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مناقب أمري املؤمنني علي بن ابي طالب )8(

)كنوز الحقائق ص83(

قال رسول اهلل ) صلى اهلل عليه وآله (: ] نزل جربائيل صبيحة يوم فرحا مستبشرا 
وقال: قرت عيين مبا أكرم اهلل أخاك ووصيك وامام أمتك علي بن أبي طالب!!, 
قلت: ومبا أكرم اهلل اخي؟ قال: باهى اهلل سبحانه بعبادته البارحة مالئكته 
ومحلة عرشه وقال: يا مالئكيت انظروا اىل حجيت يف أرضي كيف عفر خده 

يف الرتاب تواضعا لعظميت، اشهدكم أنه امام خلقي وموىل برييت[ 



يف املدينة املنورة ويف اليوم احلادي عشر من شهر ذي القعدة يزهر يف مساء 
الدنيا مسّي أمري املؤمنني علي بن  أبي طالب )عليه السالم(، النجم الثامن 
من جنوم اإلمامة بعد أن تنقل يف األصالب الشاخمة واألرحام املطهرة مثرة 

من مثرات رسول اهلل )صلى اهلل عليه واله( وبضعتُه.
َبُصرت عيناه أول صورة يف دنيا الوجود صورة أبيه احلرب اإلمام موسى بن 
اخلالدة  املتقني  أنشودة  الشريف  َقَرَع مسعه  ما  وأول  السالم(  )عليه  جعفر 
بصوت أبيه )عليه السالم(، ثم أراق والده العظيم شيئا من ماء الفرات يف فمه 
املبارك ودفعه إىل الشقراء النوبية اليت اختارها اهلل أن تكون وعاًء لإلمامة 

تكتُم الصاحلة املؤمنة.
  

إماما يؤدي حجة اهلل تكتم أتتنا به للعلم واحللم ثامنًا    
أشهر كناه أبو احلسن وألقابه الرضا ألنه كان راضيًا هلل تعاىل يف مسائه 

ورضًا لرسوله واألئمة بعده يف أرضه.
كان نقش خامته الشريف )حسيب اهلل(

حاز من الفضائل واملناقب ما زينت صحائف كتب التاريخ واألخبار، كان 
يفيت الناس يف مسجد رسول اهلل )صلى اهلل عليه واله( وهو ابن نيف وعشرين 
سنة وما ُسئل عن شيء إال علمه، وكفى يف حلمه تشفعه إىل املأمون يف 
مماليكه  أجلس  للطعام  جلس  إذا  وكان  املعروفة..  احلادثة  يف  اجللودي 

ومواليه حتى البواب والسائس صغريهم وكبريهم يأنس بهم ويؤنسهم.
سريته يف مكارم األخالق كجده رسول اهلل )صلى اهلل عليه وآله) مل جيف 
أحدًا بكالم قط وال قطع على أحد كالمه حتى يفرغ منه وال رد حاجة 
حمتاج قدر عليها، وكان ضحكه التبسم وإذا أعطى يعطي على قدر مروءة 

السائل ألنه ال يسعه )عليه السالم( أن يعطي على قدر مروئته.
وإذا جلس فعلى احلصري يف الصيف وعلى املسح يف الشتاء وكان ملبسه 

الغليظ من الثياب حتى اذا خرج للناس تزين هلم.
ورحم اهلل الشيخ الدكتور الوائلي حني أنشد:

احلرب موسى ويا مناط الرجاء سيدي يا أبا اجلواد ويا ابن    
رغـــــم أن املدى بعيد نائــــــــــي يا مقيمـــــًا بقلب كل حمب   
أن تذاد الضــــــراء بالســــــــــراء محلتين اآلمال حنـوك أرجو   

ثامن األئمة

السيد عيسى اخلرسان
األمني العام



َعاَدِة ِإْخَلُص اْلَعَمِل. - َأَماَراُت السَّ
ُموا َخْيًا َتْغَنُموا َو َأْخِلُصوا َأْعَماَلُكْم َتْسَعُدوا. - َقدِّ

-َخْيُ اْلَعَمِل َما َصِحَبُه اْلِْخَلُص.

َرِم اْلَْأُموَل. -َمْن َأْخَلَص اْلَعَمَل َلْ ُيْ

- َعَلْيَك ِباْلِْخَلِص َفِإنَُّه َسَبُب َقُبوِل اْلَْعَماِل َو 
اَعِة َأْشَرُف الطَّ

- َمْن َلْ َيْصَحِب اْلِْخَلُص َعَمَلُه َلْ ُيْقَبْل

- ُكلََّما َأْخَلْصَت َعَمًل َبَلْغَت ِمَن اْلِخَرِة 
َأَمًل

َاَزاُة - َمْن َنَصَح ِف اْلَعَمِل َنَصَحْتُه اْلُ

ِلَص اْلَعَمَل َو َتْرُجَو  نِّ َأْن ُتْ -ُحْسُن الظَّ
ِمَن اللَِّ َأْن َيْعُفَو َعِن الزََّلِل

-َأْفَضُل اْلَعَمِل َما ُأْخِلَص ِفيِه



وُز اْلَْجَر ِإلَّ َمْن َأْخَلَص َعَمَلُه - َل َيُ

ُروا  - َأْيَن الَِّذيَن َأْخَلُصوا َأْعَماَلُْم لِلَِّ َو َطهَّ
ُقُلوَبُهْم لََِواِضِع َنَظِر اللَِّ

- آَفُة اْلَعَمِل َتْرُك اْلِْخَلِص ِفيِه

- ِصَفَتاِن َل ُتْقَبُل اْلَْعَماُل ِإلَّ ِبِهَما: التَُّقى 
َواْلِْخَلُص.

- َل ُيْدِرُك َأَحٌد ِرْفَعَة اْلِخَرِة ِإلَّ ِبِإْخَلِص اْلَعَمِل 
َو َتْقِصِي اْلََمِل َو ُلُزوِم التَّْقَوى.

ُلْص َلُكُم اْلَعَمُل ُروا اْلََمَل َيْ -َقصِّ

وا ِباْلَوَرِع. - اْصُدُقوا ِف َأْقَواِلُكْم َو اْخُلُصوا ِف َأْعَماِلُكْم َو َتَزكُّ

ي َعُدوُِّكْم ُيَراِعي َبْعُضُهْم َبْعضًا، َلِكنَّ اللََّ  - اْعَلُموا َأنَّ َصاِلِ
ُقُهْم َو َل َيْقَبُل ِإلَّ َما َكاَن َخاِلصًا َتَعاَل َل ُيَوفِّ

وِد - ِإْتَباُع اْلِْحَساِن ِباْلِْحَساِن ِمْن َكَماِل اْلُ
- َأْخِلْص لِلَِّ َعَمَلَك َو ِعْلَمَك َو ُحبََّك َو ُبْغَضَك َو َأْخَذَك َو 

َتْرَكَك َو َكَلَمَك َو َصْمَتَك.
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العتبة العلوية املقدسة: مضيف الزائرين يقدم آالف الوجبات 
خالل أيام عيد الفطر املبارك

العتبة العلوية املقدسة
 تفتتح )مكتبة الروضة الحيدرية( يف مقرها الجديد

العتبة العلوية املقدسة تفتتح مشروع مراوح الرذاذ 
يف شارع الشيخ الطوسي )رض(

شعبة املتشرفني بالخدمة يف العتبة العلوية: ألفا متطوع
 لخدمة الزائرين أول أيام عيد الفطر املبارك



تزامنا مع حلول عيد الفطر املبارك افتتح األمني العام للعتبة العلوية 
املقدسة مكتبة الروضة احليدرية يف صحن السيدة فاطمة )عليها 

السالم( حبلة جديدة وإمكانات خمتلفة .
االفتتاح  حفل  خالل  اخلرسان  عيسى  السيد  العام  األمني  وقال 
أعمدة  من  وعمود  علمي  صرح  افتتاح  يتم   « اخلربي(  ،لـ)املركز 
الثقافة والعلم يف النجف االشرف وهي  مكتبة الروضة احليدرية 
مبواكبة   ، صنوفه  شتى  من  العلم  وأقسام  فنون  على   احلاوية 
خالل  ومن  املؤلفني  خالل  من  واإلصدارات  اجلديدة  املطبوعات 

املعارض اليت تقام على نطاق البلدان العربية .
وأضاف » اليوم نزف البشرى للقراء من أهل األدب والثقافة والعلم 
بافتتاح املكتبة يف مكانها اجلديد وحبلتها اجلديدة وإمكانيات 
أوسع وأكثر راحة للقراء مبا فيها املكتبة الرقمية ومجيع أقسام 

املكتبة مشرعة الستقبال القراء الكرام  ».
الدكتور حسن  املكتبة  أمني  بنّي  املكتبة وعراقتها  تاريخ   وعن 
للتأسيس  األول  الدور  ثالثة  أدوارا  الباحثون  » ذكر  قائال  الشاله 
واالنشاء يف القرن الرابع اهلجري ، والدور الثاني يف الثامن اهلجري ، 

والدور الثالث هو اخلامس عشر اهلجري ، ففي القرن الرابع كانت 
على يد عضد الدين البويهي الذي أسس املكتبة ، والدور الثاني 
كان يف القرن الثامن اهلجري على يد العامل صدر الدين اآلوي ، 
السيد  بسماحة  املتمثلة  املباركة  املرجعية  يد  على  احلالي  والدور 

السيستاني دام ظله ».
لكل  معريف  ووجودها كفضاء  املكتبة  اثر  إن   « قائال  وأكمل 
الطالب والباحثني كان واضحا ومؤثرا  وان الشيء املميز بشكل 
املفتوحة والعمل  تتعامل بنظام املكتبة  انها  خمتصر هلذه املكتبة 
يسري  بشكل  عنوان  اي  على  البحث  حيث  من  الكرتونيا  عليها 

ومبسط ».

الكريم  القرآن  من  حديثة  نسخا  املقدسة  العلوية  العتبة  أهدت 
للروابط واملؤسسات القرآنية يف عدد من احملافظات تيمنا بشهر 

القران شهر رمضان املبارك .
العتبة املقدسة حيدر  الدائم يف  وحتدث مسؤول معرض الكتاب 
املوسوي، لـ) املركز اخلربي( حول املبادرة قائال » بتوجيه من السيد 
األمني العام للعتبة العلوية املقدسة مت توزيع نسخ القران الكريم 
بغداد  القرآنية يف حمافظات  واملؤسسات  الروابط  من  عدد  على 
وكربالء وبابل والديوانية والسماوة والكوت وميسان والناصرية 
والبصرة واملوصل وكركوك وصالح الدين ودياىل من خالل جلنة 
مت تشكيلها هلذا الغرض ، وذلك تيمنا حبلول شهر رمضان املبارك 

شهر القران الكريم ودعما للمحافل واجللسات القرآنية.
وتتميز النسخ املوزعة من القران الكريم اليت مت تدقيقها يف العتبة 

العلوية املقدسة بطباعتها احلديثة امللونة.

والثقافية  الفكرية  الشؤون  بقسم  الكريم  القرآن  دار  أقامت   
بابل - قضاء  قرآنية يف حمافظة  ندوة  املقدسة  العلوية  العتبة  يف 
)دام  املوسوي  عالء  السيد  العالمة  فيها مساحة  حاضر  الكفل، 
رمضان  شهر  خالل  الدار  تقيمها  اليت  الثالثة  الندوة  وهي  عزه(، 

املبارك.
»أقيمت  التوبي،لـ)املركز اخلربي(  الشيخ جالل  الدار  وقال مدير 
ندوة علمية حتت عنوان) العناية بالقرآن الكريم بطريقة أهل البيت 
وحفظًا  قراءًة  الكريم  بالقرآن  االهتمام  تناولت  السالم(   )عليهم 
البيت )عليهم السالم(  انطالقًا من قول  ودراسة من منظور أهل 
النيب األكرم )صلى اهلل عليه وآله(: )إني تارك فيكم الثقلني ما 
إن متسكتم بهما لن تضلوا كتاب اهلل وعرتتي أهل بييت وأنهما 
لن يفرتقا حتى يردا عليَّ احلوض( فكما جيب التمسك بالقرآن 
الطاهرة فهم ترمجانه يف  بالعرتة  التمسك  الكريم كذلك جيب 

بيان حمكمه ومتشابهه وغري ذلك ».

العتبة العلوية املقدسة
 تفتتح )مكتبة الروضة الحيدرية(

يف مقرها الجديد

العتبة العلوية املقدسة تهدي نسخا 
من القرآن الكريم للمؤسسات القرآنية

العتبة العلوية املقدسة ... 
دار القرآن الكريم تقيم ندوة قرآنية يف بابل
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الرتاث  شعبة  خالل  من  والثقافية  الفكرية  الشؤون  قسم  أصدر 
)منتخب  بعنوان  جديدا  مؤلفا  املقدسة  العلوية  العتبة  يف  والنفائس 
تناول  اخلاقاني  قاسم  الشيخ  واملذاهب(ملؤلفه  الفرق  يف  املطالب 
احلقيقية  والدواعي  نشأتها  وتاريخ  اإلسالمية  واملذاهب  الفرق  فيه 

النقسامها .
وحتدث مسؤول الشعبة الشيخ مهند العقابي، لـ)املركز اخلربي( حول 
اإلصدار اجلديد قائال » يتألف الكتاب من جزأين كل جزء يقع يف 
500 صفحة ، وقد تناول املؤلف فيه ابرز الفرق واملذاهب اإلسالمية 
احلقيقية  والدواعي  نشوئها  وأسباب  تارخيها  على  الضوء  والقى 
او  عقائدية  او خالفات  سياسية  أكانت  سواء  وتفرقها  النقسامها 

وكشف  قبلية  عصبيات 
السياسية  األحداث  عن 
اليت  الفكرية  واملتغريات 
تلك  نشأة  خالل  مرت 

الفرق واملذاهب».
املباحث  وتستند  هذا 
على  املؤلف  كتبها  اليت 
املصادر املعتمدة لدى كل 

تلك  واقعيا عما يدور يف فلك  الفرق لتكون معربا  فرقة من هذه 
الفرق .

 أعلن قسم مضيف الزائرين يف العتبة العلوية املقدسة عن االستعداد 
الفطر  عيد  مراسم  إلحياء  الوافدين  الزائرين  وضيافة  الستقبال 

املبارك يف رحاب مرقد أمري املؤمنني )عليه السالم(. 
الوجبات  من  اآلالف  مئات  قدم  الزائرين  مضيف  قسم  ان  يذكر 

ومآدب اإلفطار الكربى خالل شهر رمضان املبارك .

أعلنت شعبة املتشرفني باخلدمة التابعة لقسم الشؤون اخلدمية عن 
التحاق حنو ألفي متطوع ومتطوعة تشرفوا بتقديم اخلدمات للزائرين 
أمري  مرقد  رحاب  يف  املبارك  الفطر  عيد  مناسبة  إلحياء  الوافدين 
املؤمنني)عليه السالم(توزعوا على خمتلف األقسام العاملة يف العتبة 

املقدسة.

افتتحت األمانة العامة للعتبة العلوية املقدسة مشروع مراوح الرذاذ 
على امتداد شارع الشيخ الطوسي )رضوان اهلل تعاىل عليه(، وذلك 
الشوارع  الوافدين عرب  الزائرين  امليدانية خلدمة  مشاريعها  ضمن 

الرئيسة املؤدية اىل حرم أمري املؤمنني )عليه السالم(.
املقدسة  العتبة  إدارة  جملس  عضوا  املشروع  بافتتاح  وتشرف 
من  ومجع  اجلباري  حسن  واألستاذ  اجلصاني  سليم  الدكتور 

مسؤولي ومنتسيب األقسام يف العتبة املقدسة.
،لـ)املركز  حسام  وسام  املشروع  على  املشرف  املهندس  وقال 
اخلربي( » يتكون املشروع من أكثر من مخسني مروحة، فيما 
حيتوي كل عمود مشارب للمياه النقية ومغاسل للوضوء، ومت تنفيذ 
العتبة  يف  والفنية  اهلندسية  الشؤون  قسم  قبل  من  مراحله  مجيع 

املقدسة .

العتبة العلوية املقدسة تفتتح مشروع مراوح 
الرذاذ يف شارع الشيخ الطوسي )قدس سره(

العتبة العلوية املقدسة تواصل تحقيق 
وإصدار مختلف الكتب واملوسوعات التاريخية

العتبة العلوية املقدسة:
مضيف الزائرين يقدم آالف الوجبات 

خالل أيام عيد الفطر املبارك

شعبة املتشرفني بالخدمة يف العتبة 
العلوية: ألفا متطوع لخدمة الزائرين أول 

أيام عيد الفطر املبارك

alwelayh.com
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تحقيق: سمري مرتضى الغرابي

العتبة العلوية املقدسة
تتكفل بعالج أطفال تشوهات القلب

املادية  للتكاليف  ونظرًا  البالد،  عموم  األطفال يف  لدى  القلب  األخرية حاالت تشوهات  اآلونة  ازدادت يف 
واملعنوية واللوجستية التي تحتاجها تلك الحاالت من أجل إنقاذ األطفال، بمقابل املستوى االقتصادي البسيط 
ألغلب فئات مجتمعنا الذي يحول دون مقدرة ذوي هؤالء األطفال للسفر خارج العراق من أجل العالج، فقد 
تبنت العتبة العلوية املقدسة وبالتنسيق مع مؤسسة )الحوائج الباكستانية(، ومركز القلب املفتوح والتداخل 
القسطاري يف محافظة النجف األشرف من إجراء تلك العمليات لألطفال )مجانًا( باستقطاب فريق طبي 
باكستاني متخصص من مستشفى )أغا خان( الباكستانية. وللوقوف على تفاصيل أكثر عن هذا العمل، التقت 

مجلة )الوالية( بالفريق الطبي فكانت لنا معهم هذه الحوارات:
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د. قليب عباس/ استشاري العناية املركزة يف 
الفريق الطيب الباكستاني

متت دعوتنا من قبل العتبة العلوية املقدسة كفريق 
طيب تطوعي من دولة باكستان عن طريق مؤسسة 
اجلراحية  العمليات  الباكستانية(إلجراء  )احلوائج 
يف مركز القلب املفتوح يف النجف األشرف، حقيقة 
قام  أن  سبق  وقد  باجلديد  ليس  التعاون  هذا  أن 
الفريق بإجراء مهمتني طبيتني سابقتني وهذه املهمة 
الثالثة، ومجيع هذه املهمات تكللت بالنجاح، وكل 
املؤمنني  أمري  موالنا  املكان  صاحب  بربكة  هذا 
العتبة  بذلته  الذي  الكبري  واجلهد  السالم(  )عليه 
لنا،  اللوجستية  األمور  توفري  يف  املقدسة  العلوية 
واجلدير بالذكر أيضًا أن اهلدف من هذه املهمات 
ليس فقط إجراء العمليات وإمنا تدريب املالكات 
الطبية املوجودة يف مركز القلب املفتوح والتداخل 
)مدينة  األشرف  النجف  حمافظة  يف  القسطاري 
الصدر الطبية(، وما الحظناه يف هذه املهمة الطبية 
الثالثة أن هنالك تقدمًا كبريًا يف أداء الفريق الطيب 
باإلمكان  بانه  جيدة  إشارة  يعطي  وهذا  العراقي 
يف املستقبل القريب إجراء الفريق الطيب العمليات 
الطيب  الفريق  تدخل  او  مساندة  دون  من  بنفسه 
 24 حوالي  فيها  أجرينا  املهمة  هذه  ويف  األجنيب، 
يف  عمليتني  مبعدل  أيام   10 ملدة  استمرت  عملية 
اليوم الواحد، فضاًل عن فحص األطفال ومعرفة من 
منهم مرشح إلجراء عملية يف املهمة الطبية القادمة.
د. وضاح عبد احلسني حمبوبة اختصاص جراحة 
الصدر واألوعية الدموية/ أستاذ كلية الطب 

جامعة الكوفة: 

الصعبة  القلب لألطفال من األمراض  إن تشوهات 
بطون  يف  وهم  األطفال  تصيب  اليت  واملستعصية 
فبعضهم  حياتهم  على  انعكاسات  وهلا  أمهاتهم 
بلوغ عامه األول وبعضهم يصاب بعجز  يتوفى قبل 
ونفسية  مادية  تبعات  وفيه  الشديد  املبكر  القلب 
لفلذة  رؤيتهم  خالل  من  األهل  على  واجتماعية 
بنوبات  ويصابون  األمرين  يعانون  وهم  أكبادهم 
واملراجعات  املتكررة  اإللتهاب  ونوبات  االختناق 
املستمرة لألطباء والدخول املستمر  للمستشفيات، 
إن عمليات إصالح تشوهات القلب -عمليات رباعية 
فالو Tetralogy of fallot- ليست من العمليات 
السهلة بل هي عمليات صعبة ومعقدة  حتتاج اىل 
عن  فضاًل  عالية  وامكانيات  كبري  مادي  دعم 
بدأنا  السبب  اللوجسيت هلذا  والدعم  الفنية  األمور 
مبشروع )بسمة طفل( يف مركزنا )مركز النجف 
يف  القسطاري(  والتداخل  القلب  جلراحة  األشرف 
إلجراء  آمن  مكان  إجياد  أجل  2017من  عام 
تلك  من  يعانون  الذين  لألطفال  قلب  عمليات 
للفرق  الدعوة  طريق  عن  املشروع  بدأ  التشوهات، 
األجنبية وبالتعاون مع وزارة الصحة الستقدام هذه 
الفرق إلجراء العمليات وكذلك تدريب املالكات 
الطبية العراقية العاملة مبركزنا، من عام 2017 
إىل دخولنا يف عام  2022 أي دخولنا العام اخلامس 
هلذا املشروع بفضل اهلل سبحانه وتعاىل لدينا اآلن 
وعناية  وختدير  جراحة  من  متكامل  طيب  فريق 
مركزة لديه اإلمكانية على إجراء أغلب عمليات 
القلب ومن اجل االستمرار والتطور بهذا  تشوهات 
مت  املقدسة  العلوية  العتبة  مع  وبالتعاون  املشروع 

تمكن الفريق الطبي من 
إجراء 24 عملية استمرت 

ملدة 10 أيام بمعدل 
عمليتني يف اليوم الواحد، 
فضاًل عن فحص األطفال 
ومعرفة من منهم مرشح 
إلجراء عملية يف املهمة 

الطبية القادمة



 العدد 156- لشهر ذي القعدة 1443ـه
14

استقدام فريق طيب باكستاني من 
الفريق  هذا  خان(  )أغا  مستشفى 
وطبيب  قلب  جراح  من  يتكون 
باطنية  وجراح  مركزة  عناية 
قلبية وممرض مسؤول عن الرتوية 
السابقتني  الزيارتني  يف  القلبية، 
كان الفريق الطيب أكرب من ذلك 
لكن بفضل التطور امللحوظ للفريق 
الطيب العراقي فقد انتفت احلاجة 
العدد،  ذلك  من  أكثر  جلب  اىل 
الثالثة يف مستشفانا  هذه مهمتهم 
أي  العام  ونصف  عام  مدار  على 
 – إجراء9  مت  شهور،   6 طبية كل  مهمة  مبعدل 
13 عملية صعبة ليس بالعادة اجراؤها داخل العراق 
وكانت يتم إجراءها خارج العراق، العمليات تكون 
بفريق مشرتك )عراقي – باكستاني( وبإمكانيات 
عراقية 80% و 20% باكستانية فقط، اآلن قرابة 
40 – 50 مريضًا مت إجراء عمليات هلم خالل 3 
ماعدا  بالنجاح  تكللت  هلل كلها  واحلمد  زيارات 

حالتني.
العراقية  القدرات  لكن  جدًا  صعبة  العمليات   
احمللية استطاعت اجتياز هذه الصعاب بإسناد من 
الفرق الباكستاني. اخلطة املستقبلية هلذا املشروع 
مستوى  رفع  ومع  متكررة،  مبهام  االستمرار  هي 
العمليات اآلن مستشفانا وبطاقات عراقية  صعوبة 
100% نتمكن من إجراء 80% من عمليات تشوهات 
أن  نستطيع  العامل  اليت جتري يف  لألطفال  القلب 
إجراء  يف  مستمرون  فنحن  مستشفانا  يف  جنريها 
األجنبية  الفرق  بدون  أو  مع  سواء  العمليات  هذه 
الباكستانية أو غريها، وضمن مشروع بسمة  من 
املصابني  األطفال  ذوي  أهالينا  كافة  ندعو  طفل 
أجل  من  مركزنا  مراجعة  إىل  القلب  بتشوهات 
إجناز عملياتهم مبالكات طبية عراقية ويف حال 
وجود صعوبة أو أن احلالة معقدة جدًا واليت حتتاج 

اىل وجود فرق اجنبية فبهذه احلالة سنعطي مواعيد 
اللجان  اىل  إحالته  او  األجنبية  الفرق  قدوم  حلني 
الطبية يف وزارة الصحة العراقية اليت بدورها حتوله 

إىل فرق االخالء الطيب. 
فراس األسدي/ منتسب العتبة املرافق للفريق 

الطيب الباكستاني:
مشروع  املقدسة  العلوية  العتبة  تبنت  سنتني  منذ 
تلك  بأن  يعرف  املفتوح وكما  القلب  أطفال  عالج 
كونها  العراق  داخل  إجراؤها  صعب  العمليات 
عمليات معقدة وحتتاج اىل تداخل جراحي من فرق 
العمليات تكون  أجنبية متطورة ومتمكنة، وهذه 
عادة مكلفة جدا لذلك تبنت العتبة العلوية املقدسة 
مؤسسة  مع  تفاهم  مذكرة  بتوقيع  املشروع  هذا 
العمليات،  تلك  إلجراء  الباكستانية(  )احلوائج 
العمليات  بإجراء  العلوية  العتبة  تكفلت  سابقًا 
لألطفال الذين حيتاجون اىل تداخل جراحي خارج 
العراق يف دولة باكستان يف مستشفى )أغا خان( 
ولكن بعد وباء كورونا )كوفيد 19(، وما أعقبه 
من صعوبات يف اجراءات السفر وغريها، اقرتحت 
الفريق  بتكفل  بأن  العلوية  للعتبة  العامة  األمانة 
الطيب الباكستاني املتخصص بإجراء تلك العمليات 
واهلدف من حضورهم كان أكرب  العراق،  داخل 
من اجراء العمليات فقط، بل هو تدريب املالكات 
قام  املاضية  السنة  وبالفعل خالل  العراقية  الطبية 
الفريق الطيب العراقي بإجراء ثالث عمليات مجيعها 

تكللت بالنجاح. 
لثالثة  الباكستاني  الطيب  الفريق  استضافة  مت 
مهام طبية كل مهمة اسفرت عن اجراء قرابة 20 
قياسًا  جدًا  جيد  رقمًا  هذا  ويعد  جراحية  عملية 
أيام   10 هي  واليت  الستضافتهم  احملددة  باملدة 
والنتيجة  بالنجاح،  تكللت  مجيعها  هلل  واحلمد 
كانت كبرية جدًا ، و كما هو معروف بأن العتبة 
العلوية هي مركز استقطاب روحي وهؤالء األطباء 
وجدوا ضالتهم وجنحوا يف تدريب املالكات الطبية 

قدمت العتبة العلوية 
املقدسة دعمًا لوجستيا 

وتكفلت باحتياجات 
الفريق الطبي بما يضمن 
لهم القيام بمهمتهم باكمل 

وجه..
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العراقية ونأمل إن شاء اهلل يف املستقبل القريب ان 
جتري مثل هذه العمليات بسواعد طبية عراقية من 
دون تدخل أجنيب كما ان العتبة العلوية تكفلت 
السفر  تذاكر  املتضمنة  اللوجستية  األمور  جبميع 
احلسن  اإلمام  ضيافة  جممع  يف  السكن  وتوفري 
الطيب  للفريق  الداخلي  النقل  وأيضا  للعتبة  التابع 
من وإىل مركز النجف األشرف، وتكفلت كذلك 
حمافظات  من  أغلبهم  الذين  املرضى  بسكن 
وغريها  والبصرة  املوصل  بعيدة كمحافظة  أخرى 
هلم  الطعام  وجبات  وتوفري  العراق،  من حمافظات 
القلب  مركز  يف  الطبية  واملالكات  ولذويهم، 

املفتوح.
السنة  ذات  )سارة(  الطفلة  وهو جد  فيصل  السيد 

والنصف من العمر:
كانت حفيدتي تعاني من اختناقات وهي يف عمر 
أربعة شهور ومت الكشف عليها من قبل أحد األطباء 
يف املوصل وهنا اكتشف ان الطفلة تعاني من تشوه 
دهوك  اىل حمافظة  توجيهنا  بعدها مت  القلب،  يف 
احلاالت كونها  بتلك  معنية  منظمة  توجد  وهناك 
من احلاالت الصعبة واحلرجة، يف هذه االثناء اتيت 
اىل النجف ألزور سيدي وموالي أمري املؤمنني )عليه 
السالم( وأسأله حاجيت وشفاء حفيدتي سارة وهنا 
ومستشفى  الطبية  املراكز  من  الكثري  راجعت 
السالمة  قسم  يف  املعنني  االخوة  أن  اىل  الكفيل 
املهنية يف العتبة العلوية املقدسة وجهوني إىل مركز 
والدكتور  وضاح  الدكتور  قابلت  وهناك  النجف 
حسني الذين بشروني بان من املمكن اجراء عملية 
جراحية للطفلة وهي ناجحة بأذن اهلل ومن حماسن 
الصدف وبتسهيالت اهلل عز وجل وبربكات موالنا 
الطيب  الفريق  كان  السالم(  )عليه  املؤمنني  أمري 
الباكستاني على وشك اجمليء اىل النجف األشرف 
مبهمة طبية ثانية بعد ان جاؤوا املرة األوىل قبل ستة 
شهور وهنا مت الكشف على حالة حفيدتي من قبل 
الفريق الطيب الباكستاني والعراقي ومت ترشيحها 

واليت  الثالثة  الطبية  املهمة  يف  العملية  إجراء  إىل 
هي بعد ستة شهور واحلمد هلل مت إجراء العملية هلا 
حسب املوعد، وقد استمرت عمليتها ست ساعات 
وكانت عمليتها من العمليات الصعبة اذ مت إبقاء 
صدرها مفتوحًا ملدة 24 ساعة، وبعد ذلك تكللت 
االن عمرها سنة ونصف  والطفلة  بالنجاح  العملية 

وبصحة جيدة وها هي تلعب أامامك.
إحصائية:

»أن  اإلحصائية  والبيانات  الطبية  التقارير  أثبتت 
األطفال الذين يعانون يف والدتهم من عيوب خلقية 
الوالدة،  مدة  يتوفون  منهم  نسبة  التعقيد  شديدة 
وتلعب  الزمن،  من  بسيطة  فرتة  حييون  وآخرون 
القلب  بأمراض  اإلصابة  يف  دورًا  أحيانًا  الوراثة 
العائلة،  يف  طفل  من  أكثر  يصاب  فقد  اخللقية، 
لديهم  الذين  األطفال  لدى  اإلصابة  نسبة  وتزداد 
تاريخ أسري بأمراض القلب، واملعدل العاملي إلصابة 
لكل  أطفال   8 اخللقية  القلب  بأمراض  األطفال 

ألف مولود خالل العام الواحد«.

تلعب الوراثة أحيانًا دورًا 
يف اإلصابة بأمراض القلب 

الخلقية، فقد يصاب 
أكثر من طفل يف العائلة،  

واملعدل العاملي إلصابة 
األطفال بأمراض القلب 

الخلقية 8 أطفال لكل ألف 
مولود خالل العام الواحد





علوم الفلك يف كالم اإلمام علي )عليه السالم(

اإلنســــان يف فكر اإلمام علي بن أبي طالب 
)عليه السالم(



علوم الفلك يف كالم 
اإلمام علي )عليه السالم(

رسول كاظم عبد السادة

الفلك يعني باإلغريقية )Astyowomt( أي القانون، وهذا العلم الذي يدرس األجسام السماوية والظواهر 
المرتبطة بها ،ويختص بدراسة الفضاء وما حوى من كواكب سيارة ونجوم ومنازل وشهب، وفيه يسعى 

العلماء والباحثون للكشف عن أسرار الكون والكواكب )1( .
إن أبرز ما يمكن بحثه في علم الفلك هو نشأة الكون وأصل هذه النشأة والذي عليه العلماء حتى 

هذا الزمان الذي  نحن فيه هو نظرية اإلنفجار الكبير ، والتي انتشرت بشكل واسع والزالت االنتقادات 
والمالحظات تجري عليها. 

