




تنطق صفحة التاريخ البشري يف السابع عشر من شهر ربيع األول بذكرى 
عزة  األرض  وجه  على  نوريهما  النبثاق  عظيمتني كان  والدة شخصيتني 
واآلخرة  الدنيا  وجودهما  فيض  ليعم  وتعاىل  تبارك  اهلل  لدين  وكرامة 

ولتكون كلمة اهلل هي العليا وكلمة الكافرين هي السفلى..
فكان النور األول واألعظم نور النيب حممد )صلى اهلل عليه واله(.. ذلك 
السموات واألرض ممزقة بضيائه  الذي أشرقت لسبحاته  الصبوح  الوجه 
حجب الظالم والدجيور ليستقبل الدنيا ساجدا هلل تبارك وتعاىل، مسبحا 
يف عزة ملكوته العظيم .. ولتستقبله الدنيا بانطفاء نار اجملوس وتزعزع 

األصنام وتكسر أصفاد الظلم واجلور والعبودية. 
وها هو ذا حيمل رسالة ربه للعاملني مبشرا ونذيرا وداعيا إىل ربه باحلكمة 
واملوعظة احلسنة لتقر على يديه عقابيل الوجود وليحمل الناس من الظلمات 
اىل النور بعد أن كانت تعبث بهم أهواء اجلاهلية األوىل وتتالطم بهم أمواج 

الشرك وتبعثرهم رياح الكفر إىل قرار غري مكني.. 
ليصبحوا مبحمد خري قدوة للعاملني..

تأمر  للناس  أخرجت  أمة  خري  فأصبحوا  الشأو  بلغوا  ورسالته  وبهديه 
باملعروف وتنهى عن املنكر..

وكان هو املنقذ وامللهم واملعلم..
ويأتي نوٌر رسالٌي آخر ليشع بفيض وجوده من ذلك القبس احملمدي اخلالد 
هو  الوليد  وذلك  األول  ربيع  شهر  من  اليوم  هذا  مبقدمه  يتشرف  حتى 
اهلامشية  الدوحة  سليل  السالم(  )عليه  الصادق  حممد  بن  جعفر  اإلمام 
األصيلة ووريث املثل العليا والقدوة احلسنة.. إذ مل يكن جزافا أن يأتي 
فيه جده  ولد  الذي  اليوم  نفس  الوجود يف  إىل عامل  املبارك  الوليد  هذا 
سيد الكائنات.. فقد اكتسب هذا اإلمام اهلمام من مشائل جده األعظم 
الفضائل احلميدة واألخالق الكرمية اليت حتلى بها خامت األنبياء  كل 
ولتكون مدرسته الكربى منهاجا متكامال للعقيدة اإلسالمية يف عصر 
كثرت فيه النزاعات واملغالطات الفكرية والنظريات اهلدامة اليت كانت 
تستهدف اإلسالم فكان عصر اإلمام الصادق )عليه السالم( شبيها بعصر 
املفاهيم  ونشر  الباطل  وإبطال  احلق  إحقاق  يف  الكريم  الرسول  جده 
أبناء اجملتمعات اإلنسانية وكانت مدرسته حبق اجلامعة  الصحيحة بني 
اإلسالمية الكربى اليت امتدت جبذورها املتينة املتواصلة لتكمل املنهاج 
الرسالي الذي أسسه النيب األعظم جبميع جوانبه وحيثياته.. بل وجمددة 
علومه  وسعت  الذي  القويم  اجلعفري  بالفكر  املبارك  احملمدي  للوجود 

أرجاء املعمورة وإىل أن يرث اهلل األرض ومن عليها.

مولد النورين..

السيد عيسى اخلرسان
األمني العام
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شعبة تكنولوجيا املعلومات تطلق برنامجًا خاصًا 
بمركز اإلمام علي )عليه السالم( لرعاية األيتام
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ضمن برنامج التعاون املشرتك بني العتبة العلوية املقدسة 
وجامعة الكوفة، زار وفد من كلية اهلندسة – القسم 
املعماري جبامعة الكوفة - مشروع مبنى اجملمع العلوي 
الشؤون  قسم  يف  التخصصية  الكوادر  قبل  من  املنفذ 

اهلندسية والفنية يف العتبة املقدسة.
وحول زيارة الوفد اجلامعي، قال رئيس جلنة التنفيذ يف 
مشروع اجملمع العلوي املهندس علي عبد احلسني يوسف 

تشرف وزير الثقافة والسياحة واآلثار الدكتور حسن ناظم 
بزيارة العتبة العلوية املقدسة وكان يف استقبالِه عضو جملس 
اإلدارة رئيس قسم الشؤون الفكرية والثقافية األستاذ أمحد 
القرشي، حيث رافق األستاذ القرشي السيد الوزير يف جولة 

يف تصريح جمللة الوالية: حتظى مشاريع 
العتبة العلويــــــــة املقدسة مبتابعة العديد 
من الشخصيــــــــــات والنخب األكادميية 
واهلندسيـة التخصصية، من أجل االطالع 
أو  منها  واالستفادة  املشاريع  هذه  على 
إعطاء املالحظات او األفكار اإلجيابية 
خنبة  بزيارة  املشروع  اليوم  حظي  وقد 
كلية  من  واملختصني  الشخصيات  من 
الكوفة  جامعة  يف  املعمارية  اهلندسة 
وذلك لالطالع على آخــــــــــــر املستجدات 
واللمسات الفنية اهلندسية املوضوعة من 
الشؤون  قسم  يف  التصاميم  شعبة  قبل 

اهلندسية والفنية يف أرجاء املشروع.
مشروع  إن  يوسف:  املهندس  وأشار 
اجملمع العلوي يتكون من أربعة طوابق 
م2،   1000 بـ  تقدر  إمجالية  مبساحة 
اإلجناز  نسب  ووصلت  خدمية،  طبيعة  ذا  املشروع  ويعدُّ 
املشروع يف  املؤمل تسليم  فيه إىل مراحل متقدمة، ومن 
نهاية العام احلالي، واجلدير بالذكر أن املشروع يتكون 
أنظار  ومعمارية كانت حمط  فنية  هندسية  ملسات  من 

ومتابعة خمتلف النخب اهلندسية.

بني أروقة مكتبة الروضة احليدرية املطّهرة.
ويف تصريح جمللة الوالية أشار وزير الثقافة بقوله: »حناول 
أن ندعم املكتبة بالكتب ونربم مذّكرة تفاهم فيما يتعلق 
باملخطوطات مع وجود اخلربات بهذا اجملال يف الوزارة ويف 
يتعلق  فيما  وكذلك  املقدسة  احليدرية  الروضة  مكتبة 
بتبادل اخلربات يف الكتب واألرشفة اإللكرتونية واألنظمة 

احلديثة اليت توثق هذه الكتب.
، وبناها التحتية  وتابع: املكتبة هلا تاريخ عريق وطويل ومُمتدٌّ
إلكرتونية  أنظمة  من  متتلك  ما  وأيضًا  ذلك  عن  تتحدث 
الكنوز  من  االستفادة  للباحثني  ُتسّهل  حديثة  وأرشفة 

والكتب واملخطوطات واملطبوعات احلجرية.
من جانبه أشــــار عضو جملس اإلدارة رئيس قسم الشؤون 
الفكرية والثقافية األستــــاذ أمحد القرشي: أبدى الدكتور 
حسن ناظم إعجابه وسعادتــــــه مبا حتويه مكتبة الروضة 
احليدرية من عناوين نادرة ومقتنيات نفيسة إذ ُتعدُّ  من أقدم 
املكتباِت التارخيية، وقد أبــــــدى استعداده للتعاون الثقايف 
الروضة  ومكتبة  الثقافة  وزارة  مؤسســـــات  بني  والتنسيق 

احليدرية املطهرة.
وأكد القرشي بقوله: لدى القسم رؤية تطويرية ومنهاج عمل 
ملواجهة التحديات الثقافية املطروحة على الساحة اإلسالمية 
من خالل وضع اِحتياطات وقائيــــــة للعقلية اإلسالميــــة اليت 

تتعاطى مع املعطيات املوجودة اليوم على الساحة.

كوادر ونخب هندسية تطلع على طبيعة التصاميم
 املنفذة بمشاريع العتبة العلوية املقدسة

مذّكرة تفاهم بني وزارة الثقافة 
ومكتبة الروضة الحيدرية
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التابعة  املعلومات  تكنولوجيا  شعبة  أطلقت 
العلوية  العتبة  يف  اإلدارية  الشؤون  لقسم 
مبركز  خاصًا  إلكرتونيًا  برناجمًا  املقدسة 
اإلمام علي )عليه الســــالم( لرعايـــــــة األيتام 

والفقراء.
كّرار  املهندس  الشعبـــــــــــــــة،  مسؤول  وقال 
أطلقت  الوالية:  جمللة  تصريح  يف  اجلواهري 
شعبتنا أحد أهم الربامج اإللكرتونية اخلاص 
لرعاية  السالم(  )عليه  علي  اإلمام  مبركز 
جتهيز  سيتم  خالله  ومن  والفقراء،  األيتام 
قاعدة بيانات متكاملة لأليتام املسجلني يف 
سجالت العتبة العلوية املقدسة، كما سيوفر 
شخص  لكل  شخصية  صفحة  الربنامج 
البيانات،  قاعدة  بالرعاية من ضمن  مشمول 

مضيفًا: »إّن هذا الربنامج سيوفر الوقت واجلهد للكادر 
العامل يف املركز فضاًل عن الدقة والتنظيم والسرعة يف 

الوصول إىل السجالت املطلوبة بشكل كبري.

سلسلة  أطلقت  املعلومات  تكنولوجيا  شعبة  أّن  يذكر 
من الربامج التقنية واخلدمية اليت تعّد فريدة من نوعها، 

أنتجتها كوادر الشعبة الفنية بشكل كامل.

بادرت العتبة العلوية املقدسة ممثلة بقسم الشؤون الفكرية 
والثقافية - دار القرآن الكريم النسوية، إىل رعاية املسابقة 
الوطنية اخلامسة حلفظ وتالوة القرآن الكريم اليت أقامها 
الوقف  ديوان  يف  الكريم  القرآن  لعلوم  الوطين  املركز 

الشيعي.
الصباغ  بشرى  النسوية،  القرآن  دار  وحدة  مسؤول  وقالت 
املقدسة  العلوية  العتبة  أولت  لقد  الوالية:  تصريح جمللة  يف 
اهتماًما باملسابقة من خالل توفري مستلزمات جناحها ضيافًة 

أيام  خالل  للمتسابقات  ومبيًتا 
املسابقة الثالثة.

مدير  الوالية  جمللة  وصّرح   
القـــرآن  لعلـــوم  الوطين  املركز 
الكريـــــــــم، الدكتـــــــــور رافــــع 
إجـــــــــــراء  »مت  قائاًل:  العامـــري 
بالذكور،  اخلاصـــــة  املسابقة 
واليــــــــــــوم نقيم املسابقة الوطنية 
اللواتي  باحلافظات  اخلاصة 
أعمارهن )من 18 إىل 35( سنة و 
من خمتلف احملافظات العراقية، 
متسابقة   )42( ترشحت  إذ 
و)23(  حافظة   )19( على  توزعنَّ 
املرحلتني  على  قارئة، سيتنافسن 
التمهيدية والنهائية بإشراف جلنة 

حتكيم ختصصية، لنصل إىل املتأهالت اللواتي هلن القدرة 
على منافسة قارئات وحافظات العامل اإلسالمي. 

العراق للمشاركة يف املسابقات  وأضاف: بعد أن مت دعوة 
الدولية حلفظ وتالوة القرآن الكريم؛ تقع على عاتق املركز 
إىل  منها  الفائزين  لتأهيل  الوطنية متهيدًا  املسابقات  إقامة 

املسابقات العاملية.
ومثََّن العامري رعاية العتبة العلوية للمسابقة وما لذلك من 
أهمية لتطوير قدرات القارئني والقارئات لكتاب اهلل العزيز.

شعبة تكنولوجيا املعلومات تطلق برنامجًا خاصًا 
بمركز اإلمام علي )عليه السالم( لرعاية األيتام

العتبة العلوية املقدسة ترعى املسابقة الوطنية النسوية 
الخامسة لحفظ القرآن الكريم وتالوته
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اإلمام  ضيافة  يف جممع  املقدسة  العلوية  العتبة  استضافت 
بالتنسيق مع مركز دجلة  السالم(،  احلسن اجملتبى )عليه 
للدراسات االسرتاتيجية، ندوة حوارية ختصصية ناقشت فيها 
تفشي ظاهرة الطالق والسبل الكفيلة مبعاجلة تفشي هذه 

الظاهرة.
للدراسات  دجلة  مركز  مدير  قال  الندوة،  طبيعة  وعن 
الوالية:  جمللة  تصريح  يف  الطالقاني  أمحد  االسرتاتيجية 
املقدسة  العلوية  العتبة  من  مشكورة  مباركة  »برعاية 
وضمن سلسلة الندوات العلمية واالجتماعية وحتت شعار)قوة 
اجملتمع يف متاسك األسرة(، أقيمت أعمال الندوة احلوارية 
مبشاركة باحثني وخنب اجتماعية ورمسية من العاملني يف 

الدوائر املعنية ناقشت حالة الطالق املتفشية«.
وأضاف الطالقاني: »شارك يف الندوة ثالثة باحثني تطرقوا 
هذه  يف  جوانب  ثالثة  إىل  القيمة  حماضراتهم  خالل  من 

واجلانب  القانوني،  واجلانب  التشريعي،  اجلانب  الظاهرة، 
االجتماعي«.

تفشي  ناقشت  احلوارية  الندوة  أن  إىل  الطالقاني  وأشار 
والعشائرية  واالجتماعية  الدينية  جوانبها  من  الظاهرة  هذه 
والرمسية وأنتجت اخلروج جبملة توصيات واحللول الواقعية 
والبناءة واليت سنعمل على مفاحتة الدوائر والوزارات املعنية 

حوهلا«.
وقدم املشاركون يف الندوة الشكر والتقدير لألمانة العامة 
للعتبة العلوية املقدسة ملساهمتها يف رعاية واحتضان الندوات 
التخصصية اليت تعمل على مناقشة السلبيات احلاصلة يف 
املعاجلات  ووضع  عليها  والرتكيز  االجتماعية  الظواهر 
واحللول هلا مما يسهم يف بناء أسرة وجمتمع يسري وفق نهج 
وسالمه  اهلل  )صلوات  األطهار  البيت  أهل  وأخالق  ومبادئ 

عليهم(.

العتبة العلوية تستضيف ندوة تخصصية اجتماعية تناقش 
ظاهرة الطالق

باألمني  املقدسة ممثلة  العلوية  للعتبة  العامة  األمانة  بادرت 
التداولي  االجتماع  رعاية  إىل  السيد عيسى اخلرسان  العام 
للحكومة احمللية و اخلاص بتصاميم مدخل املدينة القدمية 

يف النجف األشرف.
إدارة  وأعضاء جملس  العام  األمني  االجتماع حبضور  وُعقد 
ومسؤولي  الوائلي  ماجد  النجف  وحمافظ  املقدسة،  العتبة 
املكتب  عن  أكادميي  وممثل  والبلدية  األمنية  الدوائر 

االستشاري جلامعة الكوفة.
املروري  بالتصميم  النظر  إعادة  فكرة  اجملتمعون  وناقش 

ملدخل املدينة القدمية مبا حيقق رؤية معمارية جديدة.
ملداخل  املقرتح  للتصميم  األولية  الفكرة  احلضور  وناقش 
األشرف  النجف  مدينة  مركز  من  ابتداًء  القدمية  املدينة 
املتمثل مبجسرات ثورة العشرين وصواًل اىل املدخل الرئيسي 

للمدينة القدمية املتمثل بساحة امليدان.
حركة  بتنظيم  الكفيلة  السبل  اجملتمعون  ناقش  كما 
السري للعجالت واألشخاص وتنظيم أماكن الباعة املتجولني 

مدينة  إبراز  يف  تساهم  اليت  التنظيمية  األمور  من  وغريها 
من  املاليني  أمام  صورة  بأبهى  القدمية  األشرف  النجف 
الزائرين الذين يفدون على مدار السنة للتشرف بزيارة مرقد 

املوىل أمري املؤمنني )عليه السالم(.

األمانة العامة للعتبة العلوية املقدسة ترعى االجتماع التداولي 
الخاص بتصاميم مدخل املدينة القديمة يف النجف األشرف
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زار قسم الشؤون اهلندسية والفنية يف العتبة العلوية املقدسة 
خنبٌة من املختصني واملهتمني باألثر البيئي واستخدام الطاقة 

املتجددة والبديلة من جامعة الكوفة.
وقال رئيس قسم الشؤون اهلندسية والفنية يف العتبة املقدسة 
عقد  الوالية:  مت  جمللة  تصريح  يف  اجلبوري  سعد  املهندس 
اجتماع يف قسم الشؤون اهلندسية يضم املختصني واملهتمني 
البديلة  والطاقة  املتجددة  الطاقة  واستخدام  البيئي  باألثر 
الكوفة وخنبة  )النظيفة( وحبضور أكادمييني من جامعة 
املختصة مبعاجلة  اهلولندية  والشركة  العتبة  مهندسي  من 

املياه الثقيلة يف النجف األشرف. 
السبل  ناقشت  اهلندسية  النخب  أن  إىل  اجلبوري  وأشار 
والطرق الكفيلة للتقليل من نسب التلوث يف مدينة النجف 

األشرف وحميطها اخلارجي. 
وأضاف: مت خالل االجتماع مناقشة احللول والبدائل للوصول 
إىل استخدام التكنولوجيا احلديثة اليت ميكن االستفادة 
منها واستخدامها يف مشاريع العتبة املختلفة يف جمال  املياه 

الثقيلة.  

العتبة  أن  إىل  االجتماع  خالل  مداخلته  يف  اجلبوري  وتابع 
احللول  من  املناسب  إجياد  إىل  باستمرار  سعت  املقدسة 
السيما  املقدسة  املدينة  خدمة  يف  تصب  اليت  واملشاريع 
املشاريع اخلدمية اليت هلا صلة مباشرة مع مواطين احملافظة 
التحتية  البنى  مشاريع  قبيل  من  إليها  الوافدين  والزائرين 
املتمثلة بإنشاء مدن الزائرين وحمطات االسرتاحات الكبرية 

واملرافق اخلدمية العامة.

كشفت إدارة معمل نبع العتبة أحد املشاريع اإلستثمارية 
التابعة لشركة فيض القسيم يف العتبة العلوية املقدسة 
عن مضاعفة اإلنتاج اليومي من تعبئة أقداح املياه النقية 
وصناعة أقداح البالستيك ذات االستعمال الواحد ضمن 
احلسينية  واملواكب  الزائرين  خلدمة  املقدمة  خدماتها 

اخلدمية يف زيارة األربعني.
معمل  مدير  قال  واإلحصائيات  االستعدادات  تلك  وحول 

ليث حسني حممد يف تصريح جمللة  املهندس  العتبة  نبع 
موسم  العتبة يف  نبع  معمل  استعدادات  أهم  من  الوالية: 
من  ممكنة  كمية  أكرب  جتهيز  هو  األربعني  زيارة 
املنتجات سواء كانت صناديق ماء نبع العتبة أو أقداحًا 
املقدسة  العتبة  احتياجات  لسد  الواحد  االستخدام  ذات 

واملواكب احلسينية بصورة مباشرة وغري مباشرة.
نبع  ماء  من  اليومي  االنتاج  معدل  »وصل  ليث:  وأوضح 
باملياه  معبأ  قدح  مليون  نصف  من  أكثر  اىل  العتبة 
الف قدح بالستيكي  النقية، وكذلك أكثر من 300 

لالستخدام الواحد يوميا«.
احلسينية  املواكب  لعدد  اليومي  املعدل  »وصل  وتابع: 
يزداد  أن  املؤكد  ومن  موكبًا  العشرين  قرابة  اجملهزة 
ميتلك  كونه  القادمة  األيام  خالل  املعمل  على  الزخم 

موقعًا اسرتاتيجيًا مطاًل على طريق مسري الزائرين«.

إنتاج أكثر من نصف مليون 
قدح من املياه النقية يف 

معمل نبع العتبة

نخب هندسية تخصـصية من العتبة العلوية وجامعة الكوفة 
تناقش السبل الكفيلة لالستفادة من الطاقة املتجددة والبديلة
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تقرير: هشام أموري ناجي

إيمانًا بأهمية العلم والعُلماء وما يُقدمهُ مدادهم من آثاٍر علميةٍ اسهمت يف ترسيخ مختلف 
العلوم الدينية على مدى عشرات العقود، وتبليغها، وتحمُّل أعبائها رغم كل الظروف العصيبة التي 
واجهت مشاريعهم العلمية والرتبوية، يبقى ظلهم وارفًا على اإلنسانية ملا يقدمونه لألجيال كافة 

ولطلبة العلوم الدينية خاصة. 
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خالل  اخلرسان  مهدي  حممد  السيد  اهلل  آية  جلهود  نظرًا 
وإثرائه  والتأليف  التحقيق  يف  قضاها  اليت  الطويلة  رحلته 
الساحة احلوزوية بالعشرات من املؤلفات والبحوث يف خمتلف 
العتبتني املقدستني يف  العلمية، تظافرت جهود  التخصصات 

عقد مؤمتر تكرميي يف العراق. 
ويف تصريح للسيد عيسى اخلرسان األمني العام للعتبة العلوية 
املقدسة قال: عملت العتبة العلوية املقدسة على دعم وإقامة 
املؤمترات والندوات العلمية والثقافية املختلفة، وإبراز اجلانب 
الفكري ملدينة النجف األشرف واحلوزة العلمية وعلى هذا 
لتكريم  الرسل   أمناء  إقامة مؤمتر  األساس جاءت فكرة 
شخصية عكفت لعقود طوال على خدمة الفكر اإلسالمي 

والتأليف  التحقيق  من  والفكرية  العلمية  نتاجاتها  وكانت 
والبحث العلمي منهاًل جلميع طلبة العلوم الدينية وغريهم..

املقدسة  العلوية  العتبة  تعمل  العام:  األمني  السيد  وأضاف 
دائما على تكريم العلماء العاملني واملفكرين والباحثني يف 
اجلهد اإلسالمي شكرًا وعرفانًا لعطائهم املستمر يف إبراز 
علوم وأفكار وسرية علماء املدرسة احملمدية ونهج آل البيت 

األطهار صلوات اهلل وسالمه عليهم مجيعًا.
وبهذا الصدد حتدث الدكتور سليم اجلصاني عضو جملس 
تكمن  قائاًل:  املؤمتر  ورئيس  املقدسة  العلوية  العتبة  إدارة 
والعتبة  العلوية  العتبة  لتآزر  نتيجة  بأنه  املؤمتر  هذا  أهمية 
احلوزات  أساتيذ  من  علمي  دعم  وجود  مع  احلسينية، 

السيد عيسى الخرسان: 
عملت العتبة العلوية املقدسة على دعم 

وإقامة املؤتمرات والندوات العلمية والثقافية 
املختلفة، وإبراز الجانب الفكري ملدينة النجف 

األشرف والحوزة العلمية ...

الدكتور سليم الجصاني: 
 الغرض من املؤتمر تبيان الرتاث العلمي وإبراز 
مكانة تراث حوزة النجف االشرف بما تمثله 
من امتداد حقيقي لرسول اهلل وألمري املؤمنني 

وألهل البيت صلوات اهلل وسالمه عليهم
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واجلامعات لغرض تبيان الرتاث العلمي وكذلك إبراز مكانة 
حقيقي  امتداد  من  متثله  مبا  االشرف  النجف  حوزة  تراث 
لرسول اهلل وألمري املؤمنني وألهل البيت صلوات اهلل وسالمه 

عليهم.
اللقاءات حتضريًا  من   ُعقدت جمموعة  وأضاف اجلصاني: 
للمؤمتر منها اجتماعات للجان العلمية داخل العراق وخارجه، 
كذلك جمموعة من االجتماعات التعزيزية للجوانب العلمية 
هلذا املؤمتر، فضاًل عن ندوة يف قاعة عمار بن ياسر أقامتها 
وثالثة  احلسينية،  العتبة  اقيمت يف  وأخرى  املقدسة،  العتبة 
يف شهر رمضان ُأقيمت حضوريًا وافرتاضيًا، وقد أثرت هذه 

الندوات النقاش حول هذا العمل الكبري.
كما بنيَّ السيد رئيس املؤمتر: مت ختصيص موقع الكرتوني 
هلذه الشخصية، بهدف جعل تراثها ومؤلفاتها متاحة للجميع، 
يف  حتققت  اليت  للندوات  فيديوية  مقاطع  عمل  وكذلك 
عليا  دراسات  طلبة  حضرها  وقد  وخارجه،  العراق  داخل 
املوجودة  التخصصات  وتعدد  الرتاث  هذا  ألهمية  وأساتذة 
وأخرى  فقهية  قضايا  يف  اخلرسان كتب  السيد  ألن  فيه، 
االجتماعية  اجملاالت  يف  ودراسات  والرواية  باحلديث  تتعلق 
وختصصات علوم القرآن فضال عن كتاباته اليت ميكن أن 

تنتفع منها الدراسات اللغوية .
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ويف ختام تصرحيه ذكر اجلصاني: مت طباعة موسوعة تضم 
أكثر من مخسني جملدًا ستعلن عنها أثناء انعقاد املؤمتر.

العلمية  اللجنة  رئيس  زوين  الدكتور حممد  قال  جانبه  من 
تأليفًا  املعرفية  اجملاالت  من  كثريًا  السيد  ارتاد  للمؤمتر: 
والعقائد  واحلديث  التفسري  يف  املبدع  ذلك  فرتاه  وحتقيقًا 
النجف  بيئة  صور  من  صورة  وهو  واللغة،  واألدب  والتاريخ 
األشرف العلمية يف موسوعية نتاجه العلمي، وفرادة مؤلفاته 

الرصينة مادًة وأسلوبًا.
وأضاف زوين: نأمل أن يكون هذا االحتفاء باكورة للعمل 
قضوا  الذين  العاملني  العلماء  وتكريم  رعاية  يف  املستمر 
حياتهم يف محل مسؤولية العلم ونشره على خطى أسالفهم 
من علماء االمامية يف عصر أئمة اهلدى إىل اليوم فنقلوا لنا 
تراث آل حممد صلوات اهلل عليهم وذبوا عنه وبذلوا يف سبيل 
احلفاظ عليه والكشف عن حقائقه من أعمارهم فهم أهل 

لكل فضل وتكريم.
العلمي  املؤمتر  إن  قائاًل:  العلمية  اللجنة  رئيس  بنّي  كما 
العلمي  بنتاجه  متثل  اخلرسان  للسيد  التكرميي  الدولي 
ما  منه  مؤلفا  مخسني  من  أكثر  على  زاد  الذي  املرموق 

سيتصدر يف موسوعة علمية يف وقت انعقاد املؤمتر.
كما بني األستاذ حسن اجلباري عضو جملس إدارة العتبة 
العلوية املقدسة ورئيس اللجنة اإلعالمية ملؤمتر أمناء الرسل 

العلوية مت تشكيل  للعتبة  العامة  األمانة  بتوجيه من  قائاًل: 
جلنة إعالمية لدعم مؤمتر أمناء الرسل ضمن جلاٍن ساندة 
وداعمة مهامها دعوة الشخصيات الثقافية والنخبوية، وعمل 
ملا قدمته من  بها  الشخصية احملتفى  إلكرتوني هلذه  موقع 
النشاطات  املوقع  والتأليف، كما يضم  التحقيق  جهود يف  
والفعاليات اليت أقيمت قبيل انعقاد املؤمتر يف العتبة العلوية 
واحلسينية فضاًل عن الندوات اليت أقيمت يف العراق وخارجه.

املظفر  صاحل  مشتاق  األستاذ  قال  صلة  ذي  صعيد  وعلى 
لتحقيق  العلمي  السالم(  )عليه  احلسني  اإلمام  مدير جممع 
التحضريية  اللجنة  البيت )عليهم السالم( ورئيس  تراث أهل 
الدرس  أثروا  الذين  العلماء  لتكريم  جاء  املؤمتر  للمؤمتر: 
احلوزوي واملكتبة اإلسالمية مبؤلفاتهم ونتاجاتهم املعرفية، 
ألنه  اخلرسان  مهدي  حممد  احملقق  السيد  اختيار  وكان 

قضى عمره خيدم الرتاث يف التحقيق والتأليف.
والتحضريية  العلمية  اللجان  تشكيل  مت  املظفر:  واضاف 
ما  لكل  والتحضري  الفين  االعالمي  والدعم  والعالقات 

حيتاجه املؤمتر من استضافة ضيوف وباحثني.
وختم املظفر كالمه قائاًل: شارك حلد االن يف املؤمتر نسخة 
املؤمتر  يف  ملخصاتهم  وستطبع  باحث   52 األشرف  النجف 
يف  االول  ربيع   21 املوافق   2022-  10-18 يف  سيقام  الذي 

الصحن العلوي الطاهر.

الدكتور محمد زوين: 
إن املؤتمرالتكريمي للسيد الخرسان تمثل 

بنتاجه العلمي املرموق الذي زاد على أكثر من 
خمسني مؤلفا منه ما سيتصدر يف موسوعة 

علمية يف وقت انعقاد املؤتمر

األستاذ حسن الجباري: تشكيل لجنة إعالمية لدعم 
مؤتمر أمناء الرسل ضمن لجانٍ ساندة وداعمة 

مهامها دعوة الشخصيات الثقافية والنخبوية، وعمل 
موقع إلكرتوني لهذه الشخصية املحتفى بها ملا 

قدمته من جهود يف  التحقيق والتأليف
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األستـــــــــــاذ  املركز  ملســــــــــؤول  تصريح  وحســــــــــــب 
عادل اجلمالي: هلذه العوائل احتياجات عامة كاملواد 
الغذائية والعمليات اجلراحية، وهناك أيضًا احتياجات 
خاصة كاألجهزة املنزلية وعربات املعاقني وكراسي 
للعتبة  العام  لألمني  وترفع  قائمة  تسّجل يف  الصالة، 
العلوية املقدسة السيد عيسى اخلرسان وبعد املوافقة 
عليها يتم جتهيزها إىل العوائل املتعففة وإرساهلا إىل 

مناطق سكناهم.

