




لق��د أم��ر اهلل تع��اىل عباده بتوقري وتعظيم وإك��رام الضيف، وجعل على ذلك من 
األج��ر العظي��م والثواب اجلس��يم الش��يء الكثري، كما ورد ع��ن النيب)صلى اهلل 
علي��ه وآل��ه( وأه��ل بيته)عليهم الس��ام( العديد من األحاديث الش��ريفة اليت حتث 
على هذه العمل املبارك، من ذلك ما روي عن رسول اهلل)صلى اهلل عليه وآله( أنه 
رأى عل��ى الب��اب الراب��ع م��ن اجلنة مكتوبا: )ال إله إال اهلل ، حممد رس��ول اهلل ، 

علي ولي اهلل، من كان يؤمن باهلل واليوم اآلخر فليكرم ضيفه(.
ولقد تساملت التشريعات اإلهلية واألعراف االجتماعية والقوانني الوضعية على أن 
إقراء الضيف وقضاء حاجته والسهر على خدمته خصال تدل على عظيم منزلة 

صاحب الضيافة، ومؤشر صريح على نبالته وطيب نفسه وكريم خصاله..
فكي��ف إذا كان اهلل تع��اىل ه��و صاح��ب تل��ك الضياف��ة؟ وه��و رب اإلحس��ان 
واجل��ود، وصاح��ب الرمحة الواس��عة، وصاح��ب الكرم الذي لي��س بعده كرم، 
هيهات أن ُتقرن عطاياه بعطايا خلقه، إذ أين الثرى من الثريا.. وأين الرتاب من 

رب األرباب؟؟
نعم، ال ينال هذا السخاء إال من دخل يف حوزة السخي، وال يصل هذا اجلود إال 
م��ن ح��ل ضيف��ا يف دار اجل��واد، وال جيار إال من كان الئذا بظل حامي اجلوار.. 
وم��ن ذا..؟ ومت��ى ذل��ك..؟ ذلك ح��ني يكون املرء صائما يف رحاب ش��هر رمضان 
املب��ارك، ق��ال رس��ول اهلل)صلى اهلل عليه وآله(: )هو ش��هر دعيت��م فيه إىل ضيافة 

اهلل..(.
لق��د أج��زل اهلل تع��اىل بفضل��ه على الصائمني يف ش��هر رمض��ان عطايا ال حد هلا 
وال إحصاء، حتى جعل من أنفاسهم تسبيحا، ومن نومهم عبادة، وفتح هلم أبواب 
اجلن��ان، وغّل��ق عنهم أب��واب النريان، وغّل الش��ياطني.. وأرص��د اإلجابة للدعاء.. 
والقبول لألعمال.. والكثري على القليل.. ثم كان له يف كل ليلة عتق ألف ألف 
رقب��ة م��ن الن��ار، وعت��ق ألف ألف رقبة يف كل س��اعة من ليل��ة اجلمعة ونهارها، 
فإذا كانت الليلة األخرية من الش��هر ونهارها اعتق من عباده بعدد من اعتق يف 

الشهر كله..
فليس��َع العبد س��عيه احلثيث لكس��ب هذه املواهب الس��نية، ويس��تعد اس��تعدادا 
كلي��ا للخ��وض يف ه��ذا الرح��اب املقدس، وليغتنم ما اس��تطاع من جوائز اهلل يف 
هذا الشهر مبراعات حرمته واإلفضال على أقرانه، واإلحسان إىل عياله، وصلة 
أرحام��ه، فانه ش��هر ليس كغريه من الش��هور خريا وبرك��ة وعظيم حرمة، فقد 
ورد عن اإلمام أبي عبد اهلل)عليه السام( قوله: )من مل يغفر له يف شهر رمضان 

مل يغفر له إىل قابل إال أن يشهد عرفة(.

يف ضيافة اهلل..

هيأة التحرير
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العتبة العلوية املقدسة تشهد مراسم تسنم األمني العام 
ملنصبه الجديد
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ضيافة العتبة العلوية املقدسة

األمني العام للعتبة العلوية يبحث سبل التعاون املشرتك 
مع رئيس جامعة الكوفة
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شهدت دار ضيافة أمري املؤمنني )عليه السام( يف الصحن 
الرابع والعشرين من  املوافق  احليدري الشريف يوم اجلمعة 
تسّنم  مراسم   ،2018/5/11 املصادف  املعظم  شعبان  شهر 
عاما  أمينا  ملنصبه  راضي  الشيخ  مهدي  يوسف  املهندس 
للعتبة العلوية املقدسة، حبضور رئيس ديوان الوقف الشيعي 
الشريفة  املزارات  دائرة  عام  ومدير  املوسوي  عاء  السيد 
السيد موسى تقي اخللخالي وأمناء وممثلي العتبات املقدسة 
واملزارات  والعباسية  والعسكرية  والكاظمية  احلسينية 
الشريفة ومجع من رؤساء أقسام العتبة العلوية املقدسة مع 

حضور رمسي وجمتمعي وعشائري وخنبوي.
املوسوي  عاء  السيد  الشيعي  الوقف  ديوان  رئيس  وأكد 
اخلربة  اىل  ما حتتاج  مرفق  اخلدمة يف  أن«  له،  يف كلمة 
مكان  يف  اخلدمة  كانت  إذا  أما  والتفاني،  واإلخاص 
اخلادم  حيتاجه  فما  وتعاىل  تبارك  اهلل  مائكة  به  حتيط 
هو االعتصام باهلل، ألنها أماكن ليست فقط للزيارة وإمنا 
هي أماكن لإلشعاع الروحي والفكري، وهذا اليوم هو يوم 
باختيار  تزداد  املبارك وسعادتنا  أيام شهر شعبان  سعيد يف 
العلوية املقدسة اليت تقع على رأس  أمني عام جديد للعتبة 
أمري  األوصياء  سيد  مرقد  تضم  كونها  املقدسة  العتبات 

املؤمنني )عليه السام(«.
من جانبه قدم األمني العام للعتبة العلوية املقدسة املهندس 
يوسف مهدي الشيخ راضي، شكره وتقديره، بالقول » من 
منطلق هذه املسؤولية الكبرية والشرف العظيم الذي شرفتين 
املرجع  املتمثلة بسماحة  العليا  الدينية  املرجعية  مباركة  به 
السيستاني  احلسيين  علي  السيد  العظمى  اهلل  آية  األعلى 
)دام ظله الوارف(، ال يسعين إال أن أتقدم جبزيل  الشكر 
السيد  الشيعي  الوقف  ديوان  رئيس  مساحة  اىل  واالمتنان 
عاء املوسوي )دام توفيقه( إلعطائي هذه الفرصة ألنال هذا 

الشرف العظيم ألكون أمينًا عامًا للعتبة العلوية املقدسة.

رئيس  قبل  من  املبذولة  اجلهود  راضي  الشيخ  مثن  كما 
الديوان ومدير دائرة العتبات املقدسة واملزارات الشريفة ملا 
كان هلما من الدعم الكبري خال املدة املاضية اليت قاما 
العتبة  إدارة  يف  العمل  مستويات  على مجيع  باالطاع  فيها 

املقدسة للتعرف عليها.
أخوتي  هم  ذلك  يف  لي  كان  عوٍن  »وخري  بالقول:  مضيفا 
املستويات  مبختلف  املقدسة  العتبة  منتسيب  من  وأبنائي 
جزيل  عن  هلم  ألعرب  الفرصة  هذه  ألنتهز  وإني  اإلدارية، 
الشكر والعرفان وأمتنى منهم أن نكون يدًا واحدًة للسري 
قدما يف أيامنا القادمة لتقديم أفضل ما يف وسعنا خلدمة 

مرقد املوىل أمري املؤمنني )عليه السام( وزائريه الكرام.
وكان مسك اخلتام توقيع حمضر تسليم األمانة العامة اىل 
ديوان  رئيس  قبل  من  راضي  الشيخ  مهدي  يوسف  املهندس 

الوقف الشيعي السيد عاء املوسوي.

العتبة العلوية املقدسة تشهد مراسم تسنم األمني 
العام ملنصبه الجديد
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عقد األمني العام للعتبة العلوية املقدسة, املهندس يوسف الشيخ راضي, 
رئاسة  بعد مصادقة  اجلديد  االدارة  بأعضاء جملس  االول  اجتماعه 

العلوية  للعتبة  العام  األمني  استقبل 
الشيخ  يوسف  املهندس  املقدسة 
الكوفة  جامعة  رئيس  راضي، 
والوفد  الظاملي  حمسن  الدكتور 
األمني  نائب  حبضور  له،  املرافق 
وعضو جملس  رضوان صاحب  العام 
اإلدارة فاتح الكرماني ورئيس قسم 

العاقات العامة علي العامري.
راضي  الشيخ  املهندس  ورحب 
بالدكتور الظاملي والوفد املرافق له، 
مستعرضًا املشاريع واألعمال اجلاري 
خلدمة  املقدسة  العتبة  يف  إجنازها 
السام(  )عليه  املؤمنني  أمري  مرقد 
بقاع  مجيع  من  الوافدين  والزائرين 

العامل .
التفاهم  تفعيل مذكرة  املقدسة اىل  للعتبة  العام  األمني  ودعا 
املشرتكة بني مؤسسة العتبة العلوية وجامعة الكوفة، معربا 
عن سعادته مبنجزات اجلامعة، مشيدا بدورها للنهوض بالواقع 
الفكري والثقايف والعلمي مبا يسهم بتطوير العمل يف املؤسستني 

وتطوير قدرات الكوادر وتبادل اخلربات بني اجلانبني.
من جانبه اشاد الظاملي بدور العتبة العلوية املقدسة يف رعاية 
املشاريع التنموية اليت من شأنها خدمة الزائر الكريم، معربا 
بني  مشرتكة  وتشكيل جلان  للتعاون  اجلامعة  استعداد  عن 

ديوان الوقف الشيعي على امسائهم, اذ ضم كا من 
املهندس  واألعضاء  رضوان صاحب  العام  األمني  نائب 
فاضل خليل, وطالب الليباوي, وامحد الطالقاني, وفاتح 

الكرماني وفائق الشمري.
تصريح  يف  املقدسة  العلوية  للعتبة  العام  األمني  وأفاد 
خاص جمللة الوالية, ان هذا االجتماع هو األول ألعضاء 
خطط  مناقشة  خاله  مت  الذي  العتبة,  إدارة  جملس 
واسرتاتيجيات العمل يف مفاصل العتبة العلوية ومشاريعها 
للسنوات الثاث القادمة, وحبث سبل النهوض مبستوى 
مبا  املقدسة  العتبة  مبشاريع  قدما  واملضي  اخلدمات, 

يائم مكانتها السامقة«.
وأضاف, انه جرى خال االجتماع مناقشة إعادة هيكلة 
األقسام والشعب والرتكيز على التخصص املهين لكل 
قسم، وتعزيز الثقة برؤساء األقسام ومنحهم صاحيات 
أوسع للنهوض مبهام عملهم على أمت وجه، مشريًا اىل انه 
ستكون اجللسات مستمرة بواقع جلستني يف األسبوع, 
ملناقشة اهم املقررات وحبث سبل تقديم أفضل اخلدمات 

لزائري مرقد أمري املؤمنني)عليه السام(.

اجلامعة والعتبة املقدسة لتفعيل االتفاقيات املوقعة بني 
الطرفني، وتقديم االستشارات العلمية والفنية وكل ما 
علي  املؤمنني  أمري  يصّب يف خدمة حرم  ان  شأنه  من 
ودراسة  كالتصاميم  السام(،  )عليه  طالب  ابي  بن 
املشاكل الفنية يف العتبة، والتعاون املشرتك يف مشروع 
فدك للمباشرة به يف اول موسم زراعي، وتقديم املشاريع 
العتبة،  يؤديها كادر  اليت  اخلدمات  بتطوير  الكفيلة 
مثمنا حفاوة االستقبال وكرم الضيافة من قبل القائمني 

على إدارة العتبة املقدسة.

األمني العام للعتبة العلوية يعقد اجتماعه األول بمجلس اإلدارة الجديد

األمني العام للعتبة 
العلوية يبحث سبل 
التعاون املشرتك مع
رئيس جامعة الكوفة
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)عليها  فاطمة  صحن  مشروع  يف  املقيم  املهندس  دائرة  أعلنت 
والكهربائية  املدنية  االعمال  اإلجناز يف  نسب  تقدم  عن  السام( 

وامليكانيكية بنسبة كلية بلغت حنو 75% من املشروع.
وقال املشرف يف املشروع املهندس ,مصطفى فاح حمسن, ان »نسب 
بلغت  املعمارية  االعمال  ونسب   %100 بلغت  املدنية  االعمال  إجناز 
حنو 60% مشريا اىل ان »نسب االجناز يف االعمال الكهربائية بلغت 
34% واالعمال امليكانيكية حنو 59% وبهذا تكون نسب االجناز 

الكلية للمشروع بلغت حنو %75«.
وأضاف, ان االعمال اخلاصة للبوابات الرئيسة للمشروع من اجلهة 
الشمالية واجلنوبية يف أجزاء الزيارة والعبادة وصلت نسب االجناز 
الواجهات  تغليف  بأعمال  واملباشرة  النهائية,  مراحلها  اىل  فيها 

الرئيسة للصحن بالكاشي الكربائي واحلجر املرمر«.
يذكر ان مشروع صحن فاطمة الزهراء)عليها السام( تبلغ مساحته 
حنو 61,000 مرتا مربعا وهو جزء من مشروع التوسعة الكبري للعتبة 
العلوية املقدسة، ويتكون من أربعة أجزاء رئيسة وهي:)اجلزء األول 

للزيارة والعبادة واجلزء الثاني بناية املكتبة واملتحف واجلزء الثالث 
السيارات  ومواقف  واإلدارية  واملضيف  الصحيات  بنايات  يشمل 
بناية  البناية اخلدمية )غرفة املكائن( وبواقع  28  الرابع  واجلزء 

خراسانية.

العلوية  العتبة  التابعة إىل قسم االستثمار يف  املشاتل  أعلنت شعبة 
الظلية  والنباتات  والزهور  الشتات  أنواع  توفر مجيع  املقدسة عن 

والصيفية, مع حلول فصل الصيف.
وقال مسؤول الشعبة السيد حممد تقي الطالقاني يف تصريح جمللة 
الوالية: » نعمل على تزويد العتبة املقدسة بالزهور والشتات ونباتات 
أمري  مرقد  أرجاء  لتزيني  الدينية  واالحتفاالت  املناسبات  الزينة يف 
املؤمنني )عليه السام( وحرمه الطاهر والصحن احليدري الشريف, 

وتزويد خمتلف األقسام بالنباتات الظلية«.
وأضاف: إن مصدر هذه النباتات اليت نزود بها العتبة العلوية تأتي 
عن طريقني األول زراعة البذور اخلاصة بالشتات من نباتات زينة 
ونباتات ظلية ومحضيات ونباتات متسلقة يف سنادين باستيكية, 

واملصدر اآلخر شراء كميات معينة من الشتات من مشاتل رئيسة 
للمواطنني  الشتات  تبيع  املشاتل  شعبة  »إن  مبينًا  احلاجة،  لسد 

بأسعار مناسبة«.

نسب انجاز متقدمة يف مشروع صحن 
فاطمة )عليها السالم( 

شعبة املشاتل تعلن عن توفر الشتالت 
والنباتات الظلية

أقامت العتبة العلوية املقدسة يف األجواء املباركة ملرقد أمري 
املؤمنني علي بن أبي طالب »عليه السام« وتيمنا بشهر رمضان 
املبارك، مأدبة إفطار حبضور األمني العام للعتبة العلوية املقدسة 
العباسية  للعتبة  الشرعي  واملتولي  االدارة  جملس  وأعضاء 
املقدسة ومدير دائرة العتبات املقدسة واملزارات الشيعية وأمناء 
والعسكرية  والكاظمية  املقدسة احلسينية  العتبات  وممثلي 
والعباسية وأمانة مسجد الكوفة املعظم واملزارات الشريفة، 
إذ اشاد احلضور بدور العتبة العلوية املقدسة يف رعاية املشاريع 

التنموية اليت من شأنها خدمة الزائر الكريم.
وقال األمني العام للعتبة العلوية املقدسة املهندس يوسف الشيخ 
راضي جمللة الوالية »ان اللقاء كان مجيا ومثمرًا جرى خاله 
حبث سبل التعاون والدعم بني هذه العتبات املقدسة واملزارات 
االستثمار  وجماالت  الكريم  الزائر  خيّص  فيما  الشريفة 

كافة«.    
املتولي  لسان  على  الرمضاني  اللقاء  خال  احلضور  وأبدى 
عن  الصايف  أمحد  السيد  املقدسة  العباسية  للعتبة  الشرعي 
استعدادهم لتقديم اخلدمات واملساهمة الفاعلة بكل ما من 

شأنه ان يصّب يف خدمة حرم أمري املؤمنني علي بن ابي طالب 
)عليه السام( ومعاونة إخوانهم يف العتبة العلوية املقدسة يف 

اجملاالت كافة.

أمناء وممثلو العتبات املقدسة واملزارات الشريفة يف ضيافة 
العتبة العلوية املقدسة
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الدينية  الشؤون  لقسم  التابع  الكريم  القرآن  دار  شهدت 
الدفعة األوىل من مشروع  املقدسة خترج  العلوية  العتبة  يف 
عددها  والبالغ  واحلسينيات  املساجد  يف  القرآنية  الدورات 
)150( طالبًا من طلبة املشروع وذلك يف حمفٍل قرآني أقيم 
املؤمنني  أمري  بن شاهني يف رحاب مرقد  يف جامع عمران 

)عليه السام(.
يف  احلكيم  حسني  السيد  املشروع  على  املشرف  وقال 
قرآنيًا  حمفًا  اليوم  هذا  أقمنا   « الوالية:  جمللة  تصريح 
مباركًا مبناسبة خترج الدفعة األوىل من مشروع )الدورات 
القرآنية يف املساجد واحلسينيات( الذي أطلقته دار القرآن 
مائة  وتأهيل  )إعداد  ملشروع  تكميليا  مشروعا  الكريم 

أستاذ قرآني(.
وأوضح »ان النخب التدريسية هلذه الدورات هم من خرجيي 
طلبة  دورهم يف خدمة  وسيمارسون  األساتذة،  إعداد  دورة 
بالدروس  سكناهم  أماكن  يف  واحلسينيات  املساجد 
والرسم  التاوة  وأحكام  الصحيحة  القراءة  مثل  القرآنية 

من  املشروع  إطاق  مت  الذي  الرئيس  اهلدف  وهو  القرآني، 
أجله«.

وقال احلكيم: »تضمنت الدفعة خترج أكثر من )150( طالبًا 
من طلبة الدورات اليت ُأقيمت يف )5( مساجد منتشرة يف مركز 
فيما  احليدرية،  وناحية  املشخاب  وقضاء  األشرف  النجف 

املساجد  من  عددا أكرب  تتضمن  ثانية  دفعة  املشروع  سيطلق 
واحلسينيات«.

يذكر إن دار القرآن الكريم كانت قد أطلقت مشروع )إعداد 
جمموعة  الطلبة  فيه  يتلقى  الذي  قرآني(  أستاذ  مائة  وتأهيل 
العملي  والتجويد  التاوة  املكثفة يف أحكام  من احملاضرات 

والوقف واالبتداء والرسم القرآني وطرائق التدريس.

اإلحتفاء بتخرج )150( طالبًا من مشروع الدورات القرآنية

أقامت وحدة الزائر الصغري يف شعبة التعليم والتوجيه الديين التابعة لقسم 
الشؤون الدينية يف العتبة العلوية املقدسة حلقة خاصة من الفعاليات يف 
الغزاالت قرب  قرية  الواقعة يف  املختلطة  االبتدائية  مدرسة حامد شرب 
احلدود الغربية من اخلط االسرتاتيجي حملافظة النجف االشرف وذلك 

ضمن النشاطات اخلارجية للوحدة.
وقال املسؤول يف الربنامج مؤمل خليفة يف تصريح جمللة الوالية: ركزت 
الفعاليات على شحذ اهلمم يف كيفية تنظيم الوقت واجلد واالجتهاد يف 
الدراسة لنيل اعلى املراتب العلمية مع الرتكيز على فتح آفاق التفكري 
الفعاليات  والرسم وكان ختام  االبتكارات  فقرتي  واالبداع من خال 

بإقامة مسابقة علمية بني املشاركني يف الربنامج«.
وتقديره  وافر شكره  املدرسة  يف  التدريسي  الكادر  ابدى  جانبه  من 
ما  على  الدينية  الشؤون  ولقسم  املقدسة  العلوية  للعتبة  العامة  لألمانة 
هذه  خال  من  التاميذ  االرتقاء مبستويات  سبيل  يف  جهد  من  يبذلوه 

الربامج النافعة.

أطلقت شعبة اخلدمات التابعة للقسم النسوي برناجمها التطوعي اخلدمي 
املبارك املفتوح للزائرات خال شهر رمضان الفضيل.

وقالت مسؤولة الشعبة إسراء كاظم: »نظرًا لكثرة الطلبات اليت تردنا 
النساء لطلب الربكات بتقديم اخلدمة لزائرات أمري املؤمنني)عليه  من 
السام( افتتحنا محلة التطوع خال الشهر املبارك لنيل الثواب فيه بهذه 

اخلدمة االنسانية العظيمة.
العمل  بأهمية  النساء  تعريف  اىل  تهدف  املبادرة  هذه  أن  وأوضحت« 
أمام  اجملال  فسح  وكذلك  الزوار  خدمة  جمال  يف  وخاصة  اجلماعي 
تعطي  ألنها  الشريف،  الصحن  داخل  العمل  آلية  على  ليتعرفن  اجلميع 

احلق للمتطوعة ألخذ دور املنتسبة.
وأشارت مسؤولة الشعبة اىل أن »احلملة مفتوحة يف نهار شهر رمضان 
لساعة واحدة يوميا، وقد شهدت اقباال كبريا من قبل النساء للمشاركة 

يف خدمة زائرات أمري املؤمنني)عليه السام(«.

وحدة الزائر الصغري ينفذ برنامجا 
توعويًا يف مدارس النجف األشرف

شعبة الخدمات النسوية تفتتح حملة 
التطوع الرمضانية للزائرات
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إعداد:
عبد الحسن الشافعي
حيدر محمد الكعبي

حمود الصراف
رياض مجيد علي

علي الوائلي

Aشهادة ومدفن أمري املؤمنني

Aاإلمام الباقر

عليٌ.. الجرح األول واألخري



     كانت شــهادة أمري املؤمنني عليه الســالم بالكوفة 
ليلة احلادي والعشرين من شهر رمضان سنة أربعني 
من اهلجرة متأثرًا بضربة اخلارجي ابن ملجم -لعنه 

اهلل- وله من العمر ثالث وستون سنة. 
     قال الشــيخ املفيد يف كتابه »اإلرشــاد«: )وكانت 
وفاة أمري املؤمنني عليه السالم قبيل الفجر من ليلة 

اجلمعة ليلة إحدى وعشــرين من شــهر رمضان ســنة 
أربعــني مــن اهلجــرة قتياًل بالســيف, قتلــة ابن ملجم 
املرادي -لعنه اهلل- يف مســجد الكوفة... وتوىل غســله 
الســالم  عليهمــا  واحلســني  احلســن  ابنــاه  وتكفينــه 
بأمــره, ومحــاله اىل الغــري من جنف الكوفــة, فدفناه 
يــا موضع قربه بوصية كانت منه إليهما  هنــاك وعفَّ

Aشهادة ومدفن أمير المؤمنين
األستاذ الدكتور عبداهلادي اإلبراهيمي 
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يف ذلــك, ملــا كان يعلمه عليه الســالم مــن دولة بين 
أميــة مــن بعــده, واعتقادهــم يف عداوتــه, ومــا ينتهون 
إليــه بســوء النيــات فيه مــن قبيح الفعــال واملقال مبا 

متكنوا من ذلك...()1(.
     ووردت أحاديــث مأثــورة وكثــرية عــن أهــل البيــت 
عليهــم الســالم تؤكــد دفن اإلمام علي عليه الســالم 
يف النجــف يف املوضــع الــذي ُيــزار فيــه اآلن, ومنها ما 
ورد عــن اإلمــام حممد الباقر عليه الســالم: إن اإلمام 
عليــًا عليــه الســالم قــال يف وصيتــه:))أْن أخرجونــي 
ْهــر, فــإذا تصوَّبــت أقدامكم واســتقبلتكم ريح  إىل الظَّ
فادفنونــي, وهو أول طور ســيناء, ففعلوا ذلك(( )2(. 

ْهر هو أحد أمساء النجف.   وال خيفى أنَّ الظَّ
      وذكــر العالمــة ابــن طــاووس يف فرحــة الغــري 
بإســناده عــن حبان ابــن علي العنزي عــن موىل لعلي 
بــن أبــي طالــب عليــه الســالم قــال: )ملا حضــرت أمري 
 , املؤمنــني الوفــاة، قــال للحســن واحلســني: إذا أنا ِمتُّ
فامحالنــي على ســرير، ثم أخرجانــي, وامحال مؤخر 
الســرير، فإنكما ُتكفيان مقدمه، ثم آتيا بي الغريني, 
فإنكما سرتيان صخرة بيضاء, فاحتفروا فيها فإنكما 
ستجدان فيها ساجة, فادفناني فيها. قال: فلما مات, 
وُنكفــى  الســرير  مؤخــر  حنمــل  وجعلنــا  أخرجنــاه, 
مقدمــه، وجعلنــا نســمع دويــًا وحفيفــًا حتــى أتينــا 
الغريــني، فــإذا صخــرة بيضــاء تلمع نــورًا، فاحتفرنا، 
فــإذا ســاجٌة مكتــوب عليهــا: )مــا ادخره نــوح لعلي بن 
أبي طالب(. فدفناه فيها وانصرفنا, وحنن مســرورون 

بإكرام اهلل تعاىل ألمري املؤمنني عليه السالم)3(.
     وقــد شــرَّف اهلل أرض النجــف بــأن جعلهــا مثــوًى 
ألجســاد األنبيــاء واألوصيــاء والصاحلني, وال ســيما 
آدم ونــوح وهــود وصــاحل عليهــم الســالم. عــن املفضل 
بــن عمــر اجلعفــي، قــال: )دخلــُت علــى أبــي عبــداهلل 
الغــري.  اىل  أشــتاق  إنــي  لــه:  فقلــُت  الســالم,  عليــه 
قــال: ))فمــا شــوقك إليــه؟(( فقلــُت له: إنــي أحب أن 
أزور أمــري املؤمنــني عليــه الســالم، فقــال: ))هل تعرف 
فضــل زيارتــه؟(( قلــت: ال, يــا بــن رســول اهلل فعرفــين 
ذلــك, فقــال: ))إذا أردت زيــارة أمــري املؤمنــني فاعلــم 
انــك زائــر عظــام آدم وبــدن نوح وجســم علــي بن أبي 
طالب عليه الســالم((()4(. وجاء يف كتاب التهذيب 
للشــيخ الطوســي انَّ اإلمام عليًا عليه الســالم أوصى 
ولده اإلمام احلســن اجملتبى عليه السالم قائاًل: ))... 
وإذا ِمــتُّ فادفنونــي يف هذا الظهــر, يف قرب أخَويَّ هود 

وصاحل(()5(. 
     وعن ســليمان بن خالد وحممد بن مســلم - وهما 
مــن أصحــاب اإلمــام جعفــر الصــادق عليــه الســالم- 
قــاال: )مضينــا إىل احلــرية فاســتأذنا ودخلنــا إىل أبي 
عبــد اهلل عليــه الســالم، فجلســنا إليــه, وســألناه عــن 
قــرب أمري املؤمنني عليه الســالم, فقــال: ))إذا خرجتم 
وجزمت الثوية والقائم وصرمت من النجف على غلوة 
أو غلوتــني, رأيتــم ذكــوات بيضــًا بينهــا قــرٌب َخّرقــُه 

السيل, ذاك قرب أمري املؤمنني عليه السالم(()6(.
     وفضاًل عن ذلك أشارت كثري من املصادر اىل انَّ 
قرب أمري املؤمنني عليه السالم هو يف النجف, وألهمية 
ُتذكــر ملــا ورد يف بعض النصــوص للمخالفني واليت 

تشــكك بصحــة موضع املرقــد الشــريف واليت كان 
الدافــع لصدورهــا البغــض والعــداء لســيد األوصياء 
عليــه الســالم. وقــد ردَّ عليهــم ابــن احلديــد املعتزلــي 
يف شــرح نهــج البالغــة قائــاًل: )وقــربه بالغــري, ومــا 
يدعيــه أصحــاب احلديــث - مــن االختــالف يف قــربه, 
وانــه محــل اىل املدينــة, أو دفــن يف رحبــة اجلامــع, أو 
عند باب قصر اإلمارة,  أو َندَّ البعري الذي محل عليه 
فأخذتــه األعراب- باطل كلــه, ال حقيقة له, وأوالده 
أعــرف بقــربه, وأوالد كل الناس أعــرف بقبور آبائهم 
مــن األجانــب, وهــذا القــرب الــذي زاره بنوه ملــا قدموا 
العــراق, منهــم جعفر بــن حممد عليه الســالم وغريه 

من أكابرهم وأعيانهم()7(.
     وقــال العالمــة ابــن طــاووس يف فرحــة الغــري مــا 
نصــه: )وال شــك إنَّ عرتته وشــيعته متفقون على انَّ 
هــذا موضــع قربه, ال يرتابون فيــه أصاًل، ويرون عنده 
آثــارًا تــدل علــى صــدق قوهلــم, وهــى كاحلجــة على 
املنكر احملاول للتعطيل. وأعجب األشياء, انه لو وقف 
إنســان علــى قــرب جمهول وقــال: هذا قرب أبــى, يرجع 
اىل قولــه، وكان مقبواًل, ال ارتياب فيه عند ســامعه، 
ويقول أهل بيته املعظمون األئمة: إنَّ هذا قرب والدنا, 
وال يقبل منهم، ويكون األجانب األباعد املناوؤن أعلم 

به, إنَّ هذا من غريب القول()8(.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 اهلوامش:

)1( اإلرشــاد يف معرفة حجــج اهلل على العباد: 9/1-
10

)2( تهذيب األحكام: 34/6.
)3(  فرحــة الغــري يف تعيــني قــرب أمــري املؤمنني علي 

عليه السالم: 124-123. 
)4( كامل الزيارات: 39. 

)5( تهذيب األحكام: 29/6. 
)6( فرحــة الغــري يف تعيــني قــرب أمــري املؤمنــني علي 

عليه السالم: 237. 
)7( شرح نهج البالغة: 11-10/1. 

)8( فرحــة الغــري يف تعيــني قــرب أمــري املؤمنــني علي 
عليه السالم: 82-81. 

املصادر:
- اإلرشــاد يف معرفــة حجــج اهلل علــى العبــاد, الشــيخ 
الســالم إلحيــاء  البيــت عليهــم  آل  املفيــد. مؤسســة 

الرتاث, بريوت, لبنان, 1416هـ.
- تهذيــب األحــكام, الشــيخ الطوســي: دار التعــارف, 

بريوت, لبنان, 1412هـ.
- فرحة الغري يف تعيني قرب أمري املؤمنني علي عليه 
123-124. دار  بــن طــاووس:  الســالم: عبدالكريــم 

التعارف, بريوت, لبنان, 1431هـ.
- كامــل الزيارات, جعفر بن قولويه القمي: 39. دار 

القارئ, بريوت, لبنان, 1430هـ. 
املعتزلــي:  أبــي احلديــد  ابــن  البالغــة,  نهــج  - شــرح 
لبنــان,  بــريوت,  للمطبوعــات.  الصفــاء  مؤسســة 

1433هـ.

وردت أحاديث مأثورة 
وكثرية عن أهل 

البيت عليهم السالم 
تؤكد دفن اإلمام 

علي عليه السالم يف 
النجف يف املوضع 
الذي ُيزار فيه اآلن

شرَّف اهلل أرض 
النجف بأن جعلها 

مثوًى ألجساد 
األنبياء واألوصياء 

والصاحلني, ال سيما 
آدم ونوح وهود وصاحل 

عليهم السالم
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فزت  اهلل،...  رسول  ملة  وعلى  وباهلل  اهلل  باسم 
ورب الكعبة !!!

كان   ...  , أبيهما  حنو  احلسنان  وأقبل 
والعويل  بالصراخ  جوانبه  ضجت  قد  املسجد 
ويتسابقون  يتهافتون  املصلون  راح  وقد   ,
قتل  على  ماألوا  الذين   , باجملرمني  للظفر 
 ً إربا  ميزقونهم  يكادون  وهم   , املؤمنني  أمري 
وميسكون   , احلانقة  بأنيابهم  ويضرسونهم 

بتالبيبهم بقبضاتهم وزفراتهم اخلانقة !
... وظفروا به , ذاك اللعني يف األولني واآلخرين 
, وأَتوا به إىل اإلمام , الذي كان مستندا ً يف 
... لعل   , , ميسح الدم عن وجهه بيده  مصاله 
فالتفت   ,  ً فرقا  اللعني  ارتعاد  إىل  اإلمام نظر 
إىل أصحابه يوصيهم بالرفق به , حتى يقضي 

اهلل ما هو قاضٍ  !
تعجب الناس , ومتّيزوا لشدة الغيظ , أن كيف 
ولكنه   ...  , األلعن  اللعني  بهذا  اإلمام  يرفق 
حلمه وعدله , ... هو أمري املؤمنني , كان وال 

يزال أمرياً  للمؤمنني !
... وصل احلسنان إىل اإلمام باكيني منتحبني 
, أن كيف جرى ما جرى , كيف انتهكت حرمة 
اإلسالم , وتهاوت دعائم الدين , واغتيلت آيات 

القرآن ! 
رباه , أنى يكون هلما الصرب بعد هذا اخلطب 
املهول الذي ال يندرج الصرب يف مجلة عتقائه 

؟!
... كان جعدة بن هبرية , ابن أخت اإلمام , قد 
قام مع مجاعة من املصلني يشدون جرح اإلمام 

ويبكون .
 ) )ع  ولده احلسن  على  اإلمام  بصر  وقع  فلما 

أمره أن يصلي بالناس . 
يلتف مبثل  أن   , أحد  على كل   ً كان صعبا 
 , العمق  ذلك  مبثل  أمل  على  السرعة  تلك 
بتلك  للصالة  للوقوف  ميتثل  أن  ويستطيع 

اجلموع املنتحبة !
 , وهما   , آل حممد  ديدن  هو  الصرب  ولكن   ...
احلسنان , سبطا الرسول , وابنا حيدر والبتول , 
باألمس مضيا خلف أبيهما بعدما ُقّيد وسحب 
ُتنتزع  كيما   , املدينة  أزقة  يف  وجهه  على 
أمهما  شاهدا  باألمس   ...  ,ً غصبا  البيعة  منه 
دماؤها  تنزف  الباب  خلف  منطرحة  الزهراء 
باألمس   , وُأسقط جنينها  وقد ُكسر ضلعها 
واشتداد   , إرثها  واغتصاب  حقها  هضم  عاينا 

مرضها وحزنها وبكائها بعدما القته من هضم 
وعذاب , حتى التحقت بربها , ... باألمس مضيا 
خلف جنازتها يتساندان أحدهما على اآلخر , 
 , عويلهما  يكتمان   , الثاكل  أباهما  ويسندان 
إىل  سرها  يواكبان  و  وسبع  مثان  ابنا  وهما 
ذلك املثوى األخري , ليبقى السر سرا ً إىل أن 

يشاء الباري ويفعل !
ألمر  امتثل  قد   , الصابرين  إمام  احلسن  وإذا 
 , آهاته  والتقط  دمعه  فمسح   , وإمامه  أبيه 
مثلها  تشهد  مل  صالة  يف  املصلني  يؤم  ووقف 
ال   , جبني  ًوتعفري  وأنينا  بكاًء   ً يوما  الكوفة 

خشوعاً  فحسب , بل حزناً  وفجيعة .
أبوه، و عند احملراب  وقف احلسن حيث كان 
أرض  أول   , األمري  بدماء  أدميه  ارتوى  الذي 
ألول  جرح  أول  يذرفها  دم  قطرة  أول  تتلقى 
إنه اجلرح   ...  , وأقدمهم إميانا   ً القوم إسالما 

األول , ... واألخري .
.... وصلى األمري بإمياء من جلوس , وهو ميسح 
الدم عن وجهه وكرميته املباركة , ومييل تارة 

ويسكن أخرى ! 
موالي يا أمري املؤمنني , ... فيَم كانت افكارك 
تلك  يف  جتول  امللكوتية  وخواطرك  النورانية 

اللحظات الصعبة العصيبة ؟!
هل كان األمل يشغلك وحرارة اجلرح تطغى 

على حواسك ؟!
كان  مهما  ألمل  كان  فما   , وحاَش  كال 
يشغل  أن  غدره  كان  مهما  جلرح  وال  قدره 
يف  والذوبان  بارئه  مناجاة  عن  املؤمنني  أمري 
اليت  الصامتة  املناجاة  , ولعل تلك  ربه وإهله 
كانت تدور بني األمري ورب األكوان , كانت 
هي األبلغ واألعمق منذ كان , فعندما يقرتب 
العبد من معبوده , وهو يف األصل منه قريب , ... 
حني يبلغ غاية القرب ومنتهى التواصل , حني 
وهي   , الدنيا  هذه  مع  العالقة  أسباب  تتقطع 
رحلة  تبدأ  وحني   , واهية  متقطعة  األصل  يف 
العروج حنو عامل اخللود , بتلك اللحظة اليت 
تفصل احلياة عن املوت , بل احلياة الفانية عن 
بلغ  قد  العبد  يكون   , حينها   , الباقية  احلياة 
من  أدنى  أو  قوسني  قاب  وصار  املنتهى  سدرة 
ليعانق   , واحدة  خطوة  إال  تبَق  ومل   , املعبود 
احلبيب حبيبه يف عناق أبدي ال انفصال بعده!
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كي��ف  العام��ة  وبعق��ول  االس��امية  بالب��اد  ح��ّل 
أنه��م مب��رور األي��ام اخنرط��وا مع مجاعة املفس��دين 

وانغمسوا يف التيار الذي يناهض اإلسام.

علماء يف خدمة السالطني
احلالة اليت جعلت احلكام ميسكوا بزمام السلطة 
أكث��ر – عل��ى الرغ��م م��ن أنهم غ��ري جديرين- هم 
جمموعة املرتش��ني م��ن العلماء والفقه��اء واحملدثني 
الذي��ن أسس��وا يف األم��ة اإلس��امية ظلم��ًا وفس��قًا 
وفج��ورًا وفس��ادًا، فه��ؤالء مدع��و التدي��ن صاروا يف 
خدم��ة خلف��اء اجل��ور، فمث��ًا من فتواه��م )أنه حيق 
ألي شخص اإلستياء على السلطة باملكر واخلداع 
واحليلة والسيطرة بالقوة والقهر والسيف، فيحكم 
املس��لمني بعن��وان أول��ي األم��ر فتجب طاعت��ه( فمثل 
ه��ذه االف��رتاءات اليت ال يقبلها العق��ل فتحت أبواب 
التحري��ف يف الدي��ن، يلقنونها الن��اس من أجل تلبية 
أماني ورغبات احلكام. واحلكام بدورهم اغتنموا 
الفرصة يف ش��راء ذمم ه��ؤالء، فكانوا يصحبونهم 
يف حمافله��م واجتماعاتهم، ويعرضونهم أمام الناس 
وس��يلة تأيي��د لكفره��م وم��ن احمل��زن إىل اآلن ان 
كثريا من املسلمني من دون تدقيق ال يزالون حتت 
وط��أة أف��كار ه��ذه الطغم��ة فتش��كلت الذهني��ة 
العام��ة عل��ى هذا األس��اس، وه��ذه الثقافة اخلاطئة 
ه��ي اليت جعلت حكم احلكومات الفاس��دة تدوم 

لقرون.
املهمة الصعبة 

ه��ذا الواق��ع املته��رئ واجه��ه اإلم��ام الباق��ر علي��ه 
الس��ام، ولكن كيف السبيل إلنتزاع تلك الثقافة 

هو حممد بن علي بن احلسني بن علي بن أبي طالب 
عليه��م أفض��ل الصاة والس��ام، امللق��ب ب)الباقر( 

وهو خامس األئمة املعصومني عليهم السام. 
امت��دت مرحل��ة إمامته)19(عام��ًا م��ن )95(ه��� إىل 
س��نة استش��هاده بإيع��از م��ن هش��ام ب��ن عب��د املل��ك 
ال��ذي دس إلي��ه الس��م س��نة)114(ه�، وكان عمره 

الشريف)57( عامًا.
كان م��ن احلاضري��ن مبعرك��ة الط��ف بكرباء، 
وس��ار مأس��ورًا م��ع الركب احلس��يين ال��ذي عانى 
األمّري��ن، بعث إليه رس��ول اهلل)صل��ى اهلل عليه واله( 
س��امه بوس��اطة جاب��ر بن عب��د اهلل األنصاري دون 

سواه من أبناء النيب)صلى اهلل عليه واله(.
ُع��رف بغ��زارة علمه م��ن خال ال��دروس اليت كان 
يلقيها مبسجد جده رسول اهلل)صلى اهلل عليه واله(، 
ترأس الشيعة الذين صار هلم وجود بعد احنسارهم 
لس��نوات عل��ى أثر حوادث الط��ف والتوابني واحلّرة، 
فأصبح��ت رابط��ة أتب��اع أهل البيت)عليهم الس��ام(

تستطيع أن تعرّب عن وجودها بتشكيات يف عهده، 
فتلك األيام وّلت من قلة الش��يعة اليت وصف االمام 
الس��جاد)عليه الس��ام( قّلته��ا أن اتباع��ه عش��رون 

شخصًا يف احلجاز.  
لق��د مح��ل اإلم��ام الباقر)علي��ه الس��ام( إرث العل��م 
والقي��ادة الفكري��ة ومس��ؤولية نش��ر ب��ذور املعارف 
اإلس��امية يف اجملتم��ع، وكان حيافظ عليها كي 
تثم��ر م��ن أجل القض��اء على الش��بهات اليت كانت 

تعرتض الناس وتؤثر يف عقائدهم.
فكان أول هّم له إش��اعة مذهب التش��يع يف أرجاء 
األرض، وانتش��ال املس��لمني م��ن الواق��ع املؤمل الذي 

اإلمام الباقر »عليه السالم«
فاروق ابو العربة
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وتبدي��ل تل��ك العقلي��ة إىل ثقاف��ة قرآني��ة إس��امية، 
فتطل��ب املوق��ف اختي��ار املنه��ج اجله��ادي إلرس��اء 
قواع��د احلكوم��ة اإلهلي��ة، مس��تغًا ظ��روف بعض 
األيام، اآلمنة من مطاردة خلفاء بين أمية، فأتيحت 
له فرصة حتقيق أهداف مدرس��ة أهل البيت)عليهم 
السام(، ومتيزت فرتة باحياء تراث آل البيت عليهم 

السام. 
فاكثر من دروسه يف الفقه وفتح باب علم األصول 
وال��كام واحلدي��ث والتفس��ري واالقتص��اد ومجي��ع 
الطرائق القرآنية وحقائق العلوم اإلس��امية، فكل 
م��ن حضر دروس��ه كان يفخر ب��ه كمعلم ومربي، 
لينظ��وي حت��ت ل��واء إمامت��ه، وه��و الذي أش��ار على 
عبد امللك بن مروان أن يس��ك عملة خاصة بالدولة 
اإلسامية بعدما كانوا يتداولون العملة الرومانية.

