
يف سرية أمري املؤمنني )عليه السالم(

التواضـــع





قال تعاىل: »َوَما آَتاُكُم الرَُّسوُل َفُخُذوُه َوَما َنَهاُكْم َعْنُه َفانَتُهوا َواتَُّقوا اللََّ ِإنَّ اللََّ َشِديُد 
اْلِعَقاِب«)احلشر: 7(

أهل  وأحاديث  الكريم  القرآن  من  أنواعها كافة  و  بصنوفها  اإلسالمية  التعاليم  تؤخذ 
البيت)عليهم السالم( الصحيحة، فما مل جنده يف القرآن الكريم بشكل مفصل سنجده 
عند أهل البيت وأوهلم رسول الل)صلى الل عليه وآله( والزهراء واألئمة املعصومني )عليهم 
السالم( لذلك عّجت كتب احلديث بهذه األحاديث الشريفة لتوجه األمة إىل طريق احلق 
طريق الصواب لتنجو من عذاب يوم القيامة، ومن هذه األحاديث الشريفة قول النيب )صلى 
الل عليه وآله(: )ستدفن بضعة مين بأرض خراسان ال يزورها مؤمن إاّل أوجب الل عز وجل 

له اجلنة وحّرم جسده على النار(. )البحار ج102 ص31 رواية1 باب4(
لو تفحصنا بشكل دقيق هذا احلديث الشريف لوجدنا فيه معاٍن عظيمة يشري هلا رسول 
الرمحة، الصادق األمني، ومل يقل رسول الل)صلى الل عليه وآله( »بضعة مين« إال يف فاطمة 
الزهراء)سالم الل عليها( ويف اإلمام الرضا)عليه السالم(، وهناك دالالت كبرية البد أن 

نقف عند بعضها قلياًل.
يتجّزء  ال  جزء  السالم(  الرضا)عليه  اإلمام  أّن  أي  اإلنسان  من  اجلزء  هو  البضعة  معنى 
من رسول الل سواء كان ماديًا أو معنويًا، وكما يعلم اجلميع أّن الفرق الشيعية كثرية 
ولكن كل الفرق عدا اإلمامية اإلثنى عشرية توقفوا عند اإلمام الصادق والكاظم)عليهما 
السالم( ومل يؤمن أحد بإمامة اإلمام الرضا)عليه السالم(، لذلك جاء التأكيد على هذا 
اإلمام لريسل نيب الل)صلى الل عليه وآله( إشارات واضحة أّن األئمة إثنا عشر إمامًا، نأخذ 
منهم تعاليم ديننا، ويف تكملة احلديث ال يزورها مؤمن إال أوجب الل له اجلنة، ويف لفظ 
آخر ما زارها مكروٌب إال فّرج الل كربه أو مذنٌب إال غفر الل ذنبه هذا األمر ينبئنا عن 
عظمة هذا اإلمام وكم علينا أن نتبعه قواًل وعماًل، وندعو الل أن يرزقنا زيارته يف الدنيا 
وشفاعته يف اآلخرة والسري على نهجه ونهج آبائه الكرام، يف هذا الشهر املبارك مّرت 
علينا عدة مناسبات ومنها والدة هذا اإلمام الرؤوف و والدة أخته املعصومة )سالم الل عليه(، 
وهذه املناسبات وإحياؤها ما هي إال ومضات تنري لنا الدرب إىل سبل النجاة إذا اتبعنا سبلهم 

ومتسكنا حببلهم فهم احلبل املمتد بني االرض والسماء ...

Jبضعة رسول اهلل

هيأة التحرير



الدستور العلوي
للمدراء والمسؤولين 

في دوائر الدولة
22 مادة

1- أشِعر قلبك الر�ة ملن صرت مسؤوال عليهم، والطف بهم وار�ُهم فهم من أمانات ا� 
لديك.

2- أعطهم من عفِوك وصفحك مثل ما �ب أن يعطيك ا� من عفوه وصفحه، فإن كنت 
فوقهم فا� فوقك.

3- ال يكونن� ا�سن واملسيء عندك سواء، فإن� يف ذلك تزهيدًا ألهل اإلحسان يف اإلحسان، 
وتدريبا ألهل اإلساءة على اإلساءة.

ا أ�� لك يف  4- استعمل الرفق واإلحسان إليهم مهما كانت انتماءاتهم، فإن النا� صنفان إم�
الدين، أو نظري� لك يف اخللق.



5- انِصف النا� من نفسك ومن املقربني إليك، فإنك إن � تفعل تكن ظاملا، ومن ظلم 
عباد ا� كان ا� خصمه.

، فإنه يغشك وإن تشب�ه بالناصحني. 6- ال تعجلن إىل تصديق وا��
7- ال تفرحن بعقوبة أصدرتها، فإذا استحقها أحدهم فلتكن على قدر اجلناية، ورب�  �ط�� 

مقدار عقوبته إعالمه بذنبه.
8- ال تندمن على عفو� أهديته، وإن كانت الندامة على العفو أفضل وأيسر من الندامة على 

العقوبة.
٩- اجعل لذوي احلاجات منك قسما تفر� هلم فيه شخصك، و�لس هلم جملسا عاما 
فتتواضع فيه � الذي خلقك بعيدًا عن موظفيك ،حتى يكلمك متكلمهم غري مرتدد وال 

خائف.
1٠- اعلم أن أكثر حاجات النا� إليك مما ال مؤونة فيه عليك، فغالبها أحد أمرين: شكاة 

مظلمة، أو طلب إنصاف يف معاملة.
11- اقِض ما �كنت منها يوم ورودها عليك وإن استقلها مساعدوك.

، فإن لكل يوم ما فيه. 12- ال تؤخرن� عمل اليوم لغد�
13- ال تطولن احتجابك عن مر�وسيك� ألنه يقطع علمك بأمورهم.

اإلحسان،  يبطل  املن�  فإن  فتخلف،  تعدهم  أو  بإحسانك،  مر�وسيك  على  واملن�  إياك   -14
واخللف يوجب املقت عن ا� والنا�.

15- اجعل لكل واحد منهم عمال تأخذه به، فإنه أجدر أال يت�كل بعضهم على بعض يف قضاء 
ما أردته منهم.

16- إياك والعجلة باألمور قبل أوانها، أو التهاون فيها عند إمكانها، فضع كل أمر� موضعه، 
وأوقعه موقعه.

ر العقوبة حتى يسكن غضبك فتملك االختيار. م وال تأمر حني الغضب، وأخ� 17- ال تصم�
18- أفضل �لة� �ملك إىل الرئاسة �سعة الصدر�.

1٩- ليكن أقرب مستشاريك أقوهلم مبر� احلق لك، وَمن ال يوافقك فيما يصدر منك مما 
كره ا� ألوليائه. 

2٠- اعلم أن� أفضل من شاورت هو صاحب التجارب.
21- شر� املسؤولني من خيافه الربيء. 

أن  إذ  واألمانة،  الكفاءة  وساطة  إال  وساطة  للوظيفة  املتقدمني  استعمال  يف  تقبلن  ال   -22
الوظيفة يف ا�تمع أمانة � يف عنقك.

املؤمنني  أمري  بعثه  الذي  العهد  من  بتصرف  أخذت  الدستور  هذا  يف  املذكورة  النصو�   �
ه على مصر، وغريه من الكالم الوارد  )عليه السالم( إىل مالك األشرت رضوان ا� عليه حني وال�

عن أهل البيت )عليهم السالم(.
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العتبة العلوية اِّـقدسة تصنع جهازاً 
لفحص عربات ذوي االحتياجات الخاصة

الصناعات اِّـعدنية َّـ العتبة العلوية تعلن 
عن زيادة منتوجاتها اِّـختلفة

وفد جامعة الكفيل يطلع على آخر األبحاث َّـ مركز األمني 
لألبحاث والتقنيات اإلحيائية َّـ العتبة العلوية اِّـقدسة

قسم تكنولوجيا اِّـعلومات يطلق حملة لتطوير
 شبكاته لتسريع عمل الحكومة اإللكرتونية

إعداد:
المركز الخبري.. وكالة الميزاب اإلخبارية



الكريم  القرآن  ملركز  التابعة  القرآنية  احملافل  شعبة  استأنفت 
القرآنية  باحملافل  اخلاص  برناجمها  املقدسة،  العلوية  العتبة  يف 
األسبوعية، اليت تقام يف جامع عمران بن شاهني )رضوان الل تعاىل 

عليه( وتبث عرب فضائية العتبة العلوية املقدسة.
تشهد  العابدي:  اهلادي  عبد  القرآنية  احملافل  شعبة  مسؤول  وقال 
القرآنية من ختمات  توقًفا لرباجمها  القرآنية سنوًيا  شعبة احملافل 
اجلرد  أعمال  لغرض  وذلك  شوال،  شهر  خالل  وغريهما  وحمافل 
تقيم  حيث  املبارك  رمضان  شهر  بنشاطات  اخلاصة  واإلحصاء 
الفضيل،  الشهر  أيام  طيلة  قرآنية  وحمافل  ختمات  ثالث  الشعبة 
وأيًضا لإلعداد والتهيؤ الستئناف اخلتمات واحملافل املستمرة طيلة 

أيام السنة حبلٍة أفضل، وصورٍة أكمل.
تستأنف شعبتنا  املبارك  »وانطالًقا من هذا احملفل  العابدي:  وبني 
والرباعم،  للكبار  املتلفزة  اخلتمات  تقيم  حيث  املعتادة،  براجمها 
والدات  مناسبات  إحياء  إىل  إضافة  األسبوعية،  القرآنية  واحملافل 

األئمة األطهار وأهل بيتهم الكرام )سالم الل عليهم مجيًعا(«.
من  احملفل  »كان  العابدي:  أضاف  القرآني  احملفل  برنامج  وعن 
شاهر  أمحد  القارئ  ومبشاركة  مطوق،  أزهر  األستاذ  تقديم 

تعاىل  الل  )رضوان  الغمر  إبراهيم  مزار  ومؤذن  قارئ  الشبكي 
وكانت  منتظر،  مهدي  احلافظ  شارك  احلفظ  فقرة  ويف  عليه(، 
تالوة اخلتام من نصيب القارئ مصطفى املياحي أحد قراء حمافظة 

النجف األشرف«.

أعلنت كوادر قسم الفحص اإللكرتوني يف العتبة العلوية املقدسة عن 
تصنيع جهاز إلكرتوني يعد األول من نوعه يف العتبات املقدسة لفحص 

عربات ذوي االحتياجات اخلاصة.
للعتبة  العام  األمني  نائب  اجلهاز حبضور  تدشني عمل  مراسم  وجرت 
املقدسة وعدد من أعضاء جملس اإلدارة ورؤساء األقسام والفنيني من 

أصحاب الشأن .
قائال:  جاسم،  علي  حسني  القسم  رئيس  صرح  اجلهاز  أهمية  وحول 
باشر قسم الفحص اإللكرتوني باستحداث جهاز يعد األول من نوعه 
يف العراق لفحص ذوي االحتياجات اخلاصة كون هذه العربات مسموح 

هلا الدخول اىل حميط العتبة العلوية املقدسة .
ذوي  من  الزائرين  خلدمة  ناجحة  التجربة  هذه  ستكون   : واضاف 
االحتياجات اخلاصة الوافدين لزيارة سيدي وموالي أمري املؤمنني  )عليه 
السالم( والعمل بانسيابية عالية ألداء العمل و بعدد قليل من املنتسبني.

هذا ويتميز اجلهاز بكونه صديقا للبيئة وجيري عملية الفحص مبدة 
التتجاوز عشر ثوان ، فضال عن عمل )كيتات( خروج متنع من الدخول 

من االجتاه املعاكس .

أعلنت الشعبة الكهربائية والتربيد التابعة اىل قسم صيانة اآلليات 
يف العتبة العلوية املقدسة عن فتح باب االستثمار الداخلي واخلارجي 

وتقديم خدماتها ألبناء حمافظة النجف األشرف.
االستعدادات  حول  سرحان،  وداي  سالم  الشعبة  مسؤول  وأوضح 
األعمال  لتنفيذ  الشعبة  تستعد  قائال:  السبيل  هذا  يف  اجلارية 
أنواعها  مبختلف  السيارات  وكهربائيات  تربيد  بصيانة  املختصة 
حيث  مدروسة،  علمية  سياقات  وفق  متخصصة  كوادر  وبأيدي 
يتم تشخيص األعطال أولًيا بأجهزة متطورة قبل الشروع  مبرحلة 
مع  اجملال  هذا  يف  األجهزة  بأحدث  الورشة  زّودت  وقد  املعاجلة، 

توفري كافة األدوات االحتياطية للمركبات من مناشىء عاملية .
هذا ويعد فتح باب االستثمار من قبل قسم صيانة اآلليات يف العتبة 

العلوية ويف أغلب أقسام العتبة اإلنتاجية بعد حتقق االكتفاء الذاتي 
وتلبية لرغبة املواطنني من أبناء النجف األشرف وخارجها .

مركز القرآن الكريم يف العتبة العلوية املقدسة
 يستأنف محافله القرآنية األسبوعية

العتبة العلوية املقدسة تصنع جهازًا 
لفحص عربات ذوي االحتياجات الخاصة

صيانة اآلليات يف العتبة العلوية املقدسة تعلن عن فتح باب االستثمار
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زار وفد رمسي من جامعة الكفيل، مركز األمني لألحباث والتقنيات 
اإلحيائية التابع لقسم السالمة املهنية والصحة والبيئة يف العتبة العلوية 

املقدسة لالطالع على آخر األحباث واألجهزة احلديثة املستخدمة .
وقال معاون رئيس قسم السالمة املهنية حسام عاتي حول اهلدف من 
الزيارة وأهميتها : تأتي زيارة الوفد لالطالع على العمل اجلاري يف 
املركز من عمليات البحث التخصصية املتقدمة ، مع مناقشة السعي 

لتبادل اخلربات يف هذا اجلانب.
اىل ذلك حتدث  الدكتور علي جهاد عميد كلية التقنيات الطبية 
والصحية يف جامعة الكفيل، خالل اجلولة قائال : تعد الزيارة سفرة 
الطبية  التقنيات  كلية  وأساتذة  ولطلبة  للتدريسيني  علمية  وجولة 
والصحية ملركز األحباث التابع للعتبة العلوية املقدسة، واستمعنا اىل 
شرح مفصل  لعمل املركز واطلعنا على عمل الكوادر التخصصية 
فيه وما ميتلكه من أجهزة حديثة هلا اإلمكانية يف تقديم املساعدة 
للباحث العراقي، وقد متت االستفادة من اجلولة، وسيكون هنالك 

تعاون مستقبلي لنا مع املركز.
يعمل  الدجيلي:  نوفل  الدكتور  البحثي  املركز  على  املشرف  وقال 
املركز على توفري ودعم ورفد الطلبة الباحثني وطلبة الدراسات العليا 
من خالل توفري العديد من التقنيات اإلحيائية االستشارية واألجهزة 

املتطورة  والتدريبية  العلمية  الدورات  وتقديم  العلمية  واالستشارات 
خالل  من  االختصاصيني  كفاءة  لتحسني  والسعي   واملتخصصة، 
إجراء حلقات نقاش خمتلفة يف هذا اجملال، ولدينا مشاريع إنتاجية 

إلنتاج مواد بايولوجية وطبية.
من  العديد  اإلحيائية  والتقنيات  لألحباث  األمني  ملركز  إن  يذكر 
التقنيات احلديثة ومت انشاؤه بدعم ورعاية األمانة العامة للعتبة العلوية 
املقدسة، وميتلك قدرات وإمكانيات كبرية يف جمال األحباث العلمية 
األكادميية  النخب  يستقبل  حيث  العليا،  الدراسات  بطلبة  اخلاصة 

التخصصية من أجل نشاطاتهم البحثية املختلفة.

املقدسة  العلوية  العتبة  يف  املعلومات  تكنولوجيا  قسم  من  وفد  زار 
مستشفى أمري املؤمنني )عليه السالم( التخصصي لبحث سبل التعاون 
املشرتك، حيث ترأس الوفد رئيس القسم ومعاونه وعضو شعبة األنظمة 
واإلدارة اإللكرتونية، وكان يف استقباهلم مدير شعبة تكنولوجيا 

املعلومات يف املستشفى وعدد من كوادرها التقنية.
وقال رئيس القسم املهندس كّرار اجلواهري، حول الزيارة وأهدافها 
التعاون املشرتك وكذلك تقديم عرض  الزيارة لبحث سبل  : تهدف 
التسويقية  اخلطة  ضمن  اإللكرتونية  األرشفة  برنامج  حول  خاص 
املستخدمة  باإلمكانات  إعجابهم  أبدى احلاضرون  خلدماتنا، حيث 
يف هذه الربامج وعزمهم على شراء نسخة خمصصة ألرشفة معلومات 
املرضى ومتعلقاتهم كافة بصورة إلكرتونية تنجزها كوادر القسم 

بعد توقيع اتفاقية بني الطرفني.
من اجلدير ذكره أّن قسم تكنولوجيا املعلومات قام بإنتاج العديد 
من الربامج التقنية واخلدمية اليت يتم العمل بها داخل شعب وأقسام 
العتبة العلوية املقدسة ضمن مشروع العتبة الال ورقية، باإلضافة إىل 

طرحها يف األسواق بطريقة االستثمار.

أعلن قسم التصنيع احلريف يف العتبة العلوية املقدسة اجنازه تصنيع 
بواسطة  املتعددة  االستخدامات  ذات  اخلدمية  األجهزة  من  العديد 
ذلك  من  القسم،  يف  العاملة  الشبابية  واحلرفية  اهلندسية  كوادره 
تصنيع فرن شواء من طراز ) QG-8 ( مطابق للمواصفات الصحية 

والفنية بأيدي الكوادر الفنية واحلرفية تصميما وتنفيذا.
عبد  حممد  القسم  رئيس  حتدث  اجلديد  املنتج  به  مايتميز  وحول 
األمري، قائال : يتميز الفرن - الذي جاء بعد دراسة شاملة واختباره 
املادة  أن  الدوران-  وعزم  والسرعة  احلرارة  درجات  بتحمله  رقميا 
للفرن  والداخلي  اخلارجي  والغالف  اهليكل  صناعة  يف  املستخدمة 
من مادة stainless steel ، والزجاج املستخدم يف األبواب هو زجاج 
مقاوم للحرارة ويعمل بالغاز واحلطب، حيث حيتوي الفرن على حافظة 

لشبكات الشواء باإلضافة اىل مكان خلزن احلطب.
 هذا ومت تصميم مجيع األجزاء امليكانيكية و بقية القطع بواسطة 
ثم  ومن  الرقمية  احملاكاة  وبرامج  األبعاد  ثالثي  التصميم  برامج 
)cnc( ومكائن  الــ  باستخدام  مكائن  الواقع  أرض  تنفيذها على 
األجزاء  وتركيب  والسمكرة  اللحام  وأعمال  والتفريز  اخلراطة 

املصنعة بأيدي حرفية و كادر خمتص مبهنية عالية.

وفد جامعة الكفيل يطلع على آخر األبحاث يف مركز األمني 
لألبحاث والتقنيات اإلحيائية يف العتبة العلوية املقدسة

وفد قسم تكنولوجيا املعلومات يلتقي بالكوادر التقنية 
يف مستشفى أمري املؤمنني )عليه السالم( التخصصي

قسم التصنيع الحريف يف العتبة العلوية املقدسة
 ينجز تصنيع العديد من األجهزة الخدمية
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شاركت العتبة العلوية املقدسة يف أعمال املؤمتر البحثي التخصصي 
عقد  والذي  العراق  يف  الداخلية  املائية  املسطحات  استثمار  حول 
برعاية مركز النهرين للدراسات اإلسرتاتيجية التابع اىل مستشارية 

األمن القومي .
ومّثل العتبة املقدسة يف أعمال املؤمتر رئيس قسم الزراعة والثروة 
احليوانية املهندس مصطفى عنرب و قسم السالمة املهنية والصحة 

والبيئة وعدد من املختصني والفنيني يف العتبة املقدسة .
املهندس  القسم  رئيس  حتدث  املؤمتر  يف  املشاركة  طبيعة  وعن 
مصطفى عنرب، قائال: جاءت املشاركة بدعوة رمسية حلضور املؤمتر 
منطقة حبر  منها يف  واالستفادة  املائية  املسطحات  استثمار  لبحث 
النجف  من قبيل الثروة احليوانية والثروة السمكية واالستثمارات 

السياحية اليت يعد ضمن اختصاص قسمنا .
وأضاف : تناول املؤمتر العديد من البحوث التخصصية اليت تناولت 
املسطح  ومنها  العراق  يف  املائية  املسطحات  من  االستفادة  أهمية 
االختصاص  ذوي  من  الباحثون  قدم  حيث  النجف،  املائي يف حبر 
العديد من األفكار واملشاريع مع مناقشة املعوقات اليت تواجه تلك 

املسطحات املائية، فيما القى مقرتح إنشاء املتنزه السياحي واملدينة 
السياحية يف حبر النجف ترحيب احلاضرين، فضال عن الرتحيب 
باملشاريع الزراعية واإلنتاجية يف مزرعة فدك واليت يتم استخدام 
املكننة الزراعية احلديثة ومنها استثمار صحراء النجف االشرف 
باستخدام الطرق احلديثة يف املكننة الزراعية والطرق النموذجية 
لتقنني املياه من خالل طرق الري بالرش والتنقيط يف جمال زراعة 

احلبوب والنخيل واخلضر واملشاتل.

أكد قسم الورش يف العتبة العلوية املقدسة رفد املشاريع اهلندسية يف 
العتبة املقدسة وخارجها مبختلف األعمال الواقعة ضمن اختصاصه 

بعد حتقيقه االكتفاء الذاتي .
وحتدث معاون رئيس القسم املهندس حسنني زهري، حول طبيعة املهام 
العلوية  العتبة  يف  الورش  قسم  كوادر  إن   قائال:  مؤخرا  املنجزة 
كتنفيذ  املتنوعة  املشاريع  يف  األعمال  من  العديد  نفذت  املقدسة 
اهلندسية  الشؤون  لقسم  360م2  مبساحة  )الكيسبان(  مسقف 
يف  القسم،  يف  واحلدادة  اهلياكل  شعبيت  قبل كوادر  من  والفنية 
املقداد  مطبخ  بناية  ملشروع  احلديدي  السقف  أعمال  أكملت  وقت 
العتبة  يف  والفنية  اهلندسية  الشؤون  قسم  قبل  من  املنفذ  املركزي 
املقدسة مبساحة 200م2 وتغليفها مبادة العزل احلراري ، فضال عن 
تنفيذ أعمال تركيب القواطع العازلة يف بناية فضائية العتبة العلوية 

املقدسة الواقعة على طريق )ياحسني( قرب العمود )96(.

قسم الزراعة والثروة الحيوانية يشارك يف أعمال املؤتمر 
التخصصي حول استثمار املسطحات املائية

أعلن معمل الصناعات املعدنية يف قسم التربيد وامليكانيك بالعتبة 
العلوية املقدسة مواصلته فسح اجملال االستثماري لرتويج منتوجاته 

املصنعة بأيدي كوادره اهلندسية والفنية.
وحول طبيعة اإلنتاج واخلطط املرسومة حتدث رئيس قسم التربيد 
وامليكانيك املهندس مهدي اخلالدي، قائال : للمعمل العديد من 
النشاطات اخلدمية واالستثمارية من خالل منتوجاته املتميزة واليت 
تربز منها صناعة مربدات القسيم بأنواعها وأحجامها املختلفة ، 
حيث تعمل إدارة املعمل على توزيع منتوجاته املختلفة من صناعة 
الوكالء يف  )BRC((، عرب  الـ  وأسالك  والسخانات،  )املربدات 
التوصيل  توفر خدمة  مع  األخرى،  واحملافظات  األشرف  النجف 
والبيع املباشر اىل املواطنني عرب منافذ البيع التابعة للعتبة املقدسة 

يف عموم حمافظة النجف االشرف وخارجها«.
املكننة  وسائل  عرب  اإلنتاج  وترية  زيادة  اىل  املعمل  ويسعى  هذا 
احلديثة اليت متت صناعتها داخل مصانع العتبة املقدسة بكوادر 
هندسية وفنية من قسم املراقبة واالتصاالت يف العتبة املقدسة .

الصناعات املعدنية يف العتبة العلوية 
املقدسة  تعلن عن زيادة منتوجاتها املختلفة

قسم الورش يف العتبة العلوية املقدسة  
يرفد املشاريع الهندسية بمختلف األعمال

 العدد 152- ذي القعدة 1442ه
12



محلة  املقدسة  العلوية  العتبة  يف  املعلومات  تكنولوجيا  قسم  أطلق 
العتبة  داخل  املستخدمة يف  لشبكته  التحتية  البنى  وتأهيل  لتطوير 
ووحدات  وشعب  أقسام  تستخدمها  واليت  وخارجها  املقدسة  العلوية 

العتبة املقدسة.
اجلواهري  كّرار  املهندس  املعلومات  تكنولوجيا  قسم  رئيس  وقال 
جمال  يف  احلاصل  التطور  »ملواكبة  اخلربي:  للمركز  تصريح  يف 
الشبكات، ولتسريع عمل احلكومة اإللكرتونّية، أطلق قسمنا محلة 
لتطوير األجهزة واملعدات والتقنيات املستخدمة يف شبكتنا، وكانت 
انطالقتنا من الشبكة الداخلية املستخدمة يف قسم السالمة املهنية 
والصّحة والبيئة، حيث مت حتديثها بشكل كامل، فيما ستشمل هذه 
احلملة الشبكات التابعة لنا كافة، وذلك ألهمية هذه الشبكات 
ومتاسها املباشر مع أغلب أقسام العتبة العلوية املقدسة كما ويعتمد 
احلكومة  ونظم  اإللكرتونية  البصمة  برنامج  تاما  اعتمادا  عليها 
املوارد  وإدارة  والعيادات  واملشرتيات  املخازن  وإدارة  اإللكرتونية 
العتبة  يف  اعتمادها  مت  اليت  الكثرية  األنظمة  من  وغريها  البشرية 
املاّسة  احلاجة  إىل  باإلضافة  ورقية،  الال  العتبة  العلوية حتت شعار 

ألغلب أقسام العتبة العلوية املقدسة لالرتباط بشبكة اإلنرتنت«.

قمنا  النيب:  عبد  عامر  الشبكات  شعبة  مسؤول  وّضح  جانبه  من 
والصحة  املهنّية  السالمة  قسم  يف  املستخدمة  الشبكة  بناء  بإعادة 
والبيئة باستخدام أحدث األجهزة واملعّدات، واليت انعكست بصورة 
إجيابية على أداء الشبكة حتى ظهر تطور ملحوظ يف أداء الشبكة 
وسرعة نقل البيانات، كما وسنقوم وضمن اخلطة املعّدة باالنتقال 
إىل مفاصل الشبكة كافة يف داخل العتبة العلوية املقدسة وخارجها 

وتطويرها بشكل كامل.

قسم تكنولوجيا املعلومات يطلق حملة لتطوير شبكاته 
لتسريع عمل الحكومة اإللكرتونية

العون  بتقديم  املقدسة  العتبات  خدمة  موكب  متطوعو  تشرف 
لتوفري أفضل اخلدمات لزائري أمري املؤمنني )عليه السالم( من 
الثريات  وإدامة  لصيانة  اليت قدمت ضمن محلة  ذلك اخلدمات 
العتبة  التابعة اىل قسم الكهرباء يف  الثريات  مع كوادر شعبة 

املقدسة .
الشعبة  املشرتك حتدث مسؤول  والتعاون  املبذولة  اجلهود  وحول 
باقر حممد علي، قائال : مت رفد الشعبة مبجموعة من املتطوعني 
من خالل شعبة املتطوعني يف العتبة املقدسة لتعزيز اجلهد الساند 
لكوادرنا أثناء شروعنا بتنفيذ محلة لصيانة وإدامة الثريات يف 
داخل الصحن املطهر واألماكن التابعة له، حيث تضمنت احلملة 
صيانة الثريات املوجودة داخل جامع عمران بن شاهني باإلضافة 
 )20( البالغ عددها  الغروية  املدرسة  داخل  املوجودة  الثريات  إىل 
من  بها  اخلاصة  اإلنارة  ومتابعة  املوقعية  الصيانة  وأعمال  ثريا، 
العلم   وطالب  للزائرين  خدمة  التالفة،  املصابيح  استبدال  خالل 
مما يتطلب إجراء أعمال الصيانة الدورية هلا توفري أجواء مناسبة 

هلم.

نفذت كوادر قسم الشؤون اهلندسية والفنية يف العتبة العلوية املقدسة 
أعماال متفرقة لعدد من املشاريع اليت تنفذها العتبة املقدسة.

ومن مجلة املشاريع اليت نفذها القسم أعمال صب الطرق الداخلية 
الطرق  أرضية  أعمال صب  إىل  باإلضافة   ،)2( رقم  الصيانة  لورش 

الداخلية ملشروع غرفة حموالت الكهرباء يف منطقة احلولي. 
ويف السياق ذاته نفذت الكوادر الفنية واهلندسية التابعة اىل القسم 
أعمال القالب احلديدي لسايلو اخلباطة املركزية )القسيم رقم 2( 
املنفذة من قبل شعبة الصيانة وبالتنسيق مع شعبة القوالب والتسليح 
والديكور  الصباغة  شعبة  نفذت  احلديدي(، كما  )القالب  لتنفيذ 
التابعة لقسم الشؤون اهلندسية والفنية أعمال تغليف الواجهات لدار 

ضيافة اإلمام احلسن)عليه السالم(.
العلوية  بالعتبة  والفنية  اهلندسية  الشؤون  قسم  كوادر  وتستمر   
املقدسة بتنفيذ كافة األعمال املوكلة اليها ضمن املشاريع اخلدمية 

اليت تنفذها العتبة املقدسة.

متطوعون يتشرفون بخدمة مرقد أمري 
املؤمنني )عليه السالم( وزائريه الكرام

قسم الشؤون الهندسية ينفذ عددا من 
األعمال ضمن مشاريع العتبة املقدسة

alwelayh.com
13





اإِلمامة يف حديِث 
املنــِزلــــــة

يف ســرية أمري املؤمنني )عليه السالم(

التواضـــع



النيب )صلَّى الل عليه وآله(  وقَّاص قال: قال 
أْن  ترضى  أما  السالم�:  �عليه  لعليٍّ  وسلَّم 

تكون مينِّ مبزلة هارون من موسى)2(.
ة  واملهمَّ األساسية  املصادر  بعض  هذه  أقول: 
من  العشرات  وهناك  ة،  العامَّ وعند  عندنا 
احلديث  هذا  نقلت  اليت  اأُلخرى  املصادر 
املبارك، أعرضنا عنها طلبًا لالختصار وخوف 

اإلطالة.

ة الثانية: احملطَّ
إنَّ حديث املنزلة من األحاديث املتواترة، كما 

ة الوىل: احملطَّ
لعلَّ املراد من حديث املنزلة معلوم عند الكثري 
من املسلمني، ولكنَّنا نرغب يف نقله من بعض 

املصادر األساسية عند الفريقني.
أبي جعفر  الُكليين بسنده عن  روى  1ـ فقد 
املؤمنني  أمري  موالنا  عن  السالم(،  )عليه 
)عليه السالم(، عن النيب األعظم )صلَّى الل 
عليه وآله( أنه قال:  أيها الناس إنَّ عليًا مينِّ 

كهارون من موسى إالَّ أنه ال نيب بعدي)1(.
أبي  بن  سعد  عن  بسنده  البخاري  وروى  2ـ 

من µلة الدلَّة اليت مُيكن اإللتزام أو اإللزام بها هي الروايات املتواترة، لكونها من موِجبات 
أبي  بن  علي  املؤمنني  أمري  مولنا  إمامة  ُيثبت  الذي   > املنزلة   ? حديث  ذلك  من  واليقني،  العلم 
ات. ة حمطَّ طالب)عليه السالم( بشكٍل واضٍح وصريح، ولتضاح احلال فيه أكثر نتكلَّم يف عدَّ

 اإِلمامة يف حديث
لــــــة املنــزِ

بقلم: الشي~ نهاد الفيَّاض
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من َأهلي(، قال: الوزير يف اللغة اشتقاقه من 
الَوَزر، والَوَزر اجلبل الذي ُيعتصم به لُيْنجى من 
الذي  معناه  اخلليفة،  َوِزير  وكذلك  اهلالك. 

