت تستقبل الزوار 
الدينية  الناسبات  يف  ولكن  السنة  مدار  على 
كبي  بشكل  الزار  على  الزوار  توافد  يزداد 
الزار  صاحب  كرامات  على  يدل  وهذا  جدا 
عديدة  نشاطات  للمزار  وأن  كما   .. القدس 
تتمثل يف إقامة الصالة مجاعة وبشكل يومي 
.. كما تقام يف أروقة الزار حلقات دروس تعليم 
حمافل  الزار  يف  تقام  وكذلك  القرآن  علوم 
رمضان  شهر  يف  وخصوصا  الكريم  القرآن 
البارك  وكذلك اجملالس اخلاصة بشهر حمرم 

وصفر وخمتلف الناسبات الدينية .

ـــ من هو السيد إبراهيم الغمر؟ 
هو السيد إبراهيم بن احلسن الثنى إبن السبط 
اإلمام احلسن اجملتبى إبن اإلمام أمي الؤمنني 
اهلل  سالم  مجيعا  )عليهم  طالب  أبي  بن  علي 
78للهجرة...  النورة سنة  الدينة  ولد يف  تعاىل( 
أبوه  النبوة حيث  بيت  أبراهيم يف  السيد  فنشأ 
احلسن الثنى أبن احلسن السبط وأمه فاطمة 
نشأته  فكانت  السالم(  احلسني)عليه  بنت 
إبراهيم  السيد  اتصف  هذا  ومن  حسينية 
منها  صفات  بعدة  عليه(  تعاىل  اهلل  )رضوان 
وزهده  وورعه  الثابتة  ومواقفه  الراسخ  إميانه 
وتقواه وكرمه ووفاؤه وإخالصه وسخاؤه وعلمه 
مكانته  وعلو  مبادئه  ومسو  وحكمته  وأدبه 
لذلك لقب بالغمر لغمره الناس باجلود والكرم 
كآباءه  الشهودة  والكرامات  والعلم  واألدب 
اإلمام  عاصر  الشريفة  حياته  ويف   ... وأجداده 
السجاد واإلمام الباقر واإلمام الصادق واإلمام 
لذلك  اهلل(  سالم  مجيعا  )عليهم  الكاظم 
خصائص  علو  ومن  علومهم  فيوضات  من  نهل 
عليه  تعاىل(  اهلل  )رضوان  استشهد   .. أخالقهم 
)سنة145 هجرية( وكان  اهلامشية   يف سجن 
الوضع  هذا  يف  ودفن  67عاما  الشريف  عمره 
لذلك  أشارت  ما  حسب  الكوفة  يف  العروف 

االدلة النقلية... 
     

ــ وصف القرب الطاهر
إن القرب الطاهر كان موجودا ومعلما منذ فرتة 
طويلة كما تشي الصادر لذلك حيث كانت 
فال سكن  بصحراء  تكون  ما  أشبه  النطقة 
القادم  بوضوح  يراه  شاخما  القرب  وكان  فيها 
غرفة  ميينه  فعلى  الكوفة  من  النجف  اىل 
تعلوها قبة بسيطة ومن وصل إىل القرب يشاهد 
هذا  وظل  الطاهر  القرب  يعلو  خشبيا  صندوقا 
الصندوق حتى القرن التاسع عشر كما يشي 
الصدر ألحد علماء القرن التاسع عشر فيقول 
)السيد إبراهيم الغمر وهو صاحب الصندوق يف 
القرب  ... قد يكون ظهور  يزار قربه(  الكوفة 
خمتلفة  بفرتات  الكوفة  لرور  وهذا  متأخرا 
منها االندثار والرتك هلا من قبل ساكنيها ...  
لكن القرب اليوم وهو حبلة جديدة وإن كانت 
نوعا  اليوم مبساحة كبية  فهو  غي مكتملة 
ما مسيجة بسياج حديث يضم يف داخله صحنا 
واسعا نوعا ما ويف وسطه حديقة عامرة وجبواره 
الرقد الطاهر الذي تعلوه القبة وملحقة به قاعة 
جمموعتني  على  الصحن  حيوي  كما  للصالة 
الصحن  حيوي  كما  خارجي  مبنفذ  صحيتني 

عاص��ر الس��يد ابراهي��م 
اإلم��ام الس��جاد واإلم��ام 
الباق��ر واإلم��ام الص��ادق 
واإلمام الكاظم )عليهم 
اهلل( س��الم  مجيع��ا 
لذل��ك نهل م��ن فيوضات 
عل��و  وم��ن  علومه��م 

خصائ��ص أخالقه��م

alwelayh.com
75



تكون  أن  واليت ممكن  األفكار  من  خمتلفة 
بعضها هدامة .

