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صحن فاطمة عليها السالم..

عمران تشيده العقيدة الصادقة
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قال اإلمام الصادق(علية السالم):
من صدق لسانه زكا عمله ،ومن حسنت نيته زيد يف رزقه،
ومن حسن بره بأهل بيته زيد يف عمره.

رمز االعتدال
نشأ النيب اخلامت حممد(صلى اهلل عليه وآله) بني ظهراني أمة غالبية أفرادها
متخلف��ون ع��ن رك��ب احلض��ارة االنس��انية ،فالن��اس فيه��ا صنف��ان يعيش��ان
االف��راط أو التفري��ط :أن��اس طاغ��ون متس��لّطون ،وأن��اس أذالء خمذولون ،ال
تسمو بهم اهلمة وال ميلكون ألنفسهم ً
نفعا وال ضراً.
وم��ن الطبيع��ي أن تلق��ي مث��ل تل��ك الظ��روف املتط ّرف��ة ظالهلا على ش��خصية
االنسان العادي ،فرت ّبيه إما على الطغيان أو على الذل.
اال أن الرس��ول األكرم(صل��ى اهلل علي��ه وال��ه) وعل��ى الرغ��م م��ن أن��ه كان
ً
حمس��وبا عل��ى الطبق��ة املس��تضعفة يف ذل��ك اجملتم��ع ،اال أن��ه س��اد بأخالقه
وحس��ن س��لوكه حت��ى اس��تنقذ تلك االم��ة الذليلة ،وجعلها تتف��وق على كل
األمم يف ذلك العصر.
وهذا ان ّ
دل على ش��يء فإمنا يدل على التس��ديد الغييب الذي كان حيوط
هذا االنس��ان العظيم ،واالمداد االهلي الذي ر ّباه اهلل عز وجل على الفضائل
كلها ،حبيث أخرجه من تلك البيئة اجلاهلة وهو حيمل االعتدال يف الفكر
واالفعال.
كان رس��ول اهلل(صلى اهلل عليه وآله) زعيم أمة وقائد دولة امتدت س��لطتها
عل��ى مس��احات واس��عة م��ن األرض مل حيل��م بها من حوله م��ن العرب ،وعلى
الرغم من ذلك احتفظ هذا االنس��ان اجلليل بأس��نى مكارم االخالق ،وعلى
رأسها التواضع وحسن العشرة والسماحة والكرم.
ولق��د أثب��ت رس��ول اهلل(صل��ى اهلل علي��ه واله) مبنهج��ه هذا حقيقة الوس��طية
والتج�بر ،وال تفري��ط به��ا
يف الس��لوك ،ف�لا إف��راط يف الق��وة حل��د الطغي��ان
ّ
حت��ى الضع��ف واملس��كنة ،فاحلاجة اليوم إىل أن يتأس��ى الن��اس يف اجملتمع
اإلس�لامي به��ذا الرم��ز اإلنس��اني اخلال��د ،وأن يرتك املس��لمون كل س��لوك
دونه ،فذلك دليل على عرفانهم النعمة وشكر املعروف الذي جاء على يدي
هذا املصلح العظيم.
هيأة التحرير
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الثبات
على العهد
إن املنـتسبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــني
املخلصني يف العتبـ ـ ـ ــة
العلوي ـ ــة املقدسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
يع ـ ـ ـ ـ ــاهدون سيدهـ ـ ــم
وموالهم االمـ ـ ــام امري
املؤمنني(عليه السالم)
عل ـ ــى أن يك ـ ـ ـ ــونـ ـ ـ ـ ـ ــوا
على ق ـ ـ ــدر املسؤوليـة
اجلسيـ ـ ـ ـ ــمة امللقاة
على عاتقهم يف خدمة
زائريه الك ـ ـ ـ ــرام ،وانهم
لن ي ّدخ ـ ـ ــروا جهدا يف
جتسيد أروع االمثل ـ ـ ــة
يف م ـ ــزج عملهـ ــم هذا
بروح اخلدم ـ ــة وسوف
ميضون قدمـ ـ ــا إن شاء
اهلل تعاىل على ه ـ ـ ـ ــذا
الطريق..
ومن اهلل التوفيق.

اخبار العتبة

قسم الشؤون اهلندسية يباشر بإنـجاز مشروع سكن املنتسبني
باش��رت الكوادر اهلندس��ية العاملة يف قس��م
الشؤون اهلندسية والفنية التابع للعتبة العلوية
املقدس��ة بإجن��از باق��ي مراح��ل مش��روع قنرب
السكين املخصص لسكن املنتسبني.
وقال مس��ؤول قسم الشؤون اهلندسية والفنية
املهن��دس ع�لاء دوش« :باش��رت الك��وادر
اهلندس��ية يف القس��م بإكم��ال باق��ي مراح��ل
اجن��از مش��روع بن��اء ال��دور الس��كنية يف
اجملم��ع بطريق��ة التنفيذ املباش��ر ،بعد حس��م
مجي��ع القضاي��ا املتعلقة مع ش��ركة األحباث
ً
سابقا».
للمقاوالت املنفذة للمشروع
وأض��اف دوش« :س��نعمل يف الف�ترة القادم��ة
عل��ى س��رعة االجن��از وعك��س النظ��رة
احلقيقية للمهندس العامل يف العتبة املقدسة
من خالل دقة العمل وس��رعة االجناز وتسليم
دفعات الدور تباعا».
وب�ين« :هنال��ك مفاوض��ات نعم��ل م��ن خالهلا
على إدخال بعض الشركات الساندة الجناز
أعم��ال األبني��ة اخلدمي��ة والبن��ى التحتي��ة
بإشراف القسم اهلندسي للعتبة املقدسة».
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وأش��ار« :إن الواق��ع اجلدي��د للمش��روع ج��اء
بع��د ع��دة اجتماع��ات ومتابع��ات م��ن ل��دن
األم�ين الع��ام وجمل��س إدارة العتبة املقدس��ة،
مت خالهل��ا إص��دار أكث��ر م��ن ق��رار وتوجيه
ودع��م كانت نتائ��ج هذه اجله��ود املباركة،
املباش��رة م��ن قبل كوادرنا اهلندس��ية الجناز
املشروع وتسليم الدور للمنتسبني حسب نسب
االجناز».
وأكد دوش على« :اننا نتواصل بالتنسيق مع
دوائ��ر الدولة اخلدمية يف العمل الس��تحصال
املوافق��ات الرمسي��ة إلنش��اء امل��دارس ورياض
األطف��ال واحلضان��ة وبقي��ة األبني��ة اخلدمي��ة
والصحي��ة ،كم��ا مت التنس��يق م��ع مديري��ة
زراع��ة احملافظ��ة إلنش��اء الش��ريط األخض��ر
احمليط باجملمع».
م��ن جانب��ه ق��ال املهن��دس االستش��اري يف
املش��روع س��عد اجلب��وري« :ان القس��م باش��ر
بع��د عملي��ة اجل��رد والتقصي بع��د انهاء عمل
الشركة املنفذة باستئناف العمل يف اجملمع
الس��كين ومتت املباش��رة بتنظيم العمل وزج

«قنرب»

ك��وادر البن��اء يف خمتل��ف مفاص��ل اجملم��ع
السكين واالعداد يف حالة تزايد مستمر».
مبين��ا« :ان��ه مت��ت املباش��رة باس��تالم خمتلف
امل��واد املخصص��ة للبن��اء مع توزيع املهندس�ين
املش��رفني عل��ى القطاع��ات لالس��راع باجناز
اك�بر عدد ممكن من الوحدات الس��كنية
خ�لال الف�ترة القريبة القادم��ة» .مؤكدا «ان
خمتلف اقس��ام العتبة املقدسة قدمت خمتلف
اخلدم��ات لدع��م عملي��ة االجناز يف املش��روع
للوصول اىل النتائج املرجوة» .
يذك��ر ان مش��روع جمم��ع قن�بر الس��كين
احد املش��اريع الس�تراتيجية اليت تقوم األمانة
العامة للعتبة العلوية املقدسة بإجنازها خدمة
للمنتسبني العاملني لديها ،حيث يضم اجملمع
الس��كين ( )887داراّ مبس��احة ( )200م�تر
ً
مربع تتضمن مساحة بناء ( )106مرتاً
مربعا.
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األمني العام للعتبة العلوية املقدسة يفتتح
املرحلة الثانية من مشروع تذهيب القبة العلوية

اعل��ن االم�ين الع��ام للعتب��ة العلوية املقدس��ة
مساح��ة الس��يد نزار هاش��م حب��ل املتني عن
ق��رب االنته��اء م��ن مش��روع ترمي��م وتذهيب
القبة العلوية خالل االشهر القليلة القادمة .
ج��اء ذل��ك خ�لال حفل افتت��اح املرحل��ة ثانية
م��ن املش��روع حبض��ور كوكبة م��ن ممثلي
املرجعية الدينية العليا والشخصيات الدينية
واالجتماعية يف النجف االشرف.
وق��ال االم�ين الع��ام خالل تصرحيه لوس��ائل
اإلع�لام به��ذه املناس��بة ان ك��وادر العتب��ة
العلوي��ة املقدس��ة وبالتع��اون م��ع مؤسس��ة
الكوثر باش��رت هذا الي��وم باملرحلة الثانية
بع��د ان اجن��زت ك��وادر العتب��ة العباس��ية
املقدس��ة املرحلة االوىل واليت اش��تملت على
تذهي��ب رقب��ة القبة ،واضاف االمني ان هذه
املش��روع يش��تمل على اعادة صيان��ة االجزاء
املتض��ررة م��ن القب��ة وم��ن ث��م ط�لاء القط��ع
الذهبي��ة م��ن جدي��د واعادته��ا اىل اماكنها
االصلي��ة م��ع احلفاظ على القيم��ة التارخيية
هلا ،وبني االمني العام للعتبة العلوية املقدسة
ان العام احلالي سيش��هد االنتهاء من اعمال
تذهيب القبة العلوية بشكل كامل .

إكمال تنصيب املظالت العمالقة يف رحاب الصحن احليدري الشريف
أجنزت كوادر شركة (أس أر راش) األملانية
املتخصص��ة ،تنصي��ب منظوم��ات اإلن��ارة
اخلاص��ة باملظ�لات الثم��ان العمالق��ة التابعة
ملشروع تظليل الصحن احليدري الشريف.
وقال رئيس قس��م الش��ؤون اهلندس��ية والفنية
يف العتب��ة العلوي��ة املقدس��ة املهن��دس ع�لاء
دوش موضحا»:املش��روع ب��دأت فكرة تنفيذه
يف الع��ام  ،2012وق��د تضم��ن ث�لاث مراحل،
املرحل��ة األوىل تضمن��ت توقي��ع العق��د ،فيم��ا
تضمن��ت املرحلة الثانية جتهيز وإيصال املواد
م��ن منش��أ الش��ركة األملاني��ة ،تبعه��ا مرحلة
التنصي��ب ال�تي ش��اركت فيه��ا الك��وادر
اهلندس��ية العامل��ة يف العتبة العلوية املقدس��ة
حي��ث س��اهمت يف ص��ب األس��س والركائ��ز
اخلاصة باملظالت الثمان ضمن املرحلة األوىل
للتنصي��ب ،ث��م كان��ت املرحل��ة الثاني��ة ال�تي
تضمن��ت اإلنه��اءات املتعلقة بعملي��ة التنصيب
ومن ضمنها منظومات اإلنارة ومتعلقاتها».
وبني دوش «اختريت الشركة العاملية األملانية
إلجن��از املش��روع كونها متخصص��ة بهكذا
أعم��ال ،وهل��ا أعم��ال ش��اخصة مماثل��ة يف

املدين��ة املنورة حي��ث قرب النيب األعظم (صلى
اهلل علي��ه وآل��ه) وكذل��ك هل��ا مش��روع يف
مص��ر قرب مقام رأس اإلمام احلس�ين (عليه
الس�لام) ومشروع الش��ركة الثالث كان يف
رحاب صحن اإلمام علي ( عليه السالم)».
يذك��ر إن مش��روع املظ�لات حيت��وي عل��ى
مثان��ي مظ�لات عمالق��ة مس��احة املظل��ة

الواحدة ( )400مرت مربع وارتفاعها ( )12مرتا
أثن��اء الفت��ح ،وحتت��وي على قطع م��ن الرخام
واملرم��ر اخلال��ص وعل��ى إن��ارة متميزة ،كما
إن املس��احة الكلي��ة للتظلي��ل داخ��ل الصحن
تق��ارب ( )1600م�تر مربع بواقع أربع مظالت
يف اجلهة الشمالية ومثلها يف اجلهة اجلنوبية.
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االعالن عن فتح باب التسجيل ملعرض النجف
االشرف الدويل للكتاب يف دورته الثامنة
أعلن��ت ش��عبة اإلص��دارات التابع��ة إىل قس��م
الشؤون الفكرية والثقافية يف العتبة العلوية
املقدس��ة عن فتح باب التس��جيل لدور النش��ر
للمش��اركة يف مع��رض النج��ف االش��رف
الدولي للكتاب يف دورته الثامنة.
وقال مس��ؤول ش��عبة اإلصدارات عبد الرزاق
الش��يباني موضح��ا «اعل��ن قس��م الش��ؤون
الفكري��ة والثقافي��ة يف العتب��ة العلوي��ة
املقدسة /ش��عبة اإلصدارات واملطبوعات عن
إطالق الدورة الثامنة ملعرض النجف األشرف
الدول��ي للكت��اب فاحت��ا ب��اب التس��جيل
للمؤسسات الثقافية ومراكز النشر والبحوث
احمللية والعاملية ،وبدعوة مجاهريية مفتوحة،
بعد ان حظيت املعارض الس��ابقة بإستحس��ان
ق��ادة الفك��ر واس��اتذة احل��وزة العلمي��ة يف
النجف االش��رف واحل��وزات العلمي��ة األخرى
صانها اهلل من كل مكروه».
وأضاف الش��يباني« :س��يقام املعرض بنسخته
الثامن��ة للف�ترة م��ن  2016/3/22لغاي��ة
 ،2016/3/31وق��د مت نش��ر ش��روط خاص��ة
لدور النش��ر الراغبة يف املش��اركة بفعاليات

املع��رض عل��ى الصفح��ة الرئيس��ة للموق��ع
الرمسي للعتبة العلوية املقدسة ،واليت تضمنت
م�لأ مخس اس��تمارات من قب��ل الدور احمللية
والعربي��ة والدولي��ة الراغب��ة يف املش��اركة».
يذك��ر إن مع��رض النج��ف األش��رف الدولي

األمني العام للعتبة العلوية املقدسة
يتفقد مدارس الطلبة النازحني

زار األمني العام للعتبة العلوية املقدسة السيد
نزار حبل املتني مدارس الطلبة النازحني على
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طري��ق كرب�لاء املقدس��ة واليت قام��ت العتبة
املقدسة بإنشائها خالل الفرتة املاضية .

للكتاب س��يقام برعاية األمانة العامة للعتبة
العلوي��ة املقدس��ة بنس��خته الثامنة بع��د إقامة
س��بع دورات ناجح��ة ش��اركت فيه��ا املئ��ات
م��ن دور النش��ر واملؤسس��ات احمللي��ة والعربية
واإلسالمية والدولية.

وراف��ق األم�ين الع��ام خ�لال زيارت��ه التفقدي��ة
هذه نائبه األستاذ خالد شنون وعضوا جملس
اإلدارة الس��يد عيس��ى اخلرس��ان واملهن��دس
علي صادق .
والتق��ى األمني العام والوف��د املرافق بكوادر
مدرس��ة آمرلي للبنني حيث مت التباحث حول
اإلرتق��اء بالواق��ع التعليم��ي للم��دارس وتوف�ير
املس��تلزمات الضروري��ة لدميوم��ة العملي��ة
التعليمية .
وق��ال األم�ين العام للعتب��ة العلوية يف تصريح
ل��ه «مت التوجي��ه من��ذ بداي��ة الع��ام الدراس��ي
احلال��ي باإلهتم��ام بإنش��اء م��دارس تلي��ق
بالطلب��ة النازح�ين وعل��ى ه��ذا األس��اس مت
إنش��اء ثالث مدارس ضمن املستوى املطلوب،
ووجهن��ا كوادر العتبة املقدس��ة مبتابعة بقية
املستلزمات خالل الفرتة القريبة القادمة وذلك
برب��ط املدارس بالطاقة الكهربائية بدال عن
املول��دات ال�تي تعم��ل حاليا يف ه��ذه املدارس
وذلك من أجل تطوير مس��توى اخلدمات فيها
كنص��ب املكيف��ات الالزمة هل��ا وتوفري املاء
الص��احل للش��رب من خالل نص��ب منظومات
لتصفية املياه».
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جلنة اإلرشاد والتعبئة تتفقد قواطع العمليات العسكرية

تفق��د وف��د رمسي من جلنة اإلرش��اد والتعبئة
للدف��اع ع��ن الوطن واملقدس��ات التابعة للعتبة
العلوي��ة املقدس��ة مق��رات اللجن��ة يف قواط��ع
العمليات العسكرية وذلك يف اطار برناجمها
اخل��اص مبتابع��ة وتفق��د أوض��اع واحتياجات

اجملاهدين يف جبهات القتال األمامية.
وقال رئيس اللجنة الشيخ عادل السوداني يف
تصريح له «بتوجيه ومتابعة من مساحة األمني
الع��ام للعتب��ة العلوي��ة املقدس��ة الس��يد ن��زار
حب��ل املت�ين ،واصل��ت اللجنة عمله��ا يف تفقد

مقراتها يف قواطع العمليات حيث كان لوفد
اللجن��ة جول��ة مشلت مقراته��ا يف قاطع العتبة
العس��كرية املقدسة مبحور سامراء ،وحمور
مشال تكريت ،وحمور قاطع بيجي ،واحملور
االخري يف ناظم التقسيم بقاطع الثرثار».
وب�ين الس��وداني»مت االط�لاع عل��ى تفاصي��ل
العم��ل ع��ن كث��ب ومتابع��ة وتفق��د خم��ازن
العتب��ة املقدس��ة يف تل��ك القواط��ع واالس��تماع
اىل مالحظ��ات االخ��وة املبلغ�ين ومعوق��ات
العم��ل احلاصل��ة والعم��ل على اجي��اد احللول
واملعاجلات السريعة هلا».
وأضاف «كما قامت جلنة اإلرش��اد والتعبئة
بكادره��ا ومبلغيها بزيارة ناحية الصقالوية،
وقد تفقدوا القطعات العسكرية واجملاهدين
املرابط�ين ومحل��وا معهم ما تيس��ر من املؤونة
الش��توية ،كذل��ك تفق��دت اللجن��ة املف��رزة
الطبي��ة العامل��ة هن��اك ومت االط�لاع عل��ى
حاجات ومتطلبات العاملني فيها».

ندوة ختصصية ملناقشة التصاميم املعمارية لتوسعة حميط الصحن الشريف
نظم��ت العتب��ة العلوي��ة املقدس��ة ن��دوة علمية
حضرها مجع من املختصني يف جمال اهلندسة
املعماري��ة وجم��ال العمارة اإلس�لامية الرتاثية
ملناقش��ة التصامي��م األولي��ة لتوس��عة حمي��ط
العتب��ة العلوية املقدس��ة اليت وضعها املعماري
الدكت��ور ع��ز الدي��ن حم��ي الدي��ن املامقاني
املتخصص يف جمال العمارة اإلسالمية .
ويف تصري��ح جملل��ة الوالية ق��ال عضو جملس
اإلدارة يف العتب��ة املقدس��ة املهن��دس مظف��ر
حمبوبة ،املشرف على قسم الشؤون اهلندسية
والفنية»:مت��ت اس��تضافة ع��دد م��ن الكوادر
الوطنية املختصة يف اجملال اهلندسي املعماري
ملناقشة مشروع توسيع حميط العتبة املقدسة
مبس��احة تبل��غ تس��عني م�ترا وف��ق مش��روع
التجديد احلضاري ملدينة النجف األشرف».
وأض��اف حمبوب��ة «إن املش��روع ال��ذي بل��غ
عم��ره س��نتني وخض��ع لدراس��ات ونقاش��ات
مس��تفيضة يتضمن اإلس��تفادة من الفضاءات
املتاح��ة لتوف�ير أماكن للعبادة والزيارة واليت
ستضاف إىل الصحن الشريف».
وأوض��ح «إن الن��دوة مشل��ت اس��تضافة مدي��ر
مرك��ز التخطي��ط احلض��ري جبامع��ة بغداد
ورئيس قسم العمارة جبامعة كربالء إضافة
إىل خمتصني آخرين ،ونوقش فيها املخططات
احلالي��ة ال�تي أخ��ذت بنظر اإلعتب��ار احلفاظ
عل��ى اهلوي��ة الرتاثي��ة ملدين��ة النجف األش��رف
وال�تي متت��د ألل��ف ع��ام ،فضال ع��ن الطبيعة

الروحاني��ة للعم��ارة يف الصح��ن احلي��دري
الش��ريف» .م��ن جهته ق��ال الدكتور املهندس
املعم��اري ع��ز الدي��ن حم��ي الدي��ن املامقان��ي
« إن اهل��دف م��ن الن��دوة مناقش��ة كيفي��ة
إب��راز املع��امل التارخيية واألثري��ة املوجودة يف
املدين��ة القدمي��ة بالنج��ف األش��رف واليت هلا
ارتب��اط روحي ومعن��وي وتارخيي مبرقد أمري
املؤمنني(علي��ه الس�لام) واملتمثل��ة باملس��اجد
واجلوام��ع واألس��واق والواجه��ات التجاري��ة
التارخيية والبيوتات اليت سكنتها شخصيات
ديني��ة وعلمائي��ة ومفك��رون وأكادميي��ون
كان هلم ارتباط وملس��ة وتاريخ مضيئ خالل
وجودهم جبوار املرقد العلوي الطاهر».
وأضاف املامقاني «نعمل على البحث عن تلك
املع��امل والعمل على احملافظة عليها وإبرازها
ضمن التصاميم املعمارية اليت يتم تنفيذها يف

املدينة القدمية يف النجف األش��رف لرتميمها
وحتويله��ا إىل مع��امل تارخيي��ة ميك��ن ربطها
كمرك��ز إعالم��ي للعتب��ة العلوية املقدس��ة،
وبالتالي البد من إحياء املدينة كرمز ومنارة
للمس��لمني والش��يعة باخلص��وص والعمل على
إبقاء معاملها التارخيية».
ويف السياق ذاته قال رئيس مركز التخطيط
احلض��ري جبامع��ة بغ��داد الدكت��ور عب��د
احلس�ين عب��د عل��ي العس��كري «إن تصميم
املش��روع يقوم على مرتكزات علمية حقيقية
يف ما يتعلق مبستوى التعامل مع عموم النسيج
الدميوغرايف للمدينة القدمية وهذا يعترب من
املعاجلات التخطيطي��ة والتصميمية املعاصرة
ال�تي تأخ��ذ األبع��اد العمراني��ة والوظيفي��ة
واحلركة وس��هولة الوصول إىل املرقد بنظر
اإلعتبار».
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تقرير

العتبة العلوية تطلق برنامجها السنوي
للمؤسسات المشاركة في مشروعها القرآني خالل زيارة األربعين
متابعة :عقيل جاحم

بع��د جن��اح العتب��ة العلوي��ة املقدس��ة بتنظي��م
برناجمه��ا القرآن��ي خ�لال زي��ارة األربع�ين
واملتضم��ن عدة فعاليات أهمها مش��روع تعليم
الق��راءة الصحيحة لس��ورة الفاحت��ة املباركة
للزائري��ن الذي يق��ام للعام الرابع على التوالي
وق��د مت توس��يعه هذا الع��ام ليضم  30حمطة
قرآنية يف س��بع حمافظات مبش��اركة أكثر
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من  400أستاذ ومعلم قرآني قدموا خدماتهم
ألكثر من  120ألف زائر خالل عشرين ً
يوما
 ،لذا بادرت دار القرآن الكريم التابعة لقسم
الش��ؤون الديني��ة يف العتب��ة العلوي��ة املقدس��ة
بتنظي��م الربنام��ج الس��نوي األول للمؤسس��ات
واملراكز القرآنية املشاركة يف هذا املشروع
يف احملافظات ( :البصرة وذي قار وميسان و

واسط واملثنى والديوانية والنجف األشرف) .
ً
ً
تكرمييا
حف�لا
وتضمن��ت فعالي��ات الربنامج
ً
تثمين��ا للجه��ود املقدم��ة م��ن قب��ل الك��وادر
العاملة يف املشروع القراني .
وقد حضر حفل التكريم األمني العام للعتبة
العلوي��ة املقدس��ة مساحة الس��يد نزار هاش��م
حبل املتني الذي قدم تهانيه وشكره للحضور
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خ�لال كلم��ة ق��ال فيه��ا « :مبناس��بة املول��د
املب��ارك للن�بي األكرم (صل��ى اهلل عليه وآله)
وحفيده اإلمام الصادق (عليه الس�لام) ومولد
الس��يد املس��يح (علي��ه الس�لام) واإلنتصارات
العظيمة جليش��نا املقدام واحلشد الشعيب يف
الرم��ادي ،وحبل��ول الس��نة امليالدية اجلديدة،
أقدم لكم التهاني بهذه املناسبات الكرمية
وأش��كر حضور أصحاب املؤسس��ات والدور
القرآني��ة احلاض��رة» .مبين��ا ان «م��ن الالف��ت
للنظ��ر إن ه��ذا االحتف��ال يتزام��ن م��ع املول��د
النب��وي الكري��م ،وأق�ترح أن تك��ون هن��اك
لق��اءات ش��هرية بني حفظ��ة الق��رآن الكريم
يف املؤسسات القرآنية من خمتلف احملافظات
لتجتم��ع يف رحاب املرقد العلوي الطاهر بدار
القرآن الكريم التابعة للعتبة املقدس��ة وذلك
للتداول يف ماهية املعوقات اليت تعيق انتش��ار
الوع��ي القرآن��ي يف اجملتمع والط��رق احليوية
ال�تي تذل��ل ه��ذه املعوقات من أجل نش��ر هذا
الوعي املبارك» .مضيفا «أعتقد ان مؤسساتنا
ودور العب��ادة متوف��رة وموج��ودة يف مجي��ع
احملافظ��ات ،لذا ينبغي أن يكون من واجبنا
نشر القرآن الكريم يف جمتمعنا ،لنبدأ بذلك
من مدارس��نا اإلبتدائي��ة ونتدرج بالصعود إىل
الش��رائح املختلف��ة يف اجملتم��ع ،ث��م نرتقي يف
الوص��ول إىل احملاف��ل يف خمتل��ف احملافظات
بالتع��اون مع العتبة العلوية والعتبات املقدس��ة
األخرى» مشريا اىل « أحب أن أوضح نقطتني
أساس��يتني ،أوالهم��ا إن من األم��ور املهمة يف
القرآن الكريم التفكر ،إذ إن زيادة اإلميان
حتت��اج إىل التأم��ل يف كت��اب اهلل العزي��ز
للوصول إىل املستوى الذي به حنل مشاكلنا
املعاص��رة ،وينبغ��ي علين��ا أن ال نق��رأ الق��رآن
الكريم من أجل الثواب فحسب ،وإمنا ألجل
الوص��ول إىل الطري��ق ال��ذي رمس��ه اهلل تعاىل
لن��ا يف كتاب��ه العزيز ،وه��ذا حيتاج إىل تدبر
كبري يف القرآن الكريم ،أما النقطة الثانية

