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  الزهراء  ريا�ض  جمّلة  ترّحب 
مب�ساهمات القارئات العزيزات على اأن 
جمّلة  يف  ن�سرت  قد  امل�ساهمة  تكون  ال 
اإلكرتويّن  موقع  اأو  اأخرى  �سحيفة  اأو 
واأن ال تزيد على )200- 250( كلمة 
للتدقيق  تخ�سع  امل�ساهمات  اأّن  علمًا 
التغيري  اأو  احلذف  يف  احلّق  وللمجّلة 
املجّلة  اإىل  تر�سل  التي  املواد  ُتعاد  وال 

�سواء ُن�سرت اأم مل ُتن�سر.

الإ�شراف العام
عقيل عبد احل�سني اليا�سرّي
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رئي�ض التحرير

اأبو الزهراء, و�شّيد الكائنات, 
وزعيم   , الأعظم  النبّي 
الفكر  اآفاق  فتح  الأمة, 
احل�شارة,  و�شنع  والعلم, 
متاهات  من  الإن�شانية  واأنقذ 
ال�شحيقة  وال�شالل  اجلهل 
باآثامها  اأغرقتها  التي 
وخرافاتها, هو كنز من كنوز 
املهداة  والرحمة  تعاىل,  اهلل 
وعّلمهم  زّكاهم  عباده,  اإىل 
الكتاب واحلكمة بعد اأن كانوا 

من اجلاهلني.
جمرى    اهلل  ر�شول  غّي 
من  الإن�شان  وحّول  التاريخ, 
املظلوم,  املحروم,  اجلاهل, 
اآمن,  موؤمن,  اإن�شان  اإىل 
الإثم  من  متحّرر  مطمئّن, 

والعدوان. 
رّبه يف هداية  ر�شالة    بّلغ 
على  واأّكد  وتعليمهم,  النا�س 
قيمة )اقراأ(, فاأيقظ عقولهم 
وو�ّشع  واملعرفة,  بالإميان 
اأفكارهم,  وجّدد  مداركهم, 
العقل,  على  الرتكيز  فكان 
العاّمة  بالأخالق  واللتزام 
للدين هو القاعدة التي ترتكز 

عليها العبادات.
النذير  الب�شي  هو 
اأعاد  الذي 

الإن�شان  عقلية  ت�شكيل 
التاأكيد  طريق  عن  اجلاهل 
على دور العقل؛ لأّن ال�شخ�س 
اجلاهلية  زمن  يف  العربي 
الأعراف  مرجعّيته  كانت 
ال�شائدة  والعادات  القبلية, 
مواقفه  وكانت  حوله,  من 
املجتمع  اأحوال  من  تنطلق 
احلما�س,  حالة  مثل  اآنذاك, 
وحالة  الغ�شب,  وحالة 
القبلي,  والتفاخر  العن�شرية 
على  ليوؤّكد   النبّي فجاء 
�شخ�شية  يف  اأخرى  مرجعية 
العقل,  وهي  األ  الإن�شان, 
فعلى الإن�شان اأن يحّكم عقله, 
ويلتفت اإىل ما حوله, وما هو 

متعّلق به.
والرقّي  احل�شارة  اإّن 
كّلها  الجتماعي,  والتطّور 
العقل  �شيطرة  من  تاأتي 
كانت  فاإذا  العاطفة,  على 
من  اأقوى  العاطفة  �شيطرة 
قد  العقل  ف�شيكون  العقل, 
فت�شمح  لها,  اأ�شًيا  وقع 
الإن�شان  غرائز  بتحريك 
والالعقالنية,  الالاإرادية 
ال�شراعات  تقع  وحينئذ 
اأّما  وامل�شاحنات,  واحلروب 
العقل  �شيطرة  كانت  اإذا 

العاطفة,  �شيطرة  من  اأقوى 
للعقل,  اأ�شيًة  هي  ف�شتكون 
بكبح  العقل  �شي�شمح  وحينئذ 
و�شت�شبح  الغرائز,  جماح 
اأفعال الإن�شان واأقواله باإرادة 
تتكّون  عندها  وعقالنية, 
الأمم  وترتقي  احل�شارات, 
مع  الجتماعية  عالقاتها  يف 
غيهم  ومع  جلدتها,  بني 
والأعراق,  اجلن�شيات  من 
واأ�شحاب الديانات الأخرى. 

ر�شول  �شية  يف  فالعظمة 
ولقد  لها,  حدود  ل   اهلل
املثالية  املبادئ  اأّن  اأثبت 
كتاب  يف  جاءت  التي  الراقية 
اهلل الكرمي هي قواعد عملية 
�شاحلة  واأّنها  للتطبيق,  قابلة 
لتنظيم حياة الب�شر جميعهم, 
واأّنها الدليل الوا�شح مَلن اأراد 
  الهداية ب�شدق,  وحياته
كانت ترجمة �شادقة لكّل اأمر 
اإلهي, وهو خي قدوة للب�شرية, 
لَقْد  تعاىل:  اهلل  قال  مثلما 
اأُ�ْشَوٌة   ِ اهللَّ َر�ُشوِل  يِف  َلُكْم  َكاَن 
)الأحزاب:   ...َح�َشَنٌة
قاد  الذي  الهادي  وهو   ,)21
والفالح  ال�شالح  اأتباعه نحو 
على  النظي  منقطع  ب�شكل 

امل�شتويني: الديني والدنيوي.

النَِّبيُّ

 ... ٌد ُمحمَّ

َفيُض الرَّحَمِة 

اإلِلِهّيِة التي 

ال تَنَضُب
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ها هي مجّلة رياض الزهراء تفتح آفاقها لِك, لترسلي لها 
ما يجول في خاطرِك من أسئلة فقهية لتجيب عنها
وفق فتاوى سماحة المرجع الدينّي األعلى آية الله 

:Kالعظمى السّيد علّي الحسينّي السيستانّي

sistani.org :امل�صدر
موقع مكتب �صماحة املرجع الدينّي الأعلى
)K( ال�صّيد علّي احل�صينّي ال�صي�صتايّن

الِغيَبُة

ا اآخر، فهل يجب عليه  ال�صوؤال: اإذا اغتاب �صخ�ص �صخ�صً
ا، اأم ي�صتغفر له؟ اأن يعتذر اإليه �صخ�صًيّ

اأو  امل�شتغاب  من  ال�شتحالل  ا�شتحباًبا  الأحوط  اجلواب: 
ُعّد ال�شتحالل تدارًكا ملا �شدر منه  لو  له, بل  ال�شتغفار 
عدم  مع  به  القيام  لزوًما  فالأحوط  حرمته,  هتك  من 
املف�شدة, ول يجب اأن يعرف امل�شتغاب متعّلق الإبراء واأّنه 
على عدم  قرينة  هناك  كان  اإذا  اإّل  يحّلله,  �شيء  اأّي  عن 

�شمول الإبراء ملثل الغيبة املذكورة.

امل�صتغاب،  ن�صر  ي�صتطع  ومل  الغيبة  �صمع  اإذا  ال�صوؤال: 
فهل يجب عليه ترك املكان اأم يبقى ويلتزم ال�صمت؟

اجلواب: نعم, يجب النهي عن الغيبة مبناط وجوب النهي 
عن املنكر مع توافر �شروطه, فاإن اقت�شى اإبراز النزجار 

والكراهة اأن يرتك املكان, فالأحوط وجوًبا تركه.

 ال�صوؤال: هل جتوز غيبة الكّفار؟
اجلواب: ينبغي التنّزه عن ذلك.

ال�صوؤال: ما م�صداقية مقولة: )ل غيبة على الفا�صق(؟
يتجاهر  فيما  الغيبة  جتوز  واإّنا  كذلك,  لي�س  اجلواب: 
عيوبه  ذكر  يجوز  ل  علًنا,  يع�شي  فالذي  به,  الفا�شق 

ومعا�شيه التي يخفيها عن النا�س.

إِداُم ِكالِب النَّارِ إِداُم ِكالِب النَّارِ 

َيْغَتْب  ...َوَل  تعاىل:  اهلل  قال 
ُكَل  َحُدُكْم اأَْن َياأْ ا اأَُيِحبُّ اأَ ُكْم َبْع�صً َبْع�صُ
 ... َفَكِرْهُتُموُه  َمْيًتا  اأَِخيِه  َم  حَلْ

)احلجرات: 12(. 
يف  بعيب  املوؤمن  ُيذكر  اأن  الغيبة 
غيابه مّما يكون م�شتوًرا عن النا�س, 
اأم  منه  النتقا�س  بق�شد  كان  �شواء 
يف  اأم  بدنه  يف  العيب  كان  و�شواء  ل, 
ن�شبه, اأم يف ُخلقه اأم يف فعله, اأم يف 
قوله, اأم يف دينه, اأم يف دنياه, اأم يف 
اأن  الذكر بني  غي ذلك, ول فرق يف 
يكون بالقول, اأم بالفعل املحاكي عن 

وجود العيب.
الغيبة يف حالة وجود �شامع  وتخت�ّس 
امل�شتغاب,  تعيني  مع  اإفهامه  بق�شد 
التوبة  الغيبة  وقوع  عند  ويجب 
والندم, فهي من اأعظم املعا�شي التي 
ورد يف حرمتها من الروايات ما يعجز 
عنه الل�شان, ف�شاًل عن الآية املتقّدمة 
عن  ُروي  فقد  احلرمة,  يف  ت�شنيعًا 

مولنا اأمي املوؤمنني  اأّنه قال لنوف 
البكايّل: »...اجتنب الغيبة فاإّنها اإدام 
كذب  نوف!  يا  قال:  ثم  النار,  كالب 
َمن زعم اأّنه ُوِلد من حالل وهو ياأكل 

حلوم النا�س بالغيبة...«)1(.
موارد  الإ�شالمي  الفقه  يف  ورد  وقد 

عديدة جتوز فيها الغيبة, منها:
غيبته  جتوز  بالف�شق  املُتجاهر   -1

فيما جتاهر به. 
2- الظامل لغيه. 
3- ُن�شح املوؤمن. 

4- ردع امل�شتغيب. 
5- اخلوف على الدين. 

6- جرح ال�شهود. 
7- خوف الوقوع يف ال�شرر. 

8- القدح يف املقالت الباطلة. 
ول  الدين,  يف  الع�شمة  اهلل  ن�شاأل 

حول ول قّوة اإّل باهلل العلّي العظيم. 
......................

)1(  بحار الأنوار: ج 74, �س383.

سّيد محّمد الموسوّي
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وميكن رّد هذه ال�شبهة بعّدة اأجوبٍة, 
نوؤّكد  اأن  بنا  يجدر  ذلك  قبل  لكن 
على اأّن علم الإمام  بالغيب لي�س 
هو  بل  البّتة,  ال�شتقالل  نحو  على 
عندما  اأو   , الر�شول  من  تعلُّم 
اإلهاًما,  تعاىل  اهلل  من  تعّلمه  ي�شاء 

والأجوبة كالآتي:
االأول: اإّن العلم بال�شالمة وانعدام 
اخلطر ل يالزم ال�شجاعة, وهو اأمر 
األ  والتجربة,  بالوجدان  معروف 
املبيت  من  يخاف  الإن�شان  اأّن  ترى 
من  الرغم  على  منفرًدا  املّيت  مع 
املطلق عن  املّيت  بعجز  التاّم  يقينه 
لأّن  اإّل  ذلك  وما  عمل!  باأّي  القيام 
خمتلفان  وال�شجاعة  العلم  منبعْي 

عند الإن�شان.
الثاين: ل ينح�شر م�شدر اخلوف 
من  الأمن  عدم  على  الإن�شان  عند 
التعّر�س  احتمال  هناك  بل  القتل, 
للجرح والت�شويه والإعاقة, وقد نقل 
جلراحات    تعّر�شه  التاريخ  لنا 

من  باحلجارة  ر�شخه  اإثر  عديدة 
قبل م�شركي قري�س.

ـ  املفيد  ال�شيخ  عن  ورد  الثالث: 
رحمه اهلل ـ قوله: )فاأّما القول باأّنه 
فل�شنا  يكون,  ما  كّل  يعلم  ]الإمام[ 

نطلقه ول ن�شّوب قائله....«)1(.
يكون  اأن  املوؤّكد  من  فلي�س  وعليه 
 عاملًا ب�شالمته حني  الإمام علّي 

. مبيته يف فرا�س النبّي
  علمه  فر�شنا  فاإْن  الرابع: 
يبقى  اأّنه  اإّل  ليلتئٍذ,  ب�شالمته 
حمتماًل اأن يكون علمه من لوح املحو 
حمكوًما  يكون  ثّم  ومن  والإثبات, 
بالبداء, وقد ورَد عن ال�شيخ كا�شف 
الغطاء قوله: )ول�شّك اأّنهم )�شالم 
بُكّل  يعلمون  كانوا  عليهم(  اهلل 
باإخبار  الغيبية[  ]احلوادث  ذلك 
النبّي وحًيا, ولكن يحتملون فيه 
من  ويكون  البداء,  اإليه  يتطّرق  اأن 
ثابًتا  يكون  واأن  والإثبات,  املحو  لوح 
املكنون  املخزون  العلم  يف  خالفه 

به  �شبحانه  اهلُل  ا�شتاأثر  الذي 
لنف�شه, فلم ُيظهر عليه َمَلًكا مقّرًبا, 

ا ُمر�شاًل()2(. ول نبًيّ
... تعاىل:  اهلل  قال  اخلام�ض: 
َمْر�َصاِت  اْبِتَغاَء  َنْف�َصُه  َي�ْصِري  َمْن 
اأّن  اأي   ,)207 )البقرة:   ... ِ اللَّ
فرا�س  يف  مببيته  نف�َشه  الإماِم  بيع 
النبّي  مقابل مر�شاة اهلل تعاىل 
اإّما    ثّم فاإّنه  قد وقع فعاًل, ومن 
اأّنه مل يكن عاملًا ب�شالمته من راأ�س, 
كان  اأو  بذلك,  يعلم  اأن  ي�شاأ  مل  اأو 
عاملًا بها علًما من لوح املحو والإثبات 

املحكوم بالبداء, اأو حمتماًل ذلك.
قراآن  بها  ينزُل  فف�شيلٌة  وعليه, 
النهار,  واأطراف  الليل  اآناء  ُيتلى 
ُيعجز اأن ُيخد�س بها العلم بخالفها 
مهما اجتهد احلاقدون, ف�شاًل عن 

الحتمال وال�شبهة.
.............................

)1( امل�شائل العكربية: ج1, �س70.
)2( جّنة املاأوى: ج1, �س126.

 َفِضيَلٌة ِبَنصِّ  ِكتاِب الّلِه

فراش  يف  مبيته  عند  سالمته  من  يقني  على  فهو  الغيب،  يعلم    علّي  اإلمام  كان  إذا 
النيّب، فأّي فضيلٍة له يف ذلك؟

  ، هادفني انتزاع فضيلة من فضائله، ناسني أنَّه  شبهٌة يثريها بعض احلاقدين عليه 
منبع الفضائل ومعدنها. 

. النجف األشرفوالء قاسم العبادّي
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" ِنعَم الَولَُد الَبناُت...")1( " ِنعَم الَولَُد الَبناُت...")1( " ِنعَم الَولَُد الَبناُت...")1( 

ما تزال هناك اآثار من تلك اجلاهلية الغابرة, 
تالزم  النفو�س,  خبايا  يف  عميًقا  تند�ّس 
وتوّجهاتهم,  اأفعالهم,  على  وت�شيطر  بع�شهم, 
عن  بعيدة  باطلة  اأفكاًرا  حاملني  وروؤاهم, 
الإن�شانية, خارجة عن اإطار الفطرة, ل تلتقي 
بني  كّرمت  التي  وغايته  الإ�شالم  روح  مع 
تعاىل:  قوله  يف  ورد  مثلما  ال�شواء,  على  اآدم 
)الإ�شراء:70(,   ...اآَدَم َبِني  ْمَنا  َكرَّ َوَلَقْد 
املراأة,  عا�شتها  التي  املعاناة  من  قرون  فبعد 
ُتعامل  مهانة,  الراأي,  م�شلوبة  فيها  فكانت 
ت�شتظّل  باأن  حتلم  فباتت  وفوقية,  بازدراء 
الظلم  من  حتميها  �شريعة  اأو  نظام  يفء  حتت 
واجلور,  احليف  عنها  وترفع  وال�شطهاد, 
الوجود,  دنيا  على  الإ�شالم  نور  اأ�شرق  حتى 
لبيان حقوقها ومكانتها,  اآيات كرمية  واأُفِردت 
ووحدة جوهرها مع اأخيها الرجل, وذكر حالها 
َواإَِذا  تعاىل:  فقال  اجلاهلّي,  املجتمع  يف 
َوُهَو  ا  ُم�ْصَودًّ َوْجُهُه  َظلَّ  ِبالأُنَثى  اأََحُدُهْم  َر  ُب�صِّ

َر  ُب�صِّ َما  ِمْن �ُصوِء  اْلَقْوِم  ِمَن  َيَتَواَرى   َكِظيٌم
اأَل  اِب  َ ُه ِف التُّ َيُد�صُّ اأَْم  �ِصُكُه َعلَى ُهوٍن  اأَُيْ ِبِه 

�َصاَء َما َيْحُكُموَن )النحل: 58 - 59(.
وقد فّند الإ�شالم هذه النظرة الدونية, واأنكر 
بيت  من  جعل  اإذ  باحتقار,  الأنثى  ُتعامل  اأن 
النبّوة اأ�شوة ح�شنة لالإن�شانية عاّمة وللم�شلمني 
املراأة  اإكرام  يف  عظيًما  مثاًل  وقّدم  ة,  خا�شّ
وهذا  عطائها,  وتقدير  اإليها,  والإح�شان 
  الأكرم  النبّي  تعامل  يف  جلًيّا  جنده  ما 
عطف  بكّل    الزهراء  فاطمة  ال�شّيدة  مع 
اإجالًل  اأبيها  باأّم  كّناها  حتى  وتوا�شع,  ورفق 
واإعظاًما, وهذه �شورة ملكوتية لن جند مثياًل 
لها يف تاأريخ الب�شرية جمعاء, ف�شاًل عن ذلك, 
بالأحاديث  الطاهرة  اأنفا�شه  �شذا  فاح  فقد 
ة  اخلا�شّ العناية  �شرورة  على  امل�شتفي�شة 
ح�ّشا�شة,  م�شاعر  ذات  الفتاة  لأّن  بالبنات؛ 
: »ما من بيت فيه  وطبع رقيق, منها قوله 

البنات اإّل نزلت كّل يوم عليه اثنتا ع�شرة بركة 
املالئكة  زيارة  ينقطع  ول  ال�شماء,  ورحمة من 
وليلة  يوم  كّل  لأبيهم  يكتبون  البيت,  ذلك  من 

عبادة �شنة«)2(.
نزال  ل  ال�شنني,  من  املئات  مرور  بعد  واليوم 
يف  اآثاره  ونرى  اجلاهلّي,  الفكر  ذلك  نلم�س 
ال�شبّي  لون  يف�شّ اأّنهم  وكيف  العوائل,  بع�س 

على الفتاة ويقّدمونه عليها. 
لها,  واحلّب  الوّد  واإظهار  البنت  احرتام  اإّن   
ثقتها  ويعّزز  نف�شها,  يف  طّيًبا  اأثًرا  يرتك 
وراء  الجنراف  من  ومينعها  بقدراتها, 
تنجح  واعًيا,  اإن�شاًنا  تغدو  وبذلك  املغريات, 
اأ�شرة  بناء  من  وتتمّكن  امل�شتقبلية,  حياتها  يف 
م�شتقّرة تنعم بالهدوء, وتوؤّدي دورها الريادّي 
يف احلياة بنجاح, لتكون خليفة اهلل يف اأر�شه.

..................................
)1( بحار الأنوار: ج 101, �س91.

)2( م�شتدرك الو�شائل: ج 15, �س116.
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مّرت الب�شرية مبحن وويالت وحروب طاحنة 
امل�شلمني,  برحاها  وتطحن  بها,  تع�شف 
فت�شحق كرامتهم, وت�شفك دماءهم, وجتتاح 
كرثة  اأو  م�شت�شعفون,  قّلة  وهم  بالدهم, 
اأملًا,  ُيعت�شر  املوايل  قلب  جتعل  متفّرقون, 
اجلور  انتهاء  يف  اأماًل  يرى  فال  دًما,  ويقطر 
املهدّي  الإمام  اهلل  حّجة  بظهور  اإّل  والظلم 

. املنتظر
حيدر  ال�شّيد  منهم  ال�شعراء  بع�س  عمد  لذا 
الإمام  ا�شتنها�س  اإىل   *)(احلّلي
باحلرقة,  م�شوبة  بق�شائد   املهدّي

ا يرجوه باأن يظهر ليقيم العدل. ا�شتنها�شً
وا�شتهرت ق�شيدته اخلالدة: )اهلل يا حامي 
احلال,  بو�شف  الإمام  فيخاطب  ال�شريعة(, 

ا�شت�شعاف  واأولها  والأهوال,  امل�شائب  وذكر 
املتم�ّشك بدينه, والبتعاد عن تعاليم ال�شريعة, 
اخلوف  وهو  بـ)الَروع(,  ال�شاعر  عنها  فعرّب 

والرهبة, وجاء ذلك يف مطلع الق�شيدة:
ال�شِريعة َحاِمي  َيا  اهلُل 

َمُروَعه َكَذا  َوهَي  اأََتَقرُّ 
ِباْنِتَظا          ُ ربُّ التَّ�شَ َماَت 

ِرْيَعْه ال�شَّ املُْحِيي  اأَيَُّها  ِرَك 
َوِدْيُنُكْم اْلُقُعْوُد  َذا  َكْم 

ِفْيَعه الرَّ َقَواِعُدُه  ُهِدَمْت 
ْوَله اأُ�شُ الُفُرْوُع  َتْنَعى 

ُفُرْوَعْه َتْنَعى  ْوُلُه  َواأُ�شُ
  والأمر الآخر الذي يندب به ال�شاعر الإمام
بني  واجلهاد  لن�شرته,  املوؤمنني  ا�شتعداد  هو 
يديه, وقد اأخذ هذا الأمر حّيًزا من الق�شيدة, 
بل نلحظ اأّن هذه احلما�شة قد طغت بكرثة يف 
ق�شائد ال�شّيد احلّلي التي اأن�شدها بحّق الإمام 

احلّجة, اإذ يقول:
اخليِل  وُجرد  تدعو 

�َشميَعه لدعوِتها  ُم�شغيٌة 
ال�شيوِف األ�شنُة  وتكاُد 

�َشريعة َدعوَتها  جُتيُب 
يف  ال�شاعر  ا�شتخدمها  التي  الثالثة  والو�شيلة 
التذكي  هي    املنتظر  الإمام  ا�شتنها�س 
م�شيبة  ة  بخا�شّ  , البيت  اأهل  مب�شائب 
ظامليه  من  بثاأره  والأخذ   , احل�شني  الإمام 
وقاتليه, ويرفق ذلك بالتعّجب من �شرب الإمام 

على حتّمل هذه الرزية, فيقول:
�شربَت         اإن   يهيجَك  ماذا 

الَفظيعه الطفِّ  لوقعِة 
فجيعٌة               جتيء  اأترى 

الَفجيعة تلَك  ِمن  باأم�سَّ 
ى       الرثَّ على  احل�شنُي  حيُث 

لوعه �شُ َطَحنْت  العدى  َخيُل 
الوريِد            بدِم  وَر�شيُعُه 

َر�شيَعه فاْطُلْب  ٌب  �شّ خُمَ

هذه التفا�شيل املوؤملة التي اأوجعت قلب الإمام 
 وجعلته يطلب من ال�شّيد حيدر احلّلي الكّف 
ة  عن قراءة الق�شيدة مبح�شره ـ بح�شب الق�شّ
ال�شهية ـ التي ما تزال حترق قلوب املنتظرين 
الذين �شاقت عليهم الدنيا بغياب �شم�س احلّق 

. والعدالة الإمام املهدّي املنتظر
........................................

بن  داود  بن  �شليمان  بن  حيدر  ال�شّيد  هو   )*(
�شليمان بن داود بن يحيى بن احل�شني ذي الدمعة 
علّي  بن  احل�شني  بن  علّي  ابن  ال�شهيد  زيد  ابن 
بقرية  ُوِلد  احلّلي,  احل�شينّي   طالب اأبي  بن 
)بيمانة( يف مدينة احلّلة يف 15 من �شعبان �شنة 
1246ه , املوافق لـ: 2/28 /1830م, وتعّد حولّياته 
ب�شاأن الإمام احل�شني من اأ�شهر اأ�شعاره. تويّف 
يف  الأربعاء  ع�شّية   - احلّلة   – راأ�شه  م�شقط  يف 
�شنة 1304ه , عن  الثاين  ربيع  التا�شعة من  الليلة 
عمر 59 �شنة, وُدِفن يف النجف الأ�شرف يف اجلهة 

ال�شمالية من ال�شحن احليدرّي ال�شريف.

 )( اِسِتنهاُض اإلِماِم الُمنَتَظِر

النجف األشرفد. إسراء محّمد العكراوّي
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م�سمون ال�سوؤال:
هل مو�شوع الزواج خا�شع للق�شمة والن�شيب؟ وهل 
فعندما  الأمر؟  هذا  يف  ُم�شّي  اأم  خُمّي,  الإن�شان 
هو  فهل  اأقبل,  اأو  ما  ب�شخ�س  الرتباط  اأرف�س 
اأم هو رزق مق�شوم ومكتوب ولي�س لدّي  باختياري, 

الختيار فيه؟
م�سمون الرّد:

اأّنه قال: »ل جرب ول    ُرِوي عن الإمام ال�شادق 
تفوي�س, ولكن اأمر بني اأمرين...«)1(, ل بّد من اأن 
يكون الرف�س والختيار على اأ�ش�س منطقية �شرعية, 
ثّم اإذا جرت الأمور بعد ذلك مثلما ي�شاء اهلل تعاىل, 
ندامة ل�شاحبه  الذي ل يوجب  الق�شاء  فذلك من 
التي  وبالكيفية  املنطقي,  بال�شكل  ت�شّرف  بعدما 

يريدها اهلل تعاىل ور�شوله. 
والأعراف  املزاج  على  اأمورها  تبني  التي  واأّما 
الباطلة, ثم تتاأّخر عن قافلة الزواج, فال ينبغي لها 
اأن تن�شب ذلك اإىل الق�شمة والن�شيب, بل عليها اأن 
ت�شّب الالئمة على نف�شها, اإذ اختارت جمراها يف 
احلياة مبا ل يطابق العقل اأو الدين, ولطاملا وقعت 

بعد ذلك يف الندامة حيث ل ينفع الندم.
............................................

)1( ميزان احلكمة: ج 1, �س 363.

الِقسَمُة َوالنَِّصيُب

الأول,  ربيع  �شهر  يف  طيبة  اأر�س  على 
ويف اليوم ذاته, بزغ النور ال�شادقي مع 
باأنوارهما  ال�شهر  النور املحّمدي, فتالألأ 
تلك  من  الوجود  على  لُيفا�س  املباركة؛ 

الأنوار.
اآل  ب�شادق  لنا  فهنيًئا  اإليه,  ُن�شبنا  وقد 

. حمّمد
لقد نهل اأ�شحابه وتالمذته الذين جاوز 
فيو�شات  من  األًفا  ع�شر  الثني  عددهم 
علمه وكمالته, فرّبى اأ�شحابه على العلم 
والعمل والتقوى, من اأمثال جابر بن حّيان 
دّراج  بن  وجميل  الكيمياء,  اأبي  الكويّف 
وُرِوي  املتكّلم,  احلكم  بن  وه�شام  الثقة, 
اأّنه قال: »ب�ّشر املخبتني باجلّنة:   عنه
ب�شي  واأبا  العجلّي,  معاوية  بن  ُبريد 
بن  وحمّمد  املرادّي,  البخرتّي  بن  ليث 
اهلل  اأمناء  جنباء  اأربعة  وزرارة,  م�شلم, 
على حالله وحرامه, لول هوؤلء انقطعت 
من  وغيهم  واندر�شت«)1(,  النبّوة  اآثار 
جهابذة العلم ورواة احلديث واأفذاذ قّل 
 البيت اأهل  تراث  فحملوا  نظيهم, 

ممزوًجا بالعمل والتقوى, وخدموا دينهم 
خدمة جليلة ت�شهد بها الكتب اإىل اليوم, 
فازدان عهده  علًما, لتكون ثورة علمية 
من  اجلميع  يغرتف  �شادقية,  جلامعة 
اخُلّل�س  �شدور  فكانت  خزائنها,  ني 

.)2( من اأ�شحابه م�شتودع �شّره
حني    منه  ندبتنا  ن�شتقي  نحن  وها 
قائاًل:    حمّمد  اآل  من  القائم  ندب 
َقْت  َيّ َو�شَ ُرَقاِدي,  َنَفْت  َغيَبُتَك  »�َشِيِّدي, 
ُفوؤَاِدي,  َراَحَة  ي  ِمِنّ َواأَ�َشَرْت  ِمَهاِدي,  َعَلَيّ 
ِبَفَجاِئِع  اِبي  ُم�شَ َلْت  اأَو�شَ َغيَبُتَك  �َشِيِّدي, 
ُيفِني  الَواِحِد  َبعَد  الَواِحِد  َوَفْقُد  الأََبِد, 

اجَلمَع َوالَعَدَد...«)3(. 
يف  اإمامنا  نندب  كيف  يعّلمنا  َمن  هو 
يف  طريقنا  ويني  ال�شوق,  بلواعج  غيبته 
خطواتنا املهدوّية على خارطة النتظار, 
وما يزال امل�شروع املهدوّي ينهل من علوم 

. شادق اآل حمّمد�

........................
)1( و�شائل ال�شيعة: ج 27, �س 142.

)2( امل�شدر ال�شابق: ج 27, �س 145.
)3( بحار الأنوار : ج51 , �س 219. 

ٍد َصاِدُق آِل ُمَحمَّ
الشيخ حبيب الكاظمّي   )صلوات الله عليهم أجمعين(

البحرينليلى عّباس الحالل 
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الَهْدرُالَهْدرُالَهْدرُ

كثية جًدا هي موارد الَهْدر, منها ما يكون يف 
العالقات,  العاّمة,  الأمالك  الأموال,  الطعام, 
نالحظه  قد  ما  ومنها  الكثي,  الكثي  وغيها 
وندركه, ومنها ما يتال�شى تدريجًيا بال �شعور, 
ومن املحتمل اأن ل تتّم املالحظة اإّل عن طريق 
لإيقاظ  مبحاولة  يقومون  بحيث  الآخرين, 
الت�شّبث  وحماولة  الأوان,  فوات  قبل  ال�شخ�س 
الرمق  يف  كان  ولو  به  الإم�شاك  ميكن  مبا 
الأخي, ومن تلك املحاولت هي امل�شاعي التي 
لإنقاذ  الرتبية؛  على  والقائمون  الأهل  يبذلها 
من  حفرة  �شفا  اإىل  و�شل  العائلة  من  فرد 
ذوبانه  طريق  عن  وذلك  عمره,  �شاعات  هدر 
واحّتاده مع الأجهزة الذكية التي اأو�شلت بع�س 
م�شتخدميها اإىل درجة يكونون معها عبيًدا لها, 

وُن�شًخا متطابقة بع�شهم مع بع�ٍس.
الوقت  هدر  هو  الهدر  اأنواع  اأخطر  من  ولعّل 
الذي يت�شّمن كّل �شّجل الأفكار والأعمال, حيث 
ورد  مثلما  الأبدية,  للحياة  املرور  جواز  ي�شّكل 
قدما  تزول  »ل  قال:  اأّنه    اهلل  ر�شول  عن 
اأربع: عن  ُي�صاأل عن  القيامة، حتى  يوم  عبد 
وعن  اأباله،  فيما  و�صبابه  اأفناه،  فيما  عمره 
اأنفقه، وعن حّبنا  اأين ك�صبه وفيما  ماله من 
نتوّخى  اأن  جميًعا  بنا  فحرّي  البيت«)1(,  اأهل 
حياتنا  تفا�شيل  مع  التعامل  كيفية  يف  احلذر 
�شيوؤول  وما  وتكوينه,  العمر  هيئة  ت�شّكل  التي 

اإليه العبد من جّراء هذا التعامل.
وهو  الهدر,  من  الأخطر  النوع  على  ونعّرج 
)الهدر الرتبوّي(, ويعني وجود خلل يف التوازن 

حجم  في�شبح  التعليمية,  للعملية  الوظيفي 
خمرجاتها,  حجم  من  بكثي  اأكرث  مدخالتها 
املدار�س  من  املتزايدة  الأعداد  فنجد 
�شنوًيا  فيها  يتخّرج  التي  واملعاهد  واجلامعات 
متفّرقة  نواحي  يف  بهم  وُيزّج  الطلبة,  اآلف 
اأّي  نلم�س  ل  احلالت  اأغلب  ويف  املجتمع,  من 
الواقع,  اأر�س  على  لهم  وا�شح  علمي  مردود 
ل�شهادات  مت�شل�شلة  اأرقام  جمّرد  فيكونون 
ومن  جوع,  من  تغني  ول  ت�شمن  ل  ورقية 
املمكن اأن نرى الهدر الرتبوّي جليًّا يف مراحل 
الر�شوب,  ِن�شب  الأ�شا�شية عن طريق  الدرا�شة 
ي�شاحب  وما  الدرا�شي  والت�شّرب  النقطاع  اأو 
هذه الأمور من ترّدي امل�شتوى العلمي للطالب 

يف ظّل عدم اكرتاث الأهل.
فالهدر الرتبوي مع هدر الوقت ي�شاوي جمتمًعا 
لأنواع  مت�شٍدّ  من  فهل  املقّنع,  اجلهل  ي�شوده 

الهدر؟!
..........................................

)1(  بحار الأنوار: ج 68, �س180.

