
إذاعة الكفيل: 
مصـدر الرســائل 
التوعوية في ظّل 
جائحة كــورونا

عقاب اآلباء 
لألبنـاء 
تكتيك تربوّي 
أم إهانة وضرر



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

�سواء ُن�سرت اأم مل ُتن�سر.

 جملة �سهرية تخت�ض ب�سوؤون املراأة امل�سلمة 
ت�سدر عن ق�سم ال�سوؤون الفكرية والثقافية 

�سهر ربيع الثاين  1442هـ / كانون االأول  2020م/ العدد 163 
رقم االإيداع يف دار الكتب 

والوثائق العراقية 1141- 2008م

الإ�شراف العام
عقيل عبد احل�سني اليا�سري

رئي�س التحرير
ليلى اإبراهيم الهر

هياأة التحرير
نادية حمادة ال�سمري

دالل كمال العكيلي 
التدقيق اللغوي

علي حبيب العيداين
رحاب جواد القزويني
الت�شميم والإخراج الفني

نور حممد العلي
الت�شوير الفوتوغرايف

اإ�سراء مقداد ال�سالمي

تنويه

َتعبيُد األسَماِء لغيِر اسِم 
 اللِه

في  َفاِق  للنِّ ُقرآِنيٌّ  اختباٌر 
آيتيِن

َساِئِل  الرَّ َمصَدُر  الَكِفيِل:  ِإَذاَعُة 
وَعِوّيِة في ِظلِّ َجاِئَحِة ُكورونا التَّ

َأثُر اإِليَماِن في اأُلسَرِة 

هراُء : َدرُس  الزَّ
َساَلِة  ِة في الرِّ اإلنَساِنيَّ

ِة اإلسَلِميَّ

في هذا العدد..
5

6

12

32

38



رئيس التحرير 

الزهراء  هي اأن�شودة كّل �شّيدة كرمية، وقب�س 
تهتدي به احلائرات والتائهات يف ظلمات اجلهل 
العفاف  وعا�شت  احلياة،  ُمَتع  رف�شت  والتحّلل، 

والزهد والف�شيلة.
ِقيمه،  واأ�شرقت  اأبيها،  اأهداف  روحها  يف  �شّعت 
فانطلقت من معدن الوحي والر�شالة بثورٍة كربى 
على النحراف الذي ُمِنَي به امل�شلمون بعد رحيل 
النبّي ، فجاهدت ب�شالبة و�شموخ لإرجاعهم 
  الر�شول  ر�شمه  الذي  الر�شايّل  اخلّط  اإىل 
ل�شيانة اأّمته من النحراف والرتّدي يف متاهات 
الطريق،  واأنارت  ال�شبهة،  فاأزالت  احلياة، 
الدنيا  ا�شتحَلْوا  القوم  اأّن  مع  احلّجة  واأقامت 

وراقهم نعيمها، فاأ�شّروا على البغي والعناد.
عرفها  امراأة  اأ�شمى  هي   .. الن�شاء  �شّيدة 
وعّفتها  و�شربها  وطهرها  ِعلمها  يف  التاأريخ 
وترعرعت  الوحي،  بيت  يف  ن�شاأت  فقد  وتقواها، 
يف حجر الر�شول  فكانت للنبّي  اأّمًا روؤومًا 

ولالإمامة وعاًء، وللنبّوة امتدادًا.
اّتخذت الزهراء  موقف املناه�س ِمن احلكومة 
 من  النبّي  بعد رحيل  الوقت  املقامة يف ذلك 
اأجل م�شلحة الأّمة ووقايتها من الظلم واجلور، 

كّملت بذلك دورها بالر�شالة الإ�شالمّية من حيث 
واأّم    الو�شّي  وزوجة    النبّي  بنت  كونها 

.. الأئّمة الأطهار
اإّن اخلطاب التاريخي البالغ الأهمّية الذي األقته 
ما  رف�شها  فيه  بّينت  الذي  اأبيها  جامع  بهو  يف 
احلروف،  على  النقاط  فيه  وو�شعت  يجري، 
واأعربت فيه عن الأخطار الهائلة التي �شتعانيها 
الأّمة يف م�شريتها، وما �شتواجه يف م�شتقبلها من 
اأهل  عن  اخلالفة  �شرف  عن  الناجمة  الأزمات 
يف  ال�شرف  واأعمدة  الوحي،  ومراكز   ، البيت 
لت�شييع  الراف�س  وعّززت موقفها  الإ�شالم،  دنيا 
لالإمام  بو�شّيتها  واأولدها  زوجها  وحّق  حّقها 
اأحد مّمن  اأّل يح�شر جنازتها    املوؤمنني  اأمري 
اآذاها، وهذا بحّد ذاته اأ�شلوب �شلب للتعبري عن 
بعد  حّتى  القوم  هوؤلء  من  وامتعا�شها  �شخطها 

. ا�شت�شهادها
بعد  بُخَطبها  الكلمة  اأهمّية    الزهراء  بّينت 
وو�شّحت  املبادئ  وعّرفت   ، النبّي  ا�شت�شهاد 
والر�شل  الأنبياء  كان  مثلما  للنا�س  املوقف 
اإح�شا�شهم،  باإيقاظ  فاأثرت  يفعلون،  وامل�شلحون 
بفرائ�س  وذّكرت   الباطلة،  حّجتهم  اأوهنت 

اإىل  وحّببت  تعاىل،  اهلل  بحدود  وعّرفت  الدين، 
النا�س الف�شائل وكّرهت اإليهم الرذائل، واأماطت 
اللثام عن جمد الإ�شالم الزاهر، وكيف اأنقذهم 
 ، اهلل تعاىل من اجلهل والكفر باأبيها اخلامت
وك�شفت اللثام عن تاأريخ ما قبل الإ�شالم، وزرعت 
النا�س  يف  ونادت  املرتابة،  النفو�س  يف  اليقني 
و�شط جمتمع لهث وراء الدنيا الدنّية: اأَْلَهاُكُم 
َكاُثُر  َحتَّى ُزْرمُتُ امْلََقاِبَر )التكاثر:1،2(.   التَّ

�شبيل  يف  الردى  واقتحام  الهدى  اإىل  ودعت 
الدين، وهتفت بهم: اأّيها النا�س ما غّركم برّبكم 

الكرمي؟!
النا�س اليوم حتتاج اإىل اأ�شحاب الكلمة الهادفة 
كحاجة َمن وقع يف حفرة ي�شتنجد باملاّرة، فالبّد 
وامل�شاعدة،  العون  يد  له  ميّد  َمن  يجد  اأن  من 
الفو�شوّية  من  يخرج  احلّقة  الكلمة  طريق  فعن 
التحا�شد  ومن  وال�شكينة،  الهداية  اإىل  وال�شالل 
الدين  ويعرفون  والرحمة،  املوّدة  اإىل  والتباغ�س 
العاملني، ويكّر�شون  النازلة من رّب  على حقيقته 
الطويلة  امل�شلمني من غيبوبتهم  لإنعا�س  حياتهم 

ويغ�شلون عن الدين ما اأُل�شق به من �شبهات...
متى يتحّقق ذلك؟؟

ِبيِّ  َوِوَعاُء اإِلَماَمِة هَراُء .. أمُّ النَّ ُالزَّ
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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(

ُة وجيَّ  الَحياُة الزَّ
يحّق  هل  ال�سوؤال: 
من  البن  منع  للوالدين 
وقال  ثانية  بزوجة  الزواج 
بغ�ّس  عنَك،  نر�شى  لن 
الأف�شل  هو  عّما  النظر 
جوابًا،  اأريد  اإيّل؟  بالن�شبة 

هل علّي اإثم؟
لهما  يحّق  ل  اجلواب: 
ذلك  قال  لو  وحّتى  ذلك، 
اإثم  ول  �شرعًا  له  اأثر  فال 

عليَك.
اإىل  بالن�شبة  ال�سوؤال: 
كان  اإذا  ال�شابق،  ال�شوؤال 
الزواج بالثانية ي�شّبب اأذّية 
الوالدين، و�شبب الأذّية هو 
خوف الوالدين على ابنهما 

من امل�شاكل، فما احلكم؟
اجلواب: يف هذا الفر�س 

جتب اإطاعتهما.  
ال�سوؤال: ما حكم الزوجة 

التي جُترب زوجها على حلق 
حليته بال�شفرة؟  

اجلواب: اإجبارها ل يرّبر 
ا�شتلزم  اإذا  اإّل  ذلك  له 

احلرج.   
�شّبتني  اإذا  ال�سوؤال: 
زوجتي اأو �شرخت يف وجهي 

فهل يجوز يل �شربها؟   
واإذا  يجوز،  ل  اجلواب: 
اأو  ال�شرب  مكان  احمّر 
فعليَك  اخ�شّر  اأو  ا�شوّد 

الدّية.
من  ُيكرث  زوجي  ال�سوؤال: 
وهذا  بجنبي،  التدخني 
�شيقًا  يل  ي�شّبب  الأمر 
يوؤّثر  وقد  كثريًا،  ويزعجني 
له  على �شّحتي، فهل يجوز 

اأن يدّخن بالقرب مّني؟
اأن  يجوز  ل  اجلواب: 

يدّخن بالقرب منِك.

ِع وَجِة الُمَضيَّ ِمْن َحقِّ الزَّ

ِمَن  َلُكْم  َطاَب  َما  َفاْنِكُحوا  تعاىل:  قال 
اأَلَّ  ِخْفُتْم  َفاإِْن  َوُرَباَع  َوُثاَلَث  َمْثَنى  �َشاِء  النِّ
 اُنُكْم اأَمْيَ َمَلَكْت  َما  اأَْو  َفَواِحَدًة  َتْعِدُلوا 

)الن�شاء:3(
هو  للجميع  املعلومة  الزوجة  حقوق  ِمن 
ول  يظلمها،  واألَّ  باملتعارف،  الإنفاق 
ي�شاك�شها، واألَّ يهجرها، واألَّ يرتك مقاربتها 

اأزيد من اأربعة اأ�شهر، وكّل هذا وا�شح.
ولكْن لها حقٌّ اآخر وهو )الَق�ْشم( فما معنى 

ذلك؟
زوجته  عند  الزوج  يبيت  اأن  هو  الَق�ْشم: 
حّتى  واجب  وهذا  لياٍل،  اأربع  كّل  من  ليلًة 
املطالبة  لالآخر  كان  اأحدهما  اأ�شقطه  لو 
فبات  مثاًل،  زوجتان  للرجل  كان  فلو  به، 
عند اإحداهما ليلًة وجب عليه اأن يبيت عند 

له  وتبقى  اأي�شًا،  ليلة  الأخرى 
اأينما ي�شاء،  ليلتان يبيت فيهما 
زوجات  ثالث  للرجل  كان  ولو 

وجب  ليلًة  اإحداهما  عند  فبات 

عليه املبيت عند الأخريني كذلك، فتبقى له 
ليلة يبيت فيها اأينما ي�شاء، اأّما لو افرت�شنا 
اأّن له اأربع زوجات وبات عند اإحداهّن وجب 
عليه املبيت عند الأخريات ول تبقى له ليلة.
ي�شمل  ي�شاء"  اأينما  فيهما  "يبيت  وقولنا: 

حّتى لو كان املبيت عند اإحداهّن.
تهب  اأن  للزوجة  يجوز  كما 

حّقها يف املبيت ل�شّرتها 
مبقابل اأو بدون مقابل، 
حّق  ي�شقط  واأخريًا: 
الزوجة  عن  املبيت 

يجب  ل  مثلما  النا�شز، 
للمتمّتع بها.
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والء قاسم العبادّي/ النجف األشرف

 َتعبيُد األسَماِء لغيِر اسِم هللِا

حول  الوهابّيون  اأثارها  التي  ال�شبهات  هي  كثريٌة 
ترّتب  والتي  الإمامّية،  ل�شّيما  امل�شلمني  عقائد 
اأو  بال�شرك  واتهامهم  تارًة  تكفريهم  عليها 
البتداع تارة اأخرى. ومنها جعلهم تعبيَد الأ�شماِء 
تارًة  الأ�شغر  ال�شرك  من  تعاىل  اهلل  ا�شم  لغري 
ومن الأكرب تارة اأخرى، قال )�شالح الفوزان(*: 
"تعبيد الأ�شماء لغري اهلل تعاىل يعترب من ال�شرك 
به  ُيق�شد  مل  اإذا  الطاعة،  �شرك  وهو  الأ�شغر، 
العبودّية  معنى  به  ُق�شد  فاإْن  الُعبودّية،  معنى 
ُعّباد  عليه  كما  الأكرب،  ال�شرك  من  �شار  والتاأُلّه 
احل�شني(  بـ)عبد  اأولدهم  ي�شّمون  الذين  الُقبور 
الغالب  اأو غري ذلك، هوؤلء يف  �شول(  الَرّ اأو)عبد 
الّت�شمية  جمّرد  يق�شدون  ول  التاأُلّه،  يق�شدون 
لهذه  والتعُبّد  بذلك  التاأُلّه  يق�شدون  واإّنا 
ال�شرك  من  يعترب  فهذا  يعبدونها،  لأّنهم  الأ�شياء 

الأكرب")1(. 
معاٍن  للعبودّية  نقول:  ال�شبهة  هذه  على  وللرّد 
باختالف  الأ�شماء  تعبيد  حكم  ويختلف  خمتلفة، 

املعنى املراد منها، وهي: 
من  وتن�شاأ  التكوينّية:  العـبودّية  اأواًل: 
اململوكّية التكوينّية التي تعّم جميع العباد، ب�شبب 
العبودّية ل جتوز لغريه  اإّياهم. وهذه  خلقه تعاىل 

النا�شئة من  �شبحانه؛ وذلك لأّنها رمٌز للمملوكّية 
ماواِت  َمْن يِف ال�شَّ اإِْن كّل  اخلالقّية، قال تعاىل: 

حمن َعْبدًا )مرمي:93(. َوالأَْر�ِس اإِّل اآِتي الرَّ
و�شُع  ومن�شوؤها  الو�سعّية:  العبودّية  ثانًيا: 
يف  ُغِلب  َمن  على  العبودّية  َع  و�شَ حيث  الإن�شان، 
ذكرتها  ب�شروٍط  ال�شرع  اأم�شاها  وقد  احلرب، 
تعاىل  ين�ِشُبها  التي  كالعبودّية  الفقهّية،  الكتب 
اإىل َمن يتمّلكهم امل�شلمون يف احلرب، قال تعاىل: 
احِلنَي ِمْن ِعباِدُكْم  َواأَْنِكُحوا الأَيامى ِمْنُكْم َوال�شّ

َواإِماِئُكْم... )النور:32(. 
وتعني  اللغوّي:  مبعناها  العبودّية  ثالثًا: 
املعاجم،  اأ�شحاب  بذلك  ف�ّشرها  وقد  الطاعة، 
وهو املعنى املق�شود من تعبيد الأ�شماء لغري ا�شم 
وعبُد  ُمطيعه،  مبعنى  الر�شول  فعبُد  تعاىل،  اهلل 

احل�شني مبعنى مطيعه، وهكذا..
فاإذا اأ�شفنا اإىل ما تقّدم، اأنَّ ما من اإماميٍّ يق�شد 
بهذه الت�شمية معنى العبودّية والتاأُلّه اندفعت �شبهة 

كون الت�شمية بهذه الأ�شماء من ال�شرك الأكرب.
جماعة  على  الفوزان  افرتاُء  حًقا  العجيِب  ومن 
باأكملها اأّنهم ُعّباُد قبور، والّدعاء -من دون دليل- 
اأّنهم يق�شدون بهذه الت�شمية التاأُلّه! ومن ثمَّ فهم 
فهذِه  الأكرب!  بال�شرك  )�شبحانه(  به  م�شركون 

اإنَّهم ل يق�شدون  اإذ  ت�شهُد على براءِتهم،  كتبهم 
والتاأُلّه  التعبُّد  الت�شمية  من  ول  القبور  بزيارتهم 
ركنني:  للعبادة  اأنَّ  وتكراًرا  مراًرا  بّينوا  وقد  قّط، 
مادّي وهو هيئة اخل�شوع الظاهري للفعل، ومعنوّي 
بذلك  الإتيان  له عند  املخ�شوع  وهو ق�شد عبادة 
الفعل. ول مُيكن اأن يكون اأّي فعٍل عبادًة واإْن كان 
من اأجلى م�شاديقها ما مل يقرتن بق�شد العبادة، 

ا.  واإّل لكان �شجود املالئكة لآدم عبادًة اأي�شً
القبور  زيارة  من  ق�شدهم  ُيلم�س  مل  فاإْن  وعليه، 
عبادَتها من كتِبهم التي يعتمدون عليها يف معرفة 
عقائدهم، فاأّنى له ذلك؟! فهل �شقَّ �شدوَرهم، اأّم 

ُه قلوُبهم؟! اّطلَع على ما ُت�ِشرُّ
واأّما كونها من ال�شرك الأ�شغر )�شرك الطاعة(؛ 
اأَِطيُعوا  الكرمي:  القراآن  بن�ّس  مدفوعٌة  فهي 
 ِمْنُكْم الأَْمِر  َواأُويِل  �ُشوَل  الرَّ َواأَطيُعوا  اهلّلَ 
)الن�شاء:59(. فقد اأوجب )تعاىل( على الـم�شلمني 
طاعة النبّي  واأويل الأمر ، ومن �ُشبل اإبراز 

هذه الطاعة ت�شمية الأبناء بهذه الأ�شماء. 
  وللر�شول  هلل  عبٌد  هو  الر�شول(  بـ)عبد  فامل�شّمى 
مبعنًى  منهما  عبودّية  كّل  ولكن  واحد،  اآٍن  يف 
)تعاىل(  هلل  عبٌد  فهو  الآخر،  املعنى  عن  ُمغاير 
وهو  اخلالقّية،  من  النا�شئة  التكوينّية،  بالعبودّية 

عبٌد للر�شولعبودّية طاعة.

..............................

)1( اإعانة امل�شتفيد ب�شرح كتاب التوحيد: ج3، �س361.

* �شالح الفوزان: �شيخ وهابي، عالمة بالن�شبة اإليهم.
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عبير عّباس المنظور/ البصرة

َفاِق في آيتيِن اختباٌر ُقرآِنيٌّ للنِّ
القراآن  يف  كبرية  م�شاحة  النفاق  احتّل 
الكرمي من بيان مفهومه، وذكر خ�شال 
اإىل  تهدف  التي  واأفعالهم  املنافقني 
زعزعة املجتمع الإ�شالمّي ب�شرب ثوابت 
الثغرات  وفتح  الأعداء  وتاأليب  الدين، 
الداخل،  من  الإ�شالم  ل�شرب  اأمامهم 
حّتى اأّن القراآن الكرمي اأفرد �شورة كاملة 
معرفتهم  لأهمّية  )املنافقون(؛  با�شم 
والت�شّدي ملخططاتهم واحتواء تاأثريهم 

التخريبّي. 
ول ميكننا اأن نلّم بكّل ما ورد عن النفاق 
العجالة،  هذه  يف  الكرمي  القراآن  يف 
�شورة  اآيتني فقط من  اإىل  �شنعمد  واإّنا 
املنافقني:  �شمات  اأبرز  بّينت  الن�شاء 
َوُهَو   َ اللَّ ُيَخاِدُعوَن  اْلـُمَناِفِقنَي  اإِنَّ 
َقاُموا  َلِة  ال�صَّ اإَِل  َقاُموا  َواإَِذا  َخاِدُعُهْم 
َيْذُكُروَن  َوَل  النَّا�َس  ُيَراُءوَن  ُك�َصاَل 
َبنْيَ  ُمَذْبَذِبنَي    َقِليًل  اإِلَّ   َ اللَّ
َهوؤَُلِء  اإَِل  َوَل  َهوؤَُلِء  اإَِل  َل  َذِلَك 
َلُه  َد  َتِ َفلَْن   ُ اللَّ ِلِل  ُي�صْ َوَمْن 
�َصِبيًل )الن�شاء: 143،142( 
�شفات  خم�س  الآيتان  ذكرت 

للمنافقني وهي: 
  َ اللَّ ُيَخاِدُعوَن   .1
الإميان  )اإظهارهم  اأّي: 
الذي حقنوا به دماءهم 
مثلما  واأموالهم، 
على  املوؤمنون  حقن 

احلقيقة(.)1( 
اإىل  يتبادر  وقد 
كيف  الذهن 

قوله  يف  املنافقني  تعاىل  اهلل  يخدع 
 َ اللَّ ُيَخاِدُعوَن  اْلـُمَناِفِقنَي  اإِنَّ  تعاىل: 
َوُهَو َخاِدُعُهْموهل اخلداع من �شفات 

اخلالق العظيم؟ 
ُيجيب الإمام الر�شا عن ذلك عندما 
 ُ اللَّ �َصِخَر  تعاىل:  قوله  عن  �ُشئل 
تعاىل:  قوله  وعن  )التوبة:79(   ِمْنُهْم
 )15 )البقرة:   ِبِهْم َي�ْصَتْهِزُئ   ُ اللَّ
 )اآل  ُ َوَمَكَر اللَّ َوَمَكُروا  وعن قوله: 
ُيَخاِدُعوَن  قوله:  وعن  عمران:54( 
اإّن اهلل   : فقال   ،َخاِدُعُهْم َوُهَو   َ اللَّ
ول  ميكر  ول  ي�شتهزئ،  ول  ي�شخر،  ل 
جزاء  يجازيهم  تعاىل  ولكّنه  يخادع؛ 
ال�شخرية وجزاء ال�شتهزاء وجزاء املكر 
اخلديعة، تعاىل اهلل عّما يقول الظاملون 

علّوًا كبريًا.)2( 
َقاُموا  َلِة  ال�صَّ اإل  َقاُموا  َواإَِذا   .2
للمنافقني،  �شفة  اأبرز  هذه   :ُك�َصاَل
فقد  نعلم،  مثلما  الدين  عمود  فال�شالة 
حديث   الباقر جعفر  اأبي  عن  ورد 
ال�شالة  اإىل  تقم  "ل  فيه:  يقول  طويل 
متكا�شاًل ول متناع�شًا ول متثاقاًل، فاإّنها 
للمنافقني:  وقال  النفاق...  خالل  من 
َلِة َقاُموا ُك�َصاَل  َواإَِذا َقاُموا اإَِل ال�صَّ
اإِلَّ   َ اللَّ َيْذُكُروَن  َوَل  النَّا�َس  ُيَراُءوَن 

.)3("َقِليًل
اأن  هو  الرياء   :النَّا�َس ُيَراُءوَن   .3
ويثنوا  النا�س  لرياه  عماًل  الإن�شان  يعمل 
عليه بال�شالح، وهو من �شفات املنافقني 
 : التي متّيزهم، فعن الإمام ال�شادق 
"ل ُتراِء بعملَك َمن ل ُيحيي ول مُييت، ول 

ُيغني عنَك �شيئًا، والرياء �شجرة ل ُتثمر 
اإّل ال�شرك اخلفّي، واأ�شلها النفاق، يقال 
مّمن  ثوابَك  ُخذ  امليزان:  عند  للمرائي 
عملَت له مّمن اأ�شركته معي، فانظر َمن 
واعلم  تخاف؟  وَمن  ترجو،  وَمن  تدعو، 
اأّنَك ل تقدر على اإخفاء �شيء من باطنَك 
 :اهلل قال  خمدوعًا،  وت�شري  عليه، 
َوَما  اآََمُنوا  َوالَِّذيَن   َ اللَّ ُيَخاِدُعوَن 
 َي�ْصُعُروَن َوَما  اأَْنُف�َصُهْم  اإِلَّ  َيْخَدُعوَن 

)البقرة:9(")4(.
 ،َقِليًل اإِلَّ   َ اللَّ َيْذُكُروَن  َوَل   .4

واملعنى وا�شح ل يحتاج اإىل بيان.  
َهوؤَُلِء  اإل  َل  َذِلَك  َبنْيَ  ُمَذْبَذِبنَي   .5
َد  ُ َفلَْن َتِ ِلِل اللَّ َوَل اإل َهوؤَُلِء َوَمْن ُي�صْ

َلُه �َصِبيًل
يف  واأدّقه  تعبري  اأروع  هو  )ُمذبذبني( 
القراآن الكرمي، يقال: )ذبذبته فذبذب، 
�شيء  كتحريك  فهو  فتحّرك،  اأّي حّركته 

معّلق(.)5( 
جانبي  بني  يرتّددون  املنافقني  اإّن  اأي 
الكفر والإميان، ول يتم�ّشكون باأّي جانب 

منهما. 
 ُ اللَّ ِلِل  ُي�صْ َوَمْن  تعاىل:  قوله  واأّما   
ذبذبة  عّلة  فهو   ،َصِبيًل� َلُه  َد  َتِ َفلَْن 

املنافقني بني الكفر والإميان. 
اأّن  افرت�شنا  فلو  تقّدم،  فيما  وبالتاأّمل 
خم�س  من  مكّون  اختبار  الآيتني  هاتني 
للنفاق  رئي�شّية  �شفات  خلم�س  درجات 
النقاط  هذه  على  اأنف�شنا  وعر�شنا 
القابع  النفاق  �شنكت�شف  فهل  اخلم�س، 

يف داخلنا؟! 
............................................
)1( تف�شري التبيان: ج3، �س364.  )2( عيون اأخبار الر�شا : ج2، �س115. 
)3( بحار الأنوار: ج81، �س 231.  )4( بحار الأنوار: ج69، �س300.  
)5( تف�شري امليزان: ج5، �س67.
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ِشمٌر آَخُر  

اأتذّكر،  اأعد  مل  احرتقُت؟  مّرة  كم   
يف  احرتاقي  من  ق�شوة  اأ�شّد  فاحل�شرة 
نريان جهّنم، اأجبته عندما �شاألني وبدت 
فاأّي  ال�شتغراب:  عالمات  حمّياه  على 
الإح�شا�س  تفقد  التي جتعلَك  تلك  ح�شرة 

بلهيب ُيحرق جميع ذّرات ج�شدَك؟! 
تي، كنُت من املنتظرين،  �شاأروي لكم ق�شّ
اأو هكذا ح�شبُت نف�شي، كنُت اأ�شعى لأكوَن 
الأ�شباب،  اأّتبع  فاأخذُت  الإمام،  اأتباع  من 
واأطرق الأبواب، واأ�شكب الَعربات، واأخّط 
فو�شعُت  وا�شتياقي،  �َشهدي  يف  الِعبارات 
يف  فاأ�شبحُت  الطريق  اأول  على  قدمّي 
الظاهر من املنتظرين، ولكن بداأ الُعجب 
مبا اأعمل يكرب يومًا بعد يوم، فقد اأ�شبح 
غرورها،  النف�س  يف  ينفخون  اأتباع  يل 
ومثلما قال الإمام علّي : "َخفق النعال 
لقلوب  مف�شدة  الرجال  اأعقاب  خلف 

النوكى*")1(

فاأ�شبح احلّق ما اأراه اأنا، وال�شدق ما اأقوله 
واجتمعت  اأنا،  به  اأحكم  ما  والعدل  اأنا، 
قابعًة يف  التي كانت  تلك  �شياطيني علّي، 
اخلطى  وحثثُت  املظلمة،  نف�شي  دهاليز 
ا�شتحققُت  حّتى  العينني  مغم�س  اأّتبعها 
اأّدعي  كنُت  َمن  واجهُت  فقد  فيه،  اأنا  ما 
تتنا�شب  ل  فدعوته  املعركة،  يف  انتظاره 
للفتك  جهدي  بذلُت  لذلك  م�شاحلي  مع 
به، حّتى اإّن طعنته يف قلبه، فكنُت �شمرًا 
اآخر مل يعرف اإمام زمانه رغم مواجهته، 
فَمن ل تعرفه الب�شرية ل يعرفه الب�شر، 
فقد عميت ب�شريتي باتباعي هوى نف�شي، 
وال�شيطان زّين يل عملي، فلم تعد عيناي 
ُتب�شران نور �شم�س الهداية التي اأ�شرقت 

على ال�شماوات والأر�شني.
............................