وأهم ما قام به عليه الس��ام يف عهده أنه جهز من 
تامذت��ه وكاء بثه��م يف الوالي��ات ليتحمل��وا أعباء 
التبلي��غ والتح��دث إىل الن��اس وأن ال يقع��وا فريس��ة 

حتت إلقاءات العدو وأحاديثهم املزورة. 
وكان ه��ذا العم��ل ش��ديد اخلط��ورة، إذ أن جه��از 
وياحقه��م  حتركاته��م  يقم��ع  كان  احلك��م 
التش��كيات  فه��ذه  الع��ذاب،  ألل��وان  ويعرضه��م 
طفق��ت تعم��ل بس��رية تامة من عهد اإلمام الس��جاد 
علي��ه الس��ام وتط��ورت يف زم��ن اإلم��ام الباقر عليه 
الس��ام، وامت��دت كتنظيم��ات وأخ��ذت باالتس��اع 
حت��ى وصل��ت أوجه��ا يف عه��دي اإلمام��ني الص��ادق 

والكاظم عليهما السام.

وضع املراقبة الذي عاشه اإلمام الباقر عليه السالم 
أزالم نظ��ام ب��ين أمي��ة ص��ارت تراقب االم��ام الباقر 
عليه الس��ام وتلح��ظ جتمعاته العلمية، فعمدوا إىل 
ممارس��ة التضيي��ق واإلذالل واالنتق��اص منه، فعاش 
امل��رارة وكان��ت ال تف��ارق حمي��اه على م��ا يلقاه من 
جهاز حكمهم البغيض الذي يقمع أي صوت ينادي 
حبقوق الناس أو يريد أن يرفع عنهم حيفا أو ظلما.

نع��م كان وض��ع الن��اس مأس��اويًا ج��راء اإلحب��اط 
م��ن تصرف��ات احل��كام ومن االحنط��اط الفكري 
ال��ذي أص��اب اجملتمع، فقد قال اإلم��ام الباقر عليه 
السام:)إن دعوناهم فلم يستجيبوا لنا ( وقال:)وإن 
تركناهم مل يهتدوا بغرينا( فهذه صورة من الضياع، 
ولوال من نهض من الشيعة لنجدة من به أمل ألغلق 
على الناس باب اهلداية كليًا، ألن القوى الفكرية 
املعادية احدثت شبها يف األذهان ما ال يستطيع أحد 

معها إحداث يقظة أبدًا.
فاإلمام كان يس��تغل كل فرصة لتحريك املش��اعر 
وتنبي��ه العواط��ف إىل األمل وألوان العذاب والضغط 
ال��ذي كان مي��ارس م��ن قب��ل ق��وى الس��لطة حب��ق 
الش��يعة وإمامه��م، فيه��ز قلوبه��م الغافل��ة، وأج��اب 
اإلم��ام علي��ه الس��ام رج��ًا س��أله كي��ف أصبحت 
ياب��ن رس��ول اهلل)صل��ى اهلل علي��ه وال��ه( فق��ال علي��ه 
السام: )أوما آن لكم أن تعلموا كيف حنن، إمنا 
مثلن��ا يف ه��ذه اإلم��ة مث��ل بين إس��رائيل كان يذبح 
أبناؤهم ويس��تحي نس��اؤهم، اال وأن هؤالء يذحبون 
أبناءن��ا ويس��تحيون نس��اءنا()1(، فق��ال الرجل: واهلل 
إن��ي ألحبك��م أه��ل البيت)عليه��م الس��ام( ق��ال: 

فإخت��ذ للب��اء جلباب��ًا، ف��و اهلل إنه أس��رع إلينا وإىل 
ش��يعتنا م��ن الس��يل يف ال��وادي، وبنا يب��دأ الباء ثم 
بك��م، وبن��ا يب��دأ الرخ��اء ث��م بك��م()2(، وبطريق 
الش��هادة هذا قتل  س��عيد بن جبري على يد احلجاج 
وال��ي اخلليفة األموي، فمن ش��دة خوف اإلمام على 
أصحاب��ه م��ن أس��اليب الرتهيب ال��يت تتخذ ضدهم 
عم��د إىل إخفائه��م، ف��كان يزوده��م  باملعلوم��ات 
ويعرفه��م األوض��اع دفاع��ًا عنهم، فمث��ًا جعل جابر 

اجلعفي يدعي اجلنون ليتقي القتل.
وباملقاب��ل كان الع��دو يس��ارع إىل كل م��ن يتق��رب 
بالوّد واحملبة وامليل إىل األئمة، باألذى والقتل فهذه 
صورة مبس��طة من حجم املعاناة اليت كانت حتيط 

بالشيعة وأئمتهم آنذاك.

إغتيال اإلمام الباقر عليه السالم
تقية اإلمام الباقر عليه السام وقمع جهاز احلكم 
س��ببا قل��ة أصحاب��ه الذي��ن ينقل��ون تراثه��م العلم��ي 
واملعريف للش��يعة، وتبعًا لذلك قلت األنش��طة الواردة 
إلين��ا م��ن اإلم��ام علي��ه الس��ام، فاملصائ��ب ال��يت 
كان��ت تداهم��ه يف أواخ��ر حيات��ه كث��رية منها انه 
أحض��ر م��ن املدين��ة إىل الش��ام بأم��ر من هش��ام بن 
عب��د املل��ك مع ول��ده اإلم��ام الصادق عليه الس��ام، 
ألج��ل التنكي��ل ب��ه واحلط من مقامه يف جملس��ه، 
إال أن اإلم��ام علي��ه الس��ام  بع��د أن مس��ع كلمات 
هش��ام النابية  وكلمات املأجورين ممن حضر قال 
علي��ه الس��ام:)أيها الن��اس أين تذهب��ون؟ وأين يراد 
بك��م؟ بن��ا هدى اهلل أولك��م، وبنا خيتم آخركم، 
فإن يكن لكم ملك معجل، فإن لنا ملكًا مؤجًا 
ولي��س بع��د ملكنا مل��ك، ألننا أه��ل العاقبة، يقول 

اهلل عز وجل والعاقبة للمتقني(.
على أثر هذه احلادثة واحلوادث اليت كانوا ينعتوه 
فيها باإلرتداد عن اإلسام ليسوغوا ألنفسهم قتله، 
أودع��وه الس��جن، فكان��ت لإلم��ام فرص��ة إرش��اد 
املوق��ف  أن  هش��ام  إىل  اخل��رب  ووص��ل  الس��جناء، 
بالنس��بة إىل جه��از احلكم أصب��ح حرجًا من جراء 
وعظ اإلمام عليه السام، فأمر بارجاعهم فورًا إىل 
املدين��ة والتضييق عليهم��ا يف الطريق وأن ال يبيعهم 

الناس من حاجات الطعام وغريه.
وُس��ئل عليه الس��ام يف أواخر أيامه عن القائم بعده 
فوض��ع ي��ده على كت��ف أبي عب��د هلل الصادق عليه 
السام وقال: إن هذا هو قائم آل حممد .         

وعلِّ��م اإلم��ام علي��ه الس��ام أن��ه س��وف ُي��دس إلي��ه 
الس��م، فأوص��ى إبن��ه اإلم��ام الصادق عليه الس��ام 
أن يقي��م م��ن أجل��ه بع��د موت��ه النياحة والع��زاء ملدة 
عش��ر س��نوات، يف أرض منى يف وقت موسم احلج، 
إلمكانية إجتماع الناس هناك، وتلك أنسب فرصة 
إليص��ال قضي��ة م��ا ج��رى عل��ى أبي��ه اإلم��ام علي��ه 
الس��ام إىل مجي��ع احلاضري��ن عن��د رجوعه��م إىل 
أرج��اء الع��امل اإلس��امي وفعًا مت��ت تصفيته عليه 

السام يف سنة)114(ه� ودفن يف البقيع.
�����������������������������

1-  حبار األنوار: 258/46.
2- األمالي للطوسي:154.

محل اإلمام الباقر 
)عليه السالم( إرث 
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م��ا س��نذكره ه��و امن��ا نقط��ة من حبر االم��ام علي 
علي��ه الس��ام وحديثن��ا ع��ن االم��ام عل��ي امن��ا ه��و 
حديث عن االس��ام باروع خصائصه وبكل ما فيه 

من مشولية واصالة وعمق.. 
تتجسد يف شخصية امري املؤمنني علي عليه السام 
االنس��ان الذي واجه احلياة من س��لبيات وما ختزنه 
م��ن مصاع��ب ومش��كات وم��ا انط��وت علي��ه م��ن 
مهال��ك واف��ات فقهرته��ا ارادت��ه وتربيت��ه فق��د رب��اه 
الرس��ول حمم��د صل��ى اهلل علي��ه واله احس��ن تربية 
تع��اىل  م��ن اهلل  بتس��ديد  اع��دادًا اس��اميا  واع��ده 

وتوفيقه 
تسمية علي عليه السام:

روي ع��ن فاطم��ة بنت اس��د س��ام اهلل تع��اىل عليها 
قوهل��ا )ان��ي دخلت بيت اهلل احلرام واكلت من مثار 
اجلنة فلما اردت اخلروج هتف بي هاتف يا فاطمة 

يِه عليا..( مسِّ
وذكر الش��يخ املفيد يف ارش��اده: )127/1( ان عليا 
علي��ه الس��ام ح��ني واج��ه مرحبا اليه��ودي يف غزوة 
خيرب قال عليه السام: انا الذي مستين امي حيدرة.. 

واحليدرة هو االسد الذي غلظ عنقه وذراعاه.
من كنى االمام:

اش��هر كناه ابو احلس��ن وابو تراب، وكان االمام 
احلس��ن علي��ه الس��ام خياط��ب اب��اه بابي احلس��ني 
تعظيما لوالده وتعظيما ألخيه االمام احلس��ني عليه 
الس��ام.. وكان االمام احلس��ني عليه السام يدعو 
اب��اه بابي احلس��ن تكرمي��ا لوالده واالمام احلس��ن 
عليه السام، اما كنيته فهي ابو تراب فقد كناه 
الرس��ول االعظ��م صل��ى اهلل عليه واله ماطفا قم يا 

ابا تراب. 
ولامام عليه السام القابا كثرية اهمها لقب امري 

املؤمنني منحه من اهلل تعاىل ورس��وله االكرم صلى 
اهلل عليه واله منحُه لعلي عليه السام دون سواه..

ومن القابه كذلك: الوصي والولي واملرتضى وسيد 
الع��رب وام��ام املتق��ني عليه الس��ام.. وكانت أحُب 
ه��ذه االلق��اب ل��ه اليت جاءت من اهلل تعاىل ورس��وله 

صلى اهلل عليه واله.
أشعار يف مدحه:

مم��ا قال��ه الس��يد حيدر احللي يف االم��ام علي عليه 
السام:

عرف املواعظ ال تفيد مبعشر
صموا عن النبا العظيم كما عموا

فانصاع خيطب باجلماجم والكلى
فالسيف يضرب واملثقف ينظم

قسما بصارمه الصقيل وانين
يف غري صاعقة السما ال اقسم

لوال القضا حملا الوجود بسيفه
واهلل يقضي ما يشاء وحيكم

وقال الشاعر عبد الباقي العمري يف قصيدة له:
انت العلي فوق العلى رفعا

ببطن مكة وسط البيت اذ وضعا
وانت حيدرة الغاب الذي

اسد الربج السماوي عنه خاسئا رجعا
وانت الذي للقبلتني مع الن�

بي اول من صلى ومن ركعا 
حّكمت يف الكفر سيفا لو هويت به

يوما على كبد االفاك  الخنلعا
وباب خيرب لو كانت مسامرة

كل النوائب حتى القطب النقلعا 
مستك امك بنت الليث حيدرة

اكرم للبوة اجنبت سبعا
نهج الباغة نهج منك بلغنا

رشدا به اجتث عرق الغي فانقمعا
ما فرق اهلل شيئا يف خليفته

من الفضائل اال عندك اجتمعا

من سرية االمام املرتضى علي بن ابي 
طالب عليه السالم

د. خليل ابراهيم املشاخيي



إعداد:
احمد الكعبي

من رواد الشعر الشعبي العراقي

جابر الكاظمي.. 

من شهداء املنرب الحسيني

 املال حيدر عيدان البلداوي

الشيخ محمد جواد الراشد 1927 – 1987

ومسرية حمل شرف لواء خدمة العرتة الطاهرة

الخطيب الشهيد الشيخ عبد الحسني الساعدي 1916 – 1988

يحمل سفر محبته اىل النجف األشرف



جابر الكاظمي.. 

ومسرية حمل شرف لواء خدمة 
العرتة الطاهرة

أجرى اللقاء: أمحد الكعيب

خدمة االمام احلسني واهل بيته عليهم السالم شعار طاملا رفعه 
احملبون الذين هاموا يف عشق سفن النجاة الذين اذهب اهلل عنهم 
امكانياتهم  مجيع  وظفوا  فقد  لذا  تطهريا،  وطهرهم  الرجس 

وجهودهم يف سبيل احياء امرهم.
كانت  فقد  اخلدمة،  هذه  من  وافر  نصيب  للشعراء  وكان 
يف  وجتعلهم  املوالني  محاس  تلهب  وّقادة  مشاعاًل  قصائدهم 

اتصال دائم بسادتهم االئمة االطهار )عليهم السالم(.
ومن هؤالء الشعراء برز شاعرنا املبدع الذي حللنا ضيوفًا عليه 
يف مدينة كربالء املقدسة، حيث املقام املالئكي ملوالنا العظيم 

سيد الشهداء احلسني )عليه السالم(.
جابر  احلاج  االستاذ   االريب  والشاعر  اللبيب  األديب 
البلدان  بني  اغاريده  تناثرت  الذي  املهاجر  الطري  الكاظمي.. 
وانسابت كلماته عرب االثري فأخذت من النفوس كل مأخذ، 
واملوىل  املسود  قبل  السيد  يتشرف حبمله  وسام  أعلى  نال  فقد 
قبل العبد اال وهو )خادم العرتة الطاهرة (.. قلبنا معه صفحات 

حياته ورحلته يف عامل الشعر.

حالتكم  فيها  مبا  هويتكم  معرفة  من  البداية  يف  لنا  بد  ال   -
االجتماعية؟.

من  احلمريي،  البديري  راهي  بن  بن كرم  جليل  بن  جابر 
وقد  اليها  انتسب  اليت  املقدسة  الكاظمية  مدينة  مواليد 
فتحت عيين على اسرة متكونة من والدي ووالدتي واخوين 
كنت ثالثهما، وقد كان والدي املرحوم )احلاج جليل( من 
شعراء االكاظمية آنذاك وقد افتقدتُه سنة 1969م حيث 
كان عمري حينها)14 عامًا( وهو كما ترون عمرًا حيتاج 
فيه الصيب اىل والده الذي يرشده ولكن بتوفيق اهلل تعاىل 
اما  السام(  البيت)عليهم  اهل  خدمة  يف  طريقته  واصلت 
الستار  عبد  احلاج  الشيخ  احلجة  العامة  فاألكرب  اخواي 
الكاظمي واالصغر االستاذ الدكتور عادل الكاظمي وهما 
من شعراء اهل البيت )عليهم السام ( وهلما دواوين مطبوعة 

يف املكتبات االدبية.
زوجيت  مع  )لندن(  يف  مقيم  فأنا  االجتماعية،  حياتي  أما 
واوالدي االربعة اكربهم )علي( الذي سار على نهجي شاعرُا 
ولكن باللغة االنكليزية وقد فاز يف عدة مهرجانات شعرية 

يف املهجر.
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فيها  نظمت  شعرية  حماولة  اول  كانت  متى   -
قصيدة ؟ 

اول حماولة شعرية كانت سنة 1972م ، ويف سنة  
1974م كانت اول قصيدة منربية لإلمام احلسني 

)عليه السام(  مطلعها: 
صار الوداع الرهيب         والكلب شاجر هليب
ساعة التوديع حلت          بني حمبوب وحبيب

سنة  السندي  مرتضى  سيد  الرادود  قرأها  وقد 
1976م يف الكاظمية آنذاك وكان هو الرادود 

االوحد صاحب صوت مجيل واداء رائع.
سنة  اىل  اجلليل  السيد  هذا  مع  مسريتي  واصلت 

1980م حيث هاجر السندي إىل سوريا.
يف  الغاشم  البعث  سلطة  ايام  معاناتكم  ماهي   -

العراق؟
لزامًا  كان  السندي  مرتضى  السيد  هجرة  بعد 
علّي ان اهاجر ألن النظام املباد البعثي كان يتتبع 
البيت)  اهل  حمليب  جتمع  اي  ويرصد  حركاتنا 
عليهم السام ( الذين تعرضوا لاعتقال تارة وللقتل 
اىل  اهلجرة  فاخرتت  واهلجرة  وللتهجري  أخرى  تارًة 
سوريا، حيث مكثت فيها عامني.. ومن ثم سافرت 
طهران  العاصمة  يف  املقام  بي  واستقر  ايران  اىل 
)نادي  امسه  برنامج  وتقديم  بإعداد  قمت  وهناك 
فيه  وبقيت  1982م  عام  وذلك  الشعيب(  الشعر 
القسم  اذاعة طهران  اقدمه من  1988م  اىل عام 
العربي وبعد ذلك ازاول مهنيت وهي الصياغة اليت 
بقيت فيها حتى عام 1990م ثم عدت اىل سوريا 
ومن ثم قررت السفر اىل لندن حيث اقيم فيها منذ 

27عامًا.
- عرف عنكم متكنكم من النظم بالفصحى والدارج 

)الشعيب( فإيهما احب اليك؟
ال فرق عندي بني كا النظمني شرط ان يتوفر 
طرحه  ميكن  ما  القصيدة  هيكل  بناء  فيهما 
ان  ميكن  جديدة،  رؤية  وفق  جديدة  كصياغة 

يطلق عليهما)حالة ابداعية( 
- هل تأثرت بشعراء قرأت هلم وحفظت من شعرهم؟

السيد  الكبري  بالشاعر  الشديد  تأثري  كان 
الشهيد علي املوسوي الكاظمي)طاب ثراه( الذي 
اليد  له  امتدت  ولكنه  الزمن  من  ردحًا  الزمته 
العراق  رجاالت  من  اآلالف  قتلت  اليت  اجملرمة 
واالطباء  والشعراء  واالدباء  والفضاء  العلماء  من 
ورأيت  واالوفياء. فمضى شهيدًا مظلومًا  والوجهاء 
قصائده  ديوان  له  اطبع  ان  واحملبة  الوفاء  من 
املنتشرة بني رفاق دربه الشعري اليت حفظتها عنه 
ديوان حتت  له  طبع  الباري  وبتسديد  اهلل(  )رمحه 
السيد  الشهيد  للشاعر  اخلالدة(  )القصائد  عنوان 

علي املوسوي الكاظمي يف ايران.
العراق  يا ترى لو كنت يف  - آخر قصيدة كتبتها 

هل ستكون بنفس مفرداتها ام ستتغري ؟
البداية وقلدت  تأثرت يف  آنفًا فقد  كما ذكرت 
يف شعري ولكن يف سنة 1976م استقلت مفردتي 
السام(   عليهم  البيت)  اهل  بفضل  التقليد  عن 
عندي  املفردات  تلك  تتغري  مل  احلني  ذلك  ومنذ 
بغض النظر عن املكان والزمان فهي واحدة سواء 
كانت يف العراق او اخلليج او لندن او غريها من 
البلدان اليت اهاجر اليها ضمن برناجمي الشعري.

- قصيدة كتبتها وتراها االقرب اىل مشاعرك؟
فهي كأوالدي  نفسي  اىل  قريبة  قصائدي كلها 
ال اميز واحدة عن االخرى اال اني ارى يف بعضها 
قصيدة  مثًا  خذ  غريها  عن  ختتلف  خصوصية 
اسقي  ولياٍل عشٍر  والفجر  وبالوتر  بالشفع  )قسمًا 
اليت  دمائي(  امليدان  تسقي  او  املاء  من  االطفال 
نظمتها يف حق العباس )عليه السام( فقد كتبتها 
كذلك  اعماقي  يف  تتولد  امسعها  وانا  بيدي  
قصيدة )السماء انفطرت والنجوم انكدرت حينما 

غاب احلسني( .
فيمن  رأيك  وما  كربالء  لواقعة  تنظر  كيف   -

حياول تسييسها لغرض معني؟
واقعه كرباء هزت كل املشاعر ومنها استلهمت 
اما من حياول تسييسها لغرض  الشعراء الكثري، 
شخصي او فئوي معني فا جدوى من عمله فاالمام 
احلسني عليه السام للجميع ومن حق اجلميع ان 
وان  اخلالدة  مدرسة كرباء  اىل  بانتمائه  يفتخر 

يكون من تاميذها.
باسم  املال  مع  والتعامل  اللقاء  كان  كيف   -

الكربالئي وباقي املنشدين؟
كان اللقاء مع املا باسم الكربائي سنة 1986م 
وهو قبل هذا اللقاء قرأ قصائدي من خال دواويين 
وقد  الناطقة(  )الدموع  املوسومة  آنذاك  املطبوعة 
وامنا  ورادود  شاعر  بني  فقط  ليس  اللقاء  كان 
ختتلف  واالنشاد  للشعر  مدرسة  نؤسس  ان  اردنا 
عن التقليد وامنا شعارها التجديد يف خدمة املنرب 
القصائد من خال  اروع  له  احلسيين وقد نظمت 
التصوير  ودقة  الواسع  واخليال  اجلديدة  الرؤى 
رادود  اقرب  الكربائي  وباسم  املعنى  وسباكة 
انشد قصائدي للجمهور خال فرتة ليست بالقليلة. 
يف  واملنشدين  اخلطباء  ملشاهري  نظمت  وكذلك 

العراق ويف املهجر.
مثرة  والشاعر  حصاده  أوان  يأتي  مثر  زرع  لكل   -
القصائد واحلصاد هو الدواوين فما هي دواوينكم؟ 

اىل  وصلت  اليت  الناطقة(  )الدموع  ديوان  سلسلة 
الكاظمي(.  جابر  )ملحمة  وديوان  ثاثني  جزئها 
جابر  و)موال  الكاظمي(  جابر  ذية  )ابو  وديوان 
)مصباح  بعنوان  شعرية  وجمموعة  الكاظمي(. 
امس( شعر شعيب عراقي وجمموعة شعرية بعنوان 

)قصائد مسح بنشرها( شعر فصيح.
الغراء  وجمللتكم  املباركة  جلهودكم  وشكرا 

واسألكم الدعاء.

كربالء ملهمة 
الشعراء ومنها 

استلهمت الشعر

باسم الكربالئي 
هو االقرب اىل 
اداء قصائدي 

للجمهور
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الشيخ  بن  علي  الشيخ  بن  جواد  الشيخ حممد  هو 
وُعرف  الشمري،  احلجار  ال  مهدي  بن  راشد 
ب�)الراشد( نسبة اىل جده الشيخ راشد الذي عرف 
عنه الصاح والزهد والعبادة يف النجف االشرف يف 

ذلك الوقت.
ولد يف النجف االشرف عام 1927م يف اسرة عرف 
عنها االدب والعلم وقول الشعر يف اهل البيت عليهم 

السام.
الدراسة  جانبها  واىل  االكادميية  الدراسة  يف  بدأ 
فدرس  العلمية  احلوزة  أعام  ايدي  على  الدينية 
اجلصاني  حمسن  الشيخ  العامة  يد  على  النحو 
السيد  العامة  اهلل  اية  درس  وحضر  سره  قدس 
امحد املستنبط قدس سره فقها وحضر عند اية اهلل 
العظمى الشهيد السعيد  السيد حممد باقر الصدر 

قدس سره اصوال.
عرفت عنه االرحيية واالستقامة واملروءة والشرف، 
وكان متوقد احلس مرهف الوجدان والنظم، وله 
اجللسات االدبية يف )اهليئة احملمدية( وهو مؤسسها 
الشيخ  جامع  من  اختذت  واليت  1959م  عام  منذ 
االنصاري قدس سره مقرا هلا حيث يؤمها مجع من 

االساتذة االدباء والشعراء الشعبيني.
اخلالد  األمي  بالشاعر  الشعرية  مسريته  يف  تأثر 
العديد  اىل  دعي  اهلل،  رمحه  الشمرتي  غفلة  عبود 
املقدسة  كرباء  يف  منها  الدينية  االحتفاالت  من 
والكاظمية املشرفة والسماوة والديوانية والكوفة 

وغريها.
قدم للعقيدة والوطن ثاثة ابناء 

الشهيد هادي، خريج معهد الصحة العالي/ بغداد، 
أعدم عام 1982ومل يسلم جثمانه رمحة اهلل تعاىل 

عليه.
التكنلوجي/  املعهد  يف  طالب  حسني،  الشهيد 
الكوفة، أعدم سنة 1983 ومل يسلم جثمانه رمحة 

اهلل عليه.
الشهيد باقر، انتفاضة شعبان املباركة، أعدم عام 

1991 ومل يعثر له على جثمان رمحة اهلل عليه.

2006م  سنة  الراشد(   )غديرات  ديوان  له  طبع 
وديوان )حسينيات الراشد(  اعداد امحد الكعيب 

سنة 2008م، وله مرثيات الراشد خمطوط.
كتابه  يف  البهبهاني  حسني  الشيخ  ذكر  وقد 
املوسوم )الغدير يف االدب الشعيب( سنة 1958 جاء 
املعروفني يف  االدباء  ومن  وجداني  )شاعر  قوله  يف 
من  تفكريه  حبسن  املعاني  يصوغ  الشعيب  االدب 
خياله الواسع الرحب، طبعت له قصيده يف كراس 

مستقل امسها ندبة احلجة مائة بيت(.
تويف شاعرنا الراشد بعد عمر قضاه يف خدمة العلم 
يف  ودفن   1987 عام  االصاحي  احلسيين  واملنرب 

مقربته اخلاصة يف وادي السام.
من قصائده اليت نضمها يف النهضة احلسينية سنة 

1976ه� قوله:
يا فرقد اخلامس من الَعَبه 

ثوب الشرف عاهده احبال الصبه

من عامل الذر حاز كل الشرف  
خامس اخلمسة من االصول انعرف

كوكب ابساك العرش نور انوصف  
عالبحر عرش اهلل نور إكتبه

من هامشيني انولد من فهر 
بيهم لؤي بالدهر حك تفتخر

محد وشفع بالكون وتر او وتر
تاج اخلافة من اهلل إهلم هبه

ومسريته  سريته  تذكر  جلسات  له  عقدت  وقد 
االدبية والشعرية من قبل اسرته واصدقائه وقد أّرخ 

وفاته املرحوم الشيخ نعمة اخلفاجي  بقوله:
رحل اجلواد ويف احلشا ذكراه 

مل انسه ال والذي انشاه
خدم احلسني بقوله ويراعه 

فحسني حقا باجلزا يلقاه
وجزاء من خدم احلسني جبهده

ارخ: خلري ثوابه مؤاه

من رواد الشعر الشعبي العراقي
الشيخ محمد جواد الراشد

1987 – 1927
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هو اخلطيب الشهيد الشيخ عبد احلسني بن الشيخ باقر بن الشيخ حممد الساعدي ولد يف النجف االشرف سنة  
1916م ونشأ وترعرع على يد والده طاب ثراه الذي عرف خبطابته وشجاعته يف جمالس اهالي العمارة وضواحيها 

يف ذلك الوقت
تويف والده وله من العمر 14 عاما فلم يثنه ذلك عن مواصلة دراسته وخدمته للمنرب احلسيين والدراسة احلوزوية.

هاجر اىل حمافظة العمارة وبقي فيها سنوات ثم انتقل اىل كرباء املقدسة مستوطنا فيها مواصا دراسته الدينية 
على  أيدي افاضل احلوزة العلمية منهم املرجع الديين الكبري الراحل السيد حممد الشريازي قدس سره والشيخ 
عبد اهلادي الساعدي قدس سرة والشيخ عبد احلسني البيضاني قدس سره وقد كان مقيما يف مدرسة اجملاهد 

الدينية.
متيز الشيخ الساعدي طاب ثراه بصوته اجلهوري واملؤثر يف مستمعيه بنرباته الشجية وعلميته املعروفة وقد قال عنه 
املؤرخ الشيخ حيدر املرجاني يف كتابه خطباء املنرب احلسيين بقوله )اخذ اخلطابة لنفسه واصبح من رجال املنرب 
احلسيين وميتاز حبسن الصوت اجلهوري اجليد الرقيق كصوت العندليب وكان مازما يف قراءته الشيخ خلف 

الشواي وله ديوان )العواطف احلسينية(.
كانت له جمالس عامرة يف كرباء املقدسة وناحية املشرح  يف حمافظة العمارة والقرى احمليطة بها.

وجهت له عدة دعوات للقراءة يف العاصمة بغداد فلبى الدعوات وطاب له املعشر بني عشريته السواعد وسكن فيها 
ألكثر من عشرين عاما، حتى عام 1972 م كانت تعقد له جمالس كبرية يف املدينة )الثورة سابقا( والكرادة 

والكاظمية والوزيرية والزعفرانية والبتاويني وغريها.
ضد  ولسانه  عمله  يف  جماهدا  وكان  واالسامية  االجتماعية  مواضيعه  لعرض  ومتابعيه  مستمعيه  اعجاب  نال 

حكومة اجلور والظلم والطغيان )البعث الغاشم(.
تعرض للعديد من االعتقاالت واالستجوابات من قبل حكومة البعث الغاشم كان آخرها عام 1988م حيث مت 
اعدامه وتسليم جثمانه اىل اهله ولكن بدون مراسيم التشييع والفاحتة على روحه الطاهرة والتحق بركب الشهداء 

الصاحلني.

الخطيب الشهيد الشيخ عبد الحسين الساعدي 
1988 – 1916
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هّا قدمت للقارئ الكريم بطاقتك الشخصية؟
حيدر بن عيدان بن حس��ني بن علوش الش��مري 
وُعرفت ب�)البلداوي( نس��بة اىل قضاء بلد الذي 
ول��دت عل��ى ثراه س��نة 1973م وأنا متزوج ولدي 
اربعة ابناء اكربهم )حس��ني ( من طائع املنرب 

يف بلد.

املن��رب  خلدم��ة  االنتم��اء  ش��رف  كان  مت��ى 
احلسيين؟

تشرفت باخلدمة احلسينية سنة 1989م متأثرا 
املن��رب احلس��يين  باالس��تماع اىل ق��راءات رواد 
امث��ال املرحوم الش��يخ ياس��ني الرميث��ي واحلاج 
مح��زة الزغ��ري واحل��اج عب��د الرض��ا النجف��ي.. 
فكان��ت الق��راءات يف البي��وت س��را ال جه��ارا 

حاوره: أمحد الكعيب

يحمل سفر محبته اىل 
النجف األشرف

املال حيدر عيدان البلداوي 

يف  والرئيسية  املهمة  الوسائل  من  هو  احلسيين  املنرب 
ادواره  خالل  من  احلسينية  الشعائر  وتعظيم  احياء 
ومعطياته واهدافه وهي النهوض واالرتقاء باجملتمع 

من اجلهل اىل العلم ومن الظلمات اىل النور.
خالل   من  السالم  عليهم  البيت  اهل  جسده  ما  وهذا 
وحمبيهم  واتباعهم  لشيعتهم   واحاديثهم  علومهم 

على مر العصور.
وعلميا  ثقافيا  اجملتمع  يدعمون  ورواده  املنرب  وبدأ 
القصيدة  مساء  يف  كالنجوم  فكانوا  وادبيا 

احلسينية ومنربها املبارك..
يف هذا العدد نلتقي بشخصية هلا دور مهم يف تقديم 

اخلدمة واجلهاد على حد سواء..
اجلهاد  ساحة  ويف  حسينيا  صوتا  املنرب  على  فكان 
جسدا ُنذر للعقيدة إنه الرادود احلسيين القدير املال 
حيدر عيدان البلداوي فأهال وسهال به على صفحات 

الوالية.
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ولي��ا ال نهارا خوفا م��ن بطش حكومة البعث 
الغاشم وازالم النظام الصدامي اجملرم آنذاك.. 
خط��ورة  رغ��م  للقصائ��د  بالق��راءة  واس��تمريت 
املوق��ف ال��ذي أوصل بعض الروادي��د واخلطباء 

والشعراء اىل االعدام.

م��ن س��اندك وكان اس��تاذك يف رس��م منهجك 
للمنرب احلسيين؟

ل��ي اس��تاذا  ال��ذي س��اندني وكان  الش��خص 
طيبا ومربيا حصيفا ومتابعا الرادود احلس��يين 
ناج��ح البل��داوي وقد تأثرت به كثريا وكذلك 
اس��تاذي اآلخ��ر املرحوم ال��رادود القدير خضري 
اخلي��اط وه��و رادود بل��د لف��رتة  تق��در بس��تني 
عام��ا ويعت��رب ش��خصية ف��ذة وهل��ا تاري��خ حافل 
بالعط��اء والقراءة واس��تفدت من جتاربه املنربية 
وخربته احلس��ينية وال انسى العاقة الطيبة لي 
م��ع اخلال��د املدرس��ة الكبرية بالعط��اء الرادود 
ل��ي  كان  اهلل(  النجفي)رمح��ه  وط��ن  الش��يخ 
كاألب واملعلم فتعلمت منه الكثري يف املس��رية 

احلسينية.

تع��رض قض��اء بل��د اىل العدي��د م��ن اهلجم��ات 
االرهابي��ة م��ن النواصب كيف اس��تمريتم على  

احياء الشعائر احلسينية؟
وصلن��ا تبلي��غ م��ن قب��ل املرجعي��ة الديني��ة العليا 
يف النج��ف االش��رف املتمثل��ة بس��ماحة االم��ام 
السيس��تاني )دام ظل��ه( عل��ى البق��اء يف قض��اء 
بلد وعدم اخلروج منها ألي سبب كان، وذلك 
للتص��دي والدف��اع ع��ن ارضن��ا ومرق��د س��يدنا 
اب��ي جعف��ر) س��يد حمم��د س��بع الدجي��ل علي��ه 
الس��ام( رغم ان لدينا مواكب كبرية خدمية 
الدف��اع  ولك��ن كان  املقدس��ة  يف كرب��اء 
والتص��دي ألع��داء الع��راق واملذهب له قدس��ية 
وأهمي��ة فأقمن��ا العزاء يف حس��ينيات بلد.. وقد 
دافعن��ا ع��ن ش��رفنا و ارضن��ا جبمي��ع م��ا منلك 

وكان اهلل خري ناصر ومعني .

ه��ل باإلمكان ان تذك��ر االقام اليت تصدت 
لإلره��اب م��ن ش��عراء بل��د وكان هل��ا بصم��ات 

جهادية؟
الشاعر الكبري اجملاهد حممد غرب البلداوي 
اب��و عون كان من االق��ام اليت دعمت الفتوى 
اجلهادية بقصائده وفكره، والش��اعر االس��تاذ 

دري��د  اب��و  البل��داوي  موس��ى  كاظ��م  احل��اج 
والش��اعر قاس��م س��عود وحمم��د عل��و وكاصد 
س��عد وغريه��م. فكان��ت هلم ص��والت وجوالت 

شعريه وادبية يشهد بها اجلميع.

هل استطعت ان تشارك يف قراءتك خارج قضاء 
بلد؟

ان��ا اب��ن ه��ذه املدين��ة اجملاه��دة بل��د ومدين��يت 
املناس��بات  إلحي��اء  غريه��ا  م��ن  ال��ي  اح��وج 
ع��دة  يف  ش��اركت  ولك��ين  االس��امية، 
مناس��بات مهمه منها يف العتبة العلوية املقدس��ة 
والعتب��ة احلس��ينية املقدس��ة، والعتبة العباس��ية 
املقدس��ة، والكاظمية املشرفة وسامراء مرقد 
العس��كريني عليهما السام ودعيت اىل مدينة 
قم املقدس��ة ومش��هد املشرفة وتشرفت بالقراءة 
وإن��ين مل الت��زم مبجلس غري مدينيت كما قلنا 

انفا.

أه��م مش��اريعك ال��يت تقدمه��ا للمنرب احلس��يين 
ولطائع االنشاد؟

أسسنا هيئة االمام احلسني )عليه السام ( يف 
بلد الصمود لتعليم االنشاد احلسيين يف منزلي 
وكان معي من املؤسس��ني ش��عراء ورواديد بلد 
وذلك س��نة )2010م( بع��د ذلك ذاع صيتها وزاد 
عددها فانتقلت اىل مقر جديد عائديته للشاعر 
االستاذ كاظم موسى البلداوي وقد وصل عدد 
اخلدام فيها من الطائع 40 منشدا من الشباب 
املثقف والواعي وهلا برنامج اس��بوعي كل يوم 
اثن��ني ومخيس تدرس وتعطي الدروس القرآنية 
والثقافي��ة والفقهي��ة واحلس��ينية.. وكذل��ك هلا 
برنامج زيارة املراقد املقدس��ة والتشرف خبدمة 
زائريه��ا وكذل��ك هل��ا برنامج العلم��اء والفقهاء 
ألخ��ذ أه��م التوصي��ات والتوجيهات ال��يت ننتفع 
به��ا يف حياتن��ا اليومي��ة حتت اش��راف مراجعنا 
الربانيني وعلمائنا االعام يف النجف االشرف.

ونسأل من اهلل تعاىل ان يوفقنا خلدمة االسام 
واألئم��ة األعام والعلماء الكرام واحياء ذكر 

أهل البيت عليهم السام.
جملل��ة   ( املبارك��ة  اجله��ود  اش��كر  وختام��ا 
الوالية الغراء ( اليت تأتينا اىل بلد ونعتربها من 
بركات أمري املؤمنني )عليه الس��ام( ونش��كر 

كادرها املوقر من القائمني والعاملني بها.

اوصتنا املرجعية 
الدينية بالبقاء 

يف البلد والدفاع 
عنها وعن 
مقدساتنا

الشيخ وطن 
النجفي كان لي 

كاألب واملعلم 
فتعلمت منه 

الكثري يف املسرية 
احلسينية..