ويمكن رصد بعض كلمات أمير المؤمنين )عليه السالم( التي ربما تشير الى جوانب من هذه النظرية، مثل 
قوله )عليه السالم( :

ْلَق ِإْنَشاًء َو اْبَتَدَأُه اْبِتَداًء ِباَل َرِويٍَّة َأَجاهَلَا َو اَل  )َأْنَشَأ اخْلَ
ِرَبٍة اْسَتَفاَدَها َو اَل َحَرَكٍة َأْحَدَثَها َو اَل َهَماَمِة َنْفٍس  جَتْ
َتِلَفاِتَها  اْضَطَرَب ِفيَها َأَحاَل اأْلَْشَياَء أِلَْوَقاِتَها َو أَلََم َبنْيَ خُمْ
َز َغَراِئَزَها َو َأْلَزَمَها َأْشَباَحَها َعامِلًا ِبَها َقْبَل اْبِتَداِئَها  َو َغرَّ
ُدوِدَها َو اْنِتَهاِئَها َعاِرفًا ِبَقَراِئِنَها َو َأْحَناِئَها ُثمَّ  يطًا حِبُ حُمِ
َسَكاِئَك  َو  اأْلَْرَجاِء  َشقَّ  َو  اأْلَْجَواِء  َفْتَق  ُسْبَحاَنُه  َأْنَشَأ 

َلُه  اُرُه مَحَ اهْلََواِء َفَأْجَرى ِفيَها َماًء ُمَتاَلِطمًا َتيَّاُرُه ُمرَتَاِكمًا َزخَّ
ْعَزِع اْلَقاِصَفِة َفَأَمَرَها ِبَردِِّه َو  يِح اْلَعاِصَفِة َو الزَّ َعَلى َمْتِ الرِّ
ِتَها َفِتيٌق َو  ِه اهْلََواُء ِمْن حَتْ ِه َو َقَرَنَها ِإىَل َحدِّ َسلََّطَها َعَلى َشدِّ
املَاُء ِمْن َفْوِقَها َدِفيٌق ُثمَّ َأْنَشَأ ُسْبَحاَنُه ِرحيًا اْعَتَقَم َمَهبََّها َو 
َراَها َو َأْبَعَد َمْنَشَأَها َفَأَمَرَها ِبَتْصِفيِق  َأَداَم ُمَربََّها َو َأْعَصَف جَمْ
َو  َقاِء  السِّ َض  َفَمَخَضْتُه خَمْ اْلِبَحاِر  َمْوِج  ِإَثاَرِة  َو  اِر  الزَّخَّ املَاِء 

 العدد 156- لشهر ذي القعدة 1443ـه
18



َعَصَفْت ِبِه َعْصَفَها ِباْلَفَضاِء َتُردُّ َأوََّلُه ِإىَل آِخِرِه َو َساِجَيُه 
َبِد ُرَكاُمُه َفَرَفَعُه  ِإىَل َماِئِرِه َحتَّى َعبَّ ُعَباُبُه َو َرَمى ِبالزَّ
َواٍت  مَسَ َسْبَع  ِمْنُه  َفَسوَّى  ُمْنَفِهٍق  َو َجوٍّ  ُمْنَفِتٍق  َهَواٍء  يِف 
ُفوظًا  َجَعَل ُسْفاَلُهنَّ َمْوجًا َمْكُفوفًا َو ُعْلَياُهنَّ َسْقفًا حَمْ
كًا َمْرُفوعًا ِبَغرْيِ َعَمٍد َيْدَعُمَها َو اَل ِدَساٍر َيْنِظُمَها  َو مَسْ
ُثمَّ َزيََّنَها ِبِزيَنِة اْلَكَواِكِب َو ِضَياِء الثََّواِقِب َو َأْجَرى ِفيَها 
َسْقٍف  َو  َداِئٍر  َفَلٍك  يِف  ُمِنريًا  َقَمرًا  َو  ُمْسَتِطريًا  ِسَراجًا 

َســــــــاِئٍر َو َرِقيٍم َماِئٍر()2( اىل آخر اخلطبة .
إن أبرز العلماء الذين تتبعوا نظرية اإلنفجار الكوني هو 
ستيفن هوكنج)3( والذي قال أن الكون يف البدء كان 
طاولة  على  موضوعة  غبار  بذرة  أشبه  كونية  بيضة 
هذه  حول  وزنه  وبكـــــــــامل  بأسره  العامل  تكثف  ثم 

اجلزئية)4(. 
لكنه عاد ليؤكد ان الكون مل يكن حمض انفجار 

بل أن هناك صانعًا له قد أوجده بهذه اهليئة، ليقول: 
)إن فكرة أن الكون قد صممت ملالئمة اجلنس البشري 

قد ظهرت يف األديان واألساطري من آالف األعوام()5(. 
وإضافة اىل بداية الكون ونشأته -كما أشار اإلمام 
علي )عليه السالم( كما مر- فإن اإلمام )عليه السالم( 
السماوات  طي  خالل  من  وذلك  الكون  نهاية  يذكر 
يقول )عليه السالم(: )فهم يصدرون سراعًا إىل مواقف 
بيمينه  مطويات  فالسماوات  سوقا،  يساقون  احلشر 

كطي السجل للكتب()6(. 
علي  اإلمام  هلا  تعرض  اليت  الفلسفية  األفكار  ومن 
)عليه السالم( هي تلك املفردات العديدة اليت ذكرها 
علماء الفلك يف عصرنا احلالي كالكواكب واجملرات 

والسماء، واالفالك
 لقد كان عصر االإمام علي )عليه السالم( خاليًا من 
التعريف بهذه املفردات إال ما كان فيها استعانة للتعرف 
على الطرق واملسالك يف الصحراء، إال أن األمام عليه 
السالم يشري اىل فائدة الكواكب وعلة وجودها يقول: 
َوِضَياِء  اْلَكَواِكِب  ِبِزيَنِة   - السماء  أي   - َزيََّنَها  )ُثمَّ 
الثََّواِقِب َو َأْجَرى ِفيَها ِسَراجًا ُمْسَتِطريًا َو َقَمرًا ُمِنريًا يِف 

َفَلٍك َداِئٍر َو َسْقٍف َساِئٍر َو َرِقيٍم َماِئٍر()7( .
والنور  السراجي  الضوء  بني  يفرق  السالم(  )عليه  فهنا 
تعلقت  مهمة  إشارات  كلماته  يف  ورد  وقد  القمري، 
)عليه  قال  الكوني  الفلك  والقمر يف  الشمس  جبريان 

السالم(: 
)وجعلها - أي الشمس والقمر - جيريان يف الفلك()8(.

وِّ املَْكُفوِف  ْقِف املَْرُفوِع َو اجْلَ  ويف دعاء له: )اللَُّهمَّ َربَّ السَّ
َو  ْمِس  ِللشَّ ًرى  جَمْ َو  النََّهاِر  َو  ِللَّْيِل  َمِغيضًا  َجَعْلَتُه  الَِّذي 

يَّاَرِة()9(.  َتَلفًا ِللنُُّجوِم السَّ اْلَقَمــــــــــــــــِر َو خُمْ
كلماته  بعض  يف  السالم(  )عليه  علي  اإلمام  وبني 
السنوية   أبراجها  يف  الشمس  وحركة  منازل  الشريفة 

يقول )عليه السالم(:
مثل  منها  برج  برجًا كل  ثلثمائة وستني  للشمس  )إن   
جزيرة من جزر العرب فينزل كل يوم على برج منها(

.)10(

أن هذا النص يكشف لنا حركة الشمس حول مدارها 
خالل السنة اهلجرية اقل من )360( يومًا. 

حبسب  السالم(  )عليه  اإلمام  فيه  يبني  آخر  نص  ويف 

مقادير ومقاييس ذلك الزمان حجم النجوم واألرض وسبق 
وجود الشمس على القمر باعتبار القمر من توابع الكواكب 

يقول )عليه السالم( :
)األرض مسرية مخسمائة عام، اخلراب منها مسرية أربعمائة 
ستون  والشمس  عام،  مائة  مسرية  منها  والعمران  عام، 
فرسخا يف ستني فرسخا، والقمر أربعون فرسخا يف أربعني 
فرسخا، بطونهما يضيئان ألهل السماء وظهورهما يضيئان 
األرض،  على  جبل  كأعظم  والكواكب  األرض،  ألهل 

وخلق الشمس قبل القمر()11(.
املؤمنني  أمري  عن  لنا  ينقل  ما  فان  للسحاب  بالنسبة  أما 
يف  الطبيعيون  العلماء  يفسره  ما  عني  فإنه  السالم(  )عليه 
هذا الزمان عن نشوءه، إال أن لغة كالم اإلمام علي )عليه 

السالم( يف مستوى أفهام أهل عصره يقول عليه السالم:
 )إن السحاب غربال املطر ولوال ذلك ال فسد كل  شيء 

يقع عليه(()12(.
وقال )عليه السالم( وقد سئل عن السحاب أين يكون؟

يأوي  البحر  على ساحل  على شجر كثيف  فقال: يكون 
إليها فإن أراد اهلل أن يرسله رياحًا فأثاره)13(. 

علم  طلب  يريد  من  على  السالم(  )عليه  اإلمام  ويشرتط 
اىل  والتنجيم  اخلرافة  تدخل  لئال  الدين  يف  الورع  النجوم 

نفسه فيهلك الناس واألرض، يقول )عليه السالم(: 
)من اقتبس علما من علم النجوم من محلة القرآن ازداد به  

إميانًا ويقينا ثم تال ]إن يف اختالف الليل والنهار[()14(. 
هذا خمتصر ملا قاله اإلمام )عليه السالم( يف هذا اجملال من 

العلم واحلمد هلل رب العاملني.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1( العبد، عدنان امحد، فيزياء الشمس والكواكب، ص 31 دار 

اجلواهري - بغداد ط1 2013.   
)2( نهج البالغة ج1 ص17.  اخلطبة رقم 1  

ملدة  جبامعة كمربدج   الرياضيات   استاذ  هوكنج:  ستيفن   )3(
التقديرية  والشهادات  اجلوائز  من  العديد  على  عامًا حصل  ثالثني 
اجنز العديد من االحباث مثل: )تاريخ موجز للزمن( )الثقوب السوداء( 

)االنفجار العظيم( اخل )ينظر: التصميم العظيم ، ص223( . 
األعظم  االنفجار  من  الزمن  تاريخ  هوكنج: خمتصر  ستيفن   )4(
اىل الثقوب السوداء ص 23، ترمجة ادهدام السمان، - دمشق ط4 

سنة 2008 . 
)5(هوكنج، التصميم العظيم ، ترمجة امين امحد - دار الكنوز 

للطباعة - لبنان ط2 2013 م .  
)6( اجمللسي، حممد باقر، ج7 ص 99.   

)7( نهج البالغة: اخلطبة ص 185.    
)8( اجمللسي، حبار األنوار ج54 ص 92. 
)9( نهج البالغة، اخلطبة 171 ص 245. 
)10( الكليين، الكايف ج8 ص 157.  

)11(القمي، علي بن إبراهيم، تفسري القمي ج 2  ص17.
)12( نفس املصدر ج 2 ص 602.   
)13( نفس املصدر ج2 ص 603 .   

)14( اجمللسي، حبار االنوار ج55 ص 254 . 
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إعداد : أ. رياض أمحد حممد تركي 

اإلنســــان يف فكر اإلمام
علي بن أبي طالب )عليه السالم(

يستشهد الكثريون بأبيات شعرية منسوبة ألمري املؤمنني علي بن أبي طالب )عليه السالم( ، ويرون 
أن معناها ؛ إنَّ االنسان وان كان صغري اجلسم والشأن بالنسبة للكون ،إال ان الكون وعظمة 

اخللق جتلت فيه. ولكن هل نظروا للجوانب االخرى للمعنى؟

                                      دواؤك فيك وما تشعـــُر      وداؤك منك ومــــا ُتبصـُر
                                     وحتسب أّنك جرٌم صغــري     وفيك انطوى العامل األكرُب
                                     وأنت الكتاب املبني الذي      بأحرفه يظهـــر امُلضَمـــُر
ــــُروا ربَّ عنك مبا  ُســطًّ                                      فال حاجًة لك يف خــارج         ُيَ
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مــن طبيعــة خلــق اإلنســان 
وجــود قوانني ثابتــة لصيانة 
جســمه من اخللــل، وتهيئة 
أســباب الراحــة؛ كالبيئــة 
احمليطــة بــه، واملالئمــة له، 
احلــواس  دور  عــن  فضــاًل 
يف حتذيــره مــن األخطــار 

ــة.. الصحّي

أيهــا االنســان إن فيــك مــن 
األســرار الكثري وأنت غافل 
ــرم  ــك ج ــب أن ــا. حتس عنه
صغــري وفيــك انطــوى العــامل 

األكــرب

فيه عظمة اخلالق املبدع العظيم، ألن العوامل 
ينطوي  الكبري  العامل  جعلت  فيه  واألسرار 
لقدرة  واحرتامًا  وإكبارًا  إجالاًل  لنقف  فيه، 
اإلنسان وإمكانياته اهلائلة وملكات خالياه 
كقوة خارقة وقادرة على التعامل مع مشاكل 
احلياة وظروفها القاسية، اليت أودعها املبدع 

العظيم. 
اجلسد  بني  اجلدلية  هو  رابع  فهم  وهنالك 
عن  للتعبري  اجلدلية  فاجلسد حمور  والروح، 
فهم  ويتم  األشياء،  ُتدرك  أيضًا  وبِه  الذات، 
اآلخر. ويتم التكامل يف اإلنسان باإلنسجام  
والباطن  باجلسد،  املتمثل  الظاهر  من خالل 
احلواس  للجسد  وكما  بالروح،  املتمثل 
كذلك  اخلارجي،  بالعامل  املتأثرة  املادية 
للروح حواسها املعنوية املؤثرة واملتأثرة بالعامل 
املعنوي للكون، واجلمع بني الظاهر والباطن 
هو سر من أسرار السعادة احلقيقية لإلنسان. 
ومعنوية،  مادية  اإلنسان  كمال  وطرق 
فإنَّ  هنا  ومن  اإلنسان،  حواهما  وكالهما 
اجلسد هو صورة مصغرة لدائرة الوجود. ألن 
احلياة تبقى يف أي عضٍو لو اقتطع من اجلسد 
وهي  األعضاء،  بعض  زراعة  عمليات  بدليل 
صفة ثبوتية أيضًا يف الكون، واجلسد مرآة 
للنفس وحمل جتليها، فمن سيطر على جسده 

سيطر على نفسه. 
وأخريًا هنالك فهم خامس بأنَّ اجلسد الذي 
هو خملوق من هذه األرض فيه أيضًا كل ما 
يف األرض من األشياء والعجائب، مثاًل يف هذه 
األرض أشجار وآجام ويف بدن اإلنسان كذلك 
عيون  األرض  ويف  رأسه،  وشعر  بدنه  شعر 
خمتلفة ويف اإلنسان أيضًا عيون خمتلفة، عني 
ماحلة وهي دمعة عينه أي بصره، وفيها عني 
متعفنة ويف اإلنسان ماء خيشومه، وعني مرة 
وهي  طعم  بال  وعني  أذنه،  ماء  اإلنسان  ويف 
يف اإلنسان ماء فمه. ويف األرض أنهار جارية 
وشطوط ويف اإلنسان دمه اجلاري يف عروقه 
الكبرية أي الضخمة والصغرية أي الدقيقة. 

الذي منَّ علينا مبا أكرمنا به،  فاحلمد هلل 
الوارثني  وجعلنا  األرض  يف  خلفاء  وجعلنا 
والسالم  والصالة  العاملني،  ربِّ  هلل  واحلمد 

على سيد املرسلني وآله الطيبني الطاهرين.

جهل  إىل  تشري  لوجدناها  النظر  دققنا  ولو 
االنسان بنفسه. وحسب الفهم االول يقول: ايها 
وأنت  الكثري  األسرار  من  فيك  ان  اإلنسان 
وفيك  صغري  جرم  أنك  حتسب  عنها.  غافل 
انطوى العامل األكرب. فتحقر من شأن نفسك 
يف حني ان اهلل وضع كل أسرار الكون فيك.

اما حسب الفهم الثاني فيشري اىل نقاط ضعف 
االنسان حتى يف قوته فداء االنسان فيه وهو 
ال يبصر اي ان اإلنسان ضعيف ودواء االنسان 
فيه فهو ال يعلم ألنه جاهل ورغم ذلك كله 
حتسب أنك جرم صغري وفيك انطوى العامل 
حجمك  صغر  رغم  انك  تعتقد  اي  األكرب 
انطوى  العامل  أن  حتسب  تكوينك  وحقارة 
فيك وانت سر وجوده يف حني ان سر الوجود 

هو مشيئة اهلل سبحانه وتعاىل.
الصحي  باجلانب  فيعنى  الثالث  الفهم  ويف 
جلسم اإلنسان، ألنَّ من طبيعة خلق اإلنسان 
وجود قوانني ثابتة لصيانة جسمه من اخللل، 
احمليطة  كالبيئة  الراحة؛  أسباب  وتهيئة 
احلواس  دور  عن  فضاًل  له،  واملالئمة  به، 
تنبهُه  اليت  الصحّية  األخطار  من  يف حتذيره 
والنوم  والطعام  والشراب  للهواء  حاجته  اىل 
وغريها، ويف حالة التقصري يف عدم اإلستجابة 
لتنبيهات تلكم احلواس أو التهاون، مما يؤدي 
اىل سوء حالته الصحّية. ومن هنا يتبني لنا أنَّ 
مع  ينبعث من تصرفه اخلاطىء  اإلنسان  داء 
حيث  من  أما  الداء،  حيث  من  هذا  جسمه. 
املكتسبة  أو  الطبيعية  املناعة  فهو  الدواء؛ 
اليت تقيه األمراض. ومن إحدى مظاهرها هي 
)احلّمى( كعالمة بارزة على احلرب الوقائية 
والفايروسات،  اجلراثيم  ضد  والدفاعية 
وتشعر اإلنسان - أيضًا - بأنَّ هنالك جراثيم 
تتم حماربتها والقضاء عليها اآلن. اذن الدواء 
مبا  مع جسده،  الصحيح  االنسان  تعامل  هو 
والشهوات  الرغبات  إشباع  يف  التوازن  حيقق 

بطرق سليمة حددها الشارع املقدس. 
العظيم  بالكون  فيتعلق  الرابع  الفهم  أما 
ومقارنتها  وأفالكه  جمراته  يف  الواسع 
تأّمل  لو  ولكن  الصغري،  اإلنسان  جبسم 
ودقق النظر يف تركيب اجلسم تشرحييًا يف 
العجب  ألخذه  صنعها  ودقة  وأجهزته  دقائقه 
صغر  فمع  التكوين،  ذلك  لعظمة  واإلنبهار 
حجمه، إاّل أن لكل عضو من أعضاءه أبوابًا 
أعظمها  ومن  والتنسيق،  والتنظيم  الدقة  من 
جتسدت  الذي  ودقته  الدماغ  تركيب  شأنًا 
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املدارس األهلية يف النجف..



مؤشرات يف إعادة التقييم
املدارس األهلية يف النجف..

حتقيق : أمري الربكاوي

التعليم اجليد هو أول خطوات النهوض بواقع البلد، ألن األجيال املتعلمة هي بذرة املستقبل اليت تنمو 
لتثمر جمتمعا حمبًا للتميز والنجاح يف العمل. 

وميثل التعليم األهلي الذي برز يف العراق جانبا من اجلوانب اليت تعرب عن اهتمام اجملتمع العراقي 
مبسألة التعليم، واحساس العوائل العراقية بضرورة متكني ابنائهم من استيعاب املواد الدراسية 
يف املناهج التعليمية الرمسية، ولكن صاحب هذه الظاهرة - أي ظاهرة املدارس االهلية- جمموعة 
من نقاط الرتاجع يف مستوى األداء، وذلك ما يستحق تسليط الضوء عليه من خالل هذا التحقيق 

الذي اجرته الوالية مع اجلهات ذات العالقة.



 
اسباب 

العام  التعليم  قسم  اىل  توجهنا  وقد  هذا 
واملالك  يف املديرية العامة للرتبية يف حمافظة 
زهري  القسم  مبدير  والتقينا  االشرف  النجف 
تراجع نسب  عدنان علوان وسألناه عن اسباب 
ان  قائاًل:  فأجاب  االهلية  املدارس  يف  النجاح 
املدارس  يف  النجاح  نسب  تراجع  اسباب  من 
االهلية واحلكومية هي قبول الطلبة وادخاهلم 
الرسوب   من  الرغم  على  الوزاري  االمتحان 
ألكثر من ثالث دروس يف الدراسة االبتدائية 
واملتوسطة واالعدادية، وتعدد االدوار االمتحانية 
من اجل جناح الطالب وصعوبة االسئلة وتشتت 
افكار الطلبة بسبب مواقع التواصل االجتماعي 
وتأجيل الطالب لالمتحان من دون سبب وحسب 
الرغبة وانتشار وسائل الغش اجلماعي مما ادى 
اىل اعتماد الطلبة على هذه الوسائل ويف النهاية 

يواجهون مصري الرسوب.
منح  ان  حسن:  ثامر  القانوني  يقول  جانبه  من 
مدارس  بتأسيس  اخلاصة  االجازات  بعض 
الضوابط  تراِع  ومل  للضوابط  خمالفة  اهلية 
واملساحة  البناء  ناحية  من  واللوجستية  العلمية 
املخصصة إذ جند مساحة تبلغ )200( مرت لبناء 
مدرسة اهلية وهذا خمالف للقانون، ومل يراعى 
وسائل الرتفيه للطلبة، كما ان بعض الكوادر 

التدريسية ليست باملستوى العلمي املناسب.

إحصاء لعدد الدارس
يف البدء التقينا مبديرة التخطيط يف املديرية 
االشرف  النجف  حمافظة  يف  للرتبية  العامة 
احصاء  عن  وسألناها  جعفر  موسى  دنيا 
املدارس االهلية يف حمافظة النجف االشرف 
االهلية  املدارس  عدد  ان  قائلة:  فأجابت 
للعام  االشرف  النجف  حمافظة  يف  الكلي 
اما  اهلية  مدرسة   )189( بلغ   2019-2018
 )1038( عددها  بلغ  احلكومية  املدارس 

مدرسة حكومية.

نسب مرتاجعة
مسؤول  فليح  ثامر حسن  القانوني  لنا  أكد 
العليا  املفوضية  يف  والتعليم  الرتبية  ملف 
االشرف  النجف  مكتب  االنسان  حلقوق 
املتوسطة  للمرحلة  الناجحني  عدد  ان  قائاًل: 
 )12508( بلغ   2019-2018 الدراسي  للعام 
طالب فيما بلغ عدد الطلبة الراسبني )3610( 
طالب للمرحلة املتوسطة يف املدارس االهلية 
يف حمافظة النجف االشرف ويسرتسل ثامر 
الناجحني  الطلبة  عدد  لنا  ذاكرًا  حسن 
للمرحلة االبتدائية يف املدارس االهلية يف عموم 
حمافظة النجف االشرف ويبلغ )23739( فيما 
يبلغ عدد الطلبة الراسبني للعام )571( للعام 
2017- 2018 للمرحلة االبتدائية يف املدارس 

االهلية يف احملافظة.

ــة  ــدارس االهلي ــدد امل إن ع
الكلي يف حمافظة النجف 
ــام 2019-2018  ــرف للع االش

بلــغ )189( مدرســة اهلية

تراجــع  أســباب  مــن  إن 
ــدارس  ــاح يف امل ــب النج نس
األهلية واحلكومية: قبول 
االمتحان  وادخاهلم  الطلبة 
ــى الرغــم مــن  ــوزاري  عل ال
الرســوب  أكثــر مــن ثالث 
مواد يف الدراســة االبتدائية 

ــة ــطة واالعدادي واملتوس
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يتناسب مع عدد التالميذ والطالب.
- متابعة العمل االشرايف واعادة النظر بآلية 
اختيار املشرف وفق االلية املعمول بها سابقًا 
وفق الدراجات اخلاصة مبا يف ذلك الرتشيح.

قانون  وتفعيل  الــــــــمدارس  مدراء  اختيار   -
انضباط املوظفني حبق  املخالفني.

التواصل  مواقع  استخدام  من  احلد   -
االجتماعي للطالب وجيب وضع رقابة عليها 

وتكون حتت السيطرة.
- تفعيل قانون محاية املعلم واملدرس وقانون 
انضباط الطالب وان ما معمول به اآلن نقل 
الطالب فقط بل تضمني اقسى العقوبات مبا 
الكوادر  االعتداءات على  يتناسب مع حجم 

التدريسية.
- اعادة النظر باملناهج الدراسية مبا يتالئم 
مع املستوى العام الذهين للتلميذ او الطالب.

- الظرف االقتصادي الذي ادى اىل حصول 
انعكس  مما  االجتماعي  اجلانب  يف  تردي 
اعداد  وتسرب  واالسرة  البيت  على  سلبًا 

كبرية من الطالب من الدراسة.

وطالب ثامر وزارة الرتبية بالعمل لسحب اجازة 
تأسيس بعض املدارس االهلية اليت فشلت يف 
اليت  االسباب  دراسة  مع  حتقيق نسب جناح 
التعليم االهلي واحلكومي،  ادت اىل تراجع 
أي  ألن  والعاجلة،  اآلنية  احللول  ووضع 
خطر يهدد التعليم فأنه سيهدد مستقبل بلد 
بأكمله ألن طلبة العلم هم من يرسم مالمح 
على  والعمل  والنجاح  باإلبداع  البلد  مستقبل 
حتمل مسؤولية قيادة البلد مبختلف مؤسسات 

الدولة.
حلول مقرتحة

يؤكد زهري عدنان علوان مدير قسم التعليم 
العام واملالك انه جيب على وزارة الرتبية ان 
التعليم  للحد من تراجع  تتخذ عدة اجراءات 

احلكومي واالهلي منها: 
والذي  االمتحانات  بنظام  جاء  مبا  العمل   -
حدد دروس الرسوب واالكمال واالدوار اليت 
فقط  بدورين  ذلك  وحتديد  الطالب  يأتيها 

االول والثاني.
الرتبوية  الكوادر  او  املالكات  توفري   -

والتدريسية.
- زيادة عدد االبنية املدرسية احلكومية مبا 

إن عدد الناجحني للمرحلة 
املتوسطة للعــــام الدراسي 
2018-2019 بلــــغ )12508( 
طالب فيما بلغ عدد الطلبة 
الراسبني )3610( طــــــالب 
املتوسطة  للمرحلة  راسبًا 
يف  االهليـــــة  املدارس  يف 

النجف االشرف
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الشاعر الحسيني السيد وليد الذبحاوي للوالية: 
املعاني السامية يف القران الكريم تجعل من 

الشاعر املتتبع مقتدرًا..

من خطباء الوالية وأدباء الغري 
السيد عبد املطلب أبوالريحــة

من شهداء املنرب الحسيني
الشيخ حسن الشيخ فالح 

الربيعي1962م

إعداد
أمحد الكعيب
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الشاعر الحسيني السيد وليد الذبحاوي للوالية: 
املعاني السامية يف القرآن الكريم تجعل من 

الشاعر املتتبع مقتدرًا...

رددت احملافل األدبية موشحاته، واجملالس احلسينية قصائده، واأللسن صدحت مبفرداته.. فكان لُه القدح 
املعلى يف نزال الشعراء واالدباء حتى صار مميزًا باملعاني السامية، واملفردات الوطنية أمام اجلماهري احلاشدة يف 

األمسيات اليت تعقد على حب  النيب واله عليهم الصالة السالم.

*البطاقة الشخصية..
السيد وليد بن طالب بن صاحل آل زوين الذحباوي 
احلسيين ، ولدت يف مدينة الكوفة املشرفة عام 

1975م.
على  حاصال  فيها  الرمسية  دراسيت  أكملت 

كان جمللة الوالية الغراء هذا اللقاء للوقوف على 
طرحه ، وشاعريته، وتارخيه الشعري احلسيين..

الذحباوي  وليد  السيد  األستاذ  بالشاعر  نرحب 
جَل  )الوالية(  جملتنا  صفحات  يف  الكويف 

الرتحيب مع القراء االعزاء 

حوار : أمحد الكعيب
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القــرآن الكريــم كمــا عرب 
عنــه أهــل العلم انه دســتور 
لــكل جنبات احليــاة ومنها 
الشــعر الــذي هــو حديــث 
املغرمني يف النيب واله عليهم 
ــك  ــالم وكذل ــالة والس الص

حــب الوطــن واحلياة.

تعاملــت مع جمموعــة من خدام 
ــتوى  ــى مس ــيين عل ــرب احلس املن
العــراق والعــامل، فقــد قــرأ لــي 
 ، الكربالئــي  باســم  احلــاج 
وقحطــان البديري، واملــال عمار 

ــي.. الكنان

وعدم  الشعرية  باألوزان  اإلمجالية  املعرفة   .4
الزحاف من وزن آلخر.

*كيف السبيل ملعرفة خيال الشاعر ؟
يعرف من خالل متيز الشاعر بالقصيدة ، وبالصور 
 ، باالخرى  واحدة  املرتبطة  الشعرية  والضربات 
حبيث تكون األبيات الشعرية بعيدة عن الركة 
والكالم البديهي ألن الشعر عبارة عن مفردات 
متطايرة جيمعها الشاعر حسب ثقافته وممارسته 

اخلاصة .

*قصيدة متنيت أنك ناظم أبياتها؟
قصيدة السيد سعيد الصايف الرميثي: )هذا الغريب 

منني( اليت أنشدها احلاج باسم الكربالئي 
يف حق اإلمام موسى بن جعفر عليه السالم.

 
هل   ، الشعراء  بساتني  بأنها  الدواوين  *تعرف 

لكم من تلك البساتني؟
صدر لي ديوانان )ديوان الذحباوي للشعر الشعيب( 
واالخر )الشعر امللمع( وهو يف ذكر أهل البيت 

عليهم السالم.

*هل تعاملتم مع منشدي املنرب احلسيين؟
املنرب  خدام  من  جمموعة  مع  تعاملت  فقد  نعم 
احلسيين على مستوى العراق والعامل ، فقد قرأ 
لي احلاج باسم الكربالئي ، وقحطان البديري، 
، حيدر  التميمي  ، محيد  الكناني  واملال عمار 
السعد البصري، جناح الكعيب ، قاسم الطريف ، 
ليث النجفي ، أمحد الفاطمي ، حيدر احلدراوي 

وغريهم الكثري .

البكالوريوس يف الشريعة، متزوج ولي من األبناء 
)علي ، زينب(.

احلسيين  الشعر  موهبة  لديكم  ظهرت  متى   *
ومبن تأثرت من املدارس الشعرية ؟

الباري  من  نعمة  احلسيين  الشعر  موهبة  اعترب 
للشاعر حتى يكون على مقربة من ساداته أهل 

بيت الرمحة )عليهم السالم(
النعمة  هذه  على  احملافظة  الشاعر  على  وجيب 
األفراد  من  غريه  دون  بها  تعاىل  اهلل  حباه  اليت 
الذين يعيش معهم ، وأما بداييت يف كتابة ونظم 
الشعر فكانت منذ عام 1999م ، يف شهر حمرم 
الذي  الرادود  املذكور وكان  العام  من  احلرام 
احلسني  عبد  هادي  املال  هو  قصائدي  ينشد 

زجنيل الكرعاوي دام توفيقه .
الكاظمي  احلاج جابر  الكبري  بالشاعر  تأثرت 
لطالب  ومنار  احلسينية  اخلدمة  رموز  من  وهو 
الشعر الشعيب املعاصر بدون أدنى شك ، وحفظ 

اهلل شعراء العرتة الباقني .

يف  تأثري  املباركة  القرآنية  لدراستكم  *هل 
اجملال الشعري ؟

أنه  العلم  أهل  عنه  عرب  كما  الكريم  القرآن 
الذي  الشعر  ومنها  احلياة  جنبات  لكل  دستور 
هو حديث املغرمني يف النيب واله عليهم السالم 
وكذلك حب الوطن واحلياة ، وال ننسى أن اهلل 
الكريم وفصل  القرآن  الشعراء يف  تعاىل ذكر 
أصنافهم ومميزاتهم الصاحلة والطاحلة .. إذن إن 
الشاعر متسلحًا مقتدرًا  القرآنية جتعل  الدراسة 
يستمع  الذي  اجلمهور  امام  الشعري  أسلوبه  يف 
إىل طرحه الشعري وهو صاحب القرار بأن هذا 

الشاعر ذو مقدرة أم ال .

*هل معرفة األوزان ختلق شاعرًا؟
معرفة  هلم  الفضالء  األساتذة  من  العديد  هناك 
ليس  اذ  شعراء،  ليسوا  ولكن  الشعري  بالوزن 
وإمنا  شاعرًا  بالوزن ختلق  املعرفة  أن  بالضرورة 
الشعر كما اسلفنا يف بداية اللقاء هي هبة من 
اهلل تعاىل وإذا سخرها الشاعر خلدمة النيب واله 

عليهم الصالة والسالم صارت نعمة.

لكتابة  احلسيين  الشاعر  مرتكزات  *أهم 
القصيدة احلسينية ؟

1.الفكرة و وحدة املوضوع .
املصحوبة  الشعرية  الصورة  عن  2.البحث 

باالخالص .
والشخصية  للحدث  التارخيية  احلقيقة   .3

واملناسبة اليت يطلب منه الكتابة عنها .
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ــة  ــه إىل اخلطابـ إجتــــــــــ
موفقــا  فــكان  احلســينية 
فيهــا ، والزم اخلطيب الشــهري 
السيد أمحد املؤمن ثم استقل 

. بنفسه

علــى  دراســته  يف  رّكــز 
املنطــق والعربيــة، وأســهب يف 
ــت  ــالمي وأنيط ــخ اإلس التاري
بــه مســؤولية تدريــس اللغــة 
ــف  ــة النج ــة يف جامع العربي
الدينيــة واملدرســة الشبـــرية

املسجد منطلقًا ألكرب املواكب احلسينية يف 
منطقة العمارة يف النجف األشرف. 

دراسته:
أفاضل،  أساتذة  على  األولية  املقدمات  قرأ 
فحضر  الدين،  أعالم  أحباث  أخذ حيضر  ثم 
األحباث العالية على يد السيد حمسن احلكيم 
)قدس(، والسيد أبي القاسم اخلوئي )قدس(، 

والشيخ هادي زين العابدين وغريهم.
رّكز يف دراسته على املنطق والعربية، وأسهب 
مسؤولية  به  وأنيطت  اإلسالمي  التاريخ  يف 
تدريس اللغة العربية يف جامعة النجف الدينية 
واملدرسة الشبـرية، دخل الدورة الرتبـويـة لرجال 
على  معلما  فيها  وخترج  1959م  سنة  الدين 

املالك اإلبتـدائي.