فمنظر )القهوجي(  الذي حيمل دلة القهوة بيساره 
والفناجني بيمينه ويصب القهوة للضيف أوال ثم 
صاحب اجمللس واحلاضرين يف مجيع اجللسات 
أصبح اليوم من النوادر أو قد تكون هذه الظاهرة 

اليوم حبيسة جمالس الفاحتة والعزاء فقط.
والذي  والعامة،  اخلاصة  الرباني  جلسات  أين 
كان عامرا جبالسه وهو الذي يكون منفصال 

ورغم التطور االقتصادي واجملتمعي مازال اجمللس 
النجفي بكل أشكاله  ميثل تراثا بصبغة حديثة 
كعالمة من عالمات التواصل بني أفراد اجملتمع 
وتعزيز العالقات بينهم، ومازالت األغلبية حتافظ 
عليها حتى لو تغّي شكلها القديم. فأنا وبكل 
وأدعو  النجفي  الرباني  ثقافة  إىل  منحاز  إصرار 
للحفاظ  على هذه النواة الثقافية حلماية الشباب 
من خطورة مواقع التواصل االفرتاضية اليت أدمن 
أشكال  من  حتويه  وما  اليوم  الشباب  عليها 

املجالس األدبية 
تراث األمس وحواضـــــر اليوم
العادات  إحدى  فهي  بعيد،  حلد  وحمتواه  امسه  يتجاوز  مصطلحا  اليوم  تعتب  والثقافية،  الدبية  اجملالس 
النجف  ملدينة  العريقة  الرتاثية  االجتماعية  واملمارسات   السمات  رأس  على  ترتبع  مازالت  اليت  القدمية 
الشرف تديدا، ملا متلكه اجملالس من أهمية وتاريخ، ودور يف إثراء احلياة االجتماعية، على اختالف ما 

تمله من دالالت أدبية ثقافية وتراثية متنوعة.
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يف نفوسهم، كما يشكل رمزية للتآلف والتقارب 
يف اجملتمع .

الثقافة  نشر  على  اجملالس  تلك  تعمل  كما 
والعرفة، وكانت وال تزال مبثابة صالونات ثقافية 
ويتبادلون فيها  القوم،  الثقفون وخنبة  يلتقي فيها 
أطراف احلديث، ويستعرضون ما علق يف أذهانهم 
من حكايات وقصص شعبية، ويطلعون من خالهلا 
فيها. كما كانت  يدور  وما  الدينة  أوضاع  على 
الشعر  دواوين  من  العديد  لقراءة  شعريًا  منربًا 

القدمية.. 
وبالرغم من تنوع هذه اجملالس إىل جمالس علمية 
أو دينية أو ثقافية حسب اجملال اخلاص بصاحب 
اجللسة واهتماماته إال أنها يف األصل متارس ذات 
الوطن وغيها  الرتبية واألخالق وحب  اهلدف من 
يف  الفنادق  دور  مارست  اجملالس  هذه  أن  حتى 
زمن خلت فيه الفنادق يف مدينة النجف األشرف،  
وحتى زمن قريب من كان يأتي للنجف ألغراض 
اليت  الربانيات  تلك  يقيم يف  آخر  او عمل  الزيارة 
تعود لعارفه أو أقاربه طيلة فرتة إقامته فيها وأهل 
الرباني يعتربون ذلك واجبا عليهم من باب الضيافة.
 واليوم أصبحت اجملالس غي تلك يف برانيات األيام 
الاضية فصارت اجملالس لكل منها صبغتها فرباني 
وجمالس  اخلاصة  وظائفه  على  اقتصر  العلماء 
عامة  ثقافية  وأخرى  وأخرى شعرية  أدبية  صارت 
ومنها ختصصية كبعض اجملالس اخلاصة باألدب 
احلسيين وفن الرواديد والقراء وجمالس خمصصة 
واليت  العشائرية  اجملالس  اتسعت  كما  لإلعالم 
العشائرية  النزاعات  حلل  معدة  تكون  ما  غالبا 
أصبح  كما  ونشاطها.  العشية  أبناء  ومشاكل 
اليوم األثر يف الساحة األدبيه هي اجملالس األدبية 
والثقافية واليت غالبا ما تستضيف هذه اجملالس 
العلماء والدعاة والشعراء والكّتاب والشاهي؛ فهي 
متثل صالونات ثقافية كالكتبة األدبية الختصة 
تتنوع يف عروضها  اليت  وغيها  الثال  على سبيل 
هلا  حيسب  ما  وهذا  واألخرى  الفينة  بني  حقيقة 
وبالرغم مما يقول البعض عنها أن اجملالس اليوم 
بالرغم  عليها  اإلقبال  يف  تراجعا  تشهد  أصبحت 
ذلك  يعود يف  السبب  ولعل  عطاء  من  تقدمه  مما 
اجملتمع  أفراد  على  العاصرة  احلياة  النعكاسات 
التعددة  الرتفيه  ووسائل  بالعمل  انشغلوا  الذين 
االجتماع  بدل  والفائدة  التعة  فيها  جيدون  واليت 
مثل  أخرى  أسبابا  هناك  أن  -كما  اجملالس  يف 
التباعد  البعض  ففضل  وباء  ما حصل يف ظروف 
وعدم االختالط، وهنا دعوة للحفاظ على اجملالس 

