




احلديُث حول السيدة الزهراء)عليها السالم( حديٌث ذو شجون؛ ألّنه حيمل يف طياته صفحات مظلمة 
على حرم  وتعٍد  واضطهاٍد  ظلٍم  من  النساء  على سيدة  ما جرى  بسبب  اإلسالمية؛  األمة  تاريخ  يف 
اهلل)عزوجل( فما هو مسّلٌم به عند الفريقني أّن الزهراء)عليها السالم( مل ُتراَع كما كان جيب 
أن تراعى كونها إبنت سيد الكائنات، وخامت األنبياء هذا من جانب، ومن جانب آخر فهي سيدة 
نساء العاملني، وهلا ما هلا من املقامات الرفيعة املادية واملعنوية ومنها: أّن اهلل يغضب لغضبها ويرضى 
لرضاها كما قال رسول اهلل)صلى اهلل عليه  وآله(، وهذا يعين أّن الزهراء )عليها السالم( عندما 
تقول مقولة أو تدعي شيئًا ما، فهي ال تنطق إال مبا يرضي اهلل فعندما تطالب حبّقها يف فدك أو 
غريها من احلقوق فهي الصادقة املصدقة وهي البتول وهي الزهراء وهي أمُّ أبيها فهل يعقل أن تقول 
شططا أو تدعي ما ليس هلا، حاشاها مما يغضب ربَّ العاملني، وهي اليت دعاها رسول اهلل يف  حادثة 
املباهلة حيث كانت متّثل النساء فيها وكلُّ ما ذكره اجلمهور من مقاماتها الرفيعة وما شهد به 
القرآن الكريم وبينه رسول اهلل )صلى اهلل عليه  وآله( يف حّقها وعلّو مقامها دالالٌت جازمة بأّن هذه 
السيدة ال تنطق أو تدعي ما ليس هلا، ولكن مع هذا كّله جند أّن القوم كفروا بكّل هذا وجحدوه 
وآله(  نبيه )صلى اهلل عليه   للجحود من معنى، حقدًا و حنقًا منهم على اإلسالم وعلى  بكل ما 
وحقدًا على أمري املؤمنني)عليه السالم(، وهي القائلة: )وما نقمتم من أبي احلسن واهلل ما نقمتم إال 
نكري سيفه وعدم مباالته يف ذات اهلل...(، وكلَّ الذي جرى عليها حتملته بصربها وعنفوانها وقوّتها 
اإلميانية من أجل أن تبقى راية اإلسالم خفاقة يف مساء اإلنسانية ويف مساء البشرية هلدايتهم وجناتهم 
يف الدنيا واآلخرة، وهكذا كان أبناؤها الواحد تلو اآلخر يتحملون قساوة ظلم الظاملني وتشريدهم 
وقتلهم من أجل ذات اهلدف الذي ضحى من أجله رسول اإلنسانية)صلى اهلل عليه وآله( وعلى ذات 
الطريق املستقيم الذي سارت عليه )عليها السالم( و سار عليه أمرُي املؤمنني)عليه السالم( ومن أجل 
ذات اهلدف الذي ضحى من أجله اإلمام احلسن)عليه السالم( واإلمام احلسني)عليه السالم( وهكذا 
باقي أئمة اهلدى، حتى وصل األمر إىل اإلمام احلادي عشر اإلمام احلسن العسكري الذي مّرت 
علينا ذكرى شهادته هذه األيام، و كلُّ ما قدمته الزهراء وأهل البيت فهو يف عني اهلل ومصداٌق 
َا ُنْطِعُمُكْم ِلَوْجِه اهللَِّ اَل ُنِريُد ِمنُكْم َجَزاء َواَل ُشُكوًرا(، و ال تضيع عند اهلل حقوقهم  هلذه اآلية: )ِإنَّ
املسلوبة وما قدموا لوجهه وآثروا يف حبه فهي عند من ال تضيع عنده الودائع، فسيأتي ذلك اليوم 
الذي ميأل فيه ابُن الزهراء )عليها السالم( األرض قسطًا وعداًل كما ُملئت ظلمًا وجورًا، فهل حنن 
مستعدون الستقباله والذبِّ بني يديه لنكون من أتباع مدرسة أهل البيت حقًا؟ اللهم عّجل لوليك 

الفرج واجعلنا من أنصاره وأعوانه واملستشهدين بني يديه...

مظلومية الزهراء)عليها السالم(
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زوار  خلدمة  املبذولة  واجلهود  األعمال  ضمن 
مرقد أمري املؤمنني )عليه السالم( الوافدين إلحياء 
يربز عمل  السالم(  )عليه  اإلمام احلسني  أربعينية 
وحدة األفران التابعة اىل شعبة اإلنتاج والتسويق يف 

قسم إدارة مدن الزائرين بالعتبة العلوية .
الزائرين  خدمة  واملساهمة يف  العمل  طبيعة  وعن 
حتدث مسؤول الشعبة كرار جربان : بتوجيه من 
وبإشراف  املقدسة  العلوية  للعتبة   العامة  األمانة 
مدن  قسم  وإدارة  األربعني  لزيارة  العليا  اللجنة 
استثنائية  جهود  ببذل  الشعبة  باشرت  الزائرين، 
األفران  لوحدة  االنتاجية  الطاقة  زيادة  حيث  من 
التابعة  الضيافة  مواقع  لتجهيز  وذلك  واملعجنات 
من  احلسينية  واملواكب  املقدسة  العلوية  للعتبة 
منتجات الوحدة من الصمون واخلبز، حيث بلغت 
الطاقة اإلنتاجية أكثر من 16 ألف صمونة يوميا 

وعلى 24 ساعة وبواقع أربع شفتات عمل.
ذكرى  حتى  ستستمر  اليت  الصمون-  إنتاج  عملية  ومتر  هذا 

رحيل النيب األكرم )صلى اهلل عليه وآله( يف الثامن والعشرين 
من شهر صفر -  مبراحل يتم خالهلا استخدام أحدث املكائن 
والتقنيات احلديثة واحلنطة املتميزة العالية اجلودة بأيدي عاملة 

ماهرة مع اختاذ اإلجراءات االحرتازية والوقائية.

أعلنت كوادر مركز أمري املؤمنني )عليه السالم( للرتمجة التابع 
إىل )جممع الروضة احليدرية الفكري والثقايف( يف العتبة العلوية 

املقدسة إصدارها لعدد من املؤلفات يف لغات متعّددة.
كتاب  إصدار  مت  اخلزرجي:  رياض  املركز  مسؤول  وحتدث 

)حكم ومواعظ أمري املؤمنني( )عليه السالم( واملرتجم إىل اللغة 
االجنليزية بإشراف و ترمجة املرتجم حممد احليدري، حيث كان 
اللغتني )االوردو، والفرنسية( ويتناول يف مواضيعه  ُترجم إىل  قد 
املؤمنني  ألمري  القصار  والكلمات  واألخالقية  الرتبوية  املفاهيم 

صلوات اهلل عليه.
اإلسالم(  رحاب  يف  )املرأة  كتاب  إصدار  مت  كما   : وأضاف 
واملرتجم إىل اللغة االجنليزية، والذي يتناول مكانة املرأة قبل وبعد 
والشخصيات  النساء  أبرز  ومن  املرحلتني،  بني  واملقارنة  اإلسالم 
والسيدة  الكربى،  خدجية  )السيدة  الكتاب  عليها  رّكز  اليت 
السالم(،  زينب)عليها  والسيدة  السالم(،  الزهراء)عليها  فاطمة 

والسيدة أم البنني)عليها السالم(. 
وتابع مسؤول املركز كالمه قائاًل: ومن ضمن إصدارات املركز 
اليت مت ترمجتها حديثًا اىل لغة األوردو كتاب: )جنة البقيع( الذي 
البيت  أهل  أئمة  من  فيها  واملدفونني  البقيع  أرض  تاريخ  يتناول 

)صلوات اهلل عليهم أمجعني(.
وعن تفاصيل الرافد املعريف املرَتَجم أكمل اخلزرجي قائاًل:  إن 
هذا الكتاب أّلفه وترمجه السيد نذر النجفي ورّكز فيه على بناء 
مقربة البقيع وإعمار ما تهّدم منها وتارخيها قبل اإلسالم وبعده، 
وقد اعتمد املؤّلف على  مصادر لعلماء مذهب أهل البيت )عليهم 
السالم(، مستعينًا ببعض املصادر للرحالني األجانب الذين كتبوا 

عن أرض  البقيع .
لغة  إىل  املرتمجة  الكتب  من  العديد  الكتاب  ملؤّلف  أّن  ُيذكر 
املرتبة  على  حاز  الذي  والتشيع(  )الشيعة  كتاب:  منها  األوردو 
قم  مدينة  أقيمت يف  اليت  احلوزوي  الكتاب  مسابقة  الثالثة يف 

املقدسة.

زيادة الطاقة اإلنتاجية لوحدة األفران واملعجنات يف شعبة اإلنتاج والتسويق 

مركز أمر املؤمنن)عليه السالم( للرتمجة يصدر عددًا من املؤّلفات يف لغات� متعّددة
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شاركت العتبة العلوية املقدسة مشاركة فاعلة يف مشروع اإلرشاد التبليغي 
العلوي  املرقد  لزيارة  الوافدين  السالم(  )عليه  املؤمنني  أمري  زوار  خلدمة 

الطاهر قبل التوجه اىل كربالء املقدسة إلحياء مراسم زيارة األربعني.
وأكد املشرف على املشروع السيد أمحد األشكوري، يف كلمة له خالل 
األربعني، والبد  زيارة  امتيازاته اخلاصة يف  له  الزائر  : حضور  إن  التجمع 
السالم( اليت متتاز خبصوصية  زيارة اإلمام احلسني )عليه  من استكمال 
لوباء كورونا، البد من  الزيارة مزامنة  أن  ومعنوية عالية، وحيث  وروحية 
اختاذ اإلجراءات االحرتازية الوقائية، واختاذ تدابري وقائية مكثفة واإللتزام 
بالتباعد االجتماعي واالهتمام باملعايري الصحية، والبد من اقرتان االنضباط 
الزيارة  الروحي، لضمان األهداف املرجوة من هذه  الصحي مع االنضباط 
للعتبات املقدسة عموما والعتبة  الفاعلة  الوقت ذاته املشاركة  ، مثمنا يف 
واحلشد  والتوجيهية  اإلعالمية  املساهمة  يف  باخلصوص  املقدسة  العلوية 

العقائدي هلذا املشروع التبليغي.
العتبة  يف  الدينية  الشؤون  قسم  يف  التبليغ  شعبة  مسؤول  قال  جانبه  من   
العلوية املقدسة الشيخ هاني الكناني: بادر قسم الشؤون الدينية بالتعاون 
مع مشروع احلوزة العلمية املباركة بتهيئة أكثر من 21 مبلغًا بواقع أكثر 
من 14 حمطة تبليغية خاصة باإلجابة على املسائل اإلبتالئية اليت يتعرض هلا 
الزائر الكريم، وقد نشرت شعبة التبليغ بالتعاون مع شعبة التعليم والتوجيه 
الديين يف القسم، هذه احملطات يف حماور عديدة قرب الصحن احليدري 
فإن  املشروع  انطالق  ومنذ  الزائرون،  يسلكها  اليت  الطرق  ويف  الشريف 

العتبة العلوية املقدسة كان هلا االرتباط األوفر يف هذا املشروع.
وحضر احتفالية املشروع حنو )300( مبلغ ومجع غفري من أساتذة احلوزة 
من  العديد  من  إعالمّية  وبتغطيٍة  األشرف،  النجف  يف  وطلبتها  العلمّية 
الفضائّيات واإلذاعات املسموعة، وذلك يف الساحة الوسطى ملوكب العتبَتنْي 

املقّدسَتنْي احلسينّية والعّباسية، يف ظّل إجراءاٍت احرتازّية وصحية.

يواصل قسم التربيد وامليكانيك يف العتبة العلوية بذل 
جهود كبرية من أجل توفري أفضل سبل الراحة للزائرين 
الوافدين إىل مرقد أمري املؤمنني )عليه السالم( ورفد 

املشاريع اخلدمية التابعة إىل العتبة املقدسة.
إن  اخلالدي:  مهدي  املهندس  القسم  رئيس  وقال 
اخلدمية  األقسام  من  يعد  وامليكانيك  التربيد  قسم 
وذلك  القسم  يف  كبري  تطور  وهناك  واالستثمارية 
املقدسة  للعتبة  العامة  األمانة  قبل  الكبري من  للدعم 
أسوة بباقي األقسام األخرى، حيث شهدنا من الناحية 
اخلدمية تنفيذ العديد من املشاريع اخلدمية للزائرين 
الرذاذ  مراوح  نشر   مشروع  إكمال  ومنها  الكرام 
وآله(،  عليه  اهلل  )صلى  الرسول  صحن  إىل  والتعطري 
باب  جهة  من  السالم(  )عليه  احلسني  اإلمام  وصحن 
الراحة  سبل  لتوفري  الساعة   وباب  الطوسي  الشيخ 
نسبة  بلغت  وقد  املليونية،  الزيارات  خالل  للزائرين 
استعدادات  ضمن  وذلك   %  100 املشروع  يف  اإلجناز 
)عليه  احلسني  اإلمام  أربعينية  لزيارة  املقدسة  العتبة 

السالم(.
التابعة  املركزي  التربيد  شعبة  نفذت  وأضاف: كما 
إىل القسم العديد من األعمال اخلاصة بأقسام العتبة 
املقدسة، ومنها أعمال تنصيب أجهزة التربيد يف قاعات 
الزائرين  إليواء  السالم(  )عليه  الرضا  اإلمام  مدينة 
السيما وحنن مقبلون على زيارة أربعينية اإلمام احلسني 

)عليه السالم( وتوافد األعداد الكبرية للزائرين.
تقدم  القسم  إىل  تابعة  أخرى  شعب  هناك  وأكمل: 
الوحدات  كـ)شعبة  للزائرين  املستمرة  خدماتها 
جديدة  تربيد  أجهزة  بتنصيب  باشرت  اليت  الصغرية 
متفرقة  وأقسام  السكين،  قنرب  جممع  مدرسة  يف 
االستثماري  اجلانب  إىل  باإلضافة  املقدسة  العتبة  يف 
مدينة  أبناء  من  للمواطنني  خدماتها  تقديم  خالل  من 
النجف األشرف مبا يف ذلك الدور واحملالت والدوائر 

احلكومية.
السوق  لرفد  االستثمارية  القسم خبطته  ويستمر  هذا 
احمللية واملواطنني واملؤسسات مبا ينتجه من )سخانات 
تتصف  واليت  األحجام  خمتلفة  اهلواء(  ومربدات  املاء 
خبطوط  فريدين  معملني  خالل  من  العالية  جبودتها 

إنتاجية متميزة .

قسم التربيد وامليكانيك..جهود 
متواصلة لخدمة مرقد أمري 

املؤمنني)عليه السالم( وزائريه
املشروع اإلرشادي للحوزة العلمية الشريفة 
يشيد بالدور اإلعالمي والتوجيهي للعتبة 

العلوية املقدسة خالل مسرية األربعني
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العلوية املقدسة  للعتبة  التابعة  أعلنت إدارة اإلعداديات اإلسالمية 
للطلبة  م   )2021-2020( الدراسي  للعام  التسجيل  باب  فتح  عن 

والطالبات ضمن الدراسة الصباحية واملسائية.
شريف  يوسف  األستاذ  للبنني  اإلسالمية  اإلعداديات  مدير  وقال 
املعمار: للسنة الثانية مت االفتتاح وبدعم مباشر من األمانة العامة 
للعتبة العلوية املقدسة، بعد أن ابتدأنا السنة األوىل بالصف الرابع 

اإلعدادي أما السنة احلالية ابتدأنا بالصف الرابع واخلامس.
للطالب  الفرصة  إتاحة  هو  املدارس  افتتاح  من  اهلدف  وأضاف: 
وتتضمن  الدراسة األكادميية،  مع  التواصل  يستطيعون  الذين ال 

باشرت شعبة املشاريع اهلندسية يف قسم الشؤون اهلندسية والفنية 
بالعتبة العلوية املقدسة بتنفيذ مشروع )مطبخ املقداد املركزي( 

املنهجية  املواد  الدراسات اإلسالمية وفق  الدراسة يف اإلعداديات 
كـ )الفقه، واألصول، والعقائد، وطرق التدريس، والنقد، والعربية، 
وهلا  رمسيا  بها  معرتف  مدارسنا  أن  حيث  واحلاسوب(  والبالغة، 
مقاعد خمصصة يف كليات الفقه وأصول الدين والشريعة وغريها 

من الكليات اإلسالمية.
وتابع : أنهينا عامنا الدراسي بالرغم من الظروف الصحية احلالية، 
كما أنهينا الفصل الدراسي األول بالدوام الكامل وبأداء ثالث 
امتحانات، أما الفصل الثاني فقد مت عن طريق )التعليم عن بعد(، 
وها حنن اآلن ننهي العام الدراسي بتسليم النتائج النهائية للطلبة 
بنسب  احملافظة  مستوى  على  متميزة  نتائج  خالله  حققنا  فقد 

النجاح، كما جرى تكريم األوائل على أقرانهم.
من جانبها حتدثت مديرة اإلعداديات اإلسالمية اخلاصة بالبنات 
اإلعداديات  »افتتحت  قائلة  لـ)املركز اخلربي(  آالء حممد عبود، 
اإلسالمية للبنات )إعدادية العذراء الصباحية، وإعدادية مثرة النبوة 
املسائية(، واليت تستند يف دراستها املنهجية على مهارات التدريس 

واحلديث باإلضافة اىل كوادر تدريسية متميزة.
احلالي  الدراسي  للعام  إلكرتونيا  التسجيل  باب  وفتح  وهذا 
من  الطالب  يقدم  إلكرتونية  قائمة  حسب  م(   2021 ــ   2020(
خالهلا معلوماته،وميكن التواصل للتسجيل باالتصال على الرقم  
)07811٩8730٩(، أو مراجعة مقر اإلعداديات اإلسالمية الكائنة 
يف شارع الرسول )صلى اهلل عليه وآله( الفرع الثاني من جهة حملة 

احلويش مقابل فندق الُيسر.

املتكامل يف منطقة احلولي.
املوسوي يف  جواد  األقدم حممد  املهندس  املشروع  مدير  وقال 
املقدسة  العلوية  للعتبة  العامة  األمانة  من  بتوجيه  له:  حديث 
متت املباشرة مبشروع مطبخ املقداد املركزي وبرادات املضيف 
الذي يقع على شارع احلولي، والذي يتضمن عشرة مالحق هي 
)قاعة الطبخ املركزي إلعداد الطعام خالل الزيارات املليونية, 
املخبز، وقاعة املضيف,  املربدة واجلافة, وقاعة  املخازن  وقاعة 
وحدة  وقاعة  الكهربائي،  واملخبز  الكهربائي  الفرن  وقاعة 
إنتاج العجني والتخمري, وقاعة الصيانة، وقاعة القصابية وخمزن 

إعداد اللحوم(.
أضاف:  املنفذة،  العمل  وآلية  للمشروع  الكلية  املساحة  وعن 
إن مساحة املشروع الكلية تقدر حنو )3( آالف مرت مربع، من 
ضمنها )1800(م2 هي املساحة الفعلية، حيث مت مزج نوعني من 
اخلرسانة الكونكريتية واخلرسانة احلديدية من أجل سرعة 
اإلنتاج وتقليل الكلفة إضافة اىل  أنه مت استخدام أجود أنواع 
مواد البناء من حديد التسليح ونوعية االمسنت، فضال عن املواد 
عاملية  مع شركات  التعاقد  خالل  من  والكهربائية  الصحية 

لتجهيز املواد.
التربيد  )الورش،  أقسام  مبساندة  املشروع  إجناز  ويتم  هذا 
الشؤون  قسم  اىل  التابعة  والشعب  الكهرباء(  وامليكانيك, 
الكهرباء,  التخصصية،  اآلليات  والفنية  كـ)شعبة  اهلندسية 

احلدادة, القوالب والتسليح( ضمن سقف زمين حمدد.

العتبة العلوية املقدسة تعلن بدء التسجيل يف اإلعداديات اإلسالمية 
التابعة لها استعدادا للعام الدراسي الجديد

العتبة العلوية املقدسة تباشر بتنفيذ 
مشروع )مطبخ املقداد املركزي( يف 

منطقة الحولي

 العدد 144- لشهر ربيع األول 1442ـه
12



مدير عام الدفاع املدني يتفقد 
مفارز اإلطفاء التابعة للعتبة 
العلوية املقدسة ويثمن أداء 

العاملني فيهـــــــــا

األمني العام للعتبة العلوية املقدسة يستقبل وفد العتبة الكاظمية املقدسة

العتبة  يف  الدينية  الشؤون  لقسم  التابعة  الديين  والتوجيه  التعليم  شعبة  شرعت 
للكوادر  الطبية(  املمارسات  )فقه  اإللكرتونية  الفقهية  بالدورة  املقدسة  العلوية 

العاملة يف اجملال الصحي وجلميع حمافظات العراق.
الفقهية  بالدورة  شعبتنا  شرعت  الغرابي:  رسول  السيد  الشعبة  مسؤول  وقال 
اجملال  يف  العاملة  بالكوادر  واخلاصة  الطبية(  املمارسات  )فقه  اإللكرتونية 
العراق واليت محلت شعار »عليُّ )عليه السالم( منار  الصحي وجلميع حمافظات 

العلم واملعرفة«.
وأضاف الغرابي: مشلت الدورات ما يقارب )1000( مشرتك من العاملني يف اجملال 
الصحي من خمتلف احملافظات وذلك بعد إرسال أمسائهم ومعلوماتهم عرب تطبيق 

التلكرام اخلاص بالشعبة.
التليكرام إىل ست حماضرات  املشاركون عرب تطبيق  الغرابي: يستمع  وأوضح 
يف األسبوع وتشمل )الفقه والعقائد واألخالق( مقسمة على ثالثة أيام يف األسبوع 

يلقيها طلبة العلوم الدينية من قسم الشؤون الدينية.
وتابع الغرابي »تستمر الدورة )60( يوما حيث يقام للمشاركني يف اخلتام اختبار 
العتبة  من  للمشاركني صادرة  تقديرية  هناك شهادات  إلكرتوني كما تكون 

العلوية املقدسة. 
واختتم الغرابي قائاًل : شعبتنا مستمرة يف عملها خلدمة خمتلف شرائح اجملتمع 
عرب إقامة الربامج التثقيفية والتوجيهية عن طريق برامج التواصل االجتماعي ـ يف 

هذا الظرف ـ لرفع املستوى املعريف الديين للمجتمع.
يذكر أن شعبة التعليم والتوجيه الديين يف العتبة العلوية املقدسة قد أقامت يف 
يوما   )40( استمرت  اليت  لعام 2020  اإللكرتونية  الصيفية  الدورات  وقت سابق 

ومشلت أكثر من )650( طالبا من خمتلف حمافظات العراق.

بوهان  كاظم  اللواء  املدني  الدفاع  عام  مدير  زار 
العتبة  يف  والبيئة  والصحة  املهنية  السالمة  قسم 
العلوية املقدسة وتشرف بزيارة احلرم الطاهر ألمري 

املؤمنني علي بن أبي طالب )عليه السالم(.
ورافق املدير العام أثناء الزيارة مدير الدفاع املدني  
من  وعدد  ثابت  رشيد  العقيد  األشرف  النجف  يف 

الضباط واملراتب يف املديرية.
القسم  رئيس  قال  تناولته  ما  وأهم  الزيارة  وعن 
املهندس علي الغريفي :مت استقبال السادة ضيوف 
العتبة املقدسة الكرام واطالعهم يف جولة ميدانية 
العتبة  بني  املشرتكة  املدني  الدفاع  مفارز  على 
املقدسة ومديرية الدفاع املدني يف النجف االشرف.

وأضاف الغريفي: كما زار اللواء بوهان مقر شعبة 
الدفاع املدني التابعة للقسم وأشاد باجلهود اليت تبذهلا 
األمانة العامة للعتبة املقدسة بصورة عامة والدفاع 
املدني فيها بصورة خاصة من خالل تقدميها الدعم 
اللوجسيت والتواصل املستمر والتنسيق املشرتك مع 
مديرية الدفاع املدني باحملافظة باإلضافة اىل تقديم 
احلرائق  إمخاد   يف  املديرية كافة  لفرق  اإلسناد 

ومكافحتها يف خمتلف مناطق وأقضية احملافظة.
وأثنى مدير الدفاع املدني العام على مجيع اجلهود 
اليت قدمتها العتبة العلوية املقدسة خلدمة املواطنني 
ظل  يف  خاصة  سواء  حد  على  الكرام  والزائرين 
ظروف انتشار فايروس كورونا وماقدمته من إسناد 

ودعم لوجسيت للدوائر اخلدمية واألمنية.

استقبل األمني العام للعتبة العلوية املقدسة املهندس يوسف الشيخ 
راضي، وفد العتبة الكاظمية املقدسة برئاسة نائب األمني العام 
املهندس حممد حسن احلجية ، وذلك حبضور عضو جملس إدارة 
العتبة العلوية السيد أمحد الطالقاني واألستاذ فاتح الكرماني .

ورافق املهندس الشيخ راضي، ضيفه املهندس حممد حسن احلجية 
يف جولة للمعرض الدائم ملنتجات العتبة العلوية املقدسة يف الطريق 
على  للتعرف  مسبقة  جولة  الضيف  للوفد  كان  فيما  احلولي، 
برفقة  للعتبة   التابعة  القسيم  فيض  شركة  ومشاريع  منتجات 

املدير املفوض للشركة األستاذ فالح حميي الدين.
وأكد األمني العام للعتبة العلوية املقدسة خالل اللقاء على أهمية 
تعزيز التعاون املشرتك بني العتبات املقدسة مبا يسهم يف تطوير 
اخلدمات املقدمة للزائرين الكرام وأبناء املدن املقدسة خصوصًا 

واحملافظات العراقية مجيعًا إضافة اىل دعم املنتج الوطين.
وعرب وفد العتبة الكاظمية املقدسة عن عميق اعتزازه مبا وجده 
من األعمال واملشاريع التنموية املنتجة يف العتبة العلوية املقدسة، 

مثمنًا حفاوة االستقبال وكرم الضيافة.
ويف ختام اجلولة أدى الوفد الضيف مراسم الزيارة يف رحاب مرقد 
أمري املؤمنني )عليه السالم( برفقة منتسيب قسم العالقات العامة 

يف العتبة املقدسة .

قسم الشؤون الدينية يف العتبة العلوية املقدسة
  يشرع بدورة 

)فقه املمارســــات الطبية اإللكرتونية(
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ـ تشكيل �نة عليا إلدارة ملف اخلدمات اليت سيتم 
العزاء  لتقديم  الوافدين  الكرام  للزائرين  تقدميها 
ذكرى  يف  السالم(  )عليه  امل�منني  أمري  للموىل 

أربعينية اإلمام احلسني )عليه السالم(
وعن طبيعة هذه اللجنة وعملها أشار عضو جملس 
اإلدارة رئيس قسم اإلعالم األستاذ فائق الشمري 
إن األمانة العامة للعتبة العلوية املقدسة أعلنت عن 
تشكيل جلنة عليا إلدارة ملف اخلدمات اليت قدمتها 
للزائرين الكرام الوافدين لتقديم العزاء للموىل أمري 
املؤمنني )عليه السالم( يف ذكرى أربعينية اإلمام 
احلسني )عليه السالم(، قبل انطالقهم اىل كربالء 
املقدسة إلحياء مراسم الزيارة و هذه اللجنة برئاسة 
األستاذ رضوان  املقدسة  للعتبة  العام  األمني  نائب 

صاحب رضا وعضوية أعضاء جملس إدارة العتبة 
األمني  السيد  قبل  من  مباشر  وبإشراف  املقدسة 

العام املهندس يوسف الشيخ راضي.
كما أوضح الشمري: إن اللجنة أخذت على عاتقها 
اىل  للزائرين  تقدميها  سيتم  اليت  اخلدمات  إدارة 
جنب اخلدمات الصحية االحرتازية والوقائية بسبب 
جائحة كورونا فضال عن باقي اخلدمات الفكرية 

والثقافية والدينية اليت تتبناها األقسام األخرى.
وحتدث عضو اللجنة األستاذ فاتح الكرماني عن 
اللجنة  قبل  من  وضعها  مت  اليت  الطريق  خارطة 
الستقبال وتوديع زائري أمري املؤمنني )عليه السالم( 
)خدمة  شعار  »حتت  قائال  املقدمة،  واخلدمات 
شكلت  لنا(،  شرف  وزائريه  املؤمنني  أمري  حرم 

جهود كبرية يف زيارة األربعني وذكرى 
وفاة الرسول

العتبة العلوية املقدسة 

تقرير : املركز اخل1ي

جهود كبرة بذلتها إدارة وأقسام العتبة العلوية املقدسة إلن�جا} زيارة العشرين من صفر ذكرى أربعن اإلمام احلسن )عليه 
احلسن  اإلمام  أربعن  ذكرى  ±ناسبة  السالم(  )عليه  املؤمنن  أمر  زائري  خلدمة  منتسبيها  مجيع  استنفرت  حيث  السالم( 
)عليه السالم( وذكرى وفاة الن8 االعظم )صلى اهلل عليه واله( إذ توافدت احلشود املليونية الراجلة من احملافظات العراقية 
وحتى الزائرين من البلدان اإلسالمية على املرقد الطاهر πا تطلب مضاعفة العمل وبذل جهود إضافية إلن�جا} هذه املناسبة 
فتشكلت جلنة خاصة بزيارة األربعن ملتابعة تقديم اخلدمات وما üتاجه هذه اجلموƒ املؤمنة ولتوفر اإلنسيابية بشكل 

أك1 أمامها.
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بإشراف  عليا  املقدسة جلنة  للعتبة  العامة  األمانة 
األمني العام املهندس يوسف الشيخ راضي، لتقديم 
)عليه  املؤمنني  أمري  املوىل  حرم  لزائري  اخلدمات 
اإلمام  أربعينية  ذكرى  يف  املعزين  السالم(، 
احلسني )عليه السالم(، واليت ترأسها نائب األمني 
العام األستاذ رضوان صاحب رضا وعضوية أعضاء 

جملس إدارة العتبة املقدسة.
هذا  فاعل  وبشكل  العتبة  أقسام  ساهمت  فيما 
الفحص  قسم  أعلن  اذ  الزيارة  هذه  باجناح  العام 
اإللكرتوني يف العتبة العلوية املقدسة عن املباشرة 
بصناعة وتثبيت بوابات ومسارات نوذجية حديثة 
الطراز يف مداخل األبواب الرئيسية املؤدية إىل حرم 
يف  للمساهمة  السالم(  )عليه  املؤمنني  أمري  املوىل 
التقليل من االختناقات احلاصلة يف الزيارات اليت 

تشهد حضورا مليونيا.
وأهميتها،  احلديثة  املسارات  تلك  طبيعة  وعن 
القسم  إن  جاسم:  علي  حسني  القسم  رئيس  قال 
الرئيسية  أولية ملداخل األبواب  قام بإعداد دراسة 
مسارات  تثبيت  أجل  من  الطاهر،  العلوي  للحرم 
نوذجية حديثة تساهم يف التقليل من االختناقات 
باخلصوص  الزيارات  خمتلف  يف  حتصل  اليت 
الزيارات املليونية، السيما وحنن على أبواب زيارة 
األربعني املليونية، وأوضح جاسم: مت وضع تصاميم 
مع  بالتعاون  املسارات  و  للبوابات  جديدة  هندسية 
قسم التصنيع احلريف يف العتبة لصناعة املسارات 

النموذجية من مادة الستانلس ستيل«.
خالل  من  الطعام  وجبات  تقدم  العتبة  وراحت 
اذ سعت  للزائرين  املنتشرة  ومواكبها  اسرتاحاتها 
يف  الطعام  لتوزيع  منافذ  فتح  اىل  العلوية  العتبة 
حميط الصحن احليدري الشريف، وصحن فاطمة 
)عليها السالم(، ومدينة اإلمام الرضا )عليه السالم( 
يف الشارع القوسي للجهة الغربية للعتبة املقدسة، 
وكذلك اسرتاحة املرتضى )عليه السالم( يف طريق 
ياحسني عمود )٩6(، واسرتاحة املقداد عمود)234( 
يف  الكرار  واسرتاحة  األشرف،  النجف  مشال 

قضاء املناذرة عمود)٩٩( جنوب النجف األشرف.

ـ افتتاح منفذين لتوزيع الطعام يف حميط الصحن 
احلسن  اإلمام  وموكب  خيرب،  موكب   ( الشريف 
فتح منفذين على  إىل  باإلضافة   ، السالم«(  »عليه 

طريق )ياحسني(
وقد أعلن قسم مضيف الزائرين يف العتبة العلوية 
الطعام  توزيع  منافذ  من  عدد  فتح  عن  املقدسة 
للزائرين لتصل عدد الوجبات اىل )15( ألف للوجبة 

الواحدة يوميا.
عن  التميمي،  أثري  القسم  رئيس  معاون  وحتدث 
للزائرين  املقدمة  الوجبات  وأعداد  التجهيز  مواقع 
قائال: بتوجيه من األمني العام للعتبة العلوية املقدسة 
من  عدد  فتح  مت  راضي،  الشيخ  يوسف  املهندس 
املنافذ لتوزيع الطعام للزائرين الوافدين إىل مرقد 

احلسني  اإلمام  أربعينية  ذكرى  يف  املؤمنني  أمري 
لتوزيع  منفذين  افتتاح  مت  حيث  السالم(،  )عليهما 
الطعام يف حميط الصحن الشريف ) موكب خيرب، 
باإلضافة  السالم(،  عليه  احلسن  اإلمام  وموكب 
إىل فتح منفذين على طريق )ياحسني(، األول يقع 
قرب عمود)234(  والثاني   )٩6( من عمود  بالقرب 
فضال عن فتح منفذ على طريق جنف ـــ مناذرة يف 

اسرتاحة الكرار.
الزائرين باشر بإعداد  وأضاف: »إن قسم مضيف 
ثالث وجبات طعام ابتداء من )5( آالف وجبة وصوال 
إىل )15( ألف للوجبة الواحدة يوميًا ،واليت تشمل 
باإلضافة إىل الزائرين )املتطوعني خلدمة الزائرين، 
واملنتسبني يف العتبة املقدسة، ودار رعاية املسنني، 
والقوات األمنية املشمولة باخلطة األمنية اخلاصة 

بزيارة األربعني(.

وجبات  ثالث  بإعداد  باشر  الزائرين  مضيف  قسم 
 )15( إىل  وصوال  وجبة  آالف   )5( من  ابتداء  طعام 

ألف للوجبة الواحدة يوميًا.
وقد استنفرت كوادر قسم الشؤون اخلدمية جهودها 
لتقديم اخلدمات للزائرين الوافدين إىل زيارة مرقد 

 أخذت اللجنة على عاتقها 
سيتم  اليت  اخلدمات  إدارة 
اىل  للزائرين  تقدميها 
الصحية  اخلدمات  جنب 
االحرتازية والوقائية بسبب 
عن  فضال  كورونا  جائحة 
الفكرية  اخلدمات  باقي 
اليت  والدينية  والثقافية 

تتبناها األقسام األخرى
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أربعينية  ذكرى  يف  السالم(  )عليه  املؤمنني  أمري 
اإلمام احلسني )عليه السالم( ويف هذا الصدد أشار 
اىل  العيساوي،  حيدر حممد  القسم  رئيس  معاون 
الدور الذي يقوم به القسم وآلية توزيع املهام قائال: 
من  تتكون  من خالل خطة خدمية  القسم  باشر 
شقني، األول يتمثل بتقديم اخلدمات للزائرين أثناء 
الزيارة، فيما الشق الثاني يتمثل بعملية إخالء ونقل 
املواد املستخدمة يف املواقع اخلدمية وإعادتها إىل 
تهيئة  مت  كما  الزيارة  موسم  انتهاء  بعد  املخازن 
األماكن اخلاصة بإيواء ومبيت الزائرين يف حميط 
بالكامل  بالسجاد  وفرشها  الشريف  الصحن 
تقديم  يتم  فيما  الزائرين،  الستقبال  وتهيئتها 

اخلدمية  للمواكب  اللوجستية  واألمور  اخلدمات 
واألماكن  الشريف  الصحن  حميط  يف  املنتشرة 
متخصص  توفري كادر خدمي  من خالل  األخرى 
يف اسرتاحة املرتضى يف طريق ياحسني )عمود ٩6( 
بالتنسيق مع قسم اإلعالم لتقديم مجيع اخلدمات 
الصحيات  نشر  عن  فضال  ساعة،   24 مدى  على 
املتنقلة يف الطرق إىل املؤدية مدينة النجف األشرف 
مع  بالتنسيق  وذلك  املطهر،  احليدري  والصحن 
 - )ياحسني( جنف  املواكب اخلدمية على طريق 

كربالء.

والتوعوية  التثقيفية  اللوحات  من  العشرات  نشر  ـ 
اليت �لت التوصيات واالرشادات الصحية  اخلاصة 
السيما  االنتقالية  واألمراض  األوبئة  من  للوقاية 

فايروس كورونا  
هذه  يف  مميز  دور  املهنية  السالمة  لقسم  وكان 
املناسبة حيث أعلن قسم السالمة املهنية والصحة 
يف  العاملني  املنتسبني  جهود  استنفار  عن  والبيئة 
ومبساندة  االختصاصات  ومبختلف  القسم  شعب 
خدمية  خطة  تنفيذ  يف  املتطوعني  من  جمموعة 
املؤمنني  أمري  مرقد  لزوار  خلدمة  وقائية  صحية 
اإلمام  أربعينية  إلحياء  القادمني  السالم(  )عليه 

احلسني )عليه السالم(.
وقال رئيس القسم املهندس علي الغريفي بدأ قسم 
مبكرة  بصورة  والبيئة  والصحة  املهنية  السالمة 
بتقديم خدماته املتنوعة للزائرين الكرام من خالل 
تنفيذه إلجراءات احرتازية ووقائية وخدمات خمتلفة 
الزائرين  يف  من  أعداد كبرية  توافد  أجواء   يف 
جائحة  تفشي  تشهد  اليت  الراهنة  الظروف  ظل 
بالقيام  عامة  بصورة  االجراءات  ومتثلت  كورونا« 
اليومية والدورية جلميع  حبمالت التعفري والتعقيم 
املؤدية  الرئيسية  والشوارع  املقدسة  العتبة  مواقع 
الصحية  املغاسل  و  الزائرين  مدن  وكذلك  إليها 
واالسرتاحات  واالطعام  واخلدمة  الضيافة  ومواقع 
)ياحسني(  طريق  يف  الزائرين  لضيافة  املخصصة 

باستخدام أفضل الطرق واملواد املعقمة.
التثقيفية  اللوحات  العشرات من  وأضاف: مت نشر 
واالرشادات  التوصيات  محلت  اليت  والتوعوية 
واألمراض  األوبئة  من  للوقاية  اخلاصة  الصحية  
مت  وقد  كورونا،  فايروس  السيما  االنتقالية 
املدينة  مداخل  يف  اللوحات  تلك  ونصب  توزيع 
إىل  املؤدية  الرئيسية  الشوارع  ومداخل  القدمية 
مواقع  ومجيع  الزائرين  مدن  ويف  املقدسة  العتبة 
التابعة  حسني  يا  طريق  على  والضيافة  اخلدمة 
للحرم  املؤدية  الرئيسية  واألبواب  املقدسة،  للعتبة 
الطاهر باإلضافة إىل توزيع املئات من  الربوشرات 

والفولدات اإلرشادية على الزائرين الكرام.

احليدري  الصحن  حميط  يف  طبية  مفارز  نشر  ـ 
الشريف ومواقع الضيافة واإليواء وبواقع ستة مفارز 
�ا  جتهيزها  و  ساعة   )24( مدار  على  تعمل  طبية 

 العدد 144- لشهر ربيع األول 1442ـه
16



يقارب من )10( طن من األدوية واملستلزمات الطبية 
املتنوعة

الصحن  حميط  يف  طبية  مفارز  نشر  مت  كما 
احليدري الشريف ومواقع الضيافة واإليواء وبواقع 
ساعة   )24( مدار  على  تعمل  طبية  مفارز  ستة 
األدوية  من  طن   )10( من  يقارب  مبا  وجتهيزها 
تلك  رفد  مت  كما  املتنوعة،  الطبية  واملستلزمات 
املفارز بالكوادر الطبية والتمريضية التابعة للعتبة 
دائرة  من  الساندة  التطوعية  والكوادر  املقدسة 
صحة النجف االشرف و جامعة الكوفة / كلية 
ومن كال  الطبية  حيان  بن  جابر  وجامعة  الطب 
اجلنسني مع توفري مجيع معدات الوقاية الشخصية 
كافة  واختاذ  الطبية  املفارز  تلك  يف  للعاملني 
سالمتهم«  على  للحفاظ  االحرتازية  اإلجراءات 
بالشحن  تعمل  اليت  االسعاف  عجالت  نشر  مع 
الرئيسية  األبواب  مداخل  مجيع  يف  الكهربائي 
اإلخالء  شعبة  من  فرق  وبرفقة  املقدسة  للعتبة 

الطارئ.

دورا كبريا يف عملية  اآلليات اخلدمية  إن لشعبة  ـ 
القدمية  املدينة  من  مستمر  بشكل  النفايات  رفع 
لتبقى بصورتها الزاهية إذ مت تهيئة كل العجالت 

الكابسة هلذا الغرض
وحول عمل قسم اآلليات فقد استنفر مجيع طاقاته 
السالم(  )عليه  املؤمنني  أمري  مرقد  زائري  خلدمة 
اجلهود  عن  العناوي،  ناجح  القسم  رئيس  وحتدث 
»تشرفت كوادرنا  قائال  الزائرين  املبذولة خلدمة 
األوىل  األيام  منذ  للزائرين  اخلدمات  بتقديم 
اآلليات  شعبة  باشرت  حيث  اخلري،  صفر  لشهر 
للمواكب  للشرب  الصاحل  املاء  بتوزيع  اخلدمية 
القدمية  املدينة  يف  املنتشرة  احلسينية  واهليئات 
وقرب جمسرات ثورة العشرين وباقي مواقع العتبة 

املقدسة خارج حميط الصحن الشريف«.
املاء للمواكب احلسينية  بتوزيع  كما قام القسم 
اخلاص بالطبخ والغسل وما حيتاجه الزائر الكريم، 
على  املتنقلة  الصحيات  من  عدد  نشر  عن  فضال 
طريق الزائرين والتابعة اىل قسم الشؤون اخلدمية 

يف العتبة وتزويدها باملياه على مدار الساعة«.
دورا  اخلدمية  اآلليات  لشعبة  إن  العناوي:  وبنّي 
مستمر  بشكل  النفايات  رفع  عملية  يف  كبريا 
الزاهية إذ مت  من املدينة القدمية لتبقى بصورتها 
تهيئة كل العجالت الكابسة هلذا الغرض«، أما 
خبصوص شعبة العربات الكهربائية، فأوضح أن 
وذوي  املعاقني  من  الزائرين  بنقل  مستمر  العمل 
االحتياجات اخلاصة من املداخل األربعة اىل احلرم 
أعداد  وحجم  تتناسب  متصاعدة  بوترية  الطاهر 
)عليه  املؤمنني  أمري  مرقد  اىل  الوافدين  الزائرين 
السالم( خالل زيارة أربعينية اإلمام احلسني )عليه 

السالم(«.
يف  آخر  دور  له  فكان  الزائرين  مدن  قسم  اما 

اذ  وتقديم اخلدمات هلم  الزائرين  اعداد  احتضان 
للزائرين  السالم(  )عليه  الرضا  اإلمام  مدينة  تعد 
مواقع  أكرب  من  املقدسة  العلوية  للعتبة  التابعة 
املؤمنني  املهمة خلدمة زوار أمري  الضيافة واإليواء 
من  اآلالف  عشرات  تستقبل  وهي  السالم(  )عليه 
بذكرى  املؤمنني  أمري  للموىل  املعزين  الزائرين 
واليت  السالم(  )عليه  احلسني  اإلمام  أربعينية 
يف  اخلدمات  ملف  إلدارة  العليا  )اللجنة  عملت 
وسائل  وتوفري كافة  تهيئتها  على  األربعني(  زيارة 
الدعم اللوجسيت والراحة للوافدين مــــــــــــن خمتلف 
احملافظات والسيما اجلنوبية، ويشتمل املوقع على 
بكافة  الزائرين جمهزة  ملئات  تتسع  منام  قاعات 
وسائل الراحة، كما يوفر  املفارز الطبية والعالجية 
مع  الفوري  واإلسعاف  الطارئ  اإلخالء  وخدمات 
اخلاصة  االحتياجات  وذوي  الزائرين  نقل  خدمات 
عرب عجالت الشحن الكهربائي كما يعمل املوقع 
على توزيع آالف الوجبات الغذائية للفرتات الثالث 
توفري  على  يعمل  مركزي(  )مطبخ  خالل  من 
بتوفري  يقوم  لألفران  يسانده جممع  الوجبات  تلك 
اخلدمة  وسائل  عن  فضال  هذا  واخلبز،  الصمون 
املتمثلة باجملاميع الصحية واملياه الصاحلة للشرب، 
حفظ  خدمات  اىل  إضافة  التسويقية،  واجملمعات 
أمانات الزائرين وتوفري انسيابية الدخول واخلروج 
من خالل قسم حفظ النظام التابع للعتبة املقدسة 

والذي يعمل على تفتيش ومحاية الزائرين.