سريته األدبيــة ونشاطـه:
- إجته إىل اخلطابـة احلسينية فكان موفقا 
أمحد  السيد  الشهري  اخلطيب  والزم   ، فيها 

املؤمن ثم استقل بنفسه. 
- أديب، شاعر، ينظم باللغـة الفصحى والدارجة 

نسبه:
عبد املطلب بن هادي بن حبيب بن موسى بن 
املوسوي  الزاملي  أبوالرحية  جواد  بن  عمران 
ابن  اجملاب  إبراهيم  السيد  إىل  نسبه  يعود 
ولقب  السالم(،  )عليه  بن جعفر  اإلمام موسى 
)أبو الرحية( جاء من خالل عمل جده األكرب 

املرحوم سيد عمران ببيع العطور. 

نشأته: 
ولد املرتجم له يف النجف األشرف، عام 1917م 
عائلة  العمارة وسط  املوافق 1336هـ يف حملة 
البيت  ألهل  بوالئها  ومعروفة  متدّينة  حسينية 
)عليه السالم(، إخوته اخلطيب الشهيد السيد 
جابر أبوالرحية والرادود احلسيين القدير السيد 
أبو  هادي  السيد  والده  أما  الرحية،  أبو  نزار 
الرحية فقد كان من علماء الدين اجملاهدين 
االستعمار  قارع  والذي  األشرف  النجف  يف 
الربيطاني مبشاركته يف ثورة العشرين وكانت 
له منزلة كبرية ووجاهة بني العشائر النجفية، 
أسس مسجد )السادة ألبو الرحية( وكان هذا 

السيد عبد املطلب أبوالريحــة
من خطباء الوالية وأدباء الغري 
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أســس جملســًا ألهــل البيــت 
)عليهم الســالم( يف مســجد 
ــاء  ــي األربع ــهلة يف ليال الس

ألكثــر مــن أربعني ســنة.

البــارز  الــدور  للشــهيد 
تصعيــد  يف  الســتينات  يف 
حركة الوعي اإلســالمي يف 
اإلعداد لإلضرابات الكبرية 
لتحريض العشــائر احتجاجًا 
النظــام  ممارســات  علــى 

الطائفيــة..

ــون  يف  ــه البعثيـــــــــ اعتقل
الثمانينــات وقــد اقتيد أكثر 
مــن مــرة إىل مديريــة األمــن 
العامــة يف بغداد وقد خرج يف 
املــرة األوىل يعانــي مــن مرض 

القلــب نتيجــة للتعذيب.

وأجاد فيهما وشارك يف األندية واجملالس األدبية والدينية، ونشر من شعره يف بعض الدوريات 
والصحف، كمجلة )) الذكرى(( النجفية، حتت توقيع ))أبوعمـّار(( ، ومع شديد االسف  مل يوفق 

أوالده لطباعة دواوينه املخطوطـة. 
- أسس جملسًا ألهل البيت )عليه السالم( يف مسجد السهلة يف ليالي األربعاء الكثر من أربعني 

سنة .
- جاهد يف سبيل عقيدته ودينه أيام املد األمحـر يف العراق حيث قام بتحريض من كان يف السوق 
الكبري وسوق العمارة بغلق حمالتهم احتجاجًا على األعمال التعسفية ، وقد تعرض إىل املضايقات 

واإلهانات وقد هموا جبره يف السوق لوال ثلة من الشرفاء أنقذوه. 
- للشهيد املرتجم له الدور البارز يف الستينات يف تصعيد حركة الوعي اإلسالمي يف العراق يف 
اإلعداد لإلضرابات الكبرية لتحريض العشائر يف النجف األشرف واملدن األخرى احتجاجًا على 
ممارسات النظام الطائفية يف فرتة حكم عبد السالم عارف وأخيه عبد الرمحن عارف 1963-

1968 ، ونتيجة لذلك نفي اىل منطقة دربندخان يف مشال العراق. 
- اعتقله البعثيون  يف الثمانينات وقد اقتيد أكثر من مرة إىل مديرية األمن العامة يف بغداد وقد 
خرج يف املرة األوىل يعاني من مرض القلب نتيجة للتعذيب، أما آخر مرة اليت أودت حبياته وحسب 
نقل الرواية قد زرق بإبــرة بقي على أثرها ثالث سنوات من األرق والقلق ونقص  يف النوم حتى 
انتقل اىل جوار ربه عام 1984م يف مستشفى احلي يف النجف األشرف وقد شوهدت آثار الكي 

والتعذيب على جسده عند تغسيله.
- أب لتسعة أوالد، وقد حذا ولده السيد زهري، السيد أسعد والسيد رعد حذو والدهم يف اخلطابة 

املنبـرية.

نـماذج من شعره الفصيح
نعرض ماتوفر لدينا من مناذج لشعره الفصيح  وهذه قصيدة يف مدح اإلمام املنتظر )عج(:  
من الصعب أن يدنو لساحتك الفــــــكـر               فكـــيف يؤدي مدحك النظم والنــــثُر
وما أنت اال رمحــــــــــــــــــة اهلل يف الـــــورى               بها تـــكشف البلوى ويستدفع الضــُر
وأنت أمــــــــــــــــــان اهلل فــي االرض كلهــا              تنعـــــــــــم فيــه فاجر اخللــق والــــــــــبــُر
ولوال أمــان فاض خـــريًا ومنـــــــــــــــــــــــــــــًة               على الــخلق طـرًا أنت منبعـــــه الثـــــــُر
لعم البالء واألرض ساخت بأهلــــــهــــــــــــا               فأنــــت قــوام االرض موالي والســـــــــُر
فذا أنت لطف اهلل والســــــــرت دونــــــــــــــــه               فكيف بهذا اللطف لوكشف السرُت
بقيـــة رب العاملــني فلـــم يـــــكـــــــــــــــــــــن               لعلياه يدنـــو الشـــعر فليـــخسأ الشعــُر
أيا شهــر شعبانٍ  ُحبيــَت بـــــــسيـــــــــــــــــٍد               حمال تسامى ما حوى مــثله شهــــــــــــُر
ويا ليــلة النصف البهــــــية نلـــــــــــــــــت يف               مام الورى فخرا فما بعـــــده فخــــــــــــُر
ففيك بدا نور اإلمامـــة مــشرقـــــــــــــــــــــــًا               فأكرم به من نوره اقتبس البــــــــــــدُر
متى يا امام العصر تنـشر رايـــــــــــــــــــــــــة               تقدمها رعب وحالفهـــــا النصـــــــــــــــــــُر
فتأخذ ثارات احلـسني فــــقــــد أتـــــــــــــى               على دمه املسفوك يا ســـــيــــدي دهــــُر

وله يف يوم الغدير
ياأمـــــري الــبــيــان زدني بــيــــــــــــانـــــــــــــــــا            ألصـــــوغ القــــريض فيك مجانـــــــــا
وأحــلــي جــــــــــــيـــد الــزمـــان بـــنــظــــــــم            خالد يف عالك حيكي الزمانــــــــــا
وأبـــاهـــــي بــــــك الــــربــيـــع مـــديــــحـــــــًا            فيك يامن فـــضـــلـــــت إنـسا وجانـــا
وأبـــــــــث صـــــفــــــــــاتــك الــــــشــــوق إني            مل أبث شـــوقي الغـواني الـحسانــــــا
وأنـــــــقـــــي مــــن الـــــكــــالم بـــــريقـــــــًا            كان يف مــــدح حيدر قرآنــــــــــــــــــــا
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هو الشهيد الشيخ حسن جنل الشهيد اخلطيب الشيخ فاحل بن عبد 
اإلمام بن فرحان الربيعي. 

ولد يف مدينة النجف األشرف عام 1962م وفيها درس يف املدارس 
الفقه  دخل كلية  ثم  اخلورنق،  إعدادية  من  وخترج  احلكومية 

للمرحلة االوىل.
 

خطابته:
)عليهم  البيت  موالية ألهل  وأدبية  علمية  أسرة خطابية  أحضان  نشأوتربى يف 
السالم( ، تأثر بوالده اخلطيب الشهيد الشيخ فاحل الربيعي ، الذي عين به وبرتبيته 

وتنشأته يف هذا السبيل املبارك.
احلسينية  اجملالس  إىل  معه  يصطحبه  حيث كان  احلسيين،  املنرب  خدمة  من  وهو 
اآليات  وحفظ  والفكرية،  واألدبية  العلمية  الكتب  مطالعة  على  وحيثه  الشريفة، 
القرآنية واألحاديث الشريفة وحفظ القصائد املؤثرة يف املستمعني. وقد استمع مرتمجنا 
بصوته  وتأثر  اهلل  رمحه  الكعيب  الزهراء  عبد  الشيخ  العالمة  املرحوم  خطب  اىل 
الشجي، وعرباته احلزينة.. ويذكر أن شهيدنا الربيعي قرأ املقتل احلسيين يف حسينية النجف 

األشرف ملدة أربع سنوات متتالية، كما وقرأ بعض السنني يف منطقة السيبة يف البصرة.
بعد ذلك اضطر الشيخ الربيعي أن يقتصر يف جمالسه على البيوت واألصدقاء واألقارب غري 

متجاهر باخلطابة، أثناء الظروف اليت مر بها العراق اجلريح من حكومة البعث اجملرم.
تعرض اىل املضايقات واملالحقات من قبل حزب البعث الصدامي، وأزالم األمن يف حله وترحاله وخصوصا 

أيام شهري حمرم وصفر.
ذاع صيته بني صفوف الشباب احلسيين الواعي، والتفوا حوله لالستماع إىل مواعظه وإرشاداته اليت كان 
ينقلها عن املراجع العظام والعلماء األعالم يف النجف األشرف، ومن خالل الكتابة والتبليغ الذي عرف به 

كانت له سلسلة كتيبات بعنوان )أيها الشاب ثقف نفسك(.
وكان له نشاط أدبي، السيما يف حب أهل البيت )عليهم السالم( يف الفصيح والشعر الشعيب، ولألسف 

أشعاره مل حتفظ بعد اعتقاله األخري.
بسبب وعيه ونشاطه لوحق من قبل أزالم النظام اجلائر، وراقبوه أشد مراقبة، حتى مت اعتقاله بعد رجوعه 

من الكلية إىل منزله وذلك يوم 1986/1/12م.
وأودع املعتقل يف مديرية أمن النجف حيث بقي فيها مايقارب عامًا كاماًل تعرض خالله ألنواع التعذيب 

اجلسدي والنفسي.
بعدها نقل إىل سجن مديرية األمن العامة يف بغداد فمكث يف زنزاناته عدة أشهر حتى صار موعد االلتحاق 

باألبرار يوم 1987/6/21م عرض على حمكمة الثورة ونفذ فيه حكم اإلعدام.
وأرسلوا والده فسلموه جثمانه الطاهر. وهددوه بأن اليقيم جملس عزاء عليه وال يستقبل معزيًا لفقد ولده.
غسلوه وكفنوه وأنزل إىل قربه ووضع والده خده على خد ولده قائال: )إشفع ألبيك أيها الشهيد املظلوم(.

ومن اجلدير بالذكر أن والده قد اعتقل بعده واستشهد حتت التعذيب يف السجن وذلك يوم 7/ 12/ 1987م. 

من شهداء املنرب الحسيني

الشيخ حسن الشيخ فاحل الربيعي1962م
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اجلمهورية االسالمية يف ايران ) االهواز( ملدة 9 اعوام والتزم 
يف خدمة املنرب احلسيين ملوكب النجف االشرف املقيمني 

يف االهواز.
ثم انتقل اىل مشهد الرضا عليه السالم عام 1979م رغبًة 
عليه،  اهلل  صلوات  الرضا  االمام  زوار  خدمة  وشوقًا  منه، 

واشتغل يف حمٍل متواضع )بزاز(.
اصبح رادود منرب احلسينية النجفية يف مشهد املقدسة واحد 
رموزها وخدام زوارها، ُدعي اىل مدينة شرياز، واصفهان، 
واالهواز، وقم املقدسة ،وطهران يف احياء املناسبات الدينية.
ذكره الباحث الدكتور عباس الرتمجان يف كتابه املوسوم 
املواكب العزائية يف النجف االشرف قائال: مؤمن، متدين، 
ملتزم باالحكام االسالمية، اليناوئ احدًا، ومل أمسع منه 

كلمًة بذيئة.
الداء  تهيأ  الظهر  وقت صالة  موعٍد  على  اهلل  كان رمحه 
اخلالق  نداء  لبى  الصالة،  كرسي  على  جالسًا  الفريضة 

بهدوء وأطمئنان.
دفن يف صحن االمام الرضا عليه السالم حبضور شخصيات 

علمية ورمسية وعوام الناس )صحن مجهوري(.
ترك ذكريات طيبة مع معارفه واصدقائه عنوانها التعاون 
والطيب ومجع الشمل واالبتعاد عن الغيبة والبهتان والتناحر 

والتباغض..
رحم اهلل الشيخ علي طاهر جتويدي وحشره مع الصاحلني .

علي طاهر جتويدي شخصية منربية جنفية، هلا قدر كبري 
يف قلوب اجلماهري من االخالق النبيلة والتعامل السليم الذي 

عرف به يف اجملالس احلسينية املباركة انذاك 
على  ونشأ  االشرف،  النجف  مدينة  1941م يف  عام  ولد يف 
رموزها  احد  ليكون  واحلسيين  والعلمي  االدبي  تراثها 

واعالمها.
رقى املنرب احلسيين وله من العمر سبعة اعوام، متأثرا باملرحوم 
املال عبد احملمد النجفي رمحه اهلل فضال عن قراءات عبد 
احملمد اليت كانت تعقد يف احلسينية الشوشرتلية اليت اصبح 
رادودها يف ما بعد جتويدي ملدة3 سنوات، بعد مشاركاته 
طرف  اخلبازين  ملوكب  وصفر  حمرم  شهري  يف  السنوية 
احلويش )14( عام، رقى املنرب يف موكب زرباطية املقيمني 

يف العاصمة بغداد)3(عام.
كان حيضر االمسيات االدبية والشعرية يف جملس الشاعر 
الشيخ هادي القصاب النجفي رمحه اهلل صاحب ديوان اهلداية 

احلسينية املطبوع، ويشارك يف تلك االماسي الرمضانية.
تعامل مع كبار الشعر احلسيين يف النجف االشرف منهم: 
السيد عبد احلسني الشرع، ناجي اجلبان النجفي، امساعيل 
النداف، هادي القصاب، عبد احلسني ابو شبع، جبار هادي 
شكر، الدكتور عباس الرتمجان، الدكتور حسني جوبني، 
السيد حياوي احلسيين، السيد حييى السعربي، السيد سعيد 

الصايف واخريا الشاعر سيد سعد الذحباوي.
جنوب  يف  واستقر  1970م  عام  البعثية  السلطات  هجرته 

علي طاهر تجويدي النجفي 
1941-2006م





أسلوب االستفهام يف القرآن الكريم..
املجازي أنموذجًا

الداللة الصوتية يف سورة املسد

أجوبة املسائل الشرعية



احلمــد هلل رب العاملــني والصــاة والســام علــى أشــرف األنبيــاء واملرســلني حممــد وعلــى 
آلــه الطيبــني الطاهريــن يف هــذا العــدد نتنــاول بعــض األســئلة مــع اجوبتهــا اخلاصــة 
ــي  ــيد عل ــى الس ــع األعل ــة املرج ــب مساح ــن مكت ــدرت م ــي ص ــة وال ــكام األضحي بأح

ــه الــوارف(. السيســتاني )دام ظل

مسائل شرعية تخص أحكام األضحية

  شعبة التبليغ

السؤال: ما هي أحكام األضحية؟
اجلواب: 

ملن  مؤكدًا  استحبابًا  األضحية  تستحب   )1(
متكن منها، ويستحب ملن متكن من مثنها ومل 

جيدها أن يتصّدق بقيمتها، ومع اختالف القَيم 
يكفي التصّدق بقيمة األدنى.

)2( جيوز أن يضّحي الشخص عن نفسه وأهل 
يف  االشرتاك  جيوز  كما  واحد،  حبيوان  بيته 
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مسائل شرعية تخص أحكام األضحية

األضحية وال سّيما إذا عّزت األضاحي وارتفع 
مثنها.

)3( أفضل أوقات األضحية بعد طلوع الشمس 
من يوم النحر ومضّي قدر صالة العيد، وميتّد 
وقتها يف منى أربعة أّيام ويف غريها ثالثة أّيام 
وإن كان األحوط األفضل اإلتيان بها يف منى 
يوم  البلدان  األوىل ويف سائر  الثالثة  األّيام  يف 

النحر.
األنعام  من  تكون  أن  األضحية  يف  يعترب   )4(
على  جيزي  وال  والغنم،  والبقر  اإلبل  الثالثة 
األحوط من اإلبل إاّل ما أكمل السنة اخلامسة 
ومن  الثانية  أكمل  ما  إاّل  واملعز  البقر  ومن 

الضأن إاّل ما أكمل الشهر السابع.
ما  األوصاف  من  األضحية  يف  يشرتط  ال   )5(
يضّحي  أن  فيجوز  الواجب،  اهلدي  يف  يشرتط 
باألعور واألعرج واملقطوع أذنه واملكسور قرنه 
واخلصي واملهزول، وإن كان األحوط األفضل 
أن  ويكره  ومسينًا،  األعضاء  تاّم  يكون  أن 

يكون مّما رّباه.
لنفسه  ثلثه  )6( جيوز ملن يضّحي أن خيّصص 
أو إطعام أهله به، كما جيوز له أن ُيهدي ثلثًا 
واألحوط األفضل  املسلمني،  منه ملن حيّب من 

أن يتصّدق بالثلث اآلخر على فقراء املسلمني.
ويكره  األضحية  جبلد  التصّدق  يستحب   )7(
إعطاؤه أجرًة للجّزار، وجيوز جعلها مصّلى وأن 

يشرتى به متاع البيت.
)8( جتزئ األضحية عن العقيقة، فمن ُضّحي 

عنه أجزأته عن العقيقة.

السؤال: هل جيوز لعدٍد من احلجاج االشرتاك 
جيوز  وهل  الصرورة؟  حلج  واحدة  أضحية  يف 

ذلك للحاج حجًا مستحبًا؟

باستقالله  اهلدي  يتمكن من  إذا مل  اجلواب: 
فاألحوط  غريه  مع  فيه  الشركة  من  ومتكن 
على  والصوم  اهلدي  يف  الشركة  بني  اجلمع 
الرتتيب املذكور، وجيوز االشرتاك يف األضحية 

املستحبة.

السؤال: هل جيوز األضحية عن الرجل املتوفى 
حبيوان أنثى؟

اجلواب: ال مانع منه.

السؤال: هل جيوز ذبح األضحية يف كافة أّيام 
عيد األضحى املبارك لغري احلجاج؟

اجلواب: جيوز.

األضحية  قيمة  دفع  جيزئ  هل  السؤال: 
ملستحقيها عوضًا عن األضحية؟
اجلواب: ال جيزئ دفع القيمة.

عيد  يوم  األضحية  إهداء  جيوز  هل  السؤال: 
األضحى للوالدين املتوفني؟

اجلواب: ميكن إهداء الثواب إليهما.

يقّص  ال  أن  املضّحي  على  جيب  هل  السؤال: 
الشعر واألظافر؟

اجلواب: ال جيب ذلك.
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     االستفهام بصورة عامة هو من علم املعاني من األسلوب 
اإلنشائي أي أنه طلب الفهم عن جمهول وقد خيرج عن معناه 
والتحذير  والتوبيخ  اإلنكار  اجملاز حنو  إىل  احلقيقي  األصلي 

والذم وغريها أكثر من )150( غرضًا بالغيًا ومنها:  
استفهام التعليم واإلرشاد: يدل هذا الغرض البالغي لالستفهام 
الصواب،  جادة  إىل  وإرشاده  األمور  بعض  اإلنسان  تعليم  على 
ومّثل لُه الدكتور السامرائي يف )معاني النحو( حنو قوله تعاىل: 
َياِة  )ُقْل َهْل ُنَنبُِّئُكْم ِباأْلَْخَسِريَن َأْعَمااًل الَِّذيَن َضلَّ َسْعُيُهْم يِف احْلَ
ِسُنوَن ُصْنعًا()الكهف/ 104-103(. َسُبوَن َأنَُّهْم حُيْ ْنَيا َوُهْم حَيْ الدُّ
استفهام الّتفجع: وُيشري ابن فارس )ت395هـ( يف )الصاحيب( إىل 
غرض التفجع بقوله: ويكون للفظ استخبارًا واملعنى )تفجع(، 
ُمْشِفِقنَي  ِْرِمنَي  اجمْلُ َفرَتَى  اْلِكَتاُب  )َوُوِضَع  تعاىل:  قوله  حنو 
َصِغرَيًة  ُيَغاِدُر  اَل  اْلِكَتاِب  َهَذا  َماِل  َوْيَلَتَنا  َيا  َوَيُقوُلوَن  ِفيِه  ا  مِمَّ
َيْظِلُم  َواَل  َحاِضًرا  َعِمُلوا  َما  َوَوَجُدوا  َأْحَصاَها  ِإالَّ  َكِبرَيًة  َواَل 
منظور  ابن  يقول  كما  والّتفجع   ،)49 َأَحدًا()الكهف/  َربَُّك 
)ت711هـ( يف )لسان العرب(، يف فجع. والفجيعة: الّرزية املوجهة 
)التفجع(  وغرض  أوجعته،  أي:  املصيبة:  وفجعته  يكرم،  مبا 
حال  إىل  بالنظر  ال  الكافرين،  حال  إىل  بالنظر  يفهم  كما 
املؤمنني؛ ألن مثة بونًا شاسعًا بني احلالتني، فالفئة األوىل ترى 
فيه نوعًا من الفاجعة أو الكارثة يف كونه قادرًا على إحصاء 
من  عند  االستفهام  غرض  وهلذا كان  وكبرية،  كل صغرية 
اعتنق هذا الرأي كابن فارس والزركشي هو التفجع، ولكن 
الفئة الثانية نظرت إىل الكتاب من جهة أخرى، وجهة تتعلق 

حبال الكتاب وعظمته وإعجازه يف أن لُه تلك القدرة اخلارقة 
على إحصاء كل كبرية وصغرية، فكان استفهامهم عنه يتجاوز 

تلك النظرة السطحية ملعنى االستفهام ليفيد معاني أخرى.
استفهام التشويق: ويكون يف مقام يقصد فيه املتكلم ترغيب 
فيه  قواًل  أتسمع  ختاطبه:  ملن  كقولك  واستعماله  املخاطب 
القبيل حنو  الفوز؟ ومن هذا  أدلك على سبيل  صالحك؟ وهل 
اَرٍة ُتْنِجيُكْم  قوله تعاىل: )َيا َأيَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا َهْل َأُدلُُّكْم َعَلى جِتَ
ِمْن َعَذاٍب َأِليٍم()الصف/ 10(، يريد أن يشوقهم إىل جتارٍة راحبٍة، 

هي العمل بكتاب اهلل وسنة نبيه)صلى اهلل عليه وآله(.
الفعل  )املطول( وهو طلب  التفتازاني يف  األمر: ذكر  استفهام 
على جهة االستعالء، وقد خيرج االستفهام عن معناه احلقيقي 
للداللة على األمر واحلث على الفعل، ومثل لُه طه عبد الرؤوف 
ْيَطاُن َأْن ُيوِقَع  َا ُيِريُد الشَّ يف )علم البالغة( حنو قوله تعاىل: )ِإمنَّ
ُكْم َعْن ِذْكِر  ْمِر َواملَْيِسِر َوَيُصدَّ َبْيَنُكُم اْلَعَداَوَة َواْلَبْغَضاَء يِف اخْلَ
انتهوا,  أي:   ،)91 ُمْنَتُهوَن()املائدة/  َأْنُتْم  َفَهْل  اَلِة  الصَّ َوَعِن  اهللَِّ 
قال الزخمشري )ت538هـ( يف )الكشاف(، كأنه قيل قد تلي 
عليكم ما فيها أي )اخلمر( من الصوارف واملوانع، فهل أنتم مع 
هذه منتهون أم أنتم على ما كنتم عليه؟ توعظون ومل تزجروا, 
ِكر( ْكِر َفَهْل ِمْن ُمدَّ ْرَنا اْلُقْرَآَن ِللذِّ وحنو قوله تعاىل: )َوَلَقْد َيسَّ
)القمر/ 22(، أي: تذكر واتعظ، وهذا كقولك ملن خلصت له 
املسألة، ومل تبق من طرق البيان والكشف طريقًا إال سلكته، 
أفهمتها أم ال؟ ومن ذلك )أرأيت( فإن االستفهام خرج إىل األمر 
أن  امتنع  )رأيت(  على  دخلت  إذا  اهلمزة  ألن  )أخربني(؛  مبعنى 

أسلوب االستفهام يف القرآن الكريم
املجازي أنموذجًا

 علي محمد عبد الحسني أبو شبع

 قبل التطرق ألسلوب االستفهام يف القرآن الكريم البد لنا من التعرض ملعنى األسلوب، يطلق األسلوب يف اللغة 
على الطريق املمتد، ويقال للسطر من النخيل أسلوب، واألسلوب هو الطريق والوجه واملذهب، وكذلك هو الفن، 
يقال: أخد فالن يف أساليب من القول، أي أفانني منه. وأما يف اصطالح البالغيني كما ذكر ابن منظور يف )لسان 
العرب( هو طريقة اختيار األلفاظ وتأليفها للتعبري بها عن املعاني قاصدًا اإليضاح والتأثري، فاألسلوب القرآني: هو 

طريقته التي انفرد بها يف تأليف كالمه واختيار ألفاظه.
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اخربني:  مبعنى:  وصارت  القلب،  أو  البصر،  رؤية  من  تكون 
قوله  و)أرأيتم( وحنو  )أرأيت(  ما صنع؟(  زيدًا  )أرأيت  كقولك 

تعاىل: )َأَرَأْيَت الَِّذي َيْنَهى()العلق/9(.
الداخلي  املتلقي  إىل  يعود  اخلارجي  وسياقه  الّتعجيز:  استفهام 
الذي يّدعي أن يف وسعه وطاقته أن يفعل شيئًا وهو حمال حنو 
قوله تعاىل: )َأْم َيُقوُلوَن اْفرَتَاُه ُقْل َفْأُتوا ِبَعْشِر ُسَوٍر ِمْثِلِه ُمْفرَتََياٍت 
َواْدُعوا َمِن اْسَتَطْعُتْم ِمْن ُدوِن اهللَِّ ِإْن ُكْنُتْم َصاِدِقنَي()هود/ 13(، 
وهو حمال، أي: أن قول الرسول)صلى اهلل عليه وآله( للكفار: 
إذ اعتقدمت أني صاحب هذا القرآن فأتوا بكالم مثله يف حسن 
النظم والفصاحة واالفرتاء وما مينعكم من هذا، وأنتم مثلي 
بشر فصحاء بلغاء. هيا افعلوا واستعينوا مبن شئتم من دون اهلل 

سبحانه وتعاىل.
حمدد،  بأمر  املخاطب  إلزام  على  يدل  فهو  اإللزام:  استفهام 
السامرائي يف  الدكتور  له  ومّثل  الوجوب،  اإللزام هو  فكأن 
َأْنَزَل  مِبَا  َآِمُنوا  هَلُْم  ِقيَل  )َوِإَذا  تعاىل:  قوله  النحو( حنو  )معاني 
قُّ  اهللَُّ َقاُلوا ُنْؤِمُن مِبَا ُأْنِزَل َعَلْيَنا َوَيْكُفُروَن مِبَا َوَراَءُه َوُهَو احْلَ
ُكْنُتْم  ِإْن  َقْبُل  ِمْن  اهللَِّ  َأْنِبَياَء  َتْقُتُلوَن  َفِلَم  ُقْل  َمَعُهْم  مِلَا  ًقا  ُمَصدِّ

ُمْؤِمِننَي()البقرة/91(.
أمحد  الدكتور  من  كل  نقل  والتخويف:  التسهيل  استفهام 
مطلوب يف )معجم املصطلحات البالغة(، والدكتورة إنعام يف 
و)شرح  )اإلتقان(  يف  )ت911هـ(  السيوطي  عن  البالغة(  )علوم 
عقود اجلمان(: استفهام التسهيل بأنه يفيد التخفيف يف املسائل 
تعاىل:  قوله  لُه حنو  الكبرية، ومتثل  قبل  الصغرية  التكليفية 
ا َرَزَقُهُم اهللَُّ  )َوَماَذا َعَلْيِهْم َلْو َآَمُنوا ِباهللَِّ َواْلَيْوِم اآْلَِخِر َوَأْنَفُقوا مِمَّ
َوَكاَن اهللَُّ ِبِهْم َعِليًما()النساء/ 39(، مبعنى أي: ضرر عليهم يف 
ذلك؟ بل الضرر يف ما هم عليه من الكفر. ويف هذا االستفهام 
للتسهيل ممزوج باإلنكار من عدم إميانهم باهلل واليوم اآلخر، 

مع ظهور املعجزات على أيدي رسله املخلصني.
أفتح لك كثريًا  الّتحقيق: ومنه قولك لصاحبك: أمل  استفهام 
من أبواب اخلري؟ أي: قد فعلت ذلك. ومنه قولك ألبنك، وقد 
تستفهم  أنت ال  أفعلت هذا؟  فعله:  ما، ولكنه  فعل  تنهاه عن 
أفعل أم مل يفعل؟ لذلك أنت ال تريد جوابًا، بل تريد أن ختربه 
بأنه فعل، وأن تنتزع اعرتافه بذلك وذكر فضل حسني عباس 
يقول  التنزيل،  يف  أكثر  وهذا  وأفنانها(,  فنونها  )البالغة  يف 
اخلضر)ع(, ملوسى)ع( حنو قوله تعاىل: )َقاَل َأمَلْ َأُقْل َلَك ِإنََّك َلْن 
َتْسَتِطيَع َمِعَي َصرْبًا()الكهف/ 75(، فهو حتقيق وتثبيت ملا قاله 
اخلضر)ع( من قبل، وقد حدثنا القرآن الكريم أن موسى)ع( ملا 
طلب من اخلضر)ع(, أن يتبعه، بني لُه أنه ال يستطيع، حنو قوله 
ًة ِمْن ِعْنِدَنا َوَعلَّْمَناُه  تعاىل: )َفَوَجَدا َعْبدًا ِمْن ِعَباِدَنا َآَتْيَناُه َرمْحَ
ا ُعلِّْمَت  ِمْن َلُدنَّا ِعْلمًا َقاَل َلُه ُموَسى َهْل َأتَِّبُعَك َعَلى َأْن ُتَعلَِّمِن مِمَّ
ُرْشدًا َقاَل ِإنََّك َلْن َتْسَتِطيَع َمِعَي َصرْبًا َوَكْيَف َتْصرِبُ َعَلى َما مَلْ 
ْط ِبِه ُخرْبًا()الكهف/ 65- 68(، اخلضر)ع( إذن: )َقاَل َأمَلْ  حُتِ
َأُقْل ِإنََّك َلْن َتْسَتِطيَع َمِعَي َصرْبًا(، معناه: إنين قد قلت ذلك، فهو 

تثبيت للقول، وحتقيق لُه. 
استفهام احلث: يدل هذا الغرض البالغي لالستفهام على حث 
الدكتور  من  كل  له  ومّثل  معني.  شٍيء  عمل  على  اإلنسان 
حنو  )التبيان(  يف  نديم  وعمر  النحو(،  )معاني  يف  السامرائي 
َواملُْسَتْضَعِفنَي  اهللَِّ  َسِبيِل  يِف  ُتَقاِتُلوَن  اَل  َلُكْم  )َوَما  تعاىل:  قوله 
ِمْن  َأْخِرْجَنا  َربََّنا  َيُقوُلوَن  الَِّذيَن  َواْلِوْلَداِن  َوالنَِّساِء  َجاِل  الرِّ ِمَن 
َلَنا  َواْجَعل  َوِليًّا  َلُدْنَك  ِمْن  َلَنا  َواْجَعل  َأْهُلَها  امِلِ  اْلَقْرَيِة الظَّ َهِذِه 
ِمْن َلُدْنَك َنِصريًا()النساء/75(، االستفهام للحث والتحريض على 

اجلهاد. املعنى: أي مالكم أيها املؤمنون ال تقاتلون يف سبيل اهلل، 
ويف سبيل خالص املستضعفني من إخوانكم.