)1( ميزان احلكمة: ج4، �س189.
* النوكى: احلمقى.

خلود جّبار الفريجّي/ بغداد

مِس  َشكَوى ِإىل الشَّ

يا �شم�شًا غابت خلف ال�ُشحب البي�شاء 
ن�شكو َفقَد جّدَك املختار  وغياَبَك، وجور الأعداء 

  ب�ّشرنا بيومَك املوعود �شّيد الأو�شياء 
متى نرى اآخر يوم يف الدنيا ون�شمع النداء؟

ُمِلئت الأر�س ظلمًا وجورًا فمتى الوفاء؟
ا�شتغاثت الأر�س واأهلها من �شّدة البالء 

وبكت مّكة و�شعابها �شوقًا لبن الأولياء 
ُمِلئت الأر�س ظلمًا وجورًا فمتى الوفاء؟

ون�شجت ال�شبكة العنكبوتّية حبالها حول رجالنا والن�شاء 
وقّيدتهم باأوهام التحّرر وت�شّورات اجلهالء 

ون�شروا مواقع التوا�شل الال اأخالقّية ودفنوا احلياء 
هّدموا البيوت وجتاوزوا احلدود ون�شروا الفح�شاء 

لب�س الباطل ثوب احلّق و�شاد اأبناء الُطلقاء 
يا �شاحب زماننا اختنقنا فهل من هواء؟ 

هل ت�شمع اأنني الثكاىل والأيتام و�شوت البكاء؟
ي�شكون اإليَك َفقَد الـُمعيل، فهل ت�شمع الدعاء؟

ماذا تنتظر؟ عّجل! اأّمتَك حتت�شر وتطلب املاء 
متى تظهر وتفّرح الأيتام يا �شبيه علّي والزهراء ؟

ومت�شح على روؤو�س النا�س فتنجلي الأهواء 
وتقتل اإبلي�س وتطفئ نريان العداوة والبغ�شاء

وت�شفي جراح حمّبيَك والأولياء 
وترفع راية الإ�شالم بني الب�شرّية جمعاء 

وتن�شر راية العدل ويظهر احلّق ك�شم�س البيداء

انتصار عبد مناتي/ بغداد
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َرَجاُت الُعليا  حمِن َوالدَّ ِعباُد الرَّ

ال�سوؤال:
طريق  يف  �ِشرنا  اللواتي  ال�شديقات  ِمن  ثّلة  نحن 
تذّوق حالوة القرب من اهلل ، فع�شنا حالًة من 
الأن�س مع رّب العاملني بحيث ل ن�شعر بالوح�شة، اإّل 
اأّنني اختلف عن �شديقاتي حيث ابتعدُت تدريجيًا 
بحديثهم،  اآن�س  اأعد  ومل  واأ�شدقائي،  اأهلي  عن 
اأجد  فال  معهم،  اجللو�س  اإىل  نظرتي  وتغرّيت 
الوقوع  من  اأخ�شى  يجعلني  وهذا  ذلك،  يف  فائدة 
فهل  ق�شد،  بغري  الآخرين  اإيذاء  اأو  العقوق،  يف 
لكم من ن�شيحة جتعلني اأعي�س مع اأفراد عائلتي 

وجمتمعي ول اأتاأّثر ب�شلبّياتهم؟!
م�سمون الرّد: 

لدى  احلياة  مراتب  اأحلى  من  اإّن  احلقيقة،  يف 
الإن�شان اأن يعي�س حالًة القرب من اهلل ، ويراه 
من  حالة  يعي�س  فهو  و�شكناته،  حركاته  كّل  يف 
الذكر الدائم، ول ينالها اإّل ذو حّظ عظيم.. ولكن 
املعبود  من  قرب  حالة  كّل  فلي�شت  النتباه،  يجب 
نتاأّمل  اأن  بّد من  النا�س، فال  الُبعد عن  ت�شتوجب 
ْحَمِن  الرَّ َوِعَباُد   : قال  الآيات..  هذه  يف 
َخاَطَبُهُم  َواإَِذا  َهْوًنا  اْلأَْر�ِس  َعلَى  �ُصوَن  َيْ الَِّذيَن 
لأّن  )الفرقان:63(؛   َصَلًما� َقاُلوا  اِهُلوَن  اْلَ
واملجتمع،  لالإن�شان  تربية  فيها  ال�شفات  هذه 
فهي  بها؛  يلتزم  اأن  امل�شلم  بالإن�شان  ويفرت�س 
اأحكام  واإّنا  فقط،  اأخالقّية  ِقيم  جمّرد  لي�شت 

�شرعّية يلزمنا بها ال�شرع. 
ْحَمِن ا�شتعمال كلمة )العباد( على  َوِعَباُد الرَّ
  اهلل  اإىل  احلركة  اأّن  على  يدّل  اجلمع..  نحو 

اأبلغ يف الو�شول..  اإذا كانت يف ظّل جماعة فاإّنها 
يف  لوحده  ي�شري  اإن�شان  بني  فرًقا  هناك  اإّن  حيث 
وال�شّر  اجلمع..  مع  مي�شي  اإن�شان  وبني  الطريق، 
يف ذلك اأّن احلالة اجلماعّية حالة مربّية، فالذين 
بّد  ل  اإميانهم،  يف  ويتعالوا  يتكاملوا  اأن  يريدون 
واإّل  اجلماعّي،  اجلّو  هذا  ظّل  يف  يكونوا  اأن  من 
ل�شالة  العظيم  الأجر  على  التاأكيد  جاء  فلماذا 
 : اهلل  ر�شول  عن  ُروي  اأّنه  حّتى  اجلماعة؟ 
�شالة  بعد  ملك  األف  �شبعني  مع  جربئيل  "اأتان 
اإّن رّبَك ُيقرئَك ال�شالم  الظهر، فقال: يا حمّمد، 
واأهدى اإليَك هديتني... ُقلُت: يا جربئيل، ما لأّمتي 
يف اجلماعة؟ قال: يا حمّمد، اإذا كانا اثنني كتَب 
اهلل لكّل واحٍد بكّل ركعة مائة وخم�شني �شالة... 
فاإن زادوا على الع�شرة فلو �شارت ال�شماوات كّلها 
املالئكة  مع  والثقالن  اأقالمًا  والأ�شجار  مدادًا 
كّتابًا مل يقدروا اأن يكتبوا ثواب ركعة ")1(؛ وذلك 
املجموع،  هذا  ظّل  يف  نكون  اأن  مّنا  يريد   لأّنه

ة ال�شباب. ويف عامل العناية الإلهّية، وخا�شّ
الرتّقي  بزمان  لي�س  الزمان،  هذا  اإّن 

حيث  املجاهدة،  طريق  عن 

كثرية  معاناة  فيها  لي�س  اليومّية،  حياتنا  اإّن 
الإن�شان  يكّلف  ل  فالإميان   ، اهلل  �شبيل  يف 
بهذه احلياة  ي�شتمتع  اأن  املوؤمن  باإمكان  اإذ  �شيئًا، 
بطرقها املحّللة، بينما الدرجات الُعليا، والكمالت 
ما  �شيء  بذل  طريق  عن  اإّل  ُتنال  ل  الأخالقّية، 
مع عاطفته    اإبراهيم  اإّن   . اهلل  يف طاعة 
ا  الأبوّية هّم بذبح ولده اإ�شماعيل ملنام راآه: َفلَمَّ
ْعَي َقاَل َيا ُبَنيَّ اإِنِّ اأََرى ِف اْلََناِم اأَنِّ  َبلََغ َمَعُه ال�صَّ
َما  اْفَعْل  اأََبِت  َيا  َقاَل  َتَرى  َماَذا  َفاْنُظْر  اأَْذَبُحَك 
 اِبِريَن ال�صَّ ِمَن   ُ اللَّ �َصاَء  اإِْن  �َصَتِجُدِن  ُتوؤَْمُر 
هي   ، اخلليل  به  قام  وما  )ال�شافات:102( 
عّينة من عّينات املجاهدين يف �شبيل اهلل تعاىل، 
ذبح  على  اإن�شان  ُيقدم  اأن  الهنّي  بالأمر  لي�س  اإذ 

ولده.
..........................

)1( م�شتند ال�شيعة: ج 8، �س3.

الشيخ حبيب الكاظمّي
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همسات روحية



َسْوَرَة الَغَضِب 

العوائل يف م�شار  التي تزعج  اأكرث الأمور  لعّل من 
املتمّيز  الرتبوّي  البناء  وت�شييد  الأطفال  تربية 
على  القدرة  عدم  هو  الهانئ  الزوجّي  والع�س 
اأفعال  ردود  من  يرافقه  وما  بالغ�شب،  التحّكم 
الأطراف  لدى  الأذى  م�شاعر  لكّل  مثرية  �شلبّية 
يجمع  الذي  الب�شيط  الأ�شرّي  الإطار  امل�شاركة يف 
يف طّياته جمموعة من الأفراد تربطهم العديد من 

الأوا�شر الإن�شانّية الو�شيجة.
اإّن اأب�شط تعريف للغ�شب هو ذلك ال�شعور بالتوّتر 
والهيجان، وترتاوح درجاته بني اخلفيف وال�شديد 
وترتّتب عليه اآثار ج�شدّية عديدة منها على �شبيل 
القلب،  �شربات  معّدل  ارتفاع  احل�شر  ل  املثال 
�شلوكّيات  عنه  ينجم  ما  وغالبًا  التنّف�س،  و�شرعة 
غري جّيدة توؤذي الطرف املقابل �شواء ج�شديًا اأم 

نف�شّياً ورمّبا لفظّيًا.
ولعّل من اأبرز العوامل التي توؤّدي اإىل اإ�شاعة تلك 
ال�شوء  اإعطاء  هي  لالآخرين  املوؤذية  ال�شلوكّيات 
الأخ�شر وال�شرعّية لإثبات الوجود بالقّوة التي رمّبا 

الآخرين،  مع  للتعامل  غريها  �شاحبها  ميتلك  ل 
الطفل  لدى  الت�شّرف  هذا  يعّزز  املحيط  فنجد 
اأخرى  ناحية  ومن  متامًا،  فالن  مثل  اأّنه  بدعوى 
تعلو املطالبات باأّل ل يّت�شف باجُلنب، وعليه يجب 
اأن ياأخذ حّقه بيديه، هذا اإ�شافة اإىل ما ي�شاهده 
على القنوات التلفزيونّية والألعاب التي جت�ّشد دور 
بالقّوة اجل�شدّية والبط�س بكّل  البطل الفرتا�شّي 

َمن يقف يف وجهه لينال ما يريد من حاجات.
من  جزء  هو  الذي  الإن�شان  هذا  لدينا  فينمو 
ل يف ذاته ملعنى مغلوط عن  املجتمع مبوروث متاأ�شّ
الرجال  على  الأمر  هذا  يقت�شر  ول  احلّق،  اأخذ 
الن�شاء  الغ�شب  �َشْورة  ت�شرتك مبظاهر  بل  فقط، 
حول  ل  َمن  على  غ�شبها  جام  الأّم  فتفرغ  اأي�شًا، 
لهم ول قّوة من اأطفال �شغار بني يديها، لتعود هذه 

العجلة بالدوران مّرة اأخرى.
قول  هي  تلك  الغ�شب  ل�َشْورة  و�شف  اأف�شل  واإّن 
من  جمرة  الغ�شب  هذا  "اإّن   : الباقر  الإمام 
اإذا  اأحدكم  واإّن  اآدم،  ابن  ُتوقد يف قلب  ال�شيطان 
اأوداجه")1(،  وانتفخت  عيناه،  احمّرت  ب  غ�شِ
واملتاأّمل يف هذا احلديث �شتدّب يف قلبه الرغبة يف 

التغيري الذاتّي والتخّل�س من هذه ال�شفة ال�شلبّية 
اإّل اإذا كانت غ�شبًا هلل ، فهو الغ�شب يف احلّق.
ن�شع بع�س اخلطوات الب�شيطة لنتمّكن من التحّكم 

بالغ�شب بعون اهلل تعاىل وهي كالآتي:
اإّن الغ�شب هو بركان يثور اإىل اخلارج فيدّمر كّل 
اإىل  باحلاجة  املرء  ي�شعر  وعندها  به،  يحيط  ما 
حتطيم املقتنيات، اأو �شرب اأحد ما، وما اإىل ذلك 
من اأفعال، وللتخّل�س من هذه الفورة يجب علينا 
اإّنه يحتاج اإىل جهد ع�شلّي  اأن نخدع العقل حيث 
فيجب  �شلوكّيات،  �شبق ذكره من  ما  لتنفيذ  كبري 
خلداع  الع�شلّي  اجلهد  اإىل  اجل�شد  اإي�شال  هنا 
العقل مثل القفز، اأو ال�شعود والنزول من ال�شّلم، 
الدماغ  اإىل  ر�شائل  ف�شت�شل  ال�شريعة،  واحلركة 
خطوة  تليها  ثم  ُبذل،  قد  كبريًا  جهدًا  هناك  باأّن 
تغذية الدماغ بالأوك�شجني حّتى يتمّكن من اتخاذ 

القرار ال�شحيح عو�شًا عن تعنيف الآخرين.
خطوات ب�شيطة لكّنها ذات اأثر بالغ خلال�شنا من 
ُتخّل�شنا  الوقت ذاته  بالآخريِن، ويف  الأذى  اإيقاع 
ال�شخ�س  ترافق  قد  التي  الندم  م�شاعر  من 

ل�شنوات طويلة.
..........................

)1( م�شتدرك �شفينة البحار: ج 2، �س95.

خلود إبراهيم البياتّي/ كربلء المقّدسة

َأوِقْف 
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تنمية بشرّية



منى إبراهيم الشيخ/ البحرين

لِبَدنَِك َوأزكى لِعقلَِك")1(

وقّوة  للك�شل  عالج  الإميان  اأّن  ذكرنا  ليلى: 
وقّوة  ومناعة  حياة  والإميان  روحه،  يف  الإن�شان 
وهو  ثاٍن  وعالٍج  حلٍّ  اإىل  نتطّرق  وللمتابعة  للروح 
قّلة الأكل والنوم، وحّتى تّت�شح فاعلّية هذا العالج 
ل باأ�س اأن نعرف دور كرثة الأكل والنوم يف وجود 

الك�شل عن طريق بع�س الروايات. 
بتول: ما امل�شكلة يف اأن ينام الإن�شان كثرًيا؟!

ليلى: هناك ارتباط بني كرثة الأكل وكرثة النوم، 
وامل�شكلة يف كرثة النوم اأّنه ُيك�شل الإن�شان عن اأداء 
�شالة  �شواء  منها  ويحرمه  كال�شالة،  العبادات 
الليل اأو ال�شالة الواجبة، ويف نهاية املطاف يكون 

يف ِعداد الغافلني. 
الأكل  بني  العالقة  ُتبنّي  رواية  حت�شرن  هدى: 
والنوم، فعن اأمري املوؤمنني : "َمن �صبع عوقب 
ف احلال ثلث عقوبات: ُيلقى الغطاء على قلبه، 
اأي  بدنه")1(  على  والك�صل  عينه،  على  والنعا�س 

اإّنه يكون جيفة يف الليل وبّطال يف النهار. 
من  اآخر  �شاهدًا  ت�شتح�شر  منكّن  َمن  ليلى: 

روايات ر�شول اهلل  واأهل بيته ؟
"اإّياُكم  قال:  اأّنه    اهلل  ر�شول  عن  حميدة: 
ِبالَق�صَوِة،  الَقلَب  َي�ِصُم  َفاإِنَُّه  عاِم؛  الطَّ وُف�صوَل 
مُّ الِهَمَم َعن  وُيبِطُئ ِباَلواِرِح َعِن الّطاَعِة، وُي�صِ

الـَموِعَظِة")2(  �َصماِع 
من  الزائد  هو  الف�شول 

الطعام الذي ل يحتاج اإليه البدن.
زينب: ملاذا ُيتجّنب؟!

ومُييته،  بالق�شوة  القلب  ي�شم  لأّنه  اأواًل:  ليلى: 
معرفة  من  نور  فيه  يدخل  فال  منافذه  فُت�َشدُّ 

وموعظة. 
والطاعة  الطاعة،  عن  اجلوارح  يبطئ  وثانيًا: 
تعاىل،  هلل  ر�شا  فيه  فعل  اأّي  فهي  وا�شع،  عنوان 

ومن ثّم عدم التوفيق للطاعة.
وهناك روايات تذكر اأّن َمن قّل اأكله يكون ن�شيطًا 
وحيويًا، فعن الإمام الر�شا  اأّنه قال: "...وارفع 
اإليه بع�س القرم  يديَك منه -اأي الطعام- وبَك 
ولبدنَك  لعدتَك  اأ�صلح  فاإّنه  َميل،  اإليه  وعندَك 
فالعقل  ل�صمَك")3(  واأخّف  لعقلَك،  واأزكى 
�شبابّية  ل  ب�شفاء  ويفّكر  وي�شتغل  يعمل  عندها 

فيه، وهذا ما يورثه العتدال يف الأكل. 
احلقوق  ر�شالة  من  مقطعًا  ا�شتح�شر  حوراء: 
ْن  ا َحُقّ َبْطِنَك َفاأَ لالإمام زين العابدين : "َواأََمّ
ِلَكِثرٍي،  َول  َراِم  احْلَ ِمَن  ِلَقِليٍل  ِوَعاًء  َعلَُه  َتْ ل 
اْلُْنَتِهي  ْبَع  ال�َصّ لِل...َفاإَنّ  احْلَ ِف  َلُه  َد  َتْقَت�صِ َواأَْن 
َوَمْقَطَعٌة  َوَمْثَبَطٌة  َمْك�َصلٌَة  الُتّخِم  اإل  ب�َصاِحبِه 

بِرّ  كّل  َعْن 
َوَكَرٍم...")4(.

بالن�شبة  واأّما  ليلى: 
اأو  العمل،  وقّلة  النوم  كرثة  بني  العالقة  اإىل 
اأفنى  العمل  قليل  اأي�شًا  النوم  كثري  فاإّن  انعدامه 
يوم  فياأتي  اإنتاج،  ول  عمل  بال  الق�شري  عمره 

القيامة فقريًا ل ح�شنات توؤهّله لدخول اجلّنة.
وهذه بع�س الروايات التي توؤّكد هذه العالقة:

  الرواية االأوىل: عْن اأَِبي َعْبِد اهللَّ ال�شادق
اأّنه َقاَل: "كرثة النوم مذهبة للدين والدنيا")5(.
 الرواية الثانية: عْن اأَِبي َعْبِد اهللَّ ال�شادق
وكرثة  النوم  كرثة  يبغ�س  الل  "اإّن  َقاَل:  اأّنه 

الفراغ")6(.
اأّنه قال:    عن ر�شول اهلل  الرواية الثالثة: 
اإياَك وكرثة  بنّي  "يا  داود:  �شليمان بن  اأّم  قالت 
النوم بالليل فاإّن كرثة النوم بالليل تدع الرجل 

فقرياً يوم القيامة ")7(.
كرثة  من  املتوّلد  النوم  كرثة  اأّن  ن�شتخل�س  فهنا 

الأكل يكون ح�شرًة ووباًل على �شاحبه.
يتبع...

..................................
)1( �شرح نهج البالغة: ج20، �س 320. )2( ميزان احلكمة: ج1، �س 89.

)3( ميزان احلكمة: ج1، �س 85. )4( بحار الأنوار: ج71، �س12.
)5( الكايف للكليني: ج5، �س125. )6( ميزان احلكمة: ج1، �س271.

)7( بحار الأنوار: ج13، �س134.

"أَصلَُح... 
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إيماني 



)1(ُقوا َأْنُفَسُكْم َوَأْهِليُكْم َناًرا

إيمان صالح إلطّيف/ بغداد

)1(ُقوا َأْنُفَسُكْم َوَأْهِليُكْم َناًرا

اأَْنُف�َصُكْم  ُقوا  اآَمُنوا  الَِّذيَن  َها  اأَيُّ َيا  تعاىل:  قال 
 َجاَرُة َواحْلِ النَّا�ُس  َوُقوُدَها  َناًرا  َواأَْهِليُكْم 

)التحرمي:6(.
ُتخاطب الآية الكرمية املوؤمنني واملوؤمنات يف كيفّية 
والبتالءات  الفنت  مع  والتعامل  النار  ِمن  الوقاية 
الأجواء  وتهيئة  الأنف�س،  وتهذيب  الدنيوّية، 
ال�شاحلة للعي�س الرغيد والبتعاد عن الرذيلة يف 

كّل زمان ومكان.
ل تقت�شر حقوق الأبناء على توفري امل�شكن واملاأكل، 
بل من ال�شرورّي تربية نفو�شهم وتغذيتها بالأ�شول 
اأكرث  امل�شوؤولّية  هذه  وتربز  الإ�شالمّية،  والتعاليم 
ة يف الع�شر الراهن لجتياح  وتكت�شب اأهمّية خا�شّ
املجتمع موجات من الف�شاد وال�شالل، لذا نحتاج 

اإىل و�شع برنامج دقيق ومدرو�س لرتبية العائلة.
ويف البداية ن�شّلط ال�شوء على اأ�شباب النحراف، 

وهي كالآتي:
1. التفّكك الأ�شرّي.

2. �شعف الوعي الثقايّف.

حتطيم  حتاول  التي  املعادية  الإعالم  و�شائل   .3
ال�شباب، وتكري�س فكرة اأّن الإ�شالم مقّيد للحرّية.

4. اأ�شدقاء ال�شوء.
5. الفقر.

6. البتعاد عن الأمر باملعروف والنهي عن املنكر.
وغريها من العوامل.

ال�شاد�شة  عمره  يتجاوز  مل  الذي  ال�شباب  فاأحد 
اأّنه كان متفوقًا يف درا�شته، و�شلوكه  ع�شرة يروي 
ا فاأخذه  جّيدًا حّتى تعّرف على �شديق اأكرب منه �شنًّ
ثّم  ال�شجائر  تدخني  فتعّلم  املقاهي،  اإحدى  اإىل 
تدخني الأركيلة، وعادات �شّيئة اأخرى اإىل اأن و�شل 
به مع ع�شابة يحاولون  الإم�شاك  مّت  اأن  الأمر  به 

ال�شطو على اأحد البيوت.
اإىل  اأُ�شتدرج  كيف  ال�شاب  هذا  ة  ق�شّ تاأّملنا  لو 
الرذيلة وال�شبب هو �شديق ال�شوء، وكان املفرو�س 
ولكّن  اأ�شدقائه،  ومعرفة  متابعته  عائلته  على 
ولده  لرعاية  التفّرغ  وعدم  بالعمل،  والده  ان�شغال 

اأّدى اإىل هذه النتيجة.