.كربالء المقّدسةخلود إبراهيم البياتّي
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أولويات  من  وجعلتها  النفس،  حماسبة  على  أّكدت  الشريفة  والروايات  األحاديث  إّن 
األعمال اليت ينبغي أن يقوم بها اإلنسان طوال يومه. 

ومثلما أّنها مهّمة يف األمور اإلدارية، وُتعّد صمام األمان يف احلفاظ على املال والتجارة، 
فهي أيًضا صمام األمان الذي حيفظ دين اإلنسان وآخرته، فاحملاسب نفسه رابح، والرابح 

مآله اجلّنة، بينما عدم احملاسبة توقع اإلنسان يف خسارة، واخلاسر مآله النار.

  اهلل  ر�شول  يذكره  مثلما  الكّي�س  والعاقل 
باأّنه الذي ل يغفل عن هذا الأمر, فعنه  اأّنه 
نف�صُه،  حا�َصب  َمْن  الكّي�ِصنَي  »...اأكي�ُص  قال: 
وَعِمَل مِلا َبعَد املَوِت...«)1(, واإن مل يبادر العبد 
امل�شيء بعد حما�شبة نف�شه اإىل التوبة, والعمل 
ال�شالح, وتدارك ما فاته من عمل �شّيئ باآخر 

ح�شن, فاإّنه ناق�س يف عقله و�شفيه.
وقد بّينت الروايات ال�شريفة اأموًرا لها الأولوية 
يالحظها,  اأن  الإن�شان  على  املحا�شبة,  يف 
�ُشِئل عن  وقد    املوؤمنني  اأمي  عن  ورد  فقد 
ُثمَّ  اأ�صبح  »اإذا  فقال:  النف�س,  حما�شبة  كيفّية 
اأم�صى رجع اإىل نف�صه وقال: يا نف�ُص! اإّن هذا 
والُل  اأبًدا،  اإليِك  يعود  ل  عليِك  م�صى  يوٌم 
عملِت  الذي  فما  اأفنيِته،  فيما  عنه  �صائُلِك 
اأٍخ  اأق�صيِت حّق  اأم حمدِته؟  اأذكرِت الل  فيه؟ 
بظهر  اأحفظِته  كربته؟  عنه  �صِت  اأنفَّ موؤمٍن؟ 
الغيب ف اأهله وولده؟ اأحفظِته بعد املوت ف 
اأخ موؤمن بف�صل  اأكففِت  عن  ِغيبة  خملَّفيه؟ 
جاهِك؟ اأاأعنِت م�صلًما؟ ما الذي �صنعِت فيه؟ 
منه  جرى  اأنَّه  ذكر  فاإن  منه،  كان  ما  فيذكر 
خرٌي َحِمَد الل عّز وجّل وكّبه على توفيقه، 

"...أَْكَيُس الَكيِِّسيَن َمْن َحاَسَب َنْفَسُه..."

واإن ذكر مع�صية اأو تق�صرًيا، ا�صتغفر الل عّز 
وجّل، وعزم على ترك معاودته«)2(.

فالرواية تبنّي عّدة اأمور, منها:
اهلل  فر�س  ومبا  برّبه  الإن�شان  عالقة  اأوًل: 
عليه من فرائ�س, فاإن اأّدى ما عليه من حقوق 
وواجبات من �شالة و�شيام وغيها, حمد اهلل 

على توفيقه.
من  وهي  املوؤمن,  باأخيه  املوؤمن  عالقة  ثانًيا: 
الأمور املهّمة التي حّثت عليها الروايات ملا لها 

من دور يف توطيد اأوا�شر الأخّوة بني املوؤمنني, 
وعليه  حقوق,  له  فاملوؤمن  احلقوق,  وحفظ 
كربة  تنفي�س  من  اأداوؤها,  عليه  يجب  واجبات 
اأهله  يف  الغيب  بظهر  وحفظه  املوؤمن,  اأخيه 
وولده, والكّف عن ِغيبته, واإعانته, وحفظه بعد 
ر  ق اإىل ذلك حمد اهلل, واإن ق�شّ موته, فاإن ُوفِّ

ا�شتغفر اهلل, وعزم على عدم العود.
.........................................

)1(  ميزان احلكمة: ج3, �س 79.
)2(  امل�شدر ال�شابق: ج1, �س 620.

. البحرين منى إبراهيم الشيخ
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ركائز اإليمان 



مّر    اإبراهيم  اهلل  نبّي  اأّن  املف�ّشرون  يذكر 
مرمّية  جيفة  فراأى  البحر,  �شاحل  على  يوًما 
على  ون�شفها  املاء  يف  ن�شفها  ال�شاحل,  على 
والبحر  الرّب  وحيوانات  الطيور  تاأكل  الأر�س 
الأموات  عودة  م�شاألة  ذهنه  يف  فخطر  منها, 
لبدن  احلادث  هذا  ح�شل  لو  احلياة,  اإىل 
ثّم  ومن  للحيوانات,  طعاًما  واأ�شبح  الإن�شان 
احليوانات,  تلك  بدن  من  جزء  الإن�شان  هذا 
ويعود  القيامة,  يوم  البعث  يح�شل  فكيف 

اجل�شد الإن�شاين نف�شه اإىل احلياة؟
اأَِريِن  َربِّ  وقال:  رّبه    اإبراهيم  فخاطب 
العينية  الروؤية  طلَب   ,امْلَْوَتى ِيي  ُتْ َكْيَف 

لكيفية عودة الأموات اإىل احلياة.
باملعاد,   ُتوؤِْمْن اأََومَلْ  َقاَل  تعاىل:  فاأجابه 

وعودة الأموات اإىل احلياة يوم القيامة؟
ِلَيْطَمِئنَّ  َوَلِكْن  َبَلى   : اإبراهيم  قال 
لكن  باملعاد,  وموؤمن  معتقد  اأنا  اأي   ,َقْلِبي

اأريد امل�شاهدة احلّية قبل يوم القيامة.
رْيِ  الطَّ ِمَن  اأَْرَبَعًة  َفُخْذ  َقاَل  تعاىل:  قال 

.ْرُهنَّ اإَِلْيَك َف�صُ
اإياها  اأربعة طيور قاطًعا  ياأخذ  اأن  اأمره تعاىل 
اإىل اأجزاء, ويخلط حلمها, ثّم يق�ّشمها وي�شع 
الطيور  يدعو  ثم  منها,  ق�شًما  جبل  كّل  على 
وعندما  العمل,  بهذا    اإبراهيم  فقام  اإليه, 
وترّكبت  املتناثرة,  اأجزاوؤها  جتّمعت  دعاهّن 
من جديد, وعادت اإىل احلياة, وا�شتولت على 
الذي  الأمر  هذا  لروؤية  الده�شة    اإبراهيم 

القيامة  يوم  املعاد  اأّن  له  اأو�شح 
كّل  على  واهلل  كذلك,  �شيكون 

�شيء قدير.

يورِ َحاِدثَُة الطُّ

بيده,  وتغيي  تعاىل  اهلل  بيد  الزمن  ج1/ 
فالطعام وال�شراب مل ميّر عليهما الزمن, لكن 

احلمار مّر الزمن عليه كاماًل.
ج2/ 3. الأول والثاين.

ِيي امْلَْوَتى َقاَل َأَوَلْ ُتْؤِمْن َقاَل َبَلى َوَلِكْن  قال اهلل تعاىل: َوِإْذ َقاَل ِإْبَراِهيُم َربِّ َأِرِني َكْيَف ُتْ
رْيِ َفُصْرُهنَّ ِإَلْيَك ُثمَّ اْجَعْل َعَلى ُكلِّ َجَبٍل ِمْنُهنَّ ُجْزًءا ُثمَّ اْدُعُهنَّ 

ِلَيْطَمِئنَّ َقْليِب َقاَل َفُخْذ َأْرَبَعًة ِمَن الطَّ
َ َعِزيٌز َحِكيٌم )البقرة: 260(.

َيْأِتيَنَك َسْعًيا َواْعَلْم َأنَّ اهللَّ

اللغز

: أجوبة قّصة ُعزير

تعاىل:  اهلل  قال  �س1/ 
َوَلِكْن  َبلَى  َقاَل  ُتوؤِْمْن  اأََومَلْ 
يدّل  ماذا  على   : ِلَيْطَمِئنَّ

التعبي بالطمئنان القلبي؟
تعني:   ) رُهنَّ )�شِ كلمة  �س2/ 
امليل, النداء, التقطيع, ويف هذه 
فما  اأن�شب,  معنًى  هناك  الآية 

الدليل على ذلك؟
العدد   يف  ة عزير  �س3/ ق�شّ
الطيور  حادثة  ة  وق�شّ ال�شابق 
اأ�شول  من  اأ�شاًل  اأثبتتا  هذه, 

العقيدة, فما هو؟
1- النبّوة.
2- العدل.
3- املعاد.

. بغداد إيمان صالح إلطّيف
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ُمســـَتداَمٍة تَنِمَيـــٍة  َضـــوِء  ُمســـَتداَمٍةِفـــي  تَنِمَيـــٍة  َضـــوِء  ِفـــي 

ِبَناُء ِجيٍل رَصيٍن

بفّعاليات  للقيام  سنوًيا  استثمارًا  الصيفية  العطلة  تمّثل 
عن  يمكن  والمتعة،  التطوير  بين  تجمع  ومثمرة  هادفة 
السّيما  ونافع،  مفيد  هو  بما  الفراغ  أوقات  ملء  طريقها 
وقت  من  العطلة  تتحّول  إذ  والشباب،  األطفال  شريحة 
والخبرات  المهارات  الكتساب  ذهبية  فرصة  إلى  مهدور 
ومنحهم  شخصياتهم،  صقل  عبرها  يتّم  التي  الجديدة 

التمّيز بين زمالئهم في المدرسة أو سوق العمل.

اإنتاج جيل جاّد وملتزم
ال�صّيدة    البنني  اأّم  مكتبة  م�صوؤولة  بّينت 
قائلًة:    الزهراء  ريا�ص  ملجلة  عطا  ابت�صام 
اإىل  ال�شيفي  التدريبي  الربنامج  »يهدف 

ال�شتثمار الأمثل عرب تنمية املهارات واملواهب 
قابلياتهنَّ  تطوير  اإىل  وال�شعي  الفتيات,  لدى 
وحت�شينهنَّ  واملعريف,  الفكري  امل�شتويني  على 
ليتمّيزَن  ال�شلبية؛  اخلارجية  املوؤثرات  من 

جاّد  جيل  اإعداد  يف  مّنا  اإ�شهاًما  بالو�شطية, 
وملتزم وموؤّثر اإيجابًيا يف جمتمعه«.

دورات  عّدة  ال�صيفي  البنامج  ت�صّمن  وقد   
وفقرات، منها:

ف هذا الإطار طرحت مكتبة اأّم البنني الن�صوية التابعة لق�صم ال�صوؤون 
ف  دوراتها  من  حزمًة  املقّد�صة  العّبا�صية  العتبة  ف  والثقافية  الفكرية 
�صنة،   )16-12( العمرّية  الفئات  من  املدار�ص  لطالبات  ال�صيفية  العطلة 
املُعّد تت  الثقاف التفيهي  اإذ يهدف برناجمها  مب�صاركة )50( طالبة، 
�صعار: )بناء جيٍل ر�صني ف �صوء تنميٍة م�صتدامة( اإىل ال�صتثمار الأمثل 
؛ لتكون  لتنمية مهارات الفتيات، وملء اأوقاتهنَّ مبا يتنا�صب مع اأعمارهنَّ
الأجواء  عن  بعيًدا  ومب�ّصط،  ممّيز  طابع  ذات  التدريبية  الدورات  هذه 

الدرا�صية التقليدية.

مروة راضي األسدّي
كربالء المقّدسة
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دورة يف فّن كتابة املقال
الهّر/  اإبراهيم  ليلى  ال�صّيدة  بتقديها  قامت 
اإذ   ، الزهراء  ريا�ص  جملة  ترير  رئي�صة 
�صّرحت قائلًة: »مّت تقدمي اأربع حما�شرات عن 
بكتابة  وربطها  ال�شحفي,  املقال  كتابة  كيفية 
ت�شّمنت  اإذ  الدرا�شي,  املنهج  وفق  الإن�شاء 
واأجزائه,  باملقال  التعريف  الأوىل  املحا�شرة 
ال�شحفي  املقال  اأنواع  الثانية  تناولت  بينما 
وخ�شائ�شه, وت�شّمنت الثالثة تو�شيًحا ملراحل 
كتابة املقال, وقد �شرحُت يف املحا�شرة الرابعة 
امل�شادر  اأبرز  عناوين  وتقدمي  ال�شّتة,  الأ�شئلة 
املجال,  هذا  يف  الفتيات  مدارك  تو�ّشع  التي 
, وا�شتقبلُت  وقراءة املقالت املكتوبة لتدريبهنَّ
تقييمها,  ومّت   , منهنَّ طلبُتها  التي  اإنتاجاتهنَّ 
وكان هناك هدايا للكاتبات املتمّيزات الثالث 

الأوائل«.
ة الق�سرية دورة يف فّن كتابة الق�سّ

كاتبة  العكيلي/  كمال  دلل  ال�صّيدة  قّدمتها 
والتي   ، الزهراء  ريا�ص  جملة  ف  وحمّررة 
ة دوًرا واأهّميًة كبيًة يف  بّينت قائلًة: »اإّن للق�شّ
تلبية حاجات الأطفال املختلفة, منها التوجيه, 
والتقدير  وال�شتقالل,  والنجاح,  واحلّب, 
جوانب  تنّمي  التي  واحلاجات  الجتماعي, 
معّينة يف �شخ�شياتهم املتمّيزة بقدرات عقلية 
والتحليل,  والتفكي,  التخّيل,  مثل:  خمتلفة, 
مّت  اإذ  امل�شكالت,  حّل  على  والقدرة  والنقد, 
ل�شتطاعتها  العمرية  الفئة  هذه  على  الرتكيز 
وجود  مع  منها  والأ�شغر  اأقرانها  مع  التوا�شل 
امل�شاركات  وقّدمت   , لديهنَّ كامنة  طاقات 
ا ق�شيًة من بنات اأفكارهنَّ بعد انتهاء  ق�ش�شً

الدورة.
دورة يف تعليم احلا�سوب

ِقبل  من  نظرًيا  احلا�صوب  لتعليم  دورة  اأُقيمت 
جرافيك  م�صّممة  العلّي/  حمّمد  نور  ال�صّيدة 
اأو�شحت  والتي   , الزهراء  ريا�ص  جملة  ف 
برناجمي  لتعليم  تدريبًيا  در�ًشا  »قّدمُت  قائلًة: 

تفاعل  و�شط  والـ)وورد(  الـ)ويندوز(, 
تعليم  هذه  م�شاهمتي  من  واآمل  امل�شاركات, 

جزء ب�شيط مّما نعلمه«.
من  كاظم/  جواد  زهراء  ال�صّيدة  قّدمت  فيما 
ملجلة  وقالت  العملي،  اجلزء  ـ  الرقمية  املكتبة 
التطبيق  الدورة  »�شملت   : الزهراء  ريا�ص 
والـ)وورد(,  الـ)ويندوز(  لربناجمي  العملي 
يف  والبحث  امل�شادر,  عن  البحث  وطرق 
التعليمية  الدرو�س  ل�شتخراج  الـ)يوتيوب(؛ 
اأوقات  ا�شتثمار  بهدف  املدر�شية,  للمناهج 
كيفية  يف  الفتيات  مهارات  تطوير  عرب  الفراغ 
التطّور  يواكب  مبا  احلا�شوب  ا�شتخدام 
التكنولوجي, والإفادة منه يف حياتهنَّ العلمية«.

ترفيه وتعليم 
القزوينّي/  جواد  رحاب  ال�صّيدة  قّدمتها  فقرات 
اإذ   , الزهراء  ريا�ص  جملة  ف  لغوية  مدّققة 
ترفيهية  فقرة  »قّدمت  قائلًة:  للمجلة  بّينت 
ثقافية, كانت عبارة عن جمموعة من الأ�شئلة 
  الأئمة  جواد  م�شابقة  وفقرة  ال�شفهية, 
التحريرية الآنّية بالتزامن مع ذكرى �شهادته؛ 
والعرتة  القراآن  على  الفتيات  تعريف  بهدف 

الطاهرة  باأ�شلوب �شهل وممتع«. 
 الق�س�ض واالأمثال

عبد  اأزهار  ال�صّيدة  الفقرة  هذه  بتقدمي  قامت 
ف  الإعارة  َوحدة  م�صوؤولة  اخلفاجي/  اجلّبار 
ريا�س  ملجلة  بّينت  التي   , البنني  اأّم  مكتبة 

الزهراء  قائلًة: »اإّن الأمثال هي خال�شة واقع 
عا�شته الأجيال, وما تزال تعي�شه, لذا ا�شتثمرنا 
هذا اجلانب لطرح ق�شايا اأخالقية معّينة عرب 
برنامج )بور بوينت(, مع كون هذه الفئة اأكرث 
ما�ّشة  وحاجتها  واحلفظ,  للتلّقي  ا�شتعداًدا 
املعلوماتية,  الظروف  ظّل  يف  كهذه  لدورات 
وانت�شار مواقع التوا�شل الجتماعي, وما ُين�شر 

عربها من معلومات تهدم البناء الإن�شاين«.
ال�شيفي  التدريب  برنامج  ت�شّمن  وقد 
تعليم  منها:  اأخرى,  تعليمية  وفقرات  دورات 
الرحالت  التلوين,  الر�شم,  الكرو�شيه, 
العّبا�شية  العتبة  متحف  زيارة  الرتفيهية, 
املوىل  م�شيف  يف  بوجبة  والترّبك  املقّد�شة, 
اليومية,  وال�شيافة   , العّبا�س  الف�شل  اأبي 
ف�شاًل عن توزيع الهدايا, وتوفي و�شائل النقل 

املّجانية للم�شرتكات ذهاًبا واإياًبا.
م�سوؤولة  كّرمت  الفّعالية  ختام  ويف 
ال�سّيدة  الن�سوية    البنني  اأّم  مكتبة 
ابت�سام عطا امل�سرتكات يف هذا الربنامج، 
واملالك امل�سرف عليه، ملا بذله من جهود 
يف  اأ�سهم  مّما  انعقاده،  مّدة  اأثناء  يف 
ت�سعى  التي  االأهداف  وحتقيق  جناحه، 
الن�سوية وفق    البنني  اأّم  اإليها مكتبة 

متطّلبات التنمية امل�ستدامة.
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ختتلف رائحة اجلّدات وطعامهم 
ومالبسهم وفراشهم عن سائر الناس، 

إذ تكون اجلّدة ممّيزة يف كّل 
شيء، فهي املالذ اآلمن من غضب 

اآلباء، واحلصن املنيع الذي ال جيرؤ 
أّي شخص على أن يتعّداه، فما إن 

يشعر األحفاد خبطر العقاب حتى 
تأخذهم أقدامهم إىل االختباء 

خلف تلك السّيدة اليت تّتخذ من 
مدخل الدار جملًسا هلا، وجبانبها 

عصاها اليت تّتكئ عليها، وتدافع 
بها عن تلك العصبة من أحفادها. 

تعّلمنا منذ الصغر أن نشاطر 
اجلّدة الفراش والطعام والشراب، 

فتجلس وحييط بها ذلك اجلمع 
الغفري، يشاركونها الطعام، 

ويستمعون إىل أحاديثها الشائقة 
املليئة بالِعرب واملواعظ، وجتارب 

املاضني، وتكون عبارة عن سرد 
مبفردات بسيطة تدخل القلب 
وتالمس الروح وترسخ يف البال. 

اِت ِحَكُمالَجدَّ
 كربالء المقّدسةدالل كمال العكيلي
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جولة    الزهراء  ريا�ض  ملجلة  كان 
يف ذاكرة املا�سي مع جمع من الن�ساء 

الالتي �ساركَن بكلمات عن اجلّدات:
خديجة  ال�سّيدة  مع  كانت  البداية 
 33 منذ  تزّوجت  )50عاًما(:  يا�سني 
األقتها  كلمات  ذهني  يف  ور�شخت  عاًما, 
اأو�شتني  اإذ  عاًما,   )30( منذ  علّي  جّدتي 
بالتعاون مع زوجي واإعانته يف احلياة لبناء 
اأ�شرة متكاملة �شاحلة, فكانت ـ رحمها اهلل 
ـ توؤّكد على اأن يكون مالنا م�شرَتًكا, وحّثتني 
على التوفي والتدبي والتفكي يف كّل �شيء 
بعد  اإّل  �شيء  اأّي  اأ�شرتي  فال  الطلب,  قبل 
مّرت  فاذا  طلبها,  على  اأيام  ثالثة  مرور 
الأيام واأنا ما اأزال اأريدها فاأ�شرتيها, واإذا 
بحاجة  ل�شُت  اأيّن  يعني  فهذا  راأيي,  تغّي 
اإليها, وفعاًل اعتدُت تطبيق ما عّلمتني اإياه, 
ولدّي  متزّوجني,  اأولد  لـ)6(  اأّم  الآن  واأنا 
يل  روته  ما  لهم  اأروي   ,)6( الأحفاد  من 

جّدتي. 
اأّم تقى: ل توجد كلمات تفي بالتعبي عن 
جّدتي, تلك النخلة ال�شاخمة املعطاء, فكّل 
بف�شلها, فال  اليوم هو  اأعي�شه  �شيء جميل 
ميّر يومي من دون ذكرها, ومل اأدرك ذلك 
قيمة  فعرفُت  ا,  اأًمّ واأ�شبحُت  تزّوجُت  حتى 
فينا  غر�شت  فقد  اأجلنا,  من  بذلته  ما  كّل 
 , حّب الدين والأخالق, وحّب اأهل البيت
وُح�شن  كالتدبي,  احلياة,  �شوؤون  وعّلمتنا 
للنا�س, وغيها من  احلديث, وحّب اخلي 

الأمور ـ حفظها اهلل ـ 
فاطمة �سالح: كانت جّدتي امراأة موؤمنة 
واأكرث  اخلم�س,  ال�شلوات  على  مواظبة 
متقت  كانت  اأّنها  منها  اأتذّكرها  ميزة 
ملل,  اأو  كلل  بدون  تعمل  اأن  وحتّب  الغيبة, 

نظيفة الثياب, طاهرة البدن على الدوام, 
اأو  اأقاربنا  من  الن�شاء  ت�شاعد  متعاونة, 
و�شعت  فالنة  باأّن  ت�شمع  فحني  جاراتنا, 
ت�شتعيد  حتى  بها  للعناية  تذهب  مولوًدا 
عطوفة,  القلب,  بي�شاء  كانت  عافيتها, 
ـ  عليهم  وتخاف  جميًعا,  اإخوتي  حتّب 

رحمهما اهلل برحمته الوا�شعة ـ 
على  التجاعيد  تلك  ر�شمت  ح�سني:  اأّم 
اجلهاد,  من  عاًما   )80( م�شية  وجهها 
عاملة,  امراأة  ـ  اهلل  رحمها  ـ  جّدتي  كانت 
اأّم  فهي  الأول,  الطراز  من  بيت  ورّبة 
واملهند�س,  التاجر,  منهم  اأولد,  لع�شرة 
كنُت  البيت,  ورّبة  واملعّلمة,  والع�شكرّي, 
اأحلظ كّل �شفات تلك العجوز يف والدتي, 
اإذ كانت �شّيدة بيت متمّيزة, و�شاحبة عقل 
جتارّي راجح, كّي�شة حكيمة يف ت�شّرفاتها, 
تربية  انعكا�شات  مل�شت  له,  تتعّر�س  وما 
فكّل  العوائل,  من   )10( على  اجلّدة  تلك 
ال�شابرة  العلوية  تلك  نهج  انتهج  منهم 
احلقبة  ظلم  من  قا�شت  التي  املجاهدة 
بعد  لتعود  قا�شت؛  ما  الظلماء  ال�شدامية 
عاًما؛   )20( من  لأكرث  ا�شتمّرت  هجرة 
لُتدفن يف اأر�س الوطن, �شابرة حمت�شبة, 
ومعدوم  مهاجر  بني  الأحّبة  فقدت  بعدما 

االأجداد  اأّن  على  اجلميع  اّتفق 
والِعرب،  والدرو�ض  للحكمة  م�سدر 
هم م�سدر للمعرفة، وبركة املنازل، 
بّرهم  علينا  ويجب  اجلّنة،  وعطر 
يف  حّق  ولهم  الوالدين،  نرّب  مثلما 
فاالأحفاد  لالآباء،  مثلما  الرتبية 
ح�ساد العمر، وعليهم تقدير وجود 
تلك النعمة عرب االإح�سان والتقّرب 
اإليهم بالوّد واحلّب واالإنفاق عليهما 
فهم  كرامتهم،  وحفظ  تي�ّسر،  مبا 
كان  واإن  وتاريخها،  االأ�سرة  مرياث 
ما ذكرنا،  هناك حاالت على عك�ض 
من ق�سوة وبغ�ض، فبع�سهم يحتفظ 
ومن  االأجداد  مع  مريرة  بذكريات 
الطفولة،  منذ  االأ�سري  التفّكك 
االأمر  هذا  اإىل  االلتفات  فعلينا 
وال�سفح،  بالعفو  جتاوزه  وحماولة 
عّما  والتجاوز  باحل�سنى  ومعاملتهم 
م�سى، وبذلك يعي�ض االإن�سان �سعيًدا 
اأ�سرة  ويوؤ�ّس�ض  والتجاوز،  بالعفو 

جديدة مباركة.

على يد النظام البائد, تلك ال�شّيدة تركت 
يف  �شواء  معّلمة,  فهي  عظيًما,  اإرًثا  لنا 
حياتها, اأو بعد وفاتها, فرحمة اهلل عليها 

اإىل يوم ُيبعثون. 
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مت عيادة الك�شف املبكر عن �شرطان الثدي  نظَّ
حما�شرات  �شي  التخ�شّ الكفيل  م�شت�شفى  يف 
توعوية حول اأهّمية الك�شف املبكر عن اأمرا�س 

الثدي لدى ال�شّيدات.
عي�شى  حمّمد  اأنوار  الخت�شا�شية  وقالت 
عن  علمية  حما�شرة  "قّدمنا  الها�شمّي: 
مركز  قاعة  على  وذلك  الثدي,  �شرطان 
حما�شرات  �شبقتها   , الطاهرة  ال�شّديقة 
اأخرى",  موؤ�ّش�شات  يف  املو�شوع  حول  متعّددة 
عّدة  عر�س  متَّ  املحا�شرة  اأثناء  "يف  م�شيفًة: 

اأمور تخ�ّس املو�شوع, ومناق�شتها مثل:
اأمرا�س الثدي:

مري�شة   )100( كّل  بني  من  اأّن  �شريرًيا  ُوِجد 
لديهنَّ  عاًما   )60-40( بني  اأعمارهنَّ  ترتاوح 

على  اأمرا�شه  لديهنَّ  وتتوّزع  بالثدي,  م�شكلة 
اآفة  لديهنَّ  لي�س  منهنَّ   )٪30( الآتي:  ال�شكل 
بالثدي, )40٪( منهنَّ لديهنَّ تغييات كي�شية 
و)٪10(  حميد,  ورم  لديهنَّ  و)٪7(  ليفية, 

لديهنَّ �شرطان.
اأمرا�س الثدي تنق�شم اإىل املجموعات الآتية:

اأن تكون  نادرة, ميكن  الآفات اللتهابية: وهي 
حاّدة اأو مزمنة, وت�شمل: التهاب الثدي احلاّد, 
التهاب القناة, التهابات ما بعد املر�س, الثدي 

احُلَبيبي.
متّثل  احلميدة:  الليفية  الكي�شية  الآفات 
الثدي,  يف  �شيوًعا  الأكرث  الوحيد  ال�شطراب 
وت�شّكل �شبًبا لنحو )40٪( من جميع العمليات 
يف  ت�شخي�شها  ويتّم  الثدي,  على  اجلراحية 

 )40-30( بني  العمر  يف  الأحيان  من  كثي 
عاًما, ونادًرا ما تتطّور بعد �شّن الياأ�س.

نادرة,  اأورام  هي  احلميدة:  الثدي  اأورام 
القناة احلليمي,  الغّدية, وورم  الأورام  وت�شمل 

ا�شطراب الثدي التكاثري, اأورام الفيلودي�س.
التكاثري: حّددت الدرا�شات  الثدي  ا�شطراب 
الوبائية التغّيات يف الثدي التي ميكن اأن توؤّدي 
وهذه  بال�شرطان,  الإ�شابة  خطر  زيادة  اإىل 
الآفات غالًبا ما تكون م�شحوبة بتغّيات ليفية 
كي�شية, والتي تظهر بـ)املاموغراف( على اأّنها 

غي طبيعية.
طرق الت�شخي�س: 

امل�شتخدمة  والإجراءات  الختبارات  تت�شّمن 
لت�شخي�س �شرطان الثدي الآتي:

صّي ُمسَتشَفى الَكِفيِل التََّخصُّ

ُم ُمحاَضراٍت للَكشِف الُمبكِر َعن الَسَرطاِن  ُيَنظِّ

ِوَقاَيٌة لَِحياٍة أَفَضَلِوَقاَيٌة لَِحياٍة أَفَضَلِوَقاَيٌة لَِحياٍة أَفَضَل

كربالء المقّدسةدالل كمال العكيلي
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الطبيب  ِقبل  من  الإكلينيكي  الفح�س   -
لكال الثديني والُعقد اللمفاوية اأ�شفل الإبط, 
اأّي  اأو  تكّتالت,  اأّي  لتحّري وجود  ويتح�ّش�س 

اأمور اأخرى غي طبيعية.
اأو  للثدي  ال�شعاعي  الت�شوير   -
ال�شينية,  بالأ�شّعة  ويتّم  الـ)ماموغراف(, 
غي  اأمور  وجود  اكت�شاف  حالة  يف  وذلك 

طبيعية يف الفح�س.
على  ال�شوتية  فوق  باملوجات  الأ�شّعة   -
لبنى  �شور  لإ�شدار  وُت�شتخدم  الثدي, 
ولتحديد  اجل�شم,  داخل  عميًقا  موجودة 
ما اإذا كان انتفاخ الثدي اجلديد على هيئة 

كتلة �شلبة اأو تكّي�س ممتلئ بال�شائل.
- ا�شتخراج عّينة من خاليا الثدي من اأجل 
الختبار ـ اخلزعة ـ وهي الطريقة القطعية 

الوحيدة لت�شخي�س �شرطان الثدي.
املغناطي�شي,  بالرنني  الثدي  ت�شوير   -
بالرنني  الت�شوير  جهاز  وي�شتخدم 
وراديوية؛  مغناطي�شية  املغناطي�شي موجات 
لإن�شاء �شور من داخل الثدي, وعلى عك�س 

الت�شوير  اختبارات  من  الأخرى  الأنواع 
ُي�شتخدم الإ�شعاع لإن�شاء ال�شور.

حتديد مراحل املر�س
على  باملر�س,  الإ�شابة  من  التاأّكد  عند 
الإ�شابة  مرحلة  يحّدد  اأن  املعالج  الطبيب 
لدى املري�شة؛ لتحديد توّقعات �شي املر�س, 
وتت�شّمن  للعالج,  الأف�شل  واخليارات 
الختبارات والإجراءات امل�شتخدمة لتحديد 

مرحلة �شرطان الثدي اخلطوات الآتية:
- اختبارات الدم.

- ت�شوير �شعاعي للثدي الآخر؛ للبحث عن 
عالمات ال�شرطان.

- ت�شوير الثدي بالرنني املغناطي�شي.
- فح�س العظام.

املحو�شب  املقطعي  الت�شوير  فح�س   -
.)CT(

- الت�شوير املقطعي بالإ�شدار البوزيرتوين 
.)PET(

وتابعت: "اإّن هذه املحا�شرات تاأتي يف �شمن 
الأن�شطة,  خمتلف  على  امل�شت�شفى  تركيز 

املبكر  الك�شف  حول  التثقيف  �شمنها  ومن 
عن �شرطان الثدي لل�شّيدات".

الكفيل  م�شت�شفى  اأّن  بالذكر  اجلدير 
دائًما  ي�شعى  كربالء  يف  �شي  التخ�شّ
التقنيات,  باأحدث  العالجات  تقدمي  اإىل 
طّبية  وُمعّدات  جتهيزات  من  ميتلكه  ملا 
املحّلي  �شواًء  مالكه,  عن  ف�شاًل  ُمتطّورة, 
جعل  مّما  العراق,  خارج  من  القادم  اأو 
ُي�شاهي بخدماته ما هو موجود  امل�شت�شفى 
عيادة  وّفر  وقد  العاملّية,  امل�شت�شفيات  يف 
الثدي وجراحتها, مع  لأمرا�س  �شية  تخ�شّ

ة بذلك. اأجهزة خا�شّ

واالستفسار  للحجز 
على  االتصال  ُيرجى 

األرقام اآلتية:
0 7 6 0 2 3 4 4 4 4 4
0 7 6 0 2 3 2 9 9 9 9
0 7 7 3 0 6 2 2 3 0
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َنوّي َمهَرجاُن الَكَرِم السَّ
في ُعيوِن الَعالَِم

: َبوَصَلُة األَحرارِ َعلى َمرِّ الُعصورِ  األَرَبعوَن الُحَسينيُّ

اأحيا اأكرث من )20( مليون �شخ�س من اأنحاء 
غي  زائر  ماليني   )5( بينهم  ومن  العامل, 
�شفر  �شهر  من  الع�شرين  ال�شبت  يوم  عربي 
الأحزان املوافق لـ: )17/ 9/ 2022م( ذكرى 
اأربعينية الإمام احل�شني  �شبط النبّي الأكرم 
والتي  املقّد�شة,  كربالء  مدينة  يف    حمّمد 
وال�شخاء  للكرم  �شنوّي  مهرجان  اإىل  حتّولت 

الالمتناهي, يتلّقاه الزائرون ماّدًيا ونف�شًيا.