استفهام التبكيت: ومثل له منري فاعور يف )الرتاث العربي( ويدل 
)التبكيت(،  على خروج االستفهام عن أصل وضعه إىل معنى 
ويكون استخبارًا واملعنى تبكيتًا، ومّثل له أبن فارس)ت395هـ( 
اْبَن  ِعيَسى  َيا  اهلل  َقاَل  )َوِإْذ  تعاىل:  قوله  حنو  )الصاحيب(  يف 
َقاَل  اهللَِّ  ُدوِن  ِمْن  ِإهَلَنْيِ  َي  َوُأمِّ ُذوِني  ِ اختَّ ِللنَّاِس  ُقْلَت  َأَأْنَت  َمْرَيَم 
ُكْنُت  ِإْن  ِلي حِبَقٍّ  َلْيَس  َما  َأُقوَل  َأْن  ِلي  َيُكوُن  َما  ُسْبَحاَنَك 
َتْعَلُم َما يِف َنْفِسي َواَل َأْعَلُم َما يِف َنْفِسَك ِإنََّك  ُقْلُتُه َفَقْد َعِلْمَتُه 
ُم اْلُغُيوِب()املائدة/ 116(. تبكيت للنصارى فيما أدعيه،  َأْنَت َعالَّ
تعاىل:  قوله  حنو  قيل(  ما  )أوىل  يف  اخلطيب  رشيد  لُه  ومّثل 
ُكْنُتْم  الَِّذيَن  ُشَرَكاِئَي  َأْيَن  َوَيُقوُل  ِزيِهْم  خُيْ اْلِقَياَمِة  َيْوَم  )ُثمَّ 
وَء  َوالسُّ اْلَيْوَم  ْزَي  اخْلِ ِإنَّ  اْلِعْلَم  ُأوُتوا  الَِّذيَن  َقاَل  ِفيِهْم  ُتَشاقُّوَن 
اْلَكاِفِريَن()النحل/27(، وذكر رشيد اخلطيب يف )أوىل  َعَلى 
ما قيل( أي: ختاصمون األنبياء واملؤمنني يف شأنهم. واملراد من 
أنها  من  يعتقدونه  كانوا  ما  على  التبكيت،  االستفهام  هذا 

تشفع هلم عند اهلل سبحانه وتعاىل.
استفهام اإليناس: نقل كل من الدكتور أمحد مطلوب يف )معجم 
مصطلحات البالغة(، والدكتورة إنعام يف )علوم البالغة( عن 
)اإلتقان( عن استفهام اإليناس ممثاًل  السيوطي )ت911هـ( يف 
إياه حنو قوله تعاىل: )َوَما ِتْلَك ِبَيِميِنَك َيا ُموَسى()طه/ 17(، على 
معنى التقرير احلقيقي يف حال تغريها عن حقيقتها، فيصرف ما 
يف يده حتى ال ينفر إذا انقلبت حية، ليرتتب عليه املعجزة فيها، 

كما ورد يف استفهام اإلفهام.
استفهام االستخفاف: نقل البلخي يف )أساليب االستفهام( عن 
قوله  لُه حنو  العقل( ممثاًل  )إرشاد  )ت982هـ( يف  السعود  أبي 
تعاىل: )َواْتُل َعَلْيِهْم َنَبَأ ِإْبَراِهيَم ِإْذ َقاَل أِلَِبيِه َوَقْوِمِه َما َتْعُبُدوَن(
)الشعراء/ 69-70(، أي: ما هذه األصنام املهانة اليت تعبدونها؟ 
عن  مبعزل  معبودهم  أن  جوابهم  على  ليبين  ذلك  عن  سأهلم 

إستحقاق العبادة بالكلية(، وقول الشاعر النعمان: 
َأَيـْشـُتـُمـنـا َعــْبــُد اأَلراِقــِم َضــلَّــًة 

ومــا الـذي تـْجـِدي عـلـيـَك اأَلراِقــُم
ينكر النعمان بن بشري األنصاري على عبد األراقم )األخطل( 
هجاءه األنصار على غري رشد، وأنه ليس أهال هلجاء غريه، فإنه 

من حي مهان ال خري فيه.
     وأخريًا من خالل وفرة الدراسات السابقة لالستفهام اجملازي، 
أهمية املوضوع ومدى اهتمام الباحثني به. يف جماالت وميادين 
وتنشئتها،  األجيال  وتربية  تعاىل  اهلل  إىل  كالدعوى  خمتلفة، 
احلق  تبليغ  وسائل  من  مهمة  وسيلة  وهو  اآلخر.  مع  واحلوار 
ونصرته، ودفع الباطل، واهلدف منه الوصول إىل احلقيقة، وهو 
وأساليبه،  ووضحوا طرائقه  العلماء،  به  اعتنى  أسلوب مستقل 
للقلوب،  مفتاحًا  يكون  أن  مُيكن  امللتزم  اهلادئ  واحلوار 
وطريقًا إىل األفئدة، وحمققًا لنتائج إجيابية كثرية. ومن خالل 
ذلك وجود إسرتاتيجية حوارية تتخذ تعبريها عن طريق السؤال 
يسمى  ما  وهو  إىل الحق،  السابق  السؤال  يفضي  إذ  واجلواب 
باألسئلة القمعية إذ يوجه املتكلم سؤااًل مفتوحًا ملخاطبه يعقبه 
بأسئلة تأخذ باالنغالق املتدرج للوصول إىل أسئلة مغلقة متامًا، 
جتر اخلصم إىل االعرتاف مبا يريده املتكلم مسبًقا، ومن دون 
هذه اإلسرتاتيجية ُيستعصى على املتكلم جر املخاطب ملثل هذه 

اإلجابة اليت يريدها.
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األحســن،  وتأنيــث  الســوأى،  خــالف  وهــي   : احلســنى   -3
يف  والثــواب  العاجــل  يف  املــدح  متعلــق  يكــون  مــا  وهــي 
مــرة  عشــر  مثانــي  القرآنــي  التعبــري  يف  وردت  وقــد  اآلجــل، 
)ُقــْل  تعــاىل  قولــه  يف  املثنــى  بصيغــة  واحــدة  مــرة  منهــا 
َنرَتَبَّــُص  ــُن  َوحَنْ ْســَنَينْيِ  احْلُ ِإْحــَدى  ِإالَّ  ِبَنــا  َتَربَُّصــوَن  َهــْل 
ِبَأْيِديَنــا  َأْو  ِعْنــِدِه  ِمــْن  ِبَعــَذاٍب  اهللَُّ  ُيِصيَبُكــُم  َأْن  ِبُكــْم 
وردت  وقــد  التوبــة/52(،   – ُمرَتَبُِّصــوَن  َمَعُكــْم  ِإنَّــا  َفرَتَبَُّصــوا 

هــي:  مــرات  أربــع  تعــاىل  اهلل  ألمســاء  وصفــًا  احلســنى 
َوَذُروا  ِبَهــا  َفاْدُعــوُه  ْســَنى  احْلُ ــاُء  اأْلَمْسَ َوهلِلَِّ   ( تعــاىل  قولــه   
َيْعَمُلــوَن  َكاُنــوا  َمــا  َســُيْجَزْوَن  اِئــِه  َأمْسَ يِف  ُيْلِحــُدوَن  الَِّذيــَن 

األعــراف/180(.  –
َتْدُعــوا  َمــا  َأيًّــا  ــَن  الرَّمْحَ اْدُعــوا  َأِو  اهللََّ  اْدُعــوا  ُقــِل  وقولــه   
اِفــْت  خُتَ َواَل  ِبَصاَلِتــَك  َهــْر  جَتْ َواَل  ْســَنى  احْلُ ــاُء  اأْلَمْسَ َفَلــُه 

اإلســراء/110(.  – َســِبياًل  َذِلــَك  َبــنْيَ  َواْبَتــِغ  ِبَهــا 
  - ْســَنى  احْلُ ــاُء  اأْلَمْسَ َلــُه  ُهــوَ  ِإالَّ  ِإَلــهَ  اَل  اهللَُّ   ( وقولــه 

. )8 / طــه
ــاُء  اأْلَمْسَ َلــُه  املَُصــوُِّر  اْلَبــاِرُئ  اِلــُق  اخْلَ اهللَُّ  )ُهــَو  وقولــه   
َوُهــَو  َواأْلَْرِض  ــَماَواِت  السَّ يِف  َمــا  َلــُه  ُيَســبُِّح  ْســَنى  احْلُ

احلشــر/24(.  – ِكيــُم  احْلَ اْلَعِزيــُز 
يف  وردت  فقــد  اإلحســان  لفظــة  باحلســنى  يتصــل  وممــا 
َجــَزاُء  َهــْل   ( تعــاىل  قولــه  يف  كمــا  اجلنــة  مبعنــى  القــرآن 
بــن  أنــس  عــن   ،)60/ الرمحــن   – اإْلِْحَســاُن  ِإالَّ  اإْلِْحَســاِن 
 ) وآلــه  عليــه  اهلل  صلــى   ( اهلل  رســول  قــرأ  قــال  مالــك 
تــدرون  هــل  قــال  ثــم  اإلحســان(  إال  اإلحســان  جــزاء  )هــل 
يقــول  قــال  أعلــم  ورســوله  اهلل  قالــوا:  ربكــم؟  قــال  مــا 

منهــا  خنــرت  للجنــة،  كثــرية  صفــات  القرآنــي  التعبــري  يف 
اآلتي :

وجــوه  هلــا  القرآنــي  التعبــري  الرمحــة يف  وردت   : الرمحــة   -1
والنبــوة،  واملطــر،  واجلنــة،  اإلســالم،   : منهــا  عديــدة 
واملــودة،  والعافيــة،  والنصــر،  والــرزق،  والقــرآن،  والنعمــة، 
علــى  دالــة  وردت  الــيت  الرمحــة  ذلــك  ومــن  واإلميــان، 
الَِّذيــَن  ــا  )َوَأمَّ تعــاىل  قولــه  منهــا  مواضــع  مخســة  يف  اجلنــة 
 - َخاِلــُدوَن  ِفيَهــا  ُهــْم  اهللَِّ  ــِة  َرمْحَ َفِفــي  ُوُجوُهُهــْم  ــْت  اْبَيضَّ
َآَمُنــوا  الَِّذيــَن  ــا  َفَأمَّ  ( قولــه  يف  وكــذا   ،)  107/ عمــران  آل 
َوَفْضــٍل  ِمْنــُه  ــٍة  َرمْحَ يِف  َفَســُيْدِخُلُهْم  ِبــِه  َواْعَتَصُمــوا  ِبــاهللَِّ 
النســاء/175(،وقد   – ُمْســَتِقيمًا  ِصَراًطــا  ِإَلْيــِه  َوَيْهِديِهــْم 
إياهــا  دخوهلــم  ألن  اجملــاز؛  علــى  رمحــة  تعــاىل  اهلل  مّساهــا 
فعــرّب  اجلنــة  يف  حالــة  الرمحــة  وألن  منــه،  برمحــة  كان 
حمــل. وهــي  اجلنــة،  وأراد  حالــة  وهــي  الرمحــة،  بلفــظ 

القــرآن  تــرد يف  األرض  أن  مقاتــل  ابــن  يذكــر   : األرض   -2
واألرض  اجلنــة،  أرض   : هــي  أوجــه  ســبعة  علــى  الكريــم 
وأرض  مكــة،  وأرض  املدينــة،  وأرض  بالشــام،  املقدســة 
أن  واملالحــظ  األرضــني،  ومجيــع  املســلمني،  وأرض  مصــر، 
لكنهــا  املعروفــة،  األرض  مفهــوم  يف  تدخــل  الســتة  األوجــه 
أرض  ماعــدا  ســياق،  كل  يف  مدينــة  بقعــة  علــى  تــدل  قــد 
َكَتْبَنــا  َوَلَقــْد    ( تعــاىل  بقولــه  هلــا  مّثــل  الــيت  اجلنــة 
ِعَبــاِدَي  َيِرُثَهــا  اأْلَْرَض  َأنَّ  ْكــِر  الذِّ َبْعــِد  ِمــْن  ُبــوِر  الزَّ يِف 
َوَقاُلــوا   ( قولــه  وكــذا  األنبيــاء/105(،   – ــوَن  احِلُ الصَّ
ِمــَن  َنَتَبــوَُّأ  اأْلَْرَض  َوَأْوَرَثَنــا  َوْعــَدُه  َصَدَقَنــا  ي  الَّــذِ هلِلَِّ  ْمــُد  احْلَ
الزمــر/74(.  – اْلَعاِمِلــنَي  َأْجــُر  َفِنْعــَم  َنَشــاُء  َحْيــُث  نَّــةِ  اجْلَ

من صفات 
الجنة يف التعبري 
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الكريــم  القــرآن  يف  )أعــّد(  لفــظ  اقــرتن  وقــد  اجلنــة، 
ــِري  جَتْ َجنَّــاٍت  هَلُــْم  اهللَُّ  َأَعــدَّ   ( تعــاىل  قولــه  يف  باجلنــة 
اْلَعِظيــُم  اْلَفــْوُز  َذِلــَك  ِفيَهــا  َخاِلِديــَن  اأْلَْنَهــاُر  ِتَهــا  حَتْ ِمــْن 
والعــذاب  جبهنــم  بلفــظ  اقــرتن  وكــذا  التوبــة/89(،   –
 -ً َمِصــريا  َوَســاَءْت  َجَهنَّــَم  هَلُــْم  )َوَأَعــدَّ  تعــاىل  قولــه  يف 

.)6 لفتــح/ ا
أمــر  بعــد  يأتــي  الــذي  األمــر  همــا   : والعاقبــة  العقبــى   -6
أنهمــا  علــى  الدنيــا  تعقــب  ألنهــا  عقبــى؛  فاجلنــة  آخــر 
اْلَواَلَيــُة  ُهَناِلــَك   ( تعــاىل  قولــه  حنــو  بالثــواب  خيتصــان 
الكهــف/44(،   – ُعْقبــًا  َوَخــرْيٌ  َثَوابــًا   ٌ َخــريْ ُهــوَ  ــقِّ  احْلَ هلِلَِّ 
– اِر  الــدَّ ُعْقَبــى  َفِنْعــَم  َصــرَبْمُتْ  ــا  مِبَ َعَلْيُكــْم  )َســاَلٌم  وقولــه 

تعــاىل  قولــه  يف  العاقبــة  اىل  بالنســبة  وكــذا  الرعــد/24(، 
َواْلَعاِقَبــُة  ِعَبــاِدِه  ِمــْن  َيَشــاُء  َمــنْ  ُيوِرُثَهــا  هلِلَِّ  اأْلَْرَض  ِإنَّ   (
اآْلَِخــَرُة  اُر  الــدَّ ِتْلــَك   ( وقولــه  األعــراف/128(،   – ِلْلُمتَِّقــنيَ 
َفَســاًدا  َواَل  اأْلَْرِض  يِف  ُعُلــوًّا  ُيِريــُدوَن  اَل  ِللَِّذيــَن  َعُلَهــا  جَنْ
تســتعمل  وقــد  القصــص/83(،   – ِلْلُمتَِّقــنَي  َواْلَعاِقَبــُة 
َكاَن  ُثــمَّ   ( تعــاىل  قولــه  يف  كمــا  العقوبــة  يف  العاقبــة 
اهللَِّ  ِبَآَيــاِت  ُبــوا  َكذَّ َأْن  ــوَأى  السُّ َأَســاُءوا  الَِّذيــَن  َعاِقَبــَة 
َفــَكاَن    ( وقولــه  الــروم/10(،   – َيْســَتْهِزُئوَن  ِبَهــا  َوَكاُنــوا 
َجــَزاُء  َوَذِلــَك  ِفيَهــا  َخاِلَدْيــِن  النَّــاِر  يِف  َأنَُّهَمــا  َعاِقَبَتُهَمــا 
ممــا  والعقــاب  واملعاقبــة  والعقوبــة  احلشــر/17(،   – امِلِــنيَ  الظَّ
َأنَّ  َواْعَلُمــوا  اهللََّ  َواتَُّقــوا   ( تعــاىل  .قــال  بالعــذاب  خيتــص 
َأنَّ  اْعَلُمــوا   ( وقــال   ،)196 البقــرة/   – اْلِعَقــاِب  يُد  َشــدِ اهللََّ 
املائــدة/98(،   – َرِحيــٌم  َغُفــوٌر  اهللََّ  َوَأنَّ  اْلِعَقــاِب  يُد  َشــدِ اهللََّ 
ِمْنُكــْم  َظَلُمــوا  الَِّذيــَن  ُتِصيــَنَّ  اَل  ِفْتَنــًة  )َواتَُّقــوا  وقــال 
األنفــال/25(.  – اْلِعَقــاِب  َشــِديُد  اهللََّ  َأنَّ  َواْعَلُمــوا  ــًة  َخاصَّ

مبعنــى  تأتيــان  والعقبــى  العاقبــة  أّن  ســبق  ممــا  نســتدل 
ومرجــع  الدنيــا  عاقبــة  تكــون  أن  أراد  الــيت  ألنهــا  اجلنــة؛ 
اىل  أضيــف  إذا  )عقبــى(  لفــظ  أّن  واملالحــظ  أهلهــا، 
)َســاَلٌم  تعــاىل  قولــه  مثــل  بالثــواب  خــاص  فهــو  الــدار 
الرعــد/24(،   – اِر  الــدَّ ُعْقَبــى  َفِنْعــَم  َصــرَبْمُتْ  ــا  مِبَ َعَلْيُكــْم 
أو  بالثــواب  يتخصــص  فقــد  ذلــك  غــري  اىل  أضيــف  وإذا 
ُوِعــَد  الَّــيِت  نَّــِة  اجْلَ َمَثــُل   ( تعــاىل  قولــه  حنــو  بالعــذاب 
َوِظلَُّهــا  َداِئــٌم  ُأُكُلَهــا  اأْلَْنَهــاُر  ِتَهــا  حَتْ ِمــْن  ــِري  جَتْ املُتَُّقــوَن 
 – النَّــاُر  اْلَكاِفِريــَن  َوُعْقَبــى  اتََّقــْوا  الَِّذيــَن  ُعْقَبــى  ِتْلــَك 

الرعــد/35(.
مســتعماًل  القرآنــي  التعبــري  يف  ورد  فقــد  العاقبــة  لفــظ  أمــا 
ســبع  بالثــواب  وخمتصــًا  مــرة،  وعشــرين  أربعــًا  العقوبــة  يف 
َخَلــْت  )َقــْد  تعــاىل  قولــه  األول  االســتعمال  فمــن  مــرات 
َكْيــَف  َفاْنُظــُروا  اأْلَْرِض  يِف  َفِســرُيوا  ُســَنٌن  َقْبِلُكــْم  ِمــْن 
ِبــنَي – آل عمــران/137(، ومــن االســتعمال  َكاَن َعاِقَبــُة املَُكذِّ
 – ِلْلُمتَِّقــنَي  اْلَعاِقَبــَة  ِإنَّ  َفاْصــرِبْ   ( تعــاىل  قولــه  الثانــي 

هــود/49(.
مــرة   : مرتــني  ورد  اجلنــة  ألعلــى  اســم   : علّيــون   -7
ِإنَّ  )َكالَّ  تعــاىل  قولــه  يف  مرفوعــًا  ثانيــة  ومــرة  جمــرورًا، 
 * ِعلِّيُّــوَن  َمــا  َأْدَراَك  َوَمــا   * ِعلِّيِّــنَي  َلِفــي  اأْلَْبــَراِر  ِكَتــاَب 
املطففــني/21-18(   – ُبــوَن   املَُقرَّ َيْشــَهُدُه   * َمْرُقــوٌم  ِكَتــاٌب 
هــم  واألبــرار  أعماهلــم  كتــاب  أي  هــو  األبــرار  وكتــاب 
يف  أي  عليــني(  و)يف  الصادقــون،  ولرســوله  هلل  املطيعــون 

اجلنــة. أعلــى  يف  عليــني  يســمى  موضــع 

اجلنــة. إال  بالتوحيــد  عليــه  أنعمــت  مــن  جــزاء  هــل 
)َوِمْنُهــْم  تعــاىل  قولــه  يف   ) احلســنة   ( أيضــًا  ذلــك  ومــن 
َحَســَنًة  اآْلَِخــَرِة  َويِف  َحَســَنًة  ْنَيــا  الدُّ يِف  َآِتَنــا  َربََّنــا  َيُقــوُل  َمــْن 
عامــة  الدنيــا  فحســنة  البقــرة/201(  النَّــاِر-  َعــَذاَب  َوِقَنــا 

اجلنــة. اآلخــرة  وحســنة  الدنيــا،  خــري  تشــمل 
لســان  علــى  اجلنــة  تعــاىل  اهلل  وصــف   : امُلقامــة  دار   -4
ْمــُد  احْلَ )َوَقاُلــوا  تعــاىل  قولــه  يف  املقامــة  دار  بأنهــا  أهلهــا 
َشــُكوٌر  َلَغُفــوٌر  َربََّنــا  ِإنَّ  ــَزَن  احْلَ َعنَّــا  َأْذَهــبَ  ي  الَّــذِ هلِلَِّ 
ِفيَهــا  ــَنا  مَيَسُّ اَل  َفْضِلــِه  ِمــْن  املَُقاَمــِة  َداَر  َأَحلََّنــا  الَّــِذي   *
أي  –فاطــر/35-34(،  ُلُغــوٌب  ِفيَهــا  ــَنا  مَيَسُّ َواَل  َنَصــٌب 
اهلل  ذكــر  ملــا  أبــدًا؛  عنهــا  انتقــاَل  ال  الــيت  اإلقامــِة  داَر 
بــني  اجلنــات  وإدخاهلــم  بتحليتهــم  وكرامتهــم  ســرورهم 
الفــرق  ويف  بدوامهــا،  وأعلمهــم  فيهــا  ببقائهــم  ســرورهم 

وجهــان: والفتــح  بالضــم  املقامــة  بــني 
أ : أنها بالضم دار اإلقامة، وبالفتح موضع اإلقامة.
ب : أنها بالضم اجمللس الذي جيتمع فيه للحديث.

وما مياثل ذلك من أوصاف اجلنة : 
قولــه  يف  صــدق(  )مقعــد  بـــ  اجلنــة  تعــاىل  وصفــه  أنــه 
ِصــْدٍق  َمْقَعــِد  يِف   * َوَنَهــٍر  َجنَّــاٍت  يِف  املُتَِّقــنيَ  )ِإنَّ  تعــاىل 
جنتــه  فوصــف   )55-54/ القمــر   – ُمْقَتــِدٍر  َمِليــٍك  ِعْنــَد 
املقعــد  مــن  يــراد  مــا  كل  حلصــول  صــدق  مقعــد  بأنهــا 

. حلســن ا
تعــاىل  قولــه  يف   ) صــدق  قــدم   ( بـــ  اجلنــة  وصفــه  وكــذا 
َربِِّهــْم  ِعْنــَد  ِصــْدٍق  َقــَدَم  هَلُــْم  َأنَّ  َآَمُنــوا  الَِّذيــَن  ــِر  )َوَبشِّ
قدمــا  ومسيــت  رفيعــة  ومنزلــة  ســابقة  أي   يونــس/2(،   –
تعطــى  ألنهــا  يــدًا  النعمــة  مسيــت  كمــا  بهــا  الســبق  ؛ألن 
علــى  والتنبيــه  لتحققهــا  الصــدق  إىل  وإضافتهــا   ، باليــد 
شــك  ال  وممــا  والنيــة،  القــول  بصــدق  ينالونهــا  إمنــا  أنهــم 
فيــه أّن املنزلــة والرفعــة تكونــان يف اجلنــة، وتنــاالن بالعمــل 
عنهــا  فكنــى  طيبــة  ثابتــة  املنزلــة  وهــذه  القــدم،  الصــاحل 

اجلنــة. وهــي  الصــدق،  بقــدم  الكريــم  القــرآن 
كريــم  ُمْدَخــل   ( بـــ  اجلنــة  تعــاىل  وصفــه  يف  ذلــك  ومثــل 
َعْنــُه  ُتْنَهــْوَن  َمــا  َكَباِئــَر  َتِنُبــوا  جَتْ )ِإْن  تعــاىل  قولــه  يف   )
 – َكِرميــًا  ُمْدَخــاًل  َوُنْدِخْلُكــْم  َســيَِّئاِتُكْم  َعْنُكــْم  ــْر  ُنَكفِّ

اجلنــة. وهــى   ، حســنًا  يعنــى  النســاء/31(، 
وقــد  والنقيصــة،  النقــص  خــالف  وهــو   : الفضــل   -5   
للفضــل  أوجــه  ســبعة  والنظائــر  الوجــوه  كتــب  ذكــرت 
يف  والــرزق  اجلنــة،  يف  والــرزق  والنبــوة،  اإلســالم،  هــي: 
اجلنــة،  مبعنــى  والســابع  واملــن،  باملــال،  واخللــف  الدنيــا، 
ِمــَن  هَلُــْم  ِبــَأنَّ  املُْؤِمِنــنَي  ــِر  )َوَبشِّ تعــاىل  قولــه  يف  وذلــك 
بداللــة  اجلنــة  يعــين  األحــزاب/47(.   – َكِبــريًا  َفْضــالً  اهللَِّ 
َآَمُنــوا  َوالَِّذيــَن   ( تعــاىل  قولــه  يف  باجلنــة  الفضــل  تفســريهم 
َيَشــاُءوَن  َمــا  هَلُــْم  نَّــاِت  اجْلَ َرْوَضــاِت  يِف  ــاِت  احِلَ الصَّ َوَعِمُلــوا 
الشــورى/22(،   – اْلَكِبــرُي  اْلَفْضــُل  ُهــَو  َذِلــَك  َربِِّهــْم  ِعْنــَد 
األوىل  لآليــة  تفســري   ) الشــورى  آيــة   ( الثانيــة  اآليــة  فــكأن 

.) األحــزاب  آيــة   (
متعلــق  هــو  وإمنــا  ذاتهــا،  اجلنــة  يعــين  ال  الفضــل  أن  ويبــدو 
ســبقت  األحــزاب  آيــة  ألن  اجلزيــل؛  والثــواب  النعيــم  مبطلــق 
هَلُــْم  َوَأَعــدَّ  َســاَلٌم  َيْلَقْوَنــُه  َيــْوَم  يَُّتُهــْم  حَتِ   ( تعــاىل  بقولــه 
هــو  الكبــري  واألجــر  األحــزاب/44(،   – َكِرمًيــا  َأْجــًرا 
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)تبت يدا أبي لهب وتب(
وخسر(،  )هلك  لفظة مبعنى  وهي  )تبت(  الزجر  بلفظة  السورة  هذه  تبدأ 
: اخَلساُر. والتَّباُب: اخُلْسراُن واهَلالُك(. واملقصود هلكت يدا أبي  )فالتَّبُّ
هلب, حيث يبدأ كالم اهلل -عز وجل - بلفظة )تبت( والتاء حرف مهموس 
الذي خيرج  الباء  )انفجاري( خيرج منه اهلواء دفعة واحدة بعد حبس, ثم 
صوته من الشفتني بعد غلق اهلواء ثم خروجه دفعة واحدة , وهو مهموس 
أيضا, ثم ال يكاد خيرج اهلواء حتى حيبس مرة أخرى مع جميء )التاء( 
االنفجار,  قوة يف  عليها  الوقف  يعطي  وهي ساكنة مما   - التأنيث  -تاء 
اللفظة  انفجارًا فحبسًا, فهذه  ثم  انفجارًا فحبسًا  )تبت(  فتكون أصوات 
تتكون من مقطعني مغلقني )تب ـــــــ بت( ورسم املقطع الصوتي هلما )ت 
ـــــــَــــــ ب | ب ـــــــَــــــ ت( وهذا التتابع هلذه األصوات االنفجارية بهذا الشكل, 
ومن ثم ختمها بسكون يعطي زمخا نفسيا يبني مقدار الغضب والزجر يف 
هذه اللفظة, يتناسب والفواصل املوجودة يف نهاية اآليات اليت قامت على 
 , املفردات األخرية وما حتمله من داللة شدة وزجر يف الكالم  تسكني 
األفعال  نهاية  تكون  تكتب(  ال  )اكتب,  مثل  والنهي  األمر  أن  ترى  أال 
)ساكنة( للمفرد وهو األصل قبل اإلضافة ــ أي إضافة الضمائر إليه ـ هذه 
داللة على أن السكون حيمل يف طياته الشدة والتوبيخ , وهلذا السبب جاء 

يف نهاية اآليات يف هذه السورة مع صوت الباء االنفجاري املهموس .
وإّن استعمال الكنية - أبا هلب - بدل االسم هلذا الكافر فيه آراء عديدة 
حتمل  واليت  )هلب(  لفظة  يف  اخلوف  داللة  إعطاء  هو  اآلراء  هذه  وأحد 
صدًى خميفًا ميثل سوء عاقبة هذا الكافر، فلكونه من أهل النار ومآله 
بها،  يذكر  بأن  جديرًا  فكان  كنيته،  حاله  وافقت  هلب  ذات  نار  إىل 

م.م. حيدر عبد الكاظم أحمد الدباغ
كان للداللة الصوتية يف سورة املسد 
األثر الواضح على املتلقي بما تحمله 
من جو مشحون بالزجر والتوبيخ 

والوعيد على شخص  ومعلوم يف كتب 
التفاسري أن سبب نزول هذه السورة 

جاء بعد أن وقف أبو لهب -عمّ 
الرسول ـ موقفًا سلبيًا معاديًا للرسول 

)صلى اهلل عليه وآله( فعندما نزلت 
آية }وانذر عشريتك األقربني{، جمع 
الرسول )صلى اهلل عليه وآله( الناس 
وقال لهم : إني نذير لكم بني يدي 

الساعة، فقال أبو لهب : تبًا لك ألهذا 
دعوتنا  ؟؟, هذا املوقف جعل الرد من 
اهلل )عز وجل( زاجرًا شديدًا قويًا مما 
جعل الداللة الصوتية ألسلوب الزجر 
طاغية على جوّ السورة، وهذا مما 

سنبينه يف تحليل السورة صوتيًا -إن 
شاء اهلل -

الداللة الصوتية  يف سورة املسد
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ويقال أبو هلب كما يقال للشرير أبو الشر وللخري 
مشحونا  للسورة  الصوتي  اجلو  فكان  اخلري،  أبو 

بالوعيد واهلالك واخلسران والنار.
ثم تأتي )تب( الثانية لتحمل يف طياتها شحنة صوتية 
تناسب وتشاكل وتؤكد ما جاءت به )تب( األوىل؛ 
إال  اآلية،  على  الطاغي  التوبيخ  جو  على  للحفاظ 
وهذا  تب(،  )وقد  مبعنى  إخبار  كانت  الثانية  أن 
إخبار باملغيبات إذ مات هو وزوجته على الظاللة، 
أما األوىل فكانت دعاء عليه باهلالك. فضاًل عن 
هذه  يف  الزجر  يرافق  الذي  الكبري  اإلجياز  ذلك 
اللفظة، أال ترى أن استعمال الفاظ مثل )اصمت، أو 
صه، أو مه( هي ألفاظ موجزة حتمل دالالت كبرية 

وخييم عليها الزجر العالي.
فتنتهي اآلية مبا بدأت به مما جيعل صوت الزجر 
هو الصوت الطاغي عليها علمًا إنها بدأت بالدعاء 
وانتهت باإلخبار عن املستقبل املظلم هلذا الكافر 

وخروجه من رمحة اهلل..
)ما أغنى عنه ماله وما كسب(

النافية متصدرة  )ما(  الثانية، فتأتي  اآلية  تأتي  ثم 
الكالم، بعدها جاءت )أغنى( املبتدئة بهمزة التعدية 
اليت عملت مع حرف املد)األلف( على تكوين )مدا 
منفصال(؛ حتى يكون الصوت طويال، والذي يريد 
منه إشباع األلف يف إيصال حرف )ما( إىل األذهان 
بشكل أفضل، مما جيعله صوتًا مدويًا يبقى عالقًا 
يف الذهن، لينسف كل جربوته وطغيانه، فضال عن 
ذلك جاءت )أغنى( املنتهية باأللف املقصور جمانسة 
لـأللف املمدودة يف )ما( لغرض احلفاظ على مجالية 
اإليقاع املنتظم، والتعبري باملاضي للفعل )أغنى( هو 

لتأكيد وقوع عدم اإلغناء.
إن حذف مفعول )أغنى( أعطى الفعل إطالقا عاما ؛ 
أي مل يغن ماله عنه أي شيء ميكن أن خيطر ببال 
أحد )اخلزي، العذاب، اللعن، املرض، سوء الذكر 
يبتعد  أخرى حتى ال  ومن جهة  ...( هذا من جهة, 
إىل  يتحول  وال  والغضب  الزجر  أجواء  عن  النص 
تعداد, فضاًل عن ذلك اإلجياز الصوتي الذي تطلبه 
الزجر - وهذا ما بيناه يف اآلية السابقة - كما إننا 
متثل  )ماله( فكالهما  مرادف  )كسب(  أن  جند 
الثروة، وإمنا جاء بها )سبحانه وتعاىل( حتى تنتهي 
اآلية بـ )الباء( جمانسة لـ)تب( األوىل، وحتى يكون 
التنغيم  من  حالة  إلعطاء  واحدًا،  الصوتي  السياق 
أكثر وقعًا يف النفس، وهنا عملت الفاصلة القرآنية 
جو  وهو  السورة  يف  واحد  تنغيمي  جو  إجياد  على 

الزجر والشدة .
)سيصلى نارًا ذات لهب(

سوف  الذي  املصري  وتعاىل  سبحانه  )اهلل(  يبني  ثم 
استعمل  لذا  النار،  وهو  الكافر  هذا  إليه  يؤول 
)السني(اليت تفيد االستقبال ألن الفعل - وإن كان 
حتمي الوقوع - إال أنه مل يقع بعد، وهذا يبني دقة 

التعبري القرآني.