اجلميع  م�شوؤولّية  املنحرفة  ال�شلوكّيات  عالج  اإّن 
وعليه يجب مراعاة الآتي: 

يكون  اأن  يجب  الدينّي  اخلطاب  اأ�شلوب   .1
بالتعاليم  اللتزام  اإىل  ال�شباب  جذب  يف  موؤّثرًا 
يف  العمرّية  مرحلتهم  مع  يتالءم  مبا  الإ�شالمّية 

الوقت الراهن.
اجلماعّية  الأعمال  يف  ال�شباب  اإ�شراك   .2

الطوعّية؛ لكي ل ي�شعروا بالفراغ.
اأمورهم  يف  اأبنائهم  مع  الآباء  حتاور  �شرورة   .3

احلياتّية.
4. على و�شائل الإعالم اإعداد برامج تربوّية ُت�شهم 

يف توجيه ال�شباب اإىل ال�شتقامة.
املجتمع  واأمل  امل�شتقبل،  ثمرات  هم  فال�شباب 
وثروة الوطن، والإ�شالم جاء لإن�شاء اأّمة متكاملة 
جميع  اأ�شا�س  هو  عنه  والبتعاد  بنوره،  ت�شتهدي 

األوان النحراف والنحطاط.
..................

)1( )التحرمي:6(.

اِر ُتْ َفِنْعَم ُعْقَبى الدَّ َبْ ا �صَ اأجوبة مو�سوع: �َصَلٌم َعلَْيُكْم ِبَ
ج1: ال�شرب اجلميل: هو اأن ت�شرب وقلبَك يقول احلمد هلل.

ج2: بعزائم ال�شرب وح�شن اليقني.

 " قال:  اأّنه   الر�شول ُروي عن  �س1: 
خ�صال..."  ثلث  على  اأولدكم  اأّدبوا 

ماهي؟

�س2: اأكملي بيت ال�شعر الآتي:
ال�شغِر         يف  الآداب  على  بنيَك  حّر�س 

كيما........

االأ�سئلة:
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ِإَذاَعُة الَكِفيِل: َمصَدُر الرََّساِئِل التَّوَعِوّيِة في ِظلِّ َجاِئَحِة ُكورونا

يف اإطار اجلهود احلثيثة وامل�ساعي الدوؤوبة 
املقّد�سة  العبا�سّية  العتبة  بها  تقوم  التي 
)كورونا(  فريو�ض  جائحة  الحتواء 
امل�ستجّد, برزت اأدوار العديد من املوؤ�ّس�سات 
ن�سر  بهدف  وذلك  املختلفة؛  االإعالمّية 
الوعي بني اأفراد املجتمع يف �سبيل الت�سّدي 
العامل,  اجتاحت  التي  )كورونا(  جلائحة 
الكفيل/  اإذاعة  حملت  االإطار  هذا  ويف 
العبا�سّية  العتبة  من  امل�سلمة  املراأة  �سوت 
املقّد�سة على عاتقها َمهّمة تقدمي الر�سائل 

التوعوّية عرب اأثريها.
يف  ال�شاأن  هذا  يف  دورها  بتكثيف  الإذاعة  قامت 
جائحة  ب�شاأن  والتوعية  الت�شّدي  حملة  �شمن 
اآخر  اإي�شال  اأجل  من  وتاأثرياتها،  )كورونا( 

الوبائي،  الو�شع  تطّور  حول  واأهّمها  املعلومات 
التعامل  وكيفية  الفريو�س  بهذا  النا�س  وتعريف 
والإجراءات  الوقائّية  الإر�شادات  واأهّم  معه، 
ال�شحّية املّتبعة، وتعريف اجلمهور باملفاهيم التي 
انت�شرت مع انت�شار فريو�س )كورونا( مثل التباعد 
املجتمعّي واجل�شدّي والنقل املجتمعّي، مثلما كّثفت 
الأخبار، ون�شرت املعلومات املتعّلقة باجلائحة عرب 
هذا  يف  امل�شتجّدات  اأهّم  تقّدم  وفوا�شل  تقارير 

اجلانب.
روؤى  بال�سّيدة    الزهراء  ريا�ض  التقت 
علّي/ م�سوؤولة اإذاعة الكفيل, فكان احلوار 
)كورونا(  فريو�س  تف�ّشي  بدء  منذ  االآتي: 
اإذاعة  انربت  العامل  اأنحاء  خمتلف  يف  وانت�شاره 
يف  الأخرى  الإعالم  و�شائل  �شاأن  �شاأنها  الكفيل 

الوعي  �شقف  رفع  يف  الريادّي  دورها  ممار�شة 
اخلطاب  طريق  عن  املر�س  مبخاطر  املجتمعّي 
املوّجه اإىل جميع اأفراد املجتمع الذي ت�شّمن طرق 
والعالج  الوقاية  وو�شائل  بالفريو�س،  التعريف 
مقّدمتها  ويف  منّوعة  مبا�شرة  اإذاعّية  برامج  َعرب 
النور(  و)اأم�شيات  الكفيل(  )�شباح  برنامج 
اللذْين ُيعّدان ع�شب الإذاعة، اإذ رّكزت حلقاتهما 
الآراء  وتبادل  والتفاهم  احلوار  ثقافة  على غر�س 
احِللم  على  النف�س  وتروي�س  الأ�شرة،  اأفراد  بني 
وعدم الع�شبّية والنفعال، وك�شر حّدة امللل يف ظّل 
�َشواء كانت  املنزل،  الأن�شطة يف  بتنويع  اجلائحة  
اأو  اأخرى،  برامج هادفة  اأو  املفيدة  الكتب  بقراءة 

الت�شلية واللعب والأن�شطة الريا�شّية ونحوها.
فليتناف�س  ذلك  )ويف  املبا�شر  القراآّن  وللربنامج 

دالل كمال العكيلي/ كربلء المقّدسة
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املتناف�شون( دور بارز يف حّث الأُ�َشر على �شرورة 
التزّود بالتوّكل واليقني وال�شرب وح�شن الظّن باهلل 
تعاىل، واحلر�س على مر�شاته باأداء حّقه وحقوق 
عباده عن طريق التدّبر يف اآيات كتاب اهلل العزيز، 
واإهداء اخلتمات املباركة لأهل البيت  من اأجل 
)نب�س  ال�شّحي  للربنامج  وكان  املر�شى،  �شفاء 
الكفيل  م�شت�شفى  مع  بالتعاون  املعّد  ال�شّحة( 
يف  كبري  دور  كربالء  �شّحة  ودائرة  �شي  التخ�شّ
الإجراءات  واحرتام  امل�شوؤولّية  روح  ا�شتنها�س 
اجلهات  عنها  اأعلنت  التي  الوقائّية  والتدابري 
والتمري�شّية  الطبّية  الأطقم  ودعم  الر�شمّية، 
الأمامّية  العاملة يف اخلطوط  الأبي�س(  )اجلي�س 
العديد  ا�شت�شافة  الب�شرّية عن طريق  للدفاع عن 
من الأطباء واجلهات املعنّية للحّد من انت�شار وباء 

)كورونا(. 
)منتدى  لربنامج  اأّن  اأحد  على  يخفى  ل  ومثلما 
الكفيل( الدور الكبري يف عر�س الكثري من املحاور 
ومناق�شتها  اجلائحة،  ظّل  يف  بالأ�شرة  َتعنى  التي 
اإىل  اإ�شافًة  املنتدى،  اأع�شاء  من  كبري  عدد  مع 
الكثري من مواّد البّث الإذاعّية من برامج ت�شجيلّية 
ومبا�شرة ومواد اإعالنّية وم�شاهد متثيلّية، كان لها 
الأثر الأكرب يف توجيه اأ�شرنا الفا�شلة وحت�شينهم 

نف�شّيًا واجتماعّيًا و�شحّيًا من هذا الفريو�س. 
يف  طّيبة  م�شاحة  الإلكرتوّن  الإذاعة  ملوقع  وكان 
التخ�ش�شّي  الكفيل  كمركز  ال�شحّي  الوعي  ن�شر 
يف  كبري  ب�شكل  اأ�شهم  اإذ  الأ�شرّية  لال�شت�شارات 
ال�شحّية  والفيديوهات  التوعوّية  الإعالنات  ن�شر 
اأخذ  كيفية  اإىل  الأ�شرة  تر�شد  التي  الإر�شادّية 
الإ�شابة،  من  للوقاية  الحرتازّية  الإجراءات 
وال�شحّية  النف�شّية  ال�شت�شارات  ا�شتقبال  كذلك 

وعر�شها على الأخوات امل�شت�شارات... 
اإيقاد  مبنا�شبة  علّي:  روؤى  ال�صّيدة  واأ�صافت 
�شمعتها الثالثة ع�شرة ويف ظّل الو�شع املتمّخ�س عن 
الإعالم  )دور  يكون  باأن  الإذاعة  ارتاأت  اجلائحة 
ال�شمعّي يف اإدارة الأزمات الطارئة، جائحة كورونا 
اأنوذجًا( �شعارًا لور�شتها الإلكرتونّية التي اأقيمت 
الرتكيز  ومّت  )زووم(،  تطبيق  عرب  املنا�شبة  بهذه 
املجتمعّية  الأحداث  تغطية  يف  الإذاعة  دور  على 
امللتزم  الن�شوّي  الإعالم  كفاءة  وبيان  الطارئة، 

بالكثري  املتلّقي  توعية  وكيفية  الأزمات،  اإدارة  يف 
من امل�شائل احلياتّية اخلاطئة، اإ�شافًة اإىل الدور 
الكبري الذي اأّدته اإذاعة )الرياحني( �شوت الطفل 
عّز  للطفل يف  تقدمي وم�شات معرفّية  امل�شلم من 
املنّوعة  الإذاعة  برامج  َعرب  )كورونا(  جائحة 
وال�شحّي  الجتماعّي  الواقع  اأحداث  مع  متا�شيًا 
ظّل  يف  ال�شغار  اأبناوؤنا  يعي�شه  الذي  والنف�شّي 

اجلائحة.  
اإىل    الزهراء  ريا�ض  توّجهت  ذلك  بعد 
ال�سّت فاطمة املديّن/ منت�سبة يف االإذاعة 
بذلتها  حثيثة  جهود  قائلة:  اأو�سحت  التي 
�شّيما  ل  )كورونا(،  الكفيل يف ظّل جائحة  اإذاعة 
املجتمع،  اأفراد  وحماية  ال�شحّي  الواقع  اإنقاذ 
طريق  عن  )كورونا(  فريو�س  انت�شار  من  واحلّد 
لفت  يف  ُت�شهم  توعوّية  برامج  من  تعر�شه  ما 
انتباه املتلّقي اإىل الكثري من التحذيرات ال�شحّية 
التي عليه اللتزام بها؛ كي يعرب املرحلة ال�شعبة 
املراأة  �شوت  الكفيل/  اإذاعة  وفّعلت  ب�شالم، 
ات التوا�شل الجتماعّي، اإذ كان لها  امل�شلمة من�شّ
لإذاعة  الر�شمّي  احل�شاب  على  اإلكرتوّن  ن�شاط 
الكفيل على تطبيق )في�س بوك(، ومّت تفعيل الدور 
بدء  منذ  بها  ة  اخلا�شّ ال�شفحة  على  التثقيفّي 
اجلائحة اإىل يومنا هذا، من قبيل ن�شر املل�شقات 
التوعوّية والفيديوهات ال�شوتّية املمنتجة، اإ�شافًة 
ينبغي  التي  الحرتازّية  الإجراءات  بيان  اإىل 
للفرد املواطن الإلتزام بها، حفاظًا على ال�شالمة 

اجلمعّية، مع اأهمّية التباعد الجتماعّي واللتزام 
بقرارات اجلهات املعنّية املرتبطة باجلائحة.

فكرّية  ثقافّية  تربوّية  برامج  تقدمي  وكذلك 
الأطفال،  لكّل من  املنزيّل  لأّيام احلجر  ا�شتثمارًا 
قّدمت  مثلما  ال�شّن،  وكبار  والن�شاء،  وال�شباب، 
الوباء،  تف�ّشي  ظّل  يف  العزاء  اآداب  عن  حماور 
)اأم�شيات  يومي  لربنامج  ة  خا�شّ حلقات  واإعداد 
مّت  كذلك  ُبعد،  عن  الأربعني(  و)زيارة  الطّف( 
النور(  )اأم�شيات  برنامج  يف  خا�ّس  حمور  اإعداد 
الحرتازّية  ال�شحّية  الإجراءات  من  بع�س  لبيان 
يف فقرة )احذري( وتقدميه، والتكافل الجتماعّي 

يف منظور فتوى املرجعّية الدينّية الُعليا.
اأغلب  وتوليف  التثقيفّية،  الفوا�شل  عن  ف�شاًل   
بالو�شع  املبا�شرة  والربامج  للحلقات  املحاور 
الإجراءات  اأهّم  بيان  مع  الراهن،  ال�شحّي 
ب�شورة  املقّد�شة  العتبات  قّدمتها  التي  وامل�شاريع 
ة منذ بداية اجلائحة، وكانت هناك ن�شرات  خا�شّ
التي  واملبادرات  الإجنازات  اأهّم  تناولت  اإخبارّية 
�شعت اإىل تقدميها العتبة العبا�شّية املقّد�شة خالل 

الأزمة ال�شحّية العاملّية.
�سوت هادر و�سل اإىل قلوب امل�ستمعني, متّيز 
التي  الربامج  كّل  يف  والتطّور  باملواكبة 
يقّدمها, ليكون م�سدرًا من م�سادر املعلومات 
اإىل  و�سل  اإذ  املواطنون,  يعتمدها  التي 
وحّقق  الثقافات  ومتنّوع  كبري  جمهور 

اأهدافه املر�سومة.
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 ، َتكِتيٌك تربويٌّ

دراية وحماية
تربوّية(  )اأنعام حميد احلجية/  ال�صّيدة  ح  تو�صّ
ال�شرب  غري  ردع  و�شيلة  عن  الأّم  تبحث  باأن 
م�شحوًبا  اللم�س  حّد  يتجاوز  ل  واأن  والعقاب، 
بع�س  تفعل  مثلما  بق�شوة  ال�شرب  واأّما  بالتوجيه، 
عليه  ُجبلت  ما  مع  يتناق�س  الأمر  فهذا  الأّمهات 
الأّم من حنان، وهذا يجعلنا نبحث عن ال�شّر الذي 
يكمن وراء هذا ال�شلوك القا�شي، ف�شرب الأطفال 
اإىل  واحلاجة  الأّم  تعانيه  الذي  التعب  عن  تعبري 
الأهل،  معاملة  �شوء  عن  التعوي�س  اأو  امل�شاعدة، 
اأو اأن يكون الدافع هو احلالة املادّية التي تعي�شها 
على  والغ�شب  التنفي�س  يرتّكز  فلماذا  الأ�شرة، 

بالأّم،  الت�شاًقا  الأكرث  لأّنه  وحده؟  الطفل  راأ�س 
ما  بح�شب  امل�شكلة  وحّل  امل�شايقة،  لها  وي�شّبب 
يف  ال�شرب  اإىل  الداعية  الأ�شباب  تزول  اأن  اأرى 
الأمور  �شواء يف  العالج،  ليبداأ  الداء،  بيت  معرفة 
اأن  اأّم  كّل  وعلى  املادّية،  الأمور  اأم  الجتماعّية 
تطرح على نف�شها �شوؤاًل مهّمًا: كيف يل اأن اأختار 
وا�شحة  والأمثلة  الرتبية؟  يف  بي  ًا  خا�شّ منهجًا 
املوروث  اأم  املحيطة  البيئة  �شعيد  على  �شواء 
الأّم  وت�شاأل  الإ�شالمّية،  للمجتمعات  الثقايف 
نف�شها: هل هذه الوجوه الربيئة ت�شتحّق ال�شرب؟ 
لالأّم قبل  ال�شاملة  التوعية  يكون عن طريق  وهذا 
الولدة، واإذا مل تكن التوعية موجودة فَمن يحمي 

الأطفال من اأّمهاتهم؟

االأّم املدركة
احل�صن/  �صّياح  )كرمي  ح  يو�صّ ِجهته  ِمن 
اإعلمّي( من اأّنه ل يوجد اآباء ق�شاة على اأبنائهم، 
ل  الطفل  ذلك  اأّن  من  مدركني  اآباء  يوجد  واإّنا 
اأفراد ذوو  يعي�س يف احلياة لوحده، فاملجتمع فيه 
�شخ�شّيات واأهواء  خمتلفتني؛ لذلك يراقب الآباء 
لأّي  حّل  اإيجاد  يفّكرون يف  وهم  اأبنائهم  ُبعد  عن 
اأن ل يت�شّرعوا يف  م�شكلة ت�شادفهم، فعلى الآباء 
اأبناءهم بامل�شاعدة يف كّل كبرية  التدّخل واإغراق 
ل  حّتى  احللول،  اإيجاد  الأبناء  ليتعّلم  و�شغرية؛ 
نظري  ففي  اتكالّية،  �شخ�شّية  نط   يف  يرتّبوا 
هوؤلء الآباء ميتلكون خزينًا من احلّب العاقل الذي 
ل ُيف�شد تربية اأبنائهم، ويتعّودون َوفق نهج �شحيح 

ِعَقاُب اآلباِء لألبناِء.. 

ِإهاَنٌة وَضَرٌر

تزايدت وترية العنف �سّد االأطفال يف املجتمع العربّي, ففي كّل يوم تت�سّدر و�سائل التوا�سل االجتماعّي وو�سائل 
االإعالم اأخبار عن اعتماد الكثري من االأ�سر يف اأ�سلوب تربيتهم على ال�سرب, اإذ يقومون ب�سرب اأطفالهم, ويعتقدون 
اأّن ال�سرب مو�سوع تاأديبّي, وهو االأ�سلوب الوحيد القادر على تعليم االأطفال ال�سواب, ففي حتقيقنا �سرنّكز على 

وهم الرتبية ب�سرب االأطفال؛ فهم اأمانة احلا�سر, وامل�ستقبل النف�سّي والرتبوّي للطفل يعتمد على االأولياء لذا 
كان ال�سوؤال املحورّي لذوي االخت�سا�ض هو كيف نرّبي اأطفالنا؟ وما االأ�ساليب االأ�سّح للتعامل معهم؟ هل ال�سّدة 
مطلوبة اأّم اللني, وما حدود كّل منهما؟ هذه االأ�سئلة والكثري غريها, فر�ست وجودها, ودعتنا اإىل ا�ستق�ساء �ُسبل 

تعامل االأهل مع اأوالدهم من النف�سّيني والرتبويني.

سوسن عبد الله العبودي/ النجف األشرف
تحرير: نادية حمادة الشمرّي/ كربلء المقّدسة
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قاعدة  مبثابة  احلّب  هذا  ويكون  التعامالت،  يف 
اإ�شافة  والغرية،  الأنانّية  �شفات  عن  لالبتعاد 
اأّنهم الأكرث جناًحا يف الدرا�شة والعمل، فقد  اإىل 
اإىل  لفتًا  واللتزام،  النظام  احرتام  على  تعّودوا 
اكت�شف مدى فعالّية هذا  اأّنه وعن طريق جتربته 
على  قدرة  اأكرث  يجعلهم   مّما  الرتبية،  من  النوع 

التعامل مع املجتمع.
احلوار

اأّول  مهند�صة:  حّمادي/  حميد  اأمرية  وتقول 
هو  ال�شليمة  الرتبية  يف  يو�شع  اأن  من  لبّد  مبداأ 
تربوّية  درو�س  وهناك  ال�شرب،  ولي�س  احلوار 
البيئة  وهي  الأوىل  املدر�شة  من  تعّلمناها  كثرية 
املحيطة بنا، اإ�شافة اإىل ال�شعي الإعالمّي للق�شاء 
ي�شت�شعنَب  الأّمهات  فبع�س  الرتبوّية،  الأمّية  على 
ال�شرب  فيكون  حركته،  اأو  الطفل  فو�شى  حتّمل 
يف  الوحيدة  الو�شيلة  ليكون  للطفل؛  عقاب  اأقرب 

الثواب والعقاب.
يف قامو�ض الرتبية

باقر / تربوّي:   وي�صيف حمّمد مهدّي  حمّمد 
الو�شيلة  قد يكون  يف بع�س الأحيان  ال�شرب هو 

نتحّدث عن  الطفل، نحن  تردع  قد  التي  الوحيدة 
الذي  املربح  ال�شرب  ولي�س  اخلفيف  ال�شرب 
يف  ويبقى  وروحه،  الطفل  ج�شد  يف  ندوبًا  ي�شّبب 
مب�شلحة  اأعلم  وهم  اآباء  اأّنهم  الق�شّية  خامتة 
تكون  اأن  نخ�شاه  الذي  لكّن  اأكبادهم،  فلّذات 
تر�ّشبات  هي  الطفل  اإىل  املوّجهة  العقوبة  تلك 
متنّف�شها  هو  الطفل  ليكون  الأّم،  قلب  يف  ملعاناة 
الوحيد من جّراء ما حتمله من �شغوطات احلياة 
طفولتها  بني  الزمن  اأّن  متنا�شية  وم�شوؤولّياتها، 
العقاب  اأّن  اإىل  م�شرًيا  تغرّي،  قد  اأبنائها  وطفولة 
يكون على قدر اخلطاأ وما هو خطاأ ب�شيط ي�شتلزم 
اأّما اخلطاأ اخلارج عن املاألوف في�شتلزم  احلوار، 

ال�شرب املقبول وغري املوؤذي.
ال�سند

�صة ف  علّي/ متخ�صّ �صهام ح�صن  )د.  وُتّدثنا   
علم النف�س الرتبوّي( من اأّن الأطفال ل يعرفون 
يكتمل  مل  والداهم؟  ي�شربهم  ملاذا  يفهمون  ول 
�شببه  ال�شرب  اأّن  ليدركوا  الالزم  النمّو  لديهم 
به،  قاموا  الذي  اخلاطئ  ال�شلوك  ب�شبب  العقاب 

وهو  الطفل،  عند  العنف  �شلوك  يعّزز  وال�شرب 
اأّمه ت�شربه،  يفّكر باأّن ال�شرب من حّقه مادامت 
ال�شرب  تعّود  واإذا  الآخر،  هو  ال�شرب  يرّد  فرتاه 
يدعم  وال�شرب  التحّدي،  مرحلة  اإىل  �شي�شل 
وال�شلبّية  والف�شاد  والعنف  التمّرد  �شلوكّيات 
اأّي  لعنف  ي�شت�شلم  وبذلك  بالنف�س،  الثقة  و�شعف 

�شخ�س من دون الدفاع عن نف�شه.