فعلين��ا أن نظهر مج��اال للقرآن الكريم حتى
جيذب الطرف اآلخر ،وينبغي علينا أن نعطي
ص��ورة مجالي��ة للطف��ل  -عل��ى س��بيل املثال-
م��ن أجل قراءة وحف��ظ كتاب اهلل ،وكذلك
احلال بالنس��بة إىل ش��رائح اجملتمع األخرى،
وذل��ك باختي��ار املقط��ع القرآن��ي حبكمة من
أج��ل إيص��ال الفك��رة املرجوة لذلك حبس��ب
املقام الذي يقرأ فيه القرآن».
من جانبه أكد رئيس قس��م الش��ؤون الدينية
يف العتب��ة العلوي��ة املقدس��ة الش��يخ مصطفى
أب��و الطاب��وق ،قائ�لا :بع��د النج��اح الكب�ير
ال��ذي حققته العتبة العلوية املقدس��ة وتضافر
اجله��ود والطاقات م��ن مجيع اإلخوة العاملني
يف أقس��امها ،ب��ادر قس��م الش��ؤون الديني��ة-
ش��عبة دار الق��رآن الكري��م بنش��ر جمموع��ة
من احملطات القرآنية الكبرية واليت انطلقت
م��ن أقص��ى نقطة م��ن العراق حتدي��دا (رأس
البيش��ة) يف البص��رة وحت��ى كرب�لاء اإلم��ام
احلسني (سالم اهلل عليه) ،وقد سعينا جادين
اىل ان نض��ع يف كل نقط��ة حمط��ة لتعلي��م
القراءة الصحيحة لسورة الفاحتة ألنها تدخل
يف كث�ير م��ن واجب��ات املؤم��ن وأهمه��ا اداؤه
لفريض��ة الص�لاة ال�تي هي قرب��ان كل تقي
(إن قبل��ت قب��ل م��ا س��واها وإن ردت رد م��ا
س��واها) ،واحلمد هلل اذ وفقنا لننجح يف هذا
املش��روع الكب�ير باملش��اركة م��ع جمموع��ة
م��ن املؤمن�ين من العتب��ات املقدس��ة واملزارات
الش��ريفة واملؤسس��ات القرآني��ة يف ع��دد م��ن
احملافظات اجلنوبية والوسطى.
كم��ا ألق��ى مس��ؤول مش��روع تعلي��م الق��راءة
الصحيح��ة لس��ورة الفاحت��ة املبارك��ة أم�ير
الكع�بي كلمة اللجنة التحضريية للربنامج،
أش��ار فيها إىل اس��تمرار دار القرآن الكريم
يف العتب��ة العلوي��ة املقدس��ة بإقام��ة املش��اريع
والربام��ج القرآنية التعليمية والتطويرية للفرد
واجملتم��ع ورعايته��ا ومنه��ا مش��روع الق��راءة

الصحيح��ة لس��ورة الفاحت��ة املبارك��ة والذي
يقام للسنة الرابعة على التوالي .
ودع��ا الكع�بي إىل « اإلهتم��ام باملش��روع
وتوس��عته مل��ا ل��ه م��ن أهمي��ة يف خدم��ة الفرد
واجملتمع بسبب االفتقار إىل القراءة الشرعية
اليت ال تتجاوز  %20ممن شاركوا يف القراءة
وذل��ك يع�ني افتق��ار ثلث��ي اجملتم��ع للق��راءة
الصحيح��ة األم��ر الذي يس��تدعي من اجلميع
النه��وض لتعلي��م مب��ادئ الق��رآن الكريم « ،
ً
خمتتم��ا كلمت��ه بتقديم الش��كر إىل األمني
الع��ام للعتب��ة العلوي��ة املقدس��ة واملؤسس��ات
القرآنية اليت شاركت يف إجناح املشروع .
بعده��ا كان��ت كلم��ة رابط��ة القرآني�ين يف
البصرة ألقاها الش��يخ عدنان الصاحلي تلتها
كلم��ة اجملم��ع القرآن��ي يف حمافظ��ة ذي قار
ألقاه��ا عبد احلس�ين مح��د واللذان ش��كرا
األمان��ة العام��ة للعتب��ة املقدس��ة ودار الق��رآن
الكري��م لتعاونه��ا م��ع املؤسس��ات القرآني��ة
لنش��ر الوع��ي القرآني يف اجملتمع واملس��اهمة
الكب�يرة يف إجن��اح املش��روع القرآن��ي خ�لال
زيارة األربعني .
وأختتم احلفل مبراس��م تكريم املش��اركني
يف امللتق��ى م��ن قب��ل األمان��ة العام��ة للعتب��ة
العلوية املقدسة .
وبع��د أنته��اء فعالي��ات احلف��ل التكرميي مت
عق��د اجللس��ة النقاش��ية املوس��عة اخلاص��ة
بتطوي��ر املش��روع القرآن��ي يف زي��ارة األربع�ين
وال�تي أدي��رت م��ن قب��ل مدي��ر دار الق��ران
الكري��م يف العتب��ة العلوي��ة املقدس��ة الس��يد
حمم��د عل��ي حب��ل املت�ين ومس��ؤول املش��روع
القرآن��ي يف زي��ارة األربع�ين أم�ير الكعيب مت
خالهل��ا اإلع�لان عن اس��تعداد العتب��ة العلوية
املقدس��ة الس��تقبال ومناقش��ة وتفعيل خمتلف
األف��كار اخلاص��ة باملش��اريع القرآنية خالل
زي��ارة األربع�ين  ،كم��ا ج��رى الرتكيز على
أب��رز املعوق��ات ال�تي صاحبت تنظيم مش��روع
تعلي��م الق��راءة الصحيح��ة لس��ورة الفاحت��ة
املبارك��ة وتدعيم س��بل االرتقاء والتطوير يف
خمتلف مفاصله .
وق��د ش��هدت اجللس��ة مش��اركات م��ن قبل
اجملتمع�ين الذين ناقش��وا مقرتحات تقدم بها
مس��ؤولو املؤسسات القرآنية واليت من شأنها
أن تساهم يف إجناح العمل القرآني .
ه��ذا واختتم��ت فعالي��ات الربنام��ج بتنظي��م
حمفل قراني احتضنه الصحن العلوي املطهر
مبشاركة خنبة من القراء الذي م ّثلوا معظم
احملافظات املشاركة يف املشروع القراني .
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في رحاب القرآن

مكانة القرآن

في فكر اإلمام الصادقA

ما زالت شخصية االمام الصادق تثير اهتمام الباحثين ليس الهميتها في التاريخ االسالمي فحسب،
بــل ألن علوم ذلــك العصر تتط ّلب من يجلــو حقيقتها لوجودها في مفتــرق الطرق ومعاصرتها
لعبقريات متباينة كل منها لها مدرســتها الخاصة بها ،فكثير من الحقائق ظ ّلت طيّ الخفاء ألن
التعصب الذميم الذي فرضه حكام بني أمية في الشام قد طمس معالمها ومنع اهل العلم من
البحث والتنقيب  ،لكن مدرسة االمام الصادق(عليه السالم) في الحجاز أخذت زمام المبادرة لنشر
تعاليم آل البيت (عليهم السالم) متحدية سلطة بني امية في الشام.
عبد اهلل العلي

الجماعة الصالحة
تعد م��ن األحداث
كان��ت هذه املدرس��ة ّ
اخلط�يرة يف ذل��ك الزم��ان فق��د كان��ت
ً
ً
أجي��اال وتؤس��س
عق��وال وتنش��ىء
تب�ني
ً
صروح��ا م��ن الثقاف��ة ودنيا م��ن التوجيه
ً
فتض��ع دس��توراً
ش��امال الص�لاح احلياة
وتقدمه��ا يف مجي��ع امليادين،
وتطويره��ا ّ
فاالم��ام الص��ادق (علي��ه الس�لام) كان
ً
منصرف��ا ع��ن الص��راع السياس��ي
املكش��وف اىل بن��اء األم��ة اإلس�لامية
عل��ى امل��دى البعيد بالرغم من اس��تمرار
االحنراف��ات السياس��ية الفكري��ة يف
أوساط اجملتمع االسالمي.
لق��د اهتم االمام الصادق(عليه الس�لام)
ببن��اء اجلماع��ة الصاحل��ة ال�تي تتح ّم��ل

مس��ؤولية جتذي��ر آل البي��ت يف األم��ة
االس�لامية ع��ن طري��ق بن��اء جامعة اهل
البي��ت وختريج العلم��اء يف خمتلف فنون
املعرف��ة والس��يما علماء الش��ريعة الذين
يضمن��ون لألمة االس�لامية مس�يرتها يف
املستقبل القريب والبعيد
العلوم ظل للقرآن
وخ�لال ه��ذا العم��ر املديد أغن��ى احلياة
والفك��ر حبس��ن الس�يرة والعلم وندوات
شابا ً
العلم يف املدينة املنورة ً
ورعا يتفكر
يف خل��ق الس��ماوات واالرض ب��كل م��ا
أتيح له من معرفة واش��راق روحي ويعلّم
الن��اس بع��ض ماخف��ي عنهم م��ن املعرفة
القراني��ة ،فق��د كان (علي��ه الس�لام)

ال بدَّ لمن يريد أن يفهم القرآن من أن يملك
الثقافة الواســعة العميقة التي يكبر فيها
عقلــه وينمو معها وجدانــه وتتأصل فيها
فطرته.
12
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ّ
يركز يف حديثه عن القران على أنه هو
الذي يضيء جوانب املعرفة االس�لامية،
وه��و ال��ذي يعطي احلكم ع��ن كل ما
يق��دم من ثقافة ومعرفة باس��م االس�لام
ورد عن��ه (علي��ه الس�لام) أن��ه ق��ال ((إن
اهلل تبارك وتعاىل أنزل يف القران تبيان
ً
ش��يئا
كل ش��يء حت��ى واهلل مات��رك اهلل
حيت��اج الي��ه العباد حتى اليس��تطيع عبد
أن يق��ول ل��و كان هذا أنزل يف القران
اال وقد أنزله اهلل فيه)).
إن اإلمام (عليه الس�لام) من خالل هذه
الرواي��ة يق��ول إن اهلل أن��زل القران ليحل
لالنس��ان قضاياه حبيث إن اهلل عاجل له
وقدم له كلّ ما يواجهه
كل ماحيتاجه ّ
من قضايا حتى أن اإلنس��ان ال يس��تطيع
أن يق��ول ل��و أن��زل اهلل يف ه��ذا الق��ران
ً
ش��يئا من هذا أو ذاك لكان أفضل ألن
اهلل ب�ين يف كتاب��ه كل ش��يء ،وقول��ه
س��بحانه وتع��اىل (ون ّزلن��ا عليك الكتاب
تبيانا لكل ش��يء) اليعين أن يف القران
الكري��م علوم الطبيع��ة أو الكيمياء أو
الفيزي��اء  ....ألن دور الق��رآن لي��س ذلك
وإمن��ا دوره أن جيع��ل حياتن��ا يف اجلانب
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الثقايف واالجتماعي والسياس��ي واالمين
تسري يف ّ
خط االستقامة  ،فالقران ليس
حيدثنا عن النظريات
هو الكتاب الذي ّ
العلمية واالكتش��افات واملخرتعات وان
كان يش�ير يف بع��ض حملات��ه اىل بع��ض
أسرار اخلليقة وقوانني احلياة الطبيعية.
معرفة القرآن
فنالح��ظ اإلمام الصادق (عليه الس�لام)
يش�ير اىل املعنى الس��ابق حي��ث ورد عنه
(علي��ه الس�لام) إن��ه ق��ال « :ما م��ن أمر
خيتلف فيه اثنان اال وله أصل يف كتاب
اهلل ،ولك��ن ال تبلغ��ه عق��ول الرج��ال»
فالب��د مل��ن يري��د أن يفه��م الق��رآن م��ن
أن ميل��ك الثقافة الواس��عة العميقة اليت
يك�بر فيها عقل��ه ،وينمو معها وجدانه،
وتتأص��ل فيه��ا فطرت��ه م��ن أج��ل أن
يتفه��م القاع��دة اليت ّ
يركزه��ا القرآن
ليستطيع بعد ذلك أن ينطلق منها
ملعرف��ة ه��ذا الف��رع أو ذاك،
وقد أش��ار (عليه الس�لام)
ع��ن ج��ده الن�بي األكرم
(صلّ��ى اهلل علي��ه وآل��ه) اىل
اهمي��ة معرف��ة الق��ران الكري��م
وااللت��زام ب��ه وما حيمله ب�ين ط ّياته من
علوم ومعارف فيها منار هدى ،فهو النور
ال��ذي يه��دي الن��اس اىل س��واء الس��بيل
وق��د ورد عن��ه (صل��ى اهلل عليه واله) إنه

ق��ال (( ....ف��اذا التبس��ت عليك��م الفنت
كقط��ع اللي��ل املظل��م فعليك��م بالقران
فإن��ه ش��افع مش��فع وماحل مص��دق ومن
جعل��ه أمام��ه ق��اده اىل اجلن��ة ومن جعله
خلف��ه س��اقه اىل الن��ار وه��و الدلي��ل يدل
على خري س��بيل وهو كتاب فيه تفصيل
وبيان وحتصيل وهو الفصل ليس باهلزل
ول��ه ظه��ر وبطن فظاه��ره حكم وباطنه

عل��م ،ظاه��ره اني��ق وباطنه عمي��ق  ،له
جن��وم ،وعل��ى جنوم��ه جن��وم ،ال حتصى
عجائب��ه وال تبل��ى غرائب��ه يف مصابي��ح
اهل��دى ومن��ار احلكم��ة ودلي��ل عل��ى
ُ
جال
املعرف��ة مل��ن ع��رف الصف��ة
فليج��ل ٍ
ين��ج م��ن
بص��ره وليبل��غ الصف��ة ،نظ��ره ُ
عط��ب ويتخلص من نش��ب فان التفكر
حياة قلب البصري كما ميش��ي املس��تنري
يف الظلم��ات بالن��ور ،فعليك��م حبس��ن
التخلص وقلة الرتبص)).
وعلي��ه فاالس��اس يف حرك��ة االميان يف
وج��دان االنس��ان املؤم��ن ه��و التأكي��د
عل��ى املعرف��ة القراني��ة باالضاف��ة اىل
العمق االمياني يف املنطقة الشعورية ألن
قيم��ة املعرف��ة تتحدد مبقدار نفوذها اىل
كيان االنسان يف الداخل حبيث تتحول
إىل قيمة يف الذات كما إن قيمة اإلميان
ال تاخذ موقعها القيمي يف الذات اال اذا
ارتكزت على املعرفة القرانية،وهكذا
يتمثل االس�لام يف حياة االنس��ان املس��لم
باملعرف��ة القراني��ة م��ن خالل جتس��يدها
للقاعدة االس�لامية الفكرية والشرعية
واملنهجية.
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من وحي الوصي

اإلمــــام عليA

وممارسة الحريات
أ.م.د.هاشمية حميد جعفر

عليّ وما أدراك ما عليّ! ،رجل اإلنســانية ،والعدالة االجتماعية ،حقَّ الحقَّ ووضعه في نصابه ،وحارب
الظلم وأصحابه ،وبنى دولته على مبادئ الشــريعة اإلسالمية الســمحاء وفي مقدِّمتها الحرية ،التي
نادى بها الرســول الكريم الذي أرســله اهلل رحمة للعالميــن ،وحرَّر الناس من العبودية منذ أن تســلم
الرســالة الســماوية وبثها بين خلق اهلل ،فسار أمير المؤمنين (عليه الســام) على هدي معلمه األوَّل
ومربيه وأخيه رسول اهلل (صلى اهلل عليه وعلى آله) فأرسى دعائم الحريات ورسخها في نفوس الناس؛
ليعرف ُّ
كل إنسانٍ معنى الحرية التي وهبها اهلل تعالى له.

حرية الحياة
من تلك احلريات( :حرية احلياة) ،فمن حق اإلنسان
أن يعي��ش ح�� ّرا؛ ألن اهلل تع��اىل جعل��ه ح�� ّرا من��ذ أن
خلقه ،ويف هذا الصدد يقول اإلمام (عليه السالم) :
(وال تكن عبد غريك وقد جعلك اهلل ح ّرا) ،واجلعل
هنا مبعنى اخللق .فهو يقول له :احلرية خلقت فيك
من��ذ أن خلق��ك اهلل ،وه��ي هب��ة أعطاها اهلل لك فال
تف��رط بها باخلضوع لغريك من البش��ر ،وقال (عليه
الس�لام) أيض��ا( :أيه��ا الن��اس إن آدم مل يل��د عب��دا
وال أم��ة وإن الن��اس كلهم أح��رار) ،وهذا النوع من
احلري��ات ج��اءت به وثيقة حقوق اإلنس��ان بعد مرور
قرابة أربعة عش��ر قرنا من الزمان على وفاة اإلمام
علي (عليه الس�لام) فنراها تقول( :إن مجيع البش��ر
ّ
مولودون أحرارا ،ومتساوون يف الكرامة واحلقوق).
مفهوم وسلوك
احلري��ات كمفه��وم وس��لوك تع�ني عن��د اإلم��ام
(علي��ه الس�لام) أن يعي��ش الن��اس أح��راراً كم��ا
ولدتهم أمهاتهم ،وهلم احلق يف ممارس��ة نش��اطاتهم
خال
وطاقاتهم اإلبداعية والعلمية والعملية يف مناخ ٍ
م��ن الطغي��ان والقس��ر والتس��لط؛ ألن من��اخ احلرية
ينمي اإلبداع وجيدد الثقة بالنفس ويزيد من طموح
الناس يف احلياة والعمل واإلبداع َّ
قدم.
والت ُّ
وم��ن احلري��ات اليت حرص إمامنا على أن يتمتع بها
الناس هي( :حرية الرأي) ،فمنحهم ّ
حق التعبري عن
آرائهم بكل حرية ،كما فعل مع عبد اهلل بن عمر
14
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حينم��ا دخ��ل ليبايعه يف املس��جد اجلامع ،فقال عبد
اهلل ب��ن عم��ر :ال أباي��ع حت��ى يباي��ع الن��اس ،ثم قال:
أئتون��ي حبمي��ل (أي :كفي��ل) فق��ال مالك األش�تر:
ّ
خ��ل عن��ك يا أمري املؤمنني أقطع رأس��ه ،فقال (عليه
السالم) دعوه فأنا كفيله ،أي  :إننا ال نستطيع أن
جنربه على أخذ البيعة منه؛ ألنه ح ٌر حبسب رأيه.
حرية التملك والتعليم
وم��ن احلري��ات أيض��ا( :حري��ة التمل��ك) ،اعتن��ى
(علي��ه الس�لام) مبفه��وم حري��ة التملك وفق��ا ِلَا جاء
يف كت��اب اهلل س��بحانه وتع��اىل عندم��ا ق��ال تعاىل:
«والذي��ن يف أمواهل��م ّ
ح��ق معل��وم للس��ائل واحملروم»
(املعارج ،)25،24 :فس��مح (عليه الس�لام) لإلنسان
أن يتمت��ع حبري��ة التملك املطلق��ة فيمكنه أن ميلك
ٌ
مكل��ف ب��أن
م��ن األم��وال م��ا اس��تطاع ،لكن��ه
ي��ؤدي احلق��وق ال�تي فرضه��ا اهلل تعاىل عل��ى أمواله
للمس��تحقني فقال (عليه الس�لام)( :إن اهلل س��بحانه
وتعاىل فرض يف أموال األغنياء أقوات الفقراء ،فما
جاع فقري إال مبا منع به غين واهلل سائلهم عن ذلك).
والن��وع اآلخ��ر م��ن احلري��ات ال�تي ضمنه��ا للن��اس
يف دولت��ه (حري��ة التعل��م والتعلي��م) ،فق��د جعله أمراً
ش��ائعا ،فالعل��م مل��ك للجمي��عّ ،
ً
كل حبس��ب قدرته
ولي��س حكراً على فئ�� ٍة مع ّينة ،وهذا ما وجدناه يف
قول��ه (عليه الس�لام):ـ (تعلموا العلم صغارا تس��ودوا
كب��ارا) ،وه��و م��ن أوائل الذين عمل��وا على جمانية
التعلي��م واس��تمراريته حت��ى يف أثن��اء احل��روب؛ ألنه
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يتعلَّ ُ
��ق حبري��ة اإلنس��ان فن��راه يق��ول( :منهوم��ان ال
يش��بعان ،طال��ب عل��م وطالب دني��ا)  ،وكيف ُ
يقف
يف طري��ق حري��ة التعل��م وه��و املعني ال��ذي ال ينضب
مهم��ا تقادم��ت الس��نون ،فم��ا زلنا نغ�ترف من حبور
علم��ه وثقافت��ه ال�تي تلقاه��ا حرفا حب��رف عن أخيه
املصطف��ى (صل��ى اهلل علي��ه وآل��ه) ،إذ ق��ال رس��ولنا
علي ،كذب من زع��م أنه حيبين وال
الكري��م( :ي��ا ّ
حيبك ،أنا املدينة وأنت الباب ،ومن أين تؤتى املدينة
إال من بابها) صدقت يا رسول اهلل.
سيد الحريات
ليس��ت احلري��ة فق��ط َن َظ�� َر هلا أم�ير املؤمنني (عليه
ً
ش��يئا إال ونظر ل��ه ووضع هلا
الس�لام) ب��ل مل ي�ترك

ً
ص��وال وقواع��د يف العل��وم واملع��ارف
احلري��ةُ -أاملختلف��ةَ ِ ،
ل ال وه��و ب��اب العلم وباب املعرفة وباب
احلق والعدل واإلنسانية وباب احلرية والدميقراطية
أو ُل َمن وقف
احلق��ة ال الدميقراطي��ة املزيف��ة ..فه��و َّ
م��ع التعددي��ة وأتاح لآلخر حرية ممارس��ة دينه  ،إذ
الديان��ات حبقوقه��م يف ظ��ل دولته
أصح��اب
متت��ع
ُ
ِ
أح��د م��ا ورد يف
(علي��ه الس�لام) وال خيف��ى عل��ى
ٍ
كت��ب التاري��خ عن موقف اإلمام (عليه الس�لام) مع
املس��يحي ال��ذي وجده يس��تعطي  ،ه��ذه هي احلرية
احلقيقية اليت أمر بها ديننا احلنيف ،وكان سلوك
ً
مصداقا لش��ريعة النيب
اإلم��ام عل��ي (عليه الس�لام)
املصطفى (صلى اهلل عليه واله وس��لم) فسالم عليك
يا أمري املؤمنني

15

عقائد

الع ْس ِر َ
واحل َرج
قاعدة نفي ُ
ومعطياتها
مفهومها و مشروعيتها وتطبيقاتها ُ
مرتضى علي الحلي
َّ
إن مــن أبرز ما امتاز به اإلســام عن غيــره في منظومته التشــريعية الحياتية للنــاس أجمعين هو
ُّ
والتلطف بالعباد ومراعاة جانب المُكنة والقدرة البشرية في نطاق التكليف واالمتثال لذا
السماحة
َ
ً
ّ
لم نجد تشريعا في اإلسالم يوجب الحرج أو العسر أو المشقة على المُكلفين.
ً
منس��جما و ُم ً
ً
متاما م��ع ما يدركه
تفق��ا
ه��ذا م��ا جاء
العقل اإلنساني يف عدم معقول ّية التكليف بغري املقدور
واس��تحالة صدور ذلك من املُش�� ِّرع اإلسالمي احلكيم
لينحى الدين بس��ماحته ورمحته ويسره منحى عقالنيا
ً
عباً عن اعتداله ووس��طيته العمل ّية
وعقالئي��ا
مقب��وال ُم ِّ
ً
وإقامة منه للحجة البالغة هلل تعاىل على خلقه وتعذيراً
حترجهم يف تطبيقات الش��ريعة العبادية
هل��م يف صورة
َّ
واملعامالتي��ة حياتي��ا َّ
وإن ه��ذا التلط��ف ورف��ع احل��رج
ً
ً
وتش��ريفا لنبينا
إكراما
والتأس��يس لليس��ر إمنا ُش�� ِّرع
حممد صلى اهللُ عليه وآله ّ
وس��لم وهو حبس��ب الظاهر
ُ
القرآن��ي يك��ون م��ن خصائص األمة املُس��لمة قال اهلل
ً
حكاية عن هذه القاعدة الفقه ّية اللطف ّية
تعاىل
ُّ
َ
كلِّ ُف الل َن ْف ً
سا إِ َّال ُو ْس َعهَا ََ
لا َما َ
(ال ُي َ
ك َس َب ْت َو َعلَ ْيهَا
ْ
َ
َ
َ
َ
ْ
ْ
َ
ّ
َ
َ
ْ
َ
ُ
َ
َ
َ
اخذن��ا إِن ن ِس��ينا أ ْو أخطأن��ا
َم��ا اكت َس�� َب ْت َر َّبن��ا ال تؤ ِ
تم ْ
َر َّب َن��ا َو َال َ ْ
ِ��ل َعلَ ْي َن��ا إِ ْص��راً َ
ين
حْل َت ُه َعلَ��ى ا َّل ِذ َ
ك َما َ َ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
َ
اع ُف َع َناّ
َ
َ
ِم��ن َق ْبلِ َن��ا َر َّبن��ا َوال ت ِّملنا َما ال طاقة لنا ِب ِه َو ْ
ن��ت َمو َ
ْ
َو ْ
ْم
ْح َن��ا َأ َ
اغ ِف�� ْر َل َن��ا َوار َ ْ
ْال َن��ا َف ُ
انص ْر َنا َعلَ��ى ال َقو ِ
َ
ين) البقرة.286
ْالكا ِف ِر َ

مفهوم قاعدة نفي العسر والحرج:
ً
ً
فقهيا حيكي
مفهوم��ا تأسيس��يا
تفي��د ه��ذه القاع��دة
ً
عن َّ
ش��رع أحكاما حرج ّية وعس�يرة
أن اهلل تعاىل مل ُي ِّ
ً
ً
تلطفا منه
عرفا على امتثاهلا
جتعل املُكلّف غري قادر
ً
ً
وتسهيال على املُكلّفني كما هو احلال
وامتنانا
تعاىل
يف وج��وب الوضوء أو ال ُغس��ل للفعل العبادي املش��روط
ً
صعبا بسبب
تعسر أو كان االمتثال لذلك
بالطهارة فلو َّ
ش��ديد جداً ً
مثال حبيث َّ
يتع��ذر على املُكلّف ذلك
ب��ر ٍد
ٍ
ً
ً
ويواجه حرجا شديدا أو يقع يف ضر ٍر أكيد ففي مثل
ً
تس��هيال وتيس�يراً
ذلك يرتفع وجوب الوضوء أو ال ُغس��ل
على املكلف لينتقل بعدها إىل الطهارة الرتابية بديالً
ع��ن ذل��ك وجتدر اإلش��ارة إىل َّ
أن حتدي��د معنى احلرج
16

العدد  -90لشهر صفر 1437هـ

وال ُعس ِر يف إطالقه جيب أن يكون م ُنطلِ ً
قا من منحاه
النوع��ي والعقالئ��ي عن��د الن��اس حبي��ث يص��دق عرف��اً
ً
وعقالئي��ا َّ
أن ه��ذا ح��رج وذاك عس��ر ال أن ينطل��ق من
ّ
ُ
بواعث نفس��انية أو ش��خصية عند املكلف وإن كان
عس�ير
املُكلَّف هو الفيصل يف حتديد ما هو حرج أو ٌ
ً
وجدانا.
عليه