مركز اإلمام علي )عليه السالم( لرعاية األيتام يكفل حاالت 
مرضية وأخرى متعففة ميدانيًا
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برعاية أبوية

يعد مركز اإلمام علي )عليه السالم( من املراكز املهمة يف العتبة العلوية املقدسة حيث 
أليتام  املرضية  العالجات  وتقديم  واملالية  العينية  املساعدات  تقديم  عمله  يتضمن 
العوائل املسجلة باملركز والبالغ عددها )2500( عائلة، مسجلة يف قاعدة بيانات 

املركز يف مناسبات مختلفة وعلى مدار السنة.
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وأشار اجلمالي إىل أن جممـوع مـا مت صـرفـه خــالل 
ومخسون  مليـار  احلـالي  العـام  مـن  األول  النصف 
للعتبة  العام  السيد األمني  أن  و  دينار عراقي،  مليون 
العلوية املقدسة أوىل اهتمـامًا خـاّصًا بشرحية األيتام 
على  واالطالع  احتياجاتهم  بتلبية  ووجـه  واحملتاجني، 

أحواهلم بشكل دوري.

كما بني اجلمالي إحصائية عمل املركز قائاًل: مت 
إجراء عمليــــــات جراحية بأكثـر مـن )240,000,000( 
دينار وصـــــرف عالجـات دوائيـة، ألكثـر مـن )195( 
مريضًا بكلفة إمجاليــــــة تبلغ )54,000,000( دينار، 
احملتاجني  لتزويد  مقدم  طلـب   )23٦( إىل  باإلضافة 
باألجهزة املنزلية وشراء املالبس ومـواد البناء وجتهيز 
ذوي االحتياجات اخلاصة بعربات املعاقني وكراسي 

الصالة وكذلك مساعات األذن للصم والبكم.
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اإلمام احلسن العسكري )عليه السالم(  التصدي للضالل والظلم 
وإعداد األمة لعصر الغيبة

نبوة النيب حممد  )صلى اهلل عليه وآله(
علة اخللق ووجوده

األسري يف نهج أمري املؤمنني علي بن أبي طالب  )عليه السالم(

حممد )9(  هبة الـّله إىل العامل
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بقلم:رقية السماك
هبة الـّله إىل العالم

محمد
نصت الرسالة اإلسالمية منذ بزوغ نورها املبارك على رقيِّ اإلنسان، فقد شملت قوانني 
الحياة جميعها وغدت مناهج للبشرية وفتحت آفاق العقل والتفكر وأوصت بالعلم ونادت 
بالتكافل االجتماعي وصلة الرحم وطيب املعاشرة والقول الحسن وأوصت بالجار وإكرام 
الضيف ثم باإلحسان إىل األجري والعامل. ولم ترتك أوامرها ونواهيها مرفقًا من مرافق 

الدنيا إال وكانت له سراجًا ينري درب أتباعه.  

9
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بعثه  قال:  أنه  السالم(  )عليه  املؤمنني  أمري  عن   روي 
)صلى اهلل عليه وآله(، والناس ُضاّلل يف حرية، وحاطبون 
الكربياُء،  واستزّلتهم  األهواُء،  استهوتهم  قد  فتنٍة،  يف 
من  زلزاٍل  يف  َحيارى  اجلهالُء،  اجلاهلية  واستخّفتهم 
وآله(  عليه  اهلل  )صلى  فباَلَغ  اجلهل،  من  وبالٍء  األمر، 
يف النصيحة، ومضى على الطريقة، ودعا إىل احلكمة 

واملوعظة احَلَسنة. 
 سريته منهاج وعربة:  

والدته  منذ  الشريفة  النبوية  السرية  ودراسة  قراءة  عند 
)صلى اهلل عليه وآله( يف شهر ربيع األول من عام الفيل 
واملواعظ  واملواقف  باحلكم  مليئة  جندها  )570م( 
والدروس اليت ينبغي أن نقف يف كل مرحلة للتزود منها، 
كونها تسهم يف تأسيس دولة اإلنسان  مبا حتويه من 
اخُللق العظيم، والعلم واحلكمة واحللم والرتبية احلسنة 
الواجبات  وأداء  الطيبة  والكلمة  اآلخرين  مع  والتعامل 
مسلكًا  وال  اجتاهًا،  لنا  يرتك  ومل  اجملتمع...  وخدمة 
إال وعبدُه لنا بكل التعاليم واملبادئ احلكيمة ومل يبق 
املباركة  خبطاه  خنطو  أن  إال  كمسلمني  حنن  علينا 
وأن نستلهم من شخصيته العظيمة ما يعيننا على التقدم 

والتطور حنو واحة اخللود وطاعة اهلل تعاىل وتقواه   
 ماذا بعد: 

وبسريته  الكريم  بنبينا  األمم  نباهي  أن  يف  احلق  لنا 
وأخالقه  مببادئه  بالتمسك  العلن  يف  وجنهر  املعطاء 
السرية  هلذه  أعطينا  هل  ولكن  به،  جاء  مبا  وااللتزام 
وهل  اليومية؟  حياتنا  يف  الكافية  املساحة  املباركة 
أسهمنا بتعليمها ألجيالنا الذين ملئت أفكارهم وأذهانهم 
مبا حتويه املناهج الدراسية من مغالطات تارخيية حبق 
من  شبابنا  ّعرفنا  وهل  بعده؟  من  واألئمة  النيب  سرية 
خالل وسائل االتصال املختلفة  مبواقف العصر النبوي 
الشريف مبا حيويه من مواقف وحكم وأحاديث... هناك 
الكثري من اجلهات اليت ال بد من أن تأخذ دورها يف 
الكاملة  املسؤولية  وتتحمل  وتنبيهه   اجملتمع  توعية 
لقيادة  األوفر  واحلظ  الكايف  الوقت  أخذت  كونها 
اجملتمع، نضيف إىل ذلك علينا أن نتحمل شيئًا من هذه 
ضمن  هم  ومن  الرعية  إرشاد  يف  دورنا  ونأخذ  األمانة 

حدود مسؤوليتنا... 
 ماذا لو عملنا بسريته: 

بعد أن قدمنا الدور املهم إلنشاء جيل ترتسخ يف أذهانه 
هلذه  وأكدنا  املباركة  احملمدية  السرية  ومبادئ  قيم 
وآله(  عليه  اهلل  )صلى  املصطفى  احلبيب  بأن  الشرحية 
حياتنا  يف  ويراقبنا  مقامنا،  ويشاهد  كالمنا  يسمع 
اليومية ويطلع بأم عينه على تعامالتنا اليومية، املوظف 
مع املراجع، واملعلم مع الطالب، ورب األسرة مع أفراد 
أسرته، ويراقب تصرفات احلاكم، والقاضي، واملسؤول، 
والعامل... ومدى تطبيقهم للتعاليم اإلسالمية من صدق 
وأخالق وأمانة لصنعنا جمتمعًا متكاماًل بكل اجتاهاته 
يف  املتبعة  األخالق  مساحة  أعطينا  كوننا  وتعاليمه 
فيها  تتعلق  اليت  السمة  ألنها  الكثري  الشيء  تعامالتنا 
مجيع الصفات احلميدة اليت تكتمل فيها مراتب النفس 
البشرية وهذا ما انطلق منه الرسول األكرم )صلى اهلل 
عليه وآله( عند دعوته اإلسالمية حينما قال: إمنا بعثت 

ألمتم مكارم األخالق ... 
كل هذ السلوكيات وغريها لو شاهدها واطلع عليها 
وكانت مطابقة ولو بنسبة مقبولة ملا أمرنا به ومتوافقة 
وتعاليم  أحكام  من  الكريم  القرآن  عليه  نص  ملا 
)عليهم  البيت  أهل  أئمة  سرية  من  مستمدة  وتوصيات 
السالم( وكنا قد سلكنا ذلك الطريق الذي خطه نيب 
الرمحة  ألمته حتما هذه اإلجراءات ستثلج صدر الرسول 

األكرم وتنزل الفرح والسرور على قلبه. 
مهما  وحتركاتنا  خطواتنا  نراقب  أن  بنا  حريٌّ  لذلك 
والشارع  العمل  ويف  األسرة  داخل  يف  صغرية  كانت 
كل  تشاهد  عينًا  وآله(  عليه  اهلل  )صلى  منه  جاعلني 
ضمن  أبنائنا  وتربية  املؤمن،  حاجة  فقضاء  تصرفاتنا 
اإلطار اإلسالمي وحسن معاملة الناس والكلمة الطيبة 
املال  هدر  وعدم  العامة  املمتلكات  على  واحلرص 
املشروع  أولويات  العام وخدمة اجملتمع... كل هذا من 
اإلسالمي أداؤها ال حمالة يقربنا من اهلل سبحانه وتعاىل 

ومنه )صلى اهلل عليه وآله(. 
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بيتًا فعّلته الغائية ـ أي سبب إجياده ـ هو السكن فيه وهنا 
يكون التصور واملاهية قد تقدمت على بناء البيت ووجوده 
يف اخلارج ـ أي البناء املادي الظاهر للعيان ـ لكن السكن 
يف هذا البيت ال يتحقق إال بعد توفر قطعة األرض ومواد 
يف  النهائية  الصورة  تكتمل  ثم  ومن  البناء  وعّمال  البناء 
ـ، وكما  السكن  ـ  الغائية  العّلة  وهي  أال  املادي  اخلارج 
وهنا  ـ  عليه  اجللوس  لغاية  معني  تكون صناعة كرسي 
تصور أسبق من الوجود ـ كذلك ال يكتمل إال بعد توفر 
اخلشب واملسامري والنجار ـ الوجود ـ اخلارجي ـ لذا نقول 
بأن والدة النيب حمّمد )صلى اهلل عليه وآله( على املستوى 
عن  الشريف  وجوده  تأخر  يضر  ال  اخلارجي  الدنيوي 
كانت  العامل  ذلك  يف  النبوة  صفة  كذلك  له  االحتياج 
روحية، ومل تكن باملستوى املادي الدنيوي ـ يوم املبعث ـ 
الذي ُأعلن رمسيًا كتبليغ للرسالة وأداء املهمة، وإال فإن 
بلوغه  نبيًا قبل  وآله( كان  النيب حمّمدا )صلى اهلل عليه 
سن األربعني عامًا، ثم إن هذه اخلامتية ال تعين وجود خلل 
ما بل إنها اشرفية تكاملية للنيب حمّمد )صلى اهلل عليه 
وآله( ألن اخلامتية تعين كمال األشياء واملنتهى إليه ـ أي 

اكتمال البنيان الديين.
ـ كانت  النبوة  ـ  الغائية  العلة  إن  نتيجة  إىل  وهنا خنلص 
اخلارجي  الوجود  على  واملاهية  التصور  من حيث  متقدمة 
املادي  أي بعد والدة النيب )صلى اهلل عليه وآله( ووصوله 

إىل سن األربعني وإعالن النبوة رمسيًا.

يف  وتسبح  املعريف  الفضاء  تكتـنز  عميقة  دالالت  هناك 
جّلة حبر املشكالت الفلسفية باحثة عن إجابات جلدلية 
ترتاءى للمتلقي بأنها من وحي التناقض يتلقفها اآلخر بنحو 
تشكيكي، وواحدة من هذه القضايا اإلشكالّية هي ما 
ُيثريه البعض من تشكيك حول مسألة ختتص بنبوة النيب 
حمّمد )صلى اهلل عليه وآله( لتتفرع إىل فرعني وهما كيف 
األنبياء  خامت  وآله(  عليه  اهلل  )صلى  حمّمد  النيب  يكون 
حمّمد  النيب  عن  ُيذكر  ما  املصادر  يف  وهناك  وأخرهم 
)صلى اهلل عليه وآله( خالف ذلك إذ روي عن ميسرة الفجر 
قال: قلت يا رسول اهلل، متى كنت نبيًا؟ قال: )وآدم بني 

الروح واجلسد(. 
ويف حديث آخر قال )صلى اهلل عليه وآله( )كنت نبيا وآدم 
بني املاء والطني( إذ كيف يكون آخر األنبياء ـ خامتهم ـ 
ويف الوقت نفسه يكون أوهلم طبقًا هلذا احلديث، ويضاف 
إىل ذلك أيضًا قول إن النيب حمّمد )صلى اهلل عليه وآله( هو 
عّلة اخللق وأول ما خلق اهلل تعاىل نوره فكيف يتم التوفيق 

بني البداية واخلامتية؟ 
أن  يؤكدون  اخلصوص  بهذا  واملتبحرين  العلم  أرباب  إن 
العّلة الغائية وإن كانت متأخرة زمنيًا يف الوجود اخلارجي 
ـ الدنيوي ـ إال أنها تكون متقدمة زمنيًا من حيث التصور 
الوجود(  معنى  )عني  هي  أرسطو  عند  واملاهية  واملاهية، 
مأخوذا يف مرتبة من مراتبه يكون فيها يف غاية الّتقّدم. 
العبارتني،  هاتني  املسلمون  الفالسفة  تّلقى  ملا  ولكّنه 
وخباّصة سابقهم واملّلقب عندهم باملّعلم اّلثاني ـ أي الفارابي 
َص معنى عبارة اجلوهر من عبارة املاهية، أو  ـ فإّنه قد َخصَّ
يف األقل، فإّنه قد مّحل هذه العبارة األخرية معنى أعّم من 

املعنى اليوناني القديم.
يبين  أن  يريد  الذي  إن  فمثاًل  توضيحيًا  ولنعطي مصداقًا 

نبوة النيب حممد  )صلى اهلل عليه وآله(
علة اخللق ووجوده

د. علي البيضاني
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عمار كاظم عبد احلسني

للممارسات اجلاهلية وتفاعلت معه، حيث  واملوروث، ونقده 
مل تكن على هامش اهتماماته وقلقه الفكري والعقائدي. 
وقد أّمنت له كّل سبل الرعاية، عندما قّرر أن خيلو بنفسه 
بعيدًا من صخب مّكة وضوضائها، وبعيدًا  يف غار حراء، 
من اجلّو السائد يف قريش وبني رجاالتها، فقد كان اجلّو 
للمال وتنافٍسًا إىل حدِّ  العاّم جّو هلٍو وعبادٍة لألصنام وحبًٍّا 
أن  وآله(  عليه  اهلل  )صلى  النيّب حمّمد  قرَّر  فيما  التناحر، 
ينسحب ويرتقي اجلبل للتأّمل والتفّكر والتعّبد، وبعيدًا من 

كّل هذا اجلّو.
وتذكر سرية السيِّدة خدجية )سالم اهلل عليها( أّنها كانت 
تقطع مسافة مخسة كيلومرتات مشيًا على قدميها، وتصعد 
اجلبل العالي واملوحش، كي توصل إليه الطعام والشراب، 

وكثريًا ما كانت تشاركه جلسات التأّمل والتفّكر.
عليه  اهلل  )صلى  اهلل  رسول  على  جربيل  الوحي  نزل  عندما 
محلها،  إىل  وليدعوه  الرسالة  ليبّلغه  حراء،  غار  يف  وآله( 
رأى  مبا  خيربها  جاءها  عندما  به،  آمنت  َمن  أّول  كانت 
قته، ويقينها أّن ما يقوله حّق ال يساوره شّك  وما مسع، فصدَّ
وال ريب، وأّنه نتيجة طبيعية لكّل مسار حياته، وما تعرفه 
عنه من صدق وأمانة ورجاحة عقل ورمحة وحمّبة ومسّو يف 
ثُِّر * ُقْم َفَأْنِذْر  اخللق. ويوم نزلت عليه اآليات: )َيا َأيَُّها املُدَّ
ْجَز َفاْهُجْر( )املدثر:  ْر * َوالرُّ ْ * َوِثَياَبَك َفَطهِّ * َوَربََّك َفَكربِّ
1-5(، قالت له بكّل عزم وثقة وصدق اإلميان: )قم يا رسول 
اهلل، فواهلل ما خيزيك اهلل أبدًا؛ إّنك لتصل الرحم، وتصُدُق 
، وَتكِسُب املعدوَم، وَتقري الضيف،  احلديَث، وحَتِمل الَكلَّ
وتعني على نوائب احلّق( إذًا آمنت السيِّدة خدجية )سالم اهلل 
رسالية  حياة  لتبدأ  إليه،  السّباقني  من  به، وكانت  عليها( 

ممزوجة باملعاناة واألمل.

ُأوىل  هي  عليها(  اهلل  )سالم  خويلد  بنت  خدجية  السيِّدة 
مع  عاشت  َمن  وهي  وآله(،  عليه  اهلل  )صلى  النيّب  زوجات 
رسول اهلل حياة استمّرت مخسًا وعشرين سنة، قبل زواجها، 
مل تكن السيِّدة خدجية امرأًة عادية يف مّكة، بل كانت 
الكبرية  جتارتها  هلا  جّتارها،  كبار  ومن  أشرافها،  من 
ُلقِّبت  أن  واملوقع  الشأن  بلغت يف  وقد  الشام،  إىل  الواسعة 

بسيِّدة نساء قريش.
وآله( من دون  اختارت رسول اهلل )صلى اهلل عليه  ملاذا  أّما 
غريه من أشراف مّكة الذين ميلكون املال، ومّمن تهافتوا 
ت عن ذلك بنفسها، عندما قالت  على طلب يدها، فهي عربَّ
حملّمد )صلى اهلل عليه وآله( بعد زواجها به: )يا بن عّم، إّني 
قد رغبت فيك لشرفك يف قومك، وأمانتك وُحسن خلقك، 
وصدق حديثك ونصرتك للمظلوم(. ورسول اهلل )صلى اهلل عليه 
وآله( عندما قبل بها، مل يتطلَّع إىل ماهلا، ومل يبال بفارق 
السّن بينه وبينها، كان املعيار عنده ما اّتصفت به من طهارة 
القلب، وصفاء النّية واحلكمة، ورجاحة العقل والرأي، وهي 
َمن كانت ُتلقَّب آنذاك )بالطاهرة واحلكيمة(. لقد كان 
الصفات  والكفاءة عندهما يف  لآلخر،  منهما كفؤًا  كّل 
الذاتية ال يف املال وهنا نذكر كالم رسول اهلل )صلى اهلل 
عليه وآله(: )َمن تزّوج امرأة ال يتزّوجها إاّل جلماهلا، مل يَر 
فيها ما حيّب، وَمن تزّوجها ملاهلا، ال يتزّوجها إاّل وكله اهلل 

ين(.  إليه، فعليكم بذاِت الدِّ
كان من نتاج هذا الزواج، النسل الطاهر لرسول اهلل )صلى 
وُأّم كلثوم  )القاسم وعبداهلل وزينب ورقية  اهلل عليه وآله(: 

وفاطمة()وكان صفوة اخللق من ابنته الصديقة فاطمة(.
عليه  اهلل  )صلى  اهلل  رسول  مع  السيِّدة خدجية  لقد عاشت 
وآله( حياًة تأّسست على تبادل املوّدة والرمحة واالحرتام وعلى 
للسائد  ونقده  وأسئلته  تأّمالته  شاركته  فقد  املشاركة، 

ْنَيا َوِزيَنَتَها َفَتَعاَلنْيَ  َياَة الدُّ قال اهلل تعاىل يف كتابه العزيز: )َيا َأيَُّها النَّيبُّ ُقْل أَلْزَواِجَك ِإْن ُكْنُتَّ ُتِرْدَن احْلَ
اَر اآلِخَرَة َفِإنَّ اهلَل َأَعدَّ ِلْلُمْحِسَناِت  ياًل * َوِإْن ُكْنُتَّ ُتِرْدَن اهلَل َوَرُسوَلُه َوالدَّ ْحُكنَّ َسَراًحا َجِ ُأَمتِّْعُكنَّ َوُأَسرِّ

ِمْنُكنَّ َأْجًرا َعِظيًما( )األحزاب: 29-28(..

املوّدة واملشاركة يف حياة السيِّدة خدجية )عليها السالم(
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اإلمام الحسن العسكري )عليه السالم(
التصدي للضالل والظلم وإعداد األمة لعصر الغيبة

جيل ظاهري

عاش اإلمام احلسن بن علي العسكري عليهما السالم حياة مليئة بالظلم واالضطهاد واملضايقة على يد حكام 
بين العباس طيلة حياته الشريفة القصرية بني إقامة جربية أو حبس إن كان على عهد والده اإلمام علي اهلادي 

عليه السالم أو خالل فرتة إمامته اليت مل تصل إىل فرتة ست سنوات.
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الشيعة(  و)حديقة  الغمة(  و)كشف  و)الكايف(  البحرين( 
و)حبار األنوار( وغريها بأن )املعتمد العباسي( حاول أكثر 
)عليه  العسكري  احلسن  اإلمام  اغتيال  أو  قتل  مرة  من 
إليه  السم  من دس  يفلح حتى متكن  السالم( لكنه مل 
)عليه السالم(  يف السنة اخلامسة من حكمه، وقد ُسقَي 
)عليه السالم( ذلك السم يف أول شهر ربيع األول سنة 2٦0 
للهجرة، وبقي اإلمام العسكري )عليه السالم( سبعة أيام 
يعاجل حرارة السم، حتى استشهد يف يوم اجلمعة الثامن من 

شهر ربيع األول وانتقل إىل جوار ربه يف سامراء.
السالم( ضجت  )عليه  العسكري  اإلمــــــــــــام  استشهد  ملا 
النعش  لفقدانه )سر من رأى( ضجة عظيمة ومحل أهلها 
الطاهر بتجليل واهتمام بالغني، فـــــأراد )جعفــــــر الكذاب( 
أن يصلي عليه لكن ثأر اهلل املوعود اإلمــــام احلجة )عليه 
السالم( ذا الطلعة البهية هو الذي صلى وجهزَّ ودفن والده 
اإلمام احلسن العسكري )عليه السالم( يف داره مع أبيه 

االمام اهلادي )عليه السالم(.

وصاياه لشيعته:
وخري ما خنتتم به مقالنا هذا هـــــــــــو حديث اإلمام احلسن 
العسكري )عليه السالم( مع أبي هاشم اجلعفري، حيث 
قال )عليه السالم(: )يا أبا هاشم: سيأتي زمان على الناس 
وجوههم ضاحكة، مستبشرة، وقلوبهم مظلمة منكدرة، 
نة فيهم بدعة، والبدعة فيهم ُسّنة، املؤمن بينهم حمقَّر  السُّ
والفاسق بينهم موقَّر، ُامراؤهم جاهلون جائرون، وعلماؤهم 
يف أبواب الظلمة سائرون، أغنياؤهم يسرقون زاد الفقراء، 
الكرباء، وكل جاهل عندهم  يتقّدمون على  وأصاغرهم 
املخلص  بني  يتميزون  ال  فقري  عندهم  حميل  وكل  خبري 
واملرتاب، وال يعرفــــون الضأن من الذئاب، علماؤهم شرار 
الفلسفة  إىل  مييلون  ألّنهم  األرض،  وجـــــــه  على  اهلل  خلق 
والتصوف، وأيم اهلل إّنهم من أهل العدول والتحرف، يبالغون 
يف حّب خمالفينا وُيضّلون شيعتنا وموالينا، فان نالوا منصبًا 
مل يشبعوا من الــثــــراء، وإن خذلوا عبدوا اهلل على الرياء، 
أال إّنهم قّطاع طريق املؤمنني والدعاة إىل حنلة امللحدين، 
فمن أدركهم فليحذرهم وليصن دينه وإميانه، ثم قال: )يا 
أبا هاشم: هذا ما حدثين به أبي عن آبائه عن جعفر بن 
إاّل عن  حممد )عليهم السالم( وهو من أسرارنا فاكتمه 
أهلـــــــــه. )حديقة الشيعة: 592، عن السيد املرتضى الرازي 
يف كتبه: بيان األديان وتبصرة العوام والفصول التاّمة يف 
النعمانية:  األنوار  املفيد مسندًا،  الشيخ  العاّمة عن  هداية 

293/2، ذرائع البيان يف عوارض اللسان: 38(.

عاصر اإلمام العسكري )عليه السالم( خالل عمره القصري 
الذي مل يتجاوز الـ)28( عامًا، أكثر حكام بين العباس  
قساوًة وتعرض كآبائه )عليهم السالم( لألذى فإنهم كانوا 
يتخوفون منه )عليه السالم( ومما بلغهم كونه والد اإلمام 
احلجة املهدي )عجل اهلل تعاىل فرجه الشريف(، لذا عمدوا 
إىل حبسه )عليه السالم( عدة مرات وحاولوا قتله فكان 
ينجو من حماوالتهم، وهم املعتز بن املتوكل، وبعده املهتدي 
بن الواثق، ثم املعتمد أمحد بن املتوكل الذي حكم ثالثًا 
يف  السالم(  )عليه  اإلمام  شهادة  وكانت  سنة،  وعشرين 

أوائل حكم هذا الطاغية اللعني.
وتعرض اإلمام العسكري )عليه السالم( فضاًل عما أصابه 
من العباسيني، الطامعني من احلاسدين وكان من أبرزهم 
أطلق  الذي  السالم(  )عليه  اهلادي  اإلمام  ابن  جعفر  أخوه 
على  والذي كان  الكذاب«  »جعفر  لقب  بعد  فيما  عليه 
اإلمام  على  يتجسس  وكان  العباس  بين  خبلفاء  اتصال 
مع حكام  حبثًا  الشريفة  وعائلته  السالم(  )عليه  احلسن 
اجلور والطغيان عن منقذ البشرية وقائمها )عليه السالم( 

لكن دون جدوى.

التحدي للفرق الضالة:
اإلمام العسكري )عليه السالم( ورغم مدة إمامته القصرية، 
تصدى وبكل قوة كما فعل آباؤه األطهار)عليهم السالم( 
باعتبارهم محاة الرسالة والعقيدة اإلسالمية، للفرق الضالة 
يف عصره الشريف ومنها فرقة )الثنوية( )وهم من أثبت مع 
للشر  مبدءًا  اخلري  مبدأ  مع  ويثبتون  غريه،  قدميًا  القديم 
والذين  »الصوفية«  فرقة  وكذلك  والظلمة(،  النور  وهما 
وصفهم )عليه السالم( يف حديثه ألبي هاشم اجلعفري الذي 
سيأتي يف آخر املقال، وأوضح لألمة فساد معتقدات هاتني 
الفرقتني الضالتني من خالل بيانه آلرائهما وأساليبهما يف 

التعامل وعالقاتهما مع الناس.

طريق الكتمان:
يواصل  أن  السالم(  )عليه  العسكري  لإلمام  بد  كان ال 
نهج آبائه األئمة امليامني )عليهم السالم( يف هداية وتوعية 
)عليهم  البيت  أهل  شيعة  خاصة  املسلمني  أفكار  وتنوير 
اجملتمع  يف  الصاحلة  اجلماعـــــــــة  ميّثلون  الذين  السالم( 
اإلسالمي، حيث انتهج طريق الكتمان واحلذر يف التواصل 
معهم فيما عمل على متهيدهم لقضية اإلمام املهدي )عليه 
مع  الوصل  الغيبة وسلك طريق  لعصر  وإعدادهم  السالم( 
وقيادة  الفقهاء  ملدرسة  واإلعداد  الوكالء  عرب  الشيعة 
العلماء الصاحلني لألمة يف عصر الغيبة باعتبارهم األمناء 
السالم( يف  الشريف )عليه  بنهجه  العباد متمسكني  على 
مقارعة الفرق الضالة واملنحرفة وإرشاداته وتوصيات آبائه 
الكرام )عليهم السالم( حنو طريق الصواب واحلق، وهو ما 
ذكرته كتب كثرية منها.. )الكامل يف التاريخ( و)مروج 
الذهب( و)الكامل البن األثري( و)تاريخ الطربي( و)احلضارة 
اإلسالمية( و)جتارب ااُلمم ملسكويه( و)اخلرائج واجلرائح( 

وغريها.
شهادته )عليه السالم(:

)املناقب( و)جممع  املوثقة منها  الكتب  الكثري من  تروي 

انتهج )عليه السالم( طريق 
الكتمان والحذر يف التواصل مع 

شيعته، فيما عمل على تمهيدهم 
لقضية اإلمام املهدي )عليه السالم( 

وإعدادهم لعصر الغيبة
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األسري 26
A يف نهج أمري املؤمنني علي بن أبي طالب  

أ . رياض أمحد تركي     

لو دققنا النظر واستحضرنا مواقف اإلمام علي )عليه السالم( 
صدر  عصر  يف  ذلك  أكان  سواء  العدو،  مع  صراعاته  يف 
اإلنسانية  معاني  كل  لوجدنا  خالفته؛  أيام  يف  أم  اإلسالم، 
بروٍح  األسرى  مع  مواقفه  كل  يف  تتجسد  النقيــة  الفذة 
لإلنسانية  بالحب  وطافحةٍ  للخري  محبةٍ  سمحةٍ  إسالميةٍ 
الحقيقية، فكان يمنحها من  جمعاء، ألنهُ أعطى لها معانيها 
فيض سمو روحه وعلو همته ورقي ذاته وطيب نفسه الكثري 
الكثري، ألن اإلنسان عنده ال يعادله شيء يف هذا الكون، فهو 
آية اهلل تعاىل يف األرض يرثها.. يعمـرها.. يعبد اهلل فيها. 
وبني هذا وذاك يمر اإلنسان بحاالت وتغريات قد تملي عليه 
الظروف أو قصر النظر وقلة الوعي فيدخل يف غمار الحروب 
ليصبح أسريًا ال حول له وال قوة، ومن عالئم النبل واإليمان 
البت  الضرورية لحني  معاملته بلطف ولني وتوفري حاجاته 

يف مصريه. 
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العقور، وإن أنا عشت فأنا أوىل بالعفو عنه، وأنا أعلم 
مبا أفعل به، فإن عفوت فنحن أهل بيت ال نزداد على 

املذنب إلينا إال عفوًا وكرمًا()٦(. 
هذِه مكارم اليد الرحيمة اليت حتمل نفسًا كبرية يف 
تعفو عمن ظلمها، وال حتقد  بروٍح متساحمٍة،  عطائها 
على من عاداها وال تبغض من أساء إليها.. إنها النفس 
من يف  لكل  الكبري  واحلب  واألمل  بالبشر  الطافحة 
الكون، تلك روٌح ونفٌس كرمية رحيمة تستمد نهجها 
قرآنا  تكون  أن  غريبًا  فليس  القدير،  العلي  نهج  من 

ناطقًا وبرهانًا ساطعًا لدستور اهلل تعاىل يف األرض. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1( املاوردي / األحكام السلطانية  ص131.