لنتذّكر من اأّن َمن ال َيرحم ال ُيرحم؛ لن�سل 
اإىل اأّنه ال يزال الوعي الرتبوّي هو حليف 
االأ�سرة العربّية يف االّتفاق فكرّيًا وثقافّيًا 
ا, ومنع  على مواجهة ظاهرة العنف اإن�سانيًّ
اأمورًا  لكّن هناك  االآباء,  تف�ّسيها يف دائرة 
ال ميكن تخّطيها يف الفّن الرتبوّي, وهناك 
اأّن الرتبية  اّتفاقًا موّحدًا بني االآباء على 
حتتاج اإىل �سيء من احلزم؛ لكّنها ال ينبغي 
اأن ت�سل اإىل حّد العنف؛ لين�ساأ جيل ينعم 

ب�سّحة ج�سدّية ونف�سّية وعقلّية جّيدة.
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صِميِم  ُم دورًة تدريبّيًة إلكترونّيًة الَصِفّيًة ِفي أساِسّياِت التَّ سوّيُة ُتنظِّ الَمكتبُة النِّ
)Adobe Photoshop( )باستخداِم برناَمِج الـ)فوتوشوب

العبا�شّية  العتبة  يف  الن�شوّية  املكتبة  �شعبة  عقدت 
ملركز  الفنّية  الإدارة  مع  بالتعاون  املقّد�شة 
ال�شوؤون  لق�شم  التابع  املعلومات  وُنُظم  الفهر�شة 
املقّد�شة  العبا�شّية  العتبة  يف  والثقافّية  الفكرّية 
 Adobe( ال�شور:  معالج  برنامج  حول  دورًة 

.)Photoshop
الت�صميم  اأ�صا�صّيات  بتعريف  الدورة  بداأت 
اأهمّية  وبّينت  )الفوتو�صوب(  برنامج  با�صتخدام 
الوقت  ف  الت�صميم  لبامج  الذاتّي  التعلُّم 
من  الو�صوّي  لياء  الحا�صرة  قّدمت  الراهن، 
الن�صوّية  الكتبة  ف  والتلّقي  القراءة  دعم  َوحدة 
مبّينة: اأّن اأهداف الدورة هي: متكني امل�شرتكات 
من التعامل مع الأدوات الأ�شا�شّية يف الربنامج التي 
الربنامج،  يف  تعديل  اأو  ت�شميٍم  اأّي  عليها  يعتمد 
ور  والتعّرف على كيفّية البدء بالعمل واختيار ال�شُّ
ال�شحيحة، اإ�شافة اإىل بع�س التعديالت الأ�شا�شّية 
ور يف الربنامج واأمور اأَُخر تتعّلق به التي ناأمل  لل�شُّ
لتوفري  امل�شرِتكات  جلميع  فائدة  ذات  تكون  اأن 
حت�شني  يف  ُت�شهم  عملّية  مهارات  اكت�شاب  فر�س 
القدرات الذاتّية ل�شرائح جمتمعّية خمتلفة ل�شّيما 
اخلّريجني، وتفعياًل لدور املكتبة الثقايّف عن طريق 

ا�شتمرارها بفعالّيات التطوير والتنمية عن ُبعد. 
دعم  اإىل  تهدف  "الدورة  اأّن:  الو�صوّي  واأ�صافت 
ذلك،  يف  املكتبّي  دور  من  انطالقًا  التعليم  عملّية 
مب�ّشط  ب�شكل  الدورة  تقدمي  اإىل  عمدنا  حيث 
بربامج  واملهتّمة  املوّظفة  تقوية  اإىل  هادفني 
الربنامج  هذا  على  العمل  لها  ليت�شّنى  الت�شميم؛ 
الذي يخدم اجلهة التي �شتنتمي اإليها م�شتقباًل يف 
طرح املاّدة اخلدمّية للمجتمع ب�شكل يوازي العملّية 

التقّدمّية يف املجتمع".
ثم ا�شتعر�شت املحا�شرة ملياء املو�شوّي اخلدمات 
املتنّوعة التي يوّفرها موقع املكتبة الن�شوّية ليت�شّنى 
للم�شتفيدات ال�شتفادة ومراجعة خطوات اجلانب 

التطبيقّي للدورة.
ولفتت اإىل اأّن مهارة امل�شاهدة احتّلت مكانة بارزة 
وحاجة  لأهمّيتها  وذلك  الن�شوّي؛  املوقع  مواد  يف 
تلقى  ل  التي  املهارات  من  ولأّنها  اإليها،  املتعّلمات 

م�شاحة كافية يف اأغلب الو�شائل واملواقع الن�شوّية.
مثلما اأو�شحت املو�شوّي يف اإجاباتها عن اأ�شئلة الـ 
ة م�شّممة  )CHAT( اأّن: هل املوقع الن�شوّي من�شّ

للتعليم؟
تروم  التي  املراأة  "اإّن  قائلًة:  عنه  فاأجابت 

طريق  عن  ذلك  باإمكانها  املوقع  من  ال�شتفادة 
والتوا�شل  املوقع،  يف  ُتبّث  التي  الن�شوّية  الور�شات 
نوافذ  من  نافذة  اأّي  طريق  عن  املوقع  فريق  مع 
املوقع الن�شوّي و�شتح�شل على الإجابة، ويف الوقت 
املواّد  من  ال�شتفادة  امل�شتفيدة  ت�شتطيع  ذاته 

املتوافرة يف املوقع".
�صهدت الدورة اإقباًل وا�صعاً من ِقَبل ال�صتفيدين 
ال�صّيدة  عّبت  حيث  الواطنني،  ومن  العرب 
فنّية فهر�صة  ـ  اأبو هلل(،  )نبال مو�صى �صعيد 
مدى  عن  ـ  القد�س  جامعة  ف  وت�صنيف 
ا�صتفادتها بال�صاركة ف هذه الدورة قائلًة: الدورة 
كانت اأكرث من رائعة، حيث ا�شتفدت منها يف تعّلم 
اأكن  مل  برامج  طريق  عن  البطاقات  عمل  كيفّية 
يف  طرحها  مّت  وقد  قبل،  من  ا�شتخدامها  اأُح�شن 

دورتكم فاأثرت معلوماتي.
على الرغم من مرور ثالثة عقود على اأّول اإ�شدار 
ت�شعينيات  مطلع  يف  )فوتو�شوب(  برنامج  من 
القرن املا�شي، فاإّن اأهمّيته مل ترتاجع، مّما ي�شّكل 
تقفز  التي  الربجمّيات  عامل  يف  فريدة  ظاهرة 
عادة بوترية �شريعة يف زمن ا�شتثمار التكنولوجيا 

من اأجل التطوير.

نادية حمادة الشمرّي/ كربلء المقّدسة
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"َضياُع الُعُقــوِل في َطلِب الُفُضــوِل")1(

عبثًا حاولت اأّم زهراء تغيري احلديث، ومل ُتفلح اأّم 
ح�شني ِبلطفها اأن ت�شغل اأّم نباأ )اجلارة الف�شولّية( 
عن اهتمامها امل�شتمّر باأخبار َمن اأتى وَمن ذهب 

وَمن كان معه، ملاذا، كيف...
- اأّم زهراء: )وهي تواجه �شيل اأ�شئلتها املتدّفق، 
اأوًل:  اجلديد(..  اجلار  اأحوال  عن  وا�شتنتاجاتها 
ل ميكننا احلكم عليهم؛ لأّننا مل نعرف بعد �شيئًا 
عنهم، وتاأديتينا واجب ال�شيافة يف اليوم الأول ل 
وثانيًا:  ة،  �شوؤونهم اخلا�شّ التدّخل يف  ُيعطينا حّق 
اأذًى  ي�شّببوا  اأّل  اأمرهم  ِمن  ويعنينا  يهّمنا  ما  اإّن 

لباقي اجلريان.
تقودنا  ما  اإىل  نباأ  اأّم  يا  اأتعلمني  علّي:  اأّم   -

اأ�شئلتِك وا�شتنتاجاتِك؟
- اأّم نباأ: اأنا مل اأق�شد �شّرًا، مِلَ هّولنّت املو�شوع؟!

- اأّم زهراء: لأّنه فعاًل كذلك. 
ُيوقعنا  الآخرين  اأخبار  تتبّعِك  اإّن  ح�سني:  اأّم   -

يف اأّول طريق غ�شب اهلل تعاىل وخمالفة اأوامره.
- اأّم نباأ: وكيف ذلك؟ اإّنها جمّرد اأ�شئلة.

هذه  مثل  عن  نهانا  تعاىل  اهلل  لأّن  علّي:  اأّم   -
َوَل  الكرمي:  الكتاب  يف  جاء  مثلما  الأخالق 

�ُصوا.. )احلجرات:12(. �صَّ َتَ
- اأّم زهراء: ثّم اأّي فائدة جُتنى من معرفة هذه 

ة؟ التفا�شيل اخلا�شّ
الوقت واجلهد  ت�شييع  فائدة غري  اأّم علّي: ل   -
نف�صه  �صغل  "َمن   :علّي الإمام  فعن  النف�شّي، 

با ل يجب �صّيع ِمن اأمره ما يجب")2(.
- اأّم زهراء: نعم، لأّن مالحقتِك الآخرين ملعرفة 
ما ح�شل، و�شرف ذهنِك وتفكريِك يكّلفِك جهدًا 

ووقتًا اأنِت واأ�شرتِك اأوىل بها.
- اأّم ح�سني: يح�شرن قول الإمام علّي "َمن 
هو  فالأهّم  الأهّم")3(  �صّيع  الهّم  بغري  ا�صتغل 
نن�شغل  فال  واأعمالنا،  واأخالقنا،  اأنف�شنا،  مراقبة 

بغريها. 
- اأّم علّي: لبّد لنا من اأن نقف عند نقطة مهّمة 
جدًا اأ�شار اإليها �شادق العرتة الطاهرة اإذ قال: 
َمن  معَك  فاإّن  وكذا  بكذا  النهار  تقطع  "ول 

يحفظ عليَك")4(
قوله:   علّي الإمام  عن  ُيروى  زهراء:  اأّم   -

"�َصياع العقول ف طلب الف�صول")5(
به  ُيثني   النبّي عن  حديث  يف  ح�سني:  اأّم   -
قدراً  النا�س  "اأعظم  يعنيه:  ل  ما  ترك  َمن  على 

َمن ترك ما ل يعنيه")6(
- اأّم زهراء: وعنه  يف التاأكيد على ترك مال 
يعنينا، مّما ل�شّك فيه اأّن به حكمة عظيمة، منها 
الراحة النف�شّية للفرد: "راحة النف�س ترك ما ل 

يعنيها")7( 
احرتام  فهو  للمجتمع  فائدته  اأّما  علّي:  اأّم   -

خ�شو�شّية كّل بيت وح�شن الظّن مبا ُيرى.
اأتدّخل  اأّن لن  �شاأق�شم  ح�شنًا، ح�شنًا  اأّم نباأ:   -

حّتى لو راأيُت بيتًا يحرتق. 
قلنا  ما  يعني  ل  اهلل،  �شمح  ل  زهراء:  اأّم   -
يف  امل�شاركة  ترك  اأو  امل�شاعدة  يف  التق�شري 

حّق  يتطّلبه  مّما  واأحزانهم،  الآخرين  اأفراح 
اجلار وحّق الأخوة.

- اأّم نباأ: ولكن اأحتاج منكم التنبيه الدائم اأيّتها 
ما  ترك  علّي  ال�شعب  فمن  اخلرّية،  اجلماعة 

اعتدُت عليه.
- اأّم ح�سني: ل باأ�س باأن يذّكر اأحدنا الآخر ملا 

فيه ر�شاه تعاىل، هذا حّق الإخوان فيما بينهم.
...................................
)1( ميزان احلكمة: ج7، �س40.
)2( ميزان احلكمة: ج4، �س34.
)3( ميزان احلكمة: ج4، �س34.

)4( ثواب الأعمال وعقاب الأعمال: ج14، �س3.
)5( ميزان احلكمة: ج7، �س40.

)6( م�شتدرك �شفينة البحار: �س1.
)7( ميزان احلكمة: ج4، �س33.

فاطمة صاحب العوادّي/ بغداد
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َجاِبُر الَخواِطِر 

اإّنها  ثانية،  كّل  يف  جنينها  تتح�ّش�س  كانت 
ت�شعر بنب�شاته يف جوفها، ت�شع يديها لكي 
ت�شت�شعر  ال�شعادة بني قدميها وهي  ترمتي 
النوم،  قاطعت  املنتظر،  جنينها  بركالت 
عيونها  حرمان  على  نف�شها  عاهدت  فقد 
من النوم يف �شبيل جنينها، اإّنها تنتظر اأن 
تلتم�س  الالمعتني،  ال�شغريتني  عينيه  ترى 
�شنوات  اأربع  كانت  فقد  عذرًا،  الوقت  من 
يخفني  الن�شاء  راأت  الفقدان،  من  ِعجاف 
حملهّن، لقد كانت تتاأمّل، تذهب اإىل زوايا 
غرفتها املظلمة وتاأخذ قمي�س طفل �شغري 
داعيًة  وتبكي،  باخلفاء  ا�شرتته  قد  كانت 
كقطرات  املتناثر  بخاطرها  يجرب  اأن  رّبها 
باأّن  �شعرت  الليايل  من  ليلة  ذات  املطر، 
نف�شها  ت�شّدق  مل  جوفها،  يف  �شيئًا  هناك 
ال�شباح  �شم�س  لتبادر  حتلم،  باأّنها  ظّنت 
بالظهور، ركنت حزنها جانبًا وا�شتب�شرت، 
ويف  حامل،  اأنِت  ال�شعيد:  اخلرب  لياأتي 
�شيء  ل  باحلياة.  ينب�س  جنني  جوفِك 
الأمور  مل�شّهل  الأمور  ترك  من  اأف�شل 
لكرثة  زهرة  خاطر  جرب  فقد  ومدّبرها، 
فلّله  احلياة،  براري  يف  القا�شية  الأ�شواك 

احلمد جابر اخلواطر.

نور الهدى عبد الرضا عبد الكاظم
كربلء المقّدسة

  هَراِء ِبَناُء المجَتَمِع في ِفكِر الزَّ

اأفراده بكيفية  املجتمع الإ�شالمي جمتمع ترّبى 
اجلنني  خلق  منذ  بل  الولدة،  من  ة  خا�شّ
من  مرحلة  وكّل  املمات،  وحّتى  اأّمه  رحم  يف 
فمثاًل  كبرية،  اأهمّية  لها  امل�شلم  الفرد  حياة 
الزوجني  بني  للعالقة  اإ�شالمّية  اآداب  هناك 
ومرحلة  امل�شرتكة،  حياتهما  يف  ال�شروع  قبل 
اخلطوبة وما يتخّللها من معاملة، من الحرتام 
املتبادل وتوطيد ُعرى املحّبة بني اأ�شرتي الزوج 
والزوجة، وكذلك يف مرحلة الزواج وما يفر�شه 
زوجته،  جتاه  الزوج  ِقبل  من  م�شوؤولّيات  من 
وكذلك من ِقبل الزوجة جتاه زوجها، و�شرورة 
ولي�س  التدّين،  اأ�شا�س  َوفق  لكليهما  الختيار 
و �شرورة الختيار  املال واجلمال،  اأ�شا�س  على 
بدون  الطرفني  توافق  ي�شمن  الذي  ال�شحيح 
التعويل على املظاهر اخلّداعة التي �شرعان ما 

تزول وتذهب اأدراج الرياح. 
ال�شّيدة  اأّن  الروايات  طريق  عن  نلم�س  لذا 

الطريق  متهيد  اإىل  �شعت   الزهراء فاطمة 
طريق  عن  اأوًل  الكرمي،   للعي�س  املجتمع  اأمام 
تفعيل دور الزوجة والأّم يف الأ�شرة  كاأح�شن ما 
يكون، فكانت ت�شتقبل الن�شاء يف بيتها وتعلمهنَّ 
�شليمة  طرق  َوفق  اأ�شرهنَّ  بناء  يف  ينفعهّن  ما 
على  مثال  وخري  تعاىل،  اهلل  ر�شا  على  مبنّية 
ة جارية ال�شّيدة الزهراء فما تكّلمت  ذلك ف�شّ
اإّل بالقراآن الكرمي على مدى ع�شرين �شنة، لذا 
لبة يف  تعّد الأ�شرة مبثابة النواة اأو الأر�شّية ال�شُّ
فكرها  التي ي�شتند عليها املجتمع، ول ريب يف 
اأّن متا�شكها يوؤّدي اإىل متا�شك املجتمع والعك�س 
اإذا توافرت عوامل هّدامة تكون �شببًا  �شحيح، 
تكون  اأن  يجب  امل�شوؤولّية  فاإّن  لذا  �شياعه،   يف 
فال  والأّم،  الأب  الأ�شرة  دعامتي  بني  م�شرتكة 
غنى لطرف عن الطرف الآخر، والكّل م�شوؤول 
العاّمة لكّل  اأمام اهلل  مبا ي�شمن امل�شلحة 

اأفراد املجتمع و�شرائحه.

رشا عبد الجّبار العبادّي/ البصرة
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)كورونا( 
بيَن الَجهِل َواإِلدراِك

)كورونا( 
 بيَن الَجهِل َواإِلدراِك

مّرت على الب�شرّية الكثري من البتالءات وامِلَحن، 
وجرى الكثري من الويالت واخلراب، وحّطت على 
واإراقة  ووح�شّية  قتل  والكروب،  ال�شدائد  الأنفا�س 
�س معجونة بلوعة الأّمهات، ُثكل وُيتم  دماء، ُغ�شَ

وجماعات، �ُشقم وداء ووباء.
وكّل تلك احُلَقب كان لها زوال ونفاد، مثلما رافقتها 
الكثري من امِلَنح التي لزمت تلك النتكا�شات، ففي 
تبقى  فقط  ويتال�شى،  ينتهي  �شيء  كّل  لة  املح�شّ
وال�شرتجاع،  ال�شتعادة  برج  يف  تعر�س  الذكرى 
الإرجاء،  يف  انت�شر  وباء  من  الوجود  يئّن  واليوم 
حّتى  البلدان  اأغلب  يف  اله�شيم  يف  كالنار  وانتقل 
حّول احلياة اإىل قبو �شغري بعدما كانت ف�شفا�شة 

الّت�شاع.
وتعاي�شوا  النا�س  تفاعل  الوباء  هذا  وقع  وعلى 
لهذا  راف�س  فمن  والأطروحات،  الأفكار  مبختلف 
الوباء عاّدُه حم�س ادعاء ووهم واختالق، غري اآبه 
باملحاذير، �شارٍب اإّياها عر�س احلائط ب�شخرّية 
الغو�س  يف  فكره  �شّخر  َمن  وبني  وا�شتهزاء، 
بالتحليل ومعرفة حقائق الوباء حّتى اأيقن اأّنه وليد 
التي تعي�س  امل�شتكربة  الدول  خّطة مفتعلة لإحدى 
ونالت  ي،  التق�شّ يف  فبالغ  الأبرياء،  دماء  على 

�شكوكه اجلميع دونا ا�شتثناء.
و�شياعًا  تخّبطًا  احلال  ا�شتمّر  دواليك  وهكذا 

فئة  اأّن  اإّل  والآراء،  املتبنّيات  يف  واختالفًا 
وانتباه،  فهم  ب�شديد  املو�شوع  ا�شتوعبت  عقالئية 
مغّبة  من  احلذر  يجب  الأ�شوات:  باأعلى  ونادت 

ال�شتخفاف والالمبالة.
ّمت الآذان واأُغلق  ولكن ل حياة لـَمن تنادي فقد �شُ
يرتاق�شون  اجلاهلون  وراح  الإدراك،  عن  العقل 
من  نوعًا  عّدوها  التي  )كورونا(  اأنغام  على 
اخليال والفرتاء، وت�شّربت الأّيام والأ�شهر الأوىل 
من  جمموعة  وراحت  وهناك،  هنا  باإ�شابات 
النا�س ت�شتخّف مَبن يرتدي القّفازات والكمامات، 

وُي�شمعونهم كالمًا لذعًا ُمهينًا.
لكّن الطرف الآخر ظّل على موقفه الواعي حيث ل 
جمال لأّي ا�شتخفاف، فالأمر خطري وعلى النا�س 
تقدمي  يف  وال�شتمرار  واحلذر،  احليطة  توّخي 
بالكلمة  النا�س  واإر�شاد  واملوعظة،  الن�شيحة 
كّل  قد جتاوز  الأمر  لكّن  احل�شن،  والقول  الطّيبة 

الحتمالت.
اإىل  فان�شّموا  الأمر،  بفداحة  الدين  اأهل  �شعر 
حلقات الوعظ، وتناولوا املو�شوع من جنبة حرمة 
ُخَطب  وتناولت  الأبرياء،  اإيذاء  اأو  النف�س،  اأذى 
التي  اجلائحة  الرئي�شّي  حمورها  يف  اجلمعة 

ح�شدت الكثري من الأرواح.
اأرقام امل�شابني  وبني هذا وذاك ارتفعت ح�شيلة 

وامتالأت  المتالء،  امل�شت�شفيات  �شارفت  حّتى 
الأ�شّرة بكبار ال�شّن وهم يئّنون حتت وطاأة املر�س 
م�شتخّفًا  بع�شهم  بقاء  له  ُيوؤ�شف  ومّما  الفّتاك، 
اأو  حذر  دون  من  والتجّمعات  الأ�شواق  يف  مي�شي 

احتياط.
املر�س  وانت�شار  الأرقام  يف  الت�شاعد  كّل  وبعد 
اجلهل  اأهل  لَذ  واملحافظات،  املدن  خمتلف  يف 
انت�شار  على  �شاعدوا  بعدما  اجلبان،  ب�شمتهم 
الوباء با�شتخفافهم غري املرّبر، بينما ارتقى اأهل 
العلم املنابر يكّررون حتذيراتهم، ويدعون النا�س 
اجلهات  تقّرره  مبا  واللتزام  اجلاأ�س  رباطة  اإىل 

ة بكّل اهتمام. املخت�شّ
و�شهد  ال�شعب،  عند  الوعي  من�شوب  ارتفع  وبهذا 
يدّل  وهذا  النفالت،  ذلك  كّل  بعد  طيبًا  التزامًا 
حتمًا على غلبة العقل والدين على مهاوي اجلهل 
البداية  منذ  ال�شعب  التزم  ولو  والنحطاط، 
ملا  الخت�شا�س  واأهل  املرجعّية  لكالم  وامتثلوا 
لكّن  الوباء،  على  ولق�شي  الأرقام  ت�شاعدت 

الدر�س البليغ الذي ا�شتفاد منه اجلميع مفاّده:
ل للجهل، نعم للعقل والوعي والإدراك، وعلى اهلل 
ال�شّراء  يف  احلمد  وله  والتوّكل،  ال�شتعانة  تعاىل 

وال�شّراء.

منتهى محسن محّمد/ بغداد
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املفتاح  مبثابة  ُيعّد  الأ�شرة  اأفراد  بني  احلوار  اإّن 
والن�شجام،  التفاهم  �شبيل  اإىل  ُيو�شلهم  الذي 
الأ�شرة  اأفراد  ُتو�شل  التي  القناة  هو  وكذلك 
الوالدين  مع  الأبناء  يتحاور  فعندما  بالآخر، 
جوهر  عن  ويعرّبون  اأنف�شهم  عن  يعرّبون  اإّنا 
الّتزان  يحّقق  ذاته  بحّد  وهذا  �شخ�شّيتهم، 
داخل  فاحلوار  الأ�شرة،   اأفراد  لدى  النفعايل 
اأهمّية كبرية و�شرورّي  له  العظيمة  املوؤ�ّش�شة  هذه 
لأفراد الأ�شرة يف خمتلف مراحل احلياة، مثلما اأّن 
اإىل  يوؤّدي  الأ�شرة  واملناق�شة داخل  انعدام احلوار 
اإىل  ويوؤدي  اأفرادها  بني  والتباعد  التفاهم  عدم 
حدوث م�شاحنات و�شراعات مّما يوؤّثر يف نف�شّية 

الفرد و�شلوكّياته.
اأّنها  يجد    الزهراء  ال�شّيدة  ل�شرية  املتتّبع  اإّن 
فهي  احلياة،  اأبعاد  خمتلف  يف  متكاملة  مدر�شة 
اأعطت  اإّنها  اإذ  والرجال،  الن�شاء  للجميع،  القدوة 
ت�شّكل  التي  الب�شرّية  الذات  بناء  يف  مهّمة  درو�شًا 
احلوار  عليها  يقوم  التي  الأ�شا�س  القاعدة 
الأعمدة  اأحد  يعّد  الذي  ال�شامل  الفّعال  الأ�شرّي 
كان  ولذلك  الإن�شان،  �شخ�شّية  لبناء  الرئي�شة 
واملتكامل  القومي  باملثال  التم�ّشك  ال�شرورّي  من 
ولأّننا   ، الزهراء  ال�شّيدة  املتج�ّشد يف �شخ�شّية 
الأنوذج  هذا  مراجعة  اإىل  اليوم  احلاجة  باأم�ّس 
ال�شالح الذي قال فيه الباري :ِف ُبُيوٍت اأَِذَن 

 ا�ْصُمُه ِفيَها  َوُيْذَكَر  ُتْرَفَع  اأَْن   ُ اللَّ
البيت  ربيع  ففي   ،)42 عمران:  )اآل 

الفاطمّي تنت�شر رياحني اجلمال واجلالل، 
  فاطمة  اأغ�شان  فتخ�شّر 

اليانعة،  فت�شّم ثمرتها الطّيبة 
بعطر التفاحة التي وهبها اهلل 
اجلّنة،  من   نبّيه  اإىل  تعاىل 

بعني  اأبنائها  يف  عطرها  ف�شرى 
فاطمة  فتالعب  واملحّبة،   الرعاية 

 َح�َشنها  )الإمام احل�شن املجتبى ( وتقول : 
ح�شـن يـا  اأبـاَك  اأ�شـبه 

الر�شن احلّق  عن  واخلْع 
ِمَن ذا  اإلًها  واعبْد 

الإَِحن)1( ذا  ُتواِل  ول 

طريقة  يف  حّتى  الفاطمّية  الرتبية  اأّن  نالحظ 
برناجمًا  تطّبق  ل�شبّيها،  ومداعبتها  موؤان�شتها 
الأ�شرار  واإظهار  واجلود  بال�شخاء  م�شتقبلّيًا 
بناء  اأجل  من  لنا  تخطيط  وهو  عنده،  الكامنة 
ال�شحيحة،  الرتبية  ممار�شة  ويف  الفّعال  احلوار 
اإذن لبّد من التاأّمل يف هذه ال�شخ�شّية العظيمة 
من  اليوم  نعانيه  ما  مع  ة  خا�شّ عليها،  والوقوف 

تفّكك اأ�شرّي وعنف مبختلف اأ�شكاله.
.............................

)1( مناقب اآل اأبي طالب: ج 3، �س159.