بتوجي��ه م��ن األم��ن الع��ام 
للعتبة العلوي����ة املقدسة 
املهندس يوس�������ف الشيخ 
راض��ي، ت���م فتح ع��دد من 
الطع��ام  لتوزي��ع  املناف��ذ 
إىل  الوافدي��ن  للزائري��ن 
املؤمن��ن يف  أم��ر  مرق��د 
ذك��رى أربعيني��ة اإلم��ام 
احلس��ن )عليهما الس��الم(
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كما تربز خدمات قسم الشؤون اخلدمية يف املوقع 
والذي يعمل على تأهيل مواقع الضيافة واخلدمات 
والعمل على صيانة السالمل الكهربائية اليت ينتقل 
بها مجوع الزائرين للوصول اآلمن اىل حرم املوىل 

أمري املؤمنني )عليه السالم(.
فيما قامت شعبة شؤون الزائرين التابعة اىل قسم 
بكل  املقدسة  العلوية  العتبة  يف  النظام  حفظ 
وحداتها بفتح عدة منافذ جديدة من أمانات حقائب 
الوافدين  الزائرين  أعداد  وكيشوانيات الستيعاب 
املعزين  السالم(  )عليه  املؤمنني  أمري  مرقد  إىل 

بذكرى أربعينية اإلمام احلسني)عليه السالم(.
اجلمالي:  أمحد  النظام  حفظ  قسم  رئيس  وقال 
الطوسي  شارع  حقائب  هي  اجلديدة  املنافذ  إن 
وحتتوي على منفذين )أ يستوعب 2٩6 و ب 211( 
على  حيتوي  نساء  الطوسي  شارع  وحقائب  رقم 
شارع  وحقائب  رقم   )210( يستوعب  واحد  منقذ 
رقم،   148 )أ  منافذ  أربع  على  اجلواهري حيتوي 
باالضافة  رقم(  رقم، د 157  ب 150 رقم، ج167 
اىل حقائب شارع اجلواهري حيتوي ايضا على أربع 
منافذ )148 رقم، ب 150 رقم،  ج 167 رقم، د 
157 رقم(  أيضا حقائب باب القبلة رجال حتتوي 
ساحة  باب   وحقائب  رقم   235 واحد  منفذ  على 
على  حتتوي  رجال  السالم(  )عليه  الصادق  اإلمام 
نساء  الفرح  باب  وحقائب  رقم  واحد)218(  منفذ 

حتتوي على)304( رقم.

وأضاف رئيس قسم حفظ النظام : كما مت نشر 
)لوكرات - كيشوانية( يف حميط العتبة العلوية 
قرب جامع   v ــ   aلوكر( موزعة  املقدسة كانت 
السالم(  احلسني)عليه  اإلمام  اخلضراء يف صحن 
اإلمام  صحن  يف  اجلنوبي  الركن  يف   u لوكر 
جهة  من   Yــ   x لوكر  السالم(,  )عليه  احلسني 
باب القبلة يف صحن الرسول »صلى اهلل عليه وآله«، 
الرسول  الفرج يف صحن  باب  من  بالقرب  لوكر 
)صلى اهلل عليه واله (, لوكر B مدخل النساء يف 
صحن فاطمة )عليها السالم(, لوكر W C قرب 
مدخل اجلواهري( حيث أن كل لوكر حيتوي على 
400 خانة من أصل  4800 خانة وقد انه مت حتويل 
أجل  من  وذلك  حقائب  اىل  الكيشوانيات  بعض 
استيعاب أعداد الزائرين ومنها منفذ كيشوانيات 
باب الشيخ الطوسي رجال. هـ ــ و 500 رقم. باب 

الساعة رجال د ــ هـ 850 رقم .

تعلن وحدة دليل الزائرين يف العتبة العلوية املقدسة 
الزائرين  الستقبال  منتسبيها  جهود  استنفار  عن 

الوافدين
كما أعلنت وحدة دليل الزائرين يف العتبة العلوية 
الستقبال  منتسبيها  جهود  استنفار  عن  املقدسة 
صادق  الوحدة  مسؤول  وقال  الوافدين  الزائرين 
اخلزاعي: إن الكوادر التابعة اىل الوحدة استنفرت 
جهودها منذ اليوم األول لشهر صفر اخلري، حيث 
املتخصصة  الكوادر  من   بعدد  الوحدة  رفد  مت 
لتقديم اخلدمات اإلرشادية بشكل أوسع من خالل 
»الكابينات« املخصصة  بدليل الزائر ومن خالل 
الصحن احليدري  املتواجدين يف حميط  منتسبيها 
توفر  قائال:  أوضح  األخرى  اجلهود  وعن  املطهر، 
الوحدة خرائط دليل الزائر اخلاصة بالعتبة العلوية 
وبعدة  القدمية  واملدينة  اخلدمية  واملواقع  املقدسة 
بأرشيف  الزائرين  تزويد  ذلك  اىل  يضاف  لغات، 
يف  السياحية  الفنادق  وعناوين  بأمساء  متكامل 

مدينة النجف األشرف للراغبني يف ذلك .

يصل  العتبة  نبع  معمل  يف  احلاصل  اإلنتاج  زيادة 
النقية  املعبأة  املياه  من  قدح  مليون   30 قرابة  إىل 
الصاحلة للشرب وفق أحدث املكائن التقنية احلديثة 

واملواصفات الصحية.
وقد ساهم معمل نبع العتبة العلوية املقدسة مساهمة 
فاعلة يف تقديم خدماته اذ أعلنت إدارته عن تصاعد 
وترية اإلنتاج للمياه املعبأة النقية الصاحلة للشرب 
السالم(  )عليه  املؤمنني  أمري  مرقد  لزوار  خدمة 
وخَلدمة  األربعني،  زيارة  مراسم  إلحياء  املتوجهني 
املواكب احلسينية يف خمتلف احملافظات والعتبات 

املقدسة .
وقال املسؤول يف املعمل الدكتور حسام اإلبراهيمي: 
»بتوجيه من األمانة العامة للعتبة املقدسة واللجنة 
زيادة  على  كوادرنا  عملت  األربعني  لزيارة  العليا 
 30 قرابة  إىل  لتصل  املعمل  يف  احلاصل  اإلنتاج 

س��اهم معم��ل نب��ع العتب��ة 
العلوية املقدس��ة مس��اهمة 
فاعلة يف تقدي��م خدماته 
ع��ن  إدارت��ه  أعلن��ت  اذ 
 sاإلنت��ا وت��رة  تصاع��د 
النقي��ة  املعب��أة  للمي��اه 
الصاحل��ة للش��رب خدم��ة 
ل��زوار مرق��د أم��ر املؤمن��ن 
)علي��ه الس��الم( املتوجه��ن 
زي��ارة  مراس��م  إلحي��اء 
األربعن، وخَلدمة املواكب 
¶تل��ف  يف  احلس��ينية 
والعتب��ات  احملافظ��ات 

املقدس��ة 
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مليون قدح من املياه املعبأة النقية الصاحلة للشرب 
واملواصفات  احلديثة  التقنية  املكائن  أحدث  وفق 

الصحية .
وأوضح » نعمل على توفري املياه النقية بنسبة)٩0%( 
اىل املواكب احلسينية، و)10%( اىل اخلدمات اليت 
املقدسة،  للعتبة  التابعة  الضيافة  مواقع  تقدمها 
الراعية  احملافظة  مستشفيات  دعم  اىل  إضافة 
الوباء  ظهور  بداية  ومنذ  كورونا  جائحة  ملصابي 

اىل يومنا هذا، ومبعدل عمل 24 ساعة متواصلة.
القرآنية  والبحوث  الدراسات  لشعبة  كما كانت 
اذ  واضحة  بصمة  الكريم  القرآن  ملركز  التابعة 
»املعامل  بعنوان  إلكرتونية  قرآنية  ندوة  أقامت 
األمني  حبضور  احلسينية«  النهضة  يف  القرآنية 
العام للعتبة العلوية املقدسة وخنبة من الشخصيات 
شعبة  مســــؤول  وقال  واألكادميية،  القرآنية 
حمسن  الدكتور  القرآنية  والبحوث  الدراسات 
الضوء  تسليط  إىل  الندوة  هذه  »تهدف  اخلاقاني: 
على املباني واألسس اليت استوحاها اإلمام احلسني 
وّظفها  واليت  القرآني  النص  من  السالم(  )عليه 
اإلمام )عليه السالم( يف نهضته االصالحية وطّبقها 
إىل  خروجه  منذ  العملية  وممارساته  سلوكه  يف 

آخر ساعة من حياته«
ايضا  فهي  العلوية  العتبة  يف  العامة  العالقات  أما 
أمري  مرقد  زائري  خلدمة  إمكانياتها  استنفرت 
)عليهما  احلسني  اإلمام  أربعينية  يف  املؤمنني 
السالم( حيث أعلن قسم العالقات العامة يف العتبة 
العلوية املقدسة عن استنفار مجيع طاقاته خلدمة 
)عليه  املؤمنني  أمري  مرقد  إىل  الوافدين  الزائرين 
احلسني  اإلمام  أربعينية  بذكرى  املعزين  السالم( 

)عليه السالم(.
وقال رئيس القسم علي العامري ان »القسم استنفر 
االربعينية  الزيارة  متطلبات  لتلبية  طاقاته  مجيع 
اخلارجية  الطاهر  احلرم  أبواب  مسك  خالل  من 
جهود  اىل  باإلضافة  ساعة   24 لــ  والتواجـــــــــد 
منتسيب قسم العالقات يف اسرتاحة الكرار عمود 
)٩٩( على طريق جنف ـ مناذرة، واسرتاحة املرتضى 
يف عمود )٩6( ومن ضمن املهام اليت نفذها قسم 
الزيارة  خالل  املقدسة  العتبة  يف  العامة  العالقات 
التنسيق وتسهيل عملية جتهيز)3( اآلف  األربعينية 
فرتة  خالل  العتبة  ملضيف  للطبخ  غاز  اسطوانة 
الزيارة، وذلك بالتنسيق مع املديرية  العامة لتعبئة 

الغاز.

قسم  التابع  األطفال  لثقافة  احملسن  مركز  قام   
الفعاليات  من  جمموعة  بعـــــــــــــــــــــــرض  اإلعالم 

التثقيفية اهلادفة خلدمة األطفال.
وملركز احملسن عـــــــــــدة فعاليات ونشاطات ومن 
ضمن الفعاليات املختلفة اليت يقوم بها قسم اإلعالم 
إلحياء  الوافدين  املؤمنني  أمري  مرقد  زوار  خلدمة 
زيارة أربعني اإلمام احلسني )عليهما السالم(، قام 

مركز احملسن لثقافة األطفال التابع للقسم بعرض 
خلدمة  اهلادفة  التثقيفية  الفعاليات  من  جمموعة 
األطفال، وذلك يف املوقع األكرب خلدمة زوار مرقد 
أمري املؤمنني )عليه السالم(، اسرتاحة املرتضى على 
طريق )يا حسني(، وقال املنتسب يف املركز مرتضى 
حممد: بدأنا العمل واالستعداد هلذه الربامج منذ ما 
يقارب عام كامل، وتضمن فعاليات منها ما يتعلق 
بثقافة الطفل ومنها باإلجراءات االحرتازية لسالمة 
»يتعلق  وأوضح:  كورونا،  جائحة  ظل  يف  الطفل 
بثقافة الطفل، كانت هنالك فعاليات مسرح للدمى 
لألطفال يتم خالله بث املعلومات التثقيفية لألطفال 
بقالب توجيهي ترفيهي، وهنالك املسابقات املعرفية 
املتضمنة أسئلة معرفية عامة وأخرى عن الرتكيز 
يساهم  مما  الذهن  وتنشيط  والذاكرة  البصري 

ببناء الطفل وزيادة تعلقه بهذه األجواء املباركة.

بأنواعها  الطباعية  املواد  من  )222٩م(  حنو  جتهيز 
املواد  جتهيز  مع  والفسفوري،  والعادي  الضوئي 

الطباعية الالصقة والطباعة على الفوم لنحو
 )42 م(

عن  للطباعة  طالب  أبي  دار  قسم  أعلن  وكما 
مت  اليت  طباعية  املواد  من  األمتار  مئات  جتهيز 
مرقد  إىل  الوافدين  الزائرين  خلدمة  استخدامها 
األربعني  زيارة  يف  السالم(  )عليه  املؤمنني  أمري 
كخدمات إرشادية خمتلفة، وحتدث معاون رئيس 
القسم مسري مرتضى حول اجلهود اليت بذلت قائال 

ضم��ن الفعالي��ات املختلفة 
اليت يقوم بها قس��م اإلعالم 
خلدم��ة زوار مرق��د أم��ر 
املؤمن��ن الوافدي��ن إلحي��اء 
زيارة أربعن اإلمام احلسن 
)عليهم��ا الس��الم(، ق��ام 
مرك��ز احملس��ن لثقاف��ة 
األطف��ال التاب��ع للقس��م 
م��ن  جمموع��ة  بع��رض 
التثقيفي��ة  الفعالي��ات 
اهلادف��ة خلدم��ة األطف��ال
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الطباعية  املواد  من  )222٩م(  حنو  جتهيز  مت   :
بأنواعها الضوئي والعادي والفسفوري، مع جتهيز 
املواد الطباعية الالصقة والطباعة على الفوم لنحو 
األقسام  من  عدد  اىل  تقدميها  مت  واليت  )42م(، 
والشؤون  اإلعالم  باخلصوص قسمي  العالقة  ذات 
الدينية والسالمة املهنية والصحة والبيئة يف العتبة 

املقدسة«.
إيضاح  وسائل  الطباعية  املواد  تضمنت   : وأوضح 
ودينية  صحية  وتوجيهات  وبروشورات  وإرشادات 
طباعة  اىل  إضافة  للزائرين،  وإرشادية  وأخالقية 

أكثر من)50 ( ألف باج تعريفي لألطفال.

تزويد حنو مليون لرت من املياه النقية ضمن خطة 
عمل قسم تنقية املياه والصناعات الكيماوية لتوفري 

املياه إىل أرجاء الصحن الطاهر وغريها
يف  الكيماوية  والصناعات  املياه  تنقية  قسم  اما 
تزويد حنو  عن  اعلن  فقد  املقدسة  العلوية  العتبة 
مليون لرت من املياه النقية ضمن خطة عمل القسم 
حممد  القسم  رئيس  معاون  وحتدث  املياه  لتوفري 
القسم  دور  عن  اخلربي(  لـ)املركز  كاظم  غين 
قائال  الزائرين  جلموع  املياه  توصيل  عملية  يف 
األرجاء  اىل  النقية  املياه  توفري  اخلطة  تضمنت   :
الشريف،  احليدري  للصحن  واخلارجية  الداخلية 
للعتبة  التابعة  الضيافة  ومواقع  أقسام  واىل مجيع 
املقدسة، وذلك باالعتماد على أجهزة تقنية حديثة 
من مناشئ عاملية، حيث عملت كوادرنا على توفري 
حنو  مليون لرت يوميًا، من خالل ثالث منظومات 
سعة 50 مرت مكعب يف الساعة، حيث مت تغذية 
وتشغيل ثالثة أجهزة تربيد سعة 200 طن، هذا وقام 
القسم بتوفري املياه النقية عرب السيارات احلوضية 
للعتبة  التابعة  الضيافة  مواقع  جلميع  وتوزيعها 
احلسينية  واملواكب  القدمية  املدينة  يف  املقدسة 

ونقاط التفتيش األمين وسكنة املدينة القدمية.
العلوية  العتبة  يف  النسوية  اخلدمية  الشعبة  اما 
اخلدمية  خطتها  بتنفيذ  باشرت  فقد  املقدسة 
)عليه  احلسني  اإلمام  أربعينية  بزيارة  اخلاصة 
السالم( وذلك بالتعاون والتنسيق مع قسم الشؤون 
الرتاث  وإحياء  املنقوشات  وقسم  والفنية  اهلندسية 

ووحدة غدير لتقديم أفضل اخلدمات للزائرات.
مسؤولة   حتدثت  االستعدادات  هذه  طبيعة  وعن 
قائلة  زيد،  عبد  مريم  النسوية  اخلدمية  الشعبة 
املقدسة  العلوية  للعتبة  العامة  األمانة  من  »بتوجيه 
وقت  يف  العام  هلذا  باستعداداتها  الشعبة  باشرت 
مبكر بسب الظروف اليت يعيشها البلد من وباء 
فايروس كورونا، حيث مت تهيئة كافة املستلزمات 
وتعقيم   تعفري  من  الكرمية  الزائرة  اليت حتتاجها 
وتقديم النصائح واالرشادات واإللتزام بالتوصيات.

إطال� الربنام� الفقهي العقائدي للتبلي� الزين� 
�ت شعار )خيمة احلسني سراج ال ينطف�(

الديين  والتوجيه  اإلرشاد  وحدة  باشرت  كما 
العتبة  يف  الدينية  الشؤون  لقسم  التابعة  النسوي 
العلوية املقدسة بإطالق برناجمها الفقهي العقائدي 
التبليغ الزينيب حتت شعار )خيمة احلسني سراج ال 

ينطفئ(، بالتعاون مع املشروع التبليغي احلوزوي.
وحتدثت مسؤولة الوحدة  منتهى احلسيين، قائلة 
العتبة  يف  الديين  والتوجيه  اإلرشاد  وحدة  تقوم   :
املقدسة بنشر األحكام الشرعية واملعارف اإلهلية، 
حيث يتضمن الربنامج الفقهي العقائدي عدة حماور 
منها الرد على األسئلة الفقهية والعقائدية واألخالقية 
واإلرشاد األسري، والقيام حبملة تصحيح الصالة، 
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من  املباشر  واالشراف  الوضوء،  تصحيح  ومحلة 
املبلغات يف األماكن املخصصة لوضوء الزائرات، 
حيث مت نشر املبلغات داخل احلرم العلوي املطهر، 
وصحن فاطمة )عليها السالم(، ورواق أبي طالب، 
وموكب العتبة - اسرتاحة املرتضى - على طريق 

ياحسني )عمود٩6(.
العلوية  العتبة  يف  املتطوعني  شعبة  أعلنت  فيما 
املقدسة عن مباشرتها بتوزيع املئات من املتطوعني 
أمري  مرقد  زائري  خدمة  يف  بالتشرف  الراغبني 
أربعينية  بذكرى  املعزين  السالم(  )عليه  املؤمنني 
إلحياء  توجههم  قبل  السالم(  احلسني)عليه  اإلمام 

مراسم الزيارة يف كربالء املقدسة.
وقال مسؤول الشعبة امحد الزوركاني لــ )املركز 
يقوم  الذي  والدور  الشعبة  عمل  حول  اخلربي( 
باشرت  العامة  األمانة  توجيه  »بعد  املتطوعون  به 
لألقسام  املتطوعني  أعداد  وتنظيم  بتجهيز  شعبتنا 
واملواكب  اهليئات  مع  بالتنسيق  العالقة  ذات 
مت  اليت  األعداد  خالل  من  التطوعية  واملؤسسات 
املقدسة،  للعتبة  العامة  األمانة  من  إلينا  تقدميها 
اليوم  منذ  املتطوعني:  جماميع  نشر  »مت  وأضاف 
اخلدمة  سبل  تهيئة  بعد  صفر،  شهر  من  الثامن 
الوقاية  سبل  اختاذ  مع  هلم  والضيافة  واملبيت 
حبسب  األقسام  على  توزيعهم  مت  وقد  الصحية، 
احلاجة بوجبات منتظمة وبنظام عمل توزيع لــ 24 
الزائرين والسالمة  ساعة ومت رفد أقسام مضيف 
املهنية وشعبة اإلخالء الطارئ ، والشؤون النسوية 
اخلدمية واألمنية، وقسم الشؤون اخلدمية -شعبة 
الصحيات-، حيث وضع نظام العمل للمتطوعني لــ 
24 ساعة يتم خالهلا تقسيم املهام والتوزيع حبسب 

طلبات األقسام واحلاجة لتقديم اخلدمات.

أمسائهم  بتسجيل  للراغبني  تقين  رابط  توفري 
للحصول على شرف الزيارة.

العلوية  العتبة  يف  الدينية  الشؤون  قسم  بادر  وقد 
زيارة  مراسم  ألداء  تقنية  خدمة  بتوفري  املقدسة 
األربعني باإلنابة سريًا على األقدام، إذ قام القسم 
أمسائهم  بتسجيل  للراغبني  تقين  رابط  بتوفري 

للحصول على شرف الزيارة.
لتوفري كافة اخلدمات  املواكب  خطة عمل لدعم 
ملف  إلدارة  العليا  )اللجنة  بإشراف  للزائرين 
اخلدمات يف زيارة األربعني( وذلك لسّد احتياجات 
العتبة  حميط  يف  املنتشرة  اخلدمية  املواكب 

املقدسة وخارجها
املقدسة  العلوية  للعتبة  العامة  األمانة  أعدت  فيما 
كافة  لتوفري  املواكب  لدعم  عمل  خطة 
إلدارة  العليا  )اللجنة  بإشراف  للزائرين  اخلدمات 
لسّد  وذلك  األربعني(  زيارة  يف  اخلدمات  ملف 
حميط  يف  املنتشرة  اخلدمية  املواكب  احتياجات 
قال مسؤول هيأة  املقدسة وخارجها، حيث  العتبة 
املواكب يف العتبة املقدسة الشيخ إبراهيم البديري 

الدعم  بتقديم  املقدسة  العلوية  العتبة  باشرت 
احليدري  بالصحن  احمليطة  اخلدمية  للمواكب 
الشريف خلدمة زائري أمري املؤمنني )عليه السالم( 
اىل  وصوال  العراق  من مجيع حمافظات  الوافدين 
أربعينية  زيارة  ذكرى  إلحياء  املقدسة  كربالء 

اإلمام احلسني )عليه السالم(.
وأضاف: قامت األمانة العامة للعتبة العلوية املقدسة 
ومن خالل اللجنة العليا بالتجهيز والدعم اللوجسيت 
 )10( من  يقارب  ملا  الضرورية  املستلزمات  لتوفري 
الصحن  حميط  يف  منتشرة  خدمية  مواكب 
األماكن  تهيئة  عن  فضال  وخارجه،  الشريف 
ومياه  اإلسالة  مياه  وتوفري  املواكب  هلذه  املناسبة 

الشرب وجتهيزها بالتيار الكهربائي.
الداخلية  األرجاء  يف  خدمية  أمنية  خطة  تنفيذ 
الشريف  احليدري  بالصحن  احمليطة  واخلارجية 
املهيأة الستقبال  الضيافة  إضافة اىل مجيع مواقع 
األمنية  األجهزة  مع  والتعاون  بالتنسيق  الزائرين، 

الرمسية.
املقدسة  العلوية  العتبة  يف  النظام  حفظ  قسم  اما 
اخلاصة  اخلدمية  األمنية  خطته  عن  أعلن  فقد 
حبماية وخدمة زائري أربعينية اإلمام احلسني وقال 
من  بتوجيه  اجلمالي  كرار  القسم  رئيس  معاون 
األمانة العامة للعتبة املقدسة باشر القسم وبشكل 
األرجاء  يف  خدمية  أمنية  خطة  بتنفيذ  مبكر 
احليدري  بالصحن  احمليطة  واخلارجية  الداخلية 

باش��رت العتب��ة العلوي��ة 
املقدس��ة بتقدي��م الدع��م 
اخلدمي��ة  للمواك��ب 
احمليط��ة بالصحن احليدري 
الشريف خلدمة زائري أمر 
املؤمن��ن )علي��ه الس��الم( 
مجي��ع  م��ن  الوافدي��ن 
حمافظ��ات الع��راق وص��وال 

اىل كرب��الء املقدس��ة
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املهيأة  الضيافة  مواقع  اىل مجيع  إضافة  الشريف 
الستقبال الزائرين، بالتنسيق والتعاون مع األجهزة 

األمنية الرمسية يف حمافظة النجف األشرف«.
منظما  عمال  اخلطة  تضمنت  اجلمالي:  وأوضح 
العلوي  احلرم  اىل  الزائرين  وصول  مهمة  لتسهيل 
األبواب  تهيئة  خالل  من  عالية  بانسيابية  الطاهر 
املؤدية اإىل احلرم الشريف، إضافة اىل  الرئيسية 
من  باملنتسبني  اخلارجية  البوابات  بدعم  التوجيه 
أجل تسريع عمليات التفتيش وتهيئة املواقع الثابتة 
الستالم أمانات وحقائب الزائرين الكرام« وتعمل 
الشعب التابعة للقسم كشعبة األمانات الشخصية 

األمن  وشعبة  اجلنائز،  وشعبة  احلقائب،  وأمانات 
الوقائي، يف إسناد اخلطط األمنية واخلدمية املعدة 
مواقع  زيادة  على  عملنا  وقد  الزائرين،  خلدمة 
استقبال األمانات ودعم عملية نقل اجلنائز بآليات 
أخرى بالتنسيق والتعاون مع األقسام الساندة إضافة 
اىل تهيئة األجهزة التقنية احلديثة للتفتيش لتكون 
يف خدمة  الزائرين وللتسريع يف عمليات التفتيش 
اإللكرتوني  الفحص  قسم  مع  والتنسيق  بالتعاون 
وقد مت تعزيز اخلدمات األمنية يف مواقع الضيافة، 
والبوابات املؤدية اىل جزء الزيارة والعبادة يف صحن 
فاطمة )عليها السالم(، و موقع الضيافة يف مدينة 
احلولي،  الطريق  يف  السالم(  )عليه  الرضا  اإلمام 

ويف موقع الضيافة اخلارجي على طريق يا حسني 
)عمود ٩6(، وموقعي الضيافة التابعة للعتبة العلوية 
السالم(  احلسن)عليه  اإلمام  مدينة  يف  املقدسة 
وموقع الضيافة )عمود ٩٩( يف طريق املناذرة جنوب 

حمافظة النجف األشرف.
ومع أيام زيارة األربعني وحتى ذكرى وفاة الرسول 
األعظم )حممد صلى اهلل عليه واله( فإن منتسيب 
اخلدمات  تقديم  يواصلون  املقدسة  العلوية  العتبة 
)عليه  املؤمنني  أمري  مرقد  القاصدين  للزائرين 
جلميع  وكبري  واضح  استنفار  وهنالك  السالم( 
الكوادر العاملة يف العتبة املقدسة وحتت اشراف 
اخلدمات  أفضل  لتقديم  وإدارتها  العام  أمينها 
املناسبة  هذه  الحياء  للمؤمنني  االنسيابية  وتوفري 
واستنفار  حتشيد  خالل  من  قلوبهم  على  احلزينة 
الزيارة  هذه  إلجناح  األقسام  يف  الطاقات  مجيع 
املليونية اليت حيييها املاليني من املسلمني يف النجف 
األشرف عند مرقد أمري املؤمنني )عليه السالم( وقد 
واصلت هذه األقسام عطائها وماقدمته يف مناسبة 
وفاة  ذكرى  مع  احلسني  اإلمام  أربعني  بذكرى 
الرسول االكرم وكما أنها ضاعفت من جهودها 

وكثفت عمل منتسبيها الجناح هذه الزيارة.
فقد أعلنت األمانة العامة للعتبة العلوية املقدسة عن 
أمنية خدمية صحية واسعة  بتنفيذ خطة  املباشرة 
املليونية  الزائرين  جلموع  املبكر  التوافد  بدء  مع 
لتقديم  السالم(،  )عليه  املؤمنني  أمري  املوىل  حلرم 
العزاء وإحياء الذكرى األليمة لرحيل سيد الرسل 
واألنام وخامت االنبياء حممد )صلى اهلل عليه وآله(.

 العتبة العلوية اليوم يف �د� كبري يف ظل جائحة 
كورونا ، يف ممارسة الشعائر اخلاصة باملناسبة مع 
بالتوجيهات الصحية الصادرة من ا�هات  االلتزام 

امل�تصة
وعن طبيعة اخلدمات اليت متت املباشرة  بتقدميها، 
حتدث عضو جملس إدارة العتبة العلوية رئيس قسم 
املؤمتر  خالل  الشمري،  فائق  األستاذ  اإلعالم 
احلكومة  مسؤولي  عقد حبضور  الذي  الصحفي 
احمللية يف النجف األشرف، وقائد عمليات الفرات 
فرقة  وقائد  احملافظة،  شرطة  وقائد  األوسط، 
األمنية  اخلطة  إعالن  حول  القتالية،  علي  اإلمام 
األكرم  الرسول  وفاة  بزيارة  اخلاصة  واخلدمية 
)صلى اهلل عليه وآله(، قائال: شهدت أرجاء مرقد 
مبكًرا  توافدًا  السالم(  املؤمنني)عليه  أمري  املوىل 
جلموع مليونية غفرية من الزائرين، كما يف كل 
يف  كبري  حتٍد  لديها  اليوم  العلوية  والعتبة  عام، 
اخلاصة  الشعائر  ملمارسة  كورونا،  جائحة  ظل 
باملناسبة مع االلتزام بالتوجيهات الصحية الصادرة 
كبري  جهد  هناك  لذلك  املختصة،  اجلهات  من 
والبيئة  والصحة  املهنية  السالمة  قسم  من  مقدم 
بالتعاون مع دائرة صحة النجف، وجامعة جابر بن 
حيان الطبية وكليات الطب والتمريض والصيدلة 
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صحي  فريق  تشكيل  يف  الكوفة،  جبامعة 
متكامل خلدمة الزائرين كما حصل يف التعاون 

الناجح يف زيارة األربعني املنصرمة.
أقسام  من  خاص  جهد  وهناك  الشمري:  وأكمل 
والفحص  النظام  وحفظ  اخلدمية  الشؤون 
والعالقات  واالتصاالت  واملراقبة  االلكرتوني 
الزائرين  وخروج  دخول  انسيابية  مبتابعة  العامة، 
واستقبال الوفود الرمسية، وهناك اجلهود الدينية 
ومنرب  الدينية،  الشؤون  قسم  خالل  من  والثقافية 
للتعريف  اخلصوص  وجه  على  العلوية  العتبة 
بالشخصية اخلالدة للرسول األعظم حممد )صلى 
اهلل عليه وآله(، اليت تركت أثرًا كبريا يف تاريخ 
اإلنسانية , ونوه الشمري اىل اجلهود اإلعالمية يف 
اىل  املناسبة  إحياء  مراسم  البراز  املقدسة  العتبة 
العلوية  العتبة  )فضائية  خالل  من  أمجع  العامل 
الرمسي(،  اإللكرتوني  واملوقع  اخلربي  واملركز 

باإلضافة اىل مواقع التواصل االجتماعي املختلفة.
وأشار الشمري اىل وجود تعاون خدمي ميداني من 
محالت  يف  اخلدمية  وآلياته  اآلليات  قسم  خالل 
الصحية  اجملاميع  ونشر  النفايات  ورفع  التنظيف 
للحرم  املؤدية  الطرق  يف  الزائرين  خلدمة  املتنقلة 
يف  البلدية  الدوائر  مع  بالتنسيق  الطاهر  العلوي 

احملافظة.
الشمري  أفاد  الضيافة  خدمات  خيص  وفيما 
مبباشرة قسم مضيف العتبة العلوية بتوزيع اآلالف 
مواكب  افتتاح  مع  اليومية،  الضيافة  وجبات  من 
املوىل  حرم  جوار  املقدسة،  للعتبة  تابعة  ضيافة 
أمري املؤمنني )عليه السالم(، ويف الطريق احلولي 
من خالل مدينة اإلمام الرضا )عليه السالم(، مع 
تقديم الدعم والتسهيالت الفتتاح مواكب ضيافة 
خدمية شعبية أخرى يف األروقة اخلارجية للصحن 
احليدري الشريف، إضافة اىل التوجه الفتتاح موقع 
على  سرًيا  الوافدين  الزائرين  طريق  يف  ضيافة 
قرب  األشرف،  النجف  حمافظة  جنوب  االقدام 
العمود ٩٩ - طريق املناذرة ليكون املوكب األول 
خمتلف  من  الوافدين  الزائرين  وضيافة  الستقبال 

احملافظات اجلنوبية.
كما باشر قسم املضيف يف العتبة العلوية املقدسة 
لضيافة  الطعام  وجبات  من  اآلالف  مئات  بتوفري 
املؤمنني  أمري  مرقد  اىل  الوافدين  الزائرين  مجوع 
األعظم  النيب  وفاة  ذكرى  إلحياء  السالم(  )عليه 

حممد )صلى اهلل عليه وآله(.
وقال رئيس القسم السيد عيسى اخلرسان، بتوجيه 
املقدسة  العلوية  للعتبة  العامة  األمانة  من  مباشر 
استنفرت مجيع أقسام العتبة املقدسة ومنها قسم 
حيث  اخلدمات،  أفضل  لتقديم  الزائرين  مضيف 
ولثالث  الغذائية  الوجبات  آالف  توفري  على  عملنا 
األخرى  الضيافة  مواقع  دعم  هلا  يضاف  فرتات، 
لـ24  و  الوجبات  توفري  يف  املقدسة  للعتبة  التابعة 

ساعة حتى االنتهاء من مراسم الزيارة املباركة.

العلوية  العتبة  يف  الدينية  الشؤون  قسم  قام  فيما 
املقدسة بتنفيذ برناجمه العقائدي التوجيهي خلدمة 
زوار مرقد أمري املؤمنني )عليه السالم(، الوافدين 
إلحياء ذكرى وفاة النيب األكرم )صلى اهلل عليه 

وآله(.
وحتدث مسؤول القسم الشيخ حازم الرتابي، حول 
حمطات  بنشر  شعبه  خالل  من  القسم  مباشرة 
من  خنبة  مبشاركة  الزائرين  خلدمة  االستفتاء 
طلبة وأساتذة احلوزة العلمية املباركة يف األرجاء 
اخلارجيـــــــــة والداخلية احمليطة بالصحن احليدري 

الشريف.
والصحية  الطبية  الكوادر  استنفرت  وايضا 
واخلدمية العاملة يف قسم السالمة املهنية والصحة 
والبيئة يف العتبة العلوية املقدسة جهودها القصوى 
املنفذة  الوقائية االحرتازية  الصحية  ملتابعة اخلطة 
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حلماية الزائرين والعاملني يف مجيع مواقع وأقسام 
من  املليونية  اجلموع  توافد  مع  املقدسة  العتبة 
السالم(  )عليه  املؤمنني  أمري  مرقد  اىل  الزائرين 
عليه  اهلل  )صلى  النيب حممد  وفاة  إلحياء ذكرى 

وآله(.
العتبة  يف  اإلعالمية  الكوادر  واصلت  وكذلك 
بالنهار، خلدمة املشاهدين  الليل  املقدسة   العلوية 
العتبة  فضائية  )شاشة  خالل  من  واملتابعني، 
واملواقع  واإلذاعة،  اخلربي،  واملركز  املقدسة، 
اىل  الزيارة  أجواء  لتقديم  الرمسية(  اإللكرتونية 

مجيع احملبني واملوالني يف مجيع أحناء املعمورة.
مجيع  استنفرت  فانها  التائهني  إرشاد  شعبة  أما 
األعظم  الرسول  شهادة  ذكرى  مبناسبة  طاقاتها 
حممد )صلى اهلل عليه وآله(، وذلك من أجل توفري 
اخلدمات اإلرشادية للزائرين املعزين بهذه الفاجعة 
األليمة، إذ مت وضع خطة عمل متكاملة يتمثل يف 
حمورها األول - النداء الصوتي - ويقسم اىل ثالثة 
نقاط )النداء ضمن حميط العتبة العلوية املقدسة، 
بالتنسيق مع مركز  األجهزة احملمولة  النداء عرب 
مع  والتنسيق  واالتصاالت  املراقبة  قسم  العتبة، 
مركز إرشاد التائهني العام(، الذي لديه مراكز 

منتشرة .
واملستلزمات  األدوية  )3( طن  من  وقد مت صرف 
من  اآلالف  توزيع  إىل  باإلضافة  املختلفة  الطبية 

الكمامات على الزائرين الكرام.
و مت استقبال اآلالف من احلاالت املرضية املختلفة 

يف املفارز الطبية وتقديم العالج الالزم هلا.
فيما مت نشر 8 عجالت إسعاف كبرية تابعة للعتبة 
مستشفيات  اىل  الطارئة  احلاالت  لنقل  املقدسة 
إىل  مرضية  حالة   )40( نقل  مت  حيث  احملافظة 
مستشفيات احملافظة، مع نشر 6 عجالت إسعاف 
الطارئة  احلاالت  لنقل  الكهربائي  بالشحن  تعمل 
الطبية،  املفارز  اىل  الشريف  الصحن  حميط  من 
و نشر )12( فرقة لإلخالء الطارئ داخل الصحن 
الشريف لنقل وإخالء احلاالت اليت حتدث حيث مت 
إخالء ونقل  )150( حالة اىل املفارز الطبية لتقديم 

العالج الالزم هلا.

اليومية  والتعفري  التعقيم  محالت  استمرت  بينما 
الزائرين  وتعفري  لتعقيم  جوالة  فرق  مع  والدورية، 
أثناء دخوهلم عرب النقاط الرئيسية املؤدية إىل العتبة 
املقدسة، مع توزيع )6000( قطعة من املعقمات على 

الزائرين الكرام.
ونشر )80 ( لوحة كبرية يف مداخل املدينة القدمية 
ومداخل العتبة املقدسة ومواقع اخلدمة تتضمن هذه 
الزائرين  حتث  اليت  الصحية  اإلرشادات  اللوحات 

على اتباع سبل الوقاية من فريوس كورونا.
األغذية  سالمة  متابعة  وحدة  عمدت  فيما  هذا 
األطعمة  تقدم  اليت  الضيافة  مواكب  مراقبة  إىل 
ومياه الشرب وجتهيز العاملني فيها مبعدات الوقاية 

الشخصية.
من جانبها سيطرت شعبة الدفاع املدني على حريق 
واحد فقط حدث خالل الزيارة داخل إطار املدينة 
القدمية دون حصول أي خسائر بشرية واحليلولة 

دوم اتساعه اىل األماكن اجملاورة.
داخل  زائر   ألي  وفاة  حالة  أي  تسجل  مل  كما 
املفارز الطبية  وكذلك عدم تسجيل حالة تسمم 

غذائي بني الزائرين خالل مراسيم الزيارة.
وحول خدمات الضيافة مت تقديم حنو )500٫000( 
وعلى  الكرام  الزائرين  إىل  غذائية  وجبة  ألف 
مدار ثالثة أيام متتالية، من مضيف العتبة العلوية 
اخلارجية  األرجاء  املنتشرة يف  واملنافذ  املركزي، 
بطل خيرب،  )موكب  الشريف   احليدري  للصحن 
قسم  السالم(  )عليه  احلسن  اإلمام  وموكب 
ويف  العامة،  العالقات  قسم  وموكب  الكهرباء، 
مدينة اإلمام الرضا املخصصة للزائرين يف الطريق 
احلولي، واسرتاحة املرتضى على طريق  )يا حسني 
- عمود ٩6(، وموقع الضيافة طريق قضاء املناذرة 
- عمود ٩٩(، اضافة إىل توفري مئات األطنان من 
املواد الغذائية اجلافة لتلك املواقع، مع تقديم الدعم 
الشعبية  اخلدمية  للمواكب  الكامل  اللوجسيت 

املنتشرة يف حميط الصحن العلوي املطهر.
الستيعاب  الزائرين  إيواء  قاعات  تهيئة  مت  كما 
األعداد الكبرية منهم وتوفري اخلدمات يف الصحن 
اجملاميع  ونشر  اخلارجية  والصحون  الداخلي 
الصحية الثابتة واملتنقلة يف الطرق املؤدية إىل مرقد 

أمري املؤمنني )عليه السالم(.
اآلليات  قسم  يف  العتبة  آليات  استنفرت  فيما 
نوع    -  10( منها  عجلة،   )30( من  أكثر  بتوفري 
تعمل  آليات   )10( مع  الزائرين،  لنقل  كوسرت( 
املؤدية  الطرق  خمتلف  يف  الكهربائي  بالشحن 
لدخول الزائرين، مع توفري )10( آليات ختصصية 
لنقل املياه النقية ومياه الطبخ، وكابسات النفايات 

لدعم عمل قسم الشؤون اخلدمية.
بينما قدم قسم تنقية املياه والصناعات الكيمياوية 
مشارب  عرب  النقية  املياه  من  مكعب  مرت  مليون 
التعفري  ومواد  املعقمات  توفري  مع  خاصة،  ومنافذ 

جلميع مفاصل العتبة املقدسة يف املناسبة.