متابعتها  �شياق  يف    الزهراء  ريا�س  جملة 
اأجرت  لها,  وتغطيتها  العظيمة  الزيارة  لهذه 
الزائرات  مع  املبا�شرة  اللقاءات  من  عدًدا 
  البنني  اأّم  ال�شّيدة  موكب  يف  املتواجدات 
والتابع  العميد  جامعة  يف  الن�شوي  اخلدمي 
للعتبة العّبا�شية املقد�شة, الوافدات من بلدان 
العراق,  حمافظات  ومن  املختلفة  العامل 
وكيفية  املقّدمة,  اخلدمات  عن  لنا  ليتحّدثن 

عن  ف�شاًل  املقّد�شة,  كربالء  اإىل  الو�شول 
�شمن  من  لكونهنَّ  م�شاعرهنَّ  عن  احلديث 
امل�شاركني يف ملحمة امل�شي ال�شنوي اإىل الإمام 

احل�شني  لزيارته يف ذكرى اأربعينه املوؤملة.
جمهورية العراق

  جئنا ملواساة السّيدة زينب
وتقديم واجب العزاء

اأّم علّي/ خادمة الإمام احل�شني , تبلغ من 

يوًما بعد يوم يزداد 
موج العشق احلسيين 
ا وحضوًرا؛  العظيم علوًّ
ليكون احلدث املليوني 
اإلمياني األكرب على 
مستوى العال تارخيًيا 
ا، ويتمّثل هذا املوج  وآنيًّ
  بعّشاق اإلمام احلسني
القاصدين زيارته يف 
ذكرى أربعينه، تلك 
الزيارة اليت أصبحت حدًثا 
استثنائًيا خالًدا خارج 
السياقات التقليدية 
للزمان واملكان عرب 
التاريخ. 

خيم األربعين

 كربالء المقّدسةمروة راضي األسدّي
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واأ�شرتها  باأّنها  اأخربتنا  عاًما,   )65( العمر 
اليوم  من  احل�شيني  العزاء  موكب  اأقاموا 
احلرام  حمّرم  �شهر  من  والع�شرين  اخلام�س 
اليوم  لغاية  )املدّينة(  ق�شاء   – الب�شرة  يف 
الإمام  زّوار  خلدمة  �شفر  �شهر  من  ال�شابع 
النجف  اإىل  التوّجه  مّت  ثّم  ومن   , احل�شني 
 , املوؤمنني  اأمي  بزيارة  للت�شّرف  الأ�شرف 
�شًيا  املقّد�شة  كربالء  اإىل  التوّجه  ثّم  ومن 
الن�شاء  من   )4( برفقتها  وكان  الأقدام,  على 
الكبيات يف ال�شّن, وت�شيف: نحن نّتبع و�شّية 
قال:   حينما  الر�شا  مو�شى  بن  علّي  الإمام 
»اأحيوا اأمرنا، رحم الل َمن اأحيا اأمرنا...«)1(, 
فمجيئنا هو من اأجل اأن نعّزي �شّيدتنا ومولتنا 
جبل ال�شرب زينب , ولحظنا يف هذا املوكب 
ال�شّيدة  با�شم  تيّمن  الذي  املبارك  احل�شيني 
اجلليلة اأّم البنني  وت�شحياتها, ليكون ا�شمها 
والرعاية  املمتازة,  اخلدمة  خلدمته,  عنواًنا 
هذه,  املباركة  ال�شرتاحة  حمّطة  يف  الكرمية 

اأّما عن �شعورنا فهو ل ُيو�شف.
كرم العراقيني ال ينضب

من  مكّونة  عائلة  نحن  تقول:  اأخرى  زائرة 
والن�شاء  الرجال,  من  ا,  �شخ�شً  )11(
الفاو  ق�شاء  الب�شرة/  من  توّجهنا  والأطفال, 
 , علّي  الإمام  لزيارة  الأ�شرف  النجف  اإىل 
الإمام  لزيارة  كربالء  اإىل  توّجهنا  ثم  ومن 
 , العّبا�س  الف�شل  اأبي  واأخيه  احل�شني 
اأهلنا  وكرم  ُتو�شف,  ل  ووجدنا اخلدمات هنا 

العراقيني ل يجدب ول ين�شب.
مخس زيارات سنوًيا إىل كربالء 

املقّدسة سرًيا على األقدام
اأّم جواد امراأة تبلغ من العمر )52( عاًما من 
اإىل  اأذهب  العادة  يف  تقول:  الكوفة,  مدينة 
زيارة الإمام احل�شني  )5( مّرات يف ال�شنة 
الأول  الآتية:  الأوقات  يف  الأقدام  على  �شًيا 
منه,  العا�شر  ويوم  احلرام,  حمّرم  �شهر  من 
الزيارة  ويف  احل�شيني,  الأربعني  ذكرى  ويف 

ال�شعبانية, ويوم عرفة. 
وكّنا  ون�شاًء,  رجاًل  ا,  �شخ�شً  )12( عددنا 
املقّد�شة  كربالء  اإىل  مرتني  نذهب  �شابًقا 
وهلل  الأمر  اختلف  فقد  الآن  اأّما  باخلفاء, 
اهلل  عني  اأّن  ن�شعر  م�شينا  وعند  احلمد, 
وابنتها  البتول  الزهراء  مولتنا  واأّن  ترعانا, 
بنا  وُيفرت�س  اأعيننا,  واأمام  معنا    زينب 
اأجله, واأمرتنا به  تطبيق كّل ما �شّحت به من 

اأن ن�شي على نهجها.
أسري مبفردي، وال أتكّلم قّط 

طوال املسري
اأّم عّمار امراأة كبية يف ال�شّن تبلغ من العمر 
الأ�شرف,  النجف  مدينة  من  عاًما   )72(
مل  عاًما   )30( يقارب  ما  منذ  اأّنها  اأخربتنا 
كربالء  اإىل  الأقدام  على  ال�شي  عن  تنقطع 
 مبفردها,  املقّد�شة لزيارة الإمام احل�شني 
اإىل  اأن يذهب جميع َمن تعرفهم  تنتظر  واأّنها 

الزيارة, ثم تذهب بعدهم.
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وتقول: اإيّن طوال الطريق ل اأكّلم اأحًدا, واأدعو 
 )6( العمر  من  البالغة  حلفيدتي  �شّري  يف 
مع  اأتكّلم  فال  الِهمم,  ذوي  من  وهي  �شنوات, 
اأحد مطلًقا موا�شاًة ل�شّيدتي زينب , ودعائي 

للجميع باأن يكونوا بخي وعلى طريق الإميان.
جمهورية اإيران االإ�سالمية

تتيّسر املصاعب من حيث ال 
نشعر

وهي  )�شياز(  مدينة  من  العراق  اإىل  جئنا 
اإيران,  جنوب  يف  )فار�س(  حمافظة  مركز 
احلدودي  )�شالجمة(  منفذ  طريق  عن  جئنا 
اإىل  لنا  زيارة  اأول  وهذه  الب�شرة,  ملحافظة 

 يف  الإمام علّي  ت�شّرفنا بزيارة  اإذ  العراق, 
اإىل  توّجهنا  ثم  ومن  الأ�شرف,  النجف  مدينة 
على  م�شًيا  بال�شي  وبداأنا   املقّد�شة,  كربالء 
حللنا  ثم   ,)1000( رقم  العامود  من  الأقدام 
�شيوًفا على جامعة العميد حيث موكب ال�شّيدة 

 . اأّم البنني
كان كّلما تواجهنا م�شاعب وتعب وعناء, تتي�ّشر 
الإمام  وبربكة  اهلل  مب�شيئة  نعلم  ل  حيث  من 
امل�شكالت  بع�س  واجهتنا  اإذ   , احل�شني 
ال�شرب,  مياه  قّلة  من  احلدودية,  املنطقة  يف 
وغيها, اإّل اأّنه قد تي�ّشر كّل �شيء لنا بعدها, 
وراأينا الهتمام والكرم ب�شورة ل ُتعقل مّما مل 
ن�شاهد مثله من قبل, فجزيل ال�شكر والمتنان 

بحمل  ت�شّرفوا  الذين  جميًعا,  العراقي  لل�شعب 
 . لواء خدمة زائري الإمام احل�شني

جسمي متعب ولكيّن أشعر 
براحة نفسية

اإحدى  )تربيز(,  مدينة  من  ح�شينية  زائرة 
حمافظة  مركز  وهي  الإيرانية,  املدن  اأهّم 
اإىل  بال�شيارة  جئنا  ال�شرقية(:  )اآذربيجان 
ثم  العراق,  مع  احلدودية  )مهران(  مدينة 
بزيارة  قمنا  الأ�شرف,  النجف  اإىل  توّجهنا 
الإمام علّي , وبقينا فيها يوًما واحًدا, ومن 
على  �شًيا  املقّد�شة  كربالء  اإىل  توّجهنا  ثم 
الأقدام, لرت�شدنا اللوحات الدللية على موكب 

بظالل  نفو�شنا  لت�شتقّر    البنني  اأّم  ال�شّيدة 
بركته, واأج�شادنا بكرم �شيافته.

ل  هنا  اخلدمات  قائلًة:  حديثها  واأكملت 
وهي  متاأّثرًة  بعربتها  اختنقت  ثم  ُتو�شف... 
تقول: اإّنها زيارتي الأوىل اإىل كربالء املقّد�شة 
لكّن  الآن,  الأقدام, فج�شمي متعب  �شًيا على 

. روحي مطمئّنة وهي عند الإمام احل�شني
مهرجان الكرم 

زائرة اأخرى تقول: من )تربيز( جئنا بو�شيلة 
 )8( عددنا  كان  )مهران(,  اإىل  النقل 
جند  ومل  رجال,  و)3(  ن�شاء   )5( اأ�شخا�س, 
املنطقة  عند  الزحام  �شوى  ُتذكر  �شعوبات 
وظروفها  الزيارة  طبيعة  ب�شبب  احلدودية 

ح�شلنا  ثم  العراقية,  احلدود  عبور  قبل 
الأ�شرف,  النجف  اإىل  اأقّلتنا  نقل  و�شيلة  على 
هلل  واحلمد   , علّي  الإمام  بزيارة  فت�شّرفنا 
تي�ّشرت الأمور, بعدها بداأنا بال�شي م�شًيا على 
الأقدام اإىل كربالء من العامود رقم )700(, 
جًدا  جيدة  كانت  املقّدمة  الغذائية  اخلدمات 

ومتكاملة, اأ�شبه مبهرجان �شامل لل�شيافة. 
املوؤمنني, �شدنة حرم  العراقيني  ن�شكر  ختاًما, 
�شيافتهم  على    احل�شني  اهلل  عبد  اأبي 
الأ�شيلة,  العلوية  نفو�شهم  وطيب  وكرمهم, 
وناأمل اأن تكون هناك برامج تثقيفية اأكرث على 

طريق امل�شي احل�شيني وبلغات غي العربية. 

ال أعرف ماذا أصابين ووافقُت 
على السفر فوًرا

حمافظة  مركز  الإيرانية  )كرج(  مدينة  من 
طريق  عن  العراق  اإىل  توّجهنا  )األربز(: 
اإىل  وو�شلنا  احلدودي,  )جذابة(  منفذ 
بزيارة  وت�شّرفنا  الأ�شرف,  النجف  مدينة 
, ومن ثّم حثثنا اخلطى اإىل  اأمي املوؤمنني 
اإىل  امل�شي  اأكملنا  ثم   ,)600( رقم  العامود 
كربالء املقّد�شة, اإذ جئنا قبل )5( اأيام عندما 
قررت العائلة ال�شفر لياًل, وهذه اأول زيارة يل 
ماذا  حينها  اأعرف  ول  املقّد�شة,  كربالء  اإىل 
املجيء  عائلتي  علّي  عر�شت  عندما  اأ�شابني 
اأو  تفكي  بدون  الفور  على  فوافقُت  معهم, 

خيم األربعين
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ترّدد؛ لأرى بعيني وب�شورة ميدانية الأحاديث 
امل�شّوقة التي كنُت اأ�شمعها عن كربالء املقّد�شة 

. وم�شّرفها الإمام احل�شني
أسرع قرار للسفر

توّجهنا  اإيران:  عا�شمة  )طهران(  مدينة  من 
)مهران(  مدينة  طريق  عن  العراق  اإىل 
املنطقة  يف  الزحام  من  وعانينا  احلدودية, 
احلدودية, وبعدها تي�ّشرت الأمور وهلل احلمد, 
الأ�شرف,  النجف  مدينة  اإىل  توّجهنا  ثم  ومن 
و�شيلة  عرب  واأخرى  الأقدام,  على  �شًيا  تارًة 
الإمام  بزيارة  وت�شّرفنا  و�شلنا  اأن  اإىل  النقل, 

. علّي

رجال  من  اأ�شخا�س   )10( عددنا  كان 
الإمام  زيارة  نّيتنا  يف  وكانت  واأطفال,  ون�شاء 
احل�شني منذ �شنوات عّدة, اإّل اأّننا مل نتوّقع 
عادت  فقد  ال�شرعة,  بهذه  الأمور  تتي�ّشر  اأن 
وكّنا قد  للتو,  املقّد�شة  اأخي من كربالء  زوجة 
زوجي  فاأبلغني  �شباًحا,  الذهاب  على  عزمنا 
وعندما  باملجيء معنا,  اأ�شاألها عن رغبتها  اأن 
اأبلغتها جّهزت نف�شها على الفور وجاءت معنا 
وها  للزيارة,  متعّط�شة  املقّد�شة  كربالء  اإىل 
نحن الآن يف موكب ال�شّيدة اأّم البنني , حيث 
ننعم بهذه الرعاية الكرمية واخلدمات املمتازة 

وهلل احلمد. 

ال�شّن,  يف  كبيتان  امراأتان  انتباهنا  لفتت 
اإليهما ل�شوؤالهما, قدمتا من  فذهبنا م�شرعني 
مدينة )كرمان�شاه( اأو )كرما�شان( الإيرانية, 
 )61( والأخرى  �شنة,   )70( بعمر  اإحداهما 
ا, توّجهوا اإىل  �شنة, كان عددهم )13( �شخ�شً
العراق عن طريق مدينة )مهران( احلدودية, 
والت�شّرف  الأ�شرف  النجف  اإىل  ثم  ومن 
بزيارة اأمي املوؤمنني , ومن ثم اإىل كربالء 

املقّد�شة. 
جًدا,  جميل  وهو  ُيو�شف  ل  �شعورنا  واأ�شافتا: 

و�شكًرا  احلمد,  وهلل  ممتازة  هنا  واخلدمات 
فحّب  الكرماء!  اأّيها  ال�شرفاء!  اأّيها  لكم 

احل�شني يجمعنا.
اململكة املّتحدة

تّقق احللم وهلل احلمد 
اأ�شول  من  )لندن(  يف  مقيمة  عراقية  عائلة 
رجال  من  اأ�شخا�س   )7( نحن  كربالئية: 
ون�شاء, حجزنا لل�شفر اإىل العراق منذ اأ�شهر, 
ويف يوم: )2022/9/8م( كان موعد طائرتنا, 
ال�شيافة  وكرم  اخلدمة  وم�شاهدة  فو�شولنا 
كّل  يف  له  مثياًل  نَر  مل  باحللم,  اأ�شبه  كان 
طوال  �شابًقا  بزيارتها  قمنا  التي  العامل  بقاع 
حلمنا,  حتّقق  هلل  فاحلمد  املا�شية,  ال�شنوات 
وندعو اهلل تعاىل بالعودة لنا ولكم يف كّل عام.

اإليثار مسة كّل العراقيني
من  العني(  را�س  قانون  )دير  قرية  من  زائرة 
اجلنوب:  حمافظة  يف  )�شور(  ق�شاء  قرى 
النجف  مطار  طريق  عن  العراق  اإىل  جئُت 
اللبنانيني,  الزّوار  من  حملة  مع  الأ�شرف 
توّجهنا لزيارة الإمام علّي , ومررنا مب�شجد 
كربالء  اإىل  توّجهنا  ثم  املبارك,  ال�شهلة 
املقّد�شة �شًيا على الأقدام, مل نَر خدمة كهذه 
والبيوت  العراقيني  كّل  �شمة  فالإيثار  �شابًقا, 
لها  لي�س  واخلدمات  اجلميع,  اأمام  مفتوحة 
 ,مثيل, كّلها يف طريق عظمة الإمام احل�شني

وهذه الزيارة الأوىل يل, واأنا منبهرة جًدا مبا 
حّب  يجمعنا  اأن  وجّل(  )عّز  اهلل  واأدعو  اأراه, 

احل�شني يف كّل عام.
مملكة البحرين

يف كّل خطوة كأس ماء
نحن )6( ن�شاء من )املنامة( عا�شمة مملكة 
قرى  اإحدى  وهي  )بوري(  قرية  من  البحرين 
ا اإىل الكويت ثم اإىل العراق,  اململكة, توّجهنا بًرّ
قمنا بزيارة الإمامني الكاظمني, والإمامني 
الع�شكرّيني , ثم توّجهنا اإىل النجف للت�شّرف 
اإىل  توّجهنا  بعدها   , املوؤمنني  اأمي  بزيارة 
كربالء املقّد�شة �شًيا على الأقدام, اخلدمات 
كانت ممتازة ول ن�شتطيع و�شفها, الكرم الذي 
راأيناه من العراقّيني لي�س له مثيل, فعلى الرغم 

جمهورية لبنان
كبار السّن يف الصدارة
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اأّننا  اإّل  من درجات احلرارة املرتفعة, 
ُيقّدم  خطوة  كّل  يف  لأّن  بها  ن�شعر  مل 
البارد,  الع�شي  اأو  املاء  من  كاأ�س  لنا 
ون�شكر  واأجوركم,  اأجورنا  اهلل  فعّظم 

جهودكم اخلدمية العظيمة.
زائري  لدى  االنطباعات  هذه  اإّن 
ذكرى  يف    احل�سني  االإمام 
قيمية  درو�ًسا  تلهمنا  اأربعينه، 
ُت�ستثمر  اأن  من  البّد  عظيمة، 
الروحي  امللتقى  هذا  ميّثله  مبا 
العاملية  اجلموع  من  اال�ستثنائي 
املقّد�سة  كربالء  اإىل  الوافدة 
ال�سالم،  ثقافة  بتكري�ض 
وتعزيز  والتوا�سل،  واملحّبة، 
جمتمع  لبناء  االأخالقية؛  القيم 
متما�سك وم�ستعّد للتعامل مع روح 
احل�سيني،  االأربعني  زيارة  ق�سية 
اجلميع،  يحّب  اجلميع  حيث 
اأجل  من  ي�سّحي  واجلميع 
اجلميع، واجلميع يقّدم خدماته 
الواقع  يخدم  مبا  بل  مقابل،  بال 
العراق  يف  والديني  االجتماعي 
ب�سكل خا�ّض، واملجتمع االإ�سالمي 

ب�سكل عام.
............................

)1( بحار الأنوار: ج2, �س30, ح13.
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  ُصَورٌ ِمن الِخدمة ِفي الِطريِق إلى الُحَسيِن

ريا�س  جملة  �شّجلت  الإعالمية  جولتها  يف 
الزهراء  عدًدا من املواقف التي ا�شتوقفتها 

يف م�شي احلّرية, من تلك ال�شور واملواقف:
احلاّجة اأّم عامر من كربالء املقّد�سة

اأ�شعر  واأنا  متوا�شلة,  اأيام  ع�شرة  ملّدة  اأعمل 
بالفرح واحلزن يف اآن واحد, فتخنقني الَعربة 
زينب!  يا  مولتي  يا  واأرّدد:  اأعمل,  حينما 
اأقّدم  حينما  لربهة  اأبت�شم  ثّم  بحرقة,  واأبكي 
اخلدمة, واأقوم باإعداد وجبات الطعام, واإدارة 
املتفّرغات للخدمة,  الفتيات  �شوؤون املطبخ مع 
ن�شعر  ل  ونحن  اليوم  طوال  العمل  وي�شتمّر 
�شّني  كرب  من  الرغم  وعلى  اإرهاق,  اأو  بتعب 
فلم مينعني ذلك من م�شاركتي يف كّل عام من 

تقدمي اخلدمات التي اأقدر عليها. 
اللغة  مدّر�سة  الباري/  عبد  رنا 

االإنكليزية من بابل
كربالء  حمافظة  اإىل  اأفد  الثالثة  لل�شنة 
اخلدمة  لتقدمي  املوكب  يف  لأتطّوع  املقّد�شة؛ 

للزائرات الكرميات, اإذ اأعمل على مدار اليوم 
اأعمل  فمّرة  اخلدمة,  اأنواع  خمتلف  لتقدمي 
للغة  مرتجمة  اأعمل  اأخرى  ومّرة  املطبخ,  يف 
التنظيف,  يف  اأعمل  ثالثة  ومّرة  الإنكليزية, 
والرتتيب, وغيها من اخلدمات املختلفة التي 
هو  نتمّناه  ما  وكّل  الكرمية,  الزائرة  حتتاجها 

اأن نحظى ب�شرف قبول اخلدمة.
اأم ر�سا من كربالء املقّد�سة

نف�شي  واأظّن  لياًل  املنزلية  اأعمايل  اأكمل 
ما  لكن  ال�شباح,  يف  احلركة  على  اأقوى  لن 
يف  نف�شي  اأجد  حيث  العك�س,  هو  يل  يحدث 
اأنواع  جميع  تقدمي  واأ�شتطيع  الن�شاط  منتهى 
هو  ذلك  وكّل  الكرميات,  للزائرات  اخلدمة 
 , من فيو�شات املوىل اأبي عبد اهلل احل�شني
فاأخرج من الدار من ال�شباح الباكر م�شتودعة 
اأطفايل اأمانًة عند ال�شّيدة الزهراء , ن�شاأل 

اهلل قبول ذلك القليل.

امرأة طاعنة في السّن 
قد اتّخذت من المطبخ 

محّطة لتخدم الزائرين وهي 
تنوح على مصاب سّيد الشهداء 

..
وطبيبة تعمل لساعات 

متواصلة، طالبة الشفاعة 
والقبول...

وأخرى مّتخذة من أحد المواكب 
ركًنا لتخيط مالبس الزائرات، 

وهي فرحة بذلك...
ومنهنَّ َمن توزّع العصير البارد 

وهي تنادي: تفّضل يا زائر...
وفتاة ال يتجاوز عمرها الـ)15(

عاًما، مرابطة في المرافق 
الصّحية مع زميالتها، يتسابقَن 

على الخدمة...
صور ال تُعّد وال تحصى للخّدام 

من الرجال والنساء في زيارة 
  أربعين اإلمام الحسين

المليونية، ال مثيل لها على 
وجه األرض، وبحسب اإلحصائيات 

فأّن هذا العام هو األعلى 
عدًدا للزائرين منذ عّدة سنوات، 

ولم تؤثّر زيادة األعداد في كّم 
الخدمات المقّدمة، وال في 
جودتها، فقد تفّنن الخّدام 

في تقديم الخدمة، والكّل قد 
زّين صحيفته بوسام الخدمة 

الحسينية، آماًل القبول...

زَاُد اآلِخَرِة: 

كربالء المقّدسة  دالل كمال العكيلّي
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الدكتورة رباب عبد الر�سول ال�سعدّي/ 
ممار�سة ن�سائية من كربالء املقّد�سة

للعمل  اأتطّوع  التوايل  على  الثانية  لل�شنة 
�شبحانه  اهلل  توفيقات  من  وهذا  اخلدمي, 
العديد  علّي  متّر  طبيبة,  ولأيّن  وتعاىل, 
ومنها  ال�شعبة  منها  الكثية,  احلالت  من 
الب�شيطة, فنقّدم اخلدمات الطّبية يف الطبابة 
ا�شتمّرت  التي  الدينية  الكفيل  ملدار�س  التابعة 
فيها  ُقّدمت  اإذ  متوا�شلة,  اأيام  لع�شرة  بالعمل 
لأكمل  اأعود  ثم  ممتاز,  مب�شتوًى  خدمات 
يعمل  الذي  املوكب  يف  ال�شيدلية  يف  اخلدمة 
متاأخرة  ل�شاعات  بالعمل  فاأ�شتمّر  زوجي,  فيه 

من الليل. 
الإمام  لع�ّشاق  ملتقًى  الأربعينية  الزيارة  اأجد 
احل�شني , املجتمعني من كّل حدب و�شوب, 
فاأ�شافت لنا الكثي من التجارب, وتعّرفنا على 
جمال  يف  جًدا  املتمّيزات  الن�شاء  من  العديد 

عملهم.
الدكتورة زهراء احل�سينّي من الكوت

الطبابة  يف  اأعمل  واأنا  )2018م(  العام  من 
واأقوم    احل�شني  الإمام  اأربعينية  اأيام  يف 
مبجموعة من الأعمال, وها اأنا اليوم اأعمل يف 
ا�شت�شارية الطبابة يف امل�شيف اخلارجي التابع 
العديد  وت�شادفنا  املقّد�شة,  العّبا�شية  للعتبة 
من احلالت املتفاوتة ال�شعوبة يف هذا املوقع, 
مري�شة,   )2000( يقارب  ما  يومًيا  ون�شتقبل 
بتحويلها  فنقوم  خطي  هو  ما  احلالت  ومن 
من احلرجة اإىل امل�شتقّرة, واحلالت الب�شيطة 
مبعاجلتها,  فنقوم  رعاية  اإىل  حتتاج  التي 
اأكمل  على  الإن�شاين  واجبنا  نوؤّدي  اأن  ونحاول 
 , وجه خدمًة للموىل اأبي عبد اهلل احل�شني
وقد مل�شنا تطّوًرا ملحوًظا يف موقع الطبابة يف 
هذا العام, فقد هّياأت العتبة العّبا�شية املقّد�شة 
الزائرة  ما حتتاجه  كّل  لتوفي  الو�شائل  جميع 

يف طريق امل�شي.
املقّد�سة-  كربالء  من  �ساكر  ن�سرين 

طويريج
اأعمل يف  هذا  يومنا  اإىل  العام )2014م(  من 
 , خدمة زائري املوىل اأبي عبد اهلل احل�شني
وتقدمي  املوكب  يف  فالعمل  لنا,  �شرف  فهذا 
اأعمارنا,  من  ُيحت�شب  ل  للزائرين  اخلدمات 
ع�شرة  ملّدة  باخلدمة  واألتحق  املنزل  فاأترك 
اأيام, ويلتحق والدي على الرغم من كرب �شّنه 
بدوره باخلدمة التي طاملا حّثنا عليها, وغر�س 
بذرة حّب اأهل البيت  يف نفو�شنا لتنمو وتثمر 

بعد حني.
فاطمة مالك مهدّي، ونور الزهراء كّرار 

باقر من كربالء املقّد�سة - احل�سينية
كّل  يف  اخلدمة  تقدمي  ننتظر  اخلدمة:  فتيات 
املرافق  بتنظيف  نقوم  اإذ  ال�شرب,  بفارغ  عام 
معهنَّ  نت�شابق  الالتي  �شديقاتنا  مع  ال�شّحية 
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التي  اخلدمات  بع�س  اإّن  ف�شدًقا  الدور,  يف 
 نقّدمها يف اأيام زيارة اأربعني الإمام احل�شني
الأمور  من  لكّنها  منازلنا,  يف  بها  نقوم  ل 
العجيبة اأّننا نتقّبل القيام بجميع اخلدمات بال 
ذلك,  على  نت�شابق  بل  ورغبًة,  حمّبًة  ا�شتثناء 
خدمة  نقّدم  حينما  وال�شعادة  بالراحة  ون�شعر 
باخلي  لنا  دعواتهم  ون�شمع  للزائرات,  ما 
الن�شاط,  فينا  يجّدد  لوحده  وهذا  والتوفيق, 
تقدمي  الليل يف  من  متاأّخرة  ل�شاعات  فن�شتمّر 

ما ن�شتطيع, وجند ذلك توفيًقا عظيًما لنا. 
كربالء  من  �سعيد  حمّمد  زهور  ال�سّيدة 

املقّد�سة
نح�شر  فنحن  احل�شينية,  اخلدمة  تتنّوع 
اإّنا  ما,  غاية  اأو  ترغيب,  دون  من  للخدمة 
�شّيد  مولنا  من  القبول  ننال  اأن  برجاء 
تابع  موقع  اأخدم يف  اأن  واخرتُت   ,ال�شهداء
توفيق  وهو   , العّبا�س  الف�شل  اأبي  لع�شيده 
ل  اجلود  �شاحب  ففيو�شات  يل,  �شاأن  ورفعة 
ُتعّد ول حُت�شى, فمثاًل حينما اأعمل باخلياطة 
يف الأوقات الأخرى فاأيّن ل اأ�شتطيع ال�شتمرار 

بالعمل لأكرث من �شاعة اأو اثنتني, وها اأنا اليوم 
تعب  باأّي  اأ�شعر  ول  متوا�شلة  ل�شاعات  اأجل�س 
اأقّدمه يكون يف غاية الي�شر  اأو ملل, بل كّل ما 
وال�شهولة, ن�شاأل اهلل القبول, واأن يرزقنا توفيق 

اخلدمة يف كّل عام.
�سعاد عّبا�ض من �سرياز ـ اإيران

موقع  يف  اخلدمة  يف  اأ�شارك  الأوىل  لل�شنة 
الدينية  الكفيل  مدار�س  ل�شعبة  التابع  الطبابة 
اإذ  الإيرانيات,  للزائرات  مرتجمة  ب�شفتي 
اأمتّكن,  الزائرة مبا  اأقّدم ما يخدم  اأن  اأحاول 
علًما اأّن العتبة العّبا�شية املقّد�شة قد وّفرت لنا 
كّل ما نحتاج من اليوم الأول اإىل نهاية مو�شم 
على  تقّدم  التي  اخلدمات  ووجدُت  الزيارة, 

م�شتوى عاٍل جًدا, �شاكرين للراعني لها.
ممّر�سة  الباقر  عبد  حبيب  وفاء 

جامعية من طهران ـ اإيران
منذ )14( عاًما واأنا اأقّدم اخلدمات ال�شّحية 
واخلادمات,    احل�شني  الإمام  لزائرات 
وممّر�شة  مرتجمة  ب�شفتي  عملي  اإىل  اإ�شافة 
يف موقع الطبابة التابع ملدار�س الكفيل الدينية 
يف امل�شيف اخلارجي, ومن توفيقات اهلل تعاىل 

اأن منحني قّوًة ل اأمتّتع بها يف الأيام الأخرى, 
فاأنا اأعمل يف اأيام الزيارة الأربعينية احل�شينية 
 )12( ال�شاعة  حتى  �شباًحا   )4( ال�شاعة  من 
وقت  يكون  اأن  وطلبُت  متوا�شل,  ب�شكل  لياًل 
ال�شالة  لوقت  اإّل  اأتفّرغ  ول  مفتوًحا,  عملي 
على  تزيد  ل  ا�شرتاحتي  مّدة  وكانت  فقط, 
ما  لأقّدم  جديد  من  اأنه�س  ثم  ال�شاعتني, 
اهلل  وّفقني  وقد  الكرميات,  للزائرات  بو�شعي 
تعاىل لتقدمي اخلدمات الطّبية لعدد كبي جًدا 
والأطفال من خمتلف اجلن�شيات,  الن�شاء  من 

مّمن كانوا بحالة �شّحية �شعبة.
الع�سق  طريق  يف  ومتنّوعة  كثرية  �سور 
وال  ري�سة،  وال  و�سف،  ال  احل�سيني، 
ت�ستطيع  �سورة،  وال  �سوت،  وال  قلم، 
يف  االأنف�ض  به  جتود  ما  كّل  تغّطي  اأن 
ب�سيطة  �سور  احل�سيني،  االأربعني  زيارة 
ل�سّيد  الع�سق  على  برهاًنا  املجلة  نقلتها 
ـ  الفداء  له  العاملني  اأرواح  ـ  ال�سهداء 
�سوتهم  ملَن  املواقف،  من  املاليني  ومثلها 
وهي  اأال  واحدة،  وغايتهم  وهدفهم 

خدمة الزائر كرامًة وع�سًقا باملزور.
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ُم ِخدَماتِِه أِلَكثَر ِمن 130,000 زائرٍة ُيَقدِّ

َسِة  الُمِضيُف الَخارِجّي لِلَعَتَبِة الَعبَّاِسيَِّة الُمَقدَّ

إيذانًا  األحزان  صفر  غّرة  في  الرايات  تُرفع 

باالستعداد الستقبال زائري المولى أبي عبد 

العّباس  الفضل  أبي  وأخيه    الحسين  الله 

المضيف  عليه  دأب  ما  وهذا  السالم،  عليه 

منذ  المقّدسة  العّباسية  للعتبة  الخارجي 

على  الكائن  فالمضيف  عاًما،  عشر  خمسة 

المحّطات  من  ُيعّد  كربالء   – النجف  طريق 

كربالء  لزائري  الخدمات  لتقديم  المهّمة 

بخاّصة  المليونية،  الزيارات  في  المقّدسة 

 ،في مناسبة ذكرى أربعين اإلمام الحسين

ويقصدها  يعرفها  مهّمًة  محّطًة  وبات 

متنّوعة:  بخدمات  ويحظى  ليستريح،  الزائر 

صّحية، وطّبية، وغذائية، وتثقيفية، وإرشادية 

للقادمين إلى كربالء من مختلف أنحاء العالم 

وجنوبه؛  ووسطه  شماله،  من  العراق،  ومن 

لزيارة اإلمام الحسين في ذكرى أربعينه. 

