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أنقى الناس ثوب ًا من الدرن

«  »2-1

�أل�ست �أكرمهم يوم ًا �إذا انت�سبوا
عود ًا و�أنقاهم ثوب ًا من الدرن
ه��ذا البيت ي��ق��ول��ه� :سديف ب��ن ميمون
والء� ،شاعر متمكن ولد يف دولة
الها�شمي
ً
بني �أمية� ،شاع ذكره يف بدايات دولة بني
العبا�س ،وكان �سبب ًا يف قتل ثمانني �أمري ًا
�أموي ًا بعدما تولى �أبو العبا�س عبدالله
ال�سفاح اخلالفة ،حيث دخل على ال�سفاح
فوجد الع�رشات من بني �أمية يجل�سون يف
�إيوانه ،فقال له:
ال يغرنك ما ترى من �أنا�س
� ّإن حتت ال�ضلوع داء دوي ًا
فدع ال�سوط وارفع ال�سيف حتى
ال ترى فوق ظهرها �أموي ًا
ف�أمر �أبو العبا�س ال�سفاح بالأمراء من بني
�أمية ف�شدخوا بالعمد� .أما البيت ال�سائر
الذي �أ�رشنا �إليه ،فيقوله �سديف بن ميمون
عندما خرج حممد و�إبراهيم بن عبدالله بن
احل�سن بن احل�سن بن علي بن �أبي طالب
على �أبي جعفر املن�صور ،حيث خرج حممد
وهو النف�س الزكية باملدينة املنورة،على
�ساكنها �أف�ضل ال�صالة وال�سالم ،وخرج
�شقيقه ابراهيم على املن�صور �أي�ض ًا يف
الب�رصة ،وكانت هذه الثورة �سنة �أربع
و�أربعني ومئة للهجرة بح�سب رواية ابن
اجل���وزي ،ورغ��م �شدة ه��ذه ال��ث��ورة على
املن�صور �إال �أن��ه ا�ستطاع الق�ضاء عليها
وقتل حممد و�إبراهيم .وكان جي�ش املن�صور
بقيادة عي�سى بن مو�سى بن حممد بن علي
بن عبدالله بن العبا�س بن عبداملطلب
بن ها�شم .و�سديف �شاعرنا �سيئ احلظ
لأنه اعتقد ب�أن ثورة حممد النف�س الزكية
�ستنجح ،فقال:
�إن احلمامة يوم ال�شعب من ح�ضن
هاجت ف�ؤاد حمب دائم احلزن
�إنا لن�أمل �أن ترتد �ألفتنا
بعد التباعد وال�شحناء والإحن
وتنق�ضي دولة �أحكام قادتها
فيها ك�أحكام قوم عابدي وثن
فانه�ض ببيعتكم ننه�ض بطاعتنا
�إن اخلالفة فيكم يا بني ح�سن
ال عز ركن نزار عند نائبة
�إن �أ�سلموك وال ركن لذي مين
�أل�ست �أكرمهم يوم ًا اذا انت�سبوا
عود ًا وانقاهم ثوب ًا من الدرن
و�أعظم النا�س عند الله منزلة
و�أبعد النا�س من عجز ومن �أفن
فلما �سمع �أبو جعفر املن�صور هذه الأبيات
تطري منها ،وكتب �إلى عمه عبدال�صمد بن علي
�أن ي�أخذ �سديف ًا فيدفنه حي ًا ففعل ذلك .وذكر
من وجه �آخر �أن �سبب قتل املن�صور ل�سديف
بن ميمون هجا�ؤه له حيث قال فيه:
�أ�رسفت يف قتل الرعية ظاملا
فاكفف يديك �أ�ضلها مهديها
فلت�أتينك راية ح�سنية
جرارة يقتادها ح�سنيها
يتبع

