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َمليكُة الحياِء َهَزمْت آِسريهاَمليكُة الحياِء َهَزمْت آِسريها

خم�س �شنوات م�شت مذ حمل اأهل املدينة �شعف 
النخيل يلّوحون بها م�شتب�شرين، م�شتقبلني النبّي 
واجلور،  والظلم  اجلهل  من  واملخّل�س  الفاحت 
خم�س �شنوات مّرت مذ طلع البدر عليهم، وكاأّن 
جديدة  ولدة  للمدينة  كتب  وتعاىل  تبارك  اهلل 
موطنًا  ف�شارت   ،حمّمد النبّي  وطاأها  حني 
لكّل الولدات املباركة ل�شخ�شّيات نورانّية ملأت 

الأر�س بعطائها و�شماتها اخلالدة.
حفيدة  ُولدت  للهجرة  اخلام�س  العام  يف 
لعلّي  الأوىل  والبنة  الأوىل،   الر�شول
وقّرة  اأبيها  زين  زينب،  اهلل  �شّماها   ،وفاطمة
عا�شت  واأبويها،  جّدها  علم  من  نهلت  عينيه، 
بينهم اأمرية مدّللة، لكّن اليتم عاجلها ومل تزل 
جّدها  ففقدت  عمرها،  من  اخلام�شة  يف  طفلة 
اأّم  �شارت  علّي  بنت   ،فاطمة واأّمها   النبّي
واأن�شه  زهراءه،  �شارت  طفلته  واإخوتها،  اأبيها 
ودفء منزله، كان ُيجل�شها على ركبتيه وُي�شك 
ويعّلمها  ويحّدثها  الناعمتني  ال�شغريتني  كّفيها 

الإلهّي  العلم  من  �شدرها  فاختزن  القراآن، 
يرى  ل  ملكة  و�شارت   زينب كربت  الكثري، 
عن  الدار  يف  جلو�شها  يحجبها  ومل  اأحد،  ظّلها 
الدر�س  جمال�س  تقيم  فكانت  بدورها،  القيام 
للن�شاء تف�ّشر لهّن القراآن وتعّلمهّن حديث جّدها 
واأحكام  الفقه  يف  لهّن  مرجعًا  كانت  وحكمته، 
اأخت  وخري  بنت  خري  القدوة  وكانت  ال�شريعة، 
م�شائب  َوِرثت  التي  زينب  وزوجة،  اأّم  وخري 
به  فا�شتعانت   ،علّي اأبيها  �شرب  وَوِرثت  اأّمها 
بت حليته  ُرزء �شهادته، راأته وقد تخ�شّ لتتحّمل 
الدين  راأ�س  ال�شيف  �شّق  كيف  راأت  راأ�شه،  بدم 
وِعماده، فقدت زينب الأب والأّم يف علّي فهو 
كان كهفها الذي تاأوي اإليه، كانت زينب بقية من 
اإذا  كانت  اإخوتها،  عند   علّي واأمانة   فاطمة
دخلت على الإمامني احل�شنني قاما اإجلًل لها 
وملقامها، واأجل�شاها يف مكانهما، كانا يحر�شان 

على ريحانتهما وُيبعدان عنها كّل اأذى واأمل.
بعينيها  فراأت  املحّرم،  من  العا�شر  وحّل 

احت�شنت  والأبناء،  والأخوة  حب  ال�شَ م�شارع 
الأيتام، ووا�شت كّل الثكاىل، بّثت زينب �شكواها 
يديه  بني  بكت  الأخرية،  للمّرة   حل�شينها
والر�شا،  بال�شرب  اأو�شاها  دموعها،  وكفكف 
اأّم اخلدر  فقامت جتّهز لمة حربه، بنت علّي، 
الدار،  اأمرية  قّط،  ظّلها  اأحد  َير  مل  التي 
الأزمان  ت�شهد  �شبّية ومل  ومليكة احلياء، م�شت 
زهرة  وعنفوانها،  وقوتها    ب�شلبتها  �شبّية 
ال�شم�س،  حرارة  اأحرقتها  وريحانته   علّي
عباءتها  حتت  الأ�شى،  باألوان  وجهها  ولّونت 
لذ  مثلما  بها،  يلوذون  فزعني  الأطفال  اختباأ 
كانت  م�شريها  يف  واأبيها،  بجّدها  امل�شت�شعفون 
ذّكرت  التي  بُخَطبها  املّيتة  ال�شمائر  توقظ 
جمل�س  ويف  وبلغته،   علّي بف�شاحة  النا�س 
اأ�شواأ خلق اهلل يف ذلك الزمان وبني يدي اآ�شريها 
هّزت عر�س يزيد بكلماتها التي �شّجلها التاأريخ، 
الآتية،  الأجيال  لكّل  منارة  زينب  ف�شارت 

ومدر�شة يف ال�شرب وال�شموخ.
رئيس التحرير
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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

االشِتراُك في َبراِمِج األفالِم
توجد �سركة با�سم )نتفلك�ض( وهي تقّدم 
مقابل  وامل�سل�سالت  االأفالم  عر�ض  خدمات 
م�سل�سالت  عر�ض  ويتّم  �سهرّي,  ا�سرتاك 
واأفالم ثقافّية وترفيهّية لالأطفال والكبار 
عر�سه  ُيكن  ما  اختيار  يكننا  بحيث 
مّت  االأخرية  االآونة  ويف  جتّنبه,  ُيكن  وما 
اإىل الرتويج  اأّن املحتوى الداعي  مالحظة 
للمثلّية قد ازداد, ولكن يكن جتّنب عر�ض 
َمن  الأّننا  االأفالم  اأو  امل�سل�سالت  هذه  مثل 

يقوم باختيار ما �سيتّم عر�سه.
هذه  يف  اال�سرتاك  يجوز  هل  ال�سوؤال: 

ال�سبكة؟

اجلواب: 
الأفلم  بن�شر  ال�شبكة  هذه  تخت�ّس  مل  اإذا 
يحرم  مل  املحّرمة  والربامج  وامل�شل�شلت 
ل  َمن  نعم  منها،  املباح  للنتفاع  فيها  ال�شرتاك 
يحرز يف نف�شه اأو اأهله الجنرار اإىل ا�شتخدامها 

يف املحّرم فل يجوز له ال�شرتاك واهلل العامل.
مل�ساهدة  ال�سرعّية  ال�سوابط  ما  ال�سوؤال: 
الربامج التلفزيونّية؟ وهل يجوز م�ساهدة 
واملتنّوعة  واالإخبارّية  العلمّية  الربامج 
ال�سوابط  مع  تّتفق  كانت  اإذا  املفيدة 
َور  ال�سُ بع�ض  تتخّللها  لكن  ال�سرعّية, 
النظر  يحرم  التي  واالأغاين  واالإعالنات 

جتّنب  يكن  ال  والتي  اإليها,  واال�ستماع 
خالل  ال�سريع  عر�سها  ب�سبب  م�ساهدتها 

الربنامج؟
اجلواب: 

اإىل  التوّجه  وعدم  الإعرا�س  مع  بذلك  باأ�س  ل 
املحّرمات املذكورة.

االإخراج  مبهنة  العمل  يجوز  هل  �سوؤال:  
التلفزيويّن؟

اجلواب: 
يجوز، ما عدا اإخراج الأفلم اخللعّية واملبتذلة، 

اأو املو�شيقى املحّرمة والغناء.

ُكلُّ  َواْلُفوؤَاَد  َر  َواْلَب�شَ ْمَع  ال�شَّ اإِنَّ  تعاىل:  قال 
 ،)36 َم�ْشُئوًل/)الإ�شراء:  َعْنُه  َكاَن  اأولئك 
بها  التي  والوا�شطة  القناة  هو  الفم  كان  اإذا 
هي  والأذن  فيهداأ،  اجلوف  اإىل  الطعام  يدخل 
في�شمع،  الذهن  اإىل  الأ�شوات  لدخول  الو�شيلة 
لدخول  والوا�شطة  الر�شول  هي  العني  اأّن  فاعلم 

غذاء القلب والروح، مثلما ورد اأّنها اأقّل اجلوارح 
فل  �شهامها،  وتر�شل  فتتطّفل  تعاىل،  هلل  �شكرًا 
تعِطها �ُشوؤلها، ول ترِم بحبلها على غاربها، فكم 
نظرة  من  وكم  كبريًة،  ح�شرًة  اأورثت  نظرة  من 
والَهَلكات،  الويلت  �شاحبها  على  جّرت  عابرة 
وكم من نظرة لل�شيطان فيها خطوات لرتّكب يف 

نف�شَك اأرذل امللكات، فكم من حرام يف حلظاتها 
َرمقت، وكم من فتنة يف جوف القلوب اأ�شعلت. 

بالدموع  وذّللها  ال�شماوات،  ب�شلطان  فاأجلمها 
واجعل  والعربات،  باملواعظ  وغّذها  والآهات، 
ال�شراط  على  لرتد  ل�شهامها؛  دافعًا  عقلَك 

نا�شرة ولرّبها ناظرة.

السّيد محّمد الموسوّي )دام توفيقه( 

آَثارُ النَّظَرِة الُمَحرََّمِة

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

:Kال�سي�ستايّن

sistani.org  :المصدر
موقع مكتب سماحة المرجع الديني األعلى السّيد علّي الحسينّي السيستانّي )دام ظّله(.

َ
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والء قاسم العبادّي/ النجف األشرف

يَقُة الُكبرى دِّ الصِّ
ال�شّديقيُة مقاٌم اإلهّي، ومنزلٌة رّبانية، ل ينتجُب 
اهلُل اإليها اإّل الذوات املقّد�شة من الأنبياء وَمن 
َواْذُكْر   :الب�شر، قال الُكّمِل من  �شواهم من 
/ِبيًّا نَّ يًقا  ِدّ �شِ َكاَن  ُه  اإِنَّ اإِْبَراِهيَم  اْلِكَتاِب  يِف 
اإِلَّ  َمْرَيَ  اْبُن  امْلَ�ِشيُح  ا  مَّ وقال:   ،)41 )مري: 
/يَقٌة دِّ ُه �شِ مُّ �ُشُل َواأُ َر�ُشوٌل َقْد َخَلْت ِمن َقْبِلِه الرُّ

)املائدة: 75(. 
التاليِة  الدرجِة  يف  يقُع  عظيٌم  مقاٌم  وهو 
�ُشوَل  َوالَرّ اهلّلَ  ُيِطِع  َوَمن   :لقولِه للنبّوة؛ 
ِبِيّنَي  الَنّ َن  ِمّ َعَلْيِهم  اهلّلُ  اأَْنَعَم  اَلِّذيَن  َمَع  َفاأُْوَلِئَك 
يِقنَي.../)الن�شاء: 69(، يقول العّلمة  ِدّ ّ َوال�شِ
ذلك  "وعلى  الآية:  هذه  ذيل  يف  الطبطبائّي 
ال�سادة,  وهم  فالنبّيون  املراتُب؛  فترتّتُب 
احلقائِق  �سهداُء  وهم  ال�سّديقون  ثّم 
�سهداُء  وهم  وال�سهداُء  واالأعمال, 
املُتهّيئون  وهم  وال�ساحلون  االأعمال, 

للكرامِة االإلهّية")1(، ومبا اأنَّ الأنبياَء 
فال�شّديقون  بينهم؛  فيما  يتفا�شلون 

فيما  يتفا�شلون  الآخرون  هم 
ملرتبة  تبًعا  بينهم 

اأنبيائهم.
هذا  ولعظم 
املقام ل ينتجُب 

اإّل  له   اهلُل
َمن بلَغ 

ال�شّيدُة  ومنهم  والع�شمة،  الكماِل  مرتبَة 
الزهراء، فقد ُروي عن الإمام الكاظم قوله: 
  اإنَّ فاطمَة �سّديقٌة �سهيدة")2(، بل اإّنها"
اأنَّ  من  تقّدم  ملا  نف�شها؛  ال�شّديقة  مري  �شّيدُة 
ِرفعَة مقام ال�شّديقية منوٌط برفعِة مقاِم نبيِّ تلك 
الر�شول  اأّمِة  يف  ال�شّديقيِة  فمقاُم  وعليه  الأّمة، 
الأكرم اأعلى مرتبًة من مقاِم ال�شّديقيِة يف كلِّ 

.الأمم، ومنها اأّمُة النبّي عي�شى
اجلليل  املقام  هذا  بلوِغ  يف  الع�شمِة  وا�شرتاُط 
اأهمِّ  على  التاأكيد  املنا�شب  من  اأنَّ  اإّل  كاٍف، 
ال�شماِت التي توؤّهُل َمن يتمّتُع بها لهذا النتجاب، 

وهي:
اأواًل: ال�سدق.

راأيُت  "ما  قالت:   اأّنها  عائ�شة  عن  ُروي  فقد 
اأف�سَل من فاطمَة غري اأبيها, وقالت:  وكان 
�َسلها  اهلل  ر�سول  يا  فقالت:  �سيء ,  بينهما 

فاإّنها ال تكذب")3(.
ثانًيا: اأن يكون مطّهرًا.