أدلّة مشروعية قاعدة نفي العس ِر والحرَج

َ
َّ .1
األص��ل يف مش��روعية ه��ذه القاع��دة الفقهي��ة
إن
ً
ً
وداللة فقد
صراح��ة
ه��و النص��وص القرآنية الش��ريفة
ورد يف الق��رآن الكري��م م��ن املُس��تندات القطع َّي��ة م��ا
يؤس��س لتلك القاعدة تش��ريعيا قال اهلل تعاىل (( َيا َأ ُّيهَا
فاغ ِس ُ��ل ْ
ين آ َم ُن ْ
الصال ِة ْ
وه ُ
وا ُو ُج َ
ك ْم
ا َّل ِذ َ
وا إِ َذا ُق ْم ُت ْم إِ َل َّ
َ
ام َس ُح ْ
ْجلَ ُ
وس ُ
ْد َي ُ
ك ْم
ك ْم إِ َل الَْ َرا ِف ِق َو ْ
ك ْم َوأر ُ
َو َأي ِ
وا ِب ُر ُؤ ِ
اط َهّ�� ُر ْ
ب��ا َف َّ
كن ُت�� ْم ُج ُن ً
وا َوإِن ُ
ك ْع َب ِ�ين َوإِن ُ
إِ َل ْال َ
كن ُت��م
َ
َ
َ
ض��ى أ ْو َعلَ��ى َس�� َف ٍر أ ْو َجاء أ َح ٌد َّم ُ
َّم ْر َ
نك��م ِّم َن ْال َغا ِئ ِط
ْ
ْ
َ
ص ِعي��داً
َ
َ
َ
َ
ّ
َ
ُ
تُ
��دوا َم��اء فت َي َّم ُم��وا َ
َأ ْو ال َم ْس��ت ُم ال ِن َس��اء فل�� ْم ِ
َ
��ح ْ
َط ِّي ً
ْد ُ
وه ُ
يد
يك��م ِّم ْن�� ُه َم��ا ُي ِر ُ
ب��ا َف ْ
ام َس ُ
ك�� ْم َوأي ِ
وا ِب ُو ُج ِ
ُّ
َ
َ
َ
َ
ُ
ُ
يد ِل ُيط َّه َرك ْم
الل ِل َي ْج َعل َعليْكم ِّم ْن َح َر ٍج َو ِلـ��كن ُي ِر ُ
ك ْم َت ْش ُ
ْك ْم َل َعلَّ ُ
َو ِل ُي ِت َّم ِن ْع َم َت ُه َعلَي ُ
ك ُر َ
ون))(املائدة)6/
ين الَ
َ
َ
َ
َ
ّ
َ
َْ
َ
الض َعفاء َوال َعلى ال ْر َ
ْس َعلَى ُّ
ضى َوال َعلى ال ِذ َ
(( َّلي َ
ّ
ص ُح ْ
ون َما ُين ِف ُق َ
ي ُد َ
وا ِلِ َو َر ُسو ِل ِه َما َعلَى
ون َح َر ٌج إِ َذا َن َ
َِ
ُّ
ُْ
َ
ُ
ْال ِس ِن َ
ني ِمن َس ِبي ٍل َوالل غفو ٌر َّر ِحي ٌم))(التوبة)91/
(( َو َما َج َع َل َعلَي ُ
ين ِم ْن َح َر ٍج))(احلجَّ )78/
إن
ْك ْم ِف ِّ
الد ِ
دالل��ة ومفاد هذه النصوص القرآنية الش��ريفة واضحة
املعن��ى يف رف��ع األح��كام احلرج ّية والعس�يرة التطبيق
مراع��اة لطبيع��ة الن��اس وقدراته��م وأحواهل��م اخلاص��ة
وشداً هلم قناعة وقبوال بهذا الدين الرحيم واليسري.
ّ
 .2وأم��ا الس�� ّنة الش��ريفة النبوي��ة واإلمامي��ة ً
عامة فقد
ً
تش��ريعا يف بياناته��ا
تناول��ت مش��روع ّية ه��ذه القاع��دة
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التطبيقي��ة ليتعاض��د ذل��ك مع النص القرآني الش��ريف
تأكيداً وتدليال
فروي عن النيب حممد (صلى اهلل عليه وآله وسلم) أنه
ق��ال ( أعط��ى اهلل أم�تي وفضلهم به على س��ائر األمم،
أعطاه��م ث�لاث خصال مل يعطه��ا َّ
إال األنبياء وذلك أن
اهلل تع��اىل كان إذا بع��ث نبي��ا قال له :اجتهد يف دينك
وال ح��رج علي��ك وإن اهلل تع��اىل أعطى أميت ذلك حيث
يقول ( :وما جعل عليكم يف الدين من حرج يقول :من
ضيق ) :عوائد األيام :احملقق النراقي:ص:174
وروى عب��د األعل��ى م��وىل آل س��ام قال قل��ت ألبي عبد
ُ
عثرت فانقطع
اهلل اإلمام جعفر الصادق عليه السالم:
فجعل��ت عل��ى إصبع��ي م��رارة فكي��ف أصنع
ظف��ري،
ُ
بالوضوء ؟
ُ
يع��رف ه��ذا وأش��باهه م��ن كت��اب
ق��ال اإلم��ام:
اهلل ع��ز وج��ل ق��ال اهلل تع��اىل (وم��ا جع��ل عليك��م
يف الدي��ن م��ن ح��رج) امس��ح علي��ه :عل��ى اإلصب��ع.
(اخلالف:الطوسي:ج:1ص.)160

تطبيقات قاعدة نفي العس ِر والحرج
ومعطياتها:

م��ن الواض��ح َّ
أن م��وارد تطبيق هذه القاعدة ال ينحصر
يف م��ورد م��ا مل��ا يف ه��ذه القاع��دة م��ن إط�لاق ومشول
واستيعاب ملا ميكن أن يندرج حتت مفهومها مصداقا
فامله��م ه��و إدراك ومعرف��ة املُكلّ��ف ملفه��وم القاع��دة
وماهيتها الفقهية والعقالئية ليتمكن من تطبيقها يف
امل��وارد ال�تي يراه��ا توقعه يف احلرج واملش��قة والعس��ر
ويتحدد فهم القاعدة يف مفادها الفقهي َّ
بأن اهلل تعاىل
مل جيعل يف الدين والتشريع أحكاما حرجية وعسرية
التطبي��ق ب��ل يص��ل األم��ر حت��ى يف املوضوع��ات فه��ي
ُ
األخ��رى ق��د رف َع اهلل تعاىل ما فيها من حرج أو مش��قة

عل��ى املكلٌ��ف تطبيقي��ا كم��ا ه��و احل��ال يف موضوع
ً
ً
حكم��ا على
واجب��ا
اجله��اد وتطبيق��ه فه��و وإن كان
ّ
املُكلّ��ف الق��ادر عل��ى االمتث��ال إال أنه يس��قط ويرتفع
مي أو
يف تع��ذر املكل��ف تطبيق��ا وإمتث��اال كما ل��و َع َ
ض أو تع�� َّر َ
ِم�� ِر َ
ض إىل إصابة كبرية أقعدته عن القتال
يف س��احة اجلهاد والفعل ملا فيه ذلك من حرج وعس��ر
ْس َعلَى َْ
ال ْع َمى
ش��ديد وه��ذا هو مفاد قوله تع��اىل (( َلي َ
َح َر ٌج َو َل َعلَى َْ
يض َح َر ٌج َو َمن
ال ْع َر ِج َح َر ٌج َو َل َعلَى الَْ ِر ِ
ََّ
ت ِتهَا َْ
ت ِري ِمن َ ْ
ات َ ْ
ال ْنهَا ُر
ُي ِط ِع الل َو َر ُسو َل ُه ُي ْد ِخْل ُه َج َّن ٍ
ابا َأ ِل ً
َو َمن َي َت َو َّل ُي َع ِّذ ْب ُه َع َذ ً
يما))(الفتح.)17/
َّ
مسح ومت��وازن ومرن
إن الدي��ن اإلس�لامي يف ش��ريعته ٌ
ولطي��ف ولك��ن ال يقب��ل من املُكلّ��ف أن يتحايل على
املُش�� ّرع األعلى واحلكيم ليقبل من الشريعة ما يوافق
مزاج��ه ورغبات��ه وي�ترك منه��ا م��ا يص��ب يف مصلحت��ه
وصالح��ه وللعل��م َّ
إن ُمعط��ى ه��ذه القاع��دة الفقهي��ة
ينبس��ط يف أث��ره عل��ى مناح��ي احلي��اة كاف��ة يف كل
حمور فليس األمر حمصورا بالعبادات بل يش��مل حتى
املعام�لات وغريه��ا م��ن م��وارد التطبيق��ات كل ذل��ك
ألج��ل أن يك��ون اإلنس��ان املُكلَّ��ف يف حرك��ة مرنة
وسهلة ومعقولة يف تطبيقاتها احلياتية بعيداً عن النفرة
والتش��دد العس�ير والذي قد ينتهي بنتيجة سلبية جتعل
املُكلّف يفزع من التشريع لذا راعى ِّ
املشرع اإلسالمي
احلكيم هذه الركيزة يف كيانية اإلنسان الضعيف
نك�� ْم َو َعلِ�� َم َأ َّن ِف ُ
((اآلن َخ َّف َ
��ف اللُّ َع ُ
َ
يك ْم
ق��ال تع��اىل
ْ
ٌ
ضع ً
َ
َ
ْ
ُ
ُ
ٌ
َ
َ
ي َوإِن
ْف��ا َف�� ِإن َيكن ِّمنكم ِّمئة َ
صا ِب َرة َيغلِ ُبوا ِمئت ْ ِ
َ
َ
ْ
نك�� ْم أ ْل ٌ
َي ُ
ك��ن ِّم ُ
�ين ِب�� ِإ ْذ ِن اهلل واهلل َم�� َع
��ف َي ْغلِ ُب��وا أ ْل َف ْ ِ
ين))(األنفال)66:
الصا ِب ِر َ
َّ
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فقه

هــذه جمموعــة مــن األســئلة الفقهيــة املتعلقــة بأحــكام املراقــد املقدســة والوافديــن إليهــا مــع أجوبتهــا علــى
ضــوء فتــاوى مساحــة آيــة اهلل العظمــى الســيد علــي احلســيين السيســتاني دام ظلــه الــوارف ،وقــد ارتأينــا أن
نعدهــا يف سلســلة حلقــات متواصلــة تقدمهــا إليكــم جملــة الواليــة ،آملــن أن ينتفــع بهــا املؤمنــون الكــرام.

مسائل تهم الزائر
اعداد :الشيخ مصطفى أبو الطابوق

الس��ؤال :ه��ل صحي��ح أن الش��يعة تبال��غ يف
حمبة األولياء والصاحلني اىل درجة الشرك
حيث إنهم يدعون أهل البيت عليهم الس�لام
ويذحب��ون هل��م و يتقرب��ون هل��م أكث��ر م��ن
التقرب اىل اهلل؟
اجلواب :هذا كذب وافرتاء فالش��يعة تعتقد
أن األئمة عليهم السالم عباد اهلل الصاحلون،
وإمن��ا حنبه��م لش��دة اخالصه��م وتفانيهم يف
حب اهلل تعاىل ،حيث أمر اهلل تعاىل مبودتهم
18
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واتباعه��م اذ ق��الُ ( :ق��ل َّل أَ ْس َ��أ ُل ُك ْم َع َل ْي ِه أَ ْج ًرا
إِ َّل الَْ َو َّد َة ِف ا ْل ُق ْربَى).
السؤال :ما هي أحسن وأفضل زيارة ميكن أن
يزار بها كل األئمة يف الوقت نفسه عن بعد،
ّ
وأي األوقات أفضل يف اليوم لقراءتها؟
اجل��واب :ميك��ن زيارته��م -أرواحن��ا فداه��م-
بالزي��ارة ال��واردة يف أعم��ال ي��وم اجلمع��ة يف
مفاتيح اجلنان.
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الس��ؤال :ه��ل جي��زئ يف الزي��ارة والدع��اء
االستماع أو ال بد من التلفظ؟
اجلواب :ال بد من التلفظ ،ويتحقق التلفظ
بالتكلم وإخراج احلروف من خمارجها.
الس��ؤال :التدافع م��ع الزوار يف أثن��اء الزيارة
ألج��ل الوص��ول اىل الضري��ح املق��دس مم��ا
ي��ؤدي اىل االرب��اك يف حرك��ة الزائري��ن ،م��ا
حكمه؟
اجلواب :جيوز اال إذا لزم منه حمذور ش��رعا،
كإي��ذاء اآلخري��ن م��ن تعريضه��م للض��رب
وغ�يره م��ن س��ائر أن��واع األذى ،أو اس��تلزام
هت��ك حرم��ة امل��كان املق��دس مبث��ل الصي��اح
والشجار والكالم البذيء ،وما شاكل ذلك.
الس��ؤال :يف بع��ض الزي��ارات الكب�يرة ال
نستطيع أن نصل اىل الشباك ،إال عن طريق
مزامحة الزوار ،لكثرة االزدحام ،هل جيوز لنا
املزامحة والدفع للوصول اىل الشباك ؟
اجل��واب :ال يل��زم الوص��ول اىل الش��باك يف
حتق��ق الزي��ارة ،فيكفي للتخلص من الزحام
وجتن��ب املدافع��ة ع��دم الت��زام ق��رب الش��باك
املب��ارك وإكم��ال الزي��ارة يف م��كان أخ��ف
زحاما.
الس��ؤال :ه��ل يص��ح أن يق��ف الزائ��ر يف مكان
واح��د م��ن املرق��د املق��دس لألئم��ة األطه��ار
عليه��م الس�لام وي��ؤدي الزي��ارة كامل��ة يف
ذلك املكان أم عليه أن يؤديها حسب الرتتيب
الوارد يف كتب األدعية؟
اجلواب :يصح ولكن األفضل مراعاة الرتتيب
الوارد يف كتب الزيارة مع االمكان.
الس��ؤال :لكل مرقد ش��ريف إذن دخول خاص
ب��ه فهل يق��رأ الزائ��ر إذن الدخ��ول عند حائر
املرق��د أو قب��ل الدخ��ول اىل احل��رم أو قب��ل

الوصول اىل الضريح الطاهر؟
اجلواب :األفضل كونه قبل دخول احلرم.
الس��ؤال :م��ا هو رأي مساحتك��م يف زيارة قبور
أصح��اب األئم��ة عليه��م الس�لام كميث��م
التم��ار وكمي��ل بن زياد وغريه��م؟ وهل ثبت
شرعا مشروعية صالة الزيارة هلم؟
اجل��واب :مش��روعية زيارتهم ثابتة ش��رعا وال
بأس باتيان الزيارة رجا ًء.
الس��ؤال :ه��ل جي��وز نق��ل الرتب��ة احلس��ينية
م��ن م��كان إىل آخ��ر ،مث�لا م��ن داخ��ل احل��رم
املطهر إىل الصحن الشريف أو إىل كابينات
التفتيش؟
اجل��واب :إذا مل يك��ن هن��اك مان��ع م��ن جه��ة
الوقفية فال بأس.
الس��ؤال :ه��ل جي��وز خل��ادم احل��رم املق��دس
الزيارة والدعاء يف أوقات الفراغ؟
اجل��واب :جي��وز ذل��ك إذا مل يتع��ارض أو
يزاحم العمل الوظيفي.
السؤال :ما هو رأي مساحتكم مبعاملة اخلدم
للزائري��ن ،وم��ا ه��ي توجيهاتك��م ونصائحكم
خبصوص ذلك؟
اجل��واب :ينبغ��ي أن ُيعل��م أن الزائ��ر ضي ٌ
��ف
عل��ى اإلم��ام وعلى القائمني خبدمة املش��هد،
ولك��ن مع ذلك ال ينبغ��ي التهاون يف تطبيق
أحكام الش��ريعة املقدسة ،على أن يكون خادم
املش��هد واس��ع الصدر حسن السرية داعيا اىل
اهلل واىل دين��ه بالعمل قبل القول ،وال ينبغي
أن يك��ون هن��اك تناق��ض ب�ين قول��ه وفعل��ه،
وأن يقص��د التق��رب إىل اهلل تع��اىل يف خدمة
املشهد وزائريه ،واهلل ولي التو فيق..
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مهدويات

مراحل حركة السفياني
اعداد :محمد علي رياض
ربمــا مــن أكثر األزمنة والعصور التي تقترب شــبه ًا من عالمات ظهــور االمام المهدي(عج) ،هــو زمننا هذا مع عدم
الجزم بمطابقة هذه األحداث مع الروايات واألخبار المنقولة ،فاتساع رقعة الظلم في العالم فال نجد مكان ًا إال وطالته
يد التخريب والدمار والقتل واالضطهاد ،هذا على الجانب العســكري أما الجوانب االجتماعية واالقتصادية والنفســية
فالحديث يطول بنا.

لذل��ك جن��د الكم اهلائل من الروايات اليت
حت��ذر املس��لمني م��ن عالم��ات آخ��ر الزمان
وذل��ك ألخذ احليطة واحلذر والتعامل معها
على أس��اس حتمي��ة وقوعها من جانب ومن
20
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جان��ب آخ��ر االس��تعداد النفس��ي وامل��ادي
لنص��رة االم��ام احلجة(عج) فكلم��ا توالت
األحداث اليت نعيشها يف أيامنا هذه كلما
انكش��ف مل��ن لدي��ه بصرية ثاقب��ة احلجاب

ع��ن حقيقة هذه الروايات اليت أكد عليها
أئمتن��ا (س�لام اهلل عليه��م أمجع�ين) ،ورمبا
م��ن أش��هر ه��ذه العالم��ات احلتمي��ة ال�تي
ّ
أك��د عليه��ا األئم��ة ه��ي ظه��ور حرك��ة
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الس��فياني وب��وادر الظهور وكيف س��يعيش
الن��اس يف ه��ذه احلقب��ة وكي��ف جي��ب أن
يستقبل املؤمنون هذه األحداث.
ت��دل الظ��روف املذك��ورة يف األحادي��ث
عل��ى أن حركة الس��فياني عنيفة وس��ريعة
فالوض��ع العامل��ي ال��ذي تص��ل في��ه درج��ة
الص��راع ب�ين الدول إىل حد احلرب ،ووضع
ب�لاد الش��ام ال��ذي متخض��ه فتنة فلس��طني
خمض (املاء يف القربة) ويعاني من الضعف
واالنقسام والتوتر لذلك يبادرون إىل اختيار
زعي��م ق��وي يس��تطيع أن خيض��ع املنطق��ة
احمليط��ة بإس��رائيل لس��يطرته إخضاع��ا
ً
كامال ،ويقوم بدوره يف تقوية خط الدفاع
عن إسرائيل والغرب ،ويطلقون يده يف غزو
الع��راق واحتالل��ه م��ن أج��ل إيق��اف اخلطر
عليهم.
كم��ا يطلق��ون ي��ده يف إس��ناد حكوم��ة
احلج��از الضعيف��ة والقض��اء على احلركة
األصولي��ة اجلدي��دة حرك��ة اإلم��ام املهدي
عليه السالم يف مكة املكرمة.
ه��ذه اإلعتب��ارات اليت تذكره��ا األحاديث
صراح��ة أو تش�ير إليه��ا ،تس��اعد على فهم
الس��رعة والعن��ف اللذي��ن تتح��دث عنهم��ا
روايات السفياني.
فع��ن اإلم��ام الص��ادق علي��ه الس�لام ق��ال:
(الس��فياني م��ن احملتوم ،وخروج��ه من أوله
إىل آخره مخس��ة عش��ر ش��هراً .س��تة أشهر
يقاتل فيها .فإذا ملك الكور اخلمس ،ملك
تسعة أشهر ومل يزد عليها ً
يوما).
والك��ور اخلم��س ه��ي دمش��ق واألردن
ومح��ص وحل��ب وقنس��رين ،ال�تي كان��ت
مراكز حلكم منطقة س��وريا .وقد نصت
األحاديث على دخول األردن فيها.
أم��ا لبن��ان فق��د كان جز ًء من بالد الش��ام
ً
وتابع��ا لكوره��ا اخلمس ،ف�لا يبعد مشول
حكم السفياني له.
ولك��ن بعض الروايات تس��تثين من حكم
الس��فياني طوائ��ف من املقيم�ين على احلق
يعصمه��م اهلل م��ن اخل��روج مع��ه ،كم��ا

أن خروج الســفياني يكون قبل ظهــور المهدي عليه
الســام بنحو ستة أشــهر ألنه عليه السالم يظهر في
مكــة ليلة العاشــر أو يوم العاشــر من محــرم من تلك
(الســنة) مما يعني أن سيطرة الســفياني على منطقة
بالد الشام تتم قبل ظهوره «عج»
سيأتي ،قد يكون أهل لبنان منهم.
وحتدد األحاديث وقت حركته بأنه يكون
يف ش��هر رج��ب ،فع��ن اإلمام الص��ادق عليه
الس�لام قال( :ومن احملتوم خروج السفياني
يف رجب).
وه��ذا يع�ني أن خروج��ه يك��ون قبل ظهور
املهدي عليه الس�لام بنحو س��تة أشهر ،ألنه
عليه السالم يظهر يف مكة يف ليلة العاشر
أو يوم العاش��ر من حمرم من تلك (الس��نة).
ً
أيض��ا أن س��يطرة الس��فياني عل��ى
ويع�ني
منطق��ة بالد الش��ام تت��م قبل ظه��ور املهدي
عليه السالم ،األمر الذي ميكنه من إرسال
جيش��ه إىل العراق ،ث��م إىل احلجاز للقضاء
بزعمه على أنصار املهدي وحركته.
وعل��ى ه��ذا ،تك��ون مراح��ل حرك��ة
السفياني ثالثة:
مرحلة تثبيت سلطته يف الستة أشهر األوىل.
ث��م مرحل��ة غ��زوه ومعارك��ه يف الع��راق
واحلجاز.
ث��م مرحل��ة تراجع��ه ع��ن التوس��ع يف العراق
واحلج��از ،ودفاعه أمام زحف جيش املهدي
عم��ا يبق��ى يف ي��ده م��ن ب�لاد الش��ام ،وعن
إسرائيل والقدس.
ومم��ا يالح��ظ يف أحادي��ث الس��فياني أنه��ا
تذكر معاركه باإلمجال يف الس��تة أش��هر
األوىل ،وه��ي مع��ارك داخلي��ة م��ع األصهب
واألبق��ع ً
أوال ،ث��م م��ع الق��وى اإلس�لامية
وغ�ير اإلس�لامية املعارضة ل��ه ،حتى تتم له
السيطرة على بالد الشام .ولكن الطبيعي
بالنظ��ر إىل ن��وع حركت��ه أن تك��ون ه��ذه
األش��هر الس��تة مليئ��ة بأعم��ال عس��كرية
مكثفة ،حتى حيكم س��يطرته ويس��تطيع

السفياني من المحتوم وخروجه من أوله إلى آخره خمسة
عشــر شــهر ًا ،ســتة أشــهر يقاتل فيها فإذا ملك الكور
الخمس « دمشــق واألردن وحمص وحلب وقنسرين» ملك
تسعة أشهر ولم يزد عليها يوم ًا

جتني��د ق��وات كب�يرة ملهام��ه ومعارك��ه
الواسعة يف التسعة أشهر التالية.
وق��د تك��ون أط��راف معارك��ه يف الس��تة
ً
مضاف��ا إىل األبق��ع واألصهب
أش��هر األوىل
حاك��م األردن ولبنان ،وغريهما من القوى
املعارضة.
وتش�ير رواي��ة إىل عن��ف معاركه مع األبقع
واألصه��ب وأنه��ا تس��بب دمار الش��ام ،فعن
اإلم��ام الباق��ر عليه الس�لام قال( :وخس��ف
قري��ة م��ن ق��رى الش��ام تس��مى اجلابي��ة،
ونزول الرتك اجلزيرة ،ونزول الروم الرملة.
واخت�لاف كث�ير عند ذل��ك يف كل أرض،
حت��ى خت��رب الش��ام (ويف رواي��ة وأول أرض
خت��رب الش��ام) ويك��ون س��بب خرابه��ا
اجتم��اع ث�لاث راي��ات فيها :راي��ة األصهب،
وراي��ة األبق��ع ،وراي��ة الس��فياني) اإلرش��اد
للمفيد ص ..359
أم��ا خ��راب دمش��ق املقص��ود بق��ول أم�ير
املؤمن�ين علي��ه الس�لام( :وألنقض��ن دمش��ق
حج��راً حج��راً .يفعله رجل م�ني) ،فالظاهر
أن��ه التدم�ير الذي يك��ون يف معركة فتح
القدس الكربى اليت خيوضها اإلمام املهدي
عليه الس�لام مع الس��فياني واليهود والروم.
أم��ا يف التس��عة أش��هر األخ�يرة م��ن حكم
ً
حروبا كب�يرة ،أهمها
الس��فياني فيخ��وض
حرب��ه مع الرتك وأعوانهم يف قرقيس��يا ،ثم
معارك��ه م��ع اإليرانيني يف الع��راق ،ومعهم
اليماني كما يف بعض األحاديث.
ً
أيضا قوات يف املدينة
وقد تكون للسفياني
املن��ورة حت��ارب امله��دي علي��ه الس�لام إىل
جان��ب ق��وات س��لطة احلج��از ،يف املعركة
اليت حيتمل أن خيوضها اإلمام املهدي عليه
السالم لتحرير املدينة املنورة.
وبع��د هزمية الس��فياني يف العراق واحلجاز
ينكف��ئ إىل الش��ام حت��ى تك��ون ل��ه م��ع
املهدي عجل اهلل فرجه أكرب معاركه على
االطالق :معركة فتح القدس الكربى.
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مرجعيات

قبس من وحي املرجعية
اجليـش ضمانة لدحر
االرهـــــاب والفســــاد
شاكر القزويني
اجلي��ش س��ور للوط��ن ه��و ش��عار ومب��دأ
وط�ني لطامل��ا تغن��ت به األجي��ال وهو حقيقة
دامغ��ة نعيش��ها الي��وم حلظة بلحظ��ة  ..ومبا
أن املرجعي��ة الرش��يدة تعي��ش يف وج��دان
العراقي�ين ويف عقوهل��م تض��يء هل��م الفكر
وال��درب وحتي��ي معهم كل فرحة ومناس��بة
تدع��و للص�لاح والفضيل��ة وتق��رب هلل تع��اىل
خبري العمل  ...لذا كانت اخلطبة الثانية يف

كربالء املقدس��ة من صحن االمام احلسني
عليه الس�لام ،تفتتح أب��واب نورها على عيد
اجليش يف أيام خيوض فيها جيشنا العراقي
حرب��ا مصريي��ة ض��د االره��اب والضالل��ة
واجلهل ..يف أيام يطرز فيه هؤالء اجملاهدون
األش��اوس أروع املالح��م البطولي��ة وه��م
يطاردون فلول البغي واملؤامرة على االس�لام
االنس��اني الصادق وعل��ى عراق النهج القويم
احملمدي الرس��الة والعل��وي املنهج ..فكانت
معرك��ة احلق ض��د الباطل ..وكان الدعاء
بالرمح��ة عل��ى ش��هدائنا االب��رار والدع��اء
للجرح��ى بالش��فاء العاج��ل والعافية وش��احا
م��ن الرمح��ة يف خطبة مجع��ة كربالء اليت
ش��ددت وأكدت عل��ى احلكوم��ة العراقية
واجلهات املعنية كافة بضرورة دعم وإسناد
اجلي��ش العراق��ي واالس��تمرار يف بنائ��ه على
ً
ً
قوي��ا
جيش��ا
اس��س وطني��ة مهني��ة ليك��ون

من أعالم دفناء العتبة

الشيخ مرتضى األنصاري
اعداد :حمود الصراف
مــن أفــذاذ العلماء ،زاهد عابد تقــي ورع ،محقق بارع ذاع صيته في البالد اإلســامية،
وقــد قالوا عنه انه صار وحيد عصره لما قــدّم من األطروحات والكتب القيمة في الفقه
واألصول التي ينهل من نميرها طلبة العلوم وغيرهم ،كـــالرسائل والمكاسب التي هي
مدار التدريس في الجامعات الشيعية.