سجى جّبار الرماحّي /النجف األشرف

 هَراءِ َدِة الزَّ الِحواُر اأُلسريُّ وأثُرهُ ِفي اأُلسَرِة ِفي َمنُظوِر الَسيِّ
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ُكونِي َكالنَّحَلةِ: َتشِبيهٌ َنبِويٌّ بَليٌغُكونِي َكالنَّحَلةِ: َتشِبيهٌ َنبِويٌّ بَليٌغ
العمل،  اإل  تهّب  جميل  �صبح  كّل  اإ�صراقة  مع 
الع�صل،  لت�صنع  اأخرى  اإل  زهرة  من  تنتقل 
النحلة،  اإّنها  الأمل،  وِدثارها  التعاون  �صعارها 
العزيز،  الكتاب  عنها  تّدث  مبارك  خملوق 
ل  ِلَ  ُترى  الََثل،  بها  الروايات  ف  لنا  ِرب  و�صُ
نكون مثلها ف عملها ون�صاطها، ودّقتها وهّمتها، 

نعها وعظيم اأثرها؟ وجميل �صُ
تاأخذكم  كون كالنحلة �صل�صلة مقالت هادفة، 
العجيب،  النحل  عال  اإل  رائعة  جولة  ف 
�شل�شلتنا  تبداأ  الدوؤوب،  العمل  اإل  وتدعوكم 
بحديث الر�شول الذي يقول فيه: "َمَثل املوؤمن 
و�شعت  واإن  طيبًا،  اأكلت  اأكلت  اإن  النحلة،  كَمَثل 

و�شعت طيبًا")1(.
 يا له من ت�شبيه جميل يظهر فيه النبّي الأعظم
رائعة من روائعه، يدعونا عن طريقها اإىل التاأّمل 

وعجيب  تعاىل  اهلل  خملوقات  من  واحدة  يف 
فيما  بالنحلة  املوؤمن   النبّي ي�شّبه  اإذ  بدائعه، 
ياأخذ وُيعطي، ول �شّك يف اأّن هذا الت�شبيه النبوّي 
البهّي؛  النحل  عامل  على  الطالع  اإىل  يدعونا 
لنجمع هديًا اإىل هدي، فتتفاعل املعان، وتكتمل 
احلياة  يف  فنتحّرك  الوعي،  ويتعّمق  ور،  ال�شُّ
هنا عند ثالث  نتوّقف  اأن  باأ�س  ول  �شوّي،  ب�شكل 

اإ�شارات مهّمة:
رحيق  على  تتغّذى  فهي  الطّيب:  تاأكل  النحلة   .1
يكون  اأن  ينبغي  وكذلك  الثمار،  و�شّكر  الأزهار 
يدع  ول  احلالل،  الطّيب  اإّل  ياأكل  فال  املوؤمن، 
كانت  مهما  اأبدًا  جوفه  اإىل  يدخل  احلرام 

الظروف والأحوال. 
تاأكل  ل  النحلة  اأّن  فمثلما  النحلة طّيب:  نتاج   .2
اإذ  الطّيب،  اإّل  تعطي  ل  هي  كذلك  الطّيب  اإّل 

تنتج الع�شل الذي هو غذاء ودواء، وهكذا ينبغي 
اأن يكون املوؤمن فال ياأتي منه اإّل كّل خري وكمال 
وعطاء، فمثلما يرجو النا�س الع�شل من النحل ول 
يخ�شون اأن تفرز �شّمًا قاتاًل مثلما تفعل الأفاعي، 
والأثر  ال�شالح  العمل  املوؤمن  من  ُيرجى  كذلك 
الطّيب، فعن اأمري املوؤمنني اأّنه قال: "املوؤمنون 

خرياتهم ماأمولة، و�شرورهم ماأمونة")2(. 
اإن وقعت على  اإيجابّي: فالنحلة  النحلة كائن   .3
َنِخٍر متاآكل مل تك�شره؛ لأّنها خفيفة املوؤونة،  ُعوٍد 
ل تثقل على اأحد، والكون منها يف راحة، وهكذا 
بّناًء  املوؤمن كائنًا معطاًء مباركًا  اأن يكون  ينبغي 
يعمل دومًا للخري، وي�شعى اإىل ترك ب�شمة ممّيزة 

يف احلياة.
................................

)1( ميزان احلكمة: ج4، �س71. )2( ميزان احلكمة: ج1، �س227.

زينب عبد الله العارضّي/ النجف األشرف
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ليٌل َيعُقُبُه َنهاٌر

هذا  يف  واحدة  ثابتة  حقيقة  هناك  كانت  اإن 
الكون، ف�شتكون حقيقة اأّن كّل �شيء قابل للتغيري، 
كّل �شيء عليه اأن يتغرّي، كّل �شيء �شيتغرّي، الليل 
ُتولد  النا�س  خريف،  يليه  وال�شيف  نهار،  يعقبه 
ومتوت، احل�شارات تزدهر وتفنى، كّل �شيء ماآله 

التغيري.
والأّيام،  املعرفة  من  مرتاكمة  عملّية  التغيري 
بالعادات  اللتزام  على  للحفاظ  واجلهود 
وامل�شاعر والأفكار اجلديدة، يقول املثل البلغاري: 
)ي�شتطيع الذئب تغيري جلده ل تغيري طبعه(، اأي 
الداخل،  يف  ما  بتغيري  اإّل  يتحّقق  ل  التغيري  اأّن 
حّتى اإن بدا لنا اأّن هناك تغيريًا ما باخلارج. هنا 
نالحظ  ونحن  اأهمّية  الأكرث  بال�شوؤال  ن�شطدم 
املاآ�شي من حولنا، اأ�شخا�س يخطئون، واأ�شخا�س 
يعانون، فكيف نغرّيهم؟ كيف ن�شنع تغيريًا ما يف 

دواخل الآخرين؟ كيف نح�ّشن جمتمعنا؟  
ما  حّقًا؟  اأف�شل  نحن  هل  مبدئّيًا:  �شوؤاًل  لنطرح 

دليلنا على ذلك؟

الآخرون  هل  الآخر:  ال�شوؤال  لنطرح  بعدها  ثم 
عّنا  خمتلفة  �شخ�شّيات  لديهم  اأم  يخطئون، 

فقط؟
فعاًل  اأف�شل  وكّنا  مقنعة،  اأجوبة  لدينا  كان  اإن 
من نواحي معّينة، ناأتي اإىل اخلطوة التالية، اإّننا 
ن�شتطيع القيام بالأمر باملعروف والنهي عن املنكر 
وباأح�شن اأ�شلوب واأف�شل طرق عندما يتعّلق الأمر 
التي  الأمور  من  الكثري  هناك  لكن  باملحّرمات، 
مثل  حرامًا،  لي�شت  وهي  خاطئة  اأنَت  تعّدها  قد 
عدم احل�شول على درجات مرتفعة يف الدرا�شة 
وغري ذلك، وكّل ما باإمكاننا فعله هو لفت انتباه 
تكون  رمّبا  خمتلفة  خيارات  وجود  اإىل  ال�شخ�س 
ة  قناعاته اخلا�شّ تغيري  ن�شتطيع  لكّننا ل  اأف�شل، 

حّتى لو كان اأحد اأبنائنا اأو �شريكنا يف احلياة.
 َ اهلل  يقول يف حمكم كتابه الكرمي: اإِنَّ اللَّ
 ِباأَْنُف�ِصِهْم َما  وا  ُ ُيَغريِّ َحتَّى  ِبَقْوٍم  َما   ُ ُيَغريِّ َل 
اجلّبار  امللك  القادر    اهلل  )الرعد:11( حّتى 
ُير�شد املرء اإىل التغيري، ويعينه على التغيري لكّنه 

ل يغرّيه؛ لأّنه منحه حرّية الإرادة مع عقل ر�شيد 
قادر على اتخاذ القرارات.

املوت  املوت،  الإن�شان هو  به  تغيري ميّر  اأ�شرع  اإّن 
�شخ�شّية  اإرادة  دون  ومن  حلظات  يف  يحدث 
يح�شل  ل  الذاتي  فالتغيري  هذا  عدا  املرء،  من 
اآخر  ل�شخ�سٍ  اإطاعًة  التغيري  اإّن  بل  ب�شهولة، 
يجعله  مّما  و�شحره،  فرادته  الإن�شان  �شُيِفقد 
ن�شخة ممّلة عدمية القيمة، وقد يجعله ذلك يكره 
عاد  ما  اأّنه  اإىل  ينتبه  حني  تغيريه  يف  ت�شّبب  َمن 
ذاك ال�شخ�س نف�شه الذي كان عليه قبل �شنوات.
كّلنا يحّب نف�شه ونثق باأّننا ُنح�شن �شنيعًا واإن مل 
مبا�شرة،  ن�شيحة  اأّية  من  و�شننفر  كذلك،  نكن 
عنادًا  اأكرث  نكون  قد  بل  التغيري،  على  اإجبار  اأو 
اأي�شًا،  مثلنا  والآخرون  تطّرفًا،  اأكرث  وُن�شبح 
بها،  ورا�شون  يحّبونها  التي  حياتهم  لديهم 
وعندما ياأتي الوقت املنا�شب �شيتغرّيون بالطريقة 
التي تنا�شبهم، وجتعلنا نحّبهم ونحرتمهم اأكرث، 

ولن ي�شبحوا ُن�َشخًا ممّلة عّنا.

ليلى العاني/ بغداد 
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َهكَذا َيظَهُر ِجيٌل َواِثٌق

املرء  ثقة  تنعدم  حينما  اخلوف  يحّل 
بنف�شه.. خوفه من الظهور، وخوفه من 

فعل ما يرغب به.
يف  والأ�شرة  املجتمع  من  كّل  ُي�شهم 
كانت  لطاملا  ولكن  ال�شخ�شّية،  بناء 
الأ�شرة ذات تاأثري بالغ ووا�شح الأثر يف 
�شخ�شّية الطفل عندما ين�شج وُيطلب 
والعامل  املجتمع  يف  الندماج  منه 

اخلارجي.
الأ�شرة  دور  عن  نتحّدث  وعندما 
يف  الأبوين  كال  دور  نق�شد  فنحن 
اأجل  من  املنا�شب  الأ�شرة  جّو  خلق 
املالئمة  الأ�شرة  فاأجواء  �شليمة؛  تربية 
على  والقادرة  القوّية  ال�شخ�شّية  لبناء 
�شرورّية  احلياة  �شعوبات  مواجهة 

جدًا..
الوالدين  على  ينبغي  ما  اأهّم  ومن 
بنف�شه  ثقته  هو  الطفل  يف  تنميته 

منحه  طريق  عن  تنميتها  ميكن  التي 
ل  وهذا  وممّيزة..  ة  خا�شّ �شخ�شّية 
يتحّقق اإّل عن طريق عّدة اأمور مهّمة، 

اأبرزها:
وقدرته  بنف�شه،  الطفل  اإميان  تقوية 
تعزيز  طريق  عن  ويتّم  الإبداع،  على 
نقاط القّوة لدى الطفل بتنمية مواهبه 
وكلمات  والتحفيز  بالت�شجيع  ودعمها 

ال�شتح�شان. 
وُي�شاف اإليه تعليمه العتماد على نف�شه 
ا�شتمرار  ينبغي  فال  تدريجّي،  وب�شكل 
ال�شيطرة عليه حّتى تنعدم �شخ�شّيته.. 
للطفل  ال�شماح  هي  اخلطوات  واأوىل 
واملالب�س  يحّبه،  الذي  الغذاء  باختيار 
ُمنع  ما  فاإذا  بارتدائها..  يرغب  التي 
وَبالغ  لوحده  الت�شّرف  من  الطفل 
الوالدان يف الت�شديد على ذلك �شيولد 
من  كاخلوف  اخلوف،  الطفل  بداخل 

والت�شّرف  جديدة  جتربة  خو�س 
بنف�شه  ثقته  يقّلل  ما  وهذا  امل�شتّقل، 

وُي�شعف �شخ�شّيته..
للطفل  الإن�شات  فاإّن  اآخر  جانب  من 
اأثناء حديثه، وت�شجعيه على الدخول يف 
اأ�شا�شّي  عامل  راأيه  واإبداء  النقا�شات 

يف بناء �شخ�شّية قوّية وواثقة.. 
وما  والنقد  العقاب  يف  الت�شديد  وعن 
الطفل،  داخل  يف  اخلوف  من  يوّلدانه 
جمال  يف  الأمريكي  الكاتب  يقول 
فريت�س":  "روجر  والتحفيز  التنمية 
يظّل  اخلوف  بدافع  يت�شّرف  "َمن 
الثقة  بدافع  يت�شّرف  وَمن  خائًفا، 
بالنف�س يتطّور"، فحينما ننح الطفل 
والحرتام  واحلّب  به  بالثقة  ال�شعور 
بدًل ِمن العقاب ال�شديد وما يوّلده من 
تاأثري �شلبّي فيه م�شتقباًل �شيطيعَك لك 

اأكرث وينمو ب�شكل �شليم نف�شًيا..

أفلذ عبد الّله القره غولي/ بابل
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عِليم اإللكتُروِنّي إيَجاِبّياُت التَّ
الإلكرتوّن  التعّلم  اأو  الرقمّي  التعليم 
التوا�شل  مواقع  اجتاَح  عليه،  ُيطلق  مثلما 
الجتماعّي عاملّيًا يف الآونة الأخرية، حيث 
ارتباطًا  بالإنرتنت  مرتبطًا  �شيء  كّل  بات 
وثيقًا ل �شّيما ال�شباب، وذلك لكون �شبكات 
التوا�شل اأو الإنرتنت �شارت تقّرب كّل بعيد 
وتتيح لنا حرّية التنّقل ال�شبكّي والربجمّي 
باإمكاننا  بات  مثلما  و�شفافّية،  ب�شهولة 
واملعاهد  اجلامعات  اأف�شل  يف  الدرا�شة 
تكّبد  دون  من  عاملّيًا  واملعروفة  املرموقة 
طريق  عن  وذلك  وال�شفر،  الغربة  معاناة 
املعنّية  باجلامعات  ة  اخلا�شّ التطبيقات 

بالدرا�شة الإلكرتونّية.
�شاعد التعليم الإلكرتوّن العامل ب�شكل عاّم 
والعراق ب�شكل خا�ّس خالل العام الدرا�شي 
فريو�س  تف�ّشي  ب�شبب  وذلك  2020م؛ 
القطاع  اجّته  حيث  العامل،  يف  )كورونا( 

التعليمّي يف العراق اإىل التعليم الرقمّي.
يف  كبرية  نوعّية  انتقالة  البلد  و�شهد 
ا�شتخدام الإنرتنت، وذلك عن طريق زيادة 

الجتماعّي  التوا�شل  مواقع  م�شتخدمي 
ا�شتخدام  يعد  مل  مثلما  جدًا،  كبري  ب�شكل 
واحلا�شوب  الهاتف  مثل  الذكّية  الأجهزة 
عمرّية  بفئة  حم�شورًا  اللوحّية  والجهزة 

معّينة، بل اأ�شبح يف متناول اجلميع.
واأ�شبح تطبيق نظام التعليم عن ُبعد و�شيلة 
الأمور  واأولياء  الطالب  مل�شاعدة  مهّمة 
واملعّلمني على حدٍّ �َشواء، وذلك عن طريق 
للجامعات  الدرا�شّية  الأجور  تخفي�س 
الدرا�شّية  املواّد  لتقليل  الأهلّية  واملدار�س 
اأّنه  مثلما  العلمّية،  املواّد  على  واقت�شارها 
قّل�س من اأجور و�شائل النقل، وكذلك �شّهل 
الكثري من الأمور للطالب والطالبة، ومنها 
العتبار،  بعني  و�شعها  علينا  مهّمة  نقاط 

وهي:
1- تقليل �شاعات الدوام.

2- �شهولة فهم املاّدة.
3- التوفري يف ا�شتهالك الطاقة الكهربائّية 

داخل املوؤ�ش�شات التعليمّية.
اأريحّية  مع  املحا�شرات  وقت  اإطالة   -4

الدرا�شة �شباحًا وم�شاًء اإذا ما مّت تق�شيمها 
َوفق جدول مريح للطالب والأ�شتاذ.

وتطوير  احلا�شوب،  مهارات  اكت�شاب   -5
ا�شتخدام الربجمّيات احلديثة لدى الطلبة 

واملعّلمني على حدٍّ �شواء.
ال�شتغناء عن طباعة مناهج جديدة،   -6
الكتب  اأخطاء  ت�شحيح  عملّية  اأّن  مثلما 
الدولة  تكّلف  والتي  عام  كّل  جتري  التي 
م�شاريف كبرية �شتتّم ب�شهولة وبكلفة اأقّل، 
فمع العتماد على الأجهزة الذكّية اللوحّية 
جديدة  مناهج  اإ�شافة  طريقها  عن  مُيكن 

وحتديث التطبيقات فيها ب�شكل جماّن.

طريق  عن  اأو  ُبعد،  عن  التعّلم  تطّور 
الإنرتنت ي�شاعد وُيعّزز املالكات التعليمّية 
اغتنام  لالأكادميّيني  وُيتيح  والتقنّية، 
ون�شر  التعليم،  �شهولة  الفر�شة عن طريق 
ُت�شاعد  التي  الر�شينة  العلمّية  البحوث 
درا�شتهم  ا�شتكمال  على  الأعّزاء  الطلبة 

ب�شكل اأف�شل.

سهى سالم البهادلّي/ بغداد
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ُة لِِصَناَعِة الُعلََماِء  الرَِّكيَزُة اأَلَساِسيَّ
العملّية  قيادة  يف  ورائد  مهّم  دور  للمدر�شِة 
الغّناء  احلديقة  متّثل  وهي  والتعليمّية،  الرتبوّية 
واخلربات  املعارف  اأنواع  �شّتى  ت�شّم  التي 
الهادف،  املعنوّي  الإثراء  ذات  واملفيدة  املتنّوعة 
ببناء  الرتقاء  اإىل  الدوؤوب  �شعيها  طريق  عن 
ال�شخ�شّية الر�شينة للمتعّلم الذي يكتنز بداخله 
املتعددة  والأن�شطة  املعلومة،  اكت�شاب  جواهر 
الرتبوّي  واملالك  املدر�شّية  الإدارة  اأفياء  حتت 
الذي يحر�س بدوره على توفري الإمكانات بالقدر 
امل�شتطاع، فاملدر�شة هي التي حتت�شن التالميذ 
حيث  طويلة،  وملّدة  الدرا�شّية  املراحل  كاّفة  يف 
البتدائية  املرحلة  يف  للتلميذ  الأوىل  النطالقة 
و�شوًل اإىل املرحلة الثانوّية مِلا ُيلقى على عاتقها 
عملّية  يف  الرئي�شّي  الدور  واإ�شغال  وظائف،  من 
على  تعتمد  منهجّية  َوفق خّطة  والتعليم  الرتبّية 
وتهيئة  الكتب  وتوفري  الدرا�شّي،  املنهج  اختيار 
طرق  واّتباع  الدرا�شّية  والقاعات  ال�شفوف 
ال�شرورّية،  امل�شتلزمات  وتاأمني  الَن�ِشط،  التعّلم 
يقوم  حثيثًا  و�شعيًا  مباركًا  جمهودًا  ذلك  ويعّد 
النهو�س،  على  والقائمون  الخت�شا�س،  ذوو  به 

العلم،  بنور  العابقة  املعرفّية  ال�شل�شلة  وتطّور 
وتلك اجلهود  ت�شعنا اأمام وقفة ثرّية ت�شري اإىل 
امل�شاركة  دورها يف  وبيان  الأ�شرة،  اإىل  النتقال 
وحتّمل امل�شوؤولّية مع املدر�شة، فالأ�شرة متّثل قلب 
الوعي  واأ�شالة  احل�شارة  اأيقونة  وتعّد  املجتمع 
لالأبناء  الجتماعّية  التن�شئة  طريق  عن  الثقايّف 
واإعدادهم اإعدادًا تربوّيًا ُيثمر عن طريق غر�س 
الوطن،  اإىل  النتماء  وحّب  احلميدة،  الأخالق 
الرتبوّية  باملنظومة  والرقّي  النهو�س  اأجل  من 
املتعّلمني  فئة  ُلّبها  يتو�ّشط  حيث  والتعليمّية، 
والبو�شلة  ال�شاحلة،  املواطنة  حمور  بو�شفهم 
لل�شعوب  التاريخّية  والأجماد  باملداد  العابقة 
ي�شار اإليها بالبنان، وتاأتي اأهمّية ال�شراكة لالآباء 
مع املدر�شة والعمل على تنمية �شخ�شّية التلميذ 
بالن�شجام  له  ي�شمح  وات�شاق  وتوافق  تكامل  يف 
ثماره  تاأتي  ومبا�شر  موؤّثر  ب�شكل  ال�شليم  والنمّو 
على مدى الإجناز والتح�شيل الأكادميّي، وتتجّلى 
رعاية اأولياء الأمور بالدعم العاطفّي والت�شجيع، 
والتوا�شل مع املعّلم والإدارة املدر�شّية عن طريق 
لتّت�شع  املتاحة،  الت�شال  وو�شائل  اللقاءات 

اجتماعّية  بارقة  ولت�شّكل  بينهم،  التعاون  دائرة 
�شلوك  تقومي  بادرة  لت�شمل  �شداها  تاأخذ 
والهتمام  باملحّبة  واإ�شعارهم  املتعّلمني،  الأبناء 
وو�شعها  الأ�شرة  دخل  م�شتوى  النظر عن  بغ�ّس 
اأولياء  دور  تفعيل  اآليات  وتّتخذ  الجتماعّي، 
اأبعادًا جديدة  الرتبوّي  التطّور  �شمن  الأمور يف 
واإ�شعار  امل�شتمّرة،  واملتابعة  بامل�شاندة  ُتتّوج 
واأعرا�س  باأّي م�شكلة وعقبة  واإبالغهم  املدر�شة 
الإجراءات  لتخاذ  التلميذ؛  تواجه  �شحّية 
واإعطاء  الأمثل،  بال�شكل  للتعامل  املنا�شبة 
الذين  اأبناءهم  تخ�ّس  التي  الالزمة  املعلومات 
ة؛ لغر�س التعّرف من  يحتاجون اإىل رعاية خا�شّ
الرتبوّي على  واملر�شد  الجتماعّي  املخت�ّس  ِقبل 
وح�شور  املدر�شة،  لدعوة  وال�شتجابة  احلالة، 
واملعار�س  واملنا�شبات  والجتماعات  الندوات 
الفنّية والأن�شطة الريا�شّية، وتنظيم وقت الأبناء 
والأعمال  للرتفيه  ف�شحة  ومنحهم  للدرا�شة، 
يف  وامل�شورة  الآراء  وتبادل  املحّببة،  اليدوّية 
َمهام العملّية الرتبوّية التي تنعك�س على حت�شيل 

التالميذ، ورفع م�شتوى الأداء لديهم.

نوال عطّية المطّيري/ كربلء المقّدسة
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َحّتى الَورُد ُيِحبُُّهم 

ربيعهم  اإّن  حًقا  هل  اأدري  ل 
ف�صٌل  يقّدُه  ل  اأبدّي  مزهر 
�ُصحب  بجماله  تعبث  ول  اآخر، 
يتاأمّلهم  ال�صبح  ذلك  رمادّية؟ 
ل ل  بتمّعن، لديهم بريق متاأ�صّ
تع�صقها  جاذبّيتهم  لونه،  يبهت 
اأن�صى  ل  حولهم،  من  الأ�صياء 
الوردة  تلك  �صقطت  كيف  اأبًدا 
ذلك  )حمّمد(  ا�صت�صهد  حني 
ال�صاب ف �صفوف احل�صد الذي 
�صاحات  اإل  ذهاب  كّل  ف  كان 
بهدوء  عبريها  ي�صّم  الدفاع 
اأتى  حّتى  بدفء  ويتح�ّص�صها 
ذاك ال�صبح يتيماً بدونه فذبلت 
متاماً، ماذا يا ُترى كان يهم�س 
لها حّتى ق�صت نحبها يوم غاب 
جاذبّية  �صّك  بل  هذه  عنها؟ 
الل  زرعها  التي  العليا  الروح 
التائقة  الأج�صاد  بتلك  تعال 
حني،  كّل  ف  و�صاله  لحراب 
اإّنها جاذبّية ال�صاعر التي تقتات 
اإليها  فت�صتاق  الف�صائل،  على 
الذي  الوقت  ف  الكائنات،  كّل 
كثرية  اأحا�صي�س  فيه  تنهمر 
بل  وتذوب  احلياة،  فو�صى  ف 
تكون  التيه،  حمّطات  ف  معنى 
اليقني  اعتنق  َمن  اأحا�صي�س 
الأمور  ت�صع  رحلتها،  ف  باهرة 
ُملهمة  وتكون  موا�صعها،  ف 
من  وناجية  حولها،  لـَمن 

قلُت:  اإن  اأبالغ  ل  خطب،  كّل 
تلك  بجوار  ياأن�س  الوت  اإّن 
ب�صدٍق  تتكّتل  التي  ال�صاعر 
حني  اإّنها  القاتلني،  قلوب  ف 
اإل  يتحّول  موقف  اأّي  مت�ّس 
وطن،  واأن�صودة  �صاحر  �صجٍن 
تتغزل  ن�ّس  اأجمل  ا  اأي�صً اإّنهم 
الأقلم بخّطه فوق روح الورق، 
على  ال�صلم  ذلك  ي�صبهون 
التلقائّي    احل�صني  الإمام 

اخلالد على األ�صنة العارفني. 
بات  لقد  عراق،  يا  تقلق  ل 
عن  النخيل  ي�صامر  جبينَك 
م�صاعر  عن  �صّتى،  بطولت 
ثمنها باهظ ل ي�صتطيع منحها 
النذورون  هم  اإّل  اأحد  اإياَك 
الذين  اأولئك  لل�صهادة،  قرباًنا 
�صوداء  ُغرٌت  اأعناقهم  طّوقت 
بي�صاء،  وبع�صها  وخ�صراء 
رائحة  َيفقُه  من  وحدهم  هم 
عطرها اللم�س لذلك ال�صّباك 
الذي يفي�س بحكايات الناجاة، 
اإل  ُي�صبه  الذي  الدعاء  ونغم 
حّد كبري �صلة النهر بالوفاء.. 

نعم ُتبهرن م�صاعرهم النبيلة 
كّل  ف  ي�صتح�صرونها  وهم 
بني  بعّزة  ي�صكبونها  مطاف، 
ي�صقونها  واأخرًيا  احلياة  اأروقة 
ريق  ويبتّل  الأر�س  لتحيا  دماًء 

اأحلمها.