ُيعتمد على رْأيه يف ُأموره وُيلتجئ إليه)6(.

2ـ مقام اخلالفة.
ويدلُّ عليه قوله تعاىل: )َوَواَعْدَنا ُموَسى َثاَلِثنَي 
َأْرَبِعنَي  َربِِّه  ِميَقاُت  َفَتمَّ  ِبَعْشٍر  َوَأمْتْمَناَها  َلْيَلًة 
يِف  اْخُلْفيِن  َهاُروَن  أِلَِخيِه  ُموَسى  َوَقاَل  َلْيَلًة 

َقْوِمي َوَأْصِلْح َواَل َتتَِّبْع َسِبيَل املُْفِسِديَن()7(. 
واخلليفة: الذي ُيستخَلف ممن قبَله ... وخلف 
التنزيل  ويف  خليفته.  كان  إذا  فالنًا  فالن 
اْخُلْفيِن  َهاُروَن  أِلَِخيِه  ُموَسى  )َوَقاَل  العزيز: 
يِف َقْوِمي(. ويقال: خلَّفُت فالنًا أخلفه ختليفًا، 
واستخلفته أنا جعلته خليفيت، واستخلفه جعله 

خليفة)8(.

ة اخلامسة: احملطَّ
واملوضوعية  اإلنصاف  ميلك  ملن  الواضح  من 
قد  وآله(  عليه  الل  )صلَّى  األعظم  النيب  أنَّ 
جعل ملوالنا أمري املؤمنني )عليه السالم( مقام 
الوزارة واخلالفة، وبذلك يثبت لنا بشكٍل ال 
مرية فيه أنَّ »اخلليفة واإلمام« بعده )صلَّى الل 
عليه وآله( هو موالنا علي بن أبي طالب )عليه 

السالم(. 
وبذلك يكون هذا احلديث املبارك من مجلة 
أبي  بن  علي  موالنا  إمامة  على  الدالة  األدلَّة 

طالب )عليه السالم(.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دار  ج8 ص22،  الكليين  للشيخ  الكايف  1ـ 

األضواء.
طوق  دار  ص19،  ج5  البخاري  صحيح  2ـ 

النجاة.
3ـ  كتاب األربعني للقمِّي ص104، بتصرُّف.
4ـ القرآن الكريم، سورة طه، اآلية: 29 ـ30.
5ـ القرآن الكريم، سورة الفرقان، اآلية: 35.

صادر،   دار  ص283،  ج5  العرب  لسان  6ـ 
بريوت.

7ـ القرآن الكريــــــــــــــم، سورة األعــــــــــراف، 
اآليـــــــــــة: 142.

8ـ لسان العرب ج9 ص83، بتصرُّف.

فهو  ولذلك  الفريقني،  أعالم  بعُض  به  صرَّح 
من األحاديث »القطعية« اليت يصح االستدالل 
بها على مسألة اإلمامة بدون أي شك، وإليك 
الذين  األعالم  بعض  أمساء  القارئ  عزيزي 

نّصوا على تواتره.
 منهم:

كتابه  يف  ي  القمِّ طاهر  د  حممَّ مة  العالَّ 1ـ 
)عليهم  الطاهرين  ة  األئمَّ إمامة  يف  األربعني 

بعة األوىل. السالم(، مطبعة األمري، الطَّ
السيوطي يف  الدين  الشيخ جالل  2ـ احلافظ 
يف  املتناثرة  األزهار  »قطف  املعروف  كتابه 

األخبار املتواترة«، املكتب اإلسالمي.
وغريهم من األعالم.

ة الثالثة: احملطَّ
إنَّ كلَّ املقامات واملنازل الثابتة هلارون بنصِّ 
القرآن الكريم هي ثابتة ملوالنا أمري املؤمنني 
الشريف،  احلديث  بنصِّ  السالم(  )عليه 
النبوَّة  استثناء  العموم هو  والشاهد على هذا 

فقط، دون سائر املقامات.
د طاهر القمِّي: هذا احلديث  مة حممَّ قال العالَّ
ة  ة والعامَّ الصحيح الثابت، املتواتــــر بني اخلاصَّ
ألمري  هارون  منازل  مجيع  حصول  يقتضي 
ه االستثناء  املؤمنني )عليه السالم( إالَّ ما خصَّ

يف اخلرب)3(.

ة الرابعة: احملطَّ
الثابتة هلارون  واملنازل  املقامات  إنَّ من مجلة 
واليت  الكريم،  القرآن  بنصِّ  السالم  عليه 
بنصِّ  السالم  عليه  املؤمنني  أمري  ملوالنا  ثبتت 

احلديث، هي ما يلي:

1ـ مقام الوزارة.
ويدلُّ عليه قوله تعاىل: )َواْجَعْل ِلي َوِزيرًا ِمْن 
َأْهِلي. َهاُروَن َأِخي. اْشُدْد ِبِه َأْزِري. َوَأْشِرْكُه 
)َوَلَقْد  سبحانه:  قوله  وكذلك  َأْمِري()4(،  يِف 
آتْيَنا ُموَسى اْلِكَتاَب َوَجَعْلَنا َمَعُه َأَخاُه َهاُروَن 

َوِزيرًا()5(. 
ويعينه  ثقله  الذي حيمل  امللك،  َحَبُأ  والوزير: 
برأيه، وقد استوزره، وحالته، الَوزارة والِوزارة، 
َأعانه  اأَلمر،  على  وَواَزَره  أعلى.  والكسر 
وقوَّاه...  ويف التنزيل العزيز: )واْجَعْل لي َوزيرًا 

َواْجَعــْل ِلــي َوِزيرًا ِمــْن َأْهِلي. 
َهــاُروَن َأِخي. اْشــُدْد ِبِه َأْزِري. 

َوَأْشِرْكــــُه يف َأْمِري

َوَلَقــْد آتْيَنا ُموَســى اْلِكَتاَب 
ــاُروَن  ــاُه َه ــُه َأَخ ــا َمَع َوَجَعْلَن

َوِزيرًا

َوَواَعْدَنــا ُموَســى َثاَلِثنَي َلْيَلًة 
َوَأْتْمَناَها ِبَعْشٍر َفَتمَّ ِميَقاُت 
َربِِّه َأْرَبِعنَي َلْيَلًة َوَقاَل ُموَســى 
ِلَِخيــِه َهــاُروَن اْخُلْفــِي يف 
يَل  َقْوِمي َوَأْصِلْح َوَل َتتَِّبْع َســبِ

املُْْفِسِديَن
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      التواضع: هو انكسار للنفس مينعها من أْن ترى لذاتها الفضَل على الغري. أو هو احرتام النا� حسب أقدارهم، وعدم 
الرتفع عليهم. )جامع السعادات للنراقي �/���. وهو ما دعا اإلسالم اىل التحل�ي به، كونه قيمة إنسانية سامية ترفع 
مقامُه اىل حي� الكمال، وهو خلق كريم، وخلة� �يدة تستهوي القلوب، و�لب اإلعجاب والتقدير. قال تعاىل: )َوِعَباُد 
ُشوَن َعَلى األْرِض َهْوًنا( الفرقان/��، وأوصى ربنا عزوجل نبيه )صلى ا� عليه و�له( )َواْخِفْض َجَناَحَك  ِن ال�ِذيَن مَيْ الر�ْ�َ
ملَِِن ات�َبَعَك ِمَن امْلُْؤِمِننَي(الشعراء/���. وليس ببعيد قول رسول ا� )صلى ا� عليه و�له( يف هذا املعنى: )إن� التواضع يزيُد 

صاحبه رفعًة، فتواضعوا يرفعكم ا�( الكايف للكليين �/���. 

يف ســرية أمري املؤمنني )عليه السالم(
بقلم : أ. رياض أ∂د حممد تركي 

التواضـــع
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دراهم واآلخر بدرهمني فقال: يا قنرب خذ الذي بثالثة، 
فقال: أنت أوىل به تصعد املنرب وختطب الناس، قال: 
أنت شاب ولك شره الشباب وأنا استحي من ربي أن 
وآله(  عليه  الل  الل)صلى  رسول  عليك مسعت  أتفضل 
يقول ألبسوهم مما تلبسون وأطعموهم مما تأكلون ( 

مناقب آل أبي طالب 366/1. 
     ومن خطبٍة لُه يوصي الرعّية : )َفاَل ُتَكلُِّموِني مِبَا 
ِبِه  ُيَتَحفَُّظ  َتَتَحفَُّظوا ِمينِّ مِبَا  َواَل  َباِبَرُة،  ِبِه اجْلَ ُتَكلَُّم 
اِلُطوِني ِباملَُصاَنَعِة، َواَل َتُظنُّوا  ِعْنَد َأْهِل اْلَباِدَرِة، َواَل خُتَ
ِبي اْسِتْثَقااًل يِف َحقٍّ ِقيَل ِلي َواَل اْلِتَماَس ِإْعَظاٍم ِلَنْفِسي، 
قَّ َأْن ُيَقاَل َلُه َأِو اْلَعْدَل َأْن ُيْعَرَض  َفِإنَُّه َمِن اْسَتْثَقَل احْلَ
َعْن  َتُكفُّوا  َفاَل  َعَلْيِه،  َأْثَقَل  ِبِهَما  اْلَعَمُل  َكاَن  َعَلْيِه، 
َمَقاَلٍة حِبَقٍّ َأْو َمُشوَرٍة ِبَعْدٍل (الكايف للكليين 356/8 

 .
     وبعد عودته من صفني، مرَّ يف طريقه على األنبار، 
أمامه  بالسري  وتبجيل  باستقباله مجاعة حبفاوٍة  فقام 
وخلفه تعظيمًا له، حينئٍذ سأهلم : ماذا تصنعون؟ قالوا: 
هذا خلق نعّظم به األمراء، فرفض أمري املؤمنني)عليه 
السالم( هذه الطريقة، وقال: )أما هذا الذي زعمتم أنه 
منكم خلق تعظمون به األمراء، فو الل ما ينتفع بهذا 
األمراء، وإنكم لتشقون به على أنفسكم وأبدانكم، 

فال تعودوا له( حبار األنوار. ج100، ص55.
     وأخريًا ما ذا أقول فيمن خيصف نعلُه بيدِه وهو 
بن  الل  عبد  قال   ، املؤمنني  وأمري  املسلمني  خليفة 
عباس: دخلت على أمري املؤمنني بذي قار وهو خيصف 
نعله فقال لي: ما قيمة هذه النعل؟ فقلت ال قيمة هلا. 
فقال: والل هلي أحب إلي من إمرتكم إال أن أقيم حقا 

أو أدفع باطال(. )نهج البالغة: 80/1(. 
وماذا أقول فيمن يرقع ثوبه بيده ويقول : ))َوالِل َلَقْد 
ْعُت ِمْدَرَعيِت هِذِه َحتَّى اْسَتْحَيْيُت ِمْن َراِقِعَها، َوَلَقْد  َرقَّ
 ، َقاَل ِلي َقاِئٌل: »َأاَل َتْنِبُذَها َعْنَك؟« َفُقْلُت: »اعُزْب َعينِّ
الصدوق  أمالي  َرى(  السُّ اْلَقْوُم  َمُد  حَيْ َباِح  الصَّ َفِعْنَد 
)عليه  طالب  أبي  بن  علي  املؤمنني  أمري  718....إنُه 
التواضع  يف  أثره  اقتفاء  اىل  أحوجنا  وما  السالم(، 

والتسامح وحّب الغري بال طمٍع أو رياء. 
ومن مجيل ما قيل يف التواضع شعرًا: 

تواضْع تكْن كالنـجِم الَح لناظٍر
على صفحـــــــــات املاء وهو رفيع

وال تُك كالدّخـــان يعلو بنفســــــه
إىل طبقات اجلـّو وهـــــــــو وضيع

وقال آخر: 
مألى السنابل تنحين بتواضـــــــٍع  

والفارغاُت رؤوُسهنَّ شوامـــــــــــــُخ

     ويف مقدمة من أشاد بسمو هذا اخللق الكريم، 
وحثَّ عليه بأقواله احلكيمة، وسريته املثالية القومية، 
اإلمام أمري املؤمنني علي بن أبي طالب )عليه السالم(، 
للخلق  وهاديًا  ساطعًا  ومنارًا  للفضائل  رائدًا  فكان 
الرفيع ولكّل فضيلة يرتقي بها اإلنسان زكاةً  وتقوى 
هذا من جانب ، ومن جانب آخر هلا آثارها الوضعية 
للمتواضع  الناس  حمبة  آثارها  فمن  اآلخرين،  لدى 
قال  نفوسهم.  يف  شأنه  ورفعة  وتقديرهم  واحرتامهم 
احملّبة(  التواضع  )مثرة  السالم(:  )عليه  املؤمنني  أمري 

جامع السعادات 344/1. 
    ومن عالمات التواضع اليت أشار اليها اإلمام )عليه 
يبدأ  )أن  التواضع:  رأس  هن  ثالث  قائاًل:  السالم( 
بالسالم من لقيه، ويرضى بالدون من شرف اجمللس، 
ويكره الرياء والسمعة( كنز العمال 3 /701. كما 
قال:  السالم(  )عليه  الصادق  جعفر  اإلمام  عن  روي 
أصحابه،  على  السالم(  )عليه  املؤمنني  أمري  )خرج 
فمشوا خلفه، فالتفت إليهم فقال: لكم حاجة؟ فقالوا: 
ال يا أمري املؤمنني، ولكّنا حنب أن منشي معك. فقال 
هلم: انصرفوا، فإن مشي املاشي مع الراكب، مفسدة 
آشوب  شهر  إلبن  املناقب  للماشي(  ومذّلة  للراكب، 
104/2. ومما يثلج الصدر قول ضرار بن ضمرة يصف 
ِفيَنا  َواللَِّ  )..َكاَن  معاوية:  أمام  السالم(  )عليه  عليًا 
يُبَنا ِإَذا َسَأْلَناُه، َوُكنَّا  َكَأَحِدَنا، ُيْدِنيَنا ِإَذا َأَتْيَناُه، َوجُيِ
َنْرَفُع  َواَل  هِلَْيَبِتِه،  ُنَكلُِّمُه  اَل  ِمْنُه  َوُقْرِبَنا  ِمنَّا  ُدُنوِِّه  َمَع 
َم َفَعْن ِمْثِل اللُّْؤُلِؤ املَْنُظوِم،  َأْعُيَنَنا ِإَلْيِه ِلَعَظَمِتِه، َفِإْن َتَبسَّ
اْلَقِويُّ  َيْطَمُع  اَل  املََساِكنَي،  َوحُيِبُّ  يِن،  الدِّ َأْهَل  ُم  ُيَعظِّ
ِعيَف ِمْن َعْدِلِه..( حبار األنوار  يِف َباِطِلِه، َواَل َيْيَأُس الضَّ

 .156/84
     ولتكن لنا دروٌس وعرٌب وينابيع صافية من سريته 
مما  علينا  بها  الل  أنعم  اليت  الِنَعِم  من  ألنَّه  العطرة، 
مظاهر  أجلى  ومن  عليها،  تعاىل  الل  شكر  يتوجب 
تعاىل،  الل  اىل  قربة  التواضع لآلخرين  الشكر؛ هي 
من  الواثق  اإلنسان  لشخصية  واضح  إنعكاٌس  وهذا 
نفسه، كما قال اإلمام علي )عليه السالم(: )ما تواَضع 
إاّل رفيــع( ميزان احلكمة للريشهري 3559/4. كما 
أوصى )عليه السالم( قائاًل: ) عليَك بالتواضع فإنُه من 
إذن  الشيعة 301/14.  أحاديث  ( جامع  العبادة  أعظم 
هو سلوٌك وطبٌع يتخذُه اإلنسان يف تعامله مع اآلخرين، 
ويربز يف التعامل مع من هو دون أو أقل علمًا أو مااًل أو 

قدرًة، ومنه أيضًا احرتاُم الفقرِي والضعيف. 
    ومن خالل استعراض شذرات من سرية أمري املؤمنني 
)عليه السالم(، تتجلى أروع الصور يف سلوكه وتعامله 
مع رعيته، واقتطع منها على سبيل املثال ال احلصر: 
احرتامُه خلادمه قنرب، إذ اصطحبه يومًا للسوق وأتى 
البزازين فوقف على غالم فأخذ ثوبني أحدهما بثالثة 
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إعداد:
احمد الكعبي

الوالية تلتقي الرادود الشيخ جعفر القشعمي

من شهداء املنرب الحسيني

الشاعر حيدر املعلم الكريطي: 
)كربالء داعمة لكل الطاقــــــــات املبدعة وهي تشاطر املدارس 

األخرى اإلبداع(..

الشاعر الحسيني األستاذ أحمد الطعان السالمي



أجرى اللقاء :أ∂د الكعيب

كانت ومازالت جملة الولية الغراء ساعية إىل رواد املنابر يف العراق وخارجه πن هلم صوت ينصر اإلمام احلسني )عليه 
السالم(.

وقد التقينا بعدد ليس بالقليل من أولئك الرواد الكرام ويف هذا العدد أحببنا أن نلتقي بالرادود القدير احلاج الشي~ 
جعفر القشعمي أحد أدباء وشعراء ومنشدي املنرب احلسيي يف πلكة البحرين وارتأينا أن نـجلس معه ونسمع ذكرياته  

وأطباعاته عن املنرب احلسيي واإلنشاد اإلسالمي فكان هذا اللقاء..

الرادود الشيخ جعفر القشعمي للوالية

قصيدة )سقط الفن( هي صرخة بوجه الطغيان 
واالستبداد وغاية اإلمام  الحسني)عليه السالم( 

كرامة وعزة اإلمة اإلسالمية ..

22
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قبل  من  1996م  عام  لالعتقال  تعرضت  نعم 
احلكم  وصدر  البحرين  يف  الغامشة  السلطات 
الثورية  قراءتي  بسبب  )عامني(  بالسجن  علّي 
احلماسي  واجلمهور  اهلادفة  األخاذة  والقصائد 

الذي حيضر اجمللس.
)اإلنشاد  واهتمامــــــــــــــات غري  موهبة  هل لكم 

والشعر(؟
الزخرفة،  اخلط،  منها:  مواهب  عدة  لي  نعم 
متنوع  ديوان  ولدي  وأوزانه  بأنواعه  الشعر  نظم 

اخلطوط.
الشيخ جعفر القشعمي قرأت عدة قصائد رائعة 

ومنها )سقط القن( ماذا تعين لكم؟
عارف  األستاذ  الشاعر  نظم  من  القصيدة 

القشعمي الذي يقول يف مطلعها:
ما كتبت الشعر يف أروقة القصـور

طالبـــا أجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــور
عندما تنفجر الدمـاء او تثـــــــــــــــــور

تكتـــب السطـــــــــــــــــــــــــور
تقلع السجادة احلمــــرا من اجلذور

عندمـــــــــــــــــــــا تفـــــــــــــــــــور
مثن احلرية احلمرا دم النحــــــــــــور

يف مدى العصـــــــــــــــــــــــــــور
كنت وعيا وخطـــــــــــــــا ممانــــــــــع

مل تكن للطواغيت خاضع
 

هذه هي صرخة الطف عندما أراد اإلمام احلسني 
)عليه السالم( لألمة االسالمية الكرامة والعزة 
ها من الباقيات الصاحلات  بدل الذل واهلوان وأعدُّ

يف مسرية اإلنشاد .

البحرين يف  من  القشعمي  بالشيخ جعفر  نرحب 
األشرف(  )النجف  ومدينته  )العراق(  الثاني  بلده 

فأهال وسهال بكم؟
يف  أكون  لي  شرف  وهذا  تعاىل،  الل  حياكم 
رحاب مدينة العلم والعلماء النجف األشرف ويف 
ظل أمري املؤمنني اإلمام علي )عليه السالم( من 

خالل نافذة جملتكم الغراء.
البطاقة الشخصية واالجتماعية لكم؟

خادم أهل البيت )عليهم السالم( الشاعر والرادود 
بن  بن حممد  أمحد  بن  اجلليل  عبد  بن  جعفر 
يف  1974م  سنة  ولدت  القشعمي،  علي  الشيخ 
ملمكلة  الشمالية  احملافظة  )باربار(  منطقة 

البحرين، متزوج ولي منها أوالد ولل احلمد.
كيف كانت النشــــــــــــــأة والتأثـــر بقضية املنرب 

احلسيين؟
عنها  عرف  أسرة  حميط  يف  وترعرعت  نشأت 
واإلرشاد،  والوعظ  واخلطابة  والشعر  األدب 
فوالدي شاعر أهل البيت )عليهم السالم( األستاذ 
فضيلة  وأعمامي  القشعمي  اجلليل  عبد  املربي 
اخلطيب الشيخ حممد صاحل القشعمي واخلطيب 
األديب األستاذ  والشاعر  القشعمي،  الشيخ علي 
عارف القشعمي الذي له قصائد كثرية منتشرة 
الكوكبة  هلذه  فكان  اإلسالمية،  البالد  يف 

التأثري املباشر يف حياتي احلسينية املباركة.
إذن ملن تستمعون من رواد املنرب احلسيين وبأي 

املدارس تأثرمت؟
خدام  عداد  يف  أكون  أن  على  شجعين  بداية 
أشرف  األستاذ  الشريف  احلسيين  املنرب 
1985م   سنة  لي  صعود  أول  وكان  القشعمي، 
للرواديد املال محزة الزغري  من خالل استماعي 
الكربالئي، واحلاج عبد الرضا النجفي، والسيد 
حممد العوادي، ومرتضى احللواجي من البحرين.
للقراءة واملشاركة يف  هل وجهت لكم دعوات 

إحياء اجملالس احلسينية؟ 
ثم  عام،  بشكل  البحرين  جمالس  يف  قرأت 
وقطر  السعودية  من  دعوات  عدة  لي  وّجهت 
جمالس  إلحياء  والعراق  وسوريا  عمان  وسلطنة 
أهل البيت )عليه السالم( وكان التأثري واضحا 

يف نفوس من حضر تلك اجملالس.
لكل منشد )رادود( شاعر وأديب ينظم ما يريد 

مع من تعاملت؟
تعاملت بداية مع األستاذ عارف القشعمي، عقيل 
القشعمي وأمحد القشعمي وجمتبى التتان.. أما 
الرتاث قرأت للمال عطية اجلمري واملال علي بن 

فايز والسيد عبد احلسني الشرع.
هل تعرضتم للمضايقات واالعتقاالت مـــــــن قبل 
البيت )عليهم السالم(  العداء ألهــــــــــــــل  ناصيب 

وحمبيهم؟

تعرضــت لالعتقــال عــام 
1996م مــن قبــل الســلطات 
الغامشــة يف البحرين وصدر 
بالســجن  علــّي  احلكــم 
قراءتــي  بســبب  )عامــني( 
الثوريــة والقصائــد الخــاذة 

ــة اهلادف

قــرأت يف جمالــس البحريــن 
بشــكل عام، ثــم وجّهت لي 
عــدة دعــوات من الســعودية 
عمــان  وســلطنة  وقطــر 
إلحيــاء  والعــراق  وســوريا 
جمالــس أهل البيــت )عليهم 

الســالم(

alwelayh.com
23



وما بعده حبول الل تعاىل وقوته..

يا حبذا لو حتدثنا عن اخلطوات األوىل لكم مع الشعر 
ونظمه؟

مرحلتان  )املعلم(  ومسرية  سرية  يف  الشعرية  للبدايات 
املرحلة األوىل: كانت على املستوى الشخصي ومل تظهر 

قصائدي فيها لسنوات طوال وألسباب كثرية .
أما املرحلة الثانية: فجاءت بعد اإلحلاح الشديد من قبل 

البطاقة الشخصية واالجتماعية؟
امللقب  الكريطي  محزة  حممد  حسني  حيدر  الشاعر 
بـ)حيدر املعلم الكربالئي ( ولدت يف عام 1978 يف منطقة 
حي التعليب وهو أحد األحياء السكنية القريبة نسبيا من 
مركز مدينة كربالء ومازلت أسكن يف نفس املنطقة.. 

متزوج لدّي من األوالد ثالثة )فاطمة, حممد, مريم ( ..
حاصل على شهادة الدبلوم والبكالوريوس يف اللغة العربية 
وآدابها ويف صدد إكمال مشروعي الدراسي للماجستري 

حيدر املعلم الكريطي للوالية:

)كربالء داعمة لكل الطاقــــــــات املبدعة وهي 
تشاطر املدارس األخرى اإلبداع(..

وüصينه  اجملتمع  تثقيف  يف  بالغة  أهمية  واملعاصرة  السابقة  العقود  طول  على  احلسيي  للمنرب  أن  فيه  شك  ل  πا 
الثورة احلسينية اخلالدة، وقد سقطت كل العروè واحلكومات والطواغيت وبقي املنرب ثابتا بفضل  وتوعيته بأبعاد 
تلك التضحيات اجلسيمة، اذ Ωل واجهة مهمة لألدب الشيعي ونافذة عا. من خالهلا اخلطباء والشعراء قضايا عديدة 
منها ما يرتبط بالدين نفسه، ومنها ما يرتبط مبعاجلة املشاكل الجتماعية انطالقا من مدرسة اإلمام احلسني )عليه 
السالم( ومن خالل هذا التكيف والنصهار يف خدمة سيد الشهداء واملنرب احلسيي التقينا بقلم عرف باجلهاد والنصرة 
اليت  الغراء  )الولية(  جملتنا  رحاب  يف  املعلم(  بـ)حيدر  املعروف  الكريطي  ∂زة  حممد  حسني  حيدر  الستاذ  واخلدمة 

تسعى باجتهاد ان تلتقي بشعراء القصيدة احلسينية:
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ــق  ــا أستنش ــاي وأن ــذ صب من
)يــا حملة الــوداع بهاملســية( 
وأرتــوي مــن )دار النوايــب 
ــب أفكاري  عتبوها ( وتداع
أكــون  هــذا  )قــدري 

وغريهــا كربالئــي( 

وطــي  املنربيــة  القصيــدة 
الــذي أنتمــي إليــه وقصيدة 
املنصة إحدى وسائل اخلدمة 
احلســينية اليت أجلأ إليها يف 
ــة يف  ــيت للمنص ــار خدم إط

ــات ــالت واملهرجان الحتف

الشــاعر يبقى ابــن بيئته ول 
ميكن حبال من الحوال أن 
يتجرد عن هذه البيئة سيما 
ــًا  ــًا مالئم ــت مناخ إذا كان

دائمًا وربيعًا 
نظمتم القصيدة املنربية واملنصة )اإللقائية( أيهما 
األقرب إىل ذاتكم؟ وأين جتد أبداعكم أمام 

اجلمهور؟
القصيدة املنربية وطين الذي أنتمي إليه وقصيدة 
املنصة إحدى وسائل اخلدمة احلسينية اليت أجلأ 
االحتفاالت  يف  للمنصة  خدميت  إطار  يف  إليها 
واحدة  مسافة  على  لست  لكنين  واملهرجانات 

منهما بل أجد نفسي أقرب للقصيدة املنربية.. 
عندما تنظمون القصيدة الشعرية أي األساسيات 

اليت تعتمد عليها إلخراجها بصورة متكاملة ؟
النص  خارطة  عندي  ترسم  اليت  الضوابط  اهم 

الشعري ما يأتي 
1- القرآن الكريم.

2- الروايات الصحيحة. 
3- النص التارخيي. 

4- لسان احلال املنبثق عما يف أعاله. 
5- الصورة الشعرية املنضبطة. 

هل باألمكان أن تصف لنا اجملالس الشعرية يف 
حمافظة كربالء املقدسة؟ هل هي متجددة أم 

مازالت منظورية الرتاث والتجديد؟
كربالء )املدرسة املراقبة ( 

ودائما أقول إثبات الشيء ال ينفي ما عداه ولكنين 
الكربالئي  عكاظ  سوق  أن  أعتقد،  ما  أقول 
داخل  الشعرية  للساحة  جدي  بشكل  يراقب 
املصادر  أهم  أحد  وهذا  وخارجها..  كربالء 
لإلبداع.. يف داخل الوسط الشعري الكربالئي 
للقضية  يسيء  ما  لكل  رافضة  أدبية  بيئات 
وهي  املبدعة  الطاقات  وداعمة لكل  احلسينية 
بذلك تشاطر املدارس األخرى إبداعها وتطورها.

)الوالية(  جملة  لكادر  شكري  أكرر  ختاما 
املؤمنني  وجلميع  لي  الدعاء  منهم  وأرجو  الغراء 
الكرام حتت قبة أمري املؤمنني )عليه السالم( .

األدبية  نتاجاتي  ظهرت  وفيها  األحبة..  بعض 
كثريا  متأثرا  وكنت  احلسينية..  للساحة 
الكربالئي  منظور  كاظم  الشاعر  بالراحل 
من  وآخرين  الكربالئي  األموي  مهدي  واحلاج 
الرادود  قصائدهم  يرتل  الذين  األول  الرعيل 

الكبري محزة الزغري )رمحهم الل مجيعا(.

أن  إما  احلسيين  الشاعر  لدى  مفردات  هناك 
تبقى أو تتغري حسب التطور العلمي لدى الشاعر 

أو املناسبة؟
نتاج  هي  الشاعر  يستخدمها  اليت  املفردات 
واملقروء  املسموع  الفضاء  يف  يطالعه  ملا  طبيعي 
اليت  بيئته  ذلك  إىل  اإلعالم يضاف  واملرئي من 
تلقي بظالهلا على انطباعاته الشعرية.. وما خرج 
عن هذه القاعدة هم القليل النادر أولئك الذين 
والقصيدة  وحديثها  قدميها  مفردات  )يولدون( 
احلسينية مشروطة مبجموعة ضوابط ال خترج 

من دائرة )األصالة والتجديد(.

مبن  واملعاصرة  القدمية  الشعرية  املدارس  من 
كان تأثركم الشعري يف الساحة؟ 

من  حبال  ميكن  وال  بيئته  ابن  يبقى  الشاعر 
إذا  سيما  البيئة  هذه  عن  يتجرد  أن  األحوال 
ما  وهذا  دائمًا..  وربيعًا  مالئمًا  مناخًا  كانت 
املنظورية فمنذ  الكربالئية  املدرسة  وجدته يف 
بهاملسية(  الوداع  )يا حملة  أستنشق  وأنا  صباي 
النوايب عتبوها( وتداعب  دار  وأرتوي من )هاي 
أفكاري )قدري هذا أكون كربالئي( وغريها 
فهناك  عداه  ما  ينفي  ال  الشيء  إثبات  ولكن 
وتقديرنا  احرتامنا  حمط  هي  معاصرة  نتاجات 
واهتمامنا وقد شعلت الدنيا ملؤوها شعرا ونثرا.
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ولد الشاعر األستاذ الشهيد أمحد بن صاحل الطعان السالمي يف حملة املخيم 1946م وأكمل 
دراسته االبتدائية يف مدرسة احلسني ثم يف ثانوية كربالء وتنقل يف السلك احلكومي بعد 

سقوط النظام يف مديرية كربالء .
والبيئة(  )الوراثة  وهما  الفرد  لسلوك  بالنسبة  مهمني  عاملني  على  يؤكدون  االجتماع  علماء  إن 
والسالمي نشأ من أبوين حسينيني ومن وسط حسيين جبوار اإلمام احلسني )عليه السالم( متيز 
السالمي منذ طفولته بالذكاء وحبه لألدب احلسيين ومطالعته املستمرة للكتب واملؤلفات مما أّهله 

أن يكون شاعرا  بارعا يف جمال األدب احلسيين .
تأثر شاعرنا الشهيد باملرحوم احلاج كاظم السالمي )رمحه الل( من شعراء كربالء وعرف بــ)أّمي 

كربالء( وبذلك من زرع البذرة األوىل يف نفسية الشاعر هو عمه.
وإن أهم ما متيز به الشاعر الشهيد السالمي هو اخلط فقد كان خطاطا بارعا يعرف كل أنواع 
وفنون اخلط ويشهد له كل من اطلع على قصائده اليت كان خيطها بيده فضال عن قصائد عمه 

احلاج كاظم السالمي )رمحه الل( .
تتلمذ على يد الشاعر احلسيين املرحوم احلاج كاظم املنظور وأخذ منه الكثري لذلك متيز عن 
غريه وال شك أن شعر السالمي هو من تراث املدرسة الكربالئية سواء من املنظور أو من السالمي 

ولكنه مل يكن مقلدا هلما فقد كان ميثل نفسه يف الشعر يف ميزته وطابعه اخلاص.
الرادود  السالمي هي قصيدة يف عام 1969م وقرأها  الشهيد أمحد  الشاعر  أول قصيدة كتبها 

عدنان الشمري آنذاك وتعامل مع أغلب رواديد املنرب احلسيين .
ملك  وصادق  يوسف  علي  والرادود  الل(  )رمحه  النويين  جاسم  الشيخ  الكبري  الرادود  مع  تعامل 

وغريهم.
ترك أرشيفا حسينيا خمطوطا يف حوزة أسرته الكرمية من الكتب احلسينية والقصائد املخطوطة 

.
كان املرحوم يراجع طبيبا يف بغداد بني حني وآخر إلجراء عملية يف بغداد لعينه وكان يصر على أن 
يذهب للمراجعة باستمرار ويف أحد األيام وعند عودته من العاصمة بغداد تعرضت له همر أمريكية 

يف حادث مؤسف وعلى إثره فارق احلياة مظلوما حمتسبا رمحه الل .