واصلت القراءة 
على الرغم من 
خطورة املوقف 

الذي أوصل 
بعضهم اىل 

االعدام..
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إعداد:
قسم الشؤون الدينية 

شعبة التبليغ

احكام االطباء وتكليفهم الشرعي

إضاءات تربوية ونفسية يف 
العفة 

أثر الرتبية األخالقية يف تطور 
اإلنسانية

منزلة السالم 
»السالم عليكم أهل بيت النبوة«



نقــدم هــذه املجموعــة من املســائل الشــرعية املتعلقــة باحــكام املوظفني يف املستشــفى 
مــع أجوبتهــا طبقــا لفتــاوى مساحــة آيــة اهلل العظمــى الســيد علــي احلســيين 

ــوارف آملــني االنتفــاع بهــا ــه ال السيســتاني دام ظل

احكام االطباء وتكليفهم الشرعي

إعداد:  شعبة التبليغ

الس��ؤال: ان��ا طبي��ب ويهم��ين معرف��ة التكلي��ف 
الشرعي جتاه األمور التالية:

أواًل: ماحك��م الطبيب اجلراح او طبيب التخدير 
يف  اجلراحي��ة  العملي��ات  باج��راء  يق��وم  ال��ذي 

املستشفى احلكومي يف كل احلاالت اآلتية:
أ� إذا اش��رتط على املريض مبلغا معينا )تبعا لنوع 
العملية وحس��ب حاجة املريض امللحة إليها(، فاذا 
مل يدفع املريض هذا املبلغ لن جترى له العملية؟

اجلواب: الجيوز إلزام املريض بدفع هذا املبلغ إذا 
كان ذل��ك خمالفا لتعليمات املستش��فى ونظامها 

املقرر.
� اذا كان الطبي��ب ال حي��ّدد أج��رًا معين��ا،  ب 
لكن��ه يطل��ب م��ن املريض أن يعطي��ه )إكرامية( 

أي هدية؟
اجل��واب: الب��أس بذل��ك إذا كان املريض يدفعها 
تطّوع��ا، وع��ن طي��ب نف��س من دون إك��راه، ومل 

تكن هناك خمالفة قانونية.
ج � إذا ق��ام املري��ض بإعط��اء الطبي��ب مبلغ��ًا م��ن 
امل��ال كهدي��ة لقاء إج��راء العملي��ة دون ان يطلب 

الطبيب ذلك؟
اجلواب: البأس بذلك يف الفرض املذكور اال مع 

املنع القانوني.
ثانيا: يقوم بعض األطباء بإرغام املرضى على 
مراجعته��م اىل عيادته��م اخلاص��ة اثن��اء 
مراجع��ة املرض��ى هلم يف املستش��فى 
بطريق��ة  س��واء  احلكوم��ي، 

32 العدد 117- لشهر رمضان 1439هـ



مباش��رة  بالطل��ب، او بطريق��ة غ��ري مباش��رة 
م��ن خ��ال ع��دم االهتم��ام به��م او ع��دم فحصهم 
بص��ورة جي��دة، او ع��دم ص��رف العاج ال��ازم أو 
إيه��ام املريض حباجته اىل عاج، او حتليل متوفر 
يف املستش��فى احلكوم��ي، فم��ا ه��و حك��م م��ن 
يقوم بذلك؟ وما حكم األموال املس��تحصلة بهذه 

االساليب؟
اجل��واب: جي��ب عل��ى الطبي��ب ان ي��ؤدي العم��ل 
املطل��وب من��ه يف املستش��فى م��ن فح��ص املري��ض 
وص��رف الع��اج وغريه، وحي��رم علي��ه االهمال أو 
اإلخال بأداء عمله أو اس��تخدام الغش واخلداع، 
كما حيرم عليه التقصري يف أداء واجبه وخمالفة 
النظ��ام لتحقي��ق مصاحله الش��خصية، أو األموال 
املكتس��بة بالطرق غري املش��روعة املذكورة فهي 
ال ختل��و م��ن اش��كال، وال يس��تحق م��ن راتبه ما 

خيالف به عقده الوظيفي.
ثالث��ا: م��ا حك��م وتكلي��ف املري��ض يف كّل من 

احلاالت السابقة؟
اجل��واب:  يتع��ني على املري��ض تكليف خاص يف 
الف��روض املذك��ورة، جي��ب عليه األم��ر باملعروف 

والنهي عن املنكر، إذا توفرت شروطه.
الس��ؤال: ماهو احلكم الش��رعي على الطبيب أو 
املمّرض أو أي موظف يف املستش��فى أو يف دوائر 
أخرى يف املساومة على إجراء العملية أو أي شيء 

آخر شابه ذلك؟
اجل��واب: الجيوز أخذ الزائ��د على ما تقّرره إدارة 

املستشفى.
الس��ؤال: يف بع��ض احل��االت خي��رج املريض بدون 
اخ��ذ الع��اج املصروف له، فهل جيوز اخذ العاج 
ان  العل��م  م��ع  احملتاج��ني،  م��ن  لغ��ريه  واعط��اءه 
ه��ذا الع��اج يف حال��ة اس��رتجاعه ال يس��رتجع اىل 

املستشفى؟
اجل��واب: اذا دار االم��ر ب��ني تلفه وبني ايصاله اىل 

حمتاج اخر جاز له ذلك
الس��ؤال: عن��د اتب��اع الس��ياقات املعم��ول به��ا يف 
املستشفى بعض الناس ياخذ املريض وخيرج على 
مس��ؤلية ذوي��ه، فه��ل يتحم��ل العام��ل بالس��ياقات 

الصحيحة ذنب هذا املريض؟
اجل��واب: لي��س ل��ه االذن يف اخل��روج اذا كان 
الجي��وز ل��ه ذلك قانونا، وك��ذا اذا كان املريض 

مع خروجه قبل نهاية الوقت احملدد له يف معرض 
اهللك��ة وحنوه��ا، مم��ا جي��ب التحفظ ع��ن وقوع 
الغ��ري فيه��ا وكان ع��دم االذن ل��ه يف ذل��ك حيول 

دون خروجه، اال ان يرتتب مفسدة يف البني
الس��ؤال: انا طبيبة نس��ائية وتولي��د تاتيين حاالت 
والدة خ��ارج الدوام الرمسي وانا يف داري، فاخرج 
معه��م اىل املستش��فى للتولي��د واس��تخدم مع��دات 
املستش��فى يف ذل��ك، فه��ل جي��وز لي اخ��ذ االجرة 
وه��ل حت��دد وف��ق نظ��ام املستش��فى ام ه��ي غ��ري 

حمددة؟
اجل��واب: جيوز اخذ االجرة يف الفرض املذكور، 
املستش��فى  لنظ��ام  ذل��ك خمالف��ا  يك��ن  اذا مل 
وتعليمات��ه، كم��ا جي��ب االلت��زام بالتعليم��ات يف 

حتديد مقدار االجرة
الس��ؤال: ه��ل جي��وز بي��ع وش��راء األدوي��ة اليت يتم 

احلصول عليها جمانا من املؤسسات الصحية؟
اجلواب: اذا كان استحصاهلا بوجه غري مشروع 
مل جي��ز التعام��ل به��ا، وان مت اس��تحصاهلا بوج��ه 
مش��روع، كالذي يس��تحصل عن طري��ق البطاقة 
الدوائي��ة ف��ا مان��ع م��ن التعام��ل ب��ه إن مل يكن 

مانع قانوني يف ذلك.
الس��ؤال: هل جيوز ألصح��اب الصيدليات األهلية 

شراء األدوية املأخوذة من املستشفيات؟
اجل��واب: الجي��وز التعام��ل باألدوي��ة املأخ��وذة من 
املراك��ز الصحي��ة واملستش��فيات احلكومية من 

دون وجه مشروع.
الس��ؤال: هل جيوز للصيدلي أن يبيع بأكثر مما 

قد سعر له؟
اجلواب: ال جيوز

الس��ؤال: يدخ��ل الكح��ول يف تركيبة كثري من 
العقاق��ري واألدوي��ة، فه��ل جيوز ش��ربها؟ وهل هي 

طاهرة؟
الكح��ول  ان  وحي��ث  طاه��رة،  ه��ي  اجل��واب: 

املستخدم فيها مبقدار مستهلك جيوز شربها.
الس��ؤال: هن��اك بع��ض االدوي��ة حتتوي عل��ى مادة 
الكح��ول فما حكم الش��رع فيه��ا؟ ولقد وجدت 
منت��ج غرغ��رة الفم حيت��وي على م��ادة الكحول، 

فهل هناك اشكال يف استخدامه؟
اجلواب: البأس باس��تعمال الغرغرة املشتملة على 

الكحول.
الس��ؤال: ماه��و رأيك��م يف الصيدل��ي أو الطبيب 
وه��و يبي��ع بع��ض األدوي��ة خ��ارج الدائ��رة بالس��وق 
الس��وداء م��ع حاج��ة املرض��ى اليها وأحيان��ا زائدة 
ع��ن حاجتهم، وس��واء كان الطبيب حمتاجا لقلة 

مورده أم ال؟
ال جنيز ذلك يف مطلق موارده
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أثر الرتبية األخالقّية يف 
تطور تطور اإلنسانّية يف  األثر  األخالقية  للرتبية  ان 

القديم  العامل  يف  أمة  ارتقت  فما  األمم,  
أخالِق  مسّو  ذلك  سبُب  وكان  إال  احلديث  أو 
الناَس  وحبَّهم  واقتصاَدهم،  وقناعَتهم،  أفرادها، 
حمبَتهم أنفَسهم، وإخالَصهم يف العمل لوطنهم، وانتشار 
روح النشاط واإلقدام بينهم، فاألخالق الكرمية كانت 
وراء رفعتها وقوتها، وما احنطت أمة، وال زال سلطانها إال 

بزوال تلك األخالق الفاضلة. 

وم��ا األم��ة العربي��ة إال خ��ري مث��ال فانظ��ر كي��ف 
حتّولوا من قبائل متناثرة على عرض وطول اجلزيرة 
العربي��ة يأكل بعضهم بعض��ا ويغزو بعضهم بعضا, 
ولكن بعد ظهور اإلس��ام ونش��ره التعاليم احلنيفة 
, وعلى رأسها اإللتزام باألخاق,حتولت تلك القبائل 
إىل دول��ة عربي��ة إس��امية,  بلغ��ت أوج عظمته��ا من 
تقدم وازدهار، حتى أصبحت مقصدا لطاب العلم 
واملعرفة، واس��تمرت على ه��ذه احلالة حتى أصابها 
الوهن والضعف وزال س��لطانها بزوال تلك األخاق 
الفاضل��ة م��ن نف��وس أبنائها، وانغماس��هم يف الش��ر 

والفساد, ألن األخاق الرذيلة أدت إىل احنطاطها.
وإن م��ا أص��اب األمم والش��عوب من احنطاط ما هو 
إال نتيجة االبتعاد عن األخاق وعن الدين, وليس��ت 
األزم��ة يف األخ��اق أزمة خاصة باملس��لمني أو األمة 

العربية وإمنا هي أزمة عاملية تشمل العامل.  
ح��اول الع��امل املس��يحي املتمثل بالغرب وم��ن تبعهم 
أن يواجهوا تلك األزمة األخاقية ولكن من خال 
دراس��ات تعتم��د العقانية اجمل��ردة البعيدة عن روح 
الدين، ولكن تلك الدراسات مل حتقق املطلوب)1(. 

اال ان  م��ا أص��اب الغ��رب أص��اب األم��ة العربي��ة 
واإلس��امية  م��ن تدن��ي يف األخ��اق وع��دم االلتزام 
مبص��ادر األخ��اق الثابت��ة، ألنه��م اعتم��دوا كم��ا 
اعتمد الغرب يف مواجهة أزمات األخاق بدراس��ات 
اعتم��دت مناه��ج للرتبي��ة ذات حمت��وى عص��ري من 
وضع اإلنس��ان بعيدًا عن حمتوى الرس��الة احملمدّية 

وثوابتها. 
لذا فإن هناك أزمة أخاقية تهّدد حضارة اإلنس��ان 
املعاص��ر، وهي على أش��كال منه��ا حركات مترد 
عل��ى الس��لطة واألع��راف والتقالي��د، ومنه��ا عل��ى 
ش��كل انغماس كامل يف الش��هوات، أو حركات 
عن��ف ضد األم��وال واألرواح واملمتل��كات، فالعامل 

كله يعاني من تلك األزمة)2(.
من اجلدير بالذكر أننا ميكن أن نعاجل املشكل 
األخاق��ي من خال مؤسس��اتنا التعليمية املختلفة، 
وال بد أن يكون أس��لوب املعاجلة بأس��لوب خيتلف 
ع��ن األس��اليب الغربي��ة، حتى ال نق��ع يف عزل القيم 
واألخ��اق ع��ن الدي��ن, وه��ذا م��ا ح��دث يف التعاليم 
املس��يحية ال��يت مل تعد مص��درا لألخاق يف الغرب 
الف��راغ، ألن  ملل��ئ  ب��د م��ن بدائ��ل  احلدي��ث، ف��ا 
اجملتمع��ات ال ميك��ن أن تعي��ش يف ف��راغ أخاقي، 
حت��ى ميك��ن أن تعرف الص��واب واخلطأ، واملقبول 
واملرفوض اجتماعيا, فاملاحظ أن الغرب املس��يحي 
وج��د بدائ��ل ومل يق��ف مكتوف األي��دي فهل نفعته 
تلك البدائل من أن متأل الفراغ األخاقي؟ ال ننكر 
اجله��د العقل��ي ال��ذي بذله أصحاب تلك الفلس��فات 

الدكتور حسني لفته 
مركز دراسات الكوفة - جامعة الكوفة
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إلجي��اد بدائ��ل لإللزام اخللق��ي حتل حمل النصوص 
املس��يحية, فقد ظهرت فلس��فات أخذت على عاتقها  
البح��ث عن مص��ادر لالتزام األخاق��ي لتحل حمل 
الدي��ن، وكان ل��كل مدرس��ة فلس��فية اجتهاداته��ا 
واملاركس��ية،  والواقعي��ة،  كاملثالي��ة  األخاقي��ة, 

والوجودية، وغريها.)3(
وم��ن ث��ّم فإن حض��ارة الغرب ليس��ت ه��ي احلضارة 
األخاقي��ة النم��وذج، وليس��ت ه��ي احلض��ارة ال��يت 
ميك��ن أن تق��ود النظ��ام العامل��ي اجلدي��د إىل عامل 
أخاقي أفضل؛ ذلك ألن تلك احلضارة يف جوهرها 
ه��ي حض��ارة األش��ياء وليس��ت حضارة اإلنس��ان يف 

مسّوه األخاقي ونبل غاياته )4(. 
إن الرتبي��ة احلديث��ة الب��د من أن تفس��ح اجملال أمام 
الرتبي��ة األخاقي��ة، والرتبي��ة األخاقية اإلس��امية 
هي من العلوم اليت ال تعاني أي نقص يف كتاباتها 
ورصده��ا, ب��ل هي غنية وثرية ومس��توعبة )5(, وبناء 
عل��ى ذل��ك فق��د تكون��ت لذل��ك مؤسس��ات وجلان 
بالرتبي��ة  يتعل��ق  م��ا  لدراس��ة كل  للبح��ث  وطني��ة 
األخاقية سواء من حيث املنهج، واملعلم، واألنشطة، 
وط��رق التدريس )6( املعتمدة على القرآن الكريم، 

والسنة املطهرة)7(. 
والرتبي��ة األخاقّي��ة اإلس��امّية ج��زء م��ن الرتبي��ة 
الديني��ة اإلس��امّية اليت جيب أن تق��دم للطاب يف 

مجيع املراحل التعليمية مبا فيها اجلامعة)8(.
إذ الب��د م��ن تضاف��ر اجله��ود يف مزاوج��ة األخ��اق 
الفردي��ة واألخ��اق اجلماعي��ة ال��يت تتعل��ق بص��اح 
واالجتماعي��ة  واالقتصادي��ة  السياس��ية  املؤسس��ات 
ووحدة األمة ونهوضها حتى جتد مكانها يف دروس 

األخاق اإلسامية.)9(
إال أنن��ا ال نغف��ل دور مجيع امل��واد التعليمية األخرى 
املقدم��ة للمتعلم, ذل��ك أن مجيع تلك املواد واملعارف 
ميكن أن تساهم يف الرتبية األخاقية للمتعلم وهو 
م��ن ب��اب التأكيد على أهمية م��ادة الرتبية الدينية 
األخاقي��ة  الرتبي��ة  مص��ادر  كأح��د  اإلس��امية 

اإلسامية )10( .
م��ع علمن��ا أن حمتوي��ات املنهج غني��ة وثرية، فاألمر 
حيت��اج إىل أس��اليب ع��رض جديدة لتل��ك احملتويات 
حبيث ال نكتفي بالكتاب وال باحملاضرة، بل البد 
م��ن إعط��اء اإلخ��راج الفين لكت��ب الرتبي��ة الدينية 
اإلس��امية م��ن حي��ث ما ينبغي أن تش��تمل عليه من 
رس��وم وصور وخرائط وأس��ئلة ومناقش��ات ومراجع 
ومواق��ع إنرتن��ت مب��ا حيق��ق أه��داف املنه��ج بص��ورة 
أفض��ل، واالس��تعانة بالوس��ائل التعليمي��ة املتع��ددة, 
التدريس��ي  الب��د أن يوس��ع جم��ال  ف��إن  كذل��ك 
احملاضرة حبيث خيرج هلا أذرع  من خال استغال 
التفس��ريات  لتقدي��م  املختلف��ة  واملواق��ف  الظ��روف 
األخاقي��ة،  الفضائ��ل  غ��رس  عل��ى  تس��اعد  ال��يت 
كم��ا يس��تطيع أن يع��رض مناذج من الس��لوكيات 
األخاقية املرغوبة من دروس السرية ودرس اآلداب 
والتاري��خ وغريه��ا م��ن املناهج املق��ررة، وميكنه أن 
يع��رض لنم��اذج م��ن األزم��ات األخاقي��ة الوطني��ة 
والعاملي��ة يتبعها املناقش��ة إلجياد احلل��ول األخاقية 
لتل��ك األزم��ات، ويس��تطيع إدارة حوار أخاقي حول 

مشكلة أو موقف أخاقي، كما ميكنه أن يشجع 
الطاب على كتابة مقاالت أخاقية أو املشاركة 
يف عمل صحفي داخل املدرس��ة ذات توجه أخاقي 
أو تكوي��ن مجاع��ة لألم��ر باملع��روف والنه��ى ع��ن 
املنك��ر أو مس��اعدة احملتاج��ني أو نظاف��ة املدرس��ة 
واحل��ي إىل غ��ري ذل��ك م��ن األس��اليب ال��يت ميك��ن 
الرتبي��ة األخاقي��ة دون  أن تس��تخدم يف حص��ص 
االعتماد على أسلوب احملاضرة واإللقاء فقط كما 
هو املعتاد حاليا, وحتى يتم جناح ذلك فابد هلا من 
إع��داد معل��م الرتبي��ة الدينية اإلس��امية الذي جيب 
أن تتوف��ر لدي��ه معرف��ة ش��رعية كافي��ة، وإدراكا 

لقضايا العصر واألمة، وقدوة سلوكية)11(. 
عل��ى الرغ��م م��ن  ثقتن��ا بال��دور ال��ذي ميك��ن أن 
يلق��ى عل��ى عات��ق  املس��ؤولني لنجاح الرتبي��ة الدينية 
اإلس��امية  ودوره��ا الفاع��ل يف مواجه��ة حتدي��ات 
العص��ر، اال إنن��ا من جانب آخر ال ميكن  أن نلغى 
دور الرتبوي��ني ودور املعلم��ني ودور اآلباء أو نقلل من 

أدوارهم لنجاح الرتبية الدينية اإلسامية .
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العف��ة لغ��ًة:  مص��در ع��فَّ يق��ال: َع��فَّ عن 
أي:  وَعَفاَف��ًة  ��ا  وَعفًّ ��ًة  ِعفَّ يِع��فُّ  احل��رام 
��ٌة  ، فه��و َع��فٌّ وَعِفي��ٌف وامل��رأة َعفَّ ك��فَّ
ع��ن  واْس��َتَعفَّ  اهلل،  ��ُه  وأَعفَّ وَعِفيَف��ٌة 
تكل��ف  ��َف:  وَتَعفَّ  ، ع��فَّ أي:  املس��ألة 
��لُّ  ��َة، والِعف��ة الَك��فُّ عم��ا ال حَيِ الِعفَّ

ُمل، واالْسِتْعفاف طَلُب )1(. وجَيْ
أم��ا يف االصطاح فهي : حالة نفس��ية 
تربوي��ة أخاقي��ة إرادي��ة رفيعة ضابطة 
للقوى الش��هوية )ش��هوة الفرج والبطن( 
تك��ون  إذ  اإلنس��ان،  ل��دى  املوج��ودة 
رادعة له عن اقرتاب احملرمات اليت نهى 
الش��رع عنها وتعفه عن املآثم واملوبقات. 
ويقابل كلمة العفة يف اللغة االنكليزية 

.)CHASTITY VIRTUE(
ويف مي��دان علم النفس تكون العفة حالة 
وقائي��ة حتف��ظ للف��رد كيان��ه وتس��مح ل��ه 
بإشباع حاجاته مبا يضمن وحيقق له الصحة 
ع��ن  بعي��دا  العاطف��ي  واالس��تقرار  النفس��ية 
مش��اعر اخل��وف والقل��ق واالضطراب والش��عور 

بالذنب.
وق��د يتبادر اىل ذه��ن بعضهم أمران مهمان أوهلما: 
أن العفة تشري إىل عفة اإلنسان يف الناحية اجلنسية 
فقط، لكن واقع األمر أن العفة مصطلح واسع يدخل 
يف ميادي��ن كث��رية، إطارها الع��ام احملرمات اليت أوقفنا 
اهلل س��بحانه وتع��اىل عن��د حدها، لكن الناحية اجلنس��ية 

أخذت حيزا كبريا يف توجيهات السماء حنو العفة.
وثانيهما: أن مسألة العفة ختتص بالنساء من دون الرجال وذلك 
العتب��ارات عرفي��ة وليس��ت ديني��ة والصحي��ح  أن كا اجلنس��ني 
جيب أن ينضويا حتت هذه الصفة اليت أثنى اهلل عليها ورسوله الكريم 
حممد )صلى اهلل عليه واله( وأن يتنزها عن الّرذيلة واملنكر والفحش��اء 
وان الرجال والنساء كاهما مأموران بااللتزام بالطهارة فا تقتصر يف 

معناها على جنس الذكور من دون النساء.
ُدوَن ِنَكاًحا َحتَّى ُيْغِنَيُهْم اهللَُّ ِمن    قال تعاىل: ))َوْلَيْس��َتْعِفِف الَِّذيَن اَل جَيِ
َفْضِلِه(( )2(، وقال رسول اهلل )صلى اهلل عليه واله( : ))أحّب العفاف إىل 

اهلل تعاىل عفاف البطن والفرج(( )3(.
ويروى عن أمري املؤمنني علي )عليه السام( أّنه قال: ))إذا أراد اهلل بعبٍد 

خريًا أعّف بطنه وفرجه()4(.
وكذل��ك ع��ن اإلم��ام الباقر )عليه الس��ام( أّن��ه قال: )ما ُعِبَد اهلل بش��ئ 

أفضل من عفة بطن وفرج  ))5(.

إضاءات تربوية 
ونفسية يف العفة 

 أ. د. نـجم عبداهلل املوسوي
كلية الرتبية - جامعة ميسان 
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وقد بني اهلل سبحانه وتعاىل حدود العفة عند الرجل أن تكون 
ضم��ن دائ��رة غض البصر وحفظ الفرج قال تعاىل: ُقل لِّْلُمْؤِمِننَي 
َفُظوا ُفُروَجُهْم َذِلَك َأْزَكى هَلُْم ِإنَّ اهللََّ  ��وا ِم��ْن َأْبَصاِرِهْم َوحَيْ َيُغضُّ

َخِبرٌي مِبَا َيْصَنُعوَن)))6(. 
أما ما خيص املرأة أن تكون بغض البصر وحفظ الفرج وعدم 
إبداء الزينة وإظهارها واحلجاب والتسرت ووجوب إخفائها إال على 
احمل��ارم، ق��ال اهلل تعاىل: )َوُقل لِّْلُمْؤِمَناِت َيْغُضْضَن ِمْن َأْبَصاِرِهنَّ 
َفْظ��َن ُفُروَجُه��نَّ َواَل ُيْبِديَن ِزيَنَتُهنَّ ِإالَّ َما َظَهَر ِمْنَها َوْلَيْضِرْبَن  َوحَيْ
ُمِرِه��نَّ َعَل��ى ُجُيوِبِه��نَّ َواَل ُيْبِديَن ِزيَنَتُهنَّ ِإالَّ ِلُبُعوَلِتِهنَّ َأْو آَباِئِهنَّ  خِبُ
َأْو آَب��اء ُبُعوَلِتِه��نَّ َأْو َأْبَناِئِه��نَّ َأْو َأْبَناء ُبُعوَلِتِه��نَّ َأْو ِإْخَواِنِهنَّ َأْو َبيِن 
ِإْخَواِنِه��نَّ َأْو َب��يِن َأَخَواِتِه��نَّ َأْو ِنَس��اِئِهنَّ َأْو َما َمَلَك��ْت َأمْيَاُنُهنَّ َأِو 
ْفِل الَِّذيَن مَلْ َيْظَهُروا  َجاِل َأِو الطِّ التَّاِبِعنَي َغرْيِ ُأْوِلي اإْلِْرَبِة ِمَن الرِّ
ِفنَي ِمن  َعَل��ى َع��ْوَراِت النَِّس��اء َواَل َيْضِرْب��َن ِبَأْرُجِلِه��نَّ ِلُيْعَلَم َم��ا خُيْ
يًعا َأيَُّها املُْؤِمُنوَن َلَعلَُّكْم ُتْفِلُحوَن()7(. ِزيَنِتِهنَّ َوُتوُبوا ِإىَل اهللَِّ مَجِ

وق��د س��عى الرس��ول الكري��م حمم��د )صلى اهلل علي��ه واله( إىل 
العم��ل اجل��اد عل��ى تربي��ة اجملتمع املس��لم تربي��ة صحيحة وخلق 
حال��ة العف��ة لدي��ه حتى تك��ون صفة متازمة ل��دى الفرد ولدى 
اجملتم��ع واألحادي��ث كث��رية جدا ممكن أن تطل��ب من منابعها 
يف كت��ب احلدي��ث املبارك��ة، ه��ذا م��ن ناحي��ة دينية وش��رعية 
وأخاقي��ة. وم��ن الناحي��ة الرتبوي��ة والنفس��ية فقد ب��دأت العديد 
من البحوث والدراس��ات اليت أجريت يف بلدان غري عربية وغري 
إس��امية تطرح مبدأ االلتزام بالعفة واحلياء واالبتعاد عن نش��ر 
الفواحش والرذائل واملنكر، واملناداة بارتداء ثوب الشرف، الن 
الكثري من املش��اكل الرتبوية والنفس��ية والصحية بدأت تأخذ 
حي��زا كب��ريا يف داخ��ل اجملتمعات اليت ابتع��دت أميا ابتعاد عن 

العفة وعن الفطرة اإلنسانية السليمة.
وهن��ا كان ال ب��د م��ن أن نب��ني النتائج ال��يت ممكن أن حتققها 
صف��ة العف��ة عند االلتزام بها يف الس��لوك الف��ردي واالجتماعي، 

واليت منها:
1. أنه��ا تب��ين ش��خصية الف��رد وذات��ه وجتع��ل من��ه أنس��انا قوي��ًا 
ذا أرادة وس��يطرة عل��ى نفس��ه، وق��ادرا على أن يتحكم بنفس��ه 
وبغرائ��زه ف��ا يق��رتب إال مم��ا أحل��ه اهلل ل��ه، ف��ا تؤث��ر به كل 

املغريات اليت تعرتض طريقه وال تغلب شهوته دينه وعقله.
2. إن الت��زام مب��دأ العف��ة ينعك��س اجيابي��ا على نفس��ية الفرد 
فيكون ش��خصا عزيزا يس��مو بذاته ونفس��ه، الن الرذائل مذلة 
لإلنس��ان توصله إىل التس��افل والدونية وذلة النفس واالحنطاط 

واالبتذال.
3. إن للعفة دورا كبريا يف ضبط سلوك اإلنسان حنو األفضل 
واألحس��ن وتنزيهه عما ال يليق به، فالس��لوك هو كل ما يصدر 
م��ن اإلنس��ان من أق��وال وأفعال وح��ركات، وتصبح هذه األمور 
حت��ت وط��أة العف��ة إذا كان اإلنس��ان عفيف��ا، وإال ف��ا ميكن 

السيطرة عليها.
4. تس��هم العفة إس��هامًا واضحا يف احلد من ظاهرة االحنراف 
اجلنس��ي وبنس��بة كب��رية، أي أنه��ا ت��ؤدي إىل س��امة اجملتمع، 
ف��إذا كان��ت الس��مة الس��ائدة يف اجملتم��ع ه��ي العف��ة فناح��ظ 
م��ن الناحي��ة الرتبوي��ة والنفس��ية واالجتماعية أن تقل فيه نس��ب 
االحنراف��ات، ف��ا جيد من يف نفس��ه م��رض مبتغاه فيضطر إىل 
الرج��وع إىل الوس��ائل الش��رعية إلش��باع غرائ��زه، على العكس 
من ذلك يف اجملتمعات املنحلة واليت يش��يع فيها الفس��اد ناحظ 
حتى عزوف عن الزواج وتكوين األس��رة بس��بب إش��باع حاجات 
اجلنس��ني بطرائق غري مش��روعة وان حصل الزواج فانه يكون 

يف مرحلة متأخرة من العمر.
5. إن العفة مبدأ أخاقي حيافظ على إنسانية اإلنسان ويصون 

كرامت��ه وخباص��ة امل��رأة فه��ي ليس��ت وس��يلة إلش��باع غرائز 
اآلخري��ن وهي ليس��ت متاحة للجمي��ع ويف متناول أيدي الكل 
تهمل مبجرد أن يقضوا منها وطرهم وتهان وتستغل كرامتها، 
فامل��رأة مل ختل��ق هل��ذه املهم��ة البائس��ة ال��يت تصوره��ا أب��واق 
الفاحش��ة، خلقت لتؤدي مس��ؤوليتها يف بناء األسرة وتكوينها 
وتربيتها تربية صحيحة، فاملرأة ذات كيان وكرامة واحلفاظ 
عليها جزء كبري من مسؤولية املرأة نفسها ومسؤولية اجملتمع 

الذي تعيش فيه. 
6. تعط��ي العف��ة حال��ة حتص��ني ومحاي��ة ذاتي��ة للف��رد جت��اه 
كل م��ا ي��دور حول��ه م��ن مث��ريات متنوع��ة وري��ب وف��ن وتقيه 
شر اإلمراض النفسية واجلسمية الفتاكة، وتنمي لديه حالة 
التس��امي والتعال��ي والرتفع عن االنقي��اد للهوى، وتقوي ملكة 
التحمل والصرب لديه وتنظم س��لوكه ونش��اطه اجلنس��ي على 

وفق القيم واملبادئ السماوية.
7.إن آثار العفة تنعكس على الفرد أواًل وعلى اجملتمع ثانيًا، 
فه��ي األداة ال��يت تصونهم��ا من انتش��ار األم��راض االجتماعية 
واألخاقي��ة اخلط��رية ال��يت تفق��د اإلنس��ان هيبت��ه واجملتم��ع 

طمأنينته ومن ثم تكون هناك أثار سلبية كثرية ومتنوعة.
 8. ي��رى املختص��ون يف الرتبي��ة والط��ب النفس��ي أن اخنفاض 
نس��بة العف��ة ل��دى الف��رد ت��ؤدي إىل زي��ادة نس��بة األم��راض 
النفس��ية لدي��ه وخصوص��ا التوتر النفس��ي والقل��ق واالكتئاب 
وهذا ما أثبتته الدراسات النفسية اليت أجريت يف العديد من 
اجلامعات العاملية، وحيق لنا أن نفخر أن قرآننا الكريم ونبينا 
حممد )صلى اهلل عليه واله( وآله الطاهرين هم الس��باقون يف 
احلفاظ على جس��د ونفس��ية املس��لم وس��امتهما مما يؤذيهما 
م��ن املش��كات ومن آثار الفاحش��ة قال تع��اىل : ))َواَل َتْقَرُبوا 
َم  اْلَفَواِح��َش َم��ا َظَهَر ِمْنَها َوَما َبَط��َن َواَل َتْقُتُلوا النَّْفَس الَّيِت َحرَّ

اُكْم ِبِه َلَعلَُّكْم َتْعِقُلوَن(()8(. قِّ َذِلُكْم َوصَّ اهللَُّ ِإالَّ ِباحْلَ
9. العف��ة فيه��ا راحة القلب وهدوء النفس وقوة اإلميان وراحة 
الضم��ري ووجوده��ا يش��عر الف��رد بالس��عادة والرضا عن نفس��ه 
وذات��ه، بينم��ا فقدان العفة يش��عر الفرد بالريبة والش��ك وعدم 
الثقة وفقدان الس��عادة والطمأنينة وس��وء الظن باآلخرين حتى 

على مستوى املقربني منه. 
ويف اخلت��ام جي��ب أن نذك��ر أن أه��م ما يدع��م ركائز العفة 
ويقويه��ا يف اجملتم��ع ه��و ال��زواج وللناظ��ر احل��اذق يف ال��زواج 
ي��راه عب��ادة هلل وعف��ة للف��رج وبن��اء لألس��رة واجملتم��ع وابتعادا 
ع��ن املعاص��ي املوبق��ات وطه��ارة لل��روح واجلس��د وصيانة هلما 
مم��ا يؤذيهم��ا م��ن دنس ومرض وال��زواج حيقق هدف الس��ماء 
من وجود اإلنس��ان على هذه األرض يف االس��تمرار والتكاثر 
والتناس��ل وه��ذا م��ا صرحت ب��ه العديد من اآلي��ات املباركة، 
كما ال بد من وجود التوعية اإلعامية الكافية للفرد املسلم 
واجملتمع املسلم باآلثار االجيابية للعفة، وإيضاح اآلثار السلبية 
ملن حاد عن طريق العفة واحلياء، واخذ منها الدروس والعرب.  

اهلوامش : 
1. لسان العرب، م 9  ص 253.

2. سورة النور اآلية : 33.

3. تنبيه اخلواطر-30-2.
4. ميزان احلكمة، ج1، ص842.

5. أصول الكايف ج2 ص 79.
6. سورة النور : اآلية 30.
7. سورة النور : اآلية 31.

8. سورة األنعام : اآلية 151.
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منزلة السالم 
»السالم عليكم أهل بيت النبوة«

م.م. وسن اجلبوري
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ان منزلة السام من املنازل اجللية اليت اختصها 
اهلل ع��ز وج��ل الس��م م��ن أمساءه احلس��نى، قال 
تعاىل:))هو اهلل الذي ال اله اال هو امللك القدوس 
اجلن��ة،  م��ن أمس��اء  اس��م  والس��ام  الس��لم((، 
فس��ميت دار الس��ام، قال تعاىل: ))واهلل يدعوا 

اىل دار السلم((.
والس��ام، الس��امة م��ن اآلف��ات ومن��ه قوله يف 
الن  الس��ام«  دار  اىل  داعي��ا  »لبي��ك  الدع��اء: 
الس��امة مقرونة بس��كانها من كل أفه وهي 
دار الس��ام واتص��اف الق��ول بالس��ام يف قول��ه 
تعاىل: ))واذا خاطبهم اجلاهلون قالوا س��اما((

فالق��ول الس��امل ال��ذي يقولون��ه عن��د خماطب��ة 
اجلاهل هو ماليس فيه تعد وال تاثم.

تع��اىل:  كقول��ه  التحي��ة  م��ن  ن��وع  والس��ام 
))حتيته��م ي��وم يلقون��ه س��اما((، كم��ا انه نوع 
من التواصل تتجلى فيه حالة من الفهم املتبادل 
بني ش��خصني يكون أحدهما مرس��ل لوقت ما 
ويك��ون األخر مس��تقبا التحي��ة يف وقت آخر، 
يتبادل كا الطرفني املواقع من حيث اإلرسال 
واالس��تقبال، فت��اره يك��ون االرس��ال » الس��ام 
عليك��م » ويكون  االس��تقبال باحس��ن منها » 
السام عليكم ورمحة اهلل وبركاته » كقوله 
تعاىل: ))واذ حييتم بتحية فحيوا باحسن منها((. 

والسام بني الناس يعين األمان
 واحملب��ة والصف��اء والتآل��ف واملس��املة كقول��ه 
تع��اىل: ))فس��ام ل��ك م��ن أصح��اب اليم��ني(( 
والس��ام التواصلي يعين عملية تبادل لألفكار 
والقناع��ات ع��رب  واملعلوم��ات  واآلراء واملش��اعر 

وسائل متنوعة لفظية وغري لفظية.
ان الف��رق ب��ني الس��ام  والتحي��ة ه��و أّن كل 
س��ام حتية وليس كل حتية س��اما، والقرآن 
الكريم يؤكد على السام وليس على التحية 
وذل��ك ألّن الس��ام حتي��ة أه��ل اجلن��ة بعضه��م 
لبع��ض كقول��ه تع��اىل: ))إذا جاؤه��ا وفتح��ت 
أبوابه��ا وق��ال هل��م خزنتها س��ام عليكم طبتم 

فادخلوها خلدين((.
عند خماطبة القران الكريم االئمة املعصومني 
بس��ام عليك��م فه��و خطاب موجه من الس��ام 
ألوليائ��ه املخلص��ني وي��دل عل��ى املنزل��ة اجلليلة 
والق��در العال��ي املق��ام في��ه من الس��امة العليا، 
حيث التسليم الكلي منه تعاىل اليهم يف الدنيا 
واآلخرة، فسلم اليهم أمر مجيع العوامل وفوّض 
إليهم أمر دينه بعدما أدبهم بأحسن تأديب الرب 
ملربوبيه وس��لمهم من كل آفه فيما أنعم عليهم 

من العلوم واألسم األكرب.
وم��ن ه��ذا املنطل��ق يتض��ح لن��ا أن الس��ام على 

اإلمام املعصوم خيتلف عن السام على اإلنسان 
الع��ادي، فم��ا معنى الس��ام على الن��يب واإلمام 
ق��ال  الرق��ي  ب��ن كث��ري  داود  فع��ن  املعص��وم؟ 
: قل��ت ألب��ي عب��د اهلل : م��ا معن��ى الس��ام على 
رس��ول اهلل ؟ فق��ال : إن اهلل تب��ارك وتع��اىل مل��ا 
خل��ق نبي��ه ووصي��ه وابنت��ه وابنيه ومجي��ع األئمة 
وخل��ق ش��يعتهم أخ��ذ عليهم امليث��اق وأن يصربوا 
ويصاب��روا ويرابط��وا وأن يتق��وا اهلل ووعدهم أن 
يس��لم هل��م األرض املبارك��ة واحل��رم اآلمن وأن 
ين��زل هل��م البي��ت املعم��ور ، ويظهر هلم الس��قف 
املرفوع ويرحيهم من عدوهم واألرض اليت يبدهلا 
اهلل من السام ويسلم ما فيها هلم الشية فيها ، 
ق��ال : ال خصوم��ة فيها لعدوهم وأن يكون هلم 
فيها ما حيبون وأخذ رس��ول اهلل صلى اهلل عليه 
وآل��ه على مجيع األئمة وش��يعتهم امليثاق بذلك، 
وإمنا السام عليه تذكرة نفس امليثاق وجتديد 
ل��ه عل��ى اهلل ، لعل��ه أن يعجل��ه عز وج��ل ويعجل 

السام لكم جبميع ما فيه .
الكايف - ج 1 - ص 451

وأخريًا أن للس��ام أهمية قصوى وفائدة كربى 
جنملها فيما يأتي:

* الســالم جيلــب الســكينة والطمأنينــة واألمــن 
واألمــان والصفاء والراحة النفســية والروحانية، 

قال تعاىل: واهلل يدعو اىل دار السلم.

*الســالم يشــرح الصــدر ويزيــل اهلــم والغــم قال 
تعاىل: }سالم عليكم طبتم فادخلوها خالدين{.

*الســالم ينشــر احملبــة بــني النــاس قــال تعــاىل: 
}حيبهــم وحيبونــه{، وقــال الرســول الكريــم: )ال 
حتقرن من املعروف شــيئا ولــو تلقى اخاك بوجه 

طلق(.

*الســالم يضبــط التوازن اجلســدي ويعمل على 
}وعبــاد  تعــاىل:  لقولــه  االنفعالــي  االســتقرار 
الرمحــن الذيــن ميشــون علــى االرض هونــا واذا 

خاطبهم اجلاهلون قالوا سالما{.

* الســالم يؤثــر على مــزاج االنســان وحيّوله من 
حالة سلبية اىل حالة إجيابية فّعالة لقول اإلمام 

علّي: من النت كلمته وجبت حمبته.

* الســالم عطــر اللقــاء وااللتقــاء قــال تعــاىل: 
}وحتيتهم يوم يلقونه سالم{...

السالم نوع من 
التحية كقوله 

تعاىل: ))حتيتهم يوم 
يلقونه سالم((، كما 
انه نوع من التواصل 
تتجلى فيه حالة من 

الفهم املتبادل بني 
شخصني

ان الفرق بني السالم  
والتحية هو أّن كل 

سالم حتية وليس 
كل حتية سالما، 

والقرآن الكريم 
يؤكد على السالم 

ألّن السالم حتية أهل 
اجلنة بعضهم لبعض 
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إعداد:
هاشم الباججي

كتاب يف سطور

صدر حديثًا

اخبار ثقافية

مكتبة االمام الحكيم



اخبار ثقافية   

االصيل  االسامي  الدين  لنشر  والفكرية  الدينية  مؤسساتنا  سعي  ضمن 
وافكاره السامية يف التعايش السلمي العاملي اقيمت صباح يوم السبت 27 
باريس  وجامع  باريس،  االمام اخلوئي يف  1439بالتعاون بني مؤسسة  رجب 
االسامي  اللقاء  بعنوان)  علمية  ندوة   ، الدومينيكية  ،والكنيسة  الكبري 
،حتدث  الشانزيلزة  شارع  يف  الواقعة  البشارة  كنيسة  يف  وذلك  املسيحي( 
فيها من اجلانب املسيحي :املطران ميشيل دببوست رئيس جتمع املطارنة يف 
امري  واالب  فرنسا،  الدومنيكيني يف  رئيس  لشنود  ميشال  فرنسا،واملطران 
جاجي عضو اجمللس البابوي للحوار ،واالب اميانوئيل بيزاني مدير الدراسات 
يف اجلامعة الكاثوليكية يف باريس . ومن اجلانب االسامي حتدث :الدكتور 
حممد علي مجال ممثل جامع باريس الكبري ،ومساحة الشيخ حممد امساعيل 
خليق وكيل املرجع االعلى لسماحة السيد السيستاني يف فرنسا ،والعامة 
الدكتور الشيخ حممد احلسون مدير مركز االحباث العقائدية يف قم املقدسة ،والسيد جواد اخلوئي 
مدير دار العلم للسيد اخلوئي يف النجف االشرف ،والسيد زيد حبر العلوم ،وقد بدات الندوة بتاوة عطرة 
ارتفعت يف فضاء الكنيسة تاها مساحة الشيخ مصطفى خليق ،وقد متحورت كافة الكلمات حول 

ضرورة التعايش السلمي بني املسلمني وغريهم .