سلوى أحمد سويدان/ كربلء المقّدسة
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َحِقيَبُة الَعوَدِة

دونَك؟!..  من  حقيبتَك  رجعت  لاذا  بنّي 
يقتلني  فيها  الفّواح  عطرَك  باأّن  تعلم  األ 
ا�صتياق،  قبلة  �صفاهي  بنّي على  �صوقاً؟!..  
بدرَك  اأين  جبينَك؟  اأين  يل  قل  لكن 
األوانها  ويجعل  الدنيا  على  يطّل  الذي 
الذي ت�صتظّل  اأيَن ذاك الطول  �صاحرة؟..  
القلب  دموع  باأّن  تعلم  األ  اأخواتَك؟..  به 
حارقة ل يطفئها ماء البحر؟!.. األ تعلم 
باأّن �صنينَك غابت بلحظة وهي ترتجم كّل 
اأوجاع الذكرى؟!.. األ يخبَك الوع واأنَت 
�صائم باأّن لنا عيداً يبداأ بقدومَك وينتهي 
اأ�صدقاءَك  باأّن  تعلم  برحيلَك؟!..األ 
كيف  ذكراَك؟!..  �صوء  على  يت�صامرون 
اأمام  من  الفقودة  احللقة  تكون  اأن  تختار 
اأعينهم والعالقة ف قلوبهم؟!.. األ يهّزَك 

احلنني اإل تلك الأزّقة ال�صّيقة التي تّت�صع 
ب�صحكاتَك ومرحَك؟!..

كّل ذلك تركته خلفَك يرّتل �صورة الوجود 
الأبدّي  احلّب  حمافل  من  حمفل  كّل  ف 
الذي �صاأكتوي فيه بنار ال�صوق اإليَك ف كّل 

حلظة من ذكراَك... 
يتوّقف القلم قليًل لينزف القلب من األ 

النتظار..
�صكوٌن �صاَد كّل �صيء، ل يعد يتحّرك الزمن، 
كّل �صيء ا�صوّد كاأّن نهار ذلك اليوم ل يطلع 

اأبداً، حّتى نطقت احلياة بفم ولدي...
ما  اأعّز  فقلبِك  الِنَعم،  ُينكر  َمن  ل�صُت  اأّماه 
اأملك، وعيناِك جّنتاي، واأخواتي واأ�صدقائي 
اأمانة الل تعال عندي،  كّلها  الأزّقة  وتلك 

ولن ُت�صان الأمانة اإّل بدمي...

الأر�س  ف  �صينبتان  وعط�صي  جوعي  اأّماه   
الأر�س  تلك  ترتوي  حّتى  وكرامًة  عّزاً 
وتنتظره  تنتظرينه  الذي  بالعيد  احلالة 
وعدًل  ق�صطاً  الأر�س  مُتلأ  حني  الأّمة 
بعد ما ُملئت ظلماً وجوراً، عندها فليفرح 
ابنِك كان حرفاً م�صرقاً ف ذلك  باأّن  قلبِك 
الأعداء،  بوجه  و�صيفاً  ال�صّرف،  التاأريخ 
اأ�صرُتّد  وحّقاً  الهداية،  اأعلم  من  وَعلماً 
وجه  لي�صّق  انبثق  ونوراً  للم�صت�صعفني، 
اإل عنان  الظلم، عندها �صرتيني �صاخماً 

ال�صماء..
بداأت �صاعة احلياة تدّق من جديد ف ذلك 
الألطاف  اإل  ُي�صغي  وهو  الوجوع،  القلب 

الرّبانية التي �صاءت اأن ترى ذلك الوداع.

إسراء عيسى البحرانّي/ البصرة
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ُق ِبحباِل َرحَمِتِه َتعالى َعلُّ اأَلخُذ ِباألسَباِب ُثمَّ التَّ

خالقه،  عن  الإن�شان  ابتعد  كّلما 
واأطماعها  احلياة  مباهج  واأخذته 
خائفًا  مك�شورًا  ذلياًل  اهلل  اإىل  رجع 
التي  وقدرته  رحمته  اإىل  حمتاجًا 
جائحة  وما  �شيء،  كّل  و�شعت 
يعي�شه  قا�ٍس  در�س  اإّل  )كورونا( 
يلوذ  الزمان،  هذا  يف  الإن�شان 
على  ويقّدره  ليعينه  اجلّبار  بالعزيز 

اخلال�س منه.
  اهلل  من  العبد  اقرتاب  اإّن 
ترفع  اإيجابّية  طاقة  ي�شحن  يجعله 
مناعته،  وتقّوي  النف�شّية  معنوّياته 
النف�س احلديث،  يوؤّكده علم  وهو ما 
)كورونا(  من  املتعافني  من  والكثري 
ملا  رحمته  بحبال  تعّلقنا  لول  يقولون 
�ُشفينا، فكيف ل وهو الذي يقول جّل 
وعال: َوَقاَل َربُُّكُم اْدُعوِن اأَ�ْشَتِجْب 

َلُكْم )غافر:60(.
يجهل  َمن  هناك  لالأ�شف  يا  ولكن 
ويف�ّشر  احلنيف،  الدين  تعاليم 
ونرى  تف�شري،  بغري  تعاىل  اهلل  قول 

مع  تعاملهم  على  انعك�س  قد  ذلك 
�شاألت  ولو  )كورونا(،  خماطر 
التزامه  عدم  �شبب  عن  اأحدهم 
وال�شالمة  ال�شّحة  تعاليم  باأب�شط 
مثل لب�س الكمامة، يرّد عليك بالقول 
احلامي(!،  واهلل  ال�شاتر  :)اهلل 
الأخذ  مبادئ  اأهّم  اأّن  مدرك  غري 
قد  واملمكنة  امل�شروعة  بالأ�شباب 
ة  ق�شّ يف    الر�شول  بها  اأو�شانا 
والإر�شاد  التوعية  ق�ش�س  من  هي 
وهي  �شنة،  األف  من  اأكرث  قبل  لأّمته 
 ة الرجل الذي جاء اإىل النبّي ق�شّ
واأتوّكل،  اأعقلها  "فقال:  ناقته  ومعه 
اعقلها   : قال  واأتوّكل؟  اأطلقها  اأو 

وتوّكل")1(.
اأي  وا�شحًا،  الرجل  �شوؤال  وكان   
يف  ت�شيح  اأتركها  اأّم  واأتوّكل  اأربطها 
ال�شادق  وجواب  واأتوّكل،  الأر�س 
لي�س   الأنبياء وخامت  الأمني 
الأخذ  بل  الأ�شباب،  جتاهل  معناه 
وهو   ، اهلل  على  التوّكل  ثم  بها 

يلتزموا  اأن  للموؤمنني  وِعربة  در�س 
والنجاح  النجاة  اأ�شباب  اأ�شكال  بكّل 
  اهلل  على  التوّكل  ثم  وال�شالمة، 

وهو خري وكيل.
)كورونا(  فريو�س  انت�شار  ظّل  ويف 
اأن  احلّق  املوؤمن  على  املميت، 
التعليمات  تطبيق  يف  القدوة  يكون 
بجميع  اللتزام  وهي  ال�شحّية، 
�شروط التباعد الجتماعّي، وتدابري 
اآخر  ومتابعة  الأ�شا�شّية،  الوقاية 
امل�شتجّدات من امل�شادر املوثوقة؛ كي 
ل يبني اأحكامه على الأخبار الكاذبة 
املُبادر  يكون  وكذلك  واملغر�شة، 
لفائدة  ال�شحيحة  املعلومة  نقل  اإىل 
الغري، واأن يجعل عقيدته باهلل تعاىل 
الركن  هي  مر�س  اإذا  �شي�شفيه  اأّنه 
على  ويحر�س  تفكريه،  يف  الثابت 
من  �شائبة  ت�شوبه  ل  يقينه  يكون  اأن 

�شوائب الدنيا.
.........................

)1(  ميزان احلكمة: ج11، �س345.

إخلص داود/ كربلء المقّدسة
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ٌة ٌة َسَماِويَّ ٌةُأمِنيَّ ٌة َسَماِويَّ ُأمِنيَّ

ُجوُء الَعفِويُّ ُجوُء الَعفِويُّاللُّ اللُّ

هل تعلم ماذا يعني لَك اللجوء العفوّي؟ اأو القلب 
ت�شابك  مبنظور  التم�ّشك  وبالأحرى  الوطن؟ 

الأيادي بني روحني؟ 
ل اأن نعي�س األف �شنة يف ظّل ما ُيعرف  اأو ملاذا نف�شّ
تاركني  اأخرى..  اأرواح  خلف  العفوّي  بالختباء 
بالالمبالة،  والتظاهر  القّوة،  من  مدنًا  خلفنا 

وحكايات اأوكلنا كلماتها اإىل قلوب العابرين؟ 
الأمان  تلتم�س  التي  دواخلنا  يف  يكمن  ال�شبب 
مع  ت�شمحّل  ول  الُبعد  يحب�شها  ل  جم�ّشات  ِعرب 

امل�شافات.. 
ل�شعورّية  برتّددات  نقّية،  �شّفافة،  جم�ّشات  هي 
تعرف  ل  فهي  اخلاطئ،  الت�شخي�س  على  ع�شّية 

الت�شوي�س مطلقًا.. م�شدرها القلب، ووقودها نقاء 
الروح امل�شيفة..

 نركن اإليها وقت النزواء، بعيًدا عن العامل، وبعد 
خذلن  اأو  قلوبنا،  اأعماق  ت�شرب  ثقة  اأزمة  كّل 

نتعّر�س له.. 
نختار معها بعد عناء و�شراع ذاتّي ُم�شني العودة 
رابحة  بجولة  احلياة  م�شمار  اإىل  اأخرى  مّرة 
جديدة، على الرغم من اأّن الفر�شة اأقّل انح�شاًرا 
اأخرية  مبحاولة  مكّتفني  فنحيا  �شابقاتها..  عن 

مُتنح لـَمن ي�شتحّق �شرف املحاولة... 
املحاولة  �شرف  ي�شتحّق  َمن  اأّنه  نعلم  كيف  ولكن 

الأخرية؟

هي املج�ّشات ل غريها َمن يجعلنا نرزح من فوهة 
واأبعد  اأماًنا،  اأكرث  اأُخرى  روح  مظّلة  نحو  املاأ�شاة 
ل اأن  عن مركز املواجهة النف�شّية  املدّمرة..  فنف�شّ
دفء  �شوب  ومّتجهني  مت�شّبثني،  خمتبئني،  نبقى 
قلٍب واحٍد نلجاأ اإليه بكّل ما تعرفه لغة الإن�شان من 
م�شاعر.. خوف، ترّقب، حزن،  بل حّتى يف اأق�شى 
حالت الفرح اجلارف يحدث اأن ُنلقي بقلوبنا يف 
ف�شاءات تلك الأرواح.. من دون اأّية وجهة اأخرى.. 

فقط لأّنها ت�شتحّق بجدارة و�شف املالذ الآمن.. 
الغربة  من  واأوطان  العفوّي،  الختباء  وم�شتقّر 

للكثري مّنا..

مآثر طالب الجبورّي/ كربلء المقّدسة

ٌة ٌة َسَماِويَّ ُأمِنيَّ
بالأحالم  و�شباه  الإن�شان  طفولة  تزخر 
امل�شتقبل  عوامل  يف  خياله  فيبحر  والأمنّيات، 
اجلميل الذي تتحّقق فيه الأحالم، وتتج�ّشد فيه 

الأمنّيات الربيئة، ب�شيطًة كانت اأم عظيمًة.
بال�شعي  ياأخذ  حّتى  وي�شتّد  عوده  ي�شُلب  اأن  وما 
الأمان  تلك  ليحّول  قّوة وعزم  اأوتي من  ما  بكّل 
ف�شيوا�شل  تلميذًا  كان  فاإذا  ير�شاه،  واقع  اإىل 
العلمّي حّتى يرتدي  درا�شته، ويجّد يف حت�شيله 
الذي  حياته  حلم  بتحقيق  فرحًا  التخّرج  قّبعة 

انغر�س يف وجدانه، ونا مع اأّيامه ولياليه.
كرمية  حياة  الأمنّية  هذه  حتقيق  بعد  ليعي�س 

ناجحة يف هذه الدنيا، لكن ماذا بعد ذلك؟

َمن مّنا فّكر يف احلياة الُعليا؟ اأّي قلٍب فتيٍّ يفّكر 
اأّي  بعيدًا؟!  نراه  الذي  العامل  ذلك  يف  بالعي�س 
حلٍم ذاك الذي ترعرع يف خيال �شاب اآمن برّبه 

فازداد هدى..؟!
والأيام  الثوان  يعّد  لتحقيقه،  يتلّهف  نراه 
اإىل  يقوده  والفناء  ال�شهادة  بنيل  ليحرزه، حلمه 
حلم اخللود الأبدّي، فال�شهداء اأحياء عند رّبهم 

ُيرزقون..
مثاله  ناظريه  اأمام  يرت�شم  اأمنّيته،  اإىل  مي�شي 
طريق  من  تثّبت  الذي    الأكرب  علّي  الأ�شمى 
ًفا من كّل  احلّق، فلم يعباأ باملوت اجل�شدّي؛ متخفِّ
الذي  �شالحه  جناحه  �شهادة  يثقله،  دنيوّي  هّم 

امل�شّرج  قمي�شه  تخّرجه  وزّي  يده،  يهجر  مل 
بالدماء.. وابت�شامته دليل فرحته العظيمة بنيل 

مبتغاه..
ومن  نقّي،  عامل  اإىل  املالئكة  اأجنحة  حملته 
هناك بداأ يرقُب تقّدم اإخوته يف ميادين الن�شر، 
تزّينهم  به  يلحقون  الذين  برفاقه  ي�شتب�شر 
جراحهم، وقد غاب عنها الأمل ليقيموا معًا حفل 
تخّرٍج من طراز فريد، فقد حتّققت الأمنّية ونالوا 
تعاىل:  اهلل  و�شفهم  مثلما  فهم  الُرتب،  اأعلى 
ِلِه َوَي�ْشَتْب�ِشُروَن  ُ ِمْن َف�شْ ا اآََتاُهُم اهللَّ َفِرِحنَي مِبَ
َخْوٌف  اأَلَّ  َخْلِفِهْم  ِمْن  ِبِهْم  َيْلَحُقوا  مَلْ  ِذيَن  ِبالَّ

َعَلْيِهْم َوَل ُهْم َيْحَزُنوَن )اآل عمران:170(.
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ُة ُة الَمرأُة الِقَياِديَّ هَراُء  الَمرأُة الِقَياِديَّ هَراُء َفاِطمُة الزَّ ُةَفاِطمُة الزَّ هَراُء  الَمرأُة الِقَياِديَّ َفاِطمُة الزَّ

ربيبة العلم والتقى، اآية اإلهّية كربى، قطب الرحى 
لفي�س الوجود، َوَهبها اهلل  جالًل وبهاًء..

ر�شول  عليها  ففا�س  �شغريًة..  باأّمها  ُرزئت 
اهلل ب�شاّلل رحمته، فدرجت يف بيت الوحي 

والطهر واأولي الُنهى..
�شكونها  يف  جتّلت  التي  الإلهّية  ال�شفات  مراآة 
ف�شلها  واأظهر    اهلل  ا�شطفاها  وحركاتها.. 
الذي  الإلهّي  ال�شطفاء  وهذا  العاملني..  على 
املبادئ  يج�ّشدون  الب�شر  من  اأفراد  وجود  يعني 
والقيم يف حياتهم، ويبلغون اأرقى م�شتوى الكمال، 

ويكونون قدوة لبني الب�شر على مّر الأزمنة.
دون  للرجال  ال�شطفاء  هذا    اهلل  يجعل  مل 
مّما  الن�شاء..  من  عّينات  ا�شطفى  بل  الن�شاء، 
درجات  لبلوغ  واأهلّيتها  املراأة  قابلّية  على  يدّل 

الكمال، واأن تكون يف موقع الريادة والتمّيز.
الإ�شالمّية  لالأّمة  وقدوة  رمز    والزهراء 
جمعاء.. واإّن ارتباط ر�شا اهلل ، بر�شاها لهو 
حّتى  وكمالها،  ونزاهتها،  ع�شمتها،  على  دليل 
للِقيم  ومطابقة  من�شجمة  وعواطفها  م�شاعرها 
 من  الإلهّية. وبذلك يكون كّل ما ي�شدر عنها 
الإلهّي..  والت�شريع  الأمر  اأو فعٍل كا�شًفا عن  قوٍل 
فهي حّجة �شرعّية على جميع بني الب�شر.. وحّجة 
قال  فقد   ، املع�شومني  الأئّمة  اأولدها  على 

على  اهلل  ُحَجُج  نحُن   "  : الع�شكرّي  الإمام 
واأّمنا فاطمة حّجة اهلِل علينا")1( وقد  اخلالئق، 
القيادّي  دورها  يف  املراأة  توعية  اإىل    ت�شّدت 
جيلها  ن�شاء  على  يقت�شر  مل  الذي  والر�شايّل 

فح�شب، بل طال الأجيال الالحقة.
وعلينا اأن نقود نه�شة عارمة حّتى ُنعيد املراأة اإىل 
اأنوذج  باأروع  بتذكريها  وذلك  القيادّي،  امليدان 
قّدمه الإ�شالم.. اإذ كانت الزهراء  اإىل جانب 
القيام بامَلهام الأ�شرّية، ت�شارك يف ن�شر الر�شالة 
امل�شلمات  الن�شاء  بتدري�س  وذلك  الإ�شالمّية، 
وت�شبعهّن  علًما  عليهّن  فتفي�س  الدين،  اأحكام 

فهًما.. فكان بيتها املدر�شة الأوىل يف الإ�شالم.
 على تثقيف الأفراد بل ان�شرفت  ومل تقت�شر 
الر�شالة  طلبت  عندما  اجلماهري  توعية  اإىل 
الإ�شالمّية ذلك منها؛ ليكون خطابها يف م�شجد 
والأن�شار  املهاجرين  من  ح�شد  اأمام    اأبيها 
ورف�س  وال�شتبداد،  الظلم  مقاومة  اإىل  دعوًة 
  اهلل  بتعاليم  والتم�ّشك  والِدعة،  اخلنوع 

. ور�شوله
هكذا ج�ّشدت  الدور القيادّي عرب ا�شتعدادها 
ذلك  كّلف  واإن  الأفعال،  ردود  كّل  ملواجهة 
حتفظ  التي  املفاهيم  ت�شحيح  اأجل  من  حياتها 
الإ�شالمّية  العقيدة  لكيان  ال�شوّي  النمّو  �شالمة 

وا�شتمراره.

املهّمة  الأدوار  اأحد    الزهراء  ال�شّيدة  فمّثلت 
ا  واأي�شً الإن�شانّية،  احل�شارة  كيان  يف  واملوؤّثرة 
للمراأة  القيادّي  املفهوم  �شّناع  اأول    كانت 
القيادّية،  واأدوارها  الع�شور،  مّر  على  امل�شلمة 
الذي  ال�شعب  ال�شيا�شّي  املوقف  اإىل  اإ�شافًة 
من   ، الرحمة  ر�شول  �شهادة  بعد  له  تعّر�شت 
خيانة، وهتك حرمة، واإنكار الو�شّية، وولية اأمري 
الإعالمّي  اجلانب  يف  دورها  فربز  ؛  املوؤمنني 
عن  النقاب  ورفعت  واملرتّدين،  الزيغ  ك�شف  يف 
الطاهر؛  العلوّي  البيت  له  تعّر�س  التي  الظالمة 
فهي  واملنزلة  والجتباء  ال�شطفاء  قدوة  ولأّنها 
تكفّلت  التي  الواعية  للمرّبية  الأرقى  الأنوذج 
برتبية اأولدها، وحملت هموم جمتمعها من ن�شر 

العلم وهدايته. 
�شّلطت ال�شوء على    باأّنها  اأن نقول  ون�شتطيع 
اأهمّية وجود املراأة يف حياة الرجل، ومدى تاأثريها 
العميق يف احلياة الأ�شرّية، والقيادة احلقيقّية يف 
مقام  يف  املراأة  الإ�شالم  يقّدم  فهكذا  الأ�شرة، 
ريادّي وقيادّي ليوؤّكد قابلّيتها وا�شتعدادها للكمال 
مّما  الرغم  على  الرجل،  مثل  متامًا  والتفّوق 
كبرية  حتّديات  من  اليوم  امل�شلمة  املراأة  تواجهه 

اأمام النماذج املزّيفة التي �شنعها الغرب.
..........................

)1( الأ�شرار الفاطمّية: �س17.

نرجس مهدّي/ كربلء المقّدسة
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َجاِح  َم النَّ باأَلزماِت َنرَتِقي ُسلَّ

احلياة  وت�شعنا  والأّيام،  الليايل  علينا  متّر 
يف  تكن  مل  وحتّديات  �شعوبات  و�شط 
َفقد  اأو  بفاجعة،  ُن�شاب  فقد  احل�شبان، 
عزيز، اأو �شياع الأمل الوحيد الذي كان اأمام 
اأعيننا، مل نتوّقع اأن نقع يف هذا املوقف اأبدًا، 
غريي  ملاذا  اأنا؟  ملاذا  نف�شه:  املرء  في�شاأل 
حلمي  مّني  �شاع  واأنا  عم  النِّ هذه  بكّل  يتمّتع 
الطريق  على  اأّنني  اأعتقد  وكنُت  الوحيد، 

ال�شحيح، فاأين اأنا الآن وماذا اأفعل؟
كهذا،  موقف  يف  احلياة  ت�شعه  مّنا  كّل 
فالبع�س ي�شعر بال�شياع وفقدان الأمل، وهذا 
يف احلقيقة من حّقه، فمن حّقه احلزن ومن 
املهّم  ال�شوؤال  ولكّن  النف�شّي،  الكتئاب  حقه 
ُت�شبح  اأن  فعاًل؟  تريده  ما  هذا  هل  هنا: 

حمبطًا حزينًا ل تعرف ماذا تفعل؟
اإىل  يعيد  َمن  هي  الأزمات  هذه  اأّن  احلقيقة 
وهذا  الفاجعة  هذه  فلول  التوازن،  حياتنا 

فقد  حياتنا،  برجمة  اأعدنا  ملا  الفقدان، 
ي�شعب على البع�س تقّبل هذا الكالم، ولكن 
تركك  فاإذا  فيها،  اأنَت  التي  امِلحنة  يف  رّكز 
�شخ�س عزيز عليك، ومل ت�شتطع ا�شرتجاعه 
الواقع  هذا  فتقّبل  الأحوال،  من  حال  باأّي 
  َفاٍن  َعَلْيَها  َمْن  كّل  تعاىل:  قوله  وتذّكر 
 َواْلإِْكَراِم اَلِل  اجْلَ ُذو  َك  َربِّ َوْجُه  َوَيْبَقى 
احلياة،  �شّنة  هي  فهذه   )27 )الرحمن:26، 
عليك  والياأ�س،  والبكاء  احلزن  عن  وعو�شًا 
والت�شّدق  الكرمي،  القراآن  وقراءة  بالدعاء 
منَك  يح�شل  لكي  املّيت؛  احلبيب  هذا  عن 
ال�شرور يف قربه، ويف  على هدّية تدخل عليه 
وكاأّنك  منه  قريبًا  �شتكون  اأنَت  نف�شه  الوقت 
ومغزى  حياته،  يف  كان  مثلما  معه  متوا�شل 
الكالم اأّنه عن طريق هذه الت�شّرفات �شتكون 
اأنت اأقرب اإىل اهلل تعاىل، ومن ثّم هو امل�شّدد 
لل�شواب، وتذّكر قوله تعاىل:َفاإِنَّ َمَع اْلُع�ْشِر 

ُي�ْشًرا  اإِنَّ َمَع اْلُع�ْشِر ُي�ْشًرا )ال�شرح:5، 6( 
وع�شر  ومع�شلة  م�شيبة  كّل  اأّن  تركيز  ففيها 
يرافقهم ي�شر ورحمة، ب�شرط اأن تتقّبل حكم 
نف�شَك  قرارة  يف  مطمئّنًا  وتكون  تعاىل،  اهلل 
يف  حتّول  نقطة  اإّل  هي  ما  الأزمات  هذه  اأّن 
لنا  بال�شالح  العامل  هو    فاهلل  حياتَك، 
اأين  نعي  اأن  يجب  لذا  واأولدنا،  ومل�شتقبلنا 
ول  املا�شي،  حزن  يف  ن�شيع  فال  الآن،  نحن 
نتعب ون�شع اآماًل بال �شبب وهدف للم�شتقبل، 
هذه  تفعل،  ماذا  تقّرر  اأن  الوقت  حان  والآن 
ومهما  احلياة،  برجمة  لإعادة  هي  ال�شدمة 
كان الذي فقدته من عزيز ومهّم وغاٍل على 
النف�س، ولكّنه يبقى جزءًا من حياتَك، فبقاء 
ترتكه  اأن  الوقت  و�شار  املحال،  من  احلال 
وتبداأ من جديد، فِع�س كّل حلظة، ول ترتك 
حلظة ت�شيع منَك، فعمل اليوم هو ثمرة الغد، 

وجناح الغد هو ب�شبب جهد اليوم.

عهود فاهم العارضّي/ النجف األشرف
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أَثُر اإِليَماِن في اأُلسَرِة 

َوَل  ُتَقاِتِه  َ َحقَّ  ُقوا اهللَّ اآََمُنوا اتَّ ِذيَن  الَّ اأَيَُّها  َيا 
عمران:  )اآل   ُم�ْشِلُموَن َواأَْنُتْم  اإِلَّ  وُتنَّ  مَتُ
الإلهّية  وال�شرائع  الر�شالت  جاءت   )102
احلجر  وو�شع  وبنائه،  الإن�شان  لرتبية 
وعدم  باهلل  الإميان  وهو  للب�شرّية  الأ�شا�س 
النف�س  يف  الإميان  وغر�س  به،  ال�شرك 
الرتبوّية  الِقيم  غر�س  قبل  يكون  الب�شرّية 
الأول  الأ�شل  هو  الإميان  املحمودة،  الأخرى 
من  القلب  مبنزلة  الإميان  لأّن  للرتبية؛ 
كّله،  اجل�شد  ف�شد  القلب  ف�شد  اإذا  اجل�شد، 
الإميان هو العقيدة الأ�شا�شّية يف الأ�شرة، وله 
اآثار عظيمة يف حياة الفرد والأ�شرة واملجتمع، 
بهذا  الرتبية  كّل جوانب  ربط  الأ�شرة  وعلى 
الأ�شل؛ لأّن الرتبية احلّقة هي عملّية اإعداد 
الإن�شان واإن�شائه وتوجيهه واإ�شالحه وقيادته 
يف مراحل احلياة املتعّددة من اأجل الو�شول 
وال�شلوكّي  والأخالقي  الفكرّي  الن�شج  اإىل 
النف�شّية.  حياته  يف  كربى  اأهمّية  من  له  ملا 
ومبا اأّن الأ�شرة هي اأ�شا�س املجتمع، في�شلح 
التي  لأّنها هي  بف�شادها؛  ويف�شد  ب�شالحها 

الأوىل  املدر�شة  وهي  بالأبناء،  املجتمع  متّد 
وتت�شّكل  والِقيم،  الرتبية  فيها  يتلّقى  للفرد 
�شاحلًا  فردًا  في�شبح  املتوازنة  �شخ�شّيته 
نافعًا لنف�شه ولأ�شرته وملجتمعه، فال بّد من 
اأن تكون الرتبية الإميانّية مبفهومها ال�شامل 
، وتر�شيخها عند  ز على معرفة اهلل  تركِّ

الأطفال منذ ال�شغر.
ومّما ي�شاعد على تقوية الإميان لدى الأبناء 

هي النقاط الآتية:
وتعويدهم  احلرام،  تناول  عن  اإبعادهم   .1
على تناول احلالل؛ فللتغذية اأهمّية كربى يف 

ن�شاأة الإن�شان. 
وتعليمهم  اخلطاأ،  عند  الأبناء  تاأديب    .2
وقد  العاّمة،  والآداب  الدينّية  القواعد 
حديث  طريق  عن  ذلك  على  الإ�شالم  اأّكد 
خري  ولدًا  اأحدكم  يوؤّدب  "لئن   :الر�شول

له من اأن يت�شّدق بن�شف �شاع كّل يوم")1(
والفرائ�س  الدينّية  الواجبات  تعليمهم   .3
ي�شاعد  الرتغيب  باأ�شلوب  ال�شغر  منذ 
يف  فالطفل  القلب،  يف  الإميان  زيادة  على 

على  القدرة  ميلك  الأوىل  احلياة  مراحل 
الوالدين  على  يكون  وهنا  والتلّقي،  التقّبل 
تقدمي املعلومات ب�شاأن العبادة مثل ال�شالة 
طريق  عن  الواجبات  من  وغريها  وال�شوم 
الدينّية  الأطفال  جماّلت  وكذلك  الأنا�شيد، 
عند  املرغوبة  الأ�شاليب  من  وغريها 

الأطفال. 
اإيجاد ال�شلة بني  اإىل   هذه الرتبية �شتوؤّدي 
التي  ال�شلة   ، اهلل  وبني  الب�شرّي  القلب 
وقلبُه  اخلالق،  من  دومًا  قريبًا  الفرد  جتعل 
متعّلق باهلل دائمًا، ويرجع اإليه يف كّل الأمور 
اإىل  الرجوع  اإىل  القلب  تدفع  التي  ال�شعبة 
القاعدة  هي  هذه  وتعّد  حلظة،  كّل  يف  اهلل 
ترتكز  التي  الإ�شالمّية  للرتبية  الرئي�شة 
الإن�شان  ومتنح  والعقيدة،  الإميان  على 
الواقع  يف  للبناء  طاقته  وُتطلق  الطماأنينة، 
اإن�شانًا  بال حرية ول قلق ول اندفاع، وتخلق 

�شاحلًا يف املجتمع. 
...........................................

)1( بحار الأنوار: ج101، �س 95.

زينب ضياء الهللّي/ النجف األشرف
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وال�شّيدة:   ، حمّمد  بَنُت  فاطمة  ال�شّيدة:   
زينب بنت علّي ، وال�شّيدة: فاطمة املع�شومة 
بنت مو�شى بن جعفر ، عليهّن وعلى اآبائهن 

اأف�شل التحايا وال�شالم.
اختلف الزمان واملكان، والقاتل واحد: احل�شرة 

على الأحباب وُظلم ال�شاملني.
الأول: فاطمة بنت حمّمد  ر�شول الإ�شالم، 
اأبيها،  على  البكاء  من  منعوها  عندما  قتلوها 
ومل يكتفوا بذلك، بل ُك�شرت اأ�شالعها، وُلِطم 
املر�س  �شّدة  وماتت من  بابها،  واأُحرق  خّدها، 

واحُلزِن على اأبيها وهي التي ُلّقبت باأّم اأبيها.
قال ر�شول اهلل:"يا علّي ويٌل مَلن ظلمها وويل 
حرمتها،  هتك  مَلن  وويٌل  حّقها،  ابتّزها  لـَمن 

وويٌل لـَمن اأحرق بابها")1(
الثانية: زينب بنت علّي بن اأبي طالب : اأبوها 
ويّل اهلل الأعظم بعد الر�شول الأكرم، قتلوا 
واإن بكت �شربوها،  اأخاها ومنعوها من دفنه، 
�ُشبيت هي وَمن معها من الن�شاء، اأخرجوها من 

ديارها اإىل ال�شام حّتى ماتت من �شّدة احُلزن 
ومن   ، بيتها  اأهل  من  معه  وَمن  اأخيها  على 
م�شائب  ورثت  التي  وهي  اأخيها،  اأّم  األقابها 

اأّمها.
الثالثة: فاطمة املع�شومة بنت مو�شى بن جعفر 
الكاظم : قتلها ا�شتياقها اإىل اأخيها واملر�س 
الذي عانت منه يف طريقها اإليه  وقيل ُد�ّس 
منها  ماأَخذُه  واأخَذ  املر�س  بها  اأمّل  ال�ُشّم،  لَها 
من �شّدة ال�شغف اإىل روؤية اأخيها واإمام زمانها، 
وهكذا ماتت فاطمة املع�شومة �شوقًا اإىل روؤية 
فاطمة  ال�شّيدة  تعّد  ؛  الر�شا  الإمام  اأخيها 
العلوّية  الدوحة  عقائل  من  عقيلة   املع�شومة
ال�شّديقة  وحفيدة  املطّهرة،  الطاهرة  النقّية 
بناتها  اأجّل  ومن    الزهراء  فاطمة  الطاهرة 
الطّيبات العفيفات، وقد �شابهت ال�شّيدة فاطمة 
املع�شومة اأّمها الزهراء  كثريًا، بل حّتى اأّنها 
بعّدة   احلوراء زينب  ال�شّيدة  عّمتها  �شابهت 
العلوّي  الن�شب  يف  ا�شرتاكهما  منها:  نواٍح، 

 ، والفاطمّي، وكونهما اأخْتنِي لإمامنْيِ مع�شومنْيِ
ارتبطت  فمثلما  باأخويهما،  ارتباطهما  و�شّدة 
  احل�شني  الإمام  باأخيها  زينب  ال�شّيدة  روح 
  املع�شومة  فاطمة  ال�شّيدة  روح  ارتبطت 
خرجت  ومثلما    الر�شا  علّي  الإمام  باأخيها 
  احل�شني  الإمام  اأخيها  مع  زينب  ال�شّيدة 
اإىل كربالء، خرجت ال�شّيدة فاطمة املع�شومة 
علّي  الإمام  اأخيها  لروؤية  خرا�شان  اإىل   
وو�شفها  بفاطمة  ت�شميتها  يف  فاإّن   ، الر�شا 
باملع�شومة وكرمية اأهل البيت  ال�شادرة عن 
الذي  الرفيع  املقام  على  دللة    املع�شومني 
بلغته هذه ال�شّيدة اجلليلة، وهي التي قال فيها 
:"فداها   الكاظم جعفر  بن  مو�شى  اأبوها 

اأبوها" كّررها 3 مّرات.)2(
..............................

1- بحار الأنوار: ج22، �س485.
ج1،  املع�شومة:  فاطمة  وكرامات  حياة   -2

�س2.

أَراُهنَّ واِحَدًة... بَناِت الرَِّسالَِة
رحاب سالم البهادلّي/ بغداد

)1(  اِء ُكلَّ َشْيٍء َحيٍّ َوَجَعْلَنا ِمَن اْلَ

اأن ت�صاوي البحر  هناك قرب البحر ولوحدها ذرفت دمعة كادت 
وهي دمعة، فكيف اإذا ذرفت كلَّ الدموع؟

ل اأدري لرّبا تكون بحراً اآخر فيلتقيان معاً، ليكون الهدف واحداً 
وهو �صنع احلياة، فبداخلهما حياة وفوق �صطحهما حياة، وكذلك 
الأمنّيات  من  جمعاً  ليطرح  ياأتي  ولَن  حياة،  بقربهما  ياأتي  لَن 
والأحلم التي اأو�صكت اأن متوت، وف بع�س الأحيان لي�س الأمنّيات 

فقط، بل حّتى الأ�صخا�س بل حّتى احلياة نف�صها متوت فيهم.
فل ت�صتغرب من ملوحة الاء اأبداً وا�صِغ اإليه، و�صتعرف كم ي�صنع 
من ال�صتحيلت، فكن حِذقاً ومتاأّمًل فيما خلق الل تعال، فكم 
هو عظيم جّل ا�صمه، فهذه اآياته تكّلمكم، فاأن�صتوا لعّلكم ت�صكرون.

هدى نورّي السّراي/ ذي قار
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ُمَعّزَزاُت الِجَهاِز الَمناِعّي

ي�شّبب الأرق لعّدة لياٍل متتابعة تاأثريًا �شيئًا يف اجلهاز 
خطر  ارتفاع  اإىل  يعّر�شه  حيث  لالإن�شان،  املناعّي 
واأمرا�س  ال�شّكري  داء  مثل  �شحّية  مب�شاكل  الإ�شابة 

على  اجل�شم  قدرة  وتقليل  والكتئاب،  والبدانة  القلب 
حماربة الأمرا�س الفريو�شّية، وتفيد تقنّية ال�شرتخاء 
القدم  اأ�شابع  من  ابداأ  مريح.  نوم  على  احل�شول  يف 

ب�شّد الع�شالت ب�شع ثواٍن ثّم ال�شرتخاء، وهكذا باقي 
الراأ�س،  ثّم  الرقبة  ع�شالت  اإىل  و�شوًل  الع�شالت 
فهذه التقنّية جمّربة ومفيدة للح�شول على نوم مريح.

د. زينة نوري الجبورّي/ بغداد

الأبحاث  اإحدى  ُتبنّي 
احلديثة اأّن تناول �شراب 
اأو  الزنك  على  يحتوي 
الزنك  حبوب  تناول 
اأعرا�س الر�شح  منذ اليوم الأول من ظهور 
املعاناة  ومّدة  الأعرا�س  حّدة  من  يقّلل  قد 
على  حتتوي  حبوب  تناول  اإّن  حيث  منها، 
 )zinc gluconate( الزنك  كلوكونات 
بالر�شح  الإ�شابة  حّدة  من  يقّلل  اأن  مُيكن 
اأّن هذه  مبقدار يوم ون�شف، وبنّي اخلرباء 
مُيكن  مثلما  متامًا،  اآمنة  امل�شتح�شرات 
الذي يحتوي على  الأنفّي  الرذاذ  ا�شتخدام 

الزنك لتح�شني حا�ّشة ال�شّم.

بالر�شح  الإ�شابة  يخّف�س  اأن  مُيكن 
من  ملغم   200 بتناول  الن�شف  اإىل 
ممار�شي  لدى  يوميًا   )C( فيتامني 
وحمل  كاجلري  الريا�شّية  الألعاب 
الأ�شخا�س  لدى  اأّما  الأثقال، 
من  اجلرعة  زيادة  فيجب  العاديني 
)500 -1000( ملغم من الفيتامني 

يف اليوم لزيادة املناعة.

ُن�شرت  درا�شة  يف 
اجلمعّية  جمّلة  يف 
اإّن  الأمريكّية،  الطبّية 
حلبوب  اليومي  التناول 
 )200( حتوي  التي  الغذائّية  املكمالت 
وحدة دولّية من فيتامني )E( �شاعدت يف 
وما  �شنة(   65( �شّن  يف  الأ�شخا�س  وقاية 

فوق من الإ�شابة بالر�شح.
املزايا  على  اأُجريت  اأخرى  درا�شات  ويف 
قد  )E(التي  لفيتامني  لاللتهاب  امل�شاّدة 
وزيادة  القلب  �شّحة  حت�شني  يف  ت�شاعد 

املناعة الذاتّية للمري�س.

وال�شيطرة  املناعة  تعزيز  دور يف  له 
على تقّلبات مر�س ال�شّكر من النوع 
الثان، وله اأثر يف كثري من الأمرا�س 
مثل اأمرا�س القلب، و�شالمة العظام 
الإ�شابة  عند  وكذلك  والأ�شنان، 
ميكن  حيث  الفريو�شّية،  بالأمرا�س 
يوم  كّل   )5000  u.I( حّبة  تناول 
مل�شاعدة  اأ�شبوع  وملّدة  الإ�شابة  عند 

اجل�شم يف حماربة الفريو�شات.

فيتامين الزنك
)C(

فيتامين 
)E(

فيتامين 
)D3(

النوم هو الوصفة السحرّية
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فِسيُّ اإِلرَهاُب النَّ
هو اأ�شلوب منّظم من العنف والرعب، الغر�س 
هو  اأي  معّينة،  واأهداف  غايات  حتقيق  منه 
قلوب  يف  ُيزرع  الذي  العنف  اأ�شكال  من  �شكل 
املدّمرة،  القّوة  طريق  عن  وعقولهم  النا�س 
اأحيانًا  يكون  قد  والدمار.  الفو�شى  واإ�شاعة 
فعاًل واأحيانًا ردَّ فعل، وهو ي�شتهدف جماعة اأو 
اإيقاع الرعب والفزع  اأ�شخا�شًا معّينني بهدف 
�شلوك  وتغيري  اأفكار،  حرب  فهو  النف�شّي، 
موّجه �شّد النف�س الب�شرّية و�شوابطها وميدان 
والذعر  اخلوف  فاإّن  الإن�شان.  �شخ�شّية 
والفزع الذي ُينذر به تارة وينّفذه تارة اأخرى 
حتمًا تتبعه اآثار �شلبّية تعّر�س الفرد لل�شغوط 
والتهديد ب�شكل م�شتمّر، وقد ُي�شعف مقاومته 
ومن ثّم يوؤّدي به اإىل القيام ب�شلوك يتنافى مع 
و�شوابط  ذاتّية  معايري  من  الفرد  يحمله  ما 

معرفّية. 
ف�شاًل عن اأّن له اآثارًا نف�شّية تتمثل باآثار �شّدة 
وما  النف�شّية  لل�شدمة  املفاجئ  العنيف  الفعل 
يلحقها من عواقب، اأو ما ُيعرف با�شطرابات 
ال�شغوط ال�شدمّية للذين اختربوا اأو �شاهدوا 
عليهم  تظهر  وقد  مرعبة،  واأحداثًا  ماآ�َشي 
اأعرا�س نف�شّية تالزمهم طوال حياتهم حتول 

دون العودة اإىل حياتهم الطبيعّية. 

والإرهاب النف�شّي واحلرب النف�شّية مت�شابهان 
يف التاأثري يف �شلوك الفرد، اإذ كالهما �شالح 
الإعالم  فمثاًل  الإن�شان،  جتاه  مبا�شر  غري 
النف�شّي،  الإرهاب  اأنواع  اأحد  هو  ال�شلبّي 
اتخاذ  عملّية  يف  فّعاًل  عن�شرًا  اأ�شبح  اإذ 
ت�شتخدمه  اأ�شلوبًا  اأ�شبح  مثلما  القرارات، 
الدول لن�شر اأفكارها و�شيا�شتها، اإذ هو حرب 
ويغرّي  العقول،  يزلزل  والإ�شاعات  الكلمات 
عند  والتوّتر  الثقة  عدم  يوّلد  مّما  ال�شلوك 

الفرد. 
من  حالة  اإىل  ال�شلبّي  الإعالم  ي�شل  وقد 
القمع وارتكاب الأخطاء، واإجبار الأفراد على 
و�شّل  له،  املخّططني  مل�شيئة  َوفقًا  الت�شّرف 
وال�شت�شالم  الياأ�س  اإىل  ودفعه  املقابل  اإرادة 
على  والق�شاء  معنوّياته،  حتطيم  نتيجَة 
بذور  وزرع  والقيمّي،  الفكرّي  التما�شك 
التفرقة واللعب باآراء الفرد واأفكاره وانفعالته 
النف�شّي  ال�شغط  و�شائل  با�شتخدام  وعواطفه 
وال�شيا�شّي  والجتماعّي  والقت�شادّي  والبدّن 

والثقافـّي بالتحّكم يف اإرادة الفرد. 
اأو  اإ�شابة  اإىل  يرجع  ل  النف�شّي  فالإرهاب 
اإىل  يرجع  واإّنا  الع�شبّي،  اجلهاز  يف  تلف 
الو�شط  مع  الأفراد  عالقات  يف  ا�شطرابات 

ويتفاعلون  فيه  يعي�شون  الذي  الجتماعّي 
وعدم  القلق  يوّلد  النف�شّي  والإرهاب  معه، 

ال�شتقرار. 
الإرهابّية  الأجواء  اأّن  اأحد  على  يخفى  ول 
املفزعة وما يرافقها من قلق ورعب وا�شطراب 
التي يخلقها الإرهاب ل ت�شتثني اأحدًا خ�شو�شًا 
بداية  يف  هم  وَمن  واملراهقني،  الأطفال 
طفل  األف  على  اأُجريت  درا�شة  ففي  ال�شباب، 
والختطاف  واحلروب  الإرهاب  عن  و�شاّب 
نوعًا  ع�شرين  جمموع  من  واحدة  متّثل  كونها 
الإرهاب  اأّن  النتائج  اأظهرت  املخاوف  من 
والختطاف على راأ�س تلك املخاوف، ثّم تلتها 
هجوم  اإىل  التعّر�س  ثم  احلرب،  يف  امل�شاركة 
يف  ال�شباحة  اأو  والزوابع،  فالأعا�شري  م�شّلح، 
مياه عميقة. واأ�شارت درا�شة اأّن حّتى الأطفال 
دون �شّن الثامنة ميكنهم التمييز بني احلقيقة 
املرئّية  الإعالم  لو�شائل  يجعل  مّما  واخليال، 
تاأثريًا بالغًا يف �شّحتهم النف�شّية، حتديدًا تلك 
والإرهاب  والقتل  الختطافات  باأنباء  املتعّلقة 
درا�شة  ا�شتنتجت  مثلما  املحزنة،  والأخبار 
العقلّية  ال�شّحة  يف  توؤّثر  احلرب  اأّن  اأخرى 
اأولئك  من  اأكرث  مّرة(   19( مبعّدل  لالأفراد 

الذين مل تتعّر�س بلدانهم اإىل احلروب.

د. حوراء حيدر الجابرّي/ كلّية اإلمام الكاظم
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َطاَزٌج يا َكعُكَطاَزٌج يا َكعُك

ف  وزوجته  هو  الكعك  بائع  عّمار  العّم  يعي�س 
القرية، وف كّل �صباح بعد اأن ي�صيح ديك العّم 
الفجر،  �صلة  لت�صّلي  زوجته  ت�صحو  عّمار 
لت�صنع  الب�صيطة  باأدواتها  ت�صتعّد  ثّم  ومن 
القريبون من  القرية  اأطفال  الكعك،  وي�صحو 
منزل العّم عّمار على رائحة ذلك الكعك عندما 
الكعك،  اأقرا�س  تو�صع  الق�ّس  �صّلة  وف  ين�صج، 
بكلمة  عّمار  اأّم  اخلالة  طّرزته  بنديل  وتغّطى 
)هنيئاً(، يحمل ال�صّلة العّم عّمار ليبيعه طازًجا 
للأطفال ف طرقات الأحياء ال�صّيقة، وف اأحد 
بيوت ال�صيعة )القرية( تعي�س حل، وهي بنٌت 
يتيمة الأب، ُتوف والدها وهي ف عامها الأول، 
حل  اأّم  تخيط  واهتمام،  حّب  بكّل  اأّمها  رّبتها 
كّل  حلل  لتوؤّمن  ال�صوق  ف  وتبيعها  الثياب 
كانت  الدر�صة،  م�صاريف  واأهّمها  م�صاريفها، 
اإن ت�صمع  حل تّب كعك العّم عّمار كثرياً، ما 
كعك"  يا  طازٌج  كعُك  يا  ينادي:"كعُك  �صوته 
حّتى ترك�س �صريعاً لت�صرتي منه كعكة، وكعادة 

العّم الُح�صن الطيب يقّدم لها كعكة بثمن وكعكة 
وجنتاها،  وتمّر  حل  فتخجل  كهدية،  اأخرى 
اأدفع  :"اأنا  ويقول  راأ�صها  على  العّم  ي�صح 
عندما  ثمنها  تدفعني  واأنِت  الآن  الكعكة  ثمن 
عّمار  العّم  كلم  حل  تفهم  تكن  ل  تكبين" 
كثرياً، ولكّنها كانت ت�صعر بالر�صا والطمئنان. 
كانت تنتظر حل العّم عّماراً كّل يوٍم وهي تكب 
وف  وتتخّرج  وتتفّوق  وتنجح  وتدر�س  وتنمو 
الّرة  هذه  وف  اللذيذة،  كعكاته  من  كعكة  يدها 
ا�صمها يلمع ف  ال�صت�صفى طبيبة ماهرة  هي ف 
الر�صى وتهتّم  الجاورة، ترعى  والُقرى  القرية 
وتعطف  الفقراء،  اإل  ت�صن  وت�صاعدهم،  بهم 
الكرمي  العّم  تن�َس  ل  هي  وطبعاً  الأيتام،  على 
عّماراً، ففي كّل يوم ياأتي اإل زيارتها ت�صاأل عن 
كعكة  �صّرها  ب�صمًة  وجهه  ف  وتبت�صم  اأحواله، 
عيادته  اإل  ُت�صرع  فاإّنها  مر�س  واإذا  اخلري، 
وهي  ين�صها  ل  لأّنه  اللزم؛  الدواء  له  وتوّفر 

�صغرية فكيف لها اأن تن�صاه وهي كبرية.

رسم: خلود عبد الحسين الوسوّيميساء محمود قدوح/ لبنان
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حّبات   3 ال�صمندر:   -
)م�صلوقة ومق�ّصرة(.

)معلبة  كوب  الذرة:   -
ومغ�صولة وم�صفاة(.

كوب  ربع  بقدون�س:   -
)مفروم(.

)كبرية  حّبة  طماطم:   -
احلجم، مفرومة(.
-  ع�صري ليمونة.

ملعقتان  الزيتون:  زيت   -
كبريتان.

- ملح: ن�صف ملعقة �صغرية.

- قّطعي ال�صمندر اإل مكّعبات 
متو�ّصطة احلجم.

وعاء،  ف  ال�صمندر  �صعي   -
والذرة  البقدون�س  واأ�صيفي 

والطماطم.
مع  الليمون  ع�صري  امزجي   -

الزيت واللح، و�صّبي الزيج فوق 
بخّفة  وقّلبي  والذرة  ال�صمندر 
وقّدميها.  النكهة  تتمازج  حّتى 
اأخرى  مكونات  اإ�صافة  ويكن 
ف  مثلما  الرغبة  بح�صب 

ال�صورة.

رِة رِةَسَلطُة الّشَمنَدِر َوالذُّ َسَلطُة الّشَمنَدِر َوالذُّ

طريقة التح�ضري املقادير
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ِة ِة في الرَِّسالَِة اإلسَلِميَّ هراُء : َدرُس اإلنَساِنيَّ الزَّ

ويف  ودفرتي،  قلمي  واأخذُت  اأريكتي،  على  جل�شُت 
نّيتي الكتابة عن امراأة يعجز الل�شان عن و�شفها، 
ويعجز  حّقها،  اإيفاء  عن  الكلمات  اآلف  وتعجز 
متاأّملة  قلمي  م�شكُت  ب�شاأنها...  الكتابة  قلمي عن 
ع�شان  وما  اأبداأ  اأين  من  العظيمة،  ال�شّيدة  هذه 
وبنت  العاملني،  ن�شاء  �شّيدة  فهي  عنها،  اأكتب 
ر�شول اهلل وزوجة ويّل اهلل الإمام علّي بن اأبي 
طالب واأّم احل�شنني �شّيدي �شباب اأهل اجلّنة، 
ال�شرف،  فن�شبها  ها�شم،  بني  عقيلة  وابنتها 

 .ون�شلها الطهر، اإّنها ال�شّيدة فاطمة الزهراء
احلديث عنها درو�س يف احلياة، واأو�شح در�س هو 
عالقة ال�شّديقة الطاهرة باأبيها ، اإّن عالقة 
البنت باأبيها عالقة يحكمها كّم هائل من امل�شاعر 
الروحّية والوجدانّية والعاطفّية، وهي اأي�شًا عالقة 
هو  والدها  اأّن  ت�شعر  فالبنت  التكوين،  معّقدة 
ابنها،  اأّنه  وت�شعر  وال�شديق،  وال�شند  والأخ  الأب 
وبالن�شبة اإىل الأب فهو ُيدرك اأهمّية وجود البنت 

يف حياته. 
ببناتهم  الآباء  عالقة  التاريخ  عرب  ا�شتعر�شنا  لو 

�شّيدتنا  عالقة  من  واأثمن  واأغلى  اأرقى  جند  فال 
 ،باأبيها ر�شول اهلل  ومولتنا فاطمة الزهراء
وعندما نقف اأمام العالقة الأبوّية بني �شّيدة ن�شاء 
العاملني ووالدها  ن�شبح عاجزين عن الو�شول 
اإىل متام حقيقة هذه العالقة الراقية، ولن نغايل 
والل�شان  القلم  قدرة  عن  خارجة  اإّنها  قلنا  اإْن 

والتحليل والبيان. 
 الأكرم النبّي  قلب  يف  بلغت   الزهراء اإَنّ 
مبلغًا جعل الر�شول ي�شّرح مرارًا وتكرارًا "فداها 
تلك  �شامية  ودرجة  عظيمة  منزلة  اأّي  اأبوها")1( 

التي بلغتها  ليفتديها خري خلق اهلل بنف�شه؟ 
وقد كّناها باأّم اأبيها لكونها كانت ت�شعر مب�شوؤولّية 
اإّنها  اأبيها، وتعامله معاملة الأّم لبنها،  الأم جتاه 
اأّية  مت�ّشها  مل  قلوبهم،  كنقاء  نقّية  رّبانية  عالقة 
املثالّية،  يف  قّمة  احلياة...  �شوائب  من  �شائبة 
وحتديدًا  الإ�شالم  يف  املراأة  ملكانة  حّية  و�شورة 
"فاطمة  يقول:   اهلل ر�شول  كان  فقد  البنت، 
هذا  اأغ�شبني")2(،  اأغ�شبها  فَمن  مّني  ب�شعة 
دليل قاطع على مكانة �شّيدة ن�شاء العاملني و�شمّو 

عالية،  مبكانة   اهلل ها  خ�شّ فقد  �شخ�شّيتها، 
للمراأة  اأعادت    بها  متّتعت  التي  املكانة  وبهذه 
تواأد  كانت  اأن  فبعد  ومكانتها،  هيبتها  امل�شلمة 
ويظّل  بالأنثى  يب�ّشر  حني  الرجل  ويخجل  البنت، 
وجه  على  البنت  مكانة  اهلل  رفع  م�شوّدًا،  وجهه 
خري  فكان  عاّمة،  ب�شورة  واملراأة  اخل�شو�س، 
فاطمة  لبنته  يكّن   النبّي الكون  و�شّيد  اخللق 
يديها  ويقّبل  والحرتام،  احلّب  كّل   الزهراء

اأمام اجلميع، ويقوم من جمل�شه ليجل�شها مكانه.
ووا�شحة  �شريحة  ر�شالة  اهلل   اأو�شل  وبهذا 
واملكانة  اأبيها،  عند  البنت  مكانة  عن  املعامل 
العظيمة التي تتمّتع بها املراأة يف الإ�شالم ودورها 
املراأة  ور  �شُ جميع  واخت�شر  املجتمع،  يف  الفّعال 
املثالّية يف �شخ�س فاطمة الزهراء، فهي البنت 

الباّرة، والزوجة احلكيمة والأّم احلنون. 
............................

)1( بحار الأنوار: ج43، �س20. 
)2( م�شتدرك �شفينة البحار: ج223، �س1.

زينب شاكر السّماك/ كربلء المقّدسة
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َفاِطمُة الَمعُصوَمُة: الَجلِيلَُة الُمَحّدَثُة 

ال�شاخمة  الأ�شالب  يف  نورًا  كنَت  اأّنَك  "اأ�شهُد 
يف  العبارة  هذه  جاءت  املطّهرة")1(  والأرحام 
 احل�شني الإمام  وزيارة    النبّي  زيارة 
حّق  يف  كانت  اإذ  معروفة،  اأخرى  وزيارات 
متتّد  اأّنها  اإّل   ، ع�شر  الأربعة  املع�شومني 
لت�شمل ذرّياتهم وتعّم اأبناءهم، ومن تلك الذرّية 
 املع�شومة فاطمة  ال�شّيدة  ال�شاحلة  الطّيبة 
فكّل  بن�شبهم،  ن�شبها  واملّت�شل  منهم  القريبة 
طيبًا  يفي�س  املباركة  ال�شجرة  بتلك  يّت�شل  َمن 
. وطهارة لنتمائهم اإىل �شّيد الب�شرّية حمّمد
ر�شول  ن�شب  من   املع�شومة فاطمة  ال�شّيدة 
وفاطمة    املوؤمنني  اأمري  اإىل  وُتن�شب    اهلل 
وعّمها  الأرحام  طهارة  ف�شملتها   ، الزهراء 
�شموخ الأ�شالب، فاطمة املع�شومة بنت الإمام 
عن    املوؤمنني  اأمري  اإىل  انتمت   ، الكاظم 
على  والإمام  الأر�س  يف  اهلل  حّجة  ابنه  طريق 
�شرف    نالت    ، جعفر  بن  مو�شى  اخللق 
الطاعة  مفرت�س  مع�شوم  لإمام  اأختًا  كونها 
وواجب على النا�س وليته، فال بّد من اأن تكون 
اأفراد  �شائر  عن  متمّيزًة  املع�شومة  ال�شّيدة 
زينب  ال�شّيدة  عّمتها  امتازت  مثلما  الب�شر، 
التي  الأ�شباب  اأهّم  ومن  النا�س،  �شائر  عن   
معرفتها  هو  الرفيع  املقام  هذا  تبلغ  جعلتها 
 يف غّرة �شهر  ُولدت   . اإمام زمانها  مبقام 
ت  ذي القعدة احلرام �شنة 173هـ، حيث اخت�شّ

. بالولدة الطّيبة ك�شقيقها الإمام الر�شا
ال�شّيدة  بها  ت  اخت�شّ كثرية  خ�شائ�س  وهناك 
املع�شومة  منها اختيار ال�شماء ا�شمها ولقبها 
وكنيتها التي اأعطاها لها ر�شول اهلل  بو�شّية 
 ،)2( جربائيل  وحيه  اأمني  عرب  اهلل  اأو�شاها 
عاملة  كانت  وقد  زمانها  اإمام  نا�شرت  �شّيدة 
غري معّلمة وفهمة غري مفّهمة، �شاحبة املعاجز 
مثلما  ال�شغرى  الع�شمة  �شاحبة  واملكرمات، 
تعاىل  اهلل  لقّبها  التي  األقابها  �شمن  ذلك  جاء 

بها)3(.
ال�شّيدة  منزلة  على  تدّل  ة  ق�شّ وهناك 
ق�شد  اإذ  �شغرها،  منذ  ومقامها   املع�شومة
 جمع من ال�شيعة بيت الإمام مو�شى بن جعفر
اأّن  فاأُخربوا  عليه،  وال�شالم  بلقائه  للت�شّرف 
عّدة  لديهم  وكانت  �شفر،  يف  خارج    الإمام 
فاطمة  لل�شّيدة  واأعطوها  فكتبوها  م�شائل 

املع�شومة  ثم ان�شرفوا.
مّروا  وطنهم  اإىل  الرحيل  على  عزموا  اأن  وبعد 
ببيت الإمام  ومل يعد من �شفره بعُد، ولأّنهم 
كانوا لبّد من اأن ي�شافروا، طلبوا م�شائلهم على 
اإىل  اآخر  �شفر  يف    الإمام  اإىل  يقّدموها  اأن 
 املع�شومة فاطمة  ال�شّيدة  ف�شّلمت  املدينة، 
راأوا  وملّا  اأجوبتها،  كتبت  اأن  بعد  اإليهم  امل�شائل 
قا�شدين  املدينة  من  وخرجوا  فرحوا  ذلك 
بالإمام  التقوا  الطريق  اأثناء  ويف  ديارهم، 
الكاظم  وهو يف طريقه اإىل املدينة، فحكوا له 
ما جرى لهم، فطلب اإليهم اأن ُيروه تلك امل�شائل، 
فلّما نظر يف امل�شائل واأجوبتها قال ثالثًا: فداها 

اأبوها)4(.

ربيع   10( يف    املع�شومة  ال�شّيدة  ا�شت�شهدت 
الثان 210هـ( بح�شب بع�س الروايات، وعمرها 
27 عامًا وروايات اأخرى تذكر اأّنها كانت تبلغ من 
 .العمر )18 �شنة( مثل عمر جّدتها الزهراء
 ،الر�شا الإمام  لأخيها  زيارة  يف    كانت 
العّبا�شيني  جالوزة  تعّر�س  الرحلة  وخالل 
 فق�شت ولإخوانها،  لها  ال�شّم  وُد�ّس  ملوكبها 
غريبة  ذهبت  اأخاها،  ترى  اأن  قبل  نحبها 
.الر�شا الإمام  لقاء  من  حمرومة  مظلومة 
هو  ملواراتها  ح�شر    الر�شا  الإمام  اأّن  ُيذكر 

واأولده بعد اأن ق�شت نحبها)5(.
  وها هو اليوم مكان مرقد ال�شّيدة مع�شومة 
من�شاأ للخريات والربكات، ومقّر للحوزة العلمّية 

وم�شتقّر العلم والعلماء.
.......................

)1( مفاتيح اجلنان: �س429.
)2( خ�شائ�س ال�شّيدة فاطمة املع�شومة كرمية 

اأهل البيت: �س47.
)3( امل�شدر ال�شابق نف�شه: �س 59.

)4( امل�شدر ال�شابق نف�شه: �س215.
)5( فاطمة املع�شومة قب�س من اأ�شّعة الزهراء: �س81.

فاطمة أسعد النعمانّي/ كربلء المّقدسة
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رَائِحٌَة َطيِّبٌَةرَائِحٌَة َطيِّبٌَة
بقطرات  اأروقتَك  يفر�س  اأن  للت�صكاب  اآن 
الراقب  ب احللم  اللتهبة، فقد تخ�صّ الدمع 

بلون الفراق..
الغياب  عند هطول  الأحا�صي�س  كّل  وتداعت 

على مرفاأ الذاكرة.
اأيا وطن..

اإل  وُي�صغي  اآمالنا،  يحتوي  قلًبا  لنا  كنَت 
جوانحنا..  بني  جلجلت  التي  الأل  هم�صات 
هي  ثراَك،  وذّرات  وممّراتَك..  اأر�صفتَك.. 
لنعانق  خطواتنا  اأديه  على  طبعنا  تٌب، 

الأمل..
وب�صمًة..  اأثًرا  لنا  تمل  منَك  بقعٍة  كّل 
ال�صنون  لّونتها  بذكرى  تنب�س  ب�صمة  وكّل 
بلون اللجني اإذا ان�صاب رّياَن يغت�صل بعينه 
خا�صًعا  ي�صّلي  الذي  البيا�س  وبلون  القمر، 
النوار�س.. وبكّل لون يرتاق�س  اأجنحة  على 

ت�صّج  طيًفا  لين�صج  الطر؛  وقع  على  خجًل 
ق�صماته بعان احلياة..

حنانيَك يا وطن..
توّقف؛  وداعَك  حلظة  عند  الزمن  ليَت 

لنعي�س تت ظلل اللزمن..
فقد َبهت لون الزمن �صاعة الوداع.. وتارى 
لون احلزن من عمق الحاجر.. وما عاد لتلك 
وقع  �صوى  نب�س  احلياة  خارطة  ف  الأيام 
الذكرى، تلك الذكرى التي للمت �صظاياها 

بعينّي؛ لتت�صّوع ف �صمائي عطًرا يا�صمينّياً.
رائحة  من  �صاأن�صج  احلزن،  اأ�صواك  وعلى 
الذكرى وردة، ل يعرف النطفاء اإل روائها 

طريًقا..
�صاأنهل من عطرها كاأ�ًصا مزاجها من ت�صنيم، 
احللم  لرن�صم  اأخواتي؛  باأيدي  و�صاأم�صك 

اخلديج نوًرا، وجنني من اآمالنا ورًدا ندّيا..

ندى خميس اللواتي/ سلطنة عمان
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من على نهر العلقمّي



َكْم لِبثَنا؟

  َلِبْثُتْم  َكْم  ِمْنُهْم  َقاِئٌل  َقاَل   
)الكهف: 19(، اأو بلغة ع�شرنا لنقل: 

)َكْم لِبثنا...؟(
ومكان،  زمان  كّل  ينا�شُب  �شوؤاٌل  اإنه 
بينهم  ت�شاءلوا  الكهف  فتية  لعّل 
اأمد ُرقودهم، الأمد الزمنّي  ليعرفوا 
اأن  مُيكن  لكن  التحديد،  وجه  على 
ُيطبَّق هذا الت�شاوؤل يف كّل اآٍن وحني، 
اأن ت�شاأل نف�شَك، كْم لِبثَت؟ كْم مكثَت 
اإعرا�شَك  يف  ومتاديَك  �شياِعَك  يف 
واأنَت  اأقمَت  كم  نف�شَك؟  اإ�شالح  عن 
وجودَك؟  من  جّبارة  طاقاٍت  ُتهِدُر 
قبل  الأ�شخا�س  ع�شرات  َت�شع  واأنَت 
تتقّلُب  واأنَت  القائمة،  على  ا�شمَك 
غافاًل  ال�شمال،  وذاَت  اليمني  ذاَت 
مغ�ّشيًا على قلبَك، ب�شريتَك كفيفة، 

و�شمعَك اأ�شّم؟
من  مراحل  يف  خ�شَت  اأّنَك  َهب 
واأّنَك  لذاتَك،  والإهمال  ال�شت�شالم 

تغدو  التي  التيارات  مع  اجنرفَت 
راأ�شَك  قّمة  حّتى  وانغم�شَت  وتروح، 
روحَك  يف  بلغت  واآلم  م�شاعَر  يف 
ُدميُة  كاأّنَك  وِبتَّ  الختناق،  حدَّ 
�شيء،  منَك  ُيرى  ل  متحّركة  ظلٍّ 
بخيوطَك  الإم�شاك  ت�شتطيع  ول 
بعد  لكن  عليَك،  �شطوتها  ت�شّل  كي 
اأما اآن لَك اأن  املخا�س الع�شري هذا، 
اآن اأن ت�شهَد ولدًة  اأما  ُتب�شر النور؟ 
جديدًة؟ واأن تنه�س من بركة الأ�شى 
تلك لتنظر اإيل نف�شَك، ُت�شائل ذاتَك، 
اأين اأنا، ومِلَ كّل هذا احُلطام؟ كاأّنني 
وثماري!  اأوراقي  اأيَن  َخِربة!  حديقٌة 

بل اأين اأنا عّني..؟
�شفعة! هذا ما نحتاجه من حنٍي اإىل 
قّوتها طردّيًا مع حجم  تتنا�شُب  اآخر 
النفالت الذي �شمحَت لنف�شَك به.. 
ل يهّم م�شدر تلك ال�شفعة، ما يهّم 
�شربة  تنجح  ل  اأحيانًا  تاأثريها،  هو 
قّوة  اإىل  فتحتاج  باإيقاظَك،  قوّية 

امل�شاعفة  تنجح  ل  وحني  م�شاعفة، 
لأّنَك  لي�س  لل�شعف جمددًا،  �شرتتفع 
ل  لأّنه  ول  كهذه،  �شربات  ت�شتحّق 
بل  �شواها،  اأخرى  و�شائل  تتوافر 
لأّنَك لن ت�شحو بوا�شطة ري�شة ناعمة 
طريق  عن  ول  وجنتيَك،  تداعُب 
تربيتة حانية على راأ�شَك، هذه �شتاأتي 
بعد اأن تنه�س من غفلتَك، اأّما قبلها 
جمراٍت  على  املوؤمل  القوّي  فالوقوف 
لهبة، هو الذي �شيقّوي عودَك وُيعيُد 

لأغ�شانَك ُخ�شرتها املن�شّية.
تعّد  ل  لِبثَت"،  "كْم  تعرف  اأن  بعد 
ال�شنني الِعجاف التي مّرت عليَك، ل 
تقارن ُعملتَك املا�شية بعملة اليوم، ل 
تاأ�شف على العمر الذي انق�شى، لَك 
هي  اليوم  عملة  جديد،  ن�شوٌر  اليوم 
اليوم،  بُجهد  عليها  �شتح�شل  التي 
امتداد  اإّل  هو  فما  ذلك  خال  ما  اأّما 
لنوِمَك الالنهائي، لَك يوُمَك وغدَك، 

و�شالٌم على ما م�شى..

مريم حسين العبودّي/ كربلء المقّدسة
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تَمتَماتٌ  فِكِريــٌَّة
القلب..  لوح  عن  تنزلق  باأ�شياء  ممتلئون  جميعنا 

تنزلق ثم تعاود انغما�شها فيه..  
واإّن كّل ما يدور يف ف�شائَك الداخلّي هو ذاته ما 
عن  اخليالت  كّل  اخلارجّي..  الف�شاء  يف  يدور 
هذا الكون الف�شيح هي موجودة حًقا.. هكذا اأفهم 
العامُل  انطوى  "وفيَك   .. املوؤمنني  اأمري  كالم 

الأكرُب".   
دائمًا ما كنُت اأومن اأّن الأ�شوات.. الأحداث.. بل 
حّتى امل�شاعر حُتفظ يف مكان ما يف هذا العامل.. 
م�شيئة  مرئية  غري  ذّرات  هيئة  على  رمّبا  ُتختزل 
فيه..  للعدم  قابل  �شيء  ل  معتمة..  اأو  كانت 
مبقدورنا  �شيكون  متى  هو  ال�شوؤال  لكّن  ل�شيء.. 

ا�شرتجاعها متى ما اأردنا؟ 
لأحد ال�شهداء: 

ي  ف�شّ كخيٍط  البال،  طويل  هدوئي  ت�شتدرج  اإّنَك 
من  لبّد  واأجدن  راية،  متقّطعٍ  مطّرٍز يف  ناع�ٍس 

اأن اأكتب عنَك واأنا ل اأريد.. 
واأنَت  ما الذي كنَت تراه يف بالد ما وراء ال�شماء 
ويطليَك  بال�شوء  يغم�شَك  حّتى  الأر�س  على 

باحلّب؟  
الزائفتني  عينّي  خذ  الأقحوان..  بيا�س  يا 

اأو  جنمتني..  اأو  مبّحارتني..  وا�شتبدلهما 
بع�س  فيهما  و�شع  تائهني  بقنديلني  اأو  مبوجتني.. 

الزيت.. 
هل حتمل الغيوم الأحاديث اإليَك؟  

اأّيها امل�شدود لالأخ�شر.. 
اإّنها  برّقة..  الفوؤاد  ت�شدم  الدخانّية  امل�شاعر  اإّن 
اأ�شبه باأ�شراب الفرا�شات تطري من ناحية ال�شدور 
بعيدة  ال�شماء! كم هي  اإىل هذه  انظر  لل�شدور.. 
يف  عميق  �شعور  هي  ذاته..  الوقت  يف  وقريبة 
لذلك هي موطننا  نب�شة..   ال�شماء  الكون..  قلب 

الأ�شلّي حينما ن�شري حم�س اأرواح تلمع..  
اإّن الوعي يوؤمل!  

اأن ت�شتطيع اأن حتّلل وترى نتائج الأفعال م�شبًقا.. 

فتحزن مّرتني، اأوّلها قبل اأن حتدث، والثانية عند 
حدوثها! واإّن �شفافّية الروح متعبة، اأن متتلك تلك 
القّوة الهائلة يف داخلَك على ال�شتيعاب وال�شعور 
بالآخرين وكاأّنَك ت�شّم اأحزانهم وانك�شاراتهم اإىل 
اأحزانَك وانك�شاراتَك اأنَت.. جتعلها ماثلة اأمامَك 

تتحّرك حّية على م�شرح قلبَك..
ل اأدري مِلَ املقاطع امل�شّورة امل�شّجلة التي حتتوي 
كاأن  م�شاهدة  الأكرث  هي  تعّذب..  كائنات  على 
يعّذب اأحدهم حيوانًا، اأو يقوم اإن�شان باإهانة اآخر! 

اأين املتعة يف ال�شادّية هذه؟!
املعتم  الإن�شان  ج�شد  يف  املنري  اجلزء  هي  العني 
الطينّي، هاتاِن الكرتاِن امللونتان يظهر فيهما كّل 

�شيء، اخلري وال�شّر.. اإّن العيون عوامِل!

خديجة علّي عبد النبّي
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ِرَساَلُة الِميالِد 
زبيدة طارق فاخر/ كربلء المقّدسة

ِرَساَلُة الِميالِد 
َكتبْت على �شطور اخللود واحلّب ميالأ جتاعيد 

جدرانها 
وت�شعل نار ال�شوق �شموع �شريحها املقّد�س 

دعني اأراَك اأّيها الراب�س على جرحي منذ الأزل 
من قبل اأن اأرى النور 

مع  الع�شق  �شالة  قبل  املهدّي  اأبا  اأراَك؟  دعني 
الأفالك 

الربيق  ولدة  النورانّية  ولدتَك  مع  اأرى  دعني 
على  املر�شومة  الدافئة  والبت�شامة  عينيَك  يف 
كّل  اأّن  ثناياها  من  لنا  يبدو  قد  التي  وجنتيَك 

هموم الدنيا قد زالت وتال�شى ظّلها.
اأريد اأن اأبّلل مب�شم قّبتي بفي�س هواَك 

البعاد،  اأّرقها  التي  جفون  ملء  اأراَك  دعني 
فت�شافر اإليَك 

هاجرُت طوعًا اأ�شلك طريق املدينة املنورة فلم 
يعد بي �شرب 

بي  ومّروا  تراءوا يل،  الذين  اأولئك  كّل  اأتخّطى 

ِتباعًا، فهم مل يكونوا �شوى اأطياف نف�س حاملة
على  اأحرتق  عط�شى،  مدينة  واأنا  �شّيدي  اأعوام 

نا�شية النتظار 
م�شدودة اإىل عناق مفعم باحلياة ذراعاه بعيدان 
كّل  مّني  وتبعرثت  الريح  نا�شية  على  حتّطمت 

الذكريات 
اأبا املهدّي! اإّنها مدينتَك �شامراء 

عينيها  تفتح  عّلها  الغياب  حمّطات  بني  تتنقل 
من  بنظرة  عيناها  فت�شفى  ناظريَك  على 

حناياَك 
ول  ُتغني  ل  بيوت  اأ�شباه  �شوى  هي  ما  فبدونَك 
وتبهت  اليانع،  ذكرها  يذهب  �شرر،  من  ُتوؤوي 

األوانها، وتذبل اأزهارها �شوقًا اإليَك. 
تنتظر �شامراء ولدتَك مع ن�شيم الربيع؛ لتعلن 

ولدتها ال�شرمدّية. 
املدينة  من  القادمة  الريح  حتملَك  اأن  وتنتظر 
حيث   الهادي علّي  والدَك  مع  اإليها  املنورة 

الكرمية، وحتت  اأر�شها حياتَك  �شتكون هنا يف 
يف  �شتعمر  �شم�شها  و�شوء  دوحاتها  ظالل 
زهور  كّل  فيها  وتنبت  اأريجّية،  روائح  اأجوائها 
اأبواب  من  باب  اإىل  هممَت  واإذا  الطمئنان، 
بيوتاتها ما وجدَت اإّل احلفاوة والألفة واملحّبة. 

اإليَك، فهي �شارعت  اأن ت�شّمها  ت�شاألَك  ديارَك 
من اأجلَك عمرًا، وعا�شت يف الُبعد عنَك غربًة، 

واليوم ترجتي رحيق اجلنان لديَك. 
املدن،  باقي  ت�شبه  ل  مدينة  اأّنها  تعلم  كانت 
اأن  اختارت  اأن  فمنذ  ا�شتثناء،  بها  اأّن  واأيقنت 
فيها  ت�شمع  ل  و�شياء،  عبري  من  قّدي�شة  تكون 
بهجًة  البهّي  احل�شن  با�شمَك  تتمتم  تراتيل  اإّل 

و�شعادًة. 
تلك  تنتظر  ترّتلَك،  وحروفها  ميّجدَك  كالمها 

املعجزة لرتاَك. 
وها هي اليوم غدت ركنًا اآخر من اأركان النقاء، 

مباركة من فوق �شبع �شماوات.
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ألم الجراح