تاريخ مشرف
�أ�رسة �آل ال�صباح الكرام من الأ�رس العربية
الكرمية العريقة يف ح�سبها ون�سبها �شهد
لها تاريخ الكويت واخلليج العربي
بالطيب وال�سجايا احلميدة ،ول��و مل
تكن �سجاياهم تومئ لتاريخهم العميق
يف القيم ملا كانت ارت�ضتهم القبائل
منذ قرون �شيوخا لهم ثم �أمراء عليهم،
والكويت كانت ومازالت ال�شاهد على
م�آثر رجال �آل ال�صباح الكرام وقيمهم
املو�صولة مبكارم الأخ�لاق .قر�أنا يف
التاريخ اخلا�ص ل�شبه جزيرة العرب كيف
كان يلج�أ �إلى �شيوخ ال ال�صباح امراء
من هنا وهناك من �شبه جزيرة العرب،
ور�أينا كيف رعت الكويت انطالق الثورة
الفل�سطينية من الكويت ،ور�أينا برغم
�أخطاء بع�ض اجلاليات العربية بعد
االحتالل العراقي الأثيم للكويت كيف
جتاوزت الكويت الأخطاء للطرف الآخر،
ور�أينا كيف بادرت الدبلوما�سية الكويتية
منذ بداية الأزمة يف �سورية ال�شقيقة وكيف
كانت امل��ب��ادرات ال�سيا�سية الكويتية
مع �أ�شقائهم يف القيادة ال�سورية لر�أب
ال�صدع يف �سورية وتاليف املخاطرور�أينا
كيف بادر �سيدي �صاحب ال�سمو منذ بداية
الأزمة بني الأ�شقاء اخلليجيني بخ�صو�ص
القطيعة ال�شاملة مع دولة قطر كيف بادر
�سيدي �صاحب ال�سمو لر�أب ال�صدع .هذا
هو تاريخ �أ�رسة �آل ال�صباح الكرام مثل
عليا وقيم كبرية و�سجايا ومكارم ت�ستمد
ن�سغ احل��ي��اة م��ن �أ���ص��ول��ه��م العربية

هدر في «التربية»