والربانيات النجفية بكل صورها.

عن النزل األصلي بالرغم من أنه جزء منه ومالصق 
له.

كان عندما حيّل الساء يتوافد األهل واألصحاب 
حيتسون  ارتيادها،  العتاد  اجملالس  أحد  على 
ويتحدثون  الشاي،  واستكانات  القهوة  فناجني 
خمتلفة؛  وثقافية  اجتماعية  ومواضيع  قضايا  يف 
القضايا  يف  اخلوض  حّد  إىل  األمر  يتجاوز  وقد 

السياسية ناهيك عن قول الشعر ومطارداته .
األشرف  النجف  مدينة  يف  اجملالس  تنوعت  وقد 
الدرجة  وكذلك  والدينية  العلمية  للمكانة  تبعا 
خمتلفة  أمساء  أوجد  مما  جلاّلسها،  االجتماعية 
وهيئات حّددت  إال صفات  األمساء  وما هذه  هلا، 
فمجالس  اجملالس،  تلك  األحاديث يف  موضوعات 
الشعراء  والعلماء ختتلف عن جمالس  العلم  رجال 
الناس  عوام  تضم  اليت  تلك  واألدباء وختتلف عن 
واليت حتلو فيها الطرفة واحلزورة و صحبة كبار 
السن الذين يرُوون أحاديث الذكريات والتغّيات 
البالد؛  تلك  عاشتها  اليت  واالجتماعية  التارخيية 
ويتعلم فيها الصغار من الكبار العادات والتقاليد 

األصيلة يف النجف.
كما أن للنساء جمالسهّن أسوة بالرجال، لكنها 
فيجتمعن   اليومية  الزيارات  يتبادلن  حيث  خمتلفة 
بعد خروج رّب البيت وقضاء شؤون النزل، فتقوم 
تلك  إعداد  بتكلف  مرة  منهن كل  واحدة  كل 
اجللسة واليت كانت تسمى )القبول( فيجلسن يف 
مسكن إحداهن يتبادلن أطراف األحاديث السلية 
وهي  واألمثال  والقصص  والنوادر  واحلكايات 
جمالس ظريفة تبعث على البهجة والسرور وتزيد 
من الودة والرتاحم وأحيانا تكون فرصة خلطبة 
القبوالت من  تلك  تتيحه  لا  للزواج  الفتيات  بعض 
تأخذ  النسائية  اجملالس  وهذه  للتعارف  فرصة 
شكال آخر يف شهر رمضان ففيه جمالس القرآن 
شهري  وكذلك  الرمضانية  واألدعية  الكريم 
عزاء  جمالس  حيث  صفر  وشهر  احلرام  حمرم 

اإلمام احلسني )عليه السالم(.
ان هذه اجملالس وبكل أشكاهلا كانت ومازالت 
النبع األصلي للثقافة والقيم والرتبية اليت تتناقلها 

األجيال، وتورثها ألبنائها. 
كما ان األعراف الرتبوية واالجتماعية اليت تسري 
يف اجملتمع اليوم، منبعها األساسي ما يتعلمه األبناء 
يف اجمللس، من احرتام الكبي، وشيم السخاء و 
الكرم، وحسن الضيافة، وأبرزها أن اجملالس ال 