َوَأصُل  ِبِإْحَراِقَها.  َوحَيِسُّ  ِبَها  )ُيْشَوى  َنارًا  يصلى 
اْلِفْعِل: َصاَلُه ِبالنَّاِر، ِإَذا شواه(، وهذا تعبري قرآني 
التصوير  السورة  الزجر يف  خميف يضيف إىل جو 
املرعب للمصري الذي سيؤول إليه هذا الكافر. ثم 
تأتي النكتة القرآنية اجلميلة )نارا ذات هلب( وهل 
توجد نار ليس فيها )هلب(؟ اجلواب )كال( باملنظار 

الطبيعي العادي القريب من الذهن.
)اللهب(؟ جاء بها  اللفظة  أراد اهلل بهذه   إذن ماذا 
)سبحانه وتعاىل( حتى توافق نهايات اآليات وتكون 
الفواصل متماثلة، ويكون الكالم أكثر وقعا يف 
النفس, باعتبار أن )الباء( انفجاري والسكون داللة 
القرآنية,  الفواصل  يف  واضحا  يظهر  وهذا  الشدة, 
تتناسب  وحتى  ساكنة،  تكون  اآلية  نهاية  حيث 
اجلو  على  للحفاظ  األوىل  اآلية  يف  )هلب(  ولفظة 
الصوتي للسورة، وأضاف بعض املفسرين )َوَوْصُف 
ِه  النَّاِر ِبـ )ذاَت هَلٍَب( ِلِزَياَدِة َتْقِريِر املَُناَسَبِة َبنْيَ امْسِ
َوَبنْيَ ُكْفِرِه ِإْذ ُهَو َأُبو هَلٍَب َوالنَّاُر َذاُت هَلٍَب(، وإنها 
تبني مقدار اتقادها وقوة هليبها، وهذه الصور يبينها 

الصوت املدوي هلذه الفظة .
)وامرأته حمالة الحطب(

يف  هلب(  )أبي  زوجة  على  الكريم  القرآن  يعّرج 
هذه اآلية، وهي )أم مجيل( فقال: )مّحالة احلطب( 
يف  والكثرة  )املبالغة(  داللة  الفعل  يف  والتضعيف 
محل احلطب، كذلك قال: )حطب( والرواية تنقل 
طريق  يف  وتضعها  األشواك  حتمل  كانت  أنها 
الرسول )صلى اهلل عليه وآله وسلم( لياًل حتى تؤذي 
باعتبارها  مكة  متوفرة يف  واليت كانت  قدميه، 
بل  )الشوك(  اسم  يستعمل  فلم  صحراوية،  بيئة 
استعمل لفظة متثل إحدى استعماالته وهو)احلطب(، 
استعمال  وسبب  النار،  إيقاد  يستعمل يف  إذ كان 
لفظة )احلطب( ألنها تنتهي بـ )الباء( جمانسة للباء 
النفس  يف  يوقع  حتى  األخرى،  اآليات  فواصل  يف 
التنغيم املناسب الذي جيعله عالقا يف ذهن املستمع، 
اإلحراق  داللة  من  املفردة  هذه  حتمله  عّما  فضاًل 
اليت تتناسب مع اللهب متاشيًا مع جو السورة، فما 
حتمله على ظهرها سيكون حطب إحراقهم يف نار 

جهنم.
)يف جيدها حبل من مسد(

صوتًا  معها  حتمل  واليت  األخرية,  اآلية  جاءت  ثم 
وتعاىل  سبحانه  يقول  إذ  السورة،  جو  مع  متناغما 
األول  املقطع  أن  مسد( جند  من  حبل  جيدها  )يف 
من اآلية )يف جيدها( جمموعة أحرفه احتكاكية، 
منساب  النطق  يف  سهل  مجيل  بأسلوب  مجعت 
هو حرف  الذي  )الدال(  وجود  عدا  رائع،  بأسلوب 
)قلقلة( وألنها صغرى، ال تأخذ من املقطع الصوتي 
شيئا كثريا، يف حني جند إّن صوت )اجليم( أكثر 
على  الطاغي  الصوت  جيعله  وانتشارًا مما  شيوعا 
به  تتباهى  ما  أن  ليخربنا شيئًا وهو  املقطع، فجاء 
من كثرة القالئد ال تنفعها يوم القيامة، ألّن لفظة 

 أراد اهلل )سبحانه وتعاىل( الداللة الصوتية  يف سورة املسد
بلفظة )اللهب( حتى 
توافق نهايات اآليات 

وتكون الفواصل متماثلة، 
ويكون الكالم أكثر وقعا يف 
النفس، باعتبار أن )الباء( 
انفجاري والسكون داللة 

الشدة..
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يِف  يِد  اجْلِ ِذْكُر  ُهَنا  )َحُسَن  باحللي  توحي  اجليد 
لِّي َأْجَياَدُهنَّ  ُحْكِم اْلَباَلَغِة أِلَنََّها اْمَرَأٌة َوالنَِّساُء حَتُ
ُْعوَل  ْبَل اجمْلَ يٍل اَل ُحِليَّ هَلَا يِف اآْلِخَرِة ِإالَّ احْلَ َوُأمُّ مَجِ
ُذِكَر  ِليِّ  احْلُ َمَقاَم  َذِلَك  هَلَا  ُأِقيَم  ا  َفَلمَّ ُعُنِقَها  يِف 
ـ  بالتسلسل )يف  َمَعُه(، وإذا الحظنا املقطع  يُد  اجْلِ
جي ـ دي ـ ها(, جند أصواته جاءت منسقة متوالية 
عالية  موسيقى  وذات  لطيفا،  مجيال  وزنا  حتمل 

ألنها كلها جاءت مقاطع طويلة مفتوحة.
)فـ ـــــٍــــــ | جـ ــــــٍــــــ | د ـــــٍــــــ | هـ ــــــًــــــ( عملت على 
إيصال الصوت إىل كل أذن لكي ُتسمع القريب 

والبعيد بهذه العاقبة السيئة.
وميكن هنا أن نتلمس مسوغًا الستعمال األصوات 
االحتكاكية يف اآلية، هو إنشاء صورة يف ذهن 
املتلقي تتلخص يف بقاء احلبل ملفوفا على عنقها 
يولده االحتكاك من  القيامة وما  يوم  ملدة طويلة 
الذي فتل من  أمل ألن احلبل من مسد، و)املسد: 
احلبال فتال شديدا، من ليف كان أو جلد(؛ ألن 

البشرة الناعمة ال حتتمل هذا احلبل اخلشن.
أما املقطع )حبل من مسد( فقد ختم اآلية حبرف 
)الدال( وهو من حروف االنفجار، لكن ليس شفويا 
الشدة  بنفس  السورة  نهاية  فكانت  )الباء(،  مثل 
مفتوحتان،  الشفتني  أّن  إال  كربى،  قلقلة  ألنها 
على عكس ما دأبت عليه السورة، واليت كانت 
فواصل آياتها تنتهي بالباء، واليت تعمل ــأي الباء ــ 
على غلق الشفتني عند الوقف بها، واملرّجح إن فيها 
مغزًى خاصًا، ألنه ال ميكن ألي شخص أن يقول 
إن اهلل سبحانه وتعاىل عجز عن إيراد لفظة منتهية 

بالباء. تعاىل اهلل عن ذلك علوا كبريا.
الخاتمة:

ويف نهاية املطاف توصل البحث إىل نتائج أهمها:
1ــ رسم الصوت اإلنفجاري يف )سورة املسد( صورة 

والوعيد  والشّدة  الزجر  مقدار  تبنّي  الذهن  يف 
للكافر أبي هلب وزوجته، عن طريق تكرار هذا 
ألفاظ  يف  الساكن  )الباء(  وباألخص  الصوت، 
إظهار  يف  البارز  الدور  لرتاكمه  فكان  السورة، 
بألفاظ  القرآن الكريم  إذ خاطبهما  هذه الصورة 
واحلنق  الغضب  مبقدار  للمتلقي  انطباعًا  تعطي 
اإلهلي الذي يصك األمساع بتلك الكلمات الشديدة 
اليت تنذر باخلسران وسوء العاقبة واملصري البائس.

2ـ كان لقوله تعاىل: }ورتل القرآن ترتيال{ األثر 
الرتتيل  ألن  الصوتية؛  الداللة  تبيان  يف  الكبري 
آخرًا  إيقاعًا  وإيقاعه  القرآن  تنغيم  إىل  يضيف 
القراءة,  مما يعطي لألصوات حقها الطبيعي عند 
الصوتية  الداللة  على  الوقوف  إمكانية  وبالتالي 

املنشودة، وخصوصًا يف قصار السور.
املصادر واملراجع:
•القرآن الكريم

وتنوير  السديد  املعنى  )حترير  والتنوير  •التحرير 
العقل اجلديد من تفسري الكتاب اجمليد(: حممد 
عاشور  بن  الطاهر  حممد  بن  حممد  بن  الطاهر 
 , للنشر  التونسية  الدار  1393ه(،  )ت  التونسي 

تونس , 1984م .
•علم األصوات: د. كمال بشر، دار غريب للطباعة 

والنشر والتوزيع،القاهرة، 2000م.
•الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل: أبو القاسم 
حممود بن عمرو بن أمحد الزخمشري )ت 538ه(، 

دار الكتاب العربي، بريوت، ط3، 1407ه .
األنصاري  منظور  بن  الدين  العرب: مجال  •لسان 
الرويفعي األفريقي )ت 711ه( ، دار صادر بريوت، 

ط3، 1414ه.

رسم الصوت االنفجاري 
يف )سورة املسد( صورة 
يف الذهن تبيـّن مقدار 
الزجر والشدّة والوعيد 

للكافر أبي لهب وزوجته، 
عن طريق تكرار هذا 

الصوت
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إعداد:
هاشم الباججي

صدر حديثًا

كتاب يف سطور

مؤسسات ومراكز ثقافية

أخبار ثقافية



شأنه رفع قدراتهم ودوام متّيزهم، حلفظ وتالوة القرآن 
الكريم والذي تنّظمه إدارة معهد آيات لرعاية املواهب 
الدولي  القرآني  التبليغ  مركز  من  واملنبثق  القرآنية 

التابع للعتبة املقدسة.
إلقاء حماضرات  التطويري  الربنامج  فعاليات  وتتضمن 
هي  حماور  ثالثة  يف  تطبيقية  عملية  وأخرى  نظرية 
ُحْسن التالوة واألداء، ومهارات حفظ القرآن الكريم، 
تلك  تقام  حيث  الديين  اإلنشاد  حمور  إىل  باإلضافة 
الفعاليات يف أروقة مدينة اإلمام احلسن اجملتبى )عليه 
أيام  مخسة  مدى  على  وتتواصل  للزائرين  السالم( 
باستضافة )40( موهوبًا ميثلون تسع حمافظات عراقية 
الديوانية،  ميسان،  قار،  ذي  )البصرة،  من  كل  هي 
بغداد،  واسط،  املقدسة،  كربالء  األشرف،  النجف 
أساتذة  قبل  من  احملاضرات  تلك  إدارة  وتتم  بابل( 

خمتصني من داخل العراق وخارجه.

الربنامج  فعاليات  املقدسة  مدينة كربالء  انطلقت يف 
معهد  يقيمه  الذي  القرآنية  للمواهب  الثالث  التطويري 
العتبة  يف  الدولي  القرآني  التبليغ  ملركز  التابع  آيات 
موهوبًا  طالبًا   )40( مبشاركة  املقدسة  احلسينية 
خمتلف  ومن  الكريم  القرآن  وتالوة  حفظ  جمال  يف 

حمافظات العراق.
ويهدف الربنامج اىل دعم ورعاية املوهوبني وكل ما من 

الروضة  جمّمع  أعلن 
والثقايف  الفكري  احليدرية 
املقدسة  العلوية  العتبة  يف 
ألول  تنفذ  نادرة  طباعة  عن 
مرة ، ملخطوطة تارخيية عن 
املطهر  العلوي  احلرم  عمارة 

تعود ألكثر من مئة عام.
إحياء  شعبة  حّققت  فقد 
جممع  إىل  التابعة  الرتاث 
الفكري  احليدرية  الروضة 
العلوية  العتبة  يف  والثقايف 
كتاب  مرة  وألول  املقدسة 

)قّرة العني فيمن عّمر قرب أبي احلسنني( للسيد حسني الرباقي 
أمساء  )قده(  مؤلفه  فيه  استعرض  والذي  )1332هـ(،  املتويف 
مبا  رين  واملتأخِّ مني  املتقدِّ من  الوصينَي  سّيِد  لقرِب  ريَن  املعمِّ
مشاهداته  عن  فضال  املوضوع،  هلذا  مصادر  من  عليه  حصل 
اخلاّصة بوصفه من أبرز املؤّرخني ملدينة حرم أمري املؤمنني )عليه 
يتيمة خبط  املخطوطة على نسخة  اعتمد حمقق  السالم(،وقد 

مؤلفها تعود اىل أكثر من مئة عام.

العتبة الحسينية املقدسة ترعى برنامجا تطويريا للمواهب القرآنية

العتبة العلوية تباشر بطباعة مخطوطة نادرة حول 
عمارة الحرم العلوي املطهر

مباشرة  للطباعة  طالب  أبي  دار  أعلنت 
الدفاتر  بطباعة  والفنية  اهلندسية  كوادرها 
واملنتج  الطلبة  لشرحية  دعمًا  املدرسية 
احمللي، فقد باشرت شعبة األوفسيت بطباعة 
دعمًا  املدرسية  الدفاتر  من  اآلالف  عشرات 
النجف األشرف  الطلبة يف حمافظة  لشرحية 
وبقية احملافظات العراقية رفد عملية التعليم 
واملساهمة يف استقرار أسعار القرطاسية، هذا 
وقد متيزت الدفاتر كونها مصنوعة من مواد 
أمينة صديقة للبيئة  كما هو سائر مطبوعات 

الدار.

العتبة العلوية املقدسة تدعم 
الطلبة بالدفاتر املدرسية
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صدر حديثًا

الدراسات  موسوعة  سلسلة  ضمن 
حديثا  صدر  اجلامعية  احلديثية 
دراسة  الرواة..  طبقات  )علم  كتاب 
مقارنة تطبيقية( وهو كتاب منهجي 
تطبيقية  لدارسة  مبتكرة  بديباجة 
خضري  علي  ا.د.  ملؤلفه  مقارنة، 
الكتاب  املؤلف  قّسم  وقد  حجي، 
األول عمل على  على مخسة فصول، 
وعالقته  الرواة  طبقات  بعلم  التعريف 
وضرورة  األخرى  اإلسالمية  بالعلوم 
الفوائد  الثاني بني  العالقة، ويف  هذه 
أما  العلم،  هذا  دراسة  من  العلمية 
الثالث بني فيه أسس ومنهجية تقسيم 
فيه  وطّبق  اإلمامية،  عند  الطبقات 
دراسة مقارنة بني علماء اإلمامية لستة 
بدأ  حيث  منهجيتهم،  موضحًا  منهم 

للطبقات،  )ت275ه (  الربقي  بتقسيم 
ثم تقسيم الشيخ الطوسي )ت460ه (، 
اللطيف  عبد  الشيخ  تقسيم  ثم 
الشيخ  ثم  )ت1050ه (،  اجلامعي 
ثم  )ت1070ه (،  تقي اجمللسي  حممد 
األعرجي )ت1232ه (،  السيد حمسن 
الربوجردي  حسني  السيد  ثم 
بني  الرابع  الفصل  ويف  )ت1389ه (، 
الطبقات عند  تقسيم  ومنهجية  أسس 
حيث  العلماء  من  ألربعة  اجلمهور 
)ت230ه (،  سعد  ابن  بتقسيم  ابتدأ 
)ت405ه (،  النيسابوري  احلاكم  ثم 
ثم مشس الدين الذهيب )ت748ه (, ثم 
ابن حجر العسقالني )852ه (, وكان 
الفصل اخلامس واألخري هو تطبيقات 
على طبقات الرواة، وقد بني من خالل 

هذه املقارنات، مثرة تقسيم الطبقات، 
علماء  بني  واملناهج  األسس  واختالف 
أو  الفريقني  بني  سواء  الرواة  طبقات 
بني علماء كل فريق، وبنّي الفرق بني 

علم الطبقات وبني علم الرجال.

صدر حديثًا كتاب )صورة علي بن أبي طالب يف املخيال العربي 
يف  املتخصص  للباحث  للكتاب(  التونسية  )الدار  عن  اإلسالمي( 

احلضارة العربية )عبيد خليفي( من تونس. 
يتناول فيه الكاتب مناقب أمري املؤمنني اإلمام علي بن أبي طالب 

عليه السالم كونه اهم املؤسسني يف مرحلة بناء االسالم.

يؤرخ  العامة صدر كتاب  الثقافية  الشؤون  دار  عن 
)يوميات  بعنوان  1991م  عام  الشعبانية  لالنتفاضة 
احلرب واالنتفاضة( من تأليف السيد مكي زبيبة، 
ويؤرخ  زبيبة،  مكي  مصعب  د.  وتقديم  وإعداد 
الكتاب أليام االنتفاضة الشعبانية ضد الدكتاتورية 
املقيتة يف تسعينيات القرن املاضي، والكتاب يدخل 
ضمن فن السرية اليت أبدع بها املؤلف املرحوم السيد 

مكي زبيبة.

كتاب )علم طبقات الرواة.. دراسة مقارنة تطبيقية(

كتاب )صورة علي بن أبي طالب
 يف املخيال العربي اإلسالمي(

كتاب 
)يوميات 

الحرب 
واالنتفاضة(
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عنوان الكتاب : األمالي 
املؤلف : حممد بن علي بن حسني بن موسى بن بابويه 

القمي املشهور بـالشيخ الصدوق 

كتاب يف سطور
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كتاب  الصدوق  للشيخ  األمالي  كتاب 
يف  الشيخ  أماله  ما  عن  عبارة  وهو  روائي، 
عدة جلسات على تالمذته اليت كان يعقدها 
يومي اجلمعة والسبت من كل أسبوع، وقد 
ألفه تأليف الشيخ الصدوق سنة 368 للهجرة.

الؤلف
حممد بن علي بن حسني بن موسى بن بابويه 
القمي املشهور بـالشيخ الصدوق، )305 -381 
هـ.( ، وُيعد من كبار علماء الشيعة يف القرن 
الرابع اهلجري ، وال توجد معلومات دقيقة عن 
تاريخ والدته، لكنه حُيتمل بعد السنة 305 
هـ، و مدفنه يف مدينة الري، يعّد الشيخ من 
أكرب حمّدثي و فقهاء مدرسة قم احلديثية 
علمي  أثر   300 من  مايقارب  إليه  ونسب 
ولكن ال أثر لكثري منها اليوم، وكتاب من 
ال حيضره الفقيه من الكتب األربعة الشيعية 
معاني  كتاب  وأيضا  القيمة،  مؤلفاته  من 
وعلل  واخلصال،  األخبار،  عيون  و  األخبار 

الشرائع وصفات الشيعة.
الشيخ  هم:  املشهورين  تالمذته  أبرز  ومن 

املفيد هارون بن موسى التلعكربي.

كتاب المالي
األدبية  احملافل  يف  املقامات  فن  شيوع  بعد 
يف أواخر القرن الثالث ظهرت طريقة أخرى 
بني علماء املسلمني وهي فن كتابة األماىل، 
اإلمالء وهو عبارة  ملفردة  واألماىل هي مجع 
أو عامل  عن كتابة وجتميع كلمات أستاذ 
شهري يف اجمللس ثم تدوينها يف كتاب وتسمية 

املكتوبات باألمالي.
 ومن أشهر كتب األمالي لدى الشيعة:

أمالي ناصر كبري األطروش، األمالي للشيخ 
األمالي  املفيد،  للشيخ  األمالي  الصدوق، 

للسيد املرتضي، األمالي للشيخ الطوسي

حمتوى الكتاب
 97 يف  الكتاب  هذا  الصدوق  الشيخ  دون 

هذه  كل  و  شهرا   13 مدى  وعلى  جملسا 
و26(   24  ،23  ،22( اجملالس  عدا  اجملالس 
والثالثاء،  اجلمعة  يومي  تنعقد  كانت 
وكانت بداية هذه اجملالس يف الثامن عشر 
من شهر رجب سنة 367 هـ ،عند سفره إىل 
الثامن  يف  نهايتها  وكانت  املقدسة،  مشهد 
عشر من شهر شعبان سنة 368 هـ؛ و كانت 
هناك وقفة يف تدوين الكتاب يف طريقه إىل 

الطوس.
كان   )29( والعشرون  التاسع  وجملسه 
مصادفًا اليوم الثامن من شهر حمرم احلرام 
) اجلمعة الثانية للمحرم( ومسي مبقتل سيد 
اجمللس  يف  وأكمله  السالم  عليه  الشهداء 
30 و31، وجملس 26 كان يصادف الغدير 
ميزة  هي  وهذه  اليوم.  هذا  فضائل  وذكر 
باقي  إىل  بالنسبة  الصدوق  الشيخ  أمالي 
كتب األمالي يعين أن الصدوق كان ملتفتا 
نقل  يف  واملكانية  الزمانية  احلوادث  إىل 

األحاديث.
عن  املرجب  رجب  شهر  يف  الشيخ  تكلم 
الرمضان  شهر  ويف  الشهر  ذلك  فضائل 
املبارك عن فضائله ونقل روايات حول ثواب 
إىل  وصل  وعندما  الشهور،  هذه  يف  الصيام 
اإلمام  زيارة  فضيلة  يف  حديثا  نقل  نيسابور 

الرضا )عليه السالم(.
ويشتمل هذا الكتاب على عدد من الروايات 
والتسليم  الصالة  أمت  صحابها  على  النبوية 
يف  السالم(  )عليهم  البيت  أهل  وروايات 
موضوعات خمتلفة مثل السرية النبوية، وقضية 
اإلسراء و املعراج، األدعية واملواعظ، فضائل 
ويشمل  السالم(  )عليهم  البيت  أهل  ومناقب 

موضوعات تارخيية وأخالقية وعقائدية.. .

------------------------------
الصادر ...

1- المالي،ابن بابويه، القدمة،  قم، مؤسسه 
بعثت للنشر، ط 1، 1417 هـ.
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مؤسسة  اإلسالمية، هي  للثقافة  مؤسسة احلكمة 
رمسيًا  )مسجلة  إسالمية  اجتماعية  ثقافية  أهلية 
ضمن مؤسسات اجملتمع املدني يف العراق(، تأسست 
حي  األشرف-  -النجف  العراق  يف  1998م  سنة 
اهلل  اية  الكبري  الديين  املرجع  قبل  من  السعد، 
العظمى السيد حممد سعيد احلكيم )قدس سره(، 
واألمني العام للمؤسسة مساحة السيد عبد احلسني 

القاضي، تتكون املؤسسة من عدة أقسام منها: 
- قناة املنهاج الفضائية - لبث وتقديم الربامج الدينية 
والفكرية والثقافية العامة من أجل الرقي باجملتمع، 

ونشر فكر وتراث أهل البيت سالم اهلل عليهم.
- قسم النشر واإلعالم - نشر وإبراز أهم القضايا 
خالل  من  املؤسسة  ونشاطات  والثقافية  الدينية 
ومواقع  اإلنرتنت  شبكة  على  الرمسي  موقعها 
التواصل االجتماعي الفيس بوك، وتويرت، انستغرام. 
- جملة ينابيع - وهي جملة ثقافية دورية تعنى بنشر 

فكر أهل البيت عليهم السالم.
- قسم الربجمة واإلنرتنت.
-  قسم العالقات العامة.

املؤسسات واملراكز الثقافية والفكرية والعلمية والدينية يف النجف األشرف.

مؤسسة الحكمة للثقافة اإلسالمية...
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كيف اثرت األلعاب اإللكرتونية على األطفال والشباب

املخدرات آفة الشباب العربي



كيف أثرت األلعاب اإللكرتونية
على األطفال والشباب؟
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التطور  مراحل  اإللكرتونية يف كّل  األلعاب  تؤثر 
وحتى  الشباب  مبرحلة  مرورا  الطفولة  من  والنمو 
خاصة  عضوية  حالة  تقدم  فهي  الرجولة،  مرحلة 
أو  ستيشن(  )البلي  أو  الكمبيوتر  جلسة  من  بدءًا 
ففي  هلا،  املصاحبة  الطقوس  كّل  إىل  )املوبايل(، 
مشاعر  إىل  الطفل  حيتاج  سنة،   14 إىل   7 سن 
وعلى  أخالقية،  اجتماعية،  ومعان  حقيقية، 
العكس جنده مدفوعًا إىل دائرة أحاسيس العنف 
جند  املراهقني،  جو  ويف  الالاجتماعي،  والتنافس 
النشاط  وانتهاء  املوضوعي،  التفكري  احنسار 
الذهين الواعي نتيجة للغوص عميقًا يف عامل تلك 
املراهق عقله  إذا حّكم  األلعاب اإللكرتونية ألّنه 
وتفكريه، فسيكون بطيئًا يف اللعبة مما قد يؤدي 

إىل خسارته.
الرجال  وحتى  الشاب  أو  املراهق  أو  الطفل  ألن 
تلك  من  بعينها  ومشاهد  أحداثًا  يتذكرون  عندما 
حياتية  أحداثًا  يتذكرون  كما  املرعبة،  األلعاب 
سلبية ومؤملة، يربكهم هذا ويوّترهم ويرتكهم نهبًا 
لتوتر وكرب ما بعد الصدمة، النها تنطبع مشاهد 
العنف املصّورة إلكرتونيًا يف تلك األلعاب اجلهنمية 

على سطح العقل الباطن.
الكبري  الفارق  ذلك  فهم  الصغارمن  يستطيع  وال 
بني العنف املصور يف اللعبة واحلياة الواقعية،  فال 
دون   - ونهارًا  لياًل  اللعب  فيستمرون يف  يدركون 
هوادة - وقد يستمر اللعب أليام دون كلل أو ملل، 
ال يقطعه سوى تناول القليل من الطعام، قليل من 
مع  احلاجة  لقضاء  احلمام  إىل  والذهاب  النوم، 

إهمال تام يف املظهر.
إن التطور اهلائل لتلك التكنولوجيا املركبة واملعقدة 
قد مسح مبشاهدة عنف أكثر جتسيمًا وجتسيدًا 
للعنف )مبا حيويه ذلك من كميات دم تفور يف كّل 
مكان(، وعلى سبيل املثال ال احلصر، فإّن األلعاب 
تصور أحد أبطاهلا يفصل رأس ضحيته عن جسمه، 
إربًا حتى  والثالث ميزقه  واآلخر يصعقه كهربيًا، 
أن قلبه الطالع من صدره، وهو مازال ينبض يقطعه 
بكلتا يديه العاريتني، والرابع يشد رأس غرميه عن 
أخرى  لعبة  ويف  للنصر،  ويرفعها كعالمة  جسده 
نرى مصاصي الدماء متعطشني يتتبعون وينتهكون 
حبفارة  حفرًا  رقابهن  يف  حيفرون  نساء،  مخس 

كهربية ثم يعلقن كالذبائح من أسفل ألعلى.
تقنياته  احلي بكل  املراوغ  العنيف  الفعل  ذلك  إن 
واقعية،  أكثر  العنف  من  جيعل   - األسف  مع   -
وهذا ما يؤثر بالتأكيد على نفسية الشباب بل حتى 
الكبار  وهذا ما يؤدي شيئا فشيئا اىل نشر ثقافة 

العنف يف اجملتمع أو على األقل التأثر بها.
فال بد من وقفة جادة سيما وان تلك األعداد املهولة 
واحد  آن  يف  واملسلية  املزعجة  األلعاب  تلك  من 

التوقف  يستحق  أمرًا  أصبحت  وتداوهلا  وجتارتها 
والدراسة.

البد من حلول من أصحاب القرار ...
أعلى  وحتى  البيت  من  اجلميع  على  تقع  املسؤولية 
والدينية،  الثقافية  باملؤسسات  مرورا  الدولة  هرم 
ففي  اآلخرين،  جتارب  من  االستفادة  من  والبد 
الربملانيني  من  جمموعة  حتّركت  مثال  أسرتاليا 
لوضع حد على األلعاب اليت حتوي يف طياتها عنفًا 
وجنسًا، فلقد صودرت ومنعت الكثري من األلعاب 
تصنيف  صدور  حتى  احملكمة  بأمر  األسواق  من 
)للكبار  األفالم  األلعاب كما يف  لتلك  حكومي 
وعام  األعمار(  )كّل  العام  التقسيم  ويقرتح  فقط( 
فوق  هم  )ملن  وبالغون  الثامنة(  فوق سن  )لألطفال 
فوق  فما  سنة   18 هم  )ملن  وحمدود  15سنة(  سن 

فقط( ومرفوض Refused R ممنوع مطلقًا. 
بعض  تزول  قد  والرتتيب،  واملراقبة  التقسيم  وبهذا 
األمريكية  املدن  بعض  ويف  كلها(،  )ال  املخاوف 
وتأجري  وشراء  بيع  على  التدقيق  عمدتها  ميارس 
األلعاب اإللكرتونية مانعني ذلك بتاتًا خالل ساعات 
الدرس وأيام الدراسة، فإّن مسألة املنع التام ستعيد 
إىل أذهاننا )تفاحة آدم( احملرمة، وأن كّل ممنوع 
إاّل ألّن أهم ما يف  يصري مرغوبًا أكثر، ال لشيء 

املوضوع هو ضمري اإلنسان نفسه.
ألّنهما  الوالدين  عاتق  على  تقع  الكربى  املسؤولية 
والوقت  واللعب  الشراء  عملية  يف  املتحكمان 
ألوالدهما كما جيب أن يراقبا حبذر وحبب عملية 
اختالط األوالد بأوالد آخرين، وتبادهلم تلك األلعاب 
أولياء األمور  والتواصل مع  التعاون  وتوخي ضرورة 
اآلخرين بغية تكوين شبكة اجتماعية متآلفة ضد 
خطر عنف اللعب اإللكرتوني بكل ما حيويه من 
دمار نفسي وعصيب وملنع تلك اآلفة من أن تصبح 
يتمحور  وباء، من أجل حتقيق وعي اجتماعي عام 
حول أخطار استخدام تلك األلعاب وآثارها اجلانبية 

سيماعلى األطفال واملراهقني والشباب.
والبد للوالدين أو ولي األمر من اجللوس مع أوالده 
بكافة أعمارهم وارشادهم بصورة صحيحة وعلمية 
حول مضار هذه األلعاب اليت ستؤثر على نفسيتهم 
أكثر من نفعها أو هي مادة للتسلية كما يتصورون، 
عن  للرتفيه  أفضل  وسائل  إجياد  من  لالباء  والبد 
تلك  على  اإلدمان  مبرض  اليصابوا  حتى  األوالد 
األلعاب واليت ستؤثر على مستقبلهم بشكل كبري.

والختلوا املؤسسات الثقافية والدينية من املسؤولية 
جمتمعنا  تغزو  بدأت  اليت  اخلطرية  الظاهرة  هلذه 
اليت  األفكار  ونشر  الندوات  عقد  من  هلا  فالبد 
حتد من هذه الظاهرة بدءًا من املدرسة واجلامعة 

واملراكز الثقافية والدينية.

على األطفال والشباب؟

إن التطور الهائل لتلك 
التكنولوجيا املركبة 
واملعقدة قد سمح 

بمشاهدة عنف أكثر 
تجسيمًا وتجسيدًا 

للعنف..

املسؤولية الكربى
 تقع على عاتق الوالدين 

ألّنهما املتحكمان يف 
عملية الشراء واللعب 

والوقت ألوالدهما
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كما ُيَعرَُّف بأنَّه جمموعٌة من األفراد تقُطُن ِبُبقَعٍة 
كاللغِة  قويٌة  عالقاٌت  وترُبُطها  حمدودٍة  جغرافيٍة 
واألهداِف  االجتماعيِة  والتقاليِد  والعاداِت  والتاريِخ 
عوباِت  والصُّ يات  التحدِّ أَهمِّ  ِمْن  وإنَّ  املشرتكِة، 
على  ُز  وُتَركِّ اجمُلَتَمعاِت  َتعِصُف  اليت  الَكبريِة 
ُد َأْمَنُه االجتماعيَّ ظاهرة انتشاِر  باِب وُتَهدِّ َشرحيِة الشَّ
راِت ِبُكلِّ أنواِعها وِمنها األفيون، واحلشيشة،  امُلَخدَّ
وهناك  والربوكايني.  والكوكائيني،  واهلريوين، 
وِمن  والبينازولني.  الثريوين،  مثل  أخرى  )عقاقرُي( 

أهم تأثرياِتها على جسم اإلنسان تأثريان هما:
يٌَّة ونفسيٌة واجتماعيٌة: أ- آثاٌر ِصحِّ

ُفقداِن  إىل  ُتَؤدِّي  بالغٍة  بآثاٍر  اإلنساُن  ُيصاُب  قد 
واجلهاَز  العصيبَّ  اجلهاَز  ُتصيُب  اليت  وِمنها  حياِتِه 
 ، اهلضميَّ واجلهاَز  ْوريَّ  الدَّ واجلهاَز  التنُفسيَّ 
ًا جيَعُل  ِهيَِّة للطعام مِمَّ الشَّ ُفقداِن  وتؤدِّي أيضًا إىل 
باصفراِر  مصحوٍب  عام  َضعٍف  مع  حنيفًا  اجلسَم 
َر  وَتَكسُّ الشديد  ِم  الدَّ ُتسبُِّب فقَر  الوجِه وكذلك 
أنَّ  وكما  التغذيِة،  وِقلََّة  احلمراِء  ِم  الدَّ ُكَرّياِت 
املتعاطني  من  الذكور  بإصابِة  كبريًا  تأثريًا  هلا 
ِمَن  زمنية(  فرتة  ٍة،  )ُمدَّ َبعَد  اجلنسي  عِف  بالضَّ
ِمن  يٌَّة  ِحسِّ أضراٌر  أيضًا  وهلا  امُلْسَتِمرِّ،  التَّعاطي 
املستوى  واخنفاض  واحليويِة  النشاِط  هبوط  حيُث 
كافًة،  الفسيولوجية  اجلسِم  ألجهزِة  الوظيفي 
َبَب األساِسيَّ لإلصاَبة  راِت ُتعَترَبُ السَّ كما أنَّ امُلَخدِّ

السرطان.  ومنها  واخلطرة  املزمنة  األمراض  بأشدِّ 
أّما بالنسبِة إىل اآلثار النفسية واالجتماعية فتؤدي 
املخدراُت إىل إحداِث َتَدْهُوٍر)ُمْسَتدام( يف الوظائف 
إىل  ُتَؤدِّي  أنَّها  إْذ  اإلدراكية،  والنواحي  الفعلية 
عليها  يعتِمُد  مِلَْن  واحلركة  النشاِط  يف  َسيَِّئٍة  آثاٍر 
فتظهر عالماُت اخلموِل وعدم القدرِة على االتِّزاِن، 
ويكوُن ذا تفكرٍي َسطِحيٍّ وينفعُل بسرعٍة ألسباٍب 
َتنَعِكُس على  اليت  االجتماعيِة  آثاِرها  وِمن  تافهٍة. 
ن يتعاطى  اأُلسرِة -إذا كان أَحُد أفراِد األسرِة مِمَّ
املخدراِت سواًء كاَن األُب أو األمُّ أو األبناُء- فإنَّها 

ُتؤدِّي اىل اضطراِب العالقة داخَل اأُلسرِة الواحدِة.
ب- آثاٌر اقتصاديٌة ودينيٌة:

راِت  إنَّ الكثرَي ِمن ُمتعاِطي امُلخدراِت يشرَتي امُلَخدِّ
َ احتياجاِته  ُلها مهما كاَن مثُنها ِلَكي ُيَليبِّ اليت ُيَفضِّ
وذلك  ما(  خمدرة  )مادة  تعاطي  يف  َرغباِتِه  وَيُسدَّ 
رة اليت  امُلَخدِّ املادَّة  ِلِشراء  ُيؤدِّي إىل إهدار األموال 
األسرة،  دخل  على  َسلبًا  ذلك  فينعكُس  حيتاُجها 
بسبِب  للبلِد  القومي  بالناتج  بالغًة  أضرارًا  وُيلِحُق 
ُيْلَحُق خبساِئَر  امُلتاَجرة بأنشطٍة ممنوعٍة، وكذلك 
الصاحلِة  األراضي  استغالِل  خالل  ِمن  اقتصاديٍة 
زراعِتها  من  بداًل  املخدراِت  ِزراعَة  أي  للزراعِة، 
ا بالنسبِة آلثاِرها  مبحاصيَل َينَتِفُع منها اجملتمُع، أمَّ
راِت ُتعَترَبُ َمْضَيَعًة للوقِت ومذَهَبًة  الدينيِة فإنَّ امُلَخدِّ
أثناِء  يف  غيبوبة  إىل  ُمَتعاِطيها  َيْدُخُل  حيث  للعقِل 

امُلخدِّراتُ
باِب الَعَرِبيِّ آَفة الشَّ

ُف املخدراُت من الناحيِة  ُتَعرَّ
القانونيِة بأنَّها جمموعٌة ِمَن 
امَلوادِّ اليت ُتَسبُِّب اإلدماَن على 

تناُوهلا ِمْن ِقَبِل امُلَتعاطيِّ وُتَؤدِّي 
فاٍت  إىل ُظهوِر أفعاٍل وَتَصرُّ

ُتْؤذي النَّْفَس الَبَشِريََّة كما 
ٌة كيميائيٌة  ُف ِبأنَّها مادَّ ُتعرَّ

ُتؤثُِّر يف اخلاليا األساسيِة 
لإلنساِن وُتَسبُِّب النُّعاَس والنَّْوَم 

ا ُمْصَطَلُح  وِغياَب الَوْعِي. وأمَّ
ُف بأنَّه جمموعٌة  )اجملتمع( ُفَيَعرَّ

ِمَن األشخاِص تعيُش وتسُكُن 
ْلِق  َسِويًَّة لفرتٍة ِمَن الزمِن خلَ

وتنظيِم نفِسها َكوحدٍة 
يََّزٍة، واألساُس  اجتماعيٍة مُمَ
الذي يقوُم عليه اجملتمُع هو 

وجوُد جمموعٍة من األفراِد يف 
إقليٍم حمدوٍد كوحدٍة ذاِت 

. كياٍن خاصٍّ

م. م زين العابدين عباس الصايف/ جامعة واسط
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َصلواِتِه وعباداِتِه وُتنايف الَيْقَظَة اليت يفِرُضها ديُننا 
احلنيُف على قلِب امُلْسِلِم.