ما يح�صل يف وزارة الرتبية من هدر ال يكاد ي�صدق
وباعرتاف الوزارة ب�أن معظم ميزانيتها تلتهمه
رواتب العاملني بالوزارة بكل القطاعات ا�ضافة
للمعلمني ،هنا �أ�ستغرب وب�شدة كيف للوزارة �أن
ت�ستمر بالبحث وب�شكل الفت عن موظفني يف كل
القطاعات بل ومعلمني لكل املراحل وتتعاقد
داخليا وخارجيا حتى تغطي الوزارة النق�ص؟
�أي نق�ص؟ انها امل��واد التي يجب اال تكون
�ضمن اخلطة الدرا�سية يف كثري من املراحل
فتخيل ع��زي��زي امل�����س��ؤول ب���وزارة الرتبية
مادة مثل الرتبية الوطنية ويقوم بتدري�سها
�أجنبي وت�ستمر بكافة امل��راح��ل والف�صول
التعليمية ،تخيل عزيزي امل�س�ؤول مادة ال
تنتهي املعلومات فيها لو ظل املتعلم يدر�سها
طوال عمره وهي مادة العلوم حيث يجلب لها
املدر�سون من �شتى الدول فقط كي نقول اننا
بلد يتفنن بتخ�صي�ص منهج ملادة ومعلم لتلميذ
باالبتدائي دون قدرة على تعليمه مبادئ العلوم
من خالل مواده الأ�سا�سية ،وكثرية هي الأمثلة
على الهدر يف زيادة املواد وبالتايل  -املعلمني
واملعلمات  -املناهج والكتب والف�صول
الدرا�سية وزيادة احل�ص�ص الدرا�سية  -اهدار
وقت ومال الوزارة من �أجل امل�شاريع والأق�سام
العلمية وزيادتها واملوجهني الفنيني والعموم
والتقنيات الرتبوية لتلك املواد يف كل املراحل
والف�صول الى �آخره من قائمة ال تنتهي ،كل ذلك
من �أجل ت�ضخيم ميزانية وزارة ت�ستنزف املال
العام دون تقدمي جودة حقيقية تذكر بالتعليم
وبالرغم من العلم اليقني للوزارة ب�أن العهد
القدمي يف دولتنا التي تعلموا هم �أنف�سهم بها
كان يعتمد على التدرج املرحلي يف املناهج
وتدري�سها بح�سب التنمية العقلية للتلميذ
واالدراك الرتاكمي للطالب وااللتفات بن�سبة ال
تتعدى اخلم�سة يف املئة من النمط التغيريي
يف التدري�س و�آلياته مع �أننا اليوم جند ن�سف ًا
كام ًال لآلية واملجيء ب�آلية جديدة مع الأثاث
اجلديد لكل وزير.
ال�سيد وزي��ر الرتبية امل��ح�ترم ،د.يعقوب
يو�سف الغنيم والذي تولى حقيبة الرتبية يف
العام  1981حتى العام  1985وبعدها مل ن�شهد
يف وزارة الرتبية وزي��را ي�أتي اال ومي�سح ما
قام به من قبله وخالل �أيام قالئل تدل على عدم
درا�سة �أو مو�ضوعية وك�أن القرارات ال�سابقة
مر�ض معدي يجب ا�ستئ�صاله فورا وهذه �أي�ضا
تكلف الوزارة الكثري من الدرا�سات والبحوث
والأموال دون فائدة مرجوة لأن القادم �سيلغيها
و�أبلغ مثال �أقدمه لك يا �سعادة الوزير ما ي�سمى
مبواد العبء والتي حتمل على املواد الأ�سا�سية
من �أجل �أن يقال �إن لدينا الكم ،الهائل من كذا
ونريد «كذا؟» وتت�ضخم ميزانية وزارتك حتى
ي�أتي يوم نت�رضر فيه جميعا �إما بعدم قدرة
الدولة على مواكبة التعليم املتطور وا�ستمراره
جمانا �أو بعزوف كبري عن التعليم العام
والدخول يف م�شاكل اقت�صادية ترهق املواطن
والدولة على حد �سواء.
احلل الف�صل هو تقلي�ص املواد التعليمية مبا
يتنا�سب مع كل مرحلة بخف�ض عدد احل�ص�ص
يف املرحلة االبتدائية واال�ستغناء عن معلمني
«بو ح�صة» وهي ثالث مواد ومازالت الوزارة
تطلب لها معلمني ،وغريها الكثري ان �شئت
زودن��اك بها ب�رشط �أن تكون خ��ارج الدوام
الر�سمي كي ال يتم ت�شكيل جلنة تقب�ض الأموال
من �أجل موا�ضيع هي من �صميم العمل ويف
�أثناء وقت العمل.

اخلال�صة وتتج�سد يف رجالهم جيال بعد
جيل �سواء كانوا �شيوخا �أو �أمراء و�سواء
كانوا يف مواقع امل�س�ؤولية ال�سيادية
لدولة الكويت �أو مواطنني عفويني كبقية
املواطنني ،وال �أدل على ذلك من ال�شيخ
في�صل احل��م��ود امل��ال��ك ال�صباح عرفه
اجلميع قبل عدة �سنوات يف ديوانه مبنطقة
�أبو حليفة ،كرميا م�ضيافا ب�شو�ش الوجه
متهلل الأ�سارير يف ا�ستقبال �ضيوفه مفعما
بروح الرتحاب لكل من يق�صده ويزوره،
وملا مت ت�رشيفه من قبل �سيدي �صاحب
ال�سمو بتعيينه حمافظا للفروانية انتقلت
�سجاياه الكرمية �إلى موقع م�س�ؤوليته
اجلديد ،فبقي مفعما ب��روح الرتحاب
و�أج��م��ل و�أرق����ى الكلمات مع �ضيوفه
وزائريه ،ولكن �أ�ضاف لها قيما جديدة،
حيث ب��ات ميثل �سيادة الدولة وممثال
ل�سيدي �صاحب ال�سمو يف حمافظة تتو�سط
جغرافية الكويت ال�سكانية وما يلحق بها
من املنافذ واملطارات فكان منذ �أن بد�أ
ميثل �سيادة الدولة االداري��ة املركزي،
عهدا جديدا يتحدث عن �سجاياه وم�ستوى
ورقي القيام مب�س�ؤولياته خري جت�سيد
ملنبع املثل والقيم العليا �سيدي �صاحب
ال�سمو ال�شيخ �صباح االح��م��د اجلابر
ال�صباح حفظه الله ورعاه ،فهو امللهم
لل�شيخ في�صل احلمود ال�صباح يف مواقفه
وم�س�ؤولياته وهكذا تبقى الكويت م�صدرا
اقليميا ودوليا ال�شعاع قيمها ب�إ�رشاقات
رجال �آل ال�صباح الكرام .