الش��يخ مرتض��ى األنص��اري ع��امل كبري ولد
يف دزف��ول يف  18ذي احلج��ة س��نة 1214ه��ـ
ونش��أ بها ،وقرأ املقدمات األدبية والش��رعية
عل��ى ي��د فضالء املدرس�ين منهم عمه الش��يخ
حسني األنصاري.
ويف س��نة 1234هـ س��افر إىل العراق مع والده
فوص��ل كرب�لاء املقدس��ة ،ودرس فيه��ا على
يد الس��يد حمم��د اجملاه��د واملازندراني أربع
س��نني ،ورج��ع إىل بل��ده ،ث��م ع��اد إىل العراق
ثانية ونزل مدينة النجف االش��رف ودرس بها
عل��ى يد الش��يخ موس��ى كاش��ف الغطاء ،ثم
انتق��ل إىل كاش��ان وحض��ر به��ا على الش��يخ
امح��د النراق��ي  ،وع��اد إىل النجف االش��رف
وحض��ر درس الش��يخ عل��ي كاش��ف الغط��اء
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ق��ادراً عل��ى محاي��ة الع��راق والعراقي�ين ب�لا
اختالف بني اطيافهم ومكوناتهم .
ومل يغ��ادر من�بر املرجعي��ة الرش��يدة الع��دو
األول للش��عب العراق��ي ومس��تقبله فأش��ار
ام��ام مجع��ة كربالء الس��يد أمح��د الصايف
اىل مطالب��ات املرجعي��ة املتك��ررة يف الع��ام
املاض��ي الس��لطات الث�لاث ومجي��ع اجلهات
املس��ؤولة ب��أن يتخ��ذوا خط��وات ج��ادة يف
مس�يرة االص�لاح احلقيقي وحتقي��ق العدالة
االجتماعي��ة ومكافح��ة الفس��اد ومالحق��ة
كبار الفاس��دين واملفس��دين ،وكان أسف
ص��وت احل��ق عاليا منددا لعدم حتقق ش��يء
ج��اد واض��ح عل��ى ارض الواق��ع م��ن اصالح
حقيقي خيرج العراق من حمنته اليت تعصف
ب��ه لتلق��ي ب��ه يف هاوي��ة الضي��اع والتش��رذم
والنكوص.
وكان الب��د للخ��روج م��ن أزم��ات الب�لاد

والش��يخ حمم��د حس��ن صاح��ب اجلواه��ر
وعليهما خترج.
اس��تقل بالبح��ث والتدري��س فتخ��رج م��ن ب�ين
يديه املئات من أفذاذ العلم ،وصار من فقهاء
االمامي��ة ومراجعهم وم��ن الدعائم واألركان
اليت قام عليها هذا الكيان املقدس.
ق��ال الس��يد حمم��د باقر الص��در (قدس)يف
كتابه املعامل اجلديدة لألصول( :وأما اجليل
الثال��ث فعل��ى رأس��ه تلمي��ذ ش��ريف العلم��اء
احملق��ق الكب�ير الش��يخ مرتض��ى األنص��اري
الذي ولد بعيد ظهور املدرس��ة اجلديدة عام(
) 1214ه��ـ وعاصره��ا يف مرحلت��ه الدراس��ية
وه��ي يف أوج منوه��ا ونش��اطها ،وق��در ل��ه أن
يرتف��ع بالعل��م يف عص��ره الثال��ث إىل القم��ة
ال�تي كان��ت املدرس��ة اجلدي��دة يف طريقه��ا
إليه��ا ،وال يزال علم األصول والفكر العلمي
الس��ائد يف احل��وزات العلمي��ة االمامية يعيش
العصر الثالث الذي افتتحته مدرس��ة األستاذ
الوحي��د .وال مينع تقس��يمنا ه��ذا لتأريخ العلم
إىل عص��ور ثالث��ة إمكاني��ة تقس��يم العص��ر
الواح��د م��ن ه��ذه العص��ور إىل مراح��ل م��ن
النمو ،ولكل مرحلة رائدها وموجهها .وعلى
ه��ذا األس��اس نعترب الش��يخ األنص��اري قدس
سره املتوفى سنة 1281ه رائدا ألرقى مرحلة
م��ن مراح��ل العصر الثالث وه��ي املرحلة اليت
يتمث��ل فيه��ا الفك��ر العلم��ي من��ذ أكثر من
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االقتصادية من استثمار النهرين العظيمني
دجل��ة والفرات واحلفاظ عليهما من اهلدر
والتل��وث واس��تثمارهما اس��تثمارا أمث��ل
للخ��روج م��ن االقتص��اد االح��ادي اجلانب
اىل س��بل تع��دد مص��ادر دخل��ه ،فأك��د
الص��ايف عل��ى ه��ذا التوج��ه االقتص��ادي
ال��ذي ال من��اص من��ه خلل��ق ف��رص لتنويع
مصادر الدخل القومي فضال عن اشارته
وتش��ديده اىل ضرورة احلفاظ على البيئة
العراقي��ة م��ن التل��وث وال س��يما يف مي��اه
األنه��ار ،مورد احلي��اة الرئيس بعدم القاء
امللوث��ات والنفاي��ات فيه��ا للحف��اظ عل��ى
س�لامة الن��اس م��ن األم��راض فضال عن
الوصول للكفاية الكمية والنوعية لقيام
نات��ج زراع��ي مناف��س خال م��ن األمراض
ليتحق��ق االزده��ار يف ه��ذا القط��اع امله��م
لالقتصاد العراقي.

مائة سنة حتى اليوم ).
م��ن تالمذت��ه :أس��د اهلل األصفهان��ي،
إمساعي��ل البهبهان��ي ،الس��يد أغ��ا
الش�يرازي ،الس��يد جعف��ر اخلرس��ان،
الش��يخ جعف��ر التس�تري ،الس��يد جعف��ر
القزوي�ني ،الش��يخ حبي��ب اهلل الرش�تي،
الس��يد عب��اس الطالقان��ي ،الش��يخ عب��د
اهلل الكرمان��ي ،الش��يخ عل��ي حي��در،
الش��يخ فتح علي الس��لطان آبادي ،الشيخ
لطف اهلل االس��كي املازندراني ،الش��يخ
حممد طه جنف ،حممد جواد مشكور،
حممد حس��ن االش��تياني ،حممد كاظم
اخلراساني وغريهم..
م��ن مؤلفاته :أح��كام اخللل يف الصالة،
ص��راط النج��اة ،س��راج العب��اد ،فرائ��د
األص��ول ،رس��الة يف التقي��ة ،رس��الة يف
الرض��اع ،رس��الة يف قاع��دة م��ن مل��ك،
رس��الة يف القض��اء ع��ن املي��ت ،رس��الة
يف مصاه��رة ،كت��اب اخلم��س ،كت��اب
الزكاة ،كتاب الصالة ،كتاب الصوم،
كتاب الطهارة ،كتاب النكاح ،كتاب
الوصايا ،مناسك احلج..
تويف يف النجف االش��رف يف  18مجادى
اآلخ��رة س��نة 1281ه��ـ ودف��ن بالصح��ن
احليدري الشريف حبجرة رقـم(.)11

احلوزة العلمية يف النجف االشرف
ودورها يف التصدي لالعتداءات الو ّهابية عام 1922

مؤمتر كربالء وخوف بريسي كوكس
الحلقة الثالثة
أ.م.د .مقدام عبد الحسن الفياض
بين��ا يف العدد الس��ابق حترك علماء الدين
يف النج��ف األش��رف م��ن اج��ل التهيئ��ة
للمؤمت��ر واالع��داد ل��ه ،عندما بع��ث قطبا
املرجعية الدينية العليا :السيد ابو احلسن
االصفهاني والشيخ حممد حسني النائيين،
برس��الة اىل احد كبار العلماء اجملتهدين
يف الكاظمية هو الشيخ مهدي اخلالصي،
يدعوان��ه فيه��ا اىل ع��دم الثق��ة مبا وعدت
ب��ه بريطاني��ا ب��ل جيب أخ��ذ املس��ألة على
عاتقهم بالعمل على عقد مؤمتر عراقي يف
كربالء ،تدعى اليه عن طريق اخلالصي
النخبة من وجهاء اجملتمع وشيوخ العشائر
العراقية كافة للحضور اليها قبل مناسبة
زيارتها بأيام قالئل.
ويب��دو أن اختيار املراج��ع الدينية النجفية
ً
صائب��ا كون��ه أب��رز
للخالص��ي كان
اجملتهدي��ن العرب العراقيني ،ومن الناحية
العملي��ة ُأتيح له اقامة عالقات واس��عة مع
القوى العشائرية يف وسط العراق وجنوبه،
باعتباره يرأس حوزة علمية شبه مستقلة يف
مدين��ة الكاظمية ببغداد ،وميتلك صالت
طيب��ة مع الزعم��اء القبلي�ين وعلماء الدين
م��ن اخوان��ه الس��نة الذي��ن ُيع��د حضورهم
ً
ً
مهما
عامال
ومشاركتهم يف هذه اخلطوة
الجناح��ه ،والضف��اء طاب��ع وط�ني مشولي
ً
فض�لا ع��ن أن اخلالص��ي مع��روف
علي��ه.
حبسه الوطين العالي املعادي للربيطانيني
أن بعض الباحثني حاول إظهار أن اخلالصي
قد محل على عاتقه كل ش��يء ،وأسندوا
اليه مجيع األعمال املتعلقة باملؤمتر وتهيئة
مقدمات��ه وجمريات��ه كافة ،وعل��ى الرغم
مم��ا يف هذا ال��رأي من صحة لكنه يبدو
في��ه تهمي��ش رمب��ا متعم��د ل��دور العلم��اء
االخرين الذين طرحوا يف احلقيقة فكرة

عقد املؤمتر واستعانوا باخلالصي الكفؤ.
رد اخلالص��ي ب��أن أرس��ل مبعوث�ين
وكان َّ
ش��خصيني كما قام بتأليف جلنة خاصة
مهمته��ا االش��راف عل��ى أعم��ال املؤمت��ر
وتنظي��م املس��ودة األولي��ة ملقرراته ،كانت
برئاس��ة جنل��ه األك�بر الش��يخ حمم��د،
وعضوي��ة كل م��ن (ن��ور عزي��ز الياس��ري
واب��ن عم��ه علوان الياس��ري ،حمم��د باقر
الش��بييب ،عبد احلس�ين اجلل�بي) .وكان
من أعمال اللجنة أنها شكلت أربع جلان
فرعي��ة مس��اعدة أخ��رى ضم��ت الوطنيني
الش��باب م��ن م��دن الكاظمي��ة واحلل��ة
والنجف.
مارس السري برسي كوكس ضغطا ضد
العامل�ين عل��ى املؤمت��ر يف النج��ف وأب��دى
خماوفه من احتمال سقوط امللك يف أيدي
املتطرف�ين والش��يعة حس��ب تعب�يره .وعزز
ه��ذه املخ��اوف برس��الة بعثه��ا اىل رس��تم
حي��در ( )1940 - 1889رئي��س الدي��وان
امللك��ي يف ( 4نيس��ان  )1922زع��م فيه��ا
أن لدي��ه معلوم��ات اس��تخبارية ع��ن س��عي
أطراف خارجية معادية إىل خلق صعوبات
أم��ام حكوم��ة فيص��ل املدعوم��ة من قبل
بريطاني��ا ،وأنه��ا حت��اول اس��تخدام علماء
النج��ف األش��رف يف مس��عاها .وأض��اف
(كوك��س) أن ه��دف التح��ركات ال�تي
تش��هدها النجف لعق��د مؤمتر يف كربالء
ليس الدفاع ضد «االخوان» بل هو استدراج
امللك فيصل اىل حضور االجتماع ثم إجباره
على الطلب من احلكومة الربيطانية منح
العراق استقالله التام ً
حاال.
وجملري��ات ه��ذه األح��داث لدين��ا وقف��ة يف
عددنا الالحق.
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معمل غسل السجاد..

صفحة من الجنان تحت خطى الزائرين
هشام كمون
يعد معمل غسل السجاد من الشعب المهمة والفعالة في قسم الشؤون الخدمية في العتبة العلوية المقدسة إذ أنشئت هذه
الشــعبة لغسل السجاد والبطانيات والســتائر والحصران التابعة للعتبة العلوية المقدســة ،مما يوفر فرش ًا نظيف ًا والئق ًا بمستوى
هذا المشهد الطاهر فضال عن قيام هذا المعمل بغسل السجاد والبطانيات التابعة للعتبات والمساجد القريبة من العتبة العلوية
بسبب عدم توفر معامل غسل فيها.

وللوقوف على مكونات هذه الش��عبة وآلية
العم��ل فيه��ا التق��ت جمل��ة الوالية مبس��ؤول
الشعبة األستاذ سالم جبار نعمة لنقف معه
عل��ى تفاصي��ل ه��ذا الواج��ب املمتلئ ش��رفا
ورفعة:
أب��دأ ح��واري مع��ك بس��ؤالي ع��ن موق��ع
شعبتكم وما هو عدد الوحدات فيها؟
بداي��ة أب��دأ بتحييت لك��م وللقراء األكارم
فأق��ول الس�لام عليك��م ورمح��ة اهلل
وبركات��ه ،أم��ا اجابيت عن س��ؤالكم فان
املش��روع -شعبة معمل غس��ل السجاد -يقع
عل��ى الطري��ق الواقعة بني النجف وكربالء

أي عن��د العم��ود ( )96وبالضب��ط يف مزرعة
العتب��ة العلوي��ة املقدس��ة األوىل ،والش��عبة
ختلو من الوحدات وذلك لقلة منتسبيها.
ما هي مكونات هذا املعمل من عدد وآليات ؟
حيت��وي املعمل عل��ى أكثر من آلة وماكنة
وذل��ك حلاجة العمل إليها ،ومن هذه اآلالت
دوالب لطرد االتربة املوجودة يف الس��جاد،
وماكنة لغس��ل السجاد ذات ثالث عجالت
تس��مى (الصفاك��ة) ،و(الف��ارة) وه��ي أداة
تش��به الفأس تقوم بإزاحة األوس��اخ املتغلغلة
يف الس��جادة ،والفرش��اة الدائري��ة ال�تي
تس��تعمل لغس��ل الس��جاد الي��دوي وغس��ل
احلص��ران ،ورولة كبرية (بكرات) لغس��ل
الس��جاد ،وآل��ة أو ماكنة كبرية لتنش��يف
الس��جاد بع��د غس��له وعص��ره ،وغس��الة
كب�يرة لغس��ل البطاني��ات ،وحمامل لنش��ر
الس��جاد عليه��ا يق��ارب ط��ول احملم��ل (6م)
وارتفاعه (2م).
ما آلية العمل يف معمل غسل السجاد ؟
حيتوي العمل يف ش��عبة غس��ل السجاد على
فروع انتاجية متعددة وذلك لضمان انسيابية
العم��ل بص��ورة صحيحة لنتالفى من خالهلا
األخط��اء والتداخ��ل يف العم��ل ,وآلي��ة العمل
ومراحله هي كالتالي:
القس��م االول :ه��و ان يق��وم املنس��بون بفت��ح
الس��جاد املتس��خ ووضع��ه بصورة عكس��ية
الدخال��ه يف دوالب االترب��ة وتش��غيله ليق��وم
بطرد االتربة مما يسهل غسله بصورة جيدة
وبع��د التأكد من االنته��اء من هذه املرحلة
يتم سحب السجاد ووضعه يف غرفة خاصة.
القس��م الثان��ي :يق��وم املنتس��بون املكلفون
به��ذه املرحل��ة م��ن العمل يف منطقة الغس��ل
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بفرش السجاد على وجهه ورشه باملاء بصورة
جي��دة قب��ل تش��غيل املاكن��ة (الصفاك��ة)
علي��ه وبعده��ا تقل��ب الس��جادة عل��ى وجهها
اآلخ��ر لتغس��ل بالصفاك��ة وبعدها يباش��ر
بغس��لها بآل��ة الفرش��اة بع��د وض��ع حمل��ول
التنظيف لتغس��ل وتش��طف بامل��اء جيدا ويف
بعض احلاالت تستخدم اداة تسمى (الفارة)
الزاح��ة الط�ين املتغلغ��ل داخل الس��جادة إن
وجد.
القسم الثالث :يقوم املنتسبون العاملون على
ماكنة الرولة بوضع السجادة فيها وغسلها
وعصره��ا ث��م نقلها اىل آل��ة التجفيف أو ما
يسمى بـ(النشافة).
القسم الرابع :يقوم املنتسبون العاملون على
آلة التجفيف بوضع السجادة بصورة متوازنة
يف النش��افة ورش��ها بامل��اء بع��د تش��غيلها ثم
ت�ترك لف�ترة قص�يرة بعده��ا يت��م اطفاؤه��ا
وس��حب السجادة منها لوضعها على مساند
النشر حتى جتف بصورة كاملة.
القس��م اخلامس :يقوم املنتسبون املكلفون
مبهم��ة النش��ر بس��حب الس��جاد النظي��ف
واجل��اف من املس��اند ولف��ه ونقله اىل غرف
خاصة.
القس��م الس��ادس :ام��ا احلص��ران فيق��وم
املنتس��بون املكلف��ون بالغس��ل بف��رش
احلصران وغسلها بآلة الفرشاة اليت تصبح
دائري��ة الش��كل بعد رش��ها باملاء وس��كب
حملول التنظيف عليها ،ثم يقوم املنتس��بون
بنقله��ا اىل آل��ة التجفيف لتنش��يفها وبعدها
نقلها اىل املساند لتصبح جاهزة للفرش.
القس��م الس��ابع :يق��وم املنتس��بون املكلفون
بغسل البطانيات بوضع البطانية يف الغسالة
الكبرية ومن ثم وضع حملول التنظيف ،مع
االلتف��ات اىل وضع عدد البطانيات وكمية
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امل��اء ويؤخذ باالعتبار ع��دد البطانيات ففي
كل وجب��ة ال يتج��اوز الع��دد فيه��ا ()40
بطاني��ة م��ع مراع��اة الوق��ت وحبس��ب م��ا
حتتاج��ه البطاني��ات لتصبح نظيف��ة ،بعدها
يس��حب املنتس��بون البطاني��ات من الغس��الة
اىل ماكن��ة النش��افة لتم��ر مبرحلة جتفيف
البطاني��ات األوىل ث��م تنق��ل البطانيات على
حمام��ل خاص��ة اىل مس��اند النش��ر ويق��وم
عم��ال النش��ر بوضعه��ا عل��ى املس��اند حت��ى
جت��ف كلي��ا يف مرحلته��ا الثانية لكي يتم
نقلها اىل غرف اخلزن لتكون جاهزة حال
الطلب.
أه��م معرق�لات العم��ل ال�تي تعان��ي منه��ا
الشعبة؟
م��ن البديه��ي ان يك��ون يف كل عم��ل
معوق��ات ،وأه��م املعوق��ات يف معم��ل غس��ل
السجاد هي:
ـ ان احملام��ل املوج��ودة غ�ير كافي��ة وغ�ير
الئقة مبستوى وأهمية املعمل وواجباته.
ـ ع��دم وج��ود خراطي��م (دكت��ات) ه��واء
س��اخنة يف فص��ل الش��تاء مم��ا يس��اعد يف
تسريع جتفيف السجاد والبطانيات وغريها.
ـ ملوحة املاء املستخدم وهي تؤدي اىل تأخري
تنظي��ف الس��جاد فض�لا ع��ن مس��اهمته يف
اندثارها وقصر عمرها.
ه��ل هن��اك أعم��ال تن��اط بك��م غ�ير عملك��م
الرئيس؟
نع��م هن��اك اعم��ال نق��وم به��ا فض�لا ع��ن
واجباتن��ا اليومي��ة ،منها مس��اندة املنتس��بني
يف العتب��ة يف اي��ام االن��ذارات ويف الزي��ارات
املليونية الضخمة ايام املناسبات.
كلم��ة اخ�يرة حتب��ون ان توجهوه��ا للق��ارئ
الكريم؟
أملن��ا وعزمن��ا عل��ى ان نب��ذل كل اجله��ود
يف خدم��ة ه��ذا الرمز املقدس وصي رس��ول
اهلل حمم��د صل��ى اهلل علي��ه وآل��ه ،ويزيدن��ا
فخ��را أنن��ا نعم��ل عل��ى خدم��ة زوار موالن��ا
أم�ير املؤمن�ين عل��ي ب��ن أب��ي طال��ب علي��ه
الس�لام ومهم��ا عملن��ا س��نكون مقصري��ن
ألن صاح��ب ه��ذا امل��كان نفس رس��ول اهلل
ووصي��ه وصهره وابن عمه وخاصته فنس��ال
اهلل التوفي��ق والس��داد ان��ه عل��ى كل ش��يء
قدير.
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المدرسة الغروية
اعداد /عبد الحسن الشافعي
مدرس��ة الصحن األوىل أو املدرس��ة الغروية
ه��ي إح��دى امل��دارس اليت انتش��رت يف أروقة
وأزق��ة مدين��ة النج��ف األش��رف وهل��ذه
املدرس��ة خصوصي��ة ميزته��ا ع��ن باق��ي
امل��دارس وهي تواجدها داخ��ل أروقة العتبة
العلوي��ة املقدس��ة وبالق��رب م��ن ب��اب أم�ير
البالغ��ة والبي��ان اإلمام عل��ي بن أبي طالب
عليه السالم.
ضم��ن الضلع الش��مالي من الس��ور الطابوقي
للصح��ن الش��ريف ،وحتدي��دا يف اجله��ة
الش��رقية منه تقع املدرس��ة الغروية يف العتبة
العلوي��ة املقدس��ة ،وبابه��ا الرئي��س يق��ع يف
اإلي��وان اخلام��س على يس��ار الداخل من باب
الطوسي.
وه��ذه املدرس��ة ً م��ن امل��دارس القدمي��ة يف
النج��ف األش��رف (يع��زى تأسيس��ها ـ��ـ كم��ا
ه��و املع��روف واملش��هور عن��د بع��ض املش��ايخ
النجفي�ين ـ��ـ مع الصحن الش��ريف املاثل اليوم
إىل أوائل القرن احلادي عش��ر اهلجري الذي
خط��ه الش��اه عب��اس الصف��وي األول املتوف��ى
سنة (1037هـ)).
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وق��د كان هل��ذه املدرس��ة ش��أن عظي��م يف
أي��ام احلكوم��ة الرتكي��ة بعد إج��راء قانون
التجنيد اإلجباري سنة (1286هـ) ،حيث ع ّينت
ً
هل��ا مد ّر ً
خاص��ا وانتس��ب هل��ا الكثري من
س��ا
محل��ة العل��م ،إذ ُسح هلم بع��د أداء االمتحان
ع��دم االخنراط يف س��لك اجلندي��ة ،فكانت
إحدى املدارس الرمسية يف النجف األشرف،

وبقيت املدرسة حتى أوائل القرن الرابع عشر
��د بابها ،ويف
وس ّ
اهلج��ريّ ،
فتهدمت حجراتها ُ
س��نة (1350ه��ـ) أع��اد ترميمه��ا للزائرين(بع��د
خرابها) الوجيه الس��يد هاش��م زيين النجفي،
وقد أرخ عمارتها اجلديدة الشيخ حممد علي
اليعقوبي فقال:
ُح ْز َت يا هاشم زيين ُرتبـة
ـحـ ْزها أبداً من قد ْ
سلف
مل َي ُ
دارك اخللد غداً إذ أ ّرخـــوا
دت للـزوار داراً
ُ
ْ
(ش َّ
بالنجـف)
وق��د ش��رعت اللجن��ة اهلندس��ية يف العتب��ة
العلوي��ة املقدس��ة يف 30رج��ب 1426ه��ـ بتهيئة
العم��ل للش��روع ببناء املدرس��ة الغروية ،وذلك
برفع األنقاض املوجودة وهدم البناية القدمية
وجدرانه��ا اآليلة للس��قوط واملباش��رة بالعمل،
حي��ث مت��ت مراح��ل احلف��ر وتس��ليح األس��س
وصب طوابق املدرس��ة ،فشيدت ثالثة طوابق
فيه��ا مبواصف��ات حديث��ة وبف��ن معم��اري ذي
طاب��ع إس�لامي مجي��ل ،وق��د اكتم��ل إع��ادة
تش��ييدها وافتتحت أمام طلبة العلوم مبناسبة
عي��د الغدي��ر األغ��ر ع��ام 1430ه��ـ املص��ادف
2009/12/6م وه��ي الي��وم حتف��ل بال��دروس
العلمية الشريفة.

Alwelayh Magazine

من خمطوطات العتبة العلوية املقدسة

مصحف مزخرف بماء اذلهب
وحدة ترميم المخطوطات

اللغة :عربي
الصفحات40 :
األسطر7 :
القياس34×43.5 :
نوع اخلط :نسخ  +ثلث
الناسخ :جمهول
سنة النسخ :جمهولة
اجلزء26 :
الوقفي��ات :فيه وقفية باس��م (خواجا ص��احل خوجه) تعود

اىل سنة 902هـ
مالحظات عامة  :يبدأ بآيات من سورة اجلاثية ،صفحاته
االرب��ع االوىل مزخرف��ة ومزوق��ة ومذهب��ة ،ظه��ر الصفحة
االوىل علي��ه الوقفي��ة ،أمس��اء الس��ور كتب��ت بالذه�بي،
فواص��ل اآليات رمست على ش��كل دوائ��ر متداخلة مذهبة،
الس��طر االول واألوس��ط واالخ�ير كت��ب بالذه�بي يف
حاش��يته ط��رر دائري��ة صغ�يرة ومذهب��ة وحوهل��ا زخرف��ة
كبرية مزوقة باألزرق .
27

صور ومشروع

من اجل ابناءنا الطلبة ..العتبة العلوية تقوم بحملة تأهيل مدارس النجف االشرف
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لقاء

فــي لقائــه مــع مجلــة الوالية..
نائب األمين العام للعتبة العلوية المقدسة

اليمكن للطموح أن يتوقف عند حدّ في مستوى خدمة
الزائرين الكرام لهذا المرقد المقدس..