من شهداء املنرب الحسيني

الشاعر الحسيني 
األستاذ أحمد الطعان السالمي
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يظهر يف الصورة الشاعر الكبري علي حسني التالل وجبانبه الرادود املرحوم سيد خضري املكصوصي يف النجف 
الشرف عام 1969

صور ة يف منتصف القرن املاضي يظهر فيها اخلطيب الكبري عبد الزهراء الكعيب مع الكاتب جورج جرداق يف 
حمافظة كربالء
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مسائل شرعية تخص أحكام ااالسترباء

كرامة اإلنسان وحقوقه يف اإلسالم 

داللة السؤال مع الجواب يف القرآن الكريم



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

مسائل شرعية تخص احكام االسترباء

إعداد:  شعبة التبلي»

من البول؟
اجلــواب: املســح باألصبــع من خمــرج الغائط 
إىل أصــل القضيــب ثــالث مــرات، ثــم مســح 
القضيــب بأصبعني أحدهما من فوقه واآلخر 
من حتته إىل احلشــفة ثالث مرات، ثم عصر 

احلشفة ثالث مرات.

الســؤال: هل يكفي االســترباء بالتبول قلياًل 
بعد االحتالم؟

والســالم  والصــالة  العاملــني  ربِّ  احلمــد لل 
علــى أشــرف األنبياء واملرســلني حممد وعلى 
آلــه الطيبــني الطاهرين يف هــذا العدد نتناول 
بعض األســئلة مع أجوبتها اخلاصة بأحكام 
االســترباء واليت صدرت مــن مكتب مساحة 
املرجــع األعلــى الســيد علي السيســتاني )دام 

ظله الوارف(.

السؤال: ما هي الطريقة الصحيحة لالسترباء 
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اجلواب: نعم يكفي.

الســؤال: هل نقدم االستنجاء على االسترباء 
أم العكــس؟ وإذا قدمنــا االســتنجاء، فهــل 
حنتاج إىل جتديده بعد االســترباء؟ وبالنسبة 
لكيفية االســترباء هل يشمل خمرج الغائط 

أم أبعد؟
اجلــواب: يقــّدم االســترباء ولكــن إن قــّدم 
االســتنجاء ثم اســتربأ ومل خيرج معه شــيء 
فال احتياج إىل إعادة االســتنجاء واالســترباء 
يبــدأ مبســح االصبــع من خمــرج الغائط إىل 
أصل القضيب ثالثًا، ثم مســح القضيب إىل 

احلشفة كذلك، ثم عصر احلشفة ثالثًا.

الســؤال: حينمــا أتّبــول تبقى بعــض قطرات 
البول تنزل بعد حدود الساعة أو أكثر فما 

حكم الصالة يف مثل هذه احلالة؟
اجلــواب: إذا اســتربأت بعــد التبــول فالبلــل 
املشــتبه اخلــارج بعــد ذلك طاهــر، وال جيب 
الفحــص، وكــذا احلكم من غري اســترباء 
فمــا خيــرج بعــد مــدة طويلة يطمــأن خالهلا 
بعدم بقاء شيء يف اجملرى يكون حمكوما 

بالطهارة.

السؤال: ما هو حكم من شك يف االسترباء؟
اجلواب: إذا شك يف االسترباء أو االستنجاء 
بنى على عدمه، وإن كان من عادته فعله، 
وإذا شــك مــن مل يســتربئ يف خــروج رطوبة 
بنى على عدمها، وإن كان ظانًا باخلروج.

السؤال: هل للنساء استرباء؟
اجلواب: ال اســترباء للنســاء، والبلل املشــتبه 
اخلــارج منهــن طاهــر ال جيــب لــه الوضــوء، 
نعــم األوىل للمــرأة أن تصــرب قليــاًل وتتنحنح 

وتعصر فرجها عرضًا ثم تغسله.

السؤال: هل احلشفة تلحق مبخرج البول يف 
كيفية التطهري؟

اجلواب: نعم.

الســؤال: ما هو تعريف )احلبائل( يف روايات 
االسترباء؟

اجلواب: احلبائل هو املذي والوذي.

السؤال: لو مل استربئ من البول ورأيت بلاًل 
بعد ذلك فهل احكم بنجاسته أم بطهارته؟

اجلــواب: إذا احتمــل ان يكــون البلــل بــوال 
أو معــه بــول فهو جنــس وتبطــل الصالة به، 
ولكــن ال جيــب ان تفحص نفســك حتى لو 

شعرت خبروج شيء ما مل تعلم به.

السؤال: لو رأيت بلاًل وقد شككت أنه قد 
يكــون ناجتــًا عن إثارة جنســية حيث خترج 
نقطة لزجة، ولكين لست متأكدا أهو بلل 
أم هو ناتج عن إثارة، ولكين شاك بأنه قد 
يكــون ســائاًل ناجتًا عن إثــارة فهل أحكم 

بطهارته؟
اجلواب: هذا الســائل طاهر، ولكن إذا مل 
تســتربئ واحتملــت أن يكون معــه بول فهو 
جنــس إاّل إذا كان الفاصــل بينه وبني البول 
كثــريا حبيــث يعلــم فراغ اجملرى مــن البول 

فإّن هذا حبكم االسترباء.

الســؤال: عند التبول هل جيب غســل خمرج 
البول مرة واحدة أم عدة مرات؟

اجلواب: يكفي مرة واحدة حتى بالقليل.

الســؤال: مــا حكــم البلــل املشــتبه بــه بعــد 
عملية االسترباء هل حيكم بطهارته؟

اجلواب: نعم هو طاهر.
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ِإالَّ  َتْأِتيُكْم  اَل  َواأْلَْرِض  َماَواِت  السَّ َثُقَلْت يِف  ُهَو  ِإالَّ  ِلَوْقِتَها 
ِعْنَد اللَِّ  ِعْلُمَها  َا  ُقْل ِإمنَّ َعْنَها  َيْسَأُلوَنَك َكَأنََّك َحِفيٌّ  َبْغَتًة 
َوَلِكنَّ َأْكَثَر النَّاِس اَل َيْعَلُموَن()األعراف/187(، أيان معناها 
)متى( وهي سؤال عن الزمان على وجه الطرف كما ذكر 
)التفسري  يف  املطعين  وذكر  )امليزان...(،  يف  الطباطبائي 
الرسالة)صلى  لصاحب  )يسألونك(  يف  اخلطاب  البالغي(: 
الل عليه وآله( واملسؤول عنه هو يوم القيامة. هذا ال خالف 
أم  اليهود؟  أهم  هو؟  من  السائل  يف  اخلالف  إمنا  فيه، 
مشركوا العرب؟ أم املؤمنون؟ فإن كان اليهود، فاملراد من 
السؤال عن الساعة االختبار واالمتحان. وإن كان مشركو 
العرب، فاملراد من السؤال االستبعاد وإلنكار, وإن كان 

إن داللة السؤال مع اجلواب -آيات )يسألونك(- تدّل على 
ضرب من ضروب اإلعجاز القرآني؛ لتنّوع اإلجابات تنّوعًا 
عجيبًا، إذ مل تأِت دائمًا حبسب مرام السائل ونواياه، مبعنى 
ملقتضى  الكالم  بـ)مطابقة  البالغة  أصحاب  يسميه  ما 
احلال(، وكان دائمًا اجمليب صاحب املوقف املهيمن مهما 
اإلجابة  غيبية  أو  الغور،  وبعيدة  عميقة  األسئلة  كانت 
إعجاز  على  يدل  ما  السائل،  إلحراج  مصممة  ذكية  أو 
عليهم  حُيكم  لذلك  سيئة؛  نواياهم  كانت  إذا  السائلني 

بأّنهم معاندون عرفوا احلقيقة وخالفوها بأعماهلم.
مع  السؤال  بداللة  االستفهام  هذا  مناذج  ُتشري  وكذلك 
كقولك:  شخص  أو  ما،  شيء  يف  الوصية  إىل  اجلواب 
إىل مصر. وكقولك:  قل هلم مسافر  أين علي؟  يسألونك 
يسألونك أين يقع ضريح اإلمام علي)عليه السالم(؟ قل هلم 
يف النجف األشرف. وأما اآليات حنو قوله تعاىل: )َيْسَأُلوَنَك 
لِّيَها  َا ِعْلُمَها ِعْنَد َربِّي اَل جُيَ اَعِة َأيَّاَن ُمْرَساَها ُقْل ِإمنَّ َعِن السَّ

دللة السؤال مع اجلواب 
يف القرآن الكريم
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من املسؤول أن ُيَعلمه ما جيهله. مثل أن تقول آلخر التقيت 
به، وال تعرف امسه: ما امسك؟ أو: ما اسم أبيك، إذا كنت 
االستفهام  من  النوع  وهذا  أبيه.  اسم  وجتهل  امسه  تعرف 
دال بنفسه على املراد منه. وقد غلب يف العرف على إخراج 
ما كان من املال من عني أو ورق، والسؤال طلب اجلواب 
)ٍيسألونك(  املعنى  بصيغة خمصوصة من الكالم، عمومًا 
يا حممد )ماذا( إىل أي شيء ينفقون، والسؤال عن اإلنفاق 
يتضمن السؤال عن املنفق عليه، فإنهم قد علموا أن األمر 
وقع بإنفاق املال، فجاء اجلواب ببيان كيفية النفقة وعلى 
َمْن ينفق، فقال قل يا حممد )ما أنفقتم من خري( أي مال، 
فدلَّ على أن له مقدارًا وأنه مما ينفع به؛ ألن ماال ينفع به 

ال يسمى خريًا )فللوالدين(.
َكِبرٌي  ِإْثٌم  ِفيِهَما  ُقْل  َواملَْيِسِر  ْمِر  اخْلَ َعِن  )َيْسَأُلوَنَك  وأما 
َماَذا  َوَيْسَأُلوَنَك  َنْفِعِهَما  ِمْن  َأْكرَبُ  َوِإمْثُُهَما  ِللنَّاِس  َوَمَناِفُع 
َلَعلَُّكْم  اآْلََياِت  َلُكُم  اللَُّ   ُ ُيَبنيِّ َكَذِلَك  اْلَعْفَو  ُقِل  ُيْنِفُقوَن 
أن  تفسريه  يف  العياشي  ذكر   .)219 ُرون()البقرة/  َتَتَفكَّ
وآله(  عليه  الل  الرسول)صلى  هو  اآلية  هذه  )املخاطب يف 
وموضوع السؤال هو اخلمر وامليسر، والسائل هم املؤمنون، 
ثم عطف على هذا السؤال سؤااًل آخر عن اإلنفاق، لكنه 
تضمن استفهاما هو: )َماَذا ُيْنِفُقوَن(؟ وهو استفهام حقيقي، 
إمنا  املستفهم،  شرعي جيهله  معرفة حكم  منه  املقصود 
وإن  الرجل تطوعًا متى ملك مااًل  أينفق  هو استفهام عن: 
من  اإلنفاق  يكون  أم  إليه؟  احلاجة  أْشد  يف  هو  كان 
اليت  الزائد عن حاجته؟ واإلجابة عن هذا االستفهام هي 
اْلَعْفَو(  )ُقِل  املقصود من االستفهام، فاإلجابة هي:  حددت 
ومعنى العفو هو املال الزائد عن حاجة املْنفق. ومن ضوابط 
االستفهام احلقيقي إتباعه باإلجابة عليه، خبالف اجملازي 

فال يذكر له جواب إال يف حاالت نادرة.
باقي  عن  البشر  ميّيز  ما  أهّم  من  ُيعّد  احلوار  إن  وأخريا 
السائل  آيات )يسألونك( عالقة بني  املخلوقات، فقد متثل 
واملسؤول النيب )صّلى الل عليه وآله(، وهو املقصود بـ)كاف 
اخلطاب( والل تعاىل، عالقة ثالثية تدّل على األسئلة املوجهة 
إىل النيب )صّلى الل عليه وآله(، يصعب عليه اإلجابة عنها؛ 
ألنها كانت أسئلة كونية وغيبية وإحراجيه، وقد كان 
من  يعرفونه  اإلجابة مما  يعرفون  الذين  اليهود  ورائها  من 
)صّلى  النيب  إحراج  أرادوا  ولكنهم  كتبهم،  يف  األسرار 
الل عليه وآله( ملعرفة صدق نبوته، بيد أّنهم ظلوا معاندين، 
موافقة  اإلجابة كانت  أّن  من  الرغم  على  به  يؤمنوا  ومل 
ملا يعرفونه من األسرار، وقد وردت بعض آيات )يسألونك( 
كان  والذي  فكري،  عمٍق  على  يدل  بديعي  بأسلوب 
البالغة  يف  مُسي  ما  وهو  احلكيم،  القوّي  هو  مصدره 
العربية بـ)أسلوب احلكيم(، وهو ترك تلقي املخاطب بغري 
ما يرتقبه؛ وذلك برتك سؤاله واإلجابة عن سؤال مل يسأله، 

تنبيهًا على أّنه كان ينبغي له أن يسأل هذا السؤال.

املؤمنون فاملراد من السؤال االستيضاح واالستعالء.
عليه  الل  النيب)صلى  يسألون  الكفار  أن  تعاىل  الل  أخرب 
وقت  أي  مرساها«  »أيان  القيامة  وهي  الساعِة،  وآله( عن 

قيامها وثباتها. ومعنى »أيان« متى، قال الراجز:
َأيَّاَن َتْقِضي َحاَجيِت َأّياَنا ××× َأَما َتَرى ِلُنْجـِحـَها ِإبَّاَنا.

رفع  موضع  يف  »مرساها«  )التبيان(  يف  الطوسي  وذكر 
وجبال  راٍس،  فهو  ثبت  إذا  يرسو:  رسا  يقال:  باالبتداء، 
راسيات ثابتات، وأرساها الل أي ثبّتها. وقيل معنى »مرساها« 
الوقت الذي ميوت فيه مجيع اخللق، ومعنى سؤاهلم عنها 
أي متى وقوعها وكونها، )فأمر الل تعاىل نبيه)صلى الل 
عليه وآله( أن جيمعهم ويقول هلم: »علمها عند الل« مل يطلع 
اَعِة(. وقولِه  السَّ ِعْلُم  ِعْنَدُه  )إن اللََّ  عليها أحد كما قال: 
لِّيَها ِلَوْقِتَها ِإالَّ ُهو(، أي ال يظهرها يف وقتها  تعاىل: )اَل جُيَ
قيل  َواأَلْرض(،  َماَواِت  السَّ يِف  )َثُقَلْت  تعاىل:  وقولِه  الل.  إال 
يف معناها قوالن: أحدهما: ثقل علمها على أهل السموات 
واألرض ذهب إليه السدي وغريه، الثاني ثقل وقوعها على 

أهل السموات واألرض، ذكره ابن جريج وغريه.
ثم أخرب الل تعاىل نبيه)صلى الل عليه وآله( بكيفية وقوعها 
فقال ال تأتيكم إال بغتة: )َيْسَأُلوَنَك َكَأنََّك َحِفيٌّ َعْنَها(، 
وتقديرها  معناها  أّن  قوهلم  )منها  أقوال(،  معناها  قيل يف 
خفي معناه يسألونك عن الساعة ووقتها كأنك عامل بها( 
كما ذكر الطربسي يف )جممع البيان...(، أي كأنك مهتم 
بالسؤال عنها مثل اهتمامهم، مل يكن النيب)صلى الل عليه 
وآله( يهتم بعلم الساعة ومتى تقوم؟ وإمنا كان يهتم بالعمل 
ألجلها واإلنذار بها، ويربط بني النجاة من هوهلا وبني العمل 
الصاحل؛ ومن أجل هذا مل يسأل ربه عنها، وقيل أن أعرابيا 
سأله: متى تقوم الساعة؟ فقال له النيب)صلى الل عليه وآله( 
وماذا أعددت هلا؟ يريد جبوابه هذا أن يفهمه أن األوىل بك 
أن تسأل عما ينجيك منها، ال عن وقتها وشكلها. فالعاقل 
إذا ُأصيب بداء ال يسأل: كيف ميوت به؟ وإمنا يسأل: ما 
َا ِعْلُمَها ِعْنَد  الذي يشفيه منه؟ وأعاد سبحانه وتعاىل )ُقْل ِإمنَّ
اللَِّ( لتأكيد حصر العلم بالساعة به تعاىل وحده، ومتهيدًا 
حممد  وذكر  َيْعَلُموَن(،  اَل  النَّاِس  َأْكَثَر  )َوَلِكنَّ  لقوله: 
عند  الساعة  علم  بأن  الكاشف(  )تفسري  مغنية يف  جواد 
)التفسري  املطعين يف  أحدًا. ذكر  عليها  يطلع  وال  خالقها 
البالغي(، أن املفسرين، منهم الزخمشري )ت538هـ(، وأبو 
عاشور  وابن  )ت127هـ(،  واآللوسي  )ت982هـ(،  السعود 
)ت1393هـ(، قد حصروا اهتمامهم على التقديرين األولني 

دون الثالث. 
وأما قوله تعاىل: )َيْسَأُلوَنَك َماَذا ُينِفُقوَن ُقْل َما َأنَفْقُتْم ِمْن 
ِبيِل  َخرْيٍ َفِلْلَواِلَدْيِن َواأَلْقَرِبنَي َواْلَيَتاَمى َواملََساِكنِي َواْبِن السَّ

َوَما َتْفَعُلوا ِمْن َخرْيٍ َفِإنَّ اللََّ ِبِه َعِليٌم() البقرة/ 215(. 
أدنى خالف عند  فيه  ليس  اآلية  الذي يف هذه  االستفهام 
واالستفهام  جمازي.  ال  حقيقي  استفهام  ألنه  املفسرين؛ 
احلقيقي هو أن يكون السائل جاهال مبا ُسئل عنه، ويريد 
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يف تلك اجلوهرة القلبية الباطنية اليت ميتلكها، 
ويستشيط غيظا أن يرى كفة الصراع متيل

لصاحل ذلك الذي ال يقوى أن يوقعه يف شراكه 
أو يدفعه إىل الفاحشة والرذيلة وارتكاب السوء.
اسرتاتيجيته  تبديل  إىل  الرجيم  يعمد  وهنا 
األكثر  )ب(  اخلطة  إىل  واالنتقال  بالكامل 
تناسبا مع هذا اإلنسان املدرع الذي ال تؤثر فيه 

وخزات الرماح وطعنات السيوف.
طبيعة الصراع اجلديد ستكون صامتة هذه املرة 
ال تقرع فيها طبول احلرب عاليا وال يسمع فيها 
صليل السيوف, فال مغالبة للشهوة وال إغراء مبال 
األسلحة  زمن  انتهى  لقد  حرام،  بلذة  إغواء  أو 
التقليدية وال بد اآلن من استخدام سياسة النفس 
الطويل واستعمال نوع جديد من األسلحة يتناسب 
والدرع املنيعة اليت يلبسها اخلصم، وهكذا يلجأ 
إبليس إىل وسوسة ذات طابع فريد عمادها البث 

التدرجيي للعجب يف قلب اإلنسان املؤمن.

 مير بنو آدم أثناء حياتهم بأطوار خمتلفة، وتتبدل 
أحواهلم الروحية واألخالقية كلما تقدموا بالعمر 
صعودا وهبوطا ، فمنهم من يعلو فيصري أمسى 
من املالئكة ومنهم من ينحدر فيصبح أدنى من 
احليوان كما يعرب عن ذلك أمري املؤمنني علي بن 

أبي طالب )عليه السالم(.
وهنا ينبغي طرح السؤال التالي: هل أن امتحان 
خملوقا  وبات  عاليا  وأخالقه  بروحه  ارتقى  من 
إىل  يركن  أن  عليه  أن  وهل  انتهى؟  قد  ساميا 

هذا املقام ويتوقف عن جهاد نفسه؟.
أخالقه  وتكاملت  ربه  عرف  الذي  اإلنسان  إن 
أجدر أن خيشى على اجلوهرة الثمينة اليت بني 
يديه من ذلك الذي ال ميلك أي كنز يف صندوق 
جمال  يف  الطويلة  خبربته  فالشيطان  حياته، 
اإلغواء قد ييأس من قلب املؤمن فال دعواه تلقى 
حقده  فيشتد  مسموع،  أمرهم  جنوده  وال  قبوال 
على عبد الل الذي ال يلقي له باال ويزداد طمعه 

الخطـــــــة )ب(

ــرب يف  ــتيقø الك ــا اس إذا م
النفس فcنه مينح وبالتعاون 
مع صاحبه العجب حلاملهما 
قــدرة رهيبــة على اســتباحة 
ــارد  ــدم ب ــاã ب ــة الن كرام
شــأنهم  مــن  والتقليــل 
ومستواهم الديي والخالقي 
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االستقامة  من  سنوات  ورمبا  بل  وشهور  أيام 
واإلميان والعمل الصاحل هذا أمر ال شك عظيم، 
ولكن اخلطر الكبري يكمن يف أن االطمئنان 
القليب الناتج عن هذا قد ينسي اإلنسان املؤمن 
اليت  املتواصل  والدعاء  واخلوف  االستنفار  حالة 
مغالبة  أيام  الغابرة  املعارك  زمن  عليها  كان 
يف  اإلنسان  وقع  وإذا  اهلوى،  ومصارعة  الشهوة 
هذا الفخ يكون البند األول من اخلطة قد جنح 

جبدارة.
الطيبة  النفس  تلك  فهناك ويف ركن مظلم من 
باحلقد  مليء  رهيب  وحش  يوم  بعد  يوما  ينمو 
والكراهية وحب الذات ينتظر الفرصة املالئمة 
القبيح،  بوجهه  ويطل  الوجود  عامل  إىل  ليخرج 

وحش بشع فتاك امسه الُعجب.
متضي األيام ويركن املؤمن أكثر فأكثر إىل 
حاله اجليدة، فكل شيء يسري على أحسن ما 
يرام، التوفيق يأتيه من كل حدب وصوب والنعم 

جتري بني يديه بال انقطاع.
لقد بات اإلميان سلعة نادرة حقا، الكذب سيد 
وهو  منتشرة يف كل مكان  والفحشاء  املوقف 
ال يزال صامدا منيعا ال يكذب وال يرتشي وال 
يرتكب الذنوب، وهكذا يتعاىل صوت األنا يف 
ذاته كلما أدى طاعة أو عمال صاحلا ويتسرب 

العجب إىل نفسه تدرجييا.
تتابع أيام احلياة ويبقى املؤمن يف غفلة عن ذلك 
املسخ الذي ينمو بداخله إىل أن يأتي ذلك اليوم 
لقد  الوجود.  حيز  إىل  فيه كامال  خيرج  الذي 
وبرز  الطويل  رقاده  من  أخريا  الوحش  استيقظ 
بنفسه،  احلرب  ليقود  احلربي  عتاده  بكامل 
واحلقيقة أنه وحش كاسر ال يشق له غبار ذو 

بأس شديد وقدرة رهيبة على الفتك والتدمري.
ولكن، ما الذي تغري؟ إن اإلنسان املؤمن ال يزال 
على حاله صاحلا نزيها ال يكذب وال يسرق وال 
يرتكب الفحشاء واملنكر، فما هو البعد الذي 

أضافه الوحش إىل شخصيته؟
حقيقة, إن العجب وحده كاف ألن يودي بصاحبه 
إىل اهلالك وحيبط كل إميانه وعمله الصاحل، 
ما  إذا  الوحش  هذا  أن  واألمر  األدهى  ولكن 
الوحوش  من  عدد  عادة  بعده  يستيقظ  استيقظ 

اليت ال تقل بشاعة وفتكا وخطورة.
ففي اللحظة اليت يستمكن فيها وحش العجب 
ليخربه  يتعاىل صراخه هادرا  يف نفس اإلنسان 
وأن  الل،  إىل  واألقرب  واألكمل  األفضل  أنه 
املخلوقات كلها من حوله باتت أدنى رتبة فجميع 
الناس هلكى وال خري يرجتى منهم، وأنه أمسى 
الوضيعة،  الدونية  الكائنات  هذه  كل  من 

وهكذا يولد وحش الكرب يف نفسه.
مينح  فإنه  النفس  يف  الكرب  استيقظ  ما  وإذا 
قدرة  حلاملهما  العجب  صاحبه  مع  وبالتعاون 
بارد  بدم  الناس  كرامة  استباحة  على  رهيبة 
والتقليل من شأنهم ومستواهم الديين واألخالقي 
فالغالبية حتيا بال ضمري وتنتمي إىل مرتبة دونية 
وتعيش السفلية يف الفكر والسلوك، إذا ما قد 

ولد وحش جديد امسه الظلم.
وهكذا تبدأ حقبة جديدة يف حياة الرجل الذي 
يف  مستحكمان  والكرب  فالعجب  طيبا,  كان 
العباد وإطالق األحكام  الظلم يف  وإيقاع  قلبه، 
أو  ومذنب  بريء  بني  تفريق  دون  عليهم  املسبقة 
عاديني  شيئني  أضحيا  وطيب  خبيث  بني  متييز 

دائمي احلدوث.
أن  إىل  النحو  هذا  على  اإلنسان  حياة  تستمر 
نتيجة  ويعرف  أعماله  لريى  يبعث  ثم  ميوت 
ويدرك  صحيفته،  مرأى  تصعقه  وهنا  امتحانه، 
أن تلك الوحوش اليت أسكنها ذاته قد عاثت يف 
وأحبطت كل  الطيبة  نفسه  فلوثت  فسادا  قلبه 
أعماله وأذهبتهاهباء منثورا، وعندها فقط يعرف 
املسكني حجم املصيبة اليت حلت به، ويتذكر 
»إذا  الرجيم  الشيطان  مقولة  الذكرى  له  وأَّنى 
استمكنت من ابن آدم يف ثالث مل أبال ما عمل 
فإنه غري مقبول منه، إذا استكثر عمله ونسي 

ذنبه ودخله العجب«
هل اخلطة )ب( مضمونة النجاح؟

اخلطة  هذه  خبث  من  الرغم  فعلى  ال،  قطعا 
واملكر الشديد الذي تنطوي عليه إال أن جتنب 
ولكن  شك،  بال  ممكن  شرها  يف  الوقوع 
ضرورة  يف  يكمن  ملواجهتها  الرئيس  املفتاح 
إخضاع النفس ملراقبة مستمرة ودقيقة وحتديدا 
االغرتار  وعدم  الصاحلة  باألعمال  القيام  بعد 
ال  واملعركة  مرتبص  يقظ  فالعدو  باحلسنات 

تنتهي إال باملوت.
إىل  والتضرع  الدعاء  بالتأكيد  األهم  ويبقى 
القلوب  الل عز وجل فهو وحده من ميلك شفاء 
ما  والعلل  األمراض  كل  من  النفوس  وتطهري 
خفي علينا منها وما ظهر، ويف هذا املقام خنتم 
ببعض من الكلمات الرائعة اليت أوردها اإلمام 
علي زين العابدين )عليه السالم( يف دعاء مكارم 

األخالق: 
يف  ترفعين  وال  وآله،  حممد  على  صل  »اللهم 
الناس درجة إال حططتين عند نفسي مثلها، وال 
حتدث لي عزا ظاهرا إال أحدثت لي ذلة باطنة 

عند نفسي بقدرها«

ــلعة  ــان س ــات اإلمي ــد ب لق
نــادرة حقــا، الكــذب ســيد 
املوقــف والفحشــاء منتشــرة 
يف كل مــكان وهو ل يزال 
صامــدا منيعــا ل يكذب ول 
يرتشي ول يرتكب الذنوب

إن اإلنســان الــذي عــرف ربه 
ــدر  ــه أج ــت أخالق وتكامل
أن خيشــى علــى اجلوهــرة 
الثمينــة الــيت بــني يديه من 
ذلك الــذي ل ميلك أي كنز 

يف صنــدوق حياتــه

إن العجــب وحــده كاف لن 
يــودي بصاحبــه إىل اهلــالك 
وحيبــط كل إميانه وعمله 

الصاحل
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االسالم وجتربته يف شتى نواحي احلياة ومنها 
حقوق اإلنسان

مفهوم الكرامة : 
أعطى  وجل  عز  الل  أّن  اإلسالمي  الدين  يقّر 
آخر  دين  يعطها  مل  إنسانية  كرامة  اإلنسان 
له، فاعترب أّن نزول الوحي على حممد )صلى 
الل عليه وآله( من أجل تبليغ البشرية الرسالة 
النور  إىل  الظلمات  من  وإنقاذهم  اإلسالمية 
اليت  اإلنسانية  الكرامة  أشكال  من  شكل 
العديد  أّكدت  ولقد  املسلم،  الفرد  بها  حظي 
كرامة  على  الشريفة  النبوية  األحاديث  من 
الفرد، وأّن أساس التفاضل بني الناس التقوى 
قال  حيث  اجلنسي،  أو  العرقي  التمييز  وليس 
رسول الل )صلى الل عليه وآله(: )كلكم آلدم 
وآدم من تراب( وقال أيضًا يف حديث آخر: )ال 
على  ألعجمي  وال  أعجمي  على  لعربّي  فضل 
عربي، وال ألبيض على أسود، وال ألسود على 

أبيض إال بالتقوى( .
تقدير  إىل  اإلنسانية  الكرامة  مفهوم  يشري 
اآلخرين والذات واحلرص على احرتامها بشتى 
املواقف، وُيشار إىل أّن املعنى يتحقق عند توفر 
انتهاك  عنصر االحرتام لآلخر من خالل عدم 
وُيعّد  به،  يتعلق  ما  وكل  وخصوصيته  حريته 
على  باحلفاظ  إنسان  كل  على  واجًبا  ذلك 
انتهاكها،  وعدم  اإلنسانية وصونها  الكرامة 
هذا ويشار إىل أّنها مبدأ ثابت ال ميكن التنازل 
عاملي  ومبدأ  هدف  أّنه  كما  ما،  يوًما  عنه 
حترص الشعوب واألمم على صونه، ويف إشارة 
اإلنسانية  الكرامة  على  وجوب احملافظة  إىل 
قال اإلمام علي )عليه السالم( : )اتقوا الل يف 
عباده وبالده، فإنكم مسؤولون حتى عن البقاع 
رأيتم  وإذا  تعصوه،  وال  الل  أطيعوا  والبهائم، 