وقد طّهرها اهلل تطهريًا مثلما جاء يف قوله 
ُ ِلُيْذِهَب َعنُكُم  ا ُيِريُد اهللَّ َ تعاىل: اإِنَّ
َرُكْم  َوُيَطهِّ اْلَبْيِت  اأَْهَل  ْج�َس  الرِّ

َتْطِهرًيا /)الأحزاب: 33(.
على  يكون  اأْن  ثالثًا: 

احلنيفّية.
اإ�شلمه  يكون  اأّل  اأي 
اأو  ب�شرٍك  م�شبوقًا 
ُوِلد  �شواء  كفر، 
اأو  الإ�شلم  قبل 
ل  وكيف  بعده. 
�شّيدُة  تكون 
على  الن�شاء 
احلنيفّية وهي 
�شّدقت  َمن 
نيِة  ا حد بو
 ،  حلقِّ ا
اأبيها،  ونبّوِة 

واحدًا  املع�شومني  اأبنائها  واإمامِة  بعِلها،  واإمامِة 
بعد واحٍد وهي يف رحِم اأّمها وعند ولدتها)4(!

رابعًا: العلم. 
وهو من املقّدمات ال�شرورّية ليكون اإيان العبد 
ال�شّديقّية  مقام  اإنَّ  بل  را�شخًا،  قلبيًا  اإيانًا 
ازدادت  فكّلما  للفرد،  املعرفّية  بالقيمة  يرتبط 
عن  ُروي  فقد  وعمًل،  عقيدًة  ت�شديقه  ازداد 
فاطمة  "اإّن  قال:  اأّنه   ال�شادق الإمام 
و�سبعني  خم�سة   اهلل ر�سول  بعد  مكثت 
يومًا, وكان َدَخلها حزٌن �سديد على اأبيها, 
عزاءها  فُيح�سن  ياأتيها   جربئيل وكان 
عن  وُيخربها  نف�سها  وُيطّيب  اأبيها  على 
بعدها  يكون  مبا  وُيخربها  ومكانه,  اأبيها 
فهذا  ذلك,  يكتب   علّي وكان  ذّريتها,  يف 

.)5("ُم�سحف فاطمة
وبني  بينه  ال�سنخية  لزوم  خام�سًا: 

النبّوة:
اآخٌذ  وهو    قوله  من  اأجلى  �شنخيٍة  من  وهل 
وَمن  عرفها,  فقد  هذه  عرف  "َمن  بيدها: 
وهي  حمّمد,  بنت  فاطمة  فهي  يعرفها  مل 
بني  التي  وروحي  قلبي  وهي  مّني,  ب�سعة 
اآذاين  اآذاين, ومن  اآذاها فقد  فَمن  جنبّي, 

فقد اآذى اهلل")6(.
من  والتفاين  الِقيم  على  الثبات  �ساد�سًا: 

اأجلها:
�شبيل  يف  الإمامة  عن  دفاعها  يف  تفانت  وقد 
ونف�شها  الزكّي  دمها  بذلت  حتى  الإ�شلم  حفظ 

الطاهرة.
.....................................

)1( تف�شري امليزان: ج4، �س4٠٨.
)2( الكايف: ج2، �س4٨9.  

)3( جممع الزوائد: ج9، �س2٠1
)4( اخل�شائ�س الفاطمّية: ج1، �س22٠.

)5( الكايف: ج1، �س355.
)6( بحار الأنوار: ج43، �س54.

موقع مكتب سماحة المرجع الديني األعلى السّيد علّي الحسينّي السيستانّي )دام ظّله(.
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البِئُر في القرآِن الَكريِم
عبير عّباس المنظور/ البصرة 

ترد بع�س املفردات يف القراآن الكري مّرة واحدة 
ولأ�شباب  جنهلها،  اإلهّية  واأ�شرار  حلكمة  فقط 
التفا�شري  طريق  عن  نعلمها  ودللّية  بلغّية 

 .والروايات الواردة عن املع�شومني
ومن هذه املفردات كلمة )البئر( التي وردت مّرة 
ْن  واحدة يف القراآن الكري يف قوله تعاىل: َفَكاأَيِّ
َعَلى  َخاِوَيٌة  َفِهَي  َظامِلٌَة  َوِهَي  اأَْهَلْكَناَها  َقْرَيٍة  ِمْن 
ٍرَم�ِشيٍد/)احلج:  َوَق�شْ َلٍة  ُمَعطَّ َوِبْئٍر  ُعُرو�ِشَها 

  .)45
 والبئر: "حفرة ُتفر لال�ست�سقاء".)1( 

 ونعرف معنى البئر مبعرفة �شياق الآيات ال�شابقة: 
َوَعاٌد  ُنوح  َقْوُم  َقْبَلُهْم  َبْت  َكَذّ َفَقْد  ُبوَك  ُيَكِذّ َواإِن 
َحـُب  �شْ َواأَ    َوَقْوُم ُلوط  اإِْبَرِهيَم  َوَقْوُم    َوَثُموُد 
َخْذُتُهْم  ْمَلْيُت ِلْلَكـِفِريَن ُثَمّ اأَ َب ُمو�َشى َفاأَ َمْدَيَن َوُكِذّ
َوِهَى  اأَْهَلْكَنـَها  َقْرَية  ن  ِمّ َفَكاأَِيّن   َنِكرِي َكاَن  َفَكْيَف 
ر  َلة َوَق�شْ َعَطّ َظامِلٌَة َفِهَي َخاِوَيٌة َعَلى ُعُرو�ِشَها َوِبْئر ُمّ
�ِشيد/)احلج: 42-45( فقد جاءت الآيات يف  َمّ
لتكذيب قومه بتذكريه  الر�شول؛  ت�شلية  معر�س 
اأهلكهم  الذين  ال�شابقني  الأنبياء  اأقوام  مب�شري 
اأي   ُعُرو�ِشَها َعَلى  َخاِوَيٌة  بظلمهم:   اهلل
َوِبْئر  و�شلطانهم:  وُملكهم  عرو�شهم  تهاوت 
ر  َلة اأي م�شدر املاء لتلك الأقوام: َوَق�شْ َعَطّ ُمّ
�ِشيد اأي ق�شورهم امل�شيدة ورفاهّيتهم، وهو  َمّ

ما اّتفقت عليه جميع التفا�شري.  
وباطنًا،  ظاهرًا،  الكري  للقراآن  اأّن  نعلم  وكّلنا 
اإ�شافة  وتاأويًل،  وتف�شريًا،  واحتمالت،  ووجوهًا، 

اإىل الدللة الظاهرّية املعروفة.  

اإ�شناد  عبد ففي 
احل�شنّي  الإمام العظيم  اإىل 

يف   ال�شادق َوِبْئر جعفر   :قوله
 قال: هو َمَثل لآل حمّمد ،ِشيد� ر َمّ َلة َوَق�شْ َعَطّ ُمّ
َلة" هو الذي ل ُي�شتقى منها،  َعَطّ قوله: "َوِبْئر ُمّ
وهو الإمام الذي قد غاب، فل ُيقتب�س منه العلم 
ٍر م�ِشيد: هو املرتفع، وهو  َوَق�شْ اإىل وقت ظهوره، 
َمَثل لأمري املوؤمنني والأئمة، وف�شائلهم املنت�شرة 
قوله:  وهو  الدنيا،  على  امل�شرفة  العامَلني  يف 
 .)2(يِن ُكلِِّه َوَلْو َكِرَه امْلُ�ْشِرُكوَن ِلُيْظِهَرُه َعَلى الدِّ
معنى  يف   :والكاظم ال�شادق  الإمامني  وعن 
قال:  م�شيد"  وق�شر  معّطلة  "وبئٍر  تعاىل:  قوله 
امل�شيد  والق�شر  ال�شامت  الإمام  املعّطلة  البئر 

الناطق")3(. 
الرواء  اأّن  ن�شت�شّف  اأعله  الروايات  منت  وبلحاظ 
روايات  ت  ن�شّ مثلما   الأئمة علم  هو  املعنوّي 
 ،عديدة على اأّن املاء يف القراآن الكري هو الأئمة
 :عن قول اهلل منها عندما �ُشئل الإمام الر�شا
ِتيُكْم  َياأْ َفَمْن  َغْوًرا  ُكْم  َماوؤُ َبَح  اأَ�شْ ْن  اإِ ْيُتْم  اأََراأَ ُقْل 
"ماوؤكم   :فقال  ،)3٠ َمِعنٍي/)امللك:  اٍء  مِبَ
اهلل  اأبواب  واالأئمة  االأئمة,  اأي  اأبوابكم, 
اٍء  مِبَ َياأِْتيُكْم  َفَمْن  خلقه:  وبني  بينه 
َمِعنٍي يعني ياأتيكم بعلم االإمام")4(،  وعلى 
اأ�شا�شه فاإّن املتمّعن يف اأ�شرار تاأويل القراآن الكري 
الأ�شرار يخرج  لتلك  البيت وبتجميعه  اأهل  عند 
الأمثل  تف�شري  �شاحب  بها  خرج  التي  لة  باملح�شّ
بقوله: "هذا التف�سري نوع من الت�سبيه, مثلما 

ي�سّبه املهدّي نا�سر العدل يف العامل باملاء 
املعني, اأي اأّن االإمام عندما ي�ستقّر يف َد�ست 
احلكم يكون كالق�سر امل�سّيد, يجلب انتباه 
الداين والبعيد, ويكون ملجاأً للجميع, واإذا 
اأُبعد عن احلكم وتخّلى النا�ض عنه, احتّل 
مكانه َمن ال ي�ستحّقه, فيكون عندها كبئر 
امتالأت ماًء, اإاّل اأّنها معّطلة ال ُي�ستفاد منها 

فال تروي عط�ساَن وال ت�سقي زرعًا".)5( 
ال�شاعر يف  خّل�شها  واأ�شرارها  الآية  هذه  وجوهر 

بيتني:  
بئر معّطلة وق�شر ُم�شــــــّرف

مثل لآل حمّمــــد متطـــّرف 
فالق�شر جمدهم الذي ل ُيرتقى

والبئـــر علمهم الذي ل ُينزف)6(    
وهنا ن�شتنتج اأّننا بظلمنا يجازينا اهلل بحرماننا 
وعلومه يف زمن نحن اأحوج   من الإمام املهدّي
لنقيم  واملعنوّي؛  املادّي  الرتواء  ذلك  اإىل  فيه 
بالظلم  امتلأت  اأر�س  والعدل يف  احلّق  دولة  معه 

واجلور.  
 ...........................................

�س223- ج1،  الكري:  القراآن  كلمات  يف  التحقيق   )1(
.224

)2( تف�شري نور الثقلني: ج6، �س44.
)3( تف�شري امليزان: ج14: �س21٠. 
 )4( بحار الأنوار: ج24: �س1٠٠. 
 )5( تف�شري الأمثل: ج1٠: �س366.

 )6( تف�شري نور الثقلني: ج6، �س44.
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َقاَل  ُه  اأَنَّ   ِ اهللَّ َعْبِد  اأَِبي  َعْن  رٍي،  َب�شِ اأَِبي  َعْن 
َحاِب  اأَ�سْ ِمْن  َيُكوَن  اأَْن  �ُسرَّ  "َمْن  َيْوٍم:  َذاَت 
ا�ِسِن  َوحَمَ ِباْلَوَرِع  َوْلَيْعَمْل  َفْلَيْنَتِظْر,  اْلَقاِئِم 
َوَقاَم  َماَت  َفاإِْن  ُمْنَتِظٌر,  َوُهَو  ااْلأَْخاَلِق 
اْلَقاِئُم َبْعَدُه َكاَن َلُه ِمَن ااْلأَْجِر ِمْثُل اأَْجِر َمْن 

وا َواْنَتِظُروا")1(. اأَْدَرَكُه, َفِجدُّ
ولي�س  )الأ�شحاب(  عن  حتّدث   الإمام اإّن 
واأثبت  مقامًا،  اأعلى  فالأ�شحاب  )الأن�شار(، 
قدمًا، واأكرث اإقدامًا يف حتقيق ما ذكرته الرواية.

مع  ال�شحبة  حتقيق  مفاتيح  اأبرز  من  فواحدة 
احلّجة هو النتظار، هذا املفتاح الذي لبّد من 
مثلما  دائمًا،  واملهدوّية  املهدوّي  قلب  يكون يف  اأن 
اإ�شارة  اآخرها،  اإىل  اأولها  اأّكدت عليه الرواية من 

اإىل لزوم وجود حالة النتظار.
م�شريه  بداية  يف  املنتِظر  يكون  اأن  من  لبّد  اإذ 
)َفْلَيْنَتِظْر،   :الإمام قال  مثلما  ال�شتعدادّي 
على  فيكون  اْلأَْخَلِق(،  ا�ِشِن  َوحَمَ ِباْلَوَرِع  َوْلَيْعَمْل 
ومعرفة  الن�شباط  اأهل  من  ال�شخ�شّي  امل�شتوى 
حدود رّبه، ومّمن يقف عند ال�شبهات واملحّرمات، 
ول يتهاون يف اأداء الواجبات ويكون اأكرث اإقباًل يف 
هو  الجتماعّي  امل�شتوى  وعلى  امل�شتحّبات،  اإتيان 
اأهل اخُللق احَل�شن، فيكون مّمن اقتب�س من  من 
ال�شحبة  مفهوم  فيه  فيتحّقق   ،اإمامه اأخلق 

لإمامه.