افتتاح املعرض الفني التشكيلي يف معهد الفنون الجميلة
من اجل الرقي باملستوى العلمي والفين وحث الطالبات على اتقان القسم العملي والنهوض بالواقع 
الفين  املعرض  افتتاح   2018,4,16 املوافق  االثنني  يوم  اقيمت  االشرف  النجف  الفين يف حمافظة 
التشكيلي اخلاص بطالبات معهد الفنون اجلميلة للبنات يف النجف للمراحل واالقسام كافة  على 
قاعات بناية املعهد ، وكان مستوى اللوحات الفنية واملخطوطات والتصاميم مبنتهى الروعة واالمتياز 
مبا دل على احلرص الشديد واالصرار من قبل الطالبات على اتقان العمل الفين والتعلم كما وكان 
إلدارة معهد الفنون واالساتذة التدريسني بصمات واضحة يف االدارة وحسن التنظيم واالشراف على 

معظم االعمال. 

افتتاح مهرجان ربيع الشهادة الثقايف العاملي يف دورته الرابعة 
عشرة يف كربالء

وولده  العّباس  وأخيه  السام  عليه  احلسني  االمام  والدة  ذكرى  مبناسبة 
السّجاد)عليهم السام( ، انطلقت يف الثالث من شعبان يوم اجلمعة، فّعاليات 
األمانتان  تقيمه  الذي  عشر  الرابع  العاملّي  الثقايّف  الشهادة  ربيع  مهرجان 
العاّمتان للعتبتني املقّدستني احلسينّية والعّباسية ، وشهد حفل االفتتاح حضور 
وخارج  داخل  من  وأكادميّية  وثقافّية  وحوزوّية  دينّية  علمائّية  شخصّيات 
العراق  يف  الشريفة  واملزارات  املقّدسة  العتبات  ممّثلي  عن  فضًا  العراق، 
اىل ممّثلني عن احلكومة احملّلية يف حمافظة  باإلضافة  اإلسامّي  والعامل 
كرباء املقّدسة والنجف األشرف ومجٍع من الزائرين واملدعّوين ، وكذلك 
حضور وسائل إعام حمّلية ودولّية ومن أكثر من )30( دولة عربّية إسامّية 
وعاملّية ومن قومّيات وطوائف متعّددة ، وتضّمن حفل االفتتاح إلقاء كلماٍت 
للوفود  وكلمات  الشيعّي  الوقف  لديوان  وكلمة  والعّباسية  احلسينّية  العاّمتني  لألمانتني  منها  عديدة 
املشاركة فضًا عن فواصل شعرّية ، ويتضمن املهرجان بإقامة معرض كرباء الدولي باإلضافة اىل 

القاء عدد من البحوث والفعاليات الفكرية والثقافية.

 ندوة علمية  يف باريس بعنوان ) اللقاء االسالمي - املسيحي(
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       كتاب في سطور

وتارخيية  وسياسية  وفقهية  عقدية  مباحث  الكتاب  يتضمن 
اضافة اىل حبوث معاصرة متفرقة يستعرضها املؤلف بدراسة 
بهذه   ، العلمي  والبحث  النهج  يوافق  مبا  واستدالل  وحتليل 
مساحة  له  املغفور  له  قّدم  الذي  الكتاب  يبتدأ  الكلمات 
الشيخ باقر القرشي بقوله )االسام بطاقاته الروحية ومقوماته 
قائمة  لإلنسان  كرمية  حياة  اقامة  استهدف  قد  احلضارية 
الناس  من  اخاط  وقف  وقد   ... والتطور  والوعي  العلم  على 
من قدامى وحمدثني امام القيم االصيلة واملبادئ العظيمة اليت 
ينشدها االسام وحاولوا عابثني بتعتيمها والقاء النار عليه حقدا 
ومعامل  االنسان  حقوق  تبنت  اليت  لنظمه  وكراهية  لإلسام 
العدالة االجتماعية ... اما احلاقدون على االسام واملعادون له 
يف هذا العصر فهم القوى الصليبية ومن يعيشون على موائد 
االستعمار الذين يسعون لتشويه االسام..(، ودفاعا عن االسام 
وعن نيب الرمحة حممد صلى اهلل عليه واله ينطلق املؤلف بقلمه 
ليبني اسبابه احلقيقية لتأليف هذا الكتاب واملغزى منه واهلدف 
الذي يريد الوصول اليه ، فيقول يف مقدمته )ونتيجة لرتاكمات 
اهلجمات الشرسة اليت تسئ لإلسام وللرسول االكرم صلى اهلل 
عليه واله بأساليب منكرة على لسان البابا بنديكت السادس 
الرسول  اىل  تسئ  كاريكاتريية  رسوم  من  نشر  وما  عشر 
الدمناركية  الصحف  بعض  يف  واله  عليه  اهلل  صلى  االكرم 
كتب  ،وطباعة  الغرب  عموم  يف  اوسع  بشكل  ،وتكراره 
الدعاية هلم ،ونشر االفام  املرتدين املسيئة ،ومحايتهم وتبين 
اليت حتمل نفس الطابع ،وحرق الكتاب الكريم ،وتهديدهم 
باعادة احلروب الصليبية على املسلمني، والوعيد خبوض حرب 
عاملية ثالثة على لسان جورج بوش االبن وغري ذلك .. ( ويذكر 
دراسيا  ياخذ طابعا  ان  ينبغي  الدفاع عن االسام  بان  املؤلف 
وحتليليا لعموم املسرية واملبادئ والتشريعات .. وحجم التحديات 
واملواجهات .. وهذه املسرية العدائية الطويلة يف التاريخ سارية 

مستحدثة  واساليب  خمتلفة  وبعناوين  هذا  يومنا  اىل  املفعول 
والنصارى  اليهود  عند  الدينيني  الزعماء  بني  متبادلة  وادوار 
الكتاب من  ويتضمن   ، بلدانهم  السياسيني يف  الزعماء  وبني 
مقدمة وسبعة فصول رئيسية، الفصل االول جاء بعنوان عصر 
الفصل  ويضم   ، الوسطى  القرون  قبل  ما  مرحلة  او  االسام 
القرون  عصر  بعنوان  الثاني  الفصل  اما  مباحث،  اربعة  االول 
الوسطى الظامية ثاثة مباحث، والفصل الثالث بعنوان عصر 
التقدم واالنفتاح بثاثة فصول، والفصل الرابع بعنوان االساءة 
املتعمدة لإلسام بثاثة مباحث ، والفصل اخلامس بعنوان بيان 
احلكم الشرعي لبعض املمارسات وحتديد الوظيفة الشرعية 
الكتاب  اهل  بعنوان  السادس  والفصل  مباحث،  بثاثة  فيها 
بني احلوار االسامي واحكام الذمة مببحثني، الفصل السابع 
واالخري كان بعنوان نظرة خاطفة يف التوراة والتلمود واالجنيل 
وبثاثة مباحث ، والكتاب حجم وزيري يقع ب� 790 صفحة ، 
والكتاب جدير باملطالعة والتأمل ملا حيمله من حتليل حلوادث 

تارخيية مهمة . 

العنوان : جذور االساءة لإلسالم وللرسول االعظم صلى 
اهلل عليه واله .. رسالتي الى بابا الفاتيكان والعالم 

تأليف : ابو الحسن حميد المقدس الغريفي
الناشر : مؤسسة االعلمي للمطبوعات - بيروت
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مكتبة االمام الحكيم فرع حي األمري العامة .. 
جهود استثنائية .. وخدمات متميزة للباحثني

 فاضل زوين  

 من اجل نشر الوعي الفكري والثقافي والديني تبنت المرجعية الدينية في النجف االشرف )مرجعية السيد محسن الحكيم 
قدس سره ( عام 1957م من انشاء المكتبات(،  وكانتْ مكتبة الحكيم العامة في النجف األشرف البذرة األولى لها في 
هذا اإلرث العلمي فأضحت أحدى المكتبات التي أحيتْ الكتاب اإلسالمي ، واستطاعتْ أن تؤدِّي خدمات كبيرة في الساحة 
الفكريَّة والعقائديَّة والفقهيَّة والثقافيَّة، فكانتْ خير ملتقى للنخب المثقفة، ومنطلق نحو المعرفة ،  وعمل القائمون 
على ادارة المكتبة االم انذاك بتوسيع عملهم واالنفتاح على اغلب المحافظات العراقية من خالل افتتاح فروع لمكتبة 

الحكيم العامة فيها ، وبالفعل تم ذلك ، وتوسَّعتْ المكتبة وصار لها فروع عدَّة ...
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 وتسعى املكتبة الرئيسية لفتح فروع حتى يف 
مدينة النجف بعد اتساع جغرافية املدينة ، لذا 
مت افتتاح مكتبة علمية ادبية عامة عام 2009 
افتتاحها   مت  وقد   ، االمري  حي  منطقة  يف  م 
القراءة واملثقفني و وجهاء  حبضور مميز لرواد 
مدينة النجف االشرف وشرائح اجملتمع االخرى.

  وقد بلغ عدد الكتب حني افتتاحها 3000 
اجلغرايف  باملوقع  املكتبة  وتتميز  كتاب، 
منطقة  يف  الكوفة  جامعة  قرب  االسرتاتيجي 
ونتيجة  جبوري  عطية  جامع  داخل  األمري  حي 
للجهود الكبرية جدًا اليت يبذهلا كادر املكتبة 
العلمية  والتنسيق املستمر مع مؤسسات الدولة 
والعتبات  والكليات  اجلامعات  من  والفكرية 
إضافة  والبحث  النشر  ومراكز  املقدسة 
بتوجيه  ،وايضًا  العظام  املراجع  مكاتب  اىل 
مساحة  للمكتبة  الشرعي  املتولي  واشراف 
السيد الدكتور عاء الدين السيد حممد تقي 
احلكيم حصلت طفره كبريه يف جمال تطور 
وتوسع املكتبة من ناحية النشاطات وكذلك 
الباحثني  ازدياد عدد  الكتب إضافة اىل  عدد 
ويستفادون  املكتبة  يزورون  الذين  واملطالعني 
بفعل  فيها  املوجودة  واملراجع  املصادر  من 
عرب  الكبري  االلكرتوني  اإلعامي  النشاط 
مواقع التواصل االجتماعي والذي أدى بدوره اىل 
تنشيط حركة االقبال على املكتبة وكذلك 

زيادة عدد روادها .
من  اكثر  على  حاليا   املكتبة  وحتتوي   
9000  كتاب موزعة ضمن 30 موضوعا ما 
املكتبة  وتضم   ،  ... وادبي  وعلمي  ديين  بني 
الباحث  تزود  اليت  االلكرتونية  املكتبة  ايضا 
اخلاصة  االلكرتونية  االقراص  مبختلف 

بالكتاب واملكتبات .
املرأة فقد خصصت وقت  تهمل املكتبة  و مل 
املكتبة  وتعمل   , للرجال  واخر  للنساء  حمدد 
االستعارة  نظام  خال  من  روادها  خلدمة 
الداخلية وكذلك االستعارة اخلارجية للكتاب 
ما  هو  اخلارجية  االستعارة  نظام  ان  حيث   ،
يف  االخرى  املكتبات  بقية  عن  املكتبة  مييز 
النجف االشرف حيث يستطيع الباحث و املطالع 
خارج  واحد  وقت  يف  كتب  مخسة  استعارة 
املكتبة بواسطة هوية اصلية او أي مستمسك 
اصلي ملدة 10 أيام قابلة للتجديد، إضافة اىل 
نشاطاتها األخرى اليت تقوم بها املكتبة وهي :

يف  الكتاب  عن  الشامل  البحث  1-خدمة 
خاصة  بصورة  الرئيسية  النجف  مكتبات 
خدمة  عرب  عامة  بصورة  العراق  ومكتبات 
البحث االلكرتوني عن أي عنوان يطلبه الباحث 
مع حتديد املوقع اجلغرايف لوجود الكتاب يف 

املكتبات األخرى.
النصية  املعلومات  أنواع  مجيع  2-تقديم 

والصوتية والفيديوية والصورية.

مئات  على  حيتوي  للطفولة  متكامل  3-قسم 
الكتب والقصص واجملات.

4-توزيع اجملات واملنشورات الدينية و الفكرية 
على كافة املطالعني والباحثني وبصورة جمانية 

وذلك بالتنسيق مع العتبات املقدسة.
وضمن  والدينية  الفقهية  احملاضرات  5-إقامة 
التقليد  النساء يف جمالي احكام  دوام  أوقات 

ومناسك احلج والعمرة.
الدوام  أوقات  املكتبة  امانة  حددت  وقد   
الرمسي مبا يناسب الرواد والباحثني فخصصت 
عصرًا  االثنني  االحد،  السبت،  ايام  للرجال 
قبل اذان املغرب بساعتني ، فيما كان نصيب 
النساء أليام السبت، االحد، االثنني صباحًا من 
الساعة 9:30 واىل 11:30 صباحًا، وأيضا يوم 
اذان  قبل  عصرًا  اجلمعة  اخلميس،  األربعاء، 

املغرب بساعة.
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صدر حديثًا
صدر حديثا العدد الحادي عشر من مجلة ) االستغراب (

صدر حديثا عن مركز الدراسات االسرتاتيجية يف النجف االشرف التابع للعتبة العباسية العدد اجلديد 
من فصلية )االستغراب( ربيع 2018 ويتضمن جمموعة من األحباث والدراسات واملقاالت تدور حول 
امليديا وتقاربها من النواحي املفهومية والسوسيولوجية والثقافية، كما تتناول آثارها وتداعياتها على 
منظومات القيم العلمية واألخاقية وأمناط التفكري ، وقد شارك يف هذا العدد مفكرون وباحثون 

وعلماء اجتماع من أوروبا وأمريكا والعاملني العربي واإلسامي.
---------------------

صدر حديثا كتاب )مجالس الدكتور الشيخ علي 
الساعدي(

عن دار احملجة البيضاء يف بريوت صدر حديثا كتاب )جمالس الدكتور الشيخ علي 
الساعدي .. سلسلة جمالس حسينية حمققة( من اعداد وحتقيق امحد الكعيب ، ويضم 
تصديه  الساعدي خال  علي  الشيخ  قرأها  اليت  واحملاضرات  اجملالس  ابرز  الكتاب 
للخطابة املنربية حيث قام االستاذ امحد الكعيب من حتقيق هذه اجملالس واستخراج 
مصادرها التارخيية، وقد زينت الغاف االخري من الكتاب اجازة مساحة السيد علي 

السيستاني دام ظله يف االمور احلسبية اىل الشيخ علي الساعدي رمحه اهلل .
----------------------

صدر حديثا قصة )كرات الثلج(
صدر دار الشؤون الثقافية العامة جمموعة قصص قصرية جديدة للكاتب 

إمساعيل سكران بعنوان )كرات الثلج( ، قدم فيها )17( قصة وقد اطلق على هذه اجملموعة اسم 
أحدى هذه القصص وقد تضمنت اجملموعة كرات الثلج ، مشس ومطر ، طيور بيضاء ،رماد الذاكرة 
،ال تثق بأحد ،هواجس .. وغريها من القصص القصرية مر من خاهلا الكاتب على بعض اإلحداث 
السياسية اليت جرت يف البلد عرب جتارب إنسانية عديدة ، والقاص سكران صوت سردي واضح املعامل 

من حمافظة واسط.
--------------------

صدر حديثا كتاب )قصة الصني يف 30 عاما(
برتمجة املرتجم )جورجينا القس زكريا، وراجعة أمحد السعيد( صدرت 
االختاف،  ومنشورات  ضفاف،  منشورات  مع  بالتعاون  احلكمة،  بيت  مؤسسة  عن 
الرتمجة العربية لكتاب )قصة الصني فى 30 عاما(، التى يرويها أحد أشهر صحفيى 
الصني )ليو واى بينغ(، ويتحدث الكتاب عن ما حدث فى الصني فى آخر ثاثني عاما؟ 
ومن خال 200 صورة وقصة أو أكثر التى حيتويها هذا الكتاب من تصوير وكتابة 
املؤلف خال اآلالف من املقابات التى قام بها خال عشرين عاًما، حيث كان يعمل 
صحفيا عمل فى وكالة أنباء الصني؛ بعضها يسّجل أحداًثا تارخيية كربى فى الصني 
التى  العظيمة  والفيضانات   ،1997 الصني عام  مثل: عودة هونج كونج إىل أحضان 
ضربت الصني عام 1998، وأوملبياد بكني عام 2008، والتغريات واألحداث اجلديدة 

التى شهدتها احلياة اليومية للمواطنني العاديني مثل أول طفل أنابيب فى الصني، واختفاء أزقة بكني.. وغريهما.
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رسائل جامعية ملنتسبي العتبة العلوية املقدسة

رسالة دكتوراه بعنوان )أهل البيت 
يف الشعر املسيحي اللبناني 
ــ2000م  1900م  من 

)دراسة أدبية(

سنة نيل الشهادة :  1438هـ - 2017م  

املنتسب يف قسم العالقات د. زيد عبد الحسني يوسف العكايشي

بفضل من اهلل تعاىل وبربكة صاحب املرقد املبارك يســعى منتســبو العتبة العلوية املقدسة لتطوير 
ملكاتهم العلمية واالدبية والثقافية والدينية .. من اجل ان يكونوا مبستوى املكان الذي يتواجدون 
فيه .. ومن هنا انطلقت ثلة من املنتســبني لنيل اعلى الدرجات االكادميية لتقديم عصارة جهدهم 
وعلمهم ليكونوا اهال للمســؤولية امللقاة على عاتقهم يف نشر فكر وتراث االمام امري املؤمنني عليه 
السالم من خالل تطوير ذاتهم وزيادة خربتهم ، ويف هذا الباب سنشرع بتقديم رسالة او اطروحة الحد 

املنتسبني حصل مبوجبها يف الدراسات العليا على شهادة املاجستري او الدكتوراه.

علي كريم علي
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فكرة االطروحة
يتح��دث املنتس��ب د. زيد قائ��ا )انبعثت فكرة هذه 
األطروح��ة م��ن هاجس كان ينتاب��ين بعدما أمتمت 
رس��الة املاجستري املعنونة ))اإلمام علي عليه السام  
يف ش��عر النجف األش��رف للمدة من 1950 -1980م 
دراسة يف الفن واملوضوع((، ووجدت شعراء النجف 
األش��رف كان��وا يتغن��ون بقي��م العدال��ة واإلنس��انية 
الب��ارزة م��ن تعام��ل اإلم��ام عل��ي علي��ه الس��ام  م��ع 
اآلخري��ن، وجعلوه��ا مبق��ام يض��ارع اجلان��ب الديين 
واإلس��امي عن��ده,  فق��د بنَّ��وا ملتق��ى لش��عراٍء م��ن 
بلدان خمتلفة يش��اركونهم ه��ذه القيم، ومن هؤالء 
الشعراء اللبنانيون عامة، ثم لفت نظري املسيحيون 
منه��م خاص��ة بإيائهم القي��م الديني��ة املتمثلة بأهل 
البي��ت عليه��م الس��ام  أهمي��ة كب��رية يف ش��عرهم 
وكتاباته��م األدبية اأُلخ��رى، لذا عقدت العزم على 
دراس��ة مظاه��ر ه��ذا الش��عر يف األطروح��ة م��رّبزًا 
ال��رتاث اإلس��امي وفك��ره ومضامين��ه  اختاذه��م 
عناوي��ن التعاي��ش الس��لمي وخمل��دًا أكث��ر املام��ح 

املؤدية إىل حب اإلنسان ألخيه اإلنسان(. 

بيان رؤية
 وكان اهل��م األك��رب يف ه��ذه اأُلطروحة هو عرض 
الواق��ع اجلدي��د ال��ذي انتجت��ه س��رية أه��ل البي��ت 
عليه��م الس��ام  وأتباعه��م يف لبن��ان، وم��ا أمثر عن 
إح��داث تق��ارب حض��اري وفك��ري مش��ل الع��زوف 
ع��ن التوترات الدينية اليت ش��كلت ح��دودًا فاصلة 
ب��ني األم��ة العربي��ة، وإب��دال بواع��ث القطيع��ة إىل 
عناص��ر احتادي��ة تس��دي إىل تكاملي��ة اجملتمع��ات 
ونب��ذ الف��وارق مبختلف أش��كاهلا، وم��ا رافقها من 
ظهور شخصيات آمنت بها وترسخت يف عقوهلا، بل 
ناضل��ت م��ن أج��ل إحاهلا وتغيري ش��عارات اخلصام 

إىل بيانات تدعو إىل التاقح والتقارب. 
 وملَّ��ا كان األدي��ب اب��ن بيئت��ه واملص��وِّر ألحامه��ا 
وتطلعاته��ا، واملداف��ع ع��ن واقعه��ا وحام��ل همومها، 
ل��ذا ق��ام الباح��ث مبقابل��ة نت��اج أدب��ٍي ش��عرٍي م��ن 

شعراء مسيحيني يف العصر احلديث موسومًا حبمل 
ش��خصيات أهل البيت عليهم الس��ام  مدحًا وفخرًا 
ورثاًء مع س��حب املفاهيم اليت غرس��وها يف واقعهم 
إىل عاملن��ا املعاص��ر، ووظفوها لغاي��ات إصاحية أو 
من أجل تثبيت املعايري اإلنس��انية اليت محلها ضمري 
الش��اعر وأودعه��ا يف نصه، حت��ى وصل احلال بعدد 
منهم أْن يصنعوا مطوالت شعرية تتجاوز اآلالف يف 
عدد أبياتها، وقسم آخر يضع كتابًا كي يستوعب 

ة قصائد.  قصيدة واحدة أو عدَّ

اهمية املوضوع للقارئ
 يفص��ح ه��ذا املوض��وع ع��ن مس��ة التس��امح الدي��ين 
عن��د الش��عراء املس��يحيني يف لبن��ان، فق��د تناول��وا 
شخصيات إسامية وتفاعلوا معها وبالغ بعضهم يف 
ذك��ر اجلزئي��ات، وظلوا حيومون ح��ول موضوعات 
إس��امية خالص��ة حن��و نب��وة الن��يب صل��ى اهلل عليه 
واله وإمامة أهل البيت عليهم الس��ام  حبيث خيّيل 
لقارئها أنَّها جزء من معتقداتهم، وحريٌّ بنا اإلشارة 
إىل عدم تناول هؤالء الش��عراء ش��خصيات إسامية 
ُأخ��رى عاص��رت أه��ل البي��ت عليه��م الس��ام  وهل��م 
حض��ور يف التاريخ اإلس��امي ومس��ريته منذ عهوده 
اأُلوىل وضم��ن امل��دة الزمني��ة ال��يت صّوره��ا الش��عر 
املس��يحي يف لبن��ان، مم��ا دع��ا إىل التس��اؤل مل��اذا 
اخت��اروا أه��ل البي��ت عليه��م الس��ام  ومل خيوضوا 
بتصوير غريهم، وهذه إحدى احملطات اليت سيلمس 
القارئ اإلجابة عنها من خال تس��ليط الضوء على 
الس��مات اإلنس��انية واألخاقي��ة ومفاهي��م التعاي��ش 
الس��لمي عند أهل البيت عليهم الس��ام  فضًا عن 
القضايا الدينية واملواقف اإلس��امية واتصافهم بها 

أكثر من الشخصيات اإلسامية اأُلخرى. 

منهج البحث يف هذه الدراسة 
اتبع الباحث يف هذه الدراسة منهجًا يعتمد الدراسة 
األدبي��ة بصورته��ا العام��ة، وم��ن أهم حم��ددات هذا 

املنهج:  
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1- إنَّ اختيار الباحث للش��عراء املس��يحيني يف لبنان 
دون س��واهم م��ن البل��دان العربي��ة بس��بب كث��رة 
النص��وص الش��عرية مقارن��ة م��ع اآلخري��ن يف تل��ك 
البلدان، وميكن وصفها بظاهرة مميزة يف الش��عر 
اللبناني الذي تناول اجلوانب اإلسامية والتارخيية. 
��ز مج��ع النص��وص الش��عرية عل��ى دواوين  2- تركَّ
الش��عراء وع��دد م��ن املؤلف��ات اليت مجع��ت نصوصًا 
للش��عراء املس��يحيني حنو كتاب )علي واحلسني يف 
الش��عر املس��يحي( الذي مجع مطوليت بولس سامة 
وجورج ش��كور وقصائد جلوزيف اهلاش��م وقصيدة 
واح��دة للش��اعر س��عيد عق��ل، لذل��ك انتش��ر ذك��ر 
الكتاب يف صفحات الدراس��ة ، ويأتي بعده جملتا 
)العرفان( و)املوس��م( اللتان نشرتا قصائد مضبوطة 

بالشكل من حيث الرسم واإليقاع. 
3- إنَّ الدراس��ة يف هذه األطروحة مالت إىل املنهج 
الوصف��ي ال��ذي يتيح إبراز معامل أه��ل البيت عليهم 
الس��ام  وصوره��م املرتس��خة يف أذه��ان الش��عراء 
للق��ارئ والتع��رف عل��ى مس��ات وطرائ��ق األداء اليت 
اس��تعملها الش��اعر املس��يحي عندما وقف أزاء أهل 

البيت عليهم السام. 
4- اعتمد الباحث يف دراس��ته الش��عر العمودي ومل 
ي��درس األن��واع الش��عرية اأُلخ��رى كالش��عر احل��ر؛ 
ألنَّ النماذج الش��عرية ال��يت وجدها خلت من األنواع 

الشعرية املستحدثة يف القرن العشرين .  
5- مل تن��ل مطول��ة بولس س��امة جه��داً كبريًا يف 
الدراسة؛ لوجود دراسة أكادميية اختصت بدراسة 
الس��ام يف  البي��ت عليه��م  )أه��ل  بعن��وان  مطولت��ه 
ش��عر بول��س س��امة( للباحثة نريان رمح��ن عبداهلل 

احلجيمي. 

فصول البحث
تألف��ت األطروح��ة م��ن متهيد وأربعة فص��ول يعقبها 
سرد النتائج اليت توصل إليها الباحث وبعدها قائمة 
املص��ادر واملراج��ع، فتن��اول التمهيد دراس��ة العاقة 
اجلدلي��ة ب��ني املس��يحية وأهل البيت عليهم الس��ام  
وإيضاحه��ا، وبي��ان املس��وغات ال��يت دع��ت الش��اعر 
املس��يحي املعاص��ر لتن��اول الن��يب وأه��ل بيت��ه عليهم 
السام  يف أدبه، ثم عرضنا بعض املنعطفات املهمة 
يف العصر احلديث وأثرها يف التقارب املسيحي حنو 
أه��ل البي��ت عليه��م الس��ام  وخاص��ة أثر ش��خصية 

السيد موسى الصدر. 
الفص��ل األول اهت��م بإيض��اح اجلوان��ب املوضوعي��ة 
س��ها الش��اعر املسيحي يف ش��خصيات أهل  اليت تلمَّ
البي��ت عليهم الس��ام , وتقدمتها املناحي اإلنس��انية 
ال��يت ع��دَّت متظه��رًا خارجي��ًا لدى ق��ارئ النصوص 
وتتبعه��ا  قائله��ا,  عن��د  النفس��ية  للنزع��ات  وتبيان��ًا 
دراسة  املظاهر اإلسامية من السرية ونصرة الدين 
ومس��ألة النبوة واإلمامة، واملظهر األخري يف دراس��ة 
املوضوع��ات املظه��ر الذاتي الذي يص��ور القيم اليت 
اعتمده��ا الش��اعر املس��يحي يف م��دح أه��ل البي��ت 

عليهم السام  أو رثائهم. 
ام��ا الفص��ل الثاني فق��د تطرق إىل إبراز صورة أهل 
البي��ت املرتس��خة يف ذه��ن الش��اعر املس��يحي، وق��د 

أب��دى الش��اعر املس��يحي اللبناني ص��ورة أهل البيت 
عليهم الس��ام  بأش��كال متع��ددة، ولكنَّ ميكن 
إمجاهلا بالصورة القيادية، والصورة الربانية، وكل 
واح��دة منهم��ا تتف��رع إىل ع��دة ص��ور, وال ب��دَّ م��ن 
اإلش��ارة إىل أنَّ امل��راد م��ن الص��ورة معن��ى اهلي��أة أو 
املعامل اخلارجية والش��خصية لرجاالت املمدوحني، 
حت��ى ال يتب��ادر إىل ذه��ن الق��ارئ معن��ى الص��ورة 

الباغية املبنية على مباحث علم الباغة. 
 وحف��ل الفص��ل الثال��ث بدراس��ة اجلان��ب الف��ين، 
��ل بإظهار الس��مات العامة ألداء الش��اعر  فق��د تكفَّ
��ل به��ا لنق��ل  املس��يحي وطرائق��ه الفني��ة ال��يت توسَّ
مكنونات��ه الباطني��ة إىل متلقي��ه، فاجت��ه الباح��ث 
إىل دراس��ة القص��ة وعناصره��ا بوصفه��ا املك��ّون 
الفين الذي أخذ مساحًة عريضًة من أداء الشعراء، 
ومعرف��ة  القصص��ي  األداء  طرائ��ق  دراس��ة  وتلته��ا 
مساته��ا العام��ة وجتلياته��ا يف الن��ص الش��عري، وملَّا 
وج��د الباح��ث أنَّ اإلقن��اع وأس��اليبه وتقنية الس��ؤال 
واجل��واب والتعب��ري املباش��ر واألداء الدرام��ي دعائ��ُم 
تعبريي��ة ات��كأ عليه��ا الش��اعر املس��يحي، فقد لزم 
دراستها مفصًا ومبينًا مواضع استعماهلا يف النص 

الشعري.  
وق��د نه��ض الفصل الرابع بدراس��ة العناص��ر الفنية 
املش��ّكلة للن��ص الش��عري، وأول م��ا تع��رض إلي��ه 
الباحث البناء الفين للنص الش��عري؛ لوجود منطني 
م��ن البني��ة: من��ط املط��والت أو م��ا أمس��اه الش��عراء 
بامللحم��ة جم��ازًا والنم��ط اآلخ��ر قصائ��د ُألقيت يف 
املناسبات سواء الدينية كانت أم غريها، أو كتبها 
تلبية حلاجة نفس��ية, وكلها اتسمت بظواهر بنائية 
حس��ب ن��وع التجرب��ة ال��يت كان بصدده��ا الق��ول 
الشعري, ولكنها تظل يف نطاق القصيدة وأجزائها 
البنائي��ة، وبعده��ا تن��اول دراس��ة اللغ��ة الش��عرية يف 
ألفاظه��ا وصياغتها, وتس��ليط الضوء عل��ى املؤثرات 
اخلارجي��ة الداعي��ة الختيار ألف��اظ معينة أو صياغة 
بعينه��ا, وم��ا تول��ده م��ن مع��اٍن احت��اج الش��اعر إىل 
إيداعه��ا يف نص��ه,  وأردف الباح��ث دراس��ة اللغ��ة 
الش��عرية بدراس��ة اإليق��اع الش��عري والرتكيز على 
ان صي��غ الضب��ط  ال��وزن والقافي��ة اللذي��ن يش��كِّ
املوس��يقي يف الن��ص الش��عري، والتعري��ف عن مدى 
اندم��اج الش��اعر املس��يحي م��ع التفعي��ات الطويل��ة 
الق��ادرة على محل املعاني، واختيار القوايف األكثر 
ش��يوعًا يف األدب العرب��ي دون أي خ��روج عن الذوق 
الكاس��يكي يف اختيار الق��وايف، واختتم الباحث 
الفصل بدراس��ة الصورة الش��عرية مبعناها الباغي 
املب��ين على التش��بيه واالس��تعارة والكناي��ة، وإبراز 
املهام اليت قامت بها من أجل إبانة املعاني واألغراض 
يف اجلان��ب املوضوع��ي وما ألقته من مجال تصوري 

يف األداء الشعري.  
 واختتم��ت ه��ذه اأُلطروح��ة بذك��ر النتائ��ج ال��يت 
استوحاها الباحث بعد مسرية طاف من خاهلا حول 
الش��عر املسيحي اللبناني يف القرن العشرين توزعت 
ب��ني املوض��وع والف��ن، ث��م ُأحلق��ت بقائم��ة املص��ادر 
واملراجع من الكتب والرسائل واالطاريح اجلامعية 

ثم البحوث املنشورة يف اجملات. 

إنَّ اختيار الباحث 
للشعراء املسيحيني يف 
لبنان دون سواهم من 

البلدان العربية بسبب 
كثرة النصوص 

الشعرية مقارنة مع 
اآلخرين يف تلك 

البلدان، وميكن 
وصفها بظاهرة مميزة 

يف الشعر اللبناني 
الذي تناول اجلوانب 
اإلسالمية والتارخيية
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أسلوب االستفهام وأثره يف تفسري القرآن الكريم
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شــاكـر القـزويـني
د. خليل المشايخي



ُيستعمل  اللغة  أساليب  من  أسلوب  االستفهام 
لإلنشاء الذي يقابل أسلوب اخلرب، ويعرف اخلرب 
بأنه: الكام التام غري اإلنشائي ]الذي حيتمل[ 

الصدق أو الكذب.
َفِهم     االستفهام لغًة: مشتق من الفعل الثاثي 
َعِلَمُه. وفان  َفْهًما وَفَهامًة، أي  الشيَء بالكسر 

)َفِهٌم(. 
أنشاء  فهو:  لاستفهام،  االصطاحي  املعنى  أما 
طليب وهو أسلوب من أساليب العربية، ُيطلب به 

العلم بشيء ليس معروفًا لدى السائل. 
اليت أعتاد الدارسون العرب أن يفهموها حبسب 
وفعل  )اسم  للكام:  القديم  الثاثي  التقسيم 
حرفان  أوهلما:  قسمني:  على  وينقسم  وحرف(, 
أحد  وهي  أمساء  وثانيهما:  وهل(,  )اهلمزة  هما: 
متى,  ذا,  من  ماذا،  ما،  )َمْن،  هي:  امًسا،  عشر 
أنواع  وأما  أي(.  كم,  أنى,  كيف,  أين,  أيان, 

االستفهام هي: 
1-االستفهام احلقيقي: وهو السؤال الذي يطلب 
جهة  من  احلقيقي  االستفهام  وينقسم  جوابًا, 
وظيفته على قسمني: استفهام التصور، واستفهام 

التصديق. 
أ -استفهام التصور: إذا كان املطلوب معرفة أحد 
مفردات اجلملة من مسند أو مسند إليه أو مفعول 

 ْ به أو غريها، حنو قوله تعاىل: ﴿اْدُع َلَنا َربََّك ُيَبنيِّ
ِإنَُّه  ﴿َقاَل  واجلواب   ،)68 البقرة/  ِهَي﴾)  َما  َلَنا 

َيُقوُل ِإنََّها َبَقَرٌة﴾.
بني  النسبة  اثبات  هو  التصديق:  ب -استفهام 
أو )ال(  )نعم(  ب�  نفيهما وجياب عنه  أو  الشيئني، 
مثا  اجلواب  زيد؟  أجاء  )إي( كقولك حنو:  أو 
)نعم( أو )ال(, وحنو قوله تعاىل: ﴿َفَهْل َوَجْدمُتْ َما 
ا﴾) األعراف/ 44(, اجلواب ﴿َقاُلوا  َوَعَد َربُُّكْم َحقًّ

َنَعْم﴾, 
السؤال  وهو  اجملازي:  اإلستفهام  دراسة  2-يليه 
الذي ال حيتاج إىل جواب؛ ألنَّ اجلواب مفهوم من 
سياق السؤال، حنو قوله تعاىل:﴿َكْيَف َتْكُفُروَن 
ُثمَّ  مُيِيُتُكْم  ُثمَّ  َفَأْحَياُكْم  َأْمَواتًا  َوُكنُتْم  ِباهللَِّ 

ِييُكْم ُثمَّ ِإَلْيِه ُتْرَجُعوَن﴾)البقرة/ 28(. حُيْ
االستفهام هنا يراد به اللوم والتقريع يعين املعنى 

اجملازي، اللوم واإلنكار.
إىل  األصلية  معانيه  عن  اإلستفهام  خيرج  وبهذا 
استفهام  يأتي:  ما  منها  كثرية،  جمازية  معاٍن 
االستبعاد,   والتحقري,  والتميّن,  والتعجب,  النفي, 
إىل غري ذلك؛ ألنَّ األغراض الباغية لاستفهام 
اختلف  وقد  استفهامي،  غرض  مئة  من  أكثر 
منهم  تعدادها،  يف  واملعاصرون  القدماء  املؤلفون 
أقلَّ  ومنهم  غرضًا،  وثاثني  مخسة  ذكر  من 

أسلوب االستفهام وأثره يف تفسري 
القرآن الكريم

م.م. علي محمد عبد الحسني أبو شبع
   االستفهام في العربية أسلوب يظهر في أدوات منطوقة أو مفهومة، يراد به طلب 

الفهم من شخص آخر, وفي القرآن الكريم يخرج عن معناه الحقيقي إلى معانٍ مجازية، 
منها: اإلنكار، والتعجب، والتوبيخ، والتحذير، وغيرها وهو جزء من فنون القول، الذي 

يعبر عنه إعجاز القرآن الكريم؛ ألنه يتجاوز األساليب العربية إلى أبعاد معنوية عميقة في 
استعمال األدوات .

52 العدد 117- لشهر رمضان 1439هـ



ومنهم أكثر.
عدد  وجود  االستفهام:  أدوات  استقراء        
)كثري(من أدوات االستفهام يف القرآن الكريم, 
فكل اداة كشفنا عن عدد وجودها يف القرآن 
)اهلمزة«507«مرة(,  اآلتي:  النحو  على  الكريم. 
)ما«123«مرة(,  )هل«84«مرة(,  )أم«59«مرة(, 
)من«79«مرة(, )من ذا«5«مرات(, )ماذا«24«مرة(, 
)متى«9«مرات(, )أيان«5«مرات(, )كيف«68«مرة(, 
)كم«4«مرات(, )أين«10«مرات(, )أنى«26«مرة(, 

)أي«15«مرة(.
اهلل  حوار  سياق  يف  االستفهام  أسلوب        
بدأ  من  أول  إن  املائكة:  مع  وتعاىل  سبحانه 
املائكة  هم  الكريم  القرآن  اطار  يف  باحلوار 
اللحظة  يف  احلوار  هذا  وبدأ  السام(،  )عليهم 
اليت أراد اهلل سبحانه وتعاىل أن جيعل يف األرض 
به  ُيناط  لكي  اإلنسان  خيلق  أن  فأراد  خليفة، 
﴿َوِإْذ  وتعاىل:  سبحانه  فقال  الصعبة,  املهمة  هذه 
َقاَل َربَُّك ِلْلَمَاِئَكِة ِإنِّي َجاِعٌل يِف اأْلَْرِض َخِليَفًة 
َماَء  َعُل ِفيَها َمْن ُيْفِسُد ِفيَها َوَيْسِفُك الدِّ َقاُلوا َأجَتْ
َأْعَلُم  ِإنِّي  َقاَل  َلَك  ُس  َوُنَقدِّ ْمِدَك  حِبَ ُنَسبُِّح  ُن  َوحَنْ
َما اَل َتْعَلُموَن﴾)البقرة: 33(, هذا االستفهام الذي 
َعُل ...﴾،  حكاه القرآن عن املائكة: ﴿َقاُلوا َأجَتْ
ثم قرن هذا االستفهام بأمر اخلافة، وكان يف 
القرآن املكي، )السجود( مقرونا بأمر )اخللق(، 
وجود  له  وكان  هنا،  )إبليس(  دور  اختفاء  ثم 
يبدو يف  االستفهام  املكي هذا  العهد  ظاهر يف 
الظاهر أنه استفهام اعرتاض من املائكة على 
ضروب  من  ضرب  واإلعرتاض  اهلل،  أراده  شيء 
الن  معدومة؛  املائكة  من  واملعصية  املعصية، 
قوله  حنو  صدق،  وخربه حمض  عنهم  أخرب  اهلل 
َما  َوَيْفَعُلوَن  َأَمَرُهْم  َما  اهلَل  َيْعُصوَن  ﴿اَل  تعاىل: 
َيْسِبُقوَنُه  ﴿اَل  قال:  كما   ,)6 ُيْؤَمُروَن﴾)التحريم/ 
هلذا   ,)27 َيْعَمُلوَن﴾)األنبياء/  ِبَأْمِرِه  َوُهْم  ِباْلَقْوِل 
الدارسني,  كان هلذا االستفهام مزيد عناية من 
َعُل  اختلف املفسرون يف نوع غرض هذه اآلية ﴿َأجَتْ

ِفيَها﴾: 
يف   ) )ت538ه�  الزخمشري  أشار        
وكذلك  تعجب,  هو  االستفهام  أن  )الكشاف( 
أبو السعود )ت982ه�( يف )إرشاد العقل(، أيضًا 
والرازي  التعجب,  إىل  وأشار  الزخمشري،  يوافق 
)ت606ه�( يف )التفسري الكبري(، أيضًا أشار إىل 
أشاروا  وهم  طويل،  املفسرين  وكام  التعجب, 
به  مّهدوا  املائكة،  عصمة  يف  التعجب  إىل 
كمال  من  للتعجب  كان  االستفهام  بأن  للقول 
وأحاطت حكمته مبا  وتعاىل،  اهلل سبحانه  علم 
خفي على كل العقاء, وُيشري حممد رشيد رضا 
)ت1935م( يف )تفسري املنار(، إىل أن املراد من 
االستفهام يف إجياز فقال: )َوِإْذ َقاَل َربَُّك ِلْلَمَاِئَكِة 
السؤال  بادروا إىل  َخِليَفًة(  اأْلَْرِض  يِف  َجاِعٌل  ِإنِّي 
َعُل ِفيَها َمْن  هو استفهام اإلستغراب و ﴿َقاُلوا َأجَتْ
عن  بذلك  فيغفل  َماَء﴾،  الدِّ َوَيْسِفُك  ِفيَها  ُيْفِسُد 

تسبيحك وتقديسك, وذكر اآللوسي )ت127ه�( 
َعُل  ﴿َأجَتْ األرجح:  القول  وهو  املعاني(،  )روح  يف 
َماَء﴾ إستكشاف  ِفيَها َمْن ُيْفِسُد ِفيَها َوَيْسِفُك الدِّ
عن احلكمة اخلفية، وعما يزيل الشبهة، وليس 
ألنهم  واإلستخاف؛  اجلعل  النفي  عن  استفهامًا 
لكن  اجلعل،  هو  عنه  فاملسؤول  قبل.  علموه 
ومزيل  حكمته  باعتبار  بل  ذاته،  باعتبار  ال 
شبهته، أو تعجب من أن يستخلف لعمارة األرض 
مكان  يستخلف  أو  فيها  يفسد  من  وإصاحها 
أهل الفساد يعين الشياطني مثلهم يعين آدم وبنيه 
ُحذف  حقيقي  أي  حمض  االستفهام  وقيل   ،...
َعُل ِفيَها َمْن ُيْفِسُد ِفيَها﴾ أم  فيه املعادل، أي ﴿َأجَتْ
جتعل من ال يفسد, وحنا القرطيب )ت617ه�( يف 
)اجلامع ألحكام القرآن( منحى اآللوسي، فجّوز 
املعادل  أن يكون اإلستفهام حقيقيًا على حذف 
الذي حكاه اآللوسي ولكن بعبارة خمتلفة، وزاد 
عليه إرادة اإلستعظام واإلكبار، فقال: جاء قوهلم 
َعُل ِفيَها﴾ على جهة االستفهام احملض: أهذا  ﴿َأجَتْ
ال؟  أم  اجلن  من  تقدم  من  طريقة  على  اخلليفة 
للفعلني  واإلكبار  لإلعظام  يكون  أن  وأما   ،...