يف خضم ما متر به األمة اإلسالمية يف عاملنا 
املعاصر من حتديات مجة ألقت بظالهلا القامتة 
على وجود أمتنا ومستقبلها تربز قضية )حقوق 
اإلنسان( ببعديها النظري والعملي كتحد مهم 
وصعب ينبغي االستجابة له، السيما مع حماولة 
مبنظومة  احملصن  الغربي  النموذج  تعميم 
فكرية متتلك بعض عناصر القوة، وان احتوت 
وممارسة  كثرية،  وتناقضات  سلبيات  على 
حمدوديتها،  من  الرغم  على  مميزة،  عملية 
والشاخصة  للعيان  املاثلة  تنفرد بكونها  فإنها 

يف األذهان دون غريها.
من  حالة  هناك  فإن  االخرى  الناحية  ومن 
ابناء  أكثر  نفوس  داخل  واليأس  االنهزامية 
أبشع  يوميًا  يعيشون  وهم  اإلسالمية،  األمة 
انتهاكا آلدميتهم يف ظل حكومات استبدادية 
حتطم  واقتصادية  اجتماعية  ومؤسسات 
واقعهم  لتغيري  حتركوا  كلما  انسانيتهم 
وعاظ  من  جمموعات  متناسني  غري  املرير، 
حق،  وجه  غري  من  ارتدت،  اليت  السالطني 
طيلسان الدين وأضحت تصوغه على وفق رؤى 
اصحاب السلطة ومبا يضفي شرعية زائفة على 

سياستها اخلاطئة.
وهكذا فقد اإلنسان املسلم حقوقه بني النص 
اخلصوصية،  والسمة  العاملية  والقيم  والواقع 
عن  الدفاع  وادعاء  اإلنسان  حبقوق  واإلميان 
وإفراغها من حمتواها احلقيقي.  تلك احلقوق 
عند  اإلنسان  حقوق  السعد،  غسان  )ينظر: 

اإلمام علي، ط2(
النجاة  سفينة  تلوح  املتالطم  اليوم  هذا  ويف 
اإلسالمية اليت أغنت االنسانية بتجربة مميزة 
روادها  من  السالم(  )عليهم  البيت  أهل  كان 
دعائم  تثبيت  يف  الفاعلني  املساهمني  ومن 

كرامة اإلنسان وحقوقه 
يف اإلسالم 

م.م حممد هاشم جبار
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البقرة 256(، فقد  يِن - )سورة  الدِّ ِإْكَراَه يِف 
اإلنسان  حرّية  على  االعتداء  اإلسالم  منع 
وكرامته من أّي شخص كان أو من أّي جهة 
كانت، ومنع االسرتقاق الناتج عن احلروب أو 

الغزو القبلّي أو الفقر إىل غري ذلك .
3-حق اإلنسان يف املساواة : قال تعاىل َيا َأيَُّها 
النَّاُس ِإنَّا َخَلْقَناُكم مِّن َذَكٍر َوُأنَثى َوَجَعْلَناُكْم 
ُشُعوًبا َوَقَباِئَل ِلَتَعاَرُفوا ِإنَّ َأْكَرَمُكْم ِعنَد اللَِّ 
احلجرات  )سورة  َخِبرٌي  َعِليٌم  اللََّ  ِإنَّ  َأْتَقاُكْم 
اإلسالمّية  الشريعة  يف  امُلساواة  تعترب   ،)13
أمرًا واقعًا؛ فالناس مجيعًا ُمتساوون يف القيم 
اإلنسانّية امُلشرَتكة، وال فرق بينهم يف اللون أو 
اجلنس أو القبيلة إال بالّتقوى، فأساس الفضل 

بينهم التقوى.
َوِإَذا   - تعاىل  قال  العدل:   اإلنسان يف  4-حق 
 - ِباْلَعْدِل  ُكُموا  حَتْ َأْن  النَّاِس  َبنْيَ  َحَكْمُتْم 
يف  كبرية  أهمّية  للعدل   ،)58 النساء  )سورة 
اإلسالم؛ فال يقتصر على عدل ولي األمر يف 
القضاء، وإمّنا يشمل أمورًا كثريًة، مثل عدل 

األب بني أوالده.
قال  واللجوء:  التنّقل  اإلنسان يف حرّية  5-حق 
َذُلواًل  اأْلَْرَض  َلُكُم  َجَعَل  الَِّذي  ُهَو   - تعاىل 
َوِإَلْيِه  ِرْزِقِه  ِمْن  َوُكُلوا  َمَناِكِبَها  يِف  َفاْمُشوا 
النُُّشوُر - )سورة امللك 15(، فاإلسالم ال حيّد 
مكان  من  التنّقل  يف  الفرد  حرّية  ُيقّيد  وال 
إىل آخر إاّل إذا كان هناك مصلحة للفرد أو 
مصلحة للعاّمة تقتضي املنع، مثل انتشار وباء 

أو مرض يف منطقة ُمعّينة.
أسرة:  وتكوين  الزواج  يف  اإلنسان  6-حق 
َربَُّكُم الَِّذي  َأيَُّها النَّاُس اتَُّقوا  َيا  قال تعاىل - 
َزْوَجَها  ِمْنَها  َوَخَلَق  َواِحَدٍة  َنْفٍس  ِمْن  َخَلَقُكْم 
َوَبثَّ ِمْنُهَما ِرَجااًل َكِثرًيا َوِنَساًء َواتَُّقوا الَل الَِّذي 
َتَساَءُلوَن ِبِه َواأْلَْرَحاَم ِإنَّ الَل َكاَن َعَلْيُكْم َرِقيًبا 
- )سورة النساء/1(، فاألسرة يف اإلسالم هي 
اللبنة األساسّية يف اجمُلتمع، والزواج هو الطريق 
الشرعّي لتكوينها، فقامت الشريعة اإلسالمّية 
بسنِّ القوانني اليت ُتبنّي أهداف الّزواج وحقوق 
كّل من الزوجني على اآلخر وواجباته، ووسائل 
احلياة  فشل  حال  ويف  األسرة،  على  احمُلافظة 
بّينت كيفّية حّل رباط  الزوجني  الزوجّية بني 

الزوجّية الذي بينهما.
وآخر دعوانا أن احلمد لل رب العاملني والصالة 
الطيبني  وآله  حممد  سيدنا  على  والسالم 

الطاهرين

فأعرضوا  الشر  رأيتم  وإذا  به،  فخذوا  اخلري 
عنه( 0 ) نهج البالغة،(. 

مفهوم احلقوق : 
أبو احلسن يف احملكم  قال   : اللغة  احلق يف 
ُحُقوق  ومجعه  الباطل،  نقيض  هو  واحمليط: 
وحقاق، هو أيضًا اسم من أمساء الل سبحانه 
والشيء  الشرعّية،  بالنصوص  الّثابتة  وتعاىل 
احلق أي الشيء الثابت حقيقًة، وُيسَتعمل احلق 
أيضًا يف الصدق والصواب فيقال: قوٌل حٌق: أي 
صواب. واحلق يف اللغة كذلك هو األمر الثابت 

الذي ال ُيقبل إنكاره وال ُيستساغ . 
الواجب  مبعنى  يأتي  االصطالح:  يف  احلق 
قسيمن،  إىل  ذلك  على  بناًء  وينقسم  الثابت، 
وحق  العباد،  على  وجل-  -عّز  الل  وهما: حق 
العباد على العباد؛ أّما حق الل سبحانه وتعاىل 
للعامل  العام  النفع  به  يتعّلق  ما  كل  فيشمل 
على  العباد  حّق  أّما  واملخلوقات،  واإلنسان 
العباد؛ فيشمل كل ما يتعّلق به مصلحٌة خاّصٌة 
أو خَمصوصة، وُتعّرف احلقوق يف هذه احلالة 

بأّنها جمموعة من القواعد والقوانني. 
اإلنسان يف القرآن: كائن بشري يتكّون من 
طبيعتني )مادّية وروحّية(، وهو أيضًا خليفة الل 
تعاىل على سطح الكرة األرضّية، فهو املسؤول 
والسعي  وعمارتها،  األرض  سطح  إصالح  عن 
يف  البشرّية  اجملتمعات  تطوير  سبيل  يف  جبد 
من  ما  كل  وابتكار  احلياة،  نواحي  كافة 
العمل يف  خالل  من  احلياة  سبل  تيسري  شأنه 

العديد من املهن كالتجارة والصناعة.
ذكر أبو نصر امساعيل يف الصحاح تاج اللغة : 
اإِلْنُس أي: الَبَشر، والواحد إْنِسيٌّ وَأَنِسيٌّ أيضًا 
 ، َأناِسيَّ ثم  َأناِسيٌّ وإنسانًا  بالّتحريك، واجلمع 
للمرأة  وُيقال  النون،  من  عوضًا  الياء  فتكون 

أيضًا إْنساٌن، وال يقال إْنسانُة.
ان أبرز حقوق االنسان يف االسالم واليت أكد 
عليها النيب وأهل بيته عليهم الصالة والسالم 

هي : 
أوىل  واألمان:  احلياة  يف  اإلنسان  حق   -1
بالغًا،  اهتمامًا  احلياة  يف  الفرد  حّق  اإلسالم 
وجعل أّي اعتداء على هذا الفرد مبثابة اعتداء 
سبحانه  الل  قال  فقد   ، بأسره  اجملتمع  على 
َنْفًسا  َقَتَل  َمن   ...( العزيز:  كتابه  يف  وتعاىل 
َقَتَل  َا  َفَكَأمنَّ اأْلَْرِض  يِف  َفَساٍد  َأْو  َنْفٍس  ِبَغرْيِ 
َا َأْحَيا النَّاَس  يًعا َوَمْن َأْحَياَها َفَكَأمنَّ النَّاَس مَجِ

يًعا...( ) املائدة 32( مَجِ
اَل   - تعاىل  قال  احلرّية:  يف  اإلنسان  حق   -2
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َقْت  َوَصدَّ ُروِحنا  ِمْن  ِفيِه  َفَنَفْخنا  َفْرَجها  َأْحَصَنْت  الَّيِت  ِعْمراَن  اْبَنَت  )َوَمْرَيَم  وتعاىل:  تبارك  الُل  قال 
ِبَكِلماِت َربِّها َوُكُتِبِه َوكاَنْت ِمَن اْلقاِنِتنَي ( )سورة التحريم 12(

- ُتقّدُم هذه اآليُة الشريفُة معايرَي قَيمّيًة َمكينًة هلا دورها الكبري يف تربية البنت تربيًة حسنًة منذ 
الصغر، ومنها:

1- ضرورة اعتماد األساس األخالقّي واّلذي يكفُل بناَء شخصّيِة املرأة بناًء قوميًا يقوم على مبدأ الِعفة 
وحفظ النفس من الفواحش والرذائل، والذي عرّبت عنه هذه اآلية امُلباركة بـ)أحصنت فرجها( وهو 
تعبري كنائي عن ضرورة َحَراك املرأة ِفعاًل يف حفظ نفسها ومسعتها عن ُمقاربة ما ينايف العفة والطهارة 

الشخصّية.
ويقيًنا أّن للعفة أثرها الفردي واالجتماعي واملصريي قيمّيًا يف شأن املرأة نفسها وما يعنيها من العالقة مع 
أسرتها واجمُلتمع ورّبها سبحانه وتعاىل ونظره إليها وُمباركته إّياها باللطف والتكّفل والرزق واإلحسان.
2- الرتكيز على اجلانب العقائدي وذلك بتعليم املرأة أصول االعتقاد احلّق من وجوب اإلميان بوجود 
الل سبحانه وأنبيائه وكتبه وأوصيائه واملعاد ولزوم التصديق بذلك كّله )وصّدَقت بكلماِت رّبها( من 

رساالت الل تعاىل لإلنسان منهجًا وطريقًا وعمال.
3- ضرورة التزام املرأة بالعبادة واخلضوع ألوامر الل سبحانه وتعاليمه الشرعّية اخلاّصة بها تكليفًا 
واالجتماعي  واألسري  واألخالقي  الّديين  تكليفها  بطاعة  القانتني(  من  )وكانت  وتسليما  وارشادًا 

والوظيفي.
4- من املعلوم أّن هذه اآليَة الشريفة جاءت وفق املنظور امَلَثلي يف اآلية اليت سبقتها )وضرَب الُل َمَثال( 
ال املنظور الشخصي الذي متّثل بالسّيدة الصّديقة املعصومة مريم )عليها السالم( امًسا ووصًفا وشهادًة 
نفسّيًا  املرأة  تربية  أو االستفادة منه يف جمال  تعميمه  القائل هذا مورد خاص ال ميكن  يقول  حتى 
بناء  يف  العتمادها  متامًا  تصلح  وقّيمة  مأمونة  وجهة  هي  هذه  فاآلية  وعبادّيا،  واعتقادّيًا  وسلوكّيا 

شخصّية البنت طفلًة وصبّيًة وبالغة.
5- يف هذه اآلية الشريفة إشارات واضحة إىل ضرورة ترسيخ الرتبية اإلقناعّية واالختيارّية للبنت وفق 
إرادتها وامتثاهلا بنفسها حلفظ عفتها إحصانًا واإلذعان بدينها تصديقًا وإطاعة تكاليفها تعّبدًا وإقرارا.

اُلسُس الرتبوّيُة للمرأة يف القرآن الكريم 
أخالقًا واعتقادًا وعبادًة وُسلوكا

مرتضى علي احلّلي H النجف الشرف



إعداد:
هاشم الباججي

أخبار ثقافية

صدر حديثاً

كتاب َّـ سطور

مكتبات نجفية



محاضرة ثقافية حول املرقد الطاهر لإلمام أمري املؤمنني )عليه السالم(اخبار ثقافية

م فعـّاليةٌ بحثيـّة لطلبتها املتخرّجني  جامعةُ الكفيل تنظّ

مؤتمر يف العتبة الحسينية املقدسة ملناقشة الرتاث األندلسي 
وتأثره بفكر أهل البيت )عليهم السالم(

ضمن التعاون الثقايف واملعريف بني املركز واملؤسسات الثقافية 
والدينية، أقيمت حماضرة ثقافية يف مركز اإلمام أمري املؤمنني 
)عليه السالم( للدراسات والبحوث التخصصية،  ألقاها األستاذ 
م. هاشم حممد الباججي حول رد الشبهة اليت أثريت حول املرقد 
السرد  السالم(، من خالل  )عليه  املؤمنني  أمري  الطاهر لإلمام 
ملرقد  التارخيي  والتواتر  للتسلسل  باملصادر  واملدعوم  التارخيي 
اإلمام أمري املؤمنني )عليه السالم( يف النجف األشرف منذ مدفن 

اإلمام سنة 40 للهجرة واىل يومنا هذا.

الكفيل  جامعُة  نّظمت  نرتقي(  العلمّي  )بالبحث  شعار:  حتت 
التابعة هليأة الرتبية والتعليم العالي يف العتبة العّباسية املقّدسة، 
مؤمترًا علمّيًا حبثّيًا ملناقشة حبوث طلبتها املتخّرجني من كّلياتها 
)قّدس سّره(، من أجل  العاّلمة احلّلي  العام، وعلى قاعة  هلذا 
تشجيع الطلبة ودعمهم ملواصلة حراكهم البحثّي، الذي كان 

أّول مثراته حبث التخّرج.
وشهدت هذه الفّعاليُة اليت ُتقام ألّول مّرة، حضور رئيس اجلامعة 
األستاذ الدكتور نورس الدهان ومساعَدْيه، وعمداء الكّليات 
ورؤساء األقسام والتدريسّيني فيها، باإلضافة إىل مجٍع من طلبة 
الذي كانت  املؤمتر،  املشرتكني يف هذا  اجلامعة فضاًل عن 
حماوره ضمن التخّصصات العلمّية واإلنسانّية )الطّبية - اهلندسة التقنّية - العلوم الصرفة - 

العلوم اإلنسانّية(.
ِقبل  اختيارها من  مّت  املؤمتر )21( حبثًا،  ونوقشت يف  اليت اشرتكت  البحوث  بلغ عدُد  وقد 
جلنٍة خاّصة حسب كّل كّليٍة وكّل اختصاص، ومّتت املناقشة ملشاريع التخّرج اليت يقوم بها 

الطالب ليستكمل بها متطّلبات ختّرجه وحصوله على شهادة البكالوريوس .

عقدت شعبة إحياء الرتاث الثقايف والديين التابعة لقسم الشؤون الفكرية والثقافية يف العتبة 
احلسينية املقدسة، املؤمتر العلمي الدولي الرابع والذي محل عنوان 
»الرتاث األندلسي املخطوط واملطبوع بني الواقع واالستشراقات 

املستقبلية« مبشاركة عربية وأجنبية مميزة.
ويهدف املؤمتر اىل إحياء الرتاث العربي اإلسالمي يف األندلس، 
يف  وتأثريه  السالم(  )عليهم  البيت  أهل  فكر  إبراز  عن  فضال 

النتاج األندلسي املخطوط واملطبوع.
وقد شهد املؤمتر مشاركة أكثر من )58( حبثا متنوعا ضمن 
جامعة  إسبانيا  بني  ما  تنوعت  متنوعة،  حبثية  حماور   )10(
برشلونة، ومشاركات من اجلزائر وموريتانيا وفلسطني، ولبنان 

وإيران، فضال عن املشاركات العراقية املتنوعة أيضا.
وقد مجع املؤمتر بني أمرين، املناقشة )احلضورية، واإللكرتونية(، 
إلكرتونية  تطبيقات  عرب  اخلارجية  البحوث  مناقشة  مت  حيث 
حبضور اللجنة املشرفة، واللجنة العلمية للمؤمتر، وقد سلط املؤمتر األضواء على اإلرث العاملي 

املخطوط واملطبوع الذي تركه العرب يف األندلس عندما فتحوها خالل الفتوحات اإلسالمية.

 العدد 152- ذي القعدة 1442ه
40



صدر حديثًا

صدر حديثا العدد األول من مجلة )أبواب املعرفة( 

صدر حديثا كتاب )فهرس مخطوطات صدر حديثا كتاب )نتائج األفكار(
مكتبة صاحب الجواهر »قدّس سرّه«(

السالم(  )عليه  املؤمنني  أمري  اإلمام  مركز  عن  صدر   
)جملة  من  األول  العدد  التخصصية  والبحوث  للدراسات 
أبواب املعرفة(، وهي جملة دورية فكرية علمية حبثية تعنى 
بنشر البحوث والدراسات العلمية اخلاصة بفكر اإلمام أمري 
املؤمنني )عليه السالم( وما يتعلق به سيما علوم نهج البالغة،  
أمري  اإلمام  فكر  يف  تقليدية  غري  حداثوية  مواضيع  تضم 
املؤمنني )عليه السالم( ونهجه اخلالد، كتب فيها أساتذة من 
احلوزة العلمية وأساتذة أكادمييون، وقد حوت اجمللة  على 

احد عشر حبثا ودراسة ومقالني .

العامة  لألمانة  التابع  سامراء  تراث  مركز  عن 
حديثا  كتاب  املقدسة صدر  العسكرية  للعتبة 
احملقق  الفذ  األصولي  ملؤلفه  األفكار(  )نتائج 
املعروف  القزويين  املوسوي  ابراهيم  السيد 
الباحث الشيخ ستار  بـ)صاحب الضوابط( حتقيق 
املسائل  أمهات  الكتاب  تناول  حيث  اجليزاني، 
يف علم األصول، ويعد اختصارا لكتابه الكبري 
ضوابط األصول، وحيمل اإلصدار التسلسل الواحد 
ومن   ، العلمية  املركز  إصدارات  من  واخلمسني 
اجلدير بالذكر أن الكتاب ألف يف سامراء قبل 
هجرة السيد اجملدد إليها وهذه ميزة أخرى تضاف 

إىل مميزاته املتعددة.

ودار  ملكتبة  التابع  وفهرستها  املخطوطات  تصوير  مركز  عن 
خمطوطات العتبة العّباسية املقّدسة، صَدَر حديثًا كتاب )فهرس 
من  وهي  سّره«(،  »قّدس  اجلواهر  صاحب  مكتبة  خمطوطات 
ومت  األشرف،  النجف  يف  تصويرها  مّت  اليت  املكتبات  أوائل 

فهرستها فهرسة علمّية حديثة وفق أحدث 
عمل  وقد  املّتبعة،  الفهرسـة  مبادىء 
احملّقق الفاضل أمحد علي جميد احللّي 
أخذ  وقد  علمّيًة،  فهرسًة  فهرسته  على 
واإلصدارات  املخطوطات  فهرسة  قسُم 
الفّنية  الفهارس  وضَع  املركز،  يف 
واإلخراج الفيّن الطباعّي هلذا الفهرس، 

ليظهر حُبّلٍة مجيلة وجديدة.
تعريفًا  الفهرس  هذا  اشتمل  وقد 
 )398( بـ)349( جمّلدًا خّطّيًا، ضّمت 
 )25( ضمنها  يف  كان  عنوانًا 

ومثانية  عنوانًا،   )74( على  حوت  جمموعة 
من العناوين باللغة الفارسّية، وضّم أيضًا الفهرس تعريفًا بـ)397( 

وثيقة تارخيّية.
على  احتوى  األّول  ملحَقنْي،  آخره  يف  أيضا  الكتاُب  وتضّمن 
بعض اإلجازات، والثاني ضّم فهرسًا لـ)19( جمّلدًا ملسّودة كتاب 
اجملموع  فيكون  اإلسالم(،  شرائع  شرح  يف  الكالم  )جواهر 

الكّلي لتعريف الكتب هو )368( جمّلدًا ضّمت )417( عنوانًا.
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كتاب الكايف من مصادر احلديث لدى الشيعة وأكثر الكتب 
األربعة اعتبارا، وهو من تأليف حممد بن يعقوب بن إسحاق املشهور 
بثقة اإلسالم الكليين، ويشتمل الكتاب على ثالثة أقسام: أصول 
الكايف، وفروع الكايف، وروضة الكايف، ويعد من أهم املصادر 

لدى العلماء. 
وكان الضابط لدى الكليين يف مجع األحاديث عدم معارضتها 
هذا  أحاديث  الكليين  نقل  وقد  لإلمجاع،  وموافقتها  للقرآن 
الكتاب بأقل الوسائط، وذلك بسبب عالقته بأصحاب األئمة وأن 

األصول األربعمائة كانت يف متناول يده .
سبب تسمية الكتاب ...

األول  بالكايف،  الكتاب  هذا  لتسمية  مشهوران  وجهان  هناك 
مستوحى من كالم الكليين نفسه حيث أنه يف مقدمة كتاب 
الطهارة يقول: )كتاب كاٍف جيمع فيه من مجيع فنون علم الدين(

الكتاب مأخوذ من عبارة شهرية لإلمام  أن عنوان  والثاني   ،)1(
احلجة عجل الل تعاىل فرجه يقول فيها: الكايف كاٍف لشيعتنا. 
الكايف  كتاب  عليه  ُعرض  حينما  العبارة  هذه  صدرت  وقد 

فامتدحه وقال فيه كلمته الشهرية.) 2(
آراء العلماء يف الكتاب ...

قال الشيخ املفيد عنه: إن كتاب الكايف من أجل كتب الشيعة 
وأكثرها فائدة.)3(

الذي مل  احلديث،  الكايف يف  األول: كتاب  الشهيد  عنه  وقال 
يعمل لإلمامية مثله.)4(

وينقل آية الل السيد اخلوئي عن أستاذه احملقق النائيين قوله إن 
املناقشة يف إسناد روايات الكايف حرفة العاجز.)5(

اهلدف من التأليف ...
موجه  املؤلف  من  خطاب  الكايف  كتاب  مقدمة  يف  جاء  مما 
لشخص أطلق عليه املؤلف عنوان األخ يف الدين، وننقل هنا خالصة 

ملا جاء يف خطاب الشيخ الكليين له:
على  دهرنا  أهل  اصطالح  من  شكوَت  ما  أخي  يا  فهمُت  قد 
اجلهالة. وما ذكرَت أّن ُأمورًا قد أشكلت عليك... وأنك ال جتد 
حبضرتك َمن ُتذاكره وتفاوضه مّمن تثق بعلمه فيها. وقلت أّنك 
حتّب أن يكون عندك كتاب كاٍف جيمع من مجيع فنون علم 
الدين والعمل به باآلثار الصحيحة عن الصادقني عليهم الّسالم، 
والسنن القائمة اليت عليها العمل وبها ُتؤّدى فرائض الل وُسّنة نبّيه 
ـ تأليَف ما سألت، وأرجو أن  )ص(... وقد يّسر الل ـ وله احلمد 

يكون حبيث توّخيت.)6(
هيكلية الكتاب ...

والفروع  األصول  أقسام:  ثالثة  على  الكايف  كتاب  يشتمل 
والروضة:

أصول الكايف:
ويشتمل على أحاديث العقائد وفيه 8 أبواب.

فروع الكايف

وهو يشتمل على األحاديث الفقهية، وفيه 26 كتابا.
روضة الكايف:

وتشتمل على أحاديث متنوعة وال يضمها ترتيب معني بل وإمنا هي 
ذات مواضيع خمتلفة. وإن كان هناك من يرى أن الروضة ليست 
والطوسي صرحا  النجاشي  الكايف.)7( لكن  قسما من كتاب 

بأن الروضة هي آخر كتاب الكايف.)8(
عدد روايات الكتاب وسبب اختالف عددها ...

اختلف العلماء يف عدد أحاديث كتاب الكايف، فالشيخ يوسف 
البحراني يذكر يف لؤلؤة البحرين أنها 16199، والدكتور حسني 
والعالمة   ،15176 أنها  الكايف  مقدمة  يف  يذكر  علي حمفوظ 
اجمللسي يذكر أنها 16121، وبعض املعاصرين مثل الشيخ عبد 
يف  االختالف  وهذا  حديثا.   15503 أنها  يذكر  الغفار  الرسول 
األعداد ناشئ عن أسلوب عّد وإحصاء األحاديث. حيث أن الرواية 
املروية بسندين اعتربها بعض رواية واحدة، واعتربها آخر روايتني. 
بعض  عدها  بينما  واحدا  حديثا  املرسلة  األحاديث  بعضهم  وعد 
آخر حديثني. وهناك موارد نادرة ميكن إرجاع االختالف فيها إىل 

اختالف النسخ.)9(
البحوث اليت أجنزت حول الكايف:

علم  يف  والباحثني  العلماء  الهتمام  مدارًا  الكايف  كتاب  كان 
احلديث منذ بداية تأليفه، وقد ألفت حوله العديد من املؤلفات. 
وقد أحصى الشيخ  أغا بزرك الطهراني 27 شرحا ألصول الكايف 

أو لكل الكتاب، و10 حواشي وتعليقات عليه.)10(
-------------------------------------

املصادر 
1-الكليين، الكايف، ج 1، ص 14.)املقدمة(.

 2-غفار، الكليين والكايف، ص 392.
 3-املفيد، االعتقادات االمامية، ص 70.

 4-الكليين، الكايف، ج 1، ص 27.
5-اخلوئي، معجم رجال احلديث، ج 1، ص 99.

 6-الكليين، الكايف، ج 1، ص 8 و 9.
7-أفندي، رياض العلماء، ج 2، ص 261.

 8-النجاشي، رجال جناشي، ص 377؛ الطوسي، الفهرست، ص 210.
 9-غفار، الكليين والكايف، 401 و 402.

 10-آقا بزرك الطهراني، الذريعة، ج 13، ص 95 - 99.

كتاب يف سطور ....

عنوان الكتاب : الكايف 
املؤلف : محمد بن يعقوب بن إسحاق 

املشهور بثقة اإلسالم الكليني.
الناشر : دار الفجر / بريوت
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تأسيسها وحيثياتها:
أسسها السيد حممد حبر العلوم الطباطبائي يف أواخر 
القرن الثالث عشر اهلجري، ونواة املكتبة تكونت من 
مكتبة جده السيد حمّمد مهدي حبر العلوم اليت آلت 
إليه بعض كتبها، كان قد اشرتاها من خملفات عمه، 
ثم عين بها عناية فائقة فأضاف إليها عددًا كبريًا من 

املطبوعات واملخطوطات النادرة .
 ويقول جرجي زيدان عنها: »مكتبة السيد حمّمد حبر 
العلوم الطباطبائي فيها كتب نفيسة اخلط، بينها مجلة 
من الكتب القدمية، منها ديوان الشريف الرضي كتب 
يف عهد مؤلفه وفيه من األشعار أكثر مما يف النسخة 
املطبوعة«، ومما حوت مكتبة السيد حمّمد من النسخ 
األنساب( ألحد  )حبر  فريدة من كتاب  نسخة  النادرة 
علماء القرن التاسع اهلجري، ونقل الشيخ جعفر حمبوبة 
الغطاء  الشيخ علّي كاشف  ملؤلفه  الصواب(  )نهج  عن 
وقد اعتمده )حمبوبة( يف جل ما نقل يف )ماضي النجف 

وحاضرها( عن مكتبات النجف.
العلوم:  حبر  حمّمد  السيد  مكتبة  حمتويات  من  إن 

)اجملسطي( و)الدرجات الرفيعة( للسيد علّي خان، وقال 
عن )حبر األنساب(: إن هذا الكتاب قد بيع بعد وفاة 

السيد حمّمد وتناقلته األيدي حتى انقطع خربه.
نفيسًا  كتابًا  يرتك  مل  أنه  السيد حمّمد  عن  واملروي 
يعرض للبيع دون أن يتلقفه، وحتى بعد أن كف بصره 
فإن همته يف مجع الكتب النادرة مل تصب بفتور، وحني 
تويف السيد حمّمد بيعت كتبه يف املزاد العلين، ويقول 
أنه  حمبوبة  الشيخ  رواية  على  الصواب(  )نهج  صاحب 
الشريف  الصحن  يف  العلين  الكتب  هذه  مزاد  شاهد 
وقد دام ثالثة شهور!! وهذا دليل على سعة هذه املكتبة 

وما كانت حتتوي عليه من الكتب. 
املصادر ...

1- مكتبات النجف القدمية واحلديثة، جعفر اخلليلي، ص87.
2- تاريخ آداب اللغة العربية ج 4 ص 129.
3- تاريخ آداب اللغة العربية ج 4 ص 128.

4- كتاخبانهاي ايران )بالفارسية(، تأليف عبدالعزيز اجلواهري 
ص 105.

املكتبات النجفية العامة  ...

مكتبة السيد محمـّد بحر العلوم
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النمو والفروقات عند املراهقني

االنحراف الفكري لدى الشباب..
االسباب والحلول

حرب ناعمة..  تشلُّ حركة الشباب وتنهك أفكاره!!



النمو والفروقات
 عند املراهقني

عندما يناقش البعض سن 
املراهقة عند الشباب، يعتربونه 
ضوابط  ال  استثنائية  مرحلة 
لها، فاملراهقة تعني – بنظرهم 
– الغوغائية والعشوائية، وغلبة 
وثورة  تفكري،  بال  التصرف 
ضبطها  يمكن  ال  التي  الجنس 
أو وضع حدود لها وكثرة التعثر 
على  والتمرد  األخطاء  وارتكاب 
األخطاء  من  وهذا  شيء..  كل 

الشائعة أيضًا. 
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وقد تكون بعض اآلراء أو الدراسات قد بالغت  
فرتة  باعتبارها  املراهقة  إىل  النظر  يف  كثريًا 
أسرهم  وعلى  املراهقني،  على  تؤثر  اضطراب 
املتفق  أن  إاّل  الفرتة،  هذه  خالل  وجمتمعهم، 
النمو متثل  املرحلة من  أن هذه  اآلن  عليه حتى 
أو  مرحلة شدَّ  وهي  ما،  حٍد  إىل  مرحلة صعبة 
املراهق  أن  ذلك  يف  والسبب  للمراهق،  جذب 
جسمية،  عليه:  تطرأ  تغريات  عدة  مع  يتعامل 
وجنسية ونفسية، ومعرفية. وعليه أن يتوافق مع 
الغالب اخلربة  تتوافر يف  أن  دون  التغريات  هذه 
واملعرفة الالزمتان لعملية التوافق السليم، لذلك 
عالقاته  ويف  سلوكه،  يف  أحيانًا  يتعثر  جنده 
أحوج  ويكون  مدركاته...  ويف  االجتماعية، 
النصح  وتقديم  واإلرشاد  للتوجيه  يكون  ما 

واملساعدة.
فمع التوجيه واإلرشاد وحسن املواكبة، ميكننا 
التوصل إىل شخصية املراهق املوزون الذي تكثر 
إجيابياته وتقل سلبياته، والذي يتصرف حبكمة 
مستفيدًا من خربة اآلخرين الذين يثق بهم، وحنن 
عديم  متهورًا  شبابًا  اجملتمعات  كل  يف  جند 

املسؤولية وشبابًا متزنا يتحمل املسؤولية.
هل الفرق بني النموذجني إال مثرة املتابعة والرتبية؟ 
فاملراهق تكوينًا يف مرحلة نضج ومنٍو استثنائية  
كيفية  أدركنا  لو  لكننا  التغري،  وسريعة 
التعاطي معها الستثمرناها يف  اإلطار اإلجيابي، 
واستفدنا من تلك الطاقة احليوية اليت ميتلكها 
الشاب يف اخلري والبناء، فاملقومات املوجودة لديه 
هي  بل  السلبية،  النتيجة  إىل  الوصول  تعين  ال 
إمكانات تعطينا نتائجها حبسب التعامل معها، 
ككلَّ إمكانيٍة فطرية موجودة لدى اإلنسان.