هو  فانتظاره  ُمْنَتِظٌر(  )َوُهَو   :الإمام قال  ثّم 
على  وال�شتقامة  للثبات  بالطاقة  يّده  الذي 
ُيقّنطه  قد  فالبع�س  نف�شه،  يف  ال�شتعداد  حتقيق 
يف  يتباطاأ  اأو  يتكا�شل  وقد   ،الإمام مغيب  طول 
قيمة  ل  اأن  �شعر  ما  اإذا  نف�شه  اإ�شلح  اإىل  �شعيه 
الفرج  تعجيل  احتمالية  يف  وا�شتعداده  لنتظاره 
وتقريبه، اأو ُي�شيبه ال�شّك اأّنه لي�س من املر�شّيني 

اأو املقبولني عند اإمامه.
للمنتظرين  الثمرة  هذه   الإمام ُيعطي  هنا 
ِمَن  َلُه  َكاَن  َبْعَدُه  اْلَقاِئُم  َوَقاَم  َماَت  )َفاإِْن  بقوله: 
َواْنَتِظُروا(،  وا  َفِجدُّ  ، اأَْدَرَكُه  َمْن  اأَْجِر  ِمْثُل  اْلأَْجِر 
من اأجل ك�شر احُلجب والتربيرات التي قد حتجبه 
والنتفاع  املطلوب،  النتظار  مفهوم  حتقيق  عن 
النتقال من م�شتوى ال�شتعداد  منه على م�شتوى 

اإىل م�شتوى ال�شتحقاق.
ما  بلوغ  من  متاأّكد  غري  لكّنه  ينتظر  َمن  فهناك 
اأّن  اأّنه يتمّهل يف ال�شتعداد لأّنه يرى  اأو  ينتظره، 
الفا�شل الزمنّي �شيطول حتى يتحّقق ما ينتظره، 
وهذا ما يوجب التكا�شل والإهمال يف ال�شتعداد، 
باأّن  يقني  عن  انتظاره  لكّن  ينتظر،  َمن  وهناك 
حَتّقق ما ينتظره قريب مهما بُعد، ومتحّقق مهما 

طال، وهذا من اأهل اجلّد يف النتظار املطلوب.
....................................

)1( بحار الأنوار: ج52، �س14٠.

ُقّرة أعيِننا

الُبعد  غيوم  وراء  اختباأت  ة  ق�سّ هي 
زمن  من  االأجيال  تتلوها  قرون,  منذ 
يظهر  فلم  الرواة  تتّبعها  زمن,  اإىل 
بع�ض  عقول  الَم�ض  �سعاع  اإاّل  منها 
وت�سّوقوا  وعرفوها,  فاأدركوها  الب�سر 
االأو�ساف  مبهمة  تزال  ال  روؤيتها  اإىل 
باأكمله,  الكون  الأ�ساءت  بانت  ولو 
ولعّم االأمن واالأمان يف املعمورة, ولراح 
ال�سالم يعزف اأنغامه العذبة يف اأرجاء 
اأرواحنا, و�سارت تلك الطرق املظلمة 
البهّي  باإ�سراقها  ال�سباح  ك�سم�ض 
َوُنِريُد   :اهلل كلمة  ولتحّققت 
يِف  ِعُفوا  ا�ْسُت�سْ الَِّذيَن  َعَلى  نَّ  مَنُ اأَْن 
َعَلُهُم  َوَنْ ًة  اأَِئمَّ َعَلُهْم  َوَنْ االأَْر�ِض 
اْلَواِرِثنَي/)الق�س�ض: 5(, ما اأجمل 
تلك االأطياف والن�سائم بذكرها, نعم 
احتجبت  التي  ال�سم�ض  تلك  بذكر 
مل  لغائب  �سم�ض  هي  الغيوم,  وراء 
الذي  الليل  غ�سوق  يوجعنا  مّنا,  يخُل 
وظّل  حّقها,  ال�سم�ض  تلك  يعِط  مل 
�سوداء  ب�سحب  غائمًا  ال�ستاء  ف�سل 
قلوبنا,  نياط  تقطع  الرعد  واأ�سوات 
ال�سم�ض  تطلع  ومل  بنا  الفجر  وطال 

بعُد. 

خديجة الكبرى رحيم المعيوفّي/ النجف األشرف فاطمة نعيم الركابّي/ ذي قار

انتظْر انتظاَر املُِجّديَن

7 عدد 164 - شهر جمادي األولى 1442هـ - كانون الثاني 2021م

شمس خلف السحاب



َمشاِكُل الِجيِل الُمَعاِصِر

كالقاب�ض على اجلمر")1(، واأّما الناحية 
 ال�سّجاد االإمام  "عن  ُروي  فقد  الثانية 
 اهلل اإّن  التوحيد-:  عن  �سئل  ملّا   -
اأقوام  الزمان  اآخر  يف  يكون  اأّنه  علم 
 ُ اهلَلّ ُهَو  ُقْل   فاأنزل اهلل متعّمقون 
من  واالآيات   ،َمُد ال�سَّ اهلُل    اأََحٌد 
..َوُهَو  قوله:  اإىل  احلديد  �سورة 
ما  رام  فَمن   ،ُدوِر ال�سُّ ِبَذاِت  َعِليٌم 
ُيفهم  هنا  ومن  هلَك")2(،  هنالك  وراء 
يف  وهو  ال�شتيعاب،  �شريع  جيل  هذا  اأّن 
الوقت نف�شه جيل َمِرن، يكنه اأن يتقّبل اأّية 
فكرة ب�شهولة.. فلو دخلنا اإليهم من املناطق 
ال�شوّي  ال�شباب  من  الكثري  لأنتجنا  املحّببة 
هي  الأيام  هذه  �شباب  وم�شكلة  ال�شالح، 
الفراغ النف�شّي، فهم ل يجدون جهة يركنون 
اإليها.. ومن ثّم فاإّنهم يلجوؤون اإىل ملء هذا 
الفراغ باأيّ طريق كان، فين�شغلون بكّل ما هّب 
ودّب.. واحلال اأّن لكّل جديد بهجته، والذي 
يلأ فراغ هذا القلب هو اللتفات اإىل خالق 

هذا الكون، رّب الوجود، وواهب ال�شعادة. 
.............................

)1( الأمايل: �س4٨5.
)2( ميزان احلكمة: ج 3، �س1٨9٠.

َدمٌع وُمنَاجاٌة

كلُّ �صيء يعوُد اإىل الذاكرة بعد ُمنت�صف الليل..
واأَنا اأَعدُّ الأيام التي حجبتني عن معرفتَك..

اأَبحث عن درٍب ميحو الأ�صى ِف امل�صافات..
ُكلُّ �صيٍء ُتراب.. 

ترّقب الغيوم.. واأَنا اأَقُف حتت �صمائَك اأَ
من  قطراٍت  ب�صع  تنتظر  مقفرة  وروحي 

�صمائَك..
اإّنني اأقاوم النطفاء بدُموعي.. 

وبقلبي الذي انف�صل عن ج�صدي!
اأَودُّ لو اأَبوح اإىل غريب عابر ل ُي�صغي..

بثقل  ُمملًة  الغُيوم  راأ�صي  على  تكّومت  بعدما 
الأيام..

مل اأ�صتطع الهرب عند انقبا�ض �صدري..
ف  ثُقوباً  ترك  لكّنُه  بداخلي؛  الظالم  قاومُت 

روحي..
كغ�صٍن ُمنك�صر �صائع ف زحمة ال�صجيج..

ك�صمعٍة انفجرت باكية خوفاً مَن الختفاء..
خوف من اأَن اأَنتهي بال اأَثر..

بعدما ا�صتحوذ حرب التفا�صيل على يدّي..
ماذا اأفعل حني ميرُّ الوقت بال دُموع!

جدار  يخرتق  الذي  �صراخي  ت�صمُع  اأَنَت  رّباه.. 
ال�صماء..

ماذا اأ�صنع بعدما يرحتُل الظالم؟
وامل�صافات اإليَك متّزق روحي؟

اإلهي..
اأنَت الأحنُّ والأقرب..

ُدّلِني َعلى َملجاأ َيحت�صُن ُظلمِتي!
اأَوّد َلو اأدفُن َوجِهي ِف �َصماِئَك.. 

يا اأماِن..
رّباه..

زينب خليل آل بريهّي/ كربالء المقّدسة

الشيخ حبيب الكاظمي

ال�سوؤال:
للجيل  تعريفًا  اإعطاوؤنا  يكنكم  هل 
املعا�سر �سلبًا اأو اإيجابًا قيا�سًا باالأجيال 

ال�سابقة؟ 
الرد:

هو  اجليل  هذا  اإّن  نقول  عندما  نبالغ  ل  نحن 
نلحظ  اإذ  التاريخ،  يف  الأجيال  اأعقد  من 
التاأّثر  نرى  ناحية  فمن  اأمرين:  بني  واقع  اأّنه 
ال�شلبّي نتيجَة النه�شة ال�شناعّية والتكنولوجيا 
�شنوف  من  وابل  حتت  اأ�شبح  حيث  احلديثة، 
اأّنه  نرى  اأخرى  ناحية  ومن  املختلفة،  الف�شاد 
مّما  وال�شتيعاب،  الذكاء  من  م�شتوى  على 
الكمال..  دروب  �شلوك  يف  لل�شتعداد  يوؤّهله 
اليوم  لأجيال  الب�شرّي  املخّ  يف  تطّور  فهناك 
عامًا،  خم�شني  قبل  اأطفالنا  عليه  كان  عّما 
القابليات،  واأبرزت  الأذهان  فّتحت  فالدرا�شة 
وقد  ذلك،  يف  اأي�شًا  الإعلم  دور  ُيغفل  ول 
اأ�شارت الروايات اإىل هذا اجليل املتمّيز، فمن 
عن  يعرّب   اهلل ر�شول  نرى  الأوىل:  الناحية 
يف  اإخوانه،  باأّنهم  الزمان  اآخر  يف  امل�شلمني 
اأ�شحابه!  ُيعّدون  معه  هاجروا  الذين  اأّن  حني 
العظيمة؟!  املنزلة  هذه  اكت�شبوا  ُترى  يا  ملاذا 
"ياأتي  فيقول:  ال�شبب  يبنّي   الأكرم فالنبّي 
على النا�ض زمان ال�سابر منهم على دينه 

- كانون الثاني 2021م عدد 164 - شهر جمادي األولى 1442ه 8

همسات روحية



خلود إبراهيم البياتّي/ كربالء المقّدسة

اأبلغ  من  اأ�شطر  بني  �شوّيًة  ُنبحر  اأن  اليوم  ارتاأيُت 
الكلم؛ لننهل من عذب ماٍء معني فرنوي عط�س 
قلوبنا بكّل ما يقّربنا من ر�شا اهلل، فقد وقعت 
علّي  للإمام  كلمات  من  ي�شطع  نور  على  عيناي 
العارفني  مناجاة  من  مقطع  يف   احل�شني بن 
الَّذيَن  ِمَن  َفاْجَعْلنا  اإلـهي   .." قال:  حيث 
َحداِئِق  يف  ِاَلْيَك  ْوِق  ال�سَّ اأَ�ْسجاُر  َخْت  َتَر�سَّ
تلك  ربوع  بني  جتّولُت  وقد  ُدوِرِهْم...")1(،  �سُ
يف  كبري  اأثر  من  ال�شورة  لهذه  ما  لأرى  احلدائق 
ا�شتخدم  قد   الإمام اأّن  وكيف  القارئني،  نفو�س 
الهدف  عن  الّتعبري  يف  الت�شويرّي  الأ�شلوب  هذا 

املراد حتقيقه.
من  عليها  نرّكز  ما  دائمًا  التي  املهّمة  الأمور  من 
يتّم  اأن  هي  املتلّقي  اإىل  املعلومات  اإي�شال  اأجل 
لل�شخ�شّيات،  املختلفة  الأناط  على  الرتكيز 
املعلومة  ل�شتقبال  به  ة  خا�شّ طريقة  مّنا  فلكّل 
وخزنها وا�شرتجاعها بال�شكل الأمثل، ومن �شمن 
َورّي  ال�شُ باجلانب  ال�شتعانة  هي  الطرائق  تلك 
املكانّية واملخّططات وما  الروؤية  يعتمد على  الذي 
فيتّم  ة،  خا�شّ واأ�شكال  األوان  من  معها  يرتافق 

احلاجة  اأو  الرغبة  وعند  ال�شكل،  بهذا  تخزينها 
َور  وال�شُ باخليال  ي�شتعني  فاإّنه  ا�شرتجاعها،  اإىل 
الطلب،  عند  اإّل  تظهر  ل  التي  املخّباأة  الذهنّية 
فيكون حينها من ال�شهل عليه التذّكر والربط بني 
الأ�شكال واملعلومات، ويتّم بيانها عن طريق اأدوات 
اأو حروف  املختلفة من كلمات منطوقة،  التوا�شل 
عّما  للتعبري  بلغة اجل�شد  ا�شتعان  ولرمّبا  مكتوبة، 

يدور يف خاطره.
هنا نعود اإىل كلمات الإمام ال�شّجاد لرنى كيف 
ج�ّشد لنا معنى ال�شوق اإىل اهلل وقّوته عن طريق 
م�شهد جميٍل موؤّثر يف النف�س الإن�شانّية، فبعد غر�س 
اأ�شجار حّب اهلل يف ال�شدور، حتتاج اإىل مزيد 
من الهتمام والرعاية، وذلك عن طريق رّيها بكّل 
لها، فمن كّل  التي ل ح�شر  اأفعال اخلري  �شنوف 
التي  الأخرى  الأفعال  من  الكثري  يتفّرع  خري  فعل 
ت�شبح فيما بعد اأمورًا رئي�شّيًة يتّم العتماد عليها 
الأ�شجار  تلك  حماية  يجب  اأّنه  مثلما  م�شتقبًل، 
واإحاطتها  الآثام،  م�شتنقع  لها يف  انحدار  اأّي  من 

اخلارج  من  عنها  اأذى  اأّي  ينع  ب�شور 
الأفكار  مثل 

ت�شّربت  اإن  التي  املنحرفة  العقائد  اأو  الدخيلة 
وعند  خرابًا،  والأ�شجار  الأر�س  يف  �شتعيث  اإليها 
يف  اجلذور  تلك  �شتمتّد  احلماية  على  احلر�س 
الأر�س ال�شاحلة للزراعة، وترت�ّشخ ب�شكل قوّي ل 

انف�شال لها عن اأر�شها وبيئتها املنا�شبة.
مكني  قرار  يف  اجلذور  تلك  جعل  يف  ُي�شهم  ومّما 
بالقدوة  العلقة  ال�شاحلة هو توطيد  الأر�س  من 
اأهل  خّط  اتباع  ُح�شن  يف  تتمّثل  التي  احل�شنة 
البيت، واحلر�س على التدّبر يف كّل ما نقروؤه من 
�شريتهم العطرة، ونبتعد عن اأ�شلوب مرور الكرام 
على ال�شفحات من اأجل اإنهاء املو�شوع فقط، بل 
نقوم بو�شع علمة ا�شتفهام على كثري من اجلمل 
لنقول لأنف�شنا: ما العربة اأو الفائدة التي ح�شلُت 
عليها مّما قراأُت؟ هنا �شندرك اأّن كّل ما نّر عليه 
هو عبارة عن ر�شائل حلياة تقّربنا من اهلل، وما 
علينا �شوى اأن نقّرر البدء يف غر�س اأ�شجار ال�شوق 
لتثمر  الدوام  على  برعايتها  والقيام  �شدورنا  يف 

.قربًا من اهلل
..............................