لقاء :شاكر القزويني
إن حب النبي محمد «صلى اهلل عليه وآله وسلم» وأهل بيته األطياب عليهم السالم أمر واجب وقربى نتقرب بها الى اهلل
تعالى وأن خدمتهم تعادل كنوز األرض فهم سفن النجاة والشفعاء يوم ال ينفع مال وال بنون..
مــن بيــن خدمة زوار اإلمــام امير المؤمنين «عليه الســام» الذين يتســابقون لنيل شــرف الخدمة في ميــدان «وفي ذلك
فليتنافس المتنافســون» ..يقف اليوم معنا بين أســطر مجلة (الوالية) الحاج خالد هادي شــنون نائــب األمين العام للعتبة
العلوية المقدســة متحدثا ومحاورا في بعض أوجه ذلك العمل الذي تقبله اهلل قربانا في محبة صاحب المشــهد المقدس
علي بن أبي طالب عليه السالم ،فكان لنا معه هذه الكلمات:ـ
ما أهم واجباتكم ومسؤولياتكم يف العتبة؟
إن أه��م األعمال املوكل��ة لنا كنائب لألمني
العام للعتبة هو اجناز الربيد االداري لالقسام
ومتابعة األقس��ام اليت أش��رف عليها (االدارية
 حف��ظ النظ��ام -النس��وية  -اخلدمي��ة)..وكذلك متابعة أعمال شركة فيض القسيم
باعتب��اري رئي��س جملس االدارة يف الش��ركة
وعل��ي أن أك��ون متواص�لا م��ع املختص�ين
س��واء كان��وا فيه��ا كمنتس��بني أم أولئ��ك
30
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الذي��ن نتعاط��ى معهم لتنفيذ مش��اريعنا ،فيقع
عل��ى عاتق��ي متابعة مش��اريع العتب��ة اليت هي
قي��د االجن��از أو ال�تي تن��وي العتب��ة إجنازه��ا
وتس��هيل االج��راءات االداري��ة والتعام�لات
حسب الضوابط القانونية يف العتبة وخارجها
من القوانني احلكومية املعمول بها على قدر
تعاطين��ا معه��ا ،فض�لا ع��ن مهامنا باس��تقبال
الوف��ود القادم��ة اىل املرق��د العل��وي املق��دس
والتعاطي معهم حسب ما يقتضيه توجههم من

هذه الزيارة كالوفود الرمسية والش��خصيات
املهمة واملستثمرين فيكون واجبا علينا القاء
الض��وء عل��ى أهمي��ة ه��ذه الواح��ة املبارك��ة
ودوره��ا التارخي��ي والعقائ��دي واحلض��اري
واالنس��اني على مدى الدهور فضال عن شرح
آلي��ة عمل العتبة وأهم واجباتها والتباحث مبا
يرف��ع م��ن مس��توى خدم��ة الزائري��ن اىل حيث
نطم��ح م��ن واق��ع احساس��نا ومس��ؤوليتنا هلذا
الواجب املقدس..
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م��ا املش��اريع املس��تقبلية اليت ختطط��ون هلا او
تلك اليت قيد االجناز؟
بع��د تس��لمنا مه��ام العم��ل يف االمان��ة العام��ة
للعتب��ة العلوي��ة املقدس��ة م��ع مساح��ة االم�ين
العام الس��يد نزار حبل املتني والس��ادة أعضاء
اجملل��س مت وض��ع رؤيا مس��تقبلية لعمل العتبة
وقد أخذ بنظر االعتبار املش��اريع قيد االجناز
واليت كانت االولوية هلا مثل مش��روع صحن
فاطم��ة الزه��راء عليه��ا الس�لام واجملامي��ع
الصحي��ة وجمم��ع قنرب الس��كين ومستش��فى
االم��ام عل��ي علي��ه الس�لام وغريه��ا ،فوضعت
دراس��ة عن كل مش��روع حمدداً فيها مراحل
اجن��ازه وضم��ن اخلط��ة املس��تقبلية للعتب��ة،
فوضعنا يف حسباننا أوال املشاريع االستثمارية
لغرض تقويم وتطوير مستوى العمل يف العتبة
وكذل��ك املش��اريع اخلدمي��ة مث��ل مدين��ة
الزائرين الواقعة يف الطريق احلولي ومش��روع
اجملامي��ع الصحية يف ش��ارع الطوس��ي وبداية
ش��ارع زي��ن العابدي��ن وكراج��ات س��يارات
الزائري��ن ،هذا يف جانب املش��اريع املس��تدمية
لرف��ع املس��توى اخلدمي جت��اه الزائر الكريم
فض�لا ع��ن مش��اريع حتول��ت اىل واق��ع إب��ان
الزيارات املليونية واليت اس��تطاعت أن متتص
الزخم اهلائل حلاجات الزائرين.
ما قولكم وتقييمكم للجهود االس��تثنائية اليت
قام��ت به��ا العتب��ة العلوية املقدس��ة وكوادرها
يف الزيارات املليونية االخرية؟
م��ن الطبيع��ي أن كل ما نقدم��ه من خدمات
للزائرين الكرام مل يصل اىل املس��توى الذي
نطم��ح أن نقدمه من خدمة للزائرين ..ولكن
م��ا قام��ت ب��ه العتب��ة العلوي��ة املقدس��ة خ�لال
زي��ارة االربع�ين ووف��اة الرس��ول األعظم صلى
اهلل علي��ه وال��ه م��ن فت��ح س��تة مواكب ضمن
املدين��ة القدمي��ة وحميطه��ا كان ل��ه مكانة
خاص��ة ل��دى الزائري��ن حي��ث كان��ت اجلهود
املبذول��ة م��ن مجي��ع منتس��بينا اس��تثنائية م��ن
إع�لام وخدمات وأمني��ة وإطعام وأمور صحية
وغريه��ا مم��ا جع��ل الزائري��ن ي��ؤدون مناس��ك
الزي��ارة يف يس��ر يف أجواء مش��حونة بقدس��ية
املناس��بة العظيم��ة واملكان ال��ذي محل فجر
العقي��دة احلق��ة واالنس��انية الف��ذة الصاحل��ة
والسرية العبقة املضيئة.
وال ب��د م��ن الوقوف على الدور املش�� ّرف الذي
قام به منتسبونا مجيعهم وبكل اختصاصاتهم
م��ن اجن��از االعمال املوكلة هلم والس��هر على
راح��ة الزائري��ن ب��دون كل��ل أو مل��ل رغ��م أن
بعضه��م من أصح��اب املواك��ب اخلاصة بهم
أو بأس��رهم إال إنه��م أب��وا أن يرتك��وا العتب��ة

العلوية ملبني واجب اخلدمة املقدسة.
م��اذا كان دورك��م االس��اس ومب��ن احنص��ر
تركيزكم يف هذا الواجب املقدس؟
حس��ب توجيه��ات مساحة الس��يد االمني العام
ب��أن يك��ون أعض��اء جملس االدارة مش��رفني
على املواكب الستة للعتبة وكذلك تشكيل
جلن��ة خاص��ة بالزي��ارة وكن��ت رئي��س اللجنة
فقد قمست عملي اىل قسمني خدمي وأمين..
اخلدم��ي حت��دد باملتابع��ة م��ع الس��ادة اعضاء
اجمللس واللجنة لغرض توفري كل ما حتتاجه
العتبة من مواد غذائية وماء ش��رب وبطانيات
وس��رادق وس��يارات نق��ل للزائري��ن وس��يارات
محل ومفارز طبية وكل مستلزمات الزائرين
وبالتنسيق مع بلدية طهران هلذا الغرض.
وكان الش��ق الثان��ي ه��و االه��م حي��ث ان��ه
يتعل��ق ب��أرواح الن��اس وس�لامتهم م��ن األذى
فحف��ظ االم��ن حاجة ال مناص منها ،حيث مت
االجتم��اع مع قي��ادة عمليات الفرات االوس��ط
وقيادة ش��رطة احملافظ��ة واجلهات االمنية يف
احملافظ��ة وحمافظ��ة كربالء م��ن اجل توفري
سبل االمن ،وكذلك قمنا بوضع آلية تضمن
انس��ياب العج�لات ذهاب��ا وإيابا ب�ين كربالء
واحملافظ��ات اجلنوبي��ة ،وكذل��ك التنس��يق
م��ع قي��ادة فرقة االمام علي عليه الس�لام لواء
املصطف��ى لغ��رض تأم�ين محاي��ة الكراجات
اخلارجية واخلط االسرتاتيجي.
ما كانت قراءتكم بالنس��بة للزائرين والسيما
القادم�ين م��ن خ��ارج الع��راق فيم��ا يتعل��ق
مبس��توى رضاه��م مل��ا ق��دم هل��م م��ن خدم��ات
اختصت بها العتبة العلوية املقدسة؟
إن الدور الكبري الذي قامت به العتبة العلوية
املقدس��ة الستقبال االعداد الكبرية للزائرين
م��ن اخلارج ابتدا ًء من مطار النجف األش��رف
وتهيئة السكن وارشادات السري اىل كربالء
املقدس��ة وتقدي��م اخلدم��ات الضرورية هلم له
دالالت كب�يرة ج��دا على أن نه��ج أهل البيت
ه��و الطري��ق الصحي��ح ال��ذي رمس��ه رس��ول
الرمح��ة حمم��د صل��ى اهلل علي��ه وال��ه يف ب��ث
الرمح��ة وااللف��ة بني املس��لمني وجعل مكارم
األخ�لاق منهج��ا يف تعامالتن��ا وعالقاتن��ا وان
م��ن عظيم حمبتنا لعرتته الطاهرة أننا نتقرب
هلل تعاىل خبدمة من حيبونهم ويقصدونهم من
كل بق��اع األرض ليعب��دوا اهلل الواح��د األحد
يف هذه البقعة املباركة ،فإننا أمنا هنا نعمر
مساجد اهلل ونعظم شعائره ،سائلني اهلل تعاىل
القب��ول ،وألن ش��كر املخل��وق م��ن ش��كر
اخلال��ق فق��د الحظن��ا أن الزائري��ن مجيعا قد
أعرب��وا ع��ن ش��كرهم وتقديره��م مل��ا قدمته

العتب��ة العلوي��ة م��ن عدي��د اخلدم��ات وتنوعها
هل��م ،وكان لن��ا لق��اءات م��ع ش��خصيات م��ن
خمتل��ف اجلنس��يات االجنبي��ة والعربي��ة الذين
مثن��وا وقيم��وا ه��ذه اخلدم��ات واعتربوه��ا ال
تق��دم اال م��ن الذين نذروا انفس��هم خلدمة آل
البيت عليهم السالم وكانوا يبتهلون هلل تعاىل
داعني للجميع بالتوفيق والسداد هلذه اخلدمة
لنيل األجر العظيم يوم الدين.
عمل تعتزون به قدمتموه أثناء أداء واجبكم يف
خدمة أمري املؤمنني عليه السالم؟
أن��ا كل��ي فخر أن انتس��ب خلدمة أهل البيت
ً
ً
دؤوبا خالص
عمال
عليهم السالم ..وأن أعمل
الني��ة ألكث��ر من ( )11عام يف خدمة س��يدي
وموالي أمري املؤمنني عليه الس�لام هو لشرف
يرفعن��ا اىل عن��ان الس��ماء فب��ه تق��ر أرواحن��ا
وعلي��ه نع��ول يف آخرتنا مع م��ا لنا من طاعات
خملصة وعمل صاحل يرجتي مرضاة اخلالق،
واني يف كل ما قدمته يف هذه العتبة املقدسة
ري من فضل اهلل علينا ،وأن
ما هو اال جزء يس ٌ
تدرج��ي يف س��لم خدم��ة أم�ير املؤمن�ين علي��ه
السالم من استالم املهام االدارية وأن اتشرف
ب��أن أك��ون آمر ل��واء املصطفى فرق��ة االمام
علي عليه السالم ونائب االمني العام يف العتبة
العلوية املقدس��ة فكل هذا التوفيق ما كان
اال نتيج��ة مرض��اة اهلل ع��ز وج��ل ومرجعيتن��ا
الرشيدة ،فإن وجودي مع خدمة أمري املؤمنني
يف الكيشوانيات الستقبال الزائرين الكرام
هلو أشرف عمل أفتخر به.
مب توص��ي منتس�بي العتب��ة العلوي��ة املقدس��ة
وم��اذا حت��ب أن تضي��ف م��ن كلم��ة للق��ارئ
الكريم؟
أوال أوص��ي نفس��ي وأخواني وأبنائي منتس�بي
ومنتس��بات العتبة العلوية املقدس��ة أن يكون
مجي��ع عملن��ا ه��ذا قرب��ة اىل اهلل تع��اىل ،وأن
يك��ون الغاية منه عك��س الصورة احلقيقية
ألخ�لاق أه��ل البي��ت عليه��م الس�لام مبا ميثل
املسلم اخلادم احلقيقي للعقيدة واملودة للقربى،
قربى رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله ،متجسدا
ذلك خبدمة أمري املؤمنني عليه الس�لام س��يد
الوصيني ،فيكون االنس��ان املسلم بهذا املرآة
العاكس��ة لنهج القرآن الكريم الذي اختطه
الرسول الكريم صلى اهلل عليه واله بالتحلي
باالخالق العالية والتسامح واالبتعاد عن كل
م��ا ال يرض��ي اهلل ورس��وله ،وأس��أل الباري ان
يدي��م ه��ذه النعم ويزي��ل النقم وجيع��ل عراقنا
واالم��ة االس�لامية يف أمن وأم��ان  ..إنه مسيع
جميب.
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تحقيق

صحــن فاطمــة عليهــا الســام..

تشـــيده العقيـــدة الصادقـــة
عمـــران
ّ
تحقيق علي الوائلي
يعترب مش��روع صحن فاطمة الزهراء عليها الس�لام من املش��اريع املهمة والس�تراتيجية اليت تعمل على توفري اخلدمات للزائرين
الوافدين اىل مرقد أمري املؤمنني عليه السالم من كل حدب وصوب حيث يقدم هذا املشروع كل اخلدمات واألجواء الروحانية
املناسبة لقدسية املكان لتهيئة الزائر الكريم للعبادة والتقرب هلل تعاىل فضال عن شعائر الزيارة ومناسكها الواردة عن أهل البيت
األطهار عليهم الس�لام ،ويضاف اىل تلك اخلدمات ما تس��عى اليه االمانة العامة يف العتبة العلوية وكوادرها االدارية والفنية
يف بذل جهود اس��تثنائية لتقديم خدمات نوعية للضيوف والزوار وذلك من خالل فتح املكتبات واملتاحف الكبرية والس��بل اليت
تربز معامل العتبة وكنوزها فضال عن اضافة كل ما يعزز مجالياتها من ارث اسالمي خالد ،وان املساحات الواسعة اليت راعتها
التخطيط��ات العمراني��ة يف ه��ذا املش��روع ج��اءت ملبي��ة الزدياد احلاجة اليها لتس��توعب االع��داد الكبرية من الزائرين يف مواس��م
الزي��ارات املليوني��ة ,م��ا دف��ع اىل توس��عة حمي��ط الصح��ن العل��وي املطهر بعد مناقش��تها مع خ�براء وخمتصني م��ن داخل وخارج
العراق وخارجه لتنفيذ هذا املشروع العمراني الكبري.
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واذا مارجعن��ا اىل التاري��خ ملعرف��ة العمارات
والتوس��عات اليت ط��رأت على املرقد املطهر
بع��د اكتش��افه جن��د أن أول عمارة كانت
له عمارة هارون الرشيد وهي العمارة األوىل
ال�تي أمر ببنائها وتش��ييدها س��نة (100هـ).
وكان��ت عب��ارة ع��ن قب��ة فخم��ة هل��ا أربعة
أب��واب ...ومت اس��تخدام الط�ين األمح��ر يف
بنائه��ا ..وطرح على رأس��ها ج�� ّرة خضراء...
أما الضريح فبين حبجارة بيضاء.
بعدها اس��تمرت العمارات والتوس��عات اليت
بلغت مبجملها تس��ع عمارات كانت آخرها
قب��ل اربعمئ��ة ع��ام ه��ي املش��هد ال��ذي نراه
اليوم.
وم��ن التوس��عات هلذا املرق��د الطاهر عمارة
الداعي الصغري الذي أمر ببناء قبة وحائط
وحص��ن فيه س��بعون طاق��ا ,ومنها ما قام به
عم��ر ب��ن حيي��ى القائ��م بالكوف��ة ،ث��م قام
عض��د الدول��ة بعم��ارة املرقد وه��ي العمارة
��دت م��ن بدائ��ع م��ا صنعه
الثالث��ة  ..وق��د ُع ّ
اإلنس��ان يف هذا اجمل��ال حينذاك .وكذلك
عم��ارة األيلخاني�ين وه��ي العم��ارة الرابع��ة،
فبع��د اح�تراق عمارة عض��د الدولة البويهي
ير من ذوي اجلاه والس��لطان من
س��عى كث� ٌ
املتشي ّعني إىل إعادة أعمارها وحتسينها .ثم

عم��ل الش��اه صفي بتوس��يع س��احة الصحن
الش��ريف ال�تي كان��ت ضيق��ة فه��دم بعض
جوانبه��ا لتوس��يع س��احة احل��رم العل��وي
املطه��ر ,وق��د أمر وزير الش��اه صفي بإجراء
بعض التعديالت على احلرم الشريف فوسع
ساحته.
وام��ا الي��وم وبع��د تواف��د االع��داد املليوني��ة
حمل�بي واتب��اع اه��ل البي��ت م��ن بق��اع العامل
كاف��ة لزي��ارة مرق��د ام�ير املؤمن�ين علي��ه

الس�لام واب��ن ع��م خ��امت النبي�ين (صلى اهلل
علي��ه وال��ه وس��لم) تنطلق مش��اريع توس��عة
الصح��ن احلي��دري الش��ريف ،ولع��ل أهمها
واألبرز فيها مش��روع صحن فاطمة الزهراء
عليها الس�لام الذي يعد من أكرب املشاريع
العمرانية اليت تنفذ يف العتبات املقدسة يف
العامل.
صح��ن فاطم��ة (عليه��ا الس�لام) مش��روع
عم�لاق مبس��احة  54,000م�تر مرب��ع أي
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مايع��ادل تقريب��ا أكث��ر م��ن ثالث��ة أضعاف
الصح��ن احلال��ي ،وه��و ج��زء م��ن مش��روع
التوس��عة الكب�ير للعتب��ة العلوية املقدس��ة،
ويتضمن املش��روع أربع��ة طوابق ،ويف جزئه
اخلاص بالزيارة والعبادة حيتوي على قاعات
مغلقة كبرية إليواء الزائرين الذين يرغبون
ب��أداء مراس��م الزي��ارة والص�لاة والدع��اء,
كما حيتوي املشروع على ساحات خضراء
واسعة تضيف مجالية للمشروع.
ويق��ع صح��ن فاطم��ة عليه��ا الس�لام يف
34

العدد  -91لشهر ربيع االول 1437هـ

اجله��ة الغربي��ة من العتبة العلوية املقدس��ة،
وبالتحدي��د يف املنطق��ةاملمت��دة م��ن مرق��د
ص��ايف الصف��ا ومق��ام االم��ام زي��ن العابدين
علي��ه الس�لام وحت��ى اجلدار الغرب��ي للعتبة
أي جه��ة باب الفرج ,ويش��تمل هذا املش��روع
مب��ان كب�يرة ومهم��ة مث��ل
العم�لاق عل��ى
ٍ
متح��ف احل��رم العل��وي ومكتب��ة حديث��ة
وكب�يرة تتس��ع مللي��ون كت��اب م��ع خزان��ة
ومش��فىخ��اص ملخطوطاتالعتبة خبمس��ة
طواب��ق ،فض�لا ع��ن انش��اء بنايات ألقس��ام

العتب��ة العلوي��ة املقدس��ة االداري��ة بس��تة
طواب��ق ،وقاع��ات خمصص��ة لطلب��ة العل��وم
الديني��ة إلقام��ة حلق��ات ال��دروس احلوزوية
وذل��ك لكث��رة الطلب��ة الوافدي��ن اىل مدينة
االمام علي (عليه السالم) من داخل العراق
وخارج��ة بع��د االنفت��اح الذي ش��هده العراق
بعدعام . 2003
واجل��زء األه��م م��ن املش��روع ه��و اجل��زء
ال��ذي ميث��ل أماك��ن العبادة والزي��ارة الذي
يش��كل حوالي  %50من مس��احة املشروع،
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يشتمل مشــروع صحن فاطمة على متحف الحرم
العلوي ومكتبة حديثة وكبرية تتســع ملليون كتاب
مــع خزانــة ومشــفى خــاص ملخطوطــات العتبة
بخمســة طوابق فضال عن انشــاء بنايات ألقســام
العتبة العلوية املقدسة االدارية بستة طوابق.

،،

ث��ان بثالثة
يلح��ق ب��ه جام��ع كب�ير وصحن ٍ
طوابق مع توفري اخلدمات الالزمة للزائرين
في��ه كمضي��ف ومطع��م للزائري��ن وآخ��ر
للمنتسبني مع جماميع صحية كبرية.
صح��ن فاطم��ة (عليها الس�لام) روعيت فيه
اهلندس��ة املعماري��ة اإلس�لامية اخلالص��ة
فض�لا ع��ن تفاصي��ل م��ن العم��ارة النجفي��ة
فكان��ت مست��ه وط��رازه ،كم��ا روعي فيه
اس��تخدام اآللي��ات والتقني��ات احلديثة مثل
الس�لامل املتحركة واملصاعد الكهربائية

،،

ووس��ائل التكيي��ف وكل م��ا يتعل��ق براحة
الزائر يف هذا املكان املقدس.
يلح��ق بقس��م العب��ادة والزي��ارة م��ن اخلل��ف
املتح��ف ال��ذي يتك��ون م��ن س��تة طواب��ق
س��يخصص لع��رض مقتنيات العتب��ة الثمينة
مجيعها ،كهدايا امللوك والرؤس��اء القدمية
اليت يعود تارخيها اىل أكثر من  400عام,
وأم��ا م��ن اجله��ة املقابل��ة للمتح��ف فس��وف
تك��ون هن��اك مكتب��ة كب�يرة مبس��احة
مش��ابهة ملس��احة املتح��ف خبمس��ة طواب��ق

تضاف هلا األبنية اإلدارية للحرم.
وحت��ت ه��ذا املنش��أ س��وف يك��ون هن��اك
موق��ف خ��اص للس��يارات ،وح��ول املنش��أ
س��وف يك��ون هنال��ك نفق لدخ��ول وخروج
الس��يارات اخلاصة بالصحن الش��ريف ,وان
صح��ن فاطم��ة ه��ذا ه��و ج��زء من مش��روع
التوس��عة الع��ام للعتب��ة وس��تلحق ب��ه كث�ير
م��ن األبني��ة واملنش��آت عل��ى جان�بي احل��رم
احلال��ي وكذل��ك يف الس��فح املقاب��ل للعتبة
كأماكن إليواء الزائرين.
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عمل دؤوب للكوادر العاملة في
المشروع:

م��ن خ�لال األعم��ال املس��تمرة للك��وادر
اهلندس��ية والفني��ة التابعة ملؤسس��ة الكوثر
املس��ؤولة ع��ن إجناز مش��روع صحن فاطمة
الزهراء (عليها السالم) التابع للعتبة العلوية
املقدس��ة مت االع�لان ع��ن وص��ول العم��ل
يف اهلي��كل الكونكري�تي التاب��ع لقس��م
العب��ادة والزي��ارة بنس��بة  ,% 100وبوش��ر
بأعمال اإلنهاءات واخلدمات امليكانيكية
اخلاص��ة به��ذا اجل��زء اضاف��ة اىل القب��اب
العالية اخلاصة بهذا اجلزء.
كما مت االعالن يف وقت سابق عن اكمال
اهلي��كل الكونكري�تي لبناي��ة املكتب��ة
احليدرية الكربى اليت تتكون من مخسة
طواب��ق مبس��احة ثالث��ة آالف م�تر مربع أي
مبس��احة ( )15آل��ف م�تر مرب��ع ،وتق��ع على
اجلهة اجلنوبية من مسار الصحن احليدري
الش��ريف وقد صممت وفق تصميم عاملي،
وه��ي مهي��أة الس��تقطاب الباحث�ين وط�لاب
العل��م بعد اكتمال صورتها النهائية ،كما
مت افتت��اح هي��كل املتح��ف العل��وي ،وه��ذا
املتح��ف يتك��ون من س��تة طوابق مبس��احة
ثالث��ة آالف م�تر مرب��ع أي مبس��احة كلي��ة
تقدر بـ ( )18ألف مرت مربع ،وقد صمم هذا
املتحف وفقا ملواصفات املتاحف العاملية.
الفن المعماري والطراز االسالمي
للمشروع:

املش��روع س�يرفد جوانب متع��ددة اىل جانب
ض ّم��ه للزائري��ن فه��و س��يعمل على تنش��يط
جماالت أخرى كالس��ياحية منها والثقافية
فض�لا ع��ن احللق��ات العلمي��ة واجللس��ات
القرآني��ة وس��يحاكي الط��راز اإلس�لامي
والف��ن املعم��اري ال��ذي جيع��ل الزائ��ر م��ن
خ��ارج وداخ��ل البالد يتأم��ل روعة هذا الفن
االس�لامي م��ن اخل��ط والزخرف��ة والط��راز
املعم��اري فه��و كما بني عضو جملس ادارة
العتب��ة العلوي��ة مظف��ر حمبوب��ة :ب��أن ه��ذا
املش��روع سيؤس��س لصرح مناسب ويضاهي
صرح العتبة العلوية املقدس��ة بفنه املعماري
وبنقوشه وبكل ما حيتويه من فن معماري
كبري.
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الجانب الثقافي للمشروع:

وأما عن اجلانب الثقايف هلذا املشروع يشري
مجل��ة م��ن الباحث�ين والكت��اب واالدب��اء اذ
يق��ول االدي��ب الدكتور باقر الكرباس��ي:
إن إنش��اء ه��ذه املكتب��ة واليت تض��م مئات
آالف الكت��ب س��تكون موازي��ة ملكتب��ة
الكونك��رس االمريك��ي ،واملكتب��ة عند

مرقد امري املؤمنني تكون فيها مزايا كثرية
فالزائ��ر عندم��ا يأت��ي وي��رى ه��ذا الص��رح
الكب�ير أي مرق��ده ومكتبت��ه ومتحف��ه
فه��ذه مس��الة مهم��ة وه��ذا يتطل��ب جه��ودا
كب�يرة وهي خط��وة كبرية لدع��م اجلانب
الثق��ايف فمكتب��ة الروض��ة احليدرية على
ماهي عليه اآلن يأتيها العديد من الباحثني

والق�� ّراء فكي��ف إذا ماط��ورت وأصبح��ت
تضم ماليني الكتب واملؤلفات.
فيم��ا يوض��ح مدير البيت الثقايف يف النجف
االش��رف صفاء الس��لطاني قائال :إن تواجد
مكتب��ة ضخمة ومتحف يف صحن فاطمة
وال��ذي س��يكون جبان��ب املرق��د الش��ريف
ماه��و اال ناف��ذة جدي��دة لتنش��يط احل��راك
الثق��ايف وتعري��ف الزائري��ن مبجموع��ة م��ن
املعلومات املهمة اليت تتعلق بالثقافة الدينية
ومبدين��ة النج��ف االش��رف وبالعلم��اء م��ع
تواج��د املخطوط��ات النفيس��ة حينم��ا يات��ي
الزائ��ر ويقوم مبراس��م الزي��ارة املعتادة عليه
اال يكتف��ي به��ذه الزي��ارة فق��ط وعلي��ه ان
ي��زور ه��ذه املكتب��ة ال�تي س��تكون باذن��ه
تع��اىل مث��اال للمكتب��ات فض�لا ع��ن وجود
املتح��ف ال��ذي يش��كل عالم��ة مهم��ة يف
ال�تراث وحن��ن جن��د مجي��ع البل��دان تهت��م
باحي��اء تراثه��ا وتارخيه��ا وحن��ن نش��د عل��ى
أيدي القائمني على إنشائه.
ويضي��ف الق��اص عل��ي العب��ودي قائ�لا :إن
التوس��عة ال�تي تقام يف حمي��ط مرقد االمام
عل��ي علي��ه الس�لام ه��ي خط��وة صحيح��ة
ومهم��ة وس��تعمل ه��ذه املكتب��ة واملتح��ف
إذا متكن��ت م��ن إيص��ال املعن��ى احلقيق��ي
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ب��أن النج��ف األش��رف ه��ي أم الثقاف��ة ومن
خالهل��ا س��تكون هنالك اماكن جللس��ات
ثقافية ستسهم يف إغناء الثقافة االسالمية،
كما يشري فارس حرام رئيس احتاد االدباء
والكتاب يف النجف االشرف اىل :إن إنشاء
مكتب��ات ضخم��ة يف النجف االش��رف أمر
ينس��جم م��ع واق��ع املدين��ة ألنه��ا مدينة ذات
تراث وتاريخ كبري على مستوى املخطوطات
واملؤلف��ات وهي جزء مهم لدميومة النش��اط
الثقايف يف املدينة من خالل انش��اء املكتبة
يف صحن فاطمة (عليها السالم).
الجانب السياحي للمشروع:

املش��روع مبس��احاته الكبرية س��يعمل على
احتضان أعداد كبرية من الزائرين السيما
يف الزيارات اليت تش��هدها املدينة املقدس��ة
حي��ث تع��دد اللهجات واختالف اجلنس��يات
والذي��ن يات��ون م��ن خمتل��ف البل��دان الداء
مراس��م الزي��ارة والت�برك باملرق��د الطاه��ر
وكما هو معروف أن النجف االش��رف من
امل��دن اليت متت��از بس��ياحتها الدينية لوجود
مرق��د أم�ير املؤمن�ين علي��ه الس�لام فيه��ا,
فيب�ين الدكت��ور حمم��د عنوز ب��أن صحن
فاطمة سيس��هم يف استيعاب أعداد السواح
يف املناس��بات الديني��ة ونأم��ل أن تك��ون
هنال��ك توس��عة أخ��رى فنحن نعتق��د أن من

،،
38

الضروري جداً أن حتصل التوس��عة للمرقد
الطاهر الحتضان املاليني من الزوار العرب
واالجان��ب الذين يقدمون ألداء الزيارة ألمري
املؤمنني عليه السالم.
وإىل ذل��ك أك��دت الدكت��ورة س��حر ش�بر
بقوهلا :إن كل توس��عة وكل مشروع جيب
أن يوضع له خطة اسرتاتيجية وأهداف وأنا
مع هذه التوس��عة ألن املرقد يف ضيق كي
يس��تقبل أكرب ع��دد ممكن م��ن الزائرين
ولتكن يف هذه التوس��عة عالنية الشاخص
العمراني.
أما املهندس عبد الصاحب خوام فيشري إىل:
أن صح��ن فاطم��ة إذا ما اكتمل س��يضيف
مس��احات كبرية خصوص��ا اجلزء اخلاص
بالزي��ارة والعب��ادة وه��و االن يف مراح��ل
جي��دة من العمل ونأمل أن يتم باس��رع وقت
ليضيف خدمة للزائر وبالتالي س��يعمل على
تنشيط السياحة الدينية وسيستقبل األعداد
املتزاي��دة من الزائرين ملبيا حاجتهم لقضاء
ساعات اطول يف هذا املشهد املقدس.
وكذل��ك يؤك��د املهن��دس حتس�ين عم��ارة
عل��ى أن :م��ن الض��روري ه��ذه التوس��عة يف
حميط الصحن احليدري الش��ريف من أجل
استيعاب االعداد املليونية املتزايدة للزائرين
فنحن خالل مخس�ين س��نة رأينا أن املدينة
توس��عت عش��رات املرات فكي��ف بالصحن

صحن فاطمة عليها السالم مشروع عمالق بمساحة
 54,000مرت مربع أي ما يعادل تقريبا اكثر من ثالثة
أضعــاف الصحــن الحيــدري املقدس وهــو جزء من
مشروع التوسعة الكبري للعتبة العلوية
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يتضمن مشــروع صحن فاطمة عليها السالم اربعة
طوابق ويف جزئه الخاص بالزيارة والعبادة يحتوي
علــى قاعــات مغلقة كبرية إليــواء الزائريــن الذين
يرغبون بأداء مراسيم الزيارة والصالة والدعاء.