اإلطار  يف  التشابه  يعين  املراهقة  عن  احلديث 
العام، الذي يتجسد بالنمو السريع ومرحلة البلوغ 
والنفسية  اجلسدية  التغريات  بعض  وحصول 
والعقلية، اليت تنقل الولد من الطفولة إىل الشباب 
واملسؤولية وال تعين التشابه التفصيلي بني األفراد 
الفردية  الفروقات  بوجود  الناس  الل  خلق  فقد 
لإلنسان  الل  خلق  يف  ثابت  أصٌل  وهذا  بينهم، 
وال  وال حضارة   إعمار  ال  إذ  الكون،  هذا  يف 
تقدم للبشرية مع التشابه الكامل بني األفراد يف 
ا مع التمايز فالبشرية يتكاملون  كل شيء، أمَّ

يف  بينهم  التبادلية  وتتعزز  بعضًا،  بعضهم  مع 
َيْقِسُموَن  َأُهْم  تعاىل:  قال  واملصاحل،  احلاجات 
َياِة  ِعيَشَتُهْم يِف احْلَ ُن َقَسْمَنا َبْيَنُهم مَّ َة َربَِّك حَنْ َرمْحَ
ِلَيتَِّخَذ  َدَرَجاٍت  َبْعٍض  َفْوَق  َبْعَضُهْم  َوَرَفْعَنا  ْنَيا  الدُّ
ا  َّ ممِّ َخرْيٌ  َربَِّك  ُت  َوَرمْحَ ُسْخِريًّا  َبْعًضا  َبْعُضُهم 

َمُعوَن }الزخرف/32{. جَيْ
تعاىل  فالل  الكرمية،  اآلية  هذه  معي  حظ  ال 
هو الذي يوزع الرمحة على العباد، أي القدرات 
واإلمكانات واألرزاق والنعم، وال يكون التوزيع 
ِعيَشَتُهْم  ُن َقَسْمَنا َبْيَنُهم مَّ متشابهًا بل متفاوتًا،) حَنْ
ْنَيا }الزخرف/32{( فهذا فقري وذاك  َياِة الدُّ يِف احْلَ
غين، هذا قوي وذاك ضعيف....، وإمنا جعل الل 
َفْوَق  َبْعَضُهْم  املتمايز)َوَرَفْعَنا  التوزيع  هذا  تعاىل 
َبْعٍض َدَرَجاٍت( الذي يؤدي إىل اختالف القدرات 
بالقيمة  اليت ال عالقة هلا  الدنيا،  وهي درجات 
بالعمل  املرتبطة  تعاىل ودرجات اآلخرة  عند الل 

والتقوى، وذلك:
َبْعًضا  )َبْعُضُهم  الكون،  إعمار  يف  أ -إلرادته 
خيدمهم  آلخرين  مسخٌر  واحد  فكل  ُسْخِريًّا( 
ويساعدهم، واآلخرون خيدمونه ويساعدونه، يف 
عالقة تبادلية ال يستغين فيها الناس عن بعضهم 
اخلبز،  الناس  ليطعم  مسخٌر  فاخلّباز  بعضًا 
والطبيب مسخٌر ليعاجل املرضى، واملعلم مسخٌر 

ليعلم األوالد...
ب -وعدله املتجسد يف احلساب على السلوك)ِإنَّ 
َأْتَقاُكْم }احلجرات/13{(  َأْكَرَمُكْم ِعنَد اللَِّ 
تقييم اآلخرة هو األفقر  فقد يكون األتقى يف 
واألضعف، ويكون األشقى هو األغنى واألقدر، 
إذ إّن مقاييس اآلخرة خمتلفة عن مقاييس ومراتب 
الدنيا  فدرجات  فيها.  الناس  وتصنيفات  الدنيا 
القدرات املمنوحة من الل تعاىل  ميزاُن اختالف 
اأَلْرِض  َخاَلِئَف  َجَعَلُكْم  الَِّذي  )َوُهَو  لالختبار 
يِف  لَِّيْبُلَوُكْم  َدَرَجاٍت  َبْعٍض  َفْوَق  َبْعَضُكْم  َوَرَفَع 
َما آَتاُكْم ِإنَّ َربََّك َسِريُع اْلِعَقاِب َوِإنَُّه َلَغُفوٌر رَِّحيٌم 
}األنعام/165{( ودرجات اآلخرة تقييٌم لألعمال 
الدنيا حيث  باختياره يف  اإلنسان  اجرتحها  اليت 
فالعمل  اإلساءة،  مع  ويهوي  اإلحسان  مع  يرتقي 
َيُهْم  ا َعِمُلوا َوِلُيَوفِّ َّ هو املقياس،) َوِلُكلٍّ َدَرَجاٌت ممِّ

َأْعَماهَلُْم َوُهْم اَل ُيْظَلُموَن }األحقاف/19{( 
املصدر/ كتاب : الشباب شعلة تحرق أو تنطفئ
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لعبت القبلية دورا مهما يف تركيب منطية الشاب 
العربي وكينونتها فهيأت له البيئة )اخلاصة( اليت 
طبعا  حمدودة  جغرافية  رقعة  يف  يعيشها  سوف 
يعيشها  اليت  النمطية  أن  أي  املكان  بتغري  تتغري 
يعيشها  أن  الصعب  من  القبلية  احلياة  يف  الشاب 
يف املدينة،فوضعت له السلوكيات والقوانني الذي 
داخل  املشاكل  خلق  حنو  اإلجنراف  من  تقيده 
أو  منبوذا  سيكون  أنه  سيما  ال  القبلي  اجملتمع 
مرميا خارج إطار القبيلة إذا يأسْت منه  وال ننسى 
أنها قيدته من ممارسة بعض السلوكيات املباحة 
حبجة أنها ليست مالئمة لبيئتهم اخلاصة وهذا ما 
العربي  الشاب  وعواطف  حواس  أنفجار  إىل  أدى 
والتطوير  التكنولوجيا  أنفجار  قبيل  فعل  كردة 

التكنولوجي.
أما من جانب أو باب أو حمور ثاني جند أن للجانب 
الديين دورا فّعاال يف صقل شخصية الشاب العربي 
حبيث أن غايتها هي خلق توازن لشخصية الشاب 
وجعل تعامله مع األشياء متوازنا وال تتيح الفرصة 
لكن  شخصيته  بتوازن  ختل  أن  واملكان  للزمان 

كيف ذلك؟
واألدلة  اإلرشادات  وتقديم  وضع  خالل  من  ذلك 

مع  يتعايش  جتعله  أن  تود  أنها  سيما  ال  العقلية 
الدين كحياة فاملؤسسات الدينية تسعى بأن توصل 
فكرة الدين للشباب بأنه حياة ذات سنن وقوانني 
رصينة وإجيابية وهو من أقوم القوانني وال تسمع أو 
ترى إال وفالن قد أنكر وجود الل أو فالن يقول 
الدين تقييد لسري احلياة  أو فالن يتبع منهج )الدين 
عزيزي  تعال  لكن  ذلك  اىل  وما  الشعوب(  أفيون 

القارئ فلنتأمل ما سبب ذلك؟
وما  احلروب  )أي  واألمين  اإلقتصادي  التضعضع   
االجتماعي  التضعضع  إىل  أدى  وذلك  شابهها( 
والتفكك األسري مما أربك نفسية الشاب فتبلورت 
لديه فكرة منافية لوجود الدين كأساس يف حياة 
الفرد حتى ُخلقت نظرة شخصية لدى الشاب بأن 

الدين أداة عبثية تقيد سري احلياة حنو املبتغى.
العامل بني يديك هو أمر غري  إن فكرة أن تضع 
وضحاها  بليلة  ولكن  املستحيل  فوق  بل  مزعوم 
واحلرمان  اليأس  زنزانات  بني  عاش  عربي  شاب 
واالغرتاب إذا به يضع ربوع العامل على راحة يده  
هذا ما أثار لديه شغف الالمباالة لإلجنراف بقوة 
يف قعر هذا العامل بسلبياته متناسيا قيما وتعاليم 
إسالمية وعادات وتقاليد قبلية قّيمة وقصد مبتًغا 

وتعاليم  مجتمعية  وتقاليد  عادات  بني 
وإرشادات عقائدية وحرب ناعمة وتطورات 
وتوجهاتهم  الشباب  أفكار  تكنولوجية 

وسلوكياتهم باتت على املحك.
وياحبذا من سلك قلبه درب اليقني دون أن 
يتعثر بمنعطفات الشك التي تصنعها اليوم 
التكنولوجيا والتطور  الناعمة باسم  الحرب 

التكنولوجي.
اليوم وكما يرى الواعون منا ومن دون شك 
)عدمية  من  يعانون  الشباب  بأنّ  وتردد 
التعبري  صح  إن  السلوكية(  االنسيابية 

..كيف ذلك؟
ثالثة  أو  أبواب  ثالثة  من  ذلك  اُّـ  سنأتي 
محاور .. وكل محور له سلبيات وإيجابيات 
فسنسري على خطى ذلك وباختصار حتى 

نصل اُّـ فحوى املوضوع.

حرب ناعمة..  تشلُّ حركة الشباب وتنهك أفكاره!!

سجاد كامل 
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أين   اىل  به  سيصل  يدري  ال 
مرشد  دون  األخ  فانطلق 
منطلق  من  أنطلق  معني  وال 
أساس  من  بداية  نقطة  بال 
اكرتاث  دون  متضعضع 
حبجة  مستقبل  أو  لسمعة 
التحرر الفكري والتحليق 
والتطور  الثقافة  يف مساء 
ال  هذا  بهاجسه  وهو 
يسبح يف  وهو  إال  يكاد 

حبر الندامة.
تدار  صفعة  بعد  صفعة 
بني  الشباب  عقول  بها 

آونة وأخرى.
أخرى  بعد  وعاصفة 
الشباب  أفكار  تنثر 
احلرب  سحابة  ومتر 

الناعمة لتمطر على عقوهلم اجلهل فتنبت 
مصيبة  لنا  لتثمر  الفكري  واإلدبار  التخلف  بذرة 

بعد أخرى وحربا يكون عصريها الدم اخلالص.
ذاتها،البّتة،  التكنولوجيا  اللوم على  ُنلقي  ال  حنُن 
إجيابية خالصة لكنها  بذاتها  فالتكنولوجيا هي 
زِوقت ببعض السلبيات الغري ُمباشرة حبجة التطور 
اليت حاملا ينغرس فكر الشاب يف هذه السلبيات 
على  وتكون  احلقيقة  تطوف  فسوف  املزوقة 

الضفاف.
الوقت  بعض  ختصيص  اىل  حباجة  اليوم  حنن 
ومراجعة حساباتنا وفرمتة عقولنا املفربكة واليت 
اجتهت اىل منحى ينايف الواقع املتوازن الذي جيب 

علينا أن نعيشه.
إن الشباب أكثر فئة ذات قلوب رقيقة  هلذا علينا 
أن نستدرج أفئدتهم اىل ماهو أرّق وأرقى من خالل 
أن  عليهم  جيب  الذي  الواقع  دراسة  على  حّثهم 
يعيشونه وأن يستصغروا ويستنفروا بعض األفكار 

اليت ُتنثر على أفكارهم حبجة التطور.
فالشباب هم القاعدة الرئيسية اليت ترتكز عليها 
وا بهم آل بيت النبوة عليهم  األوطان وهم من أوصَّ
أفضل الصالة وأجّل التسليم  فكان جل أهتمامهم 
يصبو يف حوزة الشباب ألنهم القادة اللذين يصلون 

بالبالد اىل ماهو أرقى أو أشقى.
إىل  أسرع  الشباب  أن  إىل  الروايات  بعض  وتشري 
اخلري فقد كان أبو جعفر األحول من تالمذة اإلمام 
نشر  على  يعمل  وكان  السالم(،  )عليه  الصادق 
مبادئ اإلسالم وتعاليم أهل البيت)عليهم السالم(، 
سأله اإلمام الصادق )عليه السالم( ذات يوم: كيف 
رأيت مسارعة الناس إىل هذا األمر ودخوهلم فيه؟ 

قال أبو جعفر األحول : والل إنهم لقليل.
فقال اإلمام الصادق )عليه السالم(: »عليك باألحداث 
فإنهم أسرع إىل كل خري  ويف جانب آخر عندما 
نأتي للنيب األعظم )صلى الل عليه وآله( معلمنا األول  
من  كثري  يف  الشباب  يوصي  وكعادته  أنه  جند 

ر  مو أل ا
واالجتهاد  اجلد  ومنها 

فيقول : النيب )صلى الل عليه وآله( : »إن لل ملكًا 
جدوا  العشرين  أبناء  يا  فينادي  ليلة  كل  ينزل 

واجتهدوا«.
واملفكرين  الفالسفة  أن  القارئ  عزيزي  كذلك 
احلياة  وبناء  احلياة  يف  الشباب  دور  حيبذون 

بأشكاهلا من خالل هذا النص:
الذي يزخر بطاقات غري  ربيع احلياة  )الشباب هو 
حمدودة من الفرح والنشاط تنبض وتتجاوب يف الدم 
الراقص. وكأن الطبيعة تنادينا بألف أغنية وحلن 

للمشاركة باحتفاهلا بأعياد الشباب اجمليدة.
واآلمال  العادات  وتكوين  بناء  مرحلة  هو  الشباب 
والتطلعات، ال توجد ساعة واحدة من عمر الشباب 
ليت  أال  ولكن  واملفاجآت.  بالتوقعات  وتنبض  إال 
الشباب يعلمون أن اللحظة اليت متر دون عمل مثمر 
استعادتها  وحماولة  تعود،  ولن  أيديهم  من  ستفلت 
تشبه الضرب يف احلديد البارد! ويا ليتهم يدركون 
أيضا أن الشباب هو فرصة ساحنة لعمل ما يعود 

بالنفع عليهم وعلى من حوهلم.
الشباب هو موسم األمل والعمل والنشاط وتكوين 
تزدهر  وبه  اجملتمع  يقوم  عليه  الذي  القويم  اخللق 

الشعوب واألمم.
على  قدما  تسري  اليت  الشباب  خطوات  أسرع  ما 
دروب احلياة لبلوغ أرض اخلري، أرض الفرح وحتقيق 

الذات اليت يتطلع إليها الشاب بلهفة وحتّرق.
أيها الشاب، جيب أن تأخذ يف االعتبار املسؤوليات 
يف  اليت  تلك  أو  اآلن  عاتقك  على  امللقاة  اجلسام 
انتظارك، كما جيب أن تزن األمور مبيزان العقل 
وأن  املعامل،  دروب جمهولة  تندفع يف  وأال  الدقيق 
ألوهام  فريسة  تقع  ال  حتى  بالواقع  اخليال  تزن 

اخليال.(
نسأل الل أن يوفق شبابنا ويسلك بهم طريق اخلري 

والصالح
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جانيب  وعلى  مستقيم  بطريق  تسري  سيارة  أن  لو  بسيط  ومبثال 
الطريق واد سحيق فبمجرد أن ينحرف مقود السيارة ولو بشكل 
قليل فإن النتيجة سقوط السيارة يف الوادي السحيق، وغالبا ما 
تزداد األفكار املنحرفة وتكثر يف اجملتمعات اليت تعيش ظروف 
أوقات  معاشية صعبة، وتظهر بشكل أكثر وضوحا وحّدة يف 
الرادع بكافة  دور  بغياب  والصراعات واحلروب، السيما  الفنت 

أشكاله عن الوقوف بوجه هذا )االحنراف الفكري(..
ولتحقيق األمن واالستقرار داخل اجملتمع البد من احلفاظ على 
فكر األفراد وصيانته من االحنراف، فالفكر السليم ُيشّكل 

وحتققه  األمن  على  احلفاظ  يف  مهمة  ركيزة 
يستقيم  الفكر  فبسالمة  اجملتمع،  داخل 
وُتصان  واألموال،  الدماء،  وحُتفظ  السلوك، 

األعراض، ويتحقق األمن بكافة جوانبه .
عقيدة  وخالف  الفكر،  احنرف  إذا  أما 
اجملتمع، وناقض ثوابت األمة، فقد وقع البالء، 
وعمت الفوضى، وظهر الفساد،  ألن الفكر 
املنحرف يستهدف قيم وأخالق وروح اجملتمع 

يف الصميم، وله تأثري مدمر إن متّكن من بلوغ 
أهدافه وإذا مل يتلق ردة فعل قوية من عموم اجملتمع واالحنراف 
الفكري له آثار ُمدمرة، وخماطر كبرية على الفرد واجملتمع، 
وكيان الدولة واستقرارها السياسي واالجتماعي واالقتصادي .

يلحق  ثم  أوال،  بصاحبه  يبدأ  الفكري  االحنراف  ضرر  إن 
احمليطني به من أسرته، ثم يصيب جمتمعه، وبلده، وتزداد خطورة 
االحنراف الفكري، وتعظم آثاره املدمرة إذا ُترجم ذلك االحنراف 

إىل أفعال يقوم بها الفرد، أو إىل سلوك ينتهجه ُمتمثل يف الظلم، 
واالعتداء، واإلفساد يف األرض.

األمن الفكري...
وغالبا ما تهتم الدول واجملتمعات باألمن الغذائي واألمن الصحي 
واألمن العسكري...، إال إن أغلب هذه الدول واجملتمعات السيما 
ألفراد  واألخالقي  الفكري  باألمن  كثريا  تهتم  ال  جمتمعاتنا 
واملعلومات  االتصاالت  ثورة  ظل  يف  الشباب  والسيما  اجملتمع 
ألنه  األهمية  غاية  أمر يف  وهو  العوملة،  التقين يف ظل  والتطور 
والعقائد  الوطنية  اهلوية  على  احلفاظ  اسرتاتيجيا يف  بعدا  ميثل 
والقيم الراقية يف اجملتمع من االحنالل والذوبان 

يف ثقافة اآلخرين.
ثقافتها  على  احملافظة  للمجتمعات  والبد 
وخصائصها وعقائدها اخلاصة بها يف عصر 
واملعلومات  االتصاالت  ثورة  فإن  وإال  العوملة 
والتواصل الفوري بني البشر، يؤدي اىل تهديد 
وطرق  والقيمي  واألخالقي  الفكري  االمن 

احلياة للمجتمعات والسيما الشباب .
إن ثقافة جمتمعاتنا غري حمصنة أمام هذا السيل 
اجلارف من الرسائل واإلشارات املرئية واملقروءة واملسموعة اليت 
والقيم  األفكار  من  مزجيا  معها  حاملة  اليوم  مدار  على  تطلق 
ومبادئنا،  وثقافتنا  قيمنا  عن  جذريا  اختالفا  ختتلف  واملفاهيم 
السيما  جمتمعاتنا  داخل  واضح  بشكل  تأثريها  بدأ  واليت 
الشباب، الذين أصبحوا يقلدوا كل السلوكيات اليت يشاهدوها 
يف تلك الفضائيات واملواقع يف امللبس واملأكل واملشرب والغناء 

االنحراف الفكري لدى الشباب
م. هاشم محمد الباججي أسباب وحلول

إال أن كل طريق  عندما خلق اهلل تعاُّـ اإلنسان جعله سويا وهداه صراطا مستقيما العوج فيه وال انحراف، 
مستقيم يمكن أن توجد على جانبيه طرق مائلة ومنحرفة ، قد ينحرف معها املرء بمجرد تركه الطريق املستقيم 
والسري بهذه الطرق الجانبية املائلة أو املنحرفة عن الطريق األساس، وقد يكون لظروف معينة تسوقه إليه، 
ولكن بمجرد تركه الطريق األساس املستقيم ولو لفرتة قليلة فإن هذا يؤدي اُّـ أن ينحرف الفكر السوي عن 

جادة الصواب واالستقامة ثم السقوط يف الهاوية إذا ما تدارك ورجع إُّـ الطريق املستقيم..

تـُعد الرتبية سدًا 
منيعًا يستخدمه املجتمع 

يف وقاية أبنائه من 
مختلف االنحرافات 
الفكرية والسلوكية
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اإلسالمية  الشعائر  أثرت يف  ... حتى  الشعر  وتسرحية  والرقص 
بصورة عامة، وهذا سيؤدي بالتأكيد إىل التأثري على أفكارهم 
واخالقهم سلبا، وبالتالي إىل مسخ شخصيتهم الوطنية ومبادئهم 
العليا ...، لذا فاألمر بغاية األهمية من التصدي اىل هذه الثقافات 
خطري  فكري  احنراف  من  تسببه  وما  العوملة  نتيجة  الدخيلة 

والوقوف أمامها بأخذ التدابري الوقائية ملواجهة هذه املخاطر.
 فاألمن الفكري ضروري للمجتمع، وأكثر املعوقات اليت تقف 
يف حتقيق هذا األمن هو االحنراف الفكري، وقد أرق االحنراف 
من  الكثري  وخرج  مضاجعها،  وهد  اإلسالمية،  األمة  الفكري 
ومغاٍل، مما سبب  متهاون  بني  اإلسالم  األمة عن وسطية  أفراد 
إشكاالت واضطرابات للمجتمع املسلم، فكان ال بد من العودة 
إىل وسطية اإلسالم للخروج من كثري من األزمات اليت أملت باألمة 
االحنراف  يف  يكمن  البالء  اساس  ألن  وفرقتها،  أنهكتها  بل 
الفكري فهو الينبوع املفجر لكل املفاسد من الضاللة واإلرهاب 
على مّر التأريخ، ومنه تنطلق األفكار اهلدامة والعقائد الباطلة، 

والتصورات الفاسدة اليت حترك الناس حنو التدمري والتخريب.
العمل  وحترك  التوجه،  صلح  فقد  والتصور  الفكر  صلح  فإذا 
حنو اهلدف املنشود، وإذا فسد الفكر والتصور فسدت العقيدة، 

وأصبح القلب مريضا، والروح شريرة، والنفس أمارة بالسوء.
كيفية التصدي لالنحراف الفكري؟

أفراد  بعض  به  ُيصاب  وواقع   ، ُمرة  الفكري حقيقة  االحنراف 
املرض  أشد فتكا على صاحبه من  فهو مرض عقلي  اجملتمع، 
اجلسدي، إذ أن عالجه متوقف على إقناع صاحبه بفساد عقله 
وبعده عن احلق، وهذا أمر يصعب التوصل إليه إال بتوفيق من الل 

ورجعة صادقة إليه.
ال  سلوكه  واستقامة  فكره،  بصالح  يكون  اإلنسان  فصالح 

تتحقق إال من خالل عقل سليم خالي من االحنراف .
واحلفاظ على فكر أفراد اجملتمع مسؤولية مشرتكة، تقع على 

الفرد نفسه، وأسرته، ومؤسسات اجملتمع املختلفة.
فاالحنراف الفكري خطر يهدد الفرد واألسرة وكيان الدولة، 
ومتى ما بدأ باالنتشار يف اجملتمع فهو نذير بتدمريه وعالمة لبدء 
الدول مبا متلكه من قدرات،  احنطاطه وختلفه، ولذلك سعت 
ومن خالل أجهزتها و إمكاناتها املختلفة على مواجهته والتصدي 

له.
االحنرافات  تبدأ  اجملتمع  يف  الفكري  األمن  يتزعزع  عندما 
الفكرية بالظهور، ثم االنتشار، ويكون ظهورها تدرجييًا حبيث 
تظهر االحنرافات الفكرية البسيطة أواًل، حتى إذا تقبلها الناس، 
وصارت أمرا اعتياديا، واستحسنتها عقوهلم، ظهرت االحنرافات 
الفكرية األكرب وهكذا، حتى يعم اجملتمع اخلراب، ويصعب 

إصالح اجملتمع .
التصدي  من  بد  ال  أبنائه  وُيصان فكر  اجملتمع  حُيفظ  ولكي 

لالحنراف الفكري ومقاومته .
 وسائل التصدي لالنحراف الفكري ...

1- غرس العقيدة اإلسالمية يف نفوس األفراد ورعايتها، وتنقيتها 
من الشوائب اليت قد ختل بها .

2- حماربة الشركيات، والبدع، واخلرافات، والشعوذة، والسحر 
باعتبارها احنرافات فكرية وسلوكية .

الواجبات الشرعية باعتبارها خط دفاع ضد  3- احملافظة على 

االحنرافات الفكرية املختلفة .
4-  األمر باملعروف والنهي عن املنكر حلفظ اجملتمع من كل 

احنراف، ووقايته من الفساد .
5- اختاذ الوسطية واالعتدال منهجًا للحياة، وتطبيقه يف مجيع 

اجملاالت على مستوى األفراد واألسر واجملتمع .
6- حفظ مكانة العلماء الربانيني وفضلهم ، فهم ورثة األنبياء، 
وضرورة أخذ  العلم من أهله املعتربين، املشهود هلم بالرسوخ يف 

واالعتدال  والوسطية  العلم، 
يف  والفقه  الفهم،  يف 
يف  وخاصة  الدين، 
اليت  الكربى  القضايا 
متس األمة  والرجوع اىل  
وعدم  وطاعتهم  العلماء 
يرتتب  ملا  عليهم  اخلروج 

عليه من الفنت واملفاسد.
اجملتمع،  أفراد  بني  لنشره  والسعي  العلم،  طلب  على  7-احلث 

جلميع  الشريعة  علوم  السيما 
فنقص  اجملتمع،   فئات 
عند  الشرعي  العلم 
أصحاب الفكر املنحرف 
يف  املسببات  أول  من 
املنحرفة  األفكار  تفشي 

بينهم.
الفتاوى  من  التحذير   -8
املشبوهة،  املصادر  ذات 

ذوي  من  بعلمه  ُيعتد  ال  من  ُيصدرها  اليت  الكتب  من  والتنبيه 
الفكر املنحرف.

الغلو،  من  اإلسالم  وموقف  الشرع،  حكم  توضيح  ضرورة   -9
واإلرهاب،  والتكفري، 
يف  الكفار  وتقليد 
وتقاليدهم،  عاداتهم 
ثقافة،  من  مُيّيزهم  وما 
واهلوى  الشهوات  واتباع 
من  وغريها  النفس  وميل 

اجلذور  ذات  االحنرافات 
الفكرية .

ومبادئه،  اإلسالم  شريعة  من  امُلستقاة  بالرتبية  االهتمام   -10
يف  مهمة  كوسيلة  واملساجد،  الرتبوية،  واملؤسسات  األسرة  يف 
مواجهة االحنرافات الفكرية من خالل توضيح املنهج الصحيح 

يف تعامل املسلم مع الفنت.
الوقاية خري من العالج ... 

ُتعد الرتبية سدًا منيعًا يستخدمه اجملتمع يف وقاية أبنائه من خمتلف 
االحنرافات الفكرية والسلوكية، وهي أداة اجملتمع إلعداد جيل 
صاحل، ُمتمّسك بعقيدته، وُملم مبختلف العلوم واملعارف النافعة، 
التحديات  خمتلف  وجه  يف  والوقوف  املستقبل  بناء  على  وقادر 

املعاصرة، واألفكار الوافدة، واالحنرافات املختلفة .

غالبا ما تزداد 
األفكار املنحرفة وتكثر يف 
املجتمعات التي تعيش يف 

ظروف معاشية صعبة

االنحراف الفكري 
فهو الينبوع املفجر لكل 
املفاسد من الضاللة 

واإلرهاب

فبسالمة الفكر 
يستقيم السلوك، 

وتـُحفظ الدماء، واألموال، 
وتـُصان األعراض، ويتحقق 

األمن بكافة جوانبه
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اإلنرتنت
وتأثرياته على أبنائنا

أجرى التحقيق: ضياء صادق السهالوي

الحاجة  الحديثة. فقد أصبحت  الحياة  املعلومات واالتصاالت تحواًل يف طرق  أحدثت تكنلوجيا 
ملحـّة ألداء الكثري من املهام يف وقت قصري لتلبية االحتياجات وأتاحت االمكانيات للحصول على 
املعلومات بدون حدود أو قيود، فضاًل عن مجموعة واسعة من الخدمات املبتكرة، ومن جانب آخر 

فقد خلفت هذه التكنولوجيا فرصًا لالستغالل واإليذاء، دون رقابة مناسبة ..



إذ يتعرض األطفال والشباب - الذين هم من أكثر مستخدمي 
إدراك  وجود  من  الرغم  وعلى  خمتلفة،  ملخاطر   - اإلنرتنت 
املتصلة باالستخدام غري اآلمن لتكنولوجيا  للمخاطر  متزايد 
املعلومات واالتصاالت، يوجد أيضًا قدر كبري من العمل الذي 

ينبغي علينا القيام به للحفاظ على أبنائنا وخلق بيئة آمنة هلم
ولتسليط الضوء على هذا املوضوع التقينا عددا من األساتذة 
اإلجيابيات  أبرز  عن  ليتحدثوا  الشأن  وأصحاب  الرتبويني 

والسلبيات واحللول حول هذا املوضوع فكان هذا التحقيق.
ظواهر إيجابية

هناك العديد من الظواهر اإلجيابية يف استخدام اإلنرتنت اليت 
من شأنها أن تفيدنا يف تذليل العديد من اخلدمات املعلوماتية 
اليومية وعن هذه الظواهر يقول األستاذ رضا اخلفاجي/ علوم 
حاسبات: إن لإلنرتنت العديد من اخلدمات كونه حيتوي على 
شأنها  من  اليت  املختلفة  والبيانات  املعلومات  من  هائل  كم 
وحتويل  التذاكر،  وحجز  املعامالت  اجملتمع كإجراء  خدمة 
الربامج  من  العديد  تنزيل  عن  فضال  الفواتري  ودفع  األموال، 

الرتفيهية األخرى. 
واسرتسل اخلفاجي قائاًل: اإلنرتنت عامل كبري خيزن العديد 
تسهل  املتعددة  البحث  حمركات  خالل  ومن  املعلومات،  من 
على  التعرف  للشخص  تسمح  كما  املعلومة  اختيار  عملية 
للكثري  املناسبة  احللول  إجياد  عن  فضاًل  خمتلفة،  مواضيع 
من املعادالت الرياضية والربجمية وكذلك التصاميم املختلفة.