حياة

حماد
كنان فواز َّ

همسات فنية
حني تهتز �شجرة الروح بثمارها ،يت�ساقط
الفن بجاذبية الإح�سا�س نحو ف�ضاء الحمدود
م��ن اخل��ي��ال امل��و���ش��ح ب��واق��ع��ي��ة احلياة
وتفا�صيل الزمن.
الفنون ع��ام� ً�ة ،تكمن يف مالم�سة البعد
الإن�ساين ل�صانعها مو�سيقي ًا كان� ،أو نحات ًا
�أو ر�سام ًا ،كاتب ًا �أو ممثالً،كلهم ي�صهرون
امل�شاعر وال��ه��واج�����س يف بوتقة اخللق
لي�صيوا �إنتاج ًا جمالي ًا يغدق
املتجدد
ِرّ
الوجود بح َل ٍّة مثالية تقرتب �إلى الكمال،
ينقلوا خواطرهم وجتاربهم من �شارع الواقع
�إلى م�رسح التج�سيد ويعربوا نحو الآخر،
ِ
املنتظر ل�صورة فنية ،لوحة
ذلك الإن�سان
،ق�صيدة،ن�ص ،مو�سيقى تبوح به لي�ستطيع
ج�سم اخليال والتفكري ب�شيء
من خاللها �أن ُي ِّ
م��ادي �رصف هو م��ر�آة ذاتنا التي نرغب،
ن�صفنا املفقود يف عامل �آخر.