)2( حممد الريشهري / ميزان احلكمة ج3ص 2500.
وسائل  تفصيل  العاملي،  احلر  احلسني  بن  )3( حممد 
الشريعة، حتقيق: مؤسسة  الشيعة إىل حتصيل مسائل 
آل البيت إلحياء الرتاث، )قم : مط: مهر،  1414 هـ(، 

ج11، ص٦9.
)4( الشيخ الطوسي / تهذيب األحكام / )باب أحكام 

األسارى( ج٦ ص 153. 
)5(  الشيخ حسني النوري الطربسي / مستدرك الوسائل 

ومستنبط املسائل، 50/11.
)٦( حممد باقر بن حممد تقي اجمللسي، حبار األنوار 
مطبعة  )بريوت:  األطهار،  األئمة  أخبار  لدرر  اجلامعة 

مؤسسة الوفاء، 1403هـ( ج 42، ص288-287.

واألسري هو من أخذ من مقاتلي العدو وعّرفه املاوردي: 
ظفَر  إذا  الكّفار  من  املقاتلون  الرجال  هم  )األسرى 

املسلمون املسلحون بأسرهم أحياء()1(. 
وكان اإلمام )عليه السالم( يقول لألسري الذي مت أسره: 
وكان  العاملني(،  رب  اهلل  أخاف  إني  أقتلك صربًا  )لن 
يأخذ سالحه وحيلفه أن ال يقاتله ويعطيه أربعة دراهم 
ويطلق سراحه)2( ويوصي بإطعامه واإلحسان إليه معتربًا 

ذلك حقًا وواجبًا)3(. 
يطعم  كان  بأنُه  السالم(  )عليه  عنُه  عرف  هنا  ومن 
األسارى الذين خلدوا بالسجن من بيت مال املسلمني)4(. 
ومن ثوابته اليت رويت عنُه بأنه كان يطلق األسرى من 
أهل  من  رجااًل  صفني  يوم  أسر  فقد  مفاوضات،  دون 
عمرو  كان  وقد  معاوية  فأتوا  سبيلهم،  فخّلى  الشام 
بن العاص يقول ألسرى أسرهم معاوية: )أقتلهم(، فما 
شعروا إال بأسراهم قد خلَّى سبيلهم اإلمام علي )عليه 

السالم(. 
فقال معاوية: )يا عمرو، لو أطعناك يف هؤالء األسرى 
لوقعنا يف قبيح من األمر، أال تراه قد خلَّى سبيل أسرانا. 
فأمر بتخلية من يف يديه من أسرى اإلمام علي )عليه 

السالم()5(.
ولعّل خري شاهٍد على كل ما تقدم من املعاملة اإلنسانية 
السالم(  )عليه  املؤمنني  أمري  يتعامل  اليت كان  النادرة 
بأسريهم  االهتمام  يف  ألوالده  وصيته  األسري،  مع  بها 
منه  قاتله، سريًا  وهو  املرادي،  ملجم  بن  الرمحن  عبد 
على املنهجية القرآنية اذ قال )عليه السالم(: )إنه أسري 
أوصى)عليه  مثواه(، وكذلك  نزله وأكرموا  فأحسنوا 
السالم( بعدما ضربه ابن ملجم : إحبسوا هذا األسري 
مبا  أوىل  فأنا  عشت  فإن  إساره،  وأحسنوا  وأطعموه، 
صنع بي: إن شئت استقدت، وان شئت عفوت، وإن شئت 
أن  لكم  بدا  فإن  إليكم،  فذلك  مت  وإن  صاحلت، 
تقتلوه فال متثلوا به(، ثم التفت )عليه السالم( إىل ولده 
السالم( وهو على فراش  اإلمام احلسن اجملتبى )عليه 
الشهادة قائال: )إرفق يا ولدي بأسريك وارمحه، وأحسن 
أم  أال ترى إىل عينيه قد طارتا يف  إليه وأشفق عليه، 

رأسه، وقلبه يرجف خوفًا ورعبًا وفزعًا.
فقال له  اإلمام احلسن )عليه السالم(: )يا أباه قد قتلك 
بالرفق  تأمرنا  وأنت  فيك  وأفجعنا  الفاجر  اللعني  هذا 
نزداد على  يا بين حنن أهل بيت ال  نعم  له:  به؟ فقال 
من  والشفقة  والرمحة  وعفوا،  إال كرما  إلينا  املذنب 
شيمتنا ال من شيمته، حبقي عليك فأطعمه يا بين مما 
تأكله، واسقه مما تشرب، وال تقيد له قدمًا، وال تغل 
له يدًا، فإن أنا مت فاقتص منه بأن تقتله وتضربه ضربة 
واحدة.. وال متثل بالرجل فإني مسعت جدك رسول اهلل 
)صلى اهلل عليه وآله( يقول: إياكم واملثلة ولو بالكلب 

 أوصى)عليه السالم( بعدما ضربه ابن 
ملجم : )إحبسوا هذا األسري وأطعموه، 
وأحسنوا إساره، فإن عشت فأنا أوىل 
بما صنع بي: إن شئت استقدت، وإن 

شئت عفوت، وإن شئت صالحت، 
وإن مت فذلك إليكم، فإن بدا لكم أن 

تقتلوه فال تمثلوا به(

كان اإلمام علي )عليه السالم( يقول 
لألسري الذي تم أسره: )لن أقتلك صربًا 
إني أخاف اهلل رب العاملني(، وكان يأخذ 
سالحه ويحلفه أن ال يقاتله ويعطيه 

أربعة دراهم ويطلق سراحه
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غاية الجود ..





متى تأسس املركز وما اهلدف من تأسيسه؟
الكوفة  لديوان جامعة  تابعة  املركز كشعبة  تأسس 
صدور  وعند   ،1987 سنة  للجامعة  تأسيس  أول  منذ 
 1994 سنة  اجلامعات  يف  املراكز  لتأسيس  تعليمات 
العمل  البدء كان  مت تطويرها إىل مراكز فعالة، يف 
يقتصر على دورات طرائق التدريس وبعد ذلك مت دجمها 
مع مركز التعليم ليصبح مركز التعليم املستمر أسوة 
بباقي اجلامعات العراقية، وهو مؤسس وفق التعليمات 
اخلاصة بتلك املراكز الصادرة من وزارة التعليم العالي 
والبحث العلمي، واهلدف من إنشائه هو ختطيط وتنفيذ 
الربامج التدريبية الكاملة للجامعة واملؤسسات احمليطة 

بها.
 ما رؤية املركز ورسالته؟

تدريبية  بيئة  توفري  إىل  تسعى  سامية  رسالة  للمركز 
مؤثرة وفعالة قادرة على تقديم خدمات التعليم املستمر 
خالل  من  املستهدفة،  للفئات  واملهين  املعريف  والتأهيل 

أول مركز تعليم مستمر يف العراق 
يستقطب تدريسيني من جامعات أوربية

تعد مراكز التعليم املستمر يف الجامعات 
العراقية ركيزة أساسية يف تطوير التعليم 

وزيادة الكفــــــــــاءات التدريسية والعلمية 
وتوفري فرص التدريب واالستفادة من 

الوسائل الحديثة يف مجال تقديم الخدمات 
ملختلف املجاالت، فضاًل عن كونها الحلقة 

البارزة يف تعميق الصلة بني الجامعة 
واملجتمع من خالل إقامة الدورات التدريبية 
الخاصة بتحديث وتنمية املعلومات واملعرفة 

باألطر الحديثة العاملة يف مؤسسات 
ودوائر الدولة ومنظمات املجتمع املدني، 

ومن أجل تسليط الضوء على الدور الفاعل 
لتلك املراكز، كان ملجلة الوالية هذا الحوار 
مع مدير مركز التعليم املستمر يف جامعة 

الكوفة الدكتور رزاق عبد األمري الطيار.

حوار: مسري الغرابي
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لكنه  املشروع  هذا  عمل  قد  املستنصرية  اجلامعة  يف 
متوقف االن.

أم يتم استقطاب  به  هل للمركز مالك تدريسي خاص 
أساتذة من كليات وجامعات أخرى؟

متعددة؛  باختصاصات  نشاطات  يقدم  املركز  إن  مبا 
كافة  اجلامعة  أساتذة  مع  منفتح  املركز  فإن  لذلك 
مع  التدريبية  براجمنا  لتنفيذ  االختصاصات  مجيع  يف 
يتم  الذي  فاألستاذ  والضوابط،  القيم  بعض  مراعاة 

تكليفه بربنامج تدرييب يف املركز يراعى فيه اللقب 

متقدمة،  تقنية  ووسائل  حديثة،  تعليمية  اسرتاتيجيات 
والتعليمية  املهنية  اجملاالت  يف  العلمي  التطور  تساير 
كافة، فضاًل عن رؤية املركز اليت تكمن يف الريادة 
اليت حتقق  التدريبية  الربامج  وإقليميًا يف جمال  حمليًا 
ومالكات  اجلامعية  للمالكات  املستدامة  التنمية 
اخلاصة،  واملؤسسات  العامة،  الدولة  مؤسسات 
واخلرجيني الراغبني بالتأهيل قبل دخوهلم سوق العمل، 
حديثة،  تنموية  تدريبية  فرصا  للمستفيدين  يوفر  مبا 

تضمن هلم املنافسة يف سوق العمل. 

ما الدورات والنشاطات اليت يقيمها املركز ؟
يقيم املركز دورات تدريبية ونشاطات  متنوعة و للعديد 
من االختصاصات كـ) طرائق التدريس، وسالمة اللغة 
العربية، واختبار صالحية التدريس، والسالمة املختربية، 
اهلندسية،  والدورات  الكيميائي،  األمن  وسالمة 
والدورات اليت تتعلق بتقنيات احلاسبات، وأخرى تتعلق 
باجليوماتكس واجليولوجيا، ودورات إعالمية، وأخرى 
العاملني يف  التدريسيني  األساتذة  مهارات  بتنمية  تتعلق 
اليت  الدورات  من  وغريها  أمنية،  ودورات  اجلامعة، 
الذي  السنوي  الدليل  طريق  عن  معرفتها  ميكنكم 

يصدره املركز يف بداية كل عام دراسي(. 
وهناك أنشطة أخرى من غري الدورات يقيمها املركز 
مثل الندوات واحملاضرات وورش العمل واليت تشرتك بها 

أغلب مؤسسات الدولة.

املقدسة  والعتبات  الدولة  تعاون مع مؤسسات  يوجد  هل 
إلقامة براجمكم ونشاطاتكم التدريبية خارج املركز؟ 

خارجه  يف  بل  فقط  املركز  داخل  نشاطنا  يقتصر  ال 
أيضًا، إذ نقوم بزيارة املؤسسات ونقدم براجمنا التدريبية 
من  العديد  قدمنا  وقد  حاجتها،  يغطي  ما  هلا حبسب 
النشاطات اخلارجية وكان آخرها )دورة تدريبية يف مقر 
قيادة قوات حرس احلدود يف حمافظة النجف األشرف، 
الوسطي  األمين  مالك  األمنية،  املهارات  لتنمية  ودورة 
ملديرية أمن النجف التابعة جلهاز األمن الوطين، ولدينا 
برنامج تدرييب يف دار الرعاية االجتماعية يف النجف، 
حتفيظ  كربنامج  املقدسة  العتبات  مع  برامج  وهناك 
القرآن للطلبة ودورات ومسابقات قرآنية، وهناك نشاط 
بغريها،  للناطقني  العربية  اللغة  تعليم  وحدة  يف  آخر 
ومتكنا من التوأمة مع جامعة نزوة ومعهد تعليم اللغة 
العربية اخلاص بتلك اجلامعة وجامعة مسقط يف سلطنة 
لغري  العربية  اللغة  بتعليم  برنامج خاص  لتصميم  عمان 
الناطقني بها؛ ألنه أصبح لدينا طلب من بعض السفارات 
والقنصليات لغرض تعليم اللغة العربية ملوظفيها، وبذلك 
اليت  العراقية  اجلامعات  يف  املراكز  أول  من  نكون 
تعمل بهذا اجملال، بعد أن كان مركز التعليم املستمر 

سرية ذاتية 
- أ.د. رزاق عبد األمري مهدي الطيار.

النحو  دقيق:  تخصص   / عربية  لغة  دكتوراه   -
العربي.

- أستاذ تدريسي يف كلية اآلداب، جامعة الكوفة.

- معاون عميد كلية الرتبية للبنات، جامعة الكوفة.
جامعة  األساسية،  الرتبية  كلية  عميد  معاون   -

الكوفة.
- معاون عميد كلية اللغات، جامعة الكوفة.

- مدير مركز التعليم املستمر، جامعة الكوفة.
- أحد مؤسسي كلية الرتبية األساسية يف جامعة 

الكوفة.
- ساهم يف إنشاء حملة اإلعمار األوىل يف كلية 

الرتبية األساسية.
إحدى  وهو  العربية  للغة  الدولي  املجلس  -عضو 
للعناية  املتحدة  لألمم  التابعة  الدولية  املنظمات 

باللغة العربية وآدابها.
- عضو يف منظمة حقوق اإلنسان العراقية.

- )على املستوى الشخصي( رئيس مجلس إدارة 
األشرف  النجف  يف  الخريية  الفرقان  مؤسسة 
وهي مؤسسة تعنى برعاية األيتام ولديها عناية 

لـ 1350يتيم.
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هل الشهادات اليت مينحها املركز للمتدربني معرتف بها 
دوليًا؟

من  تتكون  املركز  يقيمها  اليت  الدورات  أغلب  إن 
جمموعة أجزاء على أساسها يقيم املتدربون، منها ورش 
يكون  التقييم  من  وجزء  واملشاركة  واحلضور  العمل 
عرب االختبار النهائي يف نهاية كل دورة، بعد االختبار 
ومجع درجات املتدربني وتقييمها يتم إصدار أمر جامعي 
باجتياز املتدربني للدورة وهذا األمر اجلامعي هو صادر 
متامًا  فهو مماثل  رمسية  بصورة  جامعة حكومية  من 
لطالب  البكالوريوس  ألمر جامعي صادر مبنح شهادة 
جامعة -مثاًل- وبالتالي هو وثيقة رمسية باجتياز املتدرب 
أيام  وعدد  التدريبية  الساعات  عدد  به  ومثبت  للدورة 
دوليا  به  ومعرتف  معتمد  األمر  هذا  فإن  لذا  الدورة، 
دوليا  بها  ومعرتف  رصينة  جامعة  من  صادرا  كونه 

وعامليا كجامعة الكوفة.

للموظفني  خاصة  املركز  يقدمها  اليت  الدورات  هل 
فقط؟

كونهم  اجلامعة  أساتذة  هم  املستفيدين  أوضح  لعله 
تنمية  إىل  نسعى  إذ  املركز،  بعمل  تعلقًا  األكثر  هم 
مهارات األساتذة اجلامعيني وغري اجلامعيني )العلميني(

بشكل عام، لكن ال يتوقف عمل املركز مطلقًا على 
تلك الفئات فقط، بل لدينا دورات ختدم الطلبة وأفراد 
منظمات اجملتمع املدني بكل فئاتهم وعاملني آخرين، 
أي مبعنى كل من حيتاج إىل دورة يف تنمية مواهب أو 
مهارات معينة حنن على استعداد لتقديم هذه الدورات 
الفئات،  وجلميع  االختصاصات  يف كل  فعليًا  وقدمنا 
الدورات  أو  بـ)الربامج  يسمى  ما  املركز  يف  لدينا  إذ 
نقدمه  تدرييب  برنامج  عن  عبارة  وهي  االستثنائية( 
أفرادها مبجال  لتنمية مهارات  اليت حتتاج  للمؤسسات 
أو  عاما  قطاعا  املؤسسات  تلك  كانت  سواء  معني، 

العلمي واألقدم لقبًا علميًا وتراعى فيه اخلربة التدريبية 
والسرية الذاتية العلمية للتدريسي ونقدم األساتذة الذين 
لديهم خربة أوسع، وهنالك معيار أهم وهو ما حيصل 
الدورة  يف  املشرتكني  من  تقييم  من  التدريسي  عليه 
التدريبية عن طريق )استمارة  التقييم(، وعلى ضوء ذلك 
كمدرب  التدريسي  هذا  على  باإلبقاء  توصية  تكون 
حققنا  نكون  وبهذا  استبعاده،  أو  املركز  يف  معتمد 
أمرين األول نطمح لالستعانة باألساتذة األكثر رصانة 
مواهب  تنمية  هو  واألهم  الثاني  واألمر  وخربة،  علمية 
وبيان  ألدائهم  مراجعتهم  طريق  عن  األساتذة  هؤالء 
نقاط الضعف فيه، وعليه قد منينا جانبني هما اجلانب 
أيضًا،  للمدربني  املهاري  واجلانب  للمتدربني  املهاري 
اجلامعات  باقي  من  تدريسي  نستعني مبالك  وكذلك 
متكنا  إذ  أخرى،  دول  من  بأساتذة  حتى  نستعني  بل 
من  أستاذ  من  أكثر  استضافة  من  املاضية  السنة  يف 
جامعات فرنسية حتديدا للمشاركة بالربامج التدريبية 

عن طريق دوائر تلفزيونية مغلقة.

ونشــاطات   تدريبيــة  دورات  املركــز  يقيــم 
متنوعــة و للعديــد مــن االختصاصــات كـــ) طرائق 
التدريــس، وســالمة اللغــة العربيــة، واختبــار 
املختربيــة،  والســالمة  التدريــس،  صالحيــة 
وســالمة األمــن الكيميائي، والدورات الهندســية، 
ودورات تتعلــق بتقنيــات الحاســبات، وأخــرى 
ودورات  والجيولوجيــا،  بالجيوماتكــس  تتعلــق 

إعالميــة وغريهــا(..
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معينة خاصة مبالكاتها ومنتسبيها، بعد ذلك نقوم يف 
بداية كل عام دراسي بإصدار كتاب كامل يكون 
جلامعة  التدرييب  الربنامج  عنوان  حتت  دليل  مبثابة 
الكوفة ندرج فيه الدورات اليت يقيمها املركز وباقي 
وأهدافها  مبواعيدها  سنة  خالل  الكليات  يف  الشعب 

وبالربامج التدريبية واخلطوط العامة لكل دورة. 

براجمكم  املؤسسات  بها  ُتعِلمون  اليت  الطريقة  ما 
التدريبية؟

نقوم بإرسال برناجمنا السنوي ملرجعيتنا يف الوزارة اليت 
بدورها ترسله إىل مجيع دواوين الوزارات بالتالي يصل 
إىل مجيع مؤسسات الدولة هذا من ناحية، ومن ناحية 
أخرى وخالل التعامل يف السنوات املاضية استطعنا أن 
كالعتبة  بيئتنا  يف  العاملة  للمؤسسات  بيانات  جنمع 
والدوائر احلكومية  والعتبات األخرى  املقدسة  العلوية 
ومنظمات اجملتمع املدني ومؤسسات شبه رمسية أيضًا 
نرسل هلم الدليل السنوي اخلاص باملركز، فضاًل عن 
ذلك يف نهاية كل شهر نقوم باستالل الربنامج التدرييب 
الدوائر يف حميط  القادم وإرساله إىل  بالشهر  اخلاص 
التدريبية  براجمنا  كل  أن  نضمن  وبذلك  مركزنا، 

تصل إىل كل املؤسسات.

كلمة أخرية..
وإنه لشرف كبري لنا أن حنل ضيوفًا على هذه اجمللة 
حيتضن  الذي  املقدس  املكان  ذلك  من  تصدر  اليت 
أبي  بن  وموالي علي  والبالغة سيدي  العلم  رمز  جسد 
طالب )عليه السالم( وحنن حريصون كل احلرص على 
استمرار التعاون يف إنتاج وإبرام برامج تدريبية كاملة 
مع العتبة العلوية املقدسة والعتبات األخرى العاملة يف 
حميط اجلامعة واليت نتوقع أن هلا شانًا كبريًا ميكن 
أن نشارك من خالله يف بناء اجملتمع، لذلك نعمل اآلن 
العتبات  برنامج تدرييب خمصص ملنتسيب  على تصميم 
ملنتسبيها  األمنية  املهارات  تنمية  إىل  يهدف  املقدسة 
وإعطاء  تنفيذها  سيتم  واليت  الزائرين  مع  التعامل  يف 

الدورات يف العتبات باملستقبل القريب بإذنه تعاىل.

خاص، بعد أن تتم مفاحتتنا من قبلهم وبالتالي نصمم 
وبذلك  االحتياجات،  لتلك  طبقًا  تدريبيًا  برناجمًا  هلم 
تكون الدورات والربامج التدريبية اليت يقيمها املركز 

تغطي مجيع فئات اجملتمع، وليس املوظفني فقط.

نرى يف اآلونة األخرية افتتاح معاهد يف القطاع اخلاص 
يكون نشاطها شبيها إىل حد ما بنشاط مركزكم، ما 

هو رأيكم يف هذا املوضوع؟
اجلامعات العاملة يف عموم العراق لديها مراكز تعليم 
على  احلاصلة  األهلية  واجلامعات  بها،  خاصة  مستمر 
اعرتاف من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العراقية 
ممكن أن تنشئ مراكز تعليم مستمر بل أكثر من 
ذلك ممكن أن ينشأ معهد خاص بالتعليم املستمر أو 
للتدريب بشكل عام، هذا أيضا متاح لكل املؤسسات 
احلكومية العاملة وهناك أنظمة وتعليمات تنظم عمل 
حق كل  من  وبالتالي  بإنشائها  وتسمح  املراكز  هذه 
أن كثرة  واعتقد  بها،  خاصًا  مركزًا  تنشئ  أن  جهة 
التدريبية هو شيء إجيابي ألنه  املراكز واملعاهد  هذه 
البشرية؛  للمهارات  والتنمية  التطوير  ثقافة  سيشيع 
كوننا يف املراكز نسعى إىل تنمية تلك املهارات اليت 
حيتاجها املوظفون يف مؤسسات الدولة وغريهم من فئات 
اكتسبوا  قد  األشخاص  هؤالء  ألن  األخرى،  اجملتمع 
املهارات  العلمية لكن  العلمية يف مؤسساتهم  اجلوانب 
هي اليت حتتاج إىل تدريب وتطوير مستمر ليس تدريبًا 
منقطعًا، لذا فإن إشاعة ثقافة التدريب هو شي إجيابي.

كيف يتم تصميم براجمكم التدريبية؟ 
قسمني  طريق  عن  التدريبية  براجمنا  تصميم  يتم 
رئيسيني: األول يتم طلبه من قبل شعب التعليم املستمر 
يف الكليات والقسم الثاني هو اخلطة السنوية احملددة 
العلمي  اجمللس  إىل  يرسل  ذلك  بعد  املركز،  قبل  من 
ملركز التعليم املستمر جبامعة الكوفة برئاسة السيد 
اجمللس  يقوم  العلمية،  للشؤون  اجلامعة  رئيس  مساعد 
الثاني  القسم  أما  قبلنا،  من  واعتماده  عليه  باملصادقة 
وهو األكرب ألنه حيوي على العديد من الربامج النافعة 
للجامعة واملؤسسات العاملة يف البيئة احمليطة باجلامعة 
تدريبية  برامج  أهلية تطلب  أو  سواء كانت حكومية 

من  تتكون  املركز  يقيمها  التي  الدورات  أغلب 
املتدربون،  يقيم  أساسها  على  أجزاء  مجموعة 
منها ورش العمل و الحضور واملشاركة وجزء من 
التقييم يكون عرب االختبار النهائي يف نهاية كل 

دورة.

نحــن حريصــون كل الحــرص علــى اســتمرار 
التعــاون يف إنتــاج وإبــرام برامــج تدريبيــة كاملــة 
مــع العتبــة العلويــة املقدســة والعتبــات األخــرى 
العاملــة يف محيــط الجامعــة والتــي نتوقــع أن لهــا 

شــانًا كبــريًا..
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غاية الجود ..



العقاب باإلحسان مبدأ تربوي إسالمي

أيهما أهم ... السمع أم البصر؟
 ))رؤية قرآنية وعلمية((

متى يفلح املؤمنون

قسم الشؤون الدينية - شعبة التبليغ
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احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني حممد وآله 
الطيبني الطاهرين يف هذا العدد نتناول بعض األسئلة مع أجوبتها اخلاصة 

بأحكام األذان واإلقامة واليت صدرت من 
مكتب مساحة املرجع األعلى السيد علي السيستاني )دام ظله الوارف(

مسائل شرعية تخص أحكام األذان واإلقامة 
إعداد:  شعبة التبليغ
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فما  أّذن،  قد  األذان  أّن  الفرض وحسبت  السؤال: صّليت 
احلكم هنا؟

اجلواب: إذا تبنّي أّن الصالة وقعت قبل الوقت لزم إعادتها.
السؤال: هل جيوز اإلتيان باألذان واإلقامة يف الصلوات غري 
الواجبة مثل صالة جعفر وصالة اآليات وصالة ليلة القدر؟
اجلواب: مورد األذان واإلقامة الفرائض اليومّية فقط، وال 

يشرعان يف النوافل وال يف الفرائض غري اليومّية.
السؤال: لو أخطأت يف اإلقامة وواصلت فهل تكون صالتي 

صحيحة؟
اجلواب: اإلقامة مستحبة، فيجوز تركها، وال يضّر اخلطأ 

فيها بصّحة الصالة.
السؤال: شخص كان ُيدِخل اإلقامَة يف الصالة ويأتي بها 

بعد تكبرية اإلحرام فما حكم صلواته السابقة؟
اجلواب: إذا كان جاهاًل قاصرًا معذورًا يف جهله فصلواته 

صحيحة.
السؤال: ما حكم املؤذِّن إذا سها يف أذانه ونسي أن يقول: 

)أشهد أن ال إله إاّل اهلل( يف بداية األذان؟
اجلواب: ال شيء عليه مع السهو.

السؤال: هل جيوز أن نصّلي قبل أن ينتهي املؤذِّن من األذان؟
اجلواب: جيوز مع الوثوق بدخول الوقت.

السؤال: ُيَتعارف لدى بعض اجملتمعات األذان عند حصول 
هذا  فهل  اإلعالم،  بقصد  مرارًا  اخلسوف  أو  الكسوف 

مشروع أم ال؟
اجلواب: مل يرد دليل على مشروعّيته.

السؤال: دخلت يف جمموعة أّذنوا لصالة اجلماعة وأقاموا 
هلا، لكيّن مل أمسع األذان وال اإلقامة ومل تنعقد الصالة 
بعُد، ولكن كانت على شرف االنعقاد، فهل يستحب لي 

اإلتيان باألذان واإلقامة ثّم االلتحاق باجلماعة؟
اجلواب: يسقط األذان واإلقامة مجيعًا يف مفروض السؤال.
اهلل(  )حفظه  السيد  أّن مساحة  يّدعي  من  السؤال: هناك 
ع بينهما وإن  يرى سقوط األذان ما بني الفريضتني إذا مُجِ

ُأقيمت النافلة، فهل هذا املّدعى صحيح؟
به -  النافلة يستغرق وقتًا معتّدًا  إذا كان فعل  اجلواب: 
كما هو املتعارف بني صالتي املغرب والعشاء - فال بأس 

باألذان للثانية.
جيزي  فهل  للصالة  ويقيم  يؤذِّن  شخصًا  مسعت  السؤال: 
اإلتيان  لي  يستحب  أم  واإلقامة  باألذان  إتياني  عن  ذلك 

بهما أيضًا؟
اجلواب: إذا مسع املكّلف شخصًا آخر يؤّذن ويقيم للصالة 
يسقط األذان واإلقامة عنه، بشرط أن ال يقع بني صالته 
وبني ما مسعه فصل كثري وأن يسمع متام الفصول، ومع 
فرض النقصان جيوز له أن يتّم ما نقصه القائل، وال فرق 
فيما ُذكر بني أن يكون اآلتي بهما إمامًا أو مأمومًا أو 

منفردًا.
السؤال: هل جيوز متابعة املؤذِّن الذي يؤذِّن لصالة اجلماعة 
مباشرة  بعده  أو  معه  األذان  السامع  يرّدد  بأن  لنفسه  أو 

بصوت خافت؟ وهل ذاك مستحب أو مكروه أو مباح؟
اجلواب: جتوز املتابعة بل هي مستحبة يف حكاية األذان 
املستحب لصالة اجلماعة، وأّما استحبابها يف أذان املنفرد 

فغري معلوم، وال بأس بها رجاًء.
بني  أو  والعصر،  الظهر  بني  املكلَّف  مجع  إذا  السؤال: 
املغرب والعشاء، فهل يسقط عنه األذان للفريضة الثانية، 
وهل يكون سقوطه عزمية أم رخصة؟ ثم إذا فصل بني 
الفريضتني بدعاء قصري أو مبثل تسبيحة الزهراء )عليها 

السالم( فهل يؤذِّن للصالة الثانية؟
من  الثانية  للصالة  األذان  سقوط  املختار  اجلواب: 
املشرتكتني يف الوقت إذا مجع بينهما وأّذن لألوىل، ويف 
تركه  فاألحوط  تأّمل  عزمية  أو  رخصة  السقوط  كون 
الفصل  السقوط  عدم  يف  يكفي  وال  املشروعّية،  بداعي 
والتعقيبات  السالم(  )عليها  الزهراء  تسبيح  قراءة  مبجرد 
والتعقيبات  بالنافلة  الفصل  كفاية  يبعد  وال  املختصرة، 

املتعارفة لألذان لصالة العشاء.
للمرأة  مؤّكدان  مستحّبان  واإلقامة  األذان  هل  السؤال: 

كاستحبابهما للرجل أم هو أقّل من ذلك؟
اجلواب: مل يثبت تأّكد استحبابهما يف حّقها.