تكون مكانًا للغيبة والنميمة وإفشاء األسرار.
ويف القديم كان يتجّمع أفراد العائلة أو األصدقاء 
يف جملس األكرب سنا يف حميطهم، يف ما يعرف 
بـمجلس اجلد أو جملس الوالد . فتسمى اجملالس 
نسبة لكبي العائلة أو السم العائلة فتشد انتماء 
األبناء إىل أسرهم وهذا ما ينمي أحسن األخالق 

تل��ك اجملال��س  تعم��ل 
الثقاف��ة  نش��ر  عل��ى 
واملعرف��ة، وكان��ت وال 
ت��زال مبثاب��ة صالون��ات 
فيه��ا  يلتق��ي  ثقافي��ة 
املثقف��ون وخنب��ة الق��وم

حي��ّل  عندم��ا  كان 
اله��ل  يتواف��د  املس��اء 
والصح��اب عل��ى أح��د 
اجملالس املعتاد ارتيادها، 
حيتس��ون فناجن القهوة 
الش��اي،  واس��تكانات 
قضاي��ا  يف  ويتحدث��ون 
اجتماعي��ة  ومواضي��ع 

وثقافي��ة خمتلف��ة

alwelayh.com
77



تغي التعليم منذ سنوات عن صورته السابقة، فاليوم كل شيء 
الفضائية، يف اجملالس  القنوات  االنرتنت، يف  أصبح جاهزا، يف 
يرتك  أن  الستحق  معلومات،  هو جمرد  التعليم  أن  ولو  اليومية. 
ولكن التقييم والتخصص هو الذي حيافظ على بقاءه، مل يعد 
العصر الذي نعيش فيه هو عصر الرتكيز على شيء واحد يف وقت 
واحد، ولكن هو عصر التدّفق، واالزدحام، والكثرة، والتنافس 
ومل  األنظار.  ولفت  باهتمامنا  أن حتظى  تريد  اليت  األشياء  بني 
تعد الدرسة هي مكان التعليم فقط، ألن االنرتنت والفضائيات 
التلفزيونية قد نافستها  يف ذلك ، ولكنها مكان لتطوير الهارات 
اليت متّكن الطالب من أن يعرف كيف يتعّلم، وكيف يعرف أن 

يرّكز يف عصر التدّفق والزحام و جلب االهتمام هذا.
وهنا يربز السؤال التالي : إىل أي مدى ميكن أن يكون  العّلم أو 
الدّرس مهيأ ومدّربا للتعامل مع الطالب يف هذا العصر الصعب؟ 
العنى  ان يبحث عن   ألن ببساطة عصرنا هذا هو عصر جيب 
يف  التنافس  وعصر  نفسها،  العلومة  عصر  وليس  العلومة،  من 
جلب االهتمام، وليس عصر فيه فقط اهتمام الطالب بالدرسة، 
والدّرس والعلم  هو شيء مسّلم به، كما كان يف الاضي. حيث 
كان يف الاضي عامل الطالب بسيطا. الدرسة هي بوابته الوحيدة 

للعلم والتعلم، والدرس هو سّيد البوابة ومالك مفتاح النجاح.
فاليوم أصبح دور العلم أصعب، ألن دوره اليوم أن يعّلم ويفّهم، 
من  الغزى  أو  العنى  يقول  أي  ويفّهم  العلومة،  يقول  أّي  يعّلم 
العلومة، وهذا الدور صعب جدا وقد يكون أصعب من ذي قبل 
العلومة هو  الغزى من  للجميع، لكن  متاحة  اليوم  العلومة  ألن 
الذي سيمّيز دور العّلم. وهذا الدور يف السابق كان موجودا فقط 
يف الدراسات العليا.. كما أن دور العلم والدرس اليوم يعتمد على  
بناء الهارة أكثر من إعطاء العلومة، اي كما الصياد الذي جيب 
أن يركز على السنارة وليس على السمكة، فعليه جيب أن يعلم 
الطالب  على إدراك  العلم مدى احلياة أكثر من ان يعلمه ادراك 
النجاح يف امتحان آخر السنة. وللمعلم والدرس اليوم دور يف أن 
مدارك  توسعة  على  قدرة  من  به  يتمتع  وما  بشخصيته  يتمكن 
طالبه وفهمهم للمعلومات الكثية  بطريقة ممتعة، وجذابة وغي 
مملة. وأن يكون جذابا يف أدائه، ال جذابا فقط يف ما يرتديه 
من مالبس بل عليه أن يكون جمددا يف طريقة تعليمه وتفهيمه.  
ألن يف هذا الزمن الصعب أصبح تركيز الطالب قصيًا، والعلم 
يف تنافس قوي مع عصر التدّفق يف العلومات مما خيطف اإلنتباه 