)1( ال�شحيفة ال�شّجادّية: �س 417.

وِق َأشجاُر الشَّ
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"َأفضُل َزاِد الرَّاِحِل ِإليَك َعزُم ِإَراَدٍة...")1(
منى إبراهيم الشيخ/ البحرين

والنوم  الأكل  وقّلة  الإيان  ذكرنا  بعد  ليلى: 
اأمرين  اإىل  نتطّرق  للك�شل،  علجًا  بو�شفهما 

اآخرين بو�شفهما علجًا للك�شل اأي�شًا. 
بدون  حياة  فل  الهدف:  ا�ستح�سار  االأول: 
غاية وهدف، ول عبثّية يف احلياة الدنيا، واإّنا 
  بنّي  وقد  اأهداف،  الإن�شان من  لوجود  بّد  ل 
َنّ َواْلإِن�َس  الهدف العام فقال: َوَما َخَلْقُت اجْلِ
ُينال  ِلَيْعُبُدوِن/)الذاريات: 56(، وهذا ل  اإَِلّ 
بال�شعي  واإّنا  والت�شويف،  والتواين  بالتمّني 

واجلهد والعمل. 
واحلركة  الدافعّية  خللق  املهّم  من  هدى: 
معرفته  حتقيقه  على  والعمل  الهدف  نحو 
وا�شتح�شاره دائمًا ليكون الفرد على بّينة ودراية 
هل هو يف الجتاه ال�شحيح يف �شريه نحو الهدف 
اإذ  اأم ل؟  منه  القرتاب  اآخذ يف  اأم ل؟ هل هو 
كّلما �شعر اأّنه طوى خطوات وقطع اأ�شواطًا ازداد 
وازداد  اخلطوات،  بقية  لطّي  وحما�شًا  ن�شاطًا 
اأكرث  يقرتب  حتى  الأ�شواط  بقية  لقطع  حيوّية 

من هدفه.
ويجعله  الإن�شان  ُيك�شل  الهدف  فقدان  بينما 

متقاع�شًا، واجلهل به اأو غيابه مثبط وجمّمد. 
حوراء: ملاذا اأ�شعى؟ وملاذا اأقراأ واأتزّود معرفًة 
اأعمل  وملاذا  وهدًى؟  اإيانًا  اأزداد  ملاذا  وعلمًا؟ 

�شاحلًا واأبذل جهدًا واأجنُز عمًل؟
ليلى: �شكرًا لهدى على التو�شيح، 

تعاىل:  قوله  ففي  ال�شوؤال،  على  حلوراء  و�شكرًا 
َيْغِلُبوا  اِبُروَن  �شَ ِع�ْشُروَن  ِمْنُكْم  َيُكْن  اإِْن   ..
ِذيَن  ِماَئَتنْيِ َواإِْن َيُكْن ِمْنُكْم ِمَئٌة َيْغِلُبوا اأَْلًفا ِمَن الَّ
َيْفَقُهوَن../)النفال:  َل  َقْوٌم  ُهْم  ِباأَنَّ َكَفُروا 
تاأثري  على  �شاهدًا  تكون  قد  الآية  هذه   ،)65
الإن�شان  عطاء  يف  وح�شوره  الهدف  و�شوح 
�شاهد  اأخرى هي  ون�شاطه من جهة، ومن جهة 
الك�شل  وجود  يف  الهدف  غياب  تاأثري  على 
والتقاع�س، فاملوؤمن الهدف لديه وا�شح وُيدرك 
يقني  على  وهو  الت�شحية،  ي�شتحّق  مقّد�س  اأّنه 
وهذا  املوت،  بعد  ما  الأبدّية  بال�شعادة  واإيان 
تزيد  بل  توازي  وقوًة  ن�شاطًا  لديه  وّلد  الو�شوح 

على قوة ع�شرة اأ�شخا�س.
اأ�شعف منه؟! لأّنهم  اأ�شخا�س  الع�شرة  اأّما ملاذا 
يجهلون  جّهال  ولأّنهم  احلياة،  يف  هدف  بل 
ُهْم  نَّ ِباأَ الكري:  القراآن  وو�شفهم  هدفهم، 
ف�شخ�س   ،)65 َيْفَقُهوَن/)الأنفال:  لَّ  َقْوٌم 
واحد مع و�شوح الهدف يغلب ع�شرة مع �شبابية 

الهدف اأو انعدامه.  
الثاين: العزم واالإرادة: �شعف الإرادة تعني 
الك�شل، وفقدان الت�شميم والعزم يعني اخلمول 
تقوية  املهّمة  العلجات  من  ولذا  والف�شل، 
والتحّديات،  بامل�شاكل  مليئة  فاحلياة  الإرادة، 
واإذا مل يتحّل املرء بعزم عا�س الإحباط والف�شل. 
زينب: ما معنى العزم؟ وملاذا اأُطلق على بع�س 

الأنبياء لقب "اأولو العزم"؟
لبة والقوية، و"اأولو  ليلى: العزم هو الإرادة ال�شُ
اأُطلق  والأديان،  ال�شرائع  اأ�شحاب  هم  العزم" 
واإبراهيم،  نوح،  وهم  الأنبياء،  من  خم�شة  على 
ومو�شى، وعي�شى، وحمّمد، واجهتهم م�شاكل 
وحتّديات كانت �شعبة �شديدة، وقابلوها باإرادة 
�شنة   95٠ كابد   فنوح �شديد،  وعزم  �شلبة 
والعناد،  والكفر  وال�شخرية  ال�شتهزاء  من 
واإبراهيم اأُلقي يف النار، ومو�شى اآذاه قومه 
 وعي�شى بها،  جاءهم  التي  البّينات  كّل  مع 
"ما  فقال:   اهلل ر�شول  واأّما  به،  كفروا 
اأُوذي نبّي مثل ما اأوذيُت")2(، ولكن بالعزم 

والت�شميم انت�شرت اإرادتهم ور�شالتهم. 
يف  بالعزم  التحّلي  على  الروايات  حّثت  ولذا 
فعن  له،  ودواًء  للك�شل،  علجًا  وعّدته  احلياة 
التواين  "�ساّدوا  قال:   املوؤمنني اأمري 
قال:   ال�شادق الإمام  وعن  بالعزم")3(، 
اأف�سَل زاد الراحل  اأّن  "الّلهم وقد علمُت 

اإليَك عزم اإرادة")4(.
......................................

)1( بحار الأنوار: ج 39، �س 56.  
)2( ميزان احلكمة: ج3 ، �س 246.

)3( امل�شدر ال�شابق.
)4( بحار الأنوار: ج ٨3، �س 31٨.
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َكالَّ َبل الَّ ُتْكِرُموَن اْلَيِتيَم)الفجر: 17(

َعَلْيِه  َفَقَدَر  اْبَتَلُه  َما  اإَِذا  ا  َواأَمَّ تعاىل:  اهلل  قال 
ُتْكِرُموَن  لَّ  َبل  َكلَّ    اأََهاَنِن  ي  َربِّ َفَيُقوُل  ِرْزَقُه 
مل  الكرية  الآية  اْلَيِتيم/)الفجر17-16(، 
بالإكرام؛  بل  بالإطعام،  اليتيم  حاجات  حت�شر 
بكثري  اأهّم  لليتيم  والعاطفّي  النف�شّي  الو�شع  لأّن 
كتابه  يف  تعاىل  اهلل  حّث  وقد  جوعه،  م�شاألة  من 
قّوة  من  جزء  لأّنهم  الأيتام؛  رعاية  على  الكري 
بهم،  والرفق  خمالطتهم،  يف  ورّغب  الأّمة، 
بقوله  املجتمع،  يف  ودجمهم  املحّبة  ومبادلتهم 
ُهْم  لَّ َلٌح  اإِ�شْ ُقْل  اْلَيَتاَمى  َعِن  وَي�ْشاأَُلوَنَك  تعاىل: 
َيْعَلُم امْلُْف�ِشَد   ُ َخرْيٌ َواإِن ُتَخاِلُطوُهْم َفاإِْخَواُنُكْم َواهللَّ

ِلِح/)البقرة: 22٠(.  ِمَن امْلُ�شْ
رعاية  يف  الكري  القراآن  عليها  رّكز  حقوق  ثلثة 

الأيتام: 
َذِوي  ِه  ُحبِّ َعَلى  امْلَاَل  َواآَتى  النفقة:  حّق   -1
/ِبيِل ال�شَّ َواْبَن  َوامْلَ�َشاِكنَي  َواْلَيَتاَمى  اْلُقْرَبى 

)البقرة: 177(.

َوَل  اليتيم:  اأموال  2- حّق احلفاظ على 
َيْبُلَغ  َحتَّى  اأَْح�َشُن  ِهَي  ِبالَِّتي  اإِلَّ  اْلَيِتيِم  َماَل  َتْقَرُبوا 

ُه/)الأ�شراء: 34(. اأَ�ُشدَّ
التالحم  لبقاء  االإح�سان  حّق   -3
َتْعُبُدوَن  ل  االأمة:  اأفراد  بني  االجتماعّي 
اإِْح�َشاًنا َوِذي اْلُقْرَبى َواْلَيَتاَمى  َ َوِباْلَواِلَدْيِن  اإِلَّ اهللَّ

َوامْلَ�َشاِكنِي/)البقرة: ٨3(.
يِف  َاهللَ  "َاهللَ   :علّي املوؤمنني  اأمري  عن  وُروي 
يُعوا  َي�سِ َواَل  اأَْفَواَهُهْم  وا  ُتِغبُّ َفاَل  َااْلأَْيَتاِم 
واإ�شلحه  اليتيم  ف�شلح  َرِتُكْم")1(،  ِبَح�سْ
الِقيم  ليتعّلم  املجتمع؛  يف  انخراطه  يقت�شي 
فردًا  فيكون  متوازنة،  ن�شاأة  وين�شاأ  ال�شامية، 
اجلميع،  تعاون  يتطّلب  وهذا  املجتمع  يف  �شاحلًا 
فل ُيكتفى بالأعمال الفردّية حتى ل يعي�س اليتيم 
اإيذائه  من  احلذر  ويجب  والذّلة،  النك�شار  حالة 
ولو بكلمة قا�شية اأو نظرة ازدراء من �شاأنها اإحلاق 

ال�شرر النف�شّي به.

ُروي عن الإمام ال�شادق: "ما ِمن عبٍد ي�سُح 
اأعطاه  اإاّل  له  رحمًة  يتيٍم  راأ�ِض  على  َيدُه 
اهلل بكّل �سعرٍة نورًا يوم القيامة")2(، واليوم 
اأثبتت الدرا�شات العلمّية بعد القيام بتجارب على 
مل  وبع�شهم  روؤو�شهم،  على  ُم�شح  بع�شهم  اأيتام 
ُي�شح، فُوجد اأّن الأيتام الذين ُم�شح على روؤو�شهم 
ويزيد  الأمرا�س  من  �شفاًء  واأ�شرع  ن�شاطًا  اأكرث 
مع  باملقارنة  وم�شاكلهم  عدوانّيتهم  وتقّل  وزنهم، 

الأيتام الآخرين.
اإىل ظاهرة  النتباه  لفتت  الإ�شلمّية  ال�شريعة  اإّن 
ال�شاحلة،  للأعمال  حمّلً  اهلل  جعلها  باأن  الُيتم 
باإذنه  اجلّنة  ودخول  املغفرة  اأ�شباب  من  و�شببًا 

تعاىل.
لذا فاإّن بّر اليتيم وح�شن تربيته ُيعّدان من معامل 

الإيان الكامل.
........................................

1- �شرح نهج البلغة: ج17، �س 5.
2- تف�شري الأمثل:ج2٠ ، �س11٨.

إيمان صالح إلطيف/ بغداد

االأ�سئلة:
�ض1/ �صخ�صّية عظيمة كان يتيماً 

واأ�صبح قائداً للب�صرّية، َمن هو؟
�ض2/ جاء رجل اإىل النبّي ي�صكو 

ق�صوة قلبه، فماذا اأجابه ؟
اأجوبة مو�سوع: 

/َناًرا َواأَْهِليُكْم  اأَنُف�َصُكْم  ُقوا 
)التحرمي: 6(.