السؤال: هل ُيكتفى بأذان األلثغ وإقامته حيث إّن بعض 
احلروف ال خترج من خمارجها بوضوح؟

اجلواب: نعم ُيكتفى به.
السؤال: هل جيوز إقامة الصالة حلظة دخول وقتها دون 

انتظار األذان؟
فإن  الشرعي،  الوقت  بدخول  االطمئنان  املعترب  اجلواب: 

حصل االطمئنان من مناشئه العقالئية جاز أن ُيصّلي.
السؤال: هل جيوز ترك األذان واإلقامة يف صالة القضاء؟

بتكبرية  الصالة  وافتتاح  تركهما  جيوز  نعم،  اجلواب: 
اإلحرام مباشرًة. فاألذان واإلقامة مستحّبان مؤّكدان، وال 

يضّر تركهما بصّحة الصالة.
السؤال: من دخل الصالة وتذّكر حال الركوع أّنه مل يأِت 
باألذان واإلقامة قبل تكبرية اإلحرام، فهل جيوز له قطع 

الصالة واستئنافها بعد اإلتيان بهما؟
الصالة  قبل  واإلقامة  األذان  املصلِّي  نسي  إذا  اجلواب: 
اليومّية فيستحب له قطع الصالة واستئنافها بعد اإلتيان 
بهما، ولكن خيتلف مراتبه حسب اختالف زمان التذّكر 
وكونه قبل الدخول يف القراءة أو بعده، قبل الدخول يف 
الركوع أو بعده ما مل  يفرغ من الصالة، فاالستئناف يف 

كّل سابٍق أفضل من الحقه.

هـ
1
4
4
4
ل  

ألو
ع ا

ربي
 -1
5
9

دد 
الع

 



38

فالعقاب إجراء أو حدث غري سار يتبع سلوكًا ما حبيث 
وبهذا  تكراره،  أو  حدوثه  احتمالية  إضعاف  على  يعمل 
املعنى تكون فلسفة العقاب جعل الشخص يف حالة من 
الضيق واألمل نتيجة لقيامه بسلوك غري مرغوب فيه، وهذه 
الفلسفة يرتمجها الناس بطرائق عدة مثل مقابلة اإلساءة 
باإلساءة، أو املقاطعة واإلعراض عن الشخص املسيء، أو 
حرمان الشخص من أشياء حمببة أو باإلحسان إليه كنوع 
معروفة  األوىل  الثالثة  الطرائق  أن  واحلق  العقاب،  من 
ويستعملها الناس عادة مع بعضهم يف العقاب إال أن النوع 

الرابع )مقابلة اإلساءة باإلحسان( نادر احلدوث، بل حتى 
الدراسات النفسية والرتبوية مل تشر إليه بشكل واضح 
كما هو احلال يف األنواع األخرى سالفة الذكر، يف حني 
نرى هذا النوع من العقاب بشكل واضح عند اإلمام علي 
)عليه السالم( ويؤكد عليه من خالل األحاديث الكثرية 

اليت أثرت عنه )عليه السالم( ومنها:
عليك( واعف عمن جنى  إليك،  أساء  من  إىل  )أحسن   -

)عيون احلكم واملواعظ: ص77(
واملواعظ:  احلكم  باإلحسان()عيون  اإلساءة  )ضاّدوا   -

العقاب باإلحسان مبدأ تربوي إسالمي

القيم  وترسيخ  للتعلم  وسيلة  فهو  املهمة  والرتبوية  النفسية  املفاهيم  من  العقاب 
على  أثره  يقتصر  ال  والعقاب  فيها  مرغوب  غري  أخرى  محل  جديدة  قيم  إحالل  أو 
العامة  السمات  فتتكون  ككل  الشخصية  يشمل  بل  فحسب،  املعاقبة  االستجابات 

واالتجاهات والقيم. 

أ.م.د. عقيل رشيد األسدي
جامعة الكوفة / كلية الرتبية األساسية
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النيب  بها  يتمتع  اليت  التفكري  وسعة  التدبري  وكمال 
الكريم. 

إن رّد السّيئة باحلسنة من أبرز السبل املؤّثرة يف مكافحة 
مشاعرهم،  يوقظ  ذلك  ألن  واملعاندين،  األشّداء  األعداء 
سّيئة،  أعمال  من  اقرتفوه  ما  على  أنفسهم  فيحاسبون 
على  يؤكد  اإلمام  جند  لذلك  غالبًا،  للصواب  ويعودون 
مسألة اإلحسان مثلما ذكرنا قوله: )اإلحسان إىل املسيء 

يستصلح العدو(.  
اإلساءة،  جتاه  السالم(  )عليهم  البيت  أهل  أحسن  وقد 
السالم(  )عليهم  عندهم  واضحة  الصفة  هذه  وكانت 
ولكن  له،  املقام  يسع  وال  يطول  ذلك  عن  واحلديث 

سنقتصر على ذكر رواية على حنو اإلشارة.
الرواية عن اإلمام علي)عليه السالم( مع معاوية يف معركة 
صفني، حني سبق جيش معاوية، جيش اإلمام علي)عليه 
على  واستوىل  القتال،  منطقة  إىل  الوصول  يف  السالم( 
إليه،  الوصول  من  اإلمام  جيش  ومنعوا  الفرات،  مشرعة 
وقال  خاطبًا  فيهم  فقام  ذلك،  من  اإلمام  أصحاب  فضج 
فأقّروا على  القتال،  )قد استطعموكم  الشهرية:  كلمته 
لَّة، أو رووا السيوف من الدماء ترووا من  مذلة، وتأخري حَمَ
املاء، فاملوت يف حياتكم مقهورين، واحلياة يف موتكم 
إىل  للوصول  جيشه  بذلك  اإلمام  فاستنهض  قاهرين( 
املشرعة، وهذا ما حصل فعاًل، حيث استطاعوا أن جيلوا 
جيش معاوية عنها وأن تكون هلم السيطرة عليها، فلما 
املاء كما  من  )مننعهم  له:  يقولون  تصاحيوا  ذلك  كان 
ذلك،  رفض  ولكنه  العطش(،  بسيف  ونقتلهم  منعونا، 
وقال: )خذوا حاجتكم من املاء وارجعوا إىل معسكركم 
اجلاهلون( فعله  ما  أفعل  ال  فإني  املاء  وبني  بينهم  وخلوا 
)األخالق السياسية عند اإلمام علي )عليه السالم(: ص21(
وكذا احلال يف تعامله مع أهل البصرة يف حرب اجلمل 
وإطالقه العفو العام عنهم، وتعامله اإلنساني مع قاتله اللعني 
عبد الرمحن بن ملجم املرادي، وهو يف آخر حياته يقول 
واسقوه  تأكلون  مما  أطعموه  ألسريكم  )خذوه  ألبنائه: 
)عليه  علي  فاإلمام  أسريكم(،  يف  اهلل  اهلل  تشربون  مما 
السالم( تعامل مع القوم من منطلق قيم السماء، وليس من 
منطلق احلب والكره وحاشاه أن يكون كذلك، ولوال 

هذه القيم ملا قامت لإلسالم قائمة.
لذا من العقل واحلكمة التمسك بهذا األسلوب الرتبوي 
الناجز وأن نقابل اإلساءة باإلحسان ملا لإلحسان من أثر 
بالغ يف النفوس ونسأل اهلل سبحانه وتعاىل التوفيق لذلك 

إنه نعم املوىل ونعم النصري. 

ص311(
- )اإلحسان إىل املسيء يستصلح العدو()ميزان احلكمة: 

 )302/2
من  املرّبي  يتمكن  اآلخرين  إىل  باإلحسان  أن  شك  ال 
التأثري يف عواطفهم، فعقوهلم، ثم ممارساتهم ؛ ألّن النفس 
واإلحسان  إليها،  أحسن  من  حّب  على  اإلنسانية جمبولة 
كيانهم  على  والسيطرة  اآلخرين  وّد  كسب  إىل  يؤدي 
ورد  الروحي، كما  ولسلطانه  إلرادة احملسن  فيخضعون 
يسرتق  )اإلحسان  قوله:  السالم(  )عليه  علي  اإلمام  عن 
وقوله)عليه  ص44(،  واملواعظ:  احلكم  اإلنسان()عيون 
احلكم  القلوب(.)عيون  متلك  )باإلحسان  السالم(: 

واملواعظ: ص187(.
وتوجيهها  النفوس  إصالح  يف  كبري  دور  له  فاإلحسان 
حنو االستقامة ومن ثم التكامل والسمو، ألّنها ستتوجه 
عليها  التأثري  له  فيكون  جوارحها،  بكل  احملسن  إىل 
باالستهواء، فتتسارع النفوس لالستجابة إلرشاداته قناعًة 
أو حياًء ألن االنسان مهما كان سيئًا فهو حيمل بداخله 
دوافع نبيلة إال ما ندر، وأن اإلحسان له يسمح هلذه الدوافع 
الكامنة بالظهور، لذلك جند اهلل سبحانه وتعاىل خياطب 
يَِّئُة إْدَفْع  َسَنُة َواَل السَّ نبيه الكريم بقوله: ))َواَل َتْسَتِوي احْلَ
ِبالَّيِت ِهَي َأْحَسُن َفِإَذا الَِّذي َبْيَنَك َوَبْيَنُه َعَداَوٌة َكَأنَُّه َوِليٌّ 
اَها ِإالَّ ُذو َحظٍّ  اَها ِإالَّ الَِّذيَن َصرَبُوا َوَما ُيَلقَّ يٌم* َوَما ُيَلقَّ مَحِ

َعِظيٍم(()فصلت: اآليتني 34 - 35(.
نبيه  خياطب  اهلل  إن  اآليتني  هاتني  تفسري  يف  جاء  وقد 
حممد )صلى اهلل عليه وآله( بقوله: )ادفع باليت هي أحسن( 
أي ادفع حبقك باطلهم، وحبلمك جهلهم، وبعفوك إساءتهم. 
)فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي محيم( أي فإنك 
إذا دفعت خصومك بلني ورفق ومداراة، صار عدوك الذي 
يعاديك يف الدين، بصورة وليك القريب، فكأنه وليك يف 
الدين، ومحيمك يف النسب. )وما يلقاها( أي وما يلقى هذه 
)إال  باحلسنة  السيئة  دفع  اليت هي  احلالة  وهذه  الفعلة، 
الذين صربوا( على كظم الغيظ واحتمال املكروه وقيل 
)ذو حظ عظيم(  األذى.  على  الدنيا  الذين صربوا يف  إال 
أي: ذو نصيب وافر من الرأي والعقل، ومن الثواب واخلري. 

)جممع البيان يف تفسري القرآن: 9 / 24(.
النفسية،  وأدرى مبكنوناتهم  البشر  خالق  سبحانه  فاهلل 
))َوَلْو  بقوله  وآله(  النيب حممد)صلى اهلل عليه  حني أخرب 
وا ِمْن َحْوِلَك َفاْعُف َعْنُهْم  ا َغِليَظ اْلَقْلِب اَلْنَفضُّ ُكْنَت َفظًّ
كانت  لو  أي   )159 اآلية   عمران:  )آل  هَلُْم((  َواْسَتْغِفْر 
عندك غلظة وفظاظة وأنفة وتكرب ملا استطعت أن تصلح 
وآله(  النيب حممد )صلى اهلل عليه  هذا اجملتمع، ولكن 
حيول  أن  والتسامح  واحملبة  الرفيع  اخللق  بهذا  استطاع 
وكدٍّ،  كدح  إىل  والبطالة  وطهارة،  عفَّة  إىل  التحلُّل 
واألنانية إىل حمّبة، والتكربُّ إىل تواضع وعطف، فجعل 
من جحيم الصحراء العربية، جنة البالد اإلسالمية، ومهد 
يدّل  إمنا  شيء  على  دّل  إن  فهذا  اإلنسانية  احلضارات 
واالكتمال  باإلحسان،  اإلساءة  مقابلة  مبدأ  فاعلية  على 
السرية  اخللق ومجيل  والعقلي وحسن  النفسي  السمو  يف 

إن ردّ السيــئة بالحسنة من أبرز السبل املؤّثرة 
يف مكافحة األعداء األشداء واملعاندين، ألن ذلك 
يوقظ مشاعرهم، فيحاسبون أنفسهم على ما 
اقرتفوه من أعمال سيــئة، ويعودون للصواب 

غالبًا
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وقد ترافقت كلمتا )السمع( و )البصر( كمثل قوله تعاىل: 
َما  َقِليال  َواأْلَْفِئَدَة  َواأْلَْبَصاَر  ْمَع  السَّ َلُكُم  َأْنَشَأ  الَِّذي  )َوُهَو 
َتْشُكُروَن( )املؤمنون 78(، يف 38 آية كرمية، منها أيضًا: 
ْمَع َواأْلَْبَصاَر َواأْلَْفِئَدَة  )ُقْل ُهَو الَِّذي َأنَشَأُكْم َوَجَعَل َلُكُم السَّ
ا َتْشُكُروَن( )امللك: 23(. وقوله عّز وجّل: )ِإنَّا َخَلْقَنا  َقِلياًل مَّ
 ) َبِصرًيا  يًعا  مَسِ َفَجَعْلَناُه  نَّْبَتِليِه  َأْمَشاٍج  نُّْطَفٍة  ِمن  اإْلِنَساَن 
)اإلنسان: 2(.ويالحظ يف مثل هذه اآليات أن كلمة السمع 
قد سبقت البصر وبال استثناء، فال بد أن نتساءل هل هلذا 
السؤال  اإلجابة عن هذا  تبدو  قد  السبق من داللة خاصة؟ 
وللوهلة األوىل وعلى ضوء املعلومات األولية اليت نعرفها عن 
هذين احلسنني صعبة وعسرية الفهم، فمن املعلوم فيزيولوجًيا 
املعلومات  جمموعة  من  اجلسم  إىل  يرد  ،ال  أنه  وتشرحييًا 
احلسية عن طريق اجلهاز السمعي أكثر من 12% بينما يرد 
إىل اجلسم عن طريق اجلهاز البصري حوالي 70% من جمموع 
املعلومات احلسية. إذًا ملاذا هذا التقديم حلس السمع وإيراده 
قبل حس البصر يف كل اآليات تقريبًا؟ فال بد أن هناك سببًا 
مل نعرفه بعد. ولكننا لو تبصرنا يف احلقائق العلمية اليت 
عرفت حديثًا يف علوم األجنة والتشريح والفيزيولوجيا والطب 
العلمي يف  اإلعجاز  لنا  والتضح  األجوبة  إجياد  من  لتمكّنا 

هذه اآليات الكرمية.
فاألذن الداخلية تكون قد منت ونضجت لتصل إىل حجمها 
الطبيعي عند البالغني وأصبحت جاهزة للقيام بوظيفة السمع 
املخصصة هلا يف الشهر اخلامس من عمر اجلنني. وأن هذا 
لألصوات  التحسس  من  منفردًا  يتمكن  األذن  من  القسم 
ونقل إشاراتها إىل الدماغ إلدراكها دون أية ضرورة ملساهمة 

األذنني الوسطى واخلارجية.
أما العني فال يتم تكامل طبقتها الشبكية احلساسة للضوء 
إال بعد األسبوع اخلامس والعشرين وال تتغطى ألياف العصب 
اإلشارات  نقل  من  لتتمكن  النخاعية  بالطبقة  البصري 

العصبية البصرية بكفاءة إال بعد أسابيع من والدة اجلنني.
السمع  على  قادرة  وتصبح  تنضج  للجنني  الداخلية  فاألذن 
تتطور طبقتها  وال  العني  تفتح  بينما ال  الشهر اخلامس،  يف 
لن  ذاك  عند  وحتى  السابع  الشهر  يف  إال  للضوء  احلساسة 
يكون العصب البصري مكتماًل لينقل اإلشارات العصبية 
العني ألنها غارقة يف ظلمات  الضوئية بكفاءة، ولن تبصر 

ثالث..
ترافقت  اليت  األخرى  الكرمية  اآليات  إىل  ننظر  دعونا  ثم 
فيها كلمتا )السمع( و)البصر( يف قوله تعاىل:)مِلَ َتْعُبُد َما اَل 

أيهما أهم ... السمع أم البصر؟ 
))رؤية قرآنية وعلمية((

 جواد أبو غنيم

ْمَع َواْلَبَصَر َواْلُفَؤاَد ُكلُّ ُأوَلِئَك َكاَن َعْنُه َمْسُئوال( )اإلسراء:36(. ذكرت كلمة )السمع ومشتقاتها  قال اهلل تعاىل:﴿ِإنَّ السَّ
وتصاريفها يف القرآن الكريم 185 مرة بينما وردت فيه كلمة )البصر( ومشتقاتها وتصاريفها 148 مرة وحيثما وردت كلمة 
السمع يف القرآن الكريم عنت دائمًا مساع الكالم واألصوات وإدراك ما تنقله من معلومات، بينما مل تعِن كلمة البصر رؤية 

الضوء واألجسام والصور بالعينني إال يف 88 حالة فقط، إذ إنها دلت يف باقي املرات على التبصر العقلي والفكري بظواهر الكون 
واحلياة أو مبا يتلقاه املرء ويسمعه من آيات وأقوال. 
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َيْسَمُع َواَل ُيْبِصُر َواَل ُيْغيِن َعنَك َشْيًئا( )مريم: 42(
ْمَع َوَما َكاُنوا  )َما َكاُنوا َيْسَتِطيُعوَن السَّ

ُيْبِصُروَن( )هود:20(
َواْلُفَؤاَد  َواْلَبَصَر  ْمَع  السَّ )ِإنَّ 

َعْنُه  َكاَن  ُأْوَلِئَك  ُكلُّ 
َمْسُئواًل( )اإلسراء: 3٦(

َأَرَأْيُتْم ِإْن َأَخَذ اهللَُّ  ) ُقْل 
َوَأْبَصاَرُكْم  َعُكْم  مَسْ
ُقُلوِبُكْم(  َعَلى  َوَخَتَم 

)األنعام: 4٦(
َتْسَترِتُوَن  ُكنُتْم  )َوَما 

َعَلْيُكْم  َيْشَهَد  َأن 
َأْبَصاُرُكْم  َواَل  ُعُكْم  مَسْ
َواَل ُجُلوُدُكْم( )فصلت: 22(

ِبَسْمِعِهْم  َلَذَهَب  اهللَُّ  َشاَء  )َوَلْو 
َوَأْبَصاِرِهْم( )البقرة: 20(

ُعُهْم  )َحتَّى ِإَذا َما َجآُءوَها َشِهَد َعَلْيِهْم مَسْ
َوَأْبَصُرُهْم َوُجُلوُدُهم مِبَا َكاُنوْا َيْعَمُلوَن( )فصلت 20(.

السمع  وظيفيت  إىل  الكريم  القرآن  يشري  اآليات  هذه  يف 
الثانية  قبل  تطورت ونضجت  األوىل  الوظيفة  والبصر، وألن 
وألن السمع أهم يف التعلم والتعليم وأعمق رسوخًا يف ذاكرة 
الطفل فقد قدمها. جل وعال. وتبني احلقائق العلمية السالفة 

اإلعجاز العلمي يف هذه اآليات الكرمية..
إشارة مهمة..

السمع يصبح  يولد فاقدًا حلس  الذي  املولود  أن  املعلوم  من 
النطق  تعلم  من  يتمكن  ولن  إىل صممه  باإلضافة  أبكمًا 
يتمكن  فإنه  البصر  فاقدا حلس  يولد  الذي  أما  والكالم 
ـ ترافق لفظ  من تعلم النطق وبسهولة وهذا. على ما يظهر 

)الصم( مع )البكم(.
وكذلك:   )18 )البقرة:  َيْرِجُعوَن(  ال  َفُهْم  ُعْمٌي  ُبْكٌم  )ُصمٌّ 

)ُصمٌّ ُبْكٌم ُعْمٌي َفُهْم ال َيْعِقُلوَن( )البقرة 171(.
عند فقدان حس البصر تقوم املنطقة البصرية املخية بوظائف 
الدماغية  االرتباطية  املناطق  مع  وظيفيًا  فرتتبط  ارتباطية 
املعلومات  حفظ  على  الدماغ  قابلية  من  فتزيد  األخرى 
والذاكرة والذكاء، وال تقوم املناطق السمعية ـ لسبب غري 
معروف. مبثل هذا االرتباط عند فقدان حس السمع، ولذلك 
فقد نبغ الكثريون ممن فقدوا حس البصر، ومل ينبغ أحد 
أهمية حس  يدل على  نادرًا مما  إال  السمع  ممن فقد حس 

السمع واملبالغة يف ختصص مناطقه املخية.
ومل  وجهازه  السمع  ـ حس  وتعاىل  سبحانه  ـ  اهلل  لقد خص 
بعض  حواس  أهمية  ختصيص  أراد  عندما  البصر  يذكر 
َأن  َأِكنًَّة  ُقُلوِبِهْم  َعَلى  )َوَجَعْلَنا  عباده فقال سبحانه وتعاىل: 

َيْفَقُهوُه َويِف آَذاِنِهْم َوْقًرا( )األنعام: 25(
املَْوِت(  َحَذَر  َواِعِق  الصَّ ِمَن  آَذاِنِهْم  يِف  َأَصاِبَعُهْم  َعُلوَن  )جَيْ

)البقرة: 19(
)َفَضَرْبَنا َعَلى آَذاِنِهْم يِف اْلَكْهِف ِسِننَي َعَدًدا( )الكهف:11(

)َجَعُلوا َأَصاِبَعُهْم يِف آَذاِنِهْم َواْسَتْغَشْوا ِثَياَبُهْم( )نوح: 7(

َعَلَها َلُكْم َتْذِكَرًة َوَتِعَيَها ُأُذٌن َواِعَيٌة( )احلاقة:  ) جَنْ
)12

األخرية على  الكرمية  اآلية  تؤكد 
اليت  الصوتية  اإلحساسات  أن 
تصل  بأذنيه  اإلنسان  يسمعها 
من  أحسن  الوعي  مستوى 
غري  عن  تصله  اليت  تلك 
طريقهما كالبصر مثاًل.

ورد  اليت  القليلة  اآليات 
قبل  )البصر(  ذكر  فيها 
تلك  هي  )السمع(  كلمة 
بالعقاب  تنذر  اليت  اآليات 
أو تصف الكافرين، وليس 
يف أي منها إشارة لتخلق هذين 
أو  وظيفتهما  لوصف  أو  احلّسني 

تطورهما.
الَّ  آَذاٌن  َوهَلُْم  ِبَها  ُيْبِصُروَن  الَّ  َأْعنُيٌ  )َوهَلُْم 

َيْسَمُعوَن بها( )األعراف 179(
وا ُثمَّ َتاَب اهللَُّ َعَلْيِهْم ُثمَّ  )َوَحِسُبوا َأالَّ َتُكوَن ِفْتَنٌة َفَعُموا َوَصمُّ

ْنُهْم( )املائدة: 71( وا َكِثرٌي مِّ َعُموا َوَصمُّ
ا(  َوُبْكًما َوُصمًّ اْلِقَياَمِة َعَلى ُوُجوِهِهْم ُعْمًيا  َيْوَم  ُشُرُهْم  )َوحَنْ

)اإلسراء: 97(
)َأْم هَلُْم َأْعنُيٌ ُيْبِصُروَن ِبَها َأْم هَلُْم آَذاٌن َيْسَمُعوَن ِبَها( )األعراف: 

)195
الذاكرة السمعية..

أما عن كثرة املعلومات البصرية اليت ترد اجلسم بالنسبة 
للمعلومات السمعية القليلة نسبيًا اليت تصل إليه فال بد من 
أن نعرف أن كثرة املعلومات ال تعين دائمًا أنها تولد إدراكًا 
ومفاهيم أكثر وأعمق يف دماغ اإلنسان مما تولده املعلومات 
السمعية على قلتها، فالذاكرة السمعية أرسخ من الذاكرة 
البصرية، والرموز الصوتية تعطي مدلوالت ومفاهيم أكثر 
الكلمة  نطق  أن  مثاًل  املعلوم  فمن  الضوئية،  الرموز  من 
مفاهيم  للسامع  تنقل  متباينة  ونغمات  بلهجات  الواحدة 
خمتلفة، ولو كتبنا الكلمة نفسها مبختلف الصور اخلطية 
لنقلت دائمًا لقارئها مفهومًا واحدًا ال غري، ومن املعلوم جيدًا 
أن األفالم الصامتة ال توصل من املعلومات إال جزءًا يسريًا 

مما ميكن أن تنقله األفالم الناطقة. 
هذه احلقائق العلمية مل تكن معروفة قبل أربعة عشر قرنًا، 
ومل يعرف الكثري منها إال يف العقود األخرية من هذا القرن 
حتى إن من العلماء من كانوا كشفوا الكثري من احلقائق 
العلمي يف  تبني بكل وضوح وجالء اإلعجاز  اليت  الناصعة 
اآليات البينات اليت قدمت )السمع( على )البصر( ألسبقيته 
يف اخللق والتطور العضوي والوظيفي، وللمميزات الكثرية 

حلس السمع على حس البصر. 
وصدق اهلل العلي العظيم القائل: )َسُنِريِهْم آَياِتَنا يِف اآْلَفاِق َويِف 

( )فصلت: 53( قُّ َ هَلُْم َأنَُّه احْلَ َأنُفِسِهْم َحتَّى َيَتَبنيَّ
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الشهوتان، اللتان شغلتا أهل الدنيا: برجاهلم ونسائهم.. وهنا 
ارتباط بني عامل  يوجد  أنه ال  املغالطة، من حيث  تكمن 
البدن، وعامل النفس.. فأن تسعد البطن، والفرج، واجللد، 
والعني، واألنف، واإلذن.. فما عالقته بالنفس؟.. فإذا أكل 
كزيد  والبدن،  فالروح  عمرو؟..  يشبع  فهل  طعامًا،  زيد 

فإذن، ال ميكن أن تتحقق السعادة واإلطمئنان يف القلب، 
إال مبراجعة الوصفة اليت جاءت من ِقبل مقلِّب القلوب، بل 
خالق القلب.. وعليه أن منتع البدن، فأهل الدنيا أرادوا سعادة 
من خالل  آخر:  وبتعبري  البدن..  سعادة  من خالل  النفس، 
إعطاء البدن ما يشتهيه: كشهوتي البطن، والفرج.. فهاتان 

متى يفلح املؤمنون

َكاِة َفاِعُلوَن«. »َقْد َأْفَلَح املُْْؤِمُنوَن * الَِّذيَن ُهْم يف َصاَلِتِهْم َخاِشُعوَن * َوالَِّذيَن ُهْم َعِن اللَّْغِو ُمْعِرُضوَن * َوالَِّذيَن ُهْم ِللزَّ
إن اآلية)1( من سورة املؤمنون تبدأ بـ)َقْد َأْفَلَح املُْْؤِمُنوَن(.. والفالح مل خيصص، إن كان للدنيا أو لآلخرة.. بل جاء كمعنى عام، 
ينطبق على الفالح الدنيوي واألخروي.. فالقرآن أعطى أول درس من دروس اإلميان، بأن من يريد السعادة املنشودة، واإلطمئنان 
القليب -تلك الضالة اليت قد فقدها أهل الدنيا جيعًا، ما عدا املؤمنني - فإن هذه السعادة الميكنها أن توجد، إال يف ضمن جو 
اإلميان، ألن السعادة هي حالة من حاالت القلب: كاالرتياح، أو احلزن، أو كاالكتئاب، وما شابه ذلك.. وإن الذي خلق القلب 

والنفس، هو األدرى مبا يدخل السرور والسعادة يف هذه النفس.