اس��تنفرت آلي��ات العتب��ة 
يف قس��م ا˙لي��ات بتوف��ر 
أكث��ر م��ن )NK( عجل��ة، 
منه��ا )H LK ن��وƒ  كوس��رت( 
 )LK( لنق��ل الزائري��ن، م��ع
بالش��حن  تعم��ل  آلي��ات 
¶تل��ف  يف  الكهربائ��ي 
الط��رق املؤدي��ة لدخ��ول 
 )LK( الزائري��ن، م��ع توف��ر
آلي��ات †صصي��ة لنق��ل 
املي��اه النقية ومي��اه الطبخ، 
النفاي��ات  وكابس��ات 
لدع��م عمل قس��م الش��ؤون 

اخلدمي��ة
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اىل  بادر  فقد  اخلدمية  الشؤون  قسم  جهود  وعن 
من  مربع  مرت  الف   )100،000( من  أكثر  فرش 
األقداح  ماليني  توزيع  مع  والسجاد،  الفرش 

البالستيكية على منافذ مشارب املياه النقية .
كما مت صناعة وتركيب العشرات من املسقفات 
من  اخلدمية  اخلطة  واهلياكل خلدمة  واملسارات 

قبل قسم الورش يف العتبة املقدسة.
وعلى صعيد استقبال املواكب، فقد مت استقبال 
خمتلف  من  قادمًا  موكبًا    )520( من  أكثر 
العزاء  مواكب  عن  فضاًل  العراقية،  احملافظات 
منها  العامل.  دول  من خمتلف  القادمني  للمسلمني 
و)20(  اخلارجي،  الصحن  حميط  عرب   )500(
موكًبا أقام مراسم العزاء داخل الصحن احليدري 

الشريف.
كما سجلت أجهزة قسم الفحص اإللكرتوني الـ 
AMD دخول) 1676٩25 ( مليون زائر  اىل احلرم 

الشريف.
فيما سجلت أجهزة الـ X - RAY فحص )7٩316٩( 

ألف حقيبة.
وُشعب  أقسام  رفد  مت  فقد  الساندة  اجلهود  وعن 
من  ومتطوعة  متطوع   )300  ( من  بأكثر  العتبة 
لتقديم  والديوانية،  واملثنى،  بابل،  حمافظات 
حممد  النيب  وفاة  ذكرى  يف  للزائرين  اخلدمات 

)صلى اهلل عليه وآله(.
عالوة على ذلك فقد مت تأمني النداءات اخلارجية 
العزاء  ومواكب  اآلليات  وتسهيل حركة خمتلف 
حركتها  وتنظيم  القدمية  املدينة  إىل  الداخلة 
بانسيابية عالية من قبل قسم االتصاالت واملراقبة 

يف العتبة املقدسة.
)12( الدينية  الشؤون  قسم  نشر  ذلك  اىل  يضاف 

حمطة لإلجابة عن املسائل الشرعية وبالتعاون مع 

املشروع التبليغي للحوزة العلمية يف النجف األشرف 
املطهر  العلوي  الصحن  وخارج  داخل  نشرها  مت 
املعدة  واخلارجية  الداخلية  الضيافة  مواقع  وقرب 

خلدمة الزائرين ، وملدة ثالثة أيام.
باملناسبة  خاصة  مطبوعة  إصدارات   8 توزيع  ومت 

األليمة واملسائل االبتالئية اليت تواجه الزائرين.
 هذا فيما بلغ عدد االسرتاحات القرآنية يف املناسبة 
و)5(  نسوية  اسرتاحتان  قرآنية،  اسرتاحات   )7(
اسرتاحات رجالية توزعت يف موكب العتبة العلوية 
واسرتاحة  اجلنوب  جهة  من   )٩٩( عمود  املقدسة 
الطوسي  الشيخ  باب  واسرتاحة يف  القبلة  باب  يف 
إىل  باإلضافة  اجلواهري،  جامع  قرب  واسرتاحة 
اسرتاحة قرآنية يف رواق أبي طالب )عليه السالم(.

الطبي����������ة  الك��وادر 
واخلدمي��ة  والصحي������ة 
العاملة يف قس��م الس��المة 
املهني��ة والصح��ة والبيئ��ة 
يف العتبة العلوية املقدس��ة 
كان هل��ا جه��ود كب��رة 
ملتابع��ة اخلط��ة الصحي��ة 
الوقائي��ة االحرتازية املنفذة 
حلماية الزائرين والعاملن 
يف مجي��ع مواق��ع وأقس��ام 

العتب��ة املقدس��ة
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إعداد:
عبد احلسن الشافعي

رياض جميد علي

مسجد الرأس يف الحرم العلوي املطهر

املوعظة يف فك����ر اإلم�ام علي



موىل لنا فدفنه جبنب أمري املؤمنني )عليه السالم(. 
     وبسنده عن علي بن أسباط قال: قال أبو عبد اهلل )عليه 
السالم(: ))إنك إذا أتيت الغري رأيت قربين, قربًا كبريًا وقربًا 
صغريًا, فأما الكبري فقرب أمري املؤمنني, وأما الصغري فرأس 

احلسني بن علي )عليه السالم(( )2(. 
)معارف  كتابه  يف  الدين  حرز  الشيخ حممد  وذكر       
الرجال( عن املريزا هادي اخلراساني عن السيد داود الرفيعي 
بالساباط  املتصل  الغربي  )إن يف املسجد  آبائه:  أبيه عن  عن 
املسجد  القبلي بني حمراب  إيوانا صغري مربعا - يف اجلدار 
والساباط - فيه قرب وعليه شباك فوالذ مثني وله باب صغرية 
وفيها قفل, هو قرب موضع رأس احلسني بن علي أمري املؤمنني 
عليهما السالم, كما عليه روايات، وثم أن السيد أوقف املريزا 
هادي عليه وكانت عليه أيضا قطعة ستار خضراء وإىل جانب 
هذا اإليوان صخرة مربعة خبط كويف ومنها أن هذا املسجد 
الذي ُعرف مبسجد الرأس بناه غازان بن هوالكو خان أقام 
لبنائه سنة كاملة ضاربًا خيامه بني النجف ومسجد احلنانة 

يف الثوية حتى أكمله( )3(.
املسجد  بناية  أن  يتبني  التارخيية  املصادر  إىل  وبالرجوع      
اهلجري ومت جتديدها  السابع  القرن  نهاية  اىل  تعود  القدمية 
وترميمها مرات عدة يف عهد الشاه عباس األول الصفوي ويف 
حممد  السيد  قبل  ومن  األفشاري  شاه  نادر  السلطان  عهد 
مهدي حبر العلوم رضوان اهلل عليه فضاًل عن اإلصالح األخري 

     هو مكان كبري مستطيل الشكل يقع اآلن يف اجلهة 
إحلاقه  مت  إذ  السالم(  )عليه  طالب  أبي  رواق  من  اجلنوبية 
بالتوسعة الغربية املستحدثة بعد هدم املسجد يف عام 1426هـ 
- 2005م. وتزامنًا مع ذكرى الوالدة امليمونة لإلمام علي بن 
أبي طالب )عليه السالم( افتتحت األمانة العامة للعتبة العلوية 
املقدسة رواق أبي طالب )عليه السالم( يوم اخلميس املوافق 
ضمن  الرأس  مسجد  أصبح  إذ  /2011م،  13رجب1432هـ 

العمارة اجلديدة هلذا الرواق)1(.
     وأطلقت هذه التسمية على هذا املسجد إما لكونه يقع من 
جهة رأس أمري املؤمنني )عليه السالم( أو بسبب ما أشار اليه 
اإلمام الصادق )عليه السالم( من أن هذا املكان هو موضع 

رأس أبي عبداهلل احلسني )عليه السالم(.   
القمي  قولويه  إلبن  الزيارات(  )كامل  ورد يف كتاب       
اهلل  عبد  أبو  قال  قال:  طلحة  بن  عمر  بن  يزيد  عن  بسنده 
)عليه السالم( وهو باحلرية: ))أما تريد ما وعدتك, قال: قلت: 
بلى - يعين الذهاب إىل قرب أمري املؤمنني )عليه السالم(-, قال: 
إذا  معهم, حتى  وركبت  معه  ابنه  فركب وركب إمساعيل 
جاز الثوية, وكان بني احلرية والنجف عند ذكوات بيض نزل 
ونزل إمساعيل ونزلت معهم, فصلى وصلى إمساعيل وصليت, 
فقال إلمساعيل: قم فسلم على جدك احلسني بن علي )عليه 
السالم( )عليه  احلسني  أليس  فداك  ُجعلت  فقلت:  السالم( 
بكربالء, فقال: نعم ولكن ملا مُحل رأسه إىل الشام سرقه 

مسجد الرأس يف الحرم العلوي املطهر
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اهلل العظمى املريزا حممد حسني النائيين )قدس سره( كان 
يؤم اجلماعة فيه, وبعده أدركُت آية اهلل العظمى السيد مجال 
الدين اهلامشي الكلبايكاني )قدس سره( يؤم اجلماعة فيه, 
سره(  )قدس  اهلامشي  مجال  حممد  السيد  اهلل  آية  ابنه  ثم 
اعتقلته  الذي  اهلامشي  هاشم  السيد  العالمة  فضيلة  ابنه  ثم 
مغلقًا  املسجد  فبقي  ثم سفرته,  البائد  أيام احلكم  السلطة 
اهلل  آية  الكبري  الديين  املرجع  وكان  أعوام.  عدة  مهجورًا 
العظمى السيد حمسن الطباطبائي احلكيم )قدس سره( يلقي 
وأخريًا  املسجد.  هذا  يف  اخلارج  البحث  طالب  على  دروسه 
صادق  السيد حممد حممد  الشهيد  العظمى  اهلل  آية  اختذه 
فيه  ُيدرِّس  فكان  حبوثه  إللقاء  مقرًا  سره(  )قدس  الصدر 

صباحًا ومساًء()7(. 
اهلوامش

)1( ينظر جملة الوالية, العدد:56 ص6.
)2( جعفر بن قولويه القمي, كامل الزيارات:35.
)3(  حممد حرز الدين , معارف الرجال: 241/3.

)4( سعاد ماهر، مشهد اإلمام علي يف النجف وما به من اهلدايا 
والتحف: 136-134.

)5( جعفر حمبوبه, ماضي النجف وحاضرها: 1/ 104-103.
)6( حسن احلكيم, املفصل يف تاريخ النجف األشرف: 81/3.

)7( عبد املطلب اخلرسان, مساجد ومعامل يف الروضة احليدرية:26. 
املصادر

, دار القارئ- لبنان  - كامل الزيارات: جعفر بن قولويه القمي 
,1430هـ, 200٩م.   

- ماضي النجف وحاضرها: جعفر حمبوبه, دار األضواء، بريوت, 
1406هـ/ 1٩86م.

- جملة الوالية: قسم الشؤون الفكرية والثقافية/ العتبة العلوية 
املقدسة, العدد 56, 1432هـ/ 2011م.

املطلب  عبد  املطهرة:  احليدرية  الروضة  يف  ومعامل  مساجد   -
اخلرسان, ط2, مطبعة العراق, الديوانية, 1430هـ.

- مشهد اإلمام علي يف النجف وما به من اهلدايا والتحف: سعاد 
ماهر, دار املعارف, مصر, 1388هـ.

- معارف الرجال: حممد حرز الدين, مطبعة الوالية, قم املقدسة, 
1405هـ.

الذي أمر به السلطان العثماني عبد احلميد الثاني. 
     وجاء يف كتاب )مشهد اإلمام علي يف النجف( للدكتورة 
لنا رجوع هذا املسجد إىل  سعاد ماهر ما نصه: )وقد أكد 
عهد اإليلخانيني القاشاني الذي عثر عليه يف حمراب املسجد, 
أن  فنستطيع  احملراب...  مستطيل  تعلو  اليت  البالطة  وكذا 
نقول أن حمراب مسجد الرأس يرجع إىل النصف الثاني من 
القرن السابع اهلجري أو أوائل القرن الثامن, وعلى ذلك فإن 
املسجد يرجع إىل ذلك التاريخ على أقل تقدير. ومبا أن املسجد 
السالم(  )عليه  علي  اإلمام  مبشهد  امللحقة  املباني  من  يعترب 
السادسة من عمل  العمارة  بأن  القائل  الرأي  نؤيد  فإننا  هلذا 
اإليلخانيني وأن بعض آثارها ما تزال باقية يف مسجد الرأس(

.)4(
     ووصف الشيخ جعفر حمبوبه يف كتابه )ماضي النجف 
من  املكون  وحمرابه  القدمية  املسجد  عمارة  وحاضرها( 
مسجد  )وهو  فقال:  املعدني  الربيق  ذي  القاشاني  بالطات 
واسع الساحة ضخم الدعائم كثري األسطوانات متقن البناء 
الطاق  حتت  الكبري  اإليوان  يف  الشريف  الصحن  يف  بابه 
ويتصل  الشريف  الرأس  جهة  من  الرواق  مقابل  -الساباط- 
املنضدة  جدرانه  من  ويظهر  قديم  وهو  البكتاشية،  بتكية 
باألحجار الكبرية أنه ُبين مع احلرم العلوي, وينسبه الرباقي 
اىل الشاه عباس األول -كما هو الشايع عند النجفيني- ويف 
أحد حماريبه صخرة مكتوبة حبروف بارزة وحيسب البعض 
أن هلا شأنًا يف الطلسمات. وُجدد هذا املسجد سنة 1156هـ 
القبة واملأذنتني بأمر رضية سلطان بيكم كما  مع تذهيب 
ذكره املؤرخ الفارسي يف كتابه تاريخ نادري ص 237 فقال 
ما ترمجته: بذلت رضية سلطان بيكم بنت اخلاقان املربور 
شاه حسني -وهي زوجة نادر شاه- عشرين ألف نادري لعمارة 

مسجد اجلامع الذي يف جانب الرأس الشريف(.
     وورد أيضا: )ُيقال أنه ُشّيد ثانيًا يف أيام العاّلمة السيد حبر 
العلوم وبأمره, وانه كان يقول لبعض خواصه انه موضع رأس 
احلسني )عليه السالم( وان املسجد ُبين عليه وألجله, ويف أيام 
السلطان عبد احلميد العثماني ُطليت جدرانه بأنواع األصباغ 
وُنصب فيه منرب من رخام أبيض صقيل, واختص به أهل السنة 
زمنًا وكانوا يقيمون اجلماعة فيه يف اجلمعة والعيدين فقط, 
معطاًل  املسجد  هذا  بقي  العثمانية  السلطة  تقويض  وعند 
مسدودًا بابه مدة غري يسرية ثم ُفتح بابه وصّلى فيه العاّلمة 
الكبري النائيين, وقد سقطت بعض اسطواناته اليوم فعزمت 
احلكومة على عمارته وإصالح أساسه, ويوجد على بابه بيتان 
احلميد مل  عبد  السلطان  تأريخ إلصالحه يف عصر  وفيهما 
يستقيما وزنًا وإعرابًا وبعدهما ما نصه : ُحّرر يف يوم الثامن 

عشر من ذي احلجة احلرام سنة 1306هـ ()5( .
     وقال الدكتور حسن احلكيم يف كتابه )املفصل يف تاريخ 
النجف األشرف( ما نصه: )وُجددت واجهة املسجد املطلة على 
دورة الصحن الشريف عام 1٩٩0م وُزخرفت على نسق جدران 

الصحن اخلارجية()6(. 
     ومن اجلدير بالذكر أن بعض العلماء األعالم يف القرن 
املاضي كانوا يلقون دروسهم احلوزوية يف هذا املسجد. يقول 
السيد عبد املطلب اخلرسان يف كتابه )مساجد ومعامل يف 
الروضة احليدرية املطهرة( يف هذا الصدد:) وقد مسعُت أن آية 
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العقلي  البعد  تستثمر  »احلكمة«  فإن  احلقيقة  ويف 
لإلنسان، و »املوعظة احلسنة« تتعامل مع البعد العاطفي 
له إن تقييد »املوعظة« بقيد »احلسنة« لعله إشارة إىل أن 
النصيحة واملوعظة إنا تؤدي فعلها على الطرف املقابل 
إذا خليت من أية خشونة أو استعالء وحتقري اليت تثري فيه 

حس العناد واللجاجة وما شابه ذلك.
منها  يؤمل  ما كان  أعطت عكس  موعظة  من  فكم 
بسبب أسلوب طرحها الذي يشعر الطرف املقابل باحلقارة 
ومقرونة  اآلخرين  أمام  املوعظة  تكون  كأن  واإلهانة 
بالتحقري، أو يستشم منها رائحة االستعالء يف الواعظ، 
تلك  يتجاوب مع  باإلثم وال  العزة  املقابل  الطرف  فتأخذ 
املوعظة. وهكذا يرتتب األثر اإلجيابي العميق للموعظة 

إذا كانت »حسنة«.

ث�مرة املوعظة:
إصالح  ثم  أواًل  النفس  إصالح  املوعظة  أهم مثرات  من 
هذا  انعكس  صلحت  إذا  النفس  اّن  إذ  ثانيًا،  اجملتمع 
الصالح على سلوك اإلنسان وبه تذهب كثري من املظاهر 
السعادة  منها  وينتج  االجتماعية،  احلياة  عن  السّيئة 

املنشودة يف النظم االجتماعية والسياسية.
وبهذا الصدد قال أمري املؤمنني )عليه السالم(:)املواعظ 

حياة القلوب(.
وقال)عليه السالم(: )املواعظ صقــــــــــــال النفوس وجالء 

القلوب(
)ميزان احلكمة: ج3576/4(.

إن  بالتهديد،  املمتزج  النهي  هو   : املوعظة  »و«  )الوعظ 
عن  نقل  كما  ظاهرا،  هذا  من  أوسع  املوعظة  معنى 
اخلليل بن أمحد الفراهيدي يف نفس كتاب املفردات، 
أن املوعظة عبارة عن التذكري بالنعم والطيبات املقرتن 

برقة القلب. 
يف  أثرا  يرتك  وإرشاد  نصح  كل  فإن  احلقيقة  ويف 
الصاحلات  يف  ويرغبه  السيئات  من  وخيوفه  املخاطب، 
أن كل  معنى هذا  ليس  وطبعا  وموعظة.  يسمى وعظا 
موعظة جيب أن يكون هلا تأثري، بل املراد أنها تؤثر يف 
القلوب،  أمراض  شفاء  من  واملقصود  املستعدة.  القلوب 
التلوثات  تلك  الصدور، هي  ما يف  القرآن شفاء  وبتعبري 
واجل�  واحلسد  واحلقد  كالبخل  والروحية،  املعنوية 
األمراض  من  وكلها  ذلك،  وأمثال  والنفاق  والشرك 

الروحية واملعنوية(.
األمثل يف تفسري كتاب اهلل املنزل: ج 6 - ص 382

املوعظة احلسنة: 
هى اخلطوة الثانية يف طريق الدعوة إىل اهلل، باالستفادة 
من عملية حتريك الوجدان اإلنساني، وذلك ملا للموعظة 
اإلنسان  عاطفة  على  وفاعل  دقيق  أثر  من  احلسنة 

وأحاسيسه، وتوجيه خمتلف طبقات الناس حنو احلق.

املوعظة يف فكــــر 
اإلمـام علي
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عذراء الرماحي

َبْعَد  َداِئُد  الشَّ َعْنُه  َعَزَبْت  ِبالتَّْقَوى  َأَخَذ  َفَمْن 
َمَراَرِتَها،  َبْعَد  اأْلُُموُر  َلُه  َواْحَلْوَلْت  ُدُنو�َها، 
َتَراُكِمَها،  َبْعَد   sُاأْلَْمَوا َعْنُه  َواْنَفَرَجْت 
َوَهَطَلْت  ِإْنَصاِبَها،  َبْعَد  َعاُب  الص� َلُه  َوَأْسَهَلْت 
َعَلْيِه  َبْت   دَّ َüََو ُقُحوِطَها،  َبْعَد  اْلَكَراَمُة  َعَلْيِه 
َرْت َعَلْيِه الن�َعُم َبْعَد  ُة َبْعَد ُنُفوِرَها، َوَتَفجَّ َ∂ْ الرَّ

ُنُضوِبَها، َوَوَبَلْت َعَلْيِه اْل1َََكُة َبْعَد ِإْرَذاِذَها.
ْوِعَظِتِه،  َ±َ َنَفَعُكْم  الَِّذي  اهلَل  َفاتَُّقوا 
ِبِنْعَمِتِه،  َعَلْيُكْم   َّÆََواْم ِبِرَساَلِتِه،  َوَوَعَظُكْم 
ِمْن  ِإَلْيِه  َواْخُرُجوا  ِلِعَباَدِتِه،  َأْنُفَسُكْم  َفَعب�ُدوا 

َحق� َطاَعِتِه.



)صلى  اهلل  رسول  يف  السالم(  )عليه  قال  وفعلهم، كم 
اهلل عليه وآله(:) أرسله حبجة كافية، وموعظة شافية(. 

)ميزان احلكمة : ج3206/4(.
 

أسباب قبول املوعظة
لقبول املوعظة واالستماع إليها وامتثاهلا مقدمات نفسية، 
لوالها مل تثمر املواعظ ومل تنتج فكم من مسع املواعظ 
البليغة وأعرض عنها، أولئك هم الذين وصفهم اهلل تعاىل 
هَلُْم  َواإِلنِس  نِّ  اجْلِ َن  مِّ َكِثرًيا  َهنََّم  جِلَ َذَرْأَنا  )َوَلَقْد  بقوله 
ُقُلوٌب الَّ َيْفَقُهوَن ِبَها َوهَلُْم َأْعنُيٌ الَّ ُيْبِصُروَن ِبَها َوهَلُْم آَذاٌن 
الَّ َيْسَمُعوَن ِبَها ُأْوَلِئَك َكاأَلْنَعاِم َبْل ُهْم َأَضلُّ ُأْوَلِئَك ُهُم 

اْلَغاِفُلوَن( )األعراف/17٩( 
وقد أشار أميـــــــــر املؤمنني )عليه السالم( إىل عّدة أمور 

تسبب قبول املوعظة، وهي:  
1- العقل، قال )عليه السالم(:)فإن الغاية القيامة، وكفى 
بذلك واعظًا ملن عقل(.)نهج البالغة:ج131/2( ويف وصية 
لإلمام احلسن )عليهما السالم(: »ال تكن مّمن ال تنفعه 
العظة إاّل إذا بالغت يف إيالمه فإن العاقل يتعظ باآلداب 

والبهائم ال تتعظ إال بالضرب. )نهج البالغة: ج55/3(
وقال )عليه السالم(: ال يغش العقل من استنصحه.)ميزان 
احلكمة :ج2037/3( وقال )عليه السالم( من مل يكن 

أملك شيء به عقله مل ينتفع مبوعظة. )ج3600/4(
2- االنتفاع من الباليا والتجارب، قال )عليه السالم( من 
مل ينفعه اهلل بالبالء والتجارب مل ينتفع بشيء من العظة، 
وأتاه التقصري من أمامه حتى يعرف ما أنكر وينكر ما 

عرف. )حبار األنوار:ج313/2(
ذكر  ما  بعد  السالم(  )عليه  قال  السليم،  القلب   -3
ومواعظ شافية،  امثااًل صائبة  هلا  )فيا  واحلشر:  املوت 
لو صادفت قلوبًا زاكية، وأمساعًا واعية وآراء عازمة، 
يشري  حيث  البالغة:ج138/1(....،  حازمة()نهج  وألبابًا 
بهذه  تنتفـــــــــع  الزاكية  القلوب  اّن  إىل  السالم(  )عليه 

املواعظ وترتدع.)نهج البالغة: ج138/1(.
كما قال )عليه السالم( ذلك بالنسبة إىل همام ملا سأله 
ما  بعد  بدنه  روحه  فارقت  حيث  املتقني،  له  يصف  أن 
مسع تلك األوصاف فقال )عليه السالم(: )هكذا تصنع 

املواعظ البالغة بأهلها(.)االمالي:67(
4- وجود الواعظ والرادع الباطين يف نفس اإلنسان قال 
)عليه السالم(: واعلموا أنه من مل يعن على نفسه حتى 
يكون له منها واعظ وزاجر مل يكن له من غريها زاجر 

وال واعظ. )نهج البالغة: ج160/1(.
وقال )عليه السالم( من كان له من نفسه واعظ كان 
عليه من اهلل حافظ... كما أشــــــــار )عليه السالم( مرة 
أخرى إىل لزوم الواعظ الباطين بقوله: فاتقى عبد ربه 

نصح نفسه، وقدم توبته وغلب شهوته.
5- التواضع يف قبول املواعظ من أي شخص كانت قال 
إليكم  أهداها  مّمن  النصيحة  )إقبلوا  السالم(:  )عليه 

واعقلوها على أنفسكم...()نهج البالغة:ج235/1(

شرائط الواعظ:
منصب  لتصدي  تؤهله  بأمور  يتحّلى  أن  للواعظ  بّد  ال 
الوعظ واإلرشاد، ليتّم قبول قوله واإلذعان إىل إرشاده، 

ومن تلك الشرائط واآلداب:
تعاىل  قال  كما  القول،  يف  والرفق  احلسن  القول   -1
ملوسى )عليه السالم( حينما أمره بإنذار فرعون )َفُقواَل َلُه 

َشى - طه/44-( ُر َأْو خَيْ َقْواًل لَّيًِّنا لََّعلَُّه َيَتَذكَّ
وآله(  عليه  اهلل  )صلى  املصطفى  احلبيب  كان  كما 
أنوذجا هلذه الشروط كما شهد له أمري املؤمنني)عليه 
على  ومضى  النصيحة،  يف  )فبالغ  بقوله:  السالم( 
واملوعظة احلسنة( )شرح  الطريقة، ودعا إىل احلكمة 

نهج البالغة: ج66/7(
2- اإلتعاظ، وإال كيف يعظ غريه من ال يتعظ، كان 
يقول أمري املؤمنني)عليه السالم( عن نفسه الشريفة: أيها 
الناس، إني واهلل ما أحثكم على طاعة إال وأسبقكم 
قبلكم  وأتناهى  إاّل  معصية  عن  أنهاكم  وال  إليها 

عنها)نهج البالغة: ج٩0/2(. 
الناس  من  املتعظ  باتباع  يأمر  السالم(  )عليه  وكان 
ابتليت  الذي  والغش  الدغل  لكثرة  اليه،  واالستماع 
األمة به آنذاك فكان يقول )عليه السالم(: )أيها الناس 
استصحبوا من شعلة مصباح واعظ متعظ، وامتاحوا من 
صفو عني قد رّوقت من الكدر(.)نهج البالغة:ج202/1(
3- أن يدعو الناس بفعله قبل قوله، قال )عليه السالم( : 
)إن الواعظ الذي ال ميّجه مسع وال يعدله نفع ما سكت 
عنه لسان القول ونطق به لسان الفعل(.)ميزان احلكمة: 

.)3602/4
ولذا كانت هذه املهمة ملقاة يف الدرجة األوىل على عاتق 
األنبياء واألوصياء )عليهم السالم( لينذروا الناس بقوهلم 
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الرسول األعظم 
الرحمة املهداة للعاملني

الن8 االّمي وآراء 
املفسري�����������ن

اإلمام العسكري
خلود الرسالة السماوية باإلعداد للمنقذ





كماالت الدنيا واآلخرة ما مل مينحها غريك من قبلك 
النسب  شرف  الدنيا  يف  اهلل  أعطاك  وقد  بعدك.  أو 
وكمال اخللقة، ومجال الصورة وقوة العقل، وصحة 
واألعضاء،  احلواس  وقوة  اللسان  وفصاحة  الفهم 
واألخالق العليا واآلداب الشرعية من: الدين، والعلم، 
والتواضع  والعدل  والشكر  والزهد  والصرب  واحللم 
واملروءة  واحلياء  والشجاعة  واجلود  والعفة  والعفو 
وحسن  والرمحة  واهليبة  والوقار  والتؤدة  والسكينة 

املعاشرة ما ال يستطاع وصفه وحصره.
سبحانه  ربنا  ولقد صدق  اهلل  رسول  يا  أعظمك  فما 
ُخُلٍق  َلَعلى  »َوِإنََّك  وتعاىل إذ يقول يف شأنك ووصفك: 

َعِظيٍم« )سورة القلم/ آية 4(..
وكان )صلى اهلل عليه وآله( ميازح أصحابة وخيالطهم 
حجره،  يف  وجيلسهم  صبيانهم  ويداعب  وحيادثهم 
وجييب دعوة  احلر  والعبد واألَمة واملسكني، ويعود 
املرضى يف أقصى املدينة ويقبل عذر املعتذر ويبدأ من 
لقيه بالسالم ويبدأ أصحابة باملصافحة، وكان أكثر 

الناس تبّسما وأطيبهم نفسا. 
إن الرسول األعظم )صلى اهلل عليه وآله( كان معطاًء 
يف حياته واستمر عطاؤه بعد موته على  يد أتباعه، 

إن الصفات اليت اختص بها الرسول العظيم وميتاز بها 
فهو حق هلا أن تنتهي إليه جامع صفات الكمال )صلى 
اهلل عليه وآله( وهل يوجد يف عامل الوجود أعظم من 
شخص املصطفى الذي خصه اهلل تعاىل بالتفضيل على 

سائر البشر وأمضى حياته يف خدمة اإلنسان والقيم.
والبشرية هلا الفخر أن كان خالصتها ومشرفها النيب  
عنه  قال  وقد  وآله(  عليه  اهلل  )صلى  األكرم حممد 

اجلبار »َوَرَفْعَنا َلَك ِذْكَرَك«)الشرح/4(
إذا كان الرسول )صلى اهلل عليه وآله( نعمة أنعمها اهلل 
به علينا فإنه حرٌي بنا حينما نتذكر النعمة نتذكر 
يستوجب  الشكر  وهذا  عليها،  ونشكره  بها  املنعم 
منا أن نتمسك بكتاب اهلل تعاىل وسنة رسوله )صلى 
َلُكْم  َكاَن  )َلَقْد  تعاىل:  قوله  وذلك  وآله(  عليه  اهلل 
يِف َرُسوِل اهلِل ُأْسَوٌة َحَسَنٌة مِلَّن َكاَن َيْرُجو اهلَل َواْلَيْوَم 
اآلِخَر( )سورة األحزاب /آية 21(. فما أعظم هذه النعمة 
وما أعظمك يا رسول اهلل وقد منحك اهلل سبحانه من 

   الرسول األعظم 
الرحمة املهداة للعاملني

للعال أمجع ويرد جهاالت قريé وكفرها  الدين  الذي استطاƒ أن يوصل مفاهيم  العظيم  الرسول  إن هذا 
العنيد ويقف أمام عبودية األصنام والكواكب وكل ما يعبد من دون اهلل، وقف يدعو لعبادة اهلل وحده ال 
شريك له ونبذ كل� ما سواه، إّنه حبّق عظيم يستحق كِل تبجيل واحرتام ليس فقط من أتباعه بل من كل 

من يفهموا العبقرية وخصائصها.



 صفاء الرماحي 



اهلل َشِديُد اْلِعَقاِب« ]احلشر: 7[.
الوحي  نزول  بعد  وآله(  الرسول )صلى اهلل عليه  وقد عاش 
ثالًثا وعشرين سنة، منها ثالث عشرة يف مكة حيث الكفر 
مسيطر على األوضاع، والرسول )صلى اهلل عليه وآله( يدعو 
ا وجهًرا، والصحابة يستخفون بإميانهم، والرسول  الناس سرًّ
)صلى اهلل عليه  وآله( ُيقابل أصناًفا من البشر، منهم َمْن يرقُّ 
ُد  قلبه لكالم اهلل، ومنهم َمْن قلبه كاحلجارة، ومنهم املرتدِّ

واخلائف واملنتفع الباحث عن السلطة.
دعا الرسول )صلى اهلل عليه وآله( الرجال والنساء، وواجه 
السخرية واالستهزاء  التكذيب إىل  أفعال قريش من  ردود 
باالضطهاد  السافر  العداء  ثم  دعوته،  على  التشويش  إىل 
واإليذاء له )صلى اهلل عليه وآله( والتعذيب ألصحابه رضي 

اهلل عنهم.
دولة  ببناء  وآله(  عليه  اهلل  )صلى  الرسول  قام  املدينة  ويف 
حافل  جمتمع  من  انطالًقا  واألجناس،  األعراق  خمتلفة 

بالصراعات واملنافقني.
صاغ الرسول )صلى اهلل عليه وآله(  دستوًرا للدولة، وتعامل 
ل  مع الدول والقبائل، وراسل امللوك، وخاض احلروب بتوكُّ

َكم وإعداد شامل للقوَّة. على اهلل عز وجل، وختطيط حُمْ
اهلل  )صلى  الرسول  ومل يكن  الرسول  معاهدات  أما عن   
عليه  وآله( يف حياته حيبُّ احلروب أو يشتهيها، وإنا كانت 
آخر الدواء، ومن ثمَّ حفلت حياته )صلى اهلل عليه وآله( بكل 
فِّف وتريتها، وكان من هذه  ما ميكن أن مينع احلرب أو خُيَ

األمور املعاهدات واالتفاقيات.
لقد عاهد الرسول )صلى اهلل عليه وآله( يف فرتة رسالته كلَّ 
مستقباًل،  ُيعاهدوها  أن  للمسلمني  مُيكن  اليت  الطوائف 
ُيَعلَِّمَنا  حتى  واملشركني،  والنصارى  اليهود  عاهد  فقد 
كيف تكون املعاهدات، وما أصوهلا، مثل: كيف نصوغ 
وما  واملسلمني،  اإلسالم  مصاحل  على  للحفاظ  املعاهدات 
الذي  وما  املعاهدة،  إلمتام  تقدميها  مُيكن  اليت  التنازالت 
ومتى  باملعاهدات،  الوفاء  ووجوب  عنه،  التنازل  مُيكن  ال 
الرسول  لنا  علَّمه  ملغاة، كلُّ هذا  املعاهدة  اعتبار  ميكن 

)صلى اهلل عليه وآله( يف سريته العطرة.
يف  السياسية  املعاهدات  هناك يف جمال  ليس  أنه  وسنجد 
املاضي واحلاضر أرقى من معاهداته )صلى اهلل عليه وآله(، 

ا مع املعاِهِدين. وال أكثر عداًل وإنصاًفا ووفاًء، بل وِبرًّ
من هنا وجب علينا أن ندرس معاهدات الرسول )صلى اهلل 
السرية  وجوه  أنصع  من  وجه جديد  لنا  لَيَتَبنيَّ  وآله(   عليه 
النبوية -وكلها ناصعة- ولنقتدَي برسول اهلل )صلى اهلل عليه 

وآله( يف كل أمور حياتنا كما أمرنا اهلل تعاىل.
وآله(  عليه  اهلل  )صلى  الرسول  عليه  أكد  شيء  أهم  إن 
أساس  على  كان  الدولة  بناء  عند  السماوية  رسالته  يف 
املساواة يف احلقوق وااللتزامات بني أفراد اجملتمع وأساس 
هذه املساواة هو أن الناس كلهم متساوون يف أصل اخللق 
والتكوين فكلهم خملوقون من معدن واحد وهو الرتاب، 
قال اهلل تعاىل يف كتابه الكريم: )َوِمْن آَياِتِه َأْن َخَلَقُكم 

ن ُتَراٍب ُثمَّ ِإَذا َأنُتم َبَشٌر َتنَتِشُروَن()الروم/20(  مِّ
صلى اهلل عليك يارسول اهلل إذ كنت املعلم واهلادي واملربي 

واملؤسس لكل فضيلة ومل تزل.

فقد صنع األبطال، إنها مدرسة حممد )صلى اهلل عليه وآله( 
اليت خرجت اجملاهدين والدعاة، جابوا األرض شرقا وغربا 
حممد  النيب  إنه  الناس،  إىل  وتبليغه  ونوره  اهلل  دين  لنشر 
)صلى اهلل عليه وآله( رجل الذي استطاع بنصر اهلل له وبصدق 
اجلميع  أمام  يقف  أن  دعوته  يف  وباخالصه  وعزميته  نيته 
ليدحض الباطل ويظهر احلق حتى حيّق اهلل احلق بكلماته 
ولو كره الكافرون، إنه سيد الكائنات واكملها، وهذا 
الفضل له )صلى اهلل عليه وآله( يف الدنيا واآلخرة، فقد قال 
َوَلِد  َسيُِّد  »َأَنا  نفسه:  وآله( عن  عليه  اهلل  اهلل )صلى  رسول 
آَدَم َيْوَم اْلِقَياَمِة، َوَأوَُّل َمْن َيْنَشقُّ َعْنُه اْلَقرْبُ، َوَأوَُّل َشاِفٍع َوَأوَُّل 

ٍع«)البيان يف تفسري القرآن:482(. ُمَشفَّ

الرسول قدوتنا:
ولقد شهد لرسول اهلل)صلى اهلل عليه وآله( اجلميع -مسلمون 
وغري مسلمني- قدمًيا وحديًثا بهذه الشهادة، وهي أنه )صلى 
اهلل عليه  وآله( أفضل البشر، وَأْثَنْوا على صفاته وأخالقه 

)صلى اهلل عليه واله(.
ُيوضع يف مقارنة مع رسول اهلل  أن  إنسان مُيكن  وما من 
)صلى اهلل عليه واله(، فهو السابق يف كل املنافب يف التقوى 
وكافة  والتسامح..  واحللم  والرمحة،  واجلود  والشجاعة، 

ملكات األخالق احلميدة.
ومن أجل هذا فإن اهلل عز وجل جعله أسوة وقدوة للناس: 
»َلَقْد َكاَن َلُكْم يِف َرُسوِل اهللَِّ ُأْسَوٌة َحَسَنٌة مِلَْن َكاَن َيْرُجو 

اهلل َواْلَيْوَم اآْلِخَر َوَذَكَر اهلل َكِثرًيا« ]األحزاب: 21[.
النَّاِس«.  »َأْجَوَد  وآله(  عليه  اهلل  فهو يف اجلود كان )صلى 
ويف اإلقدام والشجاعة قدوة، فعن علي بن أبي طالب )عليه 
السالم(  قال: »ملََّا َحَضَر اْلَبْأُس َيْوَم َبْدٍر اتََّقْيَنا ِبَرُسوِل اهلِل 
َأْو  َأَشدِّ النَّاِس َما َكاَن  ِمْن  )صلى اهلل عليه واله(، َوَكاَن 
مَلْ َيُكْن َأَحٌد َأْقَرَب ِإىَل امُلْشِرِكنَي ِمْنُه«. ويف الوقت نفسه 
َيِزيُدُه  َواَل  َجْهَلُه،  ُحْلُمُه  »َيْسِبُق  فهو  احِللم،  يف  قدوة  كان 
ُة اجَلْهِل َعَلْيِه ِإالَّ ِحْلًما«)املستدرك:ج605/2(. ويف الصدق  ِشدَّ

واألمانة هو الصادق األمني.
ويف سائر األخالق يصفه أصحابه رضي اهلل عنهم بأنه )صلى 
َصْدًرا،  َوَأْشَرُحُهْم  ا،  َكفًّ النَّاِس  »َأْجَوُد  وآله(:  عليه   اهلل 
ِعْشَرًة،  َوَأْكَرُمُهْم  َعِريَكًة،  َوَأْلَيُنُهْم  هَلَْجًة،  النَّاِس  َوَأْصَدُق 
َمْن َرآُه َبِديَهًة َهاَبُه، َوَمْن َخاَلَطُه َمْعِرَفًة َأَحبَُّه، َيُقوُل َناِعُتُه : 

مَلْ َأَر َقْبَلُه َواَل َبْعَدُه ِمْثَلُه«)االمالي:341(.

اإلقتداء بالرسول:
وألنه )صلى اهلل عليه واله( أسوتنا وقدوتنا يف كل أمر، فإنه 
مل يرتك أمًرا من أمور احلياة كرُب أم صُغر إالَّ وأوضح لنا 
التعامل الصحيح معه، لكي تستقيم خطواتنا على  أصول 
سبيل الشرع اإلسالمي، وال حتيد عنه فتزّل ونهلك، يقول 
ا َأَمَرُكُم اهلُل ِبِه،  )صلى اهلل عليه واله( : »َما َتَرْكُت َشْيًئا مِمَّ
ا َنَهاُكُم اهلُل َعْنُه ِإال  ِإال َأَمْرُتُكْم ِبِه، َوَما َتَرْكُت َشْيًئا مِمَّ

َوَقْد َنَهْيُتُكْم َعْنُه...«)الغدير: ج7/ 119( .
ق الفائدة من األسوة والقدوة فقد أمرنا اهلل عز وجل  وِلَتَحقُّ
»َوَما  واله(:  عليه  اهلل  )صلى  الرسول  به  جاء  ما  نأخذ  أن 
ُسوُل َفُخُذوُه َوَما َنَهاُكْم َعْنُه َفاْنَتُهوا َواتَُّقوا اهلل ِإنَّ  آَتاُكُم الرَّ
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اأُلم�ّي لغًة:
ِة مل  ِخْلَقة اأُلمَّ َيْكُتُب, قال الزجاج: اأُلمِّيُّ الذي على  ّي الذي ال  اأُلمِّ
ّي امَلْنُسوب  َيَتَعلَّم الِكتاب فهو على ِجِبلَِّته, قال َأبو إسحق: معنى اأُلمِّ
, ألن  ه أي ال َيكُتُب, فهو يف َأنه ال َيكُتب ُأمِّيٌّ إىل ما عليه َجَبَلْته ُأمُّ
الِكتابة هي ُمْكتَسَبٌة فكَأنه ُنِسب إىل ما ُيولد عليه أي على ما َوَلَدته 

ُه عليه. راجع: لسان العرب. ُأمُّ
َآَياِتِه  َعَلْيِهْم  َيْتُلو  ِمْنُهْم  َرُسواًل  يِّنَي  اأْلُمِّ يِف  َبَعَث  الَِّذي  )ُهَو  تعاىل:  قال 
ْكَمَة َوِإْن َكاُنوا ِمْن َقْبُل َلِفي َضاَلٍل  يِهْم َوُيَعلُِّمُهُم اْلِكَتاَب َواحْلِ َوُيَزكِّ
ُمِبنٍي()2( اجلمعة ، وقال تعاىل: )ُقْل َيا َأيَُّها النَّاُس ِإنِّي َرُسوُل اهللَِّ ِإَلْيُكْم 
َومُيِيُت  ِيي  حُيْ ُهَو  ِإالَّ  ِإَلَه  اَل  َواأْلَْرِض  َماَواِت  السَّ ُمْلُك  َلُه  الَِّذي  يًعا  مَجِ
َواتَِّبُعوُه  َوَكِلَماِتِه  ِباهللَِّ  ُيْؤِمُن  الَِّذي  اأْلُمِّيِّ  النَّيِبِّ  َوَرُسوِلِه  ِباهللَِّ  َفآِمُنوا 
َلَعلَُّكْم َتْهَتُدون ()158(األعراف، وقال تعاىل: )َوَما ُكْنَت َتْتُلو ِمْن َقْبِلِه 
ُه ِبَيِميِنَك ِإًذا اَلْرَتاَب املُْبِطُلوَن ( )48( العنكبوت،  ِمْن ِكَتاٍب َواَل خَتُطُّ
يقول ابن عاشور،  هذا استدالل بصفة األمية املعروف بها الرسول 
)صلى اهلل عليه وآله(، وداللتها على أنه موحى إليه من اهلل أعظم 
داللة، وقد ورد االستدالل بها يف مواضع كقوله: َما ُكْنَت َتْدِري 
ِفيُكْم  َلِبْثُت  َفَقْد  اأْلِمَياُن )الشورى:52( وقوله:  َوال  اْلِكَتاُب  َما 
ُعُمرًا ِمْن َقْبِلِه َأَفال َتْعِقُلوَن )يونس: 16(. ومعنى: َما ُكْنَت َتْتُلو 
ِمْن َقْبِلِه ِمْن ِكَتاٍب.. إنك مل تكن تقرأ كتابا حتى يقول أحد 
)وال  قبل،  من  يتلوه  هو مما كان  به  جاء  الذي  القرآن  هذا 
فاملقصود  تتلوه،  ولو كنت ال  أي ال تكتب كتابا،  ختّطه( 
نفي حاليت التعلم، وهما: التعلم بالقراءة، والتعلم بالكتابة، 
يِف  َبيَِّناٌت  آَياٌت  ُهَو  َبْل  األمية  وصف  حتقيق  يف  استقصاء 
وَن . أي  املُِ َحُد ِبآياِتَنا ِإالَّ الظَّ ُصُدوِر الَِّذيَن ُأوُتوا اْلِعْلَم َوَما جَيْ
بل القرآن آيات ليست مما كان يتلى قبل نزوله، بل هو 
آيات يف صدر النيب )صلى اهلل عليه وآله(. فاملراد 
من )صدور الذين أوتوا العلم( صدر النيب )صلى 
اهلل عليه وآله(، َعربَّ عنه باجلمع تعظيما له، 
والعلم الذي أوتيه النيب )صلى اهلل عليه وآله( 

هو النبوة. التحرير والتنوير)12/10(.
)رسواًل  تعاىل:  قوله  عند  الرازي  وللفخر 
منهم( يعين حممدًا )صلى اهلل عليه وآله(  
جنسهم،  من  وهو  نسبهم،  من  نسبه 
رسول  جاءكم  )لقد  تعاىل:  قال  كما 
أهل  قال  ]التوبة:128[  أنفسكم(  من 
املعاني: وكان هو )صلى اهلل عليه وآله( 
فيهم،  بعث  اليت  األمة  مثل  أميًا  أيضًا 
قد  الكتب  يف  به  البشارة  وكانت 
بهذه  وكونه  األمي،  النيب  بأنه  تقدمت 
الصفة أبعد من توهم االستعانة على ما 
بالكتابة، فكانت  من احلكمة  به  أتى 
حاله مشاكلة حلال الذين بعث فيهم، وذلك 

أقرب إىل صدقه. التفسري الكبري)10538
وقد  ذكر اآللوسي يف تفسريه ) ُهَو الذى َبَعَث 
ِفى األميني (  يعين سبحانه العرب ألن أكثرهم ال 

يكتبون وال يقرأون . 
والنسائي عن  داود،  وأبو  البخاري، ومسلم،  وقد أخرج 
ابن عمر عن النيب )صلى اهلل عليه وآله(  قال :  »إنا أمة أمية 
ال نكتب وال حنسب« وأريد بذلك أنهم على أصل والدة أمهم 
مل يتعلموا الكتابة واحلساب فهم على جبلتهم األوىل، فاألمي نسبة 
إىل األم اليت ولدته، وقيل :  نسبة إىل أمة العرب، وقيل :  إىل أم القرى، 

الن8 االّمي وآراء 
املفسري�����������ن

والباحثن  املفسرين  من  الكثر  بال  شغلت  اليت  املواضيع  من 
موضوƒ أمّية الن8 حممد )صلى اهلل عليه وآله(، وقد دار احلديث 
 óحول هذه اللفظة وما تعنيها، وسنتطرق يف هذه العجالة لبع

 .ƒآراء املفسرين يف هذا املوضو
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ِإْمَضاِء ُحْكِمِه، َوِإْنَفاذًا مِلََقاِديِر َحْتِمِه، َفَرَأى اأُلَمَم ِفَرقًا يِف َأْدَياِنَها، 
َفَأَناَر  ِعْرَفاِنَها،  َمَع  ُمْنِكَرًة هلل  أِلَْوَثاِنَها،  َعاِبَدًة  ِنرَياِنَها،  فًا َعَلى  ُعكَّ
ٍد )صلى اهلل عليه وآله(  ُظَلَمَها، َوَكَشَف َعِن الُقُلوِب ُبَهَمَها،  اهلُل مِبَُحمَّ
ِمَن  َوَأْنَقَذُهْم  ِباهِلَداَيِة،  النَّاِس  يِف  َوَقاَم  ُغَمَمَها،  اأَلْبَصاِر  َعِن  َوَجاَل 
َوَدَعاُهْم  الَقِويِم،  يِن  الدِّ ِإىَل  َوَهَداُهْم  الَعَماَيِة،  ِمَن  َرُهْم  َوَبصَّ الَغَواَيِة، 
َعَلى  َوُكْنُتْم   ...« السالم(:  )عليها  وقالت  امُلْسَتِقيِم..«،  ِريِق  الطَّ ِإىَل 
اِمِع، َوَقْبَسَة الَعْجاَلِن،  اِرِب، َوُنْهَزَة الطَّ َشَفا ُحْفَرٍة ِمْن النَّاِر[ ُمْذَقَة الشَّ
َخاِسِئنَي،  َأِذلًَّة  الَوَرَق،  َوَتْقَتاُتوَن  ْرَق،  الطَّ َتْشَرُبوَن  اأَلْقَداِم،  َوَمْوِطَئ 

َفُكُم النَّاُس ِمْن َحْوِلُكْم...« . خَتاُفوَن َأْن َيَتَخطَّ
ي النيب ُأميًّا، وقال اهلل تعاىل: ]َرُسوٌل ِمْنُهْم[،  وهناك سؤال: ملاذا مُسِّ

فما هي النعمة يف أن يكون النيب أميًّا؟.
قال املاوردي: »اجلواب من ثالثة أوجه:

األول: ملوافقته ما تقدمت به بشارة األنبياء.
الثاني: ملشاكلة حاله ألحواهلم فيكون أقرب إىل موافقتهم.