لغة

ي�أتي الفنان ليجمع �شظاياه ويكمل ال�صورة
كي ن�صبح �أف�ضل مما �سبق  ،يلملم انك�سارات
جتاربنا� ،أنقا�ض �أحالمنا ،ذلك اخلراب
اجلميل ويعيد ترتيبه بهيئة ت�شكيلية بحتة
م�صبوغة ب�ألوان الأمل وفرح القادم.
ُي��ح� ِ�د ُث الفن زل��زا ًال بداخلنا ،يهز عر�ش
خمولنا وك�سلنا ،ويعيدنا �إلى �صحوتنا
الإن�سانية برع�شة �إلهية تتغلغل يف �أرواحنا،
توقظ املارد الغافل فينا لتبعث فيه الرغبة
وال�شغف يف الو�صول �إلى ذروة ال�شعور.
ه��و رق�صة الفال�س والتانغو بالنهاية
رغ���م ال��ت��ع��ب ،درام����ا ال��وق��ت امل�ش َّذبة
بوح �شاعرٍ بهموم الريح
بن�صل الكلمات،
ُ
ملحبوبته�،أناقةُ
ر�سام بهدوء مفتعل ي�رضب
ٍ
ٌ
،عزف على �أوتار قلب
ري�شته بخفة وزُ هد
مو�سيقي
حت �أنامله �سهو ًا ،حكاية
جتر ْ
َّ
ح�ضارة نتلوها للقدر.
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التفاسير وعلم االستنباط     «»2-2
عن �أبي هريرة عن كعب الأحبار �أن الذي �أمر
�إبراهيم بذبحه من ابنيه �إ�سحاق
عن جابر عن ابن �سابط قال :هو �إ�سحاق.
قال �أبو جعفر و�أول��ى القولني بال�صواب يف
املفدى من ابني �إبراهيم خليل الرحمن على
ظاهر التنزيل قول من قال هو �إ�سحاق ...وقال
�آخ��رون ال��ذي ف��دي بالذبح العظيم من بني
�إبراهيم �إ�سماعيل.
ف�أي القولني هو ال�صواب فيهما.
عن جماهد عن ابن عمر قال الذبيح �إ�سماعيل.
عن �سعيد بن جبري عن ابن عبا�س قال �إن الذي
�أمر بذبحه �إبراهيم �إ�سماعيل
عن اب��ن �إ�سحاق ق��ال �سمعت حممد بن كعب
القرظي وهو يقول �إن الذي �أمر الله �إبراهيم
بذبحه من بنيه �إ�سماعيل عن جماهد «وفديناه
بذبح عظيم» ق��ال ال��ذي ف��دي ب��ه �إ�سماعيل
القرطبي وفديناه بذبح عظيم وقال ابن عبا�س
هو الكب�ش الذي تقرب به هابيل وكان يف اجلنة
يرعى حتى فدى الله به �إ�سماعيل.
ابن كثري عن ابن عبا�س ر�ضي الله عنهما قال
ال�صخرة التي مبنى ب�أ�صل ثبري هي ال�صخرة
التي ذبح عليها �إبراهيم فداء �إ�سحاق ابنه وعن
احل�سن �أنه كان يقول ما فدي �إ�سماعيل عليه
ال�سالم �إال بتي�س من الأروى �أهبط عليه من
ثبري.
قال :فقال عبد الله بن م�سعود ر�ضي الله عنه

ذاك يو�سف بن يعقوب بن �إ�سحاق ذبيح الله
بن �إبراهيم خليل الله .وهذا �صحيح عن ابن
م�سعود ر�ضي الله عنه وكذا روى عكرمة عن ابن
عبا�س ر�ضي الله عنهما �أنه �إ�سحاق وعن �أبيه
العبا�س وعلي بن �أبي طالب مثل ذلك عن �أبي
هريرة ر�ضي الله عنه عن كعب الأحبار �أنه قال
هو �إ�سحاق عن الأحنف بن قي�س عن العبا�س بن
عبد املطلب ر�ضي الله عنه عن النبي �صلى الله
عليه و�سلم يف حديث ذكره قال « هو �إ�سحاق»
عن ابن عبا�س ر�ضي الله عنهما هو �إ�سماعيل
عليه ال�صالة وال�سالم اجلاللني وفديناه بذبح
عظيم«وفديناه» �أي امل ��أم��ور بذبحه وهو
�إ�سماعيل �أو �إ�سحاق قوالن.
 ...كل ما �سبق اقاويل ب�رش اتبعوا اهواءهم
فلم يهتدوا الى احلق يثري ال�شك والريبة يف
النفو�س �ضعيفة االمي��ان والقلوب املري�ضة
وظنوا ان هذا االختالف يف كتاب الله  ..ال
هذا اختالف يف اراء ب�رش مل ياخذوا باملنهج
البحثي املنزل «منهج اال�ستنباط» قال تعالى:
�إن الذين كفروا بالذكر ملا جاءهم و�إنه لكتاب
عزيز « »41ال ي�أتيه الباطل من بني يديه وال
من خلفه تنزيل من حكيم حميد « »42ف�صلت ان
�شاء الله تعالى �سنزيل ال�شك وننهيه ونتيقن
باال�ستنباط يف اجلزء الثالث « ..من كتاب
اللغو يف التفا�سري» علم و�صل القول يف الكتب
ال�سماوية «علم و�صل الكتاب».