نبّيكم  حّب  خ�صال:  ثالث  ج1/ 
واأهل بيته، وقراءة القراآن.

ف  عيناَك  بهم  تقّر  كيما  ج2/ 
الِكرَب.
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على الرغم من حداثة عمره, يعّد "مركز 
الثقافة االأ�سرّية" اأحد املراكز الن�سوّية 

املهّمة يف العتبة العبا�سّية املقّد�سة, 
وقد حّقق اإنازات الفتة كان اآخرها 

مبادرة )اأ�ساليب الكتابة االأدبّية(؛ وعن 
التخطيط والعمل بروح الفريق حّدثتنا 
ال�سّيدة اأ�سمهان اإبراهيم/ مديرة مركز 

الثقافة االأ�سرّية. 

التمّيز في الخدمة المقّدمة

االأ�سرّية  الثقافة  مركز  اإدارة  توا�سل 
تقدمي  املقّد�سة  العّبا�سّية  العتبة  يف 
يف  للمراأة  ُبعد  عن  اال�ست�سارّية  اخلدمات 
املجال االجتماعّي, فكيف ا�ستطعتم ر�سم 

اخلدمات  وا�ستئناف  املركز  ا�سرتاتيجّية 
عن ُبعد وفق تّديات فريو�ض )كورونا(؟  

ا�شتيعاب  هو  2٠2٠م  لعام  الهدف  عنوان 
الأحداث بغ�ّس النظر عن التحّديات، وهي اأوىل 
تقدي  يف  ُو�شعت  التي  ال�شرتاتيجّية  خطوات 
املركز  روؤية  اإىل �شمان حتقيق  اإ�شافًة  اخلدمة، 
الإيجابّية،  الأ�شرّية  الثقافة  ن�شر  يف  ور�شالته 
اخلدمات  تطوير  اإىل  احلاجة  ا�شتدعت  مّما 
عن  بها  العمل  وتعزيز  الإر�شادّية،  ال�شت�شارّية 
طريق فتح قنوات توا�شل غري مبا�شرة مع املراأة، 
التوا�شل  برامج  عرب  اأو  اإلكرتونّية  كانت  �شواء 
والن�شائح  الإر�شادات  توجيه  بهدف  الجتماعّي 

َتحِدّياُت ُكورُونا إلْكترونّياً َتحِدّياُت ُكورُونا إلْكترونّياً 
ِة الـ )365( يوماً  َوفَق ُخطَّ

َسِرّيِة
ُ
لَِمْرَكِز الثََّقاَفِة األ

نادية حمادة الشمري/ كربالء المقّدسة
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هذه  مواجهة  على  الأ�شرة  اأفراد  ت�شاعد  التي 
التحدّيات، وحتافظ على ا�شتقرار املجتمع، وهذه 
للأُ�شر  الوعي  م�شتوى  رفع  يف  ُت�شهم  اخلدمات 
ب�شكل  الكربلئّية  والأُ�شر  عام  ب�شكل  العراقّية 
التي  احلالّية  املرحلة  ظّل  يف  �شّيما  ول  خا�ّس، 
ت�شهد عودة تدريجّية ملختلف نواحي احلياة والتي 
تتطّلب وعيًا �شحّيًا واجتماعيًا عايل امل�شتوى من 

اجلميع لتجاوز هذه املرحلة.
الحصن المنيع

الذي  املحور  هي  واأبًدا  دائًما  "االأ�سرة" 
االأ�سرّية,  الثقافة  مركز  باهتمام  يحظى 
ثقافّية  ماّدة  توفري  ا�ستطعتم  فكيف 
للمراأة مع التحّديات ال�سحّية والتحّديات 

االقت�سادّية والنف�سّية واالجتماعّية؟  
فيه  توؤّدي  الذي  املجتمع  كيان  نواة  هي  الأ�شرة 
للنظام  اأ�شا�شًا  بو�شفها  والتكافل  التاآزر  وظيفة 
امل�شلمة،  املجتمعات  يف  والقت�شادّي  الجتماعّي 
الثقافة  مركز  اإىل  بالن�شبة  املهّمة  النافذة  وهي 
التوا�شل  يكننا  طريقها  عن  التي  الأ�شرّية 
لإيجاد احللول، فاملجتمع العربّي يختلف اختلفًا 
اإىل  ت�شعى  التي  الغربّية  املجتمعات  عن  جذريًا 
احلياة احلّرة البعيدة عن القيود، بينما الأ�شرة 
امل�شلمة اأ�شرة تعتمد يف تكويناتها البيولوجّية على 
الجتماعّي،  والن�شباط  الطاعة  بِقيم  الهتمام 
وهذا بحّد ذاته هدف مهّم يف الهتمام بالهوّية 
التي ترتّتب عليها العديد من اخلطوات الأخرى 

التثقيفّية ِتباًعا.
المنهل المعرفّي

الفئات  �سمن  من  هي  املدر�سة  طالبة 
اال�ستعدادات  فما  املركز,  بها  يعنى  التي 

التثقيفّية التي �سعيتم اإليها؟
املمازجة  وهي  م�شبًقا  لها  معّدة  ال�شتعدادات 
واملحا�شرات،  كالدورات  التفاعلّي  اجلانب  بني 
التعليمّية من  للأن�شطة  ملا  الإلكرتويّن،  واجلانب 
امللمح العاّمة واملمّيزة ملواّد التعّلم عن ُبعد التي 
ُت�شاعد على التعّلم الن�شط، وت�شّجع الطالب على 
البحث والتفاعل اأثناء عملّية التعّلم، فمهما كانت 
اإذا  فاعلية  اأكرث  �شتكون  فاإّنها  املحتوى  طبيعة 
ن�شطة  متعّلمة  لتكون  ودفعناها  الطالبة  حّفزنا 

اإيجابّية ل جمّرد م�شتقبل، وتوؤّدي الأن�شطة دورًا 
جوهرّيًا يف حتديد نواجت التعّلم، فهي حُتّدد كيف 
التعليمّي  املحتوى  مع  بالندماج  الطالب  �شيقوم 
املعريّف(  )املنهل  مبادرة  فكانت  املعرفة،  وبناء 
التي ت�شّمنت م�شابقات مبثابة مقيا�س للختبار 
اأهداف  من  لأّن  الربامج؛  من  للإفادة  الذاتّي 
�شخ�شّية  يبني  الذي  الذاتّي  التقييم  هو  املركز 

الطالبة من اأجل حتديد الأهداف.  
البحث عن الجوهرة

هو  الرابع  مو�سمه  يف  جوهرتي(  )كتابي 
ما  احلال  فكيف  كورونا,  قبل  ما  م�سروع 
بو�سفكم  ا�ستعداداتكم  وما  كورونا؟  بعد 

مركزًا للثقافة االأ�سرّية؟
كتاب  لتبحث عن  املكتبة  اإىل  التي متتّد  اليد  اإّن 
من  كتبًا  فلنقراأ  ووجدان،  وفكر  عقل  هي  ما 
تبّدد  �شموعًا  الفكر  نور  لنوقد  واملوعظة  احلكمة 
الرابعة  الن�شخة  اأطلقنا  ولهذا  اجلهل،  ظلمة 
من برنامج )كتابي جوهرتي( الذي يعّده مركُز 
ويقّدم  املوؤمنات،  للن�شاء  منارًا  الأ�شرّية  الثقافة 
لهّن جمموعة من الأ�شئلة ترّكز على مديات فهم 
يف  ذلك  تطبيق  واإمكانّية  امل�شاركات،  الأخوات 

حياتهّن اليومّية. 
وهذه املبادرة هي امتداد لِقيم م�شتهدفة لت�شمل 
لتطوير  اللزمة  باملهارات  الأ�شرة  اأفراد  اإمداد 
القدرات، ومتكينهم من حتقيق البتكار والتفكري 
من  خزين  على  احل�شول  اإىل  اإ�شافًة  الإبداعّي 
املعلومات والتجارب احلياتّية التي ُت�شهم يف ُرقي 

حياة الأ�شرة.
براعم الكفيل اإللكترونّي

)الطفل( كيف راآه مركز الثقافة االأ�سرّية 
يف مرحلة التباعد االجتماعّي؟

لفر�شة  اخل�شبة  الأر�س  هو  يزال  ل  الطفل 
الأزمة  ظروف  ظّل  يف  لأّنه  الرتبوّي؛  ال�شتثمار 
و�شعنا  والأ�شرة،  املجتمع  بها  يّر  التي  الراهنة 
بعني العتبار احللول والأ�شاليب املبتكرة للو�شول 
اإىل جميع فئات املجتمع عن طريق احلر�س على 
ة،  اتباع التعليمات ال�شادرة من اجلهات املخت�شّ
يعّزز  مبا  واإيجابّية  اآمنة  خمرجات  وا�شتخدام 
التحّديات  مع  التعامل  على  املجتمع  قدرة  من 

احلياتّية اليومّية على اأيدي ملكات موؤّهلة وذوي 
برنامج  فكان  الطفولة،  م�شكلت  حّل  يف  خربة 
اأُعّد  الذي  الأوىل  بن�شخته  الكفيل(  )براعم 
واأعمار  يتلءم  ومبا  �شة،  متخ�شّ جلنٍة  ِقبل  من 
ي�شّم  حيث  عمرّية،  فئٍة  كّل  وبح�شب  امل�شرتكني 
– مهدوّية  - تربوّية  - اأخلقّية  فقراٍت )دينّية 
– علمّية – ترفيهّية(، مّما ي�شاعد اأولياء الأمور 
على ا�شتثمار وقت فراغ اأطفالهم، وك�شر الروتني 
الذي يعي�شونه يف ظّل هذه الأجواء، وم�شاعدتهم 
بها  تعّج  التي  النافعة  غري  الأ�شياء  جتّنب  على 

مواقع الإنرتنت. ويهدف الربنامج اإىل:
)الأّم  الأهل  بني  ما  التوا�شل  ج�شور  تقوية   -1
الأن�شطة  هت  ُوجِّ لذلك  الطفل،  وبني  خ�شو�شًا( 

للأّمهات.
2- تعليم الطفل وت�شجيعه على القيام مبجموعٍة 
واملعلومات  واملبادئ  الرتبوّيِة،  ال�شلوكّياِت  من 

.الإ�شلمّية، وتعريفه ب�شرية اأهل البيت
حزمة دورات إلكترونّية

االإلكرتونّية  الدورات  حزمة  خطوة 
مركز  عليها  اعتاد  خطوة  التثقيفّية, 
الق�سايا  معاجلة  يف  االأ�سرّية  الثقافة 
التي  اال�ستعدادات  فما  االجتماعّية, 
التباعد  اأجندة  �سمن  يف  ُو�سعت 

االجتماعّي؟
ملبادرة  عنوان  هي  اأبنائي(  تربية  يف  )رحلتي 
على  ال�شوء  ت�شليط  اإىل  تهدف  التي  املركز 
اأ�شا�شّيات الرتبية ال�شحيحة للأبناء، وكيفّية حّل 
امل�شكلت التي تعاين منها الأّم يف الرتبية، وفهم 
ال�شلوك الب�شرّي يف حتقيق ال�شتقرار النف�شّي يف 
الأ�شرة، ومعاجلة الق�شايا الجتماعّية والرتبوّية 

والنف�شّية يف املجتمع. 
انتهى اللقاء باحلديث عن ا�ستحداث 
ًة اإلكرتونّية  مركز الثقافة االأُ�سرّية من�سّ
لتقدمي اخلدمات االإر�سادّية والتثقيفّية 
ة, �سعيًا منه اإىل  لفئة الن�ساء خا�سّ
امل�ساهمة يف تقيق اال�ستقرار النف�سّي يف 
االأ�سرة بواقع 738 ا�ست�سارة يف الق�سايا 
االجتماعّية والرتبوّية والنف�سّية. 
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التََّساُمُح: 
دالل كمال العكيلي/ كربالء المقّدسة  ُخطوٌة نحَو ِبناِء الُمجتمِع اإلِنسانّي

ومار�شه  الإ�شلمّي  الدين  به  جاء  الذي  الت�شامح 
احل�شارة  ازدهار  و�شائل  اإحدى  هو   اهلل ر�شول 
الإ�شلمّية، فقد خلق اهلل النا�س خمتلفني من حيث 
العقل والإرادة، وكان �شلوك ر�شول اهلل يوؤّكد على 
الت�شامح،  وهي  األ  الإ�شلم  بها  جاء  التي  القاعدة 
مبكارم  التحّلي  �شرورة  على  احلنيف  الدين  واأّكد 
اخُللق  بُح�شن  يتحّلى  اإن  ما  الإن�شان  لأّن  الأخلق؛ 
اأهّم  من  الت�شامح  ُعّد  اإذ  مت�شاحمًا،  جتده  حتى 
الإن�شانّية،  املجتمعات  بناء  يف  ت�شاعد  التي  الأ�ش�س 
التعاي�س  على  والقدرة  امل�شرتك  العي�س  من  وتعّزز 
اإدارة  وكذلك  املتغايرة،  املكّونات  خمتلف  بني 
املجتمع  يرثي  مبا  �شحيحة  ب�شورة  الختلفات 

وُي�شهم يف تقّدمه وتطّوره وتنميته ورقّيه.
اأو  اآخر،  اأّل يقت�شر على جانب دون  الت�شامح يجب 
بل  املكّونات،  �شائر  دون  مكّون  اأو  اأخرى،  دون  فئة 
يجب اأن يعّم اجلميع، ويتحّول اإىل ثقافة اجتماعّية 
عاّمة، والت�شامح اأنواع: )الت�شامح الدينّي، الت�شامح 
الأخلقّي، الت�شامح الإن�شايّن، الت�شامح الجتماعّي، 