الشيخ: حبيب الكاظمي
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معاناة..  إىل  حيتاج  ال  حبيث  اللغو،  عن  انصرافه  يكون 
ولكن اشتغاله باللغو إذا أجرب على ذلك، فهو حيتاج إىل 
معاناة. مثاًل أن ينظر إىل برنامج غري هادف، مراعاة إىل جو 
معني، أو أيِّ هدف كان.. فإنه يعيش يف حالة من الغليان 
الداخلي، ألنه ينظر ويشتغل بشيء هو معرض عنه.. وهلذا 
فإن اإلنسان احملب للغو، وحيب ما ال نفع فيه.. ولكن مينع 
نفسه منعًا، ويكبح مجاحها كبحًا.. فإن هذا اإلنسان غري 
مؤمن يف الواقع، ألنه غري معرض عن اللغو.. واللغو مقولة 
نسبية، فقد يكون إلنسان برنامج معني يف التلفاز يف جمال 
ختصصه، ويوجد إنسان آخر بالنسبة إليه أن هذا الربنامج 
ال يعنيه.. فهذا الربنامج يعترب لألول هدفًا، وبالنسبة لآلخر 
فهو لغو.. فعلى املؤمن أن ينظر إىل دائرة اللغو يف حياته.. 
مشتغل  إنسان  فهو  األمر،  بهذا  معين  غري  هو  فإذا كان 
باللغو، وقد قيل: بأن كل نظرة ال عربة فيها، فهو لغو أو 
سهو.. وكذلك إن كل قول ليس فيه حكمة، فهي لغو 

أو سهو.
وتتسلسل اآليات إىل أن تقول: )َوالَِّذيَن ُهْم أِلََماَناِتِهْم َوَعْهِدِهْم 
َراُعوَن{.. فكما قد يكون املبلغ املالي أمانة، فكذلك أن 
الزوجة تعد أمانة، واألسرة، والذرية، وكل هذه األمانات 
ويرتك  صالته،  يف  خيشع  الذي  فاملؤمن  املؤمن..  بأيدي 
اللغو، وحيافظ على فرجه، وإىل آخره.. ولكنه ال يراعي 
أمانته.. قال النيب )صلى اهلل عليه وآله(: )ملعوٌن ملعوٌن!.. من 
ضّيع من يعول(.. فاإلنسان إن كان يعول إنسانا آخر، أو 
جمموعة من البشر، وهذا اإلنسان قد ضّيعهم، فهو ملعون: 

أي مطرود من رمحة اهلل عز وجل.
}ُأْوَلِئَك ُهُم اْلَواِرُثوَن{.. إن أهل اجلنة يدخلون اجلنة وهي 
بكر }فيهن قاصرات الطرف مل يطمثهن إنس قبلهم وال 
غري  أحدًا  خيدموا  مل  والغلمان  كذلك،  فاحلور  جان{.. 
نساء ورجال اجلنة، والقصور غري مسكونة، تسكن ألول 
مرة.. فإذن، ملاذا قال: }الوارثون{؟.. فاإلرث هو عبارة عن 
اإلستفادة من متاع الغري، وقد قال العلماء قواًل مجياًل يف 
هذا اخلصوص: إن اإلرث هو عبارة عن املال الذي كان 
املال كان  هذا  فمثاًل  إليك..  انتقل  ثم  الغري،  معرض  يف 
املال  هذا  أن  أو  إليك..  انتقل  ثم  ومن  به،  يستمتع  ألبيك 
أوىل  أنت  ولكنك  لآلخرين،  ينتقل  أن  باإلمكان  كان 
بهذا املال من غريك.. فاملقصود بأن اجلنة كانت مبعرض 
اجلميع، والكل بإمكانه أن يدخل اجلنة.. ولكن يوجد 
من قّصر، ودخل َمن دخل نار جهنم.. ولكن املؤمن نال هذه 
اجلنة، اليت كان من املمكن أن يصل إليها اآلخرون.. ففي 
يقال:  النار  دخل  إذا  اإلنسان  أن  الروايات  بعض  مضامني 
هذا موقعك يف اجلنة.. أي هذا مكانك يف اجلنة اليت قد 
يوم  يف  اإلنسان  أن  املمكن كذلك،  ومن  منها..  ُحرمت 
القيامة -حتى يعلم قدر اجلنة- يرى موقعه من النار ويقال: 
النار، ولكن اهلل عز وجل خّلصك منها،  هذا موقعك يف 
ليبالغ يف الدعاء والشكر، عندما يرى موقعه يف اجلنة.. 
وقد ورد يف الروايات - ما مضمونه: )إن لكل إنسان منزاًل 
يف اجلنة، ومنزاًل يف النار.. فإذا مات ودخل النار، ُورَث أهل 
اجلنة منزله(.. أي حيتلون ذلك املكان، الذي كان ينبغي 

أن يسكن فيه .

حصل  فلقد  جائعًا..  يبقى  واآلخر  يأكل،  فهذا  وعمرو، 
والبدن،  اجلسم  بني  ما  فخلطوا  الدنيا،  أهل  عند  اشتباه 
فتوغلوا يف إعطاء املادة والبدن ما يشتهيان.. وبالتالي بقيت 

الروح دون غذاء، فلم حيققوا شيئًا من مقاصدهم.
}الَِّذيَن ُهْم يِف َصاَلِتِهْم َخاِشُعوَن{.. إن هناك فروعًا متعددة 
للدين، والصالة أحد فروع الدين، اليت هلا أحكامها.. وإقامة 
الصالة مقدمة على اخلشوع، ولكن القرآن الكريم ذكر 
األعلى، ليكون األدنى يف ضمنه.. فاإلنسان اخلاشع، هو بال 
شك مقيم للصالة يف أول الوقت وحمافظ عليها.. وهلذا يف 
ختام هذه السلسلة من اآليات، جاءت هذه اآلية الكرمية: 
اِفُظوَن{.. فاإلنسان اخلاشع  }َوالَِّذيَن ُهْم َعَلى َصَلَواِتِهْم حُيَ
يستلذ يف الصالة، واحلديث مع رب العاملني.. وكأن اهلل عز 
وجل -تلك الشخصية احملبوبة- أغلق األبواب على حمبيه، 
فيتجلى هلم بني فرتة وأخرى.. وأما يف أوقات الصالة، فبابه 
يكون مفتوحا للجميع، مبثابة عاشق بباب من يهواه، وهو 
ينتظر.. فُيفتح الباب فتحٍا رمسيًا، يف اليوم مخس مرات.. 
أول  اىل  يشتاق  وآله(، كان  عليه  اهلل  )صلى  النيب  وهلذا 
الصالة، وكان ويقول: أبرد يا بالل، وكان األئمة تتلّون 
الصالة  ألن  ذلك  كل  الصالة،  قبل  الوضوء  من  ألوانهم 
عبارة عن إذن بلقاء للمطيع والعاصي.. وهلذا فإن اإلنسان 
العاصي، عندما يدخل الصالة، ويهتم بأن خيشع يف صالته، 
مبجاهدات ومبحاوالت يصل إىل هذه النقطة من اخلشوع.. 

فإذن، إن من صفات املؤمن اخلشوع .
يقول تعاىل يف آية: }الَِّذيَن ُهْم يِف َصاَلِتِهْم َخاِشُعوَن{، ويف 
فالذي  اْلُعَلَماء{..  ِعَباِدِه  ِمْن  اهللََّ  َشى  خَيْ َا  }ِإمنَّ أخرى:  آية 
له  وليس  اهلل،  يعرف  ال  إنسان  فهو  وال خيشع،  الخيشى، 
التعبدي..  باإلميان  يسمى  ما  هناك  وجل..  عز  باهلل  علم 
وكما يقول بعض علماء األخالق: إن العلم إذا مل يتحول 
إىل سكون واطمئنان يف القلب، ال يسمى إميانًا.. فاإلميان 
علموا  قد  فالناس  القلب..  يف  اإلطمئنان  أوجب  إذا  إمياٌن 
باهلل عز وجل، وهلذا أسلموا، واإلسالم هو العلم، واإلقرار 
مرحلة  من  أرقى  مرحلة  فهي  اإلميان  أما  وجل..  عز  باهلل 
العلم.. فالقلب الذي ال يفّوض أمره إىل اهلل تعاىل، وكذلك 
القلب الذي خيشى من انقطاع الرزق، واإلنسان الذي خياف 
املخلوق.. فهذا اإلنسان ال ُيعد مؤمنًا باهلل عز وجل، ألنه مل 

حيقق السكينة واإلطمئنان يف حركة حياته.
القول  فقهيًا الميكن  ُمْعِرُضوَن{..  اللَّْغِو  َعِن  ُهْم  }َوالَِّذيَن 
اإلنسان  كان  إذا  فمثاًل:  حمرمة..  اللغو  صور  كل  بأن 
الناحية  فمن  مراحبة،  دون  ومن  قمارية،  غري  بلعبة  يقوم 
الفقهية تكون هذه اللعبة جائزة.. ولكن املؤمن يعرض عن 
آياته كالنجوم يف مواقعها، فلم يقل  اللغو.. فالقرآن  هذا 
اهلل تعاىل: الذين هم للغو تاركون، بل قال: }معرضون{.. 
فهناك  الشيء،  بتفاهة  يعتقد  الذي  هو  املعرض  واإلنسان 
أو طمعًا  به، خوفًا  متعلق  الشيء، وهو  أن يرتك  فرق بني 
إن أكل اخلبائث  الشريعة  وهلذا يف  الناس..  أو حياًء من 
أن  الميكن  اليت  والبهائم  احلشرات  فأكل  جائز..  غري 
تؤكل والقاذورات واحلشائش.. فالشارع املقدس يف القرآن 
الكريم، مل يذكر آية واحدة يف الزجر عن أكل احلشرات 
املضرة، أو اليت ال ميكن أن تؤكل.. ألن الناس بطبيعتها 
درجة،  إىل  يصل  واملؤمن  اخلبائث..  أكل  عن  معرضة 
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1- ترسيخ مبدأ التمّسك باجلهة الشرعّية الصاحلة مقامًا 
واجتهادًا وعدالًة وتقوًى وكفاءًة وعلمًا وخرَبًة ووعّيًا، من 
خالل االلتزام بتقليدها يف العبادات واملعامالت وامُلتغرّيات 

احلياتّية والعمل بتوجيهاتها يف خُمتلف اجملاالت.
 كما ورد احلّث على ذلك والتعليل من قبل املعصومني)عليهم 
السالم( )وذلك بأنَّ جماري األمور واألحكام على أيدي 

العلماء باهلل، األمناء على حالله وحرامه(.
عوائد األّيام، احملّقق النراقي، ص 534.

واألخالق  احلّق  الّدين  عن  بالدفاع  اجلاد  العمل   -2
امُلستقيمة واألعراف املقبولة شرعًا وعقاًل وجُمتمعًا، وإدارة 
على  التجاذبات،  موارد  وَتبنيِّ يف مجيع  ببصرية  املواجهة 
مستوى  جماالت االعتقاد والفكر والثقافة وتربية النفس 
واجلامعات  واملدارس  واإلعالم  واألبناء  واملرأة  واألسرة 

ومواقع التواصل واجلو العاّم وحمطات العمل عامًة.
قال اهلل تعاىل: )ُقْل َهِذِه َسِبيِلي َأْدُعو ِإىَل اهلِل َعَلى َبِصرَيٍة 
َأَنا َوَمِن اتََّبَعيِن َوُسْبَحاَن اهللَِّ َوَما َأَنا ِمَن املُْشِرِكنَي )108((

يوسف.
واملعلوماتي  اخلربي  والتعاطي  التلقّي  يف  االعتماد   -3
والنشر على اجلهات اإلعالمّية املستقّلة واملوثوقة واملعروفة 

احلال والتوّجه الصاحل الراشد، وتكوين اخليار واملوقف 
ِإْن َجاَءُكْم  َآَمُنوا  َأيَُّها الَِّذيَن  َيا  وفق ذلك. قال تعاىل: )) 
َهاَلٍة َفُتْصِبُحوا َعَلى  َفاِسٌق ِبَنَبٍأ َفَتَبيَُّنوا َأْن ُتِصيُبوا َقْوًما جِبَ

َما َفَعْلُتْم َناِدِمنَي )٦(((احلجرات.
املسؤولّية  لزمته  َمن  وُكّل  واألّمهاِت،  باآلباِء  ينبغي   -4
ُمطلقًا ُمراعاة دورهم وتكليفهم الشرعي والرتبوي والوطين 
وما  واإلعالمي  والقضائي  السياسي  وحتى  واالجتماعي 
التوجيه والوقاية والتنبيه واحلرص على سالمة  شابه يف 
َمن َيعنيهم أخالقيًا وفكريًا و ثقافيًا وسلوكيًا وتعليميًا.

قال تعاىل:  ))َوِقُفوُهْم ِإنَُّهْم َمْسُئوُلوَن )24((( الصافات.
َأْنُفَسُكْم  ُقوا  آَمُنوا  الَِّذيَن  َأيَُّها  ))َيا  وجل:  عز  وقال 
َماَلِئَكٌة  َعَلْيَها  َجاَرُة  َواحْلِ النَّاُس  َوُقوُدَها  َناًرا  َوَأْهِليُكْم 
ِغاَلٌظ ِشَداٌد اَل َيْعُصوَن اهللََّ َما َأَمَرُهْم َوَيْفَعُلوَن َما ُيْؤَمُروَن 

)٦((( التحريم.
ويف اخلرب النبوي املشهور: )ُكلُُّكم راٍع وُكلُُّكم مسؤوٌل 

عن رعّيته(.
)مفاتيح الشرائع، الفيض الكاشاني، ج3،ص45(.

بعض ُسبِل مواجهِة أجنداِت 
احلرِب الناعمِة الراهنة

مرتضى علي احلّلي 



إعداد:
هاشم الباججي

صدر حديثًا

كتاب يف سطور

مؤسسات ومراكز ثقافية

املجالس األدبية

أخبار ثقافية



اإلبداع  جائزة  إطالق  العراقية،  واآلثار  والسياحة  الثقافة  وزارة  أعلنت 
العراقي 2022 بدورتها السابعة.

العراقي  العليا جلائزة اإلبداع  اللجنة  الوزارة يف بيان هلا، أن  وذكرت 
ناظم،  حسن  واآلثار  والسياحة  الثقافة  وزير  برئاسة  اجتماعا  عقدت 
والشاعر  وفاخر حممد حسن،  علي حاكم صاحل  من  وعضوية كل 
املهدي  عبد  ومنري  زكي،  الزهرة  عبد  والشاعر  خزعل محود،  جليل 
عباس مقررًا للجنة، ونتج من خالل االجتماع االتفاق على تسمية احلقول 
اخلاصة باجلائزة، وهي كل من الرواية، والشعر، والرتمجة، واملسرح، 
إضافة اىل الدراسات اللسانية ودراسات الرتاث الشعيب واخلط والزخرفة.

النجف  يف  العلوي  اجملمع  يف  أقيم 
والفكري  العلمي  املؤمتر  األشرف 
الديين  املرجع  مساحة  بفكر  اخلاص 
السيد حممد  العظمى  اهلل  آية  الكبري 
)رمحه  احلكيم  الطباطبائي  سعيد 
احلسينية  العتبة  برعاية  تعاىل(،  اهلل 
حوزوي  حضور  وسط  املقدسة، 
العلماء  أشاد  حيث  وأكادميي كبري، 
األكادمييون  واألساتذة  والفضالء 
بالدور الريادي لسماحة السيد احلكيم 
من خالل دروسه ومؤلفاته القيمة اليت 
وعقائده  تطلعاته  يف  اجملتمع  واكبت 

الدينية واالجتماعية والعلمية.

املؤتمر العلمي والفكري الخاص بفكر سماحة املرجع الديني الكبري
 آية اهلل العظمى السيد محمد سعيد الطباطبائي الحكيم )قدس سره(

واإلصدارات  املكتبات  شعبة  كشفت 
التابعة لقسم الشؤون الفكرية والثقافية 
تأريخ  عن  تتحدث  نادرة  موسوعة  عن 
حتقيق  يف  جهودها  ضمن  التشّيع 

املخطوطات.
وعن طبيعة املوسوعة اجلديدة قال مسؤول 
وحدة املكتبة الورقية علي كاظم محد 
منطلق  »من  الوالية:  جمللة  تصريح  يف 
احلفاظ على الرتاث اإلسالمي ومواكبًة 
فضاءات  شتى  يف  الثقافية  للحركة 
املعرفة، تضع مكتبة الروضة احليدرية 
املطالعني  أيدي روادها الكرام من  بني 
يف  الشيعة  )متدن  موسوعة  والباحثني 
قبل  من  إليها  ُأهديت  واليت  التأريخ(، 

مؤلفها األستاذ ماجد جياد  اخلزاعي«.

مكتبة الروضة الحيدرية تكشف عن موسوعة تأريخية نادرة عن 
)تأريخ التشيـّع(

إطالق جائزة اإلبداع العراقي لعام 2022م لآلداب والفنون
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للعتبة  التابعة  البالغة  نهج  علوم  مؤسسة  عن  صدر 
حتقيق  البالغة،  نهج  كتاب  املقدسة  احلسينية 
األستاذ الدكتور صالح مهدي الفرطوسي، والكتاب 
حتقيق جديد على نسخة خطية فريدة وهي )نسخة 
بغداد(، نسخها ابن نازويه القمي ت )55٦ هـ( وقابلها 
احملقق على مخسة نسخ خطية وأربعة شروح وبهامش 
 571( ت  الراوندي  اهلل  فضل  السيد  شرح  التحقيق 
ويقع  البالغة،  نهج  شروح  أوائل  من  يعد  والذي  هـ( 

الكتاب يف ثالثة أجزاء.

عن دار احملجة البيضاء يف بريوت صدر حديثًا كتاب  
املقدمات   - املقارن  اإلسالمي  االقتصاد  يف  )حبوث 
– اإلطار النظري – مفاهيم البحث – علم االقتصاد 
للسيد  املسلك(   - النظام   – املذهب   – اإلسالمي 
 ، فصول  بثالثة  الكتاب  ويقع   ، الشريازي  مرتضى 
تنمي  حديثة  اقتصادية  ورؤى  مفاهيم  املؤلف  ويطرح 

آفاق النظرية اإلسالمية لالقتصاد .

عن دار الشؤون الثقافية العامة يف وزارة الثقافة العراقية صدر حديثًا 
كتاب )أعالم الصحافة النجفية( ملؤلفه الكاتب الدكتور صباح نوري 
التأرخيية  األشرف  النجف  جوانب  عن  احلديث  حيث جيري  املرزوك، 
والعلمية واألدبية والفنية واليت تزخر فيها املعامل الفكرية والنشاطات 
حيوية  خالل  من  اخلافقني  غزت  اليت  واملطبوعات  واملؤلفات  الثقافية 
الشخصية النجفية املعنوية، حيث أمل الباحث بهذه اجلوانب الالمتناهية 

ووقف على الرتاث النجفي وحبوث علمائه وأدبائه.

)تحقيق كتاب نهج البالغة(

)بحوث يف االقتصاد اإلسالمي املقارن(

 )أعالم الصحافة النجفية(
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اشتهرت مدينة النجف األشرف باملنتديات واجملالس الثقافية 
واألدبية والشعرية ، فكانت والزالت هذه املدينة املعطاء تغفو 
اجملالس  وهذه  وشعرائها...  وأدبائها  علمائها  كلمات  على 
العلمي  بعبقها  تزهو  زالت  وما  قرون  عدة  منذ  مستمرة 
والفكري يف كل يوم وعلى مدار السنة، حيث كان للشعراء 
تغص  دواوينهم  وكانت  الشعر،  نظم  يف  جمالس  الكبار 
باألدباء والشعراء واملثقفني من كل لون وصنف ، وكانت 
إلقامة  تتسابق  األشرف  النجف  يف  واألدبية  العلمية  األسر 
هذه اجملالس واملنتديات سيما يف بدايات القرن املاضي، ومن 
أهم هذه اجملالس األدبية والشعرية جملس السيد علي حبر 
الشيخ  أبو طبيخ، وجملس  السيد مري علي  العلوم، وجملس 
قاسم حمي الدين، وجملس الشيخ عبد احلسني اجلواهري، 
وجملس الشيخ جواد الشبييب، وغريها من اجملالس العديدة 
أسبوعًيا  أو  يوميًّا  واألدباء  الشعراء  يرتادها  اليت  والكثرية 
ويتبارون يف نظمه، وكانت  الشعر  ليتطارحوا فيها صنوف 
اجملالس الدينية واألدبية، تعقد عند الوجهاء ورؤساء العشائر 
والعوائل واألسر العلمية اليت عمدت إىل فتح دواوين مللتقى 
األقرباء وأبناء احمللة واألصدقاء واملعارف، يتداول فيها أمور 

ومواضيع شتى.
البعث،  العراق يف عهد  بها  مر  اليت  املظلمة  الظروف  وبعد 
رواد  جيتمع  حيث  رائعة،  وحبلة  جديد  من  اجملالس  عادت 
فيها  يطرح  ملا  واالستماع  اجملالس  هذه  وطالبها يف  املعرفة 
فروع  من  ذلك  وغري  وشعر  وأدب  وتاريخ   وفكر  علم  من 
املؤسسات،  بصفة  اتصفت  اليت  اجملالس  هذه  ومن  املعرفة 
حسن  الدكتور  لألستاذ  النجفي  الرتاث  مؤسسة  جملس 
يديره  الذي  الثقايف  مرزة  آل  وجملس  احلكيم،  عيسى 

األستاذ  ديوان  مرزة يف  جواد  منذر  األستاذ  واملؤرخ  الباحث 
عقيل مرزة، وامللتقى الثقايف ألدباء العرتة، واملكتبة األدبية 
املختصة، وجملس األستاذ مكي السلطاني، والبيت الثقايف، 
وجملس مجعية منتدى النشر، واحتاد األدباء والكتاب فرع 
النجف، وجملس آل حمي الدين الذي يقيمه الشيخ نزيه حمي 
الدين، وجملس مكتبة اليقظة األدبية برعاية الشيخ حسنني 
قفطان، وهناك جمالس أخرى غري منتظمة االنعقاد، يتناوب 
فيها،  وحبوثهم  حماضراتهم  إلقاء  يف  والدكاترة  األساتذة 
وتفتقر هذه اجملالس األدبية للرعاية احلكومية وتعتمد على 
شخوصها من الناحية املعنوية واملادية والنفقات، وسنتناول يف 

كل عدد أحد هذه اجملالس يف هذه املدينة املشرفة.
مجلس املكتبة األدبية املختصة ...

حي  يف  الكائنة  املختصة  األدبية  املكتبة  تقيمه  والذي 
الغدير بإشراف ورعاية السيد الدكتور مهند مصطفى مجال 
الدين، وتعقد املكتبة األدبية املختصة ندواتها الدورية يوم 
الثالثاء يف كل أسبوعني حيث تستضيف ثلة من الشخصيات 
والقامات العلمية والفكرية والدينية واألكادميية يف ندوات 
املعاصرة واليت  القضايا  ... سيما  فكرية وعلمية وتارخيية 
تهم اجملتمع، وتكون دعوتها هلذه الندوات عامة إال ما ندر 
وتتميز  واألساتذة،  املفكرين  من  للنخبة  جملس  كإقامة 
والرصانة  املعريف  بالتنوع  العلمية  املكتبة  وجمالس  ندوات 
ومناقشات  مطارحات  اجمللس  وتتخلل  والثقافية،  العلمية 
يف  املكتبة  إدارة  وتكرم  واملعريف،  العلمي  لإلثراء  معمقة 
كل جملس احملاضر أو الشاعر أو األديب الذي يلقي ما يف 

جعبته من علم ومعرفة.

املجالس واملنتديات األدبية والثقافية يف النجف األشرف 
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املهدي  للدراسات حول اإلمام  ميثل املركز مشروعًا فكريًا 
مباركة  بعد  املشروع  هذا  ُأسس  وقد   ، فرجه(  اهلل  )عجل 
السيد علي  العظمى  بآية اهلل  املتمثلة  العليا  املرجعية  من قبل 
وجبهود  األشرف،  النجف  يف  الوارف(  ظله  )دام  السيستاني 
الشهرستاني  جواد  السيد  واملسلمني  اإلسالم  حجة  مساحة 

)حفظه اهلل( .
أهداف املركز :

املهدي )عجل اهلل فرجه( قضية عاملية  اإلمام  إن مشروع   -1
تستحق االهتمام سواء على املستوى النظري أو على الصعيد 

العملي.
ل احللقة  2- إن قضّية اإلمام املهدي )عجل اهلل فرجه( ُتَشكِّ
النهائّية لأُلطروحة الشيعية املعربة عن الفهم األصيل لإلسالم.

3- ختتلف قضية اإلمام املهدي )عجل اهلل فرجه( عن غريه من 
األئمة عليهم السالم يف عدة نواحي:

أ- إنَّ اإلمام )عجل اهلل فرجه( حّي معاصر لنا، وهذه القضية 
ة إذا حتقّقت يف وجدان الفرد ووجدت طريقها يف كيان  ُمِهمَّ

األمة فسوف خيتلف واقعها بكثري ملا هو أفضل.
ب -  تعّرضت قضّية اإلمام املهدي )عجل اهلل فرجه( ملوجة من 
التشكيكات العنيفة وأثريت حوهلا الشبهات مبا يزيد بكثري 
على ما كان موجودًا يف عصر األئمة اآلخرين )عليهم السالم(.

أقسام املركز :
للمركز عدة أقسام مهمة فاعلة ، ولعل من أهمها اآلتي:

أواًل - قسم املكتبات:
يتوفر القسم على مكتبات متنوعة تبعًا لتنوع مصادر املعرفة 

فيها، حيث حيتوي القسم على:
1- شعبة الكتب املطبوعة. 

2- شعبة الكتب اخلطية.
3- شعبة املكتبة السمعية واملرئية.

ثانيا - قسم التحقيق والتأليف:
اهلدف منه حتقيق الرتاث املهدوي من كتب ومقاالت ورسائل 
تراثية وتعطى األولوية للكتب والرسائل املتخصصة واليت مل 
ترى النور سابقًا ويتبّنى هذا القسم خنبة من السادة احملققني 

ذوي االختصاص يف هذا اجملال ، وللرد على الشبهات.
ثالثا - قسم الكمبيوتر وقسم اإلنرتنت:

من الواضح ما لألنرتنت من أهمية قصوى يف تسهيل وتقريب 
املركز  استفاد  لذا  العامل  أحناء  مجيل  يف  النظر  وجهات 
املعلومة احلقة  إيصال  العنكبوتية لإلسراع يف  الشبكة  من 
موقعًا  إنشائه  خالل  من  وذلك  القراء  عموم  إىل  واألصيلة 

ثالثة  وبلغات  فرجه(  اهلل  )عجل  املهدي  اإلمام  يف  متخصصًا 
العربية والفارسية واالجنليزية ليكون واجهة إعالمية تعكس 
بقضية  يرتبط  ما  ومجيع  والعقائدية  الفكرية  املركز  رؤية 

اإلمام )عجل اهلل فرجه(.
رابعا- جملة االنتظار:

عامل  يف  األوىل  كونها  أهميتها  تأتي  االنتظار  جملة  إن 
مل  املشروع  هذا  فقبل  بالعربية  والناطقة  املهدوية  الصحافة 
تعرف الصحافة العربية جملة تعنى بهذا االهتمام لذا فقد جاء 
نستشعرها  اليت  املاسة  للحاجة  استجابة  اجمللة  هذه  تأسيس 

لدى املؤمنني من أجل تنمية هذا احلس املهدوي املهم.
خامسا - قسم الطفولة املهدوية:

ومواله  وبني سيده  املسلم  الطفل  العالقة بني  تعميق  أجل  من 
بإنشاء  املركز  قام  فرجه(  اهلل  )عجل  احلسن  بن  احلجة 
الكثري  للطفل  يوفر  حيث  اجلانب  بهذا  يعتين  خاص  قسم 
مما حيتاجه يف تعريفه بإمامه أواًل وزيادة حمبته ثانيًا والعمل 

الدؤوب لنيل رضاه ثالثًا.
سادسا - قسم اإلعالم:

نشر  لغرض  واإلعالمي  الدعائي  اجلانب  القسم  هذا  يتبنى 
املهدي )عجل اهلل فرجه(  الوعي اجلماهريي يف قضية اإلمام 
واملعايدات  السنوية  والتقاويم  البوسرتات  طباعة  خالل  من 
لوحات  السنوية وعمل  املنتظر  وامللصقات اجلدارية ومفكرة 
العامة تذكر من  والطرق  امليادين  تعرض يف  كبرية ضوئية 
باإلمام  املختصة  واألدعية  والروايات  األحاديث  بعض  خالهلا 

)عجل اهلل فرجه(.
سابعا -قسم الرصد واملتابعة:

ملعرفة  األساس  احلجر  باعتباره  اخلاصة  أهميته  القسم  هلذا 
الكثري  ومتابعة  رصد  ميكن  خالله  فمن  التحرك  كيفية 
وقضية  فرجه(  اهلل  )عجل  املهدي  اإلمام  حول  األنشطة  من 
اآلخر  الرأي  واإلجيابي فمعرفة  السليب  االنتظار يف اجلانبني 
ورصد حتركاته املوضعية تذلل الكثري من الصعاب للتقارب 
الصحف  ومتابعة  برصد  القسم  هذا  اهتم  هنا  فمن  والتوحد 
واجملالت واملقاالت والبحوث يف اإلنرتنت واحلركات املنحرفة 
والضالة والفضائيات ومجع اإلحصائيات لكثري من القضايا 

املهدوية املختلفة وغريها من األنشطة.
عالقات  بعقد  ليقوم  وخارجه،  العراق  داخل  فروع  وللمركز 
هلا  اليت  والشخصيات  املؤسسات  مع خمتلف  ثقافية  وروابط 

نشاط يف الشأن املهدوي.

مركز الدراسات 
التخصصية يف اإلمام 

املهدي )عجل اهلل فرجه(

مؤسسات ومراكز ثقافية
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كتاب االقتصاد فيما يتعلق باالعتقاد من الكتب الشيعية 
وكل  أقسام  ستة  على  الكتاب  املهمة، حيتوي  الكالمية 
قسم يضم عّدة فصول ومن هذه األقسام: مباحث التوحيد، 

ومباحث العدل، ومباحث الوعد والوعيد..
املؤلف

هـ(،   4٦0 ــ   385( احلسن  بن  علي  بن  احلسن  بن  حممد 
يف  الشيعة  وفقهاء  حمدثي  من  الطوسي،  بالشيخ  املعروف 
القرن اخلامس اهلجري، ولد مبدينة طوس يف خراسان)1(، 
الشيخ  يد  على  وتتلمذ  بغداد،  إىل  هـ   408 سنة  يف  سافر 
املفيد، والسيد املرتضى وغريهم من العلماء،)2( له الكثري 
املؤلفات، منها: كتاب االستبصار، وتهذيب األحكام،  من 

والفهرست، والتبيان يف تفسري القرآن.)3(
مواضيع الكتاب

عّدة  يضم  قسم  وكل  أقسام  ستة  على  الكتاب  حيتوي 
فصول وهي عبارة عن:

القسم األول: مباحث التوحيد وحيتوي على:
فصل: يف ذكر بيان مايؤدي النظر فيه إىل معرفة اهلل تعاىل.

فصل: يف إثبات صانع العامل وبيان صفاته.

فصل: يف كيفية استحقاقه تعاىل لصفاته.
من  وغريها  جيوز،  ال  وما  تعاىل  عليه  جيوز  فيما  فصل: 

الفصول.)4(
القسم الثاني: مباحث العدل:

فصل: الكالم يف العدل.
فصل: يف ذكر الكالم يف االستطاعة وبيان أحكامها.

فصل: يف الكالم يف التكليف ومجل من أحكامه.
فصل: الكالم يف اللطف، وغريه.)5(

القسم الثالث: مباحث الوعد والوعيد:
فصل: يف الكالم يف الوعد والوعيد ومايتصل بهما.

فصل: الكالم يف االحباط.
فصل: الكالم يف الشفاعة،

فصل: يف األمر باملعروف والنهي عن املنكر، وغريها.)٦(
القسم الرابع: مباحث النبوة:

فصل: الكالم يف النبوة.
فصل: الكالم يف املعجز.