الثالث: لينتفي عنه سوء الظن يف تعليمه ما دعا إليه من الكتب اليت 
قرأها واحلكم اليت تالها« .

أن اجلواب: األفضل هو ما ذكر يف حديث شريف مأثور عن  بيد 
اإلمام الباقر )عليه السالم( كما سيأتي.

وهناك شبهة حاول البعض أن يدسها عند قول اهلل عن الرسول )صلى 
اهلل عليه وآله(: ]ِمْنُهْم[ إذ نسبوا إىل النيب األكرم األمية واجلهل، 
وأئمة اهلدى من جهتهم سعوا لدفعها بصورة منطقية، فقد قيل لإلمام 
الباقر )عليه السالم(: »ِإنَّ النَّاَس َيْزُعُموَن َأنَّ َرُسوَل اهلل صلى اهلل عليه 

وآله مَلْ َيْكُتْب َواَل َيْقَرُأ!.
َقاَل  َقْد  َو  َذِلَك  َيُكوُن  َأنَّى  اهلُل  َلَعَنُهُم  َفَقاَل )عليه السالم(: َكَذُبوا 
يِّنَي َرُسواًل ِمْنُهْم َيْتُلو َعَلْيِهْم آَياِتِه  اهلُل َعزَّ َو َجّل: ]ُهَو الَِّذي َبَعَث يِف اأُلمِّ
ْكَمَة َوِإْن َكاُنوا ِمْن َقْبُل َلِفي َضالٍل  يِهْم َوُيَعلُِّمُهْم اْلِكَتاَب َواحْلِ َوُيَزكِّ
ِسُن َأْن َيْقَرَأ َأْو  ُمِبنٍي[، َفَيُكوُن ُيَعلُِّمُهُم الِكَتاَب َواحِلْكَمَة َوَلْيَس حُيْ

َيْكُتَب؟.
؟. َقال )عليه السالم(: ُنِسَب  َي النَّيِبُّ اأُلمِّيَّ َقاَل -الراوي- ُقْلُت: َفِلَم مُسِّ
: ]ِلُتنِذَر ُأمَّ اْلُقَرى َوَمْن َحْوهَلَا[، َفُأمُّ  َة، َوَذِلَك َقْوُل اهلل َعزَّ َوَجلَّ ِإىَل َمكَّ
ُة َفِقيَل ُأمِّيٌّ ِلَذِلَك« ، وقد جاء يف حديث مأثور عن اإلمام  الُقَرى َمكَّ
الصادق عليه السالم: إن تسمية العرب باألميني كان بسبب حرمانهم 
من كتاب إهلي، وعلى هذا فإن نسبة الرسول إىل ذلك كان بسبب 
انتمائه إىل هؤالء القوم جغرافيًّا ونسبيًّا، وليس ألنه شخصيًّا مل ينزل 
أميًّا  نزل عليه أحسن الكتب فكيف يكون  الكتاب، فقد  عليه 

بهذا املفهوم؟.
سأل أحد الناس اإلمام الرضا )عليه السالم(، فقال له : يا بن رسول 

اهلل مل مسي النيب األمي؟..
فقال )عليه السالم(: ما يقول الناس؟..

فقال الرجل : يقولون أنه مسي األمي؛ ألنه مل حيسن أن يكتب.
فقال )عليه السالم(: كذبوا عليهم لعنة اهلل، كيف واهلل يقول يف 
حمكم كتابه : )هو الذي بعث يف األميني رسوال منهم يتلوا عليهم 
كان  فكيف  واحلكمة(؟!..  الكتاب  ويعلمهم  ويزكيهم  آياته 
يعلمهم، ما ال حيسن؟!.. واهلل، لقد كان رسول اهلل )صلى اهلل عليه 
)األمي(؛  مسي  وإنا  لسانا..  سبعني  و  بثالث  ويكتب  يقرأ،  وآله( 
ألّنه كان من أهل مكة، ومكة من أمهات القرى، وذلك قول اهلل 

عزوجل : )ولينذر أم القرى ومن حوهلا(.)حبار األنوار: ج 16(.
هذا ما ورد من الفريقني وما نراه هو ما ذهب إليه السيد املدرسي 
ُه  حيث أن اآلية الكرمية )َوَما ُكْنَت َتْتُلو ِمْن َقْبِلِه ِمْن ِكَتاٍب َواَل خَتُطُّ
ِبَيِميِنَك ِإًذا اَلْرَتاَب املُْبِطُلوَن( قد نفت كتابة كتاب ومل تنِف الكتابة 

مطلقا، و للقارئ الكريم رأٌي آخر. 

واألوىل أشهر، واقتصر بعضهم يف تفسريه على أنه الذي ال يكتب، 
والكتابة على ما قيل :  بدأت بالطائف أخذوها من أهل احلرية وهم 

من أهل األنبار، وقرىء األمني حبذف ياء النسب
أما يف تفاسري الشيعة األمامية فقد جاء يف تفسري األمثل، حيث يقول: 

)هو الذي بعث يف ااُلّميني رسوال منهم يتلوا عليهم آياته(.
والكفر  الشرك  أشكال  كّل  من  يطّهرهم  أن  أجل  من  وذلك 
وإن  واحلكمة  الكتاب  ويعّلمهم  )ويزّكيهم  والفساد  واإلحنراف 

كانوا من قبل لفي ضالل مبني(.
بهذه  وآله(  عليه  اهلل  )صلى  الّرسول  بعثة  أّن  للنظر  امللفت  ومن 
ُتعدُّ  إاّل عن طريق اإلعجاز،  اخلصوصيات اليت ال ميكن تفسريها 
هي األخرى إشارة إىل عظمته عّزوجّل ودليل على وجوده إذ يقول: )هو 
الذي بعث يف ااُلّميني رسوال ...( وأبدع هذا املوجود العظيم بني ُاولئك 
ااُلّميني... »ااُلّميني« مجع )ُاّمي( وهو الذي ال يعرف القراءة والكتابة 
)ونسبته إىل ااُلّم باعتبار أّنه مل يتلّق تعليمًا يف معهد أو مدرسة غري 

مدرسة ااُلّم(.
وقال البعض: إّن املقصود بها أهل مّكة، ألّن مّكة كانت تسّمى 

)بُاّم القرى(، ولكّنه بعيد.
اليهود  مقابل  العرب«  »ُاّمة  بها  املقصود  إّن  املفّسرين:  بعض  قال 
وغريهم، واعتربوا اآلية )75( من سورة آل عمران شاهدة على هذا 
املعنى حيث يقول: )قالوا ليس علينا يف ااُلّميني سبيل( وذلك باعتبار 
القراءة  أهل  وهم  الكتاب  أهل  أنفسهم  يعتربون  كانوا  اليهود  أّن 

والكتابة، بينما كان العرب على العكس من ذلك.
ولكن الّتفسري األّول أنسب.

املدرسي:  تقي  للسيد حممد  القرآن  هدى  من  تفسري  أيضا يف  جاء 
يِّنَي َرُسواًل ِمْنُهْم[ قال كثري من املفسرين إن:  ُهَو الَِّذي َبَعَث يِف اأُلمِّ
أنهم  وحيتمل  القرى،  أم  مكة  إىل  ينتسبون  الذين  هم  يِّنَي[  ]اأُلمِّ
املتفرقون أمما وقيما، واألظهر أنهم اجلاهليون، إال أنه ينبغي القول 
بأن األمي واجلاهلي ليس الذي ال يقرأ وال يكتب فإن ذلك هو املعنى 
احلريف الظاهر للكلمة، فقد ينسب العامل الذي يقرأ ويكتب إىل 
اجلاهلية واألمية؛ ألنه ال يتفاعل مع معارفه، وعدم القراءة والكتابة 
شتى  مظاهر  وللجاهلية  واجلهل،  التخلف  مظاهر  من  واحد  مظهر 
تصدق عليها مجيعا كلمة األمي اليت يبدو أنها غلبت لتشمل كل 
أبعاد اجلاهلية، ونستوحي ذلك من استخدام القرآن احلكيم هلا يف 
دعاة  وفيهم  ويكتبون  يقرأون  وهم  الكتاب  أهل  سياق حديثه عن 
يُّوَن ال َيْعَلُموَن اْلِكَتاَب ِإالَّ َأَماِنيَّ َوِإْن ُهْم ِإالَّ  العلم إذ قال: ]َوِمْنُهْم ُأمِّ
َيُظنُّوَن[ »البقرة: 78«، ولكن ملاذا بعث اهلل رسوله يف األميني بالذات؟.

1- إذا أخذنا بالتفسري األول )أنهم أهل مكة( فذلك جتل� حلكمة 
اهلل حيث يبعث رسله يف مركز البالد وأكرب مدنها وأهمها وحيث 

بؤرة الفساد والضالل، فإن ذلك أكرب أثرا يف التغيري.
2- وعلى التفسري األظهر )أنهم اجلاهليون( نهتدي إىل أن اهلل يستنقذ 

البشرية حينما تتجه حضارتها حنو الدمار واالنتهاء.
بأن  العلم عرفنا  املتدني يف  الوسط  بعث رسوله يف  إن اهلل حني  ثم 
الرسالة مل تكن تكاماًل ذاتيًّا وصلت إليه البشرية واملدنية، كال.. 
إنها كالغيث الذي ينزل من السماء على أرض جرداء فيملؤها خصبا 
فتنشر  الظالم  وديان  على  تهبط  الشمس  أشعة  إنها كما  ومجاال. 
التارخيي  السياق  إطار  خارج  من  تأتي  إنها  والروعة.  الضياء  عليها 
فتحدث فيه ثورة بديعة وحتوال عظيما ال جند له أي تفسري إال يف 
الرسالة، وليس كما يدعي البعض أنها جمرَّد عامل مساعد لعوامل 
التارخيية كلها تشري إىل وجود  الدالئل  فإن  العرب،  لدى  حضارية 
فيه  بعث  الذي  احمليط  يف  األبعاد  كل  يف  شاملة  )أمية(  جاهلية 
الرسول )صلى اهلل عليه وآله( عربت عنها فاطمة بنت حممد )عليها 
السالم( بقوهلا عن أبيها: »اْبَتَعَثُه اهلُل َتَعاىَل ِإمْتَامًا أِلَْمِرِه ، َوَعِزمَيًة َعَلى 
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قيام  وجوب  أكدت  السمحاء  السماء  رسالة 
األئمة املعصومني )عليهم السالم( بقيادة األمة 
يف سريتها السياسية والعقائدية، أولئك الذين 
بشر بهم خامت األنبياء حممد بن عبد اهلل )صلى 
أثنا  بعدي  من  »يكون  بقوله:  وآله(  عليه  اهلل 
عشر أمريًا، كلهم من قريش« - رواه البخاري 
يف صحيحه: اجلزء 4- كتاب األحكام - باب 
الريب  وأهل  اخلصوم،  إخراج  باب  قبل  جعله 
طبعة   175 )صفحة  املعرفة  بعد  البيوت  من 
مصر سنة 1355 هجري(، والرتمذي يف سننه: 
سنة  دهلي  طبعة  الثاني  اجلزء   45 )صفحة 

1342 هجري( يف باب ما جاء يف اخللفاء، ويف 
صحيح مسلم: يف كتاب اإلمارة يف باب الناس 
لقريش واخلالفة يف قريش )صفحة 1٩1  تبع 
اجلزء 2 ق 1 طبعة مصر سنة 1348 هجري(، 
املطبعة  مصر  )طبعة  أمحد:  مسند  وكذا 
امليمنية سنة 1313 هجري جزء 5 ص 106(، 
واملستدرك على الصحيحني: )طبعة حيدر آباد 
الدكن سنة 1334 هجري( يف كتاب معرفة 

الصحابة )صفحة 618 اجلزء 3(.
)عليهم  البيت  أهل  أئمة  على  لزامًا  فكان 

اإلمام العسكري
 خلود الرسالة السماوية باإلعداد للمنقذ

مجيل ظاهري
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أمري  طالب  أبي  بن  علي  اإلمام  من  السالم( 
احلسن  اإلمام  وحتى  السالم(  )عليه  املؤمنني 
العسكري )عليه السالم( محل لواء املعارضة 
احلاكمة،  والفرعونية  الطاغية  للسلطات 
اىل جانب دعوة األمة حنو العمل بكتاب اهلل 
عزوجل وُسنَّة النيب )صلى اهلل عليه وآله(.. حيث 
اختذ كل واحد منهم )عليهم السالم( أسلوبه 
االحنرافات  ملواجهة  اجملال  هذا  يف  اخلاص 
اليت عصفت وال تزال تعصف باألمة االسالمية 
احلقيقية  القيم  إحياء  أجل  من  وسعوا كثريا 
الغالي  وقدموا  األصيل  احملمدي  لإلسالم 
املتعال  للخالق  اإلخالص  طبق  على  والنفيس 
والسجون،  املعاناة كاملالحقة،  أشق  وحتّملوا 
أجل  من  وغريها  واألسر  والتنكيل  والقتل، 

ذلك.
)عليهما  العسكري  علي  بن  احلسن  اإلمام 
مولده  ذكرى  اليوم  نعيش  والذي  السالم( 
الشريف واملبارك، هو اإلمام احلادي عشر من 
انتخبوا  الذين  الربانية  الذهبية  السلسلة  هذه 
هلداية األمة، حيث حتمل ما حتمل رغم صغر 
سنه )232 - 260 هـ . ق( أي 28 عامًا، وعاصر 
خالهلا ثالثة من اخللفاء العباسيني هم: املعتز 
واملهتدي 255- 256 ق  العباسي 252ـ 255هـ 
الطربي،   - 27٩هـ   -256 العباسي  واملعتمد 
حممد بن جرير، دالئل اإلمامة، ج1، ص223، 
والسجن  الويالت  من  منهم  عانى  ما  وعانى 
واملضايقات حيث ترّدد يف سجونهم عّدة مرات 
وخضع للرقابة املشّددة وأخريًا حماولة البطش 

به بعيدًا عن أعني الناس واليت باءت بالفشل.
كانت مهمة اإلمام العسكري )عليهم السالم( 
الربانية  اهلداية  أئمة  سائر  من  بكثري  أكثر 
)عليه السالم( الذين سبقوه، حيث كان البد 
له أن يهيئ األّمة لظهور املنقذ الكبري للبشرية 
مجعاء ذلك الذي تنتظره البشرية على أحر من 
اجلمر بعد أن بّشر به خامت املرسلني الصادق 
األرض  ليمأل  وآله(  عليه  اهلل  )صلى  األمني 
ومساواة كما جاء  ومودة  وإخاًء  عداًل وحمبة 
إمسه  ولدي  من  »املهدي  الشريف:  حديثه  يف 
مشائلي  ومشائله  كنييت  وكنيته  إمسي 
أْن متأل ظلمًا  بعد  وعداًل  األرض قسطًا  ميأل 
وجورًا« - الصدوق يف إكمال الدين بسنده عن 
جابر األنصاري؛ لكن حكام الزور والتزوير 
والتزييف مل ولن يرتضوا لألمة ذلك لذا عمدوا 
جاهدين على إخفاء احلقيقة عرب التضييق على 

شيعتهم  ومطاردة  السالم(  )عليهم  املعصومني 
للحق  مييل  من  وكل  ومواليهم  وحمبيهم 

واحلقيقة.
السالم(  )عليه  العسكري  احلسن  اإلمام 
فيه:  جاء  حديث  األمر ضمن  سّر  عن  أفصح 
العباس سيوفهم علينا  ُامية وبنو  بنو  قد وضع 
)أّن(  يعلمون  كانوا  أّنهم  إحداهما:  لعّلتني: 
ليس هلم يف اخلالفة حق فيخافون من إّدعائنا 
إّياها وتستقّر يف مركزها، وثانيهما: أّنهم قد 
زوال ملك  أن  املتواترة على  وقفوا من األخبار 
اجلبابرة الظلمة على يد القائم مّنا، وكانوا ال 
يشّكون أنهم من اجلبابرة والظلمة، فسعوا يف 
وآله(  اهلل عليه  بيت رسول اهلل)صلى  أهل  قتل 
منع  إىل  الوصول  يف  منهم  طمعًا  نسله  وإبادة 
تولد القائم)عليه السالم( أو قتله، فأبى اهلل أن 
يكشف أمره لواحد منهم إاّل أن يتم نوره ولو 
ثانية  األثر: 35٩ ط  املشركون)منتخب  كره 

عن أربعني اخلاتون آبادي- كشف احلق(.
إن ما صّرح به اإلمام احلسن العسكري)عليه 
الظواهر  هذه  سر  عن  اللثام  مييط  السالم( 
السبب  يفسر  فهو  للباحث  غريبة  تبدو  اليت 
األئمة)عليهم  على  للقضاء  احلكام  تسرع  يف 
السالم( بعد اإلمام الرضا)عليه السالم(، كما 
تشديد  لسياسة  احلكام  اتباع  يف  السر  يبني 
البيت)عليهم  أهل  تصرفات  على كل  الرقابة 
السالم( واحصاء أنفاسهم عليهم وزرع العيون ـ 

من النساء والرجال ـ داخل بيوتهم.
وهلذا مل مُيَهل اإلمام احلسن العسكري)عليه 
السالم( سوى ست سنني فقط وهو أقصر عمر 
لإلمامة يف تاريخ أهل البيت )عليهم السالم(، 
ولكن رغم كل ذلك وضع بصماته املباركة 
على مسرية اإلسالم احملمدي األصيل عرب تربية 
مدرسة  ورحيق  شهد  على  واملفكرين  العلماء 
أهل البيت )عليهم السالم( كما أرادها خامت 
عليه  اهلل  )صلى  النيب حممد  وسيدهم  الرسل 
ينبوعه  من  العلم  ينتهلون  واسطة  دون  وآله( 
الرئيس حيث نهلت املدرسة االسالمية الكثري 
والكثري من علومه ونهجه القيم الذي سيبقى 
الذي  االنتظار  وما  الساعة  قيام  حتى  منريًا 
يعيشه العامل برمته اليوم إال نهج من مناهجه 
الوضاءة يف طريق احلرية واالنعتاق من عبودية 

غري اخلالق القهار اىل عبودية الباري املتعال.

ُامية  بن���و  وض���ع  قد 
سيوفهم  العب����اس  وبنو 
إحداهم�ا:  لعّلتن:  علينا 
)أّن(  يعلمون  أّنهم كانوا 
اخلالفة  يف  هل�م  ليس 
حق  فيخافون من اّدعائنا 
يف  تستقر  وأن  إّياه����ا 
مركزها، وثانيهم������ا: 
أّنهم قد وقفوا من األخبار 
املتواترة على أن زوال ملك 
الظلمة على يد  اجلبابرة 

القائم مّنا..
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الشاعر علي عسيلي العاملي للوالية: 
القصائد الخالدات هي التي ساعدتني يف صقل موهبتي..

من شهداء املنرب

الشهيد السيد جابر ابو الريحة

اعداد:
أحمد الكعبي



على  األديب  االستاذ  بالشاعر  نرحب 
على  لبنان  مجهورية  من  العاملي  عسيلي 
اإلمام  رحاب  ومن  الوالية  جملة  صفحات 

علي املرتضى )عليه السالم(.
من هو الشاعر علي عسيلي العاملي؟

الغراء  الوالية   مبجلة  التقي  ان  اتشرف 
وأرجو من اهلل تعاىل ان أكون عند حسن 

ظنكم وظن القراء االعزاء. 
ولدت عام )1٩8٩(م يف جنوب لبنان، ونشأت 
يف أسرة هلا مع االدب والرتبية نصيب حيث 

اني من العاشرة من العمر ارتقيت املنرب من 
حيث حفظ الشعر العربي وتالوة القصائد 
وامام  املالء  امام  والرثاء  املدح  يف  املهمة 
الناس،  استحسان  ونّلت  الغفري  اجلمهور 
حتى وصلت إىل اخلامسة عشر من عمري 
االشعار  من  البسيط  النظم  ببعض  بدأت 
النيب  إىل  نظمي  أوقف  أْن  يوم  جاء  حتى 
االكرم حممد )صلى اهلل عليه وآله( وعرتته 
الطاهرة )صلوات اهلل عليهم( حبيث كنت 
االجتماعية  املناسبات  إىل  أدعو  عندما 

عندما تستمع إىل أشعاره ونماذج من قصائده يأخذك إىل عالم الخيال املحمدي الحسيني، 
من حيث جودة النظم وحسن التعبري وقوة السبك... االستاذ علي عسيلي العاملي طرق 
نافذًة   له الذي جعل  الكربالئي  باسم  املال  قراءات  الحسينية من خالل  املنابر  على  أسمه 
وايران ولندن وغريها...  ولبنان  العراق  االفراح واالتراح يف  املناسبات  واضحة يف برنامج 
كان لنا لقاء مثمر ومميز مع هذا الشاعر الشاب الجميل خلقًا وأخالقًا لكي نتطلع على أهم 

الجوانب األدبية والشعرية يف سريته ومسريته. 

الشاعر علي عسيلي العاملي للوالية: 
القصائد الخالدات هي التي ساعدتني يف صقل موهبتي..

أجرى احلوار: أ∂د الكع8
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منها ال القي شعرًا ااّل ألهل البيت )عليهم 
السالم( مثاًل عيد املعلم فأقرأ لإلمام علي 
)عليه السالم( هذا هو منهجي و طريقيت 
انطالقيت  يعرفين هكذا كانت  والكل 
وبداييت، والقصائد اليت حفظتها والقيتها 
ساهمت يف نضوج موهبيت وصقل طاقيت 
قصائدي  يف  جتلى  املنربي  النظم  وهذا 
يف  املنشدين  قراءات  خالل  من  املنتشرة 

لبنان والعراق واخلليج.
تأثرمت  مبن  الشعرية  االنطالقة  هذه  بعد 

ومن هو صاحب الفضل عليكم؟
تأثرت  أني  أقول  أستطيع  ال  خاص  تأثر 
بأحٍد من الشعراء واالدباء، ولكن االطالع 
كان واسعًا مثاًل قرأت ديوان السيد حيدر 
السيد  للمرحوم  وقرأت  اهلل(  احللي)رمحه 
املنعم  عبد  الشيخ  واملرحوم  احللي  صاحل 
االطالع  وبالنهاية  وغريهم  الفرطوسي 
والقراءة صار نتاجها هذه االنطالقة وهذا 
املفردات  من  إليه  تستمعون  الذي  احملتوى 

وأسلوب النظم.
وفخر  هاشم  بين  بطل  إىل  نّعرج  دعنا 
)عليه  عقيل  بن  مسلم  موالنا  الطالبني 
وشعريًا  أدبيًا  ترمجته  كيف  السالم( 

للجمهور؟
رمبا ال تعرف وكذلك القارئ الكريم أن 
لي عالقة بهذا املوىل العظيم والسيد اجلليل 
لُه  وروحي  السالم(  )عليه  بن عقيل  مسلم 
قرأها  لي  قصيدة  أول  وكانت  الفداء، 
املال باسم الكربالئي هي يف حق سيدي 

وعنوانها  حمرم  يف  كوفان  بطل  وموالي 
)مسلم أدى الزيارة( وكان هلا صدى واسع 
بني اجلمهور وهناك بعض االبيات مل القها 
ومل اقرأها ولكن احببت ان قرأ لكم يف 

صفحات جملتكم:
االرض تغلي جبحود دنس املكان

فقّرر السبط بأن يطهر اهلوان
قام ليصلي فرضه املمتد يف الزمان
فقال قف يا مسلم وأرفع لي االذان

أمحد ثم حيدر قال اهلل اكرب  
فاحتًا باب الفداء رافع صوت الوالء 

-----------------------
ملسلم فضٌل على رؤوسنا ودين 
فهو الذي علمنا لبيك ياحسني

فليت عندي من عيون الدمعي الف عني 
تبكيه يف غربته مقيد اليدين

أن سألتم ملاذا سفريالسبط هذا
قد وفى عهد األخاء  فاحتًا باب الفداء

الدواوين هي بساتني الشعراء أين أنتم من 
تلك البساتني؟

ولكن  خاضر  مشروع  الديوان  مشروع 
بسبب االرتباطات املنربية ال أستطيع متسع 
نشره يف  يصّلح  ما  أجهز  الوقت حتى  من 
الديوان لكي يكون عالقة واضحة ومهمة 

للمهمتني يف هذا الرافد األدبي احلسيين.
تعاملوا  احلسينية  املنابر  رواد  من  كثريًا 
معكم من خالل نظم االشعار والقصائد 
هو  من  نعّرف  ان  نستطيع  هل  احلسينية 

الذي جعل من أشعارك هوية للجمهور؟.

الشاعر علي عسيلي العاملي للوالية: 
القصائد الخالدات هي التي ساعدتني يف صقل موهبتي..
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الرادود الحسيني الشيخ عماد الفتالوي للوالية: 
الرتبية الحسينية هي التي توقد املواهب 
وتصقل الطاقات يف خدمة املنرب الحسيني

والحب  الوالء  رابطة  وتأصيل  تعميق  يف  الواضح  االثر  الحسينية  لألمسيات  ان 
الحسيني يف نفوس املجتمع املسلم املوالي للعرتة الطاهرة )عليهم السالم(.

وقد أفرزت تلك االمسيات االدبية )الحسينية( املقامة يف البيوتات النجفية بشكل 
الحسيني... وتأصيل  املنربي  الوعي والفكر  دوري ومنتظم، طاقات ومواهب لنشر 
)عليهم  البيت  أهل  إعداء  قبل  من  الصعوبات  رغم  والحاضر  املاضي  بني  العالقة 

السالم(.
ومن تلك املواهب املميزة بالصوت واالخالق الرادود الشيخ عماد الفتالوي الذي كان 

ملجلة الوالية معه هذا اللقاء.
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البطاقة الشخصية واالجتماعية للشيخ 
عماد

من  محيدي  بن  فيصل  بن  عماد  انا 
إىل  نسبة  الكويف  الفتالوي  الفيادة 
مدينة الكوفة العلوية اليت ولدت فيها 
مدارسها  يف  ودرست  )1٩70(م،  عام 
املعهد  من  خترجت  حتى  االكادميية 
عام  بغداد  العاصمة  يف  التكنلوجي 
من  ولي  متزوج  م،   )1٩٩0-1٩8٩(

االوالد مخس ذكور وبنت واحدة.
للمنرب احلسيين  ارتقاؤك  كيف كان 

ومن هو صاحب الدعم املعنوي لكم؟
بفضل اهلل تعاىل واختيار أهل بيت النيب 
خادمًا  أصبحت  عليهم(  اهلل  )صلوات 
لوالدي  السالم( وكان  )عليه  للحسني 
واصدقائي  وأسرتي  الكبري  االثر 
وكذلك االستعداد الفطري عند الفرد 

هو الذي جيعل منك ما تريد.
احلسيين  املنرب  ارتقيت  )1٩٩٩(م  عام  ويف 
اجلمهور  اما  أعرتاني  الذي  اخلجل  رغم 
خدميت  يف  استمريت  الباري  بفضل  لكن 

احلسينية.
كانت  التسعينات  فرتة  ان  يعرف  اجلميع 
تلك  واجهتم  اجملالس كيف  ألحياء  صعبة 

املصاعب.
النظام السابق كما تعرفون حاربت الشعائر 
ولكن  اخلبيثة  االساليب  احلسينية جبميع 
االشرف  النجف  يف  اجملاهدة  الشخصيات 
العراق  والكوفة املشرفة وباقي حمافظات 
)عليه  احلسني  ذكر  بأحياء  أستمرت 
رمضان  أيام شهر  البيوتات يف  السالم( يف 
وكّنا  احلرام  حمرم  شهر  وأيام  املبارك 
حنّضر جمالس كبرية للمرحوم عبد الرضا 
النجفي  وطن  الشيخ  واملرحوم  النجفي 
والسيد حممد العوادي واحلاج معني السباك 

والشيخ صاحل الدجيلي...  وغريهم.
ويكون  وخندم  نّقدم  كيف  منهم  تعلمنا 
لدينا ثبات ضد االعداء والنواصب من خالل 
واحياء  االشعار  وكتابة  القصائد  القاء 

اجملالس احلسينية.
لكل رادود تعامل مع شاعر وأديب من هم 

شعراءك الذين تعاملت معهم دون وساطة؟

تعاملت مع عدة أدباء وشعراء منه السيد هدي 
العكراوي  رضا  حممد  والشيخ  احلمامي 
والسيد  اجملتومي  هادي  حممد  واالستاذ 
سعيد السعربي واالستاذ صباح امني وصفاء 
محودي  واحلاج  جدي  وعدنان  اخلالدي 
الشعراء  من  الرتاث  واما  وغريهم  شعبان 
املاضيني اقراء للمرحوم عبود غفلة واملرحوم 
عبد احلسني أبو شبع والسيد عبد احلسني 
الشرع واملرحوم هادي القصاب )رمحهم اهلل 

مجيعا(.
يف  للمشاركة  دعوات  لكم  وجهت  هل 
احياء ذكر أهل البيت )عليهم السالم( يف 

احملافظات؟
نعم بعد مشاركاتي يف اجملالس احلسينية 
وضواحيها  والكوفة  االشرف  النجف  يف 
وأريافها، وجهت لي عدة دعوات للقراءة يف 
بغداد  والعاصمة  املقدسة  وكربالء  غماس 
ثم يف ايران مدينة قم املقدسة جبوار السيدة 

املعصومة )عليها السالم(.
من هو مثلك االعلى يف خدمة سيد الشهداء 

)عليه السالم(؟ 
كل خادم خملص للمنرب احلسيين هو مثلي 
السالم(  )عليه  الذي خيدم احلسني  األعلى 

دون أغراض شخصية ومطامع مادية.
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هو السيد جابر بن السيد هادي ابو الرحية، خطيب صلب العقيدة، صادق اللهجة كريم 
النفس شريف السجايا غيور على دينه معتز بثقة كبرية خبدمته للحسني )عليه السالم( 
وطاملا مُسع منه : إن خدمة احلسني عز ما بعده عز ومن هذا املنطلق واإلميان كانت 
منابره ناجحة وموفقة ومواعظه وتوجيهاته مؤثرة يف جمالسه نابضة حبرارة الدفاع عن 
احلق ومفعمة بروافد التبليغ والتبشري بالعقيدة، وكان )رمحه اهلل( حيرص أشد احلرص 
على لفت أنظار املؤمنني إىل وجوب االنتباه ملسؤولياتهم الدينية وتكاليفهم الشرعية بدقة 

وتركيز وخصوصًا يف جمالسه اليت كانت تعقد يف الصحن احليدري الشريف.
غالبًا ما كانت قصائد الفصحى اليت يلتزم بقراءتها من نظم احلجة الراحل السيد حممد 
مجال اهلامشي)رمحه اهلل( الذي يعد من أبرز أساتذة املرتجم وقد كان الزم له من ظله 
مواضبا على صحبته ومرافقته يف جمالسه ويف صالة اجلماعة وغري ذلك من املناسبات 
ملدرسة  وانتسب  )192٥(م  األشرف سنة  النجف  املرحوم يف  ولد  االجتماعية  والتقاليد 
الدينية وتلقى علوم آل  العلمية وتوغل يف الدراسات  انتمى للحوزة  الثقايف، ثم  التحرير 

حممد )صلى اهلل عليه وآله( على ايدي أفاضل العلماء ومدرسي احلوزة .
رقى االعواد واعتلى املنابر يف اغلب مدن العراق واخلليج وكان خطيبا ناجحًا مرغوبًا 

إلميانه واستقامة عقيدة وملكته اخلطابية وصوته الرقيق.
انتقلت  ثم  وإباء يف قيصرية علي أغا  كانت له مكتبة خاصة يكتسب منها بشرف 
إىل اول سوق احلويش كانت موئاًل إلخوانه ومريدي وقد كان زمالؤه اخلطباء يرتادون 
داره  يعقد يف  استقباله وكان  ولباقة  ويأنسون ضيافته  ويلتذون يف جمالسته  مكتبته 
)عليهم  العابدين  وزين  والعباس  احلسني  االئمة  مبولد  شعبان  يف  عامًا  سنويا  جملسا 
السالم( تراه مكتضا مبختلف الطبقات االجتماعية من اهل العلم واملثقفني والكسبة 
وشاءت  النجفية  واألرحيية  اهلاشيمية  املكارم  اجمللس  بذلك  تتجلى  وكانت  وغريهم 
املقادير أن تكون شهادته يف نفس شهر شعبان ليلتحق باإلمام احلسني شهيدًا مظلومًا 

صابرًا حمتسبًا سنة )1٤0٥-19٨٥(م

من شهداء املنرب

الشهيد السيد جابر ابو الريحة



مسائل شرعية تخص عمل املرأة

موقف القران الكريم من املنــافقني

اعداد:
قسم الشؤو ن الدينية



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

مسائل شرعية تخص عمل املرأة

إعداد:  شعبة التبلي»

التزاماتهــا الشــرعية، بــل رمبا جيب كمــا إذا توّقَف 
عليه تأمنُي نفقِة نفسها أو نفقة من جتب نفقُتُه عليها 
كأوالدهــا مــع فقد األب واجلد على ما هو املشــهور 

بني الفقهاء رضوان اهلِل عليهم.

السؤال: هل هناك شروط خاصة حتيُط بعمِل املرأِة؟
اجلواب: الشــرط األســاس هو أْن ال يتناَف العمُل مع 
تكاليفهــا الدينيــة، ومنهــا الســرت واحلجــاب، ومنها 
عــدم احلضــور يف املكان الذي ال تأمن على نفســها 

احلمد هلل رب العاملني والصالة والســالم على أشــرف 
األنبياء واملرسلني حممد وعلى آله الطيبني الطاهرين 
يف هــذا العــدد نتنــاول بعــض األســئلة مــع أجوبتهــا 
اخلاصــة بأحــكام عمــل املــرأة والــيت صــدرت مــن 
مكتب مساحة املرجع األعلى السيد علي السيستاني 

)دام ظله الوارف(

السؤال: ما هو احلكم الشرعي لعمل املرأة املعيشي؟ 
اجلــواب: هــي غرُي ممنوعــٍة من ذلَك إذا مل يتناَف مع 

 العدد 144- لشهر ربيع األول 1442ـه
48



فيه من الوقوع يف املعصية، ومنها رعاية حقوق الزوج 
إذا كانــت متزوجــة، ومنها رعاية حقوق الوالدين إذا 

كانا حيَّنِي.

السؤال: هل أنَّ عمَل املرأة مباح أم حمرم أم مكروه، 
علمًا أنَّها غري حمتاجة للعمل، ويف خروجها من بيتها 

هلذا العمل هل يوجد حرٌج مع موافقة ولي االمر؟
اجلواب: ال مانع منه إْن َأِمَنْت الوقوَع يف احلرام.

الســؤال: إذا كان عمــُل املرأِة ُمباحًا فهــْل ُيَعدُّ َعمُلَها 
يف امليادين العامة اليت يكون فيها االختالط مقبواًل؟
اجلــواب: ُيْكــَرُه هلا االختالط بالرجــال األجانب وإْن 
ٍم، وإذا مل تأمن الوقوع يف احلرام  َخال عن كلِّ حمرَّ

لزمها التجنب عنه.

إحــدى  يف  تعمــَل  أْن  للزوجــة  جيــوز  هــل  الســؤال: 
الشــركات اليت يتواجد فيها النســاُء والرجاُل ســويًة 

يف حال عدم موافقة زوجها من العمل؟
اجلواب: إذا مل تشرتط حريَتَها يف جمال العمل فيجب 

أْن يكوَن َعَمُلَها مبوافقِة الزوج.

السؤال: لو رأى الزوُج أنَّ عمَل املرأِة يف اخلارج سوف 
يؤثِّــُر ســلبًا علــى واجباتهــا داخل البيــت، فهل حيقُّ له 

منعها من العمل؟
اجلواب: خروج الزوجة من بيتها للعمل أو أليِّ غرٍض 
آخــر إذا مل يكــن مبوافقــة الــزوج فهــو حــرام وإْن 
مل يكــْن منافيــًا ألداء واجباتهــا البيتيــة ـ كحضانة 
طفلهــاـ  فضــاًل عمــا إذا كانــت كذلــك، علمــًا أنَّــُه 
ليــس مــن واجب املــرأة يف بيِت زوجهــا القيام خبدمته 
ـ  الــيت ال تتعلَّــق باالســتمتاعات الزوجيــة  وحوائجــه 
كالطبــخ والتنظيــف ـ إالَّ إذا كان لــه شــرٌط عليهــا 

بهذا اخلصوص.

قُّ للمرأِة أْن تعمَل من دوِن إذِن زوِجَها  السؤال: هل حَيِ
علــى فــرِض حاجِتهــا إىل ذلــك ومع عــدم التقصري يف 

حقِّ زوِجَها؟
ــّق هلــا اخلروج من الدار من دوِن إذِنِه،  اجلــواب: ال حَيِ
نعــم إذا اشــرتطْت عليــه االســتمرار يف وظيفتها خارَج 
الــدار يف ضمــِن عقــِد النِّــكاِح أو َجــَرى العقــُد مبنيًا 

على ذلك فلها إلزاُمُه بالوفاء بالشرِط.

السؤال: هل جيوُز للزوِج إذا وافق على عمل زوجته أْن 
يشــرتط عليهــا أْن تعطيــه جزًء مــن راتبها هو حيدده؟ 

وإذا مل ُتعِطِه يطلب منها أْن تتوقََّف عن العمل؟
اجلواب: إذا مل تكْن الزوجُة موظفًة قبَل الزواج ومل 
تشــرتْط عليــه العمل جيوز لــه أْن ال يوافق على عملها 
خارَج البيت إالَّ بذلك، ولكن إذا وافق من دون شرٍط 
فــال جيــوز لــه بعد عقــِد التوظيــف أْن يشــرتط عليها 

ذلك، وال أن ميَنَعها من االستمرار يف العمل.

الســؤال: إذا كان خــروج املــرأة مــن البيــت للعمل يف 
دوائــر الدولــة ضمن حدود احلجاب وترك التربُِّج فهل 

هو جائز مع رضا ولي األمر؟ 
اجلواب: إذا كاَن مع رعاية مجيع احلدود الشــرعية 
ومنهــا األمــن على نفســها من الوقــوع يف احلرام حّتى 
مثــل املــزاح واملفاكهة مع األجنــيب فال مانع وإالَّ فال 

جيوز.

السؤال: ما رأيكم يف عمل املرأة يف الشركات اليت 
يكثر فيها الشباب واختالطها معهم؟ 

اجلــواب: جيــوز مع األمــن من الوقوع يف احلــرام وإالَّ 
فيجب أْن َتَتَجنََّب االختالَط.

الســؤال: مــا هــو حكــم عمــل املــرأة يف صالونــات 
احلالقة النسائية؟ 

اجلواب: جيوز.

الســؤال: مــا حكــم مساحتكم يف اختــالط الرجال 
والنساء يف جمال العمل؟

اجلــواب: ال جيــوز إذا كان يؤدِّي إىل اإلخالل بشــيٍء 
مما هو وظيفة املرأة جتاه الرجل األجنيب أو العكس 

سواء من جهة رعاية السرت والعفاف وغري ذلك.