مجيعا: اإلستخاف والعصيان.
الخالصة:

 االستفهام يف هذه اآلية حقيقي؛ لسببني, السبب 
األول أن املائكة طلبوا الفهم أي تصور لسؤاهلم 
َماَء  َعُل ِفيَها َمْن ُيْفِسُد ِفيَها َوَيْسِفُك الدِّ ﴿َقاُلوا َأجَتْ
ُس َلَك﴾ وتكملة اآلية  ْمِدَك َوُنَقدِّ ُن ُنَسبُِّح حِبَ َوحَنْ
َتْعَلُموَن﴾.  اَل  َما  َأْعَلُم  ِإنِّي  ﴿َقاَل  اجلواب  مبعنى 
هو  احلقيقي  االستفهام  تعريف  سابقًا  وذكرنا 
السؤال الذي يطلب جوابًا, السبب الثاني, لو رجحنا 
بأن االستفهام تعجب كما قال الزخمشري وأبي 
حممد  قال  كما  استغراب  رجحنا  أو  السعود, 
رشيد رضا, تكون معصية للمائكة هلل سبحانه 
وتعاىل واملائكة معصومني من اخلطأ؛ ألن كل 
سبحانه  أهلل  افعال  من  يستغرب  أو  يتعجب  من 
وتعاىل يعصي اهلل, وال جند يف كثري من التفاسري 
اهلل سبحانه  اآلية عاصني  هذه  املائكة يف  أن 
وتعاىل, فاالستفهام هنا حقيقي كما قال اآللوسي 
املائكة يستفهمون من اهلل سبحانه  والقرطيب, 
وتعاىل ملاذا اهلل سبحانه وتعاىل جيعل يف األرض 

خليفة...  
النتيجة: إن مفهوم االستفهام هو طلب الفهم عن 
يرد ملعنى األخبار وخاصة يف  شيء جمهول وقد 
بكثرة  الباغية  املعاني  وورود  الكريم,  القرآن 
والتعظيم  اإلنكار  وخاصة  الكريم  القرآن  يف 
والتفخيم, وأما جماالت كثرة االستفهام كانت 
وإن  الكريم,  القرآن  يف  القصصي  اجلانب  يف 
قد  هذا  وكناياته،  االستفهام  حروف  إستقراء 
حنو:  الكريم،  القرآن  يف  تكرارها  لنا  أثبت 
ومن  الكريم,  القرآن  يف  مرة   )507( اهلمزة 
بعدها )ما( )123( مرة، وأما أقل أداة استفهامية 

فهي)كم( إذ وردت )4( مرات فقط.
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البناء النحوي والجانب الداللي
بهذه   واللسانيات  الداللة  كتب  طفحت  وقد   
يبدو اكثر صعوبة  االمر  ، ولكن  التنظريات 
ومشقة نظريًا اذا ما أردنا رصد عملية تكوين 
الداللة وإنتاجها يف احلقل النحوي » الرتكيب » 
وذلك لسبب بديهي هو ان بساطة املفردة مقابل 
اىل  يفضي  النحوي«  البناء   « الرتكيب  تعقيد 
سهولة تكوين الداللة يف املفردة مقابل صعوبة 
من  وانتظامه  الئتافه  النحوي  البناء  يف  ذلك 
أن  يعين  ال  األمر  هذا  لكن  عدة  مكونات 
اجلهود النحوية يف النظرية العربية اليت ارساها 
سيبويه يف كتابه وسار عليها من جاء من بعده 
حناة مل تِع اجلانب الداللي يف البناء ام الرتكيب 
بل هلم جهود طيبة وغنية ومتميزة يف هذا الباب 
عليه  يصعب  النحوية  املدونة  يف  الناظر  لكن 
الفرز او متيز هذا اجلانب وذلك الشتباك هذا 
املستوى مع املستوى الوصفي للبناء أو الشكل 
إن كانت فصائل حنوية او تراكيب متازمة 
هذه  عن  متحولة  بنى  او  اسنادية  وحدات  او 
عن  فضا   « اإلنشائية  الرتاكيب   « الوحدات 
النظرية  على  هيمن  الذي  التفسريي  املستوى 
العربية الستجاء أو اكتناء  ما وراء الرتاكيب 

لتوضيح   « الرتكيب  بها  يعمل  اليت  اآللية  يف 
باملستوى  املستوى  هذا  يتجلى   « الكام  نتاج 
هذه  اشتباك  ان   .  « النحوية  العلل   « التعليلي 
التنظريات  لتغييب  يفضي  الثاثة  املستويات 
الداللية ومتيزها عن غريها على ان هذا ال يعين 
ان الصورة تبقى ضبابية أمام القارئ او الباحث 
فاغلب املصطلحات النحوية للفصائل واألساليب 
وما  هلا  الداللية  الفكرة  من  مستوحاة  هي 
البنائي  بوصفه  هو  الذي  التميز«   « مصطلح 
املنصوب  اجلامد  املشتق  غري  الفضلة  املفرد 
اال مثال يدلل على هيمنة الداللة كي تكون 
قامسا يسم هذه الفصيلة النحوي عن غريها من 
واالستثناء  احلال  على  ينطبق  واألمر  الفصائل 
والصفة ولعل مصطلح الفعل والفاعل واملفعول 
به ال حيتاج إىل تنويه وكذلك مسميات البنى 
ونفي  تعجب  من  األصل  اجلمل  عن  املتحولة 
ما  إال  وحتذير  وإغراء  ومتين  ونداء  واستفهام 
قائم  بينها  التفريق  أن  على  األمر  هذا  يؤكد 

على فكرة داللية .

اتساع أجزاء الشكلية البنائية
النظرية  ركائز  من  النحوية  فالداللة  إذن 

دراسة املعنى النحوي ..
 آليات وسبل

المعنى أو الداللة في الحقل المعجمي شهد جهودا وتنظيرات لسانية حاولت ان تكشف 
كيفية إنتاج الداللة من خالل ارتباط الدال » الشكل او الصوت« بالمدلول »المعنى او 

الصورة الذهنية للمتخيل في الواقع الخارجي بمعنى ان الدال ال يساوي المدلول فصوت 
الشين ثم الجيم والراء والتاء وائتالفها داخل » مورفيمة » او وحدة صوتية » كلمة » ال 

يساوي الشيء المادي الخارجي الذي ينتمي لجنس النبات بقدر ما يشير او يدل على الصورة 
الذهنية المتكونة عن الشيء الخارجي الذي ينتمي لجنس النبات بقدر ما يشير او يدل على 

الصورة الذهنية المتكونة عن الشيء الخارجي.

د. سليم الجصاني
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عاتقه  على  يلقي  ان  يريد  الذي  والبحث  العربية 
وفق  ويف  عليه  ينبغي  اجلانب  هذا  عن  الكشف 
املعاجلات  اختاط  من   « السابقة  اإلشكاليات 
الوصفية الشكلية والداللية والتفسريية التعليلية » 
أن ميارس عملية تفكيكية هلذه املستويات وإبراز 
اجلانب الداللي من بينها ولعل أكثر املستويات » 
فيما نظن » اليت ال تربط باجلانب الداللي وحباجة 
التفسريي  اجلانب  غريها  من  أكثر  إقصاء  إىل 
وان  الشكلي.  البنائي  اآلخر  اما اجلانب  التعليلي 
كانت آلية البحث تقتضي فرزه بغية إبراز املعنى 
أو  الفرز  هذا  ان  اال  النحوي  اجلانب  او  النحوي 
اإلقصاء ال يكون بشكل مطلق أو تام بسبب أن 
ال  وصفية  بإجراءات  يتعلق  الداللي  اجلانب  إبراز 
البنائي  واملستوى  وحده  الداللي  بالتحليل  تنحسر 
الشكلي هو قائم على وصف مبا حيتم االستعانة 
البديهي  فمن  النحوي  املعنى  توضيح  بالشكل يف 
الذي ال حيتاج إىل تنويه ان الشكل والبناء والصيغ 
املعنى الذي ال يتمظهر بدونه وانطاقا  هي جسم 
من هذه األشكال يتم إمساك مادة البحث خبطة 
البنائية  الشكلية  األجزاء  واتساع  منو  من  تنطلق 
هو اكرب  وانتهاء مبا  الصغرية  الوحدات  من  بدءًا 
منها أي البدء بداللة أقسام الكام الثاث االسم 
اإلعرابية«  النحوية«  والوظائف  واحلرف  والفعل 
حنوية  بوظائف  األصناف  هذه  على  تتعاور  اليت 
الداللة بعاقة جدلية  تتفتق منها  وإعرابية عديدة 
باتساعه غري حمدود  الفكر  بني  التقارب  لتحقق 
وبني حمدودية الشكل والبناء » اللغة« فيعرج هذا 
وعلى  املختلفة  الزمنية  الفعل  دالالت  على  بالنظر 
الوظائف املختلفة اليت تتعاور على االسم من فاعلية 
واملفعولية والفصائل النحوية  األخرى اليت شكلت 
قبيل  من  أي  النحو  باألبواب يف كتب  يسمى  ما 
باب احلال وباب التمييز مراعيا النظر تناسب هذا 
املتازمة  املركبات  معاجلة  حيتم  مما  االتساع 
النمو  يف  الفصائل  على  الحقة  خطوة  باعتبارها 
واالتساع لامساك مبعاني هذه الرتاكيب وال خيفى 
ما املراد منها بالتازم يقرتب من مفهوم التبعية يف 
العربية يف أقسامه األربع املعروفة ناقلة على باب 
اإلضافة وغريه من الرتاكيب املتازمة وصوال إىل 
ما يتحقق به اإلسناد وحتصل به الفائدة » اجلملة 
» مبختلف تفريعاتها األصلية » داللة اجلملة الفعلية 
البعض  عند  والظرفية  االمسية  اجلملة  وداللة 
والشرطية عند البعض اآلخر عدم مراعاة البساطة 
ابن  عليه  اصطلح  مبا  اجلملة  بناء  يف  والرتكيب 
هشام باجلملة الصغرى مبعنى »البسيطة« حنو »زيد 
أي  »الكربى  باألمس  وجاء حممد مسرعا  أخوك 
املركبة وهي ما وقعت فيها مجل » هلا حمل من 
البناء  بعوارض  انتهاء  املفرد  »حلت حمل  اإلعراب 
عمليات  خال  من  األصلية  اجلمل  تكتنف  اليت 
التحويل من حذف واضمار وتقديم وتأخري وإحال 
من  املختلفة  بأساليبها  اإلنشائية  اجلمل  داللة  أي 

تعجب ومتين واستفهام ونفي ونداء .  

تجليات الغيب 
يف محراب النصر

يف َصهيِل الدماِء حلٌم يف�������وُر     ونزيٌف ت��سيُل من����ه الع������صوُر
والنبوءاُت يف الوغى مرساٌت     كلُّ وْحٍي من الشظ�����ايا نذيُر
َكُم املوِت والت������عاويُذ زوُر  كلُّ آٍي من الضحايا كتاٌب     حُمْ
َلْتهْم مواكٌب وانتظ���������اٌر      إنعتاقا هو الف�������داُء الب��ص�ي���ُر محَّ
َفْتَوٌة واخلاُص غيٌب جت������ّلى     إذ رأى اخليَل حوَل ُأْح����ٍد تدوُر
ورؤوٌس على القنا م������ورقاٌت      والسبايا ج����هن�����ٌم ف��ي���ه ح���وُر

يوم تغلي الدماُء فجرا َول���ُودا      من  هباِء الرماِد حشدا يث����وُر         
بيُض هنٍد قلوبها مرهف�������اٌت      ِفْضَن نهرا يف ِضفَّتيه السروُر
أْحجياُت الرحيِل غيٌب ت�راءى      فالقرابنُي أع�����تقت����ها الُن���حوُر
والزنازيُن يف َلظى املوِت ِحرٌز     وحي����اٌة م�ن دوِن ع�����زٍّ ق������ب��وُر 
أَسروا البنَي فالتوابيُت جس�ٌر      حنو عمٍر من السواق���ي ين����رُي
والسرايا فواجٌع قد َتن������اَمْت      واستحالْت اىل انت�����صاٍر جُيرُي
هَجَع الروُع فوق نريانهم واْس�����������������َتْعَصَم الطفُل والردى والطيوُر
هْم قياماُت أّمٍة من ط�����فوٍف      تتسامى، بها الص��راُط الغيوُر
واملسافاُت من رجاٍل وع����شٍق     حتمل الدرَب واخلطى ال ختوُر
أجَنَبْتهم َماح���ٌم م�����������نزالٌت      يف قباٍب س���وات���ٍر ال َت�����م����وُر
فقياٌم هو ان���������تصاٌر ي���ت���ي����ٌم      يف زماٍن يسوُد فيه الفج�������وُر
فالشياطني ُدرِّعت واغ���ت��راٌب     واضطراٌب به الفساُد الَعق�����وُر

واحمَلاريُب َع����ّب����أْت ن������وَر آٍي     يف انبثاٍق به الس����رايا ح������بوُر    
انتصاٌر للغيِث أل����قى ش���راعا     من مناٍء هو اخل����اُص النمرُي 
اعتقوا الصبَح من حماٍق لئيٍم     َفْأَتَلْقنا وانثاَل ض��������وٌء َطه���وُر
يف نكوِل احلقيقِة املرِّ صدٌع     قد ختّفى فأْقرَبَْتُه الُده�����������وُر
كّلما الَح من غديٍر ِنصاٌب       أغَرقْتُه الدما وحاَق الش������روُر

والتكايا جراُح نهرين جتري      والعراجنُي يف الزوايا ن��������ذوُر 
والُثكاىل تدرُّ صربا رؤوم������ا     يف شفاِه الشهيِد عرسا يغ�����وُر
خبزوا النصَر يف ُأتوِن التمين      أطَعموا املوَت فاجنلى منه نوُر
يف الوغى أحَرموا أمانا وَحّجوا     بعتاٍد هو الس����اُم اهل�����ص�����وُر
واهتياُج الرُتاِب أمسى صهيا     وجنوٌم ج������ياده���م وال���صق��وُر  
رَة اخلياناِت صربا     فاطمأنْت ويف الركاِم السعرُي َحَضنوا مَجْ
أسكنوا اهلور يف عذوٍق وصّبوا    رمبا احتيا بامل��ع���الي ال��ضمرُي

شعر : شاكر القزويني
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املؤسسة الرتبوية والتنشئة
فاملؤسسة الرتبوية مسؤولة عن تنمية الشخصية 
والنفسية  االجتماعية  النواحي  مجيع  وصقلها 
اليت  اجملتمع  قيم  مع  يتناسب  مبا  والعقلية، 
أخرى  مؤسسات  وهناك  الطالب،  فيها  يعيش 
مثل مؤسسة األسرة فلها دور تربوي أيضا فهي 
العادات  الفرد  فيه  يتعلم   الذي  األول  املكان 
والتقاليد وأسس السلوك واآلداب والتعامل مع 
بشكل  النفس  عن  التعبري  وطرق  اآلخرين، 

صحيح ومناسب . 
دور كبري يف عملية  املدرسة  كذلك ملؤسسة 
امكانية  من خال  للفرد  االجتماعية  التنشئة 

واملهارات  املعارف  املتعلم  الفرد  اكتساب 
عن  والتطبيقي  النظري  اجلانب  يف  واخلربات 
طريق التعلم والتعليم، ومن خال تقديم اإلرشاد 
الرتبوي واملهين للطاب يف مواجهة املشكات 
والتكيف  بالتحصيل  تتعلق  اليت  الرتبوية  
واالستيعاب والرغبة والدافعية ..وغريها، وعرب 
الوازع  غرس  خال  من  الطالب  سلوك  تقويم 
من  واإلمياني  واألخاقي  والوطين  اإلنساني 
خال املناهج الدراسية واألنشطة املختلفة، مع 
احلرص والتأكيد على حتصيل الثقافة العامة 
والروحية  الفكرية  املواهب  وتطوير  ورعاية 
واحلركية وتنمية امللكات والذائقة اإلبداعية، 
فضا عن مساعدة الطالب يف حتمل املسؤولية 

د.  أحمد عبيد كاظم

مخاض املؤسسة الرتبوية..
       أزمة وحل

يوما بعد آخر تتعمق وتزداد مسؤوليتنا اتجاه مؤسسات التنشئة االجتماعية ) المدرسة 
واألسرة واالقران ووسائل اإلعالم ( إذ أن المجتمع ظل فترة طويلة يرزح تحت مفاهيم 
وفلسفات  مختلفة حولته مع مرور الزمن إلى مجتمع غير متماسك وإذا كان بعضهم 
يعتقد أن مشكلة العراق اآلن هي إعادة بناء ما دمرته الحروب المتتالية فقط فأنه 
مخطئ فهذا الوطن يحتاج الى إعادة بناء المجتمع السليم والصحيح وفق فلسفة 

تربوية وأهداف تربوية سليمة تقوم بها المؤسسات التربوية التي تقع على عاتقها 
المسؤوليات الجسام . 
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من خال وضع أهداف حمددة لتطوير املهارات 
ألوقات  األمثل  أالستغال  خال  من  واملواهب 
لألمناط  والتجريب  والدورات  والتدريب  الفراغ 

اخلربات الاصفية واجملتمعية . 
التخطيط الرتبوي

خال  من  الرتبوي  التخطيط  أهمية  تربز  وهنا 
واإلمكانيات  واألولويات  األهداف  ترتيب 
التخطيط  أهمية  تربز  اذ  املتوفرة،  البشرية 
التخطيط  بني  التكامل  خال  من  الرتبوي 
الرتبوي والتخطيط االقتصادي للبلد، فالتخطيط 
الرتبوي هو الذي يليب احتياجات سوق العمل، 
فاالقتصاد اليوم قائم على املعرفة، وبه ميكن 
الرتبوية  كافة  للمشكات  احللول  وضع 
واإلبداعي  الوظيفي  واملعنوية يف جانبها  املادية 
الرتبوي   والتطوير  اإلثراء  الربامج  وتوظيف 
للمشرفني واإلداريني واملاك التعليمي .كذلك 
يف اجلانب  التقين والتكنولوجي وسبل االرتقاء 
املعريف، والعمل على مراجعة وتطوير وحتسني 
التواصل  حيقق  مبا  التعليمية  املناهج  وإصاح 
املعريف احلديث وطرق االستفادة  التحصيل  يف 
من املعلومات  يف تطوير املناهج الدراسية تلبية 

حلاجات العصر املتقدمة. 
معوقات العملية الرتبوية

ولعل أهم املعوقات اليت تواجه العملية الرتبوية 
يف العراق هي كثرة أعداد الطلبة يف الصف 
( طالبًا   50  ( أحيانًا  العدد  يتجاوز  أذ  الواحد 
يف الصف الواحد، وقلة عدد املدارس والقاعات 
العلمية  واملختربات  الدراسية  والصفوف 
وافتقارها للمواد واألجهزة واحلاجة اىل مباني 
جديدة وصيانة أخرى، وكثافة املنهج الدراسي 
احلديثة  التدريس  طرائق  استخدام  دون  حيول 
التقليدية  املعلم اىل طريقة احملاضرة  لذا يلجأ 
لغرض أكمال املنهج الدراسي، وقلة الدورات 
للماكات  احلقيقية  والتطويرية  التدريبية 
احلديثة  التدريس  طرائق  جانب  يف  التعليمة 
وشاشات  االلكرتوني  احلاسب  وتوظيف 
املتخصصة،  الرقمية  العلمية  والربامج  العرض 
الفعالة  التعليمية  اإليضاح  وسائل  قلة  مع 
واجملسمة بل وانعدامها يف الكثري من املدارس، 
املعلم يف  بعدم رغبة  تتعلق  فضا عن معوقات 
مادية  املهنية ألسباب  تطوير مهاراته وكفاءته 
يف  املستجدات  مع  التواصل  وعدم  ومعنوية، 
العامة  الثقافة  وغياب  العلمية  باملادة  االرتقاء 
وعدم اطاع املعلم على مفردات املقرر الدراسي 
الذي يقوم بتدريسه واألهداف العامة واخلاصة 

املطلوب تنفيذها .

حلول لبعث الحياة
املعوقات  أهم  اىل  تطرقنا 
واملشاكل امليدانية اليت تواجه 
العملية الرتبوية يف العراق الذي 
يعيش ظروف عدم االستقرار 
واالقتصادي  السياسي 
طويلة  فرتات  من  واألمين 
حمنة  تركته  ما  باإلضافة 
من  االقتصادي  احلصار 
العملية  بنية  يف  سلبية  آثار 
أجياد  وميكننا  الرتبوية، 
لتلك  واحللول  املقرتحات 

يف  التوسع  خال  من  املشاكل 
شاملة  خطة  وفق  املدارس  بناء 
لتوسيع بنيات املدارس وصيانتها 
الصف  طاب  عدد  حتديد  مع 
الواحد مبعدل ال يتجاوز ) 24 ( 
طالبًا وإنهاء الدوام املزدوج قدر 
اإلمكان، وختصيص مبالغ من 
لتجهيز  مدرسة  لكل  األموال 
بوسائل  وقاعاتها  خمترباتها 
هيئة  حتددها  حديثة  تعليمية 
وإعادة  الرتبوي،  اإلشراف 

الدراسية  واملقررات  املناهج  ببعض  النظر 
املكثفة خاصة بسبب تقليص أيام األسبوع اىل 
لتعويض  ناجح  بديل  أجياد  وعدم  أيام  مخسة 
اليومي  يوم السبت مما كثف جدول الدروس 
لتكثيف  والسعي  والطالب،  املعلم  أرهق  الذي 
املدن  للمعلمني يف مراكز  التطويرية  الدورات 
والكوادر  الطاقات  تدريب  كذلك  واالقضية 
املسؤولية  لتحمل  وتأهيلها  والشابة  اجلديدة 
التقنية  واملهارات  املواهب  وإبراز  الرتبوية، 
والبحثية والثقافية لدى أعضاء هيئة التدريس. 
   وال بد للبيئة التعليمية من أن تتيح ألصحاب 
املواهب أبراز قدراتهم وتنميتها وتوجيه وإرشاد 
النفس  مع  التكيف  ومساعدتهم يف  املوهوبني 
والربامج  األنشطة  وتوفري  واألقران  واحمليط 
واملناهج اليت تعزز وتربز تلك املواهب والتفوق يف 
جماالت التحصيل الدراسي املتميز او االستعداد 
أو يف  وامليكانيكي  التقين  العلمي لابتكار 
اجلانب الفين التشكيلي أو يف صناعة احلرف 
القيادة  جماالت  يف  أو  والفلكلورية  الشعبية 
اجلماعية واحلضور املتميز .وهنا نود التأكيد 
والرتكيز على وسائل التعبري الثقايف يف رعاية 

املوهوبني يف  جمال األدب والشعر واخلطابة .
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أن للتعلي��م أهمي��ة بالغ��ة يف حي��اة الش��عوب واالمم، 
والعملي��ة الرتبوي��ة تتأث��ر بعوام��ل وتؤث��ر يف عوام��ل 
اخ��رى، ومل��ا كان التعلي��م عملي��ة اس��تثمار للموارد 
البش��رية واع��داد لام��ة وصقل لش��خصيتها وتبيان 
ملامح هويتها توجب علينا كباحثني وخمتصني ان 
نس��لط الضوء على اهم القضايا اليت متس موضوع 
التعلي��م ونناق��ش اه��م س��لبياته واجيابيات��ه، وقضية 
الي��وم قضي��ة مهم��ة هل��ا تأث��ري ق��وي عل��ى العملي��ة  
وتتحك��م  وجهته��ا  تغ��ري  ان  وتس��تطيع  الرتبوي��ة 
نتائجه��ا وخمرجاته��ا اال وه��ي قضي��ة عاق��ة  يف 
الطال��ب باألس��تاذ يف احل��رم اجلامعي، من املعروف 
ان الطال��ب يف املرحل��ة اإلعدادي��ة كث��ري التش��وق 
واحلماس للدخول للجامعة الكمال مسريته العلمية 
ونيل الشهادة اجلامعية يف االختصاص الذي يرغب 
في��ه وجم��رد دخول الطال��ب اىل اجلامعة وبدء العام 
الدراس��ي يل��وح يف االف��ق ع��دد م��ن املش��اكل اليت 
تعكر صفوة الدراسة اجلامعية ومن تلك املشاكل 
عاقة الطالب باألستاذ، فالطالب الذي أتى توا من 
مقاعد الدراسة الثانوية الزال ينتهج االسلوب نفسه 
الذي كان عليه ويعامل األستاذ كما كان يعامل 
امل��درس فه��و غالب��ا ال يدرك ان ش��خصية واس��لوب 
االس��تاذ اجلامع��ي ختتل��ف ع��ن ش��خصية م��درس 
الثانوية وذلك ألسباب عديدة اهمها مركز االستاذ 

يف أروقة الجامعات

دعاء فاضل الربيعي
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اجلامعي وطبيعة العاقات اجلامعية وامور اخرى.
وحديثن��ا الي��وم يتمح��ور حول كيفي��ة التخلص من 
ه��ذه املش��كلة واخل��روج مبعاجل��ات وحل��ول ناجعة 
تس��اهم يف االرتق��اء بالواقع التعليمي، هناك اس��ئلة 
كث��رية ت��رد يف ذه��ن الق��ارئ ح��ول طبيع��ة العاقة 
بني الطالب واالس��تاذ وعلى من تقع املس��ؤولية حني 
حيص��ل س��وء فه��م يف العاقة هل يق��ع على الطالب 
ام على االستاذ كونه االكرب سنا واالكثر نضجا 
وتفهما للحياة وألن لديه باع طويل يف التدريس وقد  
م��رت عليه اجي��ال متعاقبة من الط��اب وهو يعرف 
كيفي��ة التعام��ل م��ع ش��خصيات الطلب��ة املتنوع��ة، 
وحت��ى نفه��م املوض��وع اكث��ر ونتع��رف عل��ى رأي 
اجملتم��ع في��ه ارتأين��ا ان تك��ون لنا جول��ة يف اروقة 
اجلامع��ات العراقي��ة  لنتعرف على هذا املوضوع من 
وجه��ة اه��ل االختص��اص وم��ن يهمهم االم��ر وكان 
الطال��ب  ب��ني  العاق��ة  اس��س  ماه��ي  ه��و  س��ؤالنا 
واالس��تاذ يف احل��رم اجلامع��ي ه��ل جي��ب ان تتحدد 

بأطر وحواجز ام تكون مفتوحة وغري ماطرة؟   
إذ أكد الدكتور صاحل حسون عبود معاون عميد 
كلي��ة العلوم للش��ؤون العلمي��ة يف جامعة الكوفة: 
على ضرورة تقليل احلاجز بني الطالب واالستاذ يف 
احل��رم اجلامعي حتى يش��عر الطالب بالثقة والدعم 
النفس��ي ال��ذي يؤهل��ه ويأخ��ذ بي��ده حن��و اكم��ال 
التواف��ق يف اجملال��ني  التعليمي��ة وحتقي��ق  مس��ريته 
العلم��ي والعمل��ي م��ع ض��رورة بق��اء اجل��زء املتعل��ق 
باالح��رتام والتقدير وع��دم جتاوز هذا احلد حتى ال 

حيصل تصادم بني الطالب واالستاذ .
وحتدث��ت لن��ا الدكت��ورة ابتس��ام املدني م��ن كلية 
الرتبي��ة االساس��ية / جامع��ة الكوف��ة : بالتأكي��د 
ال ميكن أن تكون العاقة بني الطالب واالس��تاذ 
عاقة مفتوحة مطلقة، ألنه من املفرتض أن تكون 
البش��رية  العاق��ات  هن��اك ح��دود وأط��ر يف كل 
فيتوج��ب ان يك��ون هن��اك ح��دود بني كل انس��ان 
وانس��ان، فمث��ا عاق��ة االب بأبنائ��ه يتوج��ب ان 
تك��ون مؤط��رة حب��دود وكذل��ك عاق��ة الصدي��ق 
م��ع صديق��ه وهك��ذا، وبالنس��بة لعاق��ة االس��تاذ 
بالطال��ب هن��اك آراء متناقض��ة وخمتلف��ة فمنهم من 
ي��رى ض��رورة وج��ود ج��دران حديدي��ة تفص��ل ب��ني 
الطال��ب واالس��تاذ يف احل��رم اجلامع��ي ومنه��م م��ن 
ي��رى ض��رورة وج��ود عاق��ة قوية غري حم��ددة وغري 
مأط��رة حت��ى يأخ��ذ الطالب حريت��ه يف التحدث مع 
االس��تاذ ام��ا وجهة نظري الش��خصية بهذا املوضوع 
فهي ال افراط وال تفريط، وحبذا لو كانت العاقة 
ب��ني الطال��ب واالس��تاذ كعاق��ة االب بابن��ه عاقة 
يس��ودها االح��رتام املتب��ادل ب��ني الطرف��ني  حبي��ث 

يعرف كل منهما حقوقه وواجباته .
أم��ا رأي الدكت��ورة يس��رى ش��اكر جاس��م وه��ي 
تدريس��ية يف كلي��ة اآلداب/  جامع��ة بغداد /قس��م 
اللغ��ة العربي��ة حتدث��ت الين��ا قائل��ة:  فيم��ا خي��ص 
العاق��ة ب��ني االس��تاذ والطالب يف احل��رم اجلامعي 
با شك ان هناك تدني يف مستوى هذه العاقة وال 
ميكن إلقاء اللوم على الطالب اجلامعي فقط وامنا 
يتحمل كا الطرفني أي الطالب واالستاذ وزر هذا 

التدن��ي، فيف��رتض باألس��تاذ ان يتع��رف على اصول 
التعامل مع الطالب والسيما داخل قاعات احملاضرة 
فم��ن املمك��ن ان حت��دث هن��اك  مواقف تس��تدعي 
ش��يئا م��ن الرتاخي من االس��تاذ لك��ن يتوجب ان ال 
ي��ؤدي ه��ذا الرتاخ��ي اىل تدني مس��توى املعاملة ويف 
نفس الوقت ال جيب ان يتعاىل االستاذ على الطالب 
وكأمنا االستاذ مل يكن طالبا يف يوم من االيام، 
كم��ا يتوج��ب على االس��تاذ اجلامع��ي ان يدرك أن  
الطال��ب يف املرحل��ة االوىل يك��ون يف مقتب��ل العمر 
ولي��س لدي��ه جترب��ة س��ابقة يف كيفي��ة التعامل مع 
االس��تاذ فيتوجب على الكادر التدريس��ي اجلامعي 
ان حيت��وي الطال��ب ويعلم��ه االس��س الصحيح��ة يف 
كيفي��ة التعامل مع املس��توى اجلدي��د الذي هو فيه 
وش��يئا فش��يئا يتعلم الطالب اص��ول املعاملة وحدود 
العاقة بني الطالب واالستاذ يف احلرم اجلامعي .

كلي��ة   / ناج��ي  ورود  الدكت��ورة  قال��ت  وأخ��ريا 
اللغات/ جامعة بغداد: العاقة بني الطالب واالستاذ 
يتحكم بها االستاذ وليس الطالب فاألستاذ احملرتم 
الواثق من ش��خصيته وم��ن معلوماته العلمية يفرض 
ش��خصيته واحرتام��ه على طابه، واالس��تاذ الناجح 
ه��و ال��ذي يعمل دائما على تطوير العاقة بينه وبني 
طاب��ه وف��ق اس��س ومفاهيم صحيح��ة حبيث جيعل 
من قاعة احملاضرة مكانا يسوده االحرتام املتبادل 

بني الطرفني بني املعلم واملتعلم.
وبع��د أن أخذن��ا وجه��ات نظر جموعة من األس��تاذة 
وج��ود  ض��رورة  عل��ى  اك��دوا  وكله��م  الك��رام 
ح��دود يف العاق��ة ب��ني الطالب واالس��تاذ يف احلرم 
اجلامع��ي، وحتى تتكون لدينا صورة واضحة حول 
ه��ذا املوض��وع  الب��د ان نأخذ ب��رأي الطرف املقابل 
اال وه��و الطالب اجلامع��ي وماهي وجهة نظره حول 
عاقته بأس��تاذه يف اجلامعة هل لديهم نفس الرؤى 
اليت لدى اس��اتذتهم ام ان هلم وجهات نظر خمتلفة 
، ل��ذا التقين��ا بالطالبة محيدة امحد الربيعي قس��م 
اللغ��ة العربي��ة / كلي��ة الرتبي��ة / جامعة كرباء/ 
قال��ت : غالب��ا يل��وح ام��ام ناظرين��ا عب��ارات منهجية 
بأن املؤسس��ة التعليمية هي البيت الثاني لكن هل 
التمسنا حقا هذه العبارة يف الواقع هل شغلت حيزا 
من حياتنا وتركت آثارها، مع ش��ديد االس��ف قلما 
جن��د يف ال��دول النامية تطبيق��ا هلا، فالتعليم متأخر 
م��ن مجي��ع النواحي حتى من ناحية عاقة االس��تاذ 

من الضروري تقليل 
احلاجز بني الطالب 

واالستاذ يف احلرم 
اجلامعي حتى يشعر 

الطالب بالثقة 
والدعم النفسي الذي 

يؤهله ويأخذ بيده 
حنو اكمال مسريته 

التعليمية

 العالقة بني الطالب 
واالستاذ يتحكم بها 

االستاذ وليس الطالب 
فاألستاذ احملرتم 

الواثق من شخصيته 
ومن معلوماته 

العلمية يفرض 
شخصيته واحرتامه 

على طالبه
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بالطال��ب، فحب��ذا ل��و كان��ت ه��ذه العاق��ة ودي��ة 
كأن تكون عاقة صداقة قوية يشعر من خاهلا 
الطال��ب بان املؤسس��ة التعليمية م��كان ينتمي اليه 
يعرب فيه عنه نفسه وما جيول خباطره ويفرغ طاقاته 
بعناي��ة وتوجي��ه م��ن اس��اتذته عل��ى ان تك��ون هذه 
العاق��ة ضم��ن اطارها وحدوده��ا من غري جتاوزات 
أي ان تك��ون عاق��ة عط��ف م��ن االس��تاذ واحرتام 

من الطالب .
وأكدت ضحى حسن/ كلية الدراسات االسامية 
اجلامعة/ قسم الدراسات القرآنية واللغوية / النجف 
االش��رف : ان حكم العاقة بصورة عامة حيددها 
االستاذ وطبيعة شخصيته باعتبار اننا ال نستطيع ان 
نقارن بني ش��خصيات األس��اتذة وطباعهم،  ولكن 
جي��ب ان تك��ون العاقة بني االس��تاذ والطالب بني 
امري��ن ال أف��راط وال تفريط، ويع��ين انها ال تكون 
مغلقة احلدود حبيث حيرم الطالب من ايصال صوته 
وابداء رايه خوفا من األستاذ، وكذلك ال جيب ان 
تكون العاقة مفتوحة احلدود الن األستاذ سيفقد 
اتزان الطاب ويفقد سيطرته على اجواء احملاضرة 
العلمي��ة ال��يت س��يعلوها الضوض��اء، وأود ان أضيف 
رأي املتواض��ع ح��ول طبيع��ة دور االس��تاذ اجلامعي، 
حقيق��ة واج��ب االس��تاذ اجلامعي اك��رب من كونه 
واجب��ا تدريس��يا مهني��ا روتينيا بل ل��ه دور كبري يف 
ايصال الكثري من الرس��ائل الرتبوية اليت تبين من 
ش��خصية طالب العلم وتؤهله لبناء مس��تقبل خيوض 

مبفرده وباعتماده على نفسه. 
وأخ��ريا قال الطال��ب ميثم عبد الكريم اجلبوري / 
اجلامعة التقنية / البصرة / القسم املدني: العاقة 
بني األستاذ اجلامعي وتلميذه ينبغي أن تكون مبنية 
عل��ى التفاهم والتع��اون والتقدير واالحرتام املتبادل، 
وذل��ك وف��ق القي��م واملب��ادئ ال��يت يقدس��ها اجلمي��ع 
وتتماشى وعادات وتقاليد وأخاق اجملتمع، فتحديد 
وإجي��اد عاق��ة متينة بني الطرفني متوقف هنا على 
الطالب بالدرجة األوىل، لكونه ميتلك زمام املبادرة 

إلجي��اد أج��واء من التقدير والتوق��ري وحفظ مكانة 
األس��اتذة، وذلك بعدم إس��اءته ألس��اتذته وخمالفته 
لألنظم��ة واللوائ��ح املعمول بها، وباملقابل ينبغي على 
األس��تاذ أن يلج��أ إىل م��ا خيتزنه من اس��رتاتيجيات 
حلل املشكات املتعلقة بهذا املوضوع، ويعمل على 
انتهاج وتطبيق الطرق واألساليب العلمية يف التعامل 
مع طابه، وأن تعتمد هذه االسرتاتيجية يف التعامل 
وأحكامه��م  الس��ابقة  وجتاربه��م  خرباته��م  عل��ى 

الصائبة ومدى التفاعل بينهما يف عملية التعلم .
وختام��ا ميك��ن الق��ول ان نوع وح��دود العاقة بني 
االس��تاذ اجلامع��ي وطلبت��ه هي من اه��م االمور اليت 
خت��دم العملي��ة التعليمي��ة برمته��ا، فكلم��ا كان��ت 
العاق��ة مبني��ة عل��ى اس��س وقواع��د س��ليمة كلما 
اقرتبن��ا م��ن حتقي��ق نتائ��ج اجيابي��ة هل��ذه العاق��ة، 
فعاق��ة املعلم باملتعلم عاقة قدمية وهي مثار حبث 
ودراس��ات عن��د الكثري من العلماء والس��يما علماء 
الرتبي��ة وعل��م النف��س وعل��م االجتماع، فه��ي عاقة 
ب��كل بس��اطة ال ميك��ن اختصاره��ا بس��طور وال 
ميك��ن اختصاره��ا فقط بصفات واخاقيات املعلم 
س��واء كان هذا املعلم اس��تاذا جامعيا ام غري ذلك، 
وم��ع ذل��ك تبق��ى هن��اك ح��دود وخطوط جي��ب على 
كا الطرف��ني واقص��د هن��ا املعل��م واملتعل��م ع��دم 
جتاوزه��ا، وم��ن اب��رز ه��ذه احلدود هو ع��دم انتقال 
العاق��ة ب��ني الطال��ب واألس��تاذ اىل خ��ارج احل��دود 
الزماني��ة واملكاني��ة للعملي��ة التعليمية اال اذا كان 
هن��اك م��ا يربرها وخيدم العملي��ة التعليمية، فعاقة 
االستاذ اجلامعي بطلبته جيب ان تكون من خال 
ه��ذه احل��دود، كما يتوج��ب ان تتوفر بعض االمور 
ال��يت تضم��ن بن��اء عاق��ة جي��دة قائمة عل��ى احلب 
والتقدي��ر ب��ني الطال��ب واألس��تاذ اجلامع��ي، وه��ذه 
االم��ور مرتبط��ة باألس��تاذ اجلامع��ي وه��ي التعام��ل 
والنظر اىل مجيع الطلبة نظرة واحدة متساوية دون 

التفريق بينهم.