ظواهر سلبية
غري  العيوب  أو  العناصر  بعض  على  أيضًا  اإلنرتنت  حيتوي 
املرغوب فيها، مما حيتاج اإلنسان اىل التحلي بالذكاء والنضج 

حتى ال يقع فيها.
وعن هذه الظواهر السلبية يقول اخلفاجي: نعلم أن لإلنرتنت 
منافع كثرية لكن هناك اضرار منها أنه ليس كل ما ينشر 
يف اإلنرتنت هو معلومات صحيحة فهناك الكثري من املعلومات 
املغلوطة والغري مستندة اىل مصدر، فحري بنا أن نستقي املعلومة 
من مصادرها الصحيحة كذلك ظاهرة اإلدمان على مشاهدة 
مواقع التواصل االجتماعي ولساعات متأخرة من الليل سوف 
يؤثر على احلالة الصحية والنفسية والعالقات االجتماعية بني 
األفراد ومن األضرار األخرى مشاهدة املواقع احملرمة واإلدمان 

عليها فضاًل عن انتشار املواقع التجارية املشبوهة واليت شأنها 
أمور  هناك  أن  كما  وخداعهم،  والزبائن  املستهلكني  نهب 
اإللكرتونية  املواقع  يف  الفريوسات  انتشار  منها  أخرى ضارة 

اليت متكن صانعيها لتدمري بيانات األجهزة واحلواسيب.
اإلقبال املفرط

ازداد استخدام األطفال والشباب لتكنولوجيا اإلنرتنت بدرجة 
مثرية يف السنوات األخرية وصاحب ذلك اهتمام متزايد بالقضايا 

املتصلة باإلدمان على اإلنرتنت.
تربوي:  أستاذ  اجلبوري/  حممد  احلسني  عبد  األستاذ  يقول 
لتكنولوجيا  احملتملة  باملخاطر  باخلوف  الشعور  يتجدد 
االقبال  طريق  عن  لألطفال  بالنسبة  وخصوصًا  االتصاالت 
والشباب  األطفال  نشاط  زيادة  وان  املدروس،  وغري  املفرط 
سيطرة  فقدان  إزاء  للقلق  يدعو  املفرط  االنرتنت  باستخدام 
الوالدين. واملالحظ أن ألولياء األمور الدور الكبري واحليوي 

يف التوجيه ألمان اإلنرتنت وضمانه.
 ويبدو أن أولياء األمور يعتقدون أن للمدارس دورها األساس 
هلذه  اآلمن  االستخدام  على  والشباب  األطفال  تعليم  يف 

التكنولوجيا.
وبني اجلبوري: إن املصدر األساس للتوجيه هو تضامين مابني 

الوالدين واملؤسسات الرتبوية والثقافية.  
الحماية من الضياع

يقول األستاذ أمحد الفتالوي/ أستاذ تربوي: حنن نعلم توجه 
العامل حنو شبكة اإلنرتنت وإن ثلث مستخدمي اإلنرتنت يف 
العامل من األطفال، ومع ذلك وكما أوضح تقرير صّرحت به 
يستخدمون شبكة  طفل   175,000 من  أكثر  أن  اليونيسف 
اإلنرتنت للمرة األوىل يف كل يوم مير، أي مبعدل طفل جديد 
أنه  من  باألطفال  املعنية  املنظمة  وحذرت  ثانية.  نصف  كل 
على الرغم من الفرص والفوائد العديدة اليت تتيحها إمكانية 
الوصول الرقمية هلؤالء األطفال، إال أن اإلنرتنت تعرضهم أيضًا 

للعديد من املخاطر واألضرار.
ويضيف الفتالوي: إن هناك العديد من األدوات الرقابية جيب 
أن تتبع للحد من تلك املخاطر منها أدوات رقابة الوالدين عن 
طريق برجميات تتيح للمستخدمني املراقبة والتحكم، يف بعض 
أو كل وظائف احلاسوب أو أي جهاز آخر ميكنه التوصيل 
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باإلنرتنت وعادة ميكن 
تقييد  الربجميات  هلذه 

النفاذ إىل أنواع أو فئات معينة 
من املواقع أو اخلدمات على شبكة اإلنرتنت.

 ويقدم البعض منها أيضًا إمكانية إدارة الوقت، حبيث ميكن 
ضبط اجلهاز للنفاذ إىل املواقع وعادة ما تكون الربامج حممية 

بكلمة مرور.
دور املربني

تقتضي الضرورة أن يناقش أولياء األمور واملربون ويقرروا مع 
األطفال والشباب ما هو الئق ومأمون الستخدامات اإلنرتنت 
هذه  يستخدمون  وهم  مسؤول  بشكل  يتصرفون  وكيف 

التكنولوجيا
الغزالي/  والء  األستاذ  يقول  األمور  وأولياء  املربني  دور  وعن 
املنافع  أن حيصدوا  واملربون  األمور  أولياء  يستطيع  إعالمي: 
تقليص  مع  واالتصاالت،  املعلومات  تكنولوجيا  تتيحها  اليت 
على  والشباب  األطفال  هلا  يتعرض  أن  اليت ميكن  املخاطر 

اإلنرتنت واحلد منها. 
كبرية  فجوات  وجود  إىل  تشري  األدلة  إن  الغزالي:  ويضيف 
فيما  احلماية  واسرتاتيجيات  باملخاطر  الكبار  معرفة  يف 
يف  حتول  إلحداث  فرصة  وهناك  املدارس  بطالب  يتعلق 
من  االستفادة  على  التالميذ  ومساعدة  التعليمية  العملية 
تكنولوجيا  باستخدام  مستواهم  ورفع  الكامنة  قدراهتم 
يتعلم  أن  أيضًا  املهم  فمن  ذلك،  ومع  واالتصاالت.  املعلومات 
هذه  يستخدمون  وهم  أمانهم  على  األطفال كيف حيافظون 
األكثر  التكنولوجيات  اجلديدة، وخصوصًا  التكنولوجيات 
تعاونية مثل منصات وخدمات التواصل االجتماعي اليت تشكل 
ويسهل  واخلالق.  املنِتج  االجتماعي  التعلم  من  أساسيًا  جانبًا 
على األطفال والشباب إنشاء احملتوى اخلاص بهم وتناقله على 
نطاق واسع من خالل منصات التواصل االجتماعي، وميكن 
للمربني مساعدة األطفال والشباب على استخدام التكنولوجيا 

حبكمة وأمان.
املتابعة والتحكم

قضايا  من  والتحديات  املخاطر  من  العديد  اطفالنا  يواجه 
اخلصوصيات واألخبار املزيفة واحملتوى غري الالئق، واحملتالني 

بني  املخاطر  تلك  وعن  واالعتداء  واالستدراج  اإلنرتنت،  عرب 
مسؤولية  تقع  قائاًل:  تربوي  أستاذ  اخلضري/  علي  األستاذ 
املتابعة واحلد من تلك املخاطر على العديد من املؤسسات منها 
الدوائر املعنية يف جمالي التقنية واالتصاالت، واليوجد هناك 

جدية كافية من الرقابة والتحكم. 
واستطرد اخلضري قائال: على املؤسسات ذات العالقة احلد 
حلماية  اإلنذار  أجهزة  تنصيب  طريق  عن  املخاطر  هذه  من 
البيوت أو املؤسسات ذات مستوى عالي من األمان، مبا يف ذلك 

احلكومات واألسر واملدارس واملؤسسات األخرى. 
والتحكم بها عن بعد من أجل الدفع مبعايري أخالقية بشأن 
ختدم  أخرى  ممارسات  عن  فضال  واخلصوصية،  البيانات 
مصلحة األطفال وحتميهم أثناء استخدامهم لإلنرتنت. والتأكد 

من استخدامهم للمواقع اإللكرتونية على حنو آمن ومسؤول.
املعالجات والحلول

على  وتأثريه  اإلنرتنت  واقع  إن  اخلضري:  علي  اإلستاذ  يقول 
حياة األطفال واملراهقني وتداعياته اإلجيابية والسلبية وظاهرة 
وعلى  اجلميع،  لدى  اصبحت حمرية  استخدامه  على  اإلدمان 
الرغم من فوائده الكثرية، إال أن السلبيات هي ما تطفو على 
السطح دائمًا، وحتتاج منا إىل عالج فوري، لتجنب تفاقم تلك 

املشكالت.
تنشئة  منها  مناسبة  للوصول إىل حلول  ووضع خطط كفيلة 
األسرية  التنشئة  خالل  من  اإلسالمية  القيم  على  األطفال 
الصحيحة والتعاون مع اآلخرين كذلك تنمية معنى الصداقة 
يف نفوس األطفال من خالل اللعب مع األطفال اآلخرين ممن 
هم يف نفس أعمارهم، كذلك ممارسة النشاطات الرياضية 
أو الفنية وحتديد أوقات معينة للقراءة واملذاكرة، وختصيص 
أبنائنا عن  إبعاد  وبالتالي  اإلنرتنت  مواعيد حمددة الستخدام 
التسلية  عن  حبثا  الوهمية  االفرتاضية  العوامل  يف  االنغماس 

واليت جتلب الضياع والعيش يف عزلة كبرية..

املصدر األساس لتوجيه أبنائنا هو تضامني مابني الوالدين 

واملؤسسات الرتبوية والثقافية
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كيف أعرف مرضي النفسي؟

التفريق بني الذكور واالناث يف الرتبية

طفلي و تصرفاته العدوانية

أثــــــــــــر الفاشينيستا على أفكـار الفتيـــــات
عالج سلوكيات األطفال الخاطئة



العالمات واألعراض اليت تتعلق باملرض العقلي ميكن أن 
ختتلف وتتباين استنادا إىل االضطراب واملالبسات وعوامل 
أخرى ميكن أن تؤثِّر أعراض املرض العقلي على املشاعر 

واألفكار والسلوكيات.
ن العالمات واألعراض ما يلي: أمثلة تتضمَّ

• الشعور باحلزن أو الكآبة.
• التفكري املشوَّش وضعف القدرة على الرتكيز.

• املخاوف الشديدة أو القلق أو اإلفراط يف الشعور بالذنب.
• تغيريات حادة يف احلالة املزاجية ارتفاًعا واخنفاًضا.

• االبتعاد عن األصدقاء واألنشطة املعتادة.
• التعب الشديد واخنفاض الطاقة أو مشاكل النوم.

• االنعزال عن الواقع )األوهام( أو البارانويا أو اهلالوس.
• عدم القدرة على مواجهة املشاكل اليومية أو الضغوطات.
املواقف  فهم  يف  ومشكالت  االستيعاب  يف  صعوبة   •

واألشخاص والتعامل معهم.
• تغريات كبرية يف عادات األكل.

• الغضب الشديد أو العدائية أو العنف.
• التفكري يف االنتحار.

يف  تظهر  أحيانا  العقلية  الصحة  اضطرابات  أعراض  إن 
صورة مشاكل جسدية مثل أمل باملعدة أو الظهر أو صداع 

أو أية آالم أخرى ال جتد هلا سببا.
باملرض  خاصة  أعراض  أو  عالمات  أي  لديك  ظهرت  إذا 
العقلي، ميكنك مراجعة مزود الرعاية األساسي املختص 

يشري املرض النفسي، الذي ُيطَلق عليه أيًضا اضطرابات 
الصحة العقلية، إىل جمموعة كبرية من أمراض الصحة 
النفسية  وهي اضطرابات تؤثر على مزاجك وتفكريك 
االكتئاب،  النفسية:  األمراض  أمثلة  من  وسلوكك 
الشهية  واضطراب  والفصام،  القلق،  واضطرابات 

والسلوكيات اليت تسبِّب اإلدمان.
يتعرَّض الكثري من األشخاص ملشكالت  َتتعلق  بالصحة  
العقلية من وقت آلخر ولكن يصبح القلق املتعلق بالصحة 
واألعراض  العالمات  نفسيًّا عندما تسبب  العقلية مرًضا 
املستمرة إجهاًدا متكرًرا، وتؤثر على قدرتك على العمل.

أن  وميكن  بائًسا،  النفسي  املرض  جيعلك  أن  ميكن 
أو  املدرسة  مثل  اليومية،  حياتك  يف  مشكالت  يسبب 
معظم  يف  اآلخرين  باألشخاص  عالقاتك  يف  أو  العمل، 
احلاالت، ميكن التعامل مع األعراض من خالل جمموعة 

من األدوية والعالج بالكالم )العالج النفسي(. 

كيف أعرف مرضي 
النفسي؟

أمل عبد الحسني
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بك، أو اختصاصي صحة عقلية، ال تتحسن غالبية األمراض 
العقلية من تلقاء نفسها، وإذا مل ُتعاجَل، فقد تزداد حالة 
مشكالت  وتسبب  الوقت،  مبرور  سوًء  العقلي  املرض 

خطرية.
ليس مثَّة طريقة أكيدة للوقاية من املرض العقلي. يف حني، 
خطوات  اختاذ  فإن  العقلي،  املرض  من  تعاني  كنت  إذا 
للتحكم يف الضغط، وزيادة القدرة على التكيف، وتعزيز 
يف  االستمرار  على  يساعد  قد  املنخفض  الذاتي  التقدير 

التحكم يف األعراض. اتبع هذه اخلطوات:
معاجلك  أو  طبيبك  مع  تعاون  التحذير.  لعالمات  انتِبْه   •
لتعلم ما الذي قد يكون السبب يف حتفيز أعراضك. َضْع 
عادت  ما  إذا  فعله  ملا جيب  ا  مستعدًّ تكون  خطة حبيث 
معاجلَك  أو  بطبيبَك  اتصل  أخرى.  مرة  للظهور  األعراض 
إذا الحظَت أي تغيريات يف األعراض أو شعورك. فكر يف 
إشراك أفراد األسرة أو األصدقاء ملراقبة عالمات التحذير.
تتجاهل  ال  الروتينية.  الطبية  الرعاية  على  احصل   •
بها  تقوم  اليت  الزيارات  تتخطى  وال  الطبية،  الفحوصات 
ملقدم الرعاية الصحية األساسية، وخصوًصا إذا مل تكن 
مشكلة  وجود  من  تعاني  قد  جيدة.  بصحة  بأنك  تشعر 
جانبية  آلثار  تتعرض  قد  أو  يلزم عالجها،  صحية جديدة 

بسبب تناول العالج.
تكون  أن  ميكن  هلا.  احتجت  متى  امُلساعدة  اطلب   •
إذا  العالج  يف  صعوبة  أكثر  العقلية  الصحة  احلاالت 
انتظرت إىل حني ازدياد األعراض سوًء. املعاجلة باملداومة 
انتكاس  من  الوقاية  على  أيًضا  تساعد  قد  األمد  طويلة 

األعراض.
الغذائي  النمط  الكايف،  النوم  جيًِّدا.  بنفسك  اهتمَّ   •
أمًرا  ُتَعد  املنتظمة  البدنية  األنشطة  وممارسة  الصحي، 
ا. حاِوِل احملافظة على جدول منتظم يف حياتك. حتدث  مهمًّ
إىل مزود الرعاية الصحية األساسية لديك إذا كنت تعاني 
من مشكالت يف النوم، أو إذا كانت لديك استفسارات 

تتعلق بالوجبات والنشاط البدني.

يف  الكبري  لدورها  وذلك  خاصة  رعاية  إىل  الفتاة  حتتاج 
البناء األسري وهي عماد اجملتمع لذا  املستقبل، فهي أساس 
جند كثريا من الروايات جعلت تربية الفتاة حجابا من النار، 
الذكور  بني  الرتبية  التفريق يف  األخطاء اخلطرية عدم  ومن 
واإلناث، فرتبية اإلناث ختتلف عن تربية الذكور وذلك بسبب 
تفكري  طريقة  فمثال  والنفسية،  الفيزيولوجية  االختالفات 
اإلناث وإحساسهن ختتلف عن الذكور كثريا، ولعل اخلطأ 
بطبيعة  وادراكهما  معرفتهما  عدم  االبوان  فيه  يقع  الذي 
تكوين الفتاة وبالتالي ال يتمكنون من اختيار الطرق الرتبوية 
الصحيحة لرتبيتها، فمثال يسمح األهل للفتاة اليت قاربت على 
الرجال  الضيوف  مع  اجللوس  أو  الذكور  مع  باللعب  البلوغ 
احلجاب  ارتداء  تعليمها  هو  األصح  بينما  الصيب  حال  حاهلا 
واحلشمة وتبقى مصاحبة إلمها أو قريناتها من الفتيات، فيجب 
أن يفرق األب وكذلك األم يف الرتبية بني بناتهم واوالدهم ومن 
الضروري العمل على البناء الروحي كون هذا اجلانب من أهم 
اجلوانب اليت جيب أن تراعى يف الرتبية، فوقت الصالة مثال: 
جتلب األم لباس صالة خاص لفتاتها وتدعوها لتصلي معها.. 
وهكذا إذا توجهت لدعاء جتعل صغريتها جبانبها هذه األمور 
تؤثر على الروح كثريا فعقد صلة أطفالنا بالل بوقت مبكر له 
آثار كبرية عليهم مستقبال وعلى بنائهم الفكري والعقائدي 
وجيب أن ال نتهاون بهذا اجلانب املهم، وحث الفتاة وتعليمها 
على ارتداء احلجاب مع بناء القناعات جتعلها مستقبال تتمسك 
حبجابها وتعرف ما الغاية منه ولكن جيب أن يراعى التدرج 
يف ارتداء احلجاب، ومن األمور املهمة يف اجلانب الرتبوي هي 
البناء االجتماعي فهو يهدف إىل حتقيق التوازن بني القيم اليت 
إجياد  وإىل  االجتماعي،  الضغط  وأسالب  الفتاة،  عليها  تنشأ 
وإىل  اجملتمع،  ومطالب  الفتاة،  حاجات  بني  التوافق  من  نوع 
إجياد سلوكيات حتقق رغبات الفرد، ويرضى عنها اآلخرون.
وبالتالي من املهام لدى األهل: أن تلقن الطفلة قواعد السلوك 
االجتماعي، ليتوافق مع معايري اجملتمع، وتأديب الطفلة عملية 
أساسية  حتى يبقى استمرار البناء االجتماعي، وذلك اعتمادا 
أن  جيب  اليت  األمور  ومن  اإلسالمية  الشريعة  ركائز  على 
احلميدة  الصفات  فغرس  اخلالقي  البناء  الرتبية  يف  تراعى 
منذ الصغر هلا تأثري كبري على أخالق ابناءنا، فتعليم الفتاة 
اتباعها  على  اإلسالمي  ديننا  حثنا  اليت  األخالقية  املنظومة 

جيعل منها فتاة سوية متزنة مثالية. 

التفريق بني الذكور واالناث 
يف الرتبية
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آخر  إىل  اليت ختتلف من شخص  الطباع  باعتبار  وشخصياتهم 
األبوين، فإن األطفال يف األعمار  املوروثًة من  حبسب اجلينات 
املبكرة ختتلف تصرفاتهم عن الذين هم يف عمر املراهقة فالبد 

من مراعاة هذه االختالفات عند التأمل معهم.
إن مجيع ماتقدم من العوامل املسببة للتصرفات العدوانية وغريها 
اليت تكون يف األغلب مندرجة يف ضمنها ميكن أن يتالفاها 
كل من األبوين وذلك من خالل مالحظة النقاط السلبية املسببة 
لرد الفعل السليب املولد هلذه التصرفات والسعي للتخلص منها 
وذلك بالبحث عن سلوك معني يتفق عليه كل من األب واألم 
الثقة  لتعزيز  وذلك  تفريق،  دون  من  أوالدهم  مع  تعاملهم  عند 
بالنفس لدى األطفال وإشباعهم من غري تفريط باحلب واحلنان 
الكايف لتكون هناك ثقة متبادلة اليت بوجودها توجد الطاعة. 
أن  السعي  حملاولة  تقدم  ما  األب  أيها  ولك  األم  عزيزتي  فلك 

يكون األوالد مثااًل خلري أمٍة أخرجت للناس.

تنشأ عند األطفال يف كثري من األحيان ردود فعل عدوانية قد 
يستغرب حتى الوالدان من صدورها عنهم، وإن لنشوء مثل هذه 
التصرفات عوامل عدة ويف أغلب األحيان تكون غاية الطفل 
منها هو لفت انتباه أبويه إليه، وإن أكثر العوامل املسببة هلذِه 
من  ذلك  ويأتي  معه،  الوالدين  تعامل  طريقة  هي  التصرفات 
بني  احملبة  يف  والتمييز  واحلرمان  القسوة  منها  عدة،  جهات 
األبناء، هناك العديد من اآلباء ميارسون األفعال العدوانية مع 
أبنائهم ظنا منهم أنها الوسيلة األفضل لرتبية األطفال كالضرب 
واحلبس، ومثل هذِه التصرفات وما يشابهها ترتك عند األطفال 
منهم  أو مع األكرب  أمثاهلم  مع  طابعا عدوانيا عند تصرفهم 
عندهم  يولد  األطفال مما  على  النفسية  التأثريات  فضاًل عن 
األمور  بعض  أن هناك  اآلباء  بعض  يعتقد  تصرفات عدوانية، 
من  منها، كالتقليل  إبناءهم  فيحرمون  للطفل،  غري ضرورية 
بعدم شراء األلعاب هلم أو عدم اللعب معهم يف الدار أو خارجه 
أو حملاولة  املختلفة  أفكارهم  ملعرفة  معهم  احلديث  حتى  أو 
تنمية أفكارهم، فإن مثل هذه التصرفات تولد لدى األطفال 
رغبة بتملك الكثري من األشياء وشعورهم بالنقص واحلرمان 
بشكل دائم قد يستمر معهم حتى الكرب، وقد تنتج عندهم 
ردود فعل عدوانية بسبب إحساسهم باحلاجة وكذلك التمييز 
اىل  يؤدي  أبويهم  من  األطفال  معاملة  يف  التمييز  إن  باحملبة: 
على طرف  واحلنان  احلب  فإن صّب  متصورة  فعل غري  ردود 
واحد دون األطراف األخرى يولد شعورًا بالتحيز وُيشعر الطرف 
احملروم باإلهمال وعدم االهتمام مما يولد لديه أفعااًل عدوانية 

كردة فعل إلحساسه باحلاجة للحب واحلنان.
أو  متوفرًا  وإن كان  شيئًا  يريد  عندما  بالبكاء  مثاًل  فيبدأ 

يتمارض ليحصل على مقدار من االهتمام والرعاية.
أجرًا  هناك  بأن  روايات كثرية  الشريعة يف  يف حني أكدت 
النيب  عن  ورد  ما  منها  لألطفال،  الُقبلة  على  حتى  عظيمًا 
فإن  أوالدكم  قبلوا  قال:  إذ  وآله(  عليه  الل  )صلى  األكرم 

درجتني  كل  بني  ما  اجلّنة  يف  درجة  قبلة  بكل  لكم 
�سمائة عام.)جامع أحاديث الشيعة: ج 21 - 415(
وكذلك ما ورد عن اإلمام الصادق )عليه السالم( 

اذ قال: قال رسول الل )صلى الل عليه وآله(: 
من قّبل ولدُه كتب الل عز وجل لُه 

حسنة ومن فّرحه فّرحُه الل يوم 
القيامة.)الكايف : ج 6 - 49(

وأما كيفية املعاملة معهم فالبد 
األبناء  أعمار  أن ختتلف حبسب 

ندى عبد الحسن

طفلي و تصرفاته العدوانية
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االقرتاحات البسيطة والعملية.
1- هو أن مُيضي الوالدان 15-20 دقيقة 

يومًيا من النشاطات احملببة مع الطفل، أو أن 
يقوما بالثناء على السلوكيات اجليدة للطفل.

والسلوكيات  احملببة  السلوكيات  حتديد   -2
املرفوضة بشكل واضح للطفل.

3- وضع قواعد ورسم حدود منسجمة، 
4-مراقبة مدى التزام الطفل بتلك القواعد واحلدود، 

يف  الطفل  جناح  عند  املناسبة  املكافآت  5-تقديم 
االلتزام بالقواعد واحلدود.

ُلوكيات غري الالئقة. 6-فرض عقوبات على السُّ
7- احلّد من إظهار الغضب عند تطبيق القواعد، وزيادة 

التفاعل اإلجيابي مع الطفل.
ُلوكية خالل 3-4 أشهر، فقد  إذا مل تتعدل املشكلة السُّ

يوصي الطبيب بتقييم الصحة النفسية للطفل

يكتسب األطفال العديد من املهارات يف أثناء منوهم وتعتمد 
بشكل  والرباز،  التبول  على  السيطرة  مثل  املهارات،  بعض 
أما  ودماغه  الطفل  أعصاب  نضج  مستوى  على  أساسي 
أو  البيت  يف  املناسب  الطفل  سلوك  مثل  األخرى،  املهارات 
اجلسدي  النمو  بني  معقد  تفاعل  نتيجة  فيكون  املدرسة، 
واملزاج،  والصحة،  املعريف(،  )التطور  للطفل  والفكري 
واملشاكل  واحمليط،  واألساتذة،  األبوين،  مع  والعالقة 
ا، ألنها تهدد العالقات  ُلوكية والتطورية تصبح ُمقلقة جدًّ السُّ
الطبيعية بني الطفل واآلخرين، أو تتداخل مع منوه العاطفي 
مثل  ُلوكية   السُّ املشاكل  بعض   ، والفكري  واالجتماعي 
تبليل الفراش تكون بسيطة وتنحل بسرعة وبشكل عفوي 
ُلوكية  السُّ املشاكل  أما  الطبيعي  الطفل  منو  من  كجزء 
األخرى، مثل تلك الناجتة عن اضطرابات او نقص انتباه او 
اليت  الطبيعية  العادات  تطور  سياق  يف  حتدث  نشاط  فرط 
املرغوب  العادات غري  تغيري  يكتسبها األطفال وحتتاج  إىل 
فيها من خالل دفع الطفل إىل رفض السلوك السليب والعمل 
على تغيريه بنفسه، غالًبا ما يتطلب الوصول إىل هذا اهلدف 
ا  ممَّ الوالدان،  يتخذها  اليت  اإلجراءات  يف  مستمًرا  تعدياًل 

ُلوكيات الطفل،  يؤدِّي يف النهاية إىل حتسن سُّ
ُلوكية إىل معاجلة يف وقت  حتتاج املشاكل السُّ

أطول  لفرتة  استمرارها  ألن  وذلك  مبكر، 
يزيد من صعوبة التعامل معها. قد ال حيتاج 

تداخل  أي  األحيان  بعض  يف  األمر 
مكثف، ويكفي طمأنة األهل بأن 

سلوك الطفل طبيعي، مع تزويدهم 
ببعض االقرتاحات والنصائح. من 

الرتبوية / غفران الدباغ

عالج سلوكيات األطفال الخاطئة



تحقيق : رملة الخزاعي

أثــــــــــــر 
الفاشينيستا 
على أفكـار 

الفتيـــــات

Ωواهر  برزت  جملتمعنا  ميديا  لسوشيال  الكبري  الجتياح  مع 
جديدة كـ)الفاشينيستا و bloggers( وهي شخصيات اشتهرت 
على مواقع التواصل تروج لمور معينة üت عناوين ¶تلفة، مثال : 
شخصية تشتهر بعرض تصاميم خاصة بها ¶الفة للموضة هلا متابعون من 
µيع أ®اء العا% ثم تتدرج مع املتابعني لعرض حياتها اخلاصة كـ)التعريف 
الطعام أو  أو تنشر مقاطع فديوية عن وجبات  بأصدقائها وعالقاتها اإلجتماعية 
التسوق أو حفلة خطوبة ... وعشرات المور( ومن يتابع هؤلء يالحø أمرا مهما أن ل 
مهام لديهم يف احلياة غري النشر وµع املعجبني ونرى مئات الشباب والشابات يتابعون هذه 
الشخصيات بشغف وبعضهم أدمن على متابعتهم وحني ندرã هذا المر نـجد فيه جوانب 
 .. ذلك  من  غفلة  يف  و®ن  أبناءنا  برتبية  هؤلء)الفاشينيستا(  يساهم  إذ  وخطرية  عديدة 
وكذلك  والتصرف  امللبس  يف  الشخصيات  هذه  يقلدن  صرن  فتياتنا  من  الكثري  والدليل 
يطبقن الكثري من السلوكيات املعروضة يف صفحات هذه الشخصيات، أجرينا استطالعا 
املولعة بهذه الشخصيات لنقف على آثار هذه الشخصيات  الفتيات  للراي وأخذنا عينة من 

على سلوك وأخالق فتاياتنا 
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جتارب واقعية:
بشغف  الشخصيات  إحدى  تتابع  عباس  سحر 
حتى صارت تقلدها يف كثري من السلوكيات 
تقول  احلل  ما  تدري  وال  منها  تشكو  أمها 
يزعجين  ألمهاتنا  والتقليد  الروتني  سحر: 
وهذه  واملتطور  اجلديد  عن  أحبث  أنا  كثريا 
أن  متاما  مقتنعة  فهي  تطورني...  الشخصيات 
هذه الشخصيات متطورة واحملتوى الذي تعرضه 
يهدف اىل التطور، يف حني أن أم سحر تبكي 
حبرقة وتقول ال أستطيع منعها وأنا أراها تتيه 
ابنيت كثريا..  غريت  اليت  الصفحات  هذه  مع 
ورأينا أن  تتابع إحدى الشخصيات  ضي حسن 
حسابها مفتوحا ليال ونهارا وتعليقاتها مستمرة 
ومتفاعلة جدا وعندما وجهنا هلا السؤال التالي: 
ملاذا هذا الشغف بهذه الشخصية: قالت: زواجي 
قريب وهذه الشخصية تعرض خطوبتها وكيف 
تتعامل مع  خطيبها وكيف تتهيأ حلفل الزواج 
وكيف ختتار املالبس وعشرات األمور األخرى 

اليت احتاجها يف زواجي.
بأسم  الشخصيات  إحد  تتابع  اليت  زهراء شرب 
مستعار تقول: أتابع للرتفيه فقط وألرى املوضة 
بشيء  يتحدثن  زميالتي  أريد  ال  ألني  اجلديدة 

ال أعرفه.
 

معاناة المهات
ن.م أم لفتاتني ادمنتا متابعة شخصية ما على 
كانتا  متابعتهما  قبل  تقول  اإلنستكرام، 
لصالتهما  إضافة  واألدعية  القرآن  يقرأن 
الواجبة وتقومان بأعمال املنزل وتذهنب خلدمة 
هذه  متابعة  بعد  لكن  الكبرية  جدتهنما 
الشخصية صارتا تؤديان الصالة الواجبة فقط 
على  وعالنة  متابعة فالنة  وال عمل هلما سوى 
 : تقول   : جاسم  حممد  أم  أما  اإلنستكرام، 
وتستهزىء  على مالبسها  تعرتض  ابنيت صارت 
مبالبسنا التقليدية وتطالنيب بالسماح هلا باقناء 
مالبس تشبه املالبس اليت تعرضها شخصيات 

على مواقع التواصل.
احلاجة م،ح تقول: مالبس حفيداتي مل تعجبين 
وأصبحن يستهزئن بي  وبأمهن أحيانا أراقبهن 
وعالنة  فالنة  مالبس  عن  يتحدثن  وامسعهن 
اسأهلن من هذه  فيضحكن ويذكرن امسها 
اليت  الشخصيات  إحدى  وهي  قدوة  أنها  على 

تطرح مسومها يف مواقع التواصل.
 

تناقض وأزمة
الالتي  بناتهن  من  وتبكي  أمهات تشكو  بني 

على  الفاشينيستا  تعرضه  مبا  شغوفات  صرن 
بهذه  مقتنعات  فتيات  وبني  التواصل  مواقع 
اليت  األفكار  عشرات  لنا  تسوق  الشخصيات 

حنن يف غفلة منها.. 
الرتبوية فوزية بقر الشام تقول: هل ننتظر النار 
شرارة؟  أول  مع  خنمدها  أم  بيوتنا  يف  تلتهب 
فكل أم مسؤولة امام الل عن ابنتها ومايعرض 
على مواقع التواصل أدخل سلوكيات وأخالق 
جديدة مل تكن معروفة يف جمتماعاتنا.. منشي 
يف السوق فنرى األم حمتشمة ومعها ابنتها غري 
التناقض؟  هذا  ما  زينتها  وبكامل  حمتشمة 
ملاذا حافظيت على حجابك ومل حتافظي على 
حجاب ابنتك؟ ملاذا تركتيها تلعب بها األهواء 
وتسحرها الشخصيات اخليالية وتلقفها من بني 
يديك دون أن حتركي ساكنا، كيف مسحت 
هلا باخلروج متزينة؟ األم الواعية تكون درعا 
لبناتها، املرشدة الرتبوية مها الصائغ: تتفق معها 
األم  غري  أحد  وال  األم  على  املسؤولية  قائلة: 
يتحمل املسؤولية فالرتبية الصحيحة املبنية على 

أسس صحيحة.
وحفظ  صيانة  واملتابعة  لألبناء  حصنا  تعترب 
جلهودك الرتبوية فعلى كل أم أن تكون واعية 
لتحمي أسرتها من السموم اليت حتيط بنا من 

كل جانب.
 