فصل: الكالم يف العصمة.
فصل: يف النسخ، وغريه.)7(

القسم اخلامس: مباحث اإلمامة
فصل: يف وجوب اإلمامة.
فصل: يف صفات اإلمام.

فصل: الكالم يف ذكر أعيان األئمة.
فصل: يف الغيبة، وغريها.)8(

القسم السادس: مباحث العبادات
فصل: يف ذكر أفعال الصالة.

فصل: يف ذكر حقيقة الطهارة وبيان أفعاهلا.
فصل: يف ذكر الوضوء وأحكامه.

فصل: يف ذكر األغسال املستحبة، وغريها.)9(
نسخ الكتاب الخطية

للكتاب اربعة نسخ خطية )10(
النجف  يف  العامة،  احلكيم  مكتبة  يف  خطية  نسخة   -1
األشرف، وهي خبط الشيخ حممد طاهر السماوي، ُكتبت 

سنة 133٦ هـ، وتقع يف 117 ورقة، وبرقم 1084.
2- نسخة خطية يف مكتبة الشيخ علي كاشف الغطاء يف 
النجف األشرف، وهي نسخة جمهولة الناسخ، وتاريخ النسخ.

3- نسخة مصورة عن أصل مصور أيضًا موجود يف املكتبة 
املركزية التابعة جلامعة طهران، وتقع يف 179 ورقة، وخبط 
عبد اجمليد بن مظفر التوبلي سنة 1044 هـ، يف شهر مجادى 

األول.
4- نسخة من طبعة دار األضواء يف لبنان، من حتقيق: جلنة 

التحقيق يف مجعية منتدى النشر، سنة 140٦ هـ.
------------------------------------

املصادر ...
1- اخلوانساري، روضات اجلنات، ج ٦، ص 201.

2- الطهراني، طبقات أعالم الشيعة، ج 2، ص 1٦1.
3- ابن شهر آشوب، معامل العلماء، ص 114 ــ 115.

4- الطوسي، اإلقتصاد، ص ٦9.
5- نفس املصدر، ص 130.
٦- نفس املصدر، ص 23٦.
7- نفس املصدر، ص 2٦3.

8-  نفس املصدر، ص 3٦7.
 9- نفس املصدر، ص 387.
10- نفس املصدر، ص 18.

عنوان الكتاب : االقتصاد فيما يتعلق باالعتقاد
املؤلف : الشيخ الطوسي محمد بن الحسن 

بن علي بن الحسن )385 ــ 460 هـ(.
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هناك عدة معايري لوصف كتاب ما بأنه نادر، فالكتاب 
عن  ومميزات ختتلف  الذي حيمل خصائص  هو  النادر 
وقد  واملطبوعات،  املخطوطات  من  النسخ  من  أقرانه 
يتميز الكتاب املطبوع  خبصوصية نادرة خترجه من حيَّز 
وتعتمد  واالهتمام،  واخلصوص  الندرة  حّيز  إىل  العموم 
الندرة واخلصوصية يف املناطق العربية واإلسالمية على 
أمور منها: كأن تكون طباعته يف إحدى  

يتجاوز  تأرخيًا  أن حيمل  أو  املشهورة،  القدمية  املطابع 
قرنًا )مئة عام( أو أكثر، أو حيمل متلكًا او إهداًء من 
الشخصيات العلمائية، أو توجد حواٍش وتعليقات إضافية 

على حاشية الكتاب، أو مؤشر يدل على ذلك.
ويعد هذا الكتاب من النوادر من حيث تأريخ الطباعة 
حيث تعود طباعته لسنة 1272 هـ ما يوافق سنة 185٦م، 
باإلضافة إىل كونها الطبعة األوىل يف املطابع احلجرية 
يف بريوت، وقد متيزت بالطباعة الفاخرة ونوعية الورق 
من  الكتاب  هذا  ُيعد  كما  والزخرفة، 
الكتب القّيمة واملهمة يف جمال سرد الوقائع 
العثمانية،  الدولة  أيام  التارخيية يف  واألحداث 
والسالطني  األمراء  ألحوال  يتطرق  حيث 
املعيشية يف كل من مصر  واحلياة  العثمانيني 

وتركيا والقسطنطينية يف تلك احلقبة.
حيمل الكتاب متلك شراء مع ختم حممد هادي 
عبد  للشيخ  هو  آخر  ومتلكًا  هـ،   1319 بتاريخ 
العلوية  العتبة  إىل  إهداء  ومنه  املظفر  الواحد 

املقدسة.

عنوان الكتاب : )مصباح الساري ونزهة القاري(
املؤلف :إبراهيم أفندي الطبيب األول للعساكر الشاهانية يف مدينة بريوت .

طبع الكتاب على نفقة املؤلف سنة 1272 هـ ، وخاتمة الطباعة سنة 1278 هـ .
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هـذا الــذي للهدى والـديـن أرشـــدنـا
قصيدة للشاعر الشيخ عبد الرحمن الصفوري

إعداد
هيأة التحرير

شاعر وقصيدة: الشاعر أبو الفضل النوري

خطَّ السعادة لألنام
قصيدة للشاعر السيد محمد الشريازي



نسبه ونشأته:
احلاج حممد  بن  القاسم  أبو  بن  أمحد  الفضل  أبو  هو 
علي النوري ولد عام 1273هـ وتويف عام 131٦هـ وهو من 

العلماء األجالء والشعراء املتميزين.
قال:  حيث  ج7ص397  أعيانه  يف  األمني  السيد  ذكره 
عارفًا  متكلمًا  أصوليًا  فقيهًا  فاضال  عاملا  كان 
والتواريخ  السري  على  مضطلعًا  والرياضيات  باحلكمة 
احملاضرة  حسن  شاعرًا  أديبًا  شتى  علوم  يف  مشاركًا 

لطيف احملاورة حلو املعاشرة.. 
سافر والده إىل طهران ومعه املرتجم له وتوطنها يف حياة 
أستاذه الشيخ مرتضى األنصاري إىل أن تويف بها وهاجر 
ولده يف شبابه بعد أبيه يف العراق فقرأ يف النجف على 
علمائها ويف بعض القيود أنه بقي يف النجف عشر سنوات 
1302هـ  حدود  سامراء  إىل  وهاجر  علمائها  على  يقرأ 
فتوطنها وتلمذ على السيد مريزا حسن الشريازي وبقي 
يقرأ عليه يف سامراء إىل أن تويف املريزا فعاد إىل طهران 
وسكنها إىل أن تويف عام 1317 هـ وقيل 131٦هـ ونقل 

جثمانه إىل النجف ودفن يف وادي السالم.
مؤلفاته وكتبه:

خمتلف  يف  املؤلفات  من  الكثري  شاعرنا  كتب  لقد 
مؤلفاته كتاب  ومن  وغريها  والفقهية  األدبية  اجلوانب 
)ميزان الفلك( وكتاب )صدح احلمامة( وكتاب )منية 
البصري يف بيان كيفية الغدير( وكتاب )الدرر يف نظم 
اللؤلؤ املندثر( وغريها إضافة إىل ديوانه الشعري الذي 

طبع عام 1370هـ.
شهادة معاصريه:

يقول اخلاقاني يف شعراء الغري ج1ص338: )من اآلثار 
اليت كثر التندر عنها قبل طبعها ديوانه فهو حتفة رائعة 
تصور روح األدب العربي وقوة تأثريه على باقي العناصر..( 
وديوانه قبل أن يطبع كان من اآلثار القيمة اليت عرف 
صاحبها باملنزلة الرفيعة بني أدباء عصره الذين مدحوه 
بكثري من الشعر ومنهم السيد حيدر احللي يف قصيدته 

اليت قرر بها شعره وشاعريته بقوله:

شاعر وقصيدة

حيدر رزاق شمران الشاعر أبو الفضل النوري
يعد الشاعر أبو الفضل النوري من شعراء النجف األشرف املبدعني الذين وُصفوا 
بالشاعرية ورقة األحاسيس وحسن األسلوب النثري والشعري الذي تميز بقوة 

الديباجة ورصانة السبك وقد القى شعره إعجابًا كبريًا من قبل األدباء الذين 
عاصروه ووقفوا على نتاجه الشعري والنثري الرصني.
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يا أبا الفضل كلما قلت شعرًا
فيه أودعَت من بيانك سحرا   

وإذا ما بعثَت غائَص فكٍر
يف حبور القريض أبرزَت درَّا   

كم تعاطيت غايًة جئت فيها 
فارس احللبتني نظمًا ونثرا   

وهي طويلة ومثبتة يف الديوان الذي نشرناه ومنهم السيد 
حممد سعيد احلبوبي بقوله من قصيدته اليت مطلعها:

والفضل للموىل أبي الفضل الذي
أرسى مضاربه على العيوق   

املنطق اخلرس الرباعة بالذي 
أوحى هلا واملخرس املنطيق   

عندهم  ومكانته  منزلته  أفهمونا  فقد  كثريون  وهم 
واعرتافهم له بذلك وشهادة زعيميه يف األدب توقفنا على 

منتهى التكريم لشخصه واالحرتام له.
هجمت خيوٌل للربيع..

نفح النسيم وغنت الورقاء
وشدا احلمام وهاجت األهواٌء   

وأتى الربيع وفاضت األنواء
      وبيمنهن اخضرت األرجاء

يا من به تتوقد األحشاء
ولشمسه مشس الضحى حرباء   

قـم فـاسـقـنـي قـد طـابـت الصـهـباء
وفد الربيع وجيشه املنصور 

وحسام نرجس حسنه مشهور  

ابدا ولكن طرفه خممور
وكذاك صدغ عماره منشور   

وشقيقه نار أراها الطور
وكأنه وبه اجنلى الدجيور   

من فوق رمح راية محراء
جيش طليعته السحاب الراضب

وهلا الرياح الالقحات جنائُب   
والرعد طبل والربوق قواضب

والقطر أسهمها وهن صوائب   
ينفل منها للشتاء كتائب

يف فيلق للنصر فيه مقالب   
لكنها ملمومة بيضاء

هذا الغدير وكف داوود الصبا
نسجت هلا درعا دالصا سلهبا   

وحبت حواشيه سيوفا قضبا 
والروض باألغصان حيمل مقنبا   

وجيوشها أهال بهن ومرحبا 
تغزو الشتاء جيشه املتأملا    

وهلا عليه الغارة الشعواء
أو تلك نار وغى تشب وتصطلى

اٌم مشعل يف احلرب جيلو القسطال
ام ذاك ورد يف احلدائق جيتلى

ما أحشم النريوز ملا أقبال   
وجبيشه املوار قد ضاق الفال 

فمذ انتضى اخلذم الفرند املصقال  
محي الوطيس وهاجت اهليجاء  
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قصيدة يف ذكرى والدة الرسول )9(









اإلصغاء والثقة
كيف أتخلص من الروتني بعد الزواج؟

كيف أتجنب املشكالت مع زوجي؟

خطر عقوبة الطرد من البيت

إعداد
وحدة الصحافة النسوية



الناس  املؤثر هو استماع  أبرز صفات الشخص  يقال إن من 
حلديثه وإصغاء اآلخرين لكالمه وهذه الصفة يتمنى اجلميع 
توفرها فيه ألنها تدعم وتعزز الثقة ويشعر الشخص احملدث 
عن  الناس  يتوقف  ملاذا  منا  البعض  يتساءل  فقد  باألهمية 

االستماع لنا؟.
أن  البد  لذلك  والبحث  االهتمام  منا  يستحق  السؤال  هذا 
حولنا  الذين  جتعل  اليت  األسباب  أهم  املقال  هذا  يف  نبني 
يتوقفون عن االستماع لنا وكيفية تاليف مثل هذه املشكلة 
ومعاجلتها، فمن بني احلديث الذي جيعل أغلب الناس يتوقفون 
احلديث  مثل  السليب  اجلانب  ذو  احلديث  هو  اإلنصات  عن 
الذي يتداخله منيمة وشائعات كذلك احلكم املسبق على 
الناس المييلون  أغلب  أن  نرى  أثناء احلديث  شخص معني، 
أن  نرى  ذلك  عن  فضال  احلديث  من  النوع  هلذا  لالستماع 
غالبية الناس التفضل اخلوض يف احلديث أو مساع الكالم 
السليب احملبط حتى وإن كان حقيقيًا، ففي طبيعة النفس 
البشرية تفضل االستماع للحديث ذي الدافع اإلجيابي الذي 
البسمة  يرسم  والذي  باملستقبل  وتفاؤهلا  عزميتها  من  يقوي 
أغلبنا  اليفضل  كذلك  تقدير  أقل  على  الناس  وجوه  على 
وصف  يف  املبالغة  طابع  ذي  للحديث  ينصت  أو  يستمع  أن 
بعيدًا  احلديث  األشياء ومتجيدهم مما جيعل  أو  األشخاص 
الوصف  واحلقائق مقتصرًا على  املوضوعية  البعد عن  كل 

والتمجيد واملبالغة.
نرى أن الناس يرفضون االستماع للحديث الذي حيتوي على 
يف  األعذار  يصطنعون  فالذين  الكثرية  واألعذار  التربيرات 
العادة هم األشخاص الذين يقدمون األعذار والتربيرات طوال 
مسؤولية  يتحملون  ال  أشخاصًا  بطبيعتهم  يكونون  الوقت، 
ينفرون عن االستماع  الناس  الناس مما جيعل  أفعاهلم جتاه 
هلم وبالتالي يرون أن النقاش مع هؤالء األشخاص غري جمدي.

اجلوانب  أما  للحديث  السليب  اجلانب  خيص  فيما  هذا 

للحديث  وينصتون  يستمعون  اآلخرين  جتعل  اليت  اإلجيابية 
فهناك عدة أمور البد من اإللتزام بها وتواجدها أثناء احلديث 
لكي جتعل احلديث حديثًا ناجحًا وفعااًل ومؤثرًا يف املقابل 

ومن هذه األمور:
ذا  الكالم  يكون  أن  البد  احلديث  أثناء  1-املوضوعية: 
موضوعية ومقتصرًا على الوقائع الفعلية مبتعدًا عن الوصف 

واملبالغة وبهذا جيذب املقابل أكثر لكالمنا.
2-املوثوقية: أي أن جنعل أنفسنا أثناء احلديث وآراءنا حتمل 
أفكارنا فنقف باملربع الذي ميثلنا وميثل أفكارنا مما جيعل 

املقابل ينجذب وينصت هلكذا نوع من األحاديث.
3-األقوال املطابقة لألفعال:  إن من أهم اجلوانب اليت جتذب 
املقابل يف حديثنا وجتعله يتأثر به أن تكون أقوالنا وأفعالنا 
مانقول  خبالف  العمل  أو  املوازنة  عدم  فإن  وإال  متطابقة 
جيعل املقابل ينفر من كالمنا وميتنع من اإلصغاء له  فقول 

احلقيقة أمر يتطلب الشجاعة.
4-االنتباه حملدثنا أثناء الكالم فإن احلديث الفعال اليقتصر 
فقط على الكالم وإمنا على اإلنصات اجليد للمقابل عند 

ذكر معلومة أو مالحظة ما.
5-توجيه احلديث فلعل أبرز صفات احلديث الفعال أن نبدأ 
بالتحدث عن أنفسنا يف بادئ األمر وهذا يعزز الثقة ويقلل 
من التوتر النفسي لدى املنصت وبالتالي كسر حاجز الصمت 

فيما بني احملدث واملنصت.
٦-تعزيز احلديث باألمثلة الواقعية اليت جتعل احلديث شيقًا 
احلديث  يف  للمشاركة  لآلخرين  اجملال  فسح  وكذلك 
احلديث  سياق  بتغري  السماح  وعدم  احملدث  دور  أخذ  دون 
من موضوع إىل موضوع آخر وعند حدوث مثل هذه األمور 
البد من أن يكون دور املتحدث بالرجوع للموضوع األساسي  

بطريقة هادئة والتشعر املقابل باالنزعاج.

زينب ياسر

اإلصغاء والثقة
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الروتني  من  النساء  بعض  ماتشكو  كثريا 
اليومي الذي يسيطر على حياتهن بعد فرتة 

من الزواج، وتبحث معظم النساء عن 
طرق وأساليب لقتل الروتني وامللل 

حتديد  فيجب  منه،  وللتخلص 
سبب سيطرة هذا الروتني على 
مجلة  هناك  إن  إذ  حياتنا، 
احلياة  من  جتعل  أسباب 
الذي  يشبه  يوم  وكل  مملة 
قبله وهذا من األمور السلبية 
اليت تقتل احلياة وقد جاء يف 
رواية للموىل أمري املؤمنني تذم 

عليه  قال  إذ  يوماه  تساوى  من 
فهو  يوماه  تساوى  )من  السالم: 

مغبون(، وللتخلص من الروتني جيب 
أن ننتبه إىل أمور أهمها:

- كثرة متابعة التلفاز والتأثر بقصص الدراما 
اليت تعرض على الشاشة واليت تصور احلياة بشكل 

املسلسالت  حياة  أن  االعتقاد  إىل  النساء  بعض  يدفع  خيالي 
هي احلياة املثالية وإن حياتهن عبارة عن منظومة معقدة مملة 

متناسية أن ماتصوره الدراما قصص من وحي اخليال.
عن  عبارة  احلياة  يصورن  الالتي  السوء  صديقات  -جمالسة 

الصديقات  وزيارة  املطاعم  يف  وأكل  تسوق 
صديقات  هكذا  نزهات،  يف  واخلروج 
يؤثرن كثريا على النفسية، وجيعلن 
من تستمع هلن ترى حياتها روتينًا 
يولد  السليب  والشعور  مملاًل 

نفورًا من حياتهن.
الشعور  هذا  من  وللتخلص 
هكذا  عن  االبتعاد  جيب 
صديقات والقصص الدرامية 
اخليال  نسج  من  هي  اليت 
والقناعة مهمة لتمشيت أمور 
أن  املرأة  على  وجيب  احلياة 
هي  املنزل  يف  مهامها  أن  ترى 
خطوة  كل  ففي  هلا  تكريم 
على  اطلعت  فلو  أجر  ختطوها 
األجر  مقدار  على  تنص  اليت  الروايات 
الذي تناله يف كل أمر تقوم به يف بيتها وأجر 
صربها على حتمل مشاق احلياة،ألحست بالنعمة اليت 
أنعم اهلل عليها،ومن األمور املهمة اليت جيب املواظبة عليها هي 
شكر اهلل وترك التذمر واإلحساس بنعمة األبناء ونعمة الزوج 

الصاحل واالستمتاع بأعمال املنزل وخدمة أبنائها.

كثرة  من  الزوجات  بعض  تشكو 
وتبحث  زوجها  وبني  بينها  املشكالت 
عن  االبتعاد  لتتجنبها، جيب  حلول  عن 
الزوجة  بني  واملشاحنات  املشاجرات 
أسباب  على  كانت  وإن  حتى  وزوجها 
صغرية ألنها تكرب شيئا فشيئا وتتحول 
تكون  ورمبا  كبرية  مشكالت  إىل 
حاجزا بني الزوجني تؤدي إىل نفورهما 
من بعضهما، ومن الضروري احلذر من 
ألنها  العصبية  وقت  والكالم  الغضب 
يف  اخلراب  تسبب  اليت  العوامل  من 

البيوت.
إن اهلدوء مهم وقت املناقشات وخاصة 
صعب  املزاج  حاد  الزوج  كان  إذا 
بالصرب،  التحلي  الزوجة  وعلى  التفاهم 
استفزازه  الضرورية جتنب  االمور  ومن 

مهما كان الوضع صعبا وتركه يرتاح ليتخلص من العصبية، 
ومبادرة املرأة باالعتذار، إذ إن هناك نساًء تظن أن االعتذار 
من الزوج وإمساعه بعض الكلمات اليت تطيب اخلاطر وترفع 

العصبية هي تنازل وذلة والميكن أن تفعل هذا، ولكن لو 
والصلح  االعتذار  لبادرت إىل  األمر  أهمية هذا  علمت مدى 
وحصلت على األجر والثواب وجتنبت الشجار واخلصام بينها 

وبني شريك حياتها.

تقى علي 

ابتهال عباس

كيف أختلص من الروتني بعد الزواج؟

كيف أجتنب املشكالت مع زوجي؟
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من الواقع
افتعلها  مشكالت  عن  يوميا  نسمعها  كثرية  قصص 
الزهرة  عبد  ضحى  الرتبوية  طفل،  بها  قام  أو  مراهق 
)كان  تقول:  آباءهم  فقدوا  تالميذ  مع  جتربتها  تروي 
والتالميذ  املعلمات  منه  يشكو  الكل  طالب  لدينا 
للنظر  االجتماع  الكادر  قرر  عليه  الشكاوى  ولكثرة 
أمه  فجاءت  أمره  ولي  استدعاء  قررنا  وأخريا  أمره  يف 
وبعد حديث طويل معها تبني أن األب ختلى عنها وتزوج 
الثانية  الزوجة  من  أبنائه  على  اهتمامه  وصب  بأخرى 
تاركًا هذا الطفل، تقول األم: منذ أن تركنا أبوه بدأ 
يشاكس وخيتلق املشاكل وازداد عنادًا بعد أن أصبح 

ألبيه ولد من زوجته اجلديدة. 
أما أم املراهق )علي حسني( فتقول: يف األحداث األخرية 
سن  يف  علي  ولده  تاركًا  زوجي  استشهد  داعش  مع 
صغرية ومن ذلك الوقت كلما كرب تكرب مشكالته، 
يفتعل العراك مع أقرانه وتراجع مستواه العلمي وال يسمع 
الكالم رغم تدخل أخواله وحماولتهم ضبط سلوكياته، 

وقد عرضت حالته على أحد األطباء النفسيني بعد أن 
من  يعاني  إنه  الطبيب  فقال  مدرسته  مدير  نصحين 

اضطرابات نفسية نتيجة شعوره بالنقص.
تبنت  اليت  جدتها  منها  تشكو  حممد  زهراء  الصبية 
تقول  سري  حبادث  والديها  وفاة  بعد  وتربيتها  رعايتها 
سلوك  أن  إال  جدًا  مطيعة  فهي  صغرية  كانت  عندما 
العناد بدأ عندما وصلت سن العاشرة ومل تكتِف بالعناد 
بل صارت تنتهج سلوكيات خاطئة مل توجد يف عائلتنا 
وقد كلفت قريباتي الرتبويات باحلديث معها ومتابعتها 
ألنين تقدمت بالعمر وأواجه صعوبات كبرية معها أحيانا 
تسوء حاليت الصحية بسبب عنادها وقلة أدبها، وما يؤمل 
أنا  ملاذا  تقول  اخلاطئ  بسلوكها  أواجهها  عندما  قليب 

بال أب وال أم.
الجوانب النفسية

نتيجة  جمتمعاتنا  يف  طغت  السلوكية  املشكالت  إن 
ختلي األب أواألم عن أبنائهم، وكثرة األسر املتفككة 
يرتبط  ما  منها  حتصى  ال  سلبيات  حدوث  إىل  أدت 
بالسلوك ومنها مايرتبط باألمراض النفسية وحلساسية 

رملة الخزاعيغياب األب..

املؤسسة األسرية منظومة متكاملة إذا 
قام كل من األب واألم بدوره الكامل، 
أما إذا تنصل كالهما أو أحدهما عن 
دوره عندها تحصل نتائج سلبية ال 

تحصى، أحيانا يغيب األب عن أسرته 
ألسباب قسرية وأحيانا هو من يتخلى 

عن مسؤولياته غري مراٍع ملا سيحدث 
نتيجة تركه ملهمته األساسية. من أسس 
التنشئة السليمة والرتبية القويمة خالل 

مراحل نمو الطفل العقلية والنفسية 
والوجدانية واألخالقية أن يؤدي األب 
واألم ما عليهما من مسؤوليات تجاه 
أبنائهما فإذا فقدنا أحد طريف هذه 

املعادلة ماذا يحصل؟ سؤال يجب أن 
يسأله األب وكذلك األم لنفسيهما إذا 
فكرا يف التخلي عن مسؤولياتهما تجاه 
أبنائهما، فليس املوت وحده أو الطالق 
سبب تخلي األب عن أسرته بل هناك 

بعض اآلباء يقدم مشاغله ومهامه وعمله 
على عائلته واالهتمام بها فكثريا ما نرى 

آباء يخرجون من منازلهم بوقت مبكر 
صباحا وال يعودون حتى ساعات متأخرة 

من املساء فال يولون إلسرهم أيَّ 
اهتمام أو رعاية.
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جواد  فاطمة  د.  مع  لقاًء  أجرينا  وأهميته  املوضوع  هذا 
حممد )املختصة بعلم النفس( لتتحدث لنا عن آثار ختلي 
حديثها  يف  أكدت  حيث  االسرة  داخل  دوره  عن  األب 
جمللة الوالية: يف اإلثين عشر عام  األوىل من عمر الطفل 
يكون أشد حاجة ألبيه وإذا فقده يف هذه املرحلة تتولد 
لديه مشاكل نفسية تنعكس على سلوكياته مستقبال، 
وقد أكدت جتارب كثرية على هذا األمر، ولعل أهم 
آثاره فقدان الثقة بالنفس وهذه مشكلة كبرية هلا آثار 

مستقبلية تبقى مهما تقدم بالعمر ورمبا تكرب معه.
الرضا:  عبد  رقية  األستاذة  االجتماعية  الباحثة  وتقول 
الطفل الذي يفقد أباه يف وقت مبكر يكون سلوكه 
يواجه صعوبات ال حتصى يف عملية  غري منضبط ألنه 
تطور سلوكه مع اجملتمع، فهو يعيش يف حالة شك دائم 
النفسية  االضطرابات  نتيجة  باآلخرين  الثقة  يفقد  ألنه 
فينهج  اآلخرين  انتباه  جذب  يريد  أحيانا  يعيشها،  اليت 
أو  السرقة  أو  األخرين  كضرب  سوي  غري  سلوكًا 
افتعال املشاكل مع أقرانه، فهو حباجة إىل من يعوض 
مكان األب وإن كان ال يعوض ولكن التخفيف عنه 
مهم كي نقلل من اآلثار السلبية اليت نتجت عن فقده 

للرعاية األبوية.
وجود البديل املناسب

يبقى دور األم أساسيًا ومكماًل ومعوضًا يف الغالب وإن 
تعددت حاالت فقد األب، فيمكن هلا ختفيف آثار فقده 
على أبنائها مبساعدة احمليط الذي تعيش فيه كاخلال 
والعم واجلد فمن املمكن أن يأخذوا دور األب وإن مل 

يسدوا مكانه إال أنهم قد خيففون من آثار فقده السلبية 
الكثرية من خالل إشعار الطفل أو املراهق بوجود من 

يعوض غياب أبيه مع التوجيه والتعليم واملتابعة.
اجملتمع  تعامل  من  اجلهل  ونتيجة  له  يؤسف  ما  لكن 
معاملة سيئة مع من يشعرون بضعفه وحاجته فاليتيم أو 
وإذا  االهتمام  من  الكثري  ينقصه  ألبيه ضعيف  الفاقد 
مل حُتسْن معاملته يتحول إىل كائن متوحش ينتقم من 
كل أفراد جمتمعه بطرق خمتلفة إذ حياول سد الشعور 
بالنقص واحلاجة، فالطفل أو املراهق الذي يفقد التوازن 
األبوي  العطف  من  احلرمان  ويعاني  والنفسي  العاطفي 
يتحول إىل وحش كاسر،  وتأتي ضغوط اجملتمع عليه 
فحسب علماء النفس إن فقد األب يؤدي إىل اضطرابات 
تؤدي إىل اضطرابات نفسية، فهو أكثر مايكون حباجة 
فهذا  واالهتمام  والعطف  باحلب  يشعره  بديل  أب  إىل 
خيفف كثريا من معاناته، ومن أخطاء اجملتمع كذلك 
وحتاول  أبنائه  أمام  بسوء  األب  تذكر  املطلقة  األم  أن 
بالظلم  شعورها  نتيجة  عنه  سيئة  صورة  هلم  ترسم  أن 
بتشويه صورته  األب  االنتقام من  أو حماولة  النقص  أو 
أمام أبنائها وهذه جرمية كربى حبقهم، فباإلضافة إىل 
أبويهم يسمعون  انفصال  نتيجة  به من أذى  ما يشعرون 
الكالم السيء واالنتقاد واإلساءة املستمرة ألبيهم وهلذا 
األمر أثر سليب كبري جدًا يكرب معهم كلما كربوا 
واألم الواعية مهما كربت اخلالفات بينها وبني زوجها 
تدمر  ألنها  ألبيهم  سلبية  صورة  أيِّ  عن  أبناءها  تبعد 

نفسياتهم وسلوكياتهم دون أن تشعر.
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يتفنن بعض اآلباء يف أساليب وطرق التأديب مع أوالدهم من 
مثل  على سلوكياتهم  بعضها  يدركوا حجم خطر  أن  غري 
اآلباء  بعض  ينتهجها  لألسف  اليت  البيت  من  الطرد  عقوبة 
مفسدة  هي  بل  جدًا  خطرة  عقوبة  وهذه  تأدييب  كأسلوب 

ألخالق األبناء.
عند التفكري يف نتائج هذه العقوبة نتوصل إىل أنها تفسد 
أين  إىل  البيت  من  يطرد  الذي  فالولد  تربي،  مما  أكثر 

سيذهب؟ ومن سيؤويه؟ 
من  سلوك  على  أثر  من  السوء  ما ألصدقاء  علينا  ال خيفى 

مياشيهم فرمبا جيد التشجيع منهم على ترك البيت إىل األبد 
وهذه  اخلاطئة  السلوكيات  بعض  إىل ممارسة  يدفع  ورمبا 
أحد أكرب املزالق اليت تدمر أبناءنا فالكثري ممن أصبحوا 
وهم يف سن  اخلمر  يعاقرون  وممن  املخدرات  على  مدمنني 
البيت فرتات طويلة دون  بقائهم خارج  نتيجة  مبكرة كان 
ترتصد  جهات  من  لالستغالل  يتعرضون  ورمبا  هلم،  متابع 
هكذاحاالت، هذه العقوبة رمبا تكون سببا يف خلق لص أو 
جمرم خطري، فاحلذر كل احلذر من هكذا عقوبات، فقبل 
أن ننفذ عقوبة ما يف أبنائنا جيب أن نفكر يف عواقبها أواًل.