العالقة بني األستاذ 
اجلامعي وتلميذه 

ينبغي أن تكون مبنية 
على التفاهم والتعاون 

والتقدير واالحرتام 
املتبادل، وذلك وفق 
القيم واملبادئ اليت 

يقدسها اجلميع 
وتتماشى وعادات 
وتقاليد وأخالق 

اجملتمع
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معاناة الحصول على العمل املناسب للشباب

جمال املرأة وانوثتها  

ظاهرة تقليد بعض الشباب للغرب ضعف ام قوة؟   

املراهق وظاهرة تقلب العواطف

إعداد:
هاشم محمد الباججي
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تبدأ مشاكل ومتاعب الشباب يف جمال العمل عند الكثريين منهم 
بعد استكمال التعليم او توقفه عند نهاية املرحلة املتوسطة او الثانوية 
، حيث يشكو الكثري منهم بانهم ال جييدون اختيار العمل املناسب 
او  اليت يصلحون هلا  املهن  اختيار  هلم وال جيدون من يساعدهم يف 
تناسبهم السيما وانهم ال ميتلكون معلومات كافية عن املهن املختلفة 

اليت يستطيعون ممارستها .
وجند الكثري من الشباب ال يعرفون كيف يبحثون عن العمل الذي 
يناسب قدراتهم الذهنية واجلسدية ، ويصيب الكثري منهم اهلم يف 
اجياد فرصة عمل حقيقية هلم ، وان وجدت فهل سيعملون يف جمال 
او  عليها  يتدربوا  ومل  يألفوها  مل  بأعمال  سيعملون  او  ختصصهم 

تكون ادنى خربة هلم بها .
ومع تزايد معدالت النمو السكاني يف جمتمعاتنا فان فرص العمل 
بطبيعة احلال ستكون قليلة ومعدالت البطالة ستكون كبرية ، لذا 
جتد الكثري من اخلرجيني ومحلة الشهادات يبقون عاطلني عن العمل 
او حتقق  الشاب  تناسب  ان حيصلوا على فرصة عمل  قبل  لسنوات 
طموحه ، وخال هذه الفرتة اليت تكون معاناة كبرية للكثري من 
وبطبيعة احلال   ، الضيق واالمل من هذه احلياة  له  الشباب وتسبب 
حصل  اليت  واملهارات  املعلومات  من  كبريا  جزءا  الشباب  سينسى 
الشباب  من  الكثري  يضطر  لذا   ، الطويلة  الدراسة  عليها يف سين 
ترضي  وال  تناسبه  ال  كانت  وان  عمل  فرصة  أدنى  يف  لاخنراط 

طموحاته وتطلعاته .
باإلضافة اىل ذلك جيد الكثري من الشباب ان احلصول على فرصة 
العمل ال تتم وفق معايري الشهادة والكفاءة واالداء بل بفضل العاقات 
الشخصية واحملسوبية واجملامات ... ، لذا يصاب الكثري من الشباب 
بعدم احرتامه لنفسه وكفاءته وشهادته .. وتظهر لدى الكثري منهم 
نتيجة لذلك اضافة اىل مشاعر اليأس حالة الامباالة جتاه املستقبل 
واجملتمع واحلياة بصورة عامة لتصل به احلالة لدرجة االستهزاء بكل 
اميانه  فقد  قد  الشباب  من  الكثري  نرى  لذلك  ونتيجة   ، االعراف 

بالكثري من قيم اجملتمع واهدافه السامية وجديته يف العمل .
باهلجرة  جديا  بالتفكري  بالشباب  وغريها  االسباب  هذه  وتؤدي 
واهلروب من الواقع الذي يعيشه داخل جمتمعه الذي مل مينحه ابسط 
حقوقه يف العمل وتوفري فرصة كرمية لبدئ مستقبله ، فتبدأ الكثري 
شيئا  واهلجرة  بالتسرب  االمة  مال  رأس  وهم  الواعدة  الطاقات  من 

فشيئا اىل اخلارج وااللتحاق بالركب الغربي عسى ان جيدوا فرصة 
يستطيعون من خاهلا اثبات وجودهم .

من  جمتمعنا  يف  املعقدة  املشكلة  هلذه  احلل  اسرتاتيجية  وتبقى 
الشاب  على  احلل  يقع  احلال  وبطبيعة   ، حلها  اليت جيب  االولويات 
نفسه اوال ، وعلى الدولة ثانيا ، وعلى اجملتمع ثالثا ، فالشاب جيب ان 
يتحلى بدرجة عالية من قوة الشخصية ونضجها وحتمل الصرب واملعاناة 
والتسلح باإلميان وبقدراته وان ال يضعف من اول مواجهة فاشلة له 
يف احلياة وان يكافح وجياهد ويتفحص وان يكون دائم احلركة 
يف البحث والتقصي عن العمل املناسب وان يسعى اليه ال ان ينتظر 

الفرصة تأتي اىل أحضانه .
 والنقطة الثانية اليت تقع على الدولة ودورها يف التخطيط بشكل 
وفق  تناسبهم  صاحلة  عمل  فرص  واجياد  الشباب  الستيعاب  فعلي 
خطة مدروسة واسرتاتيجية عمل واضحة لاستفادة من قدرات هؤالء 
الصناعية  القطاعات  دعم  االمم ،وكذلك  تنهض  بهم  اليت  الشباب 
والزراعية املشرتكة ودعم القطاع اخلاص من خال القروض بإنشاء 
الشباب  من  الكبرية  االعداد  الستيعاب  واملزارع  واملعامل  املصانع 
اجياد  اولوياتها  بني  تضع  املتقدمة  الدول  كل  جند  لذا  العاطلني، 
فرص عمل والغاء البطالة يف اجملتمع ألنها تسبب الكثري من احلاالت 

الفاسدة باجملتمع .
وحتى  واملستثمرين  االعمال  لرجال  فابد  اجملتمع  خيص  فيما  اما 
التكافل  يضمن  بشكل  التفكري  من  الصغرية  االعمال  اصحاب 
عمل صاحلة  فرص  يف  الشباب  من  اكرب  قدر  الحتواء  االجتماعي 
هلم من خال العمل بإنشاء املصانع واملزارع و ورش العمل الصغرية 
الشباب بأعمال مفيدة  للمساهمة يف تشغيل قطاع كبري من هؤالء 
االعمال  ابتكار  يف  اجلدي  التفكري  خال  من   ، للمجتمع  ونافعة 
والورش الصناعية والزراعية وغريها القادرة على استيعاب اكرب قدر 

ممكن من هؤالء الشباب .
والدولة  الشباب  بني  جدي  بشكل  اجلهود  تظافر  من  البد  واخريا 
افضل  وحياة  لواقع  بالشباب  والنهوض  املسؤولية  لتحمل  واجملتمع 
يؤمن  ان  من  للشاب  والبد   ،  .. والضياع  االحندار  عن  وابعادهم 
بالتوكل على اهلل وليس التواكل وان يسعى مرارا وتكرارا من اجل 

رسم مستقبل واعد له ، وان اهلل مع املتوكلني .

مسؤولية الشاب والدولة واملجتمع للنهوض كل بواجبه ؟

معاناة الحصول على العمل املناسب للشباب
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قصات شعر غريبة ،  لباس ملفت للنظر، ألفاظ دخيلة بني مجلة 
االستشهاد   .... احلركات  تقليد يف   ، موسيقى صاخبة   ، وأخرى 
الواضحة  السلوكيات  بالغرب يف كل شاردة و واردة وغريها من 
الغرب  تقليد  ظاهرة  على  الرباهني  وأبرز  أصدق  من  هي  للعيان، 
... فهل هي ظاهرة  املراهقني  الشباب والسيما  أوساط  خاصة بني 

اجيابية ؟ ام هي سلبية؟
ال خيفى على احد ان مرحلة الشباب تتميز باحلماسة وكثرة اإلقبال 
على احلياة واالنبهار بكل جديد وغريب رغبة منهم يف لفت األنظار 
ومسايرة ركب احلداثة والتطور والتقدم حسب ما يرونه ، ولكن 
بالقشور  وانبهارهم  بالغرب  وهوسهم  الشباب  تقليد  ظاهرة  لتحليل 
اإلقبال على  او  الغربي  اللباس  او  الشعر  املتمثلة يف قصة  الثقافية 
للغرب  تقليدهم  املتعددة، وكذلك  بأنواعه  الغربي  والفن  املوسيقى 
يف طريقة املأكل واملشرب فهذا ما سّوقه اإلعام الغربي والعربي 
اليت  املثلى  الصورة  املتقدم هي  الغرب  فأصبحت  صورة  وعرضه، 
يتطلع هلا الشباب السيما وهم يعيشون حالة من االحباط االجتماعي 
والسياسي واالقتصادي ... بسبب السلوكيات غري الواقعية إلصحاب 
القرار، وعلى العكس نرى أن إجيابيات الغرب من علم ومعرفة  ال 
يتم عرضها بشكل كبري ومشجع للشباب حبيث يتم حتفيزهم على 

االقتداء بها . 
متابعة  يف  الشباب  يقضيها  اّليت  القاتلة  الفراغ  ألوقات  وكنتيجة 
صيحات املوضة الغربية من خال اإلنرتنت والتلفاز، وكذلك غياب 
العربي  اجملتمع  وعادات  القيم  عن  وبعدهم  ألوالدهم  األسرة  رقابة 
اإلسامي ، كما يلعب غياب الوازع الديين وشعور الشاب بالامباالة 
تقليد  األهم يف  الدور  للشاب  األعلى  واملثل  القدوة احلسنة  وغياب 
الغرب، فبعض من شبابنا اليوم ليس لديه الوعي الكايف للتمييز بني 
ما هو اجيابي وسليب وما هو مفيد ونافع وما هو ضار، وبني ما ميثل 
حالة من القوة وبني ما ميثل حالة الضعف ! ،وكما هو متعارف عليه 
فإّن الضعيف دائمًا ما يقلد القوي واملتخلف حياول تقليد املتطور، 

وكما تقول القاعدة الفيزيائية املعروفة أّن الكتلة الكبرية جتذب 
إليها الكتل الصغرية فهذا هو وضع شبابنا اليوم.

ولكن اين يكمن حل هذه املعضلة بالنسبة للشباب ؟ فبالرغم من 
ان احلضارة العربية اإلسامية  هي حضارة راقية بني االمم وقوية 
جتعل الشباب ينتمون إليها ويفخرون بها، لكن ومع االسف غالبا ما 
يصورها الكثري من املتصدين لامور على انها تاريخ مليء باخلاف 
من  حتى  ينفر  الشباب  بعض  جعل  ما  وهذا   ... والتشرذم  والتمزق 
تارخيه وحضارته على الرغم من تطورها على الغرب يف حقب من 
التاريخ مضت ، فابد من تصحيح هذه النظرة وتوجيه ذوي الشأن 

و اآلباء واألمهات ألبنائهم املراهقني وتعزيز قيم احلضارة عندهم.
اضافة اىل ذلك ومبراجعة بسيطة لواقعنا اليوم نرى مدى االحباط 
الذي يعيشه الشباب بسبب املشاكل الكبرية اليت يعيشها يف مجيع 
..  بدون وجود حلول  النواحي االقتصادية واالجتماعية والسياسية 
الواقع  من  النفور  عمق  وهذا مما   ، البعيد  املدى  على  ولو  جذرية 
،وحماولتهم ملس احام الواقع الغربي - الذي يعيش كما يتم اظهاره 
ان  االعمى، السيما  التقليد  - من خال  الباذخة  املثالية  من  حالة 
اإلعام بوسائله املختلفة ال يسلط الضوء إال على احلضارة الغربية  
على أنها أساس ومظهر كل تقدم، فأصبح راسخًا يف عقول الشباب 
أصبح  لذا  والتقدم  التمدن  على  دليل  فهو  غربي،  هو  ما  أّن كل 
الشباب خاصة املراهقون منهم يعزفون عن مطالعة ومتابعة وتقليد 
مجيع  يف  الغرب  يقلدون  وأخذوا  العربي،  باألصل  ميس  ما  كل 

سلوكياتهم، مّما أّدى خللل حقيقي يف أفكارهم.
وبالرغم من ان هذا التقليد غالبًا ما يكون مؤقتًا خاصة يف مرحلة 
اعتقادهم  أّن  هو  اخلطري  السليب  أثره  أّن  إال  والشباب،  املراهقة 
وتقليدهم هذا يؤثر على نزعتهم الدينية ويكاد يطمسها ، لذا جيب 
التصدي احلقيقي هلذه الظاهرة من قبل مجيع املؤسسات احلكومية 
و االجتماعية والدينية  بدءًا باألسرة ، وانتهاء باإلعام الذي يقع على 

عاتقه مسؤولية كبرية يف هذا اجملال.

ظاهرة تقليد بعض الشباب للغرب ضعف ام قوة؟   
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الشباب  أغلب  أولويات  أهم  من  هي  وانوثتها  املرأة  مجال  زال  ما 
باعتبارها موضوعا لإلشباع اجلنسي بالنسبة هلم ، وهذان املقومان 
بالنسبة  االهم  واملقوم  االكرب  الرصيد  يعدان  واالنوثة(  )اجلمال 
املرأة  على  االمر  هذا  انسحب  االسف  ومع   ، الشباب  من  للكثري 
نفسها فأصبح شغلها الشاغل وهمها االكرب ، وهو كيفية الظهور 
بهذا املظهر لتليب للناظرين طلباتهم ، وهذا ما يبدو واضحا يف طريقة 
عرض املرأة لنفسها يف املكياج وامللبس بصورة مثرية مربزة التفاصيل 

الدقيقة للجسم .
وما زال مدخل املرأة اىل عامل الرجل واىل اجملتمع بصفة عامة يتم 
اهم  ملقومات  امتاكها  رغم   ، االول  احملل  يف  انوثتها  طريق  عن 
واكثر رقيا ، ولكن الكثري من املؤسسات االجتماعية والتجارية 
واالعامية والرتوحيية وغريها املشروعة منها واحملرتمة ، تعتمد على 
االثارة اجلنسية للرجل باستعمال جوانب انوثة املرأة حتى يصل هذا 
االستغال حد االسفاف والفساد يف حاالت اخرى ، لذا نرى الكثري 
اجتماعيا  مطلوبة  لتكون  تفكري  هكذا  وراء  تنجر  النساء  من 

واقتصاديا حسب نظرتها .
واملرأة مع ما حتمله الكثري من املعاني السامية واملقومات الراقية 
، من علم وعمل وابداع وذكاء وعفاف وقدرة على التحمل والصرب 
يف حتقيق اهلدف .. ، اال ان اصرار الكثري منهن على مقوم اجلمال 
واالنوثة ولفت انتباه الرجال والسيما الشباب قد افقد الكثري من 
هيبتها وقدسيتها املصونة كإنسانة هلا قيمها ومبادئها ، وهذا ما 
أدى اىل الكثري من الشباب ينظر هلا حمطة لاسرتاحة ولإلشباع 

الغريزي .
يف كثري من دول العامل املتقدمة كاليابان مثا ال يسمح للمرأة يف 
النهم  للمرأة  املساحيق  بوضع  اجلامعات  والسيما  الدراسية  املراحل 
آدابه وقدسيته وهو ليس مكانا إلبراز  له  يرون هذا حرم جامعي 
املفاتن واجلسد واجلمال واثارة االخرين بل انه مكانا للعلم والتعلم ، 
بينما نرى االمر خمتلفا كليا يف جامعاتنا، فنرى احلرم اجلامعي قد 
حتول اىل معرض او حمفل لعرض االزياء والتفنن باإلثارة اجلنسية .

بدرجة  االتصال احلديثة  وسائل  و  التكنلوجية  الثورة  اسهمت  لقد 
كبرية يف حتول املرأة بشكل كبري والتأثر ببعض القيم الغربية، 
الوعي  زيادة  من  املوضوع  هذا  يف  االجيابيات  الغاء  يعين  ال  وهذا 
الفكري والثقايف لدى املرأة وحتوهلا اىل عنصر فاعل ومهم داخل 

اجملتمع .
وهذه ليست دعوى لتخلي املرأة عن اجلمال واالنوثة فهذه من هبات 
هذه  يف  الرجل  مع  التكامل  حالة  ،ولتخلق  خللقه  وعلى  جل  اهلل 
احلياة � فالرجل واملرأة احدهما يكمل االخر وال ميكن االستغناء 
ال  الن  الدعوة  بل   ، الكون  هذا  يف  اهلل  سنة  فهذه  بعضهما  عن 
يكون هذان العنصرين )اجلمال واالنوثة( هما عماد املرأة وكيانها 
بل هلا صفات وعوامل امجل وارقى واكثر ثباتا ودواما من العنصرين 
املذكورين اللذين ال يستمران طويا ، والعاقل من كا اجلنسني 

من يضع الشيء يف موضعه.

جمال املرأة وأنوثتها ! 
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بها،  ميرون  عمرية  مرحلة  وتقدير كل  االوالد،  مشاعر  احرتام  ان 
الناحية  من  اإلمكان،  قدر  النواحي  مجيع  من  حقها  وإعطاءها 
العقلية، واالجتماعية، والنفسية، وحماولة سد حاجتهم فيها،  هلا أثر 
املراهقة  نفوسهم، ولكن مرحلة  العاطفي يف  الفراغ  كبري يف ملء 
هلا خصوصية ، فهي فرتة االنتقال ما بني الطفولة والرجولة ، واليت 

حياول فيها املراهق اثبات نفسه .
و ترجع كلمة املراهقة يف اللغة العربية يف بعض معانيها اىل كلمة 
راهق وتعين )االقرتاب من الشيء(، فاإلنسان يف مرحلة املراهقة يكون 
مقرتبًا من البلوغ سواء كان اجلسماني أو العاطفي وحتى االجتماعي، 
وهي من أصعب املراحل اليت ميّر بها اإلنسان يف احلياة، حيث ميلؤها 
التقلب واملزاجية، والتمّرد، وهي تستمر ما بني سّن اخلامسة عشرة 

إىل احلادية والعشرين.
حياول املراهق يف هذه الفرتة استكشاف كل شيء جمهول بالنسبة 
له او مل جيد له اجابة شافية بسبب احلياء واخلوف ، فيبدأ املراهق 
يف هذه املرحلة باستكشاف جسمه، والرغبة يف استكشاف جسم 
االتصال  بوسائل  التكنلوجي  التطور  ساعد  وقد  اآلخر،  اجلنس 
احلديثة من اثارة مواضيع حساسة لديه كان خيشى اخلوض فيها، 
وهذا ما أدى لتنامي رغباته وشهواته السيما الرغبة اجلنسية، ويصبح 
غري قادٍر على التمييز ما بني مشاعره احلقيقية أو املصطنعة الناجتة 
عن غريزته، فقد يصادف فتاًة مجيلة ويعجب بها، ويعتقد أنه حيّبها، 
إال أّنه يكتشف بعد فرتٍة أّن هذه املشاعر مل تكن حبًا، والعكس 

صحيح بالنسبة للفتاة.
وعادة ما يكون املراهق غري قادر على حتديد مشاعره بالرغم من ان 
شهواته ونزعاته الداخلية توحي اليه بانه يف االجتاه الصحيح ، فهو 
عند  السيما  لديه  اجلاحمة  اجلنسية  الرغبة  حتى  او  االعجاب  يرى 
اختبار  الرغبة يف  املراهقات  االناث  ترى  وقد   ، احلب  هو  الذكور 
هو  االحام  وفتى  واألفام  املسلسات  وحياة  الرومانسية  املشاعر 
احلب ، وهو غري صحيح ، الن املراهقني من الذكور واالناث غري 
حالة  يعيشون يف  النهم  للحب  احلقيقية  املشاعر  على متييز  قادرين 

اخليال والوهم والتمين ..
احلقيقية  احلّب  مشاعر  متييز  بإمكانه  اإلنسان  إّن  عامة  وبصورة 
بعد أن يبلغ النضوج والكمال يف سنني متفاوتة تتبع ظروفه اخلاصة 
اخلامسة  بعد  االجتماع  علماء  بعض  حددها  وقد   ، فيه  واملؤثرة 
والعشرين، وما قبل ذلك فهو ال يعّد حبًا، بل يعترب إعجابًا، أو رغبًة...

وعلى العموم فإن املراهقني ال يعرفون ما احلب؟ وقد يقعون يف العديد 
من املشاكل منها االجنذاب والتولع بالطرف اآلخر السيما الفتيات، 
واللواتي يصل بهّن حد التولع بفتى مجيل إىل درجة اهلوس املرضي، 
األمر الذي يؤثر بشكٍل سليب على صحة الفتاة النفسية واجلسدية، 
سعة  نتيجة  الذكور  من  أكثر  املشكلة  هلذه  يتعرضن  والفتيات 
خميلتهن، وحلمهن الدائم بفارس األحام، والرجل املثالي وغريها من 

الصفات املثالية .
 ومن املشاكل االخرى للمراهقني هو احلب من طرٍف واحد ، واليت 
أن  دون  اآلخر  للطرف  واإلعجاب  احلب  األطراف  أحد  فيها  يكّن 
يبادله نفس الشعور، وهذه املشكلة أيضًا تواجه الفتيات بنسبٍة أكثر 
التحدث مع أكثر  للمراهق يف  املتاحة  الذكور، بسبب احلرية  من 
من فتاٍة يف الوقت نفسه، على عكس املراهقة اليت حتكمها القيم 
االجتماعية واالعراف ، األمر الذي يدخلها يف مرحلٍة من االكتئاب 

واخلذالن، واالمر نفسه يكون عند الذكور .
 ومشكلة اخرى حتيط باملراهقني وهي الغرية الشديدة اليت عادًة ما 
تكون غري مربرة، وناجتٍة عن سعة املخيلة سواء للذكور أو اإلناث 
املشاعر  اضطراب  مع  الغرية  اجتماع  أن  إىل  ويشار  حٍد سواء،  على 
يعتقده  ما  اىل  تقود  أن  شأنها  من  املراهقني  عند  التمردية  والنزعة 

املراهق بانه احلب، فيقع بهذا الوهم املزعوم .
به  يشعر  الذي  العاطفي  للفراغ  اعطاء فرصة  وختاما البد من عدم 
املراهق من ان يستبد حبياته ويسيطر عليها ، ومن االفضل السعي 
إلفهامهم الواقع وحقيقة املشاعر واالحاسيس يف هذه الفرتة ، واشغاهلم 
واستغال أوقات حياتهم يف تكليفهم بأعمال حمببة هلم، وإشعارهم 
بنجاحهم فيها، ومكافأتهم عليها ، وسبل استغال الوقت استغااًل 
صحيًحا، وإبعادهم بقدر االستطاعة عن املثريات اجلنسية والعاطفية 
، ألنها ال تلبث أن تدفع إىل الرغبة وتدفق املشاعر واخليال ، ومن 
اجلميل افهام املراهقني بأنهم مل خيلقوا يف هذه احلياة عبًثا بل من 
اجل التكامل العقلي والروحي ألن يف ذلك إعطاءهم للثقة يف أنفسهم. 

املراهق وظاهرة تقلب العواطف
ملاذا يحاول املراهق يف هذه الفرتة 

استكشاف كل شيء مجهول بالنسبة له





إعداد:
قسم الشؤون النسوية

 شعبة اإلعالم النسوي

كيف اخصص وقتًا لتالوة القران؟

كيف نزرع القدوة الحسنة يف حياة الطفل؟

فريوسات الحياة الزوجية

ما األهم وما املهم يف شهر رمضان؟
املسلسالت يف شهر 
رمضان سوقٌ رائجة



من  الكثري  فيها  وتاوته  القلوب  ربيع  الكريم  القران  ان 
الروايات  اكدته  ما  وهذا  النفسية  الصحة  على  االجيابيات 
وحتى جتاربنا اليومية فمن يشعر بالضيق او الضجر ويتوضأ 
وتتفتح  يتغري  مزاجه  سيجد  اجمليد  الكتاب  من  آيات  ويقرا 
على  انعكاساته  ستبدأ  قراءته  على  واضب  واذا  اساريره 
وكثري  الفضيل  الشهر  يف  وحنن  تدرجييا،  االنسان  نفسية 
ان  العظيم جيب  وثوابها  تاوته  على  اليت حثت  الروايات  من 
جنعل برناجما خاصا بنا ووقت حمدد لتاوة القران او لتعلمه، 
او وقيت  القران  لتاوة  وقت  اجد  تقول ال  النساء  وكثري من 
فيه اعمال كثرية تتزاحم مع بعضها فما احلل؟ اليك سيدتي 
بعض اخلطوات لتتمكين من جعل للقران نصيب من واجباتك 

اليومية 
1-اعقدي النية ولتكن لديك عزمية قوية جلعل تاوة القران 

من مهامك اليومية 
مثا  فريضة  بعد كل  لتاوتها  معينة  صفحات  2-خصصي 
قسم اجلزء الواحد على عدد الفرائض، هكذا ستكون قراءة 
القران لك ورد بعد كل فريضة وبأذنه تعاىل ستستمر لديك 

اىل ما بعد رمضان. 

نفسك  يف  سريسخ  النه  قرأتيه  ما  تدبر  على  3-احرصي 
بكلماته  وستستشعرين  اكثر  منك  قريبا  القران  وسيكون 

ومعانيه وبهذا ستتعلقني به وال ترتكيه 
لتسجيل  الصحيحة استمعي  للقراءة  4-اذا مل تكن ضابطة 
ودائما يف شهر  قراءتك  صوتي لكي ال يكون اشكال يف 

رمضان إقرئي يف نية التعلم.
5-علمي أبناؤك عند قراءتك للقران ان جيلسوا حولك لتكون 
جلسة قرانية مصغرة وبهذا تكونني قد أسسيت احدى اسس 

الرتبية الصحيحة. 

باعمال  الصائم تسبيح فكيف  انفاس  فيها حتى  اليت  العظيمة  الشهور  من 
هذا  خال  ألسرتها  اخلدمات  لتقديم  وقتها  جل  تقضي  وهي  اليومية  املراة 

الشهر الفضيل وهي صائمة فما االجر الذي ستناله؟ 
اذا ما وضعت املرأة يف ذهنها حجم االجر الذي ستناله سوف ال متل وال تتذمر 
من الواجبات اليت تثقل كاهلها يف رمضان لكن هناك بعضهن تشكو من 

كثرة االعمال وال تدري ما االهم وما املهم!! 
هناك مهام كثرية يف هذا الشهر العظيم تقع على عاتق املرأة فا بد ان تضع 
خطة يومية هلذا الشهر تقسم وقتها بني عباداتها وبني واجبات البيت كالطبخ 
االعمال  كأداء  لعباداتك  اوقاتا  اوال  خصصي  االخرى،  واالمور  والتنظيف 
العبادات  هذه  اجناز  يشاركك صغارك  لو  وحبذا  الشهر  هذا  املستحبة يف 
الغروب  وقبيل  الكريم  القران  تاوة  او  مجاعي  بشكل  االدعية  كقراءة 
اجلسي مع أوالدك واعطيهم جزء من وقتك للعناية بهم والتحدث معهم وحل 
مشاكلهم، وأروي هلم قصصا هادفة ، واقرائي هلم األحاديث اليت تبني فضل 
االجواء، خصصي  يرتبوا على هذه  االمور كي  الصاة وغريها من  الصيام 
وقتا لصلة االرحام ألنها من العبادات املهمة يف هذا الشهر الفضيل وال تنسي 
الصدقات واطعام الفقراء قدر استطاعتك، وخصصي وقت من غري تفريط 
لتحضري طعام االفطار او طعام السحور، فالكثري من النساء تفرط يف وقت 
اعداد الطعام ويف تنوع الطعام وهذا امر غري صحيح جيب ان جتعل ميزانا 
خاصا توزن االمور لتحضى باالجر وتبتعد عن التبذير يف الطعام والوقت، ومن 
االمور الضرورية احلفاظ على نظافة وطهارة البيت ووقت الراحة مطلوب لك 
ايضا اجعلي لك وقتا حمددا لراحتك وال تنسي جتديد نية القربة هلل يف كل 

يوم قبل الشروع باعمالك اليومية.

نعيمة كاظم كيف اخصص وقتًا لتالوة القران؟

ندى عبد الحسن ما االهم وما املهم يف شهر رمضان؟
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فريوسات الحياة الزوجية

الرتبوي يف  تغفل عن اجلانب  النساء  كثري من 
رمضان بسبب اعماهلا املنزلية وواجباتها العبادية  
لرتسيخ  فرصة كبرية  الشهر  هذا  ان  متناسية 
ان  املعلوم  ومن  الطفل  ذهن  مفاهيم كثرية يف 
حيتاج  ألنه  جدا  صعب  جانب  الرتبوي  اجلانب 
حيتاج  مثا  واملقدمات  االمور  من  الكثري  اىل 
اليقظة الرتبوية واجلهد فالكلمة تؤثر يف النفس 
بوقت معني وال تؤثر يف وقت اخر وهكذا االمور 
االخرى، فاملربي حيتاج اىل ذكاء وخربة ومعلومة 
شهر  ألنه  الشهور  خري  ورمضان  يستغله  وزمن 

نستطيع  به  الذي  الشهر  فهو  والكبري  للصغري  النفس  تربية 
ترسيخ املفاهيم الرتبوية الن الكلمة تؤثر اكثر من أي وقت 
على  ابنها  لتعليم  استغاهلا  االم  تستطيع  وهناك جوانب  اخر 
العبادات يف وقتها فمرحلة  اداء  امور مثا تعويد الطفل على 
الطفولة مرحلة مهمة حتتاج ان يغذى خاهلا الطفل الكثري من 

االمور الرتبوية والتعليمية. 
ومن االمور املهمة تعليم الطفل على العطاء ومساعدة االخرين 
يف  ليضعها  او  للفقراء  ليعطيها  بيده  الصدقة  تسليمه  مثا 
صندوق الصدقات او ارسال الطعام بيده اىل اجلريان وهكذا 

الطفل  وتشجيع  االخرين  ومساعدة  البذل  على  الطفل  يتعلم 
ابيه او مع اقرانه وال ننسى ان  على الذهاب اىل املسجد مع 
حندث الطفل عن النعيم والعطاء االهلي االخروي وان بتعد عن 
الكام يف الوعيد والعذاب والنار الن هذا االمر من االساليب 
الرتبوية اخلاطئة اليت جيب االبتعاد عنها وكذلك اصطحاب 
السام(  )عليهم  للمعصومني  املشرفة  املشاهد  لزيارة  اطفالنا 
مهم جدا فروحية املكان تنعكس على نفسية الطفل وتؤثر 

فيه كثريا.

تتعرض احلياة الزوجية لألصابة بفريوسات .. نعم هي عرضة 
لذلك. واليك قائمة بالفريوسات وكيفية التخلص منها.. 

انواع الفريوسات وتصنيفاتها.. 
-الفريوس األول )) الغرية ((.. 

بالشريك  الشك  باإلمتاك،  فتاك..األسباب:الرغبة  تصنيفه 
حرية  الع�اج:احرتام  طريق�ة  الصراحة.  اىل  اإلفتقاد   ، اآلخر 
وخصوصية الشريك اآلخر ، الصراحة التامة واملناقشة اهلادئة 

املوضوعية، اإلبتعاد عن اإلختاط قدر اإلمكان.. 
-الفريوس الثاني )) الكذب ((.. 

وعدم  اهلروب  التقصري،  :اخلوف،  ق�ات���ل..األسباب  تصنيفه 
املواجهة. طريقة العاج:جتاوز األخطاء البسيطة للشريكني، 
ببساطة  اإلعرتاف  لكاهما،  واملسؤوليات  الواجبات  معرفة 

باألخطاء حني حدوثها.. 
- الفريوس الثالث )) العنف (( ..

واجلدال  والتحدي  العناد  جدًا..األسباب:  خطري  تصنيفه 
بعض  التكافؤ،  وعدم  اآلخر  الشريك  ضعف   ، االستفزازي 
الفريوسات يف هذا املوضوع..طريقة العاج: الصرب ، املسايرة ، 
القناعة ، التسامح ، العطف واحلميمية يف العاقة الزوجية ، 

الصدق والصراحة يف كافة االحوال.. 
-الفريوس الراب�ع )) تدخل األهل (( ..

الشخصية  املشاكل  تسرب  جدًا..األسباب:  خطري  تصنيفه 
خارج املنزل ، كثرة الزيارات لألهل واطاعهم على تفاصيل 

على  احملافظة  العاج:  مربر..طريقة  بدون  وشخصية  خاصة 
الزيارات  يف  واالعتدال  الزوجية  العاقة  وخصوصية  سرية 

واإلهتمام بشؤون املنزل والعائلة أواًل.. 
-الفريوس اخل�امس )) األنانية (( ..

تصنيفه خطري..األسباب: حب الذات ، عدم الشعور باملسؤولية. 
طريقة العاج:احرتام رغبات وحاجات الطرف اآلخر، املشاركة 

بني الطرفني يف السراء و الضراء.. 

ابتهال عباس

زهراء حيدر

الرتبية الرمضانية
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رملة الخزاعي

ان الدراما لها اثر كبري على االنسان فهي بقدر ما هي جاذبة ومصدر ترفيه لها تأثري كبري، فالقصص 
الدراما بمختلف انواعها وهي احد االدوات الجاذبة التي توصل مفاهيم وافكار للذهن دون ان نشعر، 
لهذا نرى اغلب القنوات التلفزيونية تركز على الجانب الدرامي إليصال ثقافة ما او فكرة ومن االمور 

التي يغفل عنها الكثري انه اصبح متلقي جيد للمادة املعروضة من خالل املسلسل الذي يعرض فكثري 
التي تدمن املسلسالت يف شهر رمضان.من العوائل صغار وكبار تتابع املسلسالت الدارمية غري ملتفتة اىل حجم خطورتها وخاصة العوائل 

املسلسالت يف شهر رمضان 
سوقٌ رائجة
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شهر رمضان واملسلسالت
ومن االمور امللفتة ان بعض املؤسسات االعامية تعمل سنوات 
باطنها  يف  ما  قصة  حيكي  درامي  مسلسل  النتاج  جاهدة 
الكثري من املعاني اليت يريد بها ايصال ما يريد بل اصبح شهر 
الطاعات سوقا للمسلسات وغالبا ما تغفل بعض االمهات ان 
طفلها يتابع معها هذا املسلسل الذي له تأثري كبري عليه، مثا 
جند اغلب املسلسات تركز على جوانب بعيدة عن عاداتنا 
وتقاليدنا وديننا كاملابس اليت صارت شاباتنا تقلد ما يعرض 
يعرض يف  ما  واالم من كثرة مشاهدة  املسلسات  يف سوق 
الدراما صار لديها مظهر ابتنها مألوف حتى لو خالف الشريعة 
اليت  السلبية  االمور  اكرب  احد  وهذه  االجتماعية  واالعراف 
دعتنا  اخرى  واسباب  االسباب  هذه  نشعر  ان  دون  بنا  اثرت 
من  النساء  من  جمموعة  على  استطاعات  جمموعة  إلجراء 

خمتلف الثقافات واالعمار 

آراء ومفاهيم
زهراء رشيد )تربوية متقاعدة (: ان للمسلسات اثرا كبريا 
ان  املانع  ما  الفضائل  على  يشجع  احملتوى  اذا كان  السيما 
نتابعه حتى لو يف شهر الطاعات لكن الغريب ان بعض العوائل 
تسمح ألبنائها ان تتابع مسلسات تشجع على الرذيلة والتعري 
وهذه مسؤولية كبرية تقع على عاتق االم اوال ثم االب فهو 
الرتبية  فالتلفاز صار شريكنا يف  ابناؤه  يتابعه  املسؤول عما 

علينا ان نراقب ما يراه ابناؤنا كي ال يرتبوا على اخلطأ.
زينب فخر الدين ترى ان االعام املغرض حيشد جيوشه يف 
تعاىل  عنه  يبعدنا  كي  اهلل  اىل  الرجوع  شهر  رمضان  شهر 
مسلسات  من خال  االعامية  املواد  من  الكثري  نرى  هلذا 
واملراهق  املراهقة  شخصية  وتهدم  االسرة  تهدم  رمضانية 
ذكية  واساليب  بطرق  العائلة  يستهدفون  كونهم  بالتحديد 
كي يتمكنوا من سلخنا عن ما تربينا وامنا به لذا احلذر 
احلذر مما يعرض خال شهر رمضان جيب ان ال نضيع فرصة 

االنابة اىل اهلل ونستبدهلا مبسلسات هادمة لنا. 
رمضان  شهر  يف  يعرض  ما  ان  اهلر:  امل  الدكتورة  وتقول 
من عروض درامية وكوميديا تسلخ االنسان عن روحية هذا 
اوقاتنا  استغال  من  بدال  تافهة  بامور  نتعلق  وجتعلنا  الشهر 
بالعبادة وصلة االرحام واجللوس مع االسرة وزيارة اجلريان ، 
مما يؤسف له بعد االذان بدقائق وعلى مائدة االفطار تشاهد 
االسرة املواد االعانية املاجنة والدراما اليت متثل معول هدم 
للبنية االخاقية، ال اقول نبتعد متاما عن التلفاز لكن خنتار 

ما هو جيد وال ميس قدسية الشهر وال يذهب بروحيتنا. 

آراء مخالفة
أكدت ضي عماد )طالبة كلية(: ان شهر رمضان شهر عبادة 
لكن ال مانع ان نتابع املسلسات والربامج الرمضانية للرتفيه 
عن النفس وحنن نعلم ان نفسية الصائم حتتاج إىل ترويح واملنفذ 

لنا هو التلفاز وحنن مرتبني على االخاق ومنيز الصاحل من 
الطاحل ما املانع اذا تابعنا مسلسا او برناجما هادفا.

ومن جانب اخر قالت الطالبة زهور عاء: يف رمضان يكون 
لدينا هوس ملشاهدة ما يعرض خاهلا من مسلسات وبرامج 
ومسابقات حنن نعلم انها مضيعة للوقت لكن حنتاج اىل ما 
خيفف عنا قليا ويدخل البهجة على قلوبنا وان كانت بعض 
املسلسات حتمل الكثري من االمور اخلاطئة وحنن من يقرر 

ماذا نتابع وحنن نتحمل نتائج قراراتنا ووزرها ايضا.
ويف رأي آخر ترى جيهان هليل )ربة بيت( ان ما يعرض خال 
فرتات  خال  ترفهي  جانب  هو  مسلسات  من  رمضان  شهر 
الصوم وتقول: ان ما نشاهده للتسلية فقط ألننا عارفني الصح 
قيم  ألننا حنمل  املعروضة  موادهم  فينا  تؤثر  وال  اخلطأ  من 
اخاقية وعقيدة جتعلنا متحصنني ومبتعدين عن كل ما نراه 

ونسمعه ان كان خيالف تربيتنا الدينية الصحيحة. 