الســؤال: حتتــاُج بعــُض حمــالِت جتميــِل النســاِء إىل 
َل النساَء السافرات  مِّ عامالت، فهْل حَيقُّ للمؤمنِة أْن جُتَ
ْلَن أماَم األجانب الغرباء، مســلمات كنَّ  الالتــي َيَتَجمَّ

أو غري مسلمات؟
اجلــواب: إذا ُعــّد ذلــَك إســهامًا يف ترويــج املنكــر 
وإشاعته فليس هلنَّ ذلك، ولكن حصول هذا العنوان 

بعيد جدا.
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دوائر القراران.
ن ُدوِنُكْم  قال تعاىل )َأيهُّا الَِّذيَن َءاَمُنوْا اَل َتتَِّخُذوْا ِبَطاَنًة مِّ
ِمْن  اْلَبْغَضاُء  َبَدِت  َقْد  َعِنتُّْم  َما  َودُّوْا  َخَبااًل  َيْأُلوَنُكْم  اَل 
ِفى ُصُدوُرُهْم َأْكرَب َقْد َبيَّنَّا َلُكُم ااَلَياِت  َأْفَواِهِهْم َو َما خُتْ

ِإن ُكنُتْم َتْعِقُلوَن( 
اإلعراض عنهم  وعدم اجللوس معهم وعزهلم وخماطبتهم  

خبطاب قاٍس وشديد قال تعاىل :

وعلى ضوء أسلوب القرآن يف التعامل مع املنافقني جيب 
كشفهم وفضح أساليبهم  للناس حتى يتجنبوا تصديق 
اإلنرتنيت  على  مواقع  من  اليوم  نشاهده  وما  أقواهلم  
ميثلون  وما  والفضائيات   اإلجتماعي  التواصل  ومواقع 
فالبد  واجلهله  اإلميان  ضعاف  علي  حقيقي  خطر  من 
من عمل منظم  ومستمر وقوي ضدهم لردعهم  وتهيئة 
وعدم  معهم  للتعامل  عالية  خربات  ذات  مدربة  كوادر 
من  قريبني  او  مستشارين  اختاذهم  او  االعتمادعليهم 

موقف القران الكريم من

املنــافقني
عبد الوهاب كامل خلف

نظرًا خلطورة النفاق واملنافقن فلقد ذمَّ اهلُل املنافقن وبنَّ خططهم وأساليبهم وأهدافهم و توعدهم باخلزي والفضيحة والعذاب 
باملنافقن  وومسها  القرآن  ُسور  من  كاملة  سورة  َجلَّ  و  َعزَّ  اهلل  وخصص  كما  الكريم،  القرآن  من  كثرة  آيات  يف  األليم 

لتحذير املؤمنن منهم، والسورة هي سورة )املنافقون( 
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بأنه مؤمن،  املرء نفسه  املهد. ولكي ال خيدع 
وأنه حيمل حقيقة اإلميان دون أن يعرض نفسه 
اإلهلية  للمعايري  خيضعها  أن  ودون  لالمتحان، 
ذكره  وصف  وتعاىل  سبحانه  اهلل  أن  علمًا 
أن  املعلوم  ومن  وفرقان،  ميزان  بأنه  احلكيم 
امليزان هو ما يقوم اإلنسان، والفرقان ما يفرق 

بني احلق والباطل.
نر  أن  نستطيع  ال  فإننا  كله  ذلك  وبسبب 
على السؤال السابق مرور الكرام، فهو سؤال 
ضروري الننا ال نتلك احلق أن حنسب انفسنا 
ـ  باهلل  نعوذ  ـ  األوىل وحنن  الدرجة  من  مؤمنني 
وال  عليه،  ونوت  حياتنا،  يف  النفاق  نعيش 
ان  بعد  إال  منافقني  نعيش  اننا كنا  نكتشف 

تقبل علينا املالئكة لتقبض أرواحنا. 
الصنف  هذا  اىل  وتعاىل  تبارك  اهلل  أشار  وقد 
من الناس الذي ال يكتشف نفاقه إاّل يف وقت 
اُهُم املَآلِئَكُة َظامِلِي  متأخر قائاًل: )ِإنَّ الَِّذيَن َتَوفَّ
َأْنُفِسِهْم َقاُلوْا ِفيَم ُكنُتْم َقاُلوْا ُكنَّا ُمْسَتْضَعِفنَي 
َواِسَعًة  اهلّلِ  َأْرُض  َتُكْن  َأمَلْ  َقاْلَوْا  اأَلْرِض  يِف 
َوَساءْت  َجَهنَُّم  َمْأَواُهْم  َفُأْوَلِئَك  ِفيَها  َفُتَهاِجُروْا 

َمِصرًيا(. 
تعرضهم  أن  يظنـــــــــــــــون  املستضعفون  فهؤالء 
لالستضعــــــــاف ميكن ان يكون سببًا وجيهًا 
جهنم.  نار  من  للتخلص  وحجة  واقعهم،  لتربير 
ال  عندما  إاّل  احلقيقة  يكتشفون  ال  ولكنهم 
تنفعهم معرفـــــــــــــة هذه احلقيقة، إاّل بعد فوات 

الفرصة.

املقياس القرآني
حالة  نعيش  أن  املمكن  فمن  ذلك  على  وبناء 
وهنا  بذلك،  حنس  أن  دون  حياتنا  يف  النفاق 
تتضح الضرورة الشديدة لطرح السؤال السابق 
القرآن  اإلجابة من  واستخراج  انفسنـــــــــــا  على 

الكريم من خالل عرض أنفسنا عليه. 
ذلك ألن القرآن الكريم ال ميثل كالم اآلباء 
واالجداد أو آراء اجملتمع، كما أنه كتاب ال 
وليس  خلفه،  من  او  يديه  بني  من  الريب  يأتيه 
وبالعصبيات  اإلنسان  بسلبية  مشوبًا  كالمه 
واالدعاءات الباطلة، بل هو كالم اهلل تقدست 

أمساؤه وهو هدى للمتقني.
وعلى هذا األساس فلنتعرف أواًل على اإلميان، 
لنرى أنه يعين يف احلقيقة خضوع نفس اإلنسان 
فعندما  للعقل،  وأهواء  شهوات  من  فيها  وما 
ختضع شهوات اإلنسان لعقله وفكره وإرادته، 

فحينئذ يكون هذا اإلنسان مؤمنا.

َفَأْعِرْض  ُقُلوِبِهْم  فِى  َما  اهلل  َيْعَلُم  الَِّذيَن  )ُأْوَلئَك 
َعنْهْم َوِعْظُهْم َو ُقل هلَُّْم فِى َأنُفِسِهْم َقْواَل َبِليًغا( 

كرب  حال  يف  وقتلهم  عليهم  اجلهاد  إعالن 
شوكتهم وأصبحوا خطرا على اجملتمع والنظام 
اإلسالمي قال تعاىل )َيَأيهُّا النَّبىِ  َجاِهِد اْلُكفَّاَر 
َوِبْئَس  َجَهنَُّم  وَمْأَوئُهْم  َعَليْهْم  َواْغُلْظ  َواملَُناِفِقنَي 

املَِصرُي(.

عدم االستغفار هلم
ِإن  هَلْم  َتْسَتْغِفْر  اَل  َأْو  هَلْم  تعاىل:)اْسَتْغِفْر  قال 
ًة َفَلن َيْغِفَر اهللَُّ هَلْم َذاِلَك  َتْسَتْغِفْر هلَُْم َسْبِعنَي َمرَّ
ِبَأنهَّْم َكَفُروْا ِباهللَِّ َو َرُسوِلِه َو اهللَُّ اَل يَهِدى اْلَقْوَم 

اْلَفاِسِقنَي( )التوبة/80(
باجلهاد يف حاله هروبهم يف  السماح هلم  عدم 
نْهْم  املعركة االوىل )َفِإن رََّجَعَك اهللَُّ ِإىلَ  َطائَفٍة مِّ
َفاْسَتَذُنوَك ِلْلُخُروِج َفُقل لَّن خَتُرُجوْا َمِعَى َأَبًدا َو 
َلن ُتَقاِتُلوْا َمِعَى َعُدوًّا ِإنَّكمُ  َرِضيُتم ِباْلُقُعوِد َأوََّل 

ٍة َفاْقُعُدوْا َمَع اخْلاِلِفنَي()التوبة/83(. َمرَّ

عدم الصالة عليهم 
اَت َأَبًدا  نْهم مَّ قال تعاىل )َو اَل ُتَصلّ  َعلَى َأَحٍد مِّ
َو اَل َتُقْم َعلىَ  َقرِبِه ِإنهَّْم َكَفُروْا ِباهللَِّ َو َرُسوِلِه َو 

َماُتوْا َو ُهْم َفاِسُقوَن( )التوبة/84( 

معاجلة النفاق
ضرورات  من  ضرورة  متثل  النفاق  معرفة  إن 
حياتنا إذا أخذنا بنظر االعبتار أن اإلنسان إما 
أن يكون مؤمنًا وإما أن يكون منافقًا. ولذلك 
فإن النفاق واإلميان ظاهرتان أو حقيقتان جيب 
ميثل  ال  والنفاق  بنفسه،  اإلنسان  يعرفهما  أن 
مشكلة  األساس  يف  هو  بل  علمية،  مشكلة 
أن  يستطيع  ال  ألنه  يؤمن  ال  فاإلنسان  نفسية، 
يؤمن، وألن يف قلبه مرضًا، وألن اهلل تعاىل قد 
طبع على قلبه كما يشري اىل ذلك قوله سبحانه: 
ا َكاُنوا َيْكِسُبوَن(.  )َكالَّ َبْل َراَن َعَلى ُقُلوِبِهم مَّ
اهلل  )صلى  النيب  وأحاديث  الكريم  القرآن  إن 
السالم(  )عليهم  األطهار  واالئمة  وآله(،  عليه 
على  أنفسنا  نعرض  أن  ضرورة  علينا  أكدت 
أنفسنا  حقيقة  نعرف  أن  أردنا  فاذا  القرآن؛ 
وميزانها وواقعها، وهل حنن سائرون على طريق 
احلق أم طريق الباطل، فما علينا إاّل أن نعرض 

أنفسنا على القرآن.
األضواء  نسلط  أن  خالله  من  نستطيع  لكي 
يف  النفاق  ويكتشف  نفسنا،  على  الكاشفة 
مراحل ظهوره االوىل كي يقضى عليه وهو يف 

املَْآلِئَكُة  اُهُم  َتَوفَّ الَِّذيَن  ِإنَّ 
َظاملِِي َأْنُفِسِهْم َقاُلوْا ِفيَم ُكنُتْم 
يف  ُمْسَتْضَعِفَن  ُكنَّا  َقاُلوْا 
اأَلْرِض َقاْلَوْا َأَلْ َتُكْن َأْرُض اهللِّ 
َفُأْوَلِئَك  ِفيَها  َفُتَهاِجُروْا  َواِسَعًة 

َمْأَواُهْم َجَهنَُّم َوَساءْت َمِصًرا

فِى  َما  اهللَُّ  َيْعَلُم  الَِّذيَن  ُأْوَلئَك 
ُقُلوِبِهْم َفَأْعِرْض َعنْهْم َو ِعْظُهْم 
ُْم فِى َأنُفِسِهْم َقْواَل َبِليًغا َو ُقل هلَّ
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أبحاث الدماغ البشري وكيفية توظيفها يف 

حفظ آيات القرآن الكريم
د. إيثار عبد احملسن املياحي

جامعة الكوفة/ كلية الرتبية

ْمَع َواْلَبَصَر َواْلُفَؤاَد ُكلُّ ُأولِئَك َكاَن َعْنُه َمْسُؤواًل )اإلسراء/36( قال تعاىل )َواَل َتْقُف َما َلْيَس َلَك ِبِه ِعْلم� ِإنَّ السَّ
كما نعلم بأن القرآن الكريم ¨اطب اإلنسان بوصفه كائنا عاقاًل ومتميزًا عن غره من املخلوقات، ول يعرÃ القرآن 
الكريم العقل بذاته بل عرفه بصفاته ووظائفه اليت يقوم بها مثل التعقل والتبصر والتدبر وحنو ذلك من وظائف العقل.

الدماغ  هذا  تركيب  على  واملتعلمون  املعلمون 
وعمله واسرتاتيجيات توظيفه.

أن  أظهرت  نتائج األحباث قد  الكثري من  هناك 
الدماغ ميثل قاعدة العقل وحموره األساسي ومن 
ثم فإن الدماغ هو مناط السلوك اإلنساني ومصدره 

إن أحباث الدماغ هلا فائدة يف حفظ آيات القرآن 
الكريم كون ان املعرفة اجململة بتشريح الدماغ 
والعمليات العقلية اليت جتري فيه تساعد يف عملية 
فهم املعلومات، ومبا ان الدماغ يعترب مكان التعلم 
يتعرف  أن  الضروري  من  وبالتالي  اإلنسان  عند 
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الرجوع إىل األحباث املتعلقة بالدماغ ووظائفه والذي 
التعلم  عملية  ضوءه  يف  وتتحدد  التعلم  إىل  يؤدي 
متعددة يف حفظ  ومالحمها، وهناك اسرتاتيجيات 
القرآن الكريم اليت اقرتحتها أحباث الدماغ ومن 
ضمنها تنمية مهارات التفكري العليا عند املتعلمني.
وجند أن هناك تساؤال عند البعض )من أين نبدأ 
بتحفيظ القرآن الكريم بالنسبة لألعمار الكبرية 

والصغرية( وماهي السور املناسبة؟
نظر  وجهات  هناك  األحباث  يف  ورد  ما  حسب 
سورة  من  تبدأ  الكريم  القرآن  حفظ  يف  متعددة 
للسور  بالنسبة  وهكذا  البقرة  سورة  ثم  الفاحتة 
يبدأ  أن  فهي  األخرى  النظر  وجهة  أما  األخرى، 
املرء احلفظ من سورة الفاحتة ثم سورة البقرة إىل 
آخر املصحف هذا بالنسبة لألعمار الكبرية، ويرى 
البعض أن عملية انتقاء السور ذات االلفاظ السهلة 
أمر ال ميكن تطبيقه على القرآن الكريم، وذلك 
كون املستوى اللغوي والفكري للقرآن الكريم ال 
ميكن تصنيفه إىل سهل وصعب ألنه ليس كتابا 
النظر  وجهة  أما  معني.  لعمر  موضوعا  تعليميا، 
األخرى فهي أن اختيار السور ذات األلفاظ املناسبة 
العقلية.  تراعي قدراتهم  اليت  وأعمارهم  للمتعلمني 
ووجهة النظر األخرى ترى أنه جيب أن يبدأ حبفظ 
تسمى  اليت  القرآنية  السور  من  الكريم  القرآن 

املفصل سواء للكبار أوالصغار.
وميكن أن ندرج بعض اسرتاتيجيات حفظ القرآن 

الكريم:
اواًل- عن طريق السماع واالستماع: من الواضح أن 
هناك آيات كثرية يف القرآن الكريم أشارت إىل 
ِإنََّنا  )رَّبََّنا  التلقي  قيمة السمع وأهميته وفائدته يف 
ْعَنا ُمَناِدًيا ُيَناِدي ِلإِلمَياِن َأْن آِمُنوْا ِبَربُِّكْم َفآَمنَّا  مَسِ

..ِ. )آل عمران/1٩3(.
السمع يف  استخدام  أيضا عن عدم  القرآن  وينهى 
ُيْبِصُروَن  الَّ  َأْعنُيٌ  )َوهَلُْم  مساعه  الجيب  ما  مساع 
ِبَها َوهَلُْم آَذاٌن الَّ َيْسَمُعوَن ...)األعراف/17٩(. حيث 
والعناية  االهتمام  إعطاء  يف  يتمثل  االستماع  ان 
الستقبال األصوات واملعلومات لغرض فهم املضمون 
كما  أذنيا  وليس  الذهين  النشاط  مت  قد  وبذلك 
يف السماع وان مهارة االستماع هلا أهمية يف تعلم 

القرآن الكريم وحفظه.
طريق  من  لوحظ  اإلصغاء:  طريق  عن  ثانيا: 
حتسني اإلصغاء من اجل الفهم وهو عملية تنظيم 
انتباه  وتوجيه  والكالم  االستماع  بني  العالقات 
من  خمتلفة  أنواع  عرض  يتم  أن  وممكن  املتعلم 
املدخالت املرتبطة مبوضوعات القرآن الكريم مثل 
التلفزيون،  األلعاب،  األفالم،  الراديو،  )احملاضرة، 
الصور،  االناشيد،  املقابالت،  اليومية،  احملادثات 
آيات قرآنية  اختيار  باإلمكان  املخططات، وايضا 

للمتعلمني تناسب املستوى املعريف لديهم(.

حيث يؤثر ويتأثر باملعرفة اإلنسانية باعتباره أساس 
النشاط العقلي املعريف.

ماال  بعمل  يقــــــوم  ان  يستطيع  اإلنسان  دماغ  إن 
تستطيعه الوســـــــــائل التكنلوجية املختلفة  وميثل 
عضلة حتتاج إىل عملية التدريب والتمرين املستمر 
للتعلم  دافعية  ميتلك  جيعله  الــــــــــــــذي  بالشكل 
ويكسب املتعلمني قدرة على التفكري واالبـــــــــداع 
لديهم  العقلي  باألداء  الرقي  إىل  للوصول  والتفوق 
النفس  علماء  اهتمام  إىل  وأدى  دفع  ما  وهذا 
بـ)التعلم  املتمثلة  العقلية  والقـــــــــــــدرات  بالوظائف 
الرتبويني  واهتمــــــــــــام  والتفكري(  والتذكر 
بتطوير اسرتاتيجيات تربوية تستند إىل احبـــــــــــاث 
املعلومات  معاجلة  عملية  ان  إذ  وتوظيفه،  الدماغ 
أثناء تواجدها يف الذاكرة متثل تطبيقات بسيطة 
للتداخل بني الرتبية ووظائف الدماغ لتحقيق التعلم 

الفعال.
اساسًا  هدفه  وآياته  القرآن  علم  من  االنطالق  إن 
بناء اإلنسان، ويفتح الباب واسعًا أمام العقل لينبط 
من أنواع العلوم وإن ابراز اإلعجاز العلمي يف آيات 
حفظ  اسرتاتيجيات  خالل  من  الكريم  القرآن 
فهم  يف  كبري  أثر  له  الكرمية  القرآنية  اآليات 

اإلنسان.
من  العديد  وآياته حسب  القرآن  عملية حفظ  وإن 
التعريفات العلمية هي عملية حفظ اآليات من خالل 
ظهر  عن  القرآن  قراءة  على  )الفرد(  املتعلم  قدرة 
قلب واستظهارها واسرتجاعها عند احلاجة إليها، 
عالقة  هناك  أن  األحباث  اليه  أشارت  ما  وحسب 
ترابطية بني الدماغ والتذكر واحلفظ، وقد توصل 
تركيب  بني  الرتابطية  العالقة  هذه  إىل  العلماء 
الدماغ وما يتم القيام به من عمل يف احلياة، ومما 
هو  والتذكر  احلفظ  كيفية  الدماغ  على  يسهل 
الطبية يف  األحباث  نتائج  ومن  والتذكر،  احلفظ 
جامعة واشنطن أن مناطق عديدة من الدماغ تضيء 
عند إجراء عملية مسح هلا باستخدام بعض األجهزة 
وهذا أن دل يدل على ان أدمغتنا سريعة يف إعادة 

التنظيم.
تعريف  ولكن  متعددة  تعاريف  للذاكرة  إن 
على  أكدت  الدماغ  أحباث  نظرية  وفق  الذاكرة 
أنها إحداث تغيري كيميائي كهربائي متواصل يف 
الدماغ حيدث يف خاليا األعصاب من خالله منبه 
مع  عصبيتني  خليتني  اتصال  عملية  هي  أو  عابر 

بعضهما البعض.
خالل  من  فعليًا  تتغري  الدماغ  بنية  أن  نعلم  حنن 
تعليم  اسرتاتيجيات  استخدام  وايضًا  التعّلم  عملية 
متنوعة جلذب اهتمامات املتعّلمني وإعطاء الفرصة 

للطلبة بالتعبري عن رغباتهم املختلفة واملتنوعة.
أما حول كيفية قيام الدماع بعملية احلفظ: فاضل 
طريقة حيفظ بها الدماغ طبيعيًا، وذلك من خالل 

نتائج  من  الكثر  هناك 
الدماغ  أن  اظهرت  اليت  األحباث 
وحموره  العق���ل  قاعدة  ميثل 
األساس���ي ومن ثم فإن الدماغ 
هو مناط الس������لوك اإلنساني 
ومصدره حيث ي������ؤثر ويتأثر 
باعتباره  اإلنساني���ة  باملعرفة 

أساس النشاط العقلي املعريف

حنن نعلم أن بنية الدماغ تتغر 
التعّلم  عملية  خالل  من  فعليًا 
اسرتاتيجيات  استخ��دام  وايضًا 
تعليم متنوعة جلذب اهتمامات 
املتعّلمن وإعط�������اء الفرصة 
بالتعبر ع��ن رغباتهم  للطلبة 

املختلفة واملتنوعة
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Read( ويتم ذلك من خالل االستعداد والتفكري 

عدة مرات بإبعاد التدخالت اخلارجية من الذهن أو 
التخيل، والقيام بالرتكيز والتأثري واهلدفية حيث 
تقوم بإثارة اخلاليا العصبية يف الدماغ واستخدام 
املعلومات،  إدراك  الدماغ لتسهيل  كامل لقدرات 
مع استخدام االسرتخاء ألن العقل يصدر موجات 

كهرومغناطيسية)الفا وبيتا ودلتا وثيتا(.
خامسا: عن طريق التكرار: تستخدم هذه الطريقة 
من أجل حفظ القرآن الكريم يف الذاكرة العاملة 
املعاجلات  إجراء  ثم  ختزينها  ويتم  طويلة  لفرتة 
يف  املوجودة  العاملة  الذاكرة  مناطق  يف  عليها 
انتقال هذه املعلومات )آليات(  الدماغ، بعدها يتم 

إىل الذاكرة الطويلة املدى.
ومن أنواع التكرار املستخدم )التكرار من أجل 
دوره فقط من  وهو  الروتيين  التكرار  أو  االبقاء 
 Rote( ويكون  الذاكرة  آثـــــار  إنعاش  أجل 
بشكل  فيها  للمعلومات  الرتميز   )Rehearsal

سطحي، والنوع اآلخر من التكرار هو التكرار 
 Elab- orative( التوسعي   التلقائي   التطوري 
بشكل  فيه  ترميزاملعلومات  ويتم   )Rehearsal

أعمق وتتم عملية ربط إآليات القرآنية الكرمية 
أخرى  معلومات  أو  أخرى  بآيات  تذكرها  املراد 

موجودة سلفا يف الذاكرة الطويلة املدى.
تقوم  سادسا: عن طريق تقنيات مساعدة التذكر: 
الكرمية  القرآنية  إآليات  بربط  التقنيات  هذه 
تعرفه من معلومات سابقة،  ما  املراد حفظها مع 
القيام بعمل  وبالتالي فإن الدماغ يتعلم من خالل 
واملعلومات  اجلديدة  املعلومات  بني  ما  شبكات 
القدمية، وهي عملية تساعد علم تذكر املعلومات 
تتطلب  وهي  املعرفة  خالل  من  تذكرها  املراد 
جهدا ذهنيا السرتجاع املعلومات عند احلاجة، ومن 
األمكنة  )اسرتاتيجية  هي  االسرتاتيجيات  هذه 
واسرتاتيجية  املفتاحية  الكلمة  واسرتاتيجية 

التأمل(  و)اسرتاتيجية التوليف القصصي(.
للمعرفة:  املن�مة  القواعد  بناء  سابعًا: عن طريق 
عدة  استخدام  من خالل   الطريقــــــــــــة  هذه  تتم 
اخلرائط  )اسرتاتيجية  منها  اسرتاتيجيــــــــــــــات 
النص  حتويل  حماولــــــــة  أي  )العقلية(  املفاهيمية 
بني  تربط  مفاهيمية  خارطة  إىل  تذكره  املراد 
القرآني الكريم من خالل وجود  مفردات النص 
وهي   )  Pq4r( واسرتاتيجية  مرتابطة،  عالقات 
تناسب املتعلمني يف حفظ اآليات والتفكري فيها 
من خالل اتباع اخلطوات املهمة هلا وهي )التمهيد 
النص  علم  على  عامة  نظرة  بإلقاء   يقوم  والذي 
وأيضا األسئلة عن اآليات واخلطوة األخرى قراءة 
األخرى  واخلطوة  شديدة  بعناية  القرآنية  اآلليات 
هي التفكري يف اآليات وربط املعلومات والتسميع 

هلا وإعادة النظر بعد االنتهاء من حفظ اآليات.

القرآن  قراءة  أن  جند  القراءة:  طريق  عن  ثالثًا: 
حبفظه  كفيلة  كلماته  أداء  بكيفية  والعلم 
وقراءة  االستماع  حسن  يعين  القراءة  يف  واألداء 

املتعلم للوصول لألداء الصحيح.
لقد أشارت العديد من األحباث السابقة إىل اهمية 
الذاكرة العاملة يف عملية القراءة وذلك من خالل 
وصول الكلمات إىل الذاكرة وتبدأ حينها عملية 

الفهم وهي مهمة يف عمل الذاكرة الصورية. 
القراءة  عن  مسؤولة  الدماغ  من  مناطق  هناك 
واجلزء املسؤول عن اللغة ويسمى )بروكا( وهي 
وأظهرت  الدماغ،  يف  اليسرى  األمامية  املنطقة 
الدماغ املستخدمة  العصبية أن مناطق  الدراسات 
تتعلق  اليت  املناطق  نفس  هي  عام  بوجه  للقراءة 
باستخدام اللغة الشفوية يف الدماغ واليت تستخدم 

يف الفهم.
رابعًا: عن طريق القراءة التصويرية: نقصد بالقراءة 
القرآنية  اآليات  كلمات  مشاهدة  التصويرية 
كاملة،  بدقة  الشريف  املصحف  يف  الكرمية 
ومشاهدة صفحات القرآن الكريم وأسطر آياته 

الكرمية، ويتم فيها االستخدام الكلي للدماغ.
االستعداد  هي  التصويرية  القراءة  وخطوات 
نسخة  جتهيز  خالهلا  من  يتم  الذي   )prepare(
اختيار  من  قراءته  تود  الذي  الشريف  املصحف 
املكان املناسب للقراءة والبيئة املناسبة، وحتديد 
اآليات  فيها استعراض  ويتم  للقراءة  هدف واضح 
قبل مراجعتها، وقبل البدء حبفظها واهلدف منها 
النتائج اليت  عمل إشارة رادار للدماغ للبحث عن 
للقارئ  االسرتخاء  خالل  من  يتم  وهذا  نريدها 
وإبعاد القلق والتوتر، واخلطوة األخرى هي النظر 
العام)preview(  وهـــــــــــــي متثل القراءة الفعالة 
قراءتها  املراد  القرآنية  اآليات  مسح  بوساطة 
 photo( التصويرية  القراءة  هي  الثالثة  واخلطوة 

لقد اشارت العديد من االحباث 
الذاكرة  اهمي��ة  إىل  السابقة 
العاملة يف عملية القراءة وذلك 
الكلمات إىل  من خالل وصول 
الذاكرة وتب���دأ حينها عملية 
عمل  يف  مهمة  وه����ي  الفهم 

الذاكرة الصورية

وآياته  القرآن  حفظ  عملية  ان 
التعريفات  من  العديد  حسب 
العلمية هي عملية حفظ ا˙يات 
)الفرد(  املتعلم  قدرة  خالل  من 
على قراءة القرآن عن ظهر قلب 
عند  واسرتجاعها  واستظهارها 

احلاجة اليها
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قِّ ِمْن َربُِّكْم َفَآِمُنوا  ُسوُل ِباحْلَ : )َيا َأيَُّها النَّاُس َقْد َجاَءُكُم الرَّ
َواأْلَْرِض  َماَواِت  السَّ يِف  َما  هلِلِ  َفِإنَّ  َتْكُفُروا  َوِإْن  َلُكْم  َخرْيًا 
َوَكاَن اهلُل َعِليًما َحِكيًما( )النِّساء/ 169(، وقوله تعاىل: )َوَما 
ًة ِللنَّاِس َبِشرًيا َوَنِذيًرا َوَلِكنَّ َأْكَثَر النَّاِس اَل  َأْرَسْلَناَك ِإالَّ َكافَّ

َيْعَلُموَن( )سبأ/ 28(.
ين يف كّل زمان ومكان  الدِّ بتبليغ هذا  واملسلمون مطالبون 
ين بعدما تبنّي  باحلكمة واملوعظة احلسنة، فال إكراه يف الدِّ
اهلل  )صلى  اهلل  رسول  به  جاء  ما  ألّن كّل  الغّي،  من  الرُّشد 
عليه وآله( من رّبه وما دعا إليه يف أقواله وأفعاله وتقريراته 
امُلسِلم ويبّلغه بأمانة قال تعاىل:  يلتزم به  ينبغي أن  هو صدق 
)َلَقْد َكاَن َلُكْم يِف َرُسوِل اهلِل ُأْسَوٌة َحَسَنٌة مِلَْن َكاَن َيْرُجو اهلَل 

َواْلَيْوَم اآْلَِخَر َوَذَكَر اهلَل َكِثرًيا( )األحزاب/ 21(.
ِنَعم  يقّدر كّل  بعقله لكي  وليتأّمل  اإلنسان  فلينظر  ختامًا، 
اهلل عليه، فلم يرتكه لألهواء والظنون وال لعقله احملدود، فاهلل 
يف  ُخِلق ضعيفًا  اإلنسان  أّن  يعلم  اأُلمور  بكّل  العليم  اخلبري 
قدراته اجلسمية والعقلية والنفسية، فاقتضت رمحته الواسعة 
األخذ بيده ليسلك طريق اخلري اليت يبّينها له الرُّسل واألنبياء، 
فكان الوعد والوعيد وبيان ما حاق باأُلمم الظاملة اليت سبقت 
عربة لكّل َمن يتذكر وينيب إىل اهلل قال تعاىل : )َأمَلْ َيَرْوا َكْم 
ْن  نَّاُهْم يِف اأْلَْرِض َما مَلْ ُنَكِّ َأْهَلْكَنا ِمْن َقْبِلِهْم ِمْن َقْرٍن َمكَّ
ِري ِمْن  َماَء َعَلْيِهْم ِمْدَراًرا َوَجَعْلَنا اأْلَْنَهاَر جَتْ َلُكْم َوَأْرَسْلَنا السَّ
َآَخِريَن(  َقْرًنا  َبْعِدِهْم  َوَأْنَشْأَنا ِمْن  ِبُذُنوِبِهْم  َفَأْهَلْكَناُهْم  ِتِهْم  حَتْ
بعباده  الواسعة  اهلل  من رمحة  بسيط  جزء  هذا   .)7 )األنعام/ 
املخلوقات،  وتفضيله على كثري من  عليهم،  وفضله وكرمه 
فلينظر اإلنسان إىل هذه الرمحة وهذا التفضيل بتأّمل ويشكر 

اهلل على ما أعطاه وسّخر له.

ومظهر من مظاهر تكرميه  اإلنسان  اهلل على  ِنَعم  من  ِنعمة 
وتفضيله، أن أرسل اهلل له الرسل على فرتة من الزمن مبشرين 
ومنذرين ومحلوا هلم شريعة اهلل وقوانينه اليت ينبغي أن يلتزموا 
بها ليسعدوا يف دنياهم وأخراهم، وهذه رمحة من اهلل بعباده، 
فاإلنسان برغم َملكته العقلية ال يستطيع أن يتوّصل مبفرده 
ملعرفة الغيبيات واحلقائق اليت فوق قدراته العقلية، وال ميكنه 
والسلوك  العالقات  تنّظم  مضبوطة  وقوانني  شرائع  يضع  أن 
فالقوانني  األفراد واجلماعات،  اليت حتفظ حقوق  واملعامالت 
أو  واضعها  فيها  يصيب  قد  بشرية  اجتهادات  هي  الوضعية 
خيطئ، أو قد تضعها جهة تريد املصلحة لنفسها أو عشريتها.

كاّفة،  للناس  رمحة  فهي  السماوية  الرساالت  قوانني  أّما 
الصائبة  األحكام  هلم  وتبنّي  اخلطأ  من  مجيعًا  تعصمهم 
وتساوي بينهم، فال يفّضل أحدهم على اآلخر إاّل بالتقوى والعمل 
الصاحل، كما أّن الرساالت السماوية حجة على اإلنسان أمام 
اهلل، فال يستطيع إنكار ما جاء به الرُّسل قال تعاىل: )ُرُساًل 
ُسِل(  ٌة َبْعَد الرُّ ِريَن َوُمْنِذِريَن ِلَئالَّ َيُكوَن ِللنَّاِس َعَلى اهلِل ُحجَّ ُمَبشِّ
آدم  ولد  به خري  جاء  الذي  الكريم  والقرآن   ،)164 )النِّساء/ 
)عليه السالم( جاء بلسان عربي مبني، وهي لغة القوم الذين 
خاطبهم الرسول األمني )صلى اهلل عليه وآله(: )َوَكَذِلَك َأْنَزْلَناُه 
ِدُث هَلُْم  ْفَنا ِفيِه ِمَن اْلَوِعيِد َلَعلَُّهْم َيتَُّقوَن َأْو حُيْ ُقْرَآًنا َعَرِبيًّا َوَصرَّ
ِذْكًرا( )طه/ 110(، وهو )صلى اهلل عليه وآله( من صميم القوم 
وأشرفهم، يعرفون نسبه وأخالقه وسريته، وقد ذكر اهلل فضل 
الرسول األمني )صلى اهلل عليه وآله( على قومه، فقال عّزوجّل: 
)َلَقْد َمنَّ اهلُل َعَلى املُْؤِمِننَي ِإْذ َبَعَث ِفيِهْم َرُسواًل ِمْن َأْنُفِسِهْم َيْتُلو 
ْكَمَة َوِإْن َكاُنوا  يِهْم َوُيَعلُِّمُهُم اْلِكَتاَب َواحْلِ َعَلْيِهْم َآَياِتِه َوُيَزكِّ

ِمْن َقْبُل َلِفي َضاَلٍل ُمِبنٍي( )آل عمران/ 164(.
لقد أرسله اهلل باهلدى ودين احلّق لقومه وللناس مجيعًا يف كّل 
زمان ومكان حتى ال يكون للناس حجة على اهلل قال تعاىل 

سل واألنبياء ِنعمة إرسال الرُّ
عمار كاظم عبد احلسن/ دولة الكويت

55

alwelayh.com





اعداد:
شاكر القزويني

جدلية البناء.. ثقافة صنع االنسان أوال

قصيدة: «سادة اِّـاء»

التحقيق.. شيء أُهني
 َّـ يومنا هذا
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 ما جعل كل شعوب األرض تنظر اىل احلياة هناك نظرة حسرة 
اىل  األخرى  الشعوب  شعور  من  ان حتط  تكاد  وإعجاب  وهلفة 
الدونية والقنوط والضعف واالنكسار النفسي واإلحباط وتزعزع 
الثقة بقدرتها على النهوض للوصول اىل ما وصلت إليه تلك األمم 
على  انعكست  شعوبنا  لدى  راسخة  قناعات  فصارت  املتقدمة، 
ثقافتنا وميلها الشديد حنو ثقافة الغرب وطرق معيشته سواء يف 
التقليد أو يف االستشهاد مبا يقولون أو يعلنون لتصديق وتوثيق ما 

نقول لنكسب قناعات ورضى اآلخرين يف أوطاننا.
إنقالب نتائج املعادلة

الشعوب  تلك  لسعادة  النهائية  احملصالت  قراءة  عند  لكن، 
ومستوى االرتقاء الروحي فيها سنجد أن املعادلة ال تعطي نفس 
اإلجابة املكشوفة على السطح، فتلك احلياة املزعومة ما هي اال 
املضللة  التلفازية  وبراجمهم  ومسلسالتهم  أفالمهم  زّوقتها  صورة 
املهيمنة  الضخمة  اإلعالم  ماكنة  عن  فضال  واملوجهة  املؤدجلة 
على العامل كله واليت تفردت بها حضارتهم املبنية على عنصر 
الفتك الغاشم واالستحواذ االستعماري املستبد واستعباد الشعوب 
واهليمنة على مقدراتها وثرواتها وعرب التآمر عليها وفرض أنظمة 
اقتضت  لو  حتى  غاياتها  ينفذون  إمرتها  حتت  يعملون  وحكام 
سفك دماء تلك الشعوب عن بكرة أبيها، تلك احلضارة املادية 

اليت بلغت الذروة يف احلياة املدنية سارت خبط سري معاكس مع 
بناء القيم الروحية السامية واألخالق الفاضلة، فنرى غياب اهلدف 
األمسى للحياة، فنجد مثال ان شعار املساوات بني الرجل واملرأة 
من  جعل  اقتصادي حبت  هلدف  الرأمسالي  نظامهم  روجه  الذي 
املرأة سلعة خبسة وأداة ألجر رخيص حتى أنبتت تلك القناعات 
عند املرأة ضياعا فال هي بالرجل لتعذر خلق اهلل فيها وال هي 
باملرأة لتبنيها دورا غري دور األمومة واألسرة، حتى انها انسحقت 
حتت عجلة اإلباحية اليت تفشت واألسرة اليت تفصدت عراها، 
ويف دوامة املادية الصخرية الساحقة ماتت الضمائر فال حيركها 
إبادة حكوماتهم لشعوب أخرى دون سبب يستحق بل وحتى بعد 
الدولي، كما  أمام اجملتمع  الكاذبة وتكّشفها  الذرائع  تهافت 
نرى كيف أصبح الفرد، الذي جعلوه مركزا للكون بدال عن 
نظامهم  يلفظها  اليت  للسلعة  عبدا  قدرته،  جلت  العظيم  اخلالق 
كل  على  احملموم  وسعيه  املستهلك  هلاث  فنرى  الرأمسالي، 
منتجات مصانعهم بعد أن تنصب املؤسسات اإلعالمية الدعائية 
شباكها للمستهلك مظهرة هذه السلعة كأنها شيء ال بد منه 
وان اقتنائها مغنم مينح السعادة اليت خفت ضوؤها وكادت روحها 
دينها  منظومة  للكسب يف  السعي حمموما  تنطفئ، فكان  أن 
الدوالر وقبلتها الشهوات، وقد عدَّ نيب الرمحة صلى اهلل عليه وآله 

م . م رضاء الحكيم

جدلية البناء.. ثقافة صنع اإلنسان أوال

استطاعت الحضارة املادية وال سيما يف الغرب أن تتفوق تفوقا ملحوظا على باقي الحضارات اإلنسانية، 
اليوم، يف مجال العمران املدني والصناعي واملعلوماتي والعسكري فضال عن التطور التكنلوجي الكبري الذي 
وضعها على ضفة بون شاسع يفصلها عن الحضارات األخرى، ما انعكس هذا على شكل الحياة فيها من 
ناحية الرفاه يف القدرة على استهالك أكرب قدر ممكن من السلع والخدمات على كافة الصعد يف قطاعاتها 

سواء كانت الخدمية أم الصحية أم الرتبوية أم النقل واالتصاالت فضال عن الرتفيهية،
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هذا كله من باب االنتكاس والتعاسة ودعا على من كان هذا 
ْرَهِم، وعبُد اخلميَصِة،  يناِر، وعبُد الدِّ حاله بقوله: )تعَس عبُد الدِّ
تعَس وانَتكَس وإذا شيَك فال انَتَقَش(، فأنتجت احلضارة الغربية 
ُيِريَك  لكن  ومسريه،  وضمريه  وعقله  فكره  يف  َمْسخًا  إنسانًا 
املادي  التحضر  أشكال  للدنيا  ويسوق  رًا  ُمَعطَّ مًا  ُمَنظَّ ِهْندامًا 

بشتى صوره فُيَلبُِّس املشهد العام على الناظرين.
الوقوع يف فخ الدنيا

وانبهر العامل العربي واإلسالمي منذ زماٍن بعيد حبضارة الغرب 
العجائب كأنه  بالد  من  وارٍد  وتلقف كلَّ  والتقليد  فاحملاكاة 
براثن  يف  أمتنا  أبناء  من  الغالبة  الكثرة  وغرق  مقدٌس  نصٌّ 
االستهالك والغربِّ املسعوِر من مباهج الدنيا الزائلة كأننا نعيش 
على أرضهم ال يف قلوب أوطاننا، وكأن النيب األكرم صلى اهلل 
عليه وآله حيٌّ بيننا ليحذرنا من ذلك حني قال: )لتتبعن سنن من 
كان قبلكم شربًا بشرٍب وذراعًا بذراٍع حتى لو دخلوا جحر ضب 

تبعتموهم، قلنا: يا رسول اهلل، اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟(.
فأصبح اإلنسان يف أمتنا ومن وراء اتباع هواه يسعى هلدم جوانَب 
أشد  يف  فوقع  رائعًة  ومالحما  قيما  وأهمل  إنسانيته  يف  ة  هامَّ
عليه  اهلل  الكريم صلى  النيب  فيقول  يداه،  اقرتفت  املعاناة مما 
له  ع  ومَجَ قلِبه  ِغَناه يف  اهلُل  ه جعل  َهمَّ اآلخرُة  )َمن كانِت  وآله: 
جعل  ه  َهمَّ الدنيا  وَمن كانت  راغمٌة،  وهي  الدنيا  وَأَتْته  َله،  مَشْ
إال  الدنيا  َيْأِتِه من  َله، ومل  مَشْ وَفرَّق عليه  َعْيَنْيِه،  بني  فقَره  اهلُل 
َر له(، وهو بعد هذا فقد أضاع القدوة ألنه شوهها بلسانه  ما ُقدِّ
ووجدانه، وإذا أردت هذه األيام أن تبحث عن قدوٍة طيبٍة يسري 
الناس خلفها فال جتد اال نادرا، ألنه فينا عيٌب كبري أال وهو اتهام 
القدوات على الدوام وخصوصًا أكابر العلماء واملصلحني، وترى 
احلميدة  والصفات  الكاذب  اإلطراء  يكيلون  والسفلة  احلقراء 
الناس قدر جناح  ينفع  أو ما  على أشخاص ال يساوون عند اهلل 
بعوضة، فيخلط احلابل بالنابل، وتضيع األسوة احلسنة يف حياة 

يكتسحها اهلرج واملرج.
حسن التدين يف صفات املؤمن

إال أننا نوقن أن أمتنا أمة خري وبٍر وإحسان وأن هذا اخلري نائم 
ما  األمم  خري  فنحن   ، يوقظه  من  إىل  النفوس حيتاج  خبايا  يف 
إن متسكنا مبا أمر اهلل ونهى عنه يف دين اإلسالم الذي ُيْسِفُر 
اإلنسانية، حيث حيفُظ  باب  الوضاء على حياة اخللق من  بنوره 
عليهم آدميتهم إىل أبعد مدى ويراعي حاجاتهم املادية والروحية 
والفكرية، فأغلب الناس تظن ان حسن التدين أن تكون شبيها 
باملالئكة ويتوهمون أنُه من اإلنسانية أن ال يقرتف ما يقرتفه بقية 
وهلم  يتزوجون  البشر  من  واألنبياء كانوا  ذلك  وكيف  البشر، 
مطالب بدنية ويتفاعلون مع الناس باملشاعر اإلنسانية املشرتكة، 
َلَيْأُكُلوَن  ِإنَُّهْم  َقْبَلَك ِمَن املُْرَسِلنَي ِإالَّ  َأْرَسْلَنا  قال اهلل تعاىل:﴿َوَما 
ذلك  مع  ولكنهم   ،]20 اأْلَْسَواِق﴾]الفرقان:  يِف  َومَيُْشوَن  َعاَم  الطَّ
ُ عن حسن  ِة اليت ُتَعربِّ كانوا يف أرفع مستوى من اإلنسانية احلقَّ
اهلل  عبادة  االستخالف  شروط  ومن  األرض.  يف  اهلل  استخالف 
وعمارة  الرساالت  خامتة  سيما  وال  رساالته  منهج  واتباع  احلقة 
االنسان واألرض على درب التقوى والفضائل وعدم التخلف عن 
إعادة  املوعود)عج(, ومن هنا فان  املخلص  وانتظار  سفينة جناته 
الواعي  الصاحل  اإلنسان  ببناء  تبدأ  االسالمية  احلضارة  بناء 
ملصلحة وطنه واحلريص األمني على تراب بلده املقاوم املكافح 

ضد األفكار الفاسدة وأهل املكائد املغرضة، وتكون الثقافة 
االسالمية اليت تسعى لبناء االنسان يف مقدمة العمل والبنيان، ألنه 

بدونها ال عمل يصلح وال بنيان يعلو.
تأهيل وبناء االنسان

مؤسسات  وكل  واملسجد  واجلامعة  واملدرسة  األسرة  فعلى  لذا 
والبناء  التقوى  على كلمة  أن جتتمع  الفرد  عن  فضال  اجملتمع 
لبناء  األساسي  احلجر  لنصنع  اإلنسان،  صياغة  إلعادة  السليم 
احلضارة ونرصفه بدرب التسامي واالنطالق حنو التفوق ورضى 
اهلل تعاىل، وماذا يفيُد إذا عال العمران وانهدم اإلنسان مع بقاء 
اهلياكل والرسوم وبهاء األلوان؟!، فال ينفع شيٌء يف جمال إعادة 
بناء االنسان نفسه إال هذا الدين العظيم، ألن اإلنسان الصاحل 
هي  اليت  الطويلة  الرتبية  ونتيجة  األخالق  ومثرة  الدين  صناعة 

كالبناء الراسِخ بثباٍت يؤسسه اإلميان والتقوى، فيقول تعاىل: 
َس  َس ُبْنَياَنُه َعَلى َتْقَوى ِمَن اهللَِّ َوِرْضَواٍن َخرْيٌ َأْم َمْن َأسَّ ﴿َأَفَمْن َأسَّ
ُبْنَياَنُه َعَلى َشَفا ُجُرٍف َهاٍر َفاْنَهاَر ِبِه يِف َناِر َجَهنََّم َواهللَُّ اَل َيْهِدي 
امِلِنَي ﴾ ]التوبة: 109[، واإلنسان هو املقصوُد من إرسال  اْلَقْوَم الظَّ
الرسل وتنزيِل الكُتِب وحتكيم الشرائع يف حياة البشر، وامَلْرُجوُّ 
تأتي  يف كلِّ هداياِت األنبياء هو سعادة اإلنساِن باإلميان، فال 
فحسب،  واحلواضر  املدن  وبناء  بعمران  مكتملة  السعادة  هذه 
يدفعوا  أن  أرادوا  حينما  الصني  حضارة  يف  قديم  مثال  وهناك 
الضر عن أنفسهم من الغزو اخلارجي، قاموا ببناء سور الصني 
يتعذر  بارتفاع  )7000( كلم  آنذاك  طوله  الذي جتاوز  العظيم 
لثالث  الواقع شهد غزوهم  املعتدي، لكن  الصعود وتسلق  عليه 
رشوة  وقبوهلم  احلراس  فساد  نتيجة  األوىل  سنة  املئة  يف  مرات 
الغزاة، ذلك ألن الصينيني القدامى أهملوا بناء احلارس وانشغلوا 

ببناء السور!.
املهاجرين  من  الكثري  عودة  ظاهرة  اىل  عندنا  الواقع  ويشري 
أسرهم  بالدهم حفاظا على عفة  اىل  الغرب  بالد  والنازحني يف 
يرتكون  كيف  املهجر  شباب  نرى  كما  وكرامتهم،  ودينهم 
مجال املظهر واحلسن الذي تتمتع به الفتيات هناك ويأتون للبحث 
عن شريكة حياة هلم من بالدهم االسالمية دون أن يضع شرطا 
دون انتمائها لوطنه وعقيدته ومتانة السلوك األسري الذي نشأت 
عليه هنا، فهو انا يبحث عن فتاة يطمئن هلا ولسلوكها العفيف 
األديب امللتزم بتعاليم دين االسالم الذي ستغرسه يف نفوس أبنائه 
مستغنيا عن اجلمال الذي فارق احلياء وتقوى اهلل تعاىل والنهي عن 
حرماته، وكلنا يعلم علم اليقني ان تلك اهلجرة واالغرتاب ما هي 
اال نتاج فساد وخيانة وظلم احلكومات لشعوبها وتردي األوضاع 
املعاشية اليت أصبحت شاذة بكل معانيها والتخلف الذي يسود 
يف جمتمعاتنا احملرومة من فرص احلياة السليمة اليت يستحقونها.