الت�شامح الفكرّي، الت�شامح ال�شيا�شّي()1(.
للراأي  ا�ستطالعًا   الزهراء ريا�ض  اأجرت 
املجتمع,  يف  وتر�سيخها  الت�سامح  ثقافة  عن 

وبع�ض املفاهيم املرتبطة بهذا املبداأ:
االجتماعّي  الظلم  قبول  يعني  هل  الت�سامح 
التهاون  اأو  معتقداته  عن  املرء  تخّلي  اأو 

ب�ساأنها؟
عالقات  مديرة  العكيلي/  رائدة  الدكتورة 
ما  اإن�شان  يّت�شف  عندما  قالت:  العهد  قناة 
فاإّنه  دائمًا،  امل�شاحمة  طبعه  على  ويغلب  بالطيبة، 
املواقف  ونكران  اجلميل،  نكران  اإىل  يتعّر�س  قد 
الزملء  اأو  الأهل  اأو  الأ�شدقاء  بني  اجلميلة 
وم�شاحمتهم على اإ�شاءات متكّررة اأ�شبحت ماألوفة 
الظلم  عن  ال�شخ�س  ف�شكوت  املجتمعات،  بع�س  يف 
ون�شيان الإ�شاءة ل يعني ا�شتمرار قبوله بهذا الواقع، 
فاأغلبنا يت�شّرف َوفق تعاليم دينه ال�شمحة، وعادات 
كان  اإذا  خ�شو�شًا  وتقاليده،  واأطباعه  جمتمعه 
فاملعروف  َقبلّي،  اأو  ع�شائرّي  ذا طابٍع  املجتمع  هذا 
ب�شفات  تقريبًا  تّت�شف  اأّنها  املجتمعات  هذه  عن 
تتاأّثر  ول  نف�شها،  على  منغلقة  لكونها  مت�شابهة 
الختلط  نتيجَة  اخلارجّية  املجتمعّية  بالتغيريات 
ال�شناعّي،  اأو  التجارّي  العمل  ظروف  بحكم  بها، 
والذي يفر�س على ممار�شيه الختلط بالآخرين، 

لذا جند اأّن الت�شامح يكون حا�شرًا 
الأ�شخا�س  تعاملت  يف  بقوة 
املولودين يف بيئة كهذه، اإّل اأّن هناك 

موؤّثرات كثرية نلحظها اليوم 
املفاهيم  تلك  بع�س  غرّيت 

مواقع  غزو  ومنها  املجتمعّية، 
املختلفة،  الجتماعّي  التوا�شل 

وتعّدد و�شائل الإعلم التي دخلت كّل منزل تقريبًا، 
فهذه الأمور �شّببت تغيريًا كبريًا يف تعامل الفرد مع 
بجدّية  يتعامل  احلّق  واأ�شبح �شاحب  به،  املحيطني 
التي كانت مغرو�شة داخله  امل�شاعر  بعيدًا عن  اأكرث 
على  الأبناء  تربية  جّدًا  املهّم  من  اأّن  اأرى  ما،  يومًا 
املعتقدات  على  الثبات  مو�شوع  يف  التهاون  عدم 
الظروف،  كانت  مهما  كرامتهم  بحفظ  والإيان 
الوقت  لكن يف  الآخرين وم�شاحمتهم،  نعّلمهم حّب 

نف�شه، نعّلمهم اأهمّية احلفاظ على الكرامة.
ال�سّت ليلى اإبراهيم رم�سان/ �سحفّية, بّينت 
والتهاون  الظلم  قبول  يعني  ل  الت�شامح  قائلًة: 
العميق مببادئ  الإيان  نابع من  اإّنا هو  بحقوقنا، 
وفروعه  الدين  باأ�شول  العتقاد  وجتّذر  الدين، 
الظلم  اهلل  يقبل  ل  واأّنه  الإلهّية،  العدالة  ومنها 
اإّل وياأخذ  لأحد ول يرتك مظلومًا يف احلياة الدنيا 
منه  ويقت�ّس  والآخرة،  الدنيا  يف  ظلمه  مّمن  حّقه 

الق�شا�س العادل.
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 ،اأهل البيت اأن نتعّلمه من  اأهّم ما ينبغي  واإنَّ من 
يف �شفاتهم العظيمة هو )الت�شامح(، وهو اأن نواجه 
الأزمات وامل�شكلت بروح الأناة والتعّقل، والعفو عند 
املذمومة  الع�شبّية  من  اخلايل  والهدوء  املقدرة، 
فيما  والتعاون  الألفة  على  ُنبقي  بحيث  والغ�شب، 

بيننا بكظم الغيظ و�شبط النف�س وجتّنب التعنيف.
كّلهم   البيت اأهل  اأّن  اإىل  ن�شري  اأن  من  لنا  ولبّد 
يّت�شفون باحللم، اإّل اأّن الظروف التي عا�شها الإمام 
احل�شن اقت�شت و�شاعدت على بروز هذه ال�شفة 
كان   فالإمام واأو�شح،  اأجلى  ب�شكل  �شخ�شّيته  يف 
باحللم  قابلها  كثرية  وا�شتفزازات  ت�شّنجات  يواجه 
 احل�شن الإمام  حلم  نقراأ  اأن  فيجب  والت�شامح، 
بو�شفه منهجًا يف الت�شامح الجتماعّي، ونعمل على 
اأنَّ  "اعلموا   :عنه ال�شفة  بهذه  املجتمع  تاأهيل 

احِلْلَم زينٌة")2(.  
الت�سامح خطوة على الت�سامح خطوة على طريقطريق ال�سالم ال�سالم

ال�سّيدة اأزهار عبد اجلّبار/ موّظفة مكتبّية: 
اإّن النظرة الواعية للحياة، تك�شف للإن�شان اأّن هناك 
علقة وثيقة بني واقعه وواقع املجتمع، فمهما كانت 
واإجناز،  تقّدم  من  حّقق  ومهما  وكفاءاته،  قدراته 
ينبغي  لذا  ملجتمعه،  العام  بالو�شع  متاأثرًا  ف�شيبقى 
الذاتّي،  البناء  تفكريه يف �شمن حمورين:  يدور  اأن 

والإ�شهام يف البناء العام للمجتمع.
ال�شلم  طريق  على  مهّمة  خطوة  فالت�شامح 
الذي  الأمان  �شّمام  هو  املجتمعات،  يف  وال�شتقرار 
ينزع فتيل الثقافات وال�شلوكّيات العدائّية يف التعامل 
مع الأفراد وال�شعوب، وعن�شر اأ�شا�س يف تقرير و�شع 
الجتماعّية  العلقات  �شبكة  كانت  فاإذا   املجتمع، 
للتقّدم  مهّيئًا  املجتمع  كان  �شحيحة  �شليمة 
والنطلق، لذا فاأّي حركة نهو�س ل يكنها اأن تغفل 
�شاأن العلقات الجتماعّية التي اإذا ما كانت �شليمة 
احلياة،  جوانب  خمتلف  على  اإيجابًا  تنعك�س  �شوف 

النف�شّية  الأفراد  والقت�شاد وحالة  والفكر  فاملعرفة 
تتقّدم يف ظّل اأجواء احلّرية والت�شامح، واأخلقّيات 
مكانة  تعزيز  اإىل  اإ�شافًة  الراأي،  واحرتام  احلوار 
املجتمع يف اأنظار الآخرين حينما يكون اأكرث متا�شكًا 

وان�شجامًا.
�سعوبة الت�سامح�سعوبة الت�سامح

دينّية  درا�سات  طالبة  اأحمد/  دعاء 
كربالء:  تربية  مديرّية  لدى  وموّظفة 
الت�شامح وم�شاديقه احللم والعفو والت�شاهل، وعلى 
يف  املتكاملة  الأخلقّية  امل�شاديق  هذه  من  الرغم 
�شعوبة  هناك  فاإّن  نبوّي عظيم  ُخُلق  وهي  الت�شامح 
لنف�شه  ال�شخ�س  م�شاحمة  منها عدم  لأ�شباب،  فيه 
الثقة  تلك  وفقدان  بالآخرين،  ثقته  على  ولومها 
والأمر  والآخر،  احلني  بني  بالأمل  وال�شعور  بالآخر، 
واحللم  اللني  �شفات  من  كثريًا  نفتقد  اأّننا  الآخر 
ال�شخ�س  من  الدائم  بال�شتياء  فن�شعر  بداخلنا، 
امل�شيء  ال�شخ�س  مع  ت�شاحمَت  واإذا  امل�شيء، 
ف�شتجذبه اإىل �شفاتَك اخُلُلقية التي على ال�شخ�س 
فعلى  اآخر،  اأمرًا  هناك  لكّن  بها،  التحّلي  املت�شامح 
اإّل  الت�شامح  ب�شفات  ال�شخ�س  حتّلي  من  الرغم 
اأّنه تكمن �شعوبته يف طبيعة املوقف الذي يحّدد هل 
فعليه  الإلهّي  القرب  اأراد  وَمن  اأم ل؟  ونعفو  ن�شامح 
ِللتَّْقَوى../)البقرة:  اأَْقَرُب  َتْعُفوا  ..َواأَن  بالعفو: 
237(، ن�شاأل اهلل اأن يّن على اجلميع باحللم والعفو 

والتقوى.
�شامح من اأجل نف�شَك ل من اأجل الآخرين، فالإن�شان 
عندما يعفو ي�شعر بالراحة والطماأنينة، وبكّل تاأكيد 
اإذ  وعفوه،  ُخُلقه  على ح�شن  �شيجزيه خريًا  اهلل  اأّن 
ِل  اْلَف�شْ اأُوُلو  َياأَْتِل  احلكيم:َوَل  كتابه  يف  اهلل  قال 
َوامْلَ�َشاِكنَي  اْلُقْرَبى  اأُويِل  ُتوا  ُيوؤْ اأَن  َعِة  َوال�شَّ ِمنُكْم 
اأََل  َفُحوا  َوْلَي�شْ َوْلَيْعُفوا  اللَّـِه  �َشِبيِل  يِف  َوامْلَُهاِجِريَن 
/ِحيٌم رَّ َغُفوٌر  َواللَّـُه  َلُكْم  اللَّـُه  َيْغِفَر  اأَن  بُّوَن  حُتِ

)النور: 22(.
هل للت�سامح وجود يف حياتنا؟هل للت�سامح وجود يف حياتنا؟

احلوزة  يف  مدّر�سة  القزويني/  رحاب 
بتهذيب  يرتبط  ُخُلق  فهو  وجود  له  نعم  العلمّية: 
والإدراك  الوعي  من  درجة  اإىل  وبلوغها  النف�س 
الأمور،  ب�شفا�شف  مباٍل  غري  الفرد  جتعل  والكمال 
الب�شر  من  اأفراد  اإليه  و�شل  قد  الأمر  وهذا 
الفكرّية  وانتماءاتهم  عقائدهم  عن  النظر  بغ�ّس 
يف  والت�شامح  العفو  بقيمة  ملعرفتهم  والإيديولوجّية 
احلياة، لذلك نرى جمتمعات من ال�شرق والغرب قد 
اإىل تطبيقه  الت�شامح، بل هم �شعوا  �شاد فيها مبداأ 
عمليًا لآثاره ال�شحّية يف الفرد واملجتمع ويف مفا�شل 
ل  جمتمعاتنا  بع�س  نرى  املقابل  ويف  كّلها،  احلياة 
تزال ترزح حتت وطاأة ثقافة العنف من قبيل الأخذ 
بالثاأر واإثبات الذات والثاأر لكرامة القبيلة و..، وهذا 
منهج  عن  والبتعاد  الدينّي  الوعي  قّلة  اإىل  يرجع 
يحّثان  اللذين   ،الطاهرة والعرتة  الكري  القراآن 
با�شتمرار على العفو والت�شامح واحللم وكظم الغيظ 
اْلَغْيَظ  َواْلَكاِظِمنَي  تعاىل:  كقوله  النتقام  ونبذ 
امْلُْح�ِشِننَي/)اآل  ُيِحبُّ   ُ َواهللَّ ا�ِس  النَّ َعِن  َواْلَعاِفنَي 

عمران:134(.
الَِّذي  َفاإَِذا  اأَْح�َشُن  ِهَي  ِبالَِّتي  اْدَفْع  تعاىل:  وقوله 
َحِميٌم/)ف�شلت:  َويِلٌّ  ُه  َكاأَنَّ َعَداَوٌة  َوَبْيَنُه  َبْيَنَك 

.)34
بالعفو   ع�شر الأربعة  املع�شومني  حياة  وقد حفلت 
اإليهم،  والت�شامح مع ال�شديق والعدّو، بل الإح�شان 
ففي حادثة �شقوط الإبريق من يد اجلارية على راأ�س 
موالية  كانت  فاجلارية  و�شّجه،   الكاظم الإمام 
من �شيعة الإمام، وعلى اأثر هذه احلادثة مل يعُف 
الإمام عنها فح�شب بل اأح�شن اإليها وذلك بعتقها 

لوجه اهلل.
والعرتة  الكرمي  القراآن  اإىل  فبالعودة 
النف�ض  وتهذيب  بهما  والتم�ّسك   الطاهرة
اإىل  ن�سل  االأنا  ونبذ  اأهوائها  على  والغلبة 
رّبه  العبد رحمة  االآخر, فمثلما يرجو  حّب 
اأن يكون هو مت�ساحمًا مع  بّد من  وعفوه فال 

االآخرين؛ لينال ر�ساه وعفوه.  
..............................................