لدى الطلبة.
األسئلة،  التشويق كطرح  أدوات  يستخدم  أن  العلم  على  كما 
وضرب األمثلة، وذكر القصص. فلم يعد التعليم اليوم عبارة عن 
حماضرات من طرف لطرف،  فالطالب اليوم  يتعّلم أكثر عرب 
التفاعل. فعلى العلم والدرس شد الطالب للعلم والتعلم ألن الطالب 
اليوم ممكن أن يشغل فكره حتى وهو يف الدرسة  )الوبايل، 
وأاللعاب اإللكرتونية.. اخل(، لذلك جيب أن تكون الدرسة مبنية 
على اإلنصات ألداء العلم والدرس لدد زمنية طويلة. إن دور العلم 
اليوم أصبح شاقا لكنه مهم ورسالته سامية... فهل باإلمكان 
أن نصل إىل ذلك الستوى الذي فيه كل اخلي للمجتمع بأسره..

بدأت العملية التعليمية يف النجف األشرف منذ زمن قديم ولعل 
وقد حرصت  )باللة(،  يعرف  ما  يديرها  اليت  الكتاتيب  بدايتها 
األسر النجفية آنذاك على تعليم أبنائها بكل الصور واألساليب 
رغم صعوبة العيش يف ذلك الزمن القديم والذي كانت فيه تلك 
والتعلم ال متلك سوى قوت  العلم  النجفية احلريصة على  األسر 
يومها يف بيوت تتوفر يف أقصاها ثالثية العيش الرغيد )احلصي 
البال  براحة  أنها كانت سعيدة  إال   .. الشعي(  البي وخبز  وماء 
وجوارها لسيد األوصياء وأبي الفقراء أمي الؤمنني )عليه السالم( 
للعلم من  األثر الكبي يف تصدرها  أبناءها  لتعليم  وكان حبها 
بني أقرانها من مدن النطقة بأسرها... بدأ التعليم يف النجف يف 
الكتاتيب فيتعلم الطالب مباديء القراءة والكتابة وحفظ القرآن 
ثم ينتقل للمسجد ليتلقى دروسا يف الفقه والنطق  واللغة العربية 
ثم يتدرج يف تعليمه ليصل لراتب عالية... ويف كل مرحلة هناك 
شخصية خاصة بكل علم فيها فملة الكتاتيب دوما شيخ كبي 
السن وبالزي الديين التقليدي صعب الراس وحاد الزاج ويستعمل 
ما  غالبا  وهو  السجد  أستاذ  وبعكسة  حني..  كل  يف  العصا 
على  وحريصا  الزاج  ولطيف  الراس  مرتاحا سهل  هادئا  يكون 
بنفس  يكون  أحيانا  هنا  والعلم  وروية  بسهولة  العلومة  إيصال 
عمر الطلبة او لرمبا أصغر منهم سننا وحيرص العلم على تكامل 
لباسه احلوزوي يف كل وقت.. ثم نشأت الدارس النظامية أو ما 
التعليم  تعتمد على مناهج  اليت  تسمى األكادميية  احلكومية 
اخلاصة بكل مرحلة مع وجود أبنية خاصة وهي الدارس وهلا زي 
رمسي للمعلم والطالب وأوقاتها مرتبة بشكل رمسي... وكانت 
شخصية العلم شخصية قوية أسلوبا وأداًء وقد تركت أثرا طيبا 
تكامل  على  العلم  مهمة  وتركز  الطلبة...  من  الكثي  عند 
العملية التعليمية والرتبوية اي تربية وتعليم.. وهكذا حنن تعلمنا 
من معلمنا الرحوم عباس الربقعاوي )ابو جياد( عندما كنا طالبه 
يف األول ابتدائي يف مدرسة الثورة العربية يف حي السعد.. فكان 
رمحه اهلل شخصية تعليمية وتربوية وكان بقيافة مجيلة وراقية 

جدا كان قويا وحادا وكان حنونا عطوفا يف نفس الوقت... 
مل تعد تلك الشخصيات موجودة يف مثل هذه األيام ألن كل شيء 

قد تغي.. كما العلومات يف هذا العصر قد تغيت...