الكتب  بها  أمرت  واليت  أوال  اإلنسان  بناء  ثقافة  وحسب  لذا 
السماوية ودين اإلسالم يف مقدمتها، فأنت اذا  اعدت بناء اإلنسان  
تكون قد أعدت بناء العامل، فاإلنسان هو حمور بناء احلضارات 
واإلجنازات والنجاحات، فقد استخلفه اهلل إلعمار األرض والسعي 
واالرتقاء فيها. وإذا أردت أن تهدم حضارة أمة فما عليك سوى 
لن  حينها  واملرجعيات،  القدوات  وتسقيط  والتعليم  األسرة  هدم 
وأمة  عظيم  وطن  لبناء  العليا  القيم  على  النشأ  يربي  من  جتد 
فاضلة ؟ فثقافة البناء هي ما حتددها هذه األسس املتينة ودونها 

الضالل املبني.



هموُم وساوَرتُه  املكاُن  سأل 
حكيُم الضياِء  زمِن  يف  والليُل 
وتهيُم حقيقٍة  كلُّ  فتخرُّ 
قسيُم النفوِس  ويف  الصراِط  وعلى 
خصوُم فيه  واآلياُت  واحلْتُف 
حتوُم والقياُم  ُتفدى  الطفِّ  يف 
كظيُم وهو  الديِن  ُضلوَع  كسَرْت 

َغريُم  والرجاُء  ُيسبى  واحلقُّ 
وصروُم أِسّنٌة  الرؤوِس  وُخطا 
عظيُم النحوِر  على  يطوُف  نزٌف 

َسَيُسوُم  ِرداِئِه  وبأحجياِت 
فتقوُم الردى  مثِر  على  ُتلقى 
هشيُم وبالوجوِد  يقوُم  وبِه 
خُتوُم؟ واجلراُح  خطٍو  وبأيِّ 
ورجوُم مقاصٌل  الدروِب  وفُم 
حَتوُم اجلراِح  على  اجلراُح  وبه 
يدوُم َثراه  يف  ارمتائَي  عّل 
قديُم النفوس  يف  ليال  وكأنَّ 
قروُم والرعاُع  حيكُم  والذلُّ 

سيقيم  أم  قام  عليا  أترى 
سجوِدِه َدْمُع  باحملراِب  ويضجُّ 
السما ُرَتَب  صاعدا  كفَّا  وميدُّ 
منائرا يستطيُل  عليٌّ  وبقى 
مؤرٌِّق الدهوِر  يف  َسيْبٌ  وُيَعدُّ 
نبوءةًُ الدماِء  سوُر  وتلجلجْت 
وثنيةٍُ غوايٍة  ناَر  يلقوَن 

ُأطِفَئْت   والكواكُب  مشوسا  ويرى 
جَبهاتها يف  السجداُت  وسُتْزَهُق 
وحجيُجها السمِا  كّل  أْحَرَمْت  قْد 

عطُرُه  الَسناِبِك  ويف  ويقّطعوَن 
َعَلويٌَّة َصْحِبِه  يف  وعوامٌل 
تصاغٌر والزماُن  تكرُب  أحسنُي 
وجهيت؟ أملَِلُم  أحالٍم  فبأيِّ 
بيوتنا يعّمرون  الظالِم  وِمِن 
جمّدٌل العراق  يف  علٌي  هذا 
غرَبيت َمراِكِب  يف  أصعُد  وإليِه 
غالئٍل ختُم  الشمِس  فوَق  وكأن 
َسَكراِتِه يف  السيف  يناُم  عجٌب 

شعر : شاكر القزويني

ما جـَفَّت الصحف يف محرابه



ذهبــوا أينمــا  عليهــم  الطريــق  دل 
هــم حرضــوا وجههــم يقتــات رحلتهــم
أغنيــة  كل  مداهــم  يف  أوغلــوا  هــم 
هــم اول النــاس قبــل النــاس قــد بــدأوا 
ميشــون واملطــر املكنـــــــــــــون يتبعهــم
هــم الســالم وصيــد احلــرب أنفســهم
هم أكرم الطني هم يعطون ما حرموا
هــم روضــوا الشــعر يتلى مــن أصابعهم
جبهتهــم فــوق  ينمــو  املــاء  ســادة  هــم 
هم ضحكة الفجر يف وجه الندى رقصت
عزتهــم لــــــــــــــــــــون  جيــارى  ال  أعــزة 
عجــب  يف  األفــق  وأذن  ينطقــون  هــم 
ولــدوا منهــــــــــم  إليهــم  ينتمــون  هــم 

وصاحــت الريــح هاهــم حينمــا طربــوا
اغرتبــوا إذا  حيلــوا  أن  الليــل  وأغــروا 
الرطــب ينضــج  حتــى  النخــل  ترقــص 
والشــمس مــذ كــورت مــا بينهــم تثــُب
تعــُب مـــــــــــــــــــــا مســه  والغيــم ظللهــم 
هــم الضحايــا هــم الباقــون مــا رغبــوا
غضبــوا كلمــا  رضاهــم  وحيصــدون 
األدُب يســتطعم  مسرتهــم  ملــح  مــن 
الســحُب أيديهــــــــــــــم  ويف  ويظمــؤون 
وطعــم مبســمهم يف القمــح ينســكبُ 
نــوُب أحالمهــم  علــى  زامحتهــم  لــو 
العجــُب عنهــم  فيحكــى  ويصمتــون 
النســُب أيهــا  فشــكرا  أهلــي  أوالء 

شعر :  د. عادل البصيصي
سادة املاء 



محمد الخالدي

شيء أُهني
 يف يومنا هذا

التحقيق
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العلم,  آفة  ,هو  التحقيق  أّن  الناس  بعض  يزعم 
والشك أّن العبارة تعين الكثري ملن ينعم النظر 

فيها ويتأملها ويدقق يف فحوى معناها. 
»تقديم  تتعدى  ال  التحقيق  غاية  أن  وطاملا 
دون  املؤلف  وضعه  كما  صحيحا  املخطوط 
شرحه«)1( فما احلاجة إذن  وراء كثرة الشروح 
والزيادات اليت يضعها ويصطنعها احملقق, واليت 
تثقل كاهل املخطوط عند طباعته »وقد تشغل 

القارئ عن النص نفسه«)2(.
جدير  فهو  وعلما  فنا  بوصفه  والتحقيق 
باملعايري  فيه  العاملون  التزم  طاملا  باالحرتام, 
املتعارف  واألخالقيات  والسلوكيات  والقواعد 
األزمان  ومل ختل  العلم،  هذا  أهل  لدى  عليها 
ما يؤكده اجلاحظ  من وجود احملققني وهذا 
)ت255هـ( بقوله : » مل خيل زمن من األزمان 
فيما مضى من القرون الذاهبة, إاّل وفيه علماء 
ودارسوا  تقّدمهم  َمن  كتب  قرؤوا   حمققون 
املخالفني  وعانوا  هلم  املوافقني  ومارسوا  أهلها 
عيدانها,  وعجموا  احلكمة,  فمخضوا  عليهم, 
األمهات,  فحفظوا  العلم  حدود  على  ووقفوا 
والفروع, ففرقوا ما  الشرائع  واألصول, وعرفوا 
األشكال  بني  وصاقبوا  والنظائر,  األشباه  بني 
واملتوازي,  املتجاور  بني  ووصلوا  واألجناس, 
واستنبطوا الغامض الباطن بالظاهر البني« )3(.

الدس والتحريف والتجارة
إن التعامل مع املخطوطات ال خيلو من املخاطر 
اجلّسام ,فهو علم حّساس وله أهميته الكربى 
حيتاج إىل اخلربة والدربة واملهارة كما أنه سالح 
الدخالء  بوجود  خطورته  تكمن  حدين،  ذو 
واملتطفلني الذين حالوا أن يشوهوا صورة هذا 
الدس  من  بعضهم  متكن  وقد  اجلميل  الفن 
قدميا  املخطوطات  من  كثري  يف  والتحريف 
حممد  السالم  عبد  السيد  لنا  وينقل  وحديثا 
قائال:  اجلدد  املزورين  بعض حكايات  هارون 
يزّورها  املخطوطات احلديثة  رأينا بعضا من   «
التّجار بطريقة صناعية حتى يبدو ورقها قدميا 
باليا«)4( ويروي لنا حكاية أخرى عن كتاب 
أخبار العلماء للقفطي » أّن ابن سينا صنع ثالثة 
العميد, والثاني  كتب أحدها على طريقة ابن 
طريقة  على  والثالث  الصاحب,  طريقة  على 
الصابي, وأمر بتجليدها وإخالق جلدها, لتجوز 
بذلك على أبي منصور اجلبان«)5( ثّم يعلق على 
ذلك قائال: »وال ريب أّن هذا التزييف قصد به 
التاريخ حيمل يف  أّن  على  يدلنا  ولكنه  املزاح 

بطونه دالئل على حدوث التزييف«)6(. ومل يقف 
السيد هارون عند هذا بل يشري إىل أّن التزييف 
قد حيصل يف اخلط فيقول: » ويروي لنا التاريخ 
أن بعض احلّذاق قد متكن من تقليد اخلطوط 
تقليدا متقّنا. ذكر ابن األثري أّن علي بن حممد 
كل  خط  على  يكتب  كان  املزّور  األحدب 

واحد فال يشك املكتوب عنه أنه خطه«)7(.
مزمنة ال يحدها مكان

إّن قضية التالعب باملخطوطات مل تتوقف على 
حدود زمان أو مكان معني, ومل تزل مستمرة 

إىل يومنا هذا. 
استمرارها  وراء  تكمن  اليت  األسباب  أما 
تكاد  فإّنها  دميومتها،  على  واحلث  وتغذيتها 
باجلانب  يرتبط  فبعضها  كثرية  تكون 
الديين،  باجلانب  يرتبط  وبعضها  السياسي، 
أسباب  عن  فضال  املذهيب،  الصراع  والسيما 

أخرى ثقافية واجتماعية وقبلية وعرقية.
التحقيق  علم  أّن  لنا  يتبني  تقّدم  ما  كل  من 
على الرغم من أهميته الكبرية يف إحياء الرتاث 
اآلثار  من  خيلو  ال  أّنه  إاّل  اإلسالمي  العربي 
وتكون  هناك,  أو  هنا  تثار  قد  اليت  السلبية 
مدعاة للصراع والنزاع ,ومرد ذلك هو ما  ُدس 
أماكن  يف  املخطوطات  من  يف كثري  وحّرف 
متعددة من بالدنا اإلسالمية. لذا باتت احلاجة 
مع  يتالءم  التحقيق مبا  آليات  تطوير  ملحة يف 
التصدي  اهلمم يف  واستنهاض  احلديث  العصر 
أالعيبهم  وكشف  واملزيفني,  احملرفني  هلؤالء 
العريق  الفن  هلذا  يعيد  مبا  العام  الرأي  أمام 
تتقاذفه  مهانا  أصبح  أن  بعد  واحرتامه  هيبته 

أيدي املتطفلني.
املراجع:

صالح  املخطوطات,د.  حتقيق  قواعد   )1
اجلديد,ط7,بريوت,  الكتاب  املنجد,دار  الدين 

1987م,ص15.
2( املصدر نفسه,ص15.

3( رسائل اجلاحظ ,حتقيق وشرح: عبد السالم 
القاهرة,  اخلاجني,  مكتبة  الناشر:  هارون, 

1964م,ج1,ص338.
4( حتقيق النصوص ونشرها,عبد السالم حممد 
اخلاجني,ط7,القاهرة,  مكتبة  الناشر:  هارون, 

1998م,ص40.
5( م.ن ,ص40.
6( م.ن,ص40.
7( م.ن,ص40.
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إعداد:
هاشم الباججي

صدر حديثًا

كتاب َّـ سطور

مكتبات نجفية

أخبار ثقافية



أخبار ثقافية
مركز املحسن لثقافة األطفال

 يقيم دورة بعنوان )جلسات الوعي العلوي(
حتت عنوان )جلسات الوعي العلوي( أقام  مركز احملسن لثقافة األطفال التابع إىل قسم اإلعالم يف العتبة 

العلوية املقدسة دورة خاصة باملنتسبات العامالت يف )جنة األطفال( . 
االجتماعي  الواقع  عن  عامة  معلومات  تناولت  أيام،  أربعة  مدى  على  جلسات  أربع  الدورة  وتضمنت   
العراقي وسبل النهوض به، وأهمية توجيه األسرة العراقية واالهتمام بأساليب التنشئة االجتماعية السليمة، 
وتعد هذه اجللسات مقدمة ملشروع تسعى األخوات املشاركات يف الدورة الفتتاحه 
على منصة التلغرام، وهو مشروع )ركن األسرة االستشاري( لتقديم حلول واقعية 

للمشاكل األسرية والرتبوية اليت تواجهها األسرة العراقية يف جمتمعنا الكريم.
)جنة  مشروع  مؤخرًا  افتتح  املقدسة  العلوية  العتبة  يف  اإلعالم  قسم  أن  يذكر 
األطفال( ضمن تشكيالت وحدة الزائر الصغري التابعة إىل مركز احملسن لثقافة 
األطفال والذي يضم قاعة نوذجية جمهزة إلقامة الفعاليات كاأللعاب احلركية 
واملسابقات الفكرية والدينية والعقائدية، وفعاليات مسرح الدمى و)مرسم الزائر 
معارض تضم  بإقامة  أجنحة خاصة  الصغري، فضال عن  الزائر  وسينما  الصغري(، 

لوحات فنية مصورة جتسد سرية أمري املؤمنني )عليه السالم( .
----------------------------------------

العتبة الحسينية وبالتعاون مع وزارة الرتبية
 تطلق أضخم محتوى تعليمي لطلبة العراق 

أضخم  إطالق  عن  املقدسة،  احلسينية  العتبة  مع  وبالتعاون  الرتبية  وزارة  أعلنت 
حمتوى تعليمي مت إعداده من قبل شركة )تويك( الربيطانية والذي يتضمن أفالمها 
تعليمية ضخمة ستكون متاحة )جمانا( يف العراق فقط، وكشف مركز السبط 
ومواصفاته، حيث مت  احملتوى  هذا  طبيعة  العلمي عن  والنشر  للبحث  التخصصي 
استحصال املوافقات الرمسية للتنسيق مع وزارة الرتبية الطالق مشروع بث حمتوى 
الربيطانية،   )Twig Education( قبل شركة  من  معد  تفاعلي  تعليمي  فيديوي 
وهذا احملتوى معد بشكل يتناسب مع مستويات معينة تساعد األطفال من عمر 
مبساعدة  سيساهم كذلك  واحملتوى  املتوسطة،  املرحلة  طلبة  إىل  وصوال  سنتني 

أساتذة املدارس على تبسيط املادة وإيصاهلا بسهولة للطالب.
-------------------------------

املركز اإلسالميّ للدّراسات االسرتاتيجية 
يقيم املؤتمر الدّولي األول حول القرآن الكريم والفكر االستشراقيّ املعاصر

انطلقت بعد ظهر يوم األربعاء )٥ صفر 1٤٤2هـ(، فّعالياُت املؤمتر الّدولي األوَّل حول القرآن الكريم 
املقّدسة  العّباسية  العتبُة  تقيمه  الذي  املعاصرة،  االستشراقّية  للدراسات  املعاصر  االستشراقّي  والفكر 
دار  مع  وبالتعاون  االسرتاتيجّية،  للّدراسات  اإلسالمّي  ب املركز  متمّثلًة   )ZOOM( منّصة  افرتاضّيًا عرب 
الرسول األعظم)صّلى اهلل عليه وآله( التابعة ملركز العميد الّدولي للبحوث والدراسات، حتت شعار: )إْن 
االستشراقّية  الّدراسات  يف  الكريم  )القرآن  وبعنوان:  مبني(  وقرآٌن  ِذكٌر  إاّل  هو 
املعاصرة.. مقارباٌت نقدّية ملوسوعة القرآن ليدن( ويستمّر ليومني، وقد خصص لنقد 
ودراسة مشروٍع علمّي موسوعّي حيوي جمموعًة من البحوث والدراسات املتمحورة 
بأقالم  تأليفه  مّت  وقد  به،  املرتبطة  والقضايا  واملوضوعات  الكريم  القرآن  حول 
الغربّي،  العامل  دول  خمتلف  من  املعاصرين  الغربّيني  املستشرقني  من  جمموعٍة 
اليت نشرت بدعٍم من دار  )ليدن(  القرآن  باسم موسوعة  املوسوعة  وأصدرت هذه 
املوسوعة على ألف مدخل مرّتبة على أساس  بريلي اهلولندّية، وتشتمل هذه  نشر 
آيات  واملتنّوعة على ضوء  العديدة  املوضوعات  لتتناول  املعروفة؛  اهلجائّية  احلروف 
القرآن الكريم وفق عملّيٍة حبثّية ومنهجّياٍت خاّصة معتمدة، بغّض النظر عّما إذا 
كانت هذه املنهجّيات توافق ما نعتمده من منهجّياٍت أو ال توافق، وبغّض النظر عّما 
إذا كانت النتائج اليت توّصلوا إليها مقبولة عندنا أو مرضّية أو ال تكون مقبولًة أو مرضّية، حنن هنا 
نتحّدث عن جهٍد علمي� توّقفنا عنده يف املركز اإلسالمّي للدراسات االسرتاتيجّية، وعّمقنا البحث حوله، 
ومّلا وجدنا أنَّه مُيّثل جهدًا موسوعّيًا سيتحّول يف مراكز الدراسات واملكتبات وعند الباحثني يف العامل 
املنهج  نقّدم ما عندنا على مستوى  الواجب أن  الغربّي إىل مصدر ومرجع، كان من الضرورّي بل من 

واملضمون واألفكار باللغة العربّية واللغة اإلنكليزّية، ومن ثّم بالّلغات اأُلَخرى إْن شاء اهلل تعاىل.
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صدر حديثًا

صدر حديثا تحقيق كتاب )يوم من أيام النجف(
صدر عن مؤسسة آل البيت )عليهم السالم( للخطابة والتبليغ يف النجف 
األديب  املرحوم  ملؤلفه  النجف(  أيام  من  )يوم  األشرف حتقيق لكتاب 
هاشم حممد  م.  األستاذ  الكتاب  بتحقيق  وقام  زبيبة،  السيد مكي 
الباججي، والكتاب حجم وزيري ضم 183 صفحة، والكتاب عبارة 
عن رواية وظفها املؤلف بشكل رائع البراز اجلانب العلمي والتارخيي 
والديين و معامل مدينة النجف األشرف،  وألهمية الكتاب من الناحية 
الرتاثية واحلضارية قامت املؤسسة بتحقيقه وطباعته ونشره حفاظا على 

توثيق تراث هذه املدينة املشرفة. 

صدر حديثًا كتاب 
املدخل إىل أصول الفقه املقارن

 )اإلجتهاد، التقليد ومصدرية القرآن الكريم(
الغريني  ودار  العاملية  البيت  آل  جامعة  انتشارات  عن 
العالمة  لرحيل  السابعة  السنوية  الذكرى  ومبناسبة 
الفقه  أصول  إىل  )املدخل  كتاب  صدر  “ره”  الفضلي 
املقارن: االجتهاد، التقليد ومصدرية القرآن الكريم(، 
تصحيح  الفضلي،  اهلادي  عبد  الشيخ  اهلل  آية  بقلم 
وتقويم: أمحد عبداجلبار السمني، وهو عبارة عن تقرير 
حملاضرات أستاذه آية اهلل السيد حممد تقي احلكيم 

)قده(، ويقع يف 160 صفحة.
وهذه احملاضرات قد ألقاها األستاذ على طالب السنة 
النجف األشرف يف مرحلة  الفقه يف  الثالثة يف كلية 
البكالوريوس يف السنة الدراسية 1٩60م-1٩61م، وقد 
الشيخ  وتقويم نصوصه مساحة  بتصحيحه  قام جاهًدا 

. أمحد عبد اجلبار السمنيِّ

صدر حديثا كتاب ) طريق الحرير (
صدر حديثا عن جمموعة بيت احلكمة للثقافة، كتاب 
)طريق احلرير(، وهو يعد أول كتاب مرتجم عن الصينية 
الربي  بفرعيه  القديم  احلرير  لطريق  يؤرخ  العربية  إىل 
والبحري، والكتاب بنسخته الصينية صادر عن دار نشر 
شينغ،  يينغ  ليو  للربوفيسور  بالصني  جبيانغسو  الشعب 

وترمجته إىل العربية جورجينا القس زكريا.
احلرير  طريق  لنشأة  مفصاًل  سرًدا  الكتاب  ويقدم   
الربي كمحور لتجارة احلرير، فيستعرض ظهور صناعة 
احلرير  على طريق  البدائية  والثقافة  الصني،  احلرير يف 
احلرير،  طريق  طول  على  نشأت  اليت  واإلمرباطوريات 
آسيا  غرب  أديان  دخول  مفصل،  سرد  يف  يتناول  كما 
الزرادشتية  الديانة  وهي  الصني  إىل  األجنبية  واألديان 
يستعرض  واإلسالم، كما  واملسيحية  واليهودية  واملانوية 
تفاصيل الغزو املغولي للمناطق الغربية من الصني ، وايضًا 
يلقي الضوء على إرهاصات التوسع االستعماري الغربي يف 
الشرق بوجه عام وجنوب شرق القارة اآلسيوية على وجه 

اخلصوص.
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كتاب َّـ سطور

يركزون  اإلحلاد  شبهة  أصحاب  أن  الكتاب  مؤلف  يوضح 
متشّبثني  ويناقضه  باهلل  اإلميان  ينافر  العلم  أّن  على  كثرًيا 
بنتائج أثبتها علم الّطبيعة واألحياء، وعلم النفس فكان هذا 

الكتاب لتفنيد هذا الّزعم والوهم.
نظرية اإللحاد عند سارتر...

اّلذي يعترب أن ال  عمل الكاتب على تلخيص فكرة سارتر 
وجود إطالًقا قبل اإلنسان وبعده ألي قّوة أو مبدأ أو شريعة 
سأل  وهنا  عليه،  نفسها  تفرض  أن  هلا  يسوغ  عنه  خارجة 
العلماء إن اكتشفوا دلياًل قاطًعا  مساحته سارتر وغريه من 
على أن اإلنسان بعد وجوده يف هذه احلياة يستحيل أن ميلك 
للعقول  أباح  أّنه  مستغرًبا كيف  ويرشده،  يهديه  نرّيًا  عقاًل 
واجلاذبّية  كاملعادن  وعناصره  الكون  قوى  تكتشف  أن 
واإللكرتون ومل يبح هلا االستدالل بالّشواهد الكونّية على 

وجود املدّبر واملبدع.
امللحدون واملؤمنون ...

الكون  منه  يتألف  الذي  األثري  بوجود  آمنوا  امللحدون  هؤالء 
وآمن  يلمسوها،  ومل  الّذاكرة  بوجود  وآمنوا  يروه،  أن  دون 
أن  فباألوىل  إذن  عنه  غائبة  كواكب  بوجود  الفلك  عامل 
اليت  خلقه  آثاره يف  ظهور  بعد  باهلل ضرورًيا  اإلميان  يكون 
إىل  األمور  يرجع  ومن  وصفه،  عن  واأللسن  األوهام  تعجز 
االعتماد على العقل فال عقل له ألن مهمة العقل أن يرشدنا 

إىل ما ال ميكن إدراكه باحلس والتجربة.

ويضيف قائاًل من أين جاء العلم بوجود هذا األثري اّلذي سبق 
وجود الكون مع القطع واليقني بأنه مل يقع حتت احلس وال 
دّلت عليه اآلثار والقرآئن؟ ولو سلمنا جداًل فمن اّلذي أوجده، 
للكون  امليكانيكي  التفسري  خطأ  مساحته  وناقش  كما 
الّصدفة،  قانون  على  املتفلسفني  رأي  حسب  يعتمد  الذي 
مستعرًضا بعض الفلسفات املتهافتات من قبل راسل واملثالّيني.

الدينية  احلقيقة  حتديد  على  الكتاب  مؤلف  عرج  وبعدها 
يلتقيان  فإنهما  ومنهاًجا  اختلفت موضوًعا  وإن  اليت  والعلمية 
هذا  أتى ضمن  وقد  ومصلحته،  اإلنسان  خدمة  على صعيد 
منها  اإلسالم  رأي  مبّيًنا  ماركس  نظرّية كارل  على  الباب 

باحًثا يف مسألة الاّلدينّية والعلمانّية.
املادة والحياة .. 

احلياة  أن  املاّدييني  بعض  قال  احلياة  أصل  إدراك  وعن 
لعفويتها كتوّلد  إما  اجلامدة  املواد  من  تلقائيًّا  وتتوّلد  تنشأ 
شكل  على  احلي  اجلسم  أجزاء  لرتكيب  وإّما  احلشرات 
خاص كاألجهزة العلمّية، وهنا كان رّد الكاتب من العلم 
حيث بنّي أن دودة العفونة وحشرة القذارة تتوّلد من جراثيم 
باستور  أثبته  ما  إىل  مستنًدا  اجملّرد  البصر  يناهلا  ال  حّية 

بالتجربة القاطعة.
وعلى الّشق الثاني من الّنظرّية أن احلياة ليست مظهًرا الزًما 
على  األجزاء  لرتكيب  حتمّية  نتيجة  هي  وال  املادة،  لطبيعة 
أو حيواًنا  نباًتا  وإاّل وجب أن ال ميوت احلي  شكل خاص، 
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احلياة  جوهر  أن  إىل  وخلص  قائًما.  الرتكيب  هذا  دام  ما 
شيئ وجوهر املاّدة شيئ آخر لكنهما يتفاعالن، ويؤثر كل 

بصاحبه.
دين اإلسالم ....

يسأل  الذي  الّدين  هذا  اإلسالم  حول  هنا  احلديث  متحور 
البعض عنه ملاذا جيب أن يعتنقه، وكان الّرد  أنه جيب أن 
اهلل  رسول  دعوة  يف  والنظر  بتجّرد  الّنيب  سرية  على  يتعّرف 
حممد)صلى اهلل عليه وآله( ورسالته الفضلى ألنها هي بذاتها 
دليل، وقد أعطى عدًدا من األمثلة عن جمرى حياته )صلى اهلل 

عليه وآله( لتأكيد ذلك . 
ومن بعدها أفرد مساحته فصاًل كاماًل عن كتاب الّظاهرة 
القرآنّية للكاتب اجلزائري مالك بن نيب، والذي يهدف إىل 
إثبات نبوة حممد)ص( باحلس والعقل ال بالنصوص واملغّيبات. 
وعلى الرغم من أن الكتاب مرتجم من الفرنسية، وأّن أسلوبه 
مساحته  أن  إال  واجلرائد،  املطابع  قبل  ما  إىل  يرجع  عتيق 
حتدث عن أبرز أفكاره كالظاهرة الّدينّية، ما وراء الطبيعة، 
مبدأ الّنبّوة، والقرآن الكريم البليغ قلًبا وقالًبا حيث ينقلك 
من الّذّرة يف الصخرة إىل النجم السابع يف الفلك، وينتهي بك 

باحلديث عن األديان والتشريع.
البعث بعد املوت ...

البعث  أنكر  من  على  الفصل  هذا  ضمن  الكاتب  أجاب 
باعتبار أّنه غري ممكن ألّن من فات مات أو العتبار أنه مل 
جند له أي أثر يدل عليه ومل نسمع له صوًتا فكيف يسوغ 

اإلميان به.
جييز  الّطبيعة  قانون  أن  جوابه  كان  األوىل  الّشبهة  وعلى 
حدوث اخلوارق واملعجزات وال يسوغ ألي عاقل أن يقول أن 
هذا مستحيل عقاًل ملن حدث وقال: كانت الّنار برًدا وسالًما 
الّطبيعّية فباألوىل  القوانني  العقل خرق  على فالن وإذا أجاز 
أن جييز إعادة احلياة بعد املوت فهي ليست أكثر من أنها 

ختالف العرف والعادة.
أما على الّشبهة الّثانية فأجاب عنها أن اإلسالم أوجب البعث 
نتيجة  وهو  والّشر  اخلري  فعل  على  واجلزاء  احلساب  هلدف 

حتمّية للعدالة اإلهلّية.
وأضاف أّن علماء الّطبيعة اكتشفوا أن خاليا اجلهاز العصيب 
تبقى حّية بعد موته وأّنه عن طريقها حيس ويشعر مبن حوله 
لكنه ال يستطيع احلركة واحلديث، وهذا ما يفّسر عذاب 
األعظم  الّرسول  أّن  الّتاريخ  أهل  لسان  على  تواتر  وما  القرب 
ا. خاطب القتلى من قريش: هل وجدمت ما وعدكم ربكم حقًّ

ما بني االجتهاد والتّعصّب ...
 حتّدث مؤلف الكتاب ضمن فصل كامل عن بدعة االجتهاد 
والّتعّصب يف مورد الّنص، كما تطّرق إىل الّتعّصب عند اليهود 
الّتاريخ  سّجله  ما  إىل  إضافًة  املختار،  اهلل  شعب  باعتبارهم 
من فجائع الكنيسة املسيحّية يف القرون الوسطى، الفًتا إىل 
مسألة فيتو الكنيسة ضّد اإلجنيل اليت أصدرت نًصا صرحًيا 
بتربأة اليهود من دم املسيح وهي تناقض ما جاء به إجنيل مّتى 
اإلصحاح 17 فقرة 26، يف وقت كانوا يلعنون اليهود يف كل 
صلواتهم، وقد اّتضح مع األّيام أن هدف الّتربأة دعم إسرائيل 
والصهيونّية. وأضاف أّن أول من خرج عن مبدأ املساواة واليد 
والّزبري  طلحة  هما  الّصحابة  بني  القتال  باب  وفتح  الواحدة 
يف واقعة اجلمل وقد دفع العامل اإلسالمي مثًنا فادًحا هلذه 
الواقعة املشؤومة، عارًضا أمثلة عن الّتعّصب املذهيب املقيت.

ويف الفصل األخري عرض طرًفا من مشكالت نهج البالغة 
اّلذي احتار فيه البعض عسى أن يكون حافًزا لعامل بياني 
ا بهذا املوضوع اّلذي ينطوي  قدير على أن يؤّلف كتاًبا خاصًّ
والّصفات،  الّذات  وحدة  ومنها  وأعمقها،  احلقائق  أدق  على 
ومشكلة  والقدر،  القضاء  باهلل،  الّثقة  بالّصدقة،  الّتجارة 

اجلرب واالختيار، والكتاب جدير بالقراءة والتبصر فيه.

alwelayh.com
69



مكتبات نجفية 

موقعها ...
تضم مؤسسة اإلمام أمري املؤمنني )عليه السالم( مكتبة اإلمام اهلادي )عليه 
السالم( التخصصية، وتقع املكتبة يف الفرع األخري من شارع املدينة يف النجف 
األشرف، ومكانها على وجه التحديد مقابل مكتب آية اهلل العظمى السيد 

حممد سعيد احلكيم يف منطقة اجلديدة الثانية.
تأسيسها وحيثياتها ...

تأسست املكتبة عام 1440 هـ - 2018م، وهي مكتبة ختصصية يف الفقه 
واألصول، واملكتبة تنضوي حتت مظلة مؤسسة اإلمام أمري املؤمنني الدينية 
التابعة للحوزة العلمية يف النجف االشرف واليت تضم عددا من مراكز األحباث 

والدراسات واملراكز الثقافية واملعاهد التخصصية.
مكتبة ختصصية ....

 تندرج مكتبة اإلمام اهلادي )عليه السالم( التخصصية ضمن معهد املرتضى 
التخصصي يف الفقه واألصول، واملكتبة خمتصة يف الفقه واألصول لتقديم 
اخلدمات البحثية جلميع طلبة العلوم الدينية والباحثني دون استثناء سيما طلبة 
معهد املرتضى التخصصي والذي يديره مع املكتبة مساحة الشيخ جعفر حممد 

باقر رفعيت.
 تضم املكتبة أكثر من ستة آالف كتاب ختصصي يف متون وشروحات الفقه 
واألصول، باإلضافة اىل بعض الكتب اليت حيتاجها الباحث يف التاريخ واحلديث 
والتفسري مبا خيص الفقه واألصول، وحتوي املكتبة أيضا على مكتبة رقمية 
تضم  أقراصا كمبيوترية  اليت حتوي  احلاسبات  من  عددا  تضم  إلكرتونية 

العديد من املكتبات اإللكرتونية العامة والتخصصية.
املكتبة  تزويد  ويتم  التقليدي،  القديم  الفهرسة  نظام  على  املكتبة  وتعتمد 
بالكتب التخصصية عن طريق الشراء من املؤسسة ودعم أهل االحسان املادي 
تكون  أن  إال   هلا  املكتبات  وقف  أو  إهداء  املكتبة  تقبل  وال  للمكتبة، 
ختصصية مبواضيع الفقه واألصول، وال حتتوي املكتبة على الكتب احلجرية 

واخلطية.
فضال  األشرف  النجف  مدينة  يف  الوحيدة  التخصصية  املكتبة  هذه  وتعد 
عن العراق اليت ختتص مبواضيع الفقه واألصول حصرا، وتسعى جاهدة إىل 
توفري هذه الكتب التخصصية من خمتلف البلدان لتكون يف خدمة الطلبة 
والباحثني ، واملكتبة مستعدة للحصول على أي كتاب يطلبه الباحث يف هاذين 
باللغة  الكتب  على  املكتبة  وحتوي  غريه،  او  الشراء  طريق  عن  املوضوعني 

العربية فقط وشيء يسري يف اللغة الفارسية.

مكتبة اإلمام الهادي )عليه السالم( التخصصية العامة 
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ه�ل م���ن منقذ
املواطن يعاني نقص الدواء...

تحقيق : أمري الربكاوي

باملرض مل تكن وحدها من ترسم  آالم اإلصابة 
فاملشاكل  البلد  هذا  أبناء  على  احلزن  مالمح 
من  غائبة  واحللول  تزايد  يف  واملعاناة  كثرية 
احلكومات املتعاقبة واملواطن هو ضحية سياسات 
مصاحل مشرتكة بني أحزاب تقامست السلطة 
متناسني واجبهم جتاه املواطن الطموح للتغيري 
نرى  ال  فنحن  الفرد  لدى  واضحًا  اليأس  وبدأ 

خدمات جيدة  بل تراجعها اىل األسوء.
األدوية  نقص  مشكلة  امللفات  هذه  ومن 
أثقل  مما  املستشفيات  يف  الطبية  واملستلزمات 
كاهل املواطن يف وقت تعاني فيه أغلب العوائل 
إعداد  مت  وهلذا  صعبة  معيشية  ظروف  من 
اليت  واملعوقات  األسباب  ملعرفة  التحقيق  هذا 
يف  الطبية  واملستلزمات  األدوية  نقص  إىل  أدت 
املستشفيات واملراكز الصحية واهمية توفريها 

للقضاء على هذه املشكلة.  



معوقات وحماصصة   
إن مشكلة نقص األدوية يف  أغلب مستشفيات 
العراق أصبحت ظاهرة وأرهقت كاهل املواطن 
توجهنا  لذلك  صعبة  معيشية  ظروف  ظل  يف 
النجف  صحة  دائرة  يف  الصيدلة  قسم  اىل 
االشرف فكان لنا لقاء مبدير القسم الدكتور 
قلة  إن  قائاًل:  فحدثنا  العلياوي  محزة  حامد 
اليت  املعوقات  من  هي  املالية  التخصيصات 
تواجه سد النقص احلاصل باألدوية واملستلزمات 
الطبية حيث حنتاج حبدود )12( مليار دينار لسد 
االحتياج بينما التخصيص احلالي هو )6( مليار 
تسجيل  مشكلة  هي  الثانية  واملشكلة  دينار 
العالج يف وزارة الصحة وهذه من املعوقات اليت 

نعاني منها وهي بطئ تسجيل األدوية وإجراءاتها 
واحد  مركز  وجود  هي  الثالثة  واملشكلة 
لفحص األدوية يف العراق  وهو مركز الرقابة 
والبحوث الدوائية يف بغداد وهذا املركز أسس 
عندما كانت نفوس العراق )16( مليون ونفوس 
العراق حاليًا)36( مليون نسمة واملشكلة الرابعة 
وقضية  املشرتيات  جلنة  تسلم  من  اخلوف  هي 

التسقيط واخلوف من تبعات ذلك.

الكفاءة واالختصا�
ويشري حامد محزة العلياوي قائاًل: ومن األسباب 
األخرى عدم وجود الشخص املناسب يف املكان 
اإلدارة  واختيار  الكفاءة  وجود  وعدم  املناسب 
على أساس احملاصصة وعدم وجود التقييم بني 
املسؤول  املوظف  معرفة  أجل  من  واخرى  فرتة 
كيف يدير العمل وهل هو مبدع يف عمله وجيب 
العمل  وخطة  واألدوات  الفعلي  الواقع  دراسة 
خالل  من  األدوية  من  الفعلي  االحتياج  وتلبية 
من  بشرائها  املواطن  يقوم  اليت  األإدوية  معرفة 
وتوفري  تلبية  على  العمل  ثم  ومن  املستشفيات 
ووضع  احلدود  ضبط  مع  املتوفرة  غري  األدوية 
تسعرية موحدة لألدوية مع وضع ميزانية خاصة 

لوزارة الصحة.

املستشفيات وعدد السكان
 عبد الكريم علي مسؤول ملف الصحة والبيئة 
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يف مفوضية حقوق االنسان يف النجف األشرف 
يف  املوجودة  املستشفيات  إن  قائاًل:  لنا  حتدث 
ومستشفى  الصدر  مستشفى  من  احملافظة 
احلكيم ومستشفى الفرات األوسط  والعباسية 
واحليدرية  هذه املستشفيات ال تتناسب مع حجم 
الزيادة احلاصلة يف االعداد السكانية والنجف 
وقد  البلد  داخل  للمهاجرين  مستقطبة  مدينة 
يتم زيادة  اليها اعداد كبرية ومل  وصلت وصل 
األعداد   هذه  مع  يتناسب  املستشفيات مبا  عدد 
وميزانية  املوجودة  اخلطة  فإن  الثاني  والعامل 
الدولة ال توفر التخصصات للصحة لذلك هناك 
وعند  الطبية  األجهزة  ويف  األدوية  يف  نقص 
مراجعة املريض للفحص جبهاز املفراس او الرنني 
ينتظر فرتات طويلة  ويدفع املواطن مبالغ تصل 
العقول  هجرة  اىل  إضافة  دينار  الف   )50( إىل 
من األطباء االختصاص ونظرًا للظروف اليت مير 
االختصاص  االطباء  بعض  فقد هاجر  البلد  بها 
اىل بلدان عربية وأخرى أوربية وتقديم اخلدمة 
الصحية من حقوق املواطن الذي كفلها الدستور 
العراقي يف املادة )15( واملادة )2٩( واملادة )30( 
واملادة )31( واملادة )32( واملادة )33( من الدستور 
العراقي اليت نصت على الصحة والبيئة النظيفة.