نتائج واسباب
مسمومة  اهداف  لديهم  اناس  ينتجها  املسلسات  اغلب  ان 
يريدون ايصاهلا لعوائلنا املسلمة وقد سخروا االموال والطاقات 
حيققوا  ان  ألجل  رمضان  شهر  استغلوا  وقد  حتقيقها  ألجل 
اهدافهم حتى صار اجتاه الكثري من النساء متابعة ما يعرض 
يف شهر رمضان بل بعضهم ادمن املسلسات يف الشهر الفضيل 
وبدال من ااستغال الشهر يف برنامج عبادي تتجه اىل متابعة 
امور اغلبها سلبيات على واقعنا فاملسؤولية الكبرية تقع على 
زوجته  عن  مسؤول  الزوج  وهكذا  ابنائهم  جتاه  واالب  االم 
قال تعاىل:  )َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ُقوا َأْنُفَسُكْم َوَأْهِليُكْم َناًرا 
َجاَرُة َعَلْيَها َمَاِئَكٌة ِغَاٌظ ِشَداٌد اَل َيْعُصوَن  َوُقوُدَها النَّاُس َواحْلِ
اهللََّ َما َأَمَرُهْم َوَيْفَعُلوَن َما ُيْؤَمُروَن( وشهر رمضان شهر غفران 

وطاعات وابواب اجلنان مفتوحة فلماذا نطرق ابواب النريان.
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تع��د ظاه��رة انتش��ار االم��راض االنتقالي��ة ب��ني 
االطف��ال ه��ي االكث��ر ش��يوعا يف مواس��م تغري 
الفصول حيث يتعرض الكثري منهم اىل العدوى 
من خال انتقال هذه االمراض من ش��خص اىل 
اخر وخاصة يف االماكن املكتضة بالسكان 
للتامي��ذ  العالي��ة  الكثاف��ة  ذات  وامل��دارس 
حي��ث يص��اب العدي��د منه��م بام��راض النكاف 
فتع��د  واحلصب��ة وغريه��ا  الديك��ي  والس��عال 
الطباب��ة الصحية عدته��ا ملواجهة هذه االمراض 

ومكافحته��ا بالط��رق واخلط��ط ال��يت تضعه��ا 
س��نويا فيم��ا ينش��غل االب��اء باالس��راع ملعاجل��ة 

ابنائهم وختليصهم من هذه االمراض.
اهم أسباب انتشار األمراض االنتقالية 

العالي��ة  النس��ب  ذات  امل��دارس  خي��ص  ففيم��ا 
لاطف��ال والذي��ن يصاب��ون اكث��ر م��ن غريه��م 
يف  احلاص��ل  للزخ��م  نتيج��ة  االم��راض  به��ذه 
صفوف املدرسة الواحدة فيشري االستاذ كاظم 
الرتبي��ة يف جمل��س  جلن��ة  رئي��س  اجلليح��اوي 
حمافظ��ة النج��ف االش��رف بقوله »حينم��ا نأتي 
للواقع الرتبوي اوال من ناحية البنايات حنتاج اىل 
بناي��ات كثرية للتخفيف ع��ن الكثافة الصفية 
إذ يص��ل الص��ف الواحد اىل تس��عني طالبا وهي 
يف الغال��ب تك��ون من مخس��ني طالب فما فوق 
وه��ذا الزخ��م كبري واذا م��ا كان هناك طالب 
واح��د ق��د اصي��ب مب��رض مع��دي اكي��د ف��ان 
الطلب��ة الباق��ني س��يصابون, وم��ن خ��ال جلن��ة 
الرتبي��ة مت التنس��يق مع جلن��ة الصحة وكذلك 
دائ��رة الصح��ة لاهتم��ام باملدارس وزي��ادة عدد 
الف��رق ملكافح��ة هك��ذا ام��راض وطلبن��ا م��ن 
مدي��ر الصح��ة يف النج��ف ان يزي��د ع��دد الفرق 
وان تك��ون مس��تمرة عل��ى طوال الس��نة ملراقبة 
ومكافح��ة هك��ذا ام��راض وع��دم انتش��ارها 

حتقيق علي الوائلي

األمراض االنتقالية.. واألطفال
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وهناك تنسيق عال مع  جلنة الصحة«
اما الدكتور موس��ى الكرعاوي مدير الصحة 
العامة يف دائرة صحة النجف االش��رف فيوضح 
ب��ان مجي��ع االم��راض االنتقالية مس��يطر عليها 
يف الوق��ت احلاض��ر وال توج��د ح��االت وبائي��ة 
هل��ذه االم��راض خ��ارج املؤش��رات املطلوب��ة م��ن 
قب��ل منظم��ة الصح��ة العام��ة ووزارة الصح��ة / 
دائ��رة الصح��ة العام��ة, وه��ذا نات��ج م��ن خ��ال 
املتابعة امليدانية لعمل فرقنا الصحية وقطاعاتنا 
ومراكزنا الصحية املنتش��رة على طول املنطقة 
اجلغرافي��ة حملافظتن��ا وبالتع��اون م��ع اجله��ات 
احلكومي��ة االخ��رى مث��ل دائ��رة م��اء النج��ف 
ودائ��رة اجمل��اري ومديرية بلدية النجف ومديرية 
تربي��ة النجف وكافة احللقات الس��اندة فضا 
عن تعاون املواطنني للوصول للمؤشرات الصحية 

اجليدة.
الفرق اجلوالة

تزاي��د اع��داد ف��رق الرقاب��ة اجلوال��ة وتكثي��ف 
العم��ل يف املراكز يف مواس��م التغيري من فصل 
الخر يبينه الدكتور علي الش��مري رئيس جلنة 
الصحة يف النجف االش��رف مبينا ان االلتهابات 
ال��يت حت��دث يف كل فص��ل م��ن الصي��ف اىل 
الش��تاء وم��ن الش��تاء اىل الصي��ف كإلتهاب��ات 
مس��الك التنف��س العلي��ا او الته��اب الفريوس��ات 
او  الصح��ة  وزارة  يف  ال��ازم  االج��راء  فلدين��ا 
دائ��رة الصح��ة يف النجف ولدين��ا لقاحات وهذه 
اللقاح��ات ضد ج��دري املاء واحلصبة والس��عال 
الديك��ي ولدين��ا م��ا يس��مى باللقاح السداس��ي 
باالضاف��ة اىل الثاث��ي اذ لدين��ا لق��اح اللته��اب 
الكب��د الفريوس��ي, ويف كل مرك��ز صح��ي 
باحملافظ��ة توج��د خارط��ة وه��ي ال��يت تش��رف 
عليه��ا، ولدين��ا فرق جوالة وف��رق ترصد وهناك 
متس��ربني ال يقومون بالتلقيح فنذهب اليهم اىل 
دوره��م, واملراك��ز الصحي��ة منتش��رة يف عم��وم 
احملافظ��ة وه��ي متن��ع امل��رض او للوقاي��ة م��ن 

االم��راض فهن��اك الكث��ري من املراك��ز تذهب 
البعد نقطة من اجل تلقيح املتس��ربني باالضافة 
اىل ان هن��اك ان��اس واع��ني يات��ون باطفاهلم اىل 

املركز .
الدكت��ور  الي��ه  ويؤك��د اجلليح��اوي ماذه��ب 
الش��مري اال ان��ه يضي��ف قائا » م��ن الضروري 
ال  االمث��ل  احل��ل  ولك��ن  املس��تمرة   املراقب��ة 
وامن��ا  الصحي��ة فحس��ب  املراقب��ة  يكم��ن يف 
بالثقاف��ة الصحي��ة ايضا ل��دى العوائل والكادر 
التعليمي ونطالب رئاس��ة ال��وزراء ووزارة الرتبية 
بزيادة عدد االبنية املدرسية انا ال اقول ال توجد 
ابني��ة يف ه��ذه الس��نوات لكن عدده��ا قليل وال 
تتناس��ب اطاق��ا م��ع اع��داد الط��اب املتزاي��دة 
س��نويا وق��د مت زيارة امل��دارس من خال اعضاء 
جلن��ة الرتبي��ة واعضاء جمل��س احملافظة وجلنة 
الصحة كذلك, وهناك زيارات من قبل مديرية 
الصح��ة وجل��ان متخصص��ة وجل��ان مكافح��ة 
االم��راض، وبالنس��بة لنا مت عق��د ندوات ثقافية 
م��ن خ��ال النش��اط املدرس��ي وكذل��ك اللجان 

املتخصصة«  
انواع االمراض االنتقالية:

ويعدد الدكتور الكرعاوي اهم تلك االمراض 
االنتقالي��ة وكيفي��ة تش��خصيها فيب��ني قائ��ا:« 
اوال: احلصب��ة وهي مرض فريوس��ي حاد مرتفع 
الس��راية يب��دأ حبم��ى والته��اب ملتحم��ة الع��ني 
وزكام وبق��ع كوبليك على باطن اخلد ويظهر 
طف��ح امحر بقعي ومن اليوم الثالث اىل الس��ابع 
م��ن ب��دء احلمى يبدا على الوجه ثم يصبح عاما 
ويستمر من 4 اىل 7 ايام واحيانا ينتهي بتقشري 
خنالي وقد تنتج مضاعفات احلصبة من تكاثر 
الفريوس او عدوى جرثومية اضافية وتشمل هذه 
املضاعفات التهاب االذن الوسطى التهاب الرئة 
الته��اب احلنج��رة والقصبات اهلوائية اس��هال او 
الته��اب الدم��اغ واحلصب��ة اكث��ر ش��دة من بني 

بعض الصفوف فيها 
تسعون طالبا وان 

اصابة واحد منهم 
مبرض معٍد يعين 
ان الطلبة الباقني 

سيصابون حتما

  طرق انتقال 
احلصبة بوساطة 

الرذاذ او بااللتماس 
مع االفرازات االنفية 

البلعومية واقل شيوعا 
عن طريق االدوات 

امللوثة حديثا بافرازات 
االنف واحللق.
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االطف��ال الرضع والبالغني وتزداد خطورة مرض 
احلصب��ة يف االطف��ال س��يئي التغذي��ة االطف��ال 
املصاب��ون بعوز مناعي س��ريري او دون س��ريري 
للفيتام��ني  اي اكث��ر عرض��ة للخط��ر وتق��در 
مع��دالت امات��ة احلاالت يف البل��دان النامية من 
3� 5 % وق��د تص��ل ب��ني 10� 30 % يف بع��ض 
املناط��ق وام��ا العامل املس��بب لف��ريوس احلصبة 
RNA من جنس  Morbillivirus من فصيلة 
  paramyxoviridae املخاطي��ة  الفريوس��ات 
واما طرق االنتقال فبواسطة الرذاذ )القطريات( 
البعومي��ة  م��ع االف��رازات االنفي��ة  بالتم��اس  او 
الش��خاص مصاب��ني بالع��دوى واقل ش��يوعا عن 
طري��ق االدوات امللوث��ة حديث��ا باف��رازات االن��ف 

واحللق.
وثاني��ا الن��كاف )او كع��ب اب��و دغي��م( و يعترب 
الن��كاف م��رض ع��ام ويتمي��ز بتضخ��م او تورم 
 Salivary  واحدة او اكثر من الغدد اللعابية
glands واليت غالبا ماتكون الغدة النكافية 
م��ع العل��م بان ج��زء من هذه احل��االت قد يصل 
اىل الثل��ث ال يظه��ر عليها التورم وقد يؤدي ذلك 
اىل صعوب��ة يف التش��خيص وان حوال��ي 50 % 
م��ن ح��االت النكاف تك��ون مصحوب��ة بزيادة 
عدد اخلايا يف س��ائل النخاع الش��وكي مع ان 
10% فق��ط يصاحبه��ا اع��راض س��ريرية تش��ري 
اىل الته��اب يف اجله��از العص��يب مث��ل الته��اب 
الس��حايا العقي��م  وال��ذي تعت��رب م��ن مضاعفات 
املرض تش��مل املضاعفات ايضا اصابة اخلصية 
وهذا شائع بعد سن البلوغ مع انه نادرا مايؤدي 
للعق��م ومن املضاعفات االخ��رى التهاب الكلى 
وعضل��ة القلب واملفاصل والغدة الدرقية والثدي 
والبنكري��اس ونق��ص عدد صفائ��ح الدم كما 

ان االصاب��ة ق��د تش��مل اصاب��ة جان��ب او كا 
اجلانب��ني وان  االنس��ان يعت��رب املص��در الوحي��د 
للع��دوى وينتق��ل امل��رض ع��ن طري��ق التع��رض 
املباش��ر الف��رازات اجلهاز التنفس��ي ومتتد فرتة 
الع��دوى م��ن 1�2 يوم من قب��ل ظهور تورم الغدة 
النكافي��ة لغاي��ة 5 ايام بعد ذلك علما بانه  قد 
مت ع��زل الف��ريوس من اللع��اب والفم خال فرتة 
تص��ل اىل 7 اي��ام قب��ل التورم وحت��ى 9 ايام بعد 
الت��ورم ف��رتة احلضان��ة ع��ادة ب��ني 16� 18 ي��وم 
وترتاوح بني 12�25يوم من بعد التعرض للعدوى 

املعاجلة والتعامل مع املصابني
اليوجد عاج نوعي خاص وامنا عاجات داعمة 
م��ن راح��ة وزي��ادة تن��اول الس��وائل وخمفض��ات 
احل��رارة واالمل وابع��اد املص��اب ع��ن املدرس��ة 
لغاي��ة )7�9( اي��ام بع��د ظهور الت��ورم وابعاده عن 
املخالط��ني خاص��ة غ��ري املطعم��ني وكذلك عن 
احلوام��ل يف االش��هر االوىل للحم��ل وع��ن الذين 
يعانون من نقص املناعة او يتناولون عاجا مثل 
الكورت��زون والتطعي��م اثن��اء الوب��اء واجلائح��ة 
اليق��ي م��ن التع��رض وال ميكن ضم��ان الوقاية 

ولكنه يقي من حاالت التعرض الاحقة
وثالث��ا الته��اب الس��حايا الفريوس��ي وه��و ش��ائع 
نس��بيا ومرتاف��ق بازدي��اد اللمفاوي��ات والربوت��ني 
يف الس��ائل النخاع��ي ون��ادرا م��ا يك��ون ه��ذا 
امل��رض مميت��ا وع��ادة يكون الش��فاء منه متاما 
ولي��س هن��اك اج��راءات مكافح��ة نوعي��ة ل��ه 
حي��دث الته��اب الس��حايا الفريوس��ي يف مجي��ع 
احن��اء الع��امل باش��كال فردي��ة او وبائي��ة وم��ن 
غ��ري املع��روف مع��دل الوق��وع يف احل��االت غ��ري 
الوبائي��ة وتع��د االوبئ��ة الناجت��ة عن الفريوس��ات 
املعوية االكثر شيوعا من بني العوامل املمرضة 
املسببة االخرى وتاحظ يف نهاية فصل الصيف 
او بداية فصل الش��تاء واكثر املصابني هم من 
الرض��ع وصغار االطف��ال ويعد فريوس النكاف 
م��ن العوام��ل اهلام��ة املس��ببة اللته��اب الس��حايا 
الفريوس��ي عن��د اجملموع��ات الس��كانية غ��ري 
املمنعة والس��يما يف الفرتات الوبائية فالفاشيات 
ال��يت حت��دث يف نهاي��ة فصل الش��تاء قد تكون 
نامج��ة ع��ن ف��ريوس النكاف بش��كل رئيس��ي 
ويكون معظم املصابني يف هذه الفاش��يات هم 
من االطفال يف الفئة العمرية من )5�9( سنوات

ورابعا اجلدري املائي وهو االخر مرض فريوسي 
ح��اد نات��ج عن فريوس يب��دأ فجأة حبمى خفيفة 
مصاحب بآالم بدنية طفيفة خاصة يف املفاصل 
مع ضعف عام وطفح جلدي يكون على شكل 
بث��ور بق��ع مح��راء تتح��ول بعد عدة س��اعات اىل 
حويصات تبقى ملدة ثاثة اىل اربع ايام تتحول 
بعده��ا اىل حبيبات جاف��ة وتزول هذه احلبيبات 
دون ان ترتك اثر واالطفال اكثر الفئات اصابة 

هناك كثري من 
كوادر املراكز 

الصحية تذهب البعد 
نقطة من اجل تلقيح 

املتسربني 
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بهذا املرض حيث ان 90% من االطفال يصابون 
قبل س��ن العاش��رة من العمر واكثر االصابات 
تكون يف فصلي اخلريف والربيع  وينتقل هذا 
امل��رض بطريق��ة مباش��رة ع��ن طري��ق اف��رازات 
احلويص��ات او ع��ن طري��ق ال��رذاذ الصادر من 
االن��ف وحل��ق املصاب��ني واجله��از التنفس��ي او 
بطريق��ة غ��ري مباش��رة ب��األدوات امللوث��ة حديث��ا 
مبف��رزات احلويص��ات اهلوائية ف��رتة احلضانة 
2� 3 اسبوع اما دور السراية ميتد اىل 5 ايام.

عن��د  حال��ة  املتبع��ة يف كل  االج��راءات  وام��ا 
مديري��ة الصحة فهي العزل واس��تبعاد املصابني 
من املدرس��ة ملدة اسبوع بعد ظهور الطفح االول 
او حت��ى جت��ف احلويص��ات م��ع اعط��اء ع��اج 
خاف��ض للح��رارة وع��اج من��ع احلك��ة واعطاء 
الغلوبيول��ني املناع��ي النوع��ي للمخالط��ني الذين 
يعان��ون م��ن نق��ص املناع��ة او س��رطان ال��دم او 
الذي��ن يعاجلون بعاجات كبت املناعة كذلك 
جتن��ب املخالط��ة املباش��رة للمري��ض وافرازات��ه 
وتثقي��ف املخالطني للمرضى حول املرض وطرق 
انتقاله وحدوثه رغم اكتش��اف املطعوم مؤخرا 

1997 فانه اليستعمل على نطاق واسع غالبا
وكذل��ك الكولريا وهو مرض واس��ع االنتش��ار 
رئيس��ي  س��بب  الع��امل وكان  دول  معظ��م  يف 
حل��االت االس��هال يف كث��ري م��ن االحي��ان وق��د 
بدا باالنتش��ار يف اندونيس��يا ومعظم دول اس��يا 
واىل غ��رب اوروب��ا من��ذ ع��ام 1961 ويف ع��ام 
1970 ب��دا بالدخ��ول اىل غ��رب افريقي��ا حت��ى 
افريقي��ة كث��رية ويف  دول  متوطن��ا يف  اصب��ح 
ع��ام 1991ع��اد امل��رض اىل امري��كا اجلنوبية 

ومس��بب امل��رض جرثوم��ة او ضم��ات الكولريا 
وهناك اكثر من 60 نوعا من هذه الضمات .

وام��ا ط��رق انتقال امل��رض فهي ع��ن طريق مياه 
الش��رب وال��يت ميكن ان تتلوث م��ن املصدر او 
خ��ال ختزي��ن االغذية وميكن ان تتلوث خال 
او بع��د التحض��ري واالغذي��ة البحرية وخصوصا 
تل��ك ال��يت ت��ؤكل نيئ��ة او ال��يت ال تطب��خ جيدا 
واخلض��روات والفواك��ه خصوص��ا تل��ك ال��يت 
تنم��و عل��ى س��طح االرض وتروى باملي��اه العادمة 
او تغس��ل باملي��اه امللوثة مث��ل البقدونس والنعناع 

واخلس ... اخل
وام��ا ط��رق الوقاي��ة م��ن م��رض الكول��ريا فهي 
بتزوي��د املواطن��ني بكمي��ات كافي��ة م��ن املياه 
االخ��رى يف  واالس��تعماالت  للش��رب  الصاحل��ة 
الغ��ذاء  للفض��ات, س��امة  الصح��ي  الص��رف 
م��ن خ��ال س��امة املتعامل��ني مع الغ��ذاء وطرق 
غس��ا  والفواك��ه  اخلض��ار  غس��ل  التصني��ع 
جي��دا غس��ل االي��دي جيدا بامل��اء والصابون قبل 
حتض��ري الطع��ام, زي��ادة الوعي بض��رورة التوجه 
اىل املركز الصحي للعاج والقيام باالستقصاء 
الوبائ��ي ال��ازم يف حالة ح��دوث حاالت للوقوف 
عل��ى معرفة املص��در واختاذ االجراءات الوقائية 

الازمة.

النكاف مرض عام 
ويتميز بتضخم او 

تورم واحدة او اكثر 
من الغدد اللعابية  
اليت غالبا ما تكون 

الغدة النكافية
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اليوم يعيش أبناؤنا هوس املشاهري لتعبريهم اخلاطئ لديهم وما هذا 
اهلوس اال نتيجة للضر وف اليت وضعت أمامهم ما بعد 2003 من 
بد  وال  ارادي  غري  ومفهوما  طابعا  تركت  اليت  وهمومه  االنرتنت 
أوال  البيت  تقع مسؤوليته على عاتق  الذى  اهلوس  من معاجلة هذا 
واملدرسة ثانيا ومبا أن املدرسة هي البيت الثاني ألوالدنا وهي مصدر 
من مصادر املعرفة اليت ينشدها أوالدنا من خال تكوين الشخصية 

املناسبة للطلبة الذين يسعون لتحقيق أهدافهم من خاهلا .
متعددة  متأثرين بشخصيات  نراهم  أطفالنا  يعيشه  الذي  الواقع  أن 
منها كارتونية أو شخصيات خرافية ومنها واقعية كحب األساتذة 
واملشرفني عليهم لتكوين عاقة محيمة بني األسرة الرتبوية اهلادفة 
ومن الشخصيات اليت علقت يف األذهان هي غري عربية وبعيدة كل 
من  معهم  تتواصل  الشخصيات  وهذه  اإلسامية  ثقافتنا  عن  البعد 
خال الربامج املعدة هلا سلفًا »««التلفاز««« وعند تتبعنا يف موضوع 
الشاشة الصغرية جندها تركز على هضم الربامج أكثر يف أعادة 
براجمها املتكررة يف اليوم واألسبوع وهذا ما يشكل خطرا كبريا 

على مستقبل أبنائنا .
ولعّل الّسؤال األهّم: كيف نزرع القدوة احلسنة يف نفوس أبنائنا؟

الشخصيات  تعد  الرتبوية  اإلدارة  يف  التخصصية  الدارسات  أن 
الكارتونية اليت تعرض من خال شاشات التلفاز تلعب دورًا كبريًا 
التأثري  يف  البالغة  لقدرتها  الطفل  لدى  القدوة  تشكيل  يف  ومؤثرًا 
لتكوين  النفسي  اندماجهم  خال  من  أعمارهم  ومبختلف  عليهم 
شخصية البطل داخل القصة اليت يشاهدها ولو عكسنا هذا الدور 
الذي يلعبه األستاذ يف تقديم املواد املدرسية هلم لتكوين شخصية 
متعددة اخلربات واملفاهيم اليت تطرح هلم يف املختربات لنيل الربامج 
اهلادفة ذات القيم اإلنسانية العليا اليت أعتمد آباؤهم ومدرسوهم يف 

حتقيقها هلم.
مفهوم القدوة تربوّيًا

تشري هذه الدراسات التخصصية يف اإلدارة الرتبوية إىل أن القدوة 
والصفات احلميدة اليت جندها يف أغلب الطاب يف مدارسنا هم 
شخصيات مرموقة من الناحية التطبيقية يف السلوك وتربز من خال 
حب اخلري السلوكي وهذه التصرفات واألفعال اليت تصدر منهم يف 
حياتهم اليومية اليت أكتسبها من الوالدين ومن خال منو قدراتهم 
املعرفية  والتطبيقية يف املدرسة اليت سوف ميثل النموذج احلي الذي 
حيتذي به لديهم من خال الفعل والقول للتعبري عن مواقف أو حاجة 
اليت تنعكس من خال املعتقدات والقيم اليت يتبناها اإلنسان يف 

حياته اليومية لتشكيل أسس املعرفة لتتبني األفعال واألقوال .
القدوة احلسنة مسؤوليَّة األهل واملدرسة معا.

لعل هذه النصائح ستفيد وتساعد على منو القدوة احلسنة يف اجملتمع 
الذي أصبح مرتديا يف هذه األيام والناتج عن عدم املباالة يف خلق 

جيل تسوده احلكمة واملوعظة احلسنة .

1- على األهل واملدرسة معا ومن خال بث روح الطمأنينة والرتبية 
احلسنة اليت حيرص عليها اجلميع من صدق املواقف ومراعاة  هذه 
مع  تعامله  يف  صادق  سوي  جيل  نشوء  انفات  من  خوفا  النقطة 

اآلخرين قوال وفعا.
2-على أآلهل واملدرسة مراعاة عملية النقاش لتعزيز شخصية الطالب 
وتقويتها من خال إرشادهم يف طرح املواضيع اهلادفة اليت تفتح أفاق 
املعرفة وجتعلهم متحصنني كثريًا هلذا جند األمام الصادق حيرص 
كل احلرص على أنشاء جيل واٍع ومتسلح باملعرفة روي عن األمام 
أليه  تسبقكم  أن  قبل  أحداثكم  ))بادروا  السام(  )عليه  الصادق 
املرجئة(( وجعل املدرسة بيتهم الثاني الذي يشعرون فيها بالطمأنينة 
وهم يدرسون دروسهم اليومية ليصبحوا تاميذ اليوم قادة املستقبل 

وبناة غٍد جديد فيه التسامح ومتسلح باملعرفة .
3- على أآلهل واملدرسة أن يبثوا روح التسامح  يف بناة الغد املشرق 
راية  حتت  اجلميع  جيمع  الذي  الواحد  الوطن  حبب  األميان  وروح 
العراق اجلريح وكما قال النيب األكرم )صليه السام( حب الوطن 
اجلميع  فعلى  جيلكم  لغري  خلقوا  جديد  جيل  هؤالء  األميان  من 

املساهمة ببناء غدهم املشرق لتفادي اخلطأ . 
لنختم احلديث عن أهمّية الّسلوك يف بناء القدوة

ورد عن اإلمام الباقر)عليه السام( قوله: إّنا نأمر صبياننا بالّصاة 
إذا كانوا بين مخس سنني، فأمروا صبيانكم بالّصاة إذا كانوا 
بين سبع، وحنن نأمر صبياننا بالّصوم إذا كانوا بين سبع مبا طاقوا 
من صيام اليوم«. هذه الرتبية اليت جيب أن تعتمدها األسرة واملدرسة 
يف منهجها الرتبوي اهلادف لبناء جيل متكامل ومتسلح بعلوم املعرفة 
اليت اكتسبها من البيت واملدرسة معا اليت نعدها البيت الثاني الذي 
اعتمدت مناهج التدريس الوسيلة الوحيدة لتغيري يف نفوس أبنائنا مع 
وجود طرق حديثة تسهل على الطالب هضم املعلومة اليت تزيد من 
وعي الطالب يف حياته اليومية وهذه املعايشة هلما تزيد من قدرات 

أبنائنا بسريهم وتوجههم العقائدي بالقول والفعل.

عباس عطيه عباس أبو غنيم

كيف نزرع القدوة الحسنة
 يف حياة الطفل؟
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إعداد:
هشام اموري ناجي

احراق جان دارك

كيف تحمي الحيوانات نفسها؟

جهاز التلفاز الصديق العدو لطفلك
الكرش... االسباب والوقاية

)facebook( ماذا تعرف عن

alwelayh.com



يف عام )1428( م كانت فرنسا ممزقة اىل حد كبري بسبب 
احلروب الداخلية، وبسبب احلروب املتعاقبة ضد الغزاة االجنليز 
الذين كانوا يهامجون األجزاء الشرقية من فرنسا يف هجمات 
متتالية وكان اهالي اقليم )بورجانديا( قد اعرتفوا بالوالء للملك 
وامللك  الشرعي  الوريث  وبينما كان  السادس  اإلجنليزي هنري 
كانت  اورليان  يف  حماصرا  اليزال  التاسع(  )شارل  احلقيقي 
الوحدات املسلحة للجيش االجنليزي تسيطر على نصف اراضي 

فرنسا.
لنصف  احملتلني  اإلجنليز  ضد  احلاسم  دوره  التوفيق  لعب  وقد 
خال  من   – الشأن  متواضعة  عذراء  فتاة  إن  فرنسا.  اراضي 
تقدميها مثا حيتذى به يف الفداء والتضحية دفاعًا عن الوطن- 
قد ايقظت شعبها الفرنسي وجعلت صفوفه اليت كانت ممزقة 
وحتقق  وتلتئم  للشفاء  تتماثل  جراحه  وجعلت  تلتحم  قبل  من 
للفرنسيني ختليص اراضيهم اليت كان قد احتلها االجنليز شربًا 
بعث  وهكذا حتقق  الغرباء  الغزاة  االجنليز  عنها  وأجلوا  شربًا 

جديد ألمة فرنسية عظيمة.
لقد جاءت )جان دارك( من مدينة دومرمى تدفعها بعض الدوافع 
انها  بها  وتهيب  اليت كانت تسيطر على كل كيانها  الدينية 
املغتصبني..  االجنليز  الغزاة  من  وطنها  ارض  ان حترر  تستطيع 
وبعد صعوبات مجة تغلبت عليها بعد جهد جهيد يفضل محاسها 
وعدم تسرب اليأس واإلحباط اىل قلبها جنحت جان دارك يف ان 
تصل اىل مواقع وخطوط القتال الفعلية للجيش الفرنسي وحصلت 
كانت  اليت  الفرنسية  القوات  لتخليص  بالذهاب  تصريح  على 
حماصرة يف اورليان وكان ملك فرنسا حماصرا معها وكأمنا 
كان النصر املبني ميشي يف ركابها ويازم الراية اليت كانت 

ممسكة بها.. لقد حصل بالفعل حترير اورليانز ومت تتويج امللك 
يف احتفال كبري يف مدينة )رميس( خلع عليه انتصار الفرنسيني 

مهابة وجاال دون مثيل.
فلول اجليش  دارك مشغولة مبطاردة بعض  وبينما كانت جان 
اإلجنليزي املنسحب، اوقعها بعض اخلونة يف اقليم )بورجنديا( يف 
باعوها لإلجنليز. وبعد حماكمة صورية غري جدية  ثم  كمني 
حتت  احملاكمة  بدء  قبل  مسبقًا  جاهزا  عليها  احلكم  كان 
اشراف)كوتشون( كبري اساقفة اجليش اإلجنليزي الذي كان 
الظاملة  دارك حكمت احملكمة  جان  على  احلقد  حيقد كل 
على جان دارك ذات التسعة عشر ربيعًا من العمر باإلعدام حرقًا.

ويف يوم الثاثني من شهر مايو سنة)1431(م حصل إعدام جان 
دارك يف ميدان السوق القدمية يف مدينة )روان( الفرنسية حرقًا 
بإعادة  طالبت  اسرتها  ان  العجيب  ومن  وتد  اىل  مشدودة  وهي 
وصدر  حرقها)1445(  من  عامًا  عشرا  اربعة  بعد  احملاكمة 

احلكم برباءتها، ويف عام 1920 اشهرتها الكنيسة قديسة 

سادت آراء أرسطو يف الفيزياء 
الفكر  يف  الكونيات  وعلم 
الغربي حتى جاء عصر جاليليو 
ثم  عشر  السادس  القرن  يف 
عشر  الثامن  القرن  يف  نيوتن 
منها وكان  وثبت خطأ كثري 
على  عمله  بدأ  قد  ارسطو 
اليت  اإلغريقية  القاعدة  اساس 
تقول: إن كل شيء مكون من 
واهلواء  املاء   : األربعة  العناصر 

والرتاب والنار.
هي  األرض  بأن  القائل  باملبدأ  ايضا  يؤمن  كان  ارسطو  ان  كما 
حول  تدور  والشمس  والنجوم  والكواكب  والقمر  الكون  مركز 
األرض يف مدارات ثابتة وكان يؤمن بان العناصر األربعة تسعى دائما 
اىل ان تعود اىل مكان الطبيعي وهذا يف رأيه هو ما جيعل اي حجر 
يهوي اىل االرض مبجرد ازالة اي عائق حتته مينعه من ذلك واملاء جيري 
فوق سطح االرض واهلواء يرتفع فوقها والناء تسعى لارتفاع فوق كل 

ذلك وهذا ما يفسر اللهب اىل اعلى العنصر اخلامس:

وعندما حتدث ارسطو عن ان كل شيء مييل اىل ان يعود اىل مكانه 
الطبيعي واجه مشكلة ال تتفق مع نظرته هذه وهذه املشكلة متثلت 
تتجه  ذلك ال  ثابته وهي يف  والنجوم هلا مسارات  الكواكب  ان  يف 
ولذلك  الطبيعي  مصدرها  هي  كانت  ان  بها  وتصطدم  االرض  اىل 
وهو  االربعة  التقليدية  للعناصر  خامسا  عنصرا  ارسطو  اضاف  فقد 
عنصر الشيء املتحرك الذي له دورة طبيعية منتظمة يسري فيها وهذا 
ينطبق على كل ما يتحرك يف مدار ثابت مثل القمر وغريه مما يوجد 
يف الفضاء وعلى الرغم من ان هذا التفسري غري مقنع باملرة إلنسان 
العصر احلديث اال انه ظل مقبوال لفرتة تزيد عن الفي عام وكان لتلك 
النظريات تأثريها الشديد على تطور التفكري العلمي وابطاء حركته 

وذلك بسبب االعتماد على صحة هذه القواعد اليت وضعها ارسطو. 
بأن  يؤمن  كان  انه  يف  )افاطون(  معلمه  عن  ارسطو  اختلف  وقد 
ماحظة الطبيعة متدنا بالعلم وقد طبق ذلك على العديد من احلقائق 
السائدة يف عصره لتأييدها او لرفضها او إلضافة اجلديد اليها وكان 
الفيزياء واالحياء والفلسفة والفلك وعلى الرغم من  ذلك يف جماالت 
انه كان تلميذا يف اكادميية افاطون ملا يقرب من عشرين عامًا اال 
انهما كانا خمتلفني يف عدد من املوضوعات وكانت لنظريات ارسطو 

تأثريها العميق على الفكر الغربي مثل افاطون متامًا

احراق جان دارك

ارسطو )384-322( ق.م وآرائه يف الفيزياء

78 العدد 117- لشهر رمضان 1439هـ



وبقائها، وسائل  ملعظم احليوانات يف سبيل احملافظة على حياتها 
معينة للدفاع عن انفسها ضّد أعدائها، وال سيما تلك احليوانات 
جدًا  الضخمة  فاحليوانات  اللحوم.  آلكات  فريسة  تقع  اليت 
كالفيل والكركدن ليست هلا حاجة اىل قدر كبري من احلماية 

فهي تعتمد يف محاية انفسها على كرب حجمها. 
ومثة حيوانات سريعة اجلري كالغزالن فهذه احليوانات قادرة على 
حادة  حوافر  او  قرون  األخرى  احليوانات  ولبعض  باجلري  اهلرب 
تستعملها يف النطاح او املرافسة ومثة حيوانات صغرية كثرية تهرب 
من احليوانات املفرتسة باالختباء يف مكان آمن وبعض احليوانات 

كاألّرجون او األْبُصوم تتظاهر باملوت عندما حيدق بها اخلطر.
باألشياء  ختتلط  فهي  التنكر  يف  بارعة  كثرية  حيوانات  مثة 
ُترى وهذا الضرب من  بارع جّدًا حبيث ال  بها على حنو  احمليطة 

التحاُيل يسمى بالتمويه.
ومثة  نفسها  البيئة  بلون  فيتلون  بالبيئة  ميتزج  احليوانات  فبعض 
او  األغصان  كأشكال  كاذبة  اشكااًل  تّتخذ  اخرى  حيوانات 
لونهما  تغيري  على  قادران  واألخطبوط  فاحلرباء  اللحاء  او  األوراق 
دائمًا  وبذلك فهما ميتزجان  اخر.  اىل  ينتقان من مكان  عندما 
شبيهة  اشكال  هلا  الَعَوامس  واحلشرات  بهما.  احمليطة  بالبيئة 
باألغصان الصغرية او اوراق الشجرة وكذلك فإّن ضفدع األشجار 
األخضر األوربي يتغرّيُ لونه من األخضر الزاهي اىل اللون الرمادي 
من  نوع  هناك  جّدًا.  رؤيته  فتصعب  بالغيوم  السماء  تتلّبد  عندما 

يظهر  نفسه  وليحمي  البحار  أعماق  يف  يأكل  الذي  السمك 
كاألحجار احمليطة به.

املخادعة
تلجأ بعض احليوانات لتهرب من اخلطر اىل املخادعة او التظاهر 
بعنقها  املؤذية حييط  .فالسحلّية األسرتالية غري  بغري ما هي عليه 
طوق من الشعر يشبه الياقة، فإذا ما احدق بها خطر نفشت شعرها 
فبدت ضخمة اجلسم جّدا شرسة املامح وبذلك تلقى الذعر يف 
ما  إذا  الطاووس  فراشة  فإن  بالفرار.وكذلك  فيلوذ  عدوها  قلب 
فتحت جناحيها ظهرت عليهما عينان متوهجتان وتصيبان عدوها 

باخلوف فيتسنى هلا بذلك اهلرب 
اللون 

وقد حتتوي  لكثري من احليوانات طعم كرية جدًا عند مذاقها 
ًا كذلك وهي حتذر مفرتسها بألوانها الزاهية.  هذه احليوانات مُسّ
بلونه  الطيور  ينذر  وهو  السيانيد  سم  على  االمسر حيتوي  فالُعّث 

املعدّني الامع فتلوذ بالفرار منه.
ولبعض احليوانات غري املؤذية الوان شبيهة بألوان احليوانات الساّمة 
وبذلك تتقي شر احليوانات املفرتسة . فاخلنفساء الزنبورية تكسو 
جسمها خطوط صفراء واضحة كأنها زنبور حقيقي غري انها غري 

مؤذية.
الرائحة

مثة حيوانات كالضربان إذا ما رأت خطرًا حيدق بها فإنها تفرز 
سائًا منن الرائحة من غدد توجد يف قاعدة ذيلها. وهذه الرائحة 
كريهة جدًا ورمبا أدت اىل اختناق احليوان املعادي او فقدان بصره 
من  اهلرب  للظربان  يتسنى  ذلك  واثناء  منها  اقرتب كثريًا  ما  اذا 
عدوه والظربان االمريكي خطوط بيضاء كبرية على ظهره ينذر 

بها اعداؤه فتحرس وتبتعد عنه.
اإلبر

لبعض احليوانات والسيما احلشرات أنابيب حاّدة جوفاء تربز من 
اجسام  يف  السم  حلقن  كإبر  األنابيب  هذه  وتستعمل  اجسامها 
وزبانات  املوت  اىل  تؤدي  ان  ميكن  لسعات  وللعقارب  اعدائها 
البحر كذلك  اذنابها ولشقائق  نهايات  والنحل توجد يف  العقارب 
البحر  وتستعمل شقائق  اجلهات  ابر حتيط جبراميزها من مجيع 
هذه اإلبر من اجل البحث عن الطعام وللدفاع عن انفسها كذلك 
طريق  عن  فرائسها  اجسام  يف  ها  مُسّ فتزرق  السامة  االفاعي  اما 
انيابها الكبرية او معاقصها وانياب األفعى جموفة يصب فيها السم 

من غدد توجد يف فكها العلوي.

كيف تحمي 
الحيوانات 

نفسها؟
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يقول السيد امحد باقر القزويين يف كتابه 
)فن تربية الطفل( ان من اهم االخطاء اليت 
هذه  ايامنا  يف  واألمهات  اآلباء  فيها  يقع 
هو االعتماد على التلفاز كبديل للمربيات 
من  للتخلص  التلفاز  استغال  حماولة  او 
اهلائهم  او  ومشاغباتهم  األطفال  متاعب 
بهم يف  تضر  قد  اليت  األعمال  بعض  عن 
ظل انشغال الوالدين واألم بشكل خاص 

باألعمال املنزلية.
يواجهه  الذي  الضرر  ولعنا سندرك حجم 
التلفاز اكثر مع احلركات  األطفال من 
هذا  يصدرها  اليت  واألصوات  واأللوان 
نعرف  عندما  وكذلك  الصغري  الصندوق 
يف  األطفال  ميتلكها  اليت  القدرة  حجم 
خال  من  اليهم  يقدم  ما  كل  ماحظة 

هذا اجلهاز. فيشري عدد من األحباث اىل ان األطفال ومنهم 
الصغار جدًا يدركون ادق الصور واملشاهد واألحداث اليت 
التلفاز وهذا اإلدراك خيتلف حجمه باختاف  تعرض على 
بوضوح  ماحظته  ميكن  ما  وهو  سنهم  ومقدار  األطفال 
على االطفال يف سن الستة اشهر حيث انهم حيبون كثريًا 
املشاهد والصور املتكررة اليت تعرض الربامج املفضلة لدى 

االطفال يف مثل هذا السن.
وما يثري التعجب اكثر هو ما يؤكد احد الباحثني من ان 
األطفال يف سن 12شهرًا يقلدون ما يشاهدونه او يسمعونه 
على شاشة التلفاز. هذا وقد اكدت االحباث اىل ان االفام 

اليت حتتوي مشاهد عنيفة وتقلب هدوءه وسكينته اىل ثورة 
عارمة مقلدًا ما يسمعه ويشاهده يف هذه االفام ويرى احد 
مشاهد  فيه  فيلما  يشاهدون  عندما  االطفال  ان  الباحثني 
لإلجرام وسفك الدماء فهم ال ينقلونها اىل وجدانهم بصورة 
السيء  اثرها  املشاهد  هذه  ترتك  ال  وقد  اوتوماتيكية 
والسريع على الطفل اال انها بالتأكيد ستنعكس بصورة او 
بأخرى على سلوكه ويضيف هذا الباحث ان ابين وهو ابن 
اثين عشر شهرًا مييز جيدًا بني اشكال العنف فالعنف جتاه 
الُكرة يف امللعب خيتلف عن العنف جتاه االنسان نفسه اال 
ان املشاهد اليت يراها الطفل ستزرع بالتأكيد بذرة العنف 

يف داخله.

التعصب : 
وهو الغلو والتزمت واحلماس والتمسك الضيق االفق بعقيدة 
او فكرة ويؤدي اىل االستخفاف باآلراء األخرى وحماربتها 
واضطهادها الذين ينتمون وينادون بها. ومثال ذلك التعصب 
وسيلة  دائمًا  التعصب  ويستخدم  القومي  والتعصب  الديين 

التطرف و العنف واالبتعاد دائمًا عن لغة احلوار واملنطق

االيماء، اللفتة:
الوجه  مبامح  او  اجلسم  اعضاء  من  حبركة  التعبري   
واملعاني واالنفعاالت الداخلية وابراز الصفات اجلسدية من 

حركة او لفتة ذات داللة معينة.               

جهاز التلفاز الصديق العدو لطفلك

مصطلحات
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اصل  التو  لشبكة  الكرتوني  بانه)موقع  بوك  الفيس  ُعرف 
االجتماعي يساعد االفراد على االتصال بأصدقائهم وعائاتهم 
واحد  موقع  ليس  وهو  االنرتنت  عرب  بفاعلية  العمل  واصدقاء 
كبري بل هو مؤلف من شبكات عدة ترتكز على اشياء عدة 
مثل املدراس والشركات واملواقع(، يتم التسجيل )sin up( يف 
الربيد االلكرتوني اخلاص بك  املوقع عن طريق حساب  هذا 
وتعين كلمة )face book( الدفرت الورقي الذي حيتوي على 
اجلامعات  ويف  معينة  ينتمون جملموعة  اشخاص  عن  معلومات 
االجنبية توجد طريقة شهرية ملعرفة الطاب املوجودين بكلياتها 
املختلفة وهي طريقة ال)face book( او الدفرت الورقي إذ يقوم 
الطاب  على  للتعرف  الدفرت  هذا  باستعراض  اجلدد  الطاب 
املوجودين معهم يف كلياتهم بأقسامهم املتعددة ومن هذا جاءت 
تسمية املوقع بهذا االسم فقد كان يف البداية يرمي اىل مجع 
مشل طاب اجلامعات االخرى ثم طاب املدارس.. اخل  اىل ان 
انتشر املوقع واصبح جيمع مشل سكان كوكب االرض ومل 

يعد االشرتاك فيه خمصصا لفئة الطاب دون غريهم.
ميكن ختيل فيس بوك كلوحة اجهزة قياس اليكرتونية للحياة 
االجتماعية عن طريق عرض مركزي يعطيك بيانات حمدثة 
على الدوام عما ينوي االصدقاء فعله وما يدور يف عقوهلم وما 
يعطي  إذ  االجتماعية  االتصاالت  تقوية  عن  فضًا  خيططون 
فيس بوك جمموعة من االدوات املتعددة االستعماالت والفعالة 
ملشاركة املعلومات والرتويج ألي اهتمامات او مشاريع ابداعية 
تعمل عليها وعلى ذلك يعد فيس بوك اىل حد ما شبكة بث 

شخصية خاصة بالفرد.
وترجع نشأة الفيس بوك اىل عام 2004م كان هناك طالب 
 )Mark Zuckerberg( يدعى  االمريكية  هافارد  جبامعة 
ملارك  وكان  باألنرتنت  الشديد  وشغفه  بولعه  مشهورا  وكان 
وقتها هدف واضح يريد ان حيققه وهو انشاء موقع ويب على 

االنرتنت يقوم جبمع مشل زمائه يف اجلامعة حبيث ميكنهم 
واالخبار  النظر  ووجهات  االراء  تبادل  املوقع  هذا  طريق  عن 
يكون  ان  يريد  مارك  وكان  البعض  بعضهم  بني  والصور 
اخبار  لنشر  واجهة  املوقع  جبعل  يقم  فلم  تقليدي  غري  املوقع 
التجارية  االعانات  لنشر  واجهة  جبعله  او  الرمسية  اجلامعة 
بني فئة الطاب اجلامعة امنا قام جبعل املوقع وسيلة للرتابط 
والتواصل بني طاب اجلامعة بعضهم البعض وسرعان ما حقق 
املوقع جناحًا كبريا يف ذلك االمر الذي شجع مارك على جعل 
االشرتاك باملوقع مفتوحا لطاب اجلامعات االخرى ثم لطاب 
احلال  ذلك  على  املوقع  واستمر  ذلك  بعد  الثانوية  املدارس 
قاصرا على فئة الطاب دون غريهم من عام 2004وحتى عام 
للجميع  املقع  ابواب  بعتح  ذلك  بعد  مارك  قام  ان  2006اىل 
من مستخدمي شبكة االنرتنت وجعل املوقع وسيلة اجتماعية 
واالقارب  االصدقاء  بني  عاقات  وتكوين  والتواصل  للرتابط 

وزماء العمل على مستوى العامل.
املليار   )1,15( العامل  بوك  الفيس  مستخدمي  عدد  وختطى 
 )%21( قدرها  بزيادة  اي   2013 عام  حزيران  يف  مستخدم 
املرتبة االوىل  املتحدة االمريكية يف  الواليات  العام جاءت  يف 
 )158,85( من  بأكثر  العامل  يف  مستخدميه  عدد  حيث  من 
مليون مستخدم تلتها الربازيل باملرتبة الثانية ثم اهلند باملرتبة 
الثالثة بعدها اندنوسيا واملكسيك على التوالي وعربيا بلغ عدد 
احتلت  العربي  الوطن  يف  مستخدم  مليون   )55( مستخدميه 
مصر املرتبة االوىل بني البلدان العربية واملرتبة)17( عامليًا من 
مليونًا  الذي جتاوز)13,8(  بوك  الفيس  حيث عدد مستخدمي 
املغرب يف  اشهر وجاءت  )17,16%( يف مدة ستة  وبنمو قدره 
املرتبة الثانية بنحو )5,35( مليون مستخدم وجاء العراق باملرتبة 
مستخدم  مليون   )3,29( بنحو  عامليًا   )50( واملرتبة  السادسة 

وبنمو مقداره )%0,33(

)facebook( ماذا تعرف عن
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املاء  واحنباس  االستسقاء  يعاجل  عصريه  للبول...  1-مدرر 
ومشاكل  املزمنة  الكلى  امراض  يعاجل  كما  باجلسم، 

املثانة البولية، يفتت الرمل واحلصى.
2-يعاجل امراض احلساسية ومينع حب الشباب ويعاجله 

3-اجلزر وبذره ينشط الكبد 
مدرات  مع  ويستعمل  الدم  يف  البوتاسيوم  مستوى  4-يرفع 
البول اليت ختفض مستوى الكالسيوم بالدم اليت تؤدي اىل 

مشاكل صحية ونفسية مثل اعتال املزاج
5-بذره يعاجل امراض الصدر والسعال 

6-يكثر الدم يف الدورة الدموية عند النساء.
كيماوية  مواد  وهي  للكاروتينويدات  مهم  7-مصدر 
موجودة يف النباتات خباصٍة اجلزر وهي مدار البحث ملنافعها 

يف مكافحة السرطانات .
االمراض  مينع  يوميًا  اجلزر  عصري  من  فنجانني  8-إن 

املذكورة ومينع تضخم الطحال.
9-ان تناول اجلزر يوميًا يضفي املرح على االنسان.