زائري  ال�ستقبال  اأبوابه  امل�سيف  �سّرع 
من  ابتداًء  واإيوائهم  املقّد�سة  كربالء 
اخلدمات  لهم  مقّدًما  املظّفر،  �سفر   )10(
اإىل  الزائرات  اأعداد  وو�سل  املنّوعة، 
)12000( زائرة يومًيا، متخذات من املوقع 
الكّلي  العدد  و�سل  وبهذا  للمبيت،  مكاًنا 
ع�سرة  غ�سون  يف  زائرة   )120،000( اإىل 
وجبة   )130،000( توزيع  مّت  وقد  اأيام، 

توزيع  ا�ستمرار  مع  وع�ساء(  )غداء  طعام 
وجبة الع�ساء اإىل ال�ساعة الثانية من بعد 

منت�سف الليل.
ُتقّدم  التي  ال�سامية  اخلدمة  هذه  وعن 
يف املوقع اخلا�ّض بالن�ساء بّينت ال�سّيدة 
املوقع  م�سوؤولة  العرداوي/  زينب 
داأبت  قد  عهدناها  مثلما  قائلًة:  املذكور 

العتبة العّبا�شية املقّد�شة على تقدمي اخلدمات 
من  �شنوات,  مدى  على  الكرام  للزائرين 
امل�شيف  وُيعّد  اأخرى,  مواقع  ومن  املوقع  هذا 
ي�شرتيح  التي  املحّطات  اأهّم  اأحد  اخلارجي 
على  م�شرفني  وبو�شفنا  الكرمي,  الزائر  فيها 
باإفراد  قمنا  بالن�شاء  خا�ّس  خدمي  موقع 
الف�شليات,  الزائرات  لإيواء  كبية  م�شاحات 

كربالء المقّدسة  دالل كمال العكيلّي
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من  اأنواعها:  بجميع  اخلدمات  وتقدمي 
الروحي,  والغذاء  وامللب�س,  وامل�شرب,  املاأكل, 
والثقايف, والتنموي من قبيل املحافل القراآنية 
واملجال�س احل�شينية, التي ُتقّدم من ِقبل مالك 

�س, فالكّل يجود مبا لديه. متخ�شّ
وتابعت العرداوي: �شهد امل�شيف هذه ال�شنة 
الن�شاء,  تخ�ّس  التي  البنايات  عدد  يف  تو�شعًة 
املجّمع  ي�شملها  التي  البنايات  عدد  بلغ  حيث 
طابقني  من  تتاأّلف  بناية  كّل  بنايات,   )6(
مب�شاحة تبلغ )800( مرت مرّبع, واأربع قاعات 
منف�شلة ترتاوح م�شاحة الواحدة منها ما بني 
بجميع  مزّودة  مربع,  مرت  و)1100(   )800(
حتتاجها  التي  ال�شرورية  اخلدمة  م�شتلزمات 
الزائرة, ف�شاًل عن املوا�شفات العالية اجلودة 
منها  اأربعة  ال�شت  البنايات  هذه  للبناء؛ 
�شة للن�شاء لتكون حمّطة ا�شرتاحة تليق  خم�شّ

بالزائرة الكرمية.
من  اأكرث  اإىل  ال�شتيعابية  املوقع  قدرة  وت�شل 
)7500( نفر, فامل�شيف ي�شتقبل هذا العدد كّل 
يوم واأكرث, ويقّدم خمتلف اخلدمات, وكّل َمن 
هم  ومتطّوعات  منت�شبات  من  املوقع  يف  يعمل 

عيون �شاهرة خلدمة الوافدات الكرميات.
واأ�سافت: ي�شّم املجّمع اخلدمي كذلك مفرزًة 
الطّبية,  التجهيزات  جميع  ت�شّم  ن�شوية  طّبية 
وغرف  و�شيدلية,  للعالجات,  �شالة  من 
فاإّن  ذلك  على  عالوًة  وغيها,  للطبيبات, 
املجّمع ي�شّم جمموعات �شّحية متكاملة �ُشّيدت 
مرّبًعا,  مرًتا  بـ)522(  تقّدر  م�شاحة  على 
التي  ال�شّحية  املرافق  من  كبًيا  عدًدا  �شملت 
واأماكن  كابينة,   )120( اإىل  عددها  و�شل 
ة للو�شوء, وي�شتمّر العمل فيها على مدار  خا�شّ
النظافة,  للحفاظ على  �شاعة متوا�شلة   )24(
وتقدمي اخلدمة والتوجيهات والإر�شادات التي 

حتتاجها الزائرة.
قاعات  اإىل  م�شاًفا  العرداوي:  واأو�سحت 
ال�شرتاحة هناك مطبخ كبي جًدا مفتوح على 

القاعات, يقّدم الأطعمة والأ�شربة يف كّل حني, 
الأربع  القاعات  من  قاعة  كّل  جتهيز  يتّم  اإذ 
مبا يقارب )3000( وجبة اأو ما يزيد, اإ�شافًة 
الطعام  وتهيئة  املرّبدة,  واملياه  الع�شائر  اإىل 
خمتلف  من  باخلدمة  امللتحقات  للمتطّوعات 
الزيارة  موعد  اقرتاب  مع  البلد  حمافظات 
اإليه  الأربعينية, فنتكّفل بتوفي كّل ما يحتجَن 
ت�شهد  احل�شينية  فاخلدمة  الإقامة,  مّدة  يف 
يف  املنت�شبات  من  املواليات  ِقبل  من  ت�شابًقا 
باقي  ومن   , الطاهرة  ال�شّديقة  مركز 
للعتبة  التابعة  واملراكز  وال�ُشعب,  الأق�شام, 
العّبا�شية املقّد�شة, ف�شاًل عن طالبات املدار�س 
ومبّلغات,  مدّر�شات  من  ومالكاتها  الدينية 
الدنيا  يف  نرجوه  الذي  التوفيق  هو  وهذا 

والآخرة.
 اإّن طريق امل�شي اإىل زيارة الإمام احل�شني
لّذ  ما  الزائر  فيه  يقطف  عامر,  ب�شتان  هو 
وطاب من طّيبات, ففي هذا امل�شيف تت�شافر 
اجلهود من اأجل تقدمي خدمات متنّوعة, وجند 
الثقايف  باجلانب  الهتمام  املحّطة  هذه  يف 
املحا�شرات  تقدمي  عرب  الأ�شري  الديني 
التوعوية الثقافية الدينية, اإ�شافة اإىل العناية 
من  بن�شيب  حظوا  الذين  الأطفال  ب�شريحة 
الهتمام عن طريق تواجد مالكات تهتّم بهم 
وحتتويهم, وتقّدم ر�شائلها املباركة عن طريق 
باآل  املتعّلقة  الق�ش�س  ورواية  بالر�شم,  التعّلم 

البيت الأطهار  , وغيها.
من  الهدف  أّن  إلى  اإلشارة  تجدر 
هو  المبارك  المضيف  هذا  إنشاء 
الوافدين  إلى  الخدمات  تقديم 
قبلة  باتجاه  وصوب  حدب  كّل  من 
السنة  هذه  شهد  وقد  األحرار، 
واألشمل  األكبر  تُعّد  توسعًة 
الخدمية  ومفاصله  لقاعاته 
مساحتها  بلغت  التي  والطّبية 
ليكون  مربًّعا؛  متًرا   )27,270(

محّطة استراحة للزائرين الكرام.
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َعطاُء الَعاِشقيَن
يِنيَِّة النِّسِويَِّة ِمن ُشعَبِة َمدارِِس الَكِفيِل الدِّ

تقديم  اعتادت  شعبة  يوًما،   )365( مدى  على  مستمّر  عطاء 

الدعم واإلسناد لجميع الُشعب والمراكز النسوية التابعة للعتبة 

العّباسية المقّدسة بتخطيط وتنظيم عالي المستوى. 

الخدمات  لتقّدم  جهدها  النسوية  الدينية  الكفيل  مدارس  تبذل 

 ،المتنّوعة لزّوار المولى أبي عبد الله الحسين وأخيه قمر العشيرة

وقد كّرست جهودها لتقديم الخدمة في زيارة األربعين الحسيني، 

جميع  من  مالكاتها  استنفرت  إذ  المبارك،  المليوني  الزحف  ذلك 

المحافظات لتلتحق بركب المواليات، تاركات األهل والعيال لمّدة 

ال تقّل عن عشرة أيام، والكّل قّدم نوًعا من الخدمة بحسب تخّصصه، 

بدًءا من الطبيبة التي اتّخذت من الموكب محّطة لتقديم الخدمات 

رصدته  فمّما  المختلفة،  الصّحية  التخّصصات  باقي  مع  الصّحية 

مجلة رياض الزهراء  صورًا متنّوعة من الخدمة، منبثقة من تلك 

الطعام،  قّدمت  فواحدة  القطر،  خارطة  على  الموزّعة  المدارس 

الزائرات  حولها  اجتمعت  قد  وثالثة  المنام،  أماكن  نّظمت  وأخرى 

لتعّلم التالوة الصحيحة، فضاًل عن محّطات إلقامة العزاء وتجسيد 

ظالمة أهل البيت  بالمشاهد التمثيلية المفجعة. 

كربالء المقّدسة  دالل كمال العكيلّي
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اخلدمات  تلك  تفا�سيل  على  للتعّرف 
  الزهراء  ريا�ض  جملة  التقت  اأكرث 
م�سوؤولة  الكناين/  ب�سرى  بال�سّيدة 
التي  الدينية  الكفيل  مدار�ض  �سعبة 

حّدثتنا م�سكورة:
الإمام  اأربعني  لزيارة  التح�شيات  ابتداأت 
مدر�شتْي  مب�شاركة  املباركة    احل�شني 
والقراآنية  الدينية,   ) اأ�شد  بنت  )فاطمة 
الت�شريفات  وقاعة  الطّبية,  املفرزة  تهيئة  عرب 
اخلارجي,   العّبا�س الف�شل  اأبي  م�شيف  يف 
حيث ا�شتمّرت اجلهود ملّدة اأربعة اأيام متوا�شلة 
لتنظيف املكان وفر�شه, وحت�شي املواّد الطّبية 

. الالزمة لزّوار اأبي عبد اهلل احل�شني
اخلدمات الطّبية

لت�شمل  املُقّدمة  اخلدمية  اجلوانب  تنّوعت 
األف حالة,  الرعاية ال�شّحية لأكرث من )32( 
الدينية  الكفيل  مدار�س  )اأحلقت(  اأدخلت  اإذ 
الن�شوية اأكرث من )100( متطّوعة من خمتلف 
خدمًة  والتمري�شية  الطّبية  الخت�شا�شات 
 , للزائرات يف اأيام اأربعينية الإمام احل�شني
ف�شاًل عن مالكات ال�شعبة التي قّدمت خدمات 
متنّوعة ب�شّقيها الطّبي والعالجي, اإ�شافًة اإىل 

, وذلك  اإنقاذ العديد من الزائرات واإ�شعافهنَّ
�س بتقدمي اخلدمات الطّبية  يف املكان املُخ�شّ
الن�شوية يف املجّمع اخلدمي للن�شاء على طريق 
من  امل�شاركات  وكانت  كربالء,   - النجف 
والتمري�شية,  الطّبية  الخت�شا�شات  ذوات 
اأّي  مع  التعامل  يف  واملهارة  باخلربة  متّتعَن 
تقدمي  ا�شتطعَن  حيث   , اإليهنَّ واردة  حالة 
اإىل  اإ�شافًة  خمتلفة,  وعالجية  طّبية  خدمات 
الإر�شادات ال�شّحية, وتعّد املفرزة هي الأكرب 
من  الن�شوية  الطّبية  اخلدمات  م�شتوى  على 
وامل�شتلزمات  والعالجات  �شات  التخ�شّ ناحية 
ثالث  اإىل  فيها  العمل  تق�شيم  ومّت  الطّبية, 
مدار  على  امل�شرتكات  بني  بالتناوب  وجبات 

)24( �شاعة.
برامج واأرقام

ال�شيخ  1- مّت رفد امل�شيف اخلارجي, وجمّمع 
املُطّهر  واحلرم  العلقمي,  وجمّمع  الكليني, 
باملتطّوعات الالتي قّدمَن اخلدمة الالزمة يف 

اأكرث من  تنظيم �َشي الزائرات, عرب م�شاركة 
)1800( متطّوعة من طالبات مدار�س الكفيل, 

وبع�س الهيئات الن�شوية الأخرى.
الذي  الكرمي(  القراآن  نهج  )على  برنامج   -2
عن  مّت  الن�شاء,  اإىل  واملوّجه  ال�شعبة  اأقامته 
طريقه ت�شحيح قراءة �شورة الفاحتة ملا يقارب 
الـ)2000( زائرة على مدى )10( اأيام مبعّدل 

)15( �شاعة يومًيا.
3- القيام بالتبليغ والتوجيه الديني, وت�شحيح 
الو�شوء, والإجابة عن ا�شتف�شارات الزائرات, 
وت�شكيل حلقات التوعية يف ال�شحن ال�شريف, 
فرجه(,  اهلل  )عّجل  الزمان  �شاحب  ومقام 

وامل�شيف اخلارجي.
4- م�شاركة ما يقارب )250( مبّلغة من طالبات 
الزهراء  فدك  ومدر�شة  الكفيل,  مدار�س 
يف  للزائرات  الو�شوء  لت�شحيح  الدينية   
املطّهر,  احلرم  من  القريبة  ال�شّحية  املرافق 
اخلارجي,  امل�شيف  يف  ال�شّحية  واملرافق 
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الديني  بالتوجيه  املبّلغات  اإىل م�شاركة  اإ�شافًة 
  والإر�شادي يف م�شيف اأبي الف�شل العّبا�س
اأخالقية  حما�شرات  قّدمَن  حيث  اخلارجي, 
اأ�شئلتهنَّ  عن  الإجابة  عن  ف�شاًل  للزائرات, 
للنا�شئة,  م�شابقات  وعمل   , وا�شتف�شاراتهنَّ
وتقدمي الهدايا الت�شجيعية التي حتّفزهم على 

معرفة اأمور دينهم ودنياهم.
5- اإقامة جمال�س العزاء لأهل البيت )عليهم 
ال�شالم(, وقراءة الأدعية واملرثيات احل�شينية, 
اإ�شافًة اإىل اإقامة عر�س م�شرحي ج�ّشد م�شي 
ال�شبايا والذي جاء حتت عنوان )اآهات ال�شام( 
البتول  مدر�شة  البتول/  موكب  قّدمه  الذي 
التابع ل�شعبة مدار�س الكفيل الدينية الن�شوية, 
وُعر�س العمل امل�شرحي يف عّدة حمّطات, منها 
 , جمّمع العلقمي, وموكب ال�شّيدة اأّم البنني
م�شاهد  العمل  وت�شّمن  اخلارجي,  وامل�شيف 
ملوكب ال�شبايا وما جرى عليهم يف الطريق من 
جمل�س  يف  اأُدخلوا  حينما  ة  بخا�شّ وجور,  ظلم 
واإظهار  بال�شماتة  بداأ  حيث  يزيد,  الطاغية 
انقلبت  حتى  لبث  ما  لكن  والت�شّفي,  الفرح 
 , الأو�شاع عليه حني خطب الإمام ال�شّجاد

ُحِجبت  الذي  ال�شامي  للجمهور  احلقائق  وبنّي 
مار�شته  الذي  الإعالمي  للت�شليل  نتيجًة  عنه 
وا�شًعا  قبوًل  العر�س  ولقى  الأموية,  ال�شلطة 

لدى املتلّقني من الزائرين الكرام.
ا�شت�شهاد  مبنا�شبة  عزاء  جمل�س  اإقامة   -6
يف  الت�شريفات  قاعة  على    الر�شا  الإمام 
اخلارجي    العّبا�س  الف�شل  اأبي  م�شيف 
واملتطّوعات,  امل�شوؤولت,  من  عدد  وبح�شور 

وطالبات املدار�س الدينية.
7- اأقامت مدر�شة فاطمة بنت اأ�شد  القراآنية 
اخلارجي  العّبا�شية  العتبة  م�شيف  قاعات  يف 
طريق  يف  )�شموع  �شمنها  من  برامج,  عّدة 
ابتداًء  وطفلة,  طفل   )500( من  لأكرث  رقّية( 
من اليوم العا�شر من �شهر �شفر حتى الع�شرين 

منه, وت�شّمن الربنامج الفقرات الآتية:
- قراءة �شورة الفاحتة ب�شكل �شحيح.

- الر�شم والتلوين.
ة وِعربة. - ق�شّ

قراآنية  اآيات  قراءة  يف  الأطفال  م�شاركات   -
ب�شاأن اآل البيت , اأو اأبيات �شعرية.

. طرح اأ�شئلة ب�شيطة تخ�ّس اأهل البيت -

- اإقامة جمل�س عزاء لالأطفال.
- قراءة دعاء الفرج. 

الأطفال  جلميع  العينية  الهدايا  توزيع   -
امل�شاركني يف الربنامج.

7- قامت طالبات مدر�شة ريحانة امل�شطفى/ 
الت�شريفية يف  حمافظة بغداد بتقدمي اخلدمة 
العميد   يف جامعة  البنني  اأّم  ال�شّيدة  موكب 
التا�شع  اليوم  متطّوعة من  يقارب )150(  مبا 

من �شهر �شفر حتى يوم الع�شرين منه. 
من  ر�شده  لنا  يت�شنَّ  مل  وما  ر�شدناه,  ما 
اأو  اأيام  ع�شرة  مدى  على  ُقّدمت  خدمات 
ل�شرتاحة  الأ�شا�شية  املحّطات  يف  يزيد  ما 
لقت  املطّهر  احلرم  دخولهنَّ  حتى  الزائرات 
قبوًل وا�شًعا, واإ�شادة من ِقبل الزائرين, فالكّل 
والراعني  اخلدمة  يف  للعاملني  بالتوفيق  يدعو 
لتلك املنافذ املباركة, فاجلميع بذلوا ق�شارى 
الكرمية  للزائرة  اخلدمة  تقدمي  يف  جهدهم 
وتهيئة ما حتتاجه, فبالتكاتف وتظافر اجلهود 
تكّونت تلك اللوحة احل�شينية التي كان عنوانها: 

خدمة زائر الإمام احل�شني  �شرف لنا.
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ُشعَبُة الِخطاَبِة الُحَسيِنيَِّة النِّسِويَِّة:

زِيارَُة األَرَبعيَن الُحَسينّي.. َموِسٌم لالرتِقاِء الرُّوِحّي 

اخلطابة  �سعبة  اتخذت 
العتبة  يف  الن�سوية  احل�سينية 
جمّمع  من  املقّد�سة  العّبا�سية 
�سّره  قّد�ض  ـ  الكليني  ال�سيخ 
اأف�سل  لتقدمي  لها  حمّطًة  ـ 
اأبي  املوىل  لزائرات  اخلدمات 
اأبي  واأخيه  احل�سني  اهلل  عبد 
فتنّوعت   ، العّبا�ض  الف�سل 
اخلدمات املقّدمة، ومل يقت�سر االأمر 
الطعام،  وجبات  اأف�سل  توفري  على 
باأنواعها  والفاكهة  وال�سراب، 
مدار  على  املرّبدة  واملياه  املختلفة، 
اليوم، بل مّت تقدمي فّعاليات واأن�سطة 
دينية وثقافية للزائرات الكرميات، 
املتمّثلة  العاملة  املالكات  بذلت  وقد 
وطالباتها  املذكورة  ال�سعبة  مبالك 
اخلدمة  يف  امل�ساركة  اعتدَن  الالتي 
االأعمار  خمتلف  من  عام  كّل  يف 
لتقدمي  جهوًدا  �سات  والتخ�سّ
اخلدمة التي يتزاحم عليها االأفراد 
اخلّدام  �سّجل  يف  ا�سمهم  لي�سّجلوا 

ت�سّرًفا ورفعة. 

لالطالع على تفا�شيل اأكرث عن املوقع الن�شوي 
التقت  ـ  �شّره  قّد�س  ـ  الكليني  ال�شيخ  يف جمّمع 
ال�شعبة  مب�شوؤولة    الزهراء  ريا�س  جملة 

ال�شّيدة تغريد عبد اخلالق التميمّي: 
�سرف اخلدمة

داأبت �شعبة اخلطابة احل�شينية يف كّل عام على 
اهلل  عبد  اأبي  املوىل  زّوار  خدمة  يف  امل�شاركة 
بخدمة  العام  هذا  ت�شّرفنا  وقد   , احل�شني 
الزائرات الكرميات من جمّمع ال�شيخ الكليني ـ 
قّد�س �شّره ـ الواقع على طريق بغداد - كربالء, 
ولالإمكانات التي ت�شطلع بها منت�شبات ال�شعبة 
وطالبات مدر�شتنا, فقد مّت اإعداد الربامج قبل 
عّدة اأ�شهر, اإذ مّتت درا�شة كّل م�شروع �شُيقّدم 
كّل  جدوى  ومدى  املليونية,  الزيارة  اأيام  يف 

ن�شاط على الفئة امل�شتهدفة. 
 اإّن ال�شعبة قّدمت حما�شرات دينية واإر�شادية 
لزائرات  وخمتلفة  متنّوعة  مبحاور  وتثقيفية 
مبّينًة  اخلدمية,  باملجّمعات  املاّرات  الأربعني 
جمّمع  يف  كانت  ال�شعبة  فّعاليات  اأوىل  اأّن 
ُنّظمت  وكذلك  اخلدمي,  الكليني  ال�شيخ 
عن  ف�شاًل  الأطفال,  تخ�ّس  وفّعاليات  اأن�شطة 
للزائرات  والتوعوية  الفكرية  امل�شابقات  اإقامة 
هذه  من  والهدف  للفائزات,  جوائز  ر�شد  مع 
الأربعني  زيارة  من  ال�شتفادة  هو  الأن�شطة 

وا�شتثمارها خي ا�شتثمار.

م�ساهد جم�ّسدة
ال�شيخ  جمّمع  يف  عزاء  جمل�س  ال�شعبة  مت  نظَّ
الكليني ـ قّد�س �شّره ـ بح�شوِر جمع من زائرات 
الأربعني ا�شتذكاًرا ملا جرى على بنات الر�شالة 
املجل�س  وبداأ  �شنة )61هـ(,  العلوي يف  والبيت 
اأُلِقيت  ثم  احلكيم,  الذكر  من  اآيات  بتالوة 
حما�شرة حول م�شي ال�شبايا وما جرى عليهنَّ 
ومرورهنَّ   , احل�شني  الإمام  ا�شت�شهاد  بعد 
اإىل  العودة  ثم  ال�شام,  اإىل  و�شوًل  بالكوفة 
وت�شّمن  �شفر,  �شهر  الع�شرين من  كربالء يف 
ا م�شرحًيا يج�ّشد م�شيبة مولتنا  املجل�س عر�شً
بعد    املوؤمنني  اأمي  بنت  زينب  ال�شّيدة 
واخُتِتم   , احل�شني  الإمام  اأخيها  ا�شت�شهاد 
الدعاء  ثم  الرثاء,  ق�شائد  بقراءة  املجل�س 
ل�شالمة مولنا �شاحب الع�شر والزمان )عّجل 

اهلل فرجه(, وتعجيل ظهوره.
الن�شوية  احل�شينية  اخلطابة  �شعبة  ت�شعى 
جعل  اإىل  املقّد�شة  العّبا�شية  للعتبة  التابعة 
والرتقاء  للتثقيف  مو�شًما  الأربعني  مو�شم 
عرب  للمراأة  والأخالقي  وال�شلوكي  الروحي 
بتقدمي  ا�شتمّرت  والتي  املختلفة,  منابرها 
وقد  الأربعينية,  الزيارة  اأيام  طوال  براجمها 
طريق  عن  احل�شيني  الع�شق  ذلك  جت�ّشد 
التكاتف والتعا�شد الذي �ُشوهد بني تلك الثّلة 

املباركة.

كربالء المقّدسة  دالل كمال العكيلّي

31  186 العدد    الزهراء  رياض  مجلة 
ربيع األول 1444هـ- تشرين األول 2022م



الِحاُت( َموِكُب )الَباِقياُت الصَّ

الواقعة  التجارية  املراكز  من  العفاف  ومركز 
يف كربالء املقّد�شة - حّي احل�شني  ـ التابع 
الطابق  يحتوي  املقّد�شة,  العّبا�شية  للعتبة 
يوّفر  بالن�شاء,  خا�ّس  ق�شم  على  منه  الثاين 
املركز  يهدف  اإذ  املراأة,  حتتاجه  ما  جميع 
الت�شّوق  يف  وحّريتها  املراأة  كرامة  حفظ  اإىل 
وال�شرتاحة, واأٍ�ّش�س هذا العام موكب ح�شيني 
للزائرات  اخلدمات  ليقّدم  ذاته  الطابق  يف 

الكرميات, وذلك ملوقع املجّمع احليوي, اإذ ُيعّد 
 , ا لزائري املوىل اأبي عبد اهلل احل�شني ممًرّ
املقّد�شة  العّبا�شية  العتبة  اأولتها  التي  وللرعاية 
املليونية,  الزيارات  اأيام  يف  ة  بخا�شّ باملراأة, 
اأماكن  توفي  اهتماماتها  اأهّم  كانت من  حيث 
ومن  الزائرات,  ملبيت  وحمّطات  لال�شرتاحة, 
هو  الزائرة  فيها  ت�شرتيح  التي  املحّطات  تلك 
جمّمع  يف  ال�شاحلات(  )الباقيات  موكب 

العفاف الن�شوي. 
ريا�س  جملة  التقت  اأكرث,  تفا�شيل  ملعرفة 
العبادّي/  رعد  اأ�شماء  بال�شّيدة    الزهراء 
حّدثتنا  التي  الن�شوّي  العفاف  جمّمع  م�شوؤولة 

عن املوكب: 
�سباحات والئية 

قبل  الكرميات  الزائرات  با�شتقبال  بداأنا 
احل�شيني,  الأربعني  زيارة  موعد  من  اأ�شبوع 

ِع الَعفاِف النِّسوّي ِفي انِطالَقِتِه األُولى ِفي ُمَجمَّ

العفاف  مجّمع  في  خدمي  موكب  الصالحات(  )الباقيات 

للتسّوق،  العفاف  مركز  من  الثاني  الطابق  في  ـ  النسوي 

من:  الكريمات  للزائرات  الخدمات  بتقديم  شرع  األولى،  للسنة  ُيقام 

2022/9/10م إلى: 2022/9/17م. 

كربالء المقّدسة  دالل كمال العكيلّي
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لتخدم  متكاتفة  املركز  مالكات  ا�شتعّدت  اإذ 
فقد  تقدميه,  ميكن  ما  بكّل  الكرمية  الزائرة 
ا�شرتاحة  حمّطة  مبثابة  التجاري  املركز  كان 
لل�شالة, وتناول امل�شروبات الباردة, اأو الدافئة 
الليل,  من  متاأّخرة  �شاعات  حتى  ال�شباح  من 
فيما  بالتن�شيق  املركز  يف  العامالت  وتناوبت 
وبني  للزائرات,  اخلدمات  لتقدمي  بينهم 
الف�شليات  الزبونات  جتاه  بواجباتهنَّ  القيام 
توزيع  ومّت  املركز,  من  الت�شّوق  اعتدَن  الالتي 
على  املرّبدة  واملياه  والع�شائر  والقهوة  ال�شاي 
وال�شالة؛  للو�شوء  اأماكن  وتوفي  الزائرات, 
لتكمل الزائرة م�شيها نحو اإمام الع�شق و�شّيد 

. شباب اأهل اجلّنة الإمام احل�شني�
حوارات ح�سينية

الذي  املالك  ِقبل  من  ا�شتعداد  هناك  كان 
التثقيف  على  للزائرات  اخلدمات  يقّدم 
واأهّمية    احل�شني  الإمام  اأربعني  مبنا�شبة 
الذكرى  تلك  عن  املعلومات  وبع�س  اإحيائها, 
التي  ال�شائقة  الأحاديث  كانت  اإذ  العظيمة, 
بالدموع  والزائرة ممزوجة  املنت�شبة  تدور بني 
وا�شتمّرت   , ال�شهداء  �شّيد  على  والآهات 
الكرمية  للزائرة  اخلدمات  بتقدمي  املواليات 
الأف�شل,  تقدمي  اإىل  م�شارعات  ورغبة,  بحّب 
ال�شاحلات  بالباقيات  ليحظى  يت�شابق  فالكّل 

التي كانت �شعارنا الذي اتخذناه ا�شًما ملوكبنا 
اخلدمي.

طموح اخلادم احل�سيني
القبول,  باأح�شن  عملنا  يتقّبل  اأن  اهلل  ن�شاأل 
ما  وهذا  والآخرة,  الدنيا  يف  التوفيق  ون�شاأله 
هذه  على  للقائمني  به  تدعو  الزائرة  �شمعنا 
طموحنا  لها,  والراعني  احل�شينية  املحّطة 
بذل  الذي  مالكه  مع  املركز  اإدارة  ب�شفتنا 
تكون  اأن  اخلدمة  اأيام  يف  ممّيزة  جهوًدا 
يف  يكون  واأن  خًيا,  هذه  الأوىل  انطالقتنا 
ال�شاحلات(  )الباقيات  ملوكبنا  القادم  العام 

الزائرات؛  لأعداد  اأكرب  ا�شتيعابية  قدرة 
زائرة  خدمة  عرب  الآخرة  زاد  من  لنتزّود 
املختلفة  ونقّدم اخلدمات   ,الإمام احل�شني
الزائرة  وحاجة  الزيارة,  وحجم  يتنا�شب  مبا 

الكرمية.

الجميع يتسارع ويتسابق 

إلى خدمة زّوار سّيد شباب 

أهل الجّنة اإلمام الحسين 

، و)الباقيات الصالحات( 

إحدى تلك المواكب 

النسوية التابعة للعتبة 

العّباسية المقّدسة التي 

انطلقت ألول مّرة لخدمة 

الزائرة الكريمة وتقديم ما 

تحتاجه في مسيرها نحو 

قبلة األحرار، مع تزويدها 

بالغذاء الروحي لتكمل 

المسير وهي تدعو المولى 

القدير بالتوفيق لكّل 

العامالت والراعين لذلك 

الموكب.
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الِخدَمُة الُحَسيِنيَُّة َشَرٌف يحرُص على أدائِِه 

ُع الَعلَقِمي في ُكلِّ َعاٍم ُمَجمَّ

جمّمع العلقمي من املجّمعات اخلدمية التابعة للعتبة العّبا�سية املقّد�سة 
والذي يت�سّرف كّل عام بفتح اأبوابه اأمام زّوار االإمام احل�سني  يف زيارة 
بتقدمي  وي�سرع  بابل(،   - )كربالء  طريق  على  املجّمع  يقع  االأربعني، 
قبيل  ذروتها  اإىل  لت�سل  الزيارة  موعد  من  اأيام  ع�سرة  قبل  خدماته 
الزيارة، رفع املجّمع �سعار )خدمة الزائر �سرف لنا(، وقد �ُسّخرت جميع 
الكرمي،  للزائر  اخلدمات  اأف�سل  لتقدمي  واملاّدية  الب�سرية  االإمكانات 
النحل؛  كخلية  َملل  اأو  َكلل  بال  متوا�سل  ب�سكل  يعمل  اجلميع  فنجد 

لتت�سافر جهود املنت�سبني واملتطّوعني لتقدمي اأف�سل خدمة.
يعلن املجّمع عن بدء خدماته ُقبيل زيارة االأربعني احل�سيني، اإذ تبا�سر 
كّل  يف  ويتّم  الزائرين،  ال�ستقبال  والن�ساء  الرجال  من  املالكات  جميع 
وغريها،  التربيد،  واأجهزة  امل�سّقفات،  منها  اأمور،  عّدة  ا�ستحداث  عام 
وو�سل عدد وجبات الطعام املقّدمة هذا العام اإىل )200،000( وجبة، 

ت�سمل الفطور، والغداء، والع�ساء.