مسؤولية من؟
كثري من الشخصيات اليت تسمى )فاشينيستا( 
حمركها األساس الكسب املادي، مل تراعي 
ما تعرض، ومنها من هلا غايات اليصال أفكار 
وعدم  كاالبتذال  جملتماعاتنا  وسلوكيات 
سلوكيات  نشر  أو  املوضة،  حبجة  احلشمة 
زواج  حفل  تفاصيل  تنشر  أنها  بدعوى  معينة 
غري  الفتيات  من  الكثري  ونرى  خطوبة،  او 
وتقليد  الصفحات  هذه  وراء  يلهثن  الواعيات 
تأثرها  وصل  من  وهناك  فيها،  مايعرض  كل 
واالعرتاض  حياتها  منط  تغيري  يف  السعي  اىل 
متمرد..  جيال  خيلق  وذلك  معيشتها  على 
املسؤولية ليست فقط على األم بل على وسائل 
اإلعالم اليت لديها رسالة حقيقية لصنع حمتوى 
يهد  ما  كل  وينشر  اجملتمع  قيم  يعزز  هادف 
األفكار املغرضة اليت غررت بفتياتنا ونسائنا.. 
والشباب الواعي من كال اجلنسني دور كبري 
يف صنع حمتوى هادف حيث جيلهم على عدم 
ترك العادات والتقاليد األصيلة اليت تتوافق مع 
على  مايعرض  زيف  وكشف  الغراء  شريعتنا 
اليت  الشريعة  تعاليم  ومتجيد  التواصل  مواقع 

هي جناة من كل شر .

وهــذه  قريــب  زواجــي 
الشــخصية تعرض خطوبتها 
وكيف تتعامل مع  خطيبها 
ــأ حلفل الزواج  وكيف تتهي
املالبــس  ختتــار  وكيــف 
وعشــرات المور الخرى اليت 

ــي ــا يف زواج احتاجه

املســؤولية علــى الم ول أحد 
غــري الم يتحمــل املســؤولية 
فالرتبيــة الصحيحــة املبنيــة 
علــى أســس صحيحــة تعتــرب 

حصنــا لألبناء

تعــرتض  صــارت  ابنــيت 
ــى مالبســها وتســتهزىء  عل
التقليديــة  مبالبســنا 
هلــا  بالســماح  وتطالبــي 
باقناء مالبس تشبه املالبس 
اليت تعرضها شخصيات على 

ــل ــع التواص مواق

alwelayh.com
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بنيامني فرانكلني
)1٧٠6-1٧9٠م(

مرجعية اإلعالم املتخصص يف تعامله 
مع الحدث:

عالج جفاف الجلد 
ملرضى السكر

هبوط اإلنسان على سطح القمر)1969م( 



من  العكس  وعلى  فذة،  عبقرية  ذا  فرانكلني  بنيامني  كان 
مجيع الرواد والعظام من العلماء املذكورين يف هذا الكتاب، 
العلمي  فإن األمريكي فرانكلني مل يكن متميزًا يف اجملال 

فقط، لكنه كان ال معًا يف عدد كبري من اجملاالت.
ما  )1747-1752م(  للعلم خالل �س سنوات فقط  قدم  فقد 
اجلاد،  بالعمل  املليئة  حياتهم  طوال  آخرون  علماء  يقدمه  مل 
أخرى  جماالت  يف  حياته  من  أخرى  فرتات  خالل  عمل  بينما 
خمتلفة متامًا، فقد كان ناشرًا مرموقًا وصحفيًا ناجحًا وناقدا 
وخمرتعًا وسفريا مشهورًا، كما عمل بالسياسة يف وقت حرج 
من التاريخ األمريكي، وكان واحدا من اخلمسة املوقعني على 
إعالن استقالل أمريكا عن بريطانيا يف عام )1776م( وكان 

من املشاركني بفاعلية يف إعداد الدستور األمريكي. 
دراسة الكهرباء: 

إن ما جعلين أذكر فرانكلني يف هذا الكتاب هو ما حققه يف 
الفيزياء فقط، كان رائدا يف فهم مميزات وصفات الكهرباء، 
وعلى الرغم من أن سابقيه قد عرفوا الكهرباء لكنهم كانوا 
يعرفون عنها القليل من الناحية العملية، وقد كان السائد عنها 
هو فائدتها يف األلعاب السحرية، وقد أصبح فرانكلني شغوفا 
عليها،  جتاربه  وبدأ  عمره،  من  األربعني  يف  وهو  بالكهرباء 
وسرعان ما أدرك أنها موضوع جدير بالدراسة العلمية والبحث، 
الطباعة وخصص �س سنوات من  اهتماماته يف  فتنازل عن 

عمره لدراسة الكهرباء.
طائرة ورقية: 

اعتقد فرانكلني اعتقادا خاطئًا بأن الكهرباء ذات قطب واحد، 
)وهي  صغرية  جزئيات  من  يتكون  الكهرباء  تيار  إن  وقال: 
املعروفة اآلن باسم اإللكرتونات(، كما أنه أجرى أحباثًا حول 

الشحن بالكهرباء، لكنه استخدم بعد ذلك مصطلحي موجب 
بها األشياء  تنجذب  اليت  الطريقة  وسالب وذلك عندما وصف 
إىل بعضها أو تتنافر. وألن فرانكلني كان يعتقد أن الربق به 
نوع من الكهرباء فقد أطلق طائرة ورقية أثناء العاصفة، وكان 
يربطها خبيط طويل، وربط نهاية اخليط مبكثف وقد شحنت 
وجود  أهمية  أدرك  ذلك  ومن  فعاًل،  املكثف  هذا  الكهرباء 
املباني،  فوق  الصواعق  عن  النامجة  الضارة  اآلثار  مينع  جهاز 
لذلك فقد صمم مانع الصواعق الذي يوضع فوق املباني العالية.

خمرتع: 
العلمية  الهتماماته  فرانكلني  خصصه  الذي  الوقت  لكن 
تناقض بصورة درامية منذ عام 1753م، وذلك عندما بدأ العمل 
بالسياسة والتدرج يف املناصب، لكنه على أي حال ترك عدة 
طوال  أجراها  اليت  التجارب  من  العديد  عن  نتجت  خمرتعات 
حياته فقد اخرتع: فرنا حديديا يعرف باسم موقد فرانكلني 
العدسة  مزدوجة  والنظارة  اليوم  حتى  يستخدم  يزال  ال  وهو 
اهلارمونيكا  وآلة  اهلزاز،  والكرسي  الشوارع،  ومصابيح 
يف  يستخدم  املاء  لتسرب  ومانعا  املسافات،  وعداد  املوسيقية، 

السفن.
حقا، لقد كان فرانكلني رجال متعدد املواهب، فهو خمرتع 
ناجح وسياسي وطابع وسفري وصحفي وناقد ورسام للمحيطات 

وبالطبع عامل.
اخرتاعاته،  من  أي  تسجيل  براءة  على  فرانكلني  حيصل  مل 
وقد  واملعلومات،  لألفكار  احلر  التبادل  يف  يعتقد  كان  بل 
كتب عن ذلك يقول: )كما نتمتع حنن باملميزات من اخرتاعات 
اآلخرين، فإنه جيب علينا أن نكون سعداء بإتاحة الفرصة لنا 

خلدمة اآلخرين باخرتاعاتنا(.

)1٧٠6-1٧9٠م(
بنيامني فرانكلني
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وكان  للبشر  إهلام  مصدر  الزمن  من  طويلة  فرتة  القمر  ظل 
الوصول إليه أبعد من جمرد حلم.. فما هو القمر؟

أكثر  وهو  الفضاء..  يف  إليها  األرض  جريان  أقرب  هو  القمر: 
األجرام السماوية سطوعًا يف السماء لياًل. إال أنه ال يشع الضوء 

من تلقاء نفسه، بل يعكس ضوء الشمس. 
وليدا  هالله  ليلة  يف  يبدو  فقد  األطوار  من  بالعديد  القمر  مير 
حنيال بينما يبدو يف ليلة أخرى بدرًا تام االستدارة، وبينما ال يغري 
القمر شكله أو حجمه، إال أن هيئته تتغري مبقدار إضاءة الشمس 

ألجرائه املختلفة.
ويدور  يوم  ونصف  يومًا   )27( مرة كل  األرض  القمر حول  يدور 
حول نفسه يف نفس املدة، ولذا، فإنه يواجه األرض جبانب واحد 
فقط  يبلغ قطر القمر حوالي )3476( كيلو مرتا، أي ما يعادل 
حنو ربع قطر األرض.. وال يوجد عليه أي نوع من أنواع احلياة، وال 
حييط به هواء أو رياح وعلى القمر تبدو السماء دائمًا سوداء حتى 

أثناء النهار وتظل النجوم بادية للعيان دائمًا.
أما يف الليل فإن سطح القمر الصخري الزاخر بفوهات الرباكني 

أعلى  النهار تصبح درجة حرارة الصخور  وأثناء  باردًا جدًا  يكون 
قلياًل من درجة غليان املاء.

كان هناك حماوالت عديدة للوصول إىل القمر، من أبرزها رحلة 
السفينة السوفيتية )فوستوك 1( واليت انطلقت يف الثاني عشر 
من إبريل عام )1961(  وعلى متنها رجل الفضاء الروسي يوري 
جاجارين، وهو أول رائد فضاء يسبح يف الفضاء اخلارجي.. دارت 
 )108( يف  الرحلة  وقطعت  كاملة  دورة  األرض  حول  السفينة 
الكواكب  إىل  الطريق  أن  ليعلن  جاجارين  عاد  بعدها  دقيقة 
رحالت  الناجحة  الرحلة  هذه  تبع  وقد  ممهدًا  أصبح  األخرى 

عديدة ملركبات فضاء سوفيتية وأمريكية.
ويف عام 1969 كان القمر أول جرم مساوي يصله اإلنسان وذلك 
للو  )أبو  األمريكية  الفضاء  عندما هبطت على سطحه مركبة 
من  خيلو  القمر  سطح  بأن  اعتقاد  ساد  الوقت  ذلك  ومنذ   )11
املياه إال أن وكالة أحباث الفضاء األمريكية )ناسا( أعلنت عان 

)1977( عن اكتشاف املاء على قطيب القمر.
املصدر / كتاب احداث تارخيية :195
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مصطلحات عامة

للمكتبات  الداخلي  التنظيم  يدرس  الذي  العلم  املكتبات:  علم 
الكتب  جمموعات  وتنظيم  الختيار  الالزمة  الفنية  واألساليب 
كشكل  املكتبية  العملية  ودراسة  املكتبة  فهارس  وإعداد 
وقوانينها  طبيعتها  حيث  من  اجلماهريي  االتصال  أشكال  من 
وخواصها وتركيبها، كما تتضمن الدراسة أيضا دور املكتبة 

يف التوعية االجتماعية.

إيضاحه  املعلن  يقرر  ما  هي  اإلعالمية:  الرسالة  مضمون 
اليت جيب  األفكار  أهم  اختيار  طريق  عن  ذلك  ويتم  وشرحه، 

الرتكيز عليها وإبرازها يف احلملة اإلعالنية.

رؤيا  يقدم  الذي  لألدب  مسة مميزة  رؤيوي (متعلق بالرؤيا): 
أو نبوءة ملهمة، واملصطلح يرجع إىل سفر الرؤيا للقديس يوحنا 
ولكنه يطلق اآلن على أي قول أدبي يكشف عن املستقبل ويتنبأ 

به.

اضطهاد: هو سلوك عام أو خاص جتاه األقليات أو طبقات أو 
فئات يف اجملتمع وهذا السلوك ناتج عن التمييز واحملاباة .

االتصال على  تتحدد وظائف  وظائف االتصال اجلماهريي: 
القائم  الفرد  جهة  فمن  اجملتمع،  أساس  على  أو  الفرد  أساس 
باالتصال ينحصر هدفه يف اإلعالم أو التعليم أو الرتقية أو االقناع، 
أما املتلقي أي الطرف اآلخر يف عملية االتصال فأهدافه هي فهم 
ما حييط به من ظواهر وأحداث وتعلم مهارات جديدة واالستمتاع 
على  احلصول  وأخريًا  احلياة  مشاكل  من  واهلرب  واالسرتخاء 
معلومات جديدة تساعد على اختاذ القرارات والتصرف بشكل 

مقبول اجتماعيًا.
أما املهام اليت يؤديها االتصال للمجتمع فهي توفري معلومات عن 
آخر،  إىل  جيل  من  الثقايف  الرتاث  ونقل  بنا،  احمليطة  الظروف 
اجلماهري،  عن  والرتقية  اجلديد،  اجليل  تنشئة  على  واملساعدة 
العنف  وليس  االقناع  طريق  عن  االجتماعي  النظام  ومساعدة 

لضمان قيام اجلماهري بتحقيق األهداف املطلوبة.

أو  للفكر  العام  االجتاه  إىل  تشري  املانية  عبارة  العصر:  روح 
الشعور املميزين لفرتة معينة من الزمان، وعلى سبيل املثال فقد 
اعترب الكثري من الكتاب، أثناء الفرتة اليت أعقبت احلرب العاملية 
االوىل، أن روح العصر نتيجة للتحوالت االجتماعية أصبحت تتمثل 

يف عدم االستقرار احلضاري والسياسي واالنفعالي.

االصالح السياسي: االصالح السياسي ما هو إال مفهوم يعين 
خلق األداة الفعالة للقيام باصالح، أي األداة احلاكمة اليت تعرف 

كيف تقود ومتى وكيف تفرض االحرتام وحدود هذا االحرتام

مرجعية اإلعالم املتخصص يف 
تعامله مع الحدث:

التفاعلي واإلبداعي احلدث ويتعامل  يقارب اإلعالم املتخصص 
معه وفق مرجعية حمدده تبعده عن اي مزاجية أو عفوية أو ذاتية 

وميكن حتدد عناصر هذه املرجعية على النحو التالي:
1-القوة الذاتية للحدث نفسه: إعالميا ليس كل حدث خربا ، 
اخلرب هو احلدث الذي ميتلك مقومات ومعطيات معينة ترفعه 
اخلرب  وهي  خمتلفة  نوعية  من  مرتبة  اىل  احلدث  مرتبة  من 

الصاحل للنشر.
القوة  تقييم احلدث واحلكم عليه على عناصر  تتوقف عملية 
احلدث  ضخامة  وأبرزها  احلدث  هذا  ميتلكها  اليت  الذاتية 
والشرائح  فيــــــــــــه  الفاعلة  والشخصيات  عليه  املرتبة  واآلثار 
على  ا�...  ومستواها  مصادره  ونوعية  به  املهتمة  االجتماعية 
املؤكد وجود اهمية ذاتية موضوعية لكل حدث بغض النظر 
وتقييمه  النظرة اىل احلدث  تؤثر يف  أية عوامل أخرى قد  عن 
القوة  هذه  احرتام  على  املتخصص  اإلعالم  حيرص  أن  وجيب 
الذاتية للحدث وأن يأخذها بعني االعتبار يف عملية تقييم احلدث 

وان ال يتجاهلها متاما ألي سبب من األسباب.
2-موقف الناشر وبالتالي موقف الوسيلة اإلعالمية من احلدث: 
عن  عبارة  اجلماهريية  اإلعالمية  املؤسسات  أن  املؤكد  من 
مؤسسات فكرية و اقتصادية معينة أساسا يف خدمة مشاريع 
وخدمة مصاحل القوى االجتماعية والسياسية واالقتصادية اليت 
وتنظر  احلدث  ترى  املؤسسات  فإن  وبالتالي  وتوجهها  متلكها 
وإمنا  أو موضوعي  أو حمايد  ليس بشكل جمرد  وتقيمه  اليه 
للواقع وفهمها له  من وجهة نظرها ومبا ال يتعارض مع رؤيتها 

إن مجيع البشر يتخذون قرارات طوال اليوم، حتى أولئك الذين 
قرروا أال يتخذوا قرارًا هم يف حقيقة األمر قد اختذوا قرار بأال 
يتناول  بأن  قرارًا  يتخذ  بني من  ما  قرار، لكن سيان  يتخذوا 
بقراره  فتتغري  قرارًا  يتخذ  من  وبني  جريدة،  يشرتي  أو  الطعام 

قطعة من األرض. 
لذلك أقدم للقارئ هذه املفاتيح التسعة اليت تستطيع أن تتخذ 

من خالهلما قرارًا قويًا فعااًل.
1- اجعل اختاذ القرار أسلوب حياة: إن اختاذ القرار حيتاج إىل 
تدريب وممارسة، والشخص الذي تعود على اختاذ قرارات حتى 
وكبرية  قوية  قرارات  سبيله الختاذ  فإن  بسيطة،  وإن كانت 

يكون أيسر مؤنة من الشخص الذي مل يتعود على ذلك 
2- لتكن لك عني على ذاتك: لرتى القرارات اجليدة اليت فعلتها 
وحتلل  مستقباًل،  منها  االستفادة  ميكنك  اليت  الفوائد  وتربز 

القرارات اخلاطئة كي ال تقع فيها مرة أخرى.
نستشري  أن  وآله(  عليه  الل  )صلى  الرسول  علمنا  استشر:   -3
النبوي  التوجيه  اآلخرين قبل أن نقدم على عمل كبري، وهذا 
تستشري  أن  وانتبه  بها،  األخذ  جيب  ناجحة  إدارية  قاعدة 

األشخاص الذين سيفيدونك خلربتهم ورجاحة عقلهم.

طريقك إُّـ القرار الفعال:
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ميثل موقف الوسيلة من احلدث احدى هذه احلقائق اهلامة اليت 
جيب اخذها بعني االعتبار ألنها تشكل عنصرا هاما يف مرجعية 

التغطية االخبارية.
3-السياق العام الذي جرى فيه احلدث: ميثل كل حدث كائنا 
احلدث  فهم  عملية  وتتعذر  ومستقبله  وحاضره  ماضيه  له  حيا 
وبالتالي تقييمه ومعاجلته إعالميا بعزلة عن سياقه وحصره يف 
حلظته الراهنة وان شان هذا يفقر احلدث و حيرمه من مصادر 
خصبه وغناه وقوته االعالم املتخصص التفاعلي واالبداعي هو 
االعالم الذي يرى احلدث ويفهمه ويعاجله وفق سياقه اخلاص 

و املتميز
4-اجلمهور املعين باحلدث: ال تكتمل املادة االعالمية اال بتلقيها 
وبالتالي فإن املتلقي يشكل ركنا اساسيا من اركان الرسالة 
والتفاعلي  االبداعي  املتخصص  اإلعالم  حيرص  اإلعالمية، 
وتقيمها  األحداث  لفهم  مرجعيته  عناصر  ضمن  يضع  أن  على 

4- البس حذاًء آخر: تقول احلكمة: )حتتاج أن متشي حبذائي 
تنظر  أن  أنصحك  فأنا  لذا  تعرف حقيقة وجهة نظري(،  كي 
للمشكلة من وجهة نظر أخرى، وأن ترتدي حذاًء آخر، فرمبا 
كان احلل يف االجتاه اآلخر، وتأكد من أن للمشكلة - أي 

ومعاجلتها نوعية وطبيعة اهتمام ومواقف واجتاهات 
اجلمهور كما حيرص على أن تكون التغطية وفق 
جمرى تفاعلي يصب يف انشغاالت اجلمهور وإشباع 

حاجاته اإلعالمية 
واملدرسة  اإلعالمية  الوسيلة  ونوعية  شخصية   -5
الصحفية اليت تنتمي إليها: تتعدد الوسائل وتتنوع 
من حيث املدرسة والنوع والشخصية و بالتالي من 
الثقايف  أو  االقتصادي  أو  االجتماعي  اجملال  حيث 
تستهدفه  الذي  اجلمهور  حيث  ومن  تغطيه  الذي 
وترتك شخصية ونوعية الوسيلة آثارها اهلامة على 
جممل النشاط اإلعالمي وخاصة ما يتعلق بنوعية 
هذه  وبكيفية  وتغطيها  بها  تهتم  اليت  األحداث 

التغطية.
تعطي القراءة األولية هلذه العناصر انطباعا مفاده 
ان عناصر هذه املرجعية متناقضة اىل درجة يتعذر التوفيق فيما 
ولكن  املنطق  و  احلق  من  الكثري  االستنتاج  هذا  ويف  بينها، 
البحث عن  االعالمي يف هذا اجملال يكمن يف  اإلبداع  جهور 
والتغلب عليها ويف إجياد  التناقضات  آليات تضمن جتاوز هذه 

هذه اآلليات وتطبيقها بشكل خالق ومبدع على كل حدث.
ولذلك نرى ضرورة وأهمية أن ينجح اإلعالم املتخصص يف فهم 
ثم  ارتباطاتها ومن  وفهم  بعمق شديد  وادراكها  العناصر  هذه 
اجياد حل هلذه املعادلة املؤلفة من عدة جماهيل هذا احلل الذي 
العناصر وان يأخذ بعني  جيب أن حيرتم كل عنصر من هذه 
االعتبار وأن يعرف كيف يعاجل احلدث ويقدمه يف ضوء احلل 
او التوليفة اليت اوجدها حلقيقة واحدة وتناقض هذه العناصر 
وتنوعها وتكاملها يف أن ميثل موقف الوسيلة من احلدث إحدى 
تشكل  ألنها  االعتبار  بعني  اخذها  اليت جيب  اهلامة  احلقائق 

عنصرا هاما يف مرجعية التغطية اإلخبارية.

مشكلة - ثالث وجهات نظر، وجهة نظرك أنت، ووجهة نظر 
شخص آخر، ووجهة النظر السليمة.

5- جّرد احلق من املشاعر: عندما تتخذ قرارًا، حاول أن تتحرر 
من املشاعر املسبقة، فاحلب والبغض ليسا معايري صحيحة تتخذ 

على أساسهما قرار ما.
6- لست صواب على طول اخلط: رمبا سول لنا غرورنا أن احلق 
فنتمسك  ريادي،  أو  قيادي  موقع  يف  أصبحنا  أننا  معنا جملرد 
الدوام، وهذا ليس بديدن أصحاب  بقرارنا ووجهة نظرنا على 
واالعتداد  الغرور  من  نتحرر  أن  جيب  بل  الصائبة،  القرارات 

بالرأي كي نستطيع أن نضفي على قراراتنا الوجهة السليمة.
اليت حُتفظ  القرارات   : بإنفاذه  إال  القرار ال يكون قرارًا   -7
أو األدراج ليست ذات قيمة، ولكن إذا عزمت، وتأكد لك أن 

عزمك هذا صائب، فتوكل على الل.
8- تابع قرارك حتى النهاية: متابعة القرارات اليت متَّ إمضاؤها 
أمر بالغ األهمية واملتابعة يف قوة وأهمية القرار ذاته، فال جيب 

أن تستهني بها.
9- القرارات صنعت لتيسري العمل: لذلك جيب ان تكون مرن 
وان تراعي انت ذلك حينما تضعها، حبيث تستطيع ان تعدل فيها 

كي تواكب ما استجد من األحداث.

املصدر/ كيف تصبح قائدًا فعااًل:23
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لعل فشل البعض يف رجييم معني وجناح البعض اآلخر يف 
الرجييم نفسه يؤكد أن لكل جسم تركيبته اخلاصة 

واستجابته الفردية للغذاء.
وهذا ما أشدد عليه، وهناك بعض القواعد العامة املتعلقة 
اجلسمية  تركيبته  إنسان  لكل  الرجييم:  مبمارسة 
خاصة  فعل  ردة  جسم  لكل  فإن  لذلك  والفسيولوجية 
جتاه نظام الرجييم فاإلنسان طبيب نفسه والرجييم الذي 
يصلح إلنسان رمبا ال يكون صاحلًا آلخر فلكل إنسان 

عالقة خمتلفة مع الغذاء.
وهناك أفكار شائعة ومنتشرة يف العامل تنصح باالبتعاد 
متامًا عن تناول األرز والسكريات، أو االستغناء الكلي 
عن وجبة العشاء وهذا خطأ شائع إذ أن هذا النوع من 
فئة  إال على  احلمية ال ميكن تطبيقه بشكل صحي 

قليلة من الناس ممن تستجيب أجسامهم له.
كما أن حتديد عدد معني من السعرات احلرارية لكل 
إنسان خطأ آخر والصواب أن كل جسم يتطلب عند 

اتباع احلمية عددًا خاصًا به من السعرات احلرارية.
كما أن اجلانب النفسي مهم لدى املرأة املتبعة للحمية 
يؤثر ذلك يف  تتبع نظامًا غذائيًا صارمًا متواصاًل  فمن 
ُينصح  لذلك  وكئيبة  متوترة   وجيعلها  سلبًا  نفسيتها 
املرأة وذوقها عند حتديد محية هلا فال  مبراعاة شهية 
يوجد رجييم حمدد بل هناك قائمة من األغذية املتنوعة.

أكالت  فهي  التقليدية  أكالتنا  تناول  من  ضرر  وال 
عن  اإلقالع  بشرط  باخلضر  وغنية  ومتوازنة  متنوعة 
كميات الدهون والنشويات وعدم اإلفراط يف األكل . 
وُينصح  والرياضة  احلمية  بني  قوية  عالقة  وهناك 
نصف  عن  تقل  ال  ملدة  السريع  املشي  رياضة  مبمارسة 
ساعة يوميًا.. أما احلبوب املساعدة على ختفيض الوزن 
فال جدوى منها يف البلدان العربية ألنها موجهة لسكان 
الدول الغربية اليت يعتمد طعامها على نسب عالية من 

الدهون احليوانية واللحوم واألجبان..
أما األدوية اليت متنع الشهية فهي مضرة بالصحة وغري 
مفيدة وتعطي حلاالت خاصة وحتت إشراف طيب دقيق 
هذه هي القاعدة العامة للمحافظة على الرشاقة والوقاية 

من السمنة.
املصدر/ التخسيس والنصائح الغذائية: 96

عندما يتبول طفلك يف الفرا� أثناء النوم فاعلمي 
أنه مير بأزمة نفسية تشعره باإلحبا�، قد يكون سببها 
إحساسه بالغرية، وقلما يكون هناك سبب عضوي هلذه 

احلالة.

الوليد  جبسم  السري  احلبل  من  املتبقي  اجلزء  إن 
ومن  أسابيع  ثالثة  إىل  أسبوع  خالل  تلقائيا  يسقط 
باستخدام  متكررة  بصفة  اجلزء  هذا  تطهري  الواجب 
الكحول األبيض على قطعة قطن والحظي أن الكحول 
ال يزع� الطفل ألن هذا اجلزء ال حيتوي على نهايات 

عصبية. 

أهمها:  من  عديدة  حمتملة  أسباب  له  البول  حرقان 
الصديدي،  الكلى  التهاب  البولية،  املثانة  التهاب 
حصيات جمرى البول، التهاب الربوستاتا، أورام اجلهاز 
التناسلي الذكرى، وجود عدوى نتيجة اتصال جنسي 
االهتمام  من  بد  ال  احلرقان  هذا  سبب  كان  ومهما 

بتناول كميات وفرية من السوائل واملاء يوميًا.

بشرب  االهتمام  البولي  لسالمة جهازك  نصيحة  أهم 
اجلو  يف  وخاصة  يوميًا  وفرية  بكميات  والسوائل  املاء 
أية  ويقاوم حدوث  البول،  بغسل  يقوم  املاء  احلار، ألن 

رواسب قد تكون سببا يف تكوين احلصيات.

السعال،  لتخفيف  مفيد  مشروب عشيب  الزعرت  شاي 
وطرد البلغم مبا يف ذلك السعال الديكي الذي يصيب 

األطفال.

ضعف األظافر وسهولة انكسارها وتغري شكلها إحدى 
أنيميا  أو  الدم،  فقر  بسبب  العام،  الضعف  عالمات 

نق� احلديد.

يعرضها  األظافر  طالء  إلزالة  األسيتون  استعمال 
املشكلة ال تكثري من  للجفاف والتشقق.. وحال هلذه 
األسيتون  من  نوعا  استخدمي  أو  الطالء،  استخدام 

حيتوي على زيوت ملينة

قرحة اإلثين عشر ال تعا� فحسب بالدواء، وإ�ا ال 
بد من وجود الراحة الذهنية واجلسمية لنجاح العالج.

التبول 
الليلي: 

تطهري 
سرة 

الوليد: 

حرقان 
البول: 

أهم 
نصيحة 
جلهازك 
البولي: 

نصائح طبية

الزعرت: 

الΩافر 
والغذاء: 

احرتسي 
من 

السيتون: 

قرحة
 اإلثي 
عشر: 

لكل جسم عالقة ¶تلفة 
مع الغذاء
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مرضى  يصاب  ما  طب(غالًبا  )ويب  موقع  على  نشر  حسبما 
أهم  املقال على  معنا يف هذا  تعرف  السكر جبفاف اجللد. 

طرق عالج جفاف اجللد ملرضى السكر.
السكر معرًضا حلدوث عدة مشاكل جلدية  كون مريض 
بعرض  املقال  باجللد، سنقوم يف هذا  أهمها؛ حصول جفاف 

أهم طرق عالج جفاف اجللد ملرضى السكر.
ال يوجد أدوية تؤخذ لعالج جفاف اجللد لدى مريض السكر 
حصًرا، لكن هناك طرق عالجية قد تسهم يف عالج اجلفاف 
اجللدي أو التخفيف منه بشكل عام. إليك أبرز هذه الطرق: 
احلدود  ضمن  الدم  يف  السكر  مستويات  على  احملافظة 
الطبيعية، ويكون ذلك عن طريق االلتزام بتناول أدوية السكر 
أو أخذ حقن األنسولني يف مواعيدها احملددة. حيث أن عدم 
انتظام مستويات السكر يف الدم؛ خاًصة يف حال استمرارها 
بصورة  اجلسم  من  السوائل  فقدان  يتسبب يف  طويلة  لفرتات 

كبرية وسريعة، األمر الذي يؤدي إىل حدوث جفاف باجللد.
اتباع نظام غذائي صحي غين باخلضراوات والفاكهة؛ األمر 

الذي سيسهم يف حتسني صحة اجللد وتقليل شدة اجلفاف.
وضع لوشن أو كريم على كامل اجلسم )ما عدا بني أصابع 
القدمني(، بعد االستحمام مباشًرة، أي عندما ال يزال اجللد 

رطًبا.
مضاعفات إهمال عالج جفاف اجللد ملرضى السكر

من املهم عالج جفاف اجللد ملرضى السكر؛ ملنع حدوث أي 

إهمال عالج  أبرز مضاعفات  إليك  أعراض جانبية مستقبال. 
جفاف اجللد ملرضى السكر:

أو  فريوسية  فطرية  بعدوى  اإلصابة  وتهيجه،  اجللد  )تشقق 
بكتريية، حدوث تقرحات وجروح(

نصائح لتجنب حدوث جفاف باجللد لدى مريض السكر
إليك بعض النصائح لتجنب حدوث جفاف اجللد لدى مريض 

السكر: 
)استعمل الصابون اخلفيف الذي حيتوي مواد مرطبة و الغسوالت 
تقم  ال  العطرية،  املواد  من  واخلالية  تسبب حساسية  ال  اليت 
احرص  بوضع كريم مرطب،  قم  بل  اجلاف،  اجللد  بتقشري 
على شرب كميات كافية من املاء، ال تستعمل مزيالت العرق 
من نوعية حمسنات الرائحة )Deodorants(؛ الحتوائها على 
مواد عطرية؛ قد تتسبب حبدوث جفاف وتهيج باجللد، ويفضل 
اللجوء الستخدام مضادات التعرق )Antiperspirants(، قم 
باستخدام جهاز الرتطيب اهلوائي؛ لتعويض الرطوبة املفقودة من 
اجلو عند استخدام التكييف املنزلي، احم بشرتك من أضرار 
أشعة الشمس، عن طريق استخدام واقي مشس مبعامل محاية 
30 أو أعلى )SPF( وقم بارتداء قبعة، جتنب االستحمام مباء 
قم  اجللد،  جفاف  بزيادة  لتأثريه  طويلة؛  ملدة  احلرارة  شديد 
بعمل متارين رياضية كاملشي نصف ساعة يومًيا؛ األمر الذي 
سينعكس على انتظام مستوى السكر بالدم، وبالتالي حتسن 

صحة اجلسم واجللد. 
أمراض جلدية أخرى قد تصيب مريض السكر 

يكون مريض السكر معرًضا لإلصابة بعدة أمراض جلدية، 
منها: 

ويسبب  العصيب؛  الشواك  اجللدية،  وااللتهابات  )التقرحات 
بتحول لون اجللد إىل األصفر املائل البين، الفقاعات اجللدية، 

تصلب اجللد وزيادة مساكته(
متى جيب استشارة الطبيب؟ 

اتباع  رغم  شدته  زيادة  أو  اجللد؛  جفاف  استمرار  حال  يف 
إىل  اللجوء  يتم  بالدم،  السكر  مستوى  وضبط  النصائح، 
الطبيب املتخصص يف األمراض اجللدية؛ لتقييم احلالة واقرتاح 

العالج املناسب.