،،

احليدري الشريف يبقى على نفس املساحة
منذ آخر عمارة له قبل مئات السنني.
حمم��د كري��م مراق��ب للش��ان االقتص��ادي
أش��ار إىل :أن دع��م الس��ياحة الديني��ة م��ن
اهم العوامل اليت تعمل على جذب الزائرين
لتنش��يط احل��راك االقتص��ادي والس��ياحي
والثق��ايف يف عم��وم الب�لاد ومدين��ة النج��ف
االش��رف تتش��رف بكونه��ا حتتض��ن س��يد
البالغ��ة والفصاح��ة ومنه��اج العدالة االمام
عل��ي علي��ه الس�لام مل��ا ملرق��ده الطاه��ر من
مكان��ة مقدس��ة يف نف��وس املس��لمني عامة
والطوائف االخرى وباعتقادي إن أية خطوة
تق��ام م��ن أج��ل انع��اش الس��ياحة الديني��ة
س��تصب يف مصلح��ة الب�لاد بص��ورة عام��ة,
وستعمل على خلق موارد مالية أخرى للبلد.
أما عضو جملس حمافظة النجف االش��رف
الدكت��ورة س��ناء املوس��وي فتؤك��د عل��ى
أهمي��ة ه��ذا املش��روع قائل��ة :لع��ب جمل��س
احملافظ��ة دورا مهم��ا وفاعال يف التعاون مع

،،

العتبات املقدسة واملزارات الشيعية حيث مت
ارسال العديد من الكتب اىل رئاسة الوزراء
واىل ال��وزارات املعني��ة ح��ول تعوي��ض الدور
ال�تي كان��ت يف منطق��ة التوس��عة كمحلة
العم��ارة واحلوي��ش ،وحبم��ده تع��اىل وص��ل
اجناز املشروع اىل مراحل متقدمة ونأمل أن
يفتتح هذا املش��روع خالل السنوات القريبة
بش��كل متكامل على الرغم من الظروف
االقتصادية اليت مير بها البلد ورغم االزمة
املالية
صحنان للفتيان والفتيات في صحن
فاطمة

االمني العام للعتبة العلوية املقدس��ة الس��يد
نزار حبل املتني أعلن عن ختصيص صحين
«الس��يد احملس��ن»و «الس��يدة رقي��ة» لتعلي��م
الفتية والفتيات على مش��روع صحن فاطمة
الزه��راء ع اجل��اري اجنازه م��ن قبل كوادر
ش��ركة الكوث��ر إلعمار العتبات املقدس��ة

يف الع��راق بالتعاون والتنس��يق مع الكوادر
اهلندس��ية والفنية العامل��ة يف العتبة العلوية
املقدسة واالقسام ذات العالقة .
وج��اء اط�لاق ه��ذه املب��ادرة من قبل الس��يد
حب��ل املت�ين خ�لال احلف��ل ال��ذي أقامت��ه
األمانة العامة للعتبة املقدس��ة ممثال بقس��م
الش��ؤون الديني��ة دارالقرآن الكريم احتفا ًء
بتخرج ال��دورات الصيفية وتكريم كوادر
برنام��ج الزائر الصغري ال��ذي أطلقته العتبة
املقدسة منذ شهر رمضان املبارك.
وق��د قدم مج��ع م��ن الطلب��ة والطالبات من
برنامج الزائر الصغري ً
طلبا اىل االمني العام
للعتب��ة املقدس��ة اب��دوا م��ن خالل��ه الرغب��ة
باملوافق��ة عل��ى ختصي��ص صح��ن خ��اص
يكون من حيث االمور التنظيمية واالدعية
ً
خمتصا بفئيت
والزيارات والقضايا اخلدمية
الفتيان والفتيات الزائرين ضمن املخططات
اهلندس��ية املقررة يف مش��روع صحن فاطمة
الزهراء عليها السالم.
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مؤلفاته وكتبه:

شاعر وقصيدة

أبو الفضل النوري
حيدر رزاق شمران
يعد الشــاعر ابــو الفضل النوري من شــعراء النجف المبدعين الذين وصفوا بالشــاعرية
ورقة األحاســيس وحســن االســلوب النثري والشــعري الذي تميز بقوة الديباجة ورصانة
السبك وقد القى شعره اعجابا كبيرا من قبل األدباء الذين عاصروه ووقفوا على نتاجه
الشعري والنثري الرصين.
نسبه ونشأته:

ه��و أب��و الفضل أمح��د ابن أبي القاس��م
اب��ن احل��اج حممد علي الن��وري ولد عام
1273ه��ـ وت��ويف ع��ام 1316ه��ـ وه��و من
العلماء األجالء والشعراء املتميزين.
ذك��ره الس��يد األم�ين يف أعيان��ه
ً
ج7ص 397حيث قال :كان ً
فاضال
عاملا
ً
ً
ً
متكلما عارفا باحلكمة
اصوليا
فقيها
والرياضي��ات مضطلع��ا عل��ى الس�ير
والتواريخ مش��اركا يف علوم ش��تى اديبا
ش��اعرا حس��ن احملاضرة لطيف احملاورة
حلو املعاشرة..
س��افر والده اىل طهران ومعه املرتجم له

وتوطنها يف حياة اس��تاذه الشيخ مرتضى
األنص��اري اىل أن ت��ويف بها وهاجر ولده
يف ش��بابه بع��د أبيه اىل الع��راق فقرأ يف
النجف األش��رف على علمائها ويف بعض
القيود انه بقي يف النجف األشرف عشر
س��نوات يق��رأ عل��ى علمائه��ا وهاجر اىل
س��امراء حدود 1302ه��ـ فتوطنها وتتلمذ
على الس��يد مريزا حسن الشريازي وبقي
يقرأ عليه يف سامراء اىل أن تويف املريزا
فع��اد اىل طهران وس��كنها اىل ان تويف
عام  1317وقيل  1316ونقل جثمانه اىل
النجف األشرف ودفن يف وادي السالم.

لقد كتب شاعرنا الكثري من املؤلفات
يف خمتل��ف اجلوان��ب األدبي��ة والفقهي��ة
وغريه��ا وم��ن مؤلفات��ه كت��اب مي��زان
الفل��ك وكتاب ص��دح احلمامة وكتاب
مني��ة البص�ير يف بي��ان كيفي��ة الغدي��ر
وكت��اب ال��درر يف نظ��م اللؤل��ؤ املندث��ر
وغريها فضال عن ديوانه الش��عري الذي
طبع عام 1370هـ.
شهادة معاصريه:

يق��ول اخلاقان��ي يف ش��عراء الغ��ري
ج1ص( 338م��ن اآلثار اليت كثر التندر
عنه��ا قبل طبعها ديوانه فهو حتفة رائعة
تص��ور روح األدب العرب��ي وق��وة تأث�يره
عل��ى باق��ي العناص��ر )..وديوان��ه قب��ل
أن يطب��ع كان م��ن اآلث��ار القيم��ة ال�تي
عرف صاحبها باملنزلة الرفيعة بني أدباء
عص��ره الذين مدحوه بكثري من الش��عر
ومنه��م الس��يد حيدر احلل��ي يف قصيدته
اليت قرر بها شعره وشاعريته بقوله:
يا أبا الفضل كلما قلت شعرا
فيه أودعت من بيانك سحرا
وإذا ما بعثت غائص فك ٍر
يف حبور القريض أبرزت شعرا
كم تعاطيت غاية جئت فيها
فارس احللبتني نظما ونثرا
وه��ي طويل��ة ومثبت��ه يف الدي��وان ال��ذي
نش��رناه ومنه��م الس��يد حمم��د س��عيد
احلبوبي بقوله من قصيدته اليت مطلعها:
والفضل للموىل أبي الفضل الذي
أرسى مضاربه على العيوق
املنطق اخلرس الرباعة بالذي
أوحى هلا واملخرس املنطيق
وه��م كث�يرون فق��د أفهمون��ا منزلت��ه
ومكانت��ه عنده��م واعرتافه��م ل��ه بذلك
وش��هادة زعيمي��ه يف األدب توقفن��ا عل��ى
منتهى التكريم لشخصه واالحرتام له.
ٌ
خيول للربيع..
هجمت

نفح النسيم وغنت الورقاء
وشدا احلمام وهاجت األهواء
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وأتى الربيع وفاضت األنواء
وبيمنهن اخضرت األرجاء
يا من به تتوقد األحشاء
ولشمسه مشس الضحى حرباء
قم فاسقين قطامة الصهباء
***
وفد الربيع وجيشه املنصور 		
وحسام نرجس حسنه مشهور
أبدا ولكن طرفه خممور
وكذاك صدغ عماره منشور
وشقيقه نار أراها الطور
وكأنه وبه اجنلى الدجيور
من فوق رمح راية محراء
***
جيش طليعته السحاب الراضب		
وهلا الرياح الالقحات جنائب
والرعد طبل والربوق قواضب
والقطر اسهمها وهن صوائب
ينفل منها للشتاء كتائب
يف فيلق للنصر فيه مقالب
لكنها ملمومة بيضاء

عرس في الصحن العلوي
شعر :شاكر القزويين
دمـــاء وليســـت ككل الدمـــــــــا
مالحمـــه بالرمــــــــال انطـــوت
مســـــــــــاء علـــى نعشــــه
كأن
ً
واحالمــــــــه عافهـــا عــــــــزة
وحـــف املالئــــــــك يف ركبــــــه
ويف الصحـــن صلـــى كشـــمع غفـــا
نشـــيج ســـرى يف قلـــوب الـــــورى
بكـــى العنبــــــر املرتـــدي زهـــوه
وكفـــه مـــن فـــوق تلـــك الــــــربى
فبالنـــزف يهـــدم أوثــــــــــانهم
دحـــا كـــون إميانــــــــــه كوكبـــا
فأشـــرق ذاك اللظـــى ساتــــــرا
فأنشـــدت الريــــــــــح أخبـــاره

جنـــوم حتـــز الـــــردى املظلمـــا
ســـرى جرحـــه فوقهـــــا حاملـــا
مـــن املـــن هـــــــالت للثـــم اللمـــا
فصفـــت ألقــدامـــــــه ســـلما
بأجنحـــة حتمــــــل األجنمـــا
وضـــوء مـــن الدمــــــع ملـــا همـــا
يرفـــرف يف ساريـــــات الدمـــا
وناعـــــور بستانـــــــه همهمـــا
تشـــد الزنــــــاد الـــذي دمدمـــا
ويطفـــئ مـــا أضرمـــوا باحلمـــا
منـــى فـــوق صوالتــــه برعمـــا
وأذن عـــرس الـــردى وارمتـــى
ِّ
عـــز علـــت للسمـــــــا
قصيـــدة

***
هذا الغدير وكف داوود الصبا
نسجت هلا درعا دالصا سلهبا
وحبت حواشيه سيوفا قضبا
والروض باالغصان حيمل مقنبا
وجيوشها أهال بهن ومرحبا
تغزو الشتاء جبيشه املتأملا
وهلا عليه الغارة الشعواء
***
أو تلك نار وغى تشب وتصطلى		
أم مشعل يف احلرب جيلو القسطال
أم ذاك ورد يف احلدائق جيتلى		
ما أحشم النريوز ملا أقبال
وجبيشه املوار قد ضاق الفال 		
فمذ انتضى اخلذم الفرند املصقال
محي الوطيس وهاجت اهليجاء
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احلداثوية ..والتمرد على اإلرث
هنــاك أســباب الهتمام الشــعراء
المعاصرين بالتراث الشعبي وطرائق
توظيفــه والتنــاص او االتكاء عليه
في رســم صورة شعرية أو توظيف
مغــزى مــا توحــي بهــا خيــاالت
الشــاعر وتحليقاتــه الحســية ،وان
الــذي اكتســبه النص الشــعري من
خالل اســتعانته بالفلكلـــــــــــوري
واألسطوري والشــعبي ،كان سمة
نتاج مرحلة إبداعية تجديدية فيها
خروج عن المألوف الكالسيكي ،له
مبرراته الحتميــة  ،فال يخلو ديوان
شــعر لشــعراء التجديــد والحداثة
من اإلشارات الفولكلورية والرموز
األســطورية فضــا عــن األشــكال
الشــعبية القديمــة أو الحديثــة
للتعبير عن مضامين جديدة وتجارب
معاصرة.
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شاكر القزويني
الخسارة ونجاح التوظيف
وال خيف��ى عل��ى متاب��ع ان بع��ض األس��اليب
الفني��ة يف اس��تخدام ه��ذا ال�تراث ال�تي م��ن
شأنها توظيف هذا الرتاث الفين الشكالني
واملوضوعي وقوعها يف التكرار والتكريس
غ�ير امل�برر مم��ا يفقده��ا طابعه��ا وغرضه��ا
االبداع��ي فض�لا عن العج��ز الفين الذي قد
ين��ال البع��ض من الش��عراء حينم��ا يعجز عن
توضي��ح مع��امل غرض��ه الف�ني يف نق��ل ذلك
الرتاث واإلش��تغال عليه داخل النص األدبي،
ب��ل ق��د يتع��دى األمر اىل التوظي��ف اخلاطئ
الناج��م ع��ن ع��دم اإلحاطة يف فه��م املوروث
إسطورة أو شكال شعبيا تراثيا أو موضوعا
ما فولكلوريا مما يؤدي حتما اىل بناء نص
مرتب��ك غ�ير مفه��وم أو متناقض يف معطياته
املوضوعية واحلسية املراد إيصاهلا للمتلقي،
وان بعض التباين والتضاد بني القديم واجلديد

قد يوقع أحيانا النص يف فخ التناقض وعدم
اإلت��زان يف الرؤي��ة داخ��ل الن��ص فيك��ون
ذلك التوظيف مبثابة خس��ارة يف غري صاحل
الن��ص .ظهرت التي��ارات الفكرية واملذاهب
األدبي��ة عل��ى تع��دد مرجعياته��ا ومش��اربها
الفكري��ة والفني��ة يف النص��ف الثان��ي م��ن
الق��رن التاس��ع عش��ر؛ وبه��ذا االخت�لاف يف
املرجعيات الفكرية والفنية واألدبية تعددت
األشكال واألنساق واآلليات األدبية والفنية
منتج��ة أسس��ا وأش��كاال ش��عرية معاص��رة
ملبية هلذه احلاجة املس��تجدة يف التعبري عن
احل��س الواقعي املعاص��ر وأزماته وطموحاته
وأحالمه وحتى انكساراته اليت تعد اغرتابا
غ�ير مأل��وف عن��د الكالس��يكي الفخ��ور
والفح��ل املتعال��ي رجول��ة وبأس��ا وال��ذي بات
ال يق��وى يف أش��كاله التقليدي��ة ه��ذه عل��ى
تلبي��ة ه��ذا الواق��ع وحاجاته املعاص��رة ،مما
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دفع بعض الش��عراء إىل اس��تحداث أشكال
ش��عرية جديدة ال تتفق مع الش��كل والنسق
الشعري التقليدي عند الشاعر اجلاهلي.
االنقالب بشروط االبداع
ففرض��ت تل��ك املتغريات واملؤث��رات اجلديدة
ش��روطا خمتلف��ة عل��ى الش��اعر مم��ا دفعت��ه
اىل مراجع��ة أس��س اإلب��داع يف نتاجه األدبي
فضال عن وس��ائله الفني��ة اليت تقولب عليها
لق��رون خل��ت ،فتغيري موقفه من الس�ير على
خط��ى الغابري��ن يف طريق رس��م له وما عليه
س��وى اإلذع��ان والقب��ول هو وم��ن يأتي بعده
اىل متمرد على ذلك الرتاث بعد ان ثقل عليه
حت��ى أصبح قيدا يش��ل حركته يف التحليق
والتعبري والرفض .إال ان هذا الرفض والتغري
يف األس��لوب كان متفاوتا من ش��اعر آلخر
وم��ن جمموع��ة ألخرى بل ان بعض الش��عراء
احملدث�ين مم��ن ش��هدت مس�يرته اإلبداعي��ة
تفاوت��ا وتغريا كبريا باملوق��ف أزاء التقليدي
كما حدث مع الش��اعرة رائدة الش��عر احلر
( نازك املالئكة ) ،ومما ال خيفى على أحد
م��ا للغ��رب م��ن تأثري كب�ير يف ه��ذا التمرد
لس��ابق عه��ده بالتجديد واحلداثة باألس��لوب
اس��تطاع ان جي��د م��ن املؤيدي��ن والتابع�ين
الكث�ير الس��يما عن��د أولئك الذين أس��هموا
يف نق��ل وترمجة النص��وص والبحوث األدبية
ال�تي ق��ادت احلداث��ة يف أورب��ا من��ذ مطل��ع
القرن الس��ابع عش��ر وعلى يد (بودلري) .حتى
ان هن��اك م��ن بال��غ يف تب�ني ه��ذه التغريات،
ً
معرضا نفس��ه إىل خماط��ر التبعية والتغريب
ً
متخليا بذلك عن
سلبا على األدب والثقافة،
ش��خصيته العربية واإلسالمية ماسخا وجهه
احلضاري اىل وجه ال هوية له .إال ان هناك
م��ن اس��تطاع ان يش��ق طريق��ا معبدا للش��عر
يضع فيه موروثه احلضاري يف بعده اإلنساني
والفكري والقيمي مقرتنا مبتطلبات العصر
ومشروعه احلداثوي.
العودة الى الجذور
وم��ن مجل��ة اآلراء ال�تي تناول��ت العالقة بني
الش��عر واألسطورة عند الش��عراء املعاصرين
وال س��يما الغربي�ين منه��م الذي��ن عاش��وا
أزم��ة احلض��ارة الغربية املادي��ة ،نعطي مثال
الشاعر ت  .س .أليوت الذي يعلن يف ديوانه
( األرض اليباب ) ان العودة للرتاث واالرمتاء
بطقوسه ومعتقداته هو اخلالص من اليباب

واهلباء الذي يلف به احلياة .فيكون الرجوع
اىل البس��اطة والطيب��ة والعالقات اإلنس��انية
وممارس��اتها املنطلق��ة م��ن تلقائي��ة بعي��دة
ع��ن احلس��ابات املادي��ة املعق��دة كالغرائ��ز
والرغبات اليت ولد معها اإلنسان.
وال يفوتن��ا ذك��ر رواد حرك��ة التجدي��د
منطلق��ة م��ن بدر ش��اكر الس��ياب ،وصالح
عب��د الصب��ور ،ون��ازك املالئك��ة ،وخلي��ل
ح��اوي ،وحمم��د من��ذور وغريه��م م��ن رواد
الش��عر املعاص��ر مل��ا هل��م م��ن وض��وح أثر يف
اس��تخدام األس��طورة ومتان��ة يف الق��درة
عل��ى التوظي��ف والتعب�ير فض�لا ع��ن س��بق
هض��م املتغ�يرات الش��عرية نس��قا وفن��ا عن��د
احلداثويني الغربيني وتطويع التقليدي مقرتنا
بهذه التجربة املعاصرة مما يعد عند البعض
م��ن األدب��اء واملثقف�ين وال س��يما الش��عراء
منه��م فتح��ا أدبي��ا وش��عريا وملمح��ا عصريا
هلذا الش��كل األدبي املهم .وال يعزل الش��عر
مبرجعيت��ه العربي��ة واإلس�لامية يف قدرته��ا
عل��ى اس��تيعاب العط��اء املتج��دد يف دميوم��ة
حضارية مما تعطي مؤش��را حيويا على ثراء
هذه املرجعية وتفوقها ليس بعيدا عن حسن
التعاط��ي والتعام��ل ووفق منظ��ور مبدع يضع
النت��اج األدب��ي يف إطاره الس��ليم دون تش��ويه
واغرتاب وفقدان للقيم األساسية.
أن تردى الش��عر وانكفاءه على الش��كلية
والتك��رار مب��ا يش��به القولب��ة واجلم��ود،
جعل��ت م��ن املدرس��ة الكالس��يكية وال�تي
ب��دأت قوية معاف��اة بتجديد التقليدي واحياء
تراث��ه الثر الغزير ،مع ما حقق الكالس��يك
ما كانت تصبو اليه من خالل الكم اهلائل
م��ن النت��اج اإلبداع��ي املتني ش��عرا ونثرا ،إال
ان خط��ر الصرام��ة يف القواع��د واالنغ�لاق
عل��ى القوال��ب اجلاه��زة دفع��ت اىل الرغب��ة
اجل��ادة للتم��رد عل��ى قيوده��ا وقواعده��ا
املوروثة لالنطالق حنو آفاق إبداعية جديدة.
وكان أول الغي��ث حي��ث تعال��ت اصوات من
يري��د إص�لاح احلياة وإعادتها اىل بس��اطتها
وطيبته��ا وغرائزه��ا الواضح��ة دون رت��وش
وتصن��ع للحص��ول عل��ى الس��عادة احلقيقي��ة
دون عق��د وعقب��ات لي��س هل��ا داع وذل��ك يف
القرن السابع عشر يف أوربا ،وقد تقدم هذه
الدعوة املفكر جان جاك روسو ،واستمرت
تل��ك الدع��وات فكريا وأدبيا وش��عريا حتى
الق��رن التاس��ع عش��ر ،معلنا ه��ذا القرن عن
تش��كيل الكث�ير م��ن الظواه��ر األدبي��ة

املخالف��ة للكالس��يك ،داعي��ة للتح��رر من��ه
وم��ن أس��اليبه وأش��كاله ،ومبش��رة بتف��وق
اخليال على العقل والتحليق من أرض الواقع
اىل احلل��م ،يف رحل��ة انعت��اق ع�بر الزم��ان
واملكان ذهابا وإيابا ،حاملني مش��عل الدين
واألس��طورة والرتاث راكب�ين زورق الطبيعة
دون مرس��اة يبح��ر به��ا الغم��وض والدهش��ة
والفنتازي��ا اىل أرض غ�ير هذه األرض ومساء
غري هذه السماء.
الرومانسية بثوب فولكلوري
وكانت املدرس��ة الرومانسية منضوية حتت
عب��اءة الفلكل��ور والف��ن الش��عيب كثيم��ة
أساسية لتحقيق هدف الوحدة لألمة املمزقة
ويف بناء حلم الش��خصية العربية واإلسالمية
واألم��ة ال�تي تبح��ث ع��ن أوصاهل��ا وأبنائه��ا
وأمانيه��ا ومس��تقبلها ،رافع��ة راي��ات الث��ورة
بوج��ه اإلس��تعمار واإلس��تبداد والتخل��ف،
فصاغ��ت أغانيه��ا الش��عبية ،وحكاياته��ا،
وموروثه��ا ،ب��ل وحت��ى نكاتها الس��اخرة بال
خماتلة وبقصدية سافرة ،منتجة فنا وإبداعا
أدبيا معجون��ا بالوجدان واحللم وان أحاطته
املآس��ي .رأى نورثروب فراي يف تناوله للنقد
األس��طوري يف مطل��ع الق��رن التاس��ع عش��ر
(أن اس��تلهام األس��طورة وحتويله��ا إىل إط��ار
فكري يضم األدب ،حي ّول النقد األدبي إىل
دراس��ة منهجية ،فيكتش��ف الناق��د الداللة
الكربى اليت حيملها تكرار صيغ معينة يف
آداب الش��عوب املختلفة عرب الزمن ،وهي أن
هذه الصيغ رموز تهجع يف الالوعي اإلنساني
تعرب عن ذاتها يف احللم على مستوى الفرد،
واألس��طورة على مس��توى اجلماعة ،وتسمى
النم��اذج األصلي��ة) وهن��ا يتخط��ى األدب
ً
احل��دود احمللي��ة واآلنية ويغدو تعب�يراً
رمزيا
ع��ن حقائ��ق إنس��انية ش��املة .فعن��ده يكون
األدب أس��طورة ق��د أزحي��ت ع��ن موضعه��ا
األس��اس ،ولنس��تطيع فهم��ه وتداركه علينا
العودة إىل نصه األسطوري الصحيح.
نعم ان الرومانس��ية أس��همت بش��كل كبري
يف حتري��ر الش��عر م��ن تقليديت��ه وقيوده��ا
الصارم��ة ومنحته رمحا من موروثه الش��عيب
لوالدة أنس��اق فنية جديدة ،إال ان اس��هامات
العلم��اء الذي��ن اهتم��وا بالثقاف��ات القدمي��ة
كاألنثروبولوجي��ة وعلم النفس والفولكلور
كان هل��ا الفض��ل يف صن��ع أجنحة للش��عراء
واألدباء ليحلقوا يف أفق اإلبداع الرحب.
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اعداد :هشام أموري ناجي

بصمات األصابع
عرف االنس��ان احلقيقة القائلة بان لكل انس��ان بصمات
اصاب��ع ختتلف ع��ن بصمات االخرين منذ زمن بعيد اىل
م��ا قب��ل التاري��خ .فهن��اك لوح��ات صيني��ة قدمي��ة ظهرت
عليها بصمات االصابع للتعرف اىل هوية كاتب اللوحة
الصيني��ة .وهك��ذا بإمكانن��ا الق��ول ان بصم��ات االصاب��ع
اس��تعملت للتعرف اىل االش��خاص من��ذ اكثر من الفي
س��نة ولك��ن هناك فارق بني املعرفة ب��ان بصمات االصابع
ختتل��ف وب�ين وض��ع ه��ذه احلقيق��ة خلدم��ة القان��ون
بطريقة علمية .
اول مس��اهمة مهم��ة يف عل��م بصم��ات االصاب��ع حقق��ه
مرس��للو مالبيغي عام 1686م وهو اس��تاذ تشريح ايطالي
درس بصم��ات االصاب��ع حت��ت اجمله��ر ورأى ان ه��ذه
البصمات ترتكب يف امناط حلقية لولبية.
استعملت بصمات االصابع رمسياً للتعرف اىل السجناء
يف اوربا عام 1858م وبعد س��نوات قليلة نش��رت اول دراسة
ح��ول احتم��ال اس��تعمال البصم��ات .وذك��رت الدراس��ة
طريق��ة اخ��ذ البصم��ات وذل��ك باس��تعمال غالل��ة م��ن
احلرب على باطن االبهام وطبع بصمة االبهام على ورقة
 .وه��ي طريق��ة مازال��ت متبع��ة حت��ى يومن��ا ه��ذا  .وعام
1880م بدأ عامل انكليزي يدعى فرنسيس غالتون يعمل
عل��ى نظ��ام خ��اص لتصني��ف بصم��ات االصاب��ع .وبع��د

بس��ط ضابط يف البولي��س مبدينة لندن يدع��ى ادوارد هنري
س��نوات الحق��ة ّ
هذه الطريقة وبعد تبسيطه انتشرت الطريقة يف كل احناء العامل للتعرف
على االش��خاص واس��تقصاء اجلرائ��م ومالحقة اجملرمني .والي��وم يقوم عدد
م��ن مستش��فيات التوليد بأخذ بصمات اق��دام االطفال فور ووالتهم للتعرف
عليهم حبيث ال يقع أي خطأ بني طفل وآخر.

التفاؤل يقوى القلب واألوعية الدموية
كش��فت دراس��ة جديدة ،عن نتائج مثرية
ع��ن التف��اؤل ،حي��ث ربط��ت ب�ين التف��اؤل
وصحة القلب والعديد من الفوائد الصحية
األخ��رى .ولتأكي��د نتائ��ج الدراس��ة ق��ام
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الباحثون بتحليل بيانات أكثر من 5100
ش��خص من البالغ�ين ،ووجد الباحثون أن
األشخاص األكثر تفاؤال يتميزون بصحة
القل��ب وأوعي��ة دموية مثالي��ة باملقارنة مع
نظرائهم األكثر تشاؤما.
وق��ال الدكت��ور روزالب��ا هرناندي��ز ،إن
املتفائلني لديهم مس��تويات الكولسرتول،
والسكر يف الدم ،وكتلة اجلسم ،أفضل
م��ن نظائرهم من البالغني وحيصلون على
املزيد من النشاط البدني.
وأش��ار الدكت��ور هرناندي��ز إىل أن ه��ذه
الدراس��ة ه��ي مبثاب��ة حاف��ز حملاول��ة أن
نك��ون متفائلني ،بالرغم م��ن الصعوبات
ال�تي ق��د نالقيه��ا يف كث�ير م��ن األحيان
يف العص��ر ال��ذي نعي��ش في��ه ،ويف العامل
ال��ذي نعيش فيه ،حي��ث إن اخلرب احملزن
هو شيء أساسي يف كل وقت فضال عن
القل��ق والتوت��ر اللذين يعت�بران من مسات
العصر.