كربالء المقّدسة  دالل كمال العكيلّي
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التقت  اخلدمة,  عن  اأكرث  تفا�شيل  ملعرفة 
فردو�س  بال�شّيدة    الزهراء  ريا�س  جملة 
بالن�شاء  اخلا�ّس  املوقع  م�شوؤولة  ح�ّشون/  علّي 
هذا  بال�شتعداد  اأخذنا  فبّينت:  املجّمع,  يف 
فبداأنا  �شهر حمّرم احلرام,  بداية  العام من  
بالن�شاء  اخلا�ّس  املوقع  يحتاجه  ما  بتدوين 
الأماكن  ترتيب  ومّت  يكون,  ما  باأح�شن  وتهيئته 
والزائرات  املتطّوعات  ل�شتقبال  �شة  املخ�شّ
من  بن�شيبه  اجلميع  ليحظى  وتنظيمه؛ 

الهتمام واخلدمة.  
من  الكثي  يقّدم  املجّمع  قائلًة:  واأ�صافت 
�شمن  يف  الطعام  منها  للزائرين,  اخلدمات 
اإ�شافية,  ووجبات  الثالث,  الرئي�شة  الوجبات 
واملياه املرّبدة على مدار )24( �شاعة متوا�شلة, 
وهناك خدمات ثقافية, وتوعوية, ودينية كانت 
مّت  فقد  العمرية,  الفئات  جلميع  م�شبًقا  معّدة 
اأخرى  ولغات  العربية  باللغة  ر�شائل  اإعداد 
للزائرات, م�شمونها توعوي اإر�شادي مع طرح 
ا لالأطفال,  �شائق ولطيف, واأعددنا ركًنا خا�شًّ
اإىل  م�شاًفا  الهادفة,  الأفالم  فيه  ُتعر�س 
ر�شائل  لوحاته  تت�شّمن  الذي  الطفل  مر�شم 
ح�شينية موّجهة اإليه, ف�شاًل عن توزيع )100( 
ختمة قراآنية على الزائرات؛ لُتهدى اإىل الإمام 
ال�شالم(, و�شمعة  بيته )عليهم  واأهل  احل�شني 

يف طريق الع�شق, اإ�شافة اإىل املحا�شرات التي 
والآخر,  الزائرات بني احلني  ُتلقى على  كانت 
الديني,  والتوجيه  احل�شيني,  املاأمت  اإقامة  مع 
وتعليم الو�شوء, وت�شحيح القراءة يف ال�شالة, 

وغيها من الأمور الآنّية.
�س  املخ�شّ الق�شم  يحتوي  قائلًة:  واأردفت 
ومهّياأة  مكّيفة  قاعات   )5( على  للن�شاء 
 ,)6( اإىل  اخليم  عدد  و�شل  فيما  للمبيت, 
افرت�شتها  التي  احلدائق  ا�شتثمار  عن  ف�شاًل 

الزائرات لال�شرتاحة. 
اليوم  من  للزائرات  الفعلي  ال�شتقبال  مّت 

 , باأعداد..  املظّفر  �شفر  �شهر  من  اخلام�س 
وازدادت اأعداد الوافدات يوًما بعد يوم لت�شل 
يف اأوقات الذروة اإىل اأكرث من )5000( زائرة 
وجبة   )4000( يقارب  ما  ُتوّزع  وكانت  يومًيا, 
مع  الزيارة,  من  القريبة  الأيام  يف  طعام 
واحللويات,  كالفاكهة,  �شمنية,  وجبات  توزيع 

واحل�شاء, واحلليب, وغيها. 
وي�شّم املجّمع مركًزا لإر�شاد التائهني, ومركًزا 
ويحتوي  ال�شّن,  يف  والكبار  لالأطفال  تعريفًيا 
املجّمع مفرزة طّبية ذات مالك ن�شوي, ومزّودة 
ة  اخلا�شّ الطّبية  واملعّدات  الأجهزة  بكافة 

بالإخالء الطّبي, اإ�شافة اإىل اأنواع الأدوية.
موقع اآخر ُي�شاف اإىل جمموعة املواقع اخلدمية 
 ,التي تقع على م�شي زائري الإمام احل�شني
اأيام  ع�شرة  من  لأكرث  خدماته  قّدم  موقع 
ولقت  اخلدمات,  حزمة  تنّوعت  متوا�شلة, 
ا�شتح�شاًنا من ِقبل الزائر الكرمي الذي عّدها 
والتزّود   واملبيت,  لال�شرتاحة  اأ�شا�شية  حمّطة 
واملاآمت  والدينية,  الثقافية,  اخلدمات  بجميع 
احل�شينية التي كانت ُتقام ليوا�شل م�شيه نحو 
قبلة الأحرار اأبي عبد اهلل احل�شني , متزّوًدا 
الروحي من م�شيف من م�شايف قمر  بغذائه 
بقبول  دعوات  عليه(,  اهلل  )�شالم  الع�شية 

اخلدمة والتوفيق لتقدمي الأف�شل يف كّل عام.
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َموِكُب أُمِّ الَبنيَن  الَخدمّي النِّسوّي:
َعقٌد ِمن الَعطاِء ِخدَمًة لِزائري اإلِماِم الُحسيِن  ِفي األَربِعيَن 

عقد من العطاء
)2012/12/29م(  يف:  اأي  تقريًبا,  عقد  قبل 
على  اخلدمي    البنني  اأّم  موكب  تاأ�ّش�س 
من  وُيعّد  كربالء(,   – )النجف  طريق 
املجّمعات واملواكب املهّمة يف تقدمي اخلدمات 
لزائري الإمام احل�شني  على هذا الطريق, 
 /13 يف:  العام  لهذا  اخلدمي  م�شواره  وابتداأ 
لـ:)9/10/  املوافق  1444هـ,  املظّفر/  �شفر 
متنّوعة  بباقة  الزائرين  توافد  مع  2022م( 
واأبرزها:  املتنّوعة,  باأق�شامه  اخلدمات,  من 
الك�ّشافة,  الن�شاء,  موكب  الرجال,  )موكب 
اخلدمات  ال�شتفتاءات,  الكرمي,  القراآن 

حمّطة  الطّبية,  اخلدمات  والرتبوية,  الثقافية 
املفقودين(, يف املجّمع نف�شه.

هذا  اإن�شاء  من  الهدف  على  ولالّطالع 
وطبيعة  املتنّوعة,  ون�شاطاته  احليوي,  املوكب 
جملة  التقت  الأربعينية,  للزيارة  ا�شتعداداته 
منى  الفا�شلة  بالأ�شتاذة    الزهراء  ريا�س 
ال�شرعي  املتويّل  �شماحة  مكتب  مديرة  وائل/ 
لة  متف�شّ زّودتنا  والتي  للن�شاء,  عّزه(  )دام 

باملعلومات الآتية: 
التح�سريات واال�ستعدادات امل�سبقة

يجري موكب اأّم البنني  اخلدمي يف جامعة 
ل�شتقبال  وحت�شياته  ا�شتعداداته  العميد 
وقت  يف    احل�شني  الإمام  اأربعينية  زائري 
الزيارة  بدء  من  �شهرين  قبل  نعمل  اإذ  مبكر, 
عرب  وذلك  ال�شاملة,  اخلّطة  اإعداد  على 
م�شكالت  لأّي  تالفًيا  الجتماعات  من  �شل�شلة 
الأعوام  موؤ�شرات  ودرا�شة  حدثت,  اإن  طارئة 
ال�شابقة ومعطياتها, وتهيئة الظروف اخلدمية 
�شة  املتخ�شّ اجلهات  مع  وتن�شيقها  والأمنية, 
انتهاًء  مالية,  ميزانية  تخ�شي�س  عرب 

با�شتح�شال املوافقات.
وقبل �شهر من بدء الزيارة, نعمل على جتهيز 
املطبخ  يف  وتنظيمها  كافة,  واملعّدات  املوكب 
املركزي اخلا�ّس باملوكب, والذي يفتتح �شنوًيا 
وال�شراب  الطعام  وجبات  لتقدمي خدماته من 
املوكب  من  يّتخذون  الذين  الكرام  للزائرين 
اأيام  اأثناء  يف  واملبيت  لال�شرتاحة  مكاًنا 
ن�شب  عن  ف�شاًل  املباركة,  الأربعينية  الزيارة 
اخليمات وال�شقائف يف باحة احلرم اجلامعي, 

خيم األربعين

منذ الخطوات األولى التي 
سار بها عّشاق أبي عبد 

الله الحسين من كّل حدب 
وصوب نحو كربالء المقّدسة 

إلحياء الزيارة األربعينية 
المليونية العظيمة، دأبت 
  مالكات موكب أّم البنين

الخدمي في جامعة العميد 
على استنفار جهودها في 
تقديم الخدمات اللوجستية 

المتنّوعة للزائرين الكرام 
السائرين في طريق )النجف – 
كربالء(، والتي اشتملت على 

تقديم مختلف أنواع الخدمات، 
كالطعام، والشراب، وتوفير 

أماكن االستراحة والمبيت.

كربالء المقّدسةمروة راضي األسدّي
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بالطاقة  وربطها  الهواء  مبرّبدات  وجتهيزها 
الكهربائية, وجتهيز املفار�س, وبّرادات الطعام 
وال�شراب, ون�شبها يف املراآب لتفعيل عملها يف 

اأثناء اأيام اخلدمة احل�شينية املباركة.
ومتابعتها  والآليات  اخلطط  هذه  تنفيذ  وعرب 
مكاًنا  لي�س  وهو  واقعًيا,  ن�شتعّد  بالتف�شيل, 
هو  بل  فح�شب,  الزّوار  خلدمة  ا  �شً خم�شّ
لهذه  ا�شتثماره  ويتّم  بالأ�شل,  تعليمية  موؤ�ّش�شة 
احل�شيني  الأربعني  زيارة  العظيمة يف  اخلدمة 

فقط.
 الهدف من اإن�ساء موكب اأّم البنني

املوكب  اإن�شاء  من  والأكرب  الأ�شمى  الهدف  اإّن 
من  القربى  مبّودة  الإلهي  لالأمر  ا�شتجابة  هو 
قوله  يف  جاء  مثلما    الطاهرين  البيت  اأهل 
الَِّذيَن  ِعَباَدُه   ُ اللَّ ُر  ُيَب�صِّ الَِّذي  َذِلَك  تعاىل: 
َعلَْيِه  اأَ�ْصاأَُلُكْم  اِت ُقل لَّ  احِلَ َوَعِمُلوا ال�صَّ اآَمُنوا 
ْف َح�َصَنًة  َة ِف اْلُقْرَبى َوَمن َيْقَتِ اأَْجًرا اإِلَّ امْلََودَّ
 َصُكوٌر� َغُفوٌر   َ اللَّ اإِنَّ  ُح�ْصًنا  ِفيَها  َلُه  نَِّزْد 
)ال�شورى:23(, وذلك عرب خدمة زّوار الإمام 
للعامل  اإيجابية  �شورة  ونقل   , احل�شني 
وعظمتها,  الأربعينية  الزيارة  بركة  عن  اأجمع 
الر�شايل  وامتدادهم    البيت  اأهل  وحمورية 
العراق  اأبناء  واأهلّية  والأزمان,  الأجيال  عرب 
ورعايتها,  بها  والقيام  باحت�شانها,  للت�شّرف 
ف�شاًل عن كون فل�شفة العزاء احل�شيني قائمة 
على اإذابة الكربياء يف النفو�س, واإلغاء الفوارق 
املاّدية والطبقية, ون�شر تاأثي مظلومية الإمام 
روح  وزرع  الزائرين,  نفو�س  يف    احل�شني 
قبلة  اإىل  الوالهة  نفو�شهم  يف  احلّق  الثورة 

الأحرار.
 )20( األف وجبة طعام يومًيا

ُيعّد املوكب مق�شًدا لأغلب الزائرين املّتجهني 
�شوب كربالء املقّد�شة من هذا املحور, وذلك 
ومن  املتنّوعة,  اخلدمات  من  جمموعة  لتوافر 
�شكل  على  الرئي�شة  الطعام  وجبات  �شمنها 
ثالث وجبات اأ�شا�شية يف اليوم, وبواقع )20( 

األف وجبة طعام مق�ّشمة بني الرجال والن�شاء, 
ُت�شاف اإليها وجبات بينّية كالأكالت ال�شريعة, 
املرّبد  املاء  عن  ف�شاًل  والع�شائر,  والفاكهة, 

الذي ُيقّدم على مدار اليوم.
اخلدمات الثقافية وال�سّحة واالإر�ساد

عن ق�سم اخلدمات الرتبوية والثقافية 
واالإر�ساد، حتّدثت لنا االأ�ستاذة وائل: 

اللوج�شتية  اخلدمات  جانب  اإىل  موكبنا  داأب 
العاّمة يف كّل عام على الهتمام بزيارة الأربعني, 
والجتماعية,  الثقافية,  اأبعادها  واإبراز 
املختلفة,  والدينية  والأخالقية,  والإن�شانية, 
وتربوية,  ثقافية  خدمات  تقدمي  عرب  وذلك 
مثل التبليغ والإر�شاد والتوجيه الديني, وتوزيع 
و�شهلة  احلجم,  �شغية  واملطويات  الكّرا�شات 
ال�شرعية,  ال�شتفتاءات  عن  والإجابة  احلمل, 
وكذلك ت�شحيح القراءة يف ال�شالة, وُي�شاف 
اإليها ن�شاطات مكتبة اأّم البنني  الن�شوية, اإذ 
الن�شوية  ال�ُشعب  من  جمموعة  جهود  تت�شافر 
هذه  لتقدمي  املقّد�شة  العّبا�شية  للعتبة  التابعة 
الطّبية  اخلدمات  عن  ف�شاًل  اخلدمات, 
املفارز  عرب  العاّمة  ال�شّحية  والعالجية 
ة لإر�شاد التائهني من  الطّبية, مع حمّطة خا�شّ
بالأطفال  للتعريف  واأخرى  الكرام,  الزائرين 

املفقودين.
اأعداد املنت�سبات واملتطّوعات

اأّم  العاملة يف موكب  وعن عدد املالكات 
باأّنه قد  ذكرت االأ�ستاذة وائل:   البنني
يف  للخدمة  واملتطّوعات  املنت�شبات  عدد  بلغ 
املوكب ما يقارب الـ)700 -800( بني منت�شبة 
حمّددة  اأوقات  على  مق�ّشمات  ومتطّوعة, 
للخدمة على مدار )24( �شاعة, اأي ما يقارب 
)250( بني منت�شبة ومتطّوعة يف اليوم الواحد, 
مق�ّشمات على )4( وجبات, )100( منت�شبة, 
اجلن�شية  من  وجميعهنَّ  متطّوعة,  و)150( 
املقّد�شة  كربالء  حمافظتي  من  العراقية, 
الكفيل  مدار�س  �شعبة  ت�شكيالت:  من  وبغداد, 

وجامعة  التعليمية,  العميد  الدينية, وجمموعة 
العميد, ومكتبة اأّم البنني  الن�شوية, ومركز 
لالأطفال  الكفيل  ومعهد  الأ�شرية,  الثقافة 
-2000( ل�شتقبال  وذلك  للتعّلم,  القابلني 
4000( زائرة مبعّدل يومي للمبيت, ومّت اإ�شغال 
�شبه  ب�شورة  وحدائقها  العميد  قاعات جامعة 
كاملة ترّبًكا بهذه النفو�س املوالية لأبي عبد اهلل 
و�شعوبات  الأذى,  حتّملَن  مّمن   , احل�شني 
نت�شّرف  اإذ  الالهبة,  ال�شم�س  وحرارة  امل�شي, 
الزهراء  ملولتنا  وموا�شاًة  كرامًة  بخدمتهنَّ 

. الطاهرة, وفلّذة كبدها ال�شّيدة زينب
امل�سكالت وال�سعوبات

اأمام  تقف  ومعّوقات  �شعوبات  وجود  وعن 
الر�شالية  ملهامه  املبارك  املوكب  هذا  اإجناز 
بالقول:  حديثها  وائل  الأ�شتاذة  اختتمت  هذه, 
ِقبل  من  وامل�شتمّر  الكبي  الدعم  بف�شل  باأّنه 
املتويّل ال�شرعي �شماحة ال�شّيد اأحمد ال�شايف 
)دام عّزه( تذوب اأمامنا امل�شكالت جميعها اإن 
ُوجدت, مّما جتعلنا بكامل الأهلية واجلهوزية 
خلدمة زائري الإمام احل�شني  يف اأربعينه, 
بربكة جهود �شماحته, وبرعاية العتبة العّبا�شية 

املقّد�شة.
ُيذكر اأّن املوكب هو من جمّمعات اخلدمة 
العّبا�سية  للعتبة  التابعة  احل�سينية 
املقّد�سة الذي يتمّيز بخدماته وعطائه 
ا  م�ستمرًّ يزال  وما  عديدة،  ل�سنوات 
بالهّمة والعطاء نف�سهما، على الرغم من 
ا جلامعة العميد التابعة  اأّنه اأ�سبح مقًرّ
اإاّل  كذلك،  املقّد�سة  العّبا�سية  للعتبة 
اأّن هذا االأمر مل يوؤّثر يف �َسري اخلدمة، 
امل�سرعة  املوكب  اأبواب  ُتغلق  ومل 
للخدمة احل�سينية املباركة، بل ازدادت 
ت�سخري  نتيجَة  فيه  املقّدمة  اخلدمات 
واملاّدية  الب�سرية  اجلامعة  اإمكانات 

خلدمة الزائرين.
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تمكين المرأة 

تقييم  يف  العتدال  هو  التوازن 
بعدم  تاّم  بتنا�شق  وتوزيعها  الأ�شياء, 
وم�شاديقه  اأخرى,  على  كّفة  ترجيح 
الفرد,  حياة  بتنّوع  ومتنّوعة  كثية 
والرثثرة,  ال�شمت  بني  كالتوازن 
والأخذ  واملجاملة,  وال�شراحة 
واجلود  والطي�س,  والوقار  والعطاء, 
وغي  والتهّور,  وال�شجاعة  والتبذير, 

ذلك.

على  يتوّجب  التي  الأمور  اأهّم  ومن 
تفعيلها,  على  يعمل  اأن  العاقل  الفرد 
الدنيا  احلياة  بني  التوازن  اإيجاد  هو 
العبادية  الأعمال  بني  اأي  والآخرة, 
التي ت�شمن ال�شعادة يف الدار الآخرة, 
وبني الأعمال الدنيوية التي ت�شّب يف 
بع�شهم  يظّن  وقد  تعاىل,  اهلل  طاعة 
اأّن حتقيق التوازن بني العمل الأخروي 
الآخرة  يف  النجاة  يحّقق  والدنيوي 

فقط دون الدنيا, لكن يف احلقيقة اإّن 
بني  التوازن  حتقيق  اإىل  ي�شعى  الذي 
والهناء  ال�شعادة  ف�شيحّقق  الدارين 
�شالح  لأّن  الآخرة؛  قبل  الدنيا  يف 
ولبّد  الثانية,  �شالح  ي�شمن  الأوىل 
من العمل لكليهما, وهو ما اأو�شانا به 
لدنياَك  »اعمل  قال:   حيث  نبّينا 
لآخرتَك  واعمل  اأبًدا،  تعي�ص  كاأّنَك 

كاأّنَك متوت غًدا«)1(.

ُكوِني 

عزيزتي األنثى، من أجل أن 

تكوني ناجحة يف إدارة 

أعمالِك املنزلية واملهنية، 

ويف الوقت نفسه قادرة على 

تقيق ذاتِك وطموحاتِك، 

فما عليِك إاّل أن تكوني 

مّتزنة، ومتوازنة، وحريصة 

على إجياد التوازن وتقيقه 

يف مجيع مفاصل احلياة 

االجتماعية واألسرية بدون 

إفراط أو تفريط، وهو أساس 

التفّوق، والسبيل إىل الظفر، 

وقد جتول يف خاطرِك 

هذه التساؤالت: ما التوازن؟ 

كيف أعمل على تقيقه 

وإجياده على أرض الواقع؟

 ُمتَِّزَنًة 
دعاء فاضل الربيعّي
النجف األشرف 
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اأّن  ال�شريف  احلديث  هذا  يف  نرى   
والعمل  بال�شعي  الفرد  يو�شي   النبّي
يف احلياة الدنيا, والكّد من اأجل حت�شني 
لكن  الأبد,  اإىل  فيها  كاأّنه خالد  احلياة 
طلبها  يف  ال�شعي  وهو  وقيد,  ب�شرط 
ول  وتعاىل,  �شبحانه  اهلل  ير�شي  مبا 
املقابل  ويف  و�شخطه,  غ�شبه  ي�شتوجب 
يو�شيه بالعمل من اأجل الآخرة وال�شعي 
يف حت�شيل الأجر والثواب كاأّنه �شيموت 
قريًبا, ويا لالأ�شف يجهل بع�شهم كيفية 
حّب  يف  فيبالغ  التوازن,  هذا  حتقيق 
الدنيا, ويبذل اجلهد واملجهود من اأجل 
الغاية  باأّنها  منه  ا  ظنًّ كّفتها  رجحان 
يدرك حقيقة  ول  اأجلها,  من  ُخِلق  التي 
الوجود وعّلة اخللق, واأّن اهلل  اأمرنا 

اآَتاَك  ِفيَما  َواْبَتِغ  الكرمي:  كتابه  يف 
يَبَك ِمَن  اَر اْلآِخَرَة َوَل َتن�َص َن�صِ ُ الدَّ اللَّ

ْنَيا )الق�ش�س: 77(.  الدُّ
ت�شبو  ما  اإىل  ت�شل  اأن  توّد  َمن  اإذن 
وقتها  تق�ّشم  اأن  �شوى  عليها  فما  اإليه, 
العمل  وبني  الدنيا  اأجل  من  العمل  بني 
ذات  تكون  حتى  الآخرة,  اأجل  من 
وخي  الدارين,  يف  �شاٍم  ومقام  �شاأن 
التي    الزهراء  مولتنا  هي  لنا  قدوة 
ق�شت حياتها كّلها يف ر�شا اهلل تعاىل, 
  اهلل  نبّي  ن�شرة  عن  تنفّك  ومل 
كانت  حياتها  اأّن  وكيف   ,وو�شّيه
فبيد  املنزلية,  الأعمال  بني  مق�ّشمة 
مهد  تهّز  اأخرى  وبيد  بالرحى,  تطحن 
تعاىل,  اهلل  بذكر  يلهج  ول�شانها  طفلها 

تطرق  وهي  الدار  من  خروجها  وبني 
لتّذكرهم  والأن�شار  املهاجرين  اأبواب 
عن  العبادة  ت�شغلها  فلم  الغدير,  ببيعة 
ي�شغلها  ومل  املنزلية,  واجباتها  اأداء 

اأولدها عن حتقيق ر�شالتها الإلهية. 
خطاها,  على  ن�شي  اأن  بنا  حرّي  لذا 
واأن نعمل جاهدين على حتقيق التوازن 
بالأمن  لننعم  كاّفة؛  حياتنا  مفا�شل  يف 
ما  ونحّقق  والآخرة,  الدنيا  يف  والأمان 
نطمح اإليه مّما يحّقق ذواتنا مبا ير�شي 

اهلل تعاىل.
...........................

)1( ميزان احلكمة: ج1, �س35.
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َدًة ال تَعُبِدي آلَِهًة ُمَتَعدِّ

بع�شهنَّ ت�شل اإىل مرحلة القّمة من الإذعان 
الهاوية  نحو  بها  توؤّدي  درجة  اإىل  والن�شياع 
اإحداهّن  كانت  لو  مثاًل  مفرط,  اإيهام  يف 
على خالف مع زوجها وا�شت�شارت جارًة لها, 
حّل  اأف�شل  الطالق  يف  ترى  كانت  والأخية 
وباأّنه �شيخلق معجزة, فتن�شاع هذه امل�شكينة 
والأولد,  الزوج  فيت�شّرد  جارتها,  ل�شت�شارة 
دون  من  املرير  الوحدة  طعم  هي  وت�شت�شعر 
اأن تتاأثر تلك اجلارة ب�شيء من النتائج, اإّنها 
تلك الآلهة الكاذبة التي ا�شتطاعت التاأثي يف 

روح هذه امل�شكينة وكيانها.
هي  القوّية  ال�شخ�شية  �شمات  اأهّم  من  اإّن 
النتائج  حتليل  وحماولة  بالنف�س,  الثقة 
املرتّتبة على اأّي عمل يقوم به الفرد, ودرا�شة 
دقيقة,  ب�شورة  والإيجابية  ال�شلبية  اجلوانب 
اإذ يعي�س الإن�شان بف�شل طبيعته الجتماعية 
يف  املختلفني  النا�س  من  العديد  و�شط 
معي�شتهم,  وطرق  وطباعهم,  عقائدهم, 
من  اإليها  وينظر  امل�شائل  يحّلل  فرد  كّل  لذا 
الو�شط  يف  وتعّوده  قناعته  وبح�شب  زاويته, 
احللول  كّل  تكون  ل  وقد  فيه,  ن�شاأ  الذي 
ومالئمة  امل�شت�شي,  لل�شخ�س  منا�شبة 
ال�شت�شارة  على  حّث  هناك  لكن  لظروفه, 
قول  مثل  ال�شريفة  والروايات  الأحاديث  يف 
الر�شول الأعظم  : »ما حار َمن ا�صتخار، 
ول ندم َمن ا�صت�صار«)1(, فن�شتنتج اأّن امل�شورة 
املثلى  والبحثّية  التحليلية  الطريقة  هي 

الو�شول  طريقها  عن  الفرد  ي�شتطيع  التي 
بعد  من  خ�شارة,  واأقّلها  النتائج  اأح�شن  اإىل 
واملالب�شات  اجلوانب  كّل  ومعرفة  ي  التق�شّ
لأن  مغاير  بالطبع  وهذا  بالق�شّية,  املحيطة 
هبَّ  َمن  لكّل  ين�شاع  اإّمعة  الإن�شان  يكون 
التي  امل�شيية  الق�شايا  يف  ة  بخا�شّ  , ودبَّ

ترتبط مب�شتقبل الأ�شرة.  
ب�شهولة  التمييز  الذكّية  املراأة  وت�شتطيع 
م�شاعدتها  ي�شتطيعون  الذين  الأفراد  بني 
فتختار  وغيهم,  املهّمة  ق�شاياها  يف 
الواعية,  وال�شديقة  احلكيمة,  ال�شت�شارّية 
بدّقة  النتائج  حت�شب  التي  املوؤمنة  واجلارة 

لت�شي مبا ير�شي اهلل ور�شوله.
ومن الأخطاء التي قد يقع فيها الفرد عند 

ال�صت�صارة هي:
ب�شبب  املفرطة ب�شخ�س غي حكيم  الثقة  1ـ 

�شداقته, اأو قرابته, اأو مكانته الجتماعية.
لنا  يريد  ل  الذي  احلا�شد  ا�شت�شارة   -2

اخلي, وغالًبا ما يحدث ذلك بني زمالء 
العمل والأتراب.

تعاماًل  معنا  يتعامل  َمن  ا�شت�شارة  3ـ 
اإعمال  دون  من  رًفا  �شِ عاطفيًّا 

العقل, فيظّن اأّن يف راأيه املنفعة, 
لكّنه يجلب لنا امل�شّرة.

ال�شلبّيني  الأفراد  ا�شت�شارة  4ـ 
يف  امل�شرق  للغد  اأثر  ل  الذين 
الأوقات  اأغلب  يف  فهم  �شباحاتهم, 

يف  ال�شحوب  يثيون  مظلمون,  قامتون 
التفكي.

الذي  ُمفِرط  ب�شكل  املتفائل  ا�شت�شارة  5ـ 
يح�شب  ول  فا�شلة,  مدينة  الدنيا  يت�شّور 

ح�شاًبا للموؤّثرات واملتغّيات.
اأهاًل  ن�شت�شيه  َمن  يكون  اأن  من  بّد  ل  لذا 
الواعية,  ال�شت�شرافية  الروؤية  لذلك, وميلك 
امل�شتطاع,  قدر  الأحداث  لطبيعة  واملدركة 
النتائج,  باأف�شل  اخلروج  ن�شمن  حّتى 

ونتجّنب اأكرب قدر ممكن من اخل�شائر.
........................

)1( بحار الأنوار: ج72, �س100.

تمكين المرأة 

ُيطرح بني احلني واآلخر سؤال مهّم، وهو ملاذا نعبد آهلة أخرى يف بعض األحيان من دون أن 
ا بذلك، لكّننا يف النهاية نقوم  نعلم؟ نستمع لكالمهّن حتى لو ل نرغب ول نقتنع كليًّ
مبا أشرَن عليه، وننصاع هلّن غافالت عن تعاليم اإلله الواحد األحد، ال أقصد األصنام، بل 
الناس احمليطني بنا، كالصديقات، والقريبات، واجلارات، والزميالت الالتي نلتقي بهّن دوًما. 

كربالء المقّدسةزينب ناصر األسدّي
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راِت لإِلدَماِن َعلى الُمَخدَّ

اإّن اآثـار الإدمـان علـى املخـّدرات ل ُتقت�شر على 
واملجتمـع,  الأ�شـرة  توؤثـر يف  بـل  املدمـن فقـط, 
قـدرات  علـى  �شـلبية  اآثـاًرا  املخـّدرات  وت�شـّبب 
غـي  ت�شّرفاتـه  وجتعـل  العقليـة,  ال�شـخ�س 
مقبولة, ويفقد القدرة على التوا�شل مع اأ�شرته 
وزمالئـه, واأ�شـرار الإدمـان كثـية, منها ما هو 
اقت�شـادي, واجتماعي, ونف�شـي, وجميعها توؤثر 
ـا ب�شـكل يجعـل مـن املخـّدرات  يف بع�شهـا بع�شً

�شـبًحا يهـّدد املجتمـع.
من الأ�صباب الجتماعية لالإدمان:

دفـع  يف  كبـي  دور  لـه  الأُ�صـري:  التفـّكك   -1
الفـرد نحـو الإدمان, ويت�شّمن املعاملة القا�شـية 
لأحد الوالدين اأو كالهما مع الأبناء, وا�شتخدام 

العنـف اجل�شـدي اأو اللفظـي �شّدهـم. 
2- انف�شـال الوالديـن اأو طالقهمـا, اأو اأن يكون 

اأحد الوالدين اأو كالهما مدمًنا.
وقّلـة  الأبنـاء,  عـن  الوالديـن  3-ان�شـغال 
الهتمـام, وغيـاب الثقة بـني الوالدين والأبناء, 
العنـف  وممار�شـة  والتوّتـر,  اخلالفـات  وكـرثة 
وكذلـك  جميعهـا,  اأو  اأ�شـكاله  باأحـد  الأ�شـري 

ال�شـوء. رفـاق  �شحبـة 
اإذا  ـة  بخا�شّ كبـي  اأثـر  الجتماعيـة  للبيئـة   -4

كانـت بيئـة فقـية ومهّم�شـة اجتماعًيـا.
الت�شـجيع  يف  كبـي  دور  الإعـالم  لو�شـائل   -5
علـى الإدمـان عن طريق ذكـر طريقة التعاطي, 

والآثـار التـي ترتكهـا يف الفـرد.
الآثار الجتماعية لالإدمان: 

1- تّت�شـم ت�شّرفات املدمن بالتوّتر والع�شبية, 
اأفـراد  مـع  الكثـي مـن اخلالفـات  ت�شـّبب  مّمـا 

اأ�شرته.
2- ي�شـّبب الإدمان انفالًتا اأمنًيا واأخالقًيا؛ لأّن 
املدمن ل يلتزم بالقوانني والتقاليد ال�شائدة يف 

املجتمع.
الطـرق؛  يف  احلـوادث  مـن  الكثـي  حتـدث   -3
لعـدم اللتـزام بقواعـد املـرور, وهـذا ُيعـّد مـن 
حيـث  للمخـّدرات,  الجتماعيـة  الأ�شـرار  اأهـّم 
ل يتمّكـن املدمـن مـن ال�شـيطرة علـى اأع�شابـه 
وت�شّرفاتـه يف اأثنـاء قيـادة ال�شـيارة, مّما يوؤّدي 

اإىل كثـي مـن احلـوادث.
الكثـي  الـدول  الإدمـان  يكّلـف   -4
عـالج  برنامـج  علـى  النفقـات  مـن 

املخـّدرات. ومكافحـة  الإدمـان 
ك�شـوًل  الفـرد  املخـّدرات  جتعـل   -5

غي قادر على العمل, فاقًدا لل�شيطرة 

علـى ت�شّرفاتـه, دائم الع�شبية, غي قادر على 
حتّمل امل�شـوؤولية.

يف  املخـّدرات  توؤثـر  الجتماعيـة,  العزلـة   -6
جتعلـه  مّمـا  وت�شّرفاتـه,  ال�شـخ�س  اأخـالق 
يتحـّدث بطريقـة غـي �شـوية تفقـده الأ�شدقاء, 

النا�ـس عنـه ونفورهـم منـه. ابتعـاد  وكذلـك 
والنحـراف,  ال�شـّيئة  العـادات  تعّلـم   -7
فاملدمن يبداأ بالكذب, ويلجاأ اإىل ال�شرقة لدفع 

يتعاطاهـا.  التـي  املخـّدرات  ثمـن 
بجرائـم  املخـّدرات  تعاطـي  ويرتبـط 

وهـذا  والقتـل,  يـد العنـف  يز
ا�شـتنزاف  املـوارد مـن 

ليـة  ملا لـة  ا و للد
بتخ�شي�ـس 
لـغ  ة مبا كبـي

ة  ر ا د ن لإ ل�شـجو ا
وامل�شّحات.

الَمخاِطُر االجِتَماِعيَُّة 

كربالء المقّدسة هناء هاشم الجبورّي
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ابَنِتي َوالتَّكِليُف

باألمس  احلبيبة:  بنّييت 
وتلمني  مترحني  كنِت 
امرأة  لتكوني  تكربي  بأن 
عند  اليوم  أنِت  وها  رائعة، 
يا  َأردِتها  اليت  البداية  نقطة 
الساطعة،  حياتي  مشس 
عتبة  النقّية  روحِك  ستطأ 
أمل  بكّل  التكليف  سّن 
مرحلة  وستوّدعني  وافتخار، 
لتدخلي مرحلة أخرى مليئة 

بالعطاء واالزدهار.
ُبنّيتي! يا ثمرة حياتي, مبارك لِك تكليفِك, 
ودامت م�شّددة على طريق الهدى خطواتِك, 
فقبل الآن مل ُيفتح �شّجل اأعمالِك, اأّما اليوم 
ونت�شابق  نتناف�س  كالنا  كحايل,  فحالِك 
�شحائف  ملء  اإىل  ون�شعى  اخليات,  اإىل 
الأعمال باحل�شنات, وبات باإمكانِك الرتّقي 
�شّن  اإّنه  الكمالت,  اأوج  وبلوغ  والعروج, 
�شّن  اأ�شّميه  اأن  بي  يجدر  ورمّبا  التكليف, 

التكرمي والت�شريف.
اأخيِك  ومل ل؟ وقد دعاِك الرّب املّنان قبل 
الرتقاء  اأبواب  اأمامِك  وفتح  ب�شنوات, 

ترفلني  واأ�شبحِت  احل�شنات,  وقطف 
وتتلّقني  بالرحمات,  التكليف  خيمة  حتت 
اأكرم املوىل الرحيم الذي  الفيو�شات, فما 
نعمه,  من  عليِك  واأفا�س  بلطفه,  �َشَملِك 

و�شمح لِك بدخول �شاحة �شيافته.
وها  تكليفِك,  مرحلة  اليوم  ابتداأت  لقد 
موائد  اإىل  احل�شور  دعوة  تتلّقني  اأنِت 
الألطاف  ني  من  والنهل  الإلهي,  الكرم 
�شنوات  بطّيِك  بداأَِت  الرّبانية,  والهبات 
العمر البهّية, فاأكملِت ت�شع �شنوات هاللية, 
وُكِلّفِت  الإلهي,  اخلطاب  بتلّقي  وت�شّرفِت 
نواهيه,  واجتناب  تعاىل  لأوامره  بالمتثال 

وحتّمل امل�شوؤولية.
وقد َبَذلُت جهدي يف اإعدادِك لهذه املرحلة 
حل�شن  ال�شبيل  ومّهدُت  حلولها,  قبل 
على  ال�شغر  منذ  فعّودُتِك  ا�شتقبالها, 
اأمره, ودّربتِك  طاعة اهلل �شبحانه وتعظيم 
له,  اإتقان عبادته واخل�شوع  بالتدريج على 
وا�شتثمرُت ال�شنوات الذهبية من عمرِك يف 
غر�س حّبه يف نف�شِك لتتعّلقي به, وتتعاملي 
و�شكره؛  حّبه  زاوية  من  يردِك  اأمٍر  كّل  مع 
يف  تقعي  ول  اللتزام,  عليِك  ي�شهل  كي 

تبعات  ولتتجّنبي  والإهمال,  الت�شييع  فّخ 
التق�شي يف العبادات والأعمال.