على  فتكوُن  املخدرات  تعاطي  أسباِب  أَهمُّ  وأّما   
نوعني:

أ- األسباب النفسية واالجتماعية: 
الدواِفُع  أو  األسباُب  تلك  هي  النفسيُة  األسباُب 
يتعاطى  فتجعَلُه  الفرِد  نفَس  َتْعَتلُّ  اليت  الشخصيُة 
بصورة  التعاطي  هذا  كاَن  سواًء  املخدراِت، 
والظروف،  املناسبات  ُمَدٍد حبسب  أم يف  منتظمة، 
غوُط النفسيُة النامجُة عن  وِمْن أهم أسباِبِه هي الضُّ
التعقيداِت احلضاريِة َفُتْظِهُر على الفرِد االكتئاَب 
ا دفَع الكثرَي من الشباب للتعويِض  والتوتَُّر والقلَق مِمَّ
عنها وذلك من أجِل إدخال السروِر على نفِسِه بسبِب 
الفشِل والقلِق الذي ُيعاني ِمنُهما وَعَدِم إشباِع رغباِتِه، 
ودخوِل  العلميِّ يف جمتمعنا  والتطوُِّر  ِم  للتََّقدُّ ونظرًا 
الصراِع  وأشكاِل  الناس  حياِة  يف  التكنلوجيا 
الكثرَي  وراَءها  َخلَّفت  الظواهِر  الطبقيِّ ُكّل هذه 
من املآسي يف جُمتمِعنا حبيُث أصبَح الفرُد ُمضَطّرًا 
وُمَتطّلباِتِه  حتدياِتِه  ِبُكلِّ  العصِر  هذا  مُلواَجهِة 
املادية، فقد يستطيُع الفرُد أن ُيَوفَِّر هذه املتطلباِت 
إاّل أنَّه سيواَجُه باخليبِة يف تأمنِي هذه االحتياجاِت 
ا يؤدِّي إىل الشعوِر باإلحباِط والفشِل، وعلى هذا  مِمّ
فسوَف يلجُأ ويتعلُق بوساِئَل سهلٍة ُتِعيُنه على ِنْسياِن 
ُيْقِبُل  فإنَّه  وهكذا  تِة،  املؤقَّ الّراحِة  وَجْلِب  ُهموِمِه 
َرِة َفَتَضَعُه يف عامَلٍ آَخَر ينسى  على تناوِل املادَِّة امُلَخدِّ
فيه واِقَعُه امَلريَر وحياَتُه امُلؤمِلَة وُيَصوَُّر له أنَُّه َوَصَل 
عاَدِة فهي ليست إاّل تصوراٍت وأوهامًا ال  ِة السَّ يف ِقمَّ
ا بالنسبِة أِلَهمِّ أسباِبها  تدوُم إال َبْعَض الُسَويعاِت، أمَّ
لُِّفُه ِمْن  االجتماعيِة فهي املشكالُت األَسريُة مِلا خُتَ
ٍك ُأَسِريٍّ وأثِرِه يف بيئِة اجملتمع، وهناَك عواِمُل  َتَفكُّ
أخرى ُتساِعُد يف تعاطي املخدرات أيضًا َكأصدقاِء 
لآلخريَن،  التقليد  أو  الرتغيب  حيُث  ِمْن  وِء  السُّ

. وكذلك َضْعُف الواِزِع الديينِّ
ب- األسباب االقتصادية:

إنَّ ِمْن أَهمِّ األسباِب االقتصادية يف جُمَتَمِعنا العربيِّ 
مستوى  اخنفاض  هو  العراقّي  اجمُلتمع  وخاصًة 
األَزماِت  ِمَن  ُيعاني  زال  وما  قد عانى  ألنَُّه  املعيشِة 

واحُلروِب واحِلصاِر االقتصاديِّ الذي أّدى إىل َضْعٍف 
وكثرِة  املعاشي  امُلستوى  وَتَدنِّي  الَعيش  مواِرِد  يف 
أبرِز  أحُد  هي  راِت  املخدِّ وجتاَرُة  والبطالِة،  الفقِر 

مصادِر التمويِل للجماعاِت اإلرهابية يف العامَلِ.
يف جمتمعنا  رات  امُلَخدِّ انتشار  ظاهرة  من  َوِلْلَحدِّ   

هناَك بعُض احُللوِل مُيِكُن تلخيُصها مبا يلي:
من  ِلْلَحدِّ  املتخصصِة  البحثيِة  املراكِز  دور   .1

ظاهرة انتشار املخدرات يف اجملتمع.
2. دور اإلعالم احُلرِّ من حيُث التوجيه اإلرشادي يف 

ُمعاجلِة انتشار هذه الظاهرة يف اجملتمع.
3. التوجيِه اإلرشادي َلُه اأَلَثُر الكبرُي يف احَلدِّ من 

هذه الظاهرِة يف اجملتمع.
ماِويَّة َفَلُه دوٌر كبرٌي يف  4. اإلميان باهلّلِ والِقَيِم السَّ
الَقَلَق  )َدِع  نقوُل:  وأخرًيا  الظاِهَرِة.  هِذِه  ِمن  احَلدِّ 
ْد  واْبدأ حياَتَك ِمَن اآلَن ومازلت يف نعمة احلياة َفَجدِّ
َمَع اهلِل َيُكِن اهلُل  حياَتك وإْن ُكْنَت َحزينًا َفُكْن 

َو حياٍة أفضل. َمَعَك باإلصراِر والعزميِة حَنْ

املصادر :-
أنكليزي،  األنثروبوجلية، عربي  قاموس  - مصطفى سليم، 

ط1، الكويت، 1981، ص400.
- معجم العلوم االجتماعية، اوكتيبة بريوت، لبنان 1977ص 

.209
الدراسات  دائرة  الزاحق،  املوت  املخدرات  مسري،مسري،   -

والتخطيط واملتابعة، وزارة التعليم، بغداد، 2005،  ص4.
- مصطفى سويف، املخدرات واجملتمع، سلسلة عامل املعرفة، 

كويت، 1996، ص20.
- م.د مسرية حسن عطية، دور املراكز البحثية يف احلد من 
العدد43،  اجملتمع،  على  وتأثريها  املخدرات  انتشار  ظاهرة 
جملة املستنصرية للدراسات العربية والدولية ص202،211.

على  اإلدمان  سيكولوجية  أمحد،  حسن  صالح  أ.د.    -
لسنة  العدد)16(  والعالج،  األسباب  والكحول،  املخدرات 
العلوم  كلية   – العاملية  اإلسالمية  العلوم  جامعة   ،2017

الرتبوية.
واملؤسسات  النفسي  املرشد  دور  سعيد،  صاحل  ئاسو  د.   -
املخدرات، عدد)27-26(،  آفة  الشباب من  لوقاية  التعليمية 

جملة البحوث الرتبوية والنفسية ص275-274.

هناكَ عوامـُِل أخرى 
تـُساعـِدُ يف تعاطي 

املخدرات أيضًا 
َكأصدقاِء السُـّوِء 

مـِنْ حيُث الرتغيب 
أو التقليد لآلخرينَ، 

وكذلك ضـَعـْفُ 
الواِزِع الدينيِّ.

تعترب تجارة املخدرات 
أحدَ أبرِز مصادِر 

التمويِل للجماعاتِ 
اإلرهابية يف العاَلِم!!
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األمراض النفسية والفروقات بني الجنسني

الشخصية الخيالية كيف نتعامل معها؟

سوء الظن آفة العالقات اإلجتماعية

الرتبية بني الرتهيب والرتغيب

 الشريعة اإلسالمية وتنشئة الطفل



رغم انتشار األمراض النفسية، إال أنه يف كثري من األحيان ال يتم 
تشخيصها، كما أن العديد من املرضى يرتددون يف طلب املسـاعدة 
يعانون  أشخاص  من كل مخسة  فقط  اثنني  فإن  لذلك،  الطبية 
بسبب  اضطرابات  من  أو  التوتر  من  أو  املزاج  يف  اضطرابات  من 
االستخدام السيء لبعض املواد يطلبون املساعدة الطبية خالل السنة 

األوىل من إصابتهم بهذه احلاالت.
تكاد  النفسية  باالضطرابات  اإلصابة  نسب  أن  من  الرغم  وعلى 
بني  كبرية  فروقات  هناك  أن  إال  والرجال،  النساء  بني  تتساوى 
اجلنسني يف منط املرض النفسي، حيث حيدد اجلنس الفرق يف القوة 
والسيطرة لدى الرجل واملرأة على العوامل االجتماعية واالقتصادية 
النفسية وحياتهم ووضعهم االجتماعي ومنزلتهم  اخلاصة بصحتهم 
االجتماعية وعالجهم كما ويؤثر نوع اجلنس على قابلية التعرض 

للعوامل اليت تزيد من احتمالية اإلصابة باألمراض النفسية.
حتدث الفروقات بني اجلنسني بشكل خاص يف معدالت اإلصابة 
والقلق  والتوتر  االكتئاب  مثل  الشائعة  النفسية  باالضطرابات 
أن هذه االضطرابات- بالذكر  واألعراض اجلسدية ومن اجلدير 

واليت حتدث بشكل أكرب لدى النساء - تصيب واحدًا من كل 
ل مشكلة صحية عامة وخطرية. ثالثة أشخاص يف اجملتمع وُتشكِّ

املؤدية  األسباب  ثاني  يكون  أن  يتوقع  والذي   - االكتئاب  يعترب 
لإلعاقات يف العام 2020- أكثر شيوعًا بني النساء مما هو لدى 
الرجال مبا يقدر بضعفي النسبة أما إدمان الكحول، فهو أكثر 

شيوعًا بني الرجال مما هو لدى النساء بأكثر من ضعفي النسبة، 
إدمان  5 رجال من  1 من كل  يعاني حوالي  النامية،  الدول  ففي 

الكحول، بينما تعاني 1 من كل 12 امرأة منه.
باإلضافة إىل ذلك، فإن اضطرابات الشخصية الال اجتماعية تزيد 
لدى الرجال عما هي لدى النساء مبا يقدر بثالثة أضعاف النسبة أما 
عن اإلصابة باالضطرابات النفسية الشديدة، مثل الفصام، فليس 

هناك فرق واضح يف نسبة اإلصابة بني اجلنسني.

متثل الرتبية دورًا مهمًا وضروريًا يف املرحلة األوىل من حياة الطفل 
ارادته  عن  خارجة  تكون  مرة  ألول  بها  يقوم  اليت  األعمال  ألن 
أن  فيعرف  املختلفة  السلوكيات  يتعلم  الرتبية  وبعفوية ومن خالل 
هذا صوابا فيقوم به وهذا خطأ فيتجنبه، وألهمية الرتبية فإن أغلب 
األسر تلجأ إىل أساليب شتى من أجل تعميم السلوكيات الصائبة 
بني أبنائها وافضل الطرق اتباعا يف الرتبية هو الرتغيب والرتهيب 

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

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

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

عدم قناعة الطفل إال مبقدار أكثر من السابق.

األمراض النفسية والفروقات بني الجنسني

الرتبية بني الرتهيب والرتغيب

مروة السعيدي

زينب حسن
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تعرف الشخصية بأنها البناء اخلاص بالفرد وأمناط سلوكه الذي 
من شأنه أن حيدد لنا طريقته املتفردة يف تكيفه مع بيئته، والذي 
التنشئة خالل  وأسلوب  والنضج،  الوراثة،  لعوامل  باستجاباته  يتنبأ 
طريق  عن  تكتسب  اليت  االجتماعية  وللدوافع  الطفولة،  مرحلة 
الشخصية  تشكيل  يف  دوركبري  املكتسبة،  اخلربات  مع  التعلم 
حيث أن ما يصدر من قول أو فعل ال بد وأن يكون منسجما مع 

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

هذه الشخصية .
1-صعوبة تكوين الصداقات.

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

خاطئة غري حقيقية. 
3-صعوبة التحدث أمام اجلمهور. 

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

نفسية جعلتهم حباجة إىل االبتعاد عن اآلخرين والعيش باخليال.

الشخصية الخيالية
 كيف نتعامل معها؟

املنافس الصغري
أن  جاهدة  أسعى  املدلل، كنت  بطفلي  حييط  واهتمام كبري  حٌب 
أتابعه خطوة خطوة أتأمل وجهه املالئكي املبتهج مرحا، أمحيه من 
احمليط اخلارجي أتابع برامج الرتبية احلديثة ألوصله اىل بر األمان 
حماولة مين لتكامل شخصيته .. هل هذا كاف ؟ هل يبقى طفلي 
وحيدا أم حيتاج اىل من يرافقه مبسريته.. وإذا بطفلة صغرية اقتحمت 
يتقبل  الذي مل  عن صغريي  األضواء  وخطفت  املفاهيم  عاملي غريت 
وجودها كسند ورفيقة درب -كما خططت له- حقيقة قلبت كياني 
عندما وجدت طفلي يذبل يوما بعد آخر عندما يشاهد االهتمام بأخته 
ابتعد عين  كأنها املنافس له يف كل شيء كان ميتلكه لوحده، 
وعن حميطه كثرت مشاغبات وعناده ليجذب االهتمام الذي شعر أنه 
فقده، خرج األمر عن السيطرة يف بادئ األمر حيث كنت يف دوامة 
االهتمام بصغريتي حديثة الوالدة اليت حتتاج اىل رعاية طوال الوقت 
وبني مراعاة مشاعر طفلي املشتت ومواجهة التحديات اخلارجية من 

العائلة لتفهم الوضع اجلديد . 
حاولت أن أتفهم مشاعر طفلي وسبب غريته الشديدة وتغيري طباعه، 
فبدأت أقرأ وأطور مهاراتي يف جانب الرتبية، وجدت الباحثة كاملة 
انفعالية  استجابة   : أخته  أو  أخيه  الطفل من  تعرف غرية  فرج وهي 
وهي مزيج من الغضب واخلوف معا وهو مزيج غريب من االنفعاالت 
املختلفة، إذن كيف اتصرف مع طفلي الغيور من أخته الصغرية ؟وما 
إخوة  لصنع  التحدي  هذا  ملواجهة  فعله  الوالدين  على  يتوجب  الذي 

متحابني واحلد من الغرية ؟ 
أول خطوة هي التمهيد لقدوم طفل جديد وعدم تغري طريقة التعامل 
بني  الفردية  الفروق  الصغري،ومراعاة  منافسه  قدوم  بعد  الطفل  مع 
والتحدث  كبري  بأنه  وإشعاره  بالنفس  بالثقة  الطفل  وإشعار  األبناء 
معه بأنه مميز، وغرس مفهوم املسؤولية بداخله جتاه أخيه أو أخته 
يشعر كما  فيما  ومناقشته  مشاعره  وقبول  إيذائه  رفض  اجلديدة، 
حساب  على  بتهميشه  العائلة  أفراد  لبقية  والنسمح  الكبري  نناقش 
اهتمامهم باملولود اجلديد ونسمح له أن يعرب عن مشاعره مع متابعة 
يوفقنا  أن  اهلل  من  ونرجو  وتعليمه خطوة خبطوة،  وتوجيهه  انفعاالته 

لرتبية أبنائنا على مبدأ احلب واإلخوة .

بثينة العارضي

زكية عادل
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اهتم  االسالم  مبرحلة الطفولة اهتماما واسعا لذا مل 
يوجد قانون  حيفظ حقوق الطفل كالقانون االسالمي 
ففي الشريعة املقدسة هناك اهتمام تام بالتنشئة يف 
مراحل الطفل االوىل باعتبارالطفل أساس اجملتمع إذا 
فسد  الطفل  فسد  وإذا  اجملتمع  صلح  الطفل  أصلح 
اخلاص  السماوي  القانون  طبق  هل  ولكن  اجملتمع 
أنزل خبصوص  طبق  كما  فلو  هو؟  بالطفل كما 
الطفل لعاش أطفال املسلمني بسعادة ولذلك حقوقهم  
خللق  األوىل  اللحظات  منذ  الرتبية  كحق  مضمونة 
فمثال  وتعليمه  وتربيته  ورعايته   الوالدة  اىل  اجلنني 
من القوانني اإلسالمية حث الدين على تعليم  ورعاية 
وتربية الطفل فقد ورد عن أمري املؤمنني )عليه السالم( 
الصغر كالنقش يف احلجر(،   التعلم يف   ( قال:  أنه 
يلعب  الغالم  قال:  السالم(  )عليه  اهلل  عبد  أبي  وعن 
سبع سنني ويتعلم الكتاب سبع سنني ويتعلم احلالل 

واحلرام سبع سنني. ) وسائل الشيعة : 21 / 475)
يف  االجتهاد  كمال  جيتهدا   أن  الوالدين   فعلى  
الرتبية والتعليم يف هذه املرحلة، إن األوالد يف الواقع 
فينبغي مراقبتهم  واألمهات  اآلباء  أمانة من اهلل عند 
اإلسالم   أحكام   وتعليمهم   عليهم   واحملافظة 
وتربيتهم على مكارم األخالق لينالوا السعادة ويفوزوا 
ينبغي حفظهم ممايؤدي  واآلخرة وكذلك  الدنيا  يف 
األوالد  تربية  مسؤولية  فإن  والضالل  االحنراف  إىل 

عظيمة جدا وهذا ما دلت عليه  النصوص والروايات 
قال تعاىل: )َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ُقوا َأنُفَسُكْم َوَأْهِليُكْم 
َجاَرُة َ( )التحريم/6( وروي عن   َناًرا َوُقوُدَها النَّاُس َواحْلِ
أبي عبد اهلل )علية السالم(:  )إن خري ما ورث اآلباء 
ألبنائهم األدب ال املال، فإن املال يذهب واألدب يبقى(
على  يدل  وهذا   ،)2062/  3 ج   : احلكمة  )ميزان 
األخالق  على  وتعويدهم  األوالد  برتية   عناية خاصة 
املهمة  الفوائد  من  احلميدة،  والصفات  الفاضلة 
أنفسهم   إصالح  األطفال  لرتبية  العظيمة  والثمرات 
وتقوية إميانهم  وذلك يؤدي إىل أن يسلكوا الصراط 
املستقيم وان اليعصوا اهلل ويفلحوا يف الدنيا واآلخرة  
وينفع آبائهم  وأمهاتهم  من صاحل أعماهلم يف حياتهم  
وبعد وفاتهم إذا كان عمل أوالدهم صاحلا فإن اهلل  
وأمهاتهم   آلبائهم   الثواب  يعطي   وكرمه  بفضله  
الذين أجهدوا يف إعدادهم اإلعداد الصحيح، فرتبية 
قلوبهم،  يف  الصاحلة  األعمال  بذر  مبنزلة  األوالد 
واملعلوم أن البذر  يأتي أكله واألب واألم حيصدان 
ما زرعا قبل غريهم، وهذا املعنى الذي دل عليه العقل 
وقد صرح به القرآن الكريم  قال تعاىل: )َربََّنا َهْب َلَنا 
َة َأْعنُيٍ َواْجَعْلَنا ِلْلُمتَِّقنَي ِإَماًما( ِمْن َأْزَواِجَنا َوُذرِّيَّاِتَنا ُقرَّ
)الفرقان/74(  فهم يطلبون الذرية  الطيبة  لتكون 

قرة عني هلم وتنفعهم يف احلياة وبعد املمات.

نجالء طالب

 الشريعة 
اإلسالمية

 وتنشئة الطفل
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سوء الظن من األمراض اليت ابتلي بها كثري من الناس على مر 
العصور,كما نهى اهلل سبحانه وتعاىل عن سوء الظن بدليل قوله 
َواملُْشِرَكاِت  َواملُْشِرِكنَي  َواملَُناِفَقاِت  املَُناِفِقنَي  َب  )َوُيَعذِّ تعاىل: 
َعَلْيِهْم  َوَغِضَب اهلل  ْوِء  َداِئَرُة السَّ َعَلْيِهْم  ْوِء  انِّنَي باهلل َظنَّ السَّ الظَّ
َوَلَعَنُهْم َوَأَعدَّ هَلُْم َجَهنََّم َوَساءْت َمِصرًيا )الفتح/6(، تتحدث هذه 
اإلهلية،  واملقدسات  بالربوبية  يتعلق  الذي  الظن  سوء  عن  اآلية 
فتبني أن الواقع من هؤالء الناس هو أنهم يتهمون اهلل يف خلقه 
القرآن  وسجل  الكريم،  بالرسول  السوء  ويظنون  وحكمته، 
يؤدي  تعاىل  باهلل  الظن  السيئ. وسوء  الظن  املنافقني هذا  على 
للرسول  وكان  التوحيد،  وأركان  اإلميان  ركائز  اهتزاز  إىل 
الكريم)صلى اهلل عليه وآله( حديث عن هذه اآلفة، حيث قال: 
»إياكم والظن، فإن الظن أكذب احلديث، وال حتسسوا، وال 
آثار  الظن  ولسوء   .)1785/  2 :ج  احلكمة  جتسسوا«)ميزان 
والضالل،  والبدعة  الشرك  يف  للوقوع  سبب  أنه  منها  سلبية، 
أما يف عالقتنا حنن البشر مع بعضنا فقد أصبح سلوكاعاديا، 
اإلنساني  التعامل  الظن واخلالف يف  قياس سوء  حيث ميكن 
يف مجيع نواحي احلياة، فلو نظرنا إىل احملاكم والدعاوى بني  
اخلصوم لوجدنا أن أكثرها مبين على سوء الظن فقد منح سوء  
باآلخرين  الشك  حتى صار  النفوس  وخرب  االجتماعي  النسيج 

مسألة حتمية  ال خيار عنه.
ارتفاع  مبعدل  الظن  يقاس  األسرية،  احلياة  صعيد  على  أما 
الطالق والعنف األسري، دون النظر اىل ما يؤول إليه واقع األبناء 
ومصريهم وحالتهم النفسية، ففي اآلية الكرمية يف قال تعاىل 
نِّ  نِّ ِإنَّ َبْعَض الظَّ َن الظَّ : )َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اْجَتِنُبوا َكِثرًيا مِّ
ِإْثٌم( )احلجرات/12(، يف عالقتنا اإلنسانية، حنتاج القلوب اليت 
تتناجى يف تكوين األلفة وبذل املصاحل، وأال نضيِّع مكتسبات 

إىل  وتدعوا  اجملتمع  تدمر  اليت  اخلالفات  يف  وخرياتها  األمة 
التفرقة وحرف الغاية من وجودنا، وذلك ال ينفعنا ولن نستفيد 
والعفو  الصفح  معلنني  البيضاء  راياتنا  نرفع  دعونا  لذلك  منه، 
بسبب أو دون سبب، كي يلتفت اهلل إلينا ويشملنا برمحته وهذا 
ما أكد عليه  الرسول الكريم )صلى اهلل عليه وآله( يف حديث 
له حيث قال :)واعلم أن األمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء 
مل ينفعوك إال بشيء قد كتبه اهلل لك، ولو اجتمعوا على أن 
يضروك بشيء مل يضروك إال بشيء كتبه اهلل عليك، رفعت 

األقالم وجفت الصحف( )تفسري ابن عربي :  1 /270( 
وقد أمرنا الرسول األكرم )صلى اهلل عليه وآله( أن نعلق باب 
الثمني يف  وقتنا  نهدر  وال  اآلخرين  حياة  على  والتطفل  العداوة 
يف  نهدرها  دقيقة  فكل  منهم  واألقتصاص  باآلخرين  الرتبص 
العداوات فهي مرض نأتي به ألرواحنا دون أن نعلم وأن عالجه 
مستعص الوجود له، ولنحرص على األصدقاء وأال يكثر عتاُبنا 
أو غلطة  زلة  أو  على من أحببنا، فإذا بدرت من صديٍق هفوة 
وأما  كانت  أيًا  ذاهبة  فاملصاحل  أحسن،  هي  باليت  فلندفع 
الصداقات الوفية ال تتعكر من )القذى(، ولنكثر ممن حيُبنا 
ولنحب من أحبنا ولنحافظ على من هو لنا أخ حبق ،إن صاحب 
احلب الصادق واحلكمة البالغة واإلجالل املبين على التسامح 
هو الذي جيلس على عروش القلوب فمن أراد أن ُيكتب لُه تاريخ 
القرآن  آيات  الناس، علمتنا  مع  و)اإلحسان(  )بالرب(  عليِه  جليل 
الكريم أنه قد يسيء بعض الناس الظن باآلخرين، ولكن املهم 
ما يعلمه اهلل عنهم، حيث قال سبحانه من قائل: )َبْل َظَننُتْم َأن لَّن 
َينَقِلَب الرَُّسوُل َواملُْؤِمُنوَن ِإىَل َأْهِليِهْم َأَبًدا َوُزيَِّن َذِلَك يِف ُقُلوِبُكْم 

ْوِء َوُكنُتْم َقْوًما ُبوًرا )الفتح/12( َوَظَننُتْم َظنَّ السَّ

غدير غامن

سوء الظن آفة العالقات االجتماعية
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»أبيانة«
مجد العمارة وعبق الرتاث

الباحث جواد ابو غنيم

تعد )أبيانة( إحدى القرى النادرة يف إيران بسبب احتوائها على عدة مبانِ وآثار تاريخية، 
يعود تاريخ القرية إىل ما يقرب من 1500 عام، وتتمتع بمنظر خالب حيث تقع يف موقع 

طبيعي مميز، سكان أبيانه مولعون بتاريخهم وثقافتهم.
وتقع قرية أبيانة على بعد 40 كم شمال غرب نطنز من محافظة أصفهان على سفوح 
قرية كركس الجبلية، وهي قرية تراثية ومدهشة، تعترب قرية أبيانة واحدة من أكثر القرى 
استثنائية يف إيران، نظرًا  آلثارها ومعاملها التاريخية، جعلها مجد العمارة األصيلة وجمال 

قرية أبيانة واحدة من أمثلة قليلة من األماكن الرائعة ألصفهان ومناظر إيران الخالبة،
ولم تؤثر الحداثة على معالم قرية أبيانة االيرانية، التي بنيت يف حقبة بعيدة جدًا، وهي 
تابعة ملحافظة أصفهان، وترتفع عن سطح البحر نحو 2400 مرت، ويقدر عدد سكانها 

اليوم بـ 300 مواطن.   
وهي منطقة ذات مناظر خالبة مع ظروف طبيعية 
ذهب  عندما  الصفوية،  الفرتة  خالل  مواتية، 
ملوك الصفويني إىل نطنز لقضاء فرتة استجمام 
أقاربهم  من  العديد  فضل  الصيف،  فصل  أثناء 
وخدمتهم البقاء يف أبيانة، وقّدر عدد املنازل يف 
بـ 500 وحدة يف تعداد عام 1982،  أبيانة  قرية 

تقع هذه املنازل بالكامل على منحدر مشال نهر 
»برزورد«، يتم بناء كل املنازل على سفح اجلبل 
على منحدر مثل السالمل، أسطح املنازل السفلية 
توجد  وال  العلوية  للمنازل  كساحة  تستخدم 
يف  أبيانة  قرية  أن  ويبدو  بينها،  تفصل  جدران 
الطوابق، ميكن  متعددة  قرية  هي  األول  املقام 
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رؤيتها يف بعض احلاالت حتى أربعة طوابق.
مت تأثيث غرف أبيانة بنوافذ خشبية وغالًبا ما تأتي 
مع شرفات  وأفنية خشبية تطل على األزقة املظلمة، 
لالهتمام،  ومثرية  مذهلة  مشاهد  أصبحت  واليت 
املنظر اخلارجي جلدران منازل أبيانة مغطى بالرتبة 

احلمراء.
وتتألف هذه القرية من عشرات الطرقات املتعرجة 
والعشوائية اليت بنيت من الطوب والطني األمحر، 
باألقمشة  ومغطاة  مة  ومهشَّ خشبيٌَّة  منازهلا  ونوافذ 
امللونة، اجلبال والرتبة حول )أبيانة( غنية بأكسيد 
اللون  أيضًا  والقرية  اجلبل  منح  ما  وهذا  احلديد، 

األمحر ألن منازهلا مبنية من أحجار هذه اجلبال.
نظًرا لعدم وجود مساحة كافية على سفوح قرية 
كل  تقوم  أن  املتداول  فمن  املنازل،  لبناء  أبيانة 
على  تالل  يف  الشكل  كهفي  ببناء خمزن  أسرة 
بعد كيلومرت واحد من القرية، على طول الطريق 
إىل أبيانة، ويتم حفر هذه الكهوف يف التالل ومن 
املاشية  حلفظ  القصرية  البوابات  تستخدم  اخلارج 
تعتمد  الضرورية،  غري  واألشياء  الشتوي  والطعام 
حياة الناس على قطاعات الزراعة والبستنة والثروة 

احليوانية اليت تديرها بالطرق التقليدية.
وحافظت القرية على شكلها األصلي يف صراع بني 
الرتاث واحلداثة، يكسب سكان أبيانة عيشهم من 
الزراعة وتربية املواشي، كما تقوم املرأة مبساعدة 

الرجل يف إدارة الشؤون االقتصادية لعائالتهم.
وحافظ أبناء قرية أبيانة على الكثري من العادات 
ولغتهم  هلجتهم  ذلك  يف  مبا  والتقليدية،  القومية 
وُبعد  للمنطقة  اجلبلية  الطبيعة  بسبب  القدمية، 
موقعها من املراكز املزدمحة وطرق االتصال، لغة 
الغربية،  الشمالية  اإليرانية  اللغات  من  أبيانة  أهل 
واليت بالطبع، شهدت العديد من التغيريات، واآلن 
البهلوية األصيلة ُتسمع  فقط القليل من الكلمات 

يف هلجتهم.
ال تزال املالبس التقليدية ألبناء هذه القرية منتشرة 
أجل  من  عليها  التأكيد  ويتم  واسع،  نطاق  على 
واسعة  السراويل  تكون  الرجال  وعند  صونها؛ 
وطويلة من القماش األسود؛ ولدى النساء، قميص 
كبري من األقمشة امللونة واملزينة بالورود والزهور، 
باإلضافة إىل ذلك، عادة ما يكون لدى نساء هذه 

القرية طرحات ذات لون أبيض.
أساسي  وسياحي  ثقايف  كمعلم  القرية  وتدخل 
منظمة  من  مدرجة  وهي  إيران،  زيارة  برنامج  يف 
العاملي،  الرتاث  الئحة  يف  الدولية  اليونسكو 
اىل  يعود  والذي  القديم  سحرها  تفقد  مل  القرية 
القرون الوسطى: بيوت من الطني، منازل مجيلة مل 
املفعول  سارية  القدمية  التقاليد  الباطون،  يشّوهها 
حجابًا  يرتدين  »أبيانة«  نسوة  القرية،  أهالي  على 
من ورود ملونة، تعتاش فيها العائالت من حمصول 
بيع أشجار الفاكهة وبعض حماصيل بيادر القمح، 
اليدوية  األشغال  من  السخي  املدخول  اىل  إضافة 
اخلاصة املصنوعة من انامل النسوة فيها، ومن أبرز 

اخلضر  مزج  قاطنيها،  لدى  األطعمة 
كطبق  وتقدميها  اللحوم  بعض  مع 

رئيسي على املائدة.
معبد النار يف أبيانة

أقدم معبد نار يف هذه القرية هو معبد 
أبيانة، هو مثال على املعابد الزرادشتية 

اليت بنيت يف اجملتمعات اجلبلية.
مساجد أبيانة : تضم قرية أبيانة أحد 

عشر مسجدا.
قالع أبيانة: يوجد يف أبيانة ثالثة قالع 
تشمل »بال« جنوب غرب قرية أبيانة و 
و»باله«  القرية،  شرقي  مشال  »هرده« 

مشال غربها.
مراسم صنع ماء الورد

 )صنع أو حتضري ماء الورد( هو احتفال 
يقام سنوًيا من منتصف مايو إىل منتصف 

يف  يونيو 
كاشان، 

مقاطعة  أحناء  مجيع  يف  احلفل  ويقام  وأصفهان، 
عشرات  سنوًيا  احلدث  هذا  ويستقطب  كاشان 
الزهور  بتالت  إعداد  يتم  السياح،  من  اآلالف 
احلمراء املزروعة يف العديد من حدائق الزهور يف 

هذه املناطق بالطريقة التقليدية لنظام التبخر. 
السياحية  املعامل  من  واحدة  تعد  املراسم  وهذه 

ومناطق اجلذب السياحي يف حمافظة أصفهان.
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إعداد

هشــــــام اموري

كيف يختزن العقل املعلومات

تشارلز دي كولومب )1736-1806م(

هل سمعت باألكل العاطفي
الحوكمة اإللكرتونية بني الواقع والتطبيق



بن  يعقوب  بن  اليعقوبي، أمحد  تاريخ  وأوهلا  اهلجري(  الثالث 
جعفر )284هـ( الذي وضع منهجه على أساس التعاقب الزمين 
للشخصيات، ومجع أحيانًا عدة أحداث يف سنة واحدة. وثانيها: 
املؤرخني  من  عند كثري  وهو  للطربي   - وامللوك  األمم  تاريخ 
على  الطربي  أسبغ  وقد  اليعقوبي.  كتاب  من  أهمية  أعظم 
كتابه تدقيق املتكلمني وعطاءهم ومناهجهم واتبع يف تنظيمه 
وثالثها وأعظمها  الزمين، وسار على منهج احلوليات  الرتتيب 
تارخيية من مؤلف املسعودي: »مروج الذهب ومعادن اجلوهر« 
هذه  والكتب  اخلليقة.  تاريخ  يف  يبحث  أدبي  كتاب  وهو 
الصفات  من  جمموعة  فيه  يشرتط  املؤرخ  ان  توحي  مجيعها 

لكي يكون متمكنًا يف حبثه واهم هذه الصفات:
وعورة  متنعه  فال  صبورًا،  جلدًا  للدرس  حمبًا  يكون  أن  1ــ 
البحث وال املصاعب والعقبات عن مواصلة العمل ، وال توقفه 
ندرة املصادر، وال يصرفه عن عمله غموض الوقائع واحلقائق 

التارخييةواضطرابها. 
2ـ ينبغى عليه أن يقضى الشهور والسنوات وهو يعمل ويرحتل 
من بلد آلخر ، فى وطنه وفى كل مكان ميكن ان يعثر فيه 

على مايفيده.  