و تأمــل ووازن
فكر
ث
م
ا
خ
ت
ـ
ـ
ـ
ـ
ـــــار
األف��كار الناضج��ة ه��ي نت��اج التأم��ل
الواعي فاستغرق يف الفكر لتختار ,ثم
قارن ووازن ,ثم افصل وبت ,بذلك تشع
ش��خصيتك باألخالق احلس��نة واالرادة
القوية .
واالس��تغراق يف التأم��ل يقلل من تأثرك
ب��آراء الغ�ير ألن الق��وة املنبعث��ة من هذا
التأم��ل الواع��ي ال تس��مح ألي تدخ��ل
خارج��ي بالنف��اذ ,و التأم��ل ن��وع م��ن
اإلحي��اء الذاتي ,فأن��ت يف تأملك توحي
لنفسك مبا يصلح لك ومبا يفيدك .
به��ذه األس��اليب تدع��ي اإلرادة بالق��وة
ً
مالكا لطبعك ,قادراً
واملقدرة ,وتكون
عل��ى الفص��ل والب��ت وتنعك��س قوت��ك
هذه على أساريرك وقسماتك.

Alwelayh Magazine

كيف تحقق ما تريد
أوال ولك��ي تس��تطيع إجن��از وحتقيق ش��يء
جيب أن تعرف ما الش��يء الذي تريد اجنازه
فهن��اك الكثري من االش��ياء واألهداف اليت
ميك��ن حتقيقها فيج��ب ان تعرف ما تريده
.وبع��د أن حت��دد هدف��ك ال��ذي تري��د إجنازه
ومعرفة سبل حتقيقه وأدواته عليك ان تأخذ
اخلطوة الالحقة.
اخلطوة التالية هي البدء بالعمل والس�ير يف
طري��ق هدف��ك ف�لا ب��د م��ن أن تب��ذل جهدا
لكي تس��تمر بالوصول اىل هدفك لتحققه،
فكم��ا نعلم أن أبس��ط األعمال واس��هلها ال
تنج��ز لوحده��ا ب��دون أن نفعل ش��يئا وينبغي
أن تعل��م ان الس�ير ال يك��ون خبطوة واحدة

توصل��ك يف حلظ��ة م��ا قص�يرة اىل م��ا تريد
ب��ل إن هن��اك خطوات تليه��ا مراجعات وإنك
م��ا دمت تعم��ل فبالتأكيد س��تكون هناك
عقب��ات وس��تكون هن��اك اخط��اء فإم��ا أن
تتج��اوز وتتعامل مع هذه العقبات وتتخطاها
أو أن تستس��لم وتس��مح لنفس��ك بإضاع��ه
حلمك ! وننصحك بأن حتذر من أمرين هما
من أهم أسباب عدم حتقيق األهداف:
ً
أوال :الكسل
أن��ه الع��دو الل��دود لالجناز وعالج الكس��ل
هو بعدم تأجيل العمل ابداً ،فعليك أن تفعل
م��ا يتوج��ب عليك فعله بكل إصرار وش��يئا
فشيئا خيتفي الكسل.

ثانيا :األعذار
األم��ر اآلخر الذي بس��ببه يتوقف احللم قبل
أن يب��دأ ه��و األع��ذار ،تلك األع��ذار اليت ال
تك��ون حقيقي��ة أب��داً إال بالنس��بة لنا ،فهي
الذرائ��ع ال�تي توق��ف التق��دم لني��ل اهل��دف
وه��ي الس��راب ال��ذي حي��ول دون الوص��ول
للغاي��ة املنش��ودة ،فه��ي جم��رد وه��م ال يزول
اال باملعرف��ة ال�تي حتت��اج إىل جه��د ووق��ت
وصرب لتتحقق ،فتصبح كل الطرق واضحة
أمام��ك لتحق��ق م��ا تري��د ولتص��ل اىل حي��ث
رمست وخططت  ..فهل أنت مستعد لتحقيق
ما تريد ؟
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حياتنا المعاصرة

(باب املراد)
وثيقة إعالمية تؤرخ
حياة االمام اجلوادA

حيدر محمد الكعبي
انتجت شركة (موديل آرت برودكشن) المسلسل الدرامي السوري (باب المراد)
الذي يجســد حياة اإلمام محمد بن علي الجواد (عليه الســام) ،وعرض على
شاشــات التلفزة في شــهر رمضان المبارك من العام  ،2014وقد تضمن هذا
المسلســل العديد من االمكانات التقنية والفنية العاليــة إلخراج العمل الى
حيز االحتراف.

مج��ع املسلس��ل ك��وادر متثيل واس��عة حرص
املنتج��ون عل��ى أن يش��ركوا فيه��ا أكثر من
بل��د إس�لامي ،فق��د ش��ارك  46ممث�لا م��ن
سوريا ،و 22ممثال من لبنان  19من إيران و4
من البحرين و 6من العراق و 3من الكويت.
كتب س��يناريو املسلس��ل الكاتب والش��اعر
الس��وري حمم��ود عب��د الكري��م ،وأخرج��ه
املخ��رج الس��وري (فه��د م�يري) ،وق��د اس��تمر
تصوي��ره يف مواق��ع عمالق��ة ش��هدت أك�بر
االعمال السينمائية والتلفزيونية التارخيية يف
العامل االس�لامي من بينها  4مدن س��ينمائية
رئيسة يف إيران استخدمت يف تصوير أعمال
تارخيي��ة كبرية كمسلس��ل يوس��ف الصديق
ومسلس��ل املخت��ار ومسلس��ل مري��م املقدس��ة،
وم��ن ب�ين تل��ك املواقع كان��ت مدين��ة الدفاع
الس��ينمائية ومدين��ة (خمت��ار نام��ه) ومدين��ة
غزالي السينمائية.
وحول انتاج هذا املسلسل قال خمرج املسلسل
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االس��تاذ (فه��د م�يري) إن« :الن��ص يتمي��ز
بالدق��ة التارخيي��ة وحيم��ل أف��كارا تنويري��ة
تثقيفي��ة للع��امل العرب��ي واإلس�لامي» مضيفا
أن املسلسل «حيظى بدعم كامل من القطاع
احلكومي واخلاص يف إيران».
ونق��ل موق��ع العتب��ة احلس��ينية تأكيد رئيس
جمل��س إدارة الش��ركة املنتج��ة للمسلس��ل
الس��يد (ضي��اء ضي��اء الدين) بأن ه��ذا العمل
خض��ع لرقاب��ة وإش��راف وتدقي��ق مساح��ة
العالم��ة الش��يخ (عل��ي الكوران��ي) خاص��ة
فيما يتعلق باجلانب التارخيي والفقهي ،وتنبع
أهمية الدور الذي لعبه العالمة الكوراني يف
حتقيق��ه للن��ص حول عمليات ال��دس والتزوير
الواس��عة ال�تي وقع��ت يف تارخينا االس�لامي،
حت��ى أصب��ح جانب��ا يعت��د به من ه��ذا التاريخ
يتع��ارض م��ع العقائ��د والفق��ه االس�لامي
االصي��ل ،لذل��ك ف��ان مساحت��ه ت��وىل تنقي��ح
القص��ة واالش��راف عل��ى م��ا ج��اء يف تاري��خ

االم��ام اجل��واد واجلزء املتعل��ق باالمام الرضا
(عليهما الس�لام) لتكون منسجمة ومتالئمة
مع ما جيمع عليه أغلب املسلمني.
وعل��ى الرغم من االمكاني��ات الكبرية اليت
ي�لاق الص��دى
هيئ��ت للمسلس��ل إال أن��ه مل
ِ
املتوق��ع مقارن��ة بأعمال درامية مش��ابهة ،مثل
مسلس��ل (غري��ب طوس) ومسلس��ل (املختار)،
ورمب��ا يع��ود ذل��ك اىل عوام��ل ع��دة منه��ا م��ا
يتعلق بالسيناريو الذي كان يغلب عليه طابع
التوثيق التارخيي والعقائدي أكثر منه طابعا
لقصة درامية.
ولك��ن العام��ل األهم يكم��ن يف أداء كثري
من النجوم املشاركني يف املسلسل ،إذ يظهر
عليه��م طاب��ع التكل��ف وع��دم االنس��جام مع
الشخصيات التارخيية اليت يلعبون ادوراها.
ويتض��ح ذلك مبجرد عقد مقارنة يف جتس��يد
مرحل��ة تارخيي��ة واح��دة عرضه��ا كل م��ن
مسلسل (باب املراد) السوري ومسلسل (غريب
طوس) االيراني ،وهي مرحلة نزاع املأمون مع
اخي��ه االم�ين لتول��ي حك��م الدولة بع��د وفاة
هارون العباس��ي ،اذ ال خيفى اطالقا مستوى
النجاح الذي حققه املمثلون يف (غريب طوس)
يف جتس��يد تل��ك املرحل��ة مقارن��ة م��ع (ب��اب
املراد) ،اضف اىل ذلك ان جتسيد شخصييت
االمام�ين الرضا واجلواد(عليهما الس�لام) يف
(ب��اب امل��راد) كان يتس��م باجلمود واحنس��ار
جان��ب املهاب��ة اليت تش��د اجلمهور لش��خصية
البطل يف العمل الدرامي.
وعل��ى الرغ��م م��ن ذل��ك يبق��ى مسلس��ل (باب
امل��راد) وثيق��ة اعالمي��ة مهم��ة ت��ؤرخ لعمل مل
يس��بق للدرام��ا التارخيي��ة أن طرقت��ه ،وكما
يق��ول رئيس جمل��س إدارة الش��ركة املنتجة:
إن ( ب��اب امل��راد ) يتن��اول قص��ة ملحمي��ة مل
يسبق تناوهلا على شاشات السينما والتلفزيون
م��ن خ�لال تس��ليط الض��وء على حي��اة اإلمام
اجلواد (عليه السالم ) املليئة بالعرب واحلكم
ُ
درامي��ا ،موضح��ا :إن اإلخف��اء
والتج��ارب
املتعمد لتلك اجلوانب تعترب إحدى مظلوميات
هذه الشخصية الفذة األمر الذي دفع شركة
(مودي��ل آرت برودكش��ن) للش��روع بالعم��ل
الدرامي التارخيي الضخم هذا ليجس��د سرية
اإلمام اجلواد (عليه السالم ).
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مصطلحات معاصرة
يتــداول العالم العديد مــن المصطلحات العلمية في الكتب والصحف ووســائل اإلعــام وفي المخاطبات السياســية واالجتماعية
واالقتصادية ،إذ وُجدت هذه المصطلحات لتفصح عن مجال واسع من المعارف في كلمات محدودة.
وفــي ظل التغييب الذي عانى منه مجتمعنا الكريم ســابقاُ ،فرض لون من العزلة الفكريــة والثقافية ومواكبة العالم ،حتى صارت
تلك المصطلحات غامضة المعنى لدى العديد من األفراد ،وفي ظل تحوّل العالم إلى ما يشبه القرية الواحدة ،صار لزاما أن يتسلح
أفراد مجتمعنا بالمعرفة في هذا المجال ،لفهم ما يدور حولهم على نحو ينأى بهم عن السطحية وفهم األمور على ظاهرها،
وهذه السلسلة تهدف إلى سد شيء من الفراغ في هذا المجال باسلوب مختصر وبسيط.

اجندة :Agenda
تعب عن تنفيذ مؤامرة للحصول على مكاسب
غالبا عندما نسمع بهذه الكلمة يف وسائل االعالم فإننا نشعر بأنها كلمة ّ
سياس��ية خارجية لدولة ما على حس��اب مصاحل دولة أخرى أو ش��عب معني ،لذا فقد ش��اع يف االعالم اس��تخدامها كاتهام
مثل قولنا :إن هذا العمل اإلجرامي هو تنفيذ ألجندة تتبعها دولة اجنبية.
ويزيد من سلبية املصطلح اذا اضيفت اليه عبارة اخلفاء او السرية ،فنقول :أجندة خفية أو أجندة سرية.
إال أن املعن��ى األصل��ي هل��ذه الكلم��ة هو (ج��دول االعمال) ،اي قائمة املهام اليت ينبغي القي��ام بها خالل مدة حمددة ،وعلى
هذا املعنى فإن لكل شخص أو مؤسسة أو دائرة أو دولة أجندة خاصة.
ولذلك فاننا عندما نسمع احدهم يقول :إن هذا االمر على االجندة للمؤسسة الفالنية ،فيعين ذلك أن هذا االمر مدرج
على الئحة املهام اليت على تلك املؤسسة تنفيذها خالل مدة حمددة ،فاالجندة بهذا املعنى تشبه املفكرة او برنامج املهام
او منهاج العمل.
وعل��ى اي ح��ال ف��ان ت��داول هذا املصطلح يش��يع اس��تخدامه يف عامل السياس��ة وعامل االعالم ،ويف حاالت كثرية يتقاس��م
هذان العاملان تنفيذ االجندة ،فمن خالل حتديد االجندة السياس��ية ال يقول االعالم للناس ما «عليهم التفكري فيه» بل
«يف ماذا جيب التفكري» كما ورد يف (معجم العلوم االنسانية) لـ «جان فرانسوا دورتيه» ص .22

االستراتيجية :strategy
هي ببس��اطة (علم التخطيط) ،واصل املصطلح عس��كري ويعين التخطيط املس��بق الدارة احلرب بش��كل يؤدي اىل حتقيق
النصر ،أو فن التخطيط للعمليات العسكرية قبل نشوب احلرب وفن إدارة تلك العمليات احلربية اثناء املعركة.
ث��م انس��حب ه��ذا املصطل��ح اىل عامل االقتصاد والسياس��ة واالدارة ،فصارت لدينا اس�تراتيجية اقتصادية واخرى سياس��ية
وثالثة ادارية على مستوى املنظمات او املؤسسات ،وكلها تعين التخطيط املسبق لتحقيق النجاح يف اجملال السياسي او
االقتصادي او االداري.
ّ
وحمضرة سلفا ،وامنا
وجتدر االشارة اىل ان بعض علماء االجتماع رأوا ان ادارة املنشآت ال حتتاج دائما اىل خطط مسبقة
تبنى هذه اخلطط جزئيا تبعا لتعديالت متتابعة اثناء سري العمل وختضع لزيادات وتاخريات تبعا لالحداث واملناسبات،
ويف هذه احلالة يسمى هذا التخطيط بـ «االسرتاتيجية املنبثقة» للربهنة على تك ّون هذه االسرتاتيجية اثناء العمل.
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االسرة

عوامل تربية األسرة

جميل البزوني
إن الــدور الــذي يقــوم بــه التربوي
(العمليــة التربوية) يجــري عادة في
المحيــط العائلــي وخارجــه وهــي
بالتالــي تخضع لتأثيــرات مختلفة من
الظــروف والظواهــر ،وكذلــك تأثير
األب واألم وبقيــة أفــراد المجتمع،
والظــروف السياســية واالقتصادية،
والــذي يبــدو هدفــا مــن أهــداف
العمليــة التربوية هــو إخضاع هذه
العوامــل المختلفة للســيطرة بقدر
اإلمــكان الن تركهــا مؤثــرة دون
ذلك لن تكــون معها نتائــج ايجابية
وبالتالــي لن نســتطيع الحصول على
ثمرة من العملية التربوية .
والعوامل مع كثرتها اال انه يبدو أن األكثر
أهمي��ة م��ن ب�ين مجي��ع تل��ك العوام��ل هم��ا
عامالن ،وهما حسب األهمية:
العامل األول :األسرة:
إن األسرة متثل أهم عنصر من تلك العناصر,
كم��ا إنن��ا ال ميك��ن أن حن��دد األس��رة يف
ش��خص بعين��ه كاألب أو األم وحنوهم��ا ب��ل
إن الدور موجود حتى بالنس��بة لبقية األقرباء
من قبيل العم واخلال ورمبا حيس��ن القول إن
مجيع األش��خاص الذين يعيش��ون حتت سقف
واحد ميكن ان يلعبوا دورا مهما -إجيابا أو
سلبا -يف عملية الرتبية وذلك من خالل درجة
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االرتباط بينهم وبني الطفل.
وجت��در اإلش��ارة اىل أن العالق��ة ال�تي ترب��ط
األبوي��ن متث��ل عنص��را م��ن عناص��ر التأث�ير
وذل��ك ألن القيام بواجبات تلك العالقة يصنع
امنوذج��ا حيت��ذى به من قب��ل الطفل كما أن
النموذج السيئ قد خيلق تأثريا معاكسا.
يض��اف اىل ذل��ك أن األمن��اط ال�تي تعيش��ها
األس��ر املختلف��ة تلع��ب دورا خمتلف��ا يف ذل��ك
وه��ذا الدور يبدو مصريي��ا ألنه العنصر الذي
تنبث��ق من��ه مجي��ع الس��لوكيات ال�تي حتدث
داخل األسرة.
ويذه��ب البع��ض اىل تأث�ير النه��ج االقتصادي
لألسرة يف تلك العملية  ,كما أن من الواضح
جدا مدى تأثري درجة االلتزام بالقيم واالخالق
داخل األس��رة من خالل تقديم األس��وة احلية
للطفل لالقتداء بها ومماثلتها.
وينبغي التأكيد على خطورة وجود االحنالل
اخللق��ي داخ��ل األس��رة الن��ه من األم��ور اليت
ال ميك��ن إخفاؤه��ا م��ن جه��ة وال ميك��ن
اخلالص من تأثريها بسهولة من جهة أخرى .
العامل الثاني -البيئة:
يقص��د م��ن البيئ��ة ال�تي تلعب ال��دور املهم يف

الرتبي��ة هي الظ��روف احمليطة بالطفل س��واء
كان��ت مادي��ة أم معنوي��ة وقد تك��ون البيئة
بش��رية ويقصد منها األب واألم واملعلم وبقية
الن��اس الذي��ن يؤث��رون يف الطف��ل بش��كل أو
بآخر ويطبعون��ه بطابعهم الثقايف والفكري،
واملراد من البيئة غري اإلنسانية عامة املظاهر
واألم��ور ال�تي يتأثر بها الطف��ل .ومن هنا فان
األس��ر اليت تربي أوالده��ا يف ظروف إجيابية
س��وف حتظ��ى ب��أوالد أس��وياء ال يعان��ون يف
اجلان��ب النفس��ي واالجتماع��ي  ,كم��ا أن
البيئ��ة الس��يئة تش��كل مع��ول ه��دم وإفس��اد
يف فس��اد لألوالد ،وهلذا عل��ى اآلباء االلتفات
اىل أهمي��ة دور املدرس��ة ألنه��ا حميط الطفل
البش��ري وكذل��ك املعل��م واملدي��ر واألقران ،
ألنه��م س��بب يف انتق��ال الكثري م��ن الصفات
احلس��نة أو السيئة من غري وعي األطفال الن
الطب��ع س�� ّراق .وبص��ورة عام��ة ميك��ن القول
إن األس��رة واألق��ارب ،واألصدق��اء وغريه��م
ق��د يك��ون هل��م دور إصالحي أو إفس��ادي ،
والواج��ب على القائم بعملية الرتبية أن يدرك
هذه احلقائق ويضعها يف احلس��بان ليقف يف
وجهه��ا يف الوقت املناس��ب قبل تأصل الصفة
عند الطفل وتعسر اإلزالة.
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علموا أوالدكم حب الرسول وأهل بيتهA
زهراء جبار

حياتنا الزوجية

نصائح وبالسم

ال تقتصــر تربيــة األوالد ورعايتهــم على اشــباعهم ماديا او عاطفيا فحســب ،بل
هنــاك تغذية مهمة جــدا وهي التغذية العلمية والعقائديــة ،فمن واجبات االباء
واألمهات الرئيســة والمهمة هي تعليم االطفال وتعويدهم على حب رسول اهلل
محمد واهل بيته الكرام صلوات اهلل عليهم اجمعين.

إن ح��ب أه��ل بي��ت حمم��د عليه��م الس�لام
عقيدة مستمدة من كتاب اهلل تعاىل وسنة
نبي��ه املصطف��ى صل��ى اهلل علي��ه وآل��ه ،فال
س�لامة مل��ن ال يله��ج حبب رس��ول اهلل وأهل
بيت��ه الطيب�ين الطاهري��ن ،كم��ا روي ع��ن
الن�بي صل��ى اهلل علي��ه وآله وس��لم أنه قال:
(أح ُّبوا اهلل ِلا َي ُ
غذوكم من ِن َعم ِه ،وأح ُّبونى
ب ِّب اهلل ،وأح ُّبوا َ
أهل بيتى ِ ُ
لبى).
ُِ
فعل��ى أولي��اء األم��ور أن يهيئوا أله��ل البيت
عليه��م الس�لام مكان��ا خاص��ا يف قل��وب
االوالد من��ذ الصغ��ر ألن التعل��م يف الصغ��ر
كالنقش على احلجر ،وألن من ش��ب على
ش��يء ش��اب عليه ،لذا فعلى ذوي االوالد ان
يقوموا بتوضيح وبيان سرية حممد وآل بيته
عليهم الس�لام ألبنائه��م من خالل إخبارهم
بأن اهلل تعاىل أمرنا حببهم ِلا هلم من املنزلة
العظيم��ة عند اهلل ،وألنهم أش��رف خلق اهلل
وأعظمه��م ،وتعليمه��م أن حبه��م وطاعته��م
واجب��ة عل��ى كل م��ن يري��د أن ين��ال رض��ا
الباري عز وجل.
كم��ا جي��ب أن نروي هل��م التضحيات اليت
قدمها رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم
حتى يوصل الدعوة واالسالم الينا ،ويعرفوا
العقب��ات ال�تي واجهه��ا أه��ل بيته م��ن بعده
وكيف ضحوا بكل ما ميلكون يف سبيل

اهلل وإع�لاء دي��ن احل��ق ،ضح��وا بأنفس��هم
وأوالدهم وأمواهلم ،كذلك جيب عليهم أن
يذكروا هلم فضائل حب أهل البيت عليهم
السالم والسري على طريقهم وأنه من خالف
هذا الطريق س��وف يؤدي به اىل اخلس��ران
واالبتعاد عن رمحة اهلل.
إضاف��ة اىل ذل��ك جي��ب أن يق��وم اآلب��اء
واألمه��ات باقام��ة االحتفالي��ات يف مول��د
الرس��ول االك��رم واألئمة االطه��ار صلوات
اهلل عليه��م أمجع�ين ،حت��ى يش��عروا االوالد
بأهمي��ة هؤالء األطهار عند آبائهم وليش��عر
بأهمي��ة ه��ذا الي��وم ،إذ يقوم أولي��اء األمور
بإحضار احللوى ولوازم االفراح حتى يرتسخ
هذا اليوم يف ذهن االوالد ويبقى يف خميلتهم.
وكذل��ك حي��ب تذكري األبن��اء يف ذكرى
وفياتهم واستش��هادهم عليهم الس�لام ،وأن
يب��دو احلزن عليه��م ويذكروهم مبا حدث
هل��م م��ن الظلم وم��ا عانوه من أج��ل إيصال
معامل الدين الصحيحة الينا وارشادها اىل
طريق اهلداية والصالح.
فعلين��ا مجيع��ا أن نش��عر حبج��م املس��ؤولية
امللق��اة على عاتقنا وأن نؤدي الرس��الة اليت
ُ
كلفن��ا به��ا جت��اه أوالدن��ا بالطريق��ة املثلى
والصحيحة حتى تس��تمر املس�يرة احملمدية
وتبقى خالدة أبد الدهر.

 التن��ازل ع��ن بع��ض احلق��وق ش��رطأس��اس لنجاح العالق��ات االجتماعية،
واألس��رة م��ن أش��د املؤسس��ات
االجتماعي��ة حاج��ة للتن��ازل من أحد
الزوجني لنجاحها.
 كي��ف يرج��و أح��د الزوج�ين حي��اةهانئ��ة إذا أس��س عالقت��ه الزوجي��ة
عل��ى الش��ك والس��خط؟ وق��د ق��ال
الصادق(عليه الس�لام)( :إن اهلل بعدله
وقسطه جعل الروح والراحة يف اليقني
والرضا وجعل اهلم واحلزن يف الشك
والسخط).
 ق��ال رس��ول اهلل (ص)( :ق��ول الرج��لللمرأة إني أحبك ال يذهب من قلبها
أبدا).
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فيه شفاء

إعداد :هشام كمون

14

نصيحة غذائية
لمرضى السكري

اعتبر موقع (الطبي للمعلومات الطبية والصحية ) مرض الســكر من األمراض التي يمكن الســيطرة عليها وذلك
باتباع نمط حياة صحي يشمل الغذاء السليم وممارسة النشاط الرياضي والمواظبة على العالج مما يساعد في
ضبط معدل السكر في الدم وبالتالي التقليل من المضاعفات التي تنتج على المدى البعيد.

ينص��ح بتقس��يم الوجب��ات حبي��ث تك��ون
صغ�يرة ومتعددة وجتنب تناول كمية كبرية
من الطعام يف الوجبة الواحدة.
االعت��دال يف كمي��ات تن��اول النش��ويات
كاخلب��ز واألرز واملعكرون��ة والفاكهة ألن
هلا تأثرياً مباشراً على سكر الدم.
ينص��ح باإلكث��ار م��ن تن��اول اخلض��ار
وجع��ل الس��لطة طبقا رئيس��ا يف الوجبة ألنها
مت��د اجلس��م بالعناص��ر الغذائي��ة الضروري��ة
باإلضاف��ة إىل أنه��ا تضب��ط مس��توى س��كر
الدم.
التقلي��ل ق��در اإلم��كان م��ن تن��اول
الس��كريات واحللوي��ات أو تناوهل��ا ضم��ن
الكمية املسموحة.
ش��رب م��ا ال يق��ل ع��ن  8أك��واب م��ن املاء
ً
يوميا.
استخدام طريقة الشوي أو السلق أو الطبخ
بالبخ��ار عن��د إع��داد الطع��ام وجتن��ب املقالي
قدر اإلمكان.
تناول املنتجات القليلة الدسم.
م��ن األفض��ل التقلي��ل م��ن اللح��وم احلمراء
واس��تبداهلا باألمساك والدجاج وتناول البقول
كمصدر للربوتني.
اس��تبدال اخلب��ز األبي��ض باألمس��ر وتن��اول
احلبوب الكاملة (الشوفان ،القمح الكامل،
األرز البين ،الشعري) والفواكه الطازجة ً
بدال
م��ن العصائر ألن هذه األغذية غنية باأللياف
ال�تي حتاف��ظ على مس��توى الس��كر يف الدم
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ضمن املعدل الطبيعي.
االحتف��اظ ببع��ض احلل��وى أو الس��كاكر
عن��د اخلروج م��ن املنزل لتناوهل��ا عند حدوث
اخنفاض مفاجئ يف مستوى السكر.
ينص��ح بتخفيض الوزن إذا كان الش��خص
يعاني من السمنة.
زيادة النشاط الرياضي قدر اإلمكان.
ع��دم االنصي��اع إىل اإلش��اعات ال�تي تق��ول
ب��أن ه��ذه الوصف��ة أو األعش��اب تع��اجل

الس��كري بش��كل ت��ام دون احلاج��ة إىل
اس��تخدام االنس��ولني وبالتال��ي التوق��ف عن��ه
دون الرجوع إىل الطبيب ،كتناول العس��ل أو
التم��ر بكمي��ات كبرية ،فه��ذه األمور تؤدي
إىل ح��دوث مضاعف��ات خط�يرة ورمب��ا إىل
الوفاة ال مسح اهلل.
وأخ�يراً جي��ب فح��ص مس��توى الس��كر
يف ال��دم بش��كل دوري وتس��جيل الق��راءات
واملراجع��ة به��ا عن��د الطبي��ب ملعرف��ة م��دى
السيطرة على مستوى السكر يف الدم.
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ما يزيد في الذهن
روي ع��ن رس��ول اهلل(صل��ى اهلل علي��ه
وآل��ه) أن��ه ق��ال :م��ن أدم��ن أكل
الزبي��ب عل��ى الري��ق ،رزق الفه��م
واحلفظ والذهن ،ونقص من البلغم.
وروي عنه(صل��ى اهلل علي��ه وآل��ه):
كل��وا الس��فرجل؛ فإن��ه يزي��د يف
الذهن...
وقال رسول اهلل(صلى اهلل عليه وآله):
من أراد احلفظ ،فليأكل العسل.
وعنه(صل��ى اهلل علي��ه وآله) :عليكم
بالزبيب؛ فإنه يطفئ املرة ،ويس��كن
البلغ��م ،ويش��د العص��ب ،ويذه��ب
النصب ،وحيسن القلب.
وعنه(صل��ى اهلل علي��ه وآله) :عليكم
بالزبيب؛ فإنه يكشف املرة ،ويذهب
بالبلغ��م ،ويش��د العص��ب ،ويذه��ب
باإلعي��اء ،وحيس��ن اخلل��ق ،ويطي��ب
النفس ،ويذهب بالغم.
وع��ن أب��ي هن��د ال��داري :أه��دي إىل
رسول اهلل (صلى اهلل عليه وآله) طبق
مغط��ى ،فكش��ف الغط��اء عن��ه ،ثم
ق��ال :كل��وا باس��م اهلل ،نع��م الطعام
الزبي��ب؛ يش��د العص��ب ،ويذه��ب
بالوص��ب ،ويطف��ئ الغضب ،ويرضي
ال��رب ،ويذه��ب بالبلغ��م ،ويطي��ب
النكهة ،ويصفي اللون.
وع��ن اإلم��ام علي(عليه الس�لام) :إن
الزبيب يش��د القلب ويذهب باملرض،
ويطفئ احلرارة ،ويطيب النفس.
اإلمام الصادق(عليه السالم) :الزبيب
يش��د العص��ب ،ويذه��ب بالنص��ب،
ويطيب النفس..
وروي ع��ن اإلم��ام الصادق(علي��ه
السالم) :كلوا الرمان بشحمه؛ فإنه
يدبغ املعدة ،ويزيد يف الذهن.
روي إن رج�لا كان عن��د اإلم��ام
الرضا(علي��ه الس�لام) خبراس��ان،
فقدم��ت إليه مائدة عليها خل وملح،
فافتتح(علي��ه الس�لام) باخل��ل فق��ال
الرج��ل :جعل��ت ف��داك! أمرتن��ا أن
نفتتح بامللح؟! فقال :هذا مثل هذا -
يعين اخلل  -وإن اخلل يشد الذهن،
ويزيد يف العقل.