طلبات  كثرة  األمهات  بعض  منها  تعاني  اليت  األمور  من 
السوي،  للسلوك  فاقدًا  مدلاًل  طفاًل  جيعله  مما  الطفل، 
فتنفيذ مجيع طلبات الطفل مشكلة كبرية ورفض طلباته 
هي أيضا مشكلة، فتبقى األم يف حرية ماذا تفعل وكيف 

تتصرف مع طفلها؟ وكيف تتعامل مع صراخه 
وبكائه نتيجة لعدم تنفيذ مايريد؟

إن التوازن والوسطية هي خري حل لرتبية طفل 
وال  صائب  حل  طلباته  كل  تلبية  فال  سوي 
رفضها أمر صائب بل ننفذ له مانراه مناسبًا 
ونرفض ما هو غري مناسب، وعلينا أن النرضخ 
له إذا قلب املوقف إىل بكاء وعويل ألنها ردة 
فعل طبيعية حياول من خالهلا مترير أهوائه، 
أول  هو  الطفل  مايريد  تنفيذ  يف  فاإلفراط 
أن  نفهم  أن  فعلينا  سلوكه،  لفساد  الطريق 
سينتج  هذا  ألن  هلم  متاحًا  شيء  كل  ليس 
متوازن، يف  املطالب حلوحًا غري  جياًل كثري 
يشجعوا  أن  واألمهات  اآلباء  على  هذا  قبال 

اهتماماتهم ليتسع خياهلم وينمو ذكاؤهم فمراعاة شخصية 
ملاذا  فكرة  له  نوصل  أن  جيب  املهمة،  األمور  من  الطفل 
ال  كي  إدراكه  حسب  األسباب  له  ونوضح  طلبه  رفضنا 

يشعر أن ال شخصية له وأنه عديم الرأي.

خطر عقوبة الطرد من البيت على االطفال

هل أنفذ مجيع طلبات طفلي؟

غدير غانم
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الشباب .. والطريق إىل اهلل

تأثري العوملة على فكر الشباب

إعداد:
هاشم محمد الباججي



يف البدء ... كلمة البد منها .. مهم أن تعلم أيها الشاب املؤمن 
.. قول النيب األكرم )صلى اللـّه عليه وآله(:

 ال صغرية مع اإلصرار وال كبرية مع االستغفار )1(
هذه احلقيقة اليت جيب أن تكون حاضرة عندك دائما أيها 

الشاب..
روي عن احلبيب املصطفى )صلى اللـّه عليه وآله( قوله: إن 
الشيطان يئس أن يعبد يف أرضكم، ولكن رضي فيما دون 

ذلك مما حتقرون من أعمالكم) 2(
يف بعض األحيان يعمل الشباب أعماال ال يهتم لعملها كونها 
بنظره غري مهمة  وال تؤثر على سلوكه الديين، ولكنها يف 
الواقع هي اليت حتجبه عن اللـّه وتقطع اتصاله به سبحانه، 
فمثال بيت فيه مروحة، مكيف، مكواة، أجهزة كثرية جدًا 
تعمل على الكهرباء، لو أنك قطعت التيار الكهربائي عنها 
ستصبح األجهزة كلها معطلة وغري نافعة بالرغم من وجودها 
والفائدة،وهكذا  العمل  عن  حمجوبة  كاحلجارة  فتبقى 
اإلنسان أيضا إذا انقطع إتصاله باللـّه تعاىل وحجبته املعاصي 

والذنوب يصبح كاألنعام بل أضل سبيال.
     فلماذا أيها الشاب املؤمن ... يامن تركت الكبائر جتعل 
من الصغائر حجابًا حيجبك عن اللـّه تعاىل، لو أن اإلنسان 
قاتل، أو شارب مخر، أو زاني أو سارق، وحمجوب عن اللـّه 

نظرة  أما  باملعصية،  توغل  قد  فهذا  تساوي حجبه  فأعماله 
حرام، أو غريها، من الصغائر فهي أيضًا حتجبك عن اللـّه 
وأنت قادر بسهولة على االبتعاد عنها والرجوع إىل احلضرة 

املقدسة فلماذا ؟ فكر ولو قليال؟.
فالشيطان يئس أن يعبد يف أرض اإلسالم، ولكن رضي فيما 
دون ذلك مما حتقرون من أعمالكم، صحيح أن الشيطان قد 
يئس أن يرجع الناس يف عاملنا اإلسالمي إىل الوثنية،ولكنه 
من  الصغائر  يعملون  وجعلهم  الدنيا  هلم  زين  قد  املقابل  يف 
الذنوب دون أية مباالة ويصرون على فعلها حتى أصبحت عند 
البعض من املباحات بالرغم من حتوهلا إىل كبائر باإلصرار 

واالستهانة من حيث يعلمون أو اليعلمون.
مثال مهم:

فمثاًل لو أن هناك  طريقًا عريضًا ومستقيمًا وعلى ميينه واٍد 
سحيق، وانت تقود مركبًة على هذا الطريق،- وتشبيه الذنوب 
الصغرية هو االحنراف ولو قليال عن الطريق املستقيم - فلو 
حرفت املقود قليال فبإمكانك إرجاعها بسهولة ألن إرجاع 

الشباب .. 
والطريق إىل اهلل

ال صغرية مع اإلصرار وال كبرية
 مع االستغفار
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تعيد  أخرى  حركة  جدًا،  يسرٌي  الصحيح  ملسارها  السيارة 
املركبة إىل وسط الطريق ومتشي بالطريق املستقيم مطمئن 
البال، أما إذا بقيت مصرا على حرف املقود ولو لدرجة قليلة 
فإن نهايتك بالتأكيد ستكون يف الوادي السحيق.. إذن ال 

صغرية مع اإلصرار، وال كبرية مع االستغفار.
أيها الشباب املؤمن...

ملاذا تضحي باتصالك باللـّه تعاىل من أجل صغائر الذنوب؟.. 
صحيح أن  املؤمن اليقتل واليسرق واليزني واليشرب اخلمر.. 
جتعلها  الصغائر  هذه  وملاذا  ربه؟  عن  الذي حيجبه  ما  إذن 
حاجبا بينك وبني اللـّه  تعاىل، فمثال إذا حان وقت الصالة 
وأنت تشاهد التلفاز ومتعن النظر فيه وتتلذذ مبشاهدة امرأة 
فاتنة أو مسلسل أو مباراة إخل .. فبالتأكيد ستؤخر الصالة 
ولو قليال وحتى إذا صليت هل برأيك سيبقى هناك اتصال أو 

توجه أو خشوع هلل؟
فالبد للشاب أن يكون حميطًا مطلعًا على 

حمارم  عن  ورعًا  مبتعدًا  دينه  تعاليم 
اللـّه لينال فالح الدنيا واالخرة، قال 

َكَباِئَر  َتِنُبوَن  جَيْ ))الَِّذيَن  تعاىل: 
اإْلِْثِم َواْلَفَواِحَش ِإالَّ اللََّمَم(()3(

مل  بذهنك،  أمل  خاطر  اللمم 
فيه مشكلة، هذا  ما  تفعله، 
خاطر،  أيُّ  عليه،  ال حتاسب 
أو  معصية،  شبح  كان  لو  
معصية،  يفعل  نفسه  تصور 
به  أملت  يفعلها،  مل  لكنه 

استعاذ  اللـّه،  خاطرة، ال ترضي 
باللـّه منها وانتهى األمر، أو أنه فعل 

توبته  خطيئة،  أنها  يعلم  ومل  خطيئًة 
بذهنه،  أمل  خاطرًا  أن  أما  جدًا،  سهلٌة 

واستعاذ باللـّه منه أو أن ذنبًا صغريًا فعله وهو 
وجل،  عز  اللـّه  استغفر  ذنب،  أنه  علم  فلما  يدري،  ال 

االستغفار سريع جدًا، وسهل جدًا، أما حينما تعرف أن هذه 
واألشقياء  اللـّه،  وبني  بينك  حجابًا  أنشأت  وتفعلها  خمالفة 
اللـّه، كل معصية  وبني  بينهم  الذين يكثرون احلجب  هم 
حجاب، فإذا كثرت هذا احلجب يغلف القلب ويظلم )َكالَّ 

َبْل َراَن َعَلى ُقُلوِبِهْم َما َكاُنوا َيْكِسُبوَن()4(
بالعلم  نفسه  من شحن  يكثر  أن  املؤمن  للشاب  ينبغي  لذا 
والتعلم ليعطيه شحنة من املعرفة والتقوى، تقربك من اللـّه، 
حيملك على طاعة اللـّه، يذكرك باآلخرة، يذكرك باملوت، 
يذكرك  بالصدقة،  يذكرك  الصاحل،  بالعمل  يذكرك 
بغض البصر، يذكرك بضبط اللسان، فما أحوجنا إىل هذه 

الشحنات.
َربََّك  ِإنَّ  اللََّمَم  ِإالَّ  َواْلَفَواِحَش  اإْلِْثِم  َكَباِئَر  َتِنُبوَن  جَيْ )الَِّذيَن 
َواِسُع املَْغِفَرِة ُهَو َأْعَلُم ِبُكْم ِإْذ َأْنَشَأُكْم ِمَن اأْلَْرِض َوِإْذ َأْنُتْم 

وا َأْنُفَسُكْم()5( َهاِتُكْم َفاَل ُتَزكُّ َأِجنٌَّة يِف ُبُطوِن ُأمَّ

وأخريا.. أيها الشاب املؤمن ال حتاول أن تظهر مبظهر أكرب 
يعلم احلقيقة، فأنت مكشوٌف عند  اللـّه  من حجمك، ألن 

اللـّه. 
فكن كما أنت.. والحتاول الظهور مبظهر العابد املتنسك 
يف أيام املناسبات الدينية فقط، ويف غريها مبتلى باملعاصي، 
تسهر على األفالم غري االخالقيةإىل أوقات متأخرة يف الليل،  
أو تنظر إىل النساء )خائنة األعني( أو تسمع الغناء يف أوقات 
اخللوات أو... فلماذا توهم الناس بالتدين، واللـّه 
كاشفك ويعلم حقيقتك متاما،  البد 
للشاب املؤمن أن يتواضع ويدعو 
اللـّه من أعماق قلبه ويقول 
يا  عملي،  اقبل  رب  يا 
ربي  يا  اسرتني،  رب 
إليك  بيدي  خذ 
بك  دلين  ربي  يا 
على  دلين  عليك، 
عليك،  يدلين  من 
حبجمك  لتكون 
الطبيعي،  وعملك 
والبد للشاب ولكل 
عن  االبتعاد  مؤمن 
من  اليت  املظاهر 
وهو  تدينه  يظهر  خالهلا 
تضع  فمثال  ذلك،  خالف 
وآية  القرآن  آليات  وصورًا  القرآن 
يف  أو  عملك  بالواجهة ومبكان  الكرسي 
احملل التجاري، ولكن يف املقابل تقوم بعملك بغش الناس، 
كاذبة،..  وأميان  مواصفات،  وتغيري  واالحتيال،  والكذب 
فهذا من التظاهر بالدين، والنفاق فتجعل الدين وسيلة بيدك 
لتخدع به الناس.. فكن كما أنت ظاهرك كباطنك.. وابدأ 
بنفسك فال تكن منافقًا حتى مع نفسك، واعلم )ِإنَّ اللَّـَه ال 

وا ما ِبَأنُفِسِهم..()٦( ُ ما ِبَقوٍم َحّتى ُيَغريِّ ُيَغريِّ
َتِنُبوَن  جَيْ اتََّقى،الَِّذيَن  مِبَِن  َأْعَلُم  ُهَو  َأنُفَسُكْم،  وا  ُتَزكُّ )َفاَل 
َواِسُع املَْغِفَرِة ُهَو  َربََّك  ِإنَّ  اللََّمَم  َواْلَفَواِحَش ِإالَّ  اإْلِْثِم  َكَباِئَر 
َأْعَلُم ِبُكْم ِإْذ َأْنَشَأُكْم ِمَن اأْلَْرِض َوِإْذ َأْنُتْم َأِجنٌَّة يِف ُبُطوِن 

وا َأْنُفَسُكْم ُهَو َأْعَلُم مِبَِن اتََّقى()7(. َهاِتُكْم َفاَل ُتَزكُّ ُأمَّ
--------------

1- شرح أصول الكايف ،حممد صاحل املازندراني، ج 9، ص 281.
2- أعيان الشيعة، حمسن األمني، ج 1، ص 299.

3- سورة النجم، آية 32.
4- سورة املطففني، آية 14.

5- سورة النجم، آية 32.
٦- سورة الرعد، آية 11.
7 - سورة النجم، آية 32.

التحاول الظهور بمظهر يختلف عن 
عملك .. كن كما أنت ظاهرك كباطنك

ينبغي للشاب املؤمن أن يكثر من 
شحن نفسه بالعلم والتعلم ليعطيه 

شحنة من املعرفة والتقوى
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تأثري العوملة على فكر الشباب

تهتم املجتمعات العاملية باألمن الغذائي، واألمن الصحي واألمن العسكري، 
بينما نراها بعيدة كل البعد عن االهتمام باألمن الفكري واألخالقي ألفراد 

املجتمع سيما الشباب،فإنه ويف سياق ثورة االتصاالت واملعلومات والتطور 
التقني يف ظل العوملة، أصبح أمرًا يف غاية األهمية باعتباره بعدًا اسرتاتيجيًا 
يف الحفاظ على الهوية الوطنية ومقومات املجتمع، من االنحالل والذوبان يف 

ذاتيات اآلخرين.
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كل  وصارت  صغرية  قرية  كأنه  أصبح  العامل  أن  رغم 
اهلاتف  بأول كما يف  أول  معها  وتتفاعل  تطالعها  األحداث 
بيد اإلنسان وتنقله حيُث ما أراد وهو جالس يف بيته أو عمله 
ملا  بها  البلوغ  استطعنا  تقنية  من  له  وصلنا  ومبا  هلوه..   أو 
نريد يف مجيع أحناء العامل، لذا لعبت العوملة دورًا كبريًا يف 
الدول اإلسالمية وباخلصوص جمتمعنا الشبابي الذي أصبح 

يف مهب الريح.
االتصاالت  ثورة  العوملة  اليوم يف عصر  البشرية  دخلت  لقد 
الفكري  األمن  يهدد  مما  الفوري،  والتواصل  واملعلومات 
إن  وخباصة  اجملتمعات،  حياة  وطرق  والقيمي،  واألخالقي 
يف  اجلارف  السيل  هذا  أمام  حمصنة  غري  الشباب  ثقافة 

الرسائل  من  االجتماعي  التواصل  مواقع 
واإلشارات املوجهة  اليت جتوب أرجاء 

معها  حاملة  الوقت،  طوال  األرض 
ومفاهيم، ختتلف  وقيمًا  أفكارًا 

متامًا عن قيمنا وثقافتنا، حيث 
العديد  إليها  جتذب  أخذت 

فئة  وخاصة  الفئات،  من 
أصبحت  اليت  الشباب 
أنواع  كل  تقلد 

يشاهدها  اليت  السلوك 
مثل  الفضائيات  تلك  يف 

والغناء  والشرب  األكل 
الذي  األمر  إخل،  والرقص.. 

وأخالقهم  أفكارهم  يف  سيؤثر 
شخصياتهم  سلب  إىل  ويؤدي 

من  تتضمنه  مبا  والوطنية  اإلسالمية 
خطريًا  الوضع  أصبح  وبالتالي  مقومات، 

جدًا حيتاج إىل تدابري وقائية ملواجهة تلك املخاطر.
اهلوية  يف  التأثري  هو  سلبًا  املباشرة  التأثريات  أكثر  ومن 
وتشويه  الدين،  بتعاليم  االلتزام  وغياب  للشباب،  اإلسالمية 
ولغويًا  وثقافيًا  فكريًا  حتديًا  ميثل  كذلك  العربية  اللغة 
على  خماطرها  أثبت  قد  الشباب  أن  خصوصًا  وسلوكيًا، 
من  للعوملة  الثقايف  البعد  يعد  وبالتالي  الثقافية،  اجلوانب 
أخطر أبعادها، فهي تعين إشاعة قيم ومبادئ ومعايري ثقافة 
تالشي  يعين  مما  األخرى،  الثقافات  حمل  وإحالهلا  واحدة 
القيم والثقافات القومية وإحالل القيم الثقافية للبالد األكثر 
تقدمًا ماديًا حملها، وخاصة أمريكا وأوروبا، األمر الذي قد 

ينعكس سلبًا على اهلوية الثقافية للشباب املسلم .
إن العوملة ببعدها الثقايف، والذي يعين ظاهرة حبدود ثقافية 

معينة من خالل انتشار األفكار واملعتقدات والقيم والقناعات 
الصعيد  على  الغربية  الصبغة  ذات  واألذواق  احلياة  وأمناط 
العاملي، عن طريق االنفتاح بني الثقافات العاملية بفعل وسائل 
واملعلومات،  لألفكار  احلر  واالنتقال  احلديثة،  االتصال 
واالجتماعية  االقتصادية  للعوملة  تؤسس  فهي  وبالتالي 
والسياسية واألخالقية، ألن الثقافة اليت انتشرت بني الشباب 
هي اليت تهيئ األذهان والنفوس لقبول تلك 

األنواع األخرى.
حياة  يف  أساسي  عنصر  فالثقافة 
وهي  جمتمع،  وكل  فرد  كل 
اجملتمع  عليها  يؤسس  اليت 
وهي  وتكامله،  تطوره 
والتقاليد،  العادات  تشمل 
والقيم،  واملعتقدات 
احلياة  وأمناط 
والفنون  املختلفة، 
اإلنسان  وحقوق  واآلداب 
وسائلها  الثقافية  وللعوملة 
هي  فوسائلها  ومضامينها، 
واألجهزة  واألدوات  اآلالت 
مضامينها  أما  التكنولوجية، 
الفكرية  الربامج  فهي  وحمتواها 
واملذاهب  والفنية  األدبية  والتصورات 
السياسية،  النظر  ووجهات  اإليديولوجية،  واآلراء  النقدية، 
وامللبس  املأكل  يف  االجتماعية  والتقاليد  احلياة،  ومنط 
واملشرب والربامج التمثيلية الغنائية واملوسيقية وما شابه ذلك 
ومن هنا جند أن العوملة ليست نظامًا اقتصاديًا فحسب بل 
ترتبط ارتباطًا عضويًا مع وسائل االتصال احلديثة اليت تنشر 

فكرًا معينًا وثقافة معينة.
علمية  ثقافة  واملثقف  الواعي  الشباب  على  جيب  هنا،  من 
وحماولة  والتقدم  التطور  مواكبة  واٍعية  وفكرية  ودينية 
االلتحاق بركب العلم واملعرفة واحلداثة من خالل ما يسعى 
الشاب لتثقيف نفسه على مجيع األصعدة، وال بد للشاب من 
االلتحاق بركب العلم والتطور وأن يكون عنصرًا مؤثرًا غري 
أدق من منطلق  والغربي، بشكل  بالسلوك اخلارجي  متأثر 
الفكر اإلسالمي القوي واملتني، وهذا ال يعين السوء املطلق 
للفكر اخلارجي وإمنا نعين بذلك تلك السموم اليت تبث يف 
العقول فيتم تقبلها بشكل تدرجيي حتى تصبح أمرًا متعارفًا 

عليه ومقبواًل عند اجلميع.

إن ثقافة الشباب غري محصنة 
أمام هذا السيل الجارف يف مواقع 
التواصل من الرسائل واإلشارات

البد للشاب من االلتحاق بركب العلم 
والتطور وأن يكون عنصرًا مؤثرًا غري 

متأثر بالسلوك الخارجي والغربي
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إعداد

هشــــــام اموري

علم الرياضيات وعالقته بالحضارة

انطوني الفوزييه أبو الكيمياء الحديثة

وظائف الصحافة الرياضية

ما أهمية هذا الفيتامني

هكذا يساهم الفلفل الحار يف تخفيف 
الوزن



علم  مثل  للعلوم،  األخرى  الفروع  يف  الرياضية  اخلطط 
األحياء والكيمياء والطبيعة واإلحصاء.

الذي تعيش  والرياضيات تتطور باستمرار متأثرة باحمليط 
فيه ، ومؤثرة يف منهجية طموح الشعوب واألمم. وإنه وإن 
برعمها  لربوز  دقيق  تاريخ  علينا حتديد  العسري  من  كان 
األول، إال أنه يسعنا القول إن الرياضيات واكبت اإلنسان 

منذ بدأ يؤهل عقله ملشاركته يف احلياة.
يف  املوغلة  للحضارات  املكتشفة  اآلثار  ذلك  على  ودليلنا 
القدم. فنحن حني نرى اهلرم األكرب)3000ق.م( يتأكد لنا 
أمران: األول براعة اهلندسة والدقة املتناهية يف إجناز هذا 
البناء. والثاني إن هذا الفن مل يكن نتاج يومه ومل ينشأ 

يف الفراغ، وال بد من اتصاله مبا قبله.
وحنن وإن توقفنا على سبيل املثال ال احلصر عند األهرامات 
لذلك  ندين  فإننا  الطويل،  احلضارة  درب  على  كمحطة 
التزاوج الذي كان حيصل باستمرار بني احلضارات وصواًل 

إىل عصرنا احلاضر.
وهذا يدفعنا للقول إنه الجمال للتفاضل، فجميع احلضارات 
الرياضيات،  ومنها  العلوم  نقل  يف  مفاوته  بنسب  ساهمت 
األعداد  مفاهيم  طورت  البدائية  احلضارات  ومجيع 
عملية  من  أبعد  إىل  التجارة  تقّدمت  حينما  والقياسات 
يستعملون  السومريون  سنة كان  فمنذ)٦000(  املقايضة، 
الستيين  بالنظام  عرف  الستني  أساس  على  آخر  نظامًا 

العددية  الكميات  دراسة  بأنه  الرياضيات  علم  ويلّخص 
بينها،  والعالقات  الفراغية  والكميات  بينها،  والعالقات 
هذه  دراسة  وتتطلب  العالقات.  هذه  تعميم  وكذلك 
الكميات تعريفها بدقة على أساس خصائص معينة هلا، 
ثم تستخدم تلك اخلصائص باإلضافة إىل قوانني منطقية 
معينة ال ستنتاج العالقات الكائنة بني الكميات نفسها 
الرياضية  والفروع  عليها،  احلصول  سبق  عالقات  وبني 
احلساب،  هي  العددية  للكميات  بالنسبة  االبتدائية 
وبالنسبة للكميات الفراغية هي اهلندسة. أما علم اجلرب 
فيعترب تعميمًا للحساب، وباملثل تعترب نظرية األعداد اليت 

تبحث يف خصائص األعداد الصحيحة فقط تعميمًا له.
ويستخدم اجلبــــر يف اهلندســـــــة التحليلية كأداة لتطوير 
النطريات اهلندسية عن طريق استعمال جمموعات إحداثية.

والطريقة التحليلية ال غنى عنها يف دراسة حساب التفاصيل 
والتكامل، وتعترب أساسية يف مجيع التطبيقات الرياضية 

تقريبًا يف الطبيعة احلديثة.
وتنقسم الرياضيات بشكل عام إىل ثالثة أنواع هي : اجلرب 

ويشمل نظرية األعداد والتحليل، واهلندسة.
ويشري التحليل هنا إىل ذلك اجلزء من دراسة الرياضيات 
حساب  طريق  عن  املربهنة  بالنظريات  أساسًا  يهتم  الذي 

التفاصيل والتكامل، وباستخدام الطريقة التحليلية.
أما يف التطبيقات الرياضية فينصب االهتمام على تطبيق 

علم الرياضيات وعالقته بالحضارة

الرياضيات نظام للتفكري املنظم يتسع تطبيقه باستمرار، فهي تستخدم يف العلم والتكنلوجيا والفن 
واملوسيقى والهندسة املعمارية واالقتصاد وعلم االجتماع، أي بشكل عام يف جميع أوجه النشاط 
البشري، حتى أنها أثرت يف اتجاه الفكر الفلسفي املتعلق باإلنسان والكون، ولذلك فالرياضيات 
ساهمت عرب التاريخ وتساهم حاليًا مساهمة ريئسية يف تكوين تطورات الحضارة وتوجيهها.
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الذي ال يزال مستعماًل حتى اليوم يف قياس 
الزمن والدوران.

بها  قام  اليت  اجلبارة  األعمال  وكذلك 
سدود  وبناء  قنوات  حفر  من  املصريون 
بدايات  شكل  الفيضانات  على  للسيطرة 
فن اهلندسة املعمارية الذي أوصلهم إىل بناء 

األهرامات.
النهرين  بني  ما  ذلك سكان  عنهم  وأخذ 
ولكن طّبقوه بشيء مــــــــن االختالف تبعًا 
الختـــــــــالف ظروفهم، فخلــــو أرضهم من 
بواسطة  معارفهم  يدونون  جعلهم  احلجر 
الطني  من  ألـواح  يف  ينقشونها  عالمات 
جاء  من  أول  وهم  بعد.  فيمــــــــا  الطري 
تتعلق  األرقام  قيمة  بأن  القائلة  بالفكرة 
توصلوا  أنهم  حتى  العدد،  ضمن  مبوقعها 

إىل حل معادالت جربية.
كذلك اإلغريق الذين أخذوا عن املصريني 
 ٦30( طاليس  بواسطة  اهلندسة  تقنيات 
ق. م( مما فسح اجملال أمام علماء إغريق 
آخرين لتأسيس علم الرياضيات كدراسة 
املنطقية  األسس  بذلك  واضعني  دقيقة 
للرباهني الرياضيـــــــــــــــــة، أمثـــــال إقليدس 
وأودوكسوس  وآرمخيدس،  وفيثاغورس 

وغريهم.
والعطاء عرب احلضارة  النقل  واستمر هذا 
حتى  وغريها  واهلندية  والرومانية  الصينية 
وصلت إىل العرب حيث تعرفوا أثناء غزوهم 
للهند على الرياضيات اهلندية بواسطة أحد 
اخلوارزمي  وهو  العرب  الرياضيني  أكرب 
الذي وضع كتابه الشهري )اجلرب واملقابلة( 
اللغات  يف  اجلرب  كلمة  اشتقت  ومنه 

األوربية، عندما نقل هذا العلم إليهم.
أواخر  يف  اآلن  نشهده  ما  إن  باختصار 
القرن العشرين من تغيري سريع للرياضيات 
نشوء  يف  يتمّثل  التاريخ  يف  له  مثيل  ال 
رياضيات جديدة يف تطبيقاتها يف معاجلة 
والصناعة  والتكنولوجيا  العلم  مشاكل 
لذلك  املعتمدة  والوسائل  وسواها  والتجارة 
والكومبيوتر،  اإللكرتونية  كاحلاسبات 
يعود الفضل فيها بالتكافل والتضامن إىل 
تواصل احلضارات وتوارثها جيال عن جيل 
وعاملًا عن عامل، واألمانة اليوم يف يدنا وما 
علينا إاَل أن نفيها حقا من العناية واجلهد 
إسهاما يف مسرية احلضارة اليت ال تنتهي 

إال بنهاية الكون.

املصدر / موسوعة ميزان املعرفة /ج1 ص152

يعترب انطوني الفوزييه )1743-1794( مؤسس علم الكيمياء احلديث 
الرغم من أن أعماله شابهت  رغم ادعاء كثريين غريه بذلك، وعلى 
أعمال هنري كافندش وجوزيف بريسلي، إال أنه متيز عنهم بتفسري 
ما توصل إليه من اكتشافات، كما أن النتائج اليت توصل إليها قد 
أعادت بناء الكيمياء لتستقبل حقبة جديدة من تارخيها، ويقال: إن 
تأثريه يف هذا اجملال يعترب مثل تأثري نيوتن يف جمال اجلاذبية فقد وضع 
أمساًء لبعض املواد الكيمائية وهي أمساء ال تزال مستخدمة إىل يومنا 
الكربون(  أكسيد  و)ثاني  )األوكسجني(  األمساء  هذه  ومن  هذا، 
وغريها، كما أنه توصل إىل حقائق علمية كيميائية مل تكن معروفة 

من قبل ولذا كان جديرا باللقب )أبو الكيمياء احلديثة(.
بفقدان  املبكرة على جتارب خاصة  دراسات الفوزييه  اشتملت  وقد 
األجسام جزءًا من حجمها أو اكتسابها له بالتسخني وتوصل يف هذا 
اجملال إىل قاعدة تسمى قاعدة احلفاظ على الكتلة وهو يقول: إن 
)مقدار املادة املوجودة يف بداية التفاعل الكيميائي مساو متاما ملقدار 

املادة الناجتة عن التفاعل وإن اختلفت صورتها.(
الكيمياء الحديثة:

وقد نشر الفوزييه نظامه اجلديد للكيمياء احلديثة يف كتاب عام 
1789م وكان ذلك إعالنًا لبدء الكيمياء احلديثة ونهاية حتمية للطرق 
القدمية. وقد احتوى كتابه على قائمة بالعناصر املعروفة حتى اليوم، 
وكان الفوزييه قد توصل أيضًا يف نفس الفرتة إىل أن األوكسجني 
حياة مجيع  أيضًا يف  مهم  أنه  التنفس كما  لعملية  وحيوي  ضروري 

احليوانات.
نهاية حزينة:

كان الفوزييه عاملًا بارزًا ومعروفًا لدى العامة يف باريس، وقد أدار قبل 
الثورة مكتبا جلمع الضرائب، وكان من يفعل ذلك يعترب من أعداء 
الثورة فاستغل عضو بارز من أعضاء جملس قيادة الثورة وامسه مارات 
هذا األمر حيث إنه قد سبق له أن حاول دخول جمال العمل العلمي 
مارات  فانتهز  الفوزييه،  وانتقده  اآلخرين،  أعمال  سرقة  طريق  عن 
الفرصة لالنتقام فاعترب أن ما قام به الفوزييه من مجع للضرائب هو 
عمل يستحق عليه احملاكمة ومن احملكمة إىل املقصلة بعد حماكمة 
قصرية جدا مل تدم سوى يوم واحد. وقد سخر منه الضابط املكلف 
بتنفيذ حكم اإلعدام بقوله: )مل تعد اجلمهورية حباجة إىل العلماء.( 

وهكذا انتهت حياة أحد أبرز علماء فرنسا.