)1( الإمام احل�شني ونهج الت�شامح: �س126. 
)2( م�شتدرك الو�شائل: ج11، �س263.
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لكّل �سيء اأثر يف النف�ض ووقع على 
القلب وانطباع يف الذهن, ولل�سورة 

الفوتوغرافّية دور واأهمّية وتاأثري قوّي, 
فهي مثلما ُيقال ُتغني عن األف كلمة, وهو 

قول مدعوم بالواقع, اإذ ُعّدت من اأهّم 
الوثائق لكونها اجلزء االأكرث و�سوحًا يف 

نقل احلقائق واالأحداث, وتعّد ال�سورة 
و�سيلة من و�سائل ن�سر الوعي والثقافة, 

ويف بع�ض االأحيان ُت�سهم يف ت�سكيل الراأي 
العام.

لقى امل�صّور ف العتبة العّبا�صّية عناية واهتماماً 
املقّد�صة  العتبة  منت�صبي  من  اأقرانه  حال  حاله 
التي  وطاقاتها  مالكاتها  دعم  على  داأبت  التي 
التابعة  الن�صوّية  املكتبة  ل�صعبة  وكان  حتت�صنها، 
تلك  من  ن�صيٌب  الفكرّية  ال�صوؤون  لق�صم 
الرعاية. حديثنا اليوم يخت�ّض ب�صاحبة العد�صة 
الفوتوغرافّية املتمّيزة التي كانت توّثق بال�صورة 
كّل ن�صاطات ال�ُصَعب الن�صوّية ف العتبة العبا�صّية 
وباأ�صلوب  ومهنّية  بحرفّية  وفعالّياتها  املقّد�صة 
التقت ريا�ض الزهراء مب�سّورتها  ع�صرّي. 
التي عّرفتنا  ال�سالميّ  اإ�سراء مقداد  ال�سّت 
قّدمتها  التي  ن�ساطاتها  اأبرز  على  كثب  عن 
املكتبة  يف  م�سوّرة  بو�سفها  م�سريتها  خالل 

واملجّلة: بداأُت العمل ف الت�صوير �صنة 2018م، 
الكفيل،  معهد  ف  تدريبّية  دورات  ف  �صاركت  اإذ 
وح�صلُت على امتياز حينها، وا�صتمّر عملي منذ 
مهاراتي  تطوير  على  الرتكيز  مع  احلني  ذلك 
هو  التعّلم  اإىل  دفعني  وما  اليوم،  اإىل  وقدراتي 
الن�صاء  اإىل  بالن�صبة  واأهمّيته  العمل  لهذا  حّبي 
الف�صل  اأبي  املوىل  كنف  ف  نعمل  ونحن  ة  خا�صّ

.العّبا�ض
قمُت  عملي  رحلة  خالل  ال�سالميّ:  واأ�سافت 
فوتوغرافّية  �صورة   )5000( يقارب  ما  بالتقاط 
العاملّي  ال�صهادة  ربيع  ملهرجان  تغطيات  �صملت 
الثقاّف  النبّوة  روح  ومهرجان  ع�صر،  اخلام�ض 
اإىل  اإ�صافًة  والثالث،  الثان  العاملّي  الن�صوّي 
اخلطابة  �صعبة  ف  العزاء  جمال�ض  ت�صوير 
فيها،  امل�صرحّية  العرو�ض  ت�صوير  مع  الن�صوّية 
ال�صّديقة  مركز  فعالّيات  اأغلب  ت�صوير  وكذلك 
الكفيل  مدار�ض  �ُصعبة  وفعالّيات  الطاهرة، 
مركز  احتفالت  ت�صوير  عن  ف�صاًل  الن�صوّية، 
بتغطية  الأ�صرّية وبراجمه، مثلما قمُت  الثقافة 
وامل�صابقة  الن�صوّية،  الكفيل  اإذاعة  فعالّيات 
القراآن  معهد  اأقامها  التي  الثالثة  التمهيدّية 
الأ�صرف،  النجف  مافظة  ف  الن�صوّي  الكرمي 
لَوحدة  التابعة  الإعالمّية  امللتقيات  وفعالّيات 

القراءة  دعم  وَوحدة   الزهراء ريا�ض  جمّلة 
اأقامتها  والتلّقي، وت�صوير الندوة الفكرّية التي 
العتبة الكاظمّية املقّد�صة مبنا�صبة ولدة ال�صّيدة 

.فاطمة الزهراء
ف  م�صاركات  يل  كانت  ال�سالمّي:  واأو�سحت 
التي  )اأب�صار(  م�صابقة  منها  عديدة،  م�صابقات 
�صمن  ف  املقّد�صة  احل�صينّية  العتبة  اأقامتها 
�صمن  من  وفزُت  العاملّي،  ال�صهادة  ربيع  برنامج 
الرحمة(  )اأبواب  وم�صابقة  الأوائل،  الع�صرة 
العتّبة  ف  الهند�صّية  امل�صاريع  ق�صم  اأقامها  التي 
�صمن  من  بها  فزُت  وقد  املقّد�صة  العبا�صّية 
الع�صرة الأوائل، وكذلك م�صابقة )ال�صراج( التي 
احل�صينّية  العتبة  ف  الكرمي  القراآن  دار  نّظمها 
املقّد�صة، ونلُت جائزة تقديرّية كون من �صمن 
امل�صاركات من )7( دول،  الأوائل، وكانت  الع�صرة 

وعدد ال�صور امل�صاركة )156( �صورة.
طموح ورغبة وحلم وهدف كّلها تدفع 

االإن�سان نحو االإبداع والتمّيز وتقيق ما 
ي�سبو اإليه, وهذا ما وجدناه لدى املالكات 

الن�سوّية يف العتبة العبا�سّية املقّد�سة التي 
داأبت على تقدمي االأف�سل يف كّل جانب من 

جوانب عملها املُحكم.

خاص رياض الزهراء

ُحروٌف في َعَدسِة 
اإلبداِع َواالحتراِف 

ِمَن الَمكتبِة النِّسوّيِة
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إبداع امرأة



فاطمة صاحب العوادّي/ بغداد

زاوية  ف  باحلديث  م�صغولتان  وزينب  زهراء 
تفويت  عادتهما  من  لي�ض  الغرفة،  زوايا  من 
ثّم  الطّيبة،  الثّلة  جمل�ض  ح�صور  فر�صة 
ح�صني  اأّم  وراأت  بينهما،  النقا�ض  احتدم 

بفرا�صتها املعهودة �صرورة التدّخل.  
مِلَ  فتيات  يا  هناك  ماذا  ح�سني:  اأّم   -

النعزال؟ 
نحرتم  نحن  جعفر)مازحة(:  اأّم   -
املو�صوع  رمّبا يحتاج  بناتنا، ولكن  خ�صو�صّية 

اإىل خربة الأكرب �صّناً.
اإىل  بحاجة  فعاًل  نحن  ح�صناً  زينب:   -
بنات  اإحدى  اأودعت  مّدة  فمنذ  م�صورتكم، 
اأ�صياَء  فيه  اأّن  يبدو  عندنا،  �صندوقاً  املدر�صة 

�صخ�صّية مثل ال�صور والدفاتر )املفكرات(...
- زهراء: األي�ض من اخليانة فتح ال�صندوق؟
- زينب: لكّنها تاأّخرت عن موعد ا�صتالمها.

- اأّم علّي: ولكن يا عزيزتي هذا لي�ض مربراً 
ائتمنتكما على �صّرها، وواجبكما  لفتحه، لقد 

هو حفظ الأمانة.
- اأّم ح�سني: اإّن اهلل تعاىل اأمرنا باأداء الأمانة 
وا اْلأََماَناِت  َ َياأُْمُرُكْم اأَن ُتوؤَدُّ فقال :اإِنَّ اهللَّ

اإِىَل اأَْهِلَها/)الن�صاء: 58(.
ف    نبّينا  عن  ُروي  وقد  جعفر:  اأّم   -
اإىل  تنظروا  "ال  قوله:  املوؤمنني  تقييم 
احلّج  وكرثة  و�سومهم  �سالتهم  كرثة 
اإىل  انظروا  ولكن  بالليل,  وطنطنتهم 

�سدق احلديث واأداء االأمانة")2(.
بني  الفارقة  العالمة  جعلها  بل  علّي:  اأّم   -
"ال   :قال حيث  غريه،  عن  املتدّين  املوؤمن 

اإْياَن مِلــَْن ال اأماَنَة َلُه ")3(.
عزيزاتي،  ذلك  من  اأكرث  بل  ح�سني:  اأّم   -
اإليكم احلديث النبوّي ال�صريف فتدّبروا فيه: 

"لي�ض مّنا من اأخلف االأمانة")4(.
متدّينة،  غري  زميلة  جمّرد  اإّنها  زينب:   -

وهذه الأ�صياء ل تبدو 
ثمينة، واأنا �صاأ�صمنها 

لها.
الذي  ما  علّي:  اأّم   -
اإّن  حبيبتي!  تقولينه 
واجب  الأمانة  اأداء 
  فعنه  كان،  اأّي  مع 
الإمام  اإىل  و�صّيته  ف 
لنا  وهي   علّي
اأبا  "يا  بالتاأكيد: 
االأَماَنَة  اأَدِّ  احَل�َسِن 
والفاِجِر  لِلرَبِّ 
َوَجلَّ  َقلَّ  ما  يِف 
اخَليِط  يِف  حّتى 

َواملَِخيِط")5(.
ف�صاًل  زهراء:   -

عن اأّنها وثقت بنا دون غرينا، فمن املَعيب اأن 
نخون الثقة!

- اأّم ح�سني: اأح�صنِت، بارك اهلل فيِك. 
اأّن  نعرف  اأن  علينا  ينبغي  جعفر:  اأّم   -
ماأمون  فاحلاكم  واأ�صمل،  اأعّم  معنًى  لالأمانة 
اأداء  على  ماأمون  واملحكوم  الأّمة،  اأمور  على 
الأبوان  حتى  موّظفاً،  اأم  كان  كا�صباً  واجبه 
ماأمونان على تربية اأبنائهم، وكذلك النا�صح 

عليه اأن يكون اأميناً ف الن�صح والإر�صاد.
األفة  اإىل  مدعاة  الأمانة  اإّن  علّي:  اأّم   -
القلوب، والحرتام والوقار، ولقد ُعِرف نبّينا 
بال�صادق الأمني حتى قبل دعوته، مّما فّند 
القلوب  اإليه  الناكرين لدعوته، وجذب  ُحجج 
املتعّط�صة اإىل ال�صدق والأمانة ف مّدة مظلمة 

انت�صر فيها الكذب والغدر.
- اأّم ح�سني: من عظمة اآثار اأداء الأمانة ف 
الآخرة ما ن�صمعه عن الإمام ال�صادق: "َمن 
األف  حّل  فقد  فاأّداها  اأمانة  على  اأُوؤمتن 

ُعقدة من عنقه من ُعقد النار")6(. 
فعن  الدنيا  ف  اآثارها  اأّما  ح�سني:  اأّم   -
"االأمانة جتلب الَغناء,   :الإمام ال�صادق

واخليانة جتلب الفقر")7(.
لقمان  به  اأو�صى  مّما  واأزيدكم  علّي:  اأّم   -
ابنه: "يا ُبَنيَّ اأَدِّ االأَماَنَة َت�سَلْم َلَك دنياَك 

َواآِخَرُتَك َوُكْن اأَِمينًا َتُكن َغِنّيًا")8(.
اّت�صحت يل  الآن قد  اأعتذر،  اأنا  - زينب: ها 

م�صاألة الأمانة.      
- اأّم علّي: هدانا اهلل جميعاً ملا يحّب وير�صا. 

هتف اجلميع ب�صوٍت واحد: الّلهم اآمني. 
..........................................

1- اأخالق اأهل البيت: ج17، �ض1.                    
2- ميزان احلكمة: ج9، �ض18.

3- ميزان احلكمة: ج1، �ض231.
4- اأخالق اأهل البيت: ج17، �ض1.
5- الأخالق ف القراآن: ج66، �ض13.

6- بحار الأنوار: ج72، �ض114.
7- ميزان احلكمة: ج1، �ض232.

8- الأخالق ف القراآن: ج66، �ض15.

ا َمن َأخلَف اأَلماَنَة"))11(( ا َمن َأخلَف اأَلماَنَة""َليَس ِمنَّ "َليَس ِمنَّ
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أنُموَذٌج 
وُقدَوٌة 

ِلُكلِّ النَِّساء
عبير أحمد الهاللّي/ الديوانّية

َتَأّمْل َفحسُبَتَأّمْل َفحسُب
هدى نورّي السراي/ ذي قار

الأغلب  الأعّم  يكون  الأيام  هذه  ف 
اخلارجّي  باملظهر  يهتّم  النا�ض  من 
لل�صخ�ض املقابل؛ ويختار بح�صب هذا 
الزواج  واأهّمها  عدة  اأمور  ف  املفهوم  
احلقيقّي  اجلوهر  ف  متّعن  اأّي  بدون 
براأيكّن  ال�صخ�ض،  داخل  يكمن  الذي 

لرمّبا  ؟  خطاأ  اأم  �صحيح  هذا  هل 
جهة  من  وخطاأ  جهة،  من  �صحيح 
اأن ترّكز  األي�ض كذلك؟ اخلطاأ  اأخرى، 
على جانب دون اآخر، مّما يجعلَك تقع 
املطاف،  اآخر  ف  وم�صاكل  مطّبات  ف 
اأن ترّكز على اجلوهر دون  وال�صحيح 

غري  ال�صكل  جمال  نقول  ل  غريه، 
اأو  جتعليه  ل  نقول  واإّنا  مطلوب، 
جتعله من اأولوّيات الختيار ف حياتَك 
وتربيته،  باأخالقه،  قيمته  فالإن�صان 
الظاهرّي  ب�صكله  ل  احل�صن  ومنبته 

فقط، فاأح�صنوا الختيار.