التعليم وشخصية املعلم يف النجف األشرف 
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من حكم أمري املؤمنني )عليه السالم(
1- َقاَل )عليه السالم(: ُكْن يِف اْلِفْتَنِة َكاْبِن اللَُّبوِن 

اَل َظْهٌر َفُيَْكَب َواَل َضْرٌع َفُيْحَلَب.
اْسَتْشَعَر  َمِن  ِبَنْفِسِه  َأْزَرى  السالم(:  )عليه  َوَقاَل   -2
ِه َوَهاَنْت َعَلْيِه  لِّ َمْن َكَشَف َعْن ُضرِّ َمَع َوَرِضَي ِبالذُّ الطَّ

َر َعَلْيَها ِلَساَنُه. َنْفُسُه َمْن َأمَّ
َمْنَقَصٌة   ُ�ْ َواجْلُ َعاٌر  اْلُبْخُل  َوَقاَل )عليه السالم(:   -3
ِتِه َواْلُِقلُّ َغِريٌب يِف َبْلَدِتِه. ِرُس اْلَفِطَن َعْن ُحجَّ َواْلَفْقُر خُيْ
رْبُ َشَجاَعٌة  4- َوَقاَل )عليه السالم(: اْلَعْجُز آَفٌة َوالصَّ

ْهُد َثْرَوٌة َواْلَوَرُع ُجنٌَّة َوِنْعَم اْلَقِريُن الرَِّضى. َوالزُّ
5- َوَقاَل )عليه السالم(: اْلِعْلُم ِوَراَثٌة َكِرمَيٌة َواآْلَداُب 

َدٌة َواْلِفْكُر ِمْرآٌة َصاِفَيٌة. دَّ ُحَلٌل جُمَ
ِه  ِسرِّ ُصْنُدوُق  اْلَعاِقِل  َصْدُر  السالم(:  )عليه  َوَقاَل   -6

َواْلَبَشاَشُة ِحَباَلُة اْلََودَِّة َوااِلْحِتَماُل َقرْبُ اْلُعُيوِب.
َوُرِوَي َأنَُّه َقاَل يِف اْلِعَباَرِة َعْن َهَذا اْلَْعَنى َأْيضًا اْلَْسَأَلُة 
اِخُط  السَّ َكُثَر  َنْفِسِه  َعْن  َرِضَي  َوَمْن  اْلُعُيوِب  ِخَباُء 

َعَلْيِه.
َدَقُة َدَواٌء ُمْنِجٌح َوَأْعَماُل  7- َوَقاَل )عليه السالم(: الصَّ

اْلِعَباِد يِف َعاِجِلِهْم ُنْصُب َأْعُيِنِهْم يِف آَجاهِلِْم.

قال األحنف بن قيس أتيت الدينة فبينما أنا بها 
أبو  الناس يسرعون إىل رجل معهم فإذا  إذ رأيت 
ذر الغفاري فجلست إليه فقال لي: من أنت؟ قلت: 
األحنف، قال: أحنف العراق؟ قلت نعم، قال لي: يا 
أحنف الوحدة خي من جليس السوء أليس كذلك؟ 
تسكت،  أن  من  خبي  وتكلم  قال:  نعم،  قلت: 
والسكوت على  قال:  نعم،  قلت:  اليس كذلك؟ 
قلت:  اليس كذلك؟  به،  التكلم  من  خي  الشر 
نعم، قال: خذ هذا العطاء مامل يكن مثنا لدينك 

فإذا كان مثنا لدينك فإياك وإياه..قال الشاعر:
وحدة العاقل خي   

من جليس السوء عنده     
وجليس الصدق خي  

من جليس الرء وحده    

الوحدة خري من جليس السوء
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سنمار مهندس من بالد الروم، استدعاه النعمان األول بن امرئ 
القيس ملك احلية كي يبين له قصر »اخلورنق« بظهر الكوفة، 
فحضر سنمار مع بنائيه، وبعد تفكي طويل، وجد رمًسا مجياًل 
للبناء، فبنى القصر على مرتفع قريب من احلية حيث حتيط به 
البساتني والرياض اخلضراء، وكانت الياه جتري من الناحية 
العليا من النهر على شكل دائرة حول أرض القصر وتعود إىل 