أمراض خطرية وعالج غائب
املصابني  من  املتعففة  للعوائل  كربى  معاناة   
هذا   وعن  العالج  لنقص  السرطانية  باألمراض 
إن  قائاًل:  علي  الكريم  عبد  يؤكد  األمر 
ظل  مع  مستمرة  زيادة  يف  السرطانية  األمراض 
األمراض  وعالجات  باألدوية  احلاصل  النقص 
كاهل  تثقل  هائلة  مبالغ  تكلف  السرطانية 
املراكز  يف  غري كافية  األدوية  وهذه  املواطن 
يف  توفرها  ونسب  واملستشفيات  الصحية 
املستشفيات تصل إىل 60% ومفقودة بنسبة %40 
وعند الزيارة إىل مركز أمراض السرطان فإن 
وتربعات  املواطنني  وتربعات  دعم   على  يعتمد 
الدواء  املواطن شراء هذا  املرجعية وال يستطيع 
الواحدة  للجرعة  دوالر   )200( يكلف  الذي 
والطبقة الفقرية ال تستطيع سد احتياجاتها من 

العالج. 

للمواطن كلمة ...
األشرف حيث  النجف  مدينة  التجول يف  ارتأينا 
املدينة  املواطنني يف أحد أحياء  بعدد من  اللقاء 
يف  االدوية  نقص  مشكلة  جتاه  آراءهم  ملعرفة 
وهو  الفصيلي  كرار  لنا  فتحدث  املستشفيات 
املستشفيات  األدوية يف  إن نقص  قائاًل:  موظف 

أرهق كاهل املواطن بصوره غري طبيعية وخاصة 
اليت  احملدود  الدخل  وأصحاب  املتعففة  العوائل 
متر بظروف معاشية صعبة وعلى وزارة الصحة 
أن  حتول املذاخر إىل القطاع اخلاص َاي استثمار 
اىل  الوزارة  من  املستشفيات  واردات  حتويل  أو 
اىل  إضافه  تأهيلها  لغرض  ذاتيآ  املستشفيات 

تزويد املستشفيات باألدوية بصورة ابسط.
ظاهرة  بالتأكيد  تقول:  )مدرسة(  محيد  نور 
على  الكبري  األثر  وهلا  مقبولة  وغري  سلبية 
املواطن وباألخص الشخص املريض خصوصًا يف 
حالة الطوارئ  وجيب توفر األدوية واملستلزمات 
أسفًا  اليوم  لكن  نقص  دون  كافة  الطبية 
نرى ونعاني من هذه الظاهرة السلبية يف مجيع 

املستشفيات. 
ونطالب وزير الصحة بتوفري كافة املستلزمات 

الطبية والعالجية للمواطن.
علي اجلعيفري )رياضي( يقول : إن هذه املشكلة 
املواطن   منها  يعاني  أصبح  اليت  املشاكل  من 
من  ولألسف  املواطن  تضرر  وقد  وباستمرار 
كل وعود احلكومات املتعاقبة من اجياد حل 
ملشاكل الواقع الصحي بشكل عام ومشكلة 
نقص األدوية بشكل خاص واخلطوة األمثل  أن 
من  املوضوع  هذا  االعتبار  بنظر  الدولة   تأخذ 
مع  وبالتنسيق   خمتصة  جلان  تشكيل  خالل 
حلني  الفرد  عالج  تؤمن  لكي  الصحة   وزارة 

سالمته متامًا. 
الطبية  واملستلزمات  األدوية  نقص  إن 

املواطن  لدى  مزمنة  معاناة  اصبح 
الصحية  املؤسسات  مراجعة  عند 
لذا على وزارة الصحة العمل على 
وضع خطط  عاجلة كفيلة حبل 
األكفاء  واختيار  املشكلة  هذه 
املؤسسات  إدارة  يف  واملهنيني 
من  تتمكن  لكي  الصحية 
دون  املشكلة  هلذه  جذري  حل 
العوامل  ومن  الرتقيعية  احللول 

نقص  مشكلة  فاقمت  اليت 
األدوية واملستلزمات الطبية لسنوات 

واالسرتاتيجية  التخطيط  غياب  هو 
املستقبلية لوزارة الصحة وجيب املتابعة 

مللف  الوزارة  يف  املسؤولة  اجلهات  قبل  من 
االدوية واعداد قاعدة بيانات هلذه األدوية لكي 
ُيعرف النقص احلاصل ونوع وكم األدوية اليت 
حيتاجها املواطن  للقضاء على املعاناة الشديدة 
مببالغ  األدوية  شراء  إىل  دفعته  اليت  للمواطن 

باهضة الثمن من الصيدليات اخلارجية.
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ظاهرة التنمر والحد منها

التعامل األسري 
للزهراء )عليه السالم( 

واملرأة الواعية 

من أجل سلوكيات صائبة

الرتبية القرآنية يف عالم االجنة

التكامل الخلقي والرتبوي يف منهج أهل البيت )عليهم السالم(

اعداد:
وحدة االعالم النسوي



تكتنف التعاليم القرآنية على الكثري  من املبادئ واليت تتسق 
بينها  من  اليت  املعاصرة،  واألسرة  اإلنسان  حقوق  معايري  مع 
العدالة األسرية واملساواة والكرامة واملودة، و اليت تعد مجيعها 
سننًا كونية أضافت للتطور الذي تشهده املمارسات والقوانني 
يتماشى  والذي  األسرية  بالقضايا  املتعلق  بالشكل  واألساليب 
مع املفهوم املعاصر، فالزهراء )عليها السالم( هي املرأة العظيمة 
جراحاتها  متسك  اليت  الزوجة  فهي  القدر،  اجلليلة  الشأن 
األم  واليسر، وهي  العسر  وحتنو على زوجها وتكون معه يف 
روحها  من  وسقتهم  أكبادها  فلذات  احتضنت  اليت  املربية 
الرتبية اإلسالمية العادلة وهي اإلبنة البارة اليت متسح بيديها 
الشريفتني عن وجه أبيها حلظات احلزن، إذ يؤكد املؤرخون 
عامًا  العشرين  دون  كان  توفيت  عندما  الشريف  عمرها  أن 
فرغم هذا العمر القصري إال أن حياتها كانت مليئة بكل ما 
جيعل منها امرأة حية بشكل كامل ويف زمننا هذا واملشاكل 
الكثرية اليت أصبحت أسرنا تعاني منها كالتفكك األسري 
والعنف األسري وغريها الكثري من املشاكل اليت حتتاج اىل 
لذا  السالم(  )عليها  الزهراء  السيدة  حبياة  والتأمل  االطالع 
الكرمية  حياتها  من  واالقتباسات  املفردات  أهم  على  نتعرف 
يف هذا املقال  واليت تعد كخطوط عريضة لالستقرار العائلي 
السامية  الزهراء )عليها السالم( األخالق اإلسالمية  فجسدت 

والقيم واملودة والعدل يف تعاملها مع زوجها.
سعادة  أمام  عقبة  تشكل  املالية  األوضاع  هذه  أيامنا  يف  إن 

جتاه  اآلباء  عاتق  على  امللقاة  الرتبوية  باملهام  وقيامها  األسرة 
األبناء لكن لو نظرنا إىل  مالمح حياه الزهراء )عليها السالم( 
جند أن منزهلا كان قائما على التواضع وخيلو من الكماليات 
الوقت احلاضر بزعمهم أساسيات  الناس يف  يقبل عليها  اليت 
للسعادة، كما وجند أن الرسول حممد )صلى اهلل عليه وآله( 
وعقيدتهم  دينهم  فرائض  األطفال  تعليم  ضرورة  على  يركز 
حتى أنه نظر يف بعض األحيان إىل أطفال فقال »ويل ألوالد آخر 
آبائهم املشركني،  يا رسول اهلل من  ابائهم ،فقيل  الزمان من 
فقال ال من آبائهم املؤمنني وال يعلموهم شيئًا من الفرائض وإذا 
تعلم أوالدهم منعوهم ورضوا عنهم بعرض يسري من الدنيا....« 
)كتاب الغايات ص 86(، وهذا ما نراه يف بيت الزهراء )عليها 
اللذين  والدين  التدين  أساس  على  بيتها  أسست  فقد  السالم( 
ساعدا على بناء ودميومه بيت الزهراء وهذا ما ذكره اإلمام 
إذا قامت يف  احلسن)عليه السالم( إذ كانت )عليها السالم( 
حمرابها للصالة تدعو للمؤمنني واملؤمنات وتكثر من الدعاء 
هلم لكن جند ابتعاد أغلب األسر يف الوقت احلاضر عن الدين 
وعدم  ومراقبتهم  تشجيعهم  لعدم  عنه  أبنائهم  ابتعاد  وبالتالي 
وعظهم وبيان عظم مكانة الدين وأهمية العبادات يف تسيري 
وتسهيل حياة الفرد منا ونتيجة هلذا االبتعاد جند الكثري من 
اإلسالمية  البيوت  يف  تدب  أصبحت  اليت  األسرية  اخلالفات 
وبالتالي أدت إىل التفكك األسري ،فيظهر واضحًا من اآليات 
الكرمية اليت وردت يف القرآن الكريم وهي تدعو إىل العدل 
ُتَؤدُّوا  َأْن  َيْأُمُرُكْم  اهللََّ  »ِإنَّ  تعاىل:  قوله  يف  وجدناه  ما  وهذا 
ُكُموا  حَتْ َأْن  النَّاِس  َبنْيَ  َحَكْمُتْم  َوِإَذا  َأْهِلَها  ِإىَل  اأَلَماَناِت 
ِباْلَعْدِل« ) سورة النساء: آيه 58(، فاإلسالم يدعو اىل العدالة 
به  نستدل  ما  فخري  األسرة  ومن ضمنها  املمارسات  يف مجيع 
هي أخالق بيت الزهراء )عليها السالم( فضربت أروع األمثلة 
يف التبعل والزهد ويف أخالقها مع زوجها وتعففها فهي أنوذج 
حي وخمتصر لإلسالم وما فيه من قيم وأخالق وتعايش ينفع 
األسرة الكرمية                                                

التعامل األسري للزهراء )عليه السالم( 
واملرأة الواعية 

م . م زينب القصري
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عاملي  باهتمام  اليت حظيت  املشكالت  من  املدرسي  التنمر   
وتزايدا يف  انتشارا  العنف  أنواع  أكثر  لكونه  نظرا  النطاق 
مجيع املدارس يف أحناء العامل، وانعكاس آثاره السلبية على 
هذا  ويتضح  املدرسي،  واملناخ  التالميذ  ونفسية  التعلم  عملية 
اليت  واآلثار اخلطرية  واالضطراب  الفوضى  تفشي حاالت  يف 
السيئة  الدرجات  تتمثل يف  واليت  أنفسهم  املتنمرين  على  تقع 

واخنفاض الكفاءة الذاتية واالجتماعية.
بها  مرغوب  وغري  عدوانّية  ظاهرة  أنه  على  التنمر  يعرف 
فرٍد  قبل  العدواني من  والسلوك  العنف  مُمارسة  تنطوي على 
أو جمموعة أفراد حنو غريهم، وتنتشر هذه الظاهرة بشكٍل 
أكرب بني طاّلب املدارس، وبتقييم وضع هذه الظاهرة يتبنّي أن 
سلوكّياتها تّتصف بالّتكرار، مبعنى أنها قد حتدث أكثر من 
مرة، كما أنها تعرّب عن افرتاض وجود اختالل يف ميزان القوى 
ميارسون  الذين  األفراد  أن  حيث  األشخاص؛  بني  والّسلطة 
التنّمر يلجأون إىل استخدام القّوة البدنّية للوصول إىل مبتغاهم 
من األفراد اآلخرين، ويف كلتا احلالتني، سواء أكان الفرد 
من املتنمرين أو يتعّرض للتنّمر، فإنه معّرض ملشاكل نفسّية 

خطرية ودائمة.

وبذلك فإن التنمر منشأة ظاهرة نفسية بالدرجة األوىل وتؤدي 
إىل نتائج نفسية سلبية يف حياة الفرد وتؤثر على احمليط العام، 
الواجب  اخلطوات  من  جمموعة  هناك  املسألة  هذه  ولعالج 

اتباعها للحد من هذه الظاهرة منها:
منذ  لديهم  العقيدة  وتقوية  لألفراد  الديين  الوازع  تقوية   -
الصغر، وزرع األخالق اإلنسانية يف قلوب األطفال كالتسامح 
ومساعدة  والتعاون  والتواضع  واحملبة  واالحرتام  واملساواة 

الضعيف وغريها.
- احلرص على تربية األبناء يف ظروف صحية بعيدًا عن العنف 

واالستبداد.
- تعزيز عوامل الثقة بالنفس والكربياء وقوة الشخصية لدى 

األطفال.
-   بناء عالقة صداقة مع األبناء منذ الصغر والتواصل الدائم 
معهم وترك باب احلوار مفتوحًا دائمًا، لكي يشعروا بالراحة 

للجوء إىل األهل عند حاجتهم إليهم.
- األبتعاد عن ألعاب العنف وتوفري  األلعاب اليت من أهدافها 
األلعاب  عن  والبعد  األفراد  لدى  العقلية  القدرات  حتسني 

العنيفة.

م.د خديجة حسن علي القصري
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من يضمن اإلصالح؟
جعله  إذ  البشر  حياة  رتبت  اليت  األنظمة  من  الزواج 
حقوقا  للرجل  أعطى  ومثلما  ورمحة  مودة  تعاىل  اهلل 
فرض عليه واجبات وهكذا الزوجة هلا حقوق وعليها 
واجبات وجعل حسن العشرة واإلحسان اساس معاملتهم 
لبعضهم... وكل عمل يقوم به الزوج أو الزوجة داخل 
األسرة خدمة حلياتهم األسرية له أجر معنوي )الثواب(، 
ومل يفرض على الزوجة إصالح حال الزوج إذا كان 
سلوكه غري سوي بل عليها النصيحة فقط وهي غري 
يقوم  وما  حاله  يصلح  إذا مل  معه  البقاء  على  جمربة 
اإلسالمية، كيف  للشريعة  اليوم خمالف  له  اجملتمع 
جُترب فتاة على الزواج من منحرف سلوكيا وأخالقيا 
انها ستكون  أنها ستصلح حاله؟ من يضمن  بدعوى 
يكون  ال  أنه سوف  يضمن  ومن  إصالحه؟  سببا يف 

سببا يف دمارها وحتطيمها؟

مشكالت واقعية:
تكون  تكاد  مشكالت  القارئ جمموعة  يدي  بني 
ابن  من  تزوجت  )ع.خ(  بسبب كثرتها،  غريبة  ليست 
عمها الذي بصغرها بعشر سنوات، فرض عليها بسبب 
العادات والتقاليد اليت تنص على أن ابنة العم جيب أن 
تتزوج ابن عمها كربت عليه او صغرت، تروي )ع.خ( 

قصتها حبزن ودموع وتقول : كان ابن عمي غري متزن 
يف تصرفاته وكثري املشاكل مع اجلريان واألقارب بل 
ال يعرب يوم إال وأحدث مشكلة كبرية وابوه يسد عنه 
العشائري( إذ جيلب كبار عشريتنا  )الفصل  مبسمى 
ويراضي الطرف الذي فعل ابنه معهم املشكلة مقابل 
مبالغ مالية، وملا تعبوا منه قرروا يزوجونه كي يعقل، 
مسعتهم يقولون )نزوجه ليعقل( حتججت حبجج كثرية 
كي ال أتزوج به لكن ال احد يسمعين.. بعد الزواج 
وصار  بل  املشكالت  احداث  إى  رجع  قليلة  بفرتة 
يوميا يضربين ويسبين وال حيرتمين وال يقوم بواجباتي 
من  وحتى  الناس  من  أخجل  عليه، فصرت  املفروضة 
أهلي عندما يقال هذه زوجة فالن، حياتي انهدمت بعد 
هذا الزواج اجلائر لكن ال حيلة لي إال تقبل الواقع. 

زهراء تروي قصتها املشابهة للقصة السابقة، ابن عم 
ابيها الذي مل يتورع عن مالحقة الفتيات من األقارب 
او  عليه  السيطرة  من  أهله  يتمكن  ومل  واجلريان.. 
ليرتك  يتزوج  أن  قراراهم  فكان  سلوكياته  ضبط 
أفعاله املشينة، فكان قرارهم أن يتزوج أبنة عم ابيه 
تكن  ومل  تعليمه  يكمل  مل  وهو  اجلامعية..  الفتاة 
لديه أيُّ مؤهالت للزواج، تقول زهراء: أجربوني على 
ترك دراسيت وزوجوني رغما عين، أعاني كثريا كي 

َجُه ِلَيْعَقل..> ُنزوَّ
 أسباب ¶تلفة 

لكثرة حاالت 
الطالق

رملة الخزاعي

نسمع كثريا عن حاالت الطالق وقصصها املختلفة، إذ عجت املحاكم بمختلف القضايا وأنواع املشكالت، 
منها قصص وأسباب غريبة وأخرى تتكرر يوميا، ويف الوقت الحاضر صرنا نسمع عن قصص مدهشة ولم 
تخطر ببال أحد ، فمما نسمع فتاة يف الـ٣٠ من عمرها تتزوج بفتى يبلغ ١٥ عاما، اي نصف عمرها... 
وليس هذا فقط بل يعاني من سلوكيات منحرفة وربطوه بهذا الزواج كي يعقل! أو اخرى جامعية تتزوج 
بمن يفرق معها عمرا وتفكريا وثقافة كي تصلحه بعدما عجز أهله عن إصالحه، هل الزواج يقضي على 
السلوك املنحرف؟ وهل يقوم سلوك شاب عجز أهله عن إصالحه؟ وما ذنب الفتاة التي ارتبطت به إن 
لم يتقوم سلوكه؟ لم تحمل الشريعة اإلسالمية املرأة كامل املسؤولية وال الرجل بل أحدهما يكمل اآلخر 

واملسؤوليات مشرتكة كلٌ حسب مقدرته واستعداده )ال تكلف نفس إال وسعها( 
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عن  يتوقف  مل  فهو  أمتكن  مل  لكن  الواقع  أتقبل 
أفعاله وسلوكياته املنحرفة وعندما أعرتض أو أكلمه 
الوعي مما  بالضرب حتى أفقد  ينهال عليه  باملوضوع 
جعل أهلي يندمون واآلن تركته ورفعت عليه قضية 

طالق يف احملكمة. 
)ع.م( قصتها خمتلفة قليال، تقول تقدم خلطبيت شاب 
وعندما سأل أهلي عنه الكل مدحه مل نسمع عنه إال 
خريا، والذي اكتشفته بعد الزواج أنه يعاني من مرض 
وصارت  أهلي  أخربت  ملرضه  اكتشايف  وبعد  نفسي 
مواجهة بني أهلي وأهله فكانت حجتهم )كنا نظن 
أن مرضه يزول بعد الزواج(، يعاني من نوبات غضب 
فيصرخ بأعلى صوته وميزق مالبسه ويضرب كل من 
مريض  رجل  مع  أعيش  أن  ميكن  وال  منه،  يقرتب 
نفسيا وميؤوس من عالجه فتدمرت بطالقي منه وضاع 
مستقبلي بسبب أهله الذين أخفوا مرضه، أما )ن.م( 
فبعد  إرادي  ال  تبول  لديها  ألن  تطلقت  األخرى  هي 
منها  يسخرون  وصاروا  وأهله  زوجها  الزواج كرهها 
ويضحكون فرتكت زوجها وبقيت أشهرا عند أهلها 
وكثرت حماوالت ارجاعهما لكن الزوج قد كرهها 
ويقول ال أستطيع أن اكمل حياتي معها والسبب يعود 
إىل أهلها كانوا يعلمون أن ابنتهم مريضة وهو مرض 
وراثي يف عائلتهم إذ ابناؤهم وبناتهم إىل عمر كبري 
تقول: كنت أظن  امها  الالإرادي،  التبول  يعانون من 

انها تتشافى بعد الزواج.

األهل يصطادون الضحايا:
كثرت  لألسف  الطائي:  رويدة  اإلجتماعية  الباحثة 
حاالت الطالق واملشكالت العائلية وكثرت أسبابها 
لكن الغريب باألمر عندما يزوج األهل ابنهم وهو غري 
حبجة  للمسؤولية  استعداد  لديه  وليس  للزواج  مؤهل 
)يتزوج ويعقل( مرت علينا قصص  يتعود  أو  يتعلم  أنه 
كثرية ضحيتها فتيات يصطادهم أهل العريس حبجة 
أنه إذا تزوج يتوازن يف تصرفاته ويتقوم سلوكه، ومل 
للمسؤولية  مستعدا  متوازنا  جيعلوه  كيف  يفكروا 
الكبرية اليت ستكون عليه بعد الزواج ومل يفكروا 
يف مصري الفتاة اليت اختاروها له إذا بقي على ختبطه 
مشروع  الزواج  األهل..  عاتق  على  تقع  املسؤولية  يف 
تأسيسي كبري جيب ان تكون أطرافه واعية حبجم 
املسؤولية وإال سيكون مشروع خراب وليس مشروع 
الشأن  يف  وباحثة  )ناشطة  عبدالغين  نهاد  تأسيس، 
أن  ترى  لكنها  تقول  فيما  رويدة  مع  تتفق  األسري( 
الزوج بل أهل  املسؤولية ال تقع فقط على عاتق أهل 
عن  يسألوا  أن  جيب  أكرب  مسؤولية  عليهم  الزوجة 
دين وأخالق املتقدم خلطبة ابنتهم ويتأكدوا قبل أن 
يوافقوا.. الزوج ليس جارا وعندما تضجر وتتأذى من 
تعجبك  إذا مل  وليس صديقا  جواره،  ترتك  تصرفاته 
من  نراه  ما  حياة..  مشروع  هو  بل  ترتكه  تصرفاته 
حاالت طالق أغلب أسبابها ليس فقط من طرف واحد 
واهل  الزوج..  )اهل  الطرفني مشرتكان  أن كال  بل 

الزوجة( املسؤولية مشرتكة بينهما وليس من حق أيَّ 
فقط  متعلقة  املشاكل  أو  الطالق  أسباب  جعل  أحد 

بالزوج واأهله. 

يتزوج ليعقل
ال  تتزوج مبن  أن  املرأة  على  تفرض  شريعة  توجد  ال 
يصلح حاله كي تكون هي سبب صالحه، صحيح 
اإلحنراف  من  ولألنثى  للذكر  صيانه  الزواج  أن 
لكنه ليس ملجأ للمنحرفني للتغطية على احنرافاتهم 
وسلوكياتهم الشاذة واملرأة ليست جمربة على القبول 
وضامنه  متمكنة  كانت  إذا  اجملتمع،  نبذه  بزوج 
فما  به  االرتباط  على  وموافقة  حاله  ستصلح  أنها 
إنسان  حال  فهي ستصلح  أجر عظيم  هلا  بل  ؟  املانع 
وستؤسس لعائلة وهذه مرأة مثالية... وال عذر لألهل 
الذين جيربون بناتهم على هكذا زواج وال عذر ألهل 
يتسرتون ويدلسون على أخطاء وعيون واحنرافات ابنهم 
الدعاء  معنى  وال  مستقبال،  الضحية  زوجته  لتكون 

بعضهم أزوج فالن كي يعقل.
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إن اهلل عز وجل جعل القرآن الكريم هدى ورمحة للناس أمجع 
ملا له  من تأثري كبري على نفوس وتصرفات البشر يف هدايتهم 
وإرشادهم إىل الطريق الصحيح ومن عظمة ونعمة فوائده اليت ال 
باجلنني  تبدا  وإنا  فقط  اخللقة  املتكامل  اإلنسان  على  تقصر 
أن تستمع كثريًا إىل  األم احلامل  لذا على  امه،  الذي يف رحم 
آيات القرآن الكريم، ألن  اجلنني يشعر هو يف رحم أمه بكل 
ما يدور حوله يف العامل اخلارجي،  حيث  تبدأ حاسة السمع يف 
احلمل  من  اخلامس عشر  األسبوع  من  بداية  اجلنني  عند  النمو 
اجلهاز  وصوت حركة  األم  أوردة  يف  الدم  تدفق  فيسمع صوت 
اهلضمي وصوت دخول اهلواء إلي رئتيها وأفضل األصوات لديه هو 
صوت ضربات قلبها اليت يطمئن لسماعها ويهدأ ،  وبعد مرور ستة 
أشهر يتمكن اجلنني من التقاط األصوات خارج رحم أمه ،  فال 
تتعجيب إذا شعرت بركلة أو حركة مفاجئة كلما مسع جنينك 
صوتك أو صوت أبيه ويف الثلث األخري من احلمل يستطيع اجلنني 
االستماع جيدا ملا جيري يف العامل اخلارجي فحاولي التحدث اىل 
الطفل يطمئن  الذي يف بطنك ,  فاألحباث قد أظهرت أن  اجلنني 
بعد الوالدة لسماع نفس النغمات اليت كان يسمعها عندما كان 
يف بطن أمه حتى لوكان اجلنني يتحرك بشكل عشوائي ومتعب 
لالم، فمع قراءة القرآن »و وضع اليد علي البطن« تهدأ حركته 
قبل  اإلنسان  يف  تنمو  السمع  حاسة  أن  واملعلوم  بشكل كبري ، 
البصر والدليل على ذلك قوله تعاىل: }َوُهَو اّلِذي َخَلَق َلُكُم الّسْمَع 
َواأَلْبَصاَر َواأَلْفِئَدَة { هذا هو اإلعجاز العلمي يف تقديم السمع على 

البصر دائما يف القرآن الكريم .
جيب على األمهات احلوامل يف هذه الفرتة املهمة من حياة اجلنني 
إن تكثر من االستماع وقراءة القرآن الكريم والكالم احلسن 
الذي أمر اهلل به، ليتلقى الطفل وهو جنني أصوات اخلري والكلم 
الطيب، وذكر اهلل، واستمرار الدعاء، وقراءة أحاديث أهل البيت 
)صلوات اهلل عليهم أمجعني(، وأصوات الود واحملبة والكلم النقي.

مما يولد لديه قدرة عالية على االستجابة مما يثري اهتمام اجلهاز 
للجنني وينتج عن ذلك كثرة االتصاالت الشجريية بني  العصيب 
اخلاليا العصبية ويف ذلك إسهام يف زيادة ذكاء اجلنني، زيادة قدرة 
اجلنني السلوكية واملهارية: وهذا حيصل هلم بعد الوالدة نتيجة 
إلثارة اجلهاز العصيب هلم وهم أجنة حيث يكون بعض األطفال 
أكثر هدوًء وانتباها باملقارنة مع غريهم مما يعطي الكثري منهم 
القدرة على تطوير بعض املهارات يف سن الثالثة والرابعة كالقدرة 
على  للجنني  التسميع  مدة  تزيد  ال  أن  على  وينصح  القراءة  على 
العشر دقائق مع تكرار العملية مرتني إىل ثالث مراٍت يوميا عن 
طريق مساعاٍت تثبت على بطن احلامل مبا يتناسب وطاقة اجلنني 
االستيعابية كإمساعه من ثالث إىل مخس آياٍت. كما أن اجلنني 
يتأثر إجيابيا بالقرآن الكريم واألصوات األخرى اهلادئة، وكما 
يتأثر ايضا سلبا باألصوات املزعجة كالصراخ ويتأثر سلبا مبا 
تتعرض له األم يف بعض املواقف النفسية الصعبة بل ويظهر ذلك 
على تقاسيم وجهه وتصرفاته بعد الوالدة لذا ال عجب إن قلنا أن 

مرحلة الرتبية األوىل تبدأ باجلنني وهو يف بطن أمه.
والطرب  الغناء  إىل  االستماع  احلامل  األم  تتجنب  أن  وجيب 
فتالحظ  الوالدة  بعد  حتى  اجلنني  على  تأثر  اليت  واملوسيقى 
ميله إىل أصوات الغناء والطرب وخاصة اليوم ومع كثرة مواقع 
تنتج  الشباب  قبل  من  هلا  االستخدام  وسوء  واإلنرتنت  التواصل 
كوارث واحنالال خلقيا والذي يؤدي بالكثري من أبنائنا للسعى 
وراء اللهو واملوسيقى واالبتعاد عن أخالق ونهج الدين احملمدي وقد 
تبني أن أسباب هذه التوجيهات تعود اىل نشأته األوىل اليت كانت 
يف رحم امه، وعلينا ان حنبب القرآن الكريم إىل أبناؤنا وهم يف 
عامل األجنة حتى خيرجوا إىل هذا العامل وهم حيملون يف داخل 
أنفسهم حصانة متنعهم من الوقوع يف الرذائل واالحنطاط اخللقي. 

الرتبية القرآنية يف عالم االجنة
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الرتبية مبفهومها الشامل والذي يتفق عليه أغلب علماء النفس: 
»عملية بناء اإلنسان وتوجيهه إلعداد شخصية وفق منهج االسالم 
وأهدافه يف احلياة، أي تنشئة الشخصية وتكوينها حتى تكتمل 

وتتخذ صفاتها املميزه هلا«. 
الفرد  واالمن الرتبوي للطفل يف االسالم، فهي أساس شخصية 
واحملرر لطاقاته وتوجيهها بالشكل الذي ينمي األبعاد الشخصية 
يف اإلنسان ويسريه يف مسري التكامل يف العمل هو وسيلة اليصال 
الفرد  الروح إىل أرفع درجات الكمال واجلمال وعامل لسعادة 
ويف ظل الرتبية يستطيع الفرد أن يكون انسانا حقيقيا يكتشف 
جوهره الباطين مما يؤدي إىل تعزيز قواه وبلورة ذهنه وإصالح 

حياته اإلجتماعية.
)عليهم  البيت  أهل  أن  فيه  جدل  ال  الذي  الثابت  اليقني  ومن 
السالم( هم األسوة احلسنة لنا حنن البشر، ألّن التكامل اخللقي 

والرتبوي هلم جيعلهم حيتلون الصدارة اليت ال مثيل هلا بني البشر 
وقد أكدت أحاديثهم الشريفة على هذا األمر، فهذا إمامنا جعفر 
وحنن  العلم  يف  الراسخون  حنن  يقول:  السالم(  )عليه  الصادق 
نعلم تأويله«)الكايف: ج 1 /213(، وقد أوضح )عليه السالم( أّن 
أبي طالب )عليه  املؤمنني علي بن  العلم هم أمري  الراسخون يف 
)عليه  علي  واإلمام  السالم(،  )عليهم  بعده  من  واألئمة  السالم( 
السالم( هو املثال احلق للمبادئ الرتبوية والقيم العليا اليت حيتذى 
بها، فقد امتاز عليه السالم بالتواضع والتعفف فهو يف كل جانب 
ومناظراته  احتلت خطبه  فقد  له  نظري  ًاال  مثال  يعد  حياته  من 
الرتبوية واالجتماعية العادلة السيما مع اخلوارج ووصاياه ألبنائه 
مكانا  والتواضع  واألمانة  الصدق  قيم  طياتها  يف  واليت حتمل 
بارزا يف التاريخ ومما ورد عنه )عليه السالم(: »عود نفسك الصرب 
على املكروه ونعم اخللق التصرب«)ميزان احلكمة: ج 2 /1564( 
فهنا يؤكد )عليه السالم( على ضرورة الصرب ليس يف طلب العلم 
فقط بل يف كافة نواحي احلياة سواء كان مع العائلة أم مع 
اجملتمع  وسواء كان مسلما أم غري مسلم، ولذا فقد نّبه اإلمام 
إىل أّن اليسري من اهلل سبحانه وتعاىل أفضل من الكثري من بين 
البشر، وهذا حبد ذاته مبدأ تربوي البّد من األخذ به وتطبيقه 

يف حياتنا. 
ويف زهده وتواضعه أعظم األمثال حيث ورد عن اإلمام الصادق 
ويستسقي  حيطب  املؤمنني  أمري  »كان  قوله:  السالم(  )عليه 
ويكنس وكانت فاطمة الزهراء )عليها السالم( تطحن وتعجن 
وختبز« وغريها من األمثلة اليت هي مبادئ تربوية سامية ملن يريد 
أن يسري على نهج أهل البيت )عليهم السالم( وينقح تعامالته مع 

نفسه واآلخرين من الشوائب. 

التكامل الخلقي 
والرتبوي يف 

منهج أهل البيت 
)عليهم السالم(

نعيمة كاظم
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إعداد:
هشام اموري ناجي

دور اإلعالم يف مكافحة الفساد

إلتهاب املفاصل)أسبابه وعالجه(

أهم املالمح املتميزة لوكالة 
األنباء كوسيلة لإلعالم..

وليم هاريف )١٥٧٨-١٦٥٧م(
ونظريته حول الدورة الدموية



أثبت جالنيوس أن الدم يصنع يف الكلية مما مت امتصاصه من 
الطعام الذي يعترب كالوقود لإلنسان, وبالتالي فإن اجلسم حباجة 
من  الكثري  بعمل  وقام  فاسيلوس  وجاء  جديد  طعام  إىل  دائمة 
التصويبات يف أفكار جالينوس لكنه أضاف إليه القليل. وبذلك 
األول  امللك جيمس  طبيب  هاريف  اأمام  متاحة  الفرصة  أصبحت 
ثم من بعده امللك شارلز األول- لكي يثبت نظريته حول الدورة 
الدموية )وإن كان ابن النفيس قد سبقه إليها قبل عدة قرون ومت 
اكتشاف ذلك بالصدفة يف بداية القرن العشرين( وجاء ذلك بعد 
عدة جتارب وأحباث استخدم فيها احليوانات واستمرت عقدين 
من الزمان لكنه وبعد إجراء هذه األحباث مل يقتنع بالرأي الذي 
كان يقول به جالينيوس وكان التفسري الوحيد الذي توصل إليه 
هاريف هو أن القلب يضخ الدم إىل مجيع أجزاء اجلسم ثم يعود 
تعيده األوردة  ثم  إليه مرة أخرى من مجيع أجزاء اجلسم،  الدم 
للقلب مرة أخرى مبا فيها من نظام صمامات متنع االرجتاع. وهذا 

يناقض ما قال به جالينوس متامًا.
وقد نشر هاريف ما توصل إليه حوالي 720صفحة بعنوان )نظرة 
يف  وذلك  احليوانات(  يف  والدم  القلب  حركة  حول  تشرحيية 
يف  بدأ  انه  )1628(م. كما  عام  للكتاب  فرانكفورت  معرض 
القاء حماضرات حول الدورة الدموية بداية من عام )1616( أي 

قبل النشر بعدة أعوام.
التوالد: 

نشر )هاريف( كتابا آخر ال يقل أهمية عن كتابه األول يف عام 
)1651(م وكان عنوانه )مقاالت عن توالد احليوانات( رفض فيه 
فكرة التوالد التلقائي يف الثدييات، وقدم بداًل منها تفسريا معقواًل 

وهو أن إناث الثدييات حيملن البويضات اليت يتم امتزاجها مبين 
الذكور، لكنه مل يشري إىل ختصيب البويضة نفسها باملعنى 
الذي نعرفه اليوم وكان يعترب البويضة هي أساس كل حياة، 
وقد القت فكرته هذه جناحا قبل أن يتم إثباتها بعد قرنني من 

الزمان.
اختالف اآلراء:

ما  أيدت  قد  األكادميية  املعاهد  بعض  أن  من  الرغم  وعلى 
فور  احليوانات(  توالد  عن  كتابه)مقاالت  يف  هاريف  قاله 
صدوره، إال أن هناك عددًا مماثاًل من املعاهد قابله بالتهكم 
والسخرية وكانت هناك نقطة ضعف فيما كتبه وهامجه منها 
األوردة  إىل  الشرايني  من  الدم  ينتقل  وهي كيف  الكثريون، 
وقد أعلن هو نفسه أنه مل يستطيع التوصل إىل كيفية ذلك، 
شعريات  خالل  من  حيدث  االنتقال  هذا  أن  هاريف  توقع  وقد 
دقيقة جدًا ال ميكن للعني البشرية ان تراها وقد ثبتت صحة 
امليكروسكوب  اخرتاع  مت  حيث  وفاته،  بعد  االفرتاض  هذا 
فاستخدمه )مارسيلو مالبيين( للتحقق من افرتاض هاريف بوجود 
تلك الشعريات الدموية وأثبت انه صحيح يف عام )1661(م أي 

بعد وفاة هاريف بأربع سنوات.
مل يتمكن هاريف من أن جيين مثار عمله، فلم يعش يف رغد، 
بل إن معرترضيه قد تناقصوا نتيجة ملا القاه من نقد وهجوم 
شديد. لكنه متكن من الرد على هذه االنتقادات قبل وفاته 

وأصبح أكثر قبواًل عما قبل.

وليم هاريف 
)١٥٧٨-١٦٥٧م(

ونظريته حول الدورة الدموية
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سؤال و جواب
،،

- من اكتشف غاز اإليثيلني؟
الكيميائي األملاني يوهان يواكيم بيشر)1635-1682(. وقد 
خفيف  له،  لون  ال  غاز  واإليثيلني  )166٩م(.  سنة  اكتشفه 
الرائحة، خيلط مع األوكسجني فيصبح غازًا مفرقعًا، يستخدم 

للغازات املضيئة وخمدرًا ومظهرًا أللوان الفواكه احلمضية.

- من اخرتع حمرك الديزل؟
 هو املهندس األملاني رودلف ديزل )1858-1٩13م( وهذا احملرك 

سنة)18٩2(  تسجيله  ومنذ  الداخلي،  االحرتاق  ذي  النوع  من 
أصبح منافسًا لآللة البخارية واحملرك الكهربائي وخصوصًا يف 
اآلالت البحرية والقاطرات وعربات النقل واملولدات الكهربائية 
واملضخات، ويستعمل حمرك الديزل ضغط اهلواء بداًل من إحراق 
حرارة  لرفع  اجلازولني  آالت  يف  كما  شرارة  بواسطة  الوقود 

اهلواء لدرجة االحرتاق.

- متى اخرتعت أول آلة لغزل القطن؟ ومن اخرتعها؟
اخرتعت أول آلة لغزل القطن سنة)176٩م( وكانت بداية للثورة 
الصناعية، حيث مّت بناء أول مصانع كبرية لغزل القطن، وبذلك 

بدأ نظام املصانع الكربى.
أما خمرتعها فهو اإلنكليزي ريشارد أركرايت)1732-17٩2م( 
عام  )سري(  بلقب  عليه  وأنعم  طائلة،  ثروة  بسببها  مجع  وقد 

)1786( م.

- من هو واضع قياس سرعة النور؟
هو عامل الفيزياء الفرنسي أرمان ايبيوليت لويس فيزو )181٩-

املاء  ويف  اهلواء  يف  الضوء  سرعة  قاس  من  أول  وهو  18٩6م( 
سنة)184٩م( وقام بعدة اكتشافات قيمة يف استقطاب الضوء 
ومتّدد البلورات، وابتكر طريقة لزيادة دوام الصور الدجيورية.

- من وضع أول قياس دقيق للمسافات األولية بني النجوم؟
هو الفلكي األملاني فريدريك ڤلهلم بسل )1784-1846م( وكان 
اجلامعة  يف  الفلك  وأستاذ   ،)1810( كوجنسربج  مرصد  مدير 
وضع أول طريقة صحيحة لقياس أبعاد النجوم، ونتيجة األرصاد 

حتى)1832( ازدادت النجوم املقيسة بدقة إىل )50,000( جنم

alwelayh.com
85



يف  مهمًا  دورًا  اجلماهريية  اإلعالم  وسائل  تؤدي 
تكوين الصور الذهنية عن قضايا احلياة كافة، 
واآلراء  الصور  لنقل  الرئيسية  الوسيلة  فهي 
واألفكار وتدعم وسائل اإلعالم الصور الذهنية 
املوجودة مسبقًا يف أذهان األفراد اليت تكونت يف 
مرحلة الطفولة يف داخل األسرة واملدرسة فتضفي 
عليها بعدًا اوسع نطاقًا وثقة اضافية، ودور وسائل 
االعالم يف تدعيم الصور يكون أكثر من دورها 
يف تغري وتعديل هذه الصور، كما تؤدي دورًا مهمًا 
يف خلق صور ذهنية عن املوضوعات اجلديدة اليت 

ال ميتلك الفرد عنها اي معلومات.

تكوين  يف  اإلعالم  وسائل  أهمية  وتربز 
الصور يف النقا� اآلتية.

1- إن نطاق جتربة معظم الناس حمدود بطبيعته 
تنشره  االنسان يستقي معلوماته مبا  فإن  ولذلك 
وتذيعه وتعرضه وسائل اإلعالم املختلفة وختتلف 
تكنولوجيًا  الدول  تقدم  باختالف  النسبة  هذه 
فإن ما يقرب من ٩5% من األمريكيني حيصلون 

على معلوماتهم من وسائل االعالم. 
وامتدادها  اإلعالم  لوسائل  الواسع  االنتشار   -2
االفقي والعمودي فهي حتاصر االنسان يف كل 
مكان حيث يوجد وبسبب هذا االنتشار الكبري 

فال ميكن للفرد اهلرب من رسائلها.
األحداث  تفسري  على  اإلعالم  وسائل  قدرة   -3
وبلورتها  يوميًا  العامل  يف  جتري  اليت  واحلقائق 
جهدًا  الفرد  على  يوفر  وهذا  معينة  صورة  يف 
االعتماد على  فيلجأ اىل  والتفكري،  التحليل  يف 
وال  به  احمليط  للعامل  معرفته  يف  الوسائل  هذه 
سيما ما خيص أولئك الذين ليس لديهم املقدرة 
على اختيار حتليلي واضح لكل األمور ونستطيع 
تؤثر يف  أن وسائل اإلعالم اجلماهريية  نقول  ان 
سلوك األفراد وامكانية تشكيلها ملنظور الفرد 
يف  ظهرت  لذلك  نفسه  عن  ومنظوره  بيئته  عن 
من  أنشئت  إعالمية  مؤسسات  احلديث  العصر 
العام  الرأي  وصناعة  االجتاهات  تكوين  أجل 
مثل مكاتب العالقات العامة أو مكاتب التوجيه 
تستعني  املختلفة  احلكم  نظم  أن  إذ  املهين 
بأجهزة اإلعالم للتحكم بالوعي القومي والضبط 
أجل دعم مركزها بني شعبها  ومن  االجتماعي 
والشعوب األخرى وال ننسى الدور اخلطري الذي 
قامت به وسائل اإلعالم يف أيام احلكم النازي 

الذي قاد البالد اىل كوارث وحرب عاملية.