اأجمل  تكليفِك  بيوم  اأحتفل  اليوم  اأنا  وها 
حياتِك,  يف  ممّيًزا  يوًما  لأجعله  احتفال؛ 
والأ�شدقاء,  الأهل  جميع  دعوُت  وقد 
ببيان  حافلة  فقراته  جعل  على  وحر�شُت 
وذكرُت  لالأبناء,  �شبحانه  اخلالق  تكرمي 
الكالم  وعّطرُت  الإ�شالم,  اأحكام  بع�س 
)عليهم  الكرام  واآله  امل�شطفى  بذكر 
الهدايا  قّدمنا  ثم  و�شالمه(,  اهلل  �شلوات 
التي  الدينية  الأنا�شيد  مًعا  واأن�شدنا  لِك, 
يف  اليوم  هذا  ذكرى  لُتحفر  روحِك؛  تبهج 
�شّجل ذاكرتِك, ويكون يوم عهدِك خلالقِك 
انطالقِك  وبداية  بدينِك,  التزامِك  بح�شن 
ر�شاه  طريق  وطّيِك  طاعته,  رحاب  اإىل 
الأبي�س  بف�شتانِك  فكنِت  اإرادتِك,  مبح�س 
متاأّلقة,  رائعة  فتاتي  يا  قلبِك  كبيا�س 
الأكّف  راأيُت  عندما  دموعي  وترقرقت 
م�شيتِك  تكون  باأن  لِك  لتدعو  ترتفع  وهي 
 عامرة,  زمانِك  اإمام  وبانتظار  موّفقة, 
باإذن اهلل تعاىل مباركة  النتائج  تاأتي  حتى 

م�شرقة.

زينب عبد الله العارضّي
النجف األشرف 
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ثُمَّ انَطِلِقي

جميعنا 
نقف اأمام نوع من اأنواع جلنة 
الأهل,  كانت  �شواء  التحكيم, 
غيهما,  اأو  العمل,  مدير  اأو 
اأفكارنا  نراقب  اأن  فيجب 
املتدّفقة, والرقابة الذاتية هي 
الناقد الداخلي, واملنّبه الذي 
ت�شييع  يف  ن�شتمّر  حني  يرّن 
يدّوي  الذي  وال�شوت  الوقت, 
يف عقولنا, فيناق�س ويت�شاءل: 
ويبدي  نقول,  اأو  نفعل  ماذا 
غي  يف  كانت  اإذا  فيما  راأيه 
حمّلها, اأو خطاأً, اأو ت�شعنا يف 
من  فيمنعنا  اخلطر,  مو�شع 
الأوقات  بع�س  ويف  تبعاتها, 
قد  لكّنه  �شديًدا,  راأًيا  يكون 
عن  اإعاقتنا  يف  �شبًبا  يكون 
ي�شّيع  وقد  القادمة,  اخلطوة 
يوؤّدي  مّما  علينا,  الفر�س 
جديرين  غي  ن�شبح  اأن  اإىل 
معهم,  نعمل  َمن  اأمام  بالثقة 
بالراحة,  ن�شعر  ل  ثّم  ومن 
ذلك  روؤية  الآخرون  وي�شتطيع 

ندرك  اأن  دون  ومن  ب�شهولة, 
ن�شبح فري�شة عادات �شلوكية 
رتيبة, فيق�شي معظمنا الكثي 
من الوقت بطريقة ل واعية يف 
اأفكاره  على  الذاتية  الرقابة 
اأفكار  و�شناعة  واأفعاله, 
جناحها,  وتخّيل  جديدة, 
و�شّر  الفر�س,  مربط  وهنا 
ا  اأي�شً ُيعرف  والذي  النجاح, 
التي  الـ)هوبونوبونو(  بتقنية 
اأحدثت �شّجة كبية يف قانون 
اأّن  على  تن�ّس  والتي  اجلذب, 
ملا  انعكا�س  هو  لنا  يحدث  ما 
نعي�شه هو  اأّن ما  اأي  به,  نفّكر 

امتداد لذواتنا. 
و�شيلًة  التقنية  هذه  وتعّد 
والبيانات  الأفكار  لتنظيف 
العقل,  من  ال�شلبية 
اإيجابية,  ببيانات  وا�شتبدالها 
يف  امل�شاركني  جند  لذلك 
املباريات الريا�شية والفائزين 
�شاألنا  فاإذا  يّتبعونها,  فيها 
ا�شتعداداته  عن  ريا�شّي  اأّي 

احلدث  اأجل  من  الأ�شا�شية 
الألعاب  قبيل  من  الكبي 
الأوملبية, ف�شنجد اأحد العوامل 
املهّمة لنجاحه هي تخّيل نف�شه 
وهو يحّقق الفوز, على اختالف 
نوعّية الن�شاط الذي يقوم به, 
ا من  فكّل ريا�شّي يق�شي بع�شً
وقته قبل بدء املباراة مبا�شرة 
دمج  ويوؤّدي  النجاح,  بتخّيل 
به  يتمّتع  ما  مع  النجاح  تخّيل 
ة اإىل  من قوى ج�شمانية خا�شّ
يحتاج  ما  معرفة  من  متكينه 
اإىل  الو�شول  اأجل  من  اإليه 

الهدف.
عليِك,  نف�شه  الأمر   وينطبق 
اأن  هو  حتتاجينه  ما  فاإّن 
وبقدراتِك,  بنف�شِك  تثقي 
الإ�شرار  مبهارة  تتمّتعي  واأن 
اإىل  يدخل  كَمن  النجاح  على 
الفوز,  درع  حاماًل  امل�شابقة 
الفوز  درع  وبيده  منها  ويخرج 
ثّم  بنف�شِك  فاآمني  نف�شه, 

انطلقي.

آِمني ِبفوزِِك

كربالء المقّدسةهاجر حسين األسدّي
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وهو  الطفل  حياة  من  الأوىل  اللحظات  منذ 
يحاول اأن يكت�شف العامل من حوله, وقد اأثبت 
الرغبة  ميتلك  طفل  كّل  باأّن  �شون  املتخ�شّ
والف�شول للمعرفة, على الرغم من الختالفات 
الكثية بني الأطفال, ويجب اأن نعلم اأّن تدّخل 
كبي  تاأثي  له  الأوىل  العمر  مراحل  يف  الكبار 
جًدا يف هذه الرغبة, فقد يفتكون بها ويقتلونها 
نهائًيا, اأو ينّمونها ويطّورونها من اأجل اكت�شاف 

العامل واإدراك البيئة التي يعي�س فيها الطفل.
عمر  هي  الطفل  حياة  من  الأهّم  واملرحلة 
ح�ّشا�ًشا,  فيها  فيكون  �شنوات,  الـ)5-4( 
نرج�شًيا من جهة, وميتلك قدرة بالغة يف حفظ 
فيكون  اأخرى,  جهة  من  والإدراك  الأ�شياء 
للحفظ  متاًما  متهّيًئا  املرحلة  هذه  يف  دماغه 

والفهم والتعّلم. 
على  الطفولة  لرتبية  العاملي  الحّتاد  اأّكد  وقد 
مبا�شرة,  املدر�شة  ت�شبق  التي  ال�شنوات  اأهّمية 
الحّتاد  "يدرك  بالقول:  ذلك  عن  واأعرب 
يف  الرتبية  اأهّمية  الطفولة  لرتبية  العاملي 
اجلودة  ذات  الربامج  على  وي�شّدد  الرو�شة, 

لالأطفال:  منا�شبة  خربات  توّفر  التي  العالية 
لغوًيا, وثقافًيا, ونائًيا")1(.

الرو�شة؟  مرحلة  ميّيز  الذي  ما  هو:  وال�شوؤال 
الرو�شة  جتربة  خا�شوا  الذين  الأطفال  وهل 
يتمّيزون عن غيهم مّمن مل ت�شنح لهم هذه 

الفر�شة؟
اأفعال  ردود  نالحظ  الأول  الدرا�شي  اليوم  يف 
ال�شديد,  البكاء  قبيل  من  الأطفال  بع�س 
بوجود  اإّل  املدر�شة  يف  البقاء  قبوله  عدم  اأو 
اإىل  ا  �شنًّ الأكرب  الأخت  اأو  الأخ  وجود  اأو  اأّمه, 
جانبه, واإذا تقّبل وجوده يف املدر�شة فاإّنه يبداأ 
مبواجهة �شعوبات يف الكتابة والنطق ال�شحيح 
نف�شه,  على  منطٍو  الأطفال  وبع�س  للحروف, 
الأ�شباب  عن  نبحث  وعندما  باخلوف,  وي�شعر 
اأو  الرو�شة  يدخلوا  الأطفال مل  هوؤلء  ف�شنجد 
احل�شانة من قبُل, فهم لي�شوا مهّيئني للتعامل 
مع العامل اخلارجي, بل حم�شورين يف حدود 

العائلة واملقّربني فقط.
مهّمة  انتقالية  ُتعّد مرحلة  الرو�شة  اإّن مرحلة 
الب�شيط  التعليم  يبداأ  ففيها  الطفل,  حياة  يف 

يف  فالألعاب  ب�شيطة,  بطرق  والتدريجّي 
الطفل  يق�شي  األعاب  جمّرد  لي�شت  الرو�شة 
بل  منزله,  اإىل  ويعود  فيها  ال�شاعات  بع�س 
تعليمية  برامج  �شمن  من  هي  الألعاب  تلك 
والكلمات  احلروف  يتعّلم  فالطفل  متطّورة, 
طريق  عن  الألوان  وميّيز  ال�شور,  طريق  عن 
يف  يوجد  مثلما  مثاًل,  كالكرات  الأ�شكال 
�س  الرو�شات املتطّورة م�شت�شار نف�شي متخ�شّ
اأو  بالتوّحد,  الأطفال امل�شابني  التعامل مع  يف 
ُوِجدت بكرثة  نف�شية  يعانون من م�شاكل  مّمن 
يكّون  كيف  يتعّلم  ثّم  ومن  احلايل,  وقتنا  يف 
عالقات اإيجابية مع الآخرين, وكيفية التعامل 
مع الظروف املحيطة بح�شب منظوره واإدراكه. 

..............
)1( الدكتور اإبراهيم عبد اهلل املومني: مرحلة 
ما قبل املدر�شة واأهّميتها يف اكت�شاب املهارات 
العربية  اللغة  جمّمع  من�شور,  بحث  اللغوية, 

الأردين, عّمان, 2010م.

َمرَحَلُة َما َقبَل الَمدرََسِة: 

الرَّوَضُة َحَجُر 

األَساِس ِفي ُسلَِّم 

التَّعِليِم 

عهود فاهم العارضّي
النجف األشرف
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التَّجِرَبُة الَمالِيِزيَُّة أُنُموَذًجا 

َسِة التَّعِليِميَِّة.. التَّجارُِب التَّنَمِويَُّة َوَدورُها ِفي النُّهوِض ِبالُمَؤسَّ

ُتعّد التجارب الدولية يف قطاعات احلياة 
جديرًة  التعليم  قطاع  ل�شّيما  املختلفة 
الدول  منها جتارب  والدرا�شة,  بالهتمام 
املاليزية؛  التجربة  واأهّمها  الآ�شيوية, 
اأن  ميكن  كبية  اإجنازات  من  حّققته  ملا 
ت�شتفيد منها الدول النامية عاّمة, والدول 
التخّلف  من  تنه�س  كي  ة؛  بخا�شّ العربية 
الدولة  لأّن هذه  وذلك  والتبعية,  واجلمود 
املقّومات  ذات  الإ�شالمية  الدول  من 
الكبية على مدى العقود الأربعة املا�شية, 
التنمية  يف  هائلة  قفزات  حّققت  وقد 
الب�شرية والقت�شادية, اإذ اأ�شبحت الدولة 
الإ�شالمي,  العامل  يف  الأوىل  ال�شناعية 
ف�شاًل عن اأّنها الأوىل يف جمال ال�شادرات 
والواردات يف جنوب �شرق اآ�شيا, ومتّكنت 
ف�شاًل  متطّورة,  حتتية  بنية  تاأ�شي�س  من 
عن اهتمامها بقطاعات احلياة املختلفة, 

ل�شّيما قطاع التعليم.
وقد حّققت املوؤ�ّش�شة التعليمية يف ماليزيا 

خطوات اأ�شا�شية عديدة, اأهّمها)1(: 
التعليم  مبّجانية  احلكومة  التزام   .1

الأ�شا�شي.
2. الهتمام بتعليم املراأة.

3. النفتاح على الُنظم التعليمية املتطّورة.
على  البتدائي  التعليم  يف  الرتكيز   .4
الروح  وتر�شيخ  الأ�شا�شية,  املعارف 

الوطنية.
لتدريب  معاهد  بتاأ�شي�س  العناية   .5

املعّلمني, والتدريب ال�شناعي.
التقنية  التطّورات  مع  التوافق   .6

التَّجِرَبُة الَمالِيِزيَُّة أُنُموَذًجا 

واملعلوماتية.
خدمة  يف  اجلامعي  التعليم  توظيف   .7

القت�شاد.
ومن اأجل اأن ننه�س بالواقع التعليمي يف 
العراق, فنحن بحاجة ما�ّشة اإىل جتربة 
على  ت�شاعد  املاليزية,  كالتجربة  عملية 
النهو�س باملوؤ�ّش�شة التعليمية, وتخطو بها 
لن  وهذا  الأمام,  نحو  اإيجابية  خطوات 
قطاع  اإىل  التعليم  حتويل  مّت  اإذا  اإّل  يتّم 
قطاع  ومتويل  عديدة,  لأجيال  اإنتاجي 

التعليم, واحلر�س على تقدمي اخلدمات 
التعليمية ب�شكل كبي, ودعمه عن طريق 
امليزانية  من  �شنوية  موارد  تخ�شي�س 
وتطويره,  به  للنهو�س  للدولة؛  العاّمة 
واإتاحة  الإمكانات,  توفي  ثّم  ومن 
ال�شبابية,  الطاقات  ل�شتثمار  الفر�شة 
ف�شاًل عن توفي فر�س العمل املنا�شبة 
ا�شتثمار  يف  ي�شهم  الذي  بال�شكل  لها 

اخت�شا�شاتها ال�شتثمار الأمثل.

............................
)1( �شالح, فائقة �شعيد 1999م, التعليم يف جنوب �شرق اآ�شيا 

)ط1(, وزارة الرتبية والتعليم, البحرين.

النجف األشرف

د. خديجة حسن القصير 

45  186 العدد    الزهراء  رياض  مجلة 
ربيع األول 1444هـ- تشرين األول 2022م



ازدانت  وقّوة  جماًل  ال�شنديان  كاأ�شجار 
حياتي به, ولدي البكر )ح�شام(, به كنُت 
اأ�شّد اأزري بعد وفاة اأبيه, واأ�شتند عليه يف 
حداثة  من  الرغم  على  الظروف  �شعاب 
حمّياه,  على  املرت�شمة  ابت�شامته  �شّنه, 
باملواجع  احلبلى  الأيام  غبار  ميحوها  ل 
بني  وما  والعمل,  الدرا�شة  بني  والتعب 
الكفاف,  ثوب  واإبرته خاط حلياتنا  كتابه 
بعد  اأبيه  م�شغل  يعمل خّياًطا يف  كان  فقد 

رحيله.
وعلى الرغم من م�شوؤولية العمل والدرا�شة 
قليل  كان  العلمي  ال�شاد�س  مرحلة  يف 
ينام  يكن  مل  لياًل,  اأراقبه  وكنُت  النوم  
تلك ال�شويعات القليلة قبل الفجر, يجل�س 
والدموع متالأ عينيه, ظننُت  على م�شاّله 
كان  م�شوؤولياته,  تعاىل  اإىل اهلل  ي�شكو  اأّنه 
الفجر,  حتى  واآهاته  ح�شراته  ويبّث  يبكي 
قبل  �شويعات  وينام  الفري�شة  في�شّلي 
الذهاب اإىل املدر�شة, كنُت اأدعو له كثًيا 
يف  اأعمل  كنُت  وان  لأّنه  العاقبة؛  بح�شن 
املعي�شة,  الغذائية لأعينه على  التجهيزات 
اإّل اأّنه كان يرف�س عملي معّلاًل ذلك باأّنني 
م�شوؤوليته,  من  ال�شغار  الثالثة  واإخوته 

وهو رجل البيت.
عالًيا,  ن�شيًجا  �شمعُت  الليايل  اإحدى  ويف 

م�شاّله  على  وجدُته  اإليه,  فاأ�شرعُت 
كان  �شوته  لأّن  قلياًل  اأ�شغيُت  كالعادة, 
الإمام  يناجي  وجدُته  ما,  نوًعا  عالًيا 
 ويبّثه �شوقه وحنينه وع�شقه,  املهدّي 
كان حديث ع�شق اأكرث منه �شكوى, فرحُت 
كثًيا واطماأّن قلبي لأّن قلب ولدي متوّجه 
اإىل اإمامه, وحتًما �شياأخذ بيده حتى نهاية 
الطريق, مل اأعد اأفّكر يف م�شتقبله كثًيا؛ 
�شيحيطه  الإمام  باأّن  واثقة  كنُت  لأيّن 

بنظرة اأبوّية رحيمة.
ع�شُت ذلك الطمئنان الروحي اإىل اليوم 
باحل�شد  اللتحاق  على  فيه  اأ�شّر  الذي 
ا قاطًعا معّللة  املقّد�س, وكنُت اأرف�س رف�شً
وعمله,  وامتحاناته  بدرو�شه  يهتّم  باأن 
البيت  رجل  لأّنه  الدفاع؛  من  اأف�شل  فهو 
باأنامله,  راأ�شي  على  مي�شح  كان  ومعيلنا, 
�شهادة  وثيقة  اأّماه,  يا   - قائاًل:   ويبت�شم 
الآخرة خي من وثيقة الدنيا, وامتحانات 
من  فيها  بالنجاح  بالتفكي  اأوىل  الآخرة 
ما  توفيق  وال�شهادة  الدنيا,  امتحانات 

بعده توفيق.
اأكمل  حتى  بالرف�س  موقفي  على  ثبتُت 
ف�شائل  اإىل  الن�شمام  وقّرر  امتحاناته, 
احل�شد, كان اندفاعه عنيًفا هذه املّرة مل 

اأ�شتطع مقاومته, فوافقُت على م�ش�س.
مع  منه  ر�شالة  و�شلتني  الأيام  اأحد  ويف 

زمالئه:
درو�شي,  يف  جمتهد  اأّنني  تعلمني  »اأّماه, 
المتحانات,  اأجل  من  جيًدا  ودر�شُت 
اهلل  �شاء  واإن  عاٍل,  معّديل  باأّن  واثق  واأنا 
امتحان  لدّي  كان  لكن  راأ�شِك,  �شاأرفع 
الدنيا,  امتحانات  من  بكثي  اأ�شعب  اآخر 
كتبُت  لأّنني  ا  اأي�شً فيه  تفّوقُت  اأّنني  واآمل 
اأّماه  يا  عليِك  هّوين  بدمائي,  الأجوبة 
تبكي  لكم, فال  واأدعو  واإخوتي,  اأراِك  فاأنا 
علّي, ول ت�شّقي علّي جيًبا, وتاأ�ّشي مبولتنا 
زينب, ول تقويل اإّل جمياًل, ول تن�شيني 

من دعائِك«. 
علمُت با�شت�شهاده وعملُت بو�شّيته, وعندما 
كان  الوزارية  امتحاناته  نتيجة  ا�شتلمُت 
ولدي  جناح  بقدر  اأفرح  مل   ,٪98 معّدله 
له  ال�شهداء  فنجاح  الأخروي,  امتحانه  يف 
اآخر يختلف عن ح�شاباتنا املاّدية,  منظور 
وجدُت ح�شابات جناحه يف دفرته ال�شغي 
عدد  يعّد   وهو  اأ�شدقاوؤه  يل  �شّلمه  الذي 
وكم  الِغيبة,  نف�شه  عن  جّب  التي  املّرات 
مّرة عّو�س تق�شيه يف �شالة الليل ب�شبب 
الواجب الع�شكرّي, وكم مّرة اأدخل ال�شرور 
على قلب موؤمن, وكم مّرة جتّرع الغ�ش�س 
واحت�شبها عند اهلل, واحت�شبها عند الإمام 
حّلها,  اأو  حتّملها  على  ليعينه    املنتظر 
وبينما مّرت تلك اخلواطر يف ذهني وكنُت 
املدر�شة  معاون  �شاألني  الفكر,  �شاردة 
فابنِك  اأّم ح�شام,  يا  تفرحي  مِلَ مل  قائاًل: 

رفعة للراأ�س!
لقد  للراأ�س,  رفعة  اإّنه  فعاًل  وقلُت:  بكيُت 
 , الزمان  �شاحب  عند  راأ�شي  رفع 
ونّباأتهم با�شت�شهاده, فبكى املعاون واملالك 
)ناجح  نتيجته:  على  وكتبوا  التدري�شي, 

بتفّوق يف الدنيا والآخرة(.

النَّجاُح ِمن َمنُظوٍر آَخَر

س المنظور
عبير عّبا

البصرة 
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فاِع الِكفائِّي.. ِصماُم األََماِن   َفتَوى الدِّ

عام  حزيران  من  ع�شر  الثالث 
ذاكرة  عن  يغب  مل  تاريخ  )2014م( 
ُيعّد يوم الطاعة  اإذ  العراق والعراقّيني, 
اليوم  ذلك  ففي  املرجعية,  لأمر  احلّقة 
�شدرت فتوى الدفاع الكفائي للذود عن 
والعر�س  املقّد�شات  وعن  الوطن,  اأر�س 
وال�شرف, فهبَّ العراقّيون �شغاًرا وكباًرا 
م�شرقة  �شفحة  بذلك  ليرتكوا  لتلبيتها؛ 
اأرواحهم يف  واإرخا�س  ت�شحياتهم,  عن 
مقابل �شالمة اأر�س الوطن ومقّد�شاته, 
التي  للمرجعية  الالمتناهية  والطاعة 

هي مبثابة القائد لالأمة.
وا�شتدعى ذلك من اجلميع الوقوف مع 
املدافعني ومع هذه الفتوى بكّل الو�شائل, 
فبع�شهم وقف ب�شوته, والآخر بعد�شته, 
وهناك من وقف بقلمه وغيهم الكثي, 

وخي �شاهد على ذلك املجاميع الكبية 
والكثية من الكتب التي ذكرت اأروع ما 
القتال  �شوح  يف  الأبطال  هوؤلء  ره  �شطَّ
اأُجريت  وقد  عراقّية,  ولئّية  باأقالم 
تناول  منها  كّل  ودرا�شات,  بحوث  عّدة 
وهذه  احلدث,  هذا  من  معّيًنا  جانًبا 
الأربع  قرابة  دامت  التي  املواجهة 
من  الورود  اأجمل  لتقطف  �شنوات؛ 
وعن  عنها  دفاًعا  الأر�س,  هذه  �شباب 
عن  يغب  ومل  ومقّد�شاتهم,  اأعرا�شهم 
الفتوى,  هذه  ال�شّن  كبار  تلبية  الذاكرة 
ال�شعف  العادية  الأيام  يف  نرى  ونحن 
اجل�شدي لهوؤلء ال�شيبة, ومدى حاجتهم 
اإىل الرعاية, اإّل اأّن هذه الفتوى اأعادت 
اإليهم روح ال�شباب؛ ليلتحقوا بركب �شّيد 
رّبهم  عند  اأحياًء  ويكونوا   ,ال�شهداء

ُيرزقون.
ومنحتنا  درو�ًشا,  عّلمتنا  الفتوى  هذه 
القدوة  مبثابة  هم  ملهمة  �شخ�شيات 
باأنف�شهم  �شّحوا  الذين  من  احل�شنة, 
فقد  ومقّد�شاته,  الوطن  عن  دفاًعا 
واأرخ�شوا  الغيارى,  هوؤلء  ا�شُت�شهد 
التي �شقت الأر�س لنحيا نحن  دماءهم 

حياًة بال ذّلة, حياة طّيبة كرمية.
�شمام  مبثابة  كانت  الفتوى  هذه  اإذن 
والعامل  والعراقيني  للعراق  الأمان 
العامل  هّدد  داع�س  فخطر  اأجمعه, 
 Kالأعلى املرجع  وجود  لكن  باأ�شره, 
خمّططاتهم؛  واأبطل  ذلك,  دون  حال 
اأبنائه  بدماء  اأبيًّا  ا  حرًّ العراق  ليعي�س 

مدى احلياة.

النجف األشرفنرجس نعمة الموسوّي
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طفلك مرآتك 

نتائج  اإىل  الو�شول  الأبوان  ميلك  ل 
اإّل  اأبنائهم,  �شخ�شية  بناء  يف  حتمية 
النتائج  اإىل  توؤّدي  اأ�شباًبا  اأيديهم  يف  اأّن 
يف  املوؤّثرة  العوامل  اأهّم  فمن  احَل�شنة, 
هو  الف�شيلة,  مبادئ  على  الأولد  تن�شئة 
الِقيم  على  احلفاظ  يف  الوالدين  �شلوك 
واملحاكاة  بالعادة  فالرتبية  وتر�شينها, 
الرتبوية,  التغذية  و�شائل  اأجنع  للقيم 
املاأمول  اإىل  تقّربهم  اأّنها  ن�شمن  فلكي 
توافرها  ُيالحظ  اأن  من  فالبّد  منهم, 

على اأمرين:
1ـ تر�صيخ القيم عب ال�صلوك:

الرتباط  يظهر  الذي  املتكّرر  فال�شلوك 
باخُللق  والن�شباط  الدين,  بتعاليم 
اإىل  النت�شاب  اإىل  داعًيا  يكون  احلميد 
ًبا  الدين, وحتقيق الهوّية الإميانية, وُمهذِّ
لل�شلوك, فَمن يرى يف اأبويه مثاًل �شادًقا 
واملبادرة  الأمانة,  وحفظ  الوالدين,  لرّب 
اخُللق, عا�س ذلك  ودماثة  الطاعة,  اإىل 
�شلوكه,  اإىل  وت�شّلل  نف�شه,  مكامن  يف 
اأّنه قال: »اأحّبوا    فقد ورد عن النبّي

وعدمتوهم  فاإذا  وارحموهم,  ال�شبيان 
اأّنكم  اإّل  يرون  ل  فاإّنهم  لهم,  ففوا 
ال�شادق  الإمام  وعن  ترزقونهم«)2(, 
يّبكم  اآباءكم  »بّروا  قال:  اأّنه   
نظرة,  من  اأ�شّدها  فما  اأبناوؤكم...«)1(, 
يرونهم  َمن  ب�شلوك  الأبناء  يتاأّثر  وكيف 
م�شدًرا لرزقهم, فلو مل يحافظ الأبوان 
تلك  لتال�شت  بالوعد  الوفاء  قيمة  على 
القيمة يف نفو�س الأبناء, ولندّكت الثقة, 

و�شاغ الكذب.
2ـ عدم متييع القيم اأو توهينها عملًيا: 

متعّددة,  و�شور  باأ�شكال  ويقع   
واحلدود  بالدين  فال�شتخفاف 
العاّم  الذوق  على  والتجّري  ال�شرعية, 
من  التحّفظ  وعدم  النفتاح,  بذريعة 
اإىل  بالأولد  يوؤّدي  واملوبقات  املحّرمات 
فحياطة  ال�شلبية,  بال�شفات  الت�شّبع 
ل  اخُللق  �شقيم  يف  النزلق  عن  الأولد 
يكفي فيه ال�شّد اللفظي اإذا كّذبه �شلوك 
اإّن الهالة التي  الوالدين مبا يخالفه, بل 
تغّطي الوالدين, وال�شورة املثالية عنهما 

يفعله  ما  اأّن  تريهم  الأبناء,  نف�س  يف 
الوالدان هو ال�شواب, واأّنهما بعيدان كّل 
الُبعد عن اخلطاأ, ل�شّيما مع �شّدة القرب 
اأبوين  ظّل  يف  ين�شاأ  فَمن  لذا  واملحّبة, 
ي�شتحاّلن احلرام, اأو يتوّغر يف �شدرهما 
يتلّفظان  اأو  للنا�س,  والكراهية  احلقد 
النفور  على  ين�شاأ  فال  �شّيئة,  باألفاظ 
لأّن  ا�شتقباحها؛  اأو  الت�شّرفات  تلك  من 
حرمتها,  متييع  اإىل  اأّدى  ال�شلوك  تكرار 
اأمًرا  عنده  فباتت  ا�شتهجانها,  وتخفيف 

طبيعًيا ل نكي له.
واأخًيا, اإّن اإ�شراك الأولد يف الفّعاليات 
العاّمة التي ت�شهم يف قّوة اخُللق الفا�شل 
عّما  اإبعادهم  مع  التوّجهات,  و�شالمة 
ُتبتذل فيه القيم وُيحّرف فيه ال�شلوك يف 
تاأثي  من  يعّزز  املختلفة  احلياة  مفا�شل 
�شاحًلا  دلياًل  ويجعله  الوالدين,  �شلوك 

حلياة اأف�شل.
....................................

)1( بحار الأنوار: ج101, �س92.
)2( امل�شدر ال�شابق: ج68, �س270.

ثمار  رؤية  إلى  اآلباء  يتطّلع  ما  كثيًرا 
أفئدتهم ـ األبناء ـ وهم يكبرون مشبعين 
الحميدة،  واألخالق  السامية  بالقيم 
ويسّرهم أن يجدوا فيهم الشخص األمثل 

في السلوك والُخلق. 

 ُسلوُك اآلباِء وتَأثُُّر األَبَناِء

 تَرِصيُن الِقَيِم: 

النجف األشرفإنعام تّمار الكعبّي
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وتت�شاءل الأّم: كيف يكون ذلك؟ 
طفل  �شخ�شية  لتكوين  الأ�شا�شي  املفتاح  اإّن 
للقراءة  ا  حمبًّ جنعله  اأن  هو  ومّتزن  مثّقف 
باملهّمة  لي�شت  وهذه  الكتب,  على  والّطالع 
املغريات  من  الهائل  الكّم  و�شط  ال�شهلة 
والأجهزة  الذكّية  الهواتف  يف  املتوافرة 
اللوحية, لكّنها لي�شت بامل�شتحيلة, ول حتتاج 

اإىل عناء كبي.
منها  ي�شتقي  التي  الأوىل  املدر�شة  فالأّم هي 
التي  وهي  ومبادئهم,  معتقداتهم  الأبناء 
يجعلونها مثاًل ُيحتذى به, اإذن عليها اأن تبداأ 
اأولويات  من  القراءة  وجتعل  اأوًل,  بنف�شها 
الطفل  �شيقتدي  الطريقة  وبهذه  حياتها, 
ب�شورة ل اإرادية باأّمه, ويلتجئ اإىل القراءة 

كّلما ن�شج وكرب.
يف  املنت�شرة  املكتبات  من  العديد  وتوجد 
  البنني  اأّم  مكتبة  واأبرزها  البالد,  اأنحاء 

الن�شوية. 

الذي  العمر  يف  الطفل  نف�س  علماء  اختلف 
طفلها  ت�شجيع  يف  الأّم  به  تبداأ  اأن  من  لبّد 
وعمر  ال�شنة  عمر  بني  ما  القراءة  على 
الأربع �شنوات عن طريق �شرد الق�ش�س له, 
ا م�شّورًة, ويف حال  ل اأن تكون ق�ش�شً وُيف�شّ
ب�شورة  ة  الق�شّ �شرد  يكون  توافرها  عدم 
تفاعلية, وق�ش�س الأطفال متوافرة يف جميع 
املكتبات, لكن الأف�شل اختيار املحتوى اجلّيد 

بح�شب املرحلة العمرية.
بتعّلم  فيبداأ  قلياًل,  املتقّدمة  الأعمار  يف  اأّما 
مهارات القراءة والكتابة يف املدر�شة, وميكن 
امل�شرتكة,  القراءة  الأّم معه مرحلة  تبداأ  اأن 
لطيف,  كتاب  اأو  ة  ق�شّ اختيار  وبالإمكان 
وم�شاركة الطفل القراءة اأو مع باقي اأ�شقائه.
وميكن ا�شتثمار التطّور التكنولوجي وال�شماح 
الذكّية  الهواتف  با�شتخدام  لالأطفال 
التطبيقات  لتثبيت  اللوحية؛  والأجهزة 
وبذلك  والآمنة,  املفيدة  بالقراءة  ة  اخلا�شّ

م�شاحة  على  يح�شلوا  اأن  لالأطفال  مُيكن 
متابعة  مع  قلق  بدون  القراءة  من  جّيدة 

م�شتمّرة.
وعلينا ب�شفتنا مرّبني اللتفات اإىل �شرورة 
توافر مكتبة جميلة يف غرفة الطفل, ي�شاف 
اإليها بني احلني والآخر كتاب جديد يتنا�شب 
وجعله  له,  والعمري  الزمني  التقّدم  مع 
ومتابعة  وتنظيمها,  ترتيبها  عن  م�شوؤوًل 
وبهذه  الرفوف,  تلك  اإىل  اإ�شافته  ميكن  ما 
رائحة  على  طفلِك  �شيعتاد  الب�شيطة  الطرق 

الورق, و�شحر الكلمات تدريجًيا.
على الوالدين اإدراك اأهّمية القراءة بالن�شبة 
�شمة  فهي  �شغرهم,  منذ  الأطفال  اإىل 
ومّدهم  الأبناء  �شخ�شية  تكوين  يف  اأ�شا�شية 
باملعلومات والثقافات املختلفة والتي بدورها 

تكون الدرع احل�شني لهم يف هذه احلياة.
..................................
)1( بحار الأنوار: ج 1, �س 224.