النهر من الناحية النخفضة.
وبعد أن مت البناء على أمجل ما يكون، صعد النعمان وحاشيته 
ومعهم سنمار إىل سطح القصر، فشاهد اللك الناظر اخلالبة 
فأجاب  قط«،  البناء  هذا  مثل  رأيت  »ما  فقال:  البناء  وأعجبه 
القصر  لسقط  زالت  لو  آجرة  موضع  أعلم  »لكنين  سنمار: 
كله«، فسأله اللك: »أيعرفها أحد غيك؟«، فقال سنمار: »ال، 
لو عرفت أنكم توفونين وتصنعون بي ما أنا أهله، لبنيت بناًء 
يدور مع الشمس حيثما دارت«، فاستقر يف نفس اللك أنه ال 

جيوز أن يظل حًيا من يعرف موضع هذه اآلجرة ومن يستطيع 
أن يبين أفضل من هذا القصر.

عنقه  فانكسرت  »اخلورنق«  أعلى  من  سنمار  بقذف  أمر  ثم 
بني  مثاًل  بسنمار  النعمان  صنعه  مما  العرب  فاختذت  ومات، 
الناس، يقال »جزاؤه جزاء سنمار«، لن جُيزى باإلحسان اإلساءة.

جزاؤه جزاء سنمار

 أنا وأنت عيال اهلل..!!

بناء الشخصية املؤثرة

يف كتاب الغرر قال لا دخل الرشيد الكوفة خرج الناس 
ينظرون إليه فناداه بهلول يا هارون ثالثًا فقال هارون من 
طرف  فرفع  بهلول  له  فقيل  الوضع  هذا  يف  علّي  جيري 
باالسناد  روينا  هارون  يا  فقال  مين  ادُن  له  فقال  السجف 
عن قدامة بن عبد اهلل العامري قال رأيت رسول اهلل )صلى 
اهلل عليه وآله( رمى مجرة العقبة ال ضرب وال طرد وال قيل 
خٌي  هارون  يا  شرفك  يف  وتواضعك  إليك  إليك  يديه  بني 
من جتربك وتكربك قال فبكى الرشيد حتى بدت دموعه 
وقال أحسنت يا بهلول زدنا يرمحك اهلل قال أيضًا روينا عنه 

)صلى اهلل عليه واله( أنه قال أميا رجل أتاه اهلل مااًل وسلطانًا 
ومجااًل فانفق من ماله وعّف مجاله وعدل يف سلطانه كتب 
يف ديوان اهلل من األبرار قال له أحسنت يا بهلول وأمر له 
جبائزة فقال يا بهلول إن كان عليك دين قضيته عنك قال 
يا رشيدإن هؤالء أهل الرأي بالكوفة أمجعوا على أن قضاء 
الدين بالدين ال جيوز قال فهل لك أن أجرى عليك رزقًا يقوم 
أنا  بك ويكفيك فرفع طرفه حنو السماء وقال يا هارون 

وأنت عيال اهلل ثم تركه ومضى.

الشخصية الؤثرة تتمتع بعدة صفات، من أهمها: 
والتحلي  الغضب،  جتنب  جيب  الغضب:  جتنب 

بالصرب والتحمل يف الواقف الصعبة. 
الصدق: جيب عدم الكذب أبدًا والتزام الصدق 
يف األحوال كلها، فالكذب جيعل الناس ينفرون 

من التعامل مع الفرد وتنعدم ثقتهم فيه. 
التبسم يف وجه من يتعامل معهم: فاالبتسامة أسرع 
طريق اىل القلوب، وأقرب باب اىل النفوس، وتعد 
نوعًا مهمًا من أنواع العطاء. امتالك رأي خاص: 
جيب أن يكون للفرد رأي خاص ومبادئ سليمة 