وال   ، يكذب  فال  أمينًا خملصًا،  يكون  أن  املؤرخ  على  3ـ 
ينتحل ، وال ينافق أصحاب اجلاه والسلطان ، وال خيفى الوقائع 
واحلقائق التى قد ال يعرفها غريه فى بعض األحيان ، والتى قد 
ال ترضيه أو ترضى قومه، ومن خيرج عن ذلك ال ميكن أن 

ال يدرس التاريخ اعتباطًا وليس كل من حياول الكتابة فى 
أو كما   ، الناس  يتصور بعض  التاريخ يصبح مؤرخًا، كما 
عن  طويلة  يسطرون صفحات  حينما  الكتاب،  بعض  يتخيل 
يكتبون  أنهم  بذلك  ويعتقدون  معاصرة،  أو  ماضية  حوادث 
من  فالبد  والقرطاس،  بالقلم  قد مسكوا  داموا  ما  تارخيًا، 
أن يتوفر فى املؤرخ الصفات الضرورية وأن تتحقق له الظروف 

التى جتعله قادرًا على دراسة التاريخ وكتابته .
يرتبط احلديث عن مناهج املسلمني يف كتابة التاريخ اإلسالمي 
باحلديث عن تدوين التاريخ واهلدف منه، فمن املعلوم أن تقصى 
الرواة احلديثني أدى اىل نشوء أحد فروع التاريخ عند العرب، 
وهو تراجم األشخاص وطبقاتهم، كما مهدت العلوم احلديثة 
لنشأة علم التاريخ نفسه على حنو إمجالي مبتدئا بتدوين السري 
واملغازي النبوية حبسب إتباع منهج اإلسناد القائم على منهج 
اجلرح والتعديل ولذا فإنه ميكننا القول بأن علم التاريخ قد 
علم  استعار  حيث  احلديث،  علوم  أحضان  يف  وترعرع  نشأ 
التاريخ من علم احلديث أداه نقدية عملية استخدمت يف تنقية 
هذه  بتدوين  العرب  اهتم  أن  منذ  التارخيية  األخبار  وغربلة 
األخبار عند منتصف القرن الثاني للهجرة. وكان اهلدف من 
تدوين التاريخ عند املسلمني، يف البداية، يرتبط قبل كل شيء 

مبقتضيات ومتطلبات دينية صرفة .
نذكر  التارخيية  الكتابة  صور  املسلمون  املؤرخون  أكثر 
سبقها  اليت  الثالثة  العامل  تواريخ  املثال  سبيل  على  منها 
القرن  )مطلع  الدينوري  حنيفة  ألبي  الطوال  األخبار  كتاب 

ضوابط الكتابة التاريخية والشروط 
الواجب توفرها يف املؤرخ

د. خديجة حسن علي القصير
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فقد كان من تأثري الغزو الثقايف األوربي للمسلمني أن شاعت 
بينهم مصطلحات ومفاهيم غريبة عن عقيدتهم وثقافتهم حتى 

كادت أن ختتفي املصطلحات اإلسالمية .

الباحثني املعاصرين  على أن هذا املنزلق يتمثل يف عدم وعي 
تنبثق من رؤية خاصة للفكر  بأن املصطلحات احلديثة إمنا 
العامل اإلسالمي كانوا إىل مشارف  فاملثقفون يف   .. الغربي 
من  يتجزأ  ال  جزء  املصطلح  أن  يدركون  ال  اخلمسينيات 
الرتكيبة أو البنية احلضارية ألي جمتمع ، و كانوا يف حالة 
الدفاع عن الذات ، حياولون أن يوجدوا لكل عنوان بّراق يف 

املدنية الغربية مثيله يف اإلسالم  .

7- يلزم للمؤرخ أن تتوفر له ملكة النقد ، فال جيوز له ان 
يقبل كل كالم أو يصدق كل وثيقة أو مصدر بغري الدرس 
يكون  ما  أقرب  أو  الصدق  فيأخد   ، واألستقراء  والفحص 
اليه، ويطرح جانبًا ما ليس ذلك .واذا فقد املؤرخ ملكة التقد 
ما  وأصبح جمرد شخص حيكى كل  عنه صفته،  سقطت 
يكتب  أو  يدرس  بهذا  وليس   . واقعة  حقيقة  انه  على  يبلغه 

التاريخ .

8- حتري احلقيقة إذ ال بد ان يتمتع الباحث يف التاريخ بالروح 
النقدية. ومعنى ذلك أال يتأثر باملسلمات املتواترة، وال جيوز له 
أن يقبل املعلومات املتوفرة، أو يصدق كل نص أو مصدر بغري 
الدرس والفحص الالزمني، فيأخذ الصدق أو أقرب ما يكون 
إليه؛ ويطرح جانبا ما ليس كذلك. وإذا أعوزت الباحث روح 
راوية يروي كل ما  النقد سقطت عنه صفته وأصبح جمرد 

يبلغه من معلومات على أنها حقيقة واقعة .
9- احليادية واالستقالل يف الرأي : -

احلياد عدم االحنياز لطرف من األطراف. فيعطي كل رأي 
من األراء املتعارضة حقه الكامل يف التعبري عن نفسه ويزن 

كل احلجج اليت تقال مبيزان خيلو من الغرض أو التحيز  .
ومن الضروري أن يكون املؤرخ ذا عقل واع مرتب منظم لكي 
 ، احلقائق  أنواع  وينسق  الوقائع  بني  أن مييز جبالء  يستطيع 
على  قادرا  يكون  لكي   ، املناسب  املوضع  يف  منها  ويفيد 
حتديد العالقة بني حوادث التاريخ يف الزمان واملكان ، ويربط 
أمامه  احلوادث  ذلك ختتلط  وبغري   . وتوافق  اتساق  يف  بينها 
وتضطرب تفصيالتها، ويعجز عن الربط بينها، ومن ثم يفقد 

صفته كباحث.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مندور، حبث  النقدي عند حممد  الفكر  فاروق حممود،  1.احلبوبي، 
السالم«، ع2؛ مندور، حممد، يف  »عليهم  البيت  أهل  منشور يف جملة 
امليزان اجلديد، القاهرة، دار نهضة مصر للطبع والنشر، 1973م، ص 

.69
منشور  مندور، حبث  عند حممد  النقدي  الفكر  فاروق،  2.احلبوبي، 
يف جملة أهل البيت »عليهم السالم«، ع 2؛ مندور، حممد، يف امليزان 
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.

يعد مؤرخا. وال ريب أن الكشف عن عيوب املاضى وأخطائه 
تفيد إىل حد كبري فى السعى إىل جتنب عوامل اخلطأ فى 
احلاضر، وعدم الكشف عنها يعد تضلياًل وبعدَا عن التبصر 
واملصلحةالوطنية. وقد يكون إخفاء احلقيقة التارخيية عماًل 
وطنيًا فى بعض الظروف ، كما تفعل كل األمم ، ولكن 
البد من ظهور احلقيقة بعد زوال الضرورة التى دعت إلخفائها، 
حتى ميكن استخالص أكرب قسط من احلقيقةالتارخيية .وال 
ميكن أن يكتب التاريخ بغري التوصل إىل احلقيقة الصحيحة 
إذا كان  املسلمني،  4-معرفة ضوابط االخذ من كتب غري 
للتاريخ اإلسالمي قواعد وأصول وضوابط شرعية جيب على 
املؤرخ املسلم أن يلتزم بها ، فذلك يعين االحتياط عند األخذ 
من كتب غري املسلمني ، خصوصًا وأن احلرية بال قيود وبال 
وطبقوها   ، الشرق  أو  الغرب  يف  العلمانيون  تلقاها  ضوابط 
على التاريخ اإلسالمي بسبب االختالف يف التصورات واملفاهيم 
واملبادئ ، مما جعل نتائج أحباثهم ودراساتهم مناقضة لألحكام 
اإلسالمية ، وواقع اجملتمع اإلسالمي ، هلذا فإن القضايا اليت 
تطرحها كتب غري املسلمني من يهود ونصارى وغريهم ، واليت 
تعاجل التاريخ اإلسالمي - خصوصًا الصدر اإلسالمي األول - 
ينبغي أن تدرس بعناية وحذر شديدين ، ألنهم ال يصدقون يف 
كثري مما يقولونه عن اإلسالم ونظمه ورجاله ، وال حيل وفق 
ذلك ملسلم أن يروي عنهم أو يأخذ منهم ، ال سيما وأن من 
شروط البحث يف هذه القضايا عرض األقوال واألعمال على 

كتاب اهلل وسنة نبيه املصطفى صل اهلل عليه وآله وسلم.
5- مراعاة ظروف العصر الذي وقعت فيه احلادثة.

ينبغي أن نعلم أن بعض تلك األحداث الواقعة يف صدر اإلسالم 
، فال حنكم عليها  فيها  وقعت  اليت  ال يربرها غري ظروفها 
بالعقلية أو الظروف اليت نعيش فيها حنن أو بأية ظروف يعيش 
فيها أصحاب تلك األحداث ، ألن احلكم حينئذ لن يستند إىل 
مربرات موضوعية ، وبالتالي تكون نظرة احلاكم إىل هذه 

الوقائع غري مطابقة للواقع .

يعيشه  الذي  املأساوي  الواقع  بني  اخللط  أن  املالحظ  ومن 
اإلسالمي يف  اجملتمع  واقع  وبني   ، العصر  هذا  املسلمون يف 
صدر اإلسالم يرجع إىل اخلطأ يف الفهم الناتج يف الغالب عن 
الصورة القامتة واملغرضة اليت يتلقاها النشء عن تاريخ اإلسالم 
وحضارته بواسطة املناهج احملرفة اليت تعمم األحكام وتشوه 

بذلك التاريخ .

6-استعمال املصطلحات اإلسالمية 
تعد قضية املصطلحات من أشد العناصر أثرًا وأهمية وخطورة 
املفاهيم  تثبيت  يتم  طريقها  عن  ألنه   ، الشعوب  ثقافة  يف 
فإنه  األهمية  من  القدر  بهذا  املصطلحات  وألن   ، واألفكار 
منذ أن تقرر يف أوكار الصهيونية والصليبية تدمري اخلالفة 
على ختريب  اإلسالمية حيرصون  األمة  وأعداء   ، اإلسالمية 
العقل املسلم من باب املصطلحات  الفكر اإلسالمي وتشويه 

واملفاهيم .
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تشارلز دي كولومب )1736-1806م(

بالقانون  تعمل  عائلة  من  كولومب  دي  تشارلز  احندر 
منطقة  عاصمة  أجنوليم  يف  نشأ  أن  وبعد  فرنسا،  يف 
أجنميس جنوبي فرنسا انتقلت أسرته إىل باريس، وهناك 
دخل كلية مازاريان حيث درس اللغات واألدب والفلسفة 
يبدأ  أن  قبل  والنبات  والكيمياء  والفلك  والرياضيات 
تكتسب  الكهرباء  دراسة  وكانت  للهندسة،  دراسته 
العلماء  الثامن عشر، لكن  القرن  أهمية كربى خالل 
كانوا ال يزالون يف بدايات فهمهم لكيفية التعامل معها 
واالستفادة منها، وكان قانون اجلاذبية لنيوتن هو أهم 
اكتشاف يظهر كيف يعمل الكون، ولذلك فقد اهتم 

كولومب باستخدام الكهرباء التطبيقية.

قانون كولومب:
كان هنري كافندش قد سبق دي كولومب إىل مضمون 
ما يعرف بقانون)كولومب( لكنه مل ينشره بالطبع، وهو 
قانون بسيط يقول: )القوة بني جسمني مشحونني بالطاقة 
الكهربية يرتبط طرديا مبربع املسافة بينهما( فمثاًل إذا 
القوة  فإن  إىل أضعاف،  املسافة بني اجلسمني  ضاعفنا 
نيوتن  بقانون  شبيها  يعترب  وهذا  أضعاف،  تسعة  ستقل 
قانون  ونشر  الكهرباء،  يف جمال  ولكن  اجلاذبية  يف 
كولومب يف عام 1785م ضمن سلسلة أحباث لكولومب 

مكونة من سبعة أجزاء.
كما وجد كولومب أن هناك عالقة مشابهة تربط بني 

القوى املغناطيسية، وربط ذلك مع ما اكتشفه هو وآخرون 
املغناطيسية  بني  عالقة  هناك  تكون  رمبا  بأنه  وقال 

والكهرباء واجلاذبية.

مهندس عسكري: 
ُيعرف كولومب بسبب أعماله يف جمال الكهرباء إال أنه 
كان صاحب اكتشافات يف جماالت أخرى فقد قضى 
جزءا من حياته كمهندس يف اجليش الفرنسي يف كثري 
قضى  أنه  كما  اهلند،  غرب  الفرنسية  املستعمرات  من 
وقتا مماثال يف تصميم مباني احلصون واإلشراف عليها، 
ولن يكون من الغريب إذن ان ترتبط مشاهداته العلمية 

بأعماله اهلندسية .

الحتكاك:
إىل  االحتكاك  علم  اكتشاف  املعلقني  من  يعزو كثري 
كولومب، فقد أثار موضوع االحتكاك كولومب أثناء 
عمله العسكري، وهذا ما جعله خيصص عدة سنوات من 
ما  العمل هو  ذلك  نتيجة  املوضوع، وكانت  أحباثه هلذا 
العالقة  وهو حيدد  لالحتكاك  بقانون كولومب  يعرف 
النسبية بني االحتكاك والضغط، وقد أهله ذلك لكي 
العلوم  أكادميية  امليكانيكا يف  قسم  للعمل يف  خيتار 

عام 1781م.
املصدر/ 100عامل غريوا وجه العامل
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كيف يختزن 
العقل املعلومات

التذكري،  الدماغ غري عملية  املعلومات يف  ليس خزن 
والتذكري يربط ربطًا وثيقًا بالتعلم.

الناس  النفس أن يفسروا كيف يتذكر  جرب علماء 
االمور وملاذا ينسون الكثري مما تعلموه، ومل يتمكن 

احد منهم من ان جيد اجلواب الوايف.
ُيعتقد وفق احدى النظريات ان االنسان حني يتعلم شيئًا 
جديدًا حيدث تغيري فيزيائي يف رأسه يرتك اثرًا أو منطًا 
معينًا يف الدماغ، ويعتقد ان الذكريات او اآلثار اليت 
قد ترتكها الذكرى يف الدماغ ختبو و تزول مع الزمن.
أو معاناة معينة  والطريقة اليت تشعر فيها حول خربة 
مررت بها قد تقرر ما اذا كنت ما زلت تذكرها أو 
إنك نسيتها والناس بوجه عام عرضة لنسيان االشياء 

املزعجة غري املمتعة وهو يتذكرون االشياء املمتعة.
يستطيع الدماغ ان يتعلم انواعًا خمتلفة من املهمات اليت 
يقوم بها املرء، االدمغة النامية بشكل سليم تستطيع 
العقول  تتعلم مهمات وفروضًا اكثر تعقيدًا، ففي  ان 
التعلم بسيطًا  البسيطة كعقول احليوان مثاًل يكون 
التعلم  يف  كبرية  قدرة  يظهر  االنسان  ولكن  وفجًا، 

فكيف واين خيزن الدماغ املعلومات يف ذاكرته.
قلنا ان العلماء مل يتمكنوا من تفسري ذلك متامًا. ففي 
العقل البشري يبدو ان املناطق اخلارجية هي الضالعة 

السطح  الدماغ هي  واملناطق اخلارجية يف  األمر.   يف 
امللفوف املتثين  واملعقد يف القسم الكبري من الدماغ 

)املخ(.
حني تثار هذه املناطق بالتيارات الكهربائية الضعيفة 

فان االنسان يعود يعيش معاناته او خرباته املاضية .
اخلربة  احداث  يعيد  ألن  العقل  جترب  االثارات  هذه 
املاضية املخزونة يف الدماغ واملعروف ان اصابة بعض 

مناطق من الدماغ قد حتدث فقدان الذاكرة.
فيها  ختزن  اليت  االماكن  هي  هذه  هل  ولكن 

املعلومات؟..
ال احد يعرف.. وال نعرف ايضًا كيف ختتزن املعلومات 

بوجه عام.
يعتقد بعض العلماء ان خزن املعلومات ما هو إاّل عملية 
كيميائية، إذ أن خاليا األعصاب ترسل املعلومات يف 
رموز كيميائية إىل الدماغ عرب هذه االعصاب، فيما 
يعتقد علماء آخرون أن الذاكرة هي نتيجة تغيري دائم 

يف بنية العصب.
وما زالت الذاكرة لغزا غامضا على الناس والعلماء.

املصدر/ قل لي ملاذا :132/ج1
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مصطلحات عامة

النهائي لإلعالن بصفة  - أهداف اإلعان:  ينحصر اهلدف 
عامة يف العمل على زيادة املبيعات وإيرادات املشروع أو أرباحه 
عما كانت عليه من قبل، كما ان غرضه األساسي هو إقناع 
اجلمهور املعلن إليه بفكرة معينة أو حثه على شراء السلعة 

املعلن عنها.

له ترمجات عربية عديدة  القاري:  هو مصطلح  - االمتداد 
منها األفريز القاري، الرصيف القاري، العتبة القارية، اجلرف 
الرب، طفطاف  جناح  القارة،  القاري، سيف  الرفرف  القاري، 

الرب، األكمة الربية، حافة القارة.
امللحقة  البحرية  املنطقة  يعين  مصطلح  هو  القاري  واالمتداد 
واملتصلة واملتامخة للبحر اإلقليمي وللمياه اإلقليمية وهي أكثر 
مناطق البحر صالحية لنمو الثروة السمكية وأغناها بالصيد 
وبشرط إال يضر استغالل الدولة لالمتداد القاري حبرية أعالي 
البحار وال تهدد حريات املالحة والصيد فيه بطريق  مباشر 

أو غري مباشر.

- األمريكانية:  وهي تعرب عما حدث مع املهاجرين للواليات 
املتحدة األمريكية يف اهلجرات الكثيفة يف أواخر القرن )19( 
وأوائل القرن الـ)20( وهي عملية تعين بث املفاهيم األمريكية 
وُمثل  وتقاليد  وعادات  قيم  من  اجلدد  القادمني  نفوس  يف 
األيدلوجية  وبث  العمل  ومواقع  املدارس  وأساطري، عن طريق 
األمريكي  اجملتمع  يف  إدماجهم  بغرض  فيهم،  األمريكية 
يف  العامل  على  هيمنتها  خالل  من  املتحدة  الواليات  وحتاول 

عصر العوملة أمركة العامل كله.

- تأثري رأي األغلبية:  تأثر جناح االتصال بطبيعة الظروف 
اليت يتلقى فيها الفرد املعلومات وبشكل عام، فإن املعلومات 
اليت تتفق مع الرأي السائد يزيد احتمال تأييد اآلخرين هلا، 
يف حني أن الوسائل اليت تردد رأي االقلية ال حيتمل أن جتذب 

املؤيدين.

من  نوع  هي  لألجانب  االمتيازات  أجنبية:  امتيازات   -
عدم  مثل  املواطنني  دون  األجانب  عليه  حيصل  االمتيازات 
حماكمة األجانب عن اجلرائم اليت يرتكبونها داخل الدولة 
املخفظة  اجلمركية  والرسوم  الضرائب  من  األجانب  وإعفاء 
باسم  عرفت  اخلارجية  للتجارة  مواني  وختصيص  لألجانب 

مواني املعاهدات وكلها مميزات تقلل من استقالل الدولة.

عقل  خماطبة  على  تعتمد  العقلنية:  الستمالت   -1
املتلقي وتقديم احلجج والشواهد املنطقية وتفنيد اآلراء 
املضادة بعد مناقشتها وإظهار جوانبها املختلفة وتستخدم 

يف ذلك.

أ - االستشهاد باملعلومات واألحداث الواقعية 
ب - تقديم األرقام واإلحصاءات
ت - بناء النتائج على مقدمات

ث - تفنيد وجهة النظر األخرى.

2- استمالت التخويف: يشري مصطلح استمالة التخويف 
اعتناق  عدم  على  ترتتب  اليت  املرغوبة  غري  النتائج  إىل 
استماالت  وتعمل  باالتصال،  القائم  لتوصيات  املتلقي 
التخويف على تنشيط اإلثارة العاطفية لدى املتلقي مثل: 
االعتمادات  زيادة  لتربير  احلرب  من  الناس  خوف  إثارة 
اخلاصة بالتسليح، وحتذير الناس من األمراض اخلطرية 

حتى يسارعوا إىل الكشف الطيب الدوري.
يستجيب  املتلقي  جعل  إىل  التخويف  استمالة  وتؤدي 
للرسالة يف حالتني: )شدة اإلثارة العاطفية تشكل حافزًا 
الفرد  توقعات  الرسالة،  لالستجابة حملتوى  املتلقي  لدى 
العاطفي  التوتر  بإمكان جتنب األخطار وبالتالي تقليل 

عند االستجابة حملتوى الرسالة(.
توجد ثالثة عوامل تؤثر على شدة اإلثارة العاطفية:

أ - حمتوى االستمالة: جيب أن يكون حمتوى االستمالة 
له معنى عند املتلقي حتى يستجيب للهدف منها وحيدث 
التهديدات  إىل جتاهل  فاإلنسان مييل  العاطفي،  التوتر 

حتى تظهر عالمات واضحة على خطورتها.
ب - مصدر الرسالة: إذا نظر املتلقي إىل القائم باالتصال 
باعتباره غري ملم باملعلومات الكافية سوف يرفض توقعاته 
وبهذا تفشل الرسالة يف إثارة ردود الفعل العاطفية، وإذا 
شعر املتلقي أن القائم باالتصال يبالغ يف التخويف، فإنه 

قد يتجاهل ما يقوله.

بعض  أشارت  للمتلقي:  السابقة  االتصال  خربات  ت - 
لرسائل  الناس  بعض  يتعرض  حينما  انه  إىل  الدراسات 
تثري اخلوف والتوتر، يقل جانب اخلوف لديهم إذا سبق أن 
تعرضوا لرسائل مشابهة أي يؤدي إىل نوع من »التحصني 

العاطفي« لدى املتلقي

االستماالت املستخدمة 
يف الرسالة االقناعية
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التأثري  العاطفية:  الستمالت   -3
وإثارة  وانفعاالته  املتلقي  وجدان  يف 
واالجتماعيـــــــــــــــة  النفسية  حاجاته 
وخماطبة حواسه وتعتمد على اآلتي:

والرموز:  الشعارات  استخدام   -1
التفكري  لعملية  املخل  التبسيط  أي 
طريق  عن  املختلفة  مراحله  واختزال 
نهائي يف شكل  إطـــــــــــــالق حكم 

مبسط.
اللغوية:  األساليـــــــــــب  استخدام   -2
أو  والكناية  واالستعارة  كالتشبيه 

االستفهام. 
كاستخدام  األلفاظ:  دالالت   -3
كلمة أو صفة أو فعل تكون حمملة 
إدعى،  كـ)زعم،  معينة  مبشاعر 
اعرتف( أو إجيابيــــــــــــة كـ)املعتدل، 

النشط(.
لرتجيح  التفضيل:  أفعـــــــل  صيغ   -4

فكرة معينة.
من حيظى  االستشهاد مبصادر:   -5

مبصداقية عالية من جانب املتلقي.
حقيقة:  أنه  على  الرأي  عرض   -6

كاستخدام كلمة »ال شك«. 
)جمددًا،  مثل  التوكيد:  معاني   -7

بشدة، بقوة(.
8- استخدام غريزة القطيع: استغالل 
مع  نتوافق  جيعلنا  الذي  الضغط 

اجلماعة.
للرسالـــــــــة  االستجــابــــــــــة  وتتضمن 
نفسية كثرية  عمليــــــــات  اإلعالمية 
كمثرية  اإلعالميــــــــــــــــة  فالرسالـــة 
يستجيب هلا اجلمهــــــــــــور )املستقبل( 
تكون  وأن  البد  املرجوة  االستجابة 
تتناسب  مملة  وغري  وجذابة  شيقة 
مع  وتتفق  اجلمهور  هذا  طبيعة  مع 
واجملال  القومية  الشخصية  طابع 
الفرد  فيه  يوجد  الذي  النفسي 
والدوافع والغرائز واحلاجات واخلربة 
وحيل الدفاع والتعليم وغري ذلك من 

حمددات االستجابة.

املصدر/ اإلعالم الرياضي:145 

الغضب ال يفرز إال الضغينة واحلقد، وهو 
وتصيبه  البدن  وتسحق  العقل  حترق  نار 

بأمراض ال حصر هلا.
والسيطرة  الغضب  انفعال  يف  التحكم 
األهمية،  بالغة  األمور  من  النفس  على 
ويستطيع  حياته  يف  اإلنسان  ينجح  لكي 
اختالف  البشر على  مع مناذج  يتوافق  أن 
أيضًا  يتفادى  ولكي  وأخالقها،  طباعها 
والذي  واالحتكاك  التصادم  كثرة 
حيصد بسببه خصومات وعداوات كثرية 
ويتفق معظم علماء النفس على أن الغضب 
العامل  عدوان  من  النفس  ضرورة حلماية 
اخلارجي، ولكنه يف غاية اخلطر عندما 

يزداد ويستمر. 
املضغوط  بالبخار  الغضب  البعض  وُيشبِّه 
يف إناء حمكم إذا مل جيد منفذًا خلروجه 
فإنه يصيب الفرد مبرض أو أكثر من تلك 
اجملموعة املسماة باألمراض النفسجسمية، 
الدم،  ضغط  وارتفاع  املعدة،  قرحة  مثل: 
العصيب،  والقولون  الصدرية،  والذحبة 
ويعرب  اخل،  املزمن...  العصيب  والصداع 
البعض عن ذلك بأن الغضب إذا مل خيرج 

فسوف يستقر يف أحشائك.

قاوم الضغوط بالصرب:
من  التخفيف  على  فيساعدنا  الصرب  أما 
بالصرب  أعصابنا،  على  اجلاثم  اإلجهاد 
نكتسب اهلدوء، ويقل لدينا إفراز هرمونات 
)الكورتيزول(،  و  )األدرينالني(  التوتر 
وبالتالي تسرتخي العضالت وتتسع األوعية 
الدموية وينخفض ضغط الدم، ويقل معدل 
جهاز  وظائف  وتتحسن  القلب،  ضربات 
املناعة فينتج األعداد الكافية من اخلاليا 
اليت حتمي اجلسم وتقضي على اجلراثيم 

الفرد  فيعيش  املختلفة،  األمراض  وتقاوم 
حياة سعيدة هادئة ويتمتع بالصحة وطول 

العمر.
على  جيب  ونؤكد:  ُنذكر  ودائمًا 
تلك  نفسه  يف  يغرس  أن  دائمًا  اإلنسان 
يف  وردت  اليت  العظيمة  واملفاهيم  املعاني 
والتوقعات  األفكار  لطرد  عديدة  آيات 
توازنه  واستعادة  اهلدامة،  االنهزامية 
والشعور بالطمأنينة والثقة واألمان، ومنها 

ما يقوي العزم على الصرب.
الكريم  كتابه  يف  عزوجل  املوىل  يقول 
اَها ِإال  اَها ِإال الَِّذيَن َصرَبُوا َوَما ُيَلقَّ )َوَما ُيَلقَّ

ُذو َحظٍّ َعِظيٍم( فصلت / 35
ولكي يصمد الفرد يف مواجهة املكائد 
يهمل  ان  عليه  واالكاذيب  والشائعات 
يطلقون  الذين  الظاملني،  هؤالء  ويتجاهل 
وان  واالكاذيب  الشائعات  هذه  عليه 
سوف  هلم  جتاهله  ان  من  واثقًا  يكون 
لدى  يثري  قد  بل  القوة  موقف  يف  يضعه 
القلق  مشاعر  الظاملني  اخلصوم  هؤالء 
الذي ما يلبث أن يتحول اىل نوع من اخلوف 
والرتقب هذا النوع من الصرب هو الذي ورد 
يف اآلية الكرمية: َفاْصرِبْ َعَلى َما َيُقوُلوَن 
ْمِس َوَقْبَل  ْمِد َربَِّك َقْبَل ُطُلوِع الشَّ َوَسبِّْح حِبَ
َوَأْطَراَف  َفَسبِّْح  اللَّْيِل  آَناء  َوِمْن  ُغُروِبَها 

النََّهاِر َلَعلََّك َتْرَضى »طه/130«.

غليان الدم ف العروق.. حقيقة:
النفس األمريكية )كاشلني  قامت عاملة 
)تينيسي(  جامعة  يف  جتربة  بإجراء  لولر( 
على  الضغوط  بعض  أثر  عن  األمريكية 
عدد كبري من الطالب، فوجدت أن جمرد 
اإلساءة  معاني  عن  التحدث  أو  التفكري 
واخليانة اليت يتعرض هلا اإلنسان لدقائق 
يف  ملحوظة  تغريات  إىل  يؤدي  معدودة، 
ومستوى  القلب  نبض  ومعدل  الدم  ضغط 
معدالت  يف  وزيادة  العضلي،  التوتر 
الكهربي   والنشاط  العصبية  املوصالت 
يف اجلهاز العصيب، ناجتة عن ضخ عدد 
العصبية  الناقلة  واملواد  اهلرمونات  من 
تتسبب فيما وصفته حبالة )غليان الدم يف 

العروق(.

املصدر/ حياة بال توتر: 40
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نصائح طبية

الرياضة والتنحيف

ما األكل وكيف ميكن التغلب عليه؟
أو  لقمع  الطعام  تناول  ف  الفراط  بأنه  العاطفي  الكل  يعرف 
تهدئة الشاعر السلبية، مثل التوتر والغضب واخلوف واللل والزن 

والوحدة.
بشأن  قلقا  كنت  وإذا  إلاء،  مصدر  أيضا  الطعام  يكون  أن  وميكن 
حدث قادم أو بسبب صراع ما، على سبيل الثال، ميكن الرتكيز على 

تناول طعام مريح بدل من التعامل مع الوقف الؤل.
الطعام،  تناول  اإلفراط يف  إىل  العاطفي  األكل  يؤدي  ما  وغالبا 
وخاصة اإلفراط يف تناول األطعمة احللوة والدهنية وعالية السعرات 
احلرارية. وهذا ميكن أن يبدد اجلهود املبذولة يف إنقاص الوزن.