ِطفاًل ُمِحبًّا للقراَءِة؟
ِطفاًل ُمِحبًّا للقراَءِة؟

لتربية أطفالها بطريقة  أّم  كّل  تسعى 

في  أفضل  بفرص  يحظون  تجعلهم 

الحياة، لذا تبذل جهًدا كبيًرا في تنشئة 

أطفالها لتضمن لهم مستقباًل زاهًرا.

كيفية  عن  األّمهات  أغلب  وتتساءل 

، ومن  تنشئة شخصية ممّيزة ألطفالهنَّ

أّي عمر تبدأ بتثقيفهم، وأنسب الطرق 

التي يجب أن تستخدمها معهم.

واألبوان  بيضاء،  صفحة  الطفل  إّن 

الحروف،  أولى  بكتابة  يبدآن  َمن  هما 

في  األساس  ستكون  الحروف  وهذه 

لذا  له،  والثقافي  األخالقي  التكوين 

المؤمنين علّي بن أبي طالب  قال أمير 

في  كالنقش  الصغر  من  "العلم   :

الصغر،  في  التعّلم  ألهّمية  الحجر")1(، 

وهنا يبرز الدور األساسي للوالدين.

َكيَف أصَنُع

كربالء المقّدسةزينب شاكر السّماك
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َحكايا َيحيى َوَجنى
يف طريق العودة من املدر�شة كان ي�شي يحيى 
جنى,  اأخته  بيد  يده  وا�شًعا  م�شروًرا,  مبتهًجا 
لكّنه اأح�ّس باأّنها مل تكن على ما يرام, فلم تكن 
كعادتها, كانت �شامتة, ت�شي بخطوات متثاقلة 

جعلت من حركته ثقيلة متباطئة. 
لذا توّقف والتفت اإليها قائاًل: 

ح�شل  هل  بخي؟  اأنت  هل  اأخّيتي؟  بِك  ما  ـ 
�شيء مزعج اليوم يف املدر�شة؟

اأن  اأريد  ل  املدر�شة,  اأحّب  اأعد  مل  اأنا  جنى:  ـ 
اأذهب اإليها جمّدًدا!!

كنِت  فلطاملا  ملاذا؟!  منده�ص:  وهو  يحيى  ـ 
درو�شِك,  يف  متفّوقة  واإّنِك  التعّلم,  حتّبني 
العلم  األي�س  م�شيئة,  حياتِك  ت�شبح  فبالعلم 
األطف,  ي�شبح  بالعلم  فكالمِك  نوًرا؟! 
تطمحني  ما  اإىل  به  وت�شلني  اأجمل,  و�شلوكِك 
علمِك  من  وينتفعون  النا�س,  فيحرتمِك  اإليه, 

اجلّنة,  تدخلي  اأن  تريدين  األ  ثّم  ومعرفتِك, 
وترين اأحّب خلق اهلل؟!

يا  والدرا�شة  بالعلم  اجلّنة  وما عالقة  ـ جنى: 
اأخي؟

يحيى: يبدو اأّنِك فعاًل ل�شِت على ما يرام! األ 
لنا  قاله  الذي    اهلل  ر�شول  كالم  تذكرين 

والدنا ونحن جال�شون منذ اأيام؟ 
ـ جنى: ممممم... ل اأتذّكر, ما كان؟

- تب�ّصم يحيى قائاًل: ح�شًنا �شاأذّكرِك به, قال 
ر�شول اهلل : »َمن �َصلََك َطِريًقا َيلَتِم�ُص فيه 
ِة«)1(,  اجَلَنّ اإىل  َطِريًقا  به  له   ُ الَلّ َل  �َصَهّ ِعلًما، 

هل تذّكرِته؟
- جنى: نعم, تذّكرته يا اأخي.

وماذا الآن؟ هل ما تزالني ترف�شني  - يحيى: 

الذهاب اإىل املدر�شة والتعّلم؟
  ـ جنى: كاّل, بل �شمًعا وطاعة لر�شول اهلل

معّلمنا الأول, و�شاأ�شتمّر يف الدرا�شة.
- يحيى: اللهّم �شّل على حمّمد نبّينا الأعظم 
اهلل  )�شلوات  الأطهار  اآله  وعلى  ومعّلمنا, 

عليهم اأجمعني(.
- جنى: �شكًرا لَك يا اأخي على تذكيي, زادَك 

اهلل علًما ونوًرا.
وال�شكر هلل  العزيزة,  اأختي  يا  - يحيى: عفًوا 
ليحّببنا  الأكرم؛  ر�شوله  لنا  بعث  الذي  تعاىل 
بالعلم واملعرفة, وليخرجنا من ظلمات اجلهل 

وال�شاللة.
بكّل  املنزل  اإىل  م�شيهما  يف  ا�شتمّرا  وهكذا 

هّمة وحيوية و�شرور.
.......................

)1( مو�شوعة العقائد الإ�شالمية, حمّمد الري�شهري: ج 2,  �س 247.
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ِجيُل )ألفا( َوَدورُ اآلباِء األَكَثُر ُصُعوَبًة

والباحثون  الدميوغرافّيون  ي�شع 
الأجيال  لت�شنيف  اأ�شباًبا  �شون  املتخ�شّ
جيل  لكّل  اإّن  اإذ  بينهم,  الفوارق  ور�شم 
فر�شتها  نطية,  وخ�شائ�س  �شمات 

الأو�شاع والأحداث املحّلية والعاملية.
فمع نهاية الربع الأخي من الألفية الثانية 
�شهد العامل حتّولت جمتمعية وفق التاأثي 
ال�شريع,  التكنولوجي  بالتطّور  والتاأّثر 
حياة  يف  كبية  نوعية  نقلة  اأحدث  حيث 
الإن�شان, جعلته يغّي الكثي من مفاهيمه 

القت�شادية وال�شيا�شية والجتماعية.
دقيق  عمر  وجود  عدم  من  الرغم  وعلى 
وفق  لكن  الأجيال,  لتحديد  ومعلوم 
التغيي  نوع  ر�شمت  التي  املحّددات 
املزايا  من  جمموعة  طّياتها  يف  حملت 
وعادًة  الأجيال,  متّيز  التي  واملوا�شفات 
اإىل  الع�شر  بني  حم�شورة  تكون  ما 
على  اعتمدت  �شنة,  وع�شرين  خم�س 
الرقمّية  والطفرات  التكنولوجي,  التقّدم 
املجتمعات  خ�شائ�س  غّيت  التي 
واأ�شاليبها, ملا لها من قّوة تغيي على كافة 
وال�شيا�شية,  منها,  التجارية  التعامالت, 
يف  وُمعَتمدة  وغيها,  والجتماعية, 
البحوث,  ومراكز  الإح�شائية,  املكاتب 
وُي�شتعمل هذا امل�شطلح يف عّدة جمالت, 
وعلم  ال�شّكانية,  الدرا�شات  منها 

الجتماع, والت�شويق يف دول العامل. 
لقيا�س  اإح�شائيات  توجد  ل  لالأ�شف  ويا 
بني  والتغييات  والعادات  ال�شلوكيات 
نعتمد  لذلك  العربي,  عاملنا  يف  الأجيال 

على الإح�شائيات والآراء العاملية. 
اإليه  ت�شي  ما  خمت�شر  ب�شكل  ونذكر 

امل�شطلحات الآتية: 
اإىل  ي�شي  والرمز   :)X( جيل   •
املولودين يف الأعوام )1965-1979م(. 

اإىل  ي�شي  والرمز   :)Y( جيل   •
املولودين يف الأعوام )1980- 1994م(. 
اإىل  ي�شي  والرمز   :)Z( جيل   •

املولودين يف الأعوام )1995ـ 2015م(.
اإىل  ي�شي  والرمز  )ألفا(:  جيل   •
املولودين يف الأعوام )2016 ـ 2025م(. 

وما ميّيز جيل )X( بح�شب اخلرباء, هو 
التفاعل والندماج يف املجتمع, واللتزام, 
والتمّتع  والأ�شرة,  العمل  بني  والتوازن 
اإىل  والو�شطية,  التعامل,  يف  باملرونة 
التقنية  الو�شائل  على  اعتمادهم  جانب 

احلديثة كالتلفاز وغيه. 
ا  تغّيً �شهد  وهو جيل   ,)Y( وياأتي جيل
ا �شريًعا يف طريقة توا�شلهم عرب  تكنولوجًيّ
و�شائل التوا�شل الجتماعي يف مرحلة من 
املراهقة, فجعلتهم  حياتهم وهي مرحلة 
ال�شابقة,  الأجيال  واكتئاًبا من  قلًقا  اأكرث 
يف  الرقمي  العامل  ا�شتخدام  اأّن  مثلما 
العمل جعلهم يتمّتعون بالطاقة, وال�شرعة 

العالية يف اإجناز العمل. 
على  الطفولة  منذ   )Z( جيل  ن�شاأ  فيما 
اأكرث  وُيعّدون  والإنرتنت,  احلا�شوب 
بالأجيال  مقارنة  ودهاًء  فطنًة  الأطفال 
ال�شابقة, ويتعامل هذا اجليل ب�شكل �شل�س 
ات التوا�شل الجتماعي,  ومتقن مع من�شّ
و)ياهو(  و)تويرت(,  الـ)في�شبوك(,  مثل 
وغيها, واأكرثهم يرغب بال�شهر لأوقات 
الأجهزة  على  وقًتا  ويق�شون  متاأّخرة, 
الإلكرتونية اأ�شعاف ما يق�شونه يف قراءة 

املرتّتبة  الآثار  ومن  واملناهج,  الكتب 
وانخفا�س  الذهني,  الت�شوي�س  ذلك  على 
درجاتهم العلمية, وعدم �شعورهم بالأمن 

وال�شتقرار. 
ي�شل  اأن  املتوّقع  )األفا(  جيل  وياأتي 
بحلول  �شخ�س  ملياري  اإىل  عددهم 
الدرا�شات,  بح�شب  )2025م(  عام 
اإذ  املقايي�س,  بكّل  الرقمي  اجليل  وهو 
الأجهزة  مع  طويلة  اأوقاًتا  ي�شتهلكون 
الذكية, ولديهم قدرات ا�شتيعابية كبية, 
ُيو�شى  لذا  الك�شولة,  الأجيال  من  لكّنهم 
مع  متما�شية  تربيتهم  تكون  باأن  الأهل 
الوا�شع  الفرتا�شي  وعاملهم  احلداثة, 

الذي يغو�شون فيه بكّل جوارحهم.
وال�شو�شيل  الثالثة  الألفية  اأبناء  وهم 
تزّودهم  الت�شلية  وتطبيقات  ميديا, 
منها,  املرئّية  املعلومات  مبليارات 
�شيكون  وعليه  وامل�شموعة,  واملقروءة, 
وك�شاًل  واأنانّية,  نرج�شّية,  الأكرث  اجليل 

يف التاريخ.
ويف الوقت احلا�شر تقع على عاتق الأ�شرة 
بالأجيال  مقارنًة  الأ�شعب  امل�شوؤولية 
للطفل  الرئي�س  املغّذي  لكونها  ال�شابقة؛ 
و�شبط  واأفكاره,  �شخ�شّيته  بناء  يف 
�شالًحا  الرتبية  ُتعّد  مثلما  �شلوكياته, 
لالبن  ال�شماح  بني  فالأهل  حّدين,  ذا 
مبواكبة ع�شره الرقمي, وما يحتاجه من 
معلومات لي�شتفيد منها, واأوقات للت�شلية 
مراقبته  كيفية  وبني  عنها,  له  غنى  ل 
الفرتا�شية  العوامل  دخول  ليتجّنب 
اخلطية والغام�شة, والتي توؤّثر �شلًبا يف 

تركيبته العاطفية والفكرية.

كربالء المقّدسةإخالص داود
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هذه األجواء التي يتضّوع منها عطر قدسي، يأخذ النفس أخًذا جمياًل رقيًقا إلى رحاب الله، إنّها 
ذكرى المولد النبوّي الشريف، إنّه العشق األسمى، ذلك النور األبهى الذي مأل الدنيا حبًّا وعطاًء، 

ديًنا ِقيًما وصفاًء، منه كانت البداية وإليه المنتهى.

�شيًفا  الوقور  املراأة  باقر,  اأّم  دخلت 
وبعد  الطّيبة,  الثّلة  جل�شات  على 

اإلقاء التحّية, بادرت بالقول:
ذلك  اأع�شق  واأنا  طفولتي  منذ   -
اهلل  ر�شول  املقّد�س,  الوجود 
العظيم,  خلقه   ,حمّمد
عطاءه, راأفته ورحمته, 

جهاده. 
الطّيبة  الثّلة   -
رقيقة  باأ�صوات 
تنتظر  كاأّنها 
معّينة:  تتّمة 
عليه  اهلل  �شّلى 
وعلى اآله الأطهار.
لكّني  باقر:  اأّم   -
قد  باأيّن  باأ�شف  اأقولها 
تاأّخرُت يف معرفة َمن كان حول 
الذين  اأولئك  الكرمي,  النبّي  هذا 
اآمنوا به وبر�شالته, وعرفوا �شخ�شه 

الكرمي, فاأعطوا اأغلى ما لديهم.
الأ�شياء  ندرك  اأن  ح�صني:  اأّم   -
تعاىل,  اهلل  من  نعمة  هي  متاأّخرين 

وهو اأف�شل من فواتها. 
ال�شّيدة  هوؤلء,  ومن  باقر:  اأّم   -
الطاهرة  املراأة  تلك   , خديجة 
الكرمية التي لها املنزلة العظيمة يف 
قلب النبّي الأكرم , ومن رحابها 
يف  للعمل  فكرتي  انطلقت  املباركة 
اأكون مّمن �شدق  فلعّلي  �شبيل اهلل, 
َها الَِّذيَن  عليهم قوله تعاىل: َيا اأَيُّ

اَرٍة ُتْنِجيُكْم  ُكْم َعلَى جِتَ اآََمُنوا َهْل اأَُدلُّ
ِمْن َعَذاٍب اأَِليٍم )ال�شّف:10(.

خديجة  ال�شّيدة  كانت  زهراء:  اأّم   -
 خي مثال ُيحتذى به يف العفاف, 
ورجاحة العقل, وقّوة الإرادة, واإدارة 

الأمور. 
- اأّم جعفر: وهي املراأة التي �شربت 
الرثية  وهي  العي�س  �شظف  وحتّملت 
قّوة  وم�شدر  �شنًدا  لتكون  املرتفة, 

. حلامل الر�شالة
احلانية,  الأّم  وهي  جواد:  اأّم   -
ن�شاء  ل�شّيدة  الطاهر  واحلجر 

 . العاملني
الوارد  احلديث  ولنتاأّمل  علّي:  اأّم   -
عند  قدرها  وعظيم  منزلتها,  ب�شاأن 
  النبّي  جربيل  »اأتى  تعاىل:  اهلل 
اأناء  معها  اأتتَك  خديجة  هذه  فقال 
اأو �شراب,  اأو طعام  اإدام  مغّطًى فيه 
ال�شالم  عليها  فاأقراأ  اأتتَك  هي  فاإذا 
وب�ّشرها  ال�شالم,  ومّني  رّبها,  من 
ل  ق�شب)2(,  من  اجلّنة  يف  ببيت 

�شخب فيه ول ن�شب«)3(. 
- اأّم باقر: ما اأحوجني اإىل املتاجرة 
عرفتها  مثلما  ثّلة  ولأنكنَّ  اهلل,  مع 
يف  رغبُت  لذا  الرّب؛  عمل  على  تعني 
بذلك  �شمحنتَّ  اإذا   , معكنَّ اأكون  اأن 

طبًعا. 
- اأّم علّي: اأنِت على الرحب وال�شعة.

مع  التجارة  م�شاديق  جعفر:  اأّم   -
اهلل كثية, منها ما ورد عن اأبي عبد 

نّف�ص عن  »َمن  , حيث قال:  اهلل 
كرب  عنه  الل  نّف�ص  كربًة  موؤمن 
الآخرة، وخرج من قبه ثلج الفوؤاد، 
الل  اأطعمه  جوع  من  اأطعمه  وَمن 
�صربًة  �صقاه  وَمن  اجلّنة،  ثمار  من 

�صقاه الل من الرحيق املختوم«)4(.
- اأّم باقر: واهلل اإّنها جتارة رابحة. 

- اأّم ح�صني: وكذلك ورد عنه  اأّنه 
قال: »اأوحى اهلل  اإىل داود : اإّن 
باحل�شنة  لياأتيني  عبادي  من  العبد 
 : فاأبيحه جّنتي, قال: فقال داود 
يا رّب وما تلك احَل�َشنة؟ قال: يدخل 
على عبدي املوؤمن �شروًرا ولو بتمرة, 
قال: فقال داود : حّق مَلن عرفَك 

اأن ل يقطع رجاءه منَك«)5(.
- اأّم جواد: وعن ر�شول اهلل  اأّنه 
قال: »ما عمل امروؤ عماًل بعد اإقامة 
بني  اإ�شالح  من  خًيا  الفرائ�س 
النا�س, يقول خًيا ويتمّنى خًيا«)6(.
- اأّم علّي: وبربكات �شاحب الذكرى 
للعاملني,  رحمًة  املبعوث  امليمونة, 
اهلل  )�شالم  الزهراء  ابنته  ونفحات 
برناجًما  �شنعّد  القد�شية,  عليها( 

للعمل التجاري امل�شمون الربح.
- اأّم باقر: اإيّن اأرى اأول بوادر الربح 
وهي اأخّوتنا يف اهلل, واجتماعنا طلًبا 

لر�شاه جّل وعال. 
اأنهت  تعاىل  هلل  احلمد  بكلمات 
بقّية  لإكمال  جل�شتها  الطّيبة  الثّلة 

الواجبات.

)1(تَِجارًَة لَْن تَُبْور

)1(  فاطر: 29. )2(  الق�شب: ق�شب من الذهب اأو اأنابيب من اجلوهر. )3(  بحار الأنوار: ج16, �س 8. )4(  الكايف: ج 2, �س 208. )5(  بحار الأنوار: ج 14, �س 34. )6(  الأمايل لل�شيخ الطو�شي: �س522.

َ
بغداد فاطمة صاحب العوادّي

52 186 العدد    الزهراء  رياض  مجلة 
ربيع األول 1444هـ- تشرين األول 2022م

عطر المجالس



َكآَبُة 
ِة الِوالَد

هو ا�شطراب مزاجّي مرتبط بولدة الطفل, 
يظهر لدى بع�س الن�شاء ما بني اليوم الرابع 
عالماته  ومن  الولدة,  من  العا�شر  واليوم 
يف  والإفراط  احلاّدة,  املزاجّية  التقّلبات 
والبتعاد  باملولود,  التعّلق  و�شعوبة  البكاء, 
عن العائلة والأ�شدقاء, وفقدان ال�شهّية اإىل 
يفوق  ب�شكل  منه  املزيد  تناول  اأو  الطعام, 
وقّلة  طويلة,  ملّدة  النوم  اأو  والأرق  املعتاد, 
الهتمام, ونق�س ال�شتمتاع بالأن�شطة التي 
القدرة  وانخفا�س  املتعة,  على  تبعث  كانت 
اأو  القلق  التفكي بو�شوح, ونوبات من  على 
الهلع ال�شديدة, والتفكي باإيذاء النف�س, اأو 

اإيذاء املولود, وغي ذلك.
بعد  ما  لكتئاب  حمّدد  �شبب  يوجد  ل 
نتيجة  يكون  اأن  املحتمل  فمن  الولدة, 
ي�شهم  فقد  بعدها,  البدنية  التغييات 
النخفا�س الكبي لهرموين )الإ�شرتوجني( 
بع�س  نق�س  اأو  و)الربوجي�شرتون(, 
الدرقّية يف  الغّدة  تفرزها  التي  الهرمونات 
بالتعب,  ت�شعر  املراأة  يجعل  مّما  ظهوره, 
ب�شبب  يكون  قد  اأو  والكتئاب,  والك�شل, 
م�شكالت نف�شية, كقّلة �شاعات النوم, وذلك 
ب�شبب رعاية الطفل والر�شاعة وم�شكالتها, 
وطبيعة مزاج الطفل, ومعاناته من املغ�س, 

غي  حمل  حدوث  اأو  التوائم,  ولدة  اأو 
قلق  اأو  املعي�شي,  الو�شع  �شعوبة  اأو  متوّقع, 
املراأة ب�شاأن �شّحتها ومظهرها, اأو م�شكالت 
على  احل�شول  �شعوبة  اأو  بالعمل,  تتعّلق 
بني  املوازنة  حماولة  اأو  منا�شبة,  اإجازة 

متطّلبات العمل والأمومة.
على  ت�شاعد  التي  املبادئ  بع�س  هناك 
منها  احلالة,  هذه  ملواجهة  الذات  تقوية 
التقليل  طريق  عن  الولدة  قبل  تكون  ما 
احلمل,  مرحلة  اأثناء  يف  الن�شاطات  من 
وتناول  العمل,  اأثناء  يف  الإجهاد  وعدم 
اأثناء  يف  القدمني  ورفع  منتظمة,  وجبات 
�شداقة  عالقات  واإقامة  ال�شرتاحة, 
حديث,  طفل  ولدة  ينتظرون  عوائل  مع 
للتحّدث  اإيجابّيني  اأ�شخا�س  عن  والبحث 
فيجب  الطفل,  ولدة  بعد  ما  اأّما  معهم, 
الراحة,  من  ق�شط  اأكرب  على  احل�شول 
يف  الأّم  م�شاعدة  واملحيطني  الزوج  وعلى 
ف�شاًل  ا�شرتاحتها,  اأثناء  يف  الطفل  رعاية 
الغنّية  املنا�شبة  التغذية  عن ح�شولها على 
الع�شائر  وتناول  واملعادن,  بالفيتامينات 
الطبيعية واحلليب, وحماولة مت�شية اأوقات 
للتنّزه,  ممتعة مع الزوج والأهل, واخلروج 
ال�شلبية,  امل�شاعر  من  التخّل�س  وحماولة 

الريا�شية,  التمارين  مبمار�شة  والقيام 
واحت�شان الطفل؛ لتعزيز ال�شعور بالأمومة.
وتختلف مّدة العالج وال�شفاء من امراأة اإىل 
اأخرى اعتماًدا على �شبب الكتئاب و�شّدته, 
فقد يتال�شى عادًة من تلقاء نف�شه يف مّدة 
اأ�شبوعني,  اإىل  اأيام  ب�شعة  بني  ترتاوح 
�س  املتخ�شّ الطبيب  فاإّن  ا�شتمّر  واإذا 
ما  وغالًبا  العالج,  نوع  يحّدد  الذي  هو 
العالج  وي�شّمى  ا,  نف�شًيّ العالج  يكون 
بالتحّدث, اأو با�شتخدام الدواء, اأو كليهما, 
عن  التحّدث  عرب  يكون  النف�شّي  فالعالج 
للعثور  النف�شّي؛  الطبيب  مع  املخاوف 
امل�شاعر,  مع  للتعامل  الطرق  اأف�شل  على 
اأهداف  وو�شع  ة,  اخلا�شّ امل�شكالت  وحّل 
واقعّية, وال�شتجابة للو�شع احلايل بطريقة 
بتناول بع�س  الطبيب  يو�شي  اإيجابية, وقد 

الأدوية كم�شاّدات الكتئاب. 
َوَلَقد  تعاىل:  قوله  للكاآبة  عالج  وخي 
 َيُقوُلوَن ا  مِبَ دُرَك  �صَ يُق  َي�صِ اأَنََّك  َنعلَُم 
 اِجِديَن ال�صَّ َن  مِّ َوُكن  َربَِّك  ِبَحمِد  َف�َصبِّْح 
 اْلَيِقنُي َياأِْتَيَك  َحتَّى  َربََّك  َواعُبْد 
تكّرر  اأن  املراأة  فعلى   ,)99-97 )احلجر: 
هذه الآيات الكرمية ملا فيها من ال�شفاء ملا 

يف ال�شدور. 

ُه َوهًنا  يَنا اإلنساَن ِبَولَِديِه َحَمَلتُه أُمُّ قال الله تعالى في كتابه الكريم: َوَوصَّ
َعَلى َوهٍن َوِفَصُلُه ِفي َعاَميِن )لقمان: 14(، إّن الوالدة تُعّد تجربًة مبهجًة، 
في  الوالدة  يرافقان  اللذان  والنفسي  البدني  الجهد  يستمّر  ما  عادًة  لكن 
والذي  المزاجّية،  الحالة  في  تغّير  هناك  يكون  قد  إذ  منها،  األولى  األيام 

ُيعرف باسم )اكتئاب ما بعد الوالدة(.

ما َبعَد 

بغداد  أ . د. سعاد سبتّي الشاوّي 
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لَدى األَطفاِل والِكبارِ
لبنانسوسن بّداح خيامي 

ما ا�سطرابات النطق والكالم؟
ا  اأي�شً املعروف  املبكر,  الطالقة  ا�شطراب  هو 
بالتلعثم, ُي�شّنف يف خانة ا�شطرابات التوا�شل 
والكالم, وُي�شاب بالتاأتاأة )5٪( من الأطفال, 
يف  منهم   )٪90-  80( حوايل  لدى  وتظهر 
اأّن  اإىل  الدرا�شات  وت�شي  ال�شّت �شنوات,  عمر 
 )٪70( حوايل  لدى  تختفي  التاأتاأة  مظاهر 
�شّن  عند  طبيعي  ب�شكل  الأطفال  هوؤلء  من 
البلوغ, لكّنها ت�شتمّر لدى )30 ٪( منهم حتى 
التكرار,  �شكل  على  عادًة  وتظهر  الر�شد,  �شّن 
املقاطع,  اأو  لالأ�شوات,  املتكّررة  الإطالت  اأو 
نطق  يف  �شعوبة  مع  الكلمات,  اأو  العبارات,  اأو 
حماولة  عند  التوّقف  اأو  اجلمل,  اأو  الكلمات, 

البدء بالكالم. 

لكّنه  قوله,  يريد  ما  الطفل  يعرف  عمليًّا, 
لالآخرين,  وقوله  عنه  التعبي  يف  �شعوبة  يجد 
التكرار  لإخفاء  الطرق  بع�س  ي�شتخدم  وقد 
كا�شتبدال الكلمات, اأو اإخفاء التوّتر اجل�شدي 
الآخرين,  مع  التحّدث  اأثناء  يف  املرّبر  غي 
الكالم,  �شياغة  اإعادة  حماولة  عند  ة  وبخا�شّ
مثلما نالحظ عوار�س اأخرى كت�شّنج ع�شالت 
وفقدان  الرتباك,  مع  العني  ورم�س  الوجه, 
التي  ال�شعبة  املواقف  اأثناء  يف  الكلمات 
اخلوف  اأو  كالفرح,  وانفعال  توّتر  ي�شاحبها 

وغيه.
االإ�سابة  اإىل  توؤّدي  التي  العوامل  ما 

با�سطراب التلعثم؟
منها  العوامل,  متعّدد  ال�شطراب  هذا  يعّد 

بني  التلعثم  انت�شار  فُيالحظ  الوراثي,  العامل 
اأفراد الأ�شرة الواحدة, وجن�س الطفل, اإذ يعّد 
الإناث )4-3  للتلعثم من  اأكرث عر�شًة  الذكور 
لغوية  �شعوبات  وجود  بنت(,  كّل  ِقبال  �شبيان 
عمر  يف  التاأتاأة  ظهور  ا  واأي�شً الطفل,  عند 
وهناك  والن�شف(,  الثالثة  �شّن  )بعد  متاأّخر 
عوامل حمّفزة, كتاأّخر نّو الطفل, اإذ يالحظ 
النمّو  يف  تاأّخر  من  عانوا  الذين  الأطفال  اأّن 
مثلما  بالتلعثم,  لالإ�شابة  عر�شًة  اأكرث  يكونون 
توؤّدي عوامل اأخرى دوًرا يف اإ�شابة الأطفال به, 
كال�شغط النف�شي والتغيي املفاجئ يف الروتني 
دخول  عرب  اليوم  احلال  هو  مثلما  اليومي, 
نتيجة  املنزيل  العزل  الأطفال يف حالة  معظم 
تف�ّشي بع�س الأوبئة, وتوؤّدي هذه العوامل عادًة 

هناك اضطرابات شائعة في 
النطق والكالم بين األطفال 
وبعض البالغين، ولالطالع على 
تفاصيل هذا الموضوع سألنا 
الدكتورة هبة قصير، اختصاصية 
في العالج اللغوي وأستاذة 
جامعية: 

اِضِطَراباُت النُّطِق 
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اإىل تفاقم حالت التلعثم املوجودة اأ�شا�ًشا عند 
الطفل. 

ما االإر�سادات املقّدمة لالأهل، وما دورهم 
يف العالج ؟

 على الرغم من كون الأهل غي م�شوؤولني عن 
مرتبطة  لأّنها  نظًرا  بالتاأتاأة  الطفل  اإ�شابة 
اأو البيئة  بوجود ا�شتعداد تكويني عند الطفل, 
ت�شّببها,  لكّنها ل  لها,  توؤّدي دوًرا حمّفًزا  التي 
ا  ه�ًشّ يكون  التاأتاأة  من  يعاين  الذي  فالطفل 
نف�شيًّا, يحتاج اإىل الدعم والت�شجيع والإحاطة 
باحلنان والعاطفة؛ لأّنها من اأهّم العوامل التي 
والتخّل�س  احلالة,  هذه  تخّطي  على  ت�شاعده 

منها ب�شالم.
عند  لالأهل  املفيدة  االإر�سادات  بع�ض 

ظهور عوار�ض التاأتاأة:
1ـ تخ�شي�س وقت كاٍف للطفل للتحّدث واللعب 

ب�شكل حّر ومريح.
ولي�س على  الرتكيز على م�شمون احلديث,  2ـ 

طريقة التحّدث عند حمادثته.
3ـ عدم اإظهار اأّي عالمة ا�شتغراب اأو انزعاج 
التحّدث  على  قادًرا  كان  فلو  يتلعثم,  عندما 

بطالقة لفعل.

مع  وهدوء,  ببطء  معه  التحّدث  حماولة  4ـ 
زيادة تنغيم الكالم.

5ـ املحافظة على التوا�شل الب�شري معه؛ لأّنه 
ي�شعره بالراحة والطماأنينة.

6ـ اإظهار الهتمام باأفكاره واأحاديثه, فهو يزيد 
اإىل  املبادرة  على  وي�شّجعه  بنف�شه,  ثقته  من 

احلديث اأكرث.
التي  اجلديدة  بالأن�شطة  م�شبًقا  اإخباره  7ـ 
ا لأّي تغيي. �شيتّم القيام بها؛ كي يتجّهز نف�شًيّ

8ـ ب�شبب احلجر املنزيل, من ال�شروري تعزيز 
طريق  عن  والأ�شدقاء  الأقارب  مع  التوا�شل 

التوا�شل الإلكرتوين.
الأمور التي يجب اجتنابها مع الطفل املُ�شاب 

بالتلعثم:
ما  تكرار  اأو  التكّلم,  قبل  منه  التفكي  1ـ طلب 

قاله ب�شكل اأف�شل.
عند  الأحاديث  يف  امل�شاركة  على  اإجباره  2ـ 

وجود الغرباء. 
قبيل:  من  معه,  مربكة  عبارات  ا�شتخدام  3ـ 
ُخذ َنَف�ًشا, تكّلم على مهل, حاول اأن ت�شرتخي, 

وغيها. 
ب�شكل  الكلمات  لفظ  اإىل  انتباهه  اإلفات  4ـ 

باأّنه يعاين من م�شكلة  ي�شعره  �شليم, فهذا قد 
ما, مّما يزيد من حّدة التلعثم عنده.

هل هناك عمر معنّي لبدء العالج؟
لكونه  بالغة؛  اأهّمية  ذا  املبكر  الت�شخي�س  يعّد 
الأ�شري  والإر�شاد  التدّخل  تاأمني  على  ي�شاعد 
يف اأثناء مرحلة الطفولة, مّما ي�شهم يف زيادة 
من  ويخّفف  العالج,  من  ال�شتفادة  فر�شة 
الطفل  �شلوك  على  للتاأتاأة  الوظيفي  التاأثي 
مّما  والجتماعية,  التوا�شلية  مهاراته  وعلى 
اأدائه الدرا�شي واملهني  قد ينعك�س لحًقا على 

ب�شكل اإيجابي.
النطق  معالج  ا�ست�سارة  يجب  متى 

واللغة؟
ملّدة  بالظهور  التاأتاأة  عوار�س  ا�شتمّرت  اإذا  1ـ 

تتجاوز ال�شهرين.
2ـ اإذا ازدادت حّدة العوار�س التي تظهر على 

الطفل.
3ـ اإذا بداأت عوار�س التاأتاأة تنعك�س على �شلوك 
الطفل ومدى تفاعله مع املحيطني به, كتجّنب 
اإىل  فيها  �شي�شطّر  التي  والأماكن  املواقف 

التحّدث. 
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منهًجا  الع�شبية  اللغوية  الربجمة  ُتعّد 
الذاتي,  والتطوير  الإن�شاين  للتوا�شل  ثورًيا 
التفّوق  )فّن  باأّنها  بع�شهم  ويعّرفها 
اخلربات  )درا�شة  اأو  وعلومه(,  ال�شخ�شّي 

ال�شخ�شّية()1(.
ال�شخ�س  متّكن  عملية  اأ�شاليب  تقّدم  وهي 
لأحداث  ونظرته  تفكيه  طريقة  تغيي  من 
جتعل  اأي  احلياة,  يف  ومبادئه  املا�شي 
عقله  على  ال�شيطرة  على  قادًرا  ال�شخ�س 
)الربجمة  م�شطلح  و�شنفّكك  وحياته, 
ب�شيطة  فكرة  لناأخذ  الع�شبية(؛  اللغوية 

عنه. 
العمليات  يف  النتظام  تعني:  الربجمة 
الذهنية:  باخلرائط  والتحّكم  العقلية, 

الذاكرة ـ الذكاء - امل�شاعرـ رّدات الفعل. 
 الع�شبية تعني: اآلّيات عمل الدماغ, وتفاعل 

اجلملة الع�شبية مع املتغّيات.
للغة:  التقني  املعنى  تعني:  اللغوية 

اجل�شد ـ ال�شوت ـ الكلمة - املكان.
اأهّم  على  نتعّرف  اأن  ال�شروري  ومن 
البيئة  الوراثة,  وهي:  م�شادرها, 
الجتماعية, البيئة املكانية, الدين, املدر�شة 
والظروف  التجارب  التعليم(,  )ُنُظم 

ال�شخ�شّية, الإعالم.
قوام  ت�شكيل  على  العوامل  هذه  تعمل  حيث 
ما  بح�شب  عقله  وتربمج  الفكرّي,  الإن�شان 
ومفاهيم,  ومعتقدات  اأ�ش�س  من  فيه  ت�شّخ 
التي  فر�شّياتها  يف  اأكرث  التعّمق  علينا  لذا 
التي  التقنّيات  هي عبارة عن جمموعة من 
املختلفة,  احلياة  مواقف  ملعاجلة  ُت�شتخدم 
وتو�شيع  العقل  اآفاق  فتح  مبهّمة  وتقوم 

النظرة.

هي  لي�شت  اخلارطة  فر�شّياتها:  واأهّم 
الواقع, اأي اأّن �شورة العامل يف ذهن الإن�شان 
هي لي�شت العامل احلقيقي, فخارطة العامل 
يف اأذهاننا تت�شّكل من املعلومات التي ت�شل 
التي  اللغة  عرب  احلوا�ّس  طريق  عن  اإليها 
التي  واملعتقدات  والقيم  ونقراأها,  ن�شمعها 
ت�شتقّر يف نفو�شنا, ومن البديهي اأن تت�شّمن 
تلك املعلومات الغلط وال�شواب, واأّن بع�س 
وتعّطل  تكّبلنا,  بها  نوؤمن  التي  املعتقدات 

طاقاتنا, وحتب�س قدراتنا. 
التي  اخلارطة  تلك  اأّن  للنظر  والالفت 
اإن�شان اإىل اآخر هي التي حتّدد  تختلف من 
�شلوكنا, وتفكينا, وم�شاعرنا, واإجنازاتنا, 
يف  تغّي  ح�شل  فاإذا  العامل,  متّثل  ل  لكّنها 
العامل  فاإّن  لالإن�شان,  الذهنية  اخلارطة 
يكون قد تغّي, وا�شتناًدا اإىل هذا املبداأ فاإّن 
طريق  عن  العامل  يغّي  اأن  الإن�شان  بو�شع 

تغيي اخلارطة, اأي تغيي ما يف ذهنه.
التي  الفر�شّيات  اأهّم  من  الفر�شّية  هذه 
منظارنا  طريق  عن  للعامل  روؤيتنا  ت�شّبب 
من  الكثي  يف  ال�شبب  وهي  ال�شخ�شي, 
دائًما  نتوّقع  فنحن  احلياة,  يف  مواجهاتنا 
لكافة  ال�شحيحة  اخلريطة  نتلك  باأّننا 
تكون  اأن  الآخرين  من  ونريد  الأمور, 

خرائطهم كخرائطنا, واإليكم هذا املثال: 
منت  على  لل�شفر  تذكرة  ب�شراء  رجل  قام 
وجبة  كّل  عند  رّكابها  وجد  وقد  �شفينة, 
اأّما  فيها,  املوجود  املطعم  يف  ياأكلون  طعام 
الطعام  بع�س  ياأكل  اأن  ل  يف�شّ فكان  عنه 

الب�شيط الذي اأح�شره معه توفًيا للمال.
اليوم  جاء  حتى  احلال  هذه  على  وظّل 
اأن يجّرب الأكل يف  الأخي, عندها فّكر يف 

مطعم ال�شفينة, فطلب اأرخ�س طبق لديهم, 
النادل  من  فطلب  احل�شاء,  �شحن  وكان 
احل�شاء فقط, حينها ا�شتغرب النادل وقال 
له: هل تريد �شيًئا اآخر يا �شّيدي؟ فقال له: 

ل, �شحن ح�شاء فقط.
الطبق,  ثمن  يدفع  اأن  اأراد  النتهاء  وبعد 
النادل  له  فقال  وعّدها,  النقود  فاأخرج 

با�شتغراب:
لل�شفر  ا�شرتيَتها  التي  التذكرة  اإّن  �شّيدي,  ـ 
جميع  مبلغ  ت�شمل  ال�شفينة  هذه  منت  على 
اأّي  الو�شول, ول داعي لدفع  الوجبات حتى 

نقود!
ة: نحن ب�شفتنا ب�شًرا ل ميكننا  �شاهد الق�شّ
اأبًدا معرفة احلقيقة, ميكننا فقط اأن نعرف 
على  ونرّد  ونواجه  ت�شّوراتنا عن احلقيقة, 
العامل من حولنا اأولًيا عرب اأنظمتنا التمثيلية 
الع�شبية(  اللغوية  )خرائطنا  احل�ّشية 

للحقيقة التي حتّدد كيف نت�شّرف.
من  الكثي  الع�شبية  اللغوية  وللربجمة 
هناك  )لي�س  فر�شّية:  منها  الفر�شّيات, 
وفر�شّية  وجتارب(,  خربات  واإّنا  ف�شل, 
واٍع  الت�شال:  من  م�شتويان  اإن�شان  )لكّل 
الآخرين  )احرتام  وفر�شّية  واٍع(,  وغي 
وتقّبلهم(, وغيها, وكّلها ت�شّب يف تطوير 
التقنّيات  اأ�شلح  واّتخاذ  الإن�شان,  قدرة 
وحياته؛  عقله  على  لل�شيطرة  والطرق 
املمّيزة,  بالفر�س  الأخي  يف  ليحظى 
الأر�س,  خالفة  يف  املن�شود  هدفه  وحتقيق 

وهذا هو املبتغى واملراد.
.......................................

)1( الربجمة اللغوية الع�شبية يف 21 يوًما, 
هاري األدر, وبييل هيذر: �س22.

الَبرَمَجُة اللَُّغِويَُّة الَعَصِبيَُّة َوأََهمُّ َفرِضيَّاتِها
منتهى محسن محّمد بغداد

56 186 العدد    الزهراء  رياض  مجلة 
ربيع األول 1444هـ- تشرين األول 2022م

تطوير



فيتوتشيني ألفريدو بالدجاِج والِفطرفيتوتشيني ألفريدو بالدجاِج والِفطر

o 350 غراًما من معكرونة الفيتوت�شيني. 
o ملعقتان كبيتان من زيت الزيتون.

o  300 غرام من �شدور الدجاج منزوعة العظم واجللد. 
o ر�ّشة من الفلفل الأ�شود املطحون.

o  ر�ّشة من الفلفل الأبي�س.
o ملعقة �شغية من ملح الطعام, اأو بح�شب الرغبة. 

o ثماين مالعق كبية من الزبدة املذابة. 
o كوبان من كرمية الطبخ اجلاهزة. 

o كوب من الفطر املقّطع اإىل �شرائح. 
o ن�شف كوب من جنب البارميزان املب�شور. 

طريقة التح�سري:

بح�شب املقادير: املمّلح  املغلي  املاء  من  قدر  يف  املعكرونة  ُت�شلق 
التعليمات املوجودة على العبوة. 

o ُت�شّفى املعكرونة من املاء, ثم ُترتك جانًبا حتى تربد. 
o ُي�شخن زيت الزيتون يف مقالة على نار متو�ّشطة احلرارة 
وُي�شاف اإليه قطع الدجاج, ثم ُي�شاف امللح والفلفل الأ�شود 

على الوجه. 
نار متو�ّشطة احلرارة, وُترتك  املكّونات جيًدا على  ُتقلب   o

حتى تن�شج قطع الدجاج. 
هادئة  نار  على  احلجم  متو�ّشط  قدر  يف  الزبدة  ُتذّوب   o
يقّلب اخلليط وُيرتك  الفطر, ثم  وُت�شاف �شرائح  احلرارة, 

حتى تذبل �شرائح الفطر. 
o ُت�شكب الكرمية مع اإ�شافة امللح والفلفل الأبي�س, وُيرتك 

املزيج حتى يغلي ويتما�شك جيًدا. 
املكّونات  ُتقّلب  ثم  القدر  اإىل  امل�شلوقة  املعكرونة  ُت�شاف   o
قطع  وُت�شاف  التقدمي,  طبق  يف  املعكرونة  وتوّزع  بهدوء, 

الدجاج على الوجه مع اجلنب املب�شور, وُتقّدم مبا�شرة.

وقت التح�سري )45( دقيقة
تكفي لـ)6( اأ�سخا�ض
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 إِنَّ َمَع الُْعْسِر ُيْسًرا
)1(

هّمي  بع�س  ال�شاعة  �شاأبّثَك  حمّمد,  اأبا  يا  اإيٍه 
تلوذ  الآخرة  اأبواب  على  اأّنَك  واأعلم  وجنواي, 
وت�شّلمه  �شنني,  خم�س  ابن  وهو  وليدَك  بيد 
وداعَك  على  واإّنا  �شنني,  غي  الإمامة  مقاليد 

يا بن اأخي ملحزونون.
كّلما مّرت ال�شنون, اأيقنُت اأّننا مع�شر اأهل بيت 
واأّن  ثناًء,  واأعّزهم  بالًء,  النا�س  اأكرث  النبّوة 
الغيبة عن اأحّبتنا قدر مكتوب من رّب ال�شماء.

بالأم�س حينما خرج جّدي الر�شا  من مدينة 
العّبا�شي,  املاأمون  من  باأمر  امل�شطفى  جّدنا 
عا�س والدي يف غيبته اأعواًما من القهر, حتى 
املاأمون  اأعواٍم اغتال  العمر ثمانية  بلغ من  اإذا 
اأباه ويّتمه, فغدا اإماًما على الرغم من حداثة 
بعلمه  وتفّوق  لف�شله,  املتكرّبون  وبخع  �شّنه, 

الرّباين على روؤو�س فقهائهم... 
ثم عاد اأبي اإىل مدينة جّدنا موفوًرا... 

حكيمة  اأنا   , ومو�شى  علّي  واأخواي  وُوِلدُت 
املغربية  �شمانة  اأّمنا  وكانت   , اجلواد  بنت 
ن�شاء  �شّيدة  بعد  من  الأئمة  اأّمهات  خية  من 
العاملني , ثم ا�شتدعى املعت�شم اأخو املاأمون 
اأبي اإىل بغداد من جديد, ليد�ّس له ال�شّم بيد 
الغيور,  الغادرة  املاأمون,  بنت  الأخرى  زوجته 
يف  وهو  الطاهرين,  كاآبائه  �شهيًدا  فق�شى 

عنفوان �شبابه.
عليًّا  اأخي  ولكّن  �شغاًرا,  اليتم  غيبة  ذقنا  لقد 

طفاًل  الإمامة  مقاليد  ت�شّلم  الذي    الهادي 
�شامّراء  وغدت  ووطًنا,  اأًبا  لنا  �شار  كاأبينا, 
العامرة,  جّدنا  مدينة  بعد  منزًل  لنا  املقفرة 
متاًما  بالكرامة,  عّمرتها  الإمامة  بركة  لكّن 
فكّنا  مراًرا,  فيه  به  ُزّج  الذي  ال�شجن  مثل 
�شار  بعدما  حب�شه,  غيبة  على  ن�شطرب 
احلب�س  بعد  ال�شّم  اأّن  غي  �شعاًرا,  لنا  الغياب 
م�شموًما  احلبيب  اأخي  وم�شى  باملر�شاد,  كان 
مظلوًما كاآبائه, ومل يكن لنا اإّل احلزن لبالئه, 

واّتباع خليفته من بعده, اأنَت يا اأبا حمّمد!
بعد هذا  واإيّن  احللقوم  تبلغ  روحي  كادت  لقد 
يف  ول�شاين  بقلبي  اأجاهد  ق�شيُته  الذي  العمر 
ظّل اأبي واأخي, غائبنِي حا�شريِن, اأرى التاريخ 
�شامّراء  يف  تعي�س  راأيُتَك  فلقد  نف�شه,  يعيد 
فتّتخذ  �شيعتَك,  عن  لُتق�شى  بيتَك,  حبي�س 
ب�شفارٍة من  وت�شّرفني  �شفراء,  كاأبيَك  لنف�شَك 
نوٍع خا�ّس؛ اإذ تدعوين ذات ع�شّيٍة لأ�شهد على 

ولدة طفلَك, واأ�شاألَك وجلًة م�شتب�شرة:
ـ يا بن اأخي, مّمن؟! 

ي�شوعا  بنت  مليكا  بل  نرج�س,  اإّنها  وجتيبني: 
التي  الأمية  اجلارية  تلك  الروم,  قي�شر  ابن 
ا�شرتاها اأخي لَك قبل �شهادته من �شبي الروم, 
لقد دفعها اإيّل اآنئٍذ لأعّلمها واأفّقهها, فاإذا هي 
ذات علم واأدب, واإّنها لعمري جديرٌة باأن تكون 

ا لبقّية اهلل يف اأر�شه...  اأمًّ

احلمل,  معامل  بها  اأَر  مل  اإذ  مت�شائلًة  واأتعّجب 
فتجيبني اأّنها كاأّم مو�شى, قد اأخفى اهلل حملها 

حتى حني الولدة!
 رباه! لقد كتم اجلبابرة عليَك يا بن اأخي كّل 
ينتظرون  اأبوابَك  على  تفرعنوا  ولقد  �شرور, 
حرملة  ذبح  مثلما  ليذبحوه  مو�شاَك؛  ولدة 
اأّنه  علموا  وقد   , احل�شني  جّدنا  ر�شيع 
املهدّي الذي �شيزلزل عرو�شهم بنوره, ولكّنهم 

خ�شئوا, واأمّت اهلل نوره وهم كارهون..
بولدته  وحزُت  يدّي,  على  اهلل  بقّية  ُوِلد  لقد 

و�شام اأمومٍة غي م�شبوقة...
ا, وجّن  ولقد طالت الغيبة مولي ال�شغي اأي�شً
ال�شالح  جنون احلاكم وهو يبحث عن خلفَك 
بدون جدوى, اإذ اأخفاه اهلل بلطفه, ومنَّ علينا 

بروؤيته بني احلني واحلني...
على اأّن احلاقدين مل يكتفوا, بل تفّجر حقدهم 
اأّيها احلبيب,  كبدَك  به  ا�شطادوا  زعاًفا  ا  �شمًّ

فق�شفوا ورد �شبابك قبل اأوان املغيب.
اإذ  واإّنا  الأولياء,  غيبة  األفنا  مولي...لقد 
ٍة وبكاء, نعلم اأّن لقائمنا  نوّدعَك ال�شاعة بغ�شّ
غيبتني, فن�شاأل اهلل اأن مينَّ علينا وعلى �شيعتنا 
بال�شرب وخي العمل حتى ظهور الأمر والأمل, 
 َفاإِنَّ َمَع اْلُع�ْصِر ُي�ْصًرا :والي�شر بعد الع�شر

اإِنَّ َمَع الُع�صِر ُي�صًرا )ال�شرح:5 ـ6(.
.............................

)1(  ال�شرح: 6.

لبنان رجاء محّمد بيطار
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الِبَشارَُة الُكبَرىالِبَشارَُة الُكبَرى
ُوِلَد الهدى فالكائناُت �شياُء 

وثناُء تب�ّشٌم  الزماِن  وفُم 
الأزهر  ولدة  الكربى,  الب�شارة  اإّنها 

الأنور.. 
فمذ كنُت �شغية, كان لهذا اليوم وقع 

ممّيز يف روحي!
اآفاق  و�شيق  معرفتي,  ِق�شر  ومع 
الكوَن  اأرى  كنُت  اأيّن  اإّل  تفكيي, 
التهاين,  يتبادلون  الأهل  يزهو, 
ا�شطفاف  يف  النب�شات  وت�شطّف 
ال�شباح؛ لت�شدو مبا يحمله القلب من 

حّب على هيئة حرف! 
بنا,  مي�شي  والعمر  ال�شنني  تتقّدم 
نواظر  يف  اأبهى  بحّلة  ياأتي  واليوم 

قلبي..
املحّبة حلبيب  تتزايد  كّل معرفة  ومع 
امليمون  العاملني, حتى جاء يومَك  اإله 
يف عامي هذا م�شبوًقا بخطًى حثيثة؛ 

مبعّلمها  يليق  اإمياًنا  النف�س  ليمالأ 
ابنة  بّر  يرتجم  بجهاد  ومهّذبها, 
�شوب  وب�شرها  قلبها  تدير  باأبيها, 
حرًفا  ينطق  مل  كاأّنه  بل�شاٍن  )َطيبة( 
اأبتي! حبيبي, ونور عيني يا  من قبل: 
ر�شول اهلل! كيف ُتطوى املكرمات بني 

الأ�شطر؟
واأّي معرفٍة نلُتها لأ�شّطر عنَك ما يليق 

مبقامَك الأ�شمى!
الأر�س  يف  حمموًدا  يا  اهلل!  ر�شول  يا 
خطري  وما  اأنا,  �شاأين  ما  وال�شماء, 

لأعّدد حمامدَك؟!
كيف  اجلهل,  ظلمات  من  منقذي  يا 

يل اأن اأيف مع�شار حّقَك؟!
ممتلئة  بح�شرتَك,  لئذة  اأقف 
لولها  التي  وكراماتَك  بفيو�شاتَك 

لكنُت راتعة يف ح�شي�س اجلاهلية!
ُبعثَت  ورحمة,  هدًى  للعاملني  ُولدَت 

اأريجَك  ناثًرا  ُخلق حميد,  كّل  حاماًل 
ل  ما  فيَك  كتبُت  والقريب,  للبعيد 
يح�شي عددهم من الب�شرّية جمّلدات 
العباد  اأو�شاف  ودواوين, وعلوَت فوق 
احلروف  باأنور  الأو�شاف  كّل  جامًعا 
لّب عند  كّل ذي  ُلّب  لُيحار  واأزهرها! 
ُخُلٍق  َلَعلَى  َواإِنََّك  تعاىل:  قوله 
َعِظيٍم )القلم:4(, و�شًفا وت�شريًفا 

من الرّب العظيم! 
ا  اأقّبل الن�ّس الإلهي, اأ�شّمُه �شوًقا وحًبّ
من  اأوتيُت  ما  بكّل  يدّي  رافعًة  لَك, 
�شّل  اللهّم  الدعاء:  بلغة  مهّنئة  حّبه, 
حمّمد  نبّيَك  على  وبارك  وزد  و�شّلم 
لولّيَك  وعّجل  حمّمد,  نبّيَك  اآل  وعلى 
الفرج والعافية والن�شر, واجعلنا من 

الدعاة اإىل �شبيلَك.

كربالء المقّدسةزينب عّباس فرهادّي 
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 يَِّدُة َسِكيَنُة السَّ

�شّيدة من الهوا�شم, هي رمز من 
اأُطلق عليها  والهيبة,  الوقار  رموز 
ملا  ال�شني(  بفتح  )�َشكينة,  ا�شم 
اأّما  وال�شكينة,  الهدوء  من  لها 
ا�شمها احلقيقي فهو )اآمنة( على 

 .ا�شم جّدتها اأّم النبّي
النبّوة  بيت  يف  ون�شاأت  ُوِلدت 
يف  اهلل  ذكرهم  الذين  واأهله 
كتابه الكرمي, فقال عّز من قائل: 
َعنُكُم  ِلُيْذِهَب  الُل  ُيِريُد  ا  َ اإِنَّ
َرُكْم  َوُيَطهِّ اْلَبْيِت  اأَْهَل  ْج�َص  الرِّ
َتْطِهرًيا )الأحزاب: 33(, وقد 
مّما  بالكمال  تعاىل  اهلل  حباها 
احل�شني  الإمام  اأبيها  من  ورثته 
ابنة  الرباب  فهي  اأّمها  اأّما   ,

امرئ القي�س �شّيد قومه. 
على  �شكينة  ال�شّيدة  تفّوقت 
والعبادة,  بالزهد  ع�شرها  ن�شاء 
وعا�شت يف كنف اأربعة من الأئمة 

اأبوها,  وهم:   , املع�شومني 
زين  واأخوها  احل�شن,  وعّمها 
. العابدين, وابنه حمّمد الباقر
وجمال  ح�شن  ذات    كانت 
واخل�شوع  التعّبد  انفقته يف  فائق, 
اأبوها  و�شفها  حتى  تعاىل,  هلل 
التفّكر  دائمة  باأّنها     احل�شني 
وقفة  لها  وكانت  تعاىل,  اهلل  يف 
عندما  كربالء  واقعة  يف  م�شّرفة 
يف  وهي  اأهلها  مع  اإليها  قدمت 
وكانت  الرابعة ع�شر من عمرها, 
حتمي الأطفال والن�شاء مع عّمتيها 
ال�شّيدة زينب واأّم كلثوم , وبعد 
واأبطال  واإخوتها  اأبيها  ا�شت�شهاد 
ال�شبايا,  �شفوف  يف  كانت  الطّف 
يف  الوا�شع  الإعالمي  دورها  وبرز 
واقعة  ون�شر حقائق  النا�س  توعية 
اأثناء  يف  تفا�شيلها  بكّل  كربالء 
م�شي القافلة اإىل ال�شام ومرورها 

�شلبة  �شجاعة  وكانت  بالقبائل, 
عنفوان  ذات   , زينب  كعّمتها 
املوؤمنني  اأمي  جّدها  من  ورثته 
بّث  يف  الكبي  الف�شل  ولها   ,
على  وقع  الذي  الظلم  مواطن 
موالة  وك�شب  كربالء,  يف  اأهلها 
احلّق  باإظهار  القرى  من  العديد 
الذي  الإ�شالمي  الدين  ومعامل 

كان م�شت�شعًفا يف تلك احلقبة. 
يف  عليها(  اهلل  )�شالم  توّفيت 
لل�شجاعة  مثاًل  املنّورة,  املدينة 
وريثة  والعلم,  والزهد  والعّفة 
النبّوة, ومن اأنبل ن�شاء العامل بعد 
اهلل  )�شالم  العاملني  ن�شاء  �شّيدة 
وعّماتها  فاطمة  واأّمها  عليها(, 
)عليهنَّ ال�شالم(, فهي خي مثال 
يوم  عليها  فال�شالم  به,  ُيقتدى 
الدنيا,  عن  ارحتلت  ويوم  ُوِلدت, 

. ويوم ُتبعث مع احل�شني

كركوكابتسام شريف

60 186 العدد    الزهراء  رياض  مجلة 
ربيع األول 1444هـ- تشرين األول 2022م

شخصيات ملهمة 



إِنَّ اللَه ال َيسَتحي ِمن الَحقِّ
إِنَّ اللَه ال َيسَتحي ِمن الَحقِّ
إِنَّ اللَه ال َيسَتحي ِمن الَحقِّ

دوراين  ويرافق  املتعبتني,  كّفيها  يف  اأدور 
وابت�شامة  عينيها  بريق  وتهليل,  ت�شبيح 
بني  واأعي�س  الدنيا,  معها  اأن�شى  ثغرها, 

اأحالمها واأمنياتها.
طينّي  بيت  يحتويني  قدمي,  مغزل  اأنا 
)ني�شابور(  مدينة  نائية يف  قرية  �شغي, يف 
بحفر  الدنيا  تفّننت  قد  و�شّيدة  الإيرانية, 
وجهها  على  ال�شنني  وخطوط  التعب  اأخاديد 
الدنيا  حطام  من  ا  وبع�شً �شويهات  النحيل, 
اأعينها  واأنا  متلك,  ما  كل  هو  ُتذكر  ل  التي 
لتعي�س حّرة  تكفيها  التي  على غزل اخليوط 
ليلة  كّل  تنام  النا�س,  عن  م�شتغنية  الذات 
على اأمل اللقاء, واأ�شماعها ترتّقب, وفوؤادها 

ينتظر .
ويف يوم الأمنيات ذاك, �شمعت �شوًتا ينادي 
الإمام,  وكيل  الني�شابوري,  اأنا  بعيد:  من 
ر�شائل,  اأو  حقوق  لديكم  كانت  اإن  هلّموا 

فالقافلة على و�شك النطالق. 
تهّلل وجهها فرًحا, فلملمت دموعها, وهرول 
مالها  ُخم�س  لتاأخذ  خطواتها  قبل  فوؤادها 
وتر�شله اإىل اإمامها مكّلاًل  ب�شالمها, ومعّطًرا 

بهيامها؛ لتفرغ ذّمتها.
معها,  واأخذتني  القرية,  و�شط  اإىل  توّجهت 
جتمهرت  قد  والنا�س  اأبًدا,  نفرتق  ل  فنحن 
مبلًغا  الإمام  وكيل  ي�شّلم  وكّل  وحتّلقت, 
ي�شل اإىل مئات الدناني والدراهم الذهبية 
بني  طريقها  �شّقت  والهدايا,  والف�شية, 
مّني,  خذ  للوكيل:  وقالت  ب�شعوبة,  احل�شود 

درهًما,  واأخرجت  بخمارها,  عقدًة  واأرخت 
وقالت: اإّنه خم�س مايل, وقطعة ال�شوف هذه 
التي غزلتها, هدية اإىل �شّيدي ومولي لعّلها 
الوكيل  نظر  الكرميتني,  يديه  بلم�شة  حتظى 
اإيّن  واهلل  واحد!!  درهم  ومبت�شًما,  م�شتغرًبا 
وهمهم  درهًما,  مولي  اأعطي  اأن  لأ�شتحي 
ومتعّجب,  ومبت�شم,  م�شتغرب,  بني  اجلموع 
ي�شتحي  ل  اهلل  اإّن  وقالت:  براأ�شها  اأطرقت 
له  واأو�شل  �شالمي,  مولي  اأبلغ  احلّق,  من 

ل علّي بقبولها . هديتي لعّله يتف�شّ
وخماوف  اأمل,  وكّلها  دارها  اإىل  رجعت 
ما  �شرعان  لكّنها  الواله,  قلبها  �شاورت 
تبّددت تلك املخاوف باأمنيات كّحلت عينيها, 

وتراها بعني قلبها. 
)�شطيطة(  وال�شّيدة  ثقيلة,  الأيام  مّرت 
وهي  اإليها  اأنظر  الوكيل,  عودة  ترتّقب 
عليها.  واأ�شفق  يديها,  يف  اأدور  تتنّهد, 
ذلك  ب�شوت  واإذا  نغزل  نحن  وبينما 
اأهل ني�شابور, رجع وكيل الإمام  املنادي:  يا 
اأجوبة  وخذوا  هلّموا   ,جعفر بن  مو�شى 
ر�شائلكم, وجتّمعوا بالقرب من بيت ال�شّيدة 

)�شطيطة(. 
قواها,  خارت  بقّوة,  وخفق  قلبها,  ا�شطرب 
وارجتفت يداها, واأو�شكت على ال�شقوط, ما 

الذي حدث ليكون التجّمع بباب دارها؟!
راآها  اإن  وما  الباب,  فتحت  اجلموع,  و�شل 
ي�شمعه  ب�شوت  و�شاح  عليها,  �شّلم  الرجل 
ا�شمعي  )�شطيطة(,  ال�شّيدة  اأّيتها  اجلميع: 

فقد   , جعفر  بن  مو�شى  الإمام  جواب 
قبل درهمِك اأّيتها املوؤمنة, وقال: اقراأ عليها 
قما�شِك  جعلُت  قد  لها:  وقل  كثًيا,  ال�شالم 
اأكفاننا,  من  بهذه  اإليِك  وبعثُت  اأكفاين,  يف 
فاجعليها يف كفنِك, »اإّن الل ل ي�صتحي من 
احلّق«)1(, لكّنه اأرجع اأموالكم على الرغم من 
كرثتها لختالطها باحلرام, اأّما هذه ال�شّيدة 
اإليها  واأر�شل  فقد قبل هدّيتها بقبول ح�شن, 
دنياها,  اأمر  على  ليعينها  املال  من  مبلًغا 
من  وقطنة  العلويات,  باأيدي  ُن�ِشج  قد  وكفًنا 
ب�شتان ال�شّيدة فاطمة الزهراء, و�شيح�شر 

الإمام  جلنازتِك, وي�شّلي عليِك.
ما اإن �شمعت ال�شّيدة )�شطيطة( كالم الوكيل 
بحّب  املفعم  قلبها  نب�شات  ت�شارعت  حتى 
اأرادت  ما  ونالت  دفًئا,  امتالأ  وقد  مولها, 
روحها  لرتى  وترتّقب  تنتظر  فظّلت  ومتّنت, 
قدًرا,  املجهولة  ال�شّيدة  هذه  العيون,  نور 
واأو�شلها  لإمامها,  بحّبها  قدرها  اهلل  رفع 
هذا احلّب اإىل مبتغاها.  ويوم وفاتها ح�شر 
الإمام مو�شى بن جعفر  وجّهزها, و�شّلى 
فهل  ـ  واأّمي  هو  باأبي  ـ  ان�شرف)2(  ثّم  عليها 
حتّبني يا اأخّيتي املوؤمنة اأن ي�شلِك �شالم من 

اإمام زمانِك ؟
مت�ّشكي بهم, ول ت�شت�شغري القليل الطّيب, 

فاإمامِك مّطلع على �شغاف القلوب. 
............ ............

 )1( بحار الأنوار: ج 47, �س 252.
)2( امل�شدر ال�شابق بت�شّرف. 

كربالء المقّدسةنرجس مهدّي
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ُطُرٌق ُمَميََّزٌة لَِترتِيِب اللَّوَحاِت 
توجد العديد من األفكار لترتيب اللوحات في المنزل وفي مكان العمل، وأكثرها تمّيًزا الطرق اآلتية:

ترتيب اللوحات بشكل عنقودّي
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وضع لوحة كبيرة واحدة
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ديكور 



رُوٍح َعاِشَقٍة 

ُت�شاء  ال�شوق,  ب�شنابل  تتم�ّشكني  حينما 
امل�شّرات  بكّل  مهاجرة  باأفراح  روحِك 

امل�شافرة منذ �شنني.. 
باأّن  �شامّراء  مدينتي  يل  قالت  هكذا 
ن�شيم  هبوب  مع  �شتعود  اجلميلة  اأيامها 
الوجود  ذّرات  �شحًرا  فتتناغم  الربيع, 
كمعزوفة يعزفها الكون بكلماتها اململوءة 

بقوايف ال�شتياق والع�شق اجلميل.. 
ينرث  يرجتف,  وجل  على  يقبل  والقلب 
اأن  يف  اأماًل  ا�شتحياء  على  نب�شاته 
ال�شادقي  املحّمدي  النور  خيوط  تاأتي 
�شياء  الكون  فيعّم  الفجر,  انبعاث  مع 
اإىل  يعيد  �شياء,  كمثله  لي�س  اأخ�شر 

الوجوه ابت�شامة طابعها ال�شفاء.. 
العلوّي  الع�شق  ة  ق�شّ بداأت  وهنا 

ال�شرمدّي, فكان الأجمل والأندر.. 

املولود  ذلك  طيف  �شامّراء  فتحت�شن 
فنّتبع  ال�شماء,  يف  املبارك  اجلعفري 
وجهه كخيط �شعاع ذهبي, وكربيق اأمل 
يدّق طبول احلنني, ي�شتنفر ثورة ال�شوق 

بني ال�شلوع, وي�شتفّز ال�شرب املكني.. 
اخلطايا؛  من  ليغ�شلها  القطر  وتنا�شد 
حّبهم  يحمل  اأن  الرثى  هذا  لي�شتحّق 
من  مروًجا  مدينتي  فت�شبح  الطاهر, 
وربًى  بالورد,  مكّللة  وحدائق  الأقحوان, 
الفرح  من  ق�شائد  الليل  لها  يغزل 

وال�شرور..
فنور ال�شادق جعل من �شريان �شامّراء 

َوَتًرا ذا حلن جميل يريح النفو�س.. 
بني  يتدّفق  نغًما  العمر  من  جعل 
يهتّز  ا  ونب�شً حلظات,  كاأّنه  دهاليزها 

 ..ملولود الباقر

الذي ُوِلد على اإعالن �شاعة طاهرة بني 
حتّركات  روت  حيث  مقّد�شة,  جدران 
الظالل التي لحت ترتاق�س فرًحا اأمام 

خ�شوع اجلوارح يف ح�شرة الإمامة.. 
ذلك  ل�شتقبال  مت�شّوقة  كانت  ليلة  يف 

العلم الزاخر.. 
فتبّخرت بالعطر ال�شماوي الأنيق.. 

وقناديل  جنوم  من  باأكملها  وتزّينت 
لرتى ال�شادق  وقد حمل بني راحتيه 

ر�شالت ال�شالم والإ�شالم.. 
عندها اأطّل الفجر ال�شعيد على �شامّراء 
والقّبة  املاآذن  يهّنئ  مبارًكا,  مبتهًجا 
الذي  الأنبياء  وريث  بولدة  الذهبية 
الرحمة  وين�شر  الأمانة,  اأعباء  �شيحمل 
وت�شتني  القلوب,  تدخل  التي  املحّمدية 

بها كّل الأجيال..

الُت تََأمُّ

كربالء المقّدسة زبيدة طارق الكنانّي
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ألم الجراح



إلى َعالَِم الَمعلوَماتِيَِّة الَواِسِع.. َماضوَن ِفي ِحفِظ التُّراِث

من  والوثائق  املخطوطات  عن  مصّورة  نسخة  لطلب 
لقسم  التابع  وفهرستها  املخطوطات  تصوير  مركز 
العّباسية  العتبة  يف  والثقافية  الفكرية  الشؤون 

املقّدسة وذلك عن طريق الدخول إىل الرابط اآلتي: 

https://dromh.org/index?field=0&filter=list&type=reg

وفق الشروط واملقّررات املتعّلقة بذلك.

ِمن َخزائِِن الَمخُطوطاِت 