عالج جفاف الجلد ملرضى السكر
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بالنقاط  االخذ  من  البد  لقاح كوفيد19  من  املوقف  فيما خيص 
العلمية والتنظيمية التالية:-

1. ان بعض املدعني لعدم سالمة اللقاح املضاد للكوفيد-19 وكونه 
وسيلة اخضاع واضرار عاملية يفسرون ذلك كون اللقاح من النوع 
اجليينmRNA, وهذا ليس صحيح فيوجد عدة انواع ختتلف كليا 
اخرون  ,وفسر  الغدي  بالفايروس  اللقاح  مثل  الرتكيب  حيث  من 
عدم سالمته كونه يدخل جينوم خاليا االنسان وحيدث بها حتويرا 
خطريا, وهذا ليس صحيحا ألنه  يبقى يف السايتوبالزم مامل يضاف 
له نوع اخر من جينوم فايروس اخر وهذه االضافة ليست ناجحة 
املضادة  االجسام  ومؤشرات  اللقاح  فاعلية  تفقد  انها  حيث  دائما 
وتواجه عقبات الدخول للخاليا اجلسمية واخلاليا التكاثرية واذا 
متكنت من الدخول يف اجلينوم البشري فان االثار اجلانبية تكون 
وهذا  نظامية  او كبح جينات غري  تفعيل  نتيجة  وسريعة  واضحة 
مينع ترخيص هكذا لقاحات بسبب فحص السالمة املسبق واليت 
هي من اشد التحديات اليت تواجه حماولة الباحثني لعالج االورام.

وفسر اخرون بان اللقاح حيمل جسيمات نانوية.  فأما انهم يقصدون 
مسية  تلك اجلسيمات وهذا يكتشف بسهولة يف الرقابة الدوائية, 
تصاميم  اىل  وهذا حيتاج  واللوني  الراديوي  بثها  يقصدون  انهم  او 
غري نانوية لتحقق الكفاءة مثل التصاميم املايكروية او امللليمرتية 
اجلزيئات  من  القوي  الكيميائي  التعطيل  يواجه  سوف  انه  كما 
واحملاليل  اجلسم  يف  الدفاعية  واجلزيئات  التفاعلية كالربوتينات 
القاسية ويواجه حتدي الطاقة اليت حيتاجها اي جهاز بث فضال عن 

كونه عرضة للكشف السهل يف الرقابة الدوائية.
2. ان لقاح الكوفيد-19 هو متعدد املناشئ وهذه اجلهات املنتجة 
تتنافس  االحيان  من  كثري  ويف  بينها  فيما  كبري  خالف  على 
مستوى  على  لتفضحها  املنافسة  اجلهات  بعيوب  الفرصة  وترتبص 
واسع كحرب باردة كما فعلت امريكا يف  اتهام الصني  بانتاج 
كوفيد19 ومل تتأخر حلظة, فكذلك الصني وروسيا وغريها تطرح 

لقاحها وتنافس بنفس الطريقة.

3. ان اتهام الوكاالت الدولية باملؤامرة العاملية لتمرير لقاحا يسيطر 
على الشعوب يكون يف هذا االتهام فجوة ال ميكن ملؤها وهي البد 
من تعميم االتهام الضمين للرقابات الدوائية يف كل بلدان العامل اذ 
البد ان تكون كل هذه الرقابات البالغ عددها باألالف بانها جزء 
على فضح  او سكتت  مررت  قد  تكون  ألنها  العاملية  املؤامرة  من 
هكذا لقاح ضار بشعبها ومؤسساتها بدون دافع لذلك اذ ال ميكن 

ان تتواطئي كل هذه االعداد املتناحرة اصال.
كله  فالعامل  منه  مفروغ  سياق  هو  العاملية  اللقاحات  سياق  ان   .4
يأخذ الكثري من انواع اللقاحات وكان اوىل باملتآمرين العامليني ان 
على  بها  مشكوك  وغري  بتعاطيها  مسلم  عينات  بهكذا  يستثمروا 

فرض تواطئ العامل كله بشركاته ومراكزه.
او طبقية وال تشمل  اللقاحات تشمل فئات عمرية  تلك  قد يقال ان 
كله  العامل  يشمل  ان  منه  يراد  لقاح كوفيد19  وان  كله  العامل 

لتحقيق السيطرة .
اجلواب:

ان لقاح كوفيد ايضا سوف لن يكون منتجا شامال من نوع واحد 
بالشكل  يأتي  وامنا  نسمة  مليارات  لسبعة  ومتاحا  النانوي(  )مثال 
جهات  عدة  ان  حني  يف  واحدة  جهة  تتبناه  ان  فرض  على  املرحلي 
تغطية  لوحدها  واحدة  اي  تستطيع  وال  البيع  سوق  حبيازة  تتنافس 
حاجة اكثر من 7 مليار جرعة وبالنتيجة ايضا سوف خترج السيطرة 
املزعومة عن امكانية تلك الشركة الواحدة او حتى بعض االحتادات 

من شركات متعددة
5. ان هكذا مؤامرة سواء باللقاح او بغريه من االدوات لتحطيم او 
املنظمات  الكثري من  لدى  بالتأكيد  الشعوب هي موجودة  تركيع 
وجود  ختمني  فان  للتنفيذ  متاحة  ليست  لكنها  العاملية  االرهابية 
على كل  هيمنت خمططاتها  بالضرورة  يعين  ال  الشريرة  املنظمات 
املادية  اللوازم  وحتديات  واملراقبني  املنافسني  عقبات  بسبب  العامل 

والسياسية.
6. ان اغلب املتحدثني مبنطق املؤامرة باللقاح هم ليسوا ناطقني عن 
مؤسسات علمية رصينة فضال عن ان الكثري منهم ليس يف صلب 
االختصاص وان البعض منهم لديه موقف سليب او متضامن مع جهة 

ويتكلم من هذا االساس.
7. املوقف الصحيح

منظمة  من  ومقر  العاملية  الدواء  منظمة  من  املرخص  اللقاح  ان  هو 
الصحة العاملية واخلاضع للرقابة الدوائية احمللية هو لقاح امني اىل 
احلد االقصى من االمان الذي ممكن ان توفره القدرة البشرية ,وال 
عامليا عرب عشرات  املستعملة  اللقاحات  من  باستعماله كغريه  باس 
العلمية  االخطاء  وبعض  الفائدة  سوى  منها  يظهر  مل  واليت  السنني 
العفوية الغري تابعة للمؤامرة ,واما بغري تلك الرتاخيص فاللقاح شانه 

شان اي مادة عالجية حتمل كل االحتماالت.
املصادر

worldwidesciences.org

املوقف العلمي حول 
لقاح كوفيد

ا.د.حسني عبد الكاΩمJ ا.م.د.اخالì صباح
كلية الطب H جامعة الكوفة
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احتفالية خان الشيالن 
يف ذكرى ثورة العشرين

ساحات النجف
وثقافة املكان

املقاهي الثقافية عنوان جديد يف مدينة الثقافة

إعداد:

أرشد رؤوف قسام



الصادرة من املرجعية الدينية ضد فلول داعش، 
فكانت النجف األشرف هذه املدينة اجملاهدة 
البطلة السباقة يف رفض الظلم واالستبداد يف 
كل زمان هلا وقفتها املشرفة فعلماؤها ورجاهلا 
بوازع الدين وحب الوطن ورفض الباطل تراهم 
احلق  كلمة  ألعالء  الصفوف  يتقدمون  دوما 
1918 كانت كلمتهم  العام  فمنذ  األرض  يف 
الفصل ضد املعتدي الربيطاني الغاشم فكانت 

ثورتهم الكربى تتقدم كل الثورات.
من  آي  بقراءة  الل  بركة  على  االحتفال  بدأ 
قاسم  الشيخ  القارئ  بصوت  الذكر احلكيم 
لقراءة  دقيقة  اجلميع  وقف  وبعدها  اجلبوري 
كافة،  العراق  لشهداء  ترمحا  الفاحتة  سورة 
الكرام  بالضيوف  ترحيبية  كلمة  وبعدها 
ألقاها مدير متحف تراث النجف األشرف وثورة 
العشرين خان الشيالن الدكتور محزة اخلالدي 
ومراحل  املتحف  عن  خمتصرا  شرحا  قدم  ثم 
ورجاالتها  النجف  دور  عن  وقدم شرحا  تطوره 
يف ثورة 1918 اليت تعترب مقدمة لثورة العشرين 
األستاذ  وهو  احلفل  عريف  رحب  ذلك  وبعد 
أرشد رؤوف القسام  بالسيد معالي وزير الثقافة 
والسياحة والرتاث واألثار الدكتور حسن ناظم 
أوضح  من  أن  كلمته  يف  قال  الذي  محادي 

كربى  احتفالية  الشيالن  خان  يف  أقيمت 
مبناسبة ذكرى مرور عام بعد املئة على انطالق 
روت  اليت  الثورة  هذه  اجمليدة،  العشرين  ثورة 
األصالء  العراقيني  وشجاعة  بسالة  صفحاتها 
الدينية  مرجعيتهم  خلف  واحدًا  صفًا  ووقوفهم 
السديدة يف النجف األشرف وهذه الوقفة املشرفة 
ماهي أال جتسيدا حقيقيا ملعاني اجلهاد الصادق 
املرتبط بفتوى املرجعية الدينية وكما شاهدنا 
استجابت  وكيف  احلاضر  الوقت  يف  مثاهلا 
الكفائي  اجلهاد  لفتوى   2014 عام  اجلماهري 
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خالل ما نقش عليه من كتابات خطت بأيدي 
األسرى أنفسهم على تلك اجلدران . وختم قوله 
بأن النجف قد حكمت نفسها بنفسها يف تلك 
الثورة وقد حتملت احلصار اجلائر  ابان  الفرتة 
عليها فتزعم رجاالت أطرافها األربعة مسؤولية 
إدارة املدينة حبكمة ونزاهة ودميقراطية. بعد 
العوادي نصبا مصغرا  السيد رمحن  قدم  ذلك 
يشبه النصب الذي متت إزالته من ساحة ثورة 
ملتحف  هدية  صنعه  من  النجف  يف  العشرين 
عنه  مفصال  شرحا  قدم  وقد  الشيالن  خان 
وعّما كان قائما من نصب مماثل فيعترب هذا 
املدينة.. وخبتام احلفل  تاريخ  من  النصب جزًء 
الذي كان عريفه أرشد رؤوف القسام حتدث 
األستاذ عريف احلفل عن أن النجف وعشرات 
مبثابة  كانت  منها  انطلقت  اليت  الثورات 
اجلذوة اليت أوقدت مشاعل كل ثورات املنطقة 
وليبيا  اجلزائر  لثورة  داعمة  وقفت  فالنجف 
وتونس وفلسطني وغريها والنجف كباقي مدن 
الثورات تتعدد فيها األفكار وتتنوع فيها اآلراء 
طليعة  يف  تقف  والنجف  الصفوف  يتقدمون 
احلركات التحررية خاصة أن لعلمائها األعالم 
اجلماهري  نفوس  يف  والروحي  الديين  نفوذهم 
وهذا زاد من اللحمة بني القادة والثوار ... واختتم 
للباحثني يف  تقديرية  بتوزيع شهادات  االحتفال 
جمال الثورة كما وزعت األوشحة على أحفاد 

هذه الثورة اخلالدة.

تأسيس  العشرين هو  ثورة  معطيات وخمرجات 
وإجبار  واستقالله   1921 عام  العراقية  الدولة 
اجليوش الربيطانية الغازية على االنسحاب بهمة 
كلمتهم  قالوا  الذين  العراق  ثوار  من  الغيارى 

الفصل حبق االحتالل ورفضه. 
وبعد ذلك تقدم للمنصة الشيخ الدكتور عبود 
إللقاء  النواب  جملس  عضو  العيساوي  وحيد 
كلمته أمام احلضور واليت بني فيها دور عشائر 
اجلنوب  وعشائر  حتديدا  األوسط  الفرات 
والعراق عموما يف جمريات ثورة العشرين وهذه 
العشائر إمنا كانت تستلهم شجاعتها وبسالتها 
من حب الوطن وصوت املرجعية يف أداء واجبها 
السيد  دور  جاء  وبعدها  وتضحية.  قوة  بكل 
ليلقي  األشرف  النجف  حمافظ  الياسري  لؤي 
اإلدارة  حرص  على  ويؤكد  باملناسبة  كلمته 
احمللية يف توثيق كل عناوين الثورة من خالل 
بعض األنشطة ومن ضمنها سعي احملافظة يف 
ويقام  العشرين  لثورة  يوثق  جديد  نصب  إقامه 
على أكرب وأهم ساحاتها. ثم جاء دور السيد 
عام  أمني  الياسري  عبداحلسني  الدكتور 
السيد  حفيد  وهو  العشرين  ثورة  أحفاد  جتمع 
نور الياسري الشخصية القيادية الكبرية اليت 
هلا صداها إبان الثورة لدى اجلماهري يف أرجاء 
يف  الياسري  عبداحلسني  السيد  فقال  العراق 
كلمته أن األحفاد اليوم هم على خطى األجداد 
واالستبداد  االستعمار  صور  كل  يرفضون 
والظلم فهم يف الساحة دوما لتلبية نداء الوطن 
كلما تطلب األمر فهم جنود الوطن املستعدون 
دوما.  وكما كانت للخطبة واملوعظة والشعر 
كان  العشرين  ثورة  يف  مكانتها  واألهزوجة 
يف احتفالية خان الشيالن حيز لذلك فكانت 
قصيدة الشاعر علي جواد السالمي هي امتداد 
الوطن  حبب  الشاعر  فتغنى  الشاعرية  لتلك 
ثم   .. والثوار  الثورة  ومتجيد  النجف  وحب 
الذي  املؤرخ  عباس كاظم  الدكتور  دور  جاء 
إصداراته  كل  يف   1918 ثورة  موضوع  أغنى 
املستعمر  قوات  أن  إىل  كلمته  يف  أشار  وقد 
اإلنكليزي ومنذ أن نزلت يف الفاو عام 1914 
جوبهت بالرفض من مجيع مدن العراق واعتربوا 
مرحب  غري  ودخوال  غامشا  غزوا  النزول  هذا 
به والنجف بالذات كان هلا الصوت املدوي يف 
على  مصداق  أكرب  إال   1918 ثورة  وما  ذلك 
قد  الدينية  وحوزتها  برجاهلا  النجف  وأن  ذلك 
طردت املستعمر وأسرت جنوده ولو نطقت هذه 
اجلدران يف خان الشيالن ألخربتكم عن هزمية 
املستعمر وما حلقت جبيوشهم من ذل وذلك من 

كانــت النجــف الشــرف 
املدينــة اجملاهــدة البطلة 
السباقـــــــة يف رفــض 
الظلــم والســتبداد ويف 
كل زمــان هلــا وقفتهــا 
فعلماؤهــا  املشرفــــــة 
ورجاهلــا بــوازع الديــن 
ورفــض  الوطــن  وحــب 

الباطــل تراهــم دومــًا
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لبنان ومن أوربا ومن كل بقاع األرض ينطلقون من النجف ومن 
مهمة  مباٍن  الساحة  على  تطل  كما   ... العشرين  ثورة  ساحة 
فدائرة الربيد والربق واهلاتف وما متثله من قدم ليعطي املكان 
رونقه املتجذر .. لقد شهدت هذه الساحة العديد من التجمعات 
فكما ذكرنا الدينية منها نذكر كذلك جتمعات املتظاهرين 
فكانت هذه الساحة ومنذ القدم منطلقا لكل املتظاهرين ضد 
الساحة  شهدت  وما   1991 عام  انتفاضة  مثل  والطغيان  الظلم 
من مظاهرات مجاهريية عفوية رفضت الظلم واالستبداد حتى 
اعترب النظام السابق أن السيطرة على ساحة ثورة العشرين هو 
مبثابة السيطرة على املدينة بأسرها ألهميتها وحيويتها بالنسبة 

لعموم املدينة . 
كما استمرت فيها املظاهرات بعد عام 2003 الرافضة لكل 
قاعدة  فشكلت  والفساد  والظلم  والفوضى  االحتالل  صور 
املكان الثابت لتغيري الواقع املتأزم مثال حيا على حيوية ومكانة 
ساحة ثورة العشرين يف نفوس أبناء املدينة خاصة واليوم هذه 
املدينة  شريان  تعترب  اليت  الساحة  بهذه  أكثر  لالهتمام  دعوة 
النصب  ولزيادة  فيها  أكرب  خضراء  مساحات  لتوفري  احليوي 
مقرون  الساحة  فهذه  املدينة  والواقع يف  التاريخ  اليت حتاكي 
امسها باسم ثورة العشرين اليت صارت رمزا جهاديا ألبناء املدينة 
وعلمائها كما وأحتفظ بكل دعواتنا السابقة بإعادة نصب ثورة 
وبنفس  ليعاد  الساحة  من  أزالته  متت  والذي  السابق  العشرين 
شكله ولكن بطريقة فنية عصرية مع إكمال مجيع مفرداته 
وليكن يف مكان قريب جدا من هذه الساحة فمثال على طريق 
علمية  خالل  من  ذلك  وليكون  أبو صخري  طريق  أو  كربالء 
وفنية معاصرة يشرتك فيها بعض املختصني واملهتمني باألمر فإن 
ساحات النجف متثل هوية وشاهدًا على تاريخ وحضارة مدينة 

وتضحية وجهاد أبنائها وهي مسؤولية اجلميع .

الساحة أو الفلكة أو الدوار أو امليدان كلها مسميات تطلق 
على مساحة من األرض متثل ملتقى لعدة طرق وشوارع رئيسية 
من  أهميتها  فتكتسب  العامل  مدن  من  مدينة  أي  يف  ومهمة 
اليومي يف  النشاط  املؤديات فتكون جزًء من  االلتقاء يف  هذا 
تلك املدينة فهي كذلك فضاء وجمال عام مينح فرصة لتجمع 
مقصود أو غري مقصود ملختلف شرائح وفئات اجملتمع وغالبا ما 
حتكي هذه الساحات قصة نشأة تلك املدينة وتطورها ومثال 
التحرير يف  ميدان  املثال  على سبيل  منها  ونذكر  ذلك كثري 
بريوت  يف  الشهداء  وساحة  دمشق  يف  املرجة  وساحة  القاهرة 
والساحة اهلامشية يف عمان وساحة الصفاة يف الكويت وميدان 
بغداد ساحة  املنامة ويف  اللؤلؤة يف  ودوار  أسطنبول  تقسيم يف 
امليدان  ساحة  أألشرف  النجف  ويف  الفردوس  وساحة  التحرير 
وساحة ثورة العشرين وساحة الصدرين، وغالبا ما حتوي هذه 
الساحات على نصب تشكل مبجموعها مع الساحة ومقرتباتها 
هوية لتك املدينة تعرف بها يف مواقف عديدة كما متثل إيقونة 

هلا .     
فساحة ثورة العشرين يف النجف األشرف متتاز بأهمية كبرية 
مدخل  أقدم  فهي  املدينة  تاريخ  من  كبريا  جزًء  متثل  فهي 
عندها  فيلتقي  السابق  يف  األوحد  يكون  أن  ويكاد  للمدينة 
طريق كربالء وطريق أبو صخري واحملافظات اجلنوبية وطريق 
القدمية والساحة تقسم  النجف  الكوفة إضافة لطريق مدينة 
من عندها أحياء النجف إىل مشالية وجنوبية كما أن ساحتها 
الناس فهم جيتمعون يف عزاءاتهم يف  مثلت عنوانا بارزًا مللتقى 
يف  السالم(  )علية  املؤمنني  أمري  ملرقد  للذهاب  احلزن  أشهر 
اإلمام  حرم  إىل  )املشاية(  منطلق  أيضا  ومتثل  املناسبات  أغلب 
العشرين  األربعينية يف  السالم( يف كربالء يف  )عليه  احلسني 
من صفر حيث جيتمع يف الساحة كل احملبني الذين يسريون 
مبواكب املشاية حنو قبلة الفداء كربالء، والقادمون للنجف 
من كل حدب وصوب فمنهم قادم من إيران ومن اخلليج ومن 

alwelayh.com
77



املقاهي من خالل اهتمامهم بالبحث عن الكتاب الذي يشكل 
جذبا لرواد املقاهي وحيفزهم ملطالعته ويسهم يف جناح مشروعهم.
يقول أحدهم يف حديثه عن هذه املقاهي: إن املقاهي الثقافية متثل 
قضية البد من تبنيها، وأرى أن املدينة وما فيها من زحام سكاني 
ومروري ووجود الكثري من املشاكل اليومية واألزمات البد هلا 
من مقومات جديدة ترضي أذواق ورغبات سكانها ومثقفيها فمن 
الضروري الرتكيز على الثقافة، وذلك بأن يكون هنالك أماكن 
لنشر الثقافة ومبا يسمى يف املدن املختلفة )مقهى الكتاب( ليقرأ 
الكتاب بروية كما يشرب الشاي والقهوة بروية أيضا كما أن 
هذه املقاهي متثل ملتقى لرواد الثقافة والفكر وعشاق الكتاب 
يف أجواء مرحية.. خصوصا وإن  أصحاب هذه املقاهي -إىل حد 
ما- ال يبحثون عن الربح بالدرجة االوىل، لكونهم مثقفني أيضأ 
ولديهم اهتماماتهم الثقافية. وقال أحد أصحاب املقاهي: املقاهي 
أصدقائه  مع  يذهب  عندما  والشخص  عديدة..  وأنواعها  كثريه 
معهم..  احلديث  وتبادل  الشاي  أو  القهوة  ولشرب  الوقت  لقضاء 
كما هو يف املقاهي الثقافية املنتشرة يف مدن العامل املتقدمة، 
واليت يطلقون عليها )book coffee( مقهى الكتاب، اليت تعد 
الثقافية  املقاهي  لكون  العربي  تارخينا  يف  ممتدة   - أيضا   -
معروفة يف البلدان العربية منذ القدم، إذ يعد وجودها ممتدا عرب 
جذور تارخينا العربي، منذ معرفتنا القهوة.. حيث كان من أقدم 
وكذلك  واليمن  العربية  اجلزيرة  عرفتها  اليت  الثقافية  املقاهي 
بالد الشام والعراق ومصر .. إىل جانب ما جنده  يف العديد من 
مدن العامل كأسطنبول وغريها.. وذكر متحدث آخر عن ظاهرة 
املقاهي الثقافية قائال: أن انتشارها ظاهرة إجيابية من حيث أنها 
والرتاث  للثقافة  تواقة  اجملتمع  من  عمرية خمتلفة  شرائح  جتمع 
والفنون فتجد حيزا للحديث عن األدب والفن وقد تنتج من خالل 
ذلك مناظرات وأحاديث مهمة مبنهج علمي وقد نشهد نشاطات 
وفعاليات أخرى مثل  توقيع كتب يف هذه املقاهي لعدد من األمساء 
األدبية املشهورة وكل هذا يسهم يف صون الشباب وتوجيههم أدبيا 
وثقافيا إضافة إىل إسهامه يف رفد النشاط الثقايف العام للمدينة... 
وذكر لي متحدث آخر وهو يعمل مهندسا يف إحدى املشاريع وعن 
مدى ما توفره املقاهي الثقافية من »أرحيية« القراءة قال : قد ال 
القراءة  على  تشجع  ولكنها  جدا،  عالية  بدرجة  مرحية  تكون 
السريعة، وعلى االلتقاء ببعض املهتمني بالكتاب، والنقاش عن 
آخر اإلصدارات واملوضوعات اجلديدة، إضافة إىل عوامل اخرى 
أن  باالعتبار  أخذنا  ما  إذا  وكذلك  إليها  الوصول  سهولة  مثل 
الوصول  فيصعب  حمدد،  ودوام  بوقت  ترتبط  العامة  املكتبات 

إليها خالل ذروة احلركة املرورية.
وقال أحد رواد مقهى ثقايف: - أن ما يشده للمقهى الثقايف أنه 
ظاهرة إجيابية بعيدة عن منطية مكتبات املؤسسات، وملا جيذبه 
تشعرك  قوله:  وأردف  املقاهي..  واملثقفني هلذه  األدباء  إقبال  من 
أو  تكلف،  دون  نقاش«  »حلقة  بأنها  املقاهي  هذه  بعض  أجواء 
إجراءات تتم خالهلا ترتيب جللسات النقاش ، كما أنها فرصة 

لتغري منطية القراءة بعيدا عن أجواء العمل واملنزل.

وهي  املبدأ  من حيث  إجيابية  األخرية ظاهرة  اآلونة  انتشرت يف 
يف  ضوء  بريق  تعترب  واليت  الثقافية  باملقاهي  يسمى  ما  انتشار 
إذا  والفنون  للثقافة  دكاكني  مبثابة  وهي  الثقايف   الفضاء 
العامل  مدن  من  وعديد  بغداد  ففي  بشكل صحيح...   استغلت 
ظهرت منذ فرتة ليست بالقصرية الكثري منها ولو أنها كفكرة 
 ... قدمية جدا ولكن بأسلوبها احلديث والعصري فهي جديدة 
الثقافية  املقاهي  هذه  من  عدد  انتشرت  األشرف  النجف  ويف 
وأرائك  فكراسي  العصر   يواكب  الذي  اجلديد  بشكلها 
صفت حول طاوالت متفرقة وزعت بصورة تضمن االستقاللية مع 
جدران حتوي رفوفا عديدة صفت بها كتب خمتلفة مع رائحة 
الشاي والقهوة أليت امتزجت مع رائحة الكتب واحبارها فجعلت 
املكان يتجاوز كونه مشروعًا رحبيًا إىل أفق رحب ينمي رغبات 
القراءة والكتابة واإلبداع، و الكتاب ميثل نقطة جذب لروادها 
ومطالعته واحلديث عنه  ظاهرة رئيسة فيه إضافة إىل ما تقدمه 
ليضيف   األدبية  والنقاش يف خمتلف اجملاالت  احلوار  من فرص 
روافد أخرى للحراك الثقايف عامة، واألدبي خاصة يف املدينة اليت 
تتنفس الثقافة.. وبعيدا عن منطية املكتبات العامة، ومكتبات 

املؤسسات التعليمية والثقافية.
فإن ما مييز وجود الكتاب يف املقاهي الثقافية، هو عنصر اإلبراز 
امللفت ملرتاديها من جانب آخر..  العنوان  والبحث عن  من جانب 
إذ أخذت ظاهرة انتشار الكتاب عرب هذه املقاهي على أساس 
تلك  أصحاب  على  بظالهلا  تلقي  الوعي  وزيادة  والتقييم  اإلبداع 

املقاهي الثقافية عنوان جديد 
يف مدينة الثقافة
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من حكم أمري املؤمنني )عليه السالم(
1- َقاَل )عليه السالم(: ُكْن يِف اْلِفْتَنِة َكاْبِن اللَُّبوِن 

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

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

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

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

َواْلَبَشاَشُة ِحَباَلُة املََودَِّة َوااِلْحِتَماُل َقرْبُ اْلُعُيوِب.
َوُرِوَي َأنَُّه َقاَل يِف اْلِعَباَرِة َعْن َهَذا املَْعَنى َأْيضًا املَْسَأَلُة 
اِخُط  السَّ َكُثَر  َنْفِسِه  َعْن  َرِضَي  َوَمْن  اْلُعُيوِب  ِخَباُء 

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

اْلِعَباِد يِف َعاِجِلِهْم ُنْصُب َأْعُيِنِهْم يِف آَجاهِلِْم.

انا  فبينما  املدينة  اتيت  قيس  بن  االحنف  قال 
فاذا  الر رجل معهم  الناس يسرعون  رايت  اذ  بها 
انت؟  اليه فقال لي: من  الغفاري فجلست  ابو ذر 
نعم،  قلت  العراق؟  احنف  قال:  االحنف،  قلت: 
السوء  من جليس  الوحدة خري  احنف  يا  لي:  قال 
اليس كذلك؟ قلت: نعم، قال: وتكلم خبري من 
والسكوت  قال:  نعم،  قلت:  اكذلك؟  تسكت، 
قلت:  اكذلك؟  به،  التكلم  من  خري  الشر  على 
نعم، قال: خذ هذا العطاء ملم يكن مثنا لدينك 

فاذا كان مثنا لدينك فاياك واياه..قال الشاعر:
وحدة العاقل خري   

من جليس السوء عنده     
وجليس الصدق خري  

من جليس املرء وحده    

الحيوانات التي تدخل الجنةالوحدة خري من جليس السوء
تسعة من احليوانات العجم يف اجلنة كلب أصحاب الكهف. 
وناقة صاحل. وعجل إبراهيم  وكبش إمساعيل وبراق حممد، 
، ومنلة سليمان  يونس، ومحار عزير  وحّية موسى، وحوت 
عليه السالم، وُهدُهد بلقيس. وكما يف حديث علي  أو هو 
الذي كان  باعورا  بن  بلعم  آخرين هما محار  حيوانني  مع 
عنده اسم الل األعظم فأراد أن يدعو على قوم موسى  بأمر 
إىل  املشي  يطعه محاره يف  فلم  على محاره  فرعون خارجًا 
الذي  والذئب  الضرب.  شدة  من  قتله  أن  إىل  الدعاء  حمل 
كان يف األمم السالفة فأكل ولد شرطي ظامل وأحزن أباه 
امللعون فيه فشكر الل تعاىل ذلك منه كما يف رواية شيخنا 
ذئب  مع  بلعم  أو محار  الرضا   موالنا  وعن  )ره(.  الصدوق 

يوسف الذي اتهمه اخوته(.
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سنمار مهندس من بالد الروم، استدعاه النعمان األول بن امرئ 
القيس ملك احلرية كي يبين له قصر »اخلورنق« بظهر الكوفة، 
فحضر سنمار مع بنائيه، وبعد تفكري طويل، وجد رمًسا مجياًل 
للبناء، فبنى القصر على مرتفع قريب من احلرية حيث حتيط به 
البساتني والرياض اخلضراء، وكانت املياه جتري من الناحية 
العليا من النهر على شكل دائرة حول أرض القصر وتعود إىل 

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

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

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

جزاؤه جزاء سنمار

 أنا وأنت عيال اهلل..!!

بناء الشخصية املؤثرة

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

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

وأنت عيال الل ثم تركه ومضى.

الشخصية املؤثرة تتمتع بعدة صفات، ومن أهمها: 
والتحلي  الغضب،  جتنب  جيب  الغضب:  جتنب 

بالصرب والتحمل يف املواقف الصعبة. 
الصدق: جيب عدم الكذب أبدًا والتزام الصدق 
يف األحوال كلها، فالكذب جيعل الناس ينفرون 
من التعامل مع الفرد وتنعدم ثقتهم فيه. التبسم يف 

وجه من يتعامل معهم: 
فاالبتسامة أسرع طريق اىل القلوب، وأقرب باب 
العطاء.  أنواع  من  مهمًا  نوعًا  وتعد  النفوس،  اىل 
رأي  للفرد  يكون  أن  خاص: جيب  رأي  امتالك 
خاص ومبادئ سليمة يتبعها يف حياته ويف تعامله 

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

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

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

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