انطوني الفوزييه 
أبو الكيمياء الحديثة
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التنمية  عملية  يف  الرياضية  الصحافة  تساهم  كما 
والتطوير من خالل التوعية والتعريف بأهداف الرياضة 
النقد  خالل  من  الرياضيني  وتوجيه  األساسية  ومبادئها 
وأخريًا  وأواًل  املوضوعة،  الصادقة  والكلمة  اهلادف 
تساهم الصحافة الرياضية يف تسجيل الوقائع واألحداث 
الرياضية بالكلمة والصورة فتعد بذلك مرجعًا أرشيفيًا 

الغنى عنه.
ويف الواقع ختتلف وظائف الصحافة الرياضية باختالف 
الظروف الرياضية واالجتماعية والسياسية لكل جمتمع، 
كما ختتلف وظائف الصحافة الرياضية من فرتة زمنية 
ميكن  ولكن  اجملتمع،  نفس  يف  أخرى  زمنية  لفرتة 
حتديد أهم وظائف الصحافة الرياضية، وذلك كاآلتي:

1- األخبار واإلعالم: وذلك بتغطية األحداث بشكل دقيق 
وصحيح وشامل، وأن تقديم الصحافة الرياضية يف نفس 
والقوانني  واملعارف  املعلومات  من  واسعة  دائرة  الوقت 

الرياضية.
أن  ميكن  حتى  وذلك  والتحليل:  والتفسري  الشرح   -2
يقدم لألحداث واملوضوعات الرياضية دالالتها املختلفة، 
وجهة  وتكوين  وإدراكها  فهمها  القراء على  ومساعدة 
األشكال  باستخدام  ذلك  ويتم  حوهلا  رؤية  أو  نظر 

الصحفية املختلفة من خرباء أو عمود أو تعليق أو غريه.
مبناقشة  ذلك  ويتم  الرأي:  وطرح  والتعليق  النقد   -3
حبرية  باجملتمع  الرياضية  واملشكالت  القضايا  كافة 
كافية تسمح بطرح كافة اآلراء اليت تعكس خمتلف 

االجتاهات الرياضية يف اجملتمع الرياضي.
4- حتقيق الرتابط والتكامل بني أفراد اجملتمع الرياضي: 
أفراد  بني  ووحدة  تكامل  أداء  الرياضية  فالصحافة 
اجلادة  ورغباتهم  املختلفة  بانتماءاتهم  الرياضي  اجملتمع 

يف املشاركة بالنهوض بالرياضة على مجيع املستويات.
طريق  عن  جيل:  إىل  جيل  من  الرياضي  الرتاث  نقل   -5
تعريف األجيال املختلفة باألبطال الرياضيني الذين أثروا 
رياضية،  اجنازات  من  حققوه  مبا  الرياضي  اجملتمع 
والتقاليد  بالقيم  األجيال  هـــــــــــذه  تعريف  باإلضافة إىل 
عملية  املساهمـــــــــة يف  حتى ميكن  السائدة  الرياضية 

التنشئة الرياضية لألجيال القادمة.
وثيقة  تعترب  الرياضية  فالصحافة  والتأريخ:  التوثيق   -٦
تارخيية من خالل تسجيلها لألحداث والوقائع الرياضية 
املتالحقة ومتابعة مبا يساهم على فهم األحداث وحماولة 

االستفادة منها يف النهوض باحلركة الرياضية.
7- التسلية والرتويج والرتفيه: تقوم الصحافة الرياضية 

وظائف الصحافة الرياضية
إن الصحافة الرياضية لم تعد وظيفة تقتصر على ذكر نتائج املباريات أو وصفها وتحليلها فقط، 

بل أصبح دورها يف العصر الحالي أعم وأشمل حيث تطلب دورًا فاعاًل ومؤثرًا يف تطوير الرياضة 
ونشرها بني الشباب، كما تسهم يف ترسيخ القيم اإلنسانية من خالل مكافحتها ملظاهر الشغب 

والعنف يف املالعب، وتعمل على تجسيد معنى املحبة والصداقة بني الشعوب.
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بالتخفيف عن القراء من آثار التوتر واملعاناة 
أوقات  قضاء  على  ومساعدتهم  اليومية 
املتعة  هلم  حتقق  مناسبة  بأساليب  فراغهم 
والثقافة الرياضية، من خالل نشر القصص 
والرسوم  الطريفة  والصور  واملسابقات، 
من  ذلك  وغري  الساخرة  الكاريكاتريية 

األشكال الصحفية.
بعض  تقديم  مثل  اخلدمات:  تقديم   -8
تفيد  اليت  والصحية  الرياضية  املعلومات 
القراء  تعريف  مثل  مباشرة  إفادة  القارئ 
إقامتها،  وأماكن  املباريات  إقامة  مبوعد 
وتقديم بعض االستفسارات يف جمال الطب 

الرياضي.
9- التنقيب عن الفساد وكشف االحنرافات: 
حيث تقوم الصحافة الرياضية بدور الرقيب 
الرياضية  على األندية واالحتادات واهليئات 
املختلفة وحماولة الكشف عن االحنرافات 
اليت قد حتدث بها، ويساعدها على القيام 
بهذا الدور ماتتمتع به من حرية وما يوفره 
هلا القانون من محاية عند تصديها لقضايا 

االحنراف يف اجملال الرياضي.

املصدر/ اإلعالم الرياضي:1٦٦

مصطلحات عامة

من  كوسيلة  السينما  إستخدام  السينما:  بواسطة  اإلعالن 
وسائل نشر اإلعالن بعرض األفالم اليت تنقل اإلعالن إىل رواد دور 
العرض العاديني، أو بعرض الفيلم جلمهور معني يدعوه املعلن يف 
صالة عرض يف غري أوقات العرض املعتادة أو يف أي مكان آخر.

من  كامل  بناء  وقرائنه(:  وحميطه  الكالم  )بيئة  السياق 
فقرات مرتابطة، يف عالقته بأي جزء من أجزائه أو تلك األجزاء 
اليت تسبق أو تتلو مباشرة فقرة  أو كلمة معينة، ودائمًا ما يكون 
سياق جمموعة من الكلمات املفردة فحسب بل على معنى وغاية 
الفقرة بأكملها، وكثري ما يغري احمليط الذي توجد فيه العبارة من 
املعنى الذي كان يبدو واضحا يف العبارة ذاتها أو يوسعه أو يعدله، 
الروائع األدبية تبدو بذاتها قاسية  وهناك فقرات يف الكثري من 
أوبذيئة ولكنها تصبح ذات معان خمتلفة إذا أخذت يف سياقها، 
واالختبار األساسي لتمييز أدب الفحشاء هو حتديد مقصد العمل 
فيها  تربز  معينة  فقرة  على  الرتكيز  ال  وطابعه  وهدفه  بكامله 
البذاءة واالسفاف، ويعترب انتزاع االستشهادات من سياقها وقراءة 

العبارات خارج سياقها من اآلفات اخلطرية يف النقد األدبي.

السؤال البالغي: هو سؤال يسأل إلحداث تأثري أو لتقرير حقيقة 
دون توقع لتلقي إجابة، والغرض من مثل هذا السؤال الذي تكون 
إجابته واضحة هو إحداث تأثري يف السامعني أو القراء أعمق من 

تأثري العبارة التقريرية املباشرة.

اإلعالن اإلرشادي: اإلعالن الذي يتعلق بالسلع واخلدمات املعروفة 
طريقة  مثل  عنها  احلقائق  بعض  تعرف  ال  قد  ولكن  للجمهور، 
االستخدام األمثل هلا، أو مصادر شرائها، وتتلخص وظيفة اإلعالن 
عنها يف مد اجلمهور باملعلومات اليت تيسر له احلصول على السلع 

املعلن عنها واالستفادة املثلى منها.

املعاناة  تعين  يونانية  كلمة  من  مأخوذ  التعبري  االنفعال:  سورة 
على  األدب  يف  املوجودة  القدرة  تلك  اىل  يشري  وهو  واملكابدة، 
استثارة مشاعر الشفقة والرتاحم واملشاركة الوجدانية و الشجن 

وجعلها يف حالة من اجليشان جتمع بني تلك املشاعر املرتابطة.

األمريكانية: وهي تعرب عما حدث مع املهاجرين للواليات املتحدة 
األمريكية يف اهلجرات الكثيفة يف أواخر القرن 19 وأوائل القرن 
ال20وهي عملية تعين بث املفاهيم األمريكية يف نفوس القادمني 
اجلدد من قيم وعادات وتقاليد ومثل وأساطري، عن طريق املدارس 
ومواقع العمل وبث األيدلوجية األمريكية فيهم، بغرض إدماجهم 
يف اجملتمع األمريكي وحتاول الواليات املتحدة من خالل هيمتنها 

على العامل يف عصر العوملة أمركة العامل كله.
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على  يؤثر  طويلة  ملدة  اإلمساك  استمرار 
الوظائف الطبيعية لألعضاء املختلفة، حيث 
التعفن  عن  الناجتة  السموم  كمية  تزداد 
من  ومتتص  األمعاء،  يف  الطعام  ومتثيل 
عامة  اجلسم  لتصيب  الدم  تيار  إىل  األمعاء 

حبالة من التسمم والبالدة.

تناول  من  اإلكثار  لإلمساك  عالج  أفضل 
باخلضروات  املتوافرة  الغذائية  األلياف 
الكامل  القمح  مثل  واحلبوب،  والفواكه 
اخلبز  منه  والذي يصنع  القشرة،  منزوع  غري 

االمسر.

بسيط  ارتفاع  طبيعية  بصفة  يصاحبها  قد 
بدرجة احلرارة، إسهال، ورفض الطفل للطعام 
فال  متكرر  بشكل  وتوتر  وصراخ  الرضاعة،  أو 

تقلقي من هذه األعراض.

أن  من  لتتأكدي  وليدك،  منو  درجة  راقيب 
منوه يسري بدرجة طبيعية، فالوليد يزن عند 
هذا  ضعف  ويزن  جرامات،  كيلو   3 الوالدة 
وزنه  أمثال  ثالثة  ويزن  شهور..   5 بعد  الوزن 

عند الوالدة بعد مرور سنة كاملة.

إذا كنت تتقيأ فال تتناول طعامًا صلبًا )فقط 
وال  تدخن،  وال  سوائل(،  أو  مهروس  طعام 
تناول جرعات  تتناول أسربينا، واحرص على 
صغرية متكررة من املاء حتى يف حالة استمرار 

تقيؤها.

إذا كنت تعاني من اإلصابة بالنقرس، فقلل 
من تناول أعضاء احليوان )كالكبد والكالوي( 
واللحوم، والسبانخ، والفول، ألن هذه األغذية 

تزيد من محض البوليك بالدم.

الساقني  بأحد  تنميل  من  تشكو  كنت  إذا 
الظهر  اسفل  من  يبدأ  شديد  أمل  انبعاث  مع 
ما  وجود  احملتمل  فمن  الساق..  يف  ويسري 
يسمى بعرق النسا.. مبعنى وجود تهيج لعصب 
بأسفل  غضرويف  انزالق  حدوث  بسبب  الّنسا 
عقاقري  وخذ  التامة،  بالراحة  التزم  الظهر، 

مسكنة لألمل ومضادة لاللتهاب.

خطورة 
اإلمساك:

عملية 
التسنني: 

وزن 
طفلك: 

إذا كنت 
تعاني من 

القئ: 

النقرس 
واألكل: 

عرق النسا 
وعالجه: 

أفضل 
عالج 

لإلمساك: 

نصائح طبية

فهي  الفيتامينات،  إىل  حنتاج  مجيعًا  إننا 
الطعام وحتويله  تلعب دورًا هامًا  يف متثيل 
يستوعبها  أن  اجلسم  يستطيع  عناصر  إىل 
ويسوعبها ويستفيد منها. إن هذه الفيتامينات 
النبات واحليوان لكن معرفتنا  قدمية قدم 
وما  الفيتامينات  هذه  فما  بها شيء جديد، 

هي مصادرها وفوائدها.
الفيتامني  هذا  النمو:  فيتامني   )A(فيتامني
ضروري لتقوية األرجوان البصري يف شبكة 
األسنان واجللد، ومنو جسم  العني وسالمة 

اإلنسان.
البندورة،  اجلزر،  النباتية:  مصادره   -1
الربتقال، املشمش، البطيخ، امللفوف، املوز، 
اهلندباء،  البقدونس،  السبانخ،  اهلليون، 
اخلس، الدراق، القرنبيط، الفليفلة احلمراء، 

اجلوز، اللوز، الفاصوليا.
صفار  مح  الكبد،  احليوانية:  مصادره   -2
اجلنب،  اللنب،  النخاع،  الزبدة،  البيض، 
)زيت  احلوت  زيت كبد  الكامل،  احلليب 

السمك(.
3- أعراض نقصانه: جفاف اجللد واألغشية 
العني)السالق(  ملتحمة  جفاف   - املخاطية 
تأخر  واألوالد،  األطفال  منو  يف  التأخر 
التآم اجلروح، ميل لإلسهال، ظهور خطوط 
ميناء  يف  تغريات  األطفال،  يف  مستعرضة 
تكّون  الوزن،  خسارة  وعاجيتها،  األسنان 
واجللد  اجللد  مقاومة  ضعف  احلصى، 

املخاطي للجراثيم.
باإلضافة  فيها:  يعطي  اليت  احلاالت   -4
لعمليات  )A( ضروريًا  الفيتامني  إىل كون 
يستعمل يف  فإنه  والرضاعة  والتناسل  النمو 
احلاالت التالية: العمى الليلي )العشا(، تلنّي 
وتقرن القرنية يف العني، تكّون احلصى يف 
األعضاء  وضمور  جفاف  البولية،  اجملاري 
التناسلية اخلارجية عند األنثى، العقم عند 
الرجال، سوء تكّون األسنان وتأخر منوها، 
ضعف السمع، جفاف اجللد، حب الشباب، 
احللق  إلتهاب  والشعر،  األظافر  تقصف 
والقصبة اهلوائية، إلتهاب احلنجرة، إلتهاب 
إلتهــــــــاب  الفـــــــــــم،  يف  املخاطي  اجللد 

اجللد املخاطي يف املعدة.

ما أهمية هذا الفيتامني:
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تشري الدراسات إىل أن الوجبات اليت حتتوي على الفلفل 
احلار تؤدي إىل عملية األيض لفرتة قصرية أما سبب ذلك 
احلرارية  الوحدات  حجم  مثل  مثله  واضح  غري  يزال  فال 

اإلضافية اليت يؤدي تناول الفلفل إىل حرقها.

إنه  منها:  إضافية  مبزايا  أيضًا  احلار  الفلفل  ويتمتع 
إليها  حتتاج  نكهة  بالدهون  الفقرية  األطعمة  يكسب 
على ختفيف  يساعد  أنه  استساغة كما  أكثر  وجيعلها 
دور كبري يف حتسني  له  احلار  والفلفل  األنف  احتقانات 
وظائف القلب ودفع الدورة الدموية باإلضافة إىل ختفيض 
الدهون يف الدم وتقليل اجللطة الدموية كما يلعب دورًا 

وقائيًا من أمراض األوعيه الدموية.
الفلفل احلار يساعد على ختفيض سكر الدم  كما أن 
وختفيف آالم اجللد النامجة عن خمتلف األمراض، كما 
داخل  الدهون  يذيب  أن  احلار ميكن  الفلفل  أن  وجدوا 
لتخفيف  اجلسم بشكل فعلي ويدفع األيض وذلك مفيد 

الوزن.
ناحية  ومن  أنواعه  الفلفل ختتلف حسب  أن حرارة  كما 
اللون فتتعلق درجة احلرارة بلون الفلفل احلار وعمومًا فإن 
والفلفل األخضر  الفلفل األخضر  الفلفل األمحر أحر من 
الفلفل  ألن  واألسود  واألصفر  البنفسجي  الفلفل  من  أحر 

احلار سيصبح أحر وأحر عند نضوجه..

فوائد الفلفل احلار كثرية وهذه بعضها:
- تقوية املعدة ومساعدة اهلضم: يتحلى الفلفل احلار بدور 

واألمعاء  املعدة  ويزيد حترك  واألمعاء  واملعدة  للفم  حتفيز 
األطعمة،  نكهة  وحيسن  اهلضم  هرمونات  إفراز  ويدفع 
والتغذية  الطب  الصينيني يف جمال  وأجرى بعض اخلرباء 
حتقيقات يف مقاطعيت هونان وسيشوان فاكتشفوا أن نسبة 
منخفضة  املقاطعتني  سكان  بني  املعدة  بقرحة  اإلصابة 
أكثر مما يف املناطق األخرى فضاًل عن تفضيلهم أكل 
الفلفل احلار وذلك ألنه مفيد لتجديد الغشاء املخاطي يف 
من  والوقاية  واألمعاء  املعدة  وظائف خاليا  املعدة ومحاية 

اإلصابة بقرحة املعدة.

- حتريك الدم وانتظامه: وتساعد الفليفلة على تنشيط 
حركة الدم أكثر من أي نبات آخر.. ولذلك فقد وصفت 
بأنها أحد أفضل النباتات املالئمة لألزمات  وكونها ترفع 
من كفاءة عمل جهاز الدورة الدموية فإن الفليفلة احلمراء 
تعزز طاقة اجلسم وختفف من آثار اإلجهاد الذي يتعرض 
جامعة  يف  أجريت  اليت  التجارب  وكشفت  اإلنسان  له 
على  املريض  قدرة  من  تزيد  الفليفلة  أن  عن  دوسلدروف 

الرتكيز.
ووجد أن الفلفل األمحر احلاد )الشطة( ينشط خروج اللعاب 
اللعاب  أن  املعروف  ومن  اهلاضمة،  املعدية  والعصارات 
الكربوهيدرات  هضم  يف  تساعد  أنزميات  على  حيتوي 
وأنزميات  حامض  على  املعدية  اإلفرازات  حتتوي  بينما 

أخرى تقوم بهضم خمتلف عناصر الطعام.

هكذا يساهم الفلفل احلار يف 
ختفيف الوزن
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مركز الدراسات التخصصية يف اإلمام املهدي )عّجل اهلل فرجه(

لون بشرة اإلمام املهدي )عّجل اهلل فرجه(
يف الروايات واالحاديث

فرجه(،  اهلل  )عّجل  اإلمام  لون  صفة  يف  الروايات  اختلفت 
اآلخر  وبعضها  حبمرة،  املشرب  باألبيض  وصفته  فبعضها 
وصفته بالسمرة، فقد ورد عن أمري املؤمنني )عليه السالم(: 
اللون، مشرب  أبيض  الزمان  آخر  ولدي يف  من  رجل  خيرج 

باحلمرة)1(. 
وكذلك ما روي عن اإلمام الباقر )عليه السالم( يف سياق 
حديثه عن صفته )عّجل اهلل فرجه( قوله: ذاك املشرب محرة، 
هذا  ورد  وكذلك  احلاجبني)2(،  املشرف  العينني،  الغائر 
التوصيف على لسان بعض أصحاب اإلمام العسكري )عليه 
منقوش:  بن  يعقوب  رواية  يف  جاء  فقد  رآه،  ممن  السالم( 
ذلك،  حنو  أو  مثان  أو  عشر  له  غالم مخاسي  إلينا  فخرج 

واضح اجلبني، أبيض الوجه)3(. 
وأّما الروايات اليت وصفته )عّجل اهلل فرجه( بالسمرة، فكما 
جاء عن اإلمام الكاظم )عليه السالم(: بأبي املنتدح البطن، 
املقرون احلاجبني، أمحش الساقني، بعيد ما بني املنكبني، 

أمسر اللون، يعتوره مع مسرته صفرة من سهر الليل)4(. 
وكذلك هو توصيف بعض أصحاب اإلمام العسكري )عليه 

رواه يف  والذي  األديان  أبي  عن  احلديث  الوارد يف  السالم( 
سياق حديثه عن صالة اإلمام املهدي )عّجل اهلل فرجه( على 
أبيه اإلمام العسكري )عليه السالم( بعد وفاته: خرج صيب 

بوجهه مسرة)5(. 
وهذا االختالف الوارد يف الروايات قد جند له مثياًل أيضًا يف 
صفة النيب )صّلى اهلل عليه وآله(، فقد روى جابر عن اإلمام 
الباقر )عليه السالم(: كان نيب اهلل ]صّلى اهلل عليه وآله [ 

أبيض مشرب محرة)٦(.  
بن  اهلل  عبد  عن  األمالي  يف  روى  الصدوق  الشيخ  أن  مع 
سليمان أنه قرأ يف اإلجنيل صفة النيب )صّلى اهلل عليه وآله ( 

أنه كان أمسر اللون.
فقد جاء يف خربه: يا عيسى، صدقوا النيب )صّلى اهلل عليه 
دقيق  اللون،  أمسر  واملدرعة،  اجلمل  صاحب  اأُلمي،  وآله( 

املسربة، شثن الكف والقدم، إذا التفت التفت مجيعًا)7(. 
وكذلك ما رواه أمحد بن حنبل عن أنس بن مالك يف وصفه 
)صّلى اهلل عليه وآله(: قال كان رسول اهلل ]صّلى اهلل عليه 
من  رحيًا  أطيب  عنربة  وال  مسكة  أشم  ومل  أمسر،  واله[ 



رسول اهلل ]صّلى اهلل عليه وآله[)8(. 
أسباب  عد  له  التوصيف  يف  االختالف  هذا  أن  خيفى  وال 
ومناشئ، وأهم هذه األسباب ينشأ من التغاير العريف لكل 
جمتمع يف حتديد األلوان ومتييز بعضها عن البعض اآلخر، 
هو  كما  البيضاء  البشرة  صاحب  تصف  قدميًا  فالعرب 
ذكر  كما  محراء،  بشرتهم  بأن  والعجم  الروم  أهل  حال 
ذلك ابن منظور يف لسان العرب: واحلمراء: العجم لبياضهم 

وأَلن الشقرة َأغلب األلوان عليهم، وكانت 
البياض  يكون  الذين  للعجم  تقول  العرب 
غالبًا على َألوانهم مثل الروم والفرس ومن 
علي  ومنه حديث  احلمراء؛  إنهم  صاقبهم: 
من  َسَراٌة  له  قال  حني  السالم[،  ]عليه 
أصحابه العرب: غلبتنا عليك هذه احلمراء؛ 
َعْودًا كما  الدين  فقال: ليضربنكم على 
باحلمراء  َأراد  بْدءًا؛  عليه  ضربتموهم 

الُفْرَس والروم)9(. 
وأّما إطالق األبيض عندهم فإمنا يصفون به 

أصحاب البشرة )احلنطية( كما جاء 
أعالم  الذهيب يف سري  ذلك عن 

النبالء قوله: ثم إن العرب إذا 
فإنهم  أبيض  فالن  قالت: 
اللون  احلنطي  يريدون 

حبلية سوداء)10(. 
أن  نفهم  ذلك  وعلى ضوء 
أحدًا  وصفت  إذا  العرب 
يقصدون  فهم  بالبياض 

وهو  احلنطي،  اللون  منه 
بشرة  على  يغلب  الذي  اللون 

ولذا  العربية،  اجلزيرة  سكان 
ورد يف حديث وصف النيب )صّلى اهلل 

عليه وآله ( لإلمام املهدي )عّجل اهلل فرجه( 
اللون  قوله: املهدي رجل من ولدي، وجهه كالقمر الدري، 

لون عربي)11(. 
 وهذا اللون )احلنطي( إمنا هو بياض مع مسرة كما جاء 
ذلك يف كتاب السرية للحليب يف سياق وصفه للنيب )صّلى 
اهلل عليه آله ( فقال: أبيض مشرب حبمرة، أي وهي املراد 
بالسمرة، ويف رواية كان أمسر، ومن ثم جاء يف رواية كان 
بياضه ]صّلى اهلل عليه وآله [ إىل مسرة، ألن العرب قد تطلق 
على من كان كذلك، أي بياضه إىل محرة أمسر.)12(  ، 
السمرة  إىل  البياض  من  بشرته  متيل  من  على  يطلقون  أي 
بأنه )أبيض مشرب حبمرة( ويقصدون من احلمرة هنا )اللون 

األمسر(.
وال خيفى أن هذا الوصف نفسه جاء يف حق اإلمام املهدي 
)عّجل اهلل فرجه( كما يف الروايات اليت ذكرناها سابقًا، وإذا 
كان األمر كذلك فإن هذا التوصيف حيمل يف نعته كال 
اللونني )البياض مع السمرة( ويصح التعبري بكال اللونني على 
صاحب هذه البشرة، ألنه لون غري متمحض يف البياض وحده 
وال يف االمسرار وحده، وألنه مزيج منهما صار يتأثر بكل 
العوامل اخلارجية اليت ميكن أن تربز 
أحدهما على حساب اآلخر كالتعرض 
للشمس أو طبيعة الضوء املسلط عليهما 
على خالف أصحاب البشرة املتمحضة 
أو  الرومية  كالشعوب  فقط  بالبياض 
السواد فقط كالشعوب اإلفريقية، فإن 
هذا  فيهم،  تؤثر  ال  اخلارجية  العوامل 
البشرة  أصحاب  يف  نراه  الذي  التغيري 
بذلك كثريًا،  يتأثرون  فإنهم  احلنطية 
املغطاة  اجلسدية  أعضائهم  لون  نرى  ولذا 
بالثياب واليت ال تواجه الشمس متيل 
أعضاء  خبالف  البياض  إىل 
هلا  تتعرض  اليت  جسدهم 

فتميل إىل االمسرار.
تناقض  فال  هنا  ومن 
فإن  الروايات،  هذه  يف 
وصفته  اليت  األخبار 
)عّجل اهلل فرجه( بالبياض 
املشرب باحلمرة إمنا عنت 
ال  لالمسرار  املائل  البياض 

البياض املتمحض فيه.
-------------
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ورد في حديث وصف النبي 
)صّلى اهلل عليه وآله ( لإلمام 

المهدي )عجّل اهلل فرجه( 
قوله: المهدي رجل من 

ولدي، وجهه كالقمر الدري، 
اللون لون عربي



ابنتها اليت اتشحت بثوب زفافها وأخذت تقودها إىل حجرة فارغة  أمسكت بيد 
لتسّرها بأمر ما وسط زغاريد وأهازيج النسوة الفرحات.. وما إن استقر بهما املقام 
يف معزل عن األخريات حتى بدأت األم حديثها  وقد زوت حاجبيها كعادتها حينما 
تركز بكالمها عن أمر مهم.. ابنيت العزيزة سأقول لك بضع كلمات احفظيها 
 .. أماه  يا  آذان صاغية  مبتهجة: كلي  الفتاة  فأجابت  أذنك..  يف  حلقة  واجعليها 
اليوم فصاعدا  .. من  ابنتها  فأكملت األم حديثها وقد وضعت يدها على كتف 
ستواجهني يا عزيزتي عاملا مل تألفيه من قبل .. ُيستغّل فيه الضعيف وخُيدُع فيه 
تصغي  أخذت  ابنتها  بأن  أيقنت  أن  بعد  بكلماتها  تسرتسل  أخذت  ثم   .. الطيب 
إليها جبميع جوارحها .. معشر الرجال يف أغلب أحواهلم يستضعفون املرأة الطيبة 
ويستغلونها فإياك أن تليّب لزوجك كل ما يطلبه منك حتى ال تكوني ضعيفة أمامه 
بال كيان أو شخصية تفرضينها عليه أو على والدته فإنين من خالل جتربيت يف 
احلياة مل أجد أغلب األحيان أم زوج حتن على زوجة ابنها أو حتاول أن تتقرب منها 
.. وإياك أن تقرتي على نفسك أو حترميها من أشياء تشتهيها خوفا على جيب زوجك 
أو حرصا عليه فالرزق يبعثه الـّله .. وإياكِ  .. وإّياكِ .. وسكتت األم برهة لتلتقط 
أنفاسها.. فهتفت ابنتها قائلة.. ولكن يا أماه قد سبقت وصيتك وصية من هو أحب 

إلي منك ومن نفسي على قليب ..
ووقفت أمها وامجة وكلماتها تتبعثر بني شفتيها .. وصية من كان؟ من هو أعز 
الـّله حممد)9( ..  مين ومنك؟ فردت الفتاة بكل ثقة وافتخار .. وصية رسول 
فارتعشت األم هاتفة بعفوية.. )اللهم صل عليه وعلى آله الطيبني الطاهرين( .. وخفَت 
صوت الفتاة وهي حتدث أمها قائلة: عن رسول اهلل )9( قال: )إن خري نسائكم 
زوجها،  مع  املتربجة  بعلها،  مع  الذليلة  أهلها،  يف  العزيزة  العفيفة  الودود  الولود 
احلصان على غريه، اليت تسمع قوله وتطيع أمره، إذا خلى بها بذلت له ما يريد منها 
... أال أخربكم بشرار نسائكم: الذليلة يف أهلها، العزيزة مع بعلها، العقيم احلقود 
اليت ال تتورع عن قبيح، املتربجة إذا غاب عنها بعلها، احلصان معه إذا حضر، ال 
تسمع قوله وال تطيع أمره، وإذا خال بها بعلها متّنعت منه كما متنع الصعبة عن 
ركوبها، ال تقبل له عذرًا وال تغفر له ذنبًا(.. فأنا أخشى لو عصيت زوجي يا أماه 

.. أن أكون مصداقا هلذه املرأة الشريرة..
األهازيج  ارتفعت  ..وقد  ثانية  بيدها  أمسكت  ثم  ابنتها  كتف  على  األم  وربتت 

والزغاريد يف أحناء املكان. 

زوجة صالحة..
حيدر مشران
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