الظاهرة  والتصدي هلذه  الفساد  دورًا أساسيًا يف مكافحة  يلعب اإلعالم 
اليت باتت منتشرة يف جمتمعاتنا من خالل ما يقوم به من وظيفة كشف 

املستور كون الفساد حيدث باخلفاء.
فاملفسد بطبيعة احلال ال يستطيع ارتكاب جرائمه على املأل ومهمة اإلعالم 
هي إظهار احلقيقة وكشف ما حيدث باخلفاء من هنا ينشأ الصراع بني 
اإلعالم والفساد فاملفسدون غالبًا بارعون يف ارتكاب جرائم الفساد وعلى 
وكيف  به  يقومون  مبا  تامة  ودراية  معرفة  وعلى  بالقوانني  واسع  اطالع 

يقومون به ولديهم قدرة كبرية على التمويه وإخفاء جرائمهم.
فعالقة اإلعالم بالفساد عالقة مزدوجة فهي عالقة كشف وعالقة وجود 
ووسائل اإلعالم )املقروءة واملسموعة واملرئية( بوصفها متثل السلطة الرابعة 
وبالتالي فهي تشكل سلطة شعبية تعرب عن ضمري اجملتمع وحتافظ على 
مصاحله الوطنية وبذلك تقع عليها مسؤولية كربى يف مكافحة الفساد 
والتصدي هلذه الظاهرة اخلطرية واليت البد يف سبيل حتقيق هذه الغاية أن 
تتحلى باملوضوعية وحس املسؤولية لرتصد وتكشف وتتابع أية خمالفات 
القدرة  علينا  خيفى  وال  والتحيز  التشهري  عن  بعيدًا  فاسدة،  وممارسات 
التأثريية لوسائل اإلعالم على اجملتمع، بالتالي هذا يعطيها أهمية خاصة 
يتوجه  للفساد وحماربة املفسدين كون اإلعالم  التصدي  يف قدرتها على 

مباشرة ألفراد اجملتمع للوصول إىل جمتمع خاٍل من الفساد.
وال بد أن متارس وظيفتها الرقابية يف مواجهة أي خروج عن القانون أو أي 
خرق للقوانني أو أي توظيف شخصي للقانون يؤدي إىل مصاحل شخصية 

للمفسدين، وتكون عيون اإلعالم متيقظة ألي شبهة فساد.
فاإلعالم قد يكون عيون احلكومة اليت تعكس حقيقة ما جيري على 
أرض الواقع يف جمتمعاتها ولكن بإعطاء اإلعالم قدرًا من احلرية حتى 
يستطيع التحرك وباحرتام اإلعالميني هلذه احلرية واحرتامهم للمهنة اليت 
ميتهنوها منطلقني للبحث عن احلقائق وحماولة الوصول إىل جمتمع نظيف 

نوعًا ما بعيدًا عن أي مصاحل شخصية
املصدر�اإلعالم والفساد االداري واملالي:45

وسائل االعالم 
والصورة الذهنية

دور اإلعالم يف مكافحة الفساد
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اإلعالم  وسائل  مع  األنباء  وكاالت  نشاط  مقارنة  عند 
حنو  موجه  األنباء  وكاالت  نشاط  أن  جند  األخرى، 

معلومات آنية األهمية، ذات طبيعة إخبارية.
يتناول  أنباء كربى  التحليل بأن نشاط أي وكالة  ويثبت 
تغطية األنباء بصورة عامة، مقرتنا يف الوقت نفسه بتفسري 

األحداث السياسية واالقتصادية الرئيسة.
من جانب آخر، ال تتعامل وكالة األنباء باملواد اليت تشكل 
تبثها  اليت  الفنية  أو  والتعليمية  الرتفيهية  الربامج  حجم 
الصحف  على صفحات  املطبوعات  أو  والتلفزيون  اإلذاعة 

اليومية.
إعالم  وسيلة  منها  جيعل  األنباء  وكالة  عمل  وحمتوى 
للوسائل  بالنسبة  جدًا  ضيق  برنامج  ذات  اختصاصية 
األخرى. وعلى أية حال، يكمن نشاطها الرئيسي يف ذلك 
اجلزء من برامج وسائل اإلعالم األكثر أهمية يف تشكيل 

رأي عام بصدد القضايا احلامسة حمليًا أو عامليًا.
مثة ظاهرة متميزة أخرى عند مقارنة عمل وكالة األنباء 
مع نشاط وسائل اإلعالم األخرى وهي، إن معظم انتاجها 
ال يصل مباشرة إىل اجلمهور وهي تعمل من خالل وساطة 
واإلذاعة،  الصحافة  عرب  أخرى،  إعالم مجاهريية  وسائل 
والتلفزيون. واألفراد املشاهدون والقراء واملستمعون ليسوا 
مشرتكني يف نشرة األنباء املربقة اليت توزع على شريط 

أنباء اآللة املربقة الكاتبة واملستهلكون املباشرون إلنتاج 
 - األخرى  اإلعالم اجلماهريية  وسائل  األنباء هي  وكالة 
اإلذاعة، الصحافة، والتلفزيون- اليت تقوم فيما بعد وفقًا 
العام.  اجلمهور  إىل  اإلنتاج  بإيصال  اخلاصة،  النتقاءاتها 
)صحافة  بدور  للوكاالت  املربقة  األنباء  نشرات  وتقوم 

الصحفيني(.
وهكذا تقوم وكالة األنباء يف جممل نظام وسائل اإلعالم 
ون الرئيسي للمعلومات واألخبار اليت  بدور اإلختصاص واملمَّ
األخبار  نشرات  يف  أو  الصحف  يف  عليها  العثور  ميكن 

مأخوذة أو مستندة إىل اخلدمات املربقة لوكاالت أنباء.
تساعد وكاالت األنباء على القيام ال بدور املنتج الرئيسي 
للمعلومات األخبارية اليت ينتجها باألصل آخرون. على سبيل 
املثال تقوم وكاالت األنباء بتجهيز وسائل اإلعالم األخرى 
بأخبار جممعة من مصادر أخرى كاقتباس تصريح هام 
جدًا أذيع يف الراديو مثال، أو مقابلة تلفزيونية هامة للغاية 
كربى.  يومية  صحيفة  نشرته  سياسي  تعليق  اقتباس  أو 
وتدعم هذه امليزة يف وكالة األنباء إىل حد كبري حقيقة 
هي أن وكاالت األنباء الكربى، ال تغطي األحداث عن 

طريق كادرها اخلاص. 
وهي تعتمد إىل حد كبري على وكاالت أنباء حملية ووطنية 

تقتبس ما تنشره الصحافة احمللية وغري ذلك 

أهم املالمح املتميزة لوكالة 
األنباء كوسيلة لإلعالم..
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ماهي املفاصل والتهاباتها؟
إذ  إبهامآ  أكثر  مصطلح  هو  )الروماتزم(  مصطلح  أو  املفاصل 
المعنى طيّب حمدد له، ويشري عادة اىل آالم ومشاكل يف األنسجة 

اللينة مثل العضالت واألوتار مما يتعلق باملفاصل.
بالشيخوخة  الناس  املفاصل عند كثري من  التهاب  ترتبط كلمة 
او  اجلد  وشكوى  املرتفعة  واألماكن  السيارة  ركوب  وصعوبة 
اجلدة من االم املفاصل عندما متطر السماء مثال ولكن ذلك بعيد 
عن احلقيقة، ألن أي شخص يف أي سن ميكن أن يتعرض هلذا 

االلتهاب, حتى صغار السن غري مستثنني فواحد يف كل ألف طفل 
حتت سن ال11 عامًا يعاني من التهاب املفاصل.

هناك 150 نوعًا خمتلفًا من التهابات املفاصل حتدث يف أماكن 
خمتلفة من اجلسم, فهي ليست فقط عرضًا من أعراض الشيخوخة  
بل إنها مرض خطر يسبب يف أسوء حاالتة أملا حادًا يعوق احلركة 
اليعين  وهذا  احلاالت طفيفة،  األحيان تكون  معظم  ولكن يف 
االستهانة بها ففقدان احلالة البدنية الصحيحة يسبب لنا صدمة 
خاصة وقد اعتدنا لسنني عديدة عليها واعتربناها شيئًا مسلّمًابه 

 يتألف اجلهاز احلركي يف اجلسم من العظام واملفاصل والعضالت، وهو مسوÙل عن قدرتنا على  احلركة، وقد تطرأ الكثر من املشاكل على هذا 
اجلهاز، خصوصا مع تقدمنا يف العمر، اذ على الرغم من أن 3% فقط من االشخاì دون الستن من العمر يعانون من آالم  أو تصلب يف املفاصل، إال أن 

.)L(الذين يتجاوزون ال�75 من العمر ìهذه النسبة ترتفع اىل 50 % عند األشخا
التهاب املفاصل أحد مشاكل الصحة، إذ  تعاني أغلب األسر من آالم أمراض املفاصل والعضالت يف كل جمتمعاتنا، ويف بعó األحيان ال  يبقى 

تكون احللول سهلة ولكن قدرتنا على الفهم  وحاجتنا للتعامل مع اإلعاقة احملتملة  إما  عاجآل أو آجآل تعتمد على معلومات دقيقة.
)M(.الغرض األساسي هنا هو تشجيع الفهم وتعليم املرضى التعامل مع حدود األدوية املتداولة وفتح آفاق جديدة للتحسن

إلتهاب املفاصل)أسبابه وعالجه(
زهراء الخزاعي / شعبة املكتبة النسوية
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لذلك  نستمر كذلك،  أن  ونتوقع  نريد  مبا  نقوم  أن  اعتدنا  فقد 
النكون مستعدين أن نفقدها.

 تركيب املفاصل 
البنية  عرفنا  إذا  املفاصل  داء  معرفة  السهل  من  سيكون       
يلتقي  الذي  املكان  باملفصل  ونعين  املفصل،  لرتكيب  األساسية 
تقسيمها  الرغم من وجود عدة مفاصل ميكن  فيه عظمان على 

كاالتي:
1- مفاصل قليلة احلركة وتكون بدون جتويف.

2- مفاصل كثرية احلركة حيث توجد داخل جتويف.
يسمى النوع األول)asynarthrosis(  أي الثابت حيث حيتوي على 
هذه  مثل  توجد  معًا.  اإلثنني  على  أو  غضروفية  أو  ليفية  أنسجة 
املفاصل يف الرأس والعمود الفقري طاملا أن النوع اآلخر من املفاصل 
وكيفية  معرفتها،  الضروري  ومن  باإللتهابات.  مايصاب  كثريًا 
النوع  التفاصيل حيث يكثر هذا  بعض  عملها والبأس من ذكر 

من املفاصل يف اجلسم. 
إن هذا املفصل غضرويف بطبيعته وذو ارتباط غضرويف كالكتف 
حيث  والكاحل  والركبة  واحلوض،  واالصبع،  والرسغ،  مثال 
يتألف كل مفصل من هذه املفاصل من عظمني أو اكثر، إال أن 

الرتكيب األساس لكال نوعي املفصل األول والثاني متشابه.
إن نهاييت العظمني مغلفان مبادة غضروفية ذات سطح أملس لينة 
حيث احتكاك عظمي املفصل بعض الشيء، وتعطي للمفصل يف 
الوقت نفسه املرونة الالزمة، وهذه املادة الغضروفية الحتتوي على 
أعصاب لذا الميكن االحساس بأمل بسبب العمل اليومي املستمر 

والضغط على املفصل)3(.   
كيف تعمل مفاصلك؟

تعمل  كيف  أواًل  تعرف  أن  جيب  املفاصل  التهابات  تفهم  لكي 
أي  ليحدثا  عظمان  فية  يلتقي  اجلسم  يف  مكان  أي  مفاصلك، 
تنثنيان  أن  لركبتك  تسمح  املفاصل  مفصآل.  يسمى  حركة 

وكتفيك أن تتحركا وأصابعك أن متسك األشياء.
تغطى نهاية العظام بالغضاريف وهي عبارة عن نسيج صلب مرن 
املفصل  حول  ببعض،  العظام  احتكاك  ومينع  الصدمات  ليصد 
والغضروف الواقي هناك غشاء مسيك يسمى غالف املفصل مغلف 
لتليني  الذي حيتوي على سائل  الزاللي  الغشاء  رقيق امسه  بغشاء 
احلركة، الذي يسمح حبركة املفاصل حبرية دون أمل، ويوجد 
خارج غالف املفصل كيس يطلق علية )byrsa( حيتوي على سائل 
يسهل حركة العضالت، وهو قريب من املفصل ولكن ليس جزءًء 

منه.
مسببة  وتتمدد  تنكمش  مرنة  أنسجة  وهي  العضالت  تأتي  ثم 

حركة العظام، تربط العظام معًا لتكوين املفاصل.
حيث أن التهاب املفاصل هو أكثر أنواع االلتهاب انتشارًا70% من 
دأئمًا  فيه  التفكري  ويرتبط  منه.  يعانون  املفاصل  التهاب  مرضى 
بكرب السن ولكن رغم أن  ارتفاع القابلية هلذا املرض تزيد بكرب 
السن إال أن بعض الناس قد يعانون منه يف الثالثينات واالربعينات.

وهذا النوع عبارة عن تآكل يصيب معظمنا اىل حد ما يف مرحلة 
معينة يف حياتنا، حلسن احلظ أنه مرض خفيف فقد يؤملك مفصل 
ما يف  ولكن هذا هو كل  بأمل طفيف  فيه  تشعر  أو  أو أكثر 

األمر. وعدد قليل من الناس فقط قد يعرفون سببه.)4(
أعراض املرض:

التهاب املفاصل هو عبارة عن تورم وامحرار وأمل وفقد احلركة 
للمفصل امللتهب، ولكن رمبا تكون هناك أعراض أخرى كجفاف 
اجللد ومشاكل العيون وجفاف الفم واضطرابات األمعاء والتنمل 

كوخز اإلبر يف اليدين والقدمني مع التعب واالرهاق العام.
أنواع ترتاوح بني اخلفيفة واخلطرية،  املفاصل اىل عًدة  داء  يتفرع 

مع العلم أن الكثري منها يبقى على حاله مع مرور الوقت واليزداد 
سوًء.

أهم األسباب اليت تكون أمراض املفاصل :
يكون  وقد  الركبة  هلا  تتعرض  اليت  واحلوادث  اإلصابات   -1

بعضها شديدًا والبعض اآلخر بسيطًا ولكنها متكررة .
2- اإلجهاد احلركي على املفصل.

3- السمنة.
الركبتني  تصيب  اليت  الوالدية  والتشوهات  االحنرافات   -4

والساقني أو القدمني.
5- األمراض واالتهابات السابقة اليت تصيب الركبة.

6- بعض النتواءات أو التشوهات داخل  املفصل.
والشكوى اليت تؤرق املريض هي مع حتديد يف احلركة وتيبس 
يف املفصل وخاصة بعد اجللوس لفرتة طويلة وهناك أسباب كثرية 
يف  التهاب  أّي  التسبب  وقد  بسيطة  أشياء  وأغلبها  األمل  تسبب 
املفصل يف املستقبل، واليوجد هناك سبب الرتدد يف زيارة الطبيب 
وقد  نفسه  االمل  من  اسوء  هو  القلق  األمل.  هذا  سبب  ومعرفة 
يكون  قد  والذي  بصورة صحيحة  املفصل  استعمال  من  مينعك 

سببًا ملضاعفات أخرى.
معاجلة داء املفاصل: 

    حيتاج معظم الناس الذين يعانون من مشاكل حركية اىل 
أكثر من نوع من العالج، مثل املزج بني العقاقري والعالج الفيزيائي 

وبرنامج متارين العادة تأهيل املفاصل واألنسجة اللينة.
العقاقري 

     تعترب املسكنات والعقاقري املضادة لاللتهاب اليت الحتتوي 
على الستريويد هي األهم يف عالج السبب األساسي للمشكلة، إذ 

نكتفي عندها يف معاجلة األعراض)5(.
هناك أنواع خمتلفة من التهابات املفاصل تصيب أجزاء خمتلفة من 
املفاصل واألنسجة احمليطة ،التوجد قواعد هلذا املرض، مثاًل من 
املمكن تعاني من التهاب دون أي تورم، الشئ الوحيد املشرتك يف 
كل االلتهابات هو أنها تصيب املفاصل، وكل نوع من االلتهابات 
خيتلف عن اآلخر كما أن كل نوع حيتاج اىل العالج الذي يناسبه.

العالج الفيزيائي
    حييل الطبيب الكثري من املرضى الذين يعانون من مشاكل 
الفيزيائيون  املعاجلون  ويتمكن  فيزيائي.  معاجل  اىل  املفاصل  يف 
وبعض املراكز الصحية ويف العيادات اخلاصة من العالج الصحيح 
وهم  منازهلم،  يف  املرضى  الفيزيائيني  املعاجلني  بعض  يزور  وقد 
يف  ويساعدونك  احلركي،  اجلهاز  عمل  على  احلفاظ  يف  خرباء 

احلفاظ على قوتك وقدرتك على احلركة وختفف األمل.
التمارين

لتفادي  إراحة مفاصلهم املصابة      يعتقد الكثريون أن عليهم 
حصول املزيد من االعراض ويف الواقع أن النوع املالئم من التمارين 
ليس مفيدًا فحسب, بل أساسي يف احلفاظ على قدرة املفاصل على 
احلركة وعلى قوة العضالت، وإراحة املفاصل لفرتة طويلة غالبًا 
مايؤدي اىل املزيد من التصلب وضعف العضالت، وال خيفف من 

األمل)6(. 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- داء  املفاصل والروماتزم، الدكتور جنيفر ووال، ط األوىل 2013/1434.
2- التهاب املفاصل، جلنة من األطباء االختصاصيني، الدار الدولية للنشر 

والتوزيع، الطبعة األوىل. 
النشر  الثقافية،  الشؤون  دائره  املفاصل، تصدرها  أوالتهاب  الروماتزم   -3

بغداد، اجملهورية العراقية.
4- التهاب املفاصل، جلنة من االطباء االختصاصني.

5- داء املفاصل والروماتزم، الدكتور جنيفرج  وورال الطبعة االوىل، 2013.

6- داء املفاصل والروماتزم، الدكتور جنيفرج  وورال الطبعة االوىل، 2013.
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) شخصيات نجفيـــة (
الحاج جاسم أبو املكائن

البيت النجفي بيت األصالة والحياة

إعداد:

أرشد رؤوف قسام



احلاج جاسم ابن احلاج أمحد بن مصطفى بن 
ابراهيم االبراهيمي ولقبهم املعروف يف النجف 
النجف  يف  جاسم  احلاج  ولد   ... املكائن  أبو 
مدارسها  يف  درس  وقد   1952 سنة  األشرف 
الدينية  عناوينها  جبميع  جمالسها  وحضر 
واألدبية،  والثقافية  واالجتماعية  واحلسينية 
اشتغل يف جمال  الكهرباء وأخذ من أبيه مهنة 
تسمية  جاءت  ومنها  اخلياطة  مكائن  تصليح 
العائلة، واحلقيقة كما يقول احلاج جاسم بأنه 
أخذ كل شيء من والده ليست املهنة وحدها 
فكان والده رمحه اهلل مدرسة متكاملة فكان 
من  املكائن شخصية جتمع  أبو  أمحد  احلاج 
العلوم الشيء الكثري فباإلضافة إىل مهنته اليت 
أمل بكل فنونها فهو خياط حمرتف تعلم املهنة 
انتقل إىل مدينة أخرى غري  برغبة عارمة وقد 
مدينة  إىل  انتقل  حيث  أسرارها  ليتعلم  مدينته 
الديوانية ليشتغل عند أحد أخواله وهو احلاج 
حممد حسني اخلياط وكان من املشهورين يف 
عاد  ثم  آنذاك،  الديوانية  مدينة  يف  اخلياطة 
بعدها إىل النجف وقد أتقن املهنة وصار خياطا 
واجتماعية  جتارية  عالقات  وكوَّن  ماهرا 
ذلك  وبعد  الديوانية،  مدينة  أبناء  مع  كبرية 
تغريت مهنة احلاج أمحد من خياط إىل مصلح 
مكائن خياطة وذلك لشغفه وولعه حبب املهنة 
معروفا  مهنته  فيه  ميارس  الذي  حمله  وكان 

يقع  حيث كان  النجفية  األوساط  لدى مجيع 
مبثابة  وكان  التجار  سوق  الرباق  حملة  يف 
املنتدى الثقايف والديين حيث يرتاده رجال دين 
وشخصيات اجتماعية وكسبة وجتار من كل 

مكان.
إن احلاج أمحد أبو املكائن كما كان حمبا 
ملهنته فقد كان حمبا للعلم وجمدا يف حتصيله 
فقد درس يف بواكري عمره يف احلوزة العلمية 
ذلك مكانة  من  االمر ومكنه  له  ومما سهل 
ورجاالتها  العلمية  احلوزة  يف  أيضا  وجده  أبيه 
وبعد وفاة والده احلاج مصطفى تهيأ له الطريق 
لدخول احلوزة العلمية فأخذ بدراسة املقدمات 
من منطق وفقه ولغة وجنح فيها لرغبته الشديدة 
حضر  الذين  األساتذة  أشهر  ومن  التعلم   يف 
عندهم الدرس الشيخ آغا ضياء الدين العراقي 
رمحه اهلل وقد تأثر به كثريا وأخذ منه الشيء 
عالقات  له  كانت  الفرتة  تلك  ومن  الكثري، 
مثل  احلوزة  وزعماء  العصر  علماء  مع  وطيدة 
السيد حمسن احلكيم والسيد اخلوئي والسيد 
السبزواري والسيد حممد باقر الصدر والسيد 
السيستاني وغريهم من العلماء الذين نهلوا للعلم 
من مدرسة باب مدينة علم رسول اهلل )صلى اهلل 
عليه وآله (، ومن النواحي األخرى اليت متيزت 
صفة  املكائن  أبو  أمحد  احلاج  شخصية  بها 
أنه  حيث  العرفانية  واملمارسة  احلقة  العبادة 

) شخصيات نجفيـــة (

الحاج جاسم أبو املكائن
وبزيه  مبتسم  ووجه  بالترحيب  استقبلني 
والكشيدة)  والعباءة  (الصاية  حيث  الجميل 
وهو زي ديني وتراثي يختص به أهل النجف 
وبعض  سامراء  في  قديما  وبغداد  وكربالء 
بهذا  اختص  وقد  األوسط  الفرات  مدن 
وخدمة  سدنة  الفترات  من  فترة  في  الزي 
العتبات المقدسة في العراق، التقيت به في 
والثقافة  لألدب  الطفيلي  ومؤسسة  متحف 
شخصية  وكونه  فيه  مشرف  هو  والفنون، 
فهو  المحببة  الصفات  من  العديد  جمعت 
شخصية اجتماعية وثقافية وأدبية ومهنية 
أيضا ومن أسرة لها تاريخ حافل في النجف 

األشرف كان لي معه هذا اللقاء
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كما كان العديد من كسبة النجف األشرف 
الذين يعملون يف السوق ويف ذات الوقت ينهلون 
أمري  مدرسة  من  واملعارف  العلوم  صايف  من 
جبوارهم  هي  اليت  السالم(  )عليه  املؤمنني 
وجماهدة  العبادة  طريق  عن  أنفسهم  فريوضوا 
الدنيا  ملذات  من  وحتريرها  وتهذيبها  النفس 
بالعلم  حافاًل  يومهم  فكان  وزخرفها  وفتنتها 
الصلوات  يؤدون  كانوا  فقد  والعبادة  والعمل 
وبعد  السالم(  )عليه  املؤمنني  أمري  مرقد  عند 
صالة الصبح يأخذون الدروس العلمية يف الفقه 
حتتاجه  وما  للعائلة  الوقت  بعض  ثم  واألخالق 
الرزق  من  ليتكسب  رزقه  باب  إىل  يتوجه  ثم 
ثم  جديدة  مهنية  معلومات  ويكتسب  احلالل 
الطاهر  الظهرين يف احلرم  يذهب ألداء صالة 
األسرة  ومتابعة  للراحة  للمنزل  عودة  وبعدها 
عمل  فبني  العمل  حملل  عودة  ثم  وشؤونها  
شؤون  يف  معهم  والبحث  الزائرين  وجمالسة 
العبادة  يف  أخرى  رحلة  تبدأ  ثم  والدين  الدنيا 
ليلة  تكون  والعشاء  املغرب  فصالة  والصالة 
يف  اجلمعة  وليلة  السهلة  مسجد  يف  األربعاء 
السالم(  احلسني)عليه  اإلمام  عند  كربالء 
وليلة السبت يف مسجد الكوفة ولكل مكان 
روحانيته وسفرته يف العبادة لذلك جتدهم دوما 
متعلقني باخلالق عزوجل فلياليهم عامرة بالتهجد 
واألدعية  القرآن  وقراءة  والسجود  والذكر 
واألعمال األخرى اليت تكون حسب مناسبات 
هلا  رمضان  شهر  ليالي  فمثال  القمري  الشهر 
واجملالس ختتلف  اإلحياء  حيث  من  خصوصية 
عن شهري حمرم وصفر مثال وهكذا يف رجب 
وشعبان وغريها إال أنها مجيعا مرتبطة بالعبادة 

الكريم  نبيه  بسنة  واالستنان  هلل  اخلالصة 
وأهل بيته )عليهم الصالة والسالم( وهذا كله 
منحهم القدرة والتمكن من النجاح يف سريتهم 
احلياتية فاحلاج أمحد أبو املكائن فكما برع 
يف  بارع  فهو  والدينية  االجتماعية  عالقاته  يف 
سنجر  شركة  من  جعل  حتى  ومهنته  كسبه 
العاملية باطالق اسم مهندس سنجر يف العراق ملا 
وجدت فيه الكفاءة واملقدرة يف تصليح مكائن 
هذه  على  يقتصر  ومل  تصنعها  اليت  اخلياطة 
املشرفني على شركة  بل حتى  املاركة فقط 
إعجابهم  أبدوا  قد  السويدية(  هكسفارنة   (
باحلاج أمحد أبو املكائن ملا متتع به من خربة 
باخلياطة  اخلاصة  املكائن  تصليح  جمال  يف 

واملصنعة من قبلهم.
 1997 عام  املكائن  أبو  أمحد  احلاج  تويف 
بعد أن بلغ تسعني عاما من حياة مليئة بالعطاء 
العملي والعلمي واالجتماعي و قد ترك مؤلفات 
وهي  واطالعاته  جتاربه  حصيلة  كانت 
تشمل  قصصية  جمموعة  وكانت  )اجملموعة( 
أو قرأها يف سنوات حياته  عرب حياتية مسعها 
و)الكشيكل( وهو مصغر الكشكول وأيضا 
)الكشكول(  وكذلك  ومواعظ  دروس  فيها 
من  العمر  حصيلة  ويضم  سابقه  من  أكرب 
املواقف والقصص وقد أعاد أبناؤه وعلى رأسهم 
املكائن  ابو  أمحد  احلاج  ابن  جاسم  احلاج 
مجعه وتبويبه وتقدميه ليكون باحللة القشيبة 

اليت ظهرت بها أجزاوه الثالثة.
ويف اخلتام شكرت احلاج جاسم أبو املكائن 
على هذا اللقاء على أمل العودة واللقاء مبواضيع 

جديدة.
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دعاني صديقي وهو من أقاربي بعد أن عاد إىل جده يف املدينة 
القدمية وقد أكمل جتديده دون أن يغري من تصميمه األساسي 
بالرغم من قدمه فهو من عشاق الرتاث واحملافظة عليه،  لبيت 
الدعوة بسرور وهلفة فما كان مين إال أن توجهت اىل ذلك البيــت 
يف ذلك الزقــاق من ذلك الطرف ما أن وطئت قدماي أرض ذلك 
مع  العنرب(  )متن  رائحة  أنفي  اىل  وصلت  حتى  )الزقاق(  العكد 
عمودية خمرتقة  بصورة  الشمس  أشعة  من  خيوط  بداية سقوط 
بعد  املقصود  البيت  وصلت  العلوية  طوابقها  يف  البيوت  تشابك 
أن جتاوزت ثالث بيوت من رأس العكد )بداية الزقاق( وما إن 
صرت قبال باب البيت حتى استشعرت باختالف فقد كان الباب 
مرتوكًا  دون دهان فهو بلونه األصلي الطبيعي أو قد يكون قد 
مت طالؤه بطريقة فنية وبدهان مشابه متاما للون اخلشبة األصلية 
للباب ولكن الواضح جدا قدم الباب لسنوات طويلة جدا لكنها 
أضافت جاذبية تفتقدها األبواب احلديدية واملصفحة ألغلب البيوت 
اليت فرضتها احلداثة وكذلك اإلحساس باخلوف الذي تركته 
كل السنوات السابقة  طرقت الباب مبدقة من النحاس ثبتت على 
الباب اخلشبية فجائين الرد وفتحت الباب بصوت مميز وكأن 
مفاصل الباب اخلشبية تطلق عزفا،  دخلت الدار حمفوفا برتحيب 
صديقي وقرييب فوقفنا قليال يف اهلشتيه )املدخل( ثم دعاني لدخول 
املقاعد  إحدى  على  جلست  حتى  الرباني  دخلت  إن  وما  الرباني 
اليت حيويها املكان حيث مألت املكان جلسة عربية متوسطة 
االرتفاع وكانت مرحية حقا، ثم أخذت عيناي تتفحص املكان 
من مجيع زواياه، كانت اجللسة باجتاه واحد وكأنها أمام منصة 
صغرية  أبواب  مقابل جمموعة  باحلقيقة كانت  ولكنها  مسرح 
جدا تتسع لولوج شخص واحد ولكن عليه أن يلج بصورة جانية 
نبتة ظلية  الرباني أصيص فخاري حيوي على  زاوية   وكان يف 
مجيلة وقد أسند ساقها على احلائط، وتلتمس الضوء الداخل من 
أعلى األبواب اليت أحكمت بنوافذ زجاجها ملون بشفافية يسمح 
بعبور خيوط الشمس، حيث الفضاء الكبري وسط البيت الشرقي 
تفحصت املكان أكثر فوجدت حوائط الرباني جموفة لتشكل 
أو  الروازين  هذه  حول  راقية  فنية  وبصنعة  بالروازين  يسمى  ما 
على  اخلشبية  رفوفها  ثبتت  حيث  رائعة  مكتبة  إىل  التجاويف 
اجلدران لتوضع عليها الكتب بكل أرحيية،  ويف الزاوية األخرى 
أن  إال  املكان  أصل  من  وكأنه  يبدو  الطابوق  من  عمل  هناك 
بشكل  ولكنه صمم  مستحدث،  بأنه  أخربني  وصديقي  قرييب 
احرتايف جعله كأنه من أصل املكان فهو موقد للنار من احلطب 
يستخدم للتدفئة وقد بين من الطابوق املنجور الذي طلي بوارنيش 
من  بين  فقد  الداخل  من  وأما  األصلي  للبناء  جمانسا  ليكون 
الطابوق األمحر الناري وثبتت فيه إنارة لتوهمك باجلمر املتقد، 
أما سطح املوقد فقد صفت عليه جمموعة من التحفيات وهي من 
األواني  واألدوات املستخدمة قدميا فكانت الرحة احلجرية اليت 
تستخدم يف طحن احلبوب وكانت السلبجة والربيق رمز الضيافة 

حة  ا لر ا و
القطع  وبعض  اهلاون  وكان 

األخرى املوضوعة ببساطة أما األرضية فكانت عبارة عن بساط 
مزركش من شرائط مجيلة حماطة بالشراشيب  كما أن امللفت 
للنظر أن املكان ال حيوي يف جدرانه على الستائر وذلك لعدم 
)الدربونة(  على  تطل  هوائيات صغرية  نوافذ كبرية سوى  وجود 
احلوش  من  تؤخذ  التهوية  وكل  السقف  قريب  عاٍل  ومكانها 
حيث الفضاء الواسع،  كانت جلسيت عبارة عن دعوة لالسرتخاء 
قاطعها صديقي وقرييب بدعوته لي ألداء الصالة أوال فقد وصل 
صوت مؤذن العتبة العلوية املقدسة إىل بيتهم حيث فضاء احلوش 
أداء  وبعد   ... الطاهر  احلرم  من  القادم  الصوت  ذلك  يستوعب 
طعام  لتناول  إيذانا  الصغرية  األبواب  تلك  فتحت  الظهر  صالة 
الغداء ثم دخلت يف مكان آخر وكم كان مجيال حيث كان 
عبارة عن باحة متوسطة احلجم تطل على حوش البيت بواسطة 
باب وشبابيك خشبية دون زجاج إن فتحت كان املكان متداخال 
وإن أغلقت كان املكان معزوال، املكان حيوي على طاولة طعام 
أما  واحد،  أنيقة من اخلشب مع ست كراسي خشبية مبوديل 
للغرف واملدخل  أبواب  احلوش فكان فضاًء مربعا تقريبا حوله 
وواجهة الرباني ودرجان أحدهما للطابق العلوي واآلخر للسرداب، 
أرضية احلوش مرصوفة بالرخام باستثناء فتحة تهوية السرداب 

وفتحة منفذ البئر ويتوسط احلوش حوض ماء كر.
انتهيت من تناول الغداء وتفحص املكان بدقة، ذهبنا إىل مدخل 
الرباني حيث محام الضيوف الذي هو يف معزل عن داخل الدار، 
ثم عودة اىل تلك األريكة املرحية وتناولنا الشاي وبعض األحاديث 
وسط شعوري بالراحة لصديقي وقرييب وذوقه الرفيع فكل ما 
وجدت يف املكان اتسم خبصوصية وتفرد ووحدة ديكور جعل 
من املكان  مهيأ  ألن يكون مزارا  مع إمياني املطلق بكون 
صديقي وقرييب هذا حمبا للرتاث وملدينته وهو متفرد يف رؤيته 
الفنية يف  ملساته  ذلك يف  ويعكس  والفلكلور  للرتاث  ومفهومه 
ديكور منزل األجداد ليجعل منه حقا )لوكيشن احلياة( وحقيقة 

األمر كانت بيوت الوالية بيوت األصالة واحلياة 
ودعت صديقي وقرييب وأنا أقول يف نفسي كم هو مجيل ومريح 

هذا البيت مع الصالة على حممد وآل حممد..

البيت النجفي

بيت األصالة والحياة
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كان املنصور الدوانيقي، ِمن اخُللفاء 
وقد  العباسيَّة،  اأُلسرة  يف  ين  امُلتجربِّ
َمْسَرحًا  وجهه  يومًا  ُذبابة  جعلت 
ِمن  تطري  فأخذت  لها،  وتنقُّ لنشاطها 
إىل  عينيه  وِمن  عينيه،  إىل  َشفته 
حتَّى  َجبهته،  إىل  أنفه  وِمن  أنفه، 
ضاق بها َذرعًا، وتأملَّ كثريًا؛ فقال 
خَلدمه: انظروا َمن ينتظرنا بالباب؟

كان  سلمان.  بن  ُمقاتل  له:  فقالوا 
ثني  احمُلدِّ كبار  ِمن  هذا،  ُمقاتل 
فأمر  العصر،  ذلك  يف  رين  وامُلفسِّ
الدخول.  يف  له  ماح  بالسَّ املنصور 
املنصور  له  ه  وجَّ حتَّى  دخل  إن  وما 
السؤال التالي: هل تعلم ملاذا َخلق اهلل 

الذباب؟!
 قال: نعم؛ ُليذلَّ اجلبابرة!..

... فسكت املنصور ...
)الَقصص الرتبويَّة/للطيف الراشدي(

جاءت امرأة يف زمن اإلمام أمري املؤمنني )عليه السالم(، ولدت 
ت  ِمن زوجها طفاًل له بدنان ورأسان على ُحقٍو واحٍد، و حتريَّ
ة واحدة أم  ته ِمن اإلرث، هل ُيعطى ِحصَّ هي و قومها يف ِحصَّ

تني؟ ِحصَّ
ذلك؛  عن  يسألونه  السالم(  )عليه  املؤمنني  أمري  إىل  فصاروا 
السالم(:  )عليه  اإلمام  جواب  فكان  فيه،  احلكم  ليعرفوا 
انتبها  فإْن  الرأسني،  و  البدنني  أحد  نبِّهوا  ثمَّ  نام  إذا  اعتربوا 
معًا، يف حالة واحدة؛ فُهما إنسان واحد، و إْن استيقظ أحدهما 

واآلخر نائم؛ فُهما اثنان و َحقُّهما ِمن املرياث َحقُّ اثنني.
رُّ يف هذا القضاء العادل، و احلكم الدقيق واضح؛ ألنَّه  والسِّ
املعوَّل يف  عليه  إذ  الَعَصيب؛  املركز  ِمالك احُلكم هو  اعترب 
و  البدنني  ه  توجِّ واحدة  قيادة  كانت  فإْن  اإلنسان،  توجيه 
الرأسني؛ فهو شخٌص واحٌد، ولكْن إذا كان كلُّ قسم ُيدار 

ِمن ِقَبل جهاٍز عصيب� ُمستقل� عن اآلخر، فهما بدنان..
) الَقصص الرتبويَّة ، للطيف الراشدي(

الفالحون  استيقظ  البالد.  أحد  يومًا يف  تشرق  الشمس مل  أن  روي  يف قصة 
املوظفون  واستيقظ  دامسًا،  الظالم كان  احلقول لكن  إىل  ليذهبوا  صباحا 
واستيقظ  حالكة،  الظلمة كانت  ولكن  أعماهلم  إىل  ليذهبوا  السادسة  يف 
التالميذ ليذهبوا إىل املدارس فلم يستطيعوا. وعلى مدى ساعات النهار تعطل 
كل شْي، وتوقفت احلياة، وأصاب الناس القلق على زراعتهم ,وارتعشت أجساد 
األطفال والعجائز من الربد، ودب اخلوف يف قلوب اجلميع . وملا أتى الليل، مل 
يظهر القمر، فذهب اجلميع إىل دور العبادة يرفعون الصلوات، ويرددون األدعية، 
ويصرخون ضارعني لتعود الشمس ومل ينم أحد يف تلك الليلة ويف اخلامسة من 
صباح اليوم التالي أشرقت الشمس يف موعدها، فتصايح الناس فرحًا ورفعوا 
أيديهم إىل السماء، يرددون صلوات الشكر ويتبادلون التهنئة. فقال هلم أحد 
اليوم فقط أمل تكن  الشمس  ملاذا شكرمت اهلل على طلوع  املدينة:  حكماء 

تشرق كل صباح ! فلنتعلم أن نستشعر نعم اهلل علينا دائما .

قضاء اإلمام علي )عليه السالم( باالستعانة بالجهاز العصبي

الذباب يذل الجبابرة متى نشعر بالنعم ؟ 
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قال حاطب بن أبي بلتعة: ملا بعثين النيب )صلى اهلل عليه و آله( إىل املقوقس 
ملك اإلسكندرّية بكتابه، أتيته وأبلغته الرسالة، فضحك ثم قال: كتب 
إلّي صاحبك يسألين أن أّتبعه على دينه، فما مينعه إن كان نبيا أن يدعو 

اهلّل فيسّلط علّى البحر فيغرقين فيكتفي مؤنيت، ويأخذ ملكي؟
قلت: ما منع عيسى )عليه السالم( إذ أخذ اليهود فربطوه يف حبل، وحلقوا 
وسط رأسه، وجعلوا عليه إكليال من شوك، ومحلوا خشبته اليت صلبوه 
عليها على عاتقه، ثم أخرجوه و هو يبكي حتى نصبوه على اخلشبة، ثم 
طعنوه حّيا حبربة حتى مات ـ على زعمكم ـ فما منعه أن يدعو اهلّل فينجيه 

ويهلكهم، ويكتفي مؤنتهم، ويظهر هو وأصحابه عليهم؟
وما منع حييى بن زكرّيا حني سألت امرأة امللِك امللَك أن يقتله فقتله وبعث 

برأسه إليها حتى وضع بني يديها أن يسأل اهلل أن حيميه و يهلكهم؟
فأقبل على جلسائه و قال: واهلل إنه حلكيم، و ما خترج احلكم إاّل من 

عند احلكماء )نهاية اإلرب يف فنون األدب(.

كان عمرو بن اجلموح رجال أعرجا فلما كان يوم أحد و كان له 
بنون أربعة يشهدون مع النيب )صلى اهلل عليه وآله( املشاهد أمثال األسد 
أراد قومه أن حيبسوه، و قالوا: أنت رجل أعرج و ال حرج عليك، و قد 

ذهب بنوك مع النيب )صلى اهلل عليه و آله(.
قال: بخ، يذهبون إىل اجلنة و أجلس أنا عندكم!

فقالت هند بنت عمرو بن حرام امرأته: كأني أنظر إليه موليًا قد أخذ 
درقته و هو يقول: اللهم ال تردني إىل أهلي، فخرج و حلقه بعض قومه 
يكلمونه يف القعود، فأبى و جاء إىل رسول اهلل )صلى اهلل عليه وآله(، 
فقال: يا رسول اهلل إن قومي يريدون أن حيبسوني هذا الوجه و اخلروج 

معك، و اهلل إني ألرجو أن أطأ بعرجيت هذه يف اجلنة.
فقال له: »أما أنت فقد عذرك اهلل و ال جهاد عليك«، فأبى.

ال  أن  عليكم  »ال  بنيه:  و  لقومه  وآله(  عليه  اهلل  )صلى  النيب  فقال 
متنعوه، لعل اهلل يرزقه الشهادة«.
فخلوا عنه، فقتل يومئذ شهيدا.

قال: فحملته هند بعد شهادته وابنها خالد وأخوها عبد اهلل على بعري، 
فلما بلغت منقطع احلرة برك البعري، فكان كلما توجهه إىل املدينة 
برك، و إذا وجهته إىل أحد أسرع، فرجعت إىل النيب )صلى اهلل عليه 

وآله( فأخربته بذلك.
فقال )صلى اهلل عليه وآله(: »إن اجلمل ملأمور، هل قال عمرو شيئا«.

قالت: نعم، إنه ملا توجه إىل أحد استقبل القبلة، ثم قال: اللهم ال تردني 
إىل أهلي وارزقين الشهادة.

فقال )صلى اهلل عليه وآله(: »فلذلك اجلمل ال ميضي، إن منكم يا 
معشر األنصار من لو أقسم على اهلل ألبره، منهم عمرو بن اجلموح«.

)حبار األنوار : 20 / 130(

وقد  ما  زمان  يف  سلطان  هناك  كان  أنه  يقال 
يوصيه  جيوشه  قائد  فاستدعى  الوفاة،  حضرته 

بثالثة وصايا قائال:
●الوصية األوىل: أن الحيمل نعشي عندالدفن إال 

أطبائي وال احد غريهم .
●الوصية الثانية: أن ينثر يف طريق مكان موتي 
وأحجاري  والفضة  الذهب  قطع  املقربة  حتى 

الكرمية اليت مجعتها طيلة حياتي.
النعش  يف  ترفعونين  عندما  األخرية:  ●الوصية 

أخرجوا يدي من الكفن وأبسطوهما خارجه .
املغزى  ما  وصاياك لكن  ستنفذ  القائد:  له  قال 

من ذلك ؟؟
رد عليه: أريد أن أعطي العامل درسا مل افقهه إال 

اآلن !!.
إذا  الناس أن املوت  أما األوىل: فأردت أن يعرف 
نهرع  الذين  األطباء  حتى  رده  يف  ينفع  مل  حضر 
والعمر  الصحة  وأن  مكروه  أصابنا  إذا  إليهم 

نعمتان المينحهما أحد من البشر.
أما الثانية: أن يعلم الناس أن أي وقت قضيناه يف 
املال، ليس إال هباء منثورا، وإننا لن نأخذ  مجع 

معنا حتى فتات الذهب.
أما الثالثة: فليعلم الناس أننا قدمنا إىل هذه الدنيا 

فارغي األيدي وسنخرج منها كذلك.

الذباب يذل الجبابرة
الوصايــــــــا الثالثة... أعرج عاشق الجنة!

مبعوث النبي)9( يفحم ملك اإلسكندرية
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فائق الشمري

.. إني أخاف� الدموع عيناك�
من مقلتيك رذاذ املطر

ورائحة العنرب حني تفوح 
والن�يل حني تغفو... وينسكب القمر

ترّددت كثريا.. 
وأنا أكتب قل� ... أفت� عن مفردات ��

كالطفل يكرب همي...
كل يوم أموت وأحيا � هل املوت حياة؟

وأعزف نب� قل� �حفيف السنابل
رمست وجهي للعاشقني... نهر يسري

منذ املساء وحتى املسري
رويدًا بع� نوحك يا �ام

ألكتب عن كربالء
عن احلسني... وإرث األنبياء

والسيف اخل�ون ... والدم حني يصعد للسماء 
والطف املرمل بالدماء

آه كربالء
ياوجعي القديم... يا وطن الدموع

يا وطن الدموع



عـــن أبـــي جعفر عليه الســـالم قـــال: قـــال رســـول اهللا صلى اهللا 
عليـــه وآلـــه: (طوبى لمـــن أدرك قائم أهـــل بيتي وهـــو يأتم به 
في غيبتـــه قبل قيامه ويتولـــى أولياءه، يعادي أعـــداءه، ذلك من 

رفقائـــي وذوي مودتي وأكـــرم أمتي علي يـــوم القيامة).
كمال ادلين وتمام انلعمة - الشيخ الصدوق: ٢٨٦