جواهر جميلة والدكتور الكمبيوتر
ب��ق��در الع�شق الأب����دي ملعظم
ن�ساء العامل على مر الع�صور
يكمن الع�شق احلقيقي للجواهر
النفي�سة مهما اختلفت الأزمان
ومهما اختلفت الأذواق تبقى
املجوهرات حلما يراود كل فتاة
على اقتنائها ولو ب�أ�صغر حبة
املا�س يف العامل وبخالف هذا
احلب والرثوة اجلميلة املنقبة
م��ن مناجم امل��ج��وه��رات يقف
امل��ه��امت��ا غ��ان��دي معلنا حب ًا
خمالف ًا مت��ام��ا ح�ين ق��ال ب�أن
«ال�صحة هي ال�ثروة احلقيقية
ولي�س قطعة من الذهب والف�ضة»
عجبا لهذا التفاوت وبالنهاية
النا�س اهتمامات و�أذواق .
م��ن �سوق امل��ج��وه��رات نحييكم
نتفرق ب�أطراف الطريق و�صوال
�إلى �أحد امل�ستو�صفات ال�صحية
عجبا لهذا االزدحام عمتم �صباحا
و�سالمة دائمة جلميع رواد املركز
ال�صحي ,تقف هناك �سارا من �أمام
غرفة الدكتور وتتال�شى معلنة
دخولها ال��ك��رمي �إل���ى الدكتور
املحرتم  ،دكتور �أعاين من حالة
هبوط مع دق��ات قلب مت�سارعة

�رشح مب�سط عن حالتها ال�صحية
للدكتور امل��ن��اوب ي�ستمع �إلى
حالتها ال�صحية من دون النظر
�أو الفح�ص ي��دق��ق الفح�ص يف
الكمبيوتر ي�رصف الأدوية �صاحبة
الديباجة ال�صحية جلميع املر�ضى
ب��اخ��ت�لاف ح��االت��ه��م ال�صحية
�سالمات ,انتهى الفح�ص خرجت
�سارا من غرفة الدكتور ومن �أمام
�شباك ال�صيدلية ،العالج بندول
وحبة ح�سا�سية وال�سالم م�سك
اخلتام ،،،،
�أ�سئلة متكررة متلل القلم من
ط��رح��ه��ا � :إل���ى �أط��ب��اء وزارة
ال�صحة م��ادورك��م يف الفح�ص
واملعاينة الطبية ملر�ضاكم
؟ ،هل �رشوط الفح�ص تقف يف
التدقيق واملعاينة لأع�ضاء
و�أح���رف و�أرق����ام الكمبيوتر،
من هو املري�ض �أمامكم جهاز
الكمبيوتر �أم ن�سمة الهواء التي
جتل�س مينة ؟
مري�ض بزكام عالجه بندول.
مري�ض بالقلب عالجه بندول.
مري�ض بال�ضغط والكرلي�سرتول
عالجه بندول.

« انزين �سحبوا بالقرعة ميكن
يطلع لكم عالج ثاين» �أين ميني
الق�سم الذي اق�سمت عليه بتقدمي
اخلدمة ال�صحية على �أكمل وجه
رمب��ا تطاير مع حبات الغبار
ال�صيفية  ،هناك مهارات مكملة
لعمل الطبيب منها التعلم الذاتي
وه��ذا ما يعني تطوير الطبيب
لذاته ،ففي مناهج الطب احلديث
هناك تركيز على التعلم مدى
احلياة وهو �أمر �أ�صيل وقدمي يف
تراثنا العربي «تعلموا العلم من
املهد �إلى اللحد» فاملرء ال يزال
عاملا ما طلب العلم.
�أال ينال العلم �إال ب�ستة
�س�أنبيك عن تفا�صيلها ببيان
ذكاء وحر�ص وا�صطباروبلغة
و�إر�شاد �أ�ستاذ وطول زمان
( مقتب�س )
نتمنى �أن يكون لدينا �أطباء
كاجلواهر النفي�سة يعاينون
مر�ضاهم بدقة و�إن�سانية خالية
م��ن ذل���ك ال��دك��ت��ور الفاح�ص
للكمبيوتر على م���دار يومه
العملي ,طاب �صباحكم جواهري
العزيزة .