يتبعها يف حياته وتعامله مع اآلخرين.
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))وأدواته  وأفعال:  األدوات اىل حروف وأمساء  التشبيه وميكن تقسيم  العاني اخلاصة يف  إفادة  التشبيه دور يف  ألداة 
الكاف وكأن ومثل وما يف معناها، وقد يذكر فعل ينبئ عنها، كما يف علمت زيدا أسدا- ان قرب- وحسبُت- إن 
بُعد(()1(.. وكما هو معروف أن حذف أداة التشبيه أبلغ بالقول من بقائها..  يقول )سالم اهلل عليه(: ))َأاَل َوِإنَّ اخَلَطاَيا َخْيٌل 
َل َعَلْيَها َأْهُلَها َو ُأْعُطوا  َمْت ِبِهْم يف النَّاِر.  َأال وِإنَّ التَّْقَوى َمَطاَيا ُذُلٌل مُحِ ُمَها، َفَتَقحَّ َل َعَلْيَها َأْهُلها،  َوُخِلَعْت جُلُ ٌس مُحِ مُشُ
نََّة(()2(.. إذ يورد »سالم اهلل عليه« تشبيها حسيا بني اخلطايا واخليل صعبة القيادة التمّنعة، ومن جهة  َتَها َفَأْوَرَدْتُهُم اجْلَ َأِزمَّ
أخرى بني التقوى والطايا الذلول، والُذلل: مجع ذلول وهي الطايا الروضة السهلة االنقياد، وحذف »سالم اهلل عليه« األداة 
إلصابة العنى بأقصر الطرق، فيما لو قال: )اخلطايا أوالتقوى هي مثل، أو كاخليل الُشمس أو كالطايا الذلول(.. وهذه 
احملاكاة يف األمور احملسوسة والماثلة يف الدركات والشاهد لكونها تشكل انتقاال من األمور الذهنية الصرفة اىل 
مرتكز ملموس، فالتقوى حتفظ النفس من كل ما يبعدها عن صراط الشريعة وصاحبها عن اجلادة ال يزال حتى يوافق 

الغاية.
ويف كالمه هذا »سالم اهلل عليه« يقسم الناس إىل قسمني ال ثالث هلما ذاكرا مميزات كل منهما: فأهل الباطل يتميزون 
بأنهم ركبوا اخلطايا، فلم يستطيعوا السيطرة عليها ألن الشهوات هي اليت تدفع اإلنسان إىل الذنوب، فإذا سلم اإلنسان 
نفسه هلا سلبته عقله ومتلملت به وأفلت زمام نفسه وقيادها من يده فكانت كاخليل الُشمس الصعبة اليت ال يستطيع 
صاحبها التحكم بها، ومن ترك العقل كان كمن أفلت الزمام من يده فقادته نفسه إىل اهللكة، ورمته يف نار شهواته.
أما أهل التقوى فأعطوا قياد أنفسهم وجلامها للعقل، فأمسكوا بها، وذّلت هلم، فكانت كاخليل الدربة الذليلة السهلة، 

فابتعدوا بها عن الهالك واتقوا بها الشهوات فنجوا من العذاب ونالوا سعادة الدنيا واآلخرة.
، ُتْعَرِكنَي ِبالنََّواِزِل، َوُتْرَكِبنَي  يَن َمدَّ ااْلَديِم اْلُعَكاِظيِّ ويف شاهد آخر يقول )سالم اهلل عليه( : ))َكَأنَّي ِبِك َياُكوَفُة مُتَدِّ
اَلِزِل، َوِإنَّي اَلْعَلُم َأنَُّه َما َأَراَد ِبِك َجبَّاٌر ُسوًء ِإالَّ اْبَتاَلُه اهلُل ِبَشاِغل، َوَرَماُه ِبَقاِتل(()3(.. ويف هذه الكلمة يذكر »سالم  ِبالزَّ
اهلل عليه« الكوفة ويستشرف مستقبلها وما ستؤول إليه أمورها يف قادم السنني واأليام، ويتحدث »سالم اهلل عليه« بلوعة 
وأمل لا سيصيبها من نوازل وزالزل بفعل الطغاة والغاصبني، مشّبها إياها )بالد( العكاظي، والُعكاِظّي: نسبة إىل ُعكاظ 

وهي سوق كانت تقيمها العرب جيتمعون فيها ليتعاكظوا، أي يتفاخروا. 
وقد حذف اإلمام »عليه السالم« أداة التشبيه للوصول اىل العنى مباشرة دون أن يشغل ذهن السامع بشيء يقف حائال 
يَن َمدَّ األَديِم( مشبها حاهلا حبال تلك اجللود حتت يد الدباغ وما جيريه عليها لدباغتها. بني العنيني فيقول يف ذلك: )مُتَدِّ
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