10-مينع تناول اجلزر حصول اجللطات الدموية 
11-ينعم الصوت وينقي االوتار الصوتية 

وكشفت نتائج احباث اجراها فريق يف جامعة نيوكاسل 

االجنليزية ان اكل اجلزر يقلل من خماطر تكون السرطان. 
ويأمل الباحثون ان يؤدي البحث اىل ختليق جيل جديد من 
حماولة  على  املزارعني  وتساعد  للسرطان  املضادة  االدوية 
الرتكيز على هذه املادة الفعالة املوجودة يف املنتجات اليت 

يزرعونها.....
الطبيعية حتفز  واخلضروات  الفاكهة  ان  الباحثون  ويقول 
وينصح  السرطانية  اخلايا  تكون  حملاربة  اجلسم  خايا 
الفاكهة  من  خمتلفة  جرعات  مخس  بتناول  الباحثون 
متكاملة  شبه  لتوفري محاية  يوميا  الطازجة  واخلضروات 

من تكون اخلايا السرطانية
املصدر/ العاج باخلضروات والفواكه :66

عرف االنسان قيمة السمك الغذائية منذ وجد على سطح الكرة 
عاناها  اليت  االسباب  اول  األمساك  صيد  وكان  االرضية، 
للحصول على غذائه، وعرف ايضًا كيف حيتفظ باألمساك، 
سواء بطريق التنحيف او التدخني كما تفعل القبائل البدائية 
حتى اليوم وهناك كثري من الشعوب ال تزال جتهل اللحم على 
البشر  من  مايني  األصفر  النهر  طول  وعلى  النيجر  شواطئ 
تتغذى بالسمك املمزوج باحلبوب مثل االرز وهذه املواد االساسية 
البحار  سواحل  على  يعيشون  اخرى  شعوب  ومثلها  غذائهم  يف 
وشواطئ االنهر الكربى يف اوربا وآسيا وغريهما يعتمدون يف 

غذائهم على السمك.
مع  اللحم  بها  يتمتع  اليت  الغذائية  بالقيمة  يتمتع  السمك  ان 
ميزة عليها هو ان بروتيناته اسهل هضمًا من بروتينات اللحوم 
اي   %20 حيتوي  والسمك  طازجًا  يكون  ان  بشرط  األخرى 
املقدار نفسه املوجود يف اللحم وهو غين بالكلسيوم والفوسفور 
واملنغنيزيوم واليوم إن الكيلو الواحد من السمك يقدم جلسم 
االنسان 0,20-0,258% من الكلسيوم، وهذا ال حيصل عليه 
من  كيلوات  ثاثة  او  الثور  حلم  من  كيلوات  مخسة  االمن 
الفطائر املغذية. والفسفور يوجد يف السمك مبقدار كبري من 
)2-2,5( غرام يف الكيلو وعند بعض انواع السمك كالطون 

استعماالت وفوائد الجزر الطبية 

تعرف على القيمة
 الغذائية للسمك
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ذلك عادة  ويسمون  الوسط،  زيادة حميط  الكثريون من  يعاني 
التخلص  الكثريون  يود  اليت  املشاكل  إحدى  وهو  )بالكرش( 
وملفت  مفرط  بشكل  الوزن  زيادة  على  دليل  عادة  هو  و  منها 
للنظر، هذا الكرش غالبًا ما يكون سببا يف مشاكل صحية 
عديدة فمن املاحظ ان من يعاني من الكرش ال يتنفس بسهولة 
الشكل يضغط على  بهذا  املعدة  بروز  يتعب ألن  ما  بل سريعا 
عضلة احلجاب احلاجز فيصعب مع اي جمهود ان يؤدي احلجاب 
احلاجز وظيفته الطبيعية وهي زيادة معدل وعمق التنفس مبا يوفر 
سرعة  هي  والنتيجة  البدني  اجملهود  ألداء  الازم  األوكسجني 

الشعور بالتعب وعدم القدرة على االستمرار يف بذل اجلهد..
منطقة  حول  الدهون  تراكم  كثرة  من  حيدث  و)الكرش( 
البطن والوسط باإلضافة اىل كرب حجم املعدة واألمعاء نتيجة 
تشوه  الكرش  بروز  الطعام، كما يصاحب  تناول  اإلفراط يف 
يعين  والكرش  القوام ككل.  ثم يف  ومن  الفقري  العمود  يف 
استطالة مفرطة يف العضلة املستقيمة البطنية اليت تعرف ايضًا 
املنطقة  بهذه  الدهون  نسبة  زيادة  اىل  باإلضافة  البطن،  جبدار 
املهيأة اكثر من غريها الكتناز الدهون، لذا فإن مترينات املشي 
من  التخلص  على  تساعد  آخر  رياضي  نشاط  اي  او  واهلرولة 
الدهون احمليطة باخلصر، باإلضافة اىل التمرينات اليت تقصر 

وتقوي العضلة املستقيمة البطنية .
إن التحكم يف الوزن والتخلص من الكرش أمران ميكن ان 
يتم حتقيقهما من خال برنامج رياضي وغذائي مناسب ومتوازن 
ومتدرج ومن املهم التأكد على التدرج ألن التسرع يف احلصول 
على نتائج قد يؤدي اىل نتائج عكسية ذلك ألن تعجل النتائج قد 
جيعل الشخص يتعامل مع طعامه واسلوب حياته وكأنه مريض 

يريد ان يربأ بسرعة من مرضه وهو ما قد يلجأ له من يعاني 
حالة مرضية بالفعل.

لذا فإن الرتوي يف التخلص من الوزن يتطلب تعديا يف اسلوب 
احلياة اليومية كأن تؤكل وجبات صغرية قد تبدأ بأكثر من 
ثاث وجبات يوميا للتغلب على اإلحساس باجلوع باإلضافة اىل 
عدم امتاء املعدة كما يفضل ان تكون الوجبات ذات سعرات 
حرارية قليلة كما ان املشي واحلركة الدائمة جيب ان يكونا 
دليل  مضى  فيما  السمنة  لقد كانت  اليومية.  احلياة  من  جزء 
املادي  الفقر  دليل  اآلن  اصبحت  لكنها  املادية،  والقدرة  العز 
من  كثريًا  يأكلون  الذين  هم  الفقراء  فاألشخاص  والثقايف، 
املواد الكربوهيدراتية فتزداد نسب الدهن الذي متتلئ انسجته 
الدهنية باملاء فيبدو الشخص ممتلئُا ومرتها يف الوقت نفسه وهو 
ما حيدث لغري املثقفني عادة، بينما اجته القادرون ماديًا واملثقفون 
اساسًا اىل احلد من الدهون والكربوهيدرات يف طعامهم واصبح 
شغلهم الشاغل هو انتقاء انواع الطعام الغنية بالربوتني وخاصة 

الربوتني النباتي املستمد من اخلضروات الطازجة والفواكه.

الكرش... االسباب والوقاية

الكيلو.  يف  غرامات   )6-5( اىل  املقدار  يصل  مثا 
وهذه  )أ(و)د(  فيتامينات  على  حيتوي  والسمك 
بالنسبة  جدًا  مثينة  قيمة  هلا  فيتامينات)د(  وخباصة 
للجسم ألنها تثبت الكلسيوم املوجود يف حلم السمك 
وغياب فيتامني)ج( من حلم السمك بسبب داء احلفر 
يعتمدون  الذين  البحارة  اسنان  يف  ياحظ  ما  وهذا 
اليت  الشعوب  وعند  وحده  السمك  على  غذائهم  يف 
تقتصر يف غذائها على األرز والسمك اجملفف ولكن 
هذا النقص ميكن تداركه بشيء بسيط هو اضافة 
عصري الليمون او البقدونس اىل غذاء هذه الشعوب. 

ووجود املواد الدمسة يف السمك يتفاوت حبسب تفاوت 
حبسب  ايضًا  يتغري  السمك  وهضم  وصفاته  انواعه 
وكلما  اهلضم  سهل  الصغري  فالسمك  السمك  عمر 
بالزيت  احملفوظ  والسمك  كرب عمره صعب هضمه 
يفقد من قيمته الغذائية وبالتالي من سهولة هضمة 
. وبيوض السمك ذات قيمة غذائية عالية وهي غنية 
بالعناصر املعدنية وهضمها سهل ولذا ميكن ان تعطي 
الطازج  الطري  والسمك  والناقهني.  والشيوخ  لألوالد 
والصغري السن -املشوي واملطبوخ يف الفرن- ميكن 

باإلعياء  واملصابني  واملسنني  الصغار  لألوالد  اعطاؤه 
العصيب والعضلي واحلامات والذين يعملون بعقوهلم 
ويسمح  وضعفها  الذاكرة  باضطراب  واملصابني 
بقليل من السمك للمصابني بأمراض التحسس مثل : 
االكزميا، والصداع وداء املفاصل والتهاب الُكلى...

قاموس الغذاء والتدواي بالنبات.....299 
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االول يف العامل وهو اخلط املسماري وبالفعل لقد حصلت 
على املركز االول باجلامعة وبعد ذلك تشجعت على اقامة 
معرضني آخرين االول يف كلية الطب ضمن مهرجان أقيم 
مبناسبة النصر على قوى الظام داعش االرهابي والثاني 
ضمن مهرجان لقاء االشقاء الرابع عشر يف العاصمة بغداد 
على حدائق املتحف العراقي وقد ضم الرقم الطينية من 
الواح الكتابة املسمارية وعلى هامش هذا املعرض قمت 
جبمع طاب املدارس الذين كانوا ايضا يف زيارة اىل هذا 
املتحف فشرحت هلم عن الكتابة املسمارية ومن اخرتعها 
وكيف متكنت من الكتابة على الواح الطني وتوزيعها 
للكتابة  اقام  هي  تعترب  بادوات  طينية  رقيمات  على 
املسمارية مما اثار اعجاب احلضور مجيعهم وتوالت علي 
املسمارية  الكتابة  عن  ومعارض  ندوات  باقامة  العروض 
بقيادتي  آثاري  فريق  بإنشاء  قمت  نشاطاتي  آخر  وعن 
وبالتعاون مع البيت الثقايف النجفي اهلدف منه يف الوقت 
اآلثاري  الوعي  وزيادة  الثقافية  املعرفة  نشر  هو  احلاضر 
عليها  احملافظه  وامكانية  باخلصوص  العراقي  والرتاثي 
ومن خال نشاطات متعددة واما املعارض املسمارية وهي 
اكرب اهتماماتي فكان آخر معرض لي هو يف اجلامعة 
االسامية يف النجف األشرف وستظهر للعلن الحقا  لي 
معارض مهمة ويف اماكن خمتلفه وستأخذ صدى واسعا 
يف جمال اآلثار كما اعتقد وانا حاليا اعمل على توثيق 
عليها  احلاصلة  التجاوزات  ورصد  االثاريه  املواقع  مجيع 
االثارية  املواقع  تلك  عن  التجاوز  ورفع  محايتها  لغرض 
والرتاثية وهنا ودعته على امل لقاءه مرة قادمة متمنيا له 

التوفيق والنجاح يف عمله

املقرتن  العلم  واحب  الوطن  عشق  اصيل  عراقي  شاب 
الوطن  ارض  به  مست  مبا  ويسمو  ويتألق  ليبدع  بالعمل 
بنيان  عبيد  حسني  علي  إنه  بها...  اهلل  حباه  اليت  والنعم 
احلساني مواليد النجف يف 1995/12/1 طالب يف املرحلة 
الثالثة قسم األثار العراقية القدمية يف كلية االثار جامعة 
الكوفة حيث دخل هذا االختصاص بدافع الرغبة واحملبة 
لدراسة اإلرث احلضاري والتارخيي للعراق من خال اآلثار 
ودراستها وقد حرص ومنذ اليوم االول لدخوله الكلية على 
متابعة هذا االرث احلضاري والبحث عنه بالتفصيل وكان 
اجلامعة  مألت  بالصور  معززة  منشورات  خال  من  ذلك 
وتعدتها اىل اماكن عامه خمتلفة ويقول علي بنيان بشأن 
النصوص  عشقت  االولية  دراسيت  خال  من  اختصاصه 
املسمارية فأخذت بالبحث يف كتب خارج املنهج الدراسي 
ومنها اطاريح وقواميس تعنى باللغات القدمية والنصوص 
من  البحث  هذا  يعزز  انه  حيث  والرسائل  املسمارية 
املعلومات ويوسع مداها مبا يوفره من سهولة يف التعامل مع 
النصوص القدمية وبعدها خطرت لي فكرة اقامة معرض 
الثقايف  االسبوع  يف  فعا  ذلك  وكان  املسمارية  لأللواح 
حتت  نوعه  من  االول  معرضي  فكان  الكوفه  جلامعة 
عنوان )األلواح الطينية والكتابة عليها باخلط املسماري( 
واالطاريح  والرسائل  الكتب  من  بنسخ نصوص  قمت  إذ 
طينية  الواح  على  وكتابتها  املسماري  باخلط  املكتوبة 
شكلتها هلذا الغرض وقد جنح املعرض اميا جناح وسط 
دهشة واعجاب احلضور واالساتذة مما جعل ذلك حافزا 
لي بان اقوم باعمال اخرى تعنى باملوضوع ذاته بعد ما ملسته 
من تفاعل كبري مع املعرض فكان مشروعي االهم احياء 
اللغتني السومرية واالكدية املنقرضتني والتعريف باخلط 
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عاد لتوه من سفر بعيد .... أمضى سنوات عديده يف غربة تكاد 
ان تكون قسرية أو رغما عنه إال أن حنينه املتماهي يف عشقه 
به  من  تسمع  اصبحت  العوده  فصرخات  يطاق  يعد  مل  للنجف 
الشريف  الشباب جنفه  وميدان  الصبا  ومرتع  لوطنه  فعاد  صمم 
بداية  الرحال  .. حط  الرحيل  قسرية كما  عودته  أن  يبدو   ....
إجراءاته  اكمل  والسكينه  اهلدوء  منتهى  يف  املدينة.  مطار  يف 
الرمسيه كأي شخص قادم ملدينة عرب بوابتها، مل يلحظ شيئا 
يسره أو حتى يثريه، مل يلتمس شيئا يربد لوعة الغربة واألشتياق 
للمدينة  ليتوجه  أجرة  سيارة  استقل  مسرعا  املكان  فغادر  فيه 
لدورة  وديين  )عمي  السيارة  لصاحب  فقال  النجف  يف  القدميه 
صاحبنا  فأجاب�����ه  ؟؟؟؟؟(  )وين  بتعجب  السائق  أجابه  الصحن( 
)شبيك ؟ للوالية( أجاب السائق )إصعد عمي بس أوصلك للقطع 
وانته دبر حالك وي جنطك هاي( أسرع صاحبنا بالصعود بالرغم 
به  خرجت  السائق  من كام  املقصود  يستوعب  مل  من كونه 
السياره من املطار متجهة صوب املدينه القدميه وصاحبنا مشغول  
يف ترتيب  اوراقه الرمسيه  اليت رصت يف حقبة يدويه حيملها 
معه غري مكرتثا ملا حوله وما أن وصلت به السياره اىل مكان 
بوجه  ص��اح  حتى  الزحام  ذلك  بسبب  السياره   فتوقفت  مزدحم 
السائق )أحنه وين؟؟؟( فأجابه مستغربا فزعا )شبيك هذا تقاطع 

ثورة العشرين(.......
وما أن مسع صاحبنا هذه الكلمة حتى هم نازال دون شعور وما 
أن وضع أقدام���ه على أعت��اب رصي��ف أحس�ه مليئًا بالذكريات 
حتى جترد املك���ان من كل شاغلي�ه لتختفي بربهة كل املعال���م 
املوجوده لتب�دو الساحه با جمسرات وال أثاث وال نصب وال مارة 
والعابرين وال سيارات وبدأ املشهد صامتا والسكون يطبق على 
املكان وفجأة يرتائى لصاحبنا جمموعة من الرجال تسري خبطوات 
ثقيله ركض حنوهم هاتفا توقفوا رجاًء عندها التفتوا حنوه وإذا 
وجبة  بيضاء  ة  عمَّ من  احلوزوي  الزي  يرتدون  رجال  أربعة  بهم 
وعباءه وعليهم كل الوقار واهليبة فبادرهم بالسام فردوا عليه 
السام بأمجل منه هنا شعر صاحبنا باألمان وألول مره منذ زمن 
بعيد وهنا أخذ نفسا عميقا يدل على أألرتياح ثم بادره أحدهم 
)ويبدو كبريهم( )من أنت( فقال هلم بسرعة ) أنا ولدكم وانتم 
اجدادي .....أنا ابن الغري أنا ابن املشهد أنا أبن الرباق والعماره 
واحلويش واملشراق أنا ابن دورة الصح�ن أنا ابن مسجد الطوسي 
وحملة  احلويش  جبل  ابن  أنا  السقاية،  ومسجد  الرتك  ومسجد 
الديك وابن النزله والثلمه....انا أبن احلوزه والعلم أنا أبن الشعر 
واألدب( هنا تبسم الشيخ وقال له مقاطعا )على رسلك يا ولدي 
..عرفناك بكل تأكيد ولكن مل انت متعب هكذا ومهموم ؟ 

الضامئ  قلبه  على  سكب  قد  مثلجا  ماًء  وكأن  فأجابهم 
أشعر  ومل  ع��دت  واليوم  النجف  أمي  وطين  عن  بعيدا  )كنت 
األن  اىل  اللقاء خصوصا  بفرحة  بها  التقيتها  اليت  اللحظه  حلد 
مل ترمق عيناي ومل يكتحل ناظري بقبة أمريي وسيدي وإمامي 
أبي احلسن علي عليه السام هنا أجابه الشيخ وهو يربت على 
كتفه حبنان )ال عليك يا ولدي إنه الزمن ودورة احلياة فلم تعد 
كما كانت بسيطه فمثا احلصري والكوز وخبز الشعري مل يعد 
له وجود وحتى الشوارع ازدمحت بالسيارات واملركبات املختلفه 
اآلن وحتى هذه الساحه تغريت معاملها حسب احلاجه والظروف 

املناسبه فاجملسرات ظاهرة عمرانية مجيلة واملدينة حتتاج لعمران 
يليق بها( وهنا قال صاحبنا )ولكن بتخطيط حضري وعصري 
واالنسانيه  القداسه  رمز  ملرقد  املقدس  السمو  حنو  بها  لريتقي 
امري املؤمنني عليه السام  فأجابه الشيخ ) نعم وهذا حيتاج اىل 
تكاتف اجلميع وتعاونهم فكل االمكانيات جيب ان تستثمر من 
أجل بناء املدينة واإلنسان الذي يعيش فيها وهنا أحب أن اطمئنك 
بأن النجف عني اهلل ترعاها وعبق أمري املؤمنني عليه السام ينثر 
عليها نسمات التوفيق وها حنن بأرواحنا حنوم حول هذه املدينه 
لنلهم أهلها روح االخاص والتفاني يف سبيلها واعلم يا ولدي أن 
يف النجف املرجعية الرشيده اليت تهتم بشأن املدينة والعراق أمجع 
وحتى املذهب ومجيع شؤون املسلمني وكما أثبتت ذلك يف فتواها 
املقدسة يف الدفاع عن الوطن وهنا يا ولدي ادعوك للتقرب من 
أهلك وناسك من ابناء النجف تامحوا وتعاونوا من اجل املدينه 
والتفوا حول املرجعية الدينية متمسكني بثوابت الدين واالخاق ( 
مدرارا  تنسكب  ودموعه  مقبا  الشيخ  بيد  مسك صاحبنا  هنا 
ليسقط على أألرض ليشم أدميها ....ثم يستفيق على صوت السائق 
)عمي خلصين اريد أروح على باب اهلل شلون وياك( هنا كفكف 
دموعه واعتذر منه لريكب مواصا املسري حنو مرقد أمري املؤمنني 

عليه السام ....
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يف   اجلهد  وبذل  األشرف  النجف  مدينة  خدم 
نشر القّيم واألخاق ومظلومية اهل البيت عليهم 
الفيخراني  باقر  الشيخ  اخلطيب  أنه  السام 
سنة  األشرف  النجف  املولود  يف  اهلل(  )رمحه 
حسني  حممد  الشيخ  اخلطيب  والده  1925م 
الفيخراني  وآل  امان  الشيخ  اخلطيب  وجده 
اسرة جنفيه خاقانية ... أذن كان الشيخ باقر 

الفيخراني سليل عائله علميه منربية أدبية... 
يف  اخلطباء  أكابر  يد  على  تتلمذ  أن  وبعد 
النجف أمثال الشيخ مسلم اجلابري وغريه فما 
لبث حتى اصبح خطيبا مفوها يشار اليه بالبنان 
ملا ميتاز به من اسلوب مجيل وسلس وخمتصر 

يف جمالسه اليت كانت تنصبغ بألوان املناسبات 
الدينية كا حسب طبيعتها ففي حمرم وصفر 
وقصة  واملقتل  احلسنية  املصيبة  كانت  مثا 
السيب هي اليت تطرح دون التطرق اىل مواضيع 
مواضيع  يطرح  كان  رمضان  يف  أما  أخرى 
عليه  احلسني  االمام  بقضية  مقرتنة  الصوم 
عليه  املؤمنني  أمري  استشهاد  وكذلك  السام 
على  واحلث  العيد  بأعمال  لينتهي  السام 
يف  وافشائها  واحملبة  التسامح  مفاهيم  ارساء 
اجملتمع وهكذا بقية املناسبات األخرى وكان 
النجف  اهل  مبجالس  يلتزم  اهلل  رمحه  الشيخ 
اخلاصة على طول السنه إذ كانت الكثري من 
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على  مستمرة  بعضها  وماتزال  النجفية  األسر 
هذا النهج حيث هلا جملس اسبوعي او شهري 
هذا  املناسبات حيث يكون  اشهر  عن  فضا 
واجلريان  واألصدقاء  لألقارب  جتمعا  اجمللس 
أخاق  الستذكار  حمورا  اجمللس  فيكون 
زمخا  ويعطي  العطرة  وسريتهم  البيت  أهل 
األئمة  بسرية  للتمسك  العقائدي  الدعم  من 
اخلالدة،  احلسني  قضية  وكذلك  املعصومني 
واليت  املثال  سبيل  على  اجملالس  هذه  ومن 
طويله  ولفرتة  الفيخراني  باقر  الشيخ  التزمها 
هو جملس آل دوش والذي ال زال يذكر إىل 
يومنا هذا ...كما كان الشيخ باقر الفيخراني 
يتمتع بطبيعة اجتماعية قل نظريها فكان دائم 
املشاركة مع أهل مدينته يف مجيع مناسباتهم 
حيث  ذلك  من  ابعد  اىل  الصفة  بهذه  ويذهب 
عموم  يف  االجتماعية  املناسبات  كان حيضر 
العراق وحتى خارج العراق ليمثل مدينته ارقى 
املرحة  النجفية  بروحه  ميتاز  وكان  متثيل 
والوثابة واحملبة للتعلم واملذاكرة وكان لطيف 
منفتح  احلديث  رقيق  االسلوب  حسن  املعشر 
ومؤمنًا  ماقيه  بوجه  التبسم  ودائم  األسارير 
باهلل اشد أميان لدرجة رضاه بكل ما يقسم 
له رب العزة وان الذي جيلبه اهلل للبشر هو خري 
هلم وهذا من املراتب العليا لإلميان وقد مرت 
عليه ظروف صعبة حيث حورب من قبل النظام 
احلسينية  اجملالس  من  مينع  فمرة  السابق 
اعتقال  منها  متعددة كان  بأشكال  وُيضايق 
ولديه حممد وصادق يف األمن العام وهم طلبة 
وغريها  النظام  معارضة  حبجة  املتوسطة  يف 
حتى وصلت احلالة اىل ان يفصل ولده حممد 
العسكرية  للخدمة  فورا  ويساق  املدرسة  من 
يف اواخر حرب النظام  مع ايران ويرسل فورا 
جلبهة القتال دون ادنى تدريب لغرض تصفيته 
وبالفعل سلمت جثته على انه قتل يف املعركة 
جزع  ودون  بكل صابه  اخلرب  الشيخ  فتلقى 
له  راضيا بقضاء اهلل وقدره عارفا مبا خطط 
النظام من مكيدة ويف ذات الوقت عارفا بأن 
اهلل  انتقم  وبالفعل  اهلل سينتقم من كل ظامل 

منهم ولو بعد حني ... 
رمحه  الشيخ  عن  تذكر  اليت  الروايات  ومن 
من  مستثمرا  يلقيه  الذي  اجمللس  ساسة  اهلل 
من  ليزيد  املوضوع  يناسب  مبا  املواقف  بعض 

للشيخ  مرة كان  ذات  فيقال  الفكرة  ايصال 
جملس حسيين ايام الصيف وكان اجلو حار 
وكان رمحه اهلل يصطحب ولده )صادق( معه 
وكان جيلس قرب املنرب فعندما تفاعل الشيخ 
حتى  السام  عليه  احلسني  اإلمام  مصيبة  مع 
يبس ريقه ومل يعتاد الناس آنذاك بوضع كأس 
عفوية  وبطريقة  فعندها  اخلطيب  قرب  ماء 
اريد  صادقا  )ولدي  الشيخ  ينادي  أخذ  سلسة 
الفرصة  ماء( وكررها أكثر من مرة معطيا 
واندماج  بكاء  وسط  ماء  شربة  ليناوله  لولده 
احلاضرين مع اخلطيب وريثما شرب املاء حتى 
أخذ يصيح لعن اهلل قاتليك ومانعي املاء عنك انا 
هنا ويف مكان ال توجد فيه اشعة الشمس وال 
رمال حارة ومل احتمل العطش فكيف كان 
فضج  رأسه  على  يلطم  وأخذ  سيدي  حالك 
باحلالة  متأثرين  والعويل  بالبكاء  احلاضرون 
وكأمنا كان درسا تعبريا مقصودا من الشيخ 
خدمة  مجيع  ورحم  اهلل  فرمحه  عفويته  رغم 

احلسني عليه السام وحمبيه ....

كان يتمتع الشيخ 
باقر الفيخراني 

بطبيعة اجتماعية 
قل نظريها فكان دائم 

املشاركة مع أهل 
مدينته يف مجيع 

مناسباتهم ويذهب 
بهذه الصفة اىل ابعد 
من ذلك حيث كان 

حيضر املناسبات 
االجتماعية يف عموم 

العراق
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يف اجملالس الثقافية عامة ويف حمافظة النجف األشرف خاصه يتناول املثقفون مواضيع خمتلفة ويتزامحون باملشاركة وانا 
بأعتباري من رواد هذه اجملالس اكاد أجزم بأني مل اشاهد يوما يف تلك اجملالس شخصا ال يدلو بدلوه الثقايف فإن مل يكن 
حماضرا فهو مداخل أو مناقش أو معلق أو طارح ملوضوع ولكن بشكل جانيب واملقصود هنا التقيت يف إحدى اجللسات 
مع املثقف واالديب والباحث واملهندس االستشاري االستاذ حتسني عمارة فقلت له استاذ حتسني اراك مواضبا على النشر 
يف الفيسبوك وكانك يف مؤسسة رمسية فنشرك ومن خال متابعيت له من خال صفحتك الفيسبوكيه ملتزم اىل درجة 
كبرية فاختيارك للقصص واملواضيع غري املطروقة يف هذا العامل االفرتاضي وتلتزم بالضبط والتعابري وحتى مواعيد النشر 
وكذلك حرصك يف الرد على كل التعليقات مبنتهى األدب واألرحيية ومهما بلغ عدد تلك التعليقات اليت غالبا ما تكون 
باملئات فأجابين االستاذ حتسني عمارة قائا: )من املعروف ان الفيسبوك وجد ليكون وسيلة للتواصل االجتماعي وهذا ما 
يعلمه اجلميع ونتيجة لتواجد الكثري من املثقفني واالدباء والفنانني والباحثني واالساتذة االكادمييني والطلبة جبميع املراحل 
النتاجات االدبية والفنية والفكرية جبميع اشكاهلا  بامتياز واخذت تنشر فيه  ومن كا اجلنسني فصار فضاء ثقافيا 
ونتيجة هلذا التواجد الكثيف من قبل هذه الشرائح املثقفة صار لزاما على املتعاطي مع الفضاء ان يثبت له وجود وسط هذه 
احلشود الكبرية من املثقفني واملفكرين والباحثني بكل ابعاد شخوصهم وسلوكياتهم ونزعاتهم وامزجتهم وما حتويه من 
خواص اجيابية وسلبية إذ ستسلط االضواء على كل الطروحات ومن جوانب متعددة وهذا دعاني ان اتعامل بكل حرص 
وحذر مع هذا العامل االفرتاضي الذي يشبه اىل حد ما احلياة بكل تفاصيلها وجتلياتها حيث بامكان املثقف ان جيعل 
هذا احليز من التعامل يف الفيس بوك روضة دانية القطوف من احملبة واجلمال واالبداع بعيدا عن الكراهيه واالحرتاب 
وهذا ما وجدته مليا يف كثري من الردود والتعليقات من اشخاص ربطتين بهم صداقه عرب هذا الفضاء وقد الينتسبون اىل 
قومييت او مذهيب ولكنهم يتفاعلون مع ما انشر مبسمى احملبة واملعرفة وزيادة افاق التعلم ويشهد بذلك كل من يدخل 
على هذه الصفحه ويتابع النشر فيها وآخر ما نشرت على صفحيت من منشورات هو اجلكاية 221 من سلسلة حكايات 
عراقية وكانت مبناسبة شهر رمضان إذ كانت حكاية مجيله صيغت شعرا اشرتك فيها الشيخ علي اجلواهري مع الشاعر 
عبد الصاحب الدجيلي يف نظمها ارجتاال وباسلوب هزلي مجيل وذلك يف شتاء عام 1930وعنوانها )رمضان واالفاس( حيث 
بلغ عدد املعجبني والتعليقات اكثر من 500 تعليق و600 اعجاب حيث التفاعل مع القصة الرمضانية واجواء رمضان.. وهنا 

شكرته على هذه الروح اجلميلة وودعته متمنيا لقاءه مرة اخرى يف رحاب الواليه.

حوار في مجلس ثقافي
مسلم ارشد
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قال امري املؤمنني عليه السالم:
الدنيا قد أدبرت وآذنت بوداع وإن  اما بعد فان 
اآلخرة قد أشرفت باطاع أال وإن اليوم املضمار 
وغدا السباق. والسبقة اجلنة والغاية النار . أفا 
تائب من خطيئته قبل منيته؟ أال عامل لنفسه قبل 
يوم بؤسه؟ أال وإنكم يف أيام أمل من ورائه أجل. 
نفعه  أجله  حضور  قبل  أمله  أيام  يف  عمل  فمن 
عمله. ومل يضرره أجله. ومن قصر يف أيام أمله 
قبل حضور أجله فقد خسر عمله. وضره أجله. 
أال فاعملوا يف الرغبة كما تعملون يف الرهبة. 
أال وإني مل أر كاجلنة نام طالبها. وال كالنار 
يضرره  احلق  ينفعه  ال  من  وإنه  أال  هاربها.  نام 
الباطل. ومن مل يستقم به اهلدى جير به الضال 
إىل الردى. أال وإنكم قد أمرمت بالظعن. ودللتم 
على الزاد . وإن أخوف ما أخاف عليكم اتباع 
اهلوى وطول األمل . تزودوا من الدنيا ما حترزون 

أنفسكم به غدا...
نهج الباغة : - ج 1 /70

إىل جملسه،  جحا  يومًا  الكوفة  والي  دعا 
ومعه  دخل  الوالي  إىل  جحا  جاء  وعندما 
محاره، فقال له الوالي، لقد دعوتك أنت يا 
جحا فقط فما دون محارك، فنظر جحا إىل 
الوالي وقال له، هذا ما جاء بي إليك، ففهم 
الوالي وقال له: يا جحا إّني أطلب منك أن 
فقال  أجرًا،،  عليه  أعطيك  أمرًا  لي  تصنع 
القراءة  احلمار  هذا  أعّلم  أن  أستطيع  جحا 
الوالي:  والكتابة خال عشر سنوات، فرد 
عشر سنوات، فقال جحا مؤكدًا: نعم أيها 
أجرًا  الوالي  فأعطاه  لي،  تأذن  إن  الوالي 
مسبقًا على ذلك لغرابة األمر لديه، وعندما 
إليه  اقرتب  ومحاره  هو  باخلروج  جحا  أهم 
أحد احلاشية عند امللك، وقال له: وحيك يا 
جحا أتسخر من الوالي، فقد يعاقبك إن مل 
أنت،  عليه جحا: وحيك  فرد  قلت،  تِف مبا 

لقد قلت له عشر سنوات، وهذا يعين خال هذه املدة، قد ميوت الوالي أو ميوت 
جحا أو ميوت محاري.

الحمار املتعلم رب رمية من غري راٍم
وصاحب هذه املقولة هو حكيم بن عبد 
أرمى  من  كان  الذي  املنقري،  يغوث 
ليعقرن  يوًما  حلف  أنه  وسببها  الناس، 
يعقر  فلم  فرمى  بقوسه  فخرج  الصيد، 
وخرج يف  حال،  بأسوء  ليلة  فبات  شيًئا، 
أيًضا،  شيء  على  يعقر  فلم  التالي  اليوم 
فلما أصبح قال لقومه: ما أنتم صانعون؟ 
فإني قاتل اليوم نفسي إن مل أعقر مهاة/ 

البقر الربي.
معك،  امحلين  أبت  يا  ابنه:  له  فقال 
فانطلقا، فإذا هما مبهاة، فرماها حكيم 
فقال  أخرى  له  تعرضت  ثم  فأخطأها، 
فغضب  القوس،  ناولين  أبت  يا  ابنه:  له 
ابنه:  له  فقال  يضربه،  أن  وهم  حكيم 
سهمك،  سهمي  فإن  حبمدك،  أمحد 
فلم  االبن  القوس فرماها  فناوله حكيم 
من  رمية  رب  حكيم:  له  فقال  خيطئ، 

غري رام.
وصارت مثًا ُيضرب عندما يتفق الشيء 

ملن ليس من شأنه أن يصدر منه.

92 العدد 117- لشهر رمضان 1439هـ



النحوي وبائع الباذنجان

كم مضى من عمرك ؟

مناطق األعماق السحيقة أو املنطقة الغورية طبقة مائية يف قاع البحر 
قعر  إىل  وتصل  فيها  املائي  الضغط  ويرتفع  املياه  فيها حركة  تقل 
احمليط وبالتالي تكون مظلمة وباردة جدا وتعيش يف هذه الطبقة 
كائنات حمللة من بكترييا وأمساك تقتات على النباتات واحليوانات 

امليتة والفضات اليت ترتسب من األعلى.
4 آالف مرت حتت السطح،  متتد طبقة السهول السحيقة من عمق 
حتى القاع، الذي قد يفوق عمقه، يف بعض األخاديد البحرية، 11 
ألف مرت حتت سطح البحر. وخصائص هذه الطبقة: املائية واحليوية، 
تكاد تكون اخلصائص نفسها، اليت تتميز بها  الطبقة اليت تعلوها. 
أبرد قليًا، وحمتواها من  فهي طبقة مظلمة متامًا، إال أن مياهها 
األوكسجني أعلى؛ الخنفاض درجات احلرارة. وتعيش فيها مجاعات 
القاع احلرارية  ينابيع  التخصص، حول  البحرية شديدة  من األحياء 
إضافة إىل خملوقات دقيقة ذاتية التغذية، يف املياه الساخنة، حول 
مداخن القاع. وميكن أن تضم إليها بيئة األخاديد القاعية العميقة. 
متوسط حرارة املياه، ال يتجاوز 3,5 درجات مئوية؛ ومناطقها مظلمة، 
ال يصلها ضوء الشمس؛ األحياء البحرية، يف هذه األعماق، متشابهة، 
من  عليها  املتساقطة  العضوية،  باملواد  وتتغذى  احمليطات.  يف كلِّ 

الطبقات العليا.

االعماق السحيقة

وقف حنويٌّ على رجل فقال: كم لي من هذا الباذجنان بقرياط؟!
فقال :  مخسني

فقال النحوي :  قل مخسون. 
ثم قال :  لي أكثر، فقال :  ستني.

قال :  قل   ستون
ثم قال :  لي أكثر، فقال :  إمنا تدور على مئون وليس لك مئون.

عمر  بن  هشام  سأل 
فتى إعرابيًا عن عمره 
احلوار  بينهما  فدار 

التالي : 
يا  تعد  كم   : هشام 

فتى ؟ 
الفتى : أعد من واحد 

إىل ألف وأكثر.
هذا  أرد  مل   : هشام 
بل أردت كم لك من 

السنني ؟ 
الفتى : السنون كلها 
هلل عز وجل وليس لي 

منها شيء. 
قصدت   : هشام 

أسألك ما سنك ؟ 
من  سين   : الفتى 

عظم. 
هشام : يا بين إمنا أقصد ابن كم أنت ؟ 

الفتى : ابن اثنني طبعًا أب وأم. 
هشام : يا إهلي إمنا أردت أن أسألك كم عمرك ؟ 

الفتى : األعمار بيد اهلل ال يعلمها إال هو. 
هشام : ويلك يا فتى لقد حريتين ماذا أقول ؟ 

الفتى : قل كم مضى من عمرك ؟
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اللهم انا نرغب اليك بدولة كرمية..
يعز بها االسالم واهله ويذل بها النفاق واهله.. 

هذه الدولة هي احللم..
هي مدينيت الفاضلة اليت ستشرق مشسها بنور اهلل..

وكل املدن امام هذه املدينة انقاض وركام.. 
مدن اتشــحت باحلزن منذ تلك الكبد اليت استســاغتها انياب 

الغدر وحتى هذا اليوم..
الظليمة ذات الظليمة والركام ذات الركام..

ظليمة مذهب واتباعه ...
كل خطأهم انهم أحبو احلسني ..

واحتجوا لظليمة الزهراء..
ونادوا ياعلي..!

أنا عندما اكتب عن هذه املدن وظليمتها..
هــو ألنــي اريــد ان يبين القــاريء مدينتــه العامــرة، يف اللحظة 
اليت ميقت فيها الظلم ويكره احلقد وعدم قبول اآلخر ويذبح 

على اهلوية.. 
مدينة..

هي مصدر الضوء وسر احلياة..
هي مدينيت أنا.

مدينتي أنا..

فائق الشمري



عن عبد اهلل بن عمر قال : 
)مسعت احلســني بن علي 
عليهما الســالم يقول : لو 
مل يبــق مــن الدنيا إال يوم 
واحــد لطــول اهلل عز وجل 
ذلــك اليــوم حتــى خيــرج 
رجل مــن ولدي ، فيمألها 
عدال وقســطا كما ملئت 

جورا وظلما(..

كمال الدين ومتام النعمة: 318
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