تلك  ثنايا  بني  اأفكاري  وتقّلبات  جتوايل  اأثناء 
تتجاوز  امراأة مل  حياة  �شرية  تروي  التي  ال�شطور 
تلك  وعظمتها،  عمرها  من  ع�شر  الثامن  العقد 
العلماء  فطاحل  اأيادي  �شّطرتها  التي  العبارات 
)حياة  كتابه  يف  القر�شّي  �شريف  باقر  كال�شيخ 
ال�شّيدة فاطمة الزهراء(، وال�شّيد حمّمد كاظم 
القزويني يف كتابه )فاطمة من املهد اإىل اللحد( 
وغريهم الكثري، ف�شًل عّما نقلته روايات اأهل بيت 

الع�شمة والطهارة يف ف�شلها وجلل قدرها.
ا�شتوقفتني وجعلتني اأتاأّمل طويًل يف ما كانت عليه 
تلك املراأة العظيمة من قّوة التحّمل وال�شلبة لكّل 
ما جرى عليها بعد ارحتال الأب احلنون والر�شول 

  ي لكر الرفيق ا اإىل 
وما  القوم الأعلى،  اأجراه 

باطلة  �شنن  من  وذرّيتها  بعلها  وعلى  عليها 
واّدعاءات ظاملة.

وعلى الرغم من هذا اجلانب املوؤمل املليء باملاآ�شي 
والظلمات من حياتها الذي اأذبل زهرة �شبابها، 
لكن كانت اأدوار حياتها امل�شرقة منهًل عذًبا لكّل 

الِظماء والأنوذج الأمثل للمقتدين.
ال�شايف  والبل�شم  املوا�شية  البنت  كانت  فقد 
�شهام  من  الدامي   الر�شول قلب  جلراحات 
له  عدائهم  يف  املفرطني  الكافرين  اجلاحدين 

.ولعرتته

اجلليلة،  الدار  و�شّيدة  احلنون  الزوجة  وكانت 
وقمراً ُينري بيت الإمامة، وم�شدر البهجة واملحّبة 
وكانت  الو�شّي،  �شفاه  على  املر�شومة  والبت�شامة 
الطّيبة،  ال�شجرة  اأركان  لتثبيت  اخل�شبة  الأر�س 
ويف  اأ�شلها،  الأر�س  يف  الثابتة،  ال�شجرة  تلك 

ال�شماء فرعها.
كانت الأّم الروؤوم لل�شبطني ريحانتي �شّيد الأكوان، 
الإمامنِي  املختار  وامتداد  الرحمن،  وحبيب 

.الُهمامنِي احل�شن واحل�شني
اأبدًا  الن�شاء  وقدوًة جلميع  ولتزال قدوتي  فكانت 
ونفخر  بذكرها  نلهج  اأّيامنا،  وبقيت  بقينا  ما 

باّتباعها.

 الزَّهَراُء
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لحياة أفضل



ُأّمي ِنعَمٌة ال ُتَعدُّ وال ُتحصى
يسرى حمزة األسدّي/ بغداد

ُة ُكَميٍل ُة ُكَميٍلَدكَّ َدكَّ
زينب عّباس فرهادي/ كربالء المقّدسة

وزخارفها  بتفا�شيلها  احلياة  تاأخذنا 
و�شغوطاتها اإىل اأزّقٍة بعيدة عن الطماأنينة 
ل  وت�شّتت  تعٍب  اإىل  الداخلّي،  وال�شلم 
ِوجهتنا  نن�شى  قد  ن�شري  وبينما  ينتهيان، 
اأن ننعم  اأوقات كثرية نتمّنى  احلقيقّية، يف 
ب�شيء من الراحة، نفتقد الطاقة الأّم التي 
وكاأّنه  ناألفه  الداخلّي  ف�شعفنا  معها؛  ُولدنا 
عن  بعيدًا  دحره  اإىل  ن�شعى  فل  طبيعّي 
ف�شاءات اأرواحنا اخلّلقة؛ ومن رحمة اهلل 
مرافئ  ا�شرتاحة،  حمّطات  َوَهبنا  اأّنه  بنا 
منها  بالقوة،  متّدنا  للطاقة  مراكز  اأمان، 
واأ�شبوعّي،  �شهرّي،  واآخر  �شنوّي،  هو  ما 
ويومّي ومنها ما يكون مع الأنفا�س ل يحّدد 
مبتى واأين وكيف وهو ُمطلق الذكر والدعاء 
رّبانية  وعناية  اإلهّية،  رحمة  اخلالق،  اإىل 
جتذبنا بكّل �شوق اإىل حم�شر مقّد�س لننعَم 
دّكة  وعند  املناجاة،  بلّذة  الإلهي  بالقرب 
من  املتعبة  والأرواح  الأبدان  جتل�س  ُكميل 

ت�شتذكر  بجعبتها،  ما  لُتخرج  ذنوبها؛  ُثقل 
اإىل  الفائتة  اجلمعة  ليلة  من  اإخفاقاتها 
اللحظة؛ فتتلعثم لتقف احلروف عند  هذه 
خمارجها تارًة، وتغ�ّس بعربتها تارًة اأخرى 
لتنهّد قواها، ويخّر قوامها، تلَك التي تظّن 
القلب  بعني  وترى  فتعلم  خريًا،  بنف�شها 
الهوى  دروب  يف  امل�شري  وا�شلت  اإن  ماآلها 
وطول الأمل، ترمق اأنوار َمن اأهداها الدعاء 
النور  يهدي حروف  وهو  وحّب  امتنان  بكّل 
الدعاء  يرتبط  اأن  تعاىل  اهلل  �شاء  ما  اإىل 
با�شمه، تتهّجاأ الع�شق الإلهّي وتناغي بل�شاٍن 
التوبة  تلت  حلظة  اأول  مع  الولدة  حديث 
نظرها  ُتطلق  وخوف،  برجاء  يدها  لرتفع 

ال�شتجابة  �شماء  عنان  اإىل 
بحروف  م�شتعينة  اأمل،  بكّل 

ي�شاأل  وهو  ومهّذبها  القلوب  اأمري 
اهلل ك�شف ال�شّر والنظَر يف الأمر والدخول 

يف رحمته.

التي  هي  َنَعم..  علّي،  اهلل  بها  اأنعم  نعمٌة  اأّمي 
حملتني وهنًا على وهن، اأتعبُت ج�شمها، وتعّلقُت 
بقلبها و�شاركُتها نب�شها، ورّق عظمها من اأجلي، 

وما كان يهّمها ذلك. 
اإح�شا�شنا  به يف حياتها  ما مّرت  اأجمل  كان من 
و�شعادتها  ببع�س،  املتعّلقتان  وروحانا  امل�شرتك، 
معي  ت�شهر  معها،  ومناغاتي  ولعبي  ب�شحكاتي 
طوال الليل، وت�شعى اإىل راحتي يف النهار، ُتدّفئني 

بحنانها، وت�شقيني لبنها حّبًا عذبًا �شادقًا.
اأّمي هي الأ�شا�س والعمود الفقرّي لبيتنا، دورها 
كبري يف تربيتي، ول عجب اأن جمعت بني تربيتي 
عّفتها من  ا�شتلهمت  اأّمي  املنزل،  واجبات  واأداء 

 ،زينب ب�شرب  وت�شرّبت   ،الزهراء فاطمة 
�شيء  ل  اأحدًا،  به  ُت�شرك  ل  وحده  باهلل  واآمنت 
اأرفع  اهلل  عند  لها  كان،  مهما  عليها  ي�شعب 
املقامات، حيث جعل اجلّنة حتت قدميها ول يرّد 
لها ُدعاءها، َمن مّنا ي�شتطيع اأن يرّد لها جميلها 

ولو جزءًا ب�شيطًا مّما تفعله؟ 
مهما قّدمنا لها فهو قليل ِقبال ما قّدمته هي لنا، 
اأّما امل�شيبة الكربى هي وجود بع�س الأ�شخا�س 
الذي  ما  اأت�شاءل  للأّمهات،  يكرتثون  ل  الذين 
يفّكر فيه ال�شخ�س الذي ل يكرتث لأّمه؟ فمنهم 
الآخر  والبع�س  امل�شّنني،  دار  يف  بها  يرمي  َمن 
الذي  الرّب  هو  هذا  هل  ال�شارع!  يف  بها  يرمي 

ال�شبب وراء هذا؟ هل  ُترى ما  اأو�شانا به اهلل؟! 
كتابه  يف  تعاىل  قوله  ن�شوا  اأم  تربية؟  �شوء  هو 
ا َيْبُلَغنَّ ِعنَدَك  احلكيم: َوِباْلَواِلَدْيِن اإِْح�َشانًا اإِمَّ
َوَل  اأُفٍّ  ُهَماآ  لَّ َتُقل  َفَل  ِكَلُهَما  اأَْو  اأََحُدُهَما  اْلِكرَبَ 
َكِريًا/)الإ�شراء:  َقْوًل  ُهَما  لَّ َوُقل  َتْنَهْرُهَما 
اأم  الإح�شان،  اإّل  الإح�شان  جزاء  وهل   ،)26
األي�س  بالإح�شان؟  الإح�شان  يرّدون  َمن  هم  قليل 
نافعة  لنا  تكون  باأن  كفيلة  بحّقها  كلمة طّيبة  كّل 
األي�س دعاوؤها يرفع عّنا مكروهات  يوم القيامة؟ 
احلياة؟ �شكرًا هلل على نعمة وجودِك يف حياتي يا 
اأّمي، �شكرًا جزيًل لِك، �شكرًا بحجم احلّب الذي 

يف قلبِك الروؤوف.
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الأر�س  هذه  على  يحيون  اأموات  من  كم 
اأحياء مّيتون  وي�شون يف مناكبها! وكم من 

ُدفنوا �شاكنني يف اأرا�شيها!
لـ)�شّر  الأبدّي  الوجود  يف  ال�شّر  يكمن 
احلياة(، ذلك القنديل الذي نحملُه داخلنا 
حّقًا  اأوقدناه  لو  الُدنيا،  عتمة  ُي�شيء  ما  هو 
بتلك  �شنعلُم حينها كيف نعي�س ونحيا فعًل 
اجل�شد  ذلك  داخل  القابعة  الهائلة  الطاقة 

الب�شرّي الفاين. 
الهائلة  الطاقة  لتلك  الأمثل  ال�شتغلل  لعّل 
ينعك�س يف مرحلة ال�شباب، تلك املرحلة من 
حمّط  الفرد  فيها  يكون  التي  الإن�شان  عمر 
منه  تتوّقع  ذاتها  نف�شه  حتى  الُكّل،  اأنظار 
للأ�شف  ويا  لكن  الكثري،  وتقدي  الإجناز 
الت�شويف  اإىل  املرحلة  تلك  يف  الكثري  يلجاأ 
لتحقيق  بالأ�شباب  الأخذ  وعدم  واملماطلة، 
منهم  الكثري  نرى  بل  اإليه،  يطمحون  ما 
على  اللوم  واإلقاء  الأعذار  اإىل  يلجوؤون 
يعزون  و  حولهم  مّمن  والآخرين  الظروف 
فنجدهم  ذلك؛  كّل  اإىل  ف�شلهم  �شبب 
امل�شاعر  عليهم  تطغى  ما  غالًبا  ك�شاىل، 

ال�شلبّية و يطمحون اإىل الل�شيء. 
وال�شكون  والربود  الباهتة  امل�شاعر  تلك 
وا�شتغلل  تغيريها،  من  لبّد  ال�شلبّي 
و  دافع  اإىل  وحتويلها  كانت  مهما  الظروف 

حافز نحو الأف�شل. 
تكون  ل  والظروف  امل�شاعر  تغيري  اآلّية  اإّن 
مّدة  اإىل  حتتاج  بل  فجاأًة،  حتدث  ول  اآنّية، 
والعمل  التدريب  من  والكثري  بها،  باأ�س  ل 
واملثابرة، فاأول اخلطوات نحو التغيري تكمن 
والعمل  الداخلّية،  والذات  الأفكار  تغيري  يف 
 َ على تطويرها حيث يقول اهلل :اإِنَّ اهللَّ
ِباأَنُف�ِشِهْم  َما  وا  ُ ُيَغريِّ َحتَّى  ِبَقْوٍم  َما   ُ ُيَغريِّ َل 
َوَما  َلُه  َمَردَّ  َفَل  �ُشوًءا  ِبَقْوٍم   ُ اهللَّ اأََراَد  َواإَِذا 
 ،)11 َواٍل/)الرعد:  ِمن  ُدوِنِه  ن  مِّ َلُهم 
من  التغيري  اأّن  كيف  ح  يو�شّ  اهلل اأّن  اأي 
اخلارجّي،  احلال  على  �شينعك�س  الداخل 
�شوف  والروح  الذات  اإ�شلح  اأّن  وكيف 
من  ابتداًء  الإن�شان  خارج  على  ينعك�س 
غريها  واإىل  والعمل،  والعلقات،  ال�شّحة، 
من اأمور تتعّلق بحياة الفرد ال�شاّب، وكّل َمن 

ُيحيط به. 

الأف�شل  نحو  التغيري  يتحّقق  اأن  يكن  ل 
فلبّد  لها؛  خمّطط  وغري  ع�شوائّية  ب�شورة 
اأو  خريطة،  اأو  منهج