وعندما تهدد املشاعر السلبية بتحفيز األكل العاطفي، جرب هذه 
النصائح التسعة للبقاء على املسار الصحيح:

 - احتفظ مبفكرة طعام: اكتب ما تأكله، وكم تأكل، ومتى 
تأكل، وكيف تشعر عندما تأكل، ومدى جوعك. ومبرور الوقت، 

قد ترى أمناطا تكشف العالقة بني احلالة املزاجية والطعام.
- خفف من توترك: إذا كان التوتر يساهم يف األكل العاطفي، 
التنفس  أو  التأمل  أو  اليوغا  مثل  اإلجهاد،  إدارة  أسلوب  فجرب 

العميق.
إذا  - قم بفحص حقيقة اجلوع: هل جوعك جسدي أم عاطفي؟ 
أصواتا  تسمع  تكن  ومل  فقط  قليلة  ساعات  قبل  أكلت  كنت 

قادمة من املعدة، فمن احملتمل أنك لست جائعا.
- احصل على الدعم: من املرجح أن تستسلم لألكل العاطفي إذا 
كنت تفتقر إىل شبكة دعم جيدة. اعتمد على العائلة واألصدقاء، 

أو فكر يف االنضمام إىل جمموعة دعم.
- حارب امللل: بدال من تناول الوجبات اخلفيفة عندما ال تكون 
جائعا، شتت نفسك واستبدل ذلك بسلوك أكثر صحة. وميكنك 
املشي أو مشاهدة فيلم أو اللعب مع حيوانك األليف أو االستماع إىل 

املوسيقى أو القراءة أو تصفح اإلنرتنت أو االتصال بصديق.
- ختلص من املغريات: ال حتتفظ بأطعمة مغرية يصعب مقاومتها 
يف منزلك. وإذا شعرت بالغضب أو احلزن، فقم بتأجيل رحلتك إىل 

متجر البقالة حتى تتخلص من عواطفك.
- ال حترم نفسك: عند حماولة إنقاص الوزن، قد حتد من السعرات 
احلرارية أكثر من الالزم، وتتناول نفس األطعمة بشكل متكرر 
وتتجنب املكافآت. وقد يؤدي هذا فقط إىل زيادة الرغبة الشديدة 
يف تناول الطعام، خاصًة عند االستجابة للعواطف. وميكنك تناول 
الطعام  بتناول  واستمتع  الصحية،  األطعمة  من  ُمرضية  كميات 
من حني آلخر، واحصل على الكثري من التنوع للحد من الرغبة 

الشديدة يف تناول الطعام.
- وجبة خفيفة صحية: إذا شعرت باحلاجة إىل تناول الطعام بني 
الطازجة،  الفاكهة  مثل  صحية،  خفيفة  وجبة  فاخرت  الوجبات، 
أو اخلضار، أو املكسرات، أو الفشار. أو جرب نسخا منخفضة 
السعرات احلرارية من أطعمتك املفضلة لرتى ما إذا كانت ترضي 

رغباتك.
- تعلم من النكسات: إذا كانت لديك نوبة من األكل العاطفي، 
فاغفر لنفسك وابدأ من جديد يف اليوم التالي. وحاول أن تتعلم من 
التجربة وخطط لكيفية منعها يف املستقبل. ركز على التغيريات 
اإلرادة  نفسك  وامنح  الغذائية  عاداتك  يف  جتريها  اليت  اإلجيابية 

إلجراء تغيريات تؤدي إىل صحة أفضل.

هل سمعت باألكل العاطفي
إذا كان للسفر سبعة فوائد فإن له بعض الساوئ 
ومنها زيادة فرصة الصابة مبرض معٍد، ولتجنب 
ذلك جيب التطعيم ضد المراض العدية اليت 
تنتشر بالبلد السافر إليه، كما جيب الذر من 
رديئة، وجيب الذر على  الغذاء مبطاعم  تناول 
واللتهاب  باليدز  العدوى  من  اخلصوص  وجه 
غي  العلقات  أو  الدم  نقل  خلل  من  الكبدي 

الخلقية.

إن نقص العلومات الصحية عن الصابني تعترب 
ف  الطباء  يواجهها  اليت  الصعوبات  إحدى 
وحدات الطوارئ... فاحرص على أن حتمل معك 
بطاقة مزودة بأي معلومات صحية خاصة تراها 
وجود  أو  السكر،  مبرض  إصابتك  مثل  مفيدة 
حساسية ضد البنسلني... ولذلك أهمية خاصة 

عند السفر لبلد أجنيب.

صحة  على  خطرًا  ليست  اللحوم  أكل  كثرة 
ارتفاع  أنها تساعد على  باعتبار  قلبك فحسب، 
كذلك  اتضح  وإمنا  الكوليستيول،  مستوى 
تواجد  لن  العظام،  ضعف  على  تساعد  أنها 
الربوتينات بوفرة يزيد من معدل فقد الكالسيوم 

ونقص كميته بالعظام.

وقت  ف  السكر  مرض  وجود  يكشف  قد  أحيانا 
متأخر من خلل بعض مضاعفاته مثل الصابة 
أو  التئامها،  يتأخر  باللد  متكررة  بدمامل 
فإذا  والسنان  باللثة  متكررة  التهابات  حدوث 
سبب  دون  التاعب  هذه  مثل  من  تشكو  كنت 
السكر  مستوى  وقيس  للمشفى  فاذهب  واضح 

بدمك.

إذا كنت ل جتد وقتًا لمارسة الرياضة، فاستغن 
عن سيارتك ف بعض التنقلت، واستخدم الدرج 

بدل من الصعد الكهربائي.

سبعة 
فوائد 
للسفر

خطورة 
نقص 

العلومات 
الطبية 

اللحوم 
وصحة 

عظامك 

علمات 
تدل على 

وجود 
سكر

وسائل 
بديلة لعدم 

ممارسة 
الرياضة
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الرياضة والتنحيف

من  باملزيد  لك  وتسمح  احلرارية  الوحدات  من  املزيد  حترق   -1
األكل.

2- ختفض خماطر اإلصابة مبرض القلب وبعض أمراض السرطان. 
3- تعطيك شعورًا جيدًا عن نفسك حبيث تصبح مدركًا وواعيًا 

مما تأكله والكمية اليت تأكلها.
4- ختفض مستوى اإلجهاد.

5- حُتسن قدرة الرئتني.
6- حُتسن وظيفة القلب واألوعية الدموية.

7- حُتسن مستوى سكر الدم.
8- تزيد قوة العضالت.

9- ختفض مستوى الكوليستريول.
10- حتافظ على مرونة املفاصل وقوة العظام

واإلصابات  السقطات  مينع  مما  اجلسدي  التوازن  حُتسن   -11
األخرى.

12- متنع حصول اإلمساك
13- حُتسن النوم

14- ختفض من الكآبة واإلرهاق
15- حُتسن القدرة على التفكري والتذكري

16- حُتسن املظهر وتعطيه وهجًا
17- جتدد الشباب وتعطي سنًا بيولوجيًا أصغر من السن الزمين

 وإذا مل تكن كل هذه األسباب كافية لك فقد ظهر أن الرياضة 
حُتّسن النوعية اإلمجالية للحياة، فعندما يكون شعورك اجلسدي 
أفضل  نفسي  شعورك  إىل  تؤدي  تغيريات  صنع  إىل  متيل  جيدًا 

بشكل عام.
 

منافع عديدة للرياضة
هناك منافع عديدة للرياضة ميكن أن جتنيها منها:

1- الدافع: كلما زدت من ممارسة الرياضة يزيد إدراكك بأنه 
بإمكانك فعل املزيد. 

وإذا خسرت حوالي 2كيلو غرام من وزنك ومارست املشي مسافة 
ولياقتك  خبفتك  حقًا  تستمتع  أنك  تكتشف  اليوم،  يف  ميلني 

اجلديدتني.
2- إن الرياضة ختفض من شهيتك للطعام، فبعد املشي أو السباحة 

ستجد أن رغبتك يف األكل هي أضعف.

3- الرياضة جتعلك حترق الوحدات احلرارية بسرعة أكرب بعد 
ممارسة النشاط وهذا صحيح ألن الرياضة تزيد من سرعة األيض 
أو حتويل الطعام إىل طاقة وتبقيه مرتفعًا ملدة ست أو مثاني ساعات 

بعد التوقف عن التمرين وانتهائه.
وهذا يعين أن جسدك يتابع عملية إحراق الوحدات احلرارية اليت 
التمرين لذلك وحتى لو كنت جالسًا على  كانت حتصل خالل 
كرسي يف املكتب بعد ثالث ساعات على انتهاء التمرين أو املشي 
فإنك تتابع حرق الوحدات احلرارية أكثر من اليوم الذي ال حيصل 

فيه أي مترين
4- زيادة القدرة مع فقدانك لبعض الكيلو غرامات وفقا للحمية 
)رجيم( املضادة للتقدم يف السن، سوف جتد من األسهل ممارسة 
أحدهم  وزن  اخنفض  فإذا  وزنًا كبريًا،  ال حتمل  ألنك  الرياضة 
من 90كيلو غرامًا إىل 75كيلو غرامًا مثاًل فإنه من خالل وزنه 
احلرارية  الوحدات  من  ذاته  العدد  حيرق  ال  يصبح  هذا  اجلديد 
قل  الوزن  اخنفض  فكلما  األول،  الوزن  يف  كما كان حيصل 

انفاق الطاقة خالل ممارسة الرياضة.
5- زيادة الطاقة : معظم احلميات االقتصادية تستنزف طاقتك ألن 
الطعام الذي يعطيك طاقة االستمرار ممنوع حسب تلك احلميات، 
لذلك تشعر بالضعف من االخنفاض املفاجئ يف الوحدات احلرارية 

املستهلكة.
لكن يف احلمية )رجييم( املضادة للتقدم يف السن ال تشعر باإلرهاق 
ألن الكربوهيدرات املركبة واأللياف اليت حتصل عليها مبوجب 
احلمية )رجييم( متوافرة للجسد على شكل طاقة مباشرة أكثر 

مما توفره الربوتينات.
ومع ممارستك للرياضة تضع فورًا العناصر الغذائية قيد االستعمال 
السامة  املواد  أو  الضرورية  غري  الدهون  تزيل  جسدك حبيث  يف 

املؤذية.
لذلك عليك ختصيص )15( دقيقة يف اليوم للرياضة وال يهم كيف 
تكون ممارستك للرياضة، بل املهم أن متارسها وحسب. والطريق 
إرفاقها  من  التأكد  هي  اجلديدة  األكل  خطة  لنجاح  الوحيدة 
بالرياضة ألنهما وحدتان ال تنقصان من أجل الصحة اجليدة وإبطاء 
عملية التقدم يف السن حبيث تبدو أصغر سنًا فال وجود للحمية 

)رجيم( املناسبة بدون الرياضة
املصدر/ التخسيس والنصائح الغذائية: 139
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اتصال ثنائي االجتاه وتتضمن وجود إدارة لتكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت تتحكم بها.

مضيفا أن هذين االثنني يرتبطان بتقديم اخلدمات احلكومية 
عرب اإلنرتنت، لكن احلقيقة هي أنهم يستخدمون تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت كأداة لتطوير احلكم الرشيد يف أي بلد.

احلوكمة اإللكرتونية مشروع واعد
يف ظل التطورات التكنولوجية واالقتصادية يف العامل وإمكانية 
حيدر  األستاذ  أشار  العراق  يف  االلكرتونية  احلوكمة  تطبيق 
من  انه  واإلعالم  للدراسات  مرايا  مركز  مدير  الزركاني 
الدوائر احلكومية وغري احلكومية يف  الضروري جدا دخول 

احلاسوب  علوم  كلية  الكوفة-  جامعة  بأروقة  جولة  يف   
االستاذ  الدكتور  عميدها  التقت  الوالية  جملة  والرياضيات.. 
وعلم  املعلومات  تقنية  هندسة  أستاذ  حميسن  حسن  سالم 
البيانات ليجيب عن بعض األسئلة اليت ختتص بتقنية احلوكمة 
االلكرتونية فقد بني ان هناك فرق بني احلكومة واحلوكمة 
يستخدم  نظام  اإللكرتونية هي  ان احلكومة  اذ  االلكرتونية 
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت مثل اإلنرتنت، لتحسني األنشطة 
احلكومية والعملية، بهدف زيادة الكفاءة والشفافية وإشراك 
املواطنني وهي بروتوكول اتصال أحادي االجتاه، اما احلوكمة 
منظمة،  أو  دولة  إدارة  أو  حكم  او  وظيفة  هي  اإللكرتونية 
بروتوكول  وهي  واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا  مبساعدة 

الحوكمة اإللكرتونية بني الواقع والتطبيق
أجرى التحقيق: ضياء  اخلفاجي

يف ظل التطور اهلائل يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، تعد احلوكمة االلكرتونية واحدة من اهم الوسائل التكنولوجية 
واملساهمة يف حتسني جودة  القرارات  املواطن يف اختاذ  وتعزيز مشاركة  اإلدارية  املعلومات  انتقال  أمن وسهولة  احلديثة هدفها 
التكنولوجيا  هذه  استعمال  يف  األساس  وان  واملواطن  اإلدارة  بني  واالحرتام  الثقة  تسوده  مناخا  مايلق  وهذا  العمومية  اخلدمة 
يتضمن حتويل احملتوى املعلوماتي باملؤسسات واملنظمات اىل حمتوى رقمي، وعن هذا املوضوع ألتقت جملة الوالية بعدد من األساتذة 

واملهتمني بهذا الشأن وكان هذا التحقيق:
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جمال تطبيقات احلوكمة االلكرتونية ملا هلا من ميزات كبرية 
الروتني  من  واحلد  املشاريع  واجناز  املعامالت  تنفيذ  تسريع  يف 

والفساد.
املعامالت  يف  الورق  استعمال  مشاكل  من  احلد  كذلك 
واإلجراءات يف دوائر الدولة ولعل اكثرها معروفة وقد جتاوزها 
للخسارات  وجتنبًا  للوقت  واختصارا  للكلف  تقليال  العامل 
والدخول يف عامل سيكون رقمي يف اغلب جماالته ان مل نقل 
الذي سرتتكز  االجسام  بأنرتنت  يعرف  ما  ذلك  كلها مبا يف 
عليه الكثري من الفعاليات والعمليات الطبية والذي من املؤمل 
ان يندمج مع انرتنت االشياء وهذه امور سنواجهها قريبا وحنن 

واقفون يف مكاننا ال حنرك ساكننا.
من جانبه أوضح الدكتور سالم حسن انه يتطلب املوضوع تهيئة 
وتهيئة  واللوجستية  الفنية  واألمور  التحتية  البنى  واستكمال 
بروتوكول  الربط كون احلوكمة االلكرتونية هي  متطلبات 
اتصال ثنائي االجتاه بعبارة أخرى التبادل للبيانات واملنفعة تكون 

للطرفني.

التحديات يف التطبيق
االلكرتونية  احلوكمة  تطبيق  يف  الكبرية  التحديات  وعن 
تواجه  اليت  التحديات  اهم  من  ان  الدكتور سالم حسن  يقول 
املالي  الفساد  هي  اإللكرتونية  واحلوكمة  احلكومة  تطبيق 
أحد  ان  اذ  والبريوقراطية  الدولة  املستشري يف جسد  واإلداري 
الشفافية  هي  االلكرتونية  احلوكمة  تطبيق  اهداف  اهم 
التعامالت املالية واإلدارية بآليات يصل اىل درجة  والوضوح يف 
عالية من الشافية مما جيعل كل اعمال احلكومة مكشوفة 
امام املواطنني فضاًل عن تشريع جمموعة من القوانني اليت حترر 

االقتصاد من قيود تكبله. 
من جانب اخر ايد االستاذ الزركاني ماتطرق له الدكتور سالم 

من الضروري جدا دخول الدوائر الحكومية 
وغري الحكومية يف مجال تطبيقات الحوكمة 
يف  كبرية  ميزات  من  لها  ملا  االلكرتونية 
املشاريع  وإنجاز  املعامالت  تنفيذ  تسريع 

والحد من الروتني والفساد.

األستاذ حيدر الزركانيالدكتور سالم حسن
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للدوائر األخرى  النظم مع نظم اإلدارة  التخصيص، أي مالئمة 
بعض  ببناء  اجلامعات  من  الكثري  قامت  اذ  اجلامعات،  غري 
الكوفة  جامعة  مثل  االلكرتوني  العمل  تدير  اليت  الربجميات 
وتلك الربجميات باإلمكان استعماهلا بعد اجراء بعض التعديالت 
لكي تالئم إدارة بقية مؤسسات الدولة او املؤسسات احلكومية 

واألهلية.   
العلمي  والبحث  العالي  التعليم  وزارة  ان  الزركاني:  وبني 
واجلامعات العراقية احلكومية واالهلية مل تولي اهتماها بهذا 
املوضوع لتخريج طاقات شبابية قادرة على التعامل مع التطورات 
اليت  االقسام  وبقيت  وادارة  استخدامًا  احلديثة  التكنولوجيا 
التطبيقات  عن  ندر  ما  اال  البعد  بعيدة كل  احلاسوب  تدرس 

احلديثة وتكنولوجيا املعلومات واالمن الرقمي. 

حسن بقوله: ان هناك حتديات عديدة اهمها هو ضعف البنية 
التحتية املمهدة لتطبيق هذه التكنولوجيا فضاًل قلة الكوادر 
البشرية املتخصصة وضعف قدرات موظفي الدولة يف استعمال 
هذه التقنيات وادارتها كما ان حتدي االمن الرقمي واحلفاظ 
على املعلومات من أكرب واهم التحديات اليت تواجهنا يف هذا 

اجملال. 

اجلامعات العراقية وانـجاح املشروع
واملؤسسات  املختصة  وكلياتها  العراقية  اجلامعات  دور  وعن 
تقع  حسن:  سالم  الدكتور  بني  فقد  التطبيق  هذا  إجناح  يف 
على عاتق اجلامعات والكليات مهمة كبرية يف عملية التوعية 
وإجياد األليات اليت جتد الطرق لتذليل هذه العقبات من خالل 
او  احلوكمة  بعملية  والبدء  االليات  هذه  وتبين  العلمي  البحث 
وييسر  ويسهل  البريوقراطية  يقلل  بشكل  ملؤسساتها  اإلدارة 
التعامالت اإلدارية واملالية يف ضمن الكليات واجلامعات فيما 
بينها وبالتالي تكون اللبنة األساسية لتعميم التجربة على بقية 
الدوائر االلكرتونية لغرض الوصول اىل التطبيق الفعلي والبّناء 

للحوكمة االلكرتونية.
اجلامعات  يف  تتوفر  العلمية  الطاقات  من  الكثري  ان  مضيفًا: 
العراقية ومن خالل الدعم احلكومي ميكنها بناء جمموعات 
يف  متخصصة  برجمية  نظم  وبناء  وتصميم  بتحليل  تقوم  حبثية 
عملية  اجراء  بعد  منها  االستفادة  ميكن  االلكرتونية  اإلدارة 

والطرق  اآلليات  التوعية وإجياد  العراقية مهمة كبرية يف عملية  تقع على اجلامعات 
لتذليل هذه العقبات من خالل البحث العلمي وتبين هذه االليات والبدء بعملية احلوكمة 

او اإلدارة ملؤسساتها 

يف  االلكرتونية  األنظمة  كافة  بناء  مت 
مهندسني  جبهود  املقدسة  العلوية  العتبة 
تكنولوجيا  قسم  يف  أكفاء  ومربجمني 
أنظمة  على  االطالع  خالل  من  املعلومات 

تكنولوجيا املعلومات يف الدول املتقدمة
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انشأت عام 2006  مثان جامعات ختصصية مع عشرات مراكز 
وجود  من خالل  االشياء  انرتنت  واملنافسة يف  للدخول  االحباث 
املوارد البشرية الالزمة للمنافسة فعلينا االستثمار يف البشر اوال 

و توفري البيئة املالئمة لالبداع.
واشار الدكتور سالم حسن إىل أهم االسرتاتيجيات اليت ميكن 
من خالهلا إجناح احلوكمة منها سد الفجوة بني املهارات املطلوبة 
واملتاحة، حيث حتتاج احلكومة اإللكرتونية إىل مهارات إدارية 

وتواصلية وتكنولوجية وتنظيمية وتسويقية واقتصادية اخل.
وإدراك  احلكومة  توقعات  بني  الشاسعة  الفجوة  سد  كذلك 
حنو  التوعية  برامج  خالل  من  جتاوزها  يتم  واليت  املواطنني، 
املطلوبة  والشفافية  بالفعل  املتاحة  واخلدمات  املعلومات  تسويق 
يف  األعمال  ومؤسسات  املواطنني  من  اجلمهور  مشاركة  يف 
احلكومة  من  النامجة  والفرص  والضعف  القوة  نقاط  إدراك 

اإللكرتونية واملخاطر اليت متثلها.
الوصول  والية عمل وافية حول إمكانية  كذلك وجود دراسة 
للمواطنني وتسهيل عملية حصوهلم على اخلدمات اليت توفرها 

احلكومة االلكرتونية  
فردية  خدمات  من  التحول  الية  تكون  ان  جيب  انه  مؤكدًا 
اىل تقديم خدمة متكاملة تقدمها احلكومة االلكرتونية يف 
الوقت احلقيقي )Real time( واضحة وضمن رؤية متكاملة 
فضال عن االستفادة القصوى من الية التحول يف صفحات الويب 
وخاصة بعد حتول الية عمل الصفحات من الصفحات الساكنة 
اىل الصفحات الديناميكية اليت تتيح إمكانية التفاعل والتعامل 

الفوري مع املستخدمني. 
 

كلمة اخرية
يقول الدكتور سالم حسن نسعى اىل رؤية اسرتاتيجية واضحة 
االحداث  ملواكبة  ورؤية  املعامل  واضحة  طريق  خارطة  مع 
احلاليني  املستخدمني  وضع  مع  مستقبلية  عمل  الية  وجود  مع 
واملتوقعني كأحد اهم مصادر التغيري عن طريق االستفادة من 

التغذية الراجعة لتطوير برامج احلكومة اإللكرتونية.
وبني األستاذ الزركاني انه غالبًا ما تكون اجملتمعات سريعة 
خالل  شاهدناه  ما  وهذا  التكنولوجية  التطورات  مع  التأقلم 
حياتنا املعاصرة لكن نبقى حباجة اىل التدريب املستمر والتعليم 
يفكر يف  ان  اجملتمع  وعلى  االستخدام  مهارات  على  املتواصل 

رعاية املواهب ودعمها ليتسنى لنا مواكبة العامل.
مضيفا ان تطبيق هذه األنظمة اخلدمية إذا ما مت العمل بهذه 
معها  التأقلم  فأن  وشامل  واسع  نطاق  على  التكنولوجيات 
على  التدريب  وسائل  توفري  ويبقى  وطبيعيا  سهال  سيكون 

االستخدام االمثل لتلك التطبيقات ضرورة الزمة لنجاحها.

 
القدرات العراقية واخلطط املستقبلية

هذا  تطبيق  يف  العراقية  االلكرتونية  املعرفية  القدرات  وعن   
لتوفري كل  ماسة  حباجة  الزركاني حنن  أوضح  فقد  النظام 
يف  واالستثمار  الوطنية  القدرات  بناء  يف  الالزمة  املستلزمات 
املواهب وتركيز االهتمام على هذا املوضوع خاصة إذا نظرنا 
اىل اننا سنكون يف قلب الثورة الصناعية الرابعة اليت ستعتمد 
اعتمادًا اساسيًا على االنرتنت او ما يعرف بأنرتنت االشياء حبلول 
الينا من  ملا يصدر  نبقى مستهلكني  ان ال  وعلينا  العام 2030 
منتجات تكنولوجية جنهل حتى ادارتها واستخدامها بالطريقة 

الصحيحة
املواكبة املستمرة  انه تتطلب  الدكتور سالم حسن:  فيما بني 
ملا يستجد يف التقنيات والنظم االلكرتونية احلديثة، واالفتقار 
على  عالوة  واالفراد،  الشركات  بني  والتعاون  الشراكة  إىل 
الفجوة االلكرتونية بني األشخاص الذين ليس لديهم االمكانية 
للوصول لألنرتنت والربجميات احلديثة اليت يتم الوصول هلا عن 

طريق االنرتنت.
املزايا  من  العديد  توفر  اإللكرتونية  احلوكمة  ان  مضيفًا: 
تعاجل  انها  ومن ضمنها  املواطنني  أو  احلكومية  للدوائر  سواًء 
الكثري من املشاكل اليت تواجه احلكومة التقليدية مثل سرعة 
الوثائق  نقل  جودتها،  على  احلفاظ  مع  للعمالء  اخلدمات  أداء 
إلكرتونيًا بشكل أكثر فعالية، تقليل التكلفة نتيجة تبسيط 
اإلجراءات وتقليل املعامالت وختفيض وقت األداء، تقليل العمالة 
املطلوبة وخلق فرص عمل بديلة كذلك تقليل األخطاء إىل اقل 

ما ميكن أي زيادة دقة العمل. 
املوضوع  هذا  يف  االستثمار  ان  قائاًل:  الزركاني  واسرتسل 
بالتعليم  االستثمار  هذا  ويبدأ  مناسبة  موازنات  ختصيص  هو 
والتدريب لتنمية القدرات واملهارات الشابة الراغبة يف الولوج اىل 
هذا امليدان وتشجيع املبادرات ورواد االعمال واملشاريع الناشئة 
الكوادر  تدريب  الرباجميات فضاًل عن  منتجني هلذه  ليكونوا 
استخدام  على  وعليا  وسطى  وادارات  موظفني  من  احلكومية 

وادارة هذه التقنيات بشكل كفوء.
سالم  الدكتور  بني  فقد  التطبيق  يف  األخطاء  إمكانية  وعن 
وسهولة  والوضوح  لألخطاء  عرضة  أقل  النظام  هذا  ان  حسن: 
وثائق فضاًل  من  منهم  ملا هو مطلوب  املتعاملني  قبل  من  الفهم 
إدارة  مسألة  يف  احلق  ومنح  والعدالة  الشفافية  حتقيق  عن 
العامة مع  العامة وحتقيق احلماية الالزمة للملكية  املؤسسات 
مراعاة مصاحل املتعاملني مع مؤسسات الدولة املختلفة واحلد من 
استغالل السلطة، وتفضيل املصلحة العامة عالوة على زيادة الثقة 
االستثمار  رفع معدالت  القومي مبا يساهم يف  االقتصاد  بإدارة 

وحتقيق معدالت منو مرتفعة يف الدخل القومي.
 

اسرتاتيجيات نـجاح احلوكمة االلكرتونية
السعي  جيب  حتمية  ضرورة  اإللكرتونية  احلكومة  أصبحت 
لتطبيقها يف كل دولة عصرية تريد أن تواكب تطورات عصر 
الثورة الرقمية، حيث ال خيتلف هذا النظام اإلداري عن نهضة 
املعلومات العاملية وعن تلك السرتاتيجيات فقد بني الزركاني ان 
التعليم والتدريب واالستثمار هي اهم السرتاتيجيات اليت تودي 
اىل النجاح ولعل يف جتربة الصني امنوذج مميز يف ذلك عندما 

ضرورة  اإللكرتونية  احلكومة  أصبحت 
كل  يف  لتطبيقها  السعي  جيب  حتمية 
تطورات  تواكب  أن  تريد  عصرية  دولة 

عصر الثورة الرقمية
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ما أسرع الكواكب السيارة ؟
يعترب املشرتي أكرب الكواكب يف املدار الشمسي 
تسع  سوى  يستغرق  فال  مجيعًا،  وأسرعها  حجمًا 
حموره،  حول  دورانه  يف  دقيقة  ومخسني  ساعات 
ويليه يف السرعة زحل الذي يستغرق يف حركته 10 

ساعات و16دقيقة .
ما  وهو  االرض  كوكب  عن  املشرتي  صالبة  تقل 
يتسبب يف تفاوت أوقات دوران أجزاء سطحه املختلفة، 
مثل البقعة احلمراء العظيمة واليت تطول مدة دورانها 

مبعدل 5 دقائق عن باقي األجسام األخرى.
الطرد  قوة  من  نوع  حيدث  جسم  أي  دوران  فعند 
هي  القوة  وهذه  اإلنفصال..  على  جيربه  املركزي 
نتوء بعض مناطق املشرتي مبعدل  السبب يف  نفسها 

يصل إىل 3000 ميل

نوع جديد ومستحدث من أنواع املخدرات، متثل حتديا حقيقيا 
األذن  عرب  املخ  إىل  تنساب  ذبذبات  وهي  اإلدمان،  جمال  يف 
على شكل نغمات تؤثر على الذبذبات الطبيعية للمخ مدخلة 
املتلقي إىل عامل آخر من االسرتخاء واهلدوء إىل حد يصل لتأثري 

املهدئات الكيميائية.
يتم الرتويج هلا وأيضا بيعها على شبكة االنرتنت على شكل 
وعادة   .. استعماهلا  يف  البدء  ثم  حتميلها  يتم  صوتية  ملفات 
يتم طرح نسخ جتريبية جمانية جلذب العميل ثم تبدأ مرحلة 
اإلدمان اليت عادة ال تشعر الضحية أنها مقدمة عليها بشكل 
سريع.. تؤثر املخدرات الرقمية على اإلنسان بشكل قد يوازي 
التوازن  على  تؤثر  حيث  التقليدية  املخدرات  تأثري  يفوق  أو 

النفسي بداخله وجتعله غري قادر على االستغناء عنها ولو ليوم 
واحد ويصبح كائنًا انعزاليًا منطويًا على نفسه، ويصبح غري 
إىل  فيتحول  املستقبل  حنو  والتقدم  واإلنتاج  العمل  على  قادر 
إنسان حمطم وضائع وأثبتت دراسات متعددة أن تأثري املخدرات 
شديد  املخ  يف  والعصبية  الدماغية  التفاعالت  على  الرقمية 
اخلطر ويؤثر على االتزان العقلي لإلنسان مما قد جيعلها أشد 
خطرا من املخدرات التقليدية.. وذلك يتطلب التوعية الكاملة 
واملستمرة للشباب داخل املدارس.. وعلى األسرة دور كبري يف 
النوع  ذلك  عن  املعلومات  بكل  الشاب  يلم  حتى  التوعية  تلك 
اليت  الرتويج  أساليب  بكل  ينخدع  وال  املخدرات  من  اجلديد 
تساق له لكي يصبح مدمنا فعليا على تلك املخدرات اجلديدة

رات الرقمية املخدرات الرقميةاملـُخدَّ
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كانت املراكب األوىل على ما يبدو على هيئة الواح طافية 
عرب االنهار، أما السفن الضحمة فقامت على يد املصريني 

منذ )5000( سنة.
الواح  من  مكون  )رمث(  هيئة  على  األمر  أول  يف  كانت 
الواح جموفة  إىل  تطورت  ثم  البعض،  بعضها  إىل  مشدودة 

مسيت )بالكاند(.
استخدم املصريون القدماء رزم القصب املعقودة يف صناعة 
املقابر،  على  الباقية  النقوش  لنا  صورته  كما  املراكب 
النهرية،  املالحة  على  قاصرة  الوسيلة كانت  تلك  ولكن 

املراكب  شيدوا  قد  املصرين  أن  مينع  ال  هذا  ولكن 
البحار  أعالي  لتسري  واجملاديف  األشرعة  ذات  الكبرية 
ببناء  املتوسط  البحر  على  املطلة  األخرى  الشعوب  وقامت 
وأخرى ضخمة  للحروب  طويلة  قادسات  هيئة  على  السفن 
حني  السفن  لتسري  اجملاديف  مستخدمني  والتجارة  للشحن 

تعجز الرياح عن ذلك.
اخلرائط  من  نوع  بأي  يستعينوا  مل  يبدو  ما  على  ولكن 
والبوصالت ترشدهم يف رحالتهم لذلك اقتصرت مالحتهم 

على املناطق القريبة من اليابسة .

أين شيدت أول السفن؟

مثل وحكمة
ال َناقة لُه فيها وال مجُل

إىل  بناقتها  )البسوس(  تسمى  امرأة  يوما  نزلت 
جوار )جساس بن مروة( وكان من سادة قومه.

وبعد عدة أيام من إقامة البسوس.. دخلت ناقتها 
يف إبل )كليب بن وائل( فرماها بسهم فقتلها.

وكليب بن وائل كان سيد قومه يف اجلاهلية.. 
وكان متجربا قاسيا.. يأمر فال يعصى وملا علم 
جساس مبا صنع كليب.. ثار جساس لقتل ناقة 
وقتله  لكليب  فرتبص  محاه..  يف  نزلت  امرأة 

فثارت احلرب بني قوم كليب وقوم جساس.
وكان من قوم جساس رجل شجاع عاقل وماهر 
رفض  عباد(..  بن  )احلارث  يسمى  احلرب  يف 
أن  يعجبه  مل  حيث  احلرب..  يف  قومه  مساعدة 
يقتل كليب وهو سيد قومه يف ناقة.. وقال لن 

اشارك يف حرب)ال ناقة لي فيها وال مجل(.
فصار املثل يضرب يف براءة االنسان من تهمه ال 
شأن له بها أو دعى إىل عمل ال جينى من ورائه 

نفعا.
alwelayh.com
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ال شيء فيها يستحق النزاع 
وال القطيعة والصراع

خنتلف لنقتنع  
نتسامح نتكاتف ليعم الود

لنتوحد وننبذ الفرقة  
لنكون خري أمة 

تؤسس جيال منهجه االميان، وعمادة العفو  
فالدماء مقدسة 
الفراق ال يعوض 

أما ان حنيا مجيعا او مصرينا العدم
وحدتنا ... أستقرارنا ونهضتنا 

ويعم علينا  االمن واالمان 
ويبتهج فجرنا اجلديد

ليسدل الستار يف نهاية العرض 
وختتتم احلياة برضى اهلل تعاىل 

هشام أموري ناجي

مسرح الدنيا
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