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رئيس التحرير 

"لَو َكاَن الَفْقُر رَُجالً لَقَتلُْتُه")1(

املال ي�شّكل ع�شب احلياة، بدونه تغدو �شبه مّيتة، 
الدورة  اأّن  مثلما  باملال،  اإّل  تتّم  ل  احلياة  فدورة 
حركة  كذلك  الدم،  بتدفق  اإّل  تتّم  ل  الدموّية 
املال يف ج�شم املجتمع ت�شبه حركة الدم يف ج�شم 
ال�شرايني  يف  الدم  ي�شري  اأن  فيجب  الإن�شان، 
ينّظم  اأن  يجب  كذلك  متوازنة،  ب�شورة  والأوردة 
عادلة  ب�شورة  املجتمع  �شرايني  يف  الداخل  املال 
من  واحدة  نقطة  يف  الدم  جتّمع  ويّعد  ومتوازنة، 
الذبحة  ثّم  ومن  ال�شرايني  لت�شّلب  �شببًا  البدن 
واحد  مكان  يف  جتّمع  اإذا  املال  كذلك  ال�شدرّية، 
بالق�شاء  وينتهي  املكان  ذلك  اإف�شاد  على  �شيعمل 
نتيجًة  مير�س  فالإن�شان  برّمته،  املجتمع  على 
ل�شغط الدم، كذلك املجتمع مير�س نتيجًة ل�شغط 

املال.
تت�شابه الأ�شباب والنتائج بني املال والدم، فمن�شاأ 
�شغط الدم هو كرثة تناول الطعام، كذلك �شغط 
اأّن  ا�شتهالك، فمثلما  زيادته دون  نتيجة  املال هو 
الدم و�شيلة كذلك املال و�شيلة، فهو يحّرك العجلة 

القت�شادّية يف ج�شم املجتمع، مثلما يحّرك الدم 
املواّد الغذائّية ويوّزعها على خاليا اجل�شم.

اجتماعّي  وتاأثري  ا�شرتاتيجّية،  اأهمّية  للمال 
يتحّدث  وعماده.  املجتمع  قوام  هو  بل  عميق، 
اجتماعّية،  جهة  ذا  باعتباره  عنه  الكرمي  القراآن 
ُتوؤُْتوا  َوَل  الآية:  يف  مثلما  لالأّمة  قوامًا  ويعّده 
 /ِقَياًما َلُكْم   ُ اللَّ َجَعَل  الَِّتي  اأَْمَواَلُكُم  َفَهاَء  ال�شُّ
املجتمع  اأفراد  يعّد  الإ�شالم  لأّن  )الن�شاء:5(، 
تنف�شل  اأن  ميكن  ل  بحيث  واحد،  فرد  مبثابة 
م�شالح الفرد عن م�شالح الآخرين، وي�شمل ذلك 
اأموال اليتامى واملعوزين، وال�شرر �شيم�ّس اجلميع 

ب�شورة مبا�شرة اأو غري مبا�شرة.
يف  واأُنفق  باحلالل،  ُجِمع  اإذا  اإّل  للمال  قيمة  ل 
املقّد�س  ال�شارع  مدح  املنطلق  هذا  ومن  طريقه، 
املال احلالل، وحّبب اإىل املوؤمن ال�شعي اإىل ك�شبه، 
وت�شافرت  الرّب،  وجوه  يف  اإنفاقه  على  حّثه  مثلما 
اأقوال اأهل الع�شمة على اأن ل خري فيَمن ل يحّب 
َديَنه،  ويق�شي  وجهه،  فيكفي  احلالل،  املال  جمع 
اأّن  وي�شل َرِحمه، وي�شتعني به على الآخرة، مثلما 
مروءة املرء تكون يف ا�شت�شالح املال، وا�شتثماره 
اأثرًا  اأح�شنها  الأموال  فاأف�شل  اخلري،  �شبيل  يف 
واأك�شبتَك حمدًا  وِذكرًا،  اأورثتَك ذخرًا  وما  فيَك، 

واأجرًا.
واأخطر ما يف املال اأن ُي�شبح هدفًا ويكت�شب قيمة 
ال�شهوات  ماّدة  يكون  املنظور  بهذا  لأّنه  ذاتّية؛ 
الَنِهمة، و�شببًا للفنت واحلروب الطواحن، ومن�شاأً 

الدين،  ويوهن  الأعمال  وُيف�شد  والتعب،  للهّم 
ف�شاحب املال متعوب مذموم، وقرين ال�شيطان.

عن الر�شول قال: "قال ال�شيطان -لعنه الل-: 
لن ي�شلم مّني �شاحب املال من اإحدى ثالث، اأغدو 
واإنفاقه يف  اأخذه من غري حّله،  واأروح:  عليه بهّن 
اإليه فيمنعه من حّقه")2(، من  غري حّقه، واأحّببه 
هذه الكلمات نعرف اأّن املال يف نف�شه و�شيلة، فاإذا 
انقلب امليزان و�شار هدفًا جّر اإىل الظلم والف�شاد، 
له  اأنف�شهم، فاإذا ح�شّ النا�س  اإىل  واإ�شالحه يعود 
عامل  �شار  اخلري  طريق  يف  ووّظفوه  ال�شاحلون 
له الفا�شدون جعلوه �شببًا  بناء وتطوير، واإذا ح�شّ

للف�شاد والإف�شاد.
للحكومة  وزعيمًا  قائدًا  كان   الكرمي الر�شول 
املنازل  باأقرب  يتمّتع  كان  ذلك  وقبل  الإ�شالمّية، 
اأق�شى  نف�شه  يحّمل  كان  اأّنه  اإّل  تعاىل،  الل  اإىل 
اأّنه مل يتناول  يّتفق  حالت اجلوع، وكثريًا ما كان 
اأو  املال  لديه  يتوافر  ثّم  متتالية،  لوجبات  طعامًا 
لـَمن  اإهدائه  اأو  به  الت�شّدق  اإىل  في�شرع  الطعام 

ي�شادفه من الفقراء.
ل بّد من اأن نوؤمن باأّن الرزق بيد الل تعاىل، ولي�س 
العطاء واملنع دلياًل على ُح�شن الإن�شان و�شوئه، اأو 
حمّبة الل تعاىل وبغ�شه، واإّل لكان الأنبياء اأعظم 
النا�س اأمواًل، ولنعرف اأّنها ل تقّرب اإىل الل زلفًا، 
اإّل اإذا اآمن �شاحبها، وعمل �شاحلًا، وا�شتقوى بها 

على فعل اخلري.
....................................

1- الكايف: ج2، �س307.
2- ميزان احلكمة: ج 4، �س293. 
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ريا�ض  جمّلة  هي  ها 
تفتح   الزهراء
لها  لرت�سلي  لِك,  اآفاقها 
خاطرِك  يف  يجول  ما 
فقهية  اأ�سئلة  من 

لتجيب عنها

السّيد محّمد الموسوّي )دام توفيقه( 

�سماحة  فتاوى  وفق 
االأعلى  الدينّي  املرجع 
العظمى  اهلل  اآية 
احل�سينّي  علّي  ال�سّيد 

:Kال�سي�ستايّن

sistani.org  :امل�شدر
موقع مكتب �سماحة املرجع الديني االأعلى ال�سّيد علّي احل�سينّي ال�سي�ستايّن )دام ظّله(.

ُُّب َعدوى الَمَرِض َتجن

عن  التجّنب  يلزم  هل  ال�سوؤال: 
املما�شة مع الآخرين ـ مّمن ُيحتمل 
بامل�شافحة  ـ  باملر�س  اإ�شابتهم 
ماثل  ما  اأو  التقبيل  اأو  املعانقة  اأو 
املخالطة  جتوز  وهل  ذلك؟ 
الإجراءات  اتخاذ  دون  من  معهم 
الكمامات  كلب�س  الحتياطّية 

الطبّية، ونحو ذلك؟
تنتقل  اأن  يخـ�شى  َمن  اجلواب: 
اأو  للمما�شة  نتيجًة  العدوى  اإليه 
الختالط فيت�شّرر به �شررًا بالغًا 
ولو كان دون املوت يلزمه التجّنب 
عن ذلك، اإّل مع اتخاذ الإجراءات 
كالتعقيم  ـ  الالزمة  الحرتازّية 
املنا�شبة  الِكَمامة  وا�شتخدام 
والقّفازات الطبّية ـ بحيث يطمّئن 
واإذا  باملر�س،  اإ�شابته  معها بعدم 
واأ�شابه  ُذِكر  ما  برعاية  يتقّيد  مل 
يكون  فلن  منه،  يخاف  كان  ما 

معذورًا يف ذلك �شرعًا.
املر�س  بهذا  امل�شاب  ال�سوؤال: 
العالمات  بع�س  عنده  وَمن 

يجوز  هل  به،  لالإ�شابة  املحتملة 
ل  مّمن  بالآخرين  يختلط  اأن  له 
بذلك  قام  واإذا  بحاله،  يعلمون 
فما  اإليهم  العدوى  وانتقلت 

م�شوؤولّيته جتاههم؟
يختلط  اأن  له  يجوز  ل  اجلواب: 
انتقال  يحتمل  بحيث  بالآخرين 
وت�شّبب  فعل  ولو  اإليهم،  العدوى 
يعلم  ل  مّمن  غريه  اإ�شابة  فـي 
به  يلحق  ملا  �شامنًا  كان  بحاله 
جّراء  من  مات  ولو  ال�شرر،  من 

الإ�شابة لزمته دّيته.
البلد  اإىل  يقدم  َمن  ال�سوؤال: 
الفريو�س  فيه  انت�شر  اآخر  بلد  من 
به،  امل�شابني  ببع�س  اختلط  اأو 
باحلجر  يلتزم  اأن  عليه  يجب  هل 
على  نف�شه  يعر�س  اأو  املنزيل 
من  للتاأكد  الطبّي  الفح�س 

�شالمته من هذا املر�س اأو ل؟
اجلواب: نعم يلزمه ذلك مراعيًا 
اجلهات  عن  ال�شادرة  التعليمات 

ذات العالقة بهذا ال�شاأن.

آداُب ِعَياَدِة المريِض

َفُهَو  ُت  َمِر�شْ َواإَِذا  تعاىل:  قال 
َي�ْشِفنِي/ )ال�شعراء:80(

اأزل  مل  ما  على  احلمد  لَك  )اللهم 
ولَك  بدين،  �شالمة  من  فيه  اأت�شّرف 
عّلة  من  بي  اأحدثَت  ما  على  احلمد 
اأّي  اإلهي،  يا  اأدري  فما  ج�شدي،  يف 

احلالني اأحقُّ بال�شكر لَك..(.)1(
عاَد  ال�شادق:"َمن  الإمام  قال 
َمَلك،  األف  �شبعون  �شّيعه  مري�شًا 
اإىل  يرجع  حّتى  له  ي�شتغفرون 

منزله")2(
وقد عّد علماوؤنا من اآداب عيادة زيارة 

املري�س الأمور الآتية:
املري�س:  دعاء  العائد  التما�س  اأوًل: 
دخل  "اإذا   :ال�شادق الإمام  فعن 
فلي�شاأله  له  عائدًا  اأخيه  على  اأحدكم 
دعاء  مثل  دعاءه  فاإّن  له،  يدعو 

املالئكة")3(.
غري  من  املري�س  عند  اجللو�س  ثانيًا: 
 :املوؤمنني اأمري  اإمامنا  قال  اإطالة: 
الل  عند  اأجرًا  الُعّواد  اأعظم  من  "اإّن 
لـَمن اإذا عاد اأخاه خّفف اجللو�س، اإّل 
ويريده  ذلك  يحّب  املري�س  يكون  اأن 

وي�شاأله ذلك")4(
املري�س:  اإىل  الهدّية  اإح�شار  ثالثًا: 
علمتم  "اأما   :ال�شادق الإمام  قال 
اأُدخل  ما  كّل  اإىل  ي�شرتيح  املري�س  اأّن 

به عليه")5(
رابعًا: ق�شاء حاجة املري�س: قال ر�شول 
"وَمن كفى �شريرًا حاجة من   :الل
حّتى  فيها  له  وم�شى  الدنيا،  حوائج 
يق�شي الل له حاجته اأعطاه الل براءة 
وق�شى  النار،  من  وبراءة  النفاق،  من 

له �شبعني حاجة من حوائج الدنيا")6(
املري�س:  عن  ال�شدقة  دفع  خام�شًا: 
مر�شاكم  "داووا   :الل ر�شول  قال 

بال�شدقة ")7(.
وَمن ُيراجع كتب الفقه واحلديث يجد 
باملري�س،  ة  اخلا�شّ الآداب  من  الكثري 
طلبًا  املقدار  هذا  على  اقت�شرنا 
اأن  القدير  العلّي  �شائلني  لالخت�شار، 
واآل  املر�شى بحّق حمّمد  ي�شفي جميع 

.حمّمد
...........................................

)1( الدعاء اخلام�س ع�شر من اأدعية ال�شحيفة ال�شجادّية.
)2( ميزان احلكمة: ج4، �س168. )3( و�شائل ال�شيعة: ج54، �س18.

)4( و�شائل ال�شيعة: ج55، �س5. )5( ميزان احلكمة: ج4، �س169.
)6( و�شائل ال�شيعة: ج55، �س6. )7( و�شائل ال�شيعة: ج55، �س11.
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والء قاسم العبادّي/ النجف األشرف
اِدُق اأَلِميُن َبيَن الَمدَرَستيِن الصَّ

كثريٌة هي ال�شبهات التي اأثارها اأعداء الإ�شالم 
�شاروا  حّتى   ،الر�شل خامت  �شخ�شّية  ب�شاأن 
يبّثونها يف عقول امل�شلمني، مّما اأّدى -مع بالغ 
امل�شلمني،  بع�س  عقيدة  زعزعة  اإىل  الأ�شف- 

واإْن كانوا قّلًة قليلة.
وبكلِّ  دفعها  ميكن  ال�شبهات  تلك  تكن  ومهما 
  كونه وهو    �شماته  واحدٍة من  ب�شمٍة  ُي�شٍر 
مع�شومًا، بيَد اأنَّ ما يحزُّ يف النف�س عدم اتفاق 
ذي  لكلِّ  و�شوحها  رغم  عليها  امل�شلمني  كلمة 

ب�شرية، ودللة العقل عليها قبل النقل.
هذه  على  التاأكيد  مبكان  الأهمّية  من  كان  لذا 
يف  وتر�شيخها  ال�شحيحة،  بحدودها  ال�ِشمة 
عقدّية  قاعدًة  لديهم  لت�شّكل  النا�شئة  اأذهان 

قوّية ل تخرتقها ال�شبهات.
ع�شمتهيف  على  امل�شلمني  كلمة  اتفقت 
اْلَهَوى،  َعِن  َينِطُق  َوَما  تعاىل:  لقوله  التبليغ 
بيد  )النجم:3،4(،   /ُيوَحى َوْحٌي  اإَِلّ  ُهَو  اإِْن 
ويف   ،واأقواله اأفعاله  �شائر  يف  اختلفوا  اأنَّهم 
ع�شمته من ال�شهو والن�شيان، فقالت الإمامّية 
اأقواله  جميع  يف  ونقاًل  عقاًل  املطلقة  بع�شمته 
فاأّما  اأي�شًا،  والن�شيان  ال�شهو  ومن  واأفعاله، 
هي  الأنبياء  اإر�شال  من  الغاية  فالأنَّ  عقاًل؛ 

اّتباعهم،  َثّم  ومن  اإّياهم،  الب�شر  ت�شديق 
تغريٌر  تعاىل  الل  يع�شي  َمن  اّتباِع  وفر�ُس 
للتابعني باملع�شية، ومن َثّم من الظلم عقابهم، 
وتعاىل الل �شبحانه عن ذلك علّوًا كبريًا، واأّما 

نقال فلالآية املتقّدمة.
التبليغ  يف  ع�شمته  ح�شروا  فقد  العاّمة  اأّما 
الر�شول  يف  اأنَّ  اإىل  ذهبوا  لأّنهم  فقط، 
الأعظم جانبني: جانبًا نبوّيًا، واآخر ب�شرّيًا، 
فاأّما الأول فهو مع�شوٌم فيه عن اخلطاأ بال �شّك 
فيه  هو  فقالوا  الب�شري  اجلانب  واأّما  ولريب، 
كالب�شر، ُيِحبُّ ويكره، وير�شى ويغ�شب، وياأكل 
 .. وي�شهو  وين�شى  وُيخطئ،  وُي�شيب  وي�شرب، 
اجلانب  هذا  يف  به   الل ميَّزه  ما  مع  اإلخ، 
نوم  ال�شدر، وعدم  املمّيزات، ك�شالمة  ببع�س 
هو  اجلانب  هذا  اإنَّ  وقالوا  وغريها.  القلب، 

.ال�شبب يف �شدور بع�س الأخطاء عنه
من  يخرج  كبري  حدٍّ  اإىل  متناق�ٌس  قوٌل  وهو 
اأْن  للم�شلمني  كيف  اإذ  واملنطق،  العقل  دائرة 
النبوّي  جانبه  يف  واأفعاله  اأقواله  بني  قوا  ُيفرِّ

وبينها يف جانبه الب�شرّي؟! 
م�شاألة  يف  تهاونهم  اأمرهم  عجيب  ومن 
رغم  فيها  التوّغل  عن  نهيهم  بل   ،ع�شمته

اإْذ  برّمته؛  الإ�شالمّي  الدين  يف  اأثرها  عظيم 
اإنَّ الر�شول ذاته الذي يرونه تارًة مع�شومًا 
ا هو نف�شه الطريق  واأخرى لي�س مبع�شوٍم، اإنَّ
مل  فلئن  اإلينا،  الكرمي  القراآن  لو�شول  الوحيد 
يكن مع�شومًا يف جميع اأقواله واأفعاله فهو لي�س 
مبع�شوٍم اأي�شًا يف تبليغه القراآن الكرمي، وهذا 
يعود على اأ�شل القراآن الكرمي وال�شّنة املطّهرة 
بالبطالن، ومن ثّم ُيبِطل الإ�شالم من الأ�شا�س.
ال�شواب؛  عن  الُبعد  غاية  بعيٌد  قوٌل  وهو 
فالأنَّه  العقل  فاأّما  معًا،  والنقل  للعقل  ملخالفته 
والعقل  فيه،  وعدمها  الع�شمة  اجتماع  يعني 
واأّما  النقي�شني،  اجتماع  با�شتحالة  يق�شي 
اْلَهَوى،  َعِن  َينِطُق  َوَما  تعاىل:  فلقوله  النقل 

اإِْن ُهَو اإَِلّ َوْحٌي ُيوَحى/ )النجم:3،4(.
التبليغ  بع�شمِته يف  يقول  َمن  يلزم على  وعليه 
واأفعاله،  اأقواله  جميع  يف  بع�شمته  القول 
والت�شليم بذلك كّله، وعدم املجادلة والعتذار 
عن قبولها بحجٍج اأو فل�شفاٍت واهية؛ لأنَّ رف�َس 
واأفعاله،  اخلطاأ  عن  املع�شوِم  اأقواِل  بع�س 
جانبه  عن  �شدورها  بحّجِة  التبليغ  يف  والوهم 
التبليغ،  يف  لع�شمِته  نق�ٌس  هو  اإّنا  الب�شرّي، 

وانتقا�ٌس لها.
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ِضيِر ُسوَرُة الَحشِر.. ُسوَرُة َبِني النَّ

بال  مدنّية  وهي  اآية،  وع�شرين  اأربع  احل�شر  �شورة 
خالف، وهي من ال�ُشَور املمّيزة التي ابتداأت بت�شبيح 
َماَواِت َوَما  ِ َما يِف ال�شَّ َح لِلَّ الل بقوله تعاىل: �َشبَّ
)احل�شر:1(   /ِكيُم احْلَ اْلَعِزيُز  َوُهَو  اْلأَْر�ِس  يِف 
اِلُق  ُ اخْلَ ا بقوله :ُهَو اللَّ وانتهت بالت�شبيح اأي�شً
َما  َلُه  ُح  ُي�َشبِّ �ْشَنى  احْلُ اْلأَ�ْشَماُء  َلُه  ُر  وِّ امْلُ�شَ اْلَباِرُئ 
 /ِكيُم احْلَ اْلَعِزيُز  َوُهَو  َواْلأَْر�ِس  َماَواِت  ال�شَّ يِف 

)احل�شر:24(. 
من ف�شائل هذه ال�شورة املباركة ما َوَرد عن ر�شول 
ول  جّنة  يبَق  مل  احل�شر  �شورة  قراأ  "َمن   :الل
نار، ول عر�س ول كر�شّي ول حجاب، ول ال�شماوات 
ال�شبع ول الأر�شون ال�شبع، والهواّم والرياح والطري 
اإّل  واملالئكة،  والقمر  وال�شم�س  والدواّب،  وال�شجر 
اأو  يومه  من  مات  واإن  له،  وا�شتغفروا  عليه،  �شّلوا 

ليلته مات �شهيدًا")1( 
منها:  الثانية  الآية  اإىل  ن�شبة  بـ)احل�شر(  و�شمّيت 
ِذيَن َكَفُروا ِمْن اأهل اْلِكَتاِب ِمْن  ُهَو الَِّذي اأَْخَرَج الَّ
�ْشِر َما َظَنْنُتْم اأَْن َيْخُرُجوا َوَظنُّوا  ِل احْلَ ِلأَوَّ ِدَياِرِهْم 
ِمْن   ُ َفاأََتاُهُم اللَّ  ِ ِمَن اللَّ وُنُهْم  َماِنَعُتُهْم ُح�شُ ُهْم  اأَنَّ
ْعَب ُيْخِرُبوَن  َحْيُث مَلْ َيْحَت�ِشُبوا َوَقَذَف يِف ُقُلوِبِهُم الرُّ
اأُويِل  َيا  وا  َفاْعَترِبُ امْلُوؤِْمِننَي  ْيِدي  َواأَ ِباأَْيِديِهْم  ُبُيوَتُهْم 

اِر/  )احل�شر:2(.  اْلأَْب�شَ
وهي "من ال�ُشَور املهّمة واملثرية واملوقظة يف القراآن 
الكرمي، ولها ان�شجام قريب جًدا مع الآيات الأخرية 
من ال�شورة ال�شابقة، التي وعدت )حزب الل()2( 

بالن�شر...")3( 
فقد تعّر�شت ال�شورة اإىل واقع املجتمع الإ�شالمّي 

معركة  وُقبيل  اأُحد  معركة  عقب  عا�شه  الذي 
اخلندق، وبالتحديد فاأّن اأغلب اآياتها عر�شت 
ا  عر�شً الغزوات  من  الن�شري  بني  لغزوة 

بـ)�شورة  ا  اأي�شً ال�شورة  هذه  ُت�شّمى  ولذلك  دقيًقا؛ 
بني الن�شري(. 

العام  من  الأول  ربيع  �شهر  يف  الغزوة  هذه  وقعت 
الرابع للهجرة، وانتهت بطرد يهود )بني الن�شري( 
 الل ر�شول  مع  واملواثيق  العهود  نق�شوا  الذين 

ودّبروا موؤامرة قتله  من املدينة. 
وحتّدثت ال�شورة من الآية الثانية اإىل العا�شرة عن 

تعامل امل�شلمني مع يهود )بني الن�شري(. 
مثلما ذكر القراآن الكرمي من الآية احلادية ع�شرة 
اإىل ال�شابعة ع�شرة دور منافقي املدينة، وتعاونهم 
مع اليهود للق�شاء على الإ�شالم وامل�شلمني، وتخاذل 

املنافقني عن ن�شرة اليهود.  
ثّم دعت الآيات الثالث التي تليها اإىل اأخذ الِعربة 
ا  مَّ َنْف�ٌس  َوْلَتنُظْر  الغزوة:  هذه  من  واملوعظة 
 /ا َتْعَمُلوَن َ َخِبرٌي مِبَ َ اإِنَّ اللَّ ُقوا اللَّ َمْت ِلَغٍد َواتَّ َقدَّ
 َ اللَّ َن�ُشوا  ِذيَن  َكالَّ َتُكوُنوا  َول  )احل�شر:18(، 
 /اْلَفا�ِشُقوَن ُهُم  ْوَلِئَك  اأُ نُف�َشُهْم  اأَ َفاأَن�َشاُهْم 
اِر  النَّ َحاُب  اأَ�شْ َي�ْشَتِوي  ل  )احل�شر:19(، 
 /ِة ُهُم اْلَفاِئُزوَن نَّ َحاُب اجْلَ ِة اأَ�شْ نَّ َحاُب اجْلَ َواأَ�شْ

)احل�شر:20(؛ 
مثلما تطرقت الآية 21 اإىل عظيم 

مكانة القراآن الكرمي واأثره اخلا�شع يف النف�س: َلْو 
ًعا  دِّ َن َعَلى َجَبٍل َلَراأَْيَتُه َخا�ِشًعا ُمَت�شَ اأَْنَزْلَنا َهَذا اْلُقْراآَ
ا�ِس َلَعلَُّهْم  ِرُبَها ِللنَّ ِ َوِتْلَك اْلأَْمَثاُل َن�شْ ِمْن َخ�ْشَيِة اللَّ

ُروَن/ )احل�شر: 21(.  َيَتَفكَّ
ثّم ُاختتمت ال�شورة املباركة يف ذكر اأو�شاف الذات 
الإلهّية، وبع�س الأ�شماء احل�شنى، وانتهت بت�شبيح 

ا.  الل تعاىل اأي�شً
دورة  متّثل  احل�شر  �شورة  فاإّن  تقّدم  ما  وبلحاظ 
تربوّية كاملة يف التعامل مع الأحداث، واأخذ الِعظة 

والِعربة منها بالإميان بالل وذكره وت�شبيحه. 
 ..................................................

)1( تف�شري جممع البيان، ج9، �س 383. 
)2( راجع �شورة املجادلة الآيتني )22-21(.

)3( تف�شري الأمثل، ج18: �س155.

عبير عّباس المنظور/ البصرة
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ِفي ُظُهورِ الَقاِئِم

اأ�شرقت �شم�س يوم اجلمعة من جديد، وها هو �شوت القارئ 
ْلَعَة  الطَّ اأَِريِن  "َالّلـُهمَّ  قائاًل:  العهد  دعاء  ال�شباح  يف  ُيرّدد 
ي  منِّ ِبَنْظَرة  ناِظري  َواْكُحْل  ميَدَة،  احْلَ َة  َواْلُغرَّ �شيَدَة،  الرَّ

اإَلْيِه")1(.
ثّم  ولهفة،  �شوق  بكّل  اإليه  اأ�شتمع  الندبة  دعاء  ثّم  ومن 

ت�شاءلُت يف نف�شي: هل هذا هو اآخر الزمان؟  
هل �شيظهر؟ 

هل يل اأن اأراه بعد كّل هذا البالء؟ 
ظهور  جمعة  كّل  يف  اأرتقُب  واأنا  تراودين  كثرية  ت�شاوؤلت 

املوعود الذي اأنتظره
واأعاود �شوؤايل على نف�شي: 

اأحّقًا نحن من املنتظريَن احلقيقّيني لليوم املوعود؟
حّتى ا�شتوقفتني تلَك الكلمات التي وجدُت فيها اجلواب عن 

اأ�شئلتي ال�شابقة: اأيَن الطالب بدم املقتول بكربالء؟
َوُقْل  الكرمية:  الآية  وتذّكرُت  بعيدًا  خيايل  اأخذين 
 /َزُهوًقا َكاَن  اْلَباِطَل  اإِنَّ  اْلَباِطُل  َوَزَهَق  قُّ  احْلَ َجاَء 

)الإ�شراء:81( 
التي  ودولته  ظهوره  اأرى  �شرُت  حّتى  كثريًا  فيها  تاأّملُت 

ننتظرها، وما هي اإّل حلظات حتى ُعدُت اإىل نف�شي
نعم نحن املنتظرون احلقيقّيون للدولة الكرمية التي َوَعدنا 
َة  بها الل ور�شوله، و�شرُت اأرّدد: "الّلُهمَّ اْك�ِشْف هِذِه الُغمَّ
ُهْم َيَرْوَنُه َبِعيدًا  ْل َلنا ُظُهوَرُه، اإِنَّ وِرِه َوَعجِّ ِة ِبُح�شُ َعْن هِذِه الأُمَّ

َوَنراُه َقِريبًا")2(.
......................

)1( )2( بحار الأنوار: ج53، �س96.

يسرى حمزة األسدي/ بغداد

ِة ُة ِفي َمصنَِع ألَقاِب الُحجَّ الَمهَدِويَّ

اإمامنا  بها  ف  ُو�شِ التي  الألقاب  من 
جاء  مثلما  )الطريد(  لقب  هو   احلّجة
اأمري  �شمعت  قال:  نباتة  بن  الأ�شبغ  عن 
الأمر  هذا  "�شاحب  يقول:   املوؤمنني
اإذ  الوحيد")1(  الفريد  الطريد،  ال�شريد 
هو  ن�شتلهمه  اأن  ميكن  الذي  الأول  املعنى 
الطرد املمدوح، وذلك مّما قاله  يف حّق 
نبّي من اأنبيائه: َوَما َكاَن َجَواَب َقْوِمِه اإِلَّ 
ُهْم اأَُنا�ٌس  ن َقْرَيِتُكْم اإِنَّ اأَن َقاُلوْا اأَْخِرُجوُهم مِّ

ُروَن/ )الأعراف:82(. َيَتَطهَّ
البقاء  ُيحّب  من  كّل  يعي�شها  �شراع  حكاية 
ال�شبغة  وبتلك  �شيء،  كّل  يف  طاهرًا  نقّيًا 
طريق  اختار  لـَمن  ا�شطبغها  التي  الإلهّية 
النقالب  هذا  اإّن  اإذ  والف�شاد،  النحراف 
هنا  واملهّم  زمان،  منه  يخلو  ل  املوازين  يف 
مع  تتعامل  كيف  املوؤمنة  املراأة  تعرف  اأن 
ُت�شتبعد  فقد  كانت،  اأينما  النقالب  هذا 
التقوى  اأهل  من  لأّنها  وُتطرد؛  وُتنبذ 
الإف�شاد  حتّب  ول  تغ�ّس  ل  ولأّنها  والطهر، 
اأو لأّنها ل متازح الغرباء،  وتعّدي احلدود، 
ُتداهن ول تتمّلق لأجل م�شالح ومنافع  ول 

�شخ�شّية دنيوّية.
لكونها  تنك�شر  اأو  تتاأمّل  ل  الواعية  املراأة 
تكون  بذلك  لأّنها  الب�شر؛  عند  طريدة 
وعند  الب�شر،  رّب  عند  مكّرمة  مقبولة 

بقافلة  ملتحقة  بل   ،املنتظر الإمام 
العتزاز  �شعور  فيها  يوّلد  وهذا  الطريد، 
بالنف�س، والبهجة والفخر لأّنها بذلك تكون 
يف  املمدوح  للطرد  املوافق  باملعنى  طريدة 
والذي جند  اأ�شرنا-  ال�شماء -مثلما  ثقافة 
َوالَِّذيَن  ْيَناُه  َفاأَجْنَ تعاىل:  قوله  يف  ثمرته 
َمَعُه/ )الأعراف:64(، فهي بذلك تكون 
قد جنت من الهالك الذي هو م�شري خّط 

ال�شيطان والطرد املذموم له ولأتباعه.
ومُيكن اأن نفهم معًنى اآخر لهذا اللقب، وهو 
اأّن ا�شت�شعار الرتباط بالإمام �شُيفّعل يف 
اأّن  اأي  )الطرد(،  معنى  املُنتظرة  املوؤمنة 
وجوده طارد لكّل �شعور بالك�شل، والعجز، 
الياأ�س  النف�س  يف  ُتولد  �شلبّية  فكرة  وكّل 
�شتجذب  املقابل  ويف  حياتها،  يف  وال�شيق 
لنف�شها كّل �شعور طّيب، فتعي�س بكّل حيوّية 
واأمل، فتكون حياتها مثمرة، لأّنها على نهج 

اإمامها الطريد ال�شريد.
عند  طريدة  تكوين  باأن  تبتئ�شي  فال 
ول  املرتقب،  اإمامِك  خّط  عن  البعيدين 
ال�شايف  نبعه  من  الغرتاف  عن  تغفلي 
ناجية، حتيا حياة  منتظرة طريدة  لتكوين 

مثمرة نامية.
...............................

)1( كمال الدين: ج44، �س19.

فاطمة نعيم الركابي/ ذي قار

الٌت  َتَأمُّ
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م�سمون ال�سوؤال:
اإّن وجود الولد ال�شالح منوط بالرتبية ال�شاحلة، 
ال�شاحلة  والأّم  ال�شالح  الأب  اأّن  يف  �شّك  ول 
يرّبيان الذرّية الطّيبة.. فما الأ�شا�شّيات التي يجب 

مراعاتها عند الزواج؟
م�سمون الرّد:

الواعية  امل�شلمة  املراأة  حر�س  على  دليل  �شوؤالكم 
وهي  املجتمع،  يف  �شاحلني  اأفراد  تن�شئة  على 
امل�شكالت  من  العديد  على  للوقوف  مهّمة  خطوة 
اأراد  اإذا  وعليه  القادمة،  الأجيال  تواجه  التي 

ال�شاّب اأو ال�شاّبة الزواج، فعليهما مراعاة النقاط 
الآتية:

) اأ( اأن ل يكون الختيار من اأجل املظهر اأو ال�شكل 
اخلارجي، فال يغّرّنه اجلمال الزائف الذي ذكره 
الِدَمن،  وخ�شراء  "اإّياكم  بليغ:  بتعبرٍي  النبّي 
قال:  الِدَمن؟  خ�شراء  وما  الل  ر�شول  يا  قيل: 
املراأة احل�شناء يف منبت ال�َشوء")1( فالنظر ياألف 
كّل جمال ب�شرّي؛ ولكّن البواطن اجلميلة هي التي 

تبقى.
) ب( اأن ينظر اإىل تر�ّشبات املا�شي، وهل هي من 

بيئة �شليمة، اأو من بيئة غري �شليمة؟..
) ج( ل باأ�س باأن يتحّقق من تاريخ الأبوين والأرحام، 
فاإّن كّل ذلك موؤّثر يف حركة احلياة، مثلما ورد عن 
لنطفكم،  "اختاروا  قال:  حيث  الأكرم  الر�شول 

فاإّن اخلال اأحد ال�شجيعني")2(. 
وقد اأثبت العلم اأّن هذه اجلينات الوراثّية مقتب�شة 

من اأجيال واأجيال.
....................................

)1(م�شتدرك �شفينة البحار: ج85، �س1.

)2(م�شتدرك �شفينة البحار: ج46، �س1.

ال�سيخ حبيب الكاظمّي

)1(َنَباًتا َحَسًنا

ما اأعظم قلب الإن�شان!!.. اإّنه خملوق عجيب.. 
كيف له اأن يتحّول اإىل زهرة تتفّتح!! اأن يغّرد مع 
�شحكة �شغرية.. اأن يتحّول اإىل ع�شفور يطري 

اإذا ناغاه وجه بريء.؟!! 
ينب�س القلب بتبا�شري واأحالم بعيدة املدى كّلما 
الوجود..  نافذة  من  ُتطّل  )جّلنارة()2(  اأب�شر 
هذه  لرياقب  واأيامه  الإن�شان  حلظات  ي�شّخر 
تتفّتح؟!  كيف  تنمو؟  كيف  الرقيقة،  الزهرة 
يف  والفرح  اجلمال  وتوّزع  العطر،  تَهب  كيف 
والرعاية،  بالعطف  في�شقيها  الدنيا؟  هذه 
ويدعو لها بالدميومة ما طاب له الدعاء.. اأّما 
اإذا مل يحَظ املرء بنعمة الزهور يف منزله فرناه 
يظّل داعًيا راجًيا.. منتظًرا هالل الِب�ْشر لينري 

اأيامه بكائن �شغري، ذكًرا كان اأو اأنثى.. 
هذا الهاج�س لي�س ُمراًدا دنيوًيا فقط، فكم من 
نبّي �شاأل الل اأن يهبه نعمة الولد ال�شالح، 
فما اإن راأى زكرّيا ال�شّيدة مرمي - وقد كان 
حُت�شن  راآها  قومها،  بني  دون  من  لها  كفياًل 

حُت�شن  برحمته،   الل فيحّفها  العبادة، 
غري  من  ويرزقها  الإجابة   فُيح�شن الدعاء 
فيها  فتمّثلت  ح�شًنا،  نباًتا  اأنبتها  وقد  ح�شاب، 
 : رّبه-   زكرّيا دعا  -حّتى  والطماأنينة  الرّقة 
َك �َشِميُع  َبًة اإِنَّ ًة َطيِّ يَّ َربِّ َهْب يِل ِمْن َلُدْنَك ُذرِّ
طّيبة..  نعم..  عمران:38(  َعاِء/)اآل  الدُّ
نافعة  الل،  اإّل  اإله  ل  بقول  الأر�س  ُتثقل  ن�شمة 
ب�شوكها  الآخرين  م�شاعر  تخد�س  ل  كاملاء، 
فتورث اللعنة، وُترهق اأهلها طغياًنا وكفًرا، بل 
تن�شر املحّبة وال�شفاء اأينما حّلت، نبتة مباركة 
يكون   ،ور�شوله الل  بفعله  ير�شى  ووجه 
�شروًرا لأهله واإمام زمانه، وحمبوبًا عند النبّي 
حمّمد وقريًبا من جمل�شه يوم القيامة، من 
"اأفا�شلكم   :الل ر�شول  فيهم  قال  الذين 
الذيَن  اأْكنافًا،  وؤون  املَُوطَّ اأخالقًا،  اأح�شنكم 

ياأَْلُفون وُيوؤَلُفون")3(
........................

)1( )اآل عمران:37(. )2( جُلّنارة هي زهرة الرّمان.
)3( غريب احلديث: ج4، �س63.

د. إسراء محّمد العكراوّي/ النجف األشرف
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ُخْذ ِبَيدي

الزمان،  اأروقة  تبعرثت ف�شولها بني  موؤملة  حكاية 
ول  تزال،  ول  متعّددة،  لأ�شهر  قراءتها  ا�شتمّرت 
اأحد يعلم متى �شُتو�شع النقطة على اآخر ال�شطر، 
نعهده  مل  جديد  ملر�س  اأعرا�س  ظهور  مع  بداأت 
�شابقًا، اأخذ ي�شول ويجول يف كّل مكان ليقتن�س 
هذه  تكون  َمن  فمنهم  هوادة،  بال  اأمامه  َمن  كّل 
مبثابة  له  لتكون  ينجو  من  ومنهم  حياته،  نهاية 
طّيات  بني  لل�شقوط  اآيل  هو  ما  لرتميم  الفر�شة 

حياته.
بعد  املميتة  القاهرة  املعركة  من  املتعايف  خرج 
اأقرب املقّربني له،  �شهر من العزلة والبتعاد عن 
وما رافقها من التوتر النف�شي باحتمالية الو�شول 
بلملمة  و�شرع  لقاء،  بدون  املطاف  نهاية  اإىل 
وممّرات  الإ�شعاف  �شّيارات  بني  املبعرثة  اأ�شالئه 
اأ�شّد  امل�شت�شفى، حيث كان اأمل ما بعد التعايف هو 
واأعظم من املر�س نف�شه، فقد ا�شطدم مبا ي�شّمى 
اإ�شارات النبذ والتمييز  بالو�شم الجتماعّي، وهو 
ارتبط  الذي  لل�شخ�س  املجتمع  اأفراد  بع�س  من 
ا�شمه مب�شدر مر�س معنّي يف مّدة حمدّدة، ويكون 
عرب حتا�شي اجللو�س معه، اأو اللقاء به خوفًا من 
هو  وكاأّنه  اإ�شعاره  ذلك  من  الأ�شّد  بل  العدوى، 
ينتج  وما  ذاته،  بحّد  للمر�س  الناقل  الفريو�س 
النف�شّية  احلالة  ترّدي  من  الإ�شارات  هذه  عن 

الرغبة  اإىل  تو�شله  التي  املتعايف  ال�شخ�س  لدى 
يف عزل نف�شه جمددًا، وحتيطه بهالة من اخلوف 
والتوتر من اإ�شابة اأّي �شخ�س قريب؛ لأّن الأنظار 
فورًا،  اإليه  �شت�شري  الّتهام  واأ�شابع  عليه  �شتتوجه 
اإّن انت�شار الو�شم الجتماعّي يف بيئة معّينة يدعو 
َمن يالحظ بوادر الإ�شابة لديه اإىل اأن يتكّتم عن 
املو�شوع حتا�شيًا للوقوع فري�شًة للو�شم مّما يوؤّدي 
امل�شتمّر  والبحث  احلالت،  وتفاقم  انت�شاره  اإىل 
والقلق  بالإحباط  ال�شعور  لتفريغ  فداء  كب�س  عن 

واخلوف فيه.
هو  الجتماعّي  الو�شم  انت�شار  اأ�شباب  اأهّم  اإّن 
احلقائق  ي  تق�شّ وعدم  املجهول،  من  اخلوف 
كّل  "�شديق   :الر�شا الإمام  قال  مثلما  عنه 
ال�شماح  اإىل  اإ�شافة  وعدّوه جهله")1(  امرئ عقله 
والدخول  بذلك،  وامل�شاركة  بالنت�شار  لالإ�شاعات 

يف دّوامة اخلوف والقلق.
القراآن  وهو  اإّل  ال�شماوّي  د�شتورنا  اإىل  عدنا  لو 
الكرمي لراأيناه قد اأ�شار اإىل هذا املو�شوع ب�شورة 
ِذيَن اآََمُنوا  وا�شحة يف الآية الكرمية:  َيا اأَيَُّها الَّ
ا ِمْنُهْم  َل َي�ْشَخْر َقْوٌم ِمْن َقْوٍم َع�َشى اأَْن َيُكوُنوا َخرْيً
َوَل  ِمْنُهنَّ  ا  َخرْيً َيُكنَّ  اأَْن  َع�َشى  ِن�َشاٍء  ِمْن  ِن�َشاٌء  َوَل 
اِل�ْشُم  ِبْئ�َس  ْلَقاِب  ِباْلأَ َتَناَبُزوا  َوَل  اأَْنُف�َشُكْم  َتْلِمُزوا 
ُهُم  َفاأُوَلِئَك  َيُتْب  مَلْ  َوَمْن  الإميان  َبْعَد  اْلُف�ُشوُق 

يحدث  ما  فنجد  )احلجرات:11(،   /امِلُوَن الظَّ
الّتهام  اإ�شارات  اإّل  هو  ما  الجتماعّي  الو�شم  يف 
بقّلة الوعي اأو الالمبالة، وكذلك اإلقاء اللوم على 
ال�شخ�س امل�شاب، والتلفظ باألقاب و�شفات تطلق 

على هوؤلء الأ�شخا�س.
ال�شدع  راأب  اإىل  جميعًا  نبادر  اأن  علينا  يجب 
اجلارح  الو�شم  جّراء  من  املجتمع  يف  احلا�شل 
تنعك�س  النف�شّية  احلالة  اأّن  يعلم  فكّلنا  نف�شّيًا، 
اإّل  وترتجم �شلوكّيًا على الأفراد، والأفراد ما هم 
ون  اأجزاء من املجتمع ككّل، فُهم يتكاتفون ويرتا�شّ
حرّي  ذلك  ولأجل  متكامل،  قوّي  جمتمع  لبناء 
وال�شفات  الت�شجيعّية  الكلمات  ن�شتخدم  اأن  بنا 
عن  للتعبري  م�شاحة  توفري  يتّم  واأن  الإيجابّية، 
امل�شاعر والآلم املرافقة للحدث، واأن يكون هناك 
ن�شر للحقائق من امل�شادر املوثوقة من دون تهويل 
الأ�شخا�س يف  وم�شاعدة  والرعب،  بّث اخلوف  اأو 
اإ�شراكهم  اإىل احلياة الطبيعّية عن طريق  العودة 
احلالة  ترميم  يف  لُن�شهم  احلياتّية  الن�شاطات  يف 
زر املجتمع، فاملر�س لي�س  النف�شّية لديهم، ون�شّد اأُ
حتويله  يف  امل�شاركة  هي  اجلرمية  واإّنا  جرمية، 

اإىل و�شمة عار.
....................

)1( ميزان احلكمة: ج3، �س317.

خلود إبراهيم البياتّي/ كربالء المقّدسة
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ُُّه«)1( »اإليماُن َعَمٌل ُكل

اإىل  منزلها  يف  اإفطار  دعوة  هدى  اأر�سلت 
 ,سديقاتها تيّمنًا بذكرى مولد ال�سادقنْي�
الك�سل,  مو�سوع  عن  احلديث  وملوا�سلة 
فلّبنَي الدعوة, ويف يوم اللقاء رّحبت هدى 
وبعد  بالذكرى,  بالتربيك  وا�ستقبلتهّن 

تناول وجبة االإفطار بداأ احلوار.
وم�شاديقه  الك�شل  عن  احلديث  تقّدم  ليلى: 
وعوامله وعالماته، واليوم لنتحّدث عن عالج هذا 

املر�س، فهو حمور مهّم.
وهو  العالجات  اأحد  على  الآية  بهذه  واأ�شت�شهد 
اِت  احِلَ ال�شَّ َوَعِمُلوا  اآََمُنوا  ِذيَن  الَّ اإِنَّ  الإميان: 
اْلأَْنَهاُر  ِتِهُم  ِري ِمْن حَتْ ِباإِمَياِنِهْم جَتْ َربُُّهْم  َيْهِديِهْم 

ِعيِم/ )يون�س:9(. اِت النَّ يِف َجنَّ
فاأحد طرق العالج هو التعّرف على من�شاأ الك�شل 
عوامل،  خم�شة  عر�س  م�شبقًا  مّت  وقد  وعوامله، 
هي: �شعف الإميان، واجلهل، والنظرة ال�شوداوّية، 
والرتبية ال�شلبّية، وعدم حتديد الأولوّيات، مع اأّنها 
وغريها  العوامل  هذه  �شوء  فعلى  ذلك،  من  اأكرث 

�شنطرح احللول. 
وتنميته،  الإميان  تقوية  هو:  احللول  هذه  واأول 
فالك�شل قبل اأن ي�شّل البدن ُي�شيب الروح وي�شّلها، 

يف  وخدر  خلمول  اإّل  وتقاع�س  اإن�شان  َك�ِشل  وما 
روحه، وعليه ل بّد من الرتكيز على اإنعا�س الروح 

وجتديد ن�شاطها.
بتول: ما ال�شبيل اإىل ذلك؟

عالج  هو  به  والرتباط  بالل،  الإميان  ليلى: 
نافع، فكّلما كان هناك اإميان، كانت هناك حيوّية 

وعطاء وعمل واإجناز. 
حوراء: ماذا تق�شدين بالإميان؟

النطق  الإميان  من  املق�شود  لي�س  ليلى: 
الدين  يريده  الذي  الإميان  بل  بال�شهادتني فقط، 
اأمري  فعن  العمل،  اإىل  بالإن�شان  ينتهي  الذي  هو 
ومعرفة  بالل�شان،  اإقرار  "الإميان   :املوؤمنني
اأداء  هو  فالإميان  باجلوارح")2(  وعمل  بالقلب، 
التكاليف، والقيام بها، فال اإميان بال عمل، فعن 
الإمام ال�شادق: "..الإميان َعَمٌل ُكلُّه..")3( ولذا 
العمل  مع  الإميان  تقرن  الآيات   من  الكثري  جند 

ال�شالح.
اإذن ل جمال للك�شل والتقاع�س مع وجود الإميان، 
يف  عاماًل  غدا  الآخر  واليوم  بالل  اآمن  فَمن 
اأمري  فعن  القيامة،  يوم  ثمارها  ليح�شد  دنياه 
القلب،  يف  مَلَظة*  يبدو  الإميان  "اإّن   :املوؤمنني

كّلما ازداد الإميان ازدادت اللمظة")4(.
درجات،  على  واملوؤمنون  م�شتويات،  على  والإميان 
والعطاء  الن�شاط  يف  فرقًا  هناك  اأّن  فمثلما 
فرق  يوجد  فكذلك  وقوّية،  الإميان  �شعيف  بني 
ودرجتهم  مل�شتواهم  تبًعا  اأنف�شهم  املوؤمنني  بني 
العطاء  كان  اأعلى  الدرجة  كانت  وكّلما  الإميانّية، 

والن�شاط اأكرث والإجناز اأكرب.

القراآن  من  مثاًل  اأذكر  اأن  يل  هل  حميدة: 
الكرمي؟

لي. ليلى: تف�شّ
حميدة: يقول الل  يف كتابه الكرمي خماطًبا 
اِبُروَن  �شَ ِع�ْشُروَن  ِمْنُكْم  َيُكْن  اإِْن   .. املوؤمنني: 
ِمَن  اأَْلًفا  َيْغِلُبوا  ِمَئٌة  ِمْنُكْم  َيُكْن  َواإِْن  ِماَئَتنْيِ  َيْغِلُبوا 

ِذيَن َكَفُروا../ )الأنفال:65(  الَّ
غري  من  ع�شرة  قّوة  تعادل  الواحد  املوؤمن  فقّوة 
يف  فالن�شبة  ويغلبهم،  املوؤمن  يفوق  بل  املوؤمنني، 
املوؤمنني  من  فالواحد  الُع�شر،  هي  املقابلة  هذه 

بقوته يعادل ع�شرة من الذين كفروا.
املوؤمن  قدرة  يف  ُترى  يا  ال�شّر  هو  ما  زينب: 

وحتّمله؟ ومن اأين جاءت هذه القّوة؟ 
 ،اِبُروَن حميدة: اجلواب يف الآية ِع�ْشُروَن �شَ
الإميان  ثمرة  وهو  املهّمة،  العوامل  اأحد  فال�شرب 

واليقني، فالإميان هو الذي اأعطى هذه القّوة. 
ليلى: اإذن هكذا يفعل الإميان يف الروح، يحّولها 
احلركة  دائمة  خاّلقة  حّية  روح  اإىل  جّبارة  طاقة 
يفتح  الإميان  اأّن  واخلال�شة  والعطاء،  والعمل 
التقاع�س  من  وينّفرها  العمل،  على  النف�س  �شهّية 

والك�شل، ولهذا ُيعّد الإميان اأقوى عالج للك�شل.
........................

)1( ميزان احلكمة: ج 1، �س194.
)2( بحار الأنوار: ج66، �س68.

)3( ميزان احلكمة: ج 1، �س194.
)4( بحار الأنوار: ج66، �س196. 

* )اللمظة: مثل النكتة اأو نحوها من البيا�س(

منى إبراهيم الشيخ/ البحرين
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إيماني 



)1( ارِ َسَلٌم َعَلْيُكم بَِما َصَبْرُتْم َفِنْعَم ُعْقَبى الدَّ

إيمان صالح إلطّيف/ بغداد
العقل  يقت�شي  ما  على  النف�س  حب�س  ال�شرب: 
الإميان،  اأركان  اأعظم  من  ال�شرب  وُيعّد  وال�شرع، 
ودليل على قّوة العقل، فهو ال�شمود امل�شتمّر اأمام 
املواقف املوؤملة، وحتّملها بروح مطمئّنة ونف�س طّيبة 

من دون اإظهار ال�شتياء والنفعال.
تقبل  ل  كونّية  �شّنة  الإلهي  الختبار  مظاهر  اإّن 
َن  مِّ ِب�َشْيٍء  ُكم  َوَلَنْبُلَونَّ  :تعاىل لقوله  التغيري 
َواْلأَنُف�ِس  الأموال  َن  مِّ َوَنْق�سٍ  وِع  َواجْلُ ْوِف  اخْلَ
)البقرة:   /اِبِريَن ال�شَّ ِر  َوَب�شِّ   َمَراِت  َوالثَّ
عوا�شف  اأمام  نف�شه  الإن�شان  يجد  حينما   )155
مواجهتها  يف  ب�شعفه  ويح�ّس  امل�شنية،  امل�شاكل 
لذا  عليه،  يعتمد  لمتناٍه  قوي  �شند  اإىل  يحتاج 
 /اَلِة َوال�شَّ رْبِ  ِبال�شَّ َوا�ْشَتِعيُنوا  تعاىل:  قال 
)البقرة: 45(، فالآية تبنّي مبداأْين مهّمني ملواجهة 

امل�شاكل:-
الأول: العتماد على الل، ومظهره ال�شالة.

الثاين: العتماد على النف�س، وباطنه ال�شرب.
من  ابتلي  "َمن   :حمّمد النبّي  عن  ُروي  مثلما 

األف  اأجر  املوؤمنني ببالء ف�شرب عليه كان له مثل 
�شهيد")2(

ورد عن اأهل البيت اأّن ال�شرب ثالثة اأق�شام فقد 
روي عن الإمام علّي بن اأبي طالب اأنه قال: قال 

ر�شول الّل: ال�شرب ثالثة:
1.�شرب عند امل�شيبة.

2. و�شرب على الطاعة.
3. و�شرب عن املع�شية.)3(

ابتالءات  من  العراقيون  نحن  اليوم  نواجهه  وما 
ل  البع�س  فنجد  ال�شرب،  اإىل  تدعونا  ن  وحِمَ
�س  َم�شَ على  ي�شرب  والبع�س  يجزع،  بل  ي�شرب 
ولكن  جّيد،  وهذا  الربوبّية  ملقام  واحرتامًا  تاأّدبًا 
اأح�شنهم ذلك الذي ي�شرب ول يتذّمر، ويحمد الل 
على كّل حال، لذا لبّد لنا من معرفة الأمور التي 

تقّوي حالة ال�شرب لدينا، وهي:
ابتالء  دار  باأّنها  للدنيا  احلقيقّي  الفهم   -1

وامتحان.
يف  ال�شّيئة  واآثاره  اجلزع  م�شاوئ  يف  التفّكر    -2

الإن�شان.
3- ا�شت�شغار امل�شيبة بتذّكر ِنَعم الل علينا.

4- طلب املعونة من الل تعاىل.
من  عانوه  مبا   بيته واأهل   بالنبّي التاأ�ّشي   -5

املاآ�شي والأرزاء و�شربهم عليها.
6- التاأّمل مبا اأعّد الل لل�شابرين من اأجر عظيم 
بخ�شو�س  الواردة  القراآنّية  الآيات  طريق  عن 
مُتْ  رَبْ ا �شَ ال�شرب، كقوله تعاىل: �َشاَلٌم َعَلْيُكم مِبَ
فال  الرعد:24(،  )�شورة   اِر الدَّ ُعْقَبى  َفِنْعَم 
عامل  من  اأف�شل  عامل  الإن�شان  حياة  يف  يوجد 
وتخلي�شها  وتهذيبها  الذات  ت�شفية  يف  البتالء 
ال�شرب  ف�شفة  الدنيا،  وحّب  الهوى  �شلطان  من 
املروّي  احلديث  دّل  مثلما   ، املرء  كمال  على  تدّل 
عن الإمام ال�شادق: "ل ينبغي... لـَمن مل يكن 

�شبورًا اأن يعّد كاماًل")4(
....................................

)1( )الرعد:24( )2( بحار الأنوار: ج68، �س93.
)3(الكايف: ج2، �س91. )4( ميزان احلكمة: ج2، �س1556.

أجوبة موضوع: "إّني ولّيٌ لَمن واالكم وعدّوٌ 
لَمن عاداكم"
ج: الثالثة هم:

اأبو خالد الكابلي، ويحيى ابن اأّم طويل، وجبري 
بن مطعم.

األسئلة
َجِمياًل  ا  رْبً �شَ رِبْ  َفا�شْ تعاىل:  قال  �س1: 
/ )�شورة املعارج: 5( فما ال�شرب اجلميل؟
�س2: ُروي عن اأمري املوؤمنني علّي: "اطرح 

عنَك الهموم بـ....و....." اأكملي احلديث.
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لنرتقي سلم الكمال



 ، بيٌت إعالِميٌّ َرقِميٌّ

أرُضُه محتوًى َرِصيٌن َوَسماُؤُه ُصَوٌر للِكَتاَبِة

 وكان اللقاء االأّول مع جناب ال�سيخ ح�سني 
الرتابي/ رئي�ض مركز القمر الرقمّي.

احلّل الفكرّي
القمر  مركز  اإن�ساء  فكرة  تبلورت  كيف 

لالإعالم الرقمّي؟ 
التي ت�شغل  اأنواع املواقع  على الرغم من اختالف 
اأّن  اإّل  وطبيعتها  الجتماعّي  التوا�شل  �شبكات 
ركيزة  ميتلك  ومبداأً  منهجّيًة  تتبع  ل  منها  الكثري 
التغيريات  اأّن  مثلما  عليها،  لال�شتناد  اأ�شا�شّية 
يف  خ�شو�شًا  املناف�شة،  وحّدة  ال�شريعة  العاملّية 
�شاعدت  عوامل  كّلها  الرقمّية  التكنولوجيا  جمال 
على اأن نعمل جاهدين يف بحث ال�شبل التي ت�شاعد  
لعظم  بينها  والتعارف  احل�شارات،  حوار  على 
خطوة  فكانت  الب�شرّية،  مل�شتقبل  اإليها  احلاجة 
على  ي�شتند  توعوي  فكرّي  مركز  باإن�شاء  التفكري 
)مركز  ُولد  وهنا  والتنظيم،  التخطيط  اأ�شا�س 

�شتى  على  احل�شول  طرق  معه  ليحمل  القمر(؛ 
اأنواع املعرفة، وطرق اختيارها وطرق ا�شتعمالها، 
والكثري من املعلومات التي تعود بالنفع على جميع 

�شرائح املجتمع الذي يهتّم بالتكنولوجيا. 
مالمح مدرو�سة

اأ�سبحا  االإعالم الرقمّي وو�سائل االت�سال 
لتظهر  املعلوماتّية,  الثقافة  لن�سر  اأداتني 
مالمح انعكا�ساتها على االأق�سام, فما معيار 

اختيار اأق�سام املركز؟
يحتوي )مركز القمر( على جمموعة من املوّظفني، 
كّل بح�شب موقعه، وقد اأخذوا على عاتقهم تفعيل 
النتائج  اأف�شل  تقدمي  ُيحرز  مبا  اجلهود  اأق�شى 
الوعي  م�شتوى  ارتفاع  مع  متا�شًيا   للمتلّقي، 
املالكات  وفرة  اإىل  اإ�شافًة  الرقمّي،  بالإعالم 
�شنع  املوارد  وا�شتطعنا عن طريق هذه  الب�شرّية، 
اآلية عمل وخّطة مع اإدارة العتبة العّبا�شّية املقّد�شة 
على  الرقمّي  القمر(  )مركز  لي�شتمل  واأق�شامها 
ب�شوؤون  يتعّلق  ما  بكّل  ة  املخت�شّ الإدارّية  الوحدة 
الإدارّية  الأعمال  واإجناز  وتنظيمها،  املوّظفني 
والتكوين  الإ�شراف  وَوحدة  للمركز،  الداخلّية 
العلمّي التي تخت�ّس مَبهّمة اإعداد ال�شورة الذهنّية 
املوا�شيع،  ملختلف  وتكوينها  للمركز  والرقمّية 

مواكبتها   لغر�س  اأحداث  من  يتعّلق  ما  ور�شد 
التي  والتوزيع  الن�شر  لوحدتّي  ماّدة  تكون  وبذلك 
تكون على هيئة روابط، اللتني تقومان بن�شر ما يتّم 
اإنتاجه يف املركز، اإ�شافًة اإىل توزيعه على العديد 
�شريحة من  اأكرب  اإىل  اإي�شاله  لغر�س  املواقع  من 
املواقع  عمل  ومهّمتها  الفنّية  والوحدة  املجتمع، 
ما  رفع  لغر�س  وبرجمتها  املركز  يحتاجها  التي 
الت�شميم  َوحدة  واآخرها  طريقها،  عن  ن�شره  مّت 
التي تقوم بت�شميم ما مّت اإعداده وتكوينه واإنتاجه 
موظفني  قبل  ومن  التقنيات،  اأحدث  با�شتخدام 

ذوي خربة ومهارة عالية.
الر�سالة

ِعداد  يف  ت�سعونها  التي  املعايري  ما 
ن�سائحكم؟ 

اأهل  فكر  ن�شر  على  الرتكيز  يتّم  الأوىل  بالدرجة 
العليا  الدينّية  املرجعّية  وتوجيهات   ،البيت
املركز،  لعمل  اأ�شا�شّيًا  ود�شتورًا  معيارًا  بو�شفها 
واملوا�شيع  والأخبار  الأحداث  مواكبة  اأّن  مثلما 
التي  الركائز  من  العاّمة  والن�شائح  التاريخّية 
ي�شتند عليها )مركز القمر( يف اإعداد املوا�شيع. 

الغر�ض الثقايّف
تاأ�سي�ض  من  املن�سود  الهدف  حّققتم  هل 

نادية حمادة الشمري/ كربالء المقّدسة

وو�سائل تكنولوجية  باإمكانات  املحتوى  االإن�سان يف ع�سر �سناعة  ا�ستوعبها  التي  التحدّي  مهّمة من هاالت  الرقمّي هالة  االإعالم 
اإطار م�سطلح  اإن�سانّية ح�سارّية يف  اأجل تن�سيط مبادالت  للمتلّقي من  اأ�سا�سيًا  ا يف امل�سمون, وحمركًا  اأحدثت حتّواًل نوعيًّ حديثة 

القرية الكونية, ومن �سمن هذه القرى الرقمّية )مركز القمر لالإعالم الرقمّي( وهو اأحد منافذ العتبة العّبا�سّية الرقمّية.

َمرَكُز الَقَمِر.. َمرَكُز الَقَمِر.. 

ال�سيخ ح�سني الرتابيال�سيخ ح�سني الرتابي
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نافذة على المجتمع



)مركز القمر( لالإعالم الرقمّي؟
بني  معنوّية  عالقة  هناك  اأّن  تعلمون  مثلما 
والإبداع،  التطّور  ومراحل  املعرفة  اإدارة  عملّيات 
فر�شة  على  ح�شل  قد  القمر(  )مركز  فاإّن  لذا 
الأ�شا�شّي  العامل  ويبقى  اأهدافه،  لتحقيق  كبرية 
التطّور،  له هو  الذي ل حدود  الإبداع  من عوامل 
وتقدمي الأكرث، وهناك معلومات اأخرى ل بّد من 
الإ�شارة اإليها، وهي اأّننا قد ا�شتفدنا من اأ�شحاب 
وتوظيفها  عالية  كفاية  من  ميلكون  مبا  اخلربة 
احلوزوّيني  كالأ�شاتذة  واحد،  كفريق  للعمل 
والباحثني الذين اأ�شهموا ب�شكل كبري يف اختيار ما 
اأ�شحاب  اأّن  املركز من معلومات، مثلما  يت�شّمنه 
ومنتجني  وم�شّممني  مربجمني  من  الخت�شا�س 

لهم الدور الكبري يف تقدمي الأف�شل دائًما.
ما الروؤى التي تهدفون اإليها؟

هو  الرقمّي  لالإعالم  القمر(  )مركز  هدف 
املجتمعّية  ال�شرائح  بني  الإيجابّي  املحتوى  تقوية 
املعرفّية  املجالت  مبختلف  وتزويدها  املختلفة، 
يح�شل  ما  مع  يتوافق  حديث  اأ�شلوب  با�شتخدام 
فكر  على  وبالعتماد  هائلة،  تطّورات  من  اليوم 
العليا  الدينّية  املرجعّية  وتوجيهات   ،البيت اأهل 

ملعاجلة بع�س احلالت ال�شلبّية.

يو�سف  )علّي  باالأ�ستاذ  ا  اإلكرتونًيّ التقينا 
)مركز  مدير  معاون   / الهادي(  عبد 

القمر( الرقمّي, و�ساألناه:
ما عدد النوافذ التي تعتمدونها؟ وما اآلّية 

عمل كّل نافذة منها؟
املفاهيم  باأحدث  العمل  ُيدار  عام  ب�شكل 

خمتلف  ويف  الرقمّي،  العامل  يف  التكنولوجية 
الثقافة  على  تعتمد  التي  الإلكرتونّية  ات  املن�شّ
الرقمّية، والنتقال من اأ�شلوب الورقة والقلم اإىل 
الأ�شلوب الع�شرّي احلديث؛ ليتّم رفدها مبختلف 

املعلومات، ومنها و�شائل التوا�شل الجتماعّي. 
الربامج  ملختلف  والتطوير  التحديث  يتّم  حيث 
ليتناغم  حداثة،  اأكرث  باآخر  لُيجّدد  يومي؛  ب�شكل 
احلياة  جمالت  يف  العامل  اإليه  و�شل  ما  مع 

املختلفة. 

الكتابة لل�سورة

من  اإداريني  بو�سفكم  ا�ستطعتم  كيف 
انتباه  �سّد  اإمكانية  اإىل  املالك  توجيه 

املتلقّي؟
�شًا يف جمال  ميتلك )مركز القمر( مالكًا متخ�شّ
يعملون  فهم  الربامج،  خمتلف  واإنتاج  الت�شميم 
على مدار الـ)24( �شاعة لتقدمي اأف�شل النتائج، 
خللق  املعتاد؛  النمط  ك�شرت  و�شائل  وبا�شتخدام 
الت�شاميم  م�شاهدة  يف  املتّلقي  لدى  الرغبة 
وبديهّية  وبتلقائّية  الذهني،  الإطار  يف  توؤّثر  التي 
بعناية واحلر�س  الكلمات  اأّن اختيار  عالية مثلما 

تكرار  وعدم  وممتعًا،  م�شّوقًا  احلديث  جعل  على 
والتدقيق  بدّقة،  الأحداث  ومواكبة  املوا�شيع، 
انتباه  �شّد  على  �شاعدت  عوامل  م�شتمّر  ب�شكل 

الآخرين، ولفت الأنظار اإىل )مركز القمر(. 

فّن رقمّي

الذي  الرقمّي  االإعالم  مالك  �سفات  ما 
جديدة  توليفة  عمل  يف  عليها  اعتمدمت 
ا؟  ا واجتماعًيّ تخدم املجتمع ثقافًيا ودينًيّ
مبا اأّن الثقافة الرقمّية باتت اليوم الركن الأ�شا�س 
فاإّنه  لذا  التطّور يف خمتلف املجالت،  يف حتقيق 
مّمن  يكون  اأن  العمل  اإىل  املتقّدم  على  ُي�شرتط 
عارفًا  يكون  واأن  الرقمّي،  التعامل  فّن  اأتقن 
تتيحه  ما  ومعرفة  العاّمة،  بالثقافة  نا  ومتح�شّ
واإنتاجّية،  خدمّية  ت�شهيالت  من  له  التكنولوجيا 
ومبا اأّن اأّي جمال يحتاج اإىل التطّور ولرمّبا ب�شكل 
الفر�شة  وّفر  قد  القمر(  )مركز  فاإّن  م�شتمّر 
لتح�شني  وتعليمهم  املوظفني  لتدريب  الكافية 

م�شتويات الأداء واإعداد مالك مبدع.

خطوات مت�سارعة يف جميع جوانب احلياة 
عقل  ليت�سّكل  والفكرّية,  االجتماعّية 
االآلة  اليوم  االإن�سان  واجه  فقد  جديد, 
االإعالم  طريق  عن  ال�سخمة  االإعالمّية 
بّث  يف  امل�ستخدمة  وو�سائله  الرقمّي, 
الر�سالة االإعالمّية, واإيجاد احلّل الفكرّي 
الذي جاهد فيه الكثريون يف بحث ال�سبل 

التي ت�ساعد على حوار احل�سارات.

االأ�ستاذ علّي يو�سف
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ِسالٌح ذو َحّدْيِن..
طفل  واأعمارهم،  يتنا�سب  ل  عامل  يف  ُزّجوا 
ومتابعاً  الإنرتنت،  بعامل  مهوو�ساً  اأ�سبح  اليوم 
م�ستحدثة،  ومواقع  برامج  من  جديد  لكّل 
واأ�سبح لدينا كّم هائل من املراهقني والأطفال 
امل�ساهدات  وجذب  ال�سهرة،  وراء  ي�سعون  الذين 
القول  ميكننا  رّبا  وح�ساباتهم،  قنواتهم  على 
باأن  الأطفال  بها  يحلم  كان  التي  الأّيام  اإّن 
بداأت  معّلمني  اأو  مهند�سني  اأو  اأطباء  ي�سبحوا 
اأحالماً  ميتلكون  اليوم  فاأطفال  بال�سمحالل، 

تتما�سى مع حّمى التكنولوجيا.
جتارب

بع�ض  اآراء   الزهراء ريا�ض  ا�ستطلعت 
اأطفالهّن  مع  بتجارب  مررَن  مّمن  االأّمهات 
حّتى  االبتدائّية  اأو  الرو�سة  مرحلة  يف 
جتربة  منهّن  لكّل  االإعدادّية,  مرحلة 
مع  ابتداأ  واحلديث  ابنها,  اأو  ابنتها  مع 
التي  اأ�سنان–  طبيبة   – علّي  هبة  ال�سّيدة 
)اأوركيديا(  ابنتها  مع  جتربتها  �ساركت 

اإذ  �سنوات,  ذات اخلم�ض 
ريا�ض  اإىل  حتّدثت 

الزهراء مبّينة: 
لأّنهم  باليوتيوب؛  ي�شتمتعون  اأطفالنا  اأغلب 
حياتنا  يف  عليها  يطلعوا  مل  اأ�شياء  ي�شاهدون 
متعة  حتويل  عدم  يف  دورًا  لالأهل  لكّن  اليومية، 

الطفل اإىل تعّود وهو�س. 
كثريًا  تاأّثرت  التي  طفلتي  مع  جتربتي  كانت 
فيها  اأّثرت  اإذ  اليوتيوب،  على  )�شفا(  ب�شخ�شّية 
لذا  عدوانّية،  �شخ�شّية  كونها  �شلبّي  وب�شكل 
الفيديوهات  وتفّرج  معها،  باجللو�س  با�شرُت 
�شوّيًا، وبداأُت اأ�شرح لها تلك الت�شّرفات اخلاطئة، 
ويجب اأن ل نكون كتلك الطفلة الوقحة؛ لأّن ذلك 
اقتنعت  وجهد  تعب  وبعد  اجلّيد،  بال�شلوك  لي�س 
وبذلك  مثلها،  ُت�شبح  ل  اأن  وقّررت  اأوركيديا، 
توّقفت عن م�شاهدة تلك القناة، وعلى �شوء تلك 

التجربة اتبعت الآتي: 
الطفل،  ي�شاهده  الذي  املحتوى  تقييد  اأواًل: 
وذلك عن طريق متابعتنا لقنوات الأطفال قبل اأن 

ندعهم ي�شاهدونها ب�شكل ع�شوائي.
جتعله  اإذ  امل�شاهدة،  وقت  حتديد  ثانيًا: 
بو�شفه  طبيعّي  ب�شكل  حياته  ميار�س 
طفاًل، ويف الوقت ذاته ل نحرمه من 

التكنولوجيا احلديثة.
مع  جرى  وحديث 
حمّمد  زينب  ال�سّيدة 
لريا�ض  حتّدثت  التي 
مع  جتربتها  عن   الزهراء
اخلم�ض  ذي  املراهق  ولدها 
غمو�س  قالت:  اإذ  �سنة,  ع�سرة 
ل  وهاتفه  النعزال،  كثري  كان  اإذ  بولدي  اأحاط 
يفارقه، وبداأت تظهر عليه �شفات مل نعهدها من 
فقمُت  الدرا�شّي،  م�شتواه  تديّن  اإىل  اإ�شافًة  قبل، 
ا�شتطعنا  والده  وبني  بيني  وبالتعاون  مبراقبته، 

وبداأنا  للهاتف،  ال�شّري  الرقم  على  احل�شول 
مواقع  َعرب  يفعل  عّما  ي  والتق�شّ البحث  م�شوار 
اإذ  نريد،  ما  على  ح�شلنا  وبالفعل  التوا�شل، 
ال�شباب  اإىل جمموعة من  ان�شّم  قد  اأّنه  اكت�شفنا 
غري امللتزمني وهم َمن يحّثونه على دخول عوامل 
انطلق  ذلك  بعد  والنحالل،  الفارغة  ال�شهرة 
ال�شتخدام  اأف�شده  ما  اإ�شالح  �شوب  م�شورانا 
بع�س  يف  وغفلتنا  التوا�شل  ملواقع  اخلاطئ 
وتدّخل  واملوعظة،  والإر�شاد  بالن�شح  الأحيان، 
َمن هم من فئته العمرّية نف�شها بطرق كثرية جعل 
ابننا يعود اإىل ر�شده، ويبتعد عن الإنرتنت ب�شكل 
اإّل  اإ�شالحه  يف  جناحنا  من  الرغم  وعلى  كبري، 
الحتواء،  واأ�شاليب  والإر�شاد،  الوعظ  درو�س  اأّن 
واإ�شغاله باأعمال املنزل وغريها م�شتمّرة، واملتابعة 

فوق ذلك.
دور الرتبية والتعليم

اأهمّية  والتعليمّية  الرتبوّية  للموؤ�ّس�سات 
من  كبري  جزء  عاتقها  على  يقع  اإذ  كبرية, 
مهّمة تقومي االأجيال و�سقل �سخ�سّياتهم, 
نوفل  االأ�ستاذ  اإلينا  حتّدث  ال�سدد  هذا  يف 
دور  مبّينًا  تربوّي-  -م�سرف  احلمداين 
يف  اأ�سهم  ما  اإ�سالح  يف  والتعليم  الرتبية 
لالنرتنت  اخلاطئ  اال�ستخدام  تخريبه 
التوا�شل  لو�شائل  الكبري  قال:  التاأثري  اإذ 
الجتماعّي انت�شر ب�شكل خطري، مع غياب الرقابة 
الو�شائل يف عراق  الع�شوائّي على جميع  والنفتاح 
يبحث  جيل  ولدة  اإىل  اأّدى  مّما  التغيري،  بعد  ما 
يف  ويالالأ�شف  فارغة  مبحتويات  النجومّية  عن 
والأمنّية  ال�شيا�شّية  لالأو�شاع  يكون  وقد  اأغلبها، 
فالطفل  ذلك،  يف  تاأثري  البلد  يف  والقت�شادّية 
العائلّية  ال�شمر  جل�شات  اختفت  اأن  بعد  واملراهق 
ِقبل  من  ال�شيا�شّي  التحليل  جل�شات  وحّلت حمّلها 

دالل كمال العكيلي/ كربالء المقّدسة

 ُكونوا معهم حّتى ال َتخَسروُهم
..

ء
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ي�شاهدا  اأن  اإىل  التجاآ  الكبار  والإخوة  الأبوين 
مواقع  َعرب  املدّونني  ويتابعا  اليوتيوب(  )مقاطع 

التوا�شل الجتماعّي.
وبالطبع هناك دور يجب اأن ي�شطلع به الرتبوّيون 
الذي  واملراهق  الطفل  لدى  احلا�شل  الفراغ  ل�شّد 
التي  الأ�شياء  اأهّم  ومن  هذا،  �شلوكهما  اإىل  اأّدى 
نحو  واملراهق  الطفل  للرتبوّي عملها جذب  مُيكن 
م�شاريع  باإجناز  تكليفه  طريق  عن  العلمّية  املاّدة 
ُي�شغل الطفل  وتقارير علمّية من الإنرتنت، وبهذا 
الفيديوهات  م�شاوئ  اإظهار  وكذلك  مفيد،  ب�شيء 
درو�س  تن�شيط  طريق  عن  وذلك  املحتوى  فارغة 
الرتبّية الفنّية والِفَرق املدر�شّية الفنّية والريا�شّية، 

وا�شتقطاب مواهب التالميذ اإليها . 
االآثار النف�سّية وطرق التخفيف

البياتي  خلود  ال�سّيدة  حتّدثت  وفيما 
النف�سّية  االآثار  عن  اجتماعّية-  -باحثة 
وطرق التخفيف من اأ�سرار مواقع التوا�سل 
االجتماعي: يعي�س كثري من الأطفال يف العامل 
ال�شا�شة  اأمام  طويلة  ل�شاعات  فيقبع  الفرتا�شّي، 
ذلك  اإىل  يو�شله  اإلكرتويّن  جهاز  لأّي  ال�شغرية 
تفا�شيله  كّل  بن�شج  قام  الذي  اجلميل  العامل 
ا�شتمل على كّل ما يرغب  الدقيقة بنف�شه، بحيث 
به من احتياجات نف�شّية، وقد ر�شم �شورته مثلما 
يرغب بها من ت�شريحة لل�شعر، وزّي معني، وج�شم 
امل�شهورين، وعن طريق ذلك  ي�شبه َمن يحّب من 

يحاول ملء كّل الثغرات املوجودة يف حياته التي مل 
ي�شتطع الأهل مالأها واإ�شباعها ومن ثّم اأغناه هذا 
العامل الفرتا�شّي عن الآخرين الذين يوّجهون له 

النقد واللوم الدائمني.
الطفل،  على  تظهر  النف�شّية  الآثار  تبداأ  وعندها 
منها ما هو وا�شح وجلّي، ومنها ما هو خمفّي عن 
عيون الأهل واأ�شماعهم، و�شنورد هنا بع�شًا منها:

الأمور املالحظة هي النعزالّية، وجتّنب  اأهّم  من 
التوا�شل الجتماعّي الواقعّي، اإ�شافة اإىل ال�شعور 
بالغربة عند ح�شول الختالط مع املحيط، حيث 
ل ي�شعر الطفل بالنتماء اإىل هذه البيئة الغريبة، 
والالمبالة  امل�شاعر  تبّلد  حياته  على  يخّيم  وقد 
هذا  ُي�شيب  ما  اأخطر  ومن  حوله،  من  يدور  ملا 
عدم  من  الدائم  اخلوف  هو  املراهق  اأو  الطفل 
اأو قّلة عدد  اأحداث،  مواكبة ما يح�شل حوله من 
 Fear of( املعجبني واملتابعني، وهو ما ي�شمى 
missing out( اأو )fomo( يعني اخلوف 
والتوتر،  القلق  دائم  فتجده  ال�شيء،  فوات  من 
الآخرين  من  القبول  وعدم  الف�شل  وهاج�س 
يرافقه، فتكون النتيجة ا�شطرابًا يف النوم اأي�شًا .
ولأجل التخفيف مّما ذكر اآنفًا يجب على الأهل اأن 
يتمّتعوا مب�شتوى عاٍل من الوعي الرتبوّي؛ ليتمكنوا 
اأهّم  ومن  يحدث،  ملا  املنا�شب  البديل  اختيار  من 
التهّجم  ولي�س  وال�شتيعاب،  التفّهم  هي  النقاط 
بالفراغ  ال�شعور  هو  الأ�شباب  فاأول  والعقاب، 

وعليه  ال�شاغية،  الأذن  وجود  وعدم  الطفل  لدى 
وقت  تخ�شي�س  ثّم  الكبري،  التاأثري  له  فال�شتماع 
يتّم  الأطفال، وعن طريقه  اللعب مع  للم�شاركة يف 
اإي�شال الر�شائل الرتبوّية ب�شورة غري مبا�شرة لكن 
موؤّثرة، وكّلما كان القرتاب والتفّهم لالأطفال اأكرث، 

كان تاأثري الأجهزة الإلكرتونّية ال�شلبّي ل يذكر.   

والتطبيقات  التوا�سل،  ومواقع  اليوتيوب 
اإيجابّية  ب�سكل بحت، ول  �سلبّية  لي�ست  الأخرى 
لها  افرتا�سّية  عوامل  هي  واإّنا  تام،  ب�سكل 
الإنرتنت  فوائد  واأهّم  واإيجابّياتها،  �سلبّياتها 
الكنوز  من  هو  فالإنرتنت  املعلومات؛  هي 
اإىل  الو�سول  وميكننا  للمعلومات،  الفرتا�سّية 
اأّي نوع من املعلومات حول اأّي مو�سوع نحتاجه 
عن طريقه. ولكن با اأّن املو�سوع يخ�ّص الطفل 
ني بهذا ال�ساأن حمايتهم  واملراهق، فعلى املخت�سّ
جعلهم  وعدم  اأنواعه،  ب�سّتى  ال�ستغالل  من 
م�ستقبلهم  ح�ساب  على  والربح  للك�سب  و�سيلة 
منهم  الواحد  املدّون  لأّن  متابعيهم؛  وم�ستقبل 
وبذلك  ب�سلوكياته،  ويتاأّثرون  املاليني،  يتابعه 
فتقع  وثقافة،  فكر  لأّي  فري�سة  اأولدنا  ُي�سبح 
املحتوى  الأهل م�سوؤولّية كربى يف متابعة  على 
يكون  اأن  ويجب  واملراهق،  الطفل  يتابعه  الذي 
ل  وبذلك  منا�سبة،  وباأوقات  اإ�سرافهم،  حتت 

نرمي بالالئمة على الربامج املمنهجة.
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خا�ض ريا�ض الزهراء

ِخدَماٌت ُتواِكُب األحداَث 
َــــــــِة  ِمــــــن مكــــــــــــــــتبِة وَدارِ َمخَطــــــوَطاِت الَعَتب

العبّاسّيِة الُمقّدَسة

العّبا�شّية  تتمّيز مكتبة ودار املخطوطات يف العتبة 
يف  املهّم  بدورها  الن�شوّية  املكتبة  �شعبة  املقّد�شة/ 
الن�شوّية عن طريق  الثقافّية  العلمّية  دعم احلركة 
دور  من  انطالقًا  تقّدمها،  التي  اخلدمات  نوع 
املكتبات اخلدمّي الذي تقّدمه للم�شتفيدين، ولأّنها 
الثقافّية،  العملّية  يف  واأ�شا�شّيًا  فّعاًل  ع�شوًا  ُتعّد 
للم�شاريع  ا�شتخدامها  الن�شوّية  املكتبة  اعتادت 
ومدرو�شة،  ر�شينة  اأ�ش�س  اإىل  م�شتندة  اخلدمّية 
كّل  مع  التكّيف  على  والقابلّية  باملرونة  ومتتاز 
الأو�شاع، وها هي اليوم تت�شامن نظاميًا مع جائحة 

)كورونا( باإطالقها خدمة الإعارة عن ُبعد.
عملت �شعبة املكتبة الن�شوّية على ا�شتخدام برنامج 
العتبة  خمطوطات  ودار  مبكتبة  خا�ّس  اإلكرتويّن 
العبا�شّية املقّد�شة وبال�شرتاك مع الإخوة العاملني 
مالكاتها  فنّيي  وبربجمة  نف�شها،  املكتبة  يف 
املتمّيزة لتاأمني تقدمي اخلدمة املكتبّية من حمتوًى 
والباحثات  للباحثني  املكتبة  ت�شمنه  معلوماتّي 

واملهتّمني من جمهورها.
 للتعّرف على هذه اخلدمة التقت ريا�س الزهراء
َوحدة  اخلفاجي/  احلميد  عبد  زينب  بال�شّيدة 
املكتبة الإلكرتونّية التي اأو�شحت لنا ما ياأتي:  يتّم 
موقع  طريق  عن  الإلكرتونّية  امل�شادر  عن  البحث 

املكتبة الن�شوّية، حيث يقوم الباحث بكتابة عنوان 
بالفهار�س  اخلا�ّس  احلقل  يف  املو�شوع  اأو  البحث 
الإلكرتونّية  املكتبة  �شفحة  طريق  عن  اأو  العاّمة، 
العتبة  يف  املخطوطات  ودار  املكتبة  ملوقع  التابعة 
الّعبا�شّية املقّد�شة الإلكرتوين، وكذلك البحث عن 
امل�شادر الإلكرتونية عن طريق املوقع نف�شه، فيقوم 
الباحث بكتابة عنوان البحث اأو املو�شوع يف احلقل 
ميالأ  ثم  املكتبة"،  فهر�س  يف  "ابحث  اخلا�ّس 
عرب  ُبعد  عن  الإعارة  بخدمة  ة  اخلا�شّ ال�شتمارة 

الرابط املذكور يف نهاية ال�شفحة.
فنقوم  الإلكرتونّية  وامل�شادر  الورقّية  للم�شادر 
ح�شب  امل�شادر  عن  والبحث  الطلبات  با�شتالم 
حدة،  على  باحث  لكّل  البحث  عنوان  اأو  املو�شوع، 
ثم ا�شتخراج ما يحتاجه الباحث من بطون الكتب، 
 )pdf( اإلكرتونّية  �شيغة  اإىل  املاّدة  حتويل  ثّم 
وحتويلها اإىل الباحث عن طريق الربيد الإلكرتويّن 
اخلا�ّس به، على �شكّل رابط للقراءة فقط، حفاظًا 
على حقوق امللكية الفكرّية والوقفّية ال�شرعّية، وقد 
مّت تدريب املالك ليتمّكن من تقدمي هذه اخلدمة، 
من  النتهال  على  قادرًا  الباحث  اأ�شبح  وكذلك 
يف  وهو  املختلفة  امل�شادر  اإىل  والو�شول  املعرفة، 

بيته.

اأزهار عبد اجلّبار/ م�شوؤولة  فيما حتّدثت ال�شّيدة 
يف  املخطوطات  ودار  مكتبة  اأّن  الإعارة:  َوحدة 
توفّر  الن�شوية  املكتبة  املقّد�شة/  العّبا�شّية  العتبة 
عن  وتتّم  اأي�شًا  الورقّية  للم�شادر  اإعارة  خدمة 
تعيينهم  بعد  الباحثني  من  الطلب  ا�شتالم  طريق 
للكتاب املطلوب عن طريق بحثهم يف موقع املكتبة 
الن�شوّية باب البحث يف امل�شادر الورقّية، بعد ذلك 
الباحثني بالفهر�س اخلا�ّس  تقوم الأخوات بتزويد 
بالكتاب املطلوب ليقوموا بدورهم بتعيني املوا�شيع 
الأخوات  تقوم  ثّم  ومن  املحّددة،  باملادة  ة  اخلا�شّ
ولنف�س  م�شبقًا  املذكورة  بال�شيغة  املاّدة  بتحويل 

الغاية التي �شبق ذكرها.
هي  اخلدمة  هذه  اأّن  اإليه  الإ�شارة  جتدر  ومّما 
ب�شورة  وُتقّدم  العراق،  م�شتوى  على  الوحيدة 
للمكتبات  الدويل  الحتاد  تقرير  ويف  جّمانّية، 
من  دولتني  ذكر  مّت   )IFLA( واملعلومات 
متمثاًل مبكتبة  العراق  وهما  العربي فقط،  الوطن 
ودار املخطوطات يف العتبة العّبا�شّية املقّد�شة عن 
 remote lending( خدمة الإعارة عن ُبعد
الوطنّية  باملكتبة  متمّثاًل  واملغرب   ،)service
الكتب  اإىل  للو�شول  ا�شرتاكاتها  اإتاحة  عن 

الإلكرتونّية جّمانًا.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScqrhg70ZjKkPValOj_
E0x23mPJ0CW9w0IuyaCSBjt1ubcl8g/closedform
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َأَمُل الُموِقِنيَن
بكلمات،  تتمتم  وهي  مبت�شمة  ات�شالها  اأنهت 
تريد  نحوها  متوّجهة  العائلة  اأنظار  فاإذا  انتبهت 

تف�شريًا
على  البت�شامة  تزال  -ول  زهراء  قالت   -

وجهها- هذا خام�س مولود لعائلة �شديقتي اآمنة.
ُاّمتي  من  "وَللمولود  الل  �شاء  ما  زهراء:  اأّم   -
اأحّب اإيّل مّما طلعت عليه ال�شم�س")1( هذا ما ورد 
وجعلِك  اأده�شِك  الذي  ما  اأخربينا   ، نبّينا  عن 

تتمتمنَي؟ 
- زهراء: لأّن جميع هوؤلء اخلم�شة با�شم حمّمد.
- هتف اجلميع م�شّلنَي ب�شوت واحد: )اللهّم �شّل 

على حمّمد واآل حمّمد الطّيبني الطاهرين(
الأبوين  الولد على  اإّن من حقوق  اأّم زهراء:    -
الثقة  ويبعث  ُي�شّرفه،  الذي  املحّبب  ال�شم  اختيار 
خري  هو  )حمّمد(  ا�شم  اأّن  ول�شّك  نف�شه،  يف 
حمل  وكذا   ،الأكرم نبّينا  ا�شم  فهو  الأ�شماء، 
اأر�شه  يف  الل  وبقّية   واجلواد الباقر  اإمامنا 
به  ُت�شرق  الذي  حمّمد،  ا�شم   املنتظر الإمام 

الدنيا حمّبًة وعدًل ورخاًء و�شالمًا.
للخلق  مثاًل   حمّمد النبّي  كان  علّي:  اأّم   -
ال�شامي ال�شادق الأمني، والروح النقّية الطاهرة، 
اخللق  �شّيد  ليكون  تعاىل  الل  اختاره  وبذلك 

اأجمعني من اأنبياء وُمر�شلني وعباد �شاحلني. 
-  اأّم زهراء: نعم وهو خامت النبّيني واملر�شلني، 

الب�شر،  لهداية  الل  ر�شالت  خامتة  ور�شالته 
واإعمار الأر�س.

- زينب: اإذن؛ ملاذا لتزال الأر�س مليئة بالُظلم؟ 
- اأّم جواد: لقد اأ�ّش�س النبّي الأكرم القواعد 
الأ�شا�شّية للحياة احلّرة الكرمية، وو�شع اخلطوط 
عائلته،  ومع  رّبه،  مع  الإن�شان  لعالقة  العري�شة 
وكذلك مع جمتمعه، وبنّي ما عليه من واجبات وما 

له من حقوق.
- اأّم علّي: ومن املفرت�س اأن ي�شكر الإن�شان رّبه، 

ويقابل النبّي، املُر�شل بالطاعة والعرفان. 
- اأّم زهراء: ولكن )وااأ�شفاه( اأّن الأعّم الأغلب 
من النا�س انقلبوا على الدعوة العظيمة، وواجهوا 
�شاحب الر�شالة بالأذى وال�شوء، بل اآذوا حّتى َمن 
وعرتته   الر�شول اآل  ة  خا�شّ نهجه،  على  �شار 
وُقتلوا  ف�ُشّردوا  حرمته،  يراعوا  ومل  الطاهرة، 
ومواليهم  اأتباعهم  حّتى  اأر�شهم،  من  وُنفوا 

تعّر�شوا ل�شتى اأنواع التنكيل والتعذيب.  
- اأّم جواد: وملّا كانت هذه الفئة الظاملة على مّر 
اإىل الر�شد، ادخر  الزمان تقتل كّل م�شلح يهدي 
الل تعاىل رحمة منه بالعباد اإماًما ُم�شلًحا هادًيا 
اأبنية  ويحّطم  جذوره،  من  الظلم  يقتلع  ا  مهديًّ

ال�شاللة من اأ�شا�شها. 
 زهراء: طبعًا اأنا على يقني اأّن الإمام املهدّي -
اأثبُت  دليل  باأّي  ولكن   ،احل�شن بن  احلّجة  هو 

للمقابل؟ 
- اأّم علّي: اأوًل اإّن فكرة املنقذ العاملّي موجودة يف 
كّل الأديان، وعند العاّمة ولكّن ق�شمًا منهم يعتقد 

اأّنه مل يولد بعد.
من  عليها  مّتفق  اأحاديث  هناك  زهراء:  اأّم   -

الفريقني تذكر حّتى اأو�شافه ال�شخ�شّية.
النبّي  عن  حديًثا  لكم  �شاأذكر  جواد:  اأّم   -
ا�شمي،  ا�شمه  ُولدي،  من  "املهدّي   :الأكرم
وُخُلقًا،  َخلقًا  بي  النا�س  اأ�شبه  كنيتي،  وكنيته 
ُيقبل  ثّم  الأمم،  فيها  ت�شّل  وحرية  غيبة  به  تكون 
الثاقب ميالأها عدًل وق�شًطا كما ملئت  كال�شهاب 

جوًرا وظلًما")2(.
كاأّن  املوعود،  اإمامنا  اإىل  اأحوجنا  ما  زهراء:   -
اأفواج املظلومني تناديه، اأ�شعر اأّن الأر�س تريد اأن 

يحييها بوجوده املبارك.
- اأّم علّي: بل هو اأحوج اإىل الظهور مّنا، فهو يرى 
الدين قد �ُشّوه، والقراآن الكرمي ُحّرفت معانيه، كّل 

ذلك ي�شّبب له الأمل. 
- اأّم جواد: ونحن اإذا كّنا حمّبني ومنتظرين له 
حقًا ينبغي اأن نخّفف من اآلمه بالتزامنا بعقيدتنا 
بلهفة  بالفرج  له  الدعاء  علينا  مثلما  وديننا، 

ورجاء: )الّلهّم عّجل لولّيَك الفرج(.
..................................
1- و�شائل ال�شيعة: ج251، �س9.

2- كمال الدين ومتام النعمة: ج43، �س2.

فاطمة صاحب العّوادي/ بغداد
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اِب؟ َكيَف أتعامُل َمَع ابني الشَّ

تقدير  اإىل  فطرّيًا  الب�شر  اأفراد  جميع  مييل 
ة يف  الآخرين واحرتامهم لهم وتكرميهم، خا�شّ
ينطلق  اأن  ال�شاّب  يحّب  حيث  ال�شباب،  مرحلة 
ِمن مرحلة الطفولة اإىل مرحلة ال�شباب؛ ليكون 
م�شتقاًل وحّرًا يف ت�شّرفاته، وهذا ما على الآباء 
والأّمهات اأن يفهموه، فاإّن ابنهم ال�شاّب مل يعد 
املرحلة  هذه  يف  معه  التعامل  وطريقة  طفاًل، 
تختلف عّما كان عليه يف مرحلة الطفولة، وقد 
اأّكد على هذا الأمر الر�شول الكرمي قبل اأربعة 
ع�شر قرنًا، حيث قال: "الولد �شّيد �شبع �شنني، 

وعبد �شبع �شنني، ووزير �شبع �شنني")1(.
الطفل  يكون  الأوىل  ال�شبع  ال�شنوات  ففي 
جميع  له  يلّبيان  الأبوين  فرنى  احلاكم،  هو 
طلباته وكّل ما يرغب به؛ �شفقًة وراأفًة به، ويف 
ال�شنوات ال�شبع الثانية حيث يبداأ الطفل بالنمّو 
الأوامر  باإعطاء  الأبوان  يبداأ  وروحيًّا،  ج�شميًّا 
وتنفيذ  الطاعة  عليه  ويجب  له،  والتعليمات 
التي  الثالثة  ال�شبع  ال�شنوات  تاأتي  ثم  الأوامر، 
عرّب فيها الر�شول عن الولد باأّنه وزير، فهي 
تختلف عن ال�شنني ال�شبع الأوىل والثانية، حيث 

تتبّدل اأفكاره واأحا�شي�شه كّليًا. 
تعني  اأّنها  وُذكر  معاِن،  عّدة  لها  الوزير  وكلمة 
اأن  املرحلة  هذه  يف  ال�شاّب  فعلى  الثقل،  حتّمل 
يكون خري عون لوالديه، وقد اأراد الر�شول من 
كلمة الوزير اأن ي�شّلط ال�شوء على رغبة ال�شاّب 
اإّياه وزيرًا  بالربوز وال�شتقالل من جانب عاّدًا 
ومن  )الأ�شرة(،  ال�شغرية  الدولة  يف  وم�شوؤوًل 
يتعاملوا  ل  اأن  اأبويه  ُيفهم  اأن  اأراد  اآخر  جانب 
مرحلة  يف  معه  كتعاملهم  املرحلة  هذه  يف  معه 
بعنف  ول  الأمر،  بلغة  يخاطباِنه  ول  الطفولة 
فبالأم�س  �شخ�شّيته،  ذاك  عند  فُتهان  وق�شوة 

كان عبدًا مطيعًا واليوم وزيرًا وم�شت�شارًا)2(.
ب�شكل  ال�شاّب  ا�شتقاللية  يعني  ل  هذا  وبالطبع 
قيود  اأو  حدود  دون  من  حّرًا  ُيرتك  باأن  تاّم، 
حمل  عندما  لأّنه  عا�شيًا؛  متمّردًا  ُي�شبح  حّتى 
هذا اللقب )الوزير( يجب اأن يكون عونًا و�شندًا 
لأبويه، ول ميتلك احلرية املطلقة اأو ال�شتقالل 

التاّم. 
الرغبة  هذه  حتقيق  من  لالأبوين  لبّد  اإذن 
�شخ�شّيته  ا�شتقالل  باحرتام  وذلك  لل�شاب، 

وتقديره، وبذلك ُي�شبح اإن�شانًا �شويًا ونافعًا يف 
اأّما اإذا ح�شل العك�س، فال�شاّب الذي  املجتمع، 
ُيهان من ِقبل اأبويه ول ُيحرتم، وُيعامل باأ�شلوب 
لل�شياع  ُعر�شة  يكون  ال�شاب  هذا  فمثل  قا�ٍس، 

والنحراف عن جاّدة ال�شواب. 
ولذا على الآباء والأّمهات العمل بو�شّية الر�شول 
وتن�شيبهم  اأبنائهم  باحرتام  وذلك   ،الأكرم
اأ�شدقاء  فيكونون  لهم،  وم�شاعدين  وزراء 
الل  الر�شول:"َرِحم  يقول  معني،  وخري  لهم 
والدْيِن اأعانا ولدهما على بّرهما")3( واإّل حتّول 
البن اإىل عدّو وحاقد، فقد قال الر�شول:"يا 
على  ولدهما  حمال  والدْيِن  الل  لعن  علّي 
 :املوؤمنني اأمري  بقول  ونختم  عقوقهما")4( 
"ولدَك ريحانتَك �شبعًا، وخادمَك �شبعًا، ثم هو 

عدّوَك اأو �شديقَك")5(.
.......................

)1( مكارم الأخالق: �س 115
)2( الأفكار وامليول يف عالقة ال�شباب والكهول: �س44.

)3( م�شتدرك الو�شائل: ج2، �س625.
)4( بحار الأنوار: �س 17- 18.

)5( �شرح نهج البالغة: 20: �س937.

صفّية جّبار الجيزانّي/ بغداد
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خَلُة الُمنَكِسَرُة اأُلُموَمُة َوالنَّ

كّنا  وبينما  اجلميلة  ال�شيفّية  الليايل  اأحد  يف 
نق�شي عطلة نهاية الأ�شبوع يف واحد من الب�شاتني 
الوقت  كان  ال�شاخمات  بالنخيل  اململوءة  اجلميلة 
حينها يف �شهر متوز، ويف هذا الوقت يتالألأ الرطب 
من بني �شعوف النخيل ب�شورة جميلة ومثرية، كان 
كّل َمن ميّر من جانب النخيل يلم�س هذا البتهاج 
واجلمال كاأّنهّن ي�شحكَن م�شتب�شرات مبا يحملَن 
نظرة  اإليهّن  اأنظر  اأنا  وبينما  جني،  رطب  من 
يف  وكاأّنها  جدًا  حزينة  نخلة  جذبتني  املت�شوق 
ماأمت وترتدي ثوب احلداد، تاأّملتها جيدًا، كانت ل 
ة اأّن موقعها  حتمل رطبًا كباقي �شديقاتها، وخا�شّ
التمور  حتمل  التي  النخيل  اأجمل  من  نخلتني  بني 

الراقية. 
الب�شتان  �شاحب  اأجابني  عنها  �شاألُت  وعندما 
اإّن  وقال:  داخله  يف  نخلة  كّل  ة  ق�شّ يعرف  الذي 
ولكن  التمور،  اأجود  من  حتمل  كانت  النخلة  هذه 
اأ�شابها مر�س وت�شاقطت متورها، واأ�شبحت بهذا 
ال�شكل وعلى هذه احلالة، حّتى اإّنني اأفّكر يف قلعها 

من جذورها. 
هذه  عظيمة  هي  كم  الأمومة،  اأتاأّمل  وقفُت  هنا 

ال�شفة، اإّنها نعمة اإلهّية َوَهبها الل اإىل كّل اأنثى 
من كائناته، فهذه النخلة مثاًل كانت تزهو وجميلة 
الكنز  هذا  �شياع  ومبجرد  كقريناتها،  و�شاخمة 

وفقدانها اإح�شا�س الأمومة اأ�شبحت هكذا. 
مبراحل  الأمومة  �شعور  تعي�س  التي  باملراأة  كيف 
بامتياز  املراأة  تعاىل  الل  خ�ّس  فقد  خمتلفة، 
عظيم، ونالت تكرميًا من رّبها يف الدنيا والآخرة 
اإّن غريزة الأمومة طاغية  ب�شبب امتياز الأمومة، 
بدميتها  تلعب  وهي  طفولتها  منذ  الفتاة  على 
ال�شغرية،  ابنتها  اأّنها  على  وتر�شعها  وحت�شنها 
وزواجها  بلوغها  لغاية  معها  ال�شعور  هذا  ويكرب 
الأمومة  و�شام  اأّمًا،  ُت�شبح  اأنوثتها حينما  وتكتمل 
بالرتبية  بل  فقط،  بالإجناب  لي�س  املراأة  ُيزّين 
لطفلها  مدينة  الأم  فاإّن  لذا  والت�شحية،  والعطاء 
لأّنه وهبها  الدائمة؛  واملراعاة  ال�شاحلة  بالرتبية 
كلمة )ماما( التي جعلتها ت�شعر بقيمتها واأنوثتها.

على كّل �شّيدة اأن تفّكر مليًا قبل اتخاذ قرار اإجناب 
لي�شت  الأمومة  اأّن  تعرف  اأن  عليها  الأّول،  الطفل 
اأن تهب حياة جديدة لكائن  �شهلة، الأمومة يعني 
اأ�شهر  ت�شعة  مّدة  وت�شّمه  به  روحها  ت�شع  جديد 

داخل اأح�شائها وبعدها يخرج اإىل عامل الدنيا عن 
ثاين  اأّنه  على  ُي�شّنف  قا�ٍس  باأمٍل  �شعورها  طريق 
�شتكون  املرحلة  هذه  وبعد  العامل،  يف  اأمل  اأق�شى 
اأهّم ما ميلك، �شي�شلبها  بالن�شبة اإىل هذا الطفل 

راحتها لريتاح وميتلك كّل وقتها واهتمامها. 
اإن مل تكن الأّم �شندًا ل�شغريها وح�شنه احل�شني 
وال�شوائق  الأ�شرّية  وامل�شاكل  تقّلبات احلياة  اأمام 
ُتقدم  يعّكر مزاج طفلها فال  ما  وكّل  القت�شادّية 
على اإجنابه، فهي اأ�شا�س تكوين �شخ�شّيته، وتّتفق 
الطفل  ل�شّحة  الأّول  الأ�شا�س  اأّن  على  الأبحاث 
النف�شّية يعتمد على العالقة الوثيقة الدائمة التي 
تربط الطفل باأّمه، فاإّن ُحِرم الطفل من رعاية اأّمه 
وحّبها له بال�شورة املطلوبة �شوف يوؤّثر يف نف�شّيته 

م�شتقباًل. 
�شعبة،  احلياة  كون  ذنبهم  لي�س  باأطفالكم؛  رفقًا 
�شببًا يف  تكوين  ل  احلياة،  بتغرّيات  لهم  ذنب  ول 
اإيذاء طفلِك ب�شورة مبا�شرة اأو غري مبا�شرة، اإّنه 
هدّية رّبِك، حافظي عليه ول حترميه من احلنان؛ 
كالنخلة  �شتكونني  وبدونه  �شعادتِك  اأ�شا�س  لأّنه 

املنك�شرة. 

زينب شاكر السّماك/ كربالء المقّدسة
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العديد مّنا اأتعبته احلياة، وتاه قلبُه بعيدًا 
جميع  م�شكِه  عن  تهاوت  اأن  بعد  الل  عن 
بحِر  يف  غارقًا  اجلميع  وتركُه  الأيدي، 
ُعد  لَك  نا�شحة  اإيّن  عزيزي  يا  اأحزانه، 
ما  الأف�شل،  ت�شتحّق  فاأنَت  ر�شدَك  اإىل 
هذا ال�شتنزاف لقوتَك؟ توّقف عن م�شك 
اغلق  اهتمامًا،  تعريَك  ل  التي  الأيدي 
الل،  حُبّ  مفاتيحه  واجعل  باإحكام  قلبَك 
عليَك،  ي�شيطر  اأن  ي�شتطيع  اأحد  ل  حينها 
التي  روحَك  �شتات  وَتلمُّ  قلبَك  �شتنع�س 
طاملا اأغرقتها بالتفّكك واجلروح، فالنف�س 
والأمل،  بالطماأنينة  تغمرها  اأن  ت�شتحّق 
هّمًا  قلبَك  عندما جتعل يف  ذلك  ويتحّقق 
الل  يحّبَك  حينما  الل،  حبُّ  وهو  واحدًا 
بل�شمًا  ويكون  نف�شَك  على  حّبُه  �شينعك�س 
َمن  اأذى  من  قلبَك  ويحمي  لأعماقَك، 
حولَك، وير�شدَك اإىل ال�شواب، فالعالقة 
ل  اأبدّية  عالقة  وتعاىل  �شبحانه  الل  مع 
وقتّية، وهنا يت�شح لنا اأّن ُكّل ما يف احلياة 
وم�شريها  خادعة  تكون  عالقات  من 

فحّب الل  قلبَك،  روحَك وحتطيم  تفكيك 
جّل وعال كال�شفينة اإذا ركبتها جنوَت من 
الغرق واإن تركتها غرقَت يف بحر الهموم، 
الدنيا  له  �شّخر  عبده  اأحّب  اإذا  الل  فاأّن 
اأمّت وجه،  وما فيها، ويرّتب له حياته على 
ُت�شبح عالقتَك  به، فحني حتّبه  ثق  فقط 
م�شّرًا،  لي�س  وغيابهم  لطفًا  بالنا�س 
تعاىل،  الل  يدي  بني  الوقوف  اأجمل  فما 
وترفع  راكعًا  �شّجادتَك  على  جتثو  عندما 
اأكّفَك للدعاء وتناجي الل وقلبَك مطمئن 
فمن  تعاىل،  اإىل الل  �شوقًا  ي�شيُل  ودمعَك 
حياتَك،  ترتيب  اأعدَت  فاأنَت  امل�شهد  هذا 
لَك  جتدي  ل  الب�شر  تفاهات  فاأ�شبحت 
بالَك  يف  تر�شمها  التي  وخيالتَك  نفعًا، 
تعاىل  فيبقى حّب الل  زيفها،  تاأكدَت من 
بحنني  وحماطًا  قلبَك  يف  متوهجًا  وحده 

اأ�شالعَك.

حني تنثال قطرات الندى على �شفحات وريقاتها 
موا�شم  لتبداأ  وجماًل،  رونًقا  فتزهر  اخل�شراء 
ن�شًقا  الأكوان  توؤلف  وحني  املُرتقب،  اخل�شب 
اأنثى فيغدو ما بداخلها حباًل  ممو�شًقا يف كيان 
تغّذي  وم�شيمة  تراتبًيا،  اإيقاًعا  يعزف  و�شوًل 
زاكية؛  دماء  دفق  من  متتابعة  ذّرات  يف  احلبَّ 
رحم  زوايا  من  زاوية  يف  قابعة   بذرة  لتحيي 
رحوم، وحني يغدو احللم حقيقة وجتري املقادير 
خمّلقة  م�شغة  ثّم  فعلقة  نطفة  من  اأطوارها  يف 
وغري خمّلقة، في�شتكني الوعاء احلا�شن اإىل اأمر 
ليكون  تعاىل،  روحه  من  الروح  يف  النافخ  الل 

ا باحلياة تدّثرُه اأغ�شية ثالث. جنيًنا ناب�شً
وينزل  نب�س  في�شعد  احلياة  رحى  تدور  وحني 
اآخر ليعلن حلظة الوجود ب�شربات حنونة كاأّنها 
َمن  هو  واأّنه  احلياة،  قيد  على  بكونه  اإ�شعارات 
ترتقبه احلوا�ّس ليعلن حلظة احل�شور والتجّلي، 
حينها فقط تغدو الأنثى اأُّمًا في�شتقيم ن�شق الكون 
هي  وهكذا  عتيد،  خما�س  بعد  جديد  مبولود 
دورة احلياة على وجه الب�شيطة، ويزيد يف اخللق 
يف  احلياة  اأوردة  تتفّتح  فقط  حينها  مب�شيئته، 
اأكبادًا حّرى،  �شائغًا فتنع�س  لَبَنًا  لت�شبغ  فيافيها 

ومتالأ اأجوافًا �شغًبا وتلك هي الأمومة الروؤوم.
ل  اأّمنا  يا  احلبلى؛  الأر�س  اأّيتها  مهاًل  ولكن 
اخليالء  تذهنّب  ول  الفرح،  األوان  يف  ُت�شريف 
ببع�س �شفاتِك، ول تنت�شي لكرثة الوافدين على 
طال  خل�شب  الأرز  حّبات  تنرثي  ول  �شطحِك، 
عنِك  رحل  وَمن  اأتى،  فقد  اأتاِك  فَمن  انتظاره، 
�شقّي  اإّما  جديد،  ثقل  القادم  اإّنا  رحل،  فقد 
عي�س  له  فمرحى  �شعيدًا  كان  فاإْن  �شعيد،  واإّما 
ال�شعداء، واإن كان �شقًيا، فما هو اإّل رقم ُي�شاف 

اإىل قائمة املوتى الأحياء.

نجاح حسين الجيزانّي/ كربالء المقّدسة

َمَتى َتكوُن ُأّمًا؟
إِليَك يا َقلبِي

تبارك فاضل واجد/ ذي قار
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حوراء حيدر اللواتي/ عمان

ِلَتُكْن َحياتِك ُكلُّها اأماًل َجمياًل طيًبا
با ولَتمالأ االأحالُم نف�َسِك يف الكهولة وال�سِّ

مثُل الكواكِب يف ال�سماِء واالأزاهر يف 
بى        الرُّ

ليكن باأمِر احُلبِّ قلُبِك عامِلًا يف ذاته 
اأزهاُرُه ال تذبُل

وجنوُمُه ال تاأفُل.
والتفاوؤل..  الأمل  ل�شاعر  اجلميلة  الأبيات  هذه 
ما  كّل  نرى  اأن  اإىل  تدعو  التي  ما�شي،  اأبي  اإيليا 
والنظرة  الت�شاوؤم  ونطرح  احلياة..  يف  جميل  هو 
ول  يقّدم  ل  فالت�شاوؤم  جانًبا..  اإليها  ال�شوداوّية 
وربُّ  والعبو�س؟!.  التجّهم  فلماذا  �شيًئا..  يوؤّخر 
الب�شر قد �شّخر الدنيا باأ�شرها لَك اأّيها الإن�شان.. 
ِمْن  َتْيَئ�ُشوا  َوَل  العزيز:  كتابه  يف  القائل  فهو 
اْلَقْوُم  اإِلَّ   ِ اللَّ َرْوِح  ِمْن  َيْيَئ�ُس  َل  ُه  اإِنَّ  ِ اللَّ َرْوِح 
يح�شر  فلماذا   ،)87 اْلَكاِفُروَن/)يو�شف: 
وعقله  وقلبه  �شغري،  حميط  يف  نف�شه  الإن�شان 
َي�شعان الكون كّله؟ مثلما ُن�ِشب اإىل اأمري البالغة 

 :والبيان الإمام علّي
"وحت�سُب اأّنَك جرم �سغري

وفيَك انطوى العامل االأكرب")1(، 
فاإّنها  باحلياة  وا�شتمتعي  عزلتِك،  من  اخرجي 
رّب  ُير�شي  الذي  بالوجه  بها  ا�شتمتعي  تدوم،  ل 
للعباد،  اإفراط ول تفريط، ول ظلٍم  العاملني، بال 

لتنايل بذلك �شعادة الدارين.
الإيجابّي يف  اإىل اجلانب  تنظري  اأن  تن�شي  ل 
كّل �شيء، فمثلما اأّن للت�شاوؤم تاًء، فللحياة 

تاًء اأي�شًا.. واإليِك جملة من التطبيقات احلياتّية 
:الب�شيطة لتحقيق ال�شعادة الدائمة باإذن الل

�شلة  على  تكوين  اأن  اخلطوات  تلك  اأوىل   -1
على  املحافظة  طريق  عن  بخالقِك  دائمة 
 :قال اإذ  الوقت،  اأول  يف  اخلا�شعة  ال�شالة 
اَلَة َتْنَهى َعِن اْلَفْح�َشاِء  اَلَة اإِنَّ ال�شَّ ..َواأَِقِم ال�شَّ

َوامْلُْنَكِر/)العنكبوت: 45(.
2- �شّجلي يف مفكرة اأعمالِك اليومّية تخ�شي�س 
الأذكار  وقراءة  الكرمي،  القراآن  لتالوة  وقت 
 :الل يقول  اإذ   ،املع�شومني وزيارات  اليومّية 
ِ َتْطَمِئنُّ اْلُقُلوُب/)الرعد: 28(. اأََل ِبِذْكِر اللَّ

لأّي  الُكره  اإ�شمار  عدم  على  نف�شِك  عّودي   -3
اأحد مهما نالِك منه ظلٌم وقهر، وهو بداية مرحلة 

جهاد النف�س. 
4- اجعلي من �شرية اأهل البيت ِعربة لِك، فقد 
�شديقًا،  فينقلب  لهم  مبغ�شًا  ياأتيهم  العدّو  كان 
َذا  َفاإِ اأَْح�َشُن  ِهَي  ِباَلِّتي  ..اْدَفْع  تعاىل:  لقوله 
/َحِميٌم َويِلٌّ  ُه  َكاأََنّ َعَداَوٌة  َوَبْيَنُه  َبْيَنَك  اَلِّذي 

)ف�شلت: 34(. 
5- ل جتعلي من الف�شل واخلطاأ نهاية العامل، بل 
در�شًا لتحقيق الأف�شل يف امل�شتقبل، فاملوؤمن مثلما 
ول  ي�شجر،  ول  يك�شل،  ل   علّي الإمام  ي�شفه 

ي�شكو من رّبه.
6- كوين قانعة وحامدة لل، ول تنظري اإىل ما 
يف يد الغري، يقول الإمام الباقر: "َمن قنع مبا 

رزقه اهلل فهو اأغنى النا�ض")2(. 
يفارق  ل  لِك  عنوانًا  البت�شامة  من  اجعلي   -7

حمّياِك، وطّهري قلبِك من الأحقاد وال�شغائن. 
تقدمي  طريق  عن  واخلري،  احلّب  ان�شري   -8
ال�شدقة  واأخرجي  يحتاجها،  لـَمن  امل�شاعدة 
فليتناف�س  ذلك  ويف   :الل قال  وقد  دائمًا، 

املتناف�شون/)املطّففني: 26(.
وا�شعة  اآفاقًا  لِك  يفتح  وا�شع  عامل  القراءة   -9
ويح�ّشن من نف�شيتِك، فقط عليِك انتقاء الكتاب 
على  يحّثنا   املوؤمنني فاأمري  لِك،  املنا�شب 
العتناء بالعقل، وريا�شة النف�س بالعلوم واحِلَكم. 
واأ�شبوعّية،  يومّية،  اأهدافًا  لِك  اجعلي   -10
و�شهرّية، و�شنوّية؛ فتنظيم الوقت هو اأول خطوات 
"ال  املاأثور:  املثل  يقول  مثلما  والنجاح  ال�شعادة 

توؤّجل عمل اليوم اإىل الغد". 
ول  معنّي،  حّد  عند  تقف  حياتِك  جتعلي  ل   -11
متعّددة  كوين  بل  واحد،  جمال  يف  حت�شريها 
 :املوؤمنني اأمري  كقول  واملواهب،  الأهداف 
"اعمل لدنياَك كاأّنَك تعي�ض اأبدًا, واعمل 

الآخرتَك كاأّنَك متوت غدًا")3(. 
12- واأخريًا.. ا�شتعيني بالل وتو�ّشلي بالعرتة 
ومراحلها،  حياتِك  خطوات  كّل  يف   الطاهرة

لتح�شيل الربكة والتوفيق يف جميع الأمور.
.......................................

)1( اأعيان ال�شيعة: ج1، �س552.

)2( �شرح اأ�شول الكايف: ج1، �س481.

)3( جامع اأحاديث ال�شيعة: ج 1، �س 415.

ُخْطواٌت َنحَو التََّفاُؤِل
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اِتّي اِتّيالَفرُد بيَن النَِّفاِق االجِتماعّي َوالنَِّفاِق الذَّ الَفرُد بيَن النَِّفاِق االجِتماعّي َوالنَِّفاِق الذَّ

رمّبا ُتعجب باأحدهم حني ت�شمعه متحّدًثا عن جّو 
العائلة الدافئ؛ واأهمّية اجتماع الأ�شرة على موائد 
الطعام، وكيف ينبغي على اأبنائه ا�شتثمار اأوقاتهم 
املراهق  ابنه  اأقبل  فاإذا  وامل�شتح�شن؛  باملفيد 
انهال عليه مزاًحا ثقياًل �شمًجا فيه من ال�شخرية 
ال�شاّب  قلب  ي�شعل  ما  وال�شتهزاء  وال�شتخفاف 

خجاًل وغ�شًبا، ول يلبث اأن يختفي من الغرفة! 
على َمن يكذب الأب الفا�شل؟ اأعلى جل�شائه؟ اأم 

على نف�شه! 
�شنوات،  الأربع  ذي  ابنها  عن  حنون  اأّم  وحتّدثَك 
الع�شري  كوب  �شكب  فاإذا  وحذاقته،  وذكائه 
ال�شراخ  من  ومتنعه  بقوة،  يده  مت�شك  اأمامها، 
اأّيتها الأّم احلنون مّمن ت�شخرين؟ من  التاأمّل؛  اأو 

جلي�شتِك اأم من نف�شِك؟!
بح�شن  �شديقاتها  اأمام  املتباهية  والزوجة 
البيت  يف  بينما  واهتماماتها،  ونظافتها  تدبريها 

تراها كئيبة ُمكرهة! 
مزدوج  نرج�شّي،  جمتمع  يف  نعي�س  نحن 

�شيًئا  ويفعل  �شيًئا  يقول  املعايري، 
هذا  عن  ُنهينا  ولقد  اآخر، 

من  اأكرث  منذ  الفعل 
اأربعة ع�شر قرًنا يف قوله 
ِذيَن  تعاىل: َيا اأَيَُّها الَّ
َل  َما  َتُقوُلوَن  مِلَ  اآََمُنوا 
َتْفَعُلوَن/)ال�شف: 

.)2
ومرّد هذا النهي، ف�شاًل 
للمقت  م�شبًبا  كونه  عن 
على  يدّل  فهو  الإلهي، 

عميقة،  نف�شّية  عقدة 
فاأن  مقيتة،  وازدواجّية 

يقول الإن�شان ما يناق�س فعله لهو اأمر م�شطرب، 
�شخ�شّيته  من  ويجعل  احلقيقّية،  ذاته  عن  يبعده 
)التي  بذاتها  توؤمن  ل  زائفة،  ق�شرّية  �شخ�شّية 
)الذين  الآخرون  ي�شّدقها  ول  احلقيقة(،  تعلم 
�شرًخا  فتخلق  وال�شلوك(،  الفكر  ازدواجية  يرون 
عميقة  هّوة  وتتكّون  ونف�شه،  الإن�شان  بني  كبرًيا 
بني الذات احلقيقّية والذات الزائفة اأو الظاهرة؛ 
يتحّملها  الفجوات  وهذه  الزيف  هذا  وتبعات 
ب�شفافية  يرى  الذي  ال�شاعد،  اجليل  ويالالأ�شف 
والّدعاء،  الزيف  معاين  فيت�شّرب  بدّقة،  ويراقب 
نهج  على  قدًما  ال�شري  اإّما  خيارين،  اأمام  ويكون 
منه  يتطّلب  التغيري  وهذا  التغيري،  اأو  اأ�شالفه، 
ذات  �شخ�شّية  ليمتلك  ومثابرة؛  وجهاًدا  �شراًعا 
اأفكاره  ومُتاثل  قوله،  فعله  فيطابق  م�شداقّية، 
اإّنا يحتاج  �شلوكه، ولي�س ذلك بالأمر امل�شتحيل، 
الدربة  اإىل 

وال�شتمرار. 
اأو  اأو رفاهية  حاجتنا اإىل نبذ النفاق لي�شت ترًفا 
مطلقة،  اإن�شانّية  حاجة  هي  اإّنا  اأخالقًيا،  فعاًل 
فيحرتمها  وي�شّدقها،  نف�شه  الفرد  لي�شادق 
�شيحّب  اإّذاك  وهو  بها،  ويثق  ويقّدرها  ويحّبها 

الآخرين ويحرتمهم ويقّدرهم. 
ا  الذات، وامل�شداقّية داخلًيّا وخارجًيّ ال�شدق مع 
النف�شّية  الإن�شان  لراحة  ذهبّي  مفتاح  كّلها 
اإيجابًيا  موؤّثرة  بطاقة  ينطلق  ومنها  والوجدانّية، 
له  �شتفتح  اأدركها  اإن  فهو  حوله،  َمن  ويف  فيه 
لها  يح�شب  يكن  مل  ومعنوّي  مادّي  غنى  طاقات 

ح�شاًبا. 
اأو علمّي،  اأو نف�شّي،  �شواء كان من منطلق دينّي، 
على كّل فرد مّنا اأن يراقب اأفعاله، وي�شاأل نف�شه: 
هل تطابق اأقواله واأفكاره؟ هل هو �شادق مع نف�شه 

ومع الآخرين؟ ولأّي درجة؟ وباأّي ن�شبة؟
لتقريب  و�شعه  يف  ما  بذل  قد  يكون  وبذلك 

امل�شافات، وردم الفجوات. 
�شورة  اأفرد  الذي   ،الل وجه  ذلك  يف  ولنبتِغ 
تعاىل  يقول  حيث  "املنافقون"،  اأ�شماها  كاملة 
ن  َواإِ ْج�َشاُمُهْم  اأَ ُتْعِجُبَك  ْيَتُهْم  َراأَ َواإَِذا  فيها: 
َدٌة  �َشنَّ ُهْم ُخ�ُشٌب مُّ نَّ َكاأَ ِلَقْوِلِهْم  َت�ْشَمْع  َيُقوُلوا 
ُهُم  َعَلْيِهْم  ْيَحٍة  �شَ ُكلَّ  َيْح�َشُبوَن 
َقاَتَلُهُم  َفاْحَذْرُهْم  اْلَعُدوُّ 
/ُيوؤَْفُكوَن اأَنَّى   ُ اللَّ

)املنافقون: 4(! 
اأن نكون  فلنتجّنب 
ولن�شعد  منهم، 
الدارين،  يف 
نيا  لد ا

والآخرة.

سمر علّي رّحال/ لبنان
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عام  انتهاء  مع  معظمنا  يقّرر  ما  غالبًا 
احلياتّي  النظام  حت�شني  اآخر  عام  وحلول 
املّتبع من ِقبله ب�شكل جذرّي اأو تغيريه، كاأن 
يقوم بتغيري نط حياته باأن ُي�شيف عليها 
من  يغري  اأو  وال�شعادة  ال�شرور  يدخل  ما 
اإحدى  اأّن  اإل  لديه  مكت�شبة  عديدة  عادات 
اأهّم التغيريات هو اأن تكون �شخ�شًا اإيجابيًا 
نعمة  فالإيجابّية  حياتَك،  يف  ف�شيئًا  �شيئًا 
من الل عّز وجل على الإن�شان، وَمن مت�ّشك 
بها ح�شل على اخلري والنجاح والفالح يف 
على  حّث  قد   والر�شول والآخرة،  الدنيا 
 :قوله منها  اأحاديث،  عّدة  يف  الإيجابّية 
"َمثل املوؤمنني يف تواّدهم وتراحمهم 
وتعاطفهم كَمَثل اجل�سد الواحد, اإذا 
�سائر  له  تداعى  ع�سو  منه  ا�ستكى 

اجل�سد بال�َسَهر واحُلّمى")1(.
دورًا  توؤّدي  الإيجابّية  اأّن  فيه  ل�شّك  ومّما 
بل  الإن�شان،  �شخ�شية  تكوين  يف  مهّمًا 
الإبداع  عامل  اإىل  تدفعه  التي  القوة  هي 
والتمّيز يف كاّفة جمالت احلياة املختلفة، 
التفكري  اأّن  الدرا�شات احلديثة  اأثبتت  وقد 
�شبح  ُيبعد  احلياة  اأمور  يف  الإيجابّي 
الل  باإذن   - العمر  وُيطيل  الأمرا�س، 
تعاىل-، ونق�شد بالإيجابّية هنا: ا�شتخدام 
ال�شخ�س لعقله الباطن يف حماولة الو�شول 
اإليها،  يطمح  التي  واأحالمه  اآماله  اإىل 

لدى  القوة  م�شدر  باأَنّها:  اآخرون  فها  وَعَرّ
اأن  ي�شتطيع  طريقه  عن  الذي  ال�شخ�س، 
يجد احللول املنا�شبة مل�شكالته، وذلك عن 
ن�شتنتج  هنا  ومن  باأفكاره.  م  التحكُّ طريق 
ُيوؤّدي  اإيجابّية  اأّن تفكري ال�شخ�س بطريقة 
اإيجابّية)2(، وهذا ل  نتائج  اإىل  اإىل و�شوله 
ببع�س  ال�شخ�س  ميَرّ  اأّل  بال�شرورة  يعني 
يعني  ولكن  ال�شلبّية،  وامل�شاعر  اللحظات 
التحرك  دون  ذاته،  لوم  عن  يبتعد  اأن 
يف  والتفكري  تواجهه،  التي  امل�شكالت  حلّل 
امل�شاعر  هذه  من  واخلروج  احللول  اأف�شل 
ال�شلبّية  اإذا غلبت  لأّنه  باأقّل �شرر ممكن؛ 
اإذا  اأّما  يف حياته ي�شبح غري را�ٍس عنها، 
فاإّن  اإيجابّية  باأفكار  الأفكار  ا�شتبدلنا هذه 
نظرة الفرد اإىل نف�شه وحياته �شوف تتغرّي، 
الذين  املتفائلني  الأ�شخا�س  من  وي�شبح 
التفاوؤل  هذا  و�شينعك�س  باأنف�شهم  يعتّزون 

على حياته وجناحاته)3(.
نظرة  احلياة  اإىل  ينظر  عندما  والإن�شان 
على  النظرة  هذه  ف�شت�شاعده  اإيجابّية، 
التخّل�س من اأ�شباب اخلوف والقلق والتوّتر. 
وهنا يقع على الأّم الدور الأكرب يف تر�شيخ 
ل�شنع  اأبنائها  حياة  يف  الإيجابّية  ثقافة 
متفائاًل  جياًل  وجعلهم  لهم،  اأف�شل  حياة 
اأ�ش�س الرتبية التي تّتبعها الأّم،  عن طريق 
والتي تبداأ من احرتامها لعقلّية الطفل من 

جانب وتوجيهه لكي ُي�شبح اإن�شانًا اإيجابّيًا 
وذلك  اآخر،  جانب  من  الكرب  عند  ناجحًا 
عن طريق منحه احلّب واحلنان الكافيني، 
الثقة بالنف�س  ويف الوقت ذاته تر�ّشخ لديه 
والقدرة على اتخاذ القرار، وهذا كّله يقوم 
على اأ�شا�س الن�شباط الذاتّي لالأبناء الذي 
يجعلهم يت�شّرفون ب�شكل �شوّي من دون اأن 
�شادر  ف�شلوكهم  مراقبون،  باأّنهم  ي�شعروا 
اأغلب املهتّمني  عن قناعة �شخ�شية وي�شري 
بدرا�شة �شلوكّيات الفرد اأّن النهج الرتبوّي 
الناجح يعتمد اأ�شا�شًا على اأ�شلوب احلوار، 
الوالدين  على  اأّن  غري  الفّعال،  والن�شات 
احلوار  بني  اخللط  عدم  اإىل  النتباه 
اأحد الأبناء �شيقدم  وال�شت�شارة، فاإن كان 
عليهما  فيجب  ي�شتلطفانه  ل  عمل  على 
اإبداء رف�شهم للفكرة، والعمل على اإقناعه 
الإيجابّية  فالرتبية  له،  رف�شهم  باأ�شباب 
العتماد  وتعّلمه  بنف�شه،  الفرد  ثقة  تعّزز 
بينه  الأوا�شر  توّطد  اأّنها  مثلما  ذاته،  على 
مبنّية  بينهم  العالقة  وجتعل  والديه،  وبني 

على الثقة والحرتام.
..........................................

)1( ميزان احلكمة: ج4، �س2837.
)2( التفكري الإيجابّي: �س3-2.

)3( التفكري الإيجابّي: �س5.

م.د خديجة حسن القصير/ النجف األشرف 
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امل�شرتكة  ال�شفات  يف  الجتاهات  متعدد  تباين 
والقدرات  امليول  يف  وتنوع  النا�س،  معظم  ي�شهده 
�شخ�س  بني  الن�شبّي  الإمكانات  معدل  واختالف 
النواحي  يف  املتباينة  القدرات  تلك  فرنى  واآخر، 
فهناك  الآخر،  دون  للفرد  املختلفة  ال�شخ�شية 
النواحي اجل�شمية والعقلية والجتماعية والوراثية، 
الأخرى،  اجلوانب  من  وغريها  املزاجية  وكذلك 
وعند  الفردية(  )الفروق  الختالفات  تلك  وت�شمى 
اإطاللة  عرب  الرتبوية  املوؤ�ش�شة  رحاب  يف  جتوالنا 
اأروقة ال�شفوف املدر�شية  لنتعّرف على �شفات  يف 
خمتلف  يف  واملعرفة  العلم  طالب  من  يرتادها  َمن 
عالمات  هناك  اأّن  �شنجد  الدرا�شّية،  املراحل 
يت�شاوى  تلميذ  يوجد  فال  التالميذ،  بني  خمتلفة 
�شواء  ال�شفات  كّل  يف  اأقرانه  مع  جذريًا  ويت�شابه 
كانت ج�شدية اأم �شفة تخت�ّس بال�شلوك ال�شخ�شي 
ومدى  الذكاء  درجة  اإ�شافة  وميكن  منهما،  لكّل 
مهارة  اكت�شاب  اأو  الدرا�شية  للمناهج  ال�شتيعاب 
التالميذ  جميع  اأّن  اإىل  الإ�شارة  من  بّد  ول  معينة، 
يكمن  الفرق  اأّن  اإّل  والطاقات،  القدرات  ميتلكون 
بن�شب  القدرات  تلك  النوع، فتختلف  الكّم ل يف  يف 
البيئة  توافر  مقدار  على  وجودها  يعتمد  معينة 
ال�شليمة  والبنية  لرتقائها  املنا�شبة  والظروف 
النا�س  جميع  لأّن  الوراثية؛  بال�شفات  اخلا�شة 
التعلم،  اأثناء  يف  �شيكولوجية  لقوانني  يخ�شعون 
ال�شفات  بع�س  يف  وتباين  واحلركة،  والنمو، 
على  والقدرة  وال�شكل  والوزن  كالطول  اجل�شمية 
اإطار  يف  الرتبوّيني:  بع�س  اقرتح  وقد  اجلهد،  بذل 

)البنية  باأّنها  وو�شفها  الفردية،  بالفروق  الهتمام 
الكلية الفريدة لل�شمات التي يتمّيز بها التلميذ عن 
�شلوكه  حتاكي  داخلية  وحالة  الأقران،  من  غريه 
اأجل حتقيق  ال�شلوك من  ا�شتمرار هذا  وتعمل على 
ال�شحيح  التوجيه  ثمار  وتاأتي  اإيجابي(،  هدف 
نحو  فّعال  ا�شتعداد  بظهور  الفروق  لتلك  والأمثل 
مراكز  لإحراز  ُت�شتثمر  ونافعة  مفيدة  بادرة 
والرتبوية،  املعرفية  اخلربات  اكت�شاب  يف  متقّدمة 
تلك  وتوظيف  والتوتر،  القلق  اإزالة  يف  ُت�شهم  مثلما 
اإليها، منها احلاجة اإىل  الفروق َوفق حاجة املتعّلم 
تتمّثل  التي  الجتماعية  احلاجة  اأو  واللعب،  الفهم 
اإىل النتماء وال�شتقالل وامل�شاعدة، وياأتي  ب�شعوره 
مع  التعامل  كيفّية  يف  املدر�شّية  والإدارة  املعّلم  دور 
ال�شفات والفروق الفردّية عن طريق اإعطاء التلميذ 
الفر�شة الكافية لالإجابة عن ال�شوؤال، وعدم اإجباره 
على الإجابة من املّرة الأوىل، وعند اكت�شاف ظهور 
اإحدى عالمات التاأّخر والبطء يف ا�شتيعاب املعلومة 
املطروحة لدى هذا النوع من املتعّلمني،  يعني ذلك 
التفكري،  للتعّمق يف  الوقت  اإىل املزيد من  حاجتهم 
ال�شّف،  يف  الأدوار  تبادل  ا�شرتاتيجية  وتطبيق 
واإ�شراك  والفنّية،  الريا�شّية  الأن�شطة  وقاعة 
الأ�شدقاء  من  جمموعة  �شمن  يف  املتاأّخر  التلميذ 
حتديد  اأهمّية  وتاأتي  واحد،  فريق  �شمن  يف  للعمل 
الفروق الفردّية بني املتعّلمني لو�شع اأ�شاليب وطرق 
منا�شبة ت�شاعد على رفع امل�شتوى الأكادميّي لديهم، 
واكت�شاف  والوظيفي،  املهني  الإعداد  يف  وتهيئتهم 

املواهب وال�شعي اإىل تطويرها يف امل�شتقبل.

ِسَماٌت ُمخَتلَِفٌة َوَقواِسُم ُمبِهَرٌة... 

َطيٌف َجوَهِريٌّ ِفي َسماِء الُمَتعلِّميَن

نوال عطية المطيري/ كربالء المقّدسة 
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الوالدين  اأوقات ع�شيبة ومزعجة على  متّر 
ة  خا�شّ ب�شورة  الأّم  وعلى  عاّمة،  ب�شورة 
املنزلّية  الفرو�س  اإجناز  موعد  وهي  األ 
)الواجبات املدر�شّية( بني نفور بع�س الأولد 
منها، واإحلاح الوالدين على اإجنازها، فنجد 
ثمار  جني  بني  �شعبة  معادلة  يف  اأنف�شنا 
الواجبات،  هذه  عيوب  جتّنب  وبني  التعّلم، 
فما الهدف الذي نرمي اإليه من اإجناز هذه 
اأبناوؤنا  الفرو�س؟ وهل املجهود الذي يبذله 
يعود عليهم  الواجبات  اإجناز هذه  اأجل  من 
بالفائدة فيما يتعّلق باجلانب العلمّي اأم اأّنه 

اإ�شقاط فر�س لي�س اإّل؟
يجب علينا اأن نعلم اأّن َمهّمة التعليم ل تقع 
على عاتق املوؤ�ّش�شات التعليمّية فقط، واإّنا 
من  ابتداء  اأي�شًا،  الوالدين  م�شوؤولّية  هو 
التعليمّي  امل�شتوى  ومتابعة  املدر�شة  اختيار 
البيت  يف  �شلوكّياتهم  ومراقبة  لالأبناء 
هناك  يكون  لكي  وخارجه، 
الوالدين  لتعب  ثمرة 
واملالكات التعليمّية، ويجب 
الواجبات  اإجناز  على  املحافظة 
التعامل  طريقة  حت�شني  مع  املدر�شّية، 
بال�شورة  وتطبيقها  معها، 
الطفل  م�شتوى  تنا�شب  التي 

وقدرته على التعّلم.

املنزيّل  الواجب  ترك  ال�شرورّي  من  لي�س 
الواجبات  هذه  طريق  عن  ميكن  حيث 
والتاريخ  واللغات  العلوم  طفلِك  يتعّلم  اأن 
وغريها من العلوم، لكن يف الوقت نف�شه من 
اأن ي�شتقطب طفلِك بع�س املعلومات  املمكن 
الجتماعية،  العالقات  بع�س  طريق  عن 
الأخرى،  والأن�شطة  والتجارب  والق�ش�س 
الفرو�س  اأهمّية  مع  اأّنه  ذلك  من  فن�شتنتج 
املنزلّية اإّل اأّنها لي�شت ال�شبب الوحيد لتفّوق 

طفلِك.
ب�شاأن  الدرا�شات  من  العديد  اأُجريت  وقد 
عام  اأُجريت  درا�شة  ومنها  املو�شوع،  هذا 
علم  لأ�شتاذ  )ديوك(  جامعة  يف  2006م 
للواجبات  اأّن  تبنّي  كوبر(  )هاري�س  النف�س 
املدر�شّية العديد من الإيجابّيات وال�شلبيات، 

وهي كالآتي:-
الأمور الإيجابّية تتلّخ�س يف:

يف  الطفل  مهارات  من  حت�ّشن  الواجبات 
كبري  ب�شكل  وُت�شهم  وتنظيمه  الوقت  اإدارة 
للدرو�س  الطفل  ا�شتيعاب  قدرة  زيادة  يف 
اأولياء  وت�شاعد  اجلديدة،  واملو�شوعات 
الأمور على معرفة امل�شتوى العلمّي لأبنائهم، 
اأّن  اإىل  اإ�شافة  ا�شتيعابه،  مدى  لهم  وتبنّي 
ي�شاعد  البيت  يف  لأبنائهم  الأهايل  تدري�س 
يتلّقاها  التي  املو�شوعات  الأهل على معرفة 

اأبناوؤهم يف املدرا�س.
ولكّن الأمر ل يخلو من اجلوانب ال�شلبّية من 

قبيل:-
مرور  مع  يظهر  الذي  والتعب  الإرهاق 
ل�شعف  اأو  الواجبات،  لكرثة  نتيجة  الوقت 
البطن  واآلم  ال�شداع  مثل  الطفل  م�شتوى 
وا�شطرابات النوم، فال�شغط النف�شي الذي 
الواجبات  لكرثة  نتيجة  الأطفال  على  يقع 
الفرو�س  اأداء  اأحيانًا على  اإجباره  اأو ب�شبب 
الطفل  نفور  اإىل  يوؤّدي  والديه  ِقبل  من 
ف�شولهم  على  ويق�شي  نف�شه،  العلم  من 
بع�س  يف  اأّنها  اإىل  اإ�شافًة  للتعّلم،  الفطرّي 
اإنهاء  على  فقط  يرّكزون  جتعلهم  الأحيان 
هذه الواجبات حتى بالطرق غري التقليدية 
�شواء  الغ�ّس،  و  كاخلداع  وال�شحيحة، 

مبفردهم اأو مب�شاعدة اآبائهم.
واأخريًا الواجبات املدر�شّية �شرورية لإكمال 
امل�شرية التعليمّية؛ على اأن تكون معتدلة، بال 
ال�شّنة  وفق  باللتزام  بل  تقّيد،  ول  اإ�شراف 
وقد   البيت اأهل  وتعاليم  ال�شريفة  النبوّية 

العزيز:  الل  كتاب  يف  جاء 
ِمْنُكْم  اآَمُنوا  ِذيَن  الَّ  ُ َيْرَفِع اللَّ

َدَرَجاٍت  اْلِعْلَم  اأُوُتوا  ِذيَن  َوالَّ
/َخِبرٌي َتْعَمُلوَن  ا  مِبَ  ُ َواللَّ

)املجادلة: 11(.

آالء علّي الغريباوي / النجف األشرف

ُروَرِة َوالَعَدِم ُروَرِة َوالَعَدِمالَواِجَباُت الَمدَرِسيَُّة بيَن الضَّ الَواِجَباُت الَمدَرِسيَُّة بيَن الضَّ
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ف األشرف
/ النج

عارضي
ه ال

د الل
زينب عب

َهداُء ُث الشُّ ما َيَتحدَّ ِحينَ

هم �سفحة بي�ساء توّهجت نوراً يف �ِسفر التاريخ، 
هم ُخال�سة املجد، وُع�سارة العّز وبريق الأمل، 
هم  الأحمر،  املوت  وع�ّساق  الظفر  رّواد  هم 
كلمات  حم�سرهم  يف  تذوي  الذين  ال�سهداء 

ال�سكر والثناء. 
قد اأبحروا ليوثاً اأ�سّداء يف بحر النجيع القاين 
املكاره  اأمواج  و�سّقوا  املقّد�سة،  ال�سهادة  ب�سفينة 
اإىل  لي�سلوا  الإلهّي  واحلّب  التوّكل  بجاذيف 
والأحرار  لالأُباة  فكانوا  املوؤّزر،  الن�سر  �ساطئ 

اأف�سل اأ�ساتذة يف اأروع مدر�سة. 
الأعداء  اأراد  التي  لأر�سهم  قالوا  َمن  هم 
ا�ستباحتها وتدني�ص مقّد�ساتها مهاًل اأّيتها الأّم 
املعطاء، ها هم اأبناوؤِك قادمون ليطّهروا ترابِك 
الن�سر  و�سنعوا  ف�َسَدقوا  الأعداء،  دن�ص  من 
تناثروا  اأن  بعد  نادوها  ثم  الدماء،  بفي�ص 
يا  هّيا  �سهداء:  الأر�ص  على  الزهور  كوريقات 
اأر�سنا، هّيا يا اأّمنا مللمي جراحِك وارتدي ثوب 
ترّبوا  الذين  بدماِء  وجنتيِك  بي  خ�سّ الزفاف، 

وتقّبلي  والعفاف،  والغرية  الطهر  موائد  على 
اًل  هديتنا، ن�سراً مكلاًل ب�سك الدماء، خم�سّ
الأيتام،  باآهات  ال�سهداء،  هات  اأّمّ بدمعات 
يتحّقق  باأن  ال�ساحلات  الزوجات  وابتهالت 

الن�سر ويعود ال�سالم.
هّيا يا اأر�سنا الطّيبة انف�سي عنِك غبار الأ�سى 
على  واحفري  ال�سنني،  وجع  وحتّدي  والأنني، 
اأ�سماء امل�سّحني، ليبقى ذكرهم  تربِك الطاهر 
َو�سط  الثبات  يكون  كيف  الأجيال  يلهم  خالداً 
اأن  بعد  الن�سر  ُي�سنع  وكيف  والآلم،  املَِحن 

تكتّظ باملاآ�سي الأيام.
يف  وتفانينا  وجراحنا  حمنتنا  عن  حّدثيهم 
بلغة  كّلميهم  الظالم،  و�سط  ال�سموع  اإيقاد 
احلّق  لنداء  ا�ستمعنا  كيف  والأرقام،  احلروف 
الإمام،  ونائب  العلم  حوزة  من  انطلق  الذي 
املنايا،  نهوى  النزال  ميدان  اإىل  اأتينا  وكيف 
اإىل  والو�سول  الأهداف،  حتقيق  فيها  ونرى 

املُنى واملرام.

والتحّديات،  الأوجاع  تلك  كّل  عن  حّدثيهم 
وال�سلوات،  والذكر  وال�سعوبات،  واملعارك 
يا  زهراء...  يا  ونداءات  والدعوات،  والت�سبيح 

ح�سني.... يا �ساحب الزمان.
حّدثيهم عن ر�سائل ال�سوق التي كّنا نر�سلها اإىل 
اأهلنا عندما تطول غيبتنا، حّدثيهم عن كلمات 
اأّمهاتنا التي كانت ت�سّد من عزميتنا، وعن دور 
زوجاتنا يف �سمودنا، حّدثيهم عن دموعنا التي 
كّنا نذرفها ب�سمت يف ليايل تهّجدنا باأن يعّجل 
اهلل تعاىل لنا لقاءه لن�سل اإىل اأق�سى رغباتنا. 
عليائنا  ننظر من  رّبنا،  الآن يف جوار  ها نحن 
اإىل وطننا واأبناء �سعبنا، وكّل اأملنا اأن يحفظوا 
�سنعناه  الذي  الن�سر  وي�سونوا  ت�سحياتنا، 
بجهادنا و�سربنا، وي�ستمعوا اإىل �سوت مرجعنا، 
ويدميوا يف كّل الأحوال ذكرنا لي�ستمّدوا عزماً 
من عزمنا، ور�سالة من جنيع دمائنا، ليخّطوا 
حُترق  وناراً  اأر�سنا،  يحمي  �سوراً  طريقها  عن 

َمن يريد ال�سوء بقّد�ساتنا.
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بني فينة واأخرى حتّل علينا عوا�سف �ستى 
وحوادث متقّلبة تزعزع اأمان اأيامنا، فت�سرق 

منديل اأحالمنا بريحها العاتية وتقطف 
اأجمل حلظاتنا بلمحة ده�سة، تزرع يف مكامن 
اأرواحنا نكهة احلزن ال�سرمدّي، ولي�ص ببعيد 

كّل هذا فاإّننا يف دنيا الفناء وعلى حمّك اختبار 
دنيوّي، ول بّد لنا من اأن نقّدم ال�سهداء، بل 

العديد من ال�سهداء؛ ليبقى طريق احلّق 
فّواحاً برائحة تلك اجلميلة املفتون بها كّل 

ع�ّساقها )ال�سهادة(، اإّن لها �سحراً مل نب�سره 
على وجه املنغم�سني يف حّب الدنيا، واملتنّعمني 

على ب�ساط الرفاهية. فمن اأين ياأتي اأولئك 
ال�سباب الغيارى؟ ومن اأّي رحم ُيولدون؟ 
ما �سّر هذا املرّبع العقائدّي ال�سخم الذي 

ُيجّملهم بع�سق الآخرة والإعرا�ص عن مغريات 
هذه الدنيا؟ اإّنهم ب�سالبة اجلبال، يتزّودون 

اليقني بَنهم، على عك�ص اأولئك اخلائفني من 
فكرة النتماء اإىل العقيدة، والذين يظّنون 

باأّن ال�ساحة وردّية، واحلدود اأيقونة اأمان مل 

يف  يوم تنه�سها 
الغدر،  اأولئك اأنياب 

باخلوف  من �سرح املتوّرطون 
املعنى، من تالألئ العقيدة على جبني اأبنائها، 

تلك العقيدة التي ت�ستطيع اأن ت�سنع جي�ساً 
من الإميان بفتوى من مرجع ا�ستقى تعاليم 

ال�سماء من منبع النبّوة، فلن يراهنَك اأحد 
على دمه مثلما يفعل اأولئك املتعّمقني بنهر 

الع�سق اخلال�ص هلل. 
كونوا على يقني ما هذا احل�سد بالغريب بني 

اأهله، ول بال�سيف يف بلده، بل هو احلار�ص 
الأمني لبّوابة احلياة واملوؤمتن على كلمة 

احلّق املكتوبة على نا�سية الوطن، واملعروف 
عن كّل اأر�ص حمتّلة اأّنها ولوٌد بالأبطال 

املدافعني، فكيف ميكن لأحد اأن ينزع احلّب 
من قلوب هتفت بـ )لبيَك يا ح�سني(؟ اأو 

ي�ستغرب تلك البت�سامة الف�سفا�سة على 
ثغرهم وهم يرحلون بكّل تلك املهابة؟ نعم ل 

�سّك اأّن املوت ُيوجعنا بفقدهم، يرتكنا رهن 

احلزن يف زوايا الفقد؛ لكّنه �سفاوؤهم الوحيد؛ 
لأّنهم اأهل الب�سرية التي اعتنقت حّب القرب 
الإلهي وحّب اجلوار احل�سينّي وحّب املقاومة 
التي نبتت يف اأر�ص ُعرف كيف روتها الدماء 

على مّر ال�سنني، فاأدركوا جيداً رغم كّل 
التحديات اأّنهم وجه الوطن الآخر، وبريق 

األوانه احلاملة وم�سات الإيثار الدائم، اأدركوا 
جيداً اأّنه ل ميكن اأن متوت مقاومة يف اأر�سها، 
ويقبع حمتّل ُيدّن�ص باأفكاره و�سالحه مالمح 

هذا البلد الذي اأثقلته الأحقاد باحلزن 
والأ�سى، فاأفكار اأولئك ما هي اإّل ر�سالة مدوّية 

باأّن البداية لهذا احل�سد لن ت�سوبها نهاية.. 
ويف يدهم م�سباح ُت�سيئه �سعلة ال�سهادة.. 

لن تخمد اأفكارهم الولئّية مهما ا�ستعلت.. 
نوايا ال�سائلني عن مغزى تعّلقهم بهذا النهج، 

�سيدرك كّل اإن�سان اأّن زيت الن�سياع غري املرّبر 
لأّي درب ل ي�سكنه نور اهلل �سوف لن يزيده 

اإّل احرتاًقا؛ لأّن م�سباح اجلهاد نور العارفني، 
ولن ينتهي احل�سد يوماً..

سلوى أحمد سويدان/ كربالء المقّدسة

ِبال ِنَهايٍةِبال ِنَهايٍةِبَداَيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــٌة ِبَداَيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــٌة 
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إخالص داود/ كربالء المقّدسة

ِة ِفي َزمِن )كورونا( َفْقُد اأَلِحبَّ

اإذا  واليقني  القلب،  يف  ر�شخ  اإذا  الإميان  اإّن 
ما  على  ال�شرب  منهما  توّلد  النف�س  يف  تعّمق 
يقّدره الل عّز وجّل من البالء، وينبثق عنهما 
الثبات على نهج الر�شل والأنبياء، ويوؤ�ّش�س كّل 

ذلك التوّكل على رّب الأر�س وال�شماء.
ب�شاأن  روؤيته  تختلف  وقدرته  بالل  فاملوؤمن 
جائحة )كورونا(، وكيفّية التعامل معها نف�شّيًا 
واإميانًا  الر�شا بق�شاء الل وقدره،  من منطلق 
بقوله تعاىل: ُكلُّ َمْن َعَلْيَها َفاٍن  َوَيْبَقى َوْجُه 
-26 َواْلإِْكَراِم/)الرحمن:  اَلِل  اجْلَ ُذو  َك  َربِّ
وتوؤمنه من  ال�شرب  العقيدة متنحه  27(، هذه 

اخلوف والهلع.
ولكّن اجلميع مّتفق على اأّن فراق الأحّبة يقطع 
نياط القلب، ونحن كغرينا من النا�س ُاعت�شرت 
هل  يت�شاءل:  مّنا  الكثري  وجعلت  اأملًا،  قلوبنا 
الفراق؟  �شياط  وتل�شعنا  اأحّبتنا  مبوت  نفجع 

ونف�س  خوفًا،  قلبه  على  يده  و�شع  َمن  ومنهم 
غبار الفكرة قبل اكتمالها.  

وحتت وطاأة الفريو�س تراكمت الأحزان تباعًا، 
و�شغرينا  كبرينا  على  والقهر  احلزن  وخّيم 
وجرياننا  بلدنا  اأبناء  اأخبار  ن�شمع  ونحن 
واأقاربنا يرتّجلون عن �شهوة احلياة الواحد ِتلو 
الآخر بعد معركة غا�شمة غري متكافئة، مبهمة 
تلك  ف�شول  اأق�شى  ولعّل  والتعريفات،  املعاين 
املعركة رحيل بع�س املر�شى وهم يقا�شون من 
ول  ِخاّلنهم  فال  العزل،  ُغرف  يف  الوحدة  اأمل 
فكم  وحّبهم،  باهتمامهم  يحيطونهم  اأحّبتهم 
جباههم،  تتلّم�س  حنونة  يد  اإىل  بحاجة  كانوا 
ت�شّجعهم  اأو  توا�شيهم،  ودافئة  لطيفة  وكلمات 
وت�شّد اأزرهم؟ كانوا وحيدين بعد معاناة �شعبة 
اأرهقت اأع�شابهم، وماتوا وُدفنوا وحيدين من 
مت�شربلني  فقدهم،  لتنعى  عوائلهم  وجود  دون 

اإىل رّب قدير مقتدر لطيف رحيم.
حياة  فبعد  املوؤملة،  الق�ش�س  تلك  هي  كثرية 
جمعتنا  والعمل،  بالن�شاط  ُمرتعة  عري�شة 
ومنزلة  بهم،  ربطتنا  وطيدة  و�شائج  معهم، 
يفاجئوننا  قلوبنا  يف  لهم  حملناها  كبرية 
برحيلهم، ويف الوقت الذي ندعو لهم بالرحمة 
حيث  اإىل  الذاكرة  تخطفنا  الل،  من  واملغفرة 
املواقف والأماكن واحلوارات التي جمعتنا معًا، 
حتيا  ولكن  احلياة،  يف  رحلتهم  انتهت  رمّبا 
جميع  الل  فرحم  قلوبنا،  يف  الطّيبة  ذكراهم 

َمن رحلوا عّنا واأ�شكنهم ف�شيح جّناته. 
ن�شاأل الل تعاىل اأن يعايف اجلميع من كّل مكروه 
والر�شا  ال�شرب  واإياهم  يرزقنا  واأن  و�شوء، 
بق�شائه وقدره وندعو لأحّبتنا الذين رحلوا عّنا 

باملغفرة والرحمة.
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خلود جّبار الفريجي/ بغداد

ِهْجَرٌة َوُمَهاِجٌر

بالأنفا�س  حتى  الدنيئة  النفو�س  �شّحت 
قتله  على  فتاآمروا   ،الل حبيب  على 
الظالم، هم وحو�س يف �شورة  اإذا حّل 
الب�شر، ا�شتكرثوا على النا�س الإن�شانّية 
حبيبه  اأبلغ  الل  لكّن  والكرامة،  احلّقة 
بنواياهم، فخرج اأمام اأعينهم من دون 
بعباده  الل  عناية  هي  تلك  يروه،  اأن 
�شاٍع  رّبه  اإىل  مهاجٌر  هو  املخَل�شني، 
اإىل انت�شال الغارقني يف بحر اخلطايا، 
م�شى يف اأوعر الطرق لي�شل اإىل مبتغاه، 
ويو�شل نور الهداية اإىل قلوب التائهني، 
فقطع �شحراء الأر�س والنفو�س؛ لياأخذ 
م�شجعه  يف  وترك  احلائرين،  باأيدي 
فاأنزل  الطهر،  علّيًا  ال�شماء  جندّي 
َي�ْشِري  َمن  الّنا�ِس  َوِمَن  فيه:  الل 
َروؤُوٌف  َوالُل  الِل  اِت  َمْر�شَ اْبِتَغاء  َنْف�َشُه 

ِباْلِعَباِد/)البقرة: 207(.
بني  عهدًا  فكانت  الهجرة،  تلك  ومّتت 
العباد  لإنقاذ  والو�شّي؛  والنبّي  الرّب 

من اجلهالة وحرية ال�شاللة.

حراء بعيدًا و�شَط غبار ال�شَّ
لُبدَّ  الأر�ُس،  بي  و�شاقْت  يُح،  الرِّ بي  تدوُر 
، �شعرُت بلحن  ي اأدميٌّ يل من اأن اأطرَي، لكننَّ
رملّية  مراكَب  فاأّي  �شدري،  ق  ميزِّ احُلزِن 

تقّلني اإليِه؟
الّنجوُم يف خدِّ  انطفاأت  لياًل،  اللَّيُل  َيُعْد  مْل 
ُل يَد  ق القمُر �شوءه، واأخَذ يقبِّ ال�ّشماء، ومزَّ

حيل. ال�شم�ِس لتاأذَن له بالرَّ
ما بنَي  طّياِت الأ�شى

اأ�شبُح يف حروِف ا�شمه
ركبُت فوَق جناِح الأمل، قا�شدًا �شرَّ َمن راأى، 
مُت  وال�شَّ والعمر فراغًا،  الوقُت خريفًا  مرَّ 

املُطبق يقتلني.
و�شلُت ولكن... تاأّخَر الوقُت

مل اأجْد اأحدًا يكّلمني... 
اأرى كّل �شيء جاثمًا يف مكاِنه، حّتى الوقت 
توّقَف قلُبه، واأعلَن الكوُن عن عجِزه، واأخَذ 
قت  ومتزَّ املخملّي،  رداءه  يحوُك  الوجوُد 
كبُد ال�شماِء وهي تنظُر كبَد الإمام احل�شن 
ظلمًا  الِعدا  ب�شمِّ  ق  تتمزَّ  الع�شكرّي
وعدوانًا، كّل �شيء باَت َقلقًا ي�شاورُه احلزن. 

يا ُترى ما الذي يح�شل؟!

به،  لألتقي  داِره،  اإىل  اأم�شَي  اأن  عليَّ  قلُت: 
اأجد  اأوؤدَي واجبي، ولكن مل  اأن  عليَّ واجٌب 
وقفُت  احلوا�ِس،  يف  وفو�شى  عبٌث  اأحدًا، 

انتظر 
وانتظر

ولكن ل جدوى من النتظار، طرقُت الباَب 
واأنا  الوقُت  ى  م�شَ ُيفتح،  عّله  اأخرى  ة  مرَّ

جال�ٌس بانتظاِره.
ماهي اإّل �شاعٌة واإذا بجنازٍة تخرُج من عقِر 
وبداأْت  اخلوُف،  قلبي  اإىل  ب  فت�شرَّ داِره، 
�شتاٍء  يف  عجوٍز  كاأطراِف  ترجِتف  اأطرايف 
من  دّوامٌة  عقلي  يف  تدوُر  واأخذْت  باِرد، 

الأ�شئلِة، يا ُترى لـَمن هذا الّنع�س؟!
وعلى  حزٍن  اأطواُد  كاأنَّهم  وامل�شّيعون 
كاأنَّها  وعيونهم  فراٍق،  عالماُت  وجوهِهم 
غيوٌم مثقلٌة باملاِء، ُهِرعُت اإليِهم، بنّي طّيات 
الإمام  ينعى  بالّناعي  واإذا  وحريِتي  حزيِن 

احل�شَن بن علّي الع�شكرّي
متثاقاًل  وجل�شُت  م�شامِعي،  نداوؤه  �شمَّ 
وابتلَع   ، عليَّ بثقلِه  األقى  الكوَن  كاأنَّ  ي،  بهمِّ
بالّدموع،  مقلتاَي  رت  وحتجَّ ل�شاَنه،  الكالُم 

د "وداعًا يا �شّيدي وداعًا". واأنا اأردِّ

زهراء سالم جّبار/ النجف األشرف

َعلى 
َوَجِع 

الرَِّماِل
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رشا عبد الجبار العبادي/ البصرة

. . َة ُمبَارًَكا َِّذي ِببَكَّ لَل
)اآل عمران: 96(

جعلني  باأن  الل  �شّرفني  للنا�س،  اأمانًا  ُجِعلُت 
بقاع  كّل  اإىل  الدين  لن�شر  ومركزًا  لعباده  قبلة 
ذلك  ورغم  طاهرة،  �شريفة  بقعة  العامل، 
حرمتي،  يراعوا  ومل  قد�شّيتي،  على  جتروؤوا 
ولكن  بجنوده،  فهجم  قبُل  من  اإبرهة  عمد  اإذ 
الل تعاىل اأر�شل عليهم طري الأبابيل، فجعلهم 
تطاولهم،  على  عقابًا  املاأكول؛  كالع�شف 
على  والنحراف  التطاول  اأخرى  مرة  وعاد 
يزيد  واخلبث،  بالنحالل  ُعرف  �شخ�س  يد 
للخمر،  ال�شارب  واخلنازير،  بالقردة  الالعب 
الباعثة  مزاجه  وتقّلبات  ا�شتهتاره  عن  ف�شاًل 
منكرة  واأقواله  اأفعاله  كّل  ال�شخرية،  على 
اإذ  رذيلة،  كّل  اإىل  مياًل  وكان  ماجن،  و�شعره 
مدة  خالل  وهو  بها،  جاء  اإّل  موبقة  ترك  ما 
بحّق  واجلنايات  اجلرائم  اأفظع  ارتكب  حكمه 
الإمام  بقتل  ابتداأها  وامل�شلمني،  الإ�شالم 
احل�شني واأ�شحابه و�شبي عياله بعد اأن رف�س 
"..على  قال:  له حيث  البيعة  اإعطاء   الإمام
الإ�شالم ال�شالم اإذ قد ُبليت الأمة براٍع مثل 
يزيد")1(، ثم واقعة احلّرة التي اعتدى 
 الل ر�شول  مدينة  على  فيها 
وا�شتباحها ثالثًا، وقتل عددًا من 

.شحابة ر�شول الل�
الدنيا بيدَك حتى  اإّن  يا يزيد  لَك  َمن قال 
اأنَت  حُتا�شب؟  اأن  دون  من  لَك  يحلو  ما  تفعل 
ل  وكاأّنه  ومترح  ت�شرح  غدوَت  اإذ  اأمرها  طوع 
ح�شاب ول معاد ينتظرَك، وكفرَت بكّل مقّد�س 
ل  اإّنه  فمَك  ملء  تقول  واأنَت  باأنفَك  و�شمخَت 
اأخذ عزيز  اأخذَك الل  ر�شالة ول ر�شول، حتى 
ارتكبَت  مبا  جهّنم  اإىل  ُت�شاق  واأنَت  مقتدر 
يف  واإ�شرافَك  الطاهرة،  الدماء  من  و�شفكَت 
َظَلُموا  ِذيَن  الَّ َو�َشَيْعَلُم  امل�شلمني،  الظلم على 

اأَيَّ ُمْنَقَلٍب َيْنَقِلُبوَن/)ال�شعراء: 227(.
................................

)1(  بحار الأنوار: ج44، �س326.
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وقفُت على حميط معرفتِك.. فعقلُت قارب قلبي  
العالية  ب�شراع ولئي؛ لأبحر يف معنى جواهرِك 

امل�شامني..
ظهرانيهم،  بني  وهي  جهلوها   ،الزهراء اإنها 
وُعِفي  �شخ�شها  غاب  وقد  معرفتها  لنا  فاأّنى 

قربها؟!
للذّرة  وكيف  املحيط؟!  ُيدرك  اأن  للمحاط  كيف 
يف  اأنف�شنا  نقحم  ولكّننا  املجّرة؟!  ت�شتوعب  اأن 
اآهاتِك  ونرتجم  نفقه  عّلنا  عباراتِك،  طّيات 
التي بثثِتها، وانفجرت كالرباكني  التي اأخرجت 

كنوزها..
لكي نعرف املعادن النفي�شة التي نطقت بها �شفاه 

النبّوة..
عطرِك  من  نقرتب  اأن  مولتي  لنا  فا�شمحي 
هذا  وامنحينا  �شذاه،  بع�س  لن�شتن�شق  الفّواح، 

ال�شرف ملعرفة مكنونات حروفِك امل�شيئة..
والرباهني  الوا�شحة  احلّجة  ذات  خطبتِك  يف 
ومتانة  املنطق  عذوبة  على  دّلت  التي  القاطعة 

الدليل.
واإليكم قب�ًشا من نور خطبتها املباركة يف فل�شفة 

الأحكام .
"فجعل اهلل االإميان تطهرًيا لكم   :قالت

من ال�ِسْرك")1(.
النوايا  من  الباطن  تطهري  ي�ستحّب  هل 

اخلبيثة؟ 
ي�شتحّب  مثلما  ذلك،  ي�شتحّب  نعم  اجلواب: 
تطهريه من امللكات الرذيلة، ويجب تطهريه من 
العقائد املنحرفة، فالقلب يتنّج�س مثلما يتنّج�س 
اأثرًا من جنا�شة  اأ�شّد  الباطن  البدن.. وجنا�شة 

الظاهر.
كان  الظاهرية،  بالقاذورات  البدن  تنّج�س  فلو 
تطهريه باملاء و�شبهه، مثلما اأّن بع�س القاذورات 
امليكروبات  من  وتنظيفها  تطهريها  يكون 

باملعّقمات املادية.
اأّما القلب والباطن فتطهريه يتّم ب�شكل اآخر، فلو 
اغت�شل َمن يحمل احلقد اأو احل�شد يف قلبه بكّل 

مياه الدنيا مل يطهر.
نط  ومن  خا�ّس،  مطّهر  ا�شتخدام  من  بّد  فال 
معنّي لكّل واحد من جنا�شات الباطن، ولذا كان 
ودواوؤه  اأع�شر،  وعالجه  اأع�شل،  القلب  مر�س 

اأعّز، واأطّباوؤه اأقّل.
قال اأمري املوؤمنني: "اأ�سّد ِمن َمر�ِض الَبدِن 

َمر�ُض الَقلِب")2(.
لذلك كان قول الل �شبحانه وتعاىل: َفاْجَتِنُبوا 

ْج�َس ِمَن اْلأَْوَثاِن/)احلج: 30(. الرِّ
 ،)28 �ٌس/)التوبة:  جَنَ امْلُ�ْشِرُكوَن  ا  َ اإِنَّ
باأ�شول  الإميان  بالإميان هو  املراد  اأّن  والظاهر 
والنبّوة،  والعدل،  التوحيد،  من  كّلها  الدين 
والإمامة، واملعاد، اإذ كّل َمن مل يوؤمن باأحد هذه 

ا . الأ�شول يكون جن�ًشا نف�ًشا اأو ج�شًما اأي�شً
مل  َمن  وكذا  كافًرا،  يكن  بالل  يوؤمن  مل  فَمن 
يعتقد بالنبّوة واملعاد، اأّما َمن ل يعتقد بالولية، 
 :الل ر�شول  قال  اإذ  منه،  الإميان  يقبل  فال 
"علّي اأمري املوؤمنني, وقائد الغّر املحّجلني 
اإاّل  االإميان  اهلل  يقبل  ال  امل�سلمني,  واإمام 

بطاعته وواليته")3(.
وقالت: "وال�سالة تنزيهًا عن الكرب".

فما معنى كلمة ال�سالة؟ 

ومعنى  ا�شطالحي  معنى  لل�شالة  اجلواب: 
عاّم )معنى لغوي(.

الأركان  ذات  املفرو�شة  ال�شالة  هي  فاالأول: 
دعاء وطلب نزول الرحمة  اخلم�شة، والثاين: 
 ،الإلهّية؛ فاإّن ال�شالة عطف وميل وتوّجه لل

فما املق�سود من ت�سريع ال�سالة؟ 
ال�شالة هو  ت�شريع  املق�شود من  اإّن  اجلواب: 
خ�شوع  ال�شالة  لأّن  الِكرب؛  رذيلة  على  الق�شاء 

.وخ�شوع لل
امل�شابني  اأكرث  اأّن  وترى  وتذّلل..  و�شجود  ركوع 
تنزيه  فينبغي  لل�شالة؛  تاركون  هم  الِكرب  بداء 
ل  التي  مراتبها  وبع�س  الرذائل،  من  النف�س 

تخفى .
َفاأَْلَهَمَها    اَها  �َشوَّ َوَما  َوَنْف�ٍس  تعاىل:  قال 
اَها َوَقْد َخاَب  ُفُجوَرَها َوَتْقَواَها  َقْد اأَْفَلَح َمْن َزكَّ

اَها/)ال�شم�س: 10-7(. َمْن َد�شَّ
والِكرب،  )اإّياكم   :ر�شول قال  فقد  الِكرب  اأّما 
فاإّن اإبلي�س حمله الِكرب على اأن ل ي�شجد لآدم(
 لل اجلمال  �شفات  من  �شفة  والِكرب   ،)4(

امْلَِلُك  ُهَو  اإِلَّ  اإَِلَه  َل  الَِّذي   ُ اللَّ ُهَو  تعاىل:  قال 
اُر  بَّ اجْلَ اْلَعِزيُز  امْلَُهْيِمُن  امْلُوؤِْمُن  اَلُم  ال�شَّ و�ُس  اْلُقدُّ
ا ُي�ْشِرُكوَن /)احل�شر:  ِ َعمَّ ُ �ُشْبَحاَن اللَّ امْلَُتَكربِّ

.)23
................................

)1( بحار الأنوار: ج29، �س223.
)2(غرر احلكم وُدَرر الكلم: ج67، �س61.

 :املرت�شى ل�شيعة   امل�شطفى )3(ب�شارة 
ج20، �س1.

)4( ميزان احلكمة: ج 3، �س2650.   

ِمن ِمن 

ُدرَرِ ُدرَرِ 
الزَّهَراِءالزَّهَراِء

نرجس مهدّي/ كربالء المقّدسة
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َبحٌر

اأبري  �شرفتي  طاولة  على  متكئة  كنُت  بينما 
البّني،  اللون  اإىل  متيل  ورقة  واأمامي  قلمي، 
البخار؛  منه  يت�شاعد  ال�شاخنة  قهوتي  وكوب 
املتدلية  اخلوخ  اأ�شجار  اأغ�شان  على  لَيتكثف 
نحوي، هناك القليل من الغيوم اليوم مّما جعل 
اجلّو لطيفًا، �شعرت بن�شمة باردة داعبت اأذيّن، 
فرفعُت و�شاحي كرّد فعل �شريع!! بعدها �شمعُت 
وتتقّدم  الغرفة،  تطاأ  ال�شغرية  اأختي  خطوات 
وقالت:  وجهها  تعلو  بابت�شامة  اإيّل  اأتت  نحوي، 

اأختي، ما هو البحر؟!
واأنا  ورقتي  يف  حّدقُت  ثم  وجهها،  يف  ابت�شمُت 
اأهّز القلم باأ�شابعي مثلما اعتدُت اأن اأفعل ذلك 

عندما اأبحُث عن جواب �شوؤال ما!!!
هل  وانظري  ال�شماء  اإىل  راأ�شِك  ارفعي  قلُت: 

هناك نهاية للون الأزرق؟
- ل!!

نف�شه!!  والمتداد  نف�شه  اللون  ميلك  البحر   -
ويوجد عامَل من الكائنات يف داخله!!

جدًا  ناعمة  اإّنها  الرمال،  توجد  اأطرافه  وعلى 
عليها!!  الأ�شداف  من  الكثري  وتوجد  كالغيوم!! 

هل عرفِت البحر الآن؟
- اأجل لكن اإذا �شافرُت فَمن الذي �شيدّلني؟

اأن  على  القادرة  الأمور  من  الكثري  هناك   -
تر�شدِك اإىل الياب�شة مّرة اأخرى!! يجب اأن تكون 
لديِك بو�شلة ودّفة و�شراع �شالح لل�شفر، والأهّم 
حتّددي  اأن  فيجب  للمكان،  خارطة  ذلك  من 
وجهتِك التي تريدينها واإّل �شت�شيعني!! ومن ثّم 

�شت�شتقبلِك املنارات القريبة من املر�شى!!

- اأوه، اإّن البحر رائع للغاية اأمتّنى ال�شفر فيه!!
 كانت عيناها تلمعان من �شّدة الفرح، �شكرتني 
داخلي:  وقلُت يف  تب�ّشمُت  باخلروج..  واأ�شرعت 
بحر  اأهدافها  طريق  اأّن  �شتعلم  تكرب  عندما 
اأن  اإّما  بيدها،  اخليار  و�شيكون  وطويل،  عميق 
مل  الذي  ال�شاطئ  على  تبقى  اأو  اإليها،  مت�شي 

تخلق له!!
لكّن روؤية املنارة �شتكون اأجمل عندما متّر بها!!

اجلميع يقف على ال�شاطئ وهدفه خلف البحر، 
لكّن الأمر مرتوك له، هل �شري�شى باملوت من 
اأّي  ثانيًا  وللعامل  اأوًل،  لنف�شه  يقّدم  اأن  دون 
التي  املغامرة  ويختار  �شيجازف  اأّنه  اأو  اإجناز؟ 

�شرتيه الفجر؟ 
اأبِحْر فنحن بحاجتَك!!

نور الزهراء باسم الربيعي/ مدرسة نازك المالئكة للمتميزات
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علياء داود الخالدي/ النجف األشرف

َّْم ِمَن الَخوِف َتَعل

"كورونا" هل يجب اأن نخاف منها اأم نواجهها؟ 
ي�شّمى  ما  يف  الإن�شان  اأحا�شي�س  تت�شّبب 
الهجوم   )fight or flight(بظاهرة
العقل   الل منحه  فالإن�شان  الهروب...  اأو 
تعّلم  اإذ  والظواهر،  الأمور  حتليل  على  القادر 
الإن�شان القدمي حينما ي�شمع وقًعا �شديًدا على 
الأر�س، ثّم يرى بعد ذلك احليوانات املفرت�شة  
يهاجم  اأو  يهرب،  اأن  لتلتهمه،  نحوه  قادمة 

لينقذ حياته.
اجل�شم  يعّزز  الهروب  اأو  الهجوم  حالة  ففي 
الدم  �شّخ  اإىل  يوؤّدي  مّما  )الأدرينالني(،  بـ 
وي�شبح  والع�شالت،  القلب  يف  وب�شرعة  بقّوة 
وهذا  الق�شوى،  ال�شتعداد  حالة  يف  اجل�شم 
فيما  احلا�شر  الوقت  يف  نتعّلمه  اأن  يجب  ما 
ناأخذ  اأن  مّنا  يحتاج  اإلهي  اختبار  من  نواجهه 
مببداأي الهجوم والهروب �شوية، نهاجم اجلهل 
والعلم  باملعرفة  للمر�س  ونت�شّدى  والتخّلف 
يف  والت�شحية  الجتماعّي  وبالتكافل  والعمل؛ 
الهروب  علينا  يتوّجب  حني  ويف  كثرية،  اأحيان 
الرعب  يبّثون  الذين  ال�شلبّيني  الأ�شخا�س  من 

وُي�شّدرون الأزمات. 
لبّد من اأن جنعل من اخلوف عاماًل يف التغّلب 
ي�شيطر  امِلَحن، ون�شيطر عليه، ول جنعله  على 
علينا، واأن نتحّمل م�شوؤولية احلياة، ونثابر على 

جيب  يف  والقلق  اخلوف  ون�شع  اخلري،  عمل 
واأن  الأمام،  نحو  احلركة  ونوا�شل  مثقوب، 
واأن نكون مع الل يف  اأ�شدقاء لأنف�شنا،  نكون  

كّل �شيء.
اأن  ميكن  التي  والِعرب  الدرو�س  اأهّم  من  اإّن 
ن وابتالءات،  ن�شتخل�شها مّما نّر به من حِمَ
هو الفوز بال معارك مثلما اأّن النجاح العظيم 
الذي يحّققه الإن�شان هو عندما يحّقق الفوز يف 
احلياة بدون حروب طاحنة، اأو جروح داخلية.

فّن  موؤ�ّش�س  اأو�شيبا(  )موريهي  يقول 
)الألكيدرا( الياباين: "اإّن قّوة الرجل ل تكمن 
يف  واإّنا  فقط،  الهجوم   �شّن  على  جراأته  يف 
اإىل  والعودة  الهجمات،  مقاومة  على  قدرته 
هو  الذي  الهروب  اأو  الهجوم  اأ�شلوب  اأ�شل 

اخلوف، ويجب اأن ن�شري اإىل اأّن اخلوف قد 
الأحا�شي�س؛  نقل  اأو  بالعدوى،  يكون 

ال�شلبّيني   الأ�شخا�س  لذلك جتّنب 
ومثريي املخاوف، وحاول اأن تكون 
الب�شرّي عنده  العقل  لأّن  �شامًدا؛ 
القدرة على الأخذ من كّل الطاقة 
�شواء  داخل اجل�شم،  املوجودة يف 
حتى  مادّية،  اأو  روحّية  كانت 
خارجّية  فكرة  اأّي  من  يحميَك 

يف  اأحدهم  يبّثها  اأن  حاول 

راأ�شَك.
اإح�شا�شَك  يف  حتّكمت  اإذا  اإّنك  اآخر  مبعنى 
من  فاإّن  اإذن  حياتَك،  يف  تتحّكم  اأن  ت�شتطيع 
جنعل  ل  واأن  اأحا�شي�شنا  ندّرب  اأن  واجبنا 
واأف�شل طريقة  فيها،  يتحكم  العامل اخلارجّي 
امل�شاعر  على  والتغّلب  الذات  يف  للتحكم 
على  يجب  اأّنه  اخلوف،  مقّدمتها  ويف  ال�شلبّية 
الفرد عندما ي�شعر اأّن اأحا�شي�شه بداأت ت�شتعل 
لتقوده اإىل التفكري ال�شلبّي، اأن يلتزم بالإدراك 
خماوفنا  جميع  لي�شت  اأن  لندرك  واملالحظة؛ 
حقيقّية وحتتاج اإىل حروب، بل من املمكن اأّنها 
اإىل  والتوّجه  اللتزام  من  اأكرث  اإىل  حتتاج  ل 

الل تعاىل.
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َمرُض األكِزيَما الِجلِدّي

حاورتها: سوسن بّداح خيامي/ لبنان
د. غادة قصير

من  يعانون  اأّنهم  اأنا�س  من  ن�شمع  ما  كثريًا 
مر�س  وهو  اجللدّي(،  )الأكزميا  مر�س 
اأكرث  وللتعّرف  املجتمعات،  اأغلب  يف  �شائع 
اأ�شبابه  على  والوقوف  املر�س،  هذا  على 
)الدكتورة  �شاألنا  عالجه  وكيفّية  وعوار�شه 
غادة ق�شري( -اأخت�شا�شية  اأمرا�س جلدّية 
وجتميل- التي عّرفت الأكزميا باأّنه: مر�س 
اخلطري،  غري  اجللدّي  لاللتهاب  م�شاٍو 
والأكرثية ي�شابون به، لذلك ل داعي للهلع 

عندما ي�شّخ�س الطبيب هذا املر�س. 
اأ�شبابها  لها  عدة  م�شّببات  ولالأكزميا 
الأكزميا  تق�ّشم  عاّم  وب�شكل  وعوار�شها، 
التح�ّش�شي،  اللتهاب  الأول هو  ق�شمني:  اإىل 
الأول  والق�شم  التما�شي.  اللتهاب  والثاين 
ي�شيب  وراثّي،  هو  التح�ّش�شي  اللتهاب  اأي 
الت�شع  وت�شتمّر عوار�شه حتى عمر  الأطفال 
جزئي  ب�شكل  لتعود  تخمد  ثم  �شنوات، 
اجل�شم  من  حمّددة  اأماكن  ويف  الِكرب  يف 
الأمرا�س  مع  النوع  هذا  ويرتافق  كاليدين، 
اجلهاز  يف  احل�شا�شّية  فرط  عن  الناجتة 
املناعّي والربو، اأّما النوع الثاين فيق�ّشم اإىل 
ق�شمني: الق�شم الأول هو احل�شا�شّية الناجتة 
مثل  للح�شا�شّية،  امل�شّبب  فعل  رّد  تاأّخر  عن 
من  املري�س  ي�شتكي  حيث  النيكل،  معدن 
من  الأذن  اأو  املع�شم  يف  جلدّي  التهاب 
جّراء ارتداء �شاعة، اأو اأقراط حتوي معادن 
وهو  الثاين  والق�شم  للح�شا�شّية.  م�شّببة 
املُهّيج، ينتج عن رّد فعل مبا�شر للمواّد مثل 
ال�شيف  ف�شل  يف  واأي�شًا  التنظيف،  مواّد 
ال�شم�س،  اأ�شعة  ب�شبب  احل�شا�شّية  تتهّيج 
ب�شبب  احلّكة  من  املري�س  ي�شكو  حيث 

وتت�شّكل  احمراره،  ثّم  ومن  اجللد،  جفاف 
اأي�شًا  ب�شائل،  ممتلئة  �شغرية  حوي�شالت 

ت�شّبب حّكة حاّدة ومزعجة. 
طريق  عن  فيكون  العالج  اإىل  بالن�شبة  اأّما 
للتخفيف  الأمثل  احلّل  هي  التي  الوقاية 
الوقاية  نوع  ولكّل  الأكزميا،  عوار�س   من 
حاّدة  الأكزميا  كانت  فاإذا  به،  ة  اخلا�شّ
وموؤقتة ين�شح الأطباء بعدم التعّر�س لأ�شعة 
ت�شّبب  التي  املواّد  عن  والبتعاد  ال�شم�س، 
لب�س  وعدم  التنظيف،  كمواّد  احل�شا�شّية 
معادن  حتوي  التي  مثاًل  وال�شاعات  احللي 
املزمنة  الوراثّية  الأكزميا  اأّما  اجللد.  تهّيج 
عوار�شها،  لتخفيف  خطوات  عّدة  فهناك 
على  اجللد  يحتوي  ل  احلالة  هذه  ففي 
با�شتخدام  العالج  فيكون  ال�شرياميد،  ماّدة 
ماّدة  حتوي  مراهم  اأو  م�شتح�شرات 
املاّدة  وهذه  النق�س،  لتعوي�س  ال�شرياميد 
لها خا�شّية الرتطيب، وتقطع الطريق اأمام 
اللتهاب اجللدّي ومن ثّم احلّكة والحمرار، 
الرتطيب  اإىل  فاإ�شافًة  الثانية  اخلطوة  اأّما 
امل�شتطاع  قدر  التخفيف  يومي، يجب  ب�شكل 
ال�شرورة  عند  اإّل  املاء  ا�شتخدام  من 
لالأكزميا  الأول  العدّو  يعّد  لأّنه  كالو�شوء؛ 
التعّرق،  جتّنب  واأي�شًا  املزمنة،  الوراثّية 
يف  اأخرى  ناحية  ومن  للرطوبة،  والتعّر�س 
حال تفاقمت احلالة يتّم اللجوء اإىل الأدوية 
)الأ�شرتويدات  عقار  مثل  مو�شعّي  ب�شكل 
اله�شتامني(   و)م�شاّدات  الق�شرية(، 

للتخفيف من احل�شا�شّية واحلّكة.
واأخريًا تبقى الوقاية خري من قنطار عالج، 

مع متنياتنا بالعافية للجميع.

الدكتورة غادة ق�سري
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فاطمة محمود الحسينّي/ كربالء المقّدسة

)كوفيد-19(  امل�شّميات من فريو�س  اختلفت 
اإىل اجلائحة اأو الوباء اأو الكابو�س اأو اخلطر 
اأو العدّو الغام�س، ومع توايل الأخبار لنت�شار 
العامل  بالد  معظم  يف  )كورونا(  فريو�س 
حا�شدًا اأرواح الآلف من الب�شر، اإّل اأّن الأمل 
كان  له  عالج  اإيجاد  اأو  انت�شاره  اإبطاء  يف 

�شعيفًا.
ن�شهد  فاإّننا  )كورونا(  جائحة  وب�شبب 
تغرّيات يومّية، ونتيجًة لذلك ن�شعر بال�شغط 
النف�شّي ومبجموعة من امل�شاعر ال�شلبّية مثل 
امل�شاعر  هذه  وكّل  واخلوف،  والقلق  احلزن 
م�شاعر  واإّن  للتغرّي،  طبيعّية  ا�شتجابات  هي 
اخلوف والقلق خطرية جدًا؛ لأّنها لو متّكنت 
من الإن�شان لقتلته اأكرث من املر�س نف�شه؛ لأّنه 
الإن�شان  داخل  والقلق  اخلوف  يتغلغل  عندما 
يزيد  مّما  ج�شمه،  يف  الربوتني  �شينك�شر 
ارتفاع �شغط الدم، ثّم ت�شعف املناعة عنده، 
اأي فريو�س  وعند نق�شان املناعة يتمّكن منه 

ب�شيط، وي�شّبب بذلك اأمرا�شًا كثرية.
ال�شلبّية  امل�شاعر  هذه  على  التغّلب  وميكننا 

من الغ�شب وال�شّك وعدم الرتياح والإحباط 
الذي نعاين منه. وميكن عّد هذا التغرّي حتّديًا 
اإيجابيًا، ومن الأمور التي تقّلل اأو ت�شاعد على 
اتباع  هو  النف�شية  ال�شغوطات  من  التخّل�س 

التعليمات الآتية: 
ممار�شة الريا�شة والتدريب بانتظام. 

تناول وجبات �شحّية ومتوازنة من اخل�شروات 
.c والفاكهة التي حتتوي على فيتامني

الإرهاق  وجتّنب  النوم  من  كاٍف  ق�شط  اأخذ 
والتعب والتدخني. 

عن  والإيجابّية  املعنوّية  الروح  على  احلفاظ 
طريق اأداء ال�شالة يف وقتها، وقراءة القراآن. 
والبوح  الآخرين،  مع  ات�شال  على  البقاء 
مب�شاعر اخلوف ل�شديق مقّرب، اأو لفرد من 

اأفراد العائلة لتجّنب التوتر والقلق. 
واملفزعة  املرّوعة  الأخبار  �شماع  جتّنب 

والرتكيز على الأ�شياء الإيجابّية. 
اأو الأخبار من م�شادر موثقة  اأخذ املعلومات 
كوزارة ال�شّحة والأطباء واملالكات ال�شحّية. 
امل�شاعر  من  والتحّرر  التاأّمل،  ممار�شة 

ال�شلبّية. 
هذه  يواجه  كّله  العامل  اأّن  ُندرك  اأن  علينا 
يعاين،  َمن  لوحدنا  ل�شنا  واأّننا  التحّديات، 

واأّننا كّلنا ن�شرتك يف تلك امل�شاعر. 
واأخريًا لعّل هذه اجلائحة ر�شالة من الل تعاىل 
اإىل العامل، وهي اأّن الإن�شان ُخلق �شعيفًا غري 
ل  التي  املخلوقات  اأ�شغر  مواجهة  على  قادر 
ُترى بالعني املجّردة، وهذه الطبيعة الفطرّية 
للجوء  الإن�شان  يف  وتعاىل  �شبحانه  و�شعها 
يف  والأوقات،  الظروف  كّل  يف  اإليه  والإنابة 
املقتدر  القّهار  القادر  وهو  والرخاء،  ال�شّدة 
ُيخرجنا من الظلمات اإىل النور، ومن الَكرب 
ومن  الرخاء،  اإىل  ال�شّدة  ومن  الفرج،  اإىل 
كّلها وعود رحمانّية  الي�شر، وهذه  اإىل  الع�شر 
اأو  املحنة  وهذه  والرحمة،  بالفرج  تعد  اإلهّية 
اجلائحة لعّلها دعت البع�س اإىل التفكري باأّن 
الإن�شان ل �شيء من دونه الل �شبحانه وتعاىل.
نف�شه،  الإن�شان  ملحا�شبة  مثمرة  فر�شة  وهذه 
قلبًا  اإليه  والعودة  الغفلة،  عامل  من  وال�شحّو 

وقالبًا، فهنيئًا لـَمن اّتعظ لباقي حياته.
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مملكة  هناك  كانت  العميقة  البحار  اإحدى  يف 
وكانت  ال�شّن،  يف  كبرية  �شلحفاة  حتكمها 
املائّية  احليوانات  �شغار  مع  جتتمع  ال�شلحفاة 
يف مملكتها، وتعطيهم وتعّلمهم درو�ًشا كثرية يف 
احلياة، وكانت جميع احليوانات املائية ال�شغرية 
ال�شغري  الأخطبوط  اإّل  ال�شلحفاة  حول  جتتمع 
دون  من  �شيء  كّل  ميتلك  اأن  يحّب  كان  الذي 
عناء اأو تعب، خرج �شغار احليوانات اإىل العمل 
اإّل  جميعهم، وخرج الأخطبوط ال�شغري كذلك، 
اأّنه خرج للعب، وبينما هو يتنّقل يف البحر وبني 
ال�شخور، وجد �شندوًقا خ�شبّيا حمكم الإغالق، 
لكن  فتحه،  يحاول  ال�شغري  الأخطبوط  اأخذ 
هذا  �شاأ�شحب  نف�شه:  فقال يف  دون جدوى،  من 
ال�شندوق وحتًما �شاأجد طريقة لفتحه، و�شاأنعم 

بالكنز الذي يحويه.
ويف طريقه وجد �شديقه املّحار، و�شاأله: ما هذا 

ال�شندوق اخل�شبّي؟ ومِلَ كّل هذه الأقفال؟

اإّن هذا ال�شندوق وجدته يف  اأجابه الأخطبوط: 
اإحدى  �شقط من  وهو حتًما  اململكة،  اآخر حدود 

ال�شفن، اإذن فال �شاحب له، وهو ملكي.
بهذا  تذهب  اأن  عليَك  البحر:  قنديل  فقاطعه 
ال�شندوق اإىل حاكم اململكة حتى تكون يف ماأمن، 

فهو اأكرب منَك �شّنًا.
اأّن هذا  باأّنه ملكَك؟ مبا  قالت املّحارة: ّمن قال 
الكنز قد وجدته يف داخل اململكة اإذن فهو ملك 
حّب  عادة  عن  تبتعد  ل  ملاذا  فيها،  َمن  جلميع 
اإذ غدت تلك ال�شفة  امتالك الأ�شياء لوحدَك؟ 
ت�شيطر عليَك، فنحن نعي�س يف مكاٍن واحد، وكّل 
واحد مّنا يكمل الآخر مبا ميتلك، وهو ما خلقنا 

الل عّز وجّل لأجله.
وجدُته  َمن  اأنا  لكن  ال�شغري:  الأخطبوط  فقال 

وتعبُت يف حمله! فهو ملكي.
فاأجابت املّحارة: واأنا كذلك اأمتلك اللوؤلوؤ، لكّني 
اأمنحه لغريي، حتى يتزّين به تاج حاكم اململكة، 

الآخرون  يكون  باأن  جدًا  �شعيدة  اأكون  وبذلك 
�شعيدين، كن معطاًء ول تكن بخياًل.

اأح�ّس الأخطبوط ال�شغري بخجٍل، وقال: ح�شًنا، 
اأ�شدقائي م�شاعدتي يف حمل  يا  هل من املمكن 
اإىل احلاكم حتى يكون النفع واخلري  ال�شندوق 

لكّل َمن يف اململكة؟
الأخطبوط  اأخذه  الذي  بالقرار  اجلميع  فرح 
ب�شاأن ال�شندوق، وتعاونوا على حمله اإىل حاكم 

اململكة.
ال�شندوق  الأخطبوط  قّدم  اململكة  وعند حاكم  
ال�شندوق  هذا  احلاكم  اأّيها  وقال:  اخل�شبّي 
واأنا  اململكة،  اأطراف  نهاية  يف  وجدته  اخل�شبّي 
تفعل  ماذا  لرتى  اإليَك  بحمله  قمنا  وِرفاقي 

مبحتواه.
اأح�شنتم  وقال:  الأخطبوط  بكالم  احلاكم  فرح 
الكثري  اإىل  حتتاج  فاململكة  �شغاري،  يا  ال�شنع 

من اخلدمات التي جتعلنا �شعداء.

 َكنٌز يف َممَلَكِة الَبحِر
رسوم: خلود الموسوّيجواهر الزهراء إبراهيم شرف الدين/ لبنان َكنٌز يف َممَلَكِة الَبحِر
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زهراء محّمد بّراك/ كربالء المقّدسة

املكونات:
- )5( اأكواب من الدقيق

- ملعقتان كبريتان من ال�سّكر
- ملعقتان كبريتان من اخلمرية

- )1/4( كوب حليب دافئ
- كوبان من املاء الدافئ

- ر�سة ملح

طريقة العمل:
- ن�سيف اخلمرية وال�سّكر 

واملاء ون�سف كمّية الطحني, 
ونخلطهم جيدًا ونرتك 

اخلليط لـ 15 دقيقة, 
وبعدها ن�سيف باقي 

املكّونات ون�ستعمله مبا�سرًة.
- احل�سو: ب�سلة واحدة, 
حبة فلفل اأخ�سر, �سدر 

دجاج مفروم, بهارات بح�سب 
الرغبة, تطبخ املكونات 

جيدًا وتلف بالعجني.
- ت�سّكل بح�سب الرغبة 
وُت�سوى على 180ْ درجة 
ولـمّدة ع�سرين دقيقة.

َجاِج َفطاِئُر ِبشوِة الدَّ
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منتهى محسن محّمد/ بغداد

اِريِخ لُح ِفي َذاِكَرِة التَّ الصُّ

لباأ�ص بثيابي وهيئتي املختلفة عن باقي النا�ص، 
واختالف لهجة ل�ساين، املهّم اأن اأفّك طال�سم ما 

يدور اأمامي من اأمور غام�سة.
- يا اأخا العرب.. هاّل حتّدثني با يدور؟

- دعني باهلل عليَك فلقد َعُظم الفراق بعد ر�سول 
.اهلل

اأر�ص  يف  اأجد  اأّنني  اإّل  يحدث  ما  اأفقه  اأكاد  ل 
فيها  �سقطت  فلو  �سديداً،  حزناً  املقفرة  البقيع 
اإبرة ما وقعت اإّل على راأ�ص اإن�سان)1(، �سبعة اأيام 
وال�سبيان  الن�ساء  من  �سديد،  َنوٍح  يف  والنا�ص 
والرجال)2(، املدينة ُموح�سة ل حركة تدّب فيها، 
ل دكاكني ول اأ�سواق م�سرعة، واأنا تائه على غري 
هوادة، تتقاذفني الأفكار تارة، وتراودين الرغبة 

يف البكاء تارة اأخرى.
- اأرجوَك األ تخربين عّما حدث يف هذه الأر�ص 

املباركة؟
فلبا�سَك  الرجل،  اأّيها  املدينة  عن  اأراَك غريباً   -

له طراز خا�ّص.
و�سافرُت  م�ستعرة،  جملة  حزين  حملُت  لقد   -
لعّلي  مقّد�سة،  مدينة  عن  اأفّت�ص  الزمان  يف 
عدة،  �سنني  منذ  اأرهقتني  التي  اأحمايل  اأُلقي 
يف  هنا  اإىل  وو�سلُت  الأزمنة،  من  الكثري  ُجبُت 
ما  �سيئاً  لكّن  الغافية،  الذاكرة  ا�سرتجاعات 

�سدين وتوّقفت ها هنا خلطب جلل غرّي معامل 
هذه املدينة العريقة.

 سدقَت... لقد ق�سى مولنا احل�سن بن علّي� -
النا�ص  وترى  اأيام،  �سبعة  منذ  م�سموماً  نحبه 

حيارى تتغ�ّساهم الهموم وتفرت�سهم الأحزان.
- َوَردنا اأّن زوجته )جعدة بنت الأ�سعث( هي التي 

�سّمته!
ا�ستخدمها  لقد  �سحيح،  و�سلكم  ما  نعم..   -
اأهل  حّق  يف  جرائمه  لتنفيذ  د�سي�سة  معاوية 

.البيت
- اأمل يكِف معاوية ال�سلح مع الإمام احل�سن؟

قال  ولقد  الإطالق،  على  بذلك  ياأبه  مل  كال   -
واعتلى  الكوفة  يف  نزل  عندما  امل�سينة  قولته 
احل�سن  مّنيُت  كنُت  واإيّن  "اأال  املنرب: 
ال  قدمي  حتت  وجميعها  اأ�سياء,  واأعطيته 

اأيف ب�سيء منها له")2(.
- هذا ديدن الفجرة... كان لل�سلح غايات، وعلى 

ت بطون الكتب لدينا.  هذا ن�سّ
- نعم ولعّل اأهّمها اأّن الإمام اأراد حفظ نف�سه 
ة  خا�سّ املع�سكرين،  بني  التكافوؤ  لعدم  و�سيعته 
حكومة  �سّد  �ُسّنت  التي  احلروب  اأخذت  اأن  بعد 
والده الإمام علّي الكثري من خّل�ص ال�سيعة، يف 

حرب )اجلمل( و)�سفني( و)النهروان(.

- نعم مل تكن الأر�سّية ممّهدة ومنا�سبة خلو�ص 
النزال. 

بع�ص  لمه  لقد  مولي،  يا  عليَك  اهلل  �سالم   -
عقي�سا  �سعيد  اأبو  و�ساأله  اآخرون،  وعابه  القوم 
داهنَت  مِلَ  اهلل!  ر�سول  بن  "يا  قائاًل: 

معاوية و�ساحلَته؟")3(.
اأبا �سعيد: عّلة م�ساحلتي ملعاوية علة  يا  فقال: 
اأ�سجع،  وبني  �سمرة  لبني   ر�سول م�ساحلة 
احلديبية،  من  ان�سرف  حني  مّكة  ولأهل 
كّفار  واأ�سحابه  ومعاوية  بالتنزيل،  كّفار  اأولئك 

بالتاأويل.)4(
على  احل�سرة  اأخذتني  فلقد  نف�سي  اأمتالك  مل 
قربه  على  اأطّل  واأنا  بالبكاء  و�سهقُت  اإمامي، 
ال�سريف، واأمل�ص جور الظاملني وعداوة املبغ�سني، 
نافذتي،  من  عاٍل  �سوت  فجاأة  و�سلني  حتى 
طبول تدّق، ومزامري ت�سرب، ودوي يقرتب �سيئاً 
عظيمة  م�سرية  لأ�سهد  الغطاء  رميُت  ف�سيئاً، 
ُيقيمها بع�ص املوالني عزاًء لالإمام احل�سن يف 
نحو  وُهِرعُت  الراية  ا�ستللت  ا�ست�سهاده،  ذكرى 

املوكب م�ساركاً ومعزياً للعرتة الهادية املهدّية.
.....................................

)1( تهذيب الكمال: ج2 �ص601، وتاريخ دم�سق: ج14 �ص118.
)2( بحار الأنوار: ج44، �ص49.

)3( بحار الأنوار: ج44، �ص1.
)4( امل�سدر نف�سه: ج44، �ص2.
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حوراء خضّير عبيس/ النجف األشرف

أتيُت إلى َجعَفٍر ألَرى ُنورَُه
َ

عبرَي  ال�سبح  تنّف�َص  اليوِم  ذلك  يِف 
اأعتاب  عند  الكون  وجل�ص  الفرح، 
الزهور،  باأكاليِل  تزّين  الولدة، 

وتفّجرت يف الأر�ِص العيون.
اأراقُب  عادة  ال�سَّ متكاأ  على  وقفُت 
ال�ّسماء  وجَه  تخطُّ  وهي  م�ص  ال�سَّ
كاأنَّها  باأذياِلها  جترُّ  ا�ستحياٍء،  على 
ماء  وال�سَّ خدِرها،  اإىل  ت�سري  عرو�ٌص 
ز بالغيوِم  رقاوّي املطرَّ ارتدْت ثوبها الزَّ
الع�سافري  فيها  انترثْت  البي�ساء، 
كاأنَّها وروٌد تزيِّن ف�ستانها، كّل �سيء بدا 
من  خرج  قلبي  حتى  ال�سعادة،  تغمره 

بئِر احلزن ليعتلي طود الفرح.
التي  املدينة  تلك  اإىل  الروح  فاءت 

ل   ،ادق ال�سّ الإمام  بقدوم  تنّورت 
الفيايِف  تلَك  تقطُع  وهي  يحّدها،  �سيء 
ت�سابُق  الفرح،  واأحلان  الع�سق،  بتغريدة 
بروؤية  لتحظى  اجلميل؛  الّزمن  دقائق 

�سّيدها وهو يحمل وليده بنَي يديه.
كلُّ �سيٍء على وجِه الأر�ِص ينبُئ باخلري، 
وكاأنَّها  بدْت  حراء  ال�سَّ تلك  رمال  حّتى 
والهواء ميّرغ وجهَها  �سبائك من ذهب، 
فتتالألأ بنّي يدّيه كتالألوؤ النِّجوم يف خدِّ 

ال�ّسماء لياًل.
البيداء،  تلك  اأقطُع  واأنا  بخطوٍة  خطوٌة 

ل �سيء ي�سغلني �سوى حلظات اللِّقاء.
يا ترى باأّي كلماِت الفرِح اأهّنئه؟!

الكلمات،  ل�سايِن  على  �ستجفُّ  حتماً 

احلروف،  خطواِتها  يف  وتتعرثَّ 
احلركات؛  اأعتاِبه  عند  وت�سجد 
مه  لتقدِّ نور  من  عقداً  له  لتنظم 

ل�سيِّدها.  
ار  الدَّ تلك  اإزاء  وقَف  الوجود  كلُّ 
"جعفر  ة  غرَّ يتنظُر  وهَو  املباركة، 
�ساعٌة  اإّل  هي  وما   ،"ال�سادق
الباقر يظهُر  واإذا بالإمام حمّمٍد 
وبنَي  عادة،  ال�سَّ وعلى وجهِه مالمح 
زته  طرَّ بقماٍط،  ُلفَّ  قمٌر  يديه 
م�ص من �سيائها، وهو ي�سكُر اهلَل  ال�سَّ
تعاىل على نعماِئه، وهوى بنَي يديه 
وهَو  مهلِّاًل،  واملَلُك  �ساجداً،  الكوُن 
يردِّد "مبارٌك عليَك قدوُم جعفر".
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زينب خليل آل بريهي/ كربالء المقّدسة

والأحا�سي�ص،  املَ�ساعر  من  ُم�ستعلة  ُكتلة  املرء 
الإن�سان  لَتجعل  اإّياها؛   اهلل َحبانا  فلقد 
بفطرتِه ال�سليمة ُيدرك كّل �سيٍء يِف الكون، اإّنه 
َب�ساعر  يزخر  باملاء،  ُيرتع  حني  الكاأ�ص  ي�سبه 
واملَر�ص،  واحُلزن،  بالَفرح  كالإح�سا�ِص  َجّيا�سة، 
هذا  امتالأ  ُكّلما  واخلذلن..  والغبطة  والّراأفة، 
الِوعاء با يزيُد عن طاقة حتّمله، فاإّنه ُي�سبح 
عليها،  واحلفاظ  امل�ساعر  موازنة  عب  ال�سّ مَن 

َكيف ذِلك؟!
هذه  كّل  َيحمل  الذي  القلب  طريق  عن 
الطبيعة،  مَع  متكاِمل  واِزع  ين�ساأ  النفعالت، 
اأّما حني يفرغ هذا الوعاء فُي�سبح من ال�سعب 
ُحزٌن  ُمتناثرة،  �َسذراٍت  ُي�سبح  ُك�ِسر  َواإن  َملوؤه، 
باجَل�سد،  يفتُك  ومر�ٌص  مك�ُسور،  فرٌح  اأزرق، 
مرور  مع  ف�سيئاً  �سيئاً  فيتاآكل  الليل،  يف  يوؤّرقُه 
التمييز  جداً  ال�سعب  مَن  فُي�سبُح  الوقت؛ 
ببع�ص،  بع�سها  اختلط  التي  الُكتل  هذه  بني 
بنَي  الّزوجية  العالقة  هو  ِمثال  اأَقرب  ُرّبا 

وعطاء،  تبادل  واإ�سناد،  َميل  َعالقة  ال�ّسريكني، 
اأَن مَتنح َقلبَك وكّل �سيٍء بداخِلَك من عواطف، 
م�ساعرَك  تتهّيج  كالرُبكان،  رُوحَك  َت�ستعُل  ُهنا 
بالهتمام،  ُتعانقها  يٍد  َعن  َتبحُث  تتوّقف،  ول 
ابت�سامة  عن  دماغَك،  يِف  َتنقُر  ُحّب  كلمة  عن 
م�سحونة باللطف، هنا يف هذِه اللَحظة َتت�سارُع 

عقارب ال�ساعة َفتنتف�ص خواجلَك.
تُكون  تارًة  خُمتلفة،  الزوجني  بنَي  فالَعالقة 
كّل  مَتيَل  ل  اأَن  ُمعّقَدة،  اأُخرى  َوتارًة  َب�سيطة 
منت�سِف  يِف  َتِقف  َول  فَتنك�ِسر،  َب�ساعرَك  املَيل 
الَقو�ص َتنتظر انق�ساء مّدة زمنّية ُمعينة لَتفتح 

باَب رُوحَك. 
فردّية  �سلُوكّيات  اإىل  فَتنق�ِسم  املَ�ساِعر  اأّما 
بنَي  املُتبادلة  مثل  منها  فالفردية  واجتماعّية، 
واملحّبة،  بالّدفء،  مو�سوَمة  تُكون  العائلة، 
هذا  الَعتيَقة،  والّذكريات  والأمان  والّطماأنيَنة، 
الّنوع مَن املَ�ساِعر ي�ستطيع الفرد ذاته اأن يتحّكم 
به، فيقّرر منحه اأو م�سكه، اجُلود اأم الُبخل به، 

ورة الفردّية وينتهي  وهذا التحّكم يبداأ من ال�سُ
بالإطار الأكرب الذي ي�سُمّ املجتمع، واأّي ت�سرف 
لري�سم  الآخرين  �سلوك  مع  يتوافق  فردّي 
منزلَك  داخل  فاأنَت  باأ�سره،  املجتمع  �سري  نط 
ال�سغري ومع عائلتَك معدودة الأفراد، ل تتمّتع 
باحلرية التاّمة يف الت�سّرف من دون اأن ينعك�ص 
ما تقّدمه على املجتمع، فاأنَت حالة من حالٍت 
معتنق  الَن�سمات،  ماليني  و�سط  َن�َسمة  كثرية، 
كّل  وفوق  لن�سب،  وتابع  بعقيدة  وموؤمن  لدين 
الإله  خملوقات  من  وخملوق  اإن�سان،  اأنَت  هذا 
الأعظم، مُتّثل كّل ما تتبعه، واإّنا �سلوكَك الذي 

ت�سلكه هو انعكا�ص لكّل ذلك. 
اأم اأختاً،  اأباً كنَت اأم اأخاً، اأّماً كنِت، اأم زوجًة، بنتاً 
ُيقّدم،  با  الواحدة  العائلة  داخل  معنّي  كٌلّ 
ولعّل اأهّم َمن ُتناط به َمهّمة كهذه، هما طرفا 
للبذور،  غار�ساِن  هما  فاإّنا  الزوجّية،  العالقة 
واإن  الأّمة،  �سائر  �سُلحت  غر�سهما،  �سلح  فاإن 

َف�ُسد، ُقِرئ على الأّمة ال�سالم.

َميٌل َو إِسناٌد
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ضي وفي



َيٌد ِمن َحِريٍرَيٌد ِمن َحِريٍر

مباركٌة هي اليد التي تعمل. 
هذا ما عّلمته اإّياها ال�سماء. 

اأقّل،  َمهامها  كانت  �سّناً،  اأ�سغر  كانت  حني 
اأب�سط مّما تبذله الآن، فقد كانت  وتبذل جهداً 
اهتماماتها كّلها تن�سّب على الواجبات املدر�سّية 
بها  لُتعني  الب�سيطة  املنزلّية  الأعمال  وبع�ص 
تكرُب،  كانت  اأخرى  تلو  �سنًة  لكّنها  والدتها، 
النهار  تعمل طوال  باتت  َمهامها،  وكرُبت معها 

تقريباً، وت�سهر كثرياً من اأجل الدرا�سة. 
يق�سنَي  �ِسّنها  يف  هّن  مّمن  الفتيات  باقي  ترى 
الذكية،  والهواتف  الإنرتنت  �سبكة  وقتهّن على 
اأوقات  ميتلكَن  دقائق،  لب�سع  ولو  يفارقنها  ل 
تكاد  فراغها  ل�سّدة  وعقوًل  متناهية،  ل  فراغ 
ُيف�سدها  ل  ناعمة،  اأياٍد  لهنَّ  الهواء،  يف  تطفو 
على  تتناوب  ال�سحون،  اأو  املالب�ص  غ�سل 
حياة  ولهّن  الطالء،  األوان  خمتلف  اأظافرهّن 

متخمٌة بالرخاء. 
يتكلْفَن  ل  فتياٍت  عن  ت�سمع  كانت  لطاملا 
كانت  منه،  ياأكْلَن  الذي  ال�سحن  بغ�سل  حتى 
اأّنهّن  �سعرت  ولطاملا  احتقار،  اأمّيا  حتتقرهّن 
الفراغ دونا جدوى، وحتمد  ي�سغْلَن حّيزاً من 
اهلل على التعب الذي ُتالقيه، التعب الذي �سّبب 
مبكر،  عمٍر  يف  الفقري  عمودها  يف  اآلماً  لها 
التي  الأمور  بكّل  الهتمام  عن  تتخّلى  وجعلها 
تخرج  تكن  مل  الأخريات،  عليها  تت�سابق  كانت 

يف كّل يوم لتحظى باملتعة واملرح يف الأ�سواق اأو 
الزيارات، مل تكن ت�سرتي يف كّل اأ�سبوع مالب�ص 
باأ�سعاٍر  وحقائب واأحذية، مل تكن تبتاع عطوراً 
خيالّية، ومل تكن تهتّم لأن ُيعجب بها اأّي رجل 

على وجه الأر�ص. 
حّدثت  ولطاملا  هذا،  لكّل  بالر�سا  ت�سعر  كانت 
اهلل عن كّل اأحالمها ال�سغرية، وهي ت�ست�سعر 
بالدعاء  له  يديها  ترفع  حني  والر�سا  احلنو 
يُرّدها خائبة، مل  اأّنُه لن  والأمنيات، وهي تعلم 
يكن يهّمها �سيء �سوى ر�ساه و مباركته لأيامها. 
ما  كّل  يرى  اهلل  اأّن  ت�سعر  حني  تبت�سم  كانت 
�سيكافئها باخلري  اأّنه  وتتاأكد من  يداها،  تفعله 

دائماً، واأّنه لن ين�سى كّل ما تقوم به.
خري،  هو  ما  كّل  لفعل  ُوّظفت  مباركة،  يُدها 
يدها ُتنجز اأعمال املنزل بكّل م�ستوياتها، مثلما 
عّلمتها الأيام اأن تعمل، وتطهو الطعام، وتغ�سل 
يدها  بهم،  وتعتني  الأطفال  وُتطعم  الأواين، 
البذور حلياٍة جديدة،  وتغر�ص  النباتات،  ت�سقي 
لتقراأها،  الُكتب  مُت�سك  التي  اليد  ذات  وهي 
ومُت�سك القلم لُتدّون ما يدور يف اأعماق روحها 

من م�ساعٍر ل يفهمها الب�سر. 

هي 
ج�سد  تدلك  التي  اليد 

مُت�سك  تاأّوهت،  كّلما  اأّمها 
�ُسَوراً  عليه  لتقراأ  الأمل  مكان 

اليد  وهي  الكرمي،  القراآن  من 
التي جتلب لها الدواء لتتعافى. 

يف  الأجوبة  وتكتب  وجتتهد،  تعمل  يدها 
المتحانات وتنجح بتفّوق يف كّل مّرة. 

يدها مُت�سك باأيدي �سديقاتها، وُت�سنُد َمن تقع، 
وتوا�سي َمن تتاأمّل، وترتفع لتناجي رّبها لياًل. 
خّديها،  على  تنهمر  حني  عينيها  دموع  مت�سح 
ومتتّد  باإحكام،  �سعرها  على  احلجاب  وتلّف 

لتت�سّدق على الفقراء.  
عليها  م�سّنة،  اأو  طفلة  اأو  �سبّية  امراأة،  كّل 
اهلل،  باركها  ُمقّد�سة،  يداً  متلك  اأّنها  تعلم  اأن 
لول  اأن  ولتعلم  احلياة،  هذه  لُت�سرّي  و�سّخرها 
يداها ملا كرُب طفل، ول ُبني جمتمع، ول قامت 

اأّمة.   
ُولد  ملا  لولها  و  املجتمع،  ن�سف  هي  اليد  تلك 

ول ترّبى الن�سف الآخر. 

ن العبودي/ كربالء المقّدسة
مريم حسي
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أروقة جامعية 



خديجة علّي عبد النبّي

فَْضَفَضٌة..
مع  الغروب  يتشابه  لماذا 

الشروق؟  
تشبه  البدايات  أألّن 
النهايات.. مثلما يبدأ القلم 
مجرورة  صامتة  بنقطة 
وينهيها  كلمة،  لتكوين 
أخرى  صامتة  بنقطة 

مضمومة على نفسها.. 
أيكون الشفق هذا هو الَعلَم 
السماء؟  لدولة  الرسمّي 
هل هو ابن العتمة؟ هل هو  
جرح في خّدها أم ابتسامة 

خجلى؟ 
هل للطيور من ذاكرة؟.. هل 
تحّن إلى أعشاشها الخالية..  
كان لجّدتي - رحمها الله- 
وعينان  نحاسّية  جدائل 
سواد  يفارقهما  ال  زرقاوان 
سماًء  تشبهان  الِمكحلة، 
سطح  على  منعكسة 
اعتنائها  مشهد  كان  بئر.. 
فنّية  أثرّية  لوحة  بنفسها 
عطر  للجّدات  متحركة.. 
الورد  برائحة  خاّص بسيط 
لنا  يسردَن  نّفاذ،  لكّنه 
وكأّنها  القديمة  الحكايات 

حدثت باألمس، الشخصّيات 
في قصصهّن أحياء يرزقون 
منذ  التراب  واراهم  وإن 
جّدتَك  تحّبه  َمن  عقود، 
في شجرة عائلتك الواسعة 
وَمن  أيًضا،  أنَت  فستحّبه 
أنَت  فستبغضه  تبغضه 
كذلك! هكذا بال بّينة، فقط 
مّتصل  قلبَك  ألّن  وفقط؛ 
تجلس  حينما  بقلبها 
ُوّد ومسامرة،  معها جلسة 
الجّدات ال يكذبَن.. الجّدات 
األحداث  على  ُسلطة  لهّن 
والزمن والشخوص، في كّل 
رواية تنقل لَك من أفواههّن 

وما عليَك إاّل أن تُذعن.. 
إّنها تُمطر! 

داخلِك،  في  هنا...  أين؟ 
لم  التي  األحاديث  بكّل 
تقلها، ستبقى معِك تبحث 
غيرِك..  سطور  في  عنها 
لتقرأها  نفسِك  عن  تبحث 
ألّننا  أحدهم  لسان  على 
البشر  نحن  متشابهون، 
وما  أوجاعنا،  في  نتشابه 
يختلف هو فقط  سيناريو 

تفاصيل  حياتنا،  أحداث 
األلم  أّما  مختلفة،  حياتنا 
فهو ذاته، جميعنا نتذّوقه 
بالطعم والحاّسة أنفسهما..
ال يكون شريك الحياة شريكاً 
تجمعكما  لم  إن  حقيقياً 
كّل  في  مشتركة  قواسم 
صديق  عن  فابحثي  شيء، 
العمر  طوال  فالعيش  أواًل، 
ستكون  فقط  زوج  مع 
أحد  ال  نعم  مملّة،  عيشة 
بالمئة،  مئة  اآلخر  يشبه 
يترّبون  الذين  اإلخوة  حتى 
في بيئة واحدة وبيت واحد 
شخصّية  منهم  لكّل  يكون 
َمن  رأيِت  إن  لذا  مختلفة.. 
مّتفقاً  خطبتِك  إلى  يتقّدم 
واألفكار  األهداف  في  معِك 
إلى  ستيَن  بنسبة  والرؤى 
سبعين بالمئة، فال تترّددي 

باالرتباط به.
يخّيل  واألطفال  السّن  كبار 
بحاجة  أّنهم  البعض  إلى 
نحتاجهم  أّننا  بيد  إلينا، 
أكثر.. فأرواحهم قريبة من 

الرحلة الحقيقّية..
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حتى نلتقي 



عن ماذا �شتحكي لنا ليايل �شامراء؟
فموعدنا قد حان و روحي تتوق اإىل امللتقى.. 

ذكرى  معًا  لن�شرتجع  وتنهد  �شوق  قلبي  ويف 
جديدة من ما�شيها احلزين 

ون�شتن�شق من ن�شائم ذكرياتها الندّية 
ذكرى مالأت جرحنا نزيًفا �شّمدته باأدمع جارية 

حتاول هزم حنني حريتها كي ل تنال املوت
حتاول اأن ل ت�شرتّد ق�ش�شها املوؤملة لكّن نب�شاتها 

املت�شارعة 
بال�شوق  امل�شكونني  بحرب  ال�شفحات  تغرق 

واملتعبني بع�شقها، اأمل ومرار 
كاملطر، تبّللت كلماتها التي حتاول اأن تخّبئها يف 
اأنهارًا  البكاء وُت�شبح  ال�شلوع؛ لتكرب يف موا�شم 

جتريها دموع الن�شاء 
لكّن ال�شلوع ظّلت ياب�شة مل ت�شفع الأنهار لأرواحنا 
التي ظّلت تت�شّقق ظماأً لر�شفة من �شوتها املعتق 

فلذاكرتها �شدًى يف حمراب احلروف، ولدمعها 
�شذًا يف دروب الوجود 

وقد تدحرجنا اإليِك من زمن، نحمل قلًما لنمالأ 
توقفيه  ول  بذاكرة  تكبحيه  فال  جعبتنا،  خواء 

ب�شافرة عند �شفوح اخلوف 
�شامراء يا زارعَة احلروف 

فيِك نب�س يعزف �شيمفونّية خالدة يرّن �شداها 

ويفوح �شذاها 
ُيجّملِك بحزن اأنيق 

فاليوم حزن الفراق يعود ب�شهيد �شقط �شريعًا، 
ول ذنب له اإّل اأّنه طّيب من �شاللة الطّيبني 

وّدعِك اإمامِك احل�شن الع�شكرّي وداًعا حزيًنا 
وهجرِك م�شموًما مثلما ُتهجر املدن القدمية 

نعم اإّنه ذلك الأمني على �شّر الل 
فقدِته من اأجل احلّق الذي اأراد اأن ي�شود 

اأتذكريَن ذلك الليل امل�شوؤوم املظلم بال قمر؟ 
اأكنِت تعرفني اأّنه �شيطول بِك العمر واأنِت تبحثني 

عن نور من اأنوارهم؟
وباأّن الدقائق مُت�شي كثبانًا رملّية تغرق فيها كّل 

الأمنّيات؟ 
ومل يهِد اإليِك اإّل �شمعة ت�شيء ظلمة غيابهم لليلة 
مثلما كنِت حني ت�شعلني ال�شموع على �شّفة النهر 

 ل�شاحب الزمان
اأكنِت تعرفني ما يخّبئ لنا القدر من اأوجاع؟

�شيفقد  قّبتِك  هالل  اأّن  تت�شّوريَن  اأكنِت 
ابت�شامته؟

و�شتثور ذّرات ترابِك غ�شًبا تبحث يف الوجوه عن 
الثائر 

من  جّفت  فقد  امل�شاعر،  تلّبد  اإّل  ترى  فال 
الع�شيان 

ومن اجلدران التي علت يف الأركان 
ما عادت بيننا تلك الأرواح النورانّية التي األفناها 

غادرونا بال رجعة 
لل�شياء  اآخر  �شعاع  انطفاء  ت�شهدين  اأنِت  وها 

املحّمدّي لي�شبح �شراجًا لأهل اجلّنة 
مثلما كان لأهل الدنيا 

قائمة  يف  ا�شمِك  وُقّيد  اأفيائك  يف  العتمة  فعّمت 
مدن الأحزان 

وجدتِك  بالتعب،  واأ�شابِك  الفراق،  اأ�شناِك 
جديد  من  لتخلدي  الأمل  انتظار  بني  حما�شرة 

باملدينة املنت�شرة، 
وبني احلياة على تفا�شيل ذاكرتِك املوجعة 

لنا  وتبقي  �شتاتِك  جتمعي  اأن  �شامراء  يا  اأرجو 
عونًا يف الليايل ال�شابرة 
اأبقي امل�شاعر يف القلوب 

تلهث خلف  �شابرة، حروفها  املحابر  حبي�شة يف 
الأ�شماء خا�شعة 

ترجو من ال�شطور املعذرة 
ُتر�شل ر�شائل موؤّرخة بحروفِك الذهبّية َفحواها 

يجرب اخلواطر املنك�شرة
عذرًا مدينتي 

فما  حميطِك  على  باأكملها  اأ�شرعتي  رميُت  اإن 
بيني وبينك دمعة انتظار، واأمل وا�شطبار.

كَرى َوَجٌع ِمن رَبيِع الذِّ
زبيدة طارق فاخر/ كربالء المقّدسة
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ألم الجراح