فوائد سم النحل
انتشر في اآلونة األخيرة طريقة العالج بلسع النحل (الوخز بسم النحل) وهي
طريقة عالجية تعتمد على التحفيز واألثر الذي يتركه سم النحل بمكوناته
الفريدة ،والعالج بسم النحل أما أن يكون باللسع المباشر بالنحلة أو على
شكل مكونات سم النحل المتوفر في الصيدليات ،ويستخدم العالج بسم
النحل ألغراض عالجية كثيرة ومن بعض فوائد هذه الطريقة العالجية ما
ندونه في األسطر التالية:

 -1ع�لاج احلمى الروماتيزمي��ة وآالم املفاصل والعضالت الروماتيزمية وروماتيزم
العضالت والقلب.
��ورك
 -2ع�لاج بع��ض االلتهاب��ات مث��ل التهاب��ات األعص��اب والتهاب��ات العص��ب ال ِ
والفخذي.
 -3عالج عرق النسا واآلالم الناجتة عن رفع األمحال الثقيلة والنقرس.
 -4عالج األمراض اجللدية مثل الطفح الدمل ومرض الذئبة وعالج الصدفية.
 -5تقليل انتشار األمراض السرطانية اخلاصة باجلهاز اهلضمي.
اهلدب -
 -6عالج بعض أمراض العيون مثل( :التهاب القزحية  -التهاب اجلس��م
ِ
تقليل ضغط قاع العني).
 -7عالج تضخم الغدة الدرقية املصحوب جبحوظ العينني.
 -8عالج من يعانون من سيولة الدم.
 -9عالج مرض اإليدز وعالج املالريا.
 -10عالج تسمم احلمل واإلجهاض املتكرر.
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مدينة النجف

النجف األشرف..

منبع العلم والعلماء
حمود الصراف

كانــت مدينــة النجــف تدعى بـ «ظهــر الكوفــة» ..ولها اســماء عديــدة أخرى
كـ(بانقيــا ،والربوة ،والغربي ،والطور ،والغري ،والجودي ،ولكن غلب عليها اســم
النجــف) ،وهي بلــدة عربية كانــت قديما مصيفا للمنــاذرة (ملــوك الحيرة) قبل
الفتح اإلســامي تنتشر فيها األديرة ومحال العبادة ..ثم تمصرت واتسع نطاقها
وازدحم ســكانها ..والنجف كما جاء في الصحاح :النجف والنجفة مكان ال يعلوه
المــاء مســتطيل منقــاد ،والجمع نجاف والنجــاف ايضا العتبة ،وجــاء في معجم
البلــدان والنجف بالتحريك وهو بظهر الكوفة كالمســناة تمنع مســيل الماء ان
يعلو الكوفة ومقابرها..

حاضرة الدولة اإلسالمية
ش��اء اهلل تع��اىل للنج��ف األش��رف أن تكون
حاضرة الدولة اإلسالمية حينما اختذها أمري
املؤمنني علي بن أبي طالب عاصمة خلالفته
كونه��ا متث��ل رقع��ة جغرافية واس�تراتيجية
تتوس��ط اقالي��م الدول��ة املمت��دة ب�ين دفتيه��ا
وزيادة على ذلك كونها متثل عمقا حضاريا
يعك��س طريقة التوج��ه والتفكري للمجتمع
الذي تتبناه والذي اعتمده امري املؤمنني عليه
الس�لام يف نش��ر مفاهيمه اإلسالمية واحياء
مناهج��ه الرس��الية وعلى الرغ��م من ان هذه
املفاهي��م واملدل��والت اخذت مس��احة ليس��ت
بالقليلة اال انها مل تصل ملا كان يصبو اليه
(علي��ه الس�لام) نتيجة للتحدي��ات والظروف
ال�تي املت بالعامل اإلس�لامي حين��ذاك ،بيد
أنه��ا تبل��ورت م��ع األزمان والعص��ور لتكون
دستورا ومنهاجا تستضئ به األمة اإلسالمية
م��ن مع�ين هذا الفيض اهل��ادر ومن مفاهيمه
ومنهج��ه القوي��م ..وامتزج ت��راب هذه األرض
بنفح��ات س��يد الوصي�ين لتصبح مث��وى هلذا
الس��ر اإلهلي املبني ولتكون (األشرف) بهذا
الوج��ود املب��ارك وجب��وار ه��ذه الش��خصية
العظيمة ..متميزة بذلك عن غريها من املدن
واحلواضر والبلدان.
مدينة التاريخ
ابت��دأ تاري��خ ه��ذه املدين��ة املقدس��ة بالب��زوغ
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من��ذ س��نة 170هـ حيث ظهر القرب الش��ريف
لإلمام أمري املؤمنني (عليه السالم) للوجود..
لتتمصر النجف ويتس��ع نط��اق العمران فيها
وتتواىل عليها عمليات اإلعمار ش��يئا فش��يئا
حتى أصبحت مدينة عامرة.
م��ن هن��ا ف��إن عم��ارة النجف االش��رف مرت
بثالثة أطوار هي:
أوال :طور عمارة عضد الدولة البويهي الذي
امت��د م��ن س��نة 338ه��ـ اىل الق��رن التاس��ع
اهلج��ري وه��و ميث��ل عنف��وان ازده��ار مدينة
النجف حيث ش��يد أول س��ور حييط باملدينة

ثم بنى أبو حممد بن سهالن الوزير البويهي
سنة 400هـ السور الثاني للمدينة.
ثاني��ا :الط��ور الثان��ي فه��و يق��ع ب�ين الق��رن
التاسع وأواسط الثالث عشر اهلجريني حيث
اصبح عمرانها قدميا وذهبت نظارتها بسبب
احلروب بني األتراك والفرس.
ثالث��ا :الطور الثال��ث وهو العهد األخري الذي
بدأ من أواس��ط القرن الثالث عش��ر اهلجري
وفي��ه ع��ادت اىل النج��ف نظارته��ا وازده��ر
العم��ران فيه��ا وحدث��ت فيه��ا الكث�ير م��ن
التغريات العمرانية والثقافية واخلدمية.
ويف س��نة 550ه��ـ اىل 656ه��ـ اعتنى الناصر
لدي��ن اهلل العباس��ي به��ذه املدين��ة املش��رفة
ومشلت عنايته اعمال عمران واسعة وترميم
املش��هد العل��وي الش��ريف .وأم��ا يف س��نة
1226ه��ـ أم��ر الص��در األعظم نظ��ام الدولة
حمم��د حس�ين خان الع�لاف (وزير فتح علي
ش��اه القاجاري) بتش��ييد أضخم وأقوى سور
للمدين��ة بع��د ان تك��ررت هجم��ات غ��زاة
جن��د م��ن الوهابيني على املش��اهد املقدس��ة
يف العراق.
ويف نهاية القرنني الس��ابع والثامن اهلجريني
ويف عهد السلطتني اإلخلانية واجلالئرية يف
الع��راق تط��ورت النج��ف م��ن حي��ث العمران
وازدحام السكان وانشاء دور العلم.
ويف س��نة 1908م انش��أت ش��ركة أهلي��ة
س��كة احلدي��د ال�تي ترب��ط ب�ين النج��ف
ومدينة الكوفة ويف سنة 1948م رفعت هذه
الس��كة بعد ان تيس��رت الس��يارات الالزمة
للتنق��ل بني النجف والكوف��ة وعبد الطريق
بينهما.
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تراث مدينة مقدسة

مسجد الكوفة المعظم
اعداد :عبد الحسن هادي
مســجد الكوفة هو أحد أقدم المســاجد في العالم اإلســامي
وورد أنــه كان معبــد المالئكة مــن قبل خلــق آدم ،وأنه البقعة
المباركــة التــي بارك اهلل فيهــا ،وأنه معبد آدم ومــن بعده من
األنبياء والمرسلين ومعبد األولياء والصديقين.

وق��د وردت يف فض��ل مس��جد الكوف��ة
أخب��ار كث�يرة ،ذكرها العديد م��ن العلماء،
وكذل��ك ذكره��ا أه��ل الس�ير والتواريخ من
اخلاصة والعامة.
وفي��ه احمل��راب الذي كان ي��ؤم امري املؤمنني
فيه املسلمني للصالة ويروى انه قد ضرب فيه
م��ن قب��ل ابن ملج��م مما ادى اىل ش��هادته يف
ع��ام 40هـ .وحيوي مس��جد الكوفة مقامات
عظيم��ة ه��ي مق��ام الن�بي ابراهي��م ،ومق��ام
اخلض��ر ،ومق��ام الن�بي حمم��د ومق��ام آدم،
ومق��ام جربائيل ،ومقام االم��ام زين العابدين،
ومقام نوح ،ومقام االمام الصادق صلوات اهلل
وس�لامه عليه��م امجعني ،وتوجد يف املس��جد
ايض��ا اماكن��ا تارخيي��ة مقدس��ة مث��ل بي��ت
الطش��ت ،ودك��ة القضاء ،وحم��راب النافلة،

ومرس��ى س��فينة نوح .ويتس��ع املسجد ألربعني
أل��ف مص�� ٍّل ،يتوس��ط صحنه بقع��ة منخفضة
ينزل إليها بسلم وتسمى (السفينة).
ويف فض��ل مس��جد الكوف��ة وفض��ل الصالة
فيه فعن ابن نباتة قال :بينما (حنن) ذات يوم
حول أمري املؤمنني ( عليه السالم ) يف مسجد
الكوف��ة إذ ق��ال( :ي��ا أه��ل الكوف��ة لق��د
حباك��م اهلل ع��ز وجل مبا مل حيب به أحدا،
ففض��ل مصالك��م وه��و بي��ت آدم وبي��ت نوح
وبيت إدريس ومصلى إبراهيم اخلليل ومصلى
أخي اخلضر ومصالي ،وأن مسجدكم هذا
أح��د املس��اجد األربع��ة اليت اختاره��ا اهلل عز
وجل ألهلها ،وكأني به يوم القيامة يف ثوبني
أبيضني شبيه باحملرم ،يشفع ألهله وملن صلى
فيه ،فال ترد شفاعته ،وال تذهب األيام حتى

ينصب احلجر األسود فيه ،وليأتني عليه زمان
يكون مصلى املهدي من ولدي ومصلى كل
مؤمن  ،وال يبقى على األرض مؤمن إال كان
ب��ه أو ح��ن قلبه إليه ،فال تهجرن وتقربوا إىل
اهلل ع��ز وج��ل بالص�لاة فيه ،وارغب��وا إليه يف
قض��اء حوائجك��م ،فل��و يعل��م الن��اس ما فيه
من الربكة ألتوه من أقطار األرض ولو حبوا
على الثلج).
وروي عن االمام ابي عبد اهلل عليه السالم أنه
ق��ال( :صالة يف مس��جد الكوف��ة تعدل ألف
صال ٍة يف غريه من املساجد).
ودفن اىل جوار مسجد الكوفة املعظم سفري
اإلمام احلس�ين(عليه السالم) مسلم بن عقيل
والصحاب��ي هان��ي بن ع��روة واملخت��ار بن أبي
عبيد اهلل الثقفي.
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نهج البالغة

شذرات من أقوال أمري املؤمنني علي
عليه السالم

(التقوى  -الموت)

د .خليل المشايخي

لق��د تضم��ن نه��ج البالغ��ة الكثري من
وصاي��ا أم�ير املؤمن�ين علي��ه الس�لام
وس��نقف يف ه��ذه املقالة عل��ى بعض ما
قاله عليه السالم يف وصاياه:
ق��ال اإلم��ام أم�ير املؤمن�ين يوصين��ا
بالتق��وىُ :
وص ُ
يك ْم َأ ُّي َها َّ
اس ِب َت ْق َوى
الن ُ
(أ ِ
َّ
ح ِد ِه َعلَى َآل ِئ ِه إِ َلي ُ
اللِ َو َ
ْك ْم َو
ك ْث َر ِة َ ْ
ْك ْم َف َ
ْك�� ْم َو َب َل ِئ ِه َل َدي ُ
َن ْع َما ِئ�� ِه َعلَي ُ
ك ْم

كُ
ك�� ْم ِب ِن ْع َم�� ٍة َو َت َدا َر َ
صُ
ح ٍة
ك ْم ِب َر ْ َ
َخ َّ
َأ ْع َو ْر ُ ْ
س َ�تر ُ
ك ْم َو َت َع َّر ْض ُت ْم ِ َل ْخ ِذ ِه
ت َل ُه َف ََ
َف َأ ْم َهلَ ُ
كمْ)
نلحظ إن اإلمام أمري املؤمنني يف خطابه
هذا يوصي الناس دون ان يستثين أحدا
ب��أن يتقوا اهلل س��بحانه وتعاىل ألن خري
ال��زاد التقوى كم��ا يوصينا بأن حنمد
اهلل تع��اىل عل��ى آالئ��ه ونعمائ��ه علين��ا
فكث�يرا م��ا خصن��ا ج��ل ش��أنه بنعم��ه
الواس��عة وم��ن نعم��ه أن��ه س�تر عيوبنا،
وأمهلن��ا حت��ى ميكنن��ا أن نأخ��ذ م��ا

ه��و صواب ..كما يوصين��ا اإلمام أمري
املؤمن�ين علي��ه الس�لام أن نق��ف وقف��ة
متأمل على نعم اهلل تعاىل الفضيلة اليت
أنعمها على عباده ،فاهلل سبحانه وتعاىل
ال ينس��ى عبده حاش��ا اهلل فلذلك جنده
ق��د خص��ه بالنعم ال�تي أفاضه��ا عليه..
ومل يكتف س��بحانه وتعاىل بهذه النعم
ب��ل مشلن��ا برمحت��ه ال�تي وس��عت كل
ش��يء لك��ي يس�تر عب��ده وميهل��ه حتى
يعرف طريق الس��داد على مهل فيخطو
حنوه.
كما يوصينا عليه الس�لام بأن نكون
دائم��ي الذك��ر للم��وت وان ال نغف��ل
عن��ه حلظ��ة ونلم��ح ذل��ك يف قول��ه عليه
الس�لام ُ
يك�� ْم ِب ِذ ْ
وص ُ
ْت َو
ك�� ِر ْالَ��و ِ
(أ ِ
إِ ْق َ
كي َ
ْ��ف َغ ْفلَ ُت ُ
�لا ِل ْال َغ ْفلَ�� ِة َع ْن�� ُه َو َ
ك ْم
ك�� ْم َو َط َم ُع ُ
ْ��س ُي ْغ ِفلُ ُ
ك�� ْم ِفي َم ْن
َع َّم��ا َلي َ

بين االمام علي عليه
ّ
السالم حقيقة الحياة
والموت فقال يكفينا
أن يكون الموت واعظا
لنا حينما نجد االموات
محمولين الى قبورهم
ذاهبين اليها دون إرادة
منهم..
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ي ِهلُ ُ
كمْ)
ْس ُ ْ
َلي َ
ويس��تمر س�لام اهلل علي��ه يف وصاي��اه
لينقذن��ا م��ن اهللك��ة ويقربن��ا من اهلل
س��بحانه وتع��اىل لك��ي نف��وز باحلي��اة
الدني��ا واآلخ��رة ،لذل��ك يوصين��ا بعدم
نسيان املوت وأن ال نغفل عنه حلظة.
ويستفهم االمام عليه السالم استفهاما
جمازي��ا ي��راد ب��ه التعج��ب م��ن الغفل��ة
م��ن امل��وت ألنه ال يغف��ل عنكم حلظة
ويتعج��ب م��ن طم��ع االنس��ان يف ش��يء
لي��س ميهلن��ا إذا حان��ت س��اعته أو
حلظته ..ويس��تمر االمام عليه الس�لام
يف وصيت��ه به��ذه احلماس��ة وه��ذا
االس��لوب الوعظ��ي احلكم��ي قائ�لا:
اع ً
( َف َ
ب ْو َت��ى َعا َي ْن ُت ُم ُ
وه�� ْم
ظ��ا ِ َ
ك َف��ى َو ِ
اكب� َ
ين َو
ُِ
حلُ��وا إِ َل ُق ُبو ِر ِه�� ْم َغ َْ
�ير َر ِ
ك َأ َّن ُه ْم َ ْ
ين َف َ
�ير َنا ِز ِل� َ
ل
ُأ ْن ِز ُل��وا ِفي َه��ا َغ َْ
ْ
لد ْن َي��ا ُع َّم��اراً َو َ
َي ُ
ك َأ َّن ال ِخ َر َة
كو ُن��وا ِل ُّ
َْ
ل َت�� َز ْل َُ
ْح ُش��وا َم��ا َ
كا ُن��وا
ل�� ْم دَاراً َأو َ
��ون َو َأو َ
ْط ُن��وا َما َ
وح ُش َ
وط ُن َ
��ون
كا ُنوا ُي ِ
ُي ِ
َ
َو ْ
ُ
َ
ُ
با َفا َرقوا َوأ َ
اعوا َما إِل ْي ِه
ض ُ
اش�� َت َغلوا ِ َ
َ
يح َي ْس�� َت ِطي ُع َ
ون ْان ِت َق ًال
ْان َت َقلُوا ل َع ْن َق ِب ٍ
َو َل ِف َح َس ٍن َي ْس َت ِطي ُع َ
ون ا ْز ِد َياداً َأ ِن ُسوا
ص َر َع ْت ُهمْ)
ِب ُّ
الد ْن َيا َف َغ َّر ْت ُه ْم َو َو ِث ُقوا ِب َها َف َ
يف ه��ذه االق��وال حي��اول االم��ام علي��ه
الس�لام أن يب�ين لن��ا حقيق��ة احلي��اة
ونهايته��ا فيق��ول يكفين��ا ان يك��ون
امل��وت واعظ��ا لنا حينم��ا جند االموات
حممول�ين اىل قبوره��م ذاهب�ين اليه��ا
دون إرادة منه��م ُحل��وا اىل قبورهم ال
ج��اءوا اليها طائع�ين وامنا جاؤوا اليها
حممول�ين ال راكب�ين ..ث��م انزل��وا اىل
حلوده��م دون ارادة منهم ،وقد نس��يت
اعماهل��م القدمية بأنهم كانوا للدنيا
عماراً ،وقد أضاعوا ما اليه انتقلوا..
ويوصين��ا علي��ه الس�لام أن نك��ون
يقظ�ين ال نغف��ل عم��ن ال يغف��ل عن��ا
حلظ��ة ،وال ميهلن��ا إذا ح��ان أجلن��ا..
فاإلمام علي عليه الس�لام حيذرنا بأن
ال تش��غلنا احلي��اة الدني��ا ،ألن امل��وت
مدرك ما يطلب.

اجلائزة االوىل:
سيتش��رف الفائ��زون العش��رة األوائ��ل بقرعة ه��ذه اجلائزة
بزيارة أمري املؤمنني (عليه السالم) فضال عن جولة تعريفية
مبعامل العتبة العلوية املقدسة تتخللها وجبة غداء مباركة
من مضيف أمري املؤمنني(عليه السالم).
يتم االشرتاك بهذه املسابقة عن طريق ملء احلقول اآلتية:
االسم:
احملافظة:
العمر:
رقم املوبايل:
اجلائزة الثانية:
هدي��ة عيني��ة م��ن العتبة العلوية املقدس��ة تعط��ى لثالثة من
الفائزين بالقرعة بعد االجابة على االسئلة اآلتية:
السؤال االول:
س :1ما تعين كلمة دمث االخالق؟
السؤال الثاني:
ما السور اليت اختتمت باسم نبيني؟
السؤال الثالث:
هل جيزي قول( :اللهم صل على حممد وال حممد) يف
القنوت؟
جواب السؤال االول:
............................................................................
جواب السؤال الثاني:
............................................................................
جواب السؤال الثالث:
............................................................................
االسم الثالثي واللقب:
............................................................................
المحافظة............................................................ :
المواليد.............................................................. :
مالحظات:
 -1تهمل االجابة خارج هذه االستمارة.
 -2تسلم اإلجابات إلى معرض الكتاب الدائم في العتبة
العلوية المقدسة الكائن قرب الصحن الحيدري الشريف
مقابل باب القبلة.
 -3آخر موعد لتسلم اإلجابات ( 1صفر  1437هـ)

- - ------------------------------------------------------------------------------

مسابقة الوالية العدد91

مالحظة :يرجى من الفائزين مراجعة قسم االعالم يف الصحن
احليدري الشريف مستصحبني معهم هوية االحوال املدنية
لتسلم جوائزهم مع التقدير.
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اتفاق بخالء لعمل الخير
اجتم��ع ثالث��ة م��ن البخ�لاء وقرروا الت�برع جبزء من
ماهلم بعدما كثر كالم الناس عليهم.
فقال األول :سأرسم دائرة على األرض وأرمي املال،
فما سقط بداخلها فهو لي وما سقط خارجها فهو
للفقراء!!
ّ
ً
فق��ال الثان��ي :أم��ا أن��ا فسأرس��م خطا عل��ى األرض
وأرم��ي املال فم��ا كان على ميني اخلط كان لي،
وما كان على مشاله فهو للفقراء!!
فقال الثالث :أما أنا فس��أرمي املال فما س��قط على
األرض فهو لي وما بقي يف اهلواء فهو للفقراء.

محكمة قراقوش
سأل قراقوش الطفل املتهم بالسرقة
كم عمرك ؟
فأجاب الطفل  :عشر سنوات يا سيدي
فقال قراقوش عشر سنوات وتسرق؟
فقال الطفل  :ال يا سيدي و لكن أبي مريض و أنا
أقوم مقامه
فقال قارقوش  :حس��نا يفرج عن الطفل و يقبض
على والده املريض ويودع السجن فهو املسؤول عن
السرقة
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معامل علوية مقدسة
سيتشرف الفائزون العشرة يف قرعة اجلائزة االوىل
باالطالع عليها
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الحروف ..مالمح لغة
فائق الشمري

ً
انفعاال ما ويقيد حالة من
عندما اختط اول حرف على وجه هذه البسيطة جاء ليوثق
السلوك االنساني جملموعة من البشر..
كان ذلك قبل بضع آالف من السنني ..وجد بعض منهم حاجة ماسة للتعبري عن مفردات
احلياة وتفاصيلها ،بغثها ومسينها ،اسودها وابيضها ..فرسم هيأة حليوان ورسم صورا
لرعاة وصيادين ،أسوداً وفهوداً ،غضب الطبيعة ..ووثق يف مدة اخرى غزواته وانتصاراته
ورمبا انكساره ايضا يف حروب خاضها هو وابناء جلدته..
كان احلرف الوسيلة واالداة للتعبري.
امتدت تلك احملاوالت اخلجولة واملتواضعة برسم احلرف فجاء بعضه مسماريا وآخر
ً
اشكاال خمتلفة وضعوها واتفقوا على جعلها اصطالحا ملفردات معينة
صوريا ومن ثم
من حياتهم ،فتنوعت اللغات واختلفت األلسن وتطور التفكري واتسع نطاق التعبري
ّ
سجل العرب اخلالد ولسان حاهلم ،فعلقت املعلّقات على أستار الكعبة
فكان الشعر
لتعطي قصب السبق لكل مبدع فتكرمه بأن جتعل عمله على حروف توضع على
جدران أكرم بيت على وجه االرض..
وجاء اإلسالم بتلك الثورة الفكرية اجلبارة ليف ّعل حركة احلرف ويط ّورها ويتقدم
ون ) (اقرأ)َّ ...
بها حنو واقع أكثر رقيا وتطورا( ..ن َو ْال َقلَ ِم َو َما َي ْس ُط ُر َ
(ال ِذي َعلَّ َم
ِب ْال َقلَ ِم) فاكد حقيقة كربى مفادها أن العلم من دون احلرف ال قيمة له وال جدوى
بسبب تعرض هذه املادة الفكرية للضياع من دون أن تقيدها احلروف وتودعها طيات
الصحف ..فتبارى من تبارى وجد واجتهد آخرون للوصول إىل حالة عالية من الرقي يف
رسم احلرف العربي لكونه حيمل اأمانة هي من الثقل لو انها أنزلت على جبل لرأيته
خاشعا متصدعا من خشية اهلل..
احلرف عمل جاهدا منذ فجر التاريخ على توثيق وصيانة تاريخ ج ّم وعطاء فكري
ث ٍر من خالل ما ختلله من كيان وهيأة ،وكان القرآن الكريم ذلك الكتاب املعجزة
كأنه حياول من خالل احلروف املقطعة يف بداية سوره أن يذكر حبقيقة وكرب
مكانة هذه احلروف يف حفظ هذا املعجز هذا الكتاب املتفرد الذي هو من عند مليك
مقتدر ،وان الرسول(صلى اهلل عليه وآله وسلم) الذي ال ينطق عن اهلوى إن هو إال وحي
يوحى ينطق باحلق من خالل كلمات ومجل تؤلفها جمموعة من احلروف املتضافرة يف
تشكيلها ،لذا أرى وحنن أمة لغة الضاد أن نف ّعل االهتمام باحلرف العربي كنوع من
الوفاء من خالل االهتمام باللغة الفصحى عن طريق إقامة املسابقات الشعرية واألدبية
وتفعيل الندوات اليت تتناول هذا اجملال بالدرس والبحث والتحقيق فضال عن تفعيل دور
معارض اخلط العربي بانواعه وفنونه وفاءا ..وكنوع من ر ّد اجلميل.
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عن الصقر ابن أبي دلف قال :مسعت أبا جعفر حممد بن علي الرضا عليهما السالم يقول :إن
اإلمام بعدي ابين علي ،أمره أمري ،وقوله قولي  ،وطاعته طاعيت  ،واالمام بعده ابنه احلسن،
أمره أمر أبيه ،وقوله قول أبيه ،وطاعته طاعة أبيه ،ثم سكت .فقلت له :يا ابن رسول  -اهلل فمن
االمام بعد احلسن ؟ فبكي عليه السالم بكاء شديدا ،ثم قال :إن من بعد احلسن ابنه القائم
باحلق املنتظر  .فقلت له :يا ابن رسول اهلل مل مسي القائم؟ قال :ألنه يقوم بعد موت ذكره
وارتداد أكثر القائلني بإمامته .فقلت له :ومل مسي املنتظر؟ قال ؟ الن له غيبة يكثر أيامها
ويطول أمدها فينتظر خروجه املخلصون وينكره املرتابون ويستهزئ بذكره اجلاحدون..
كمال الدين ومتام النعمة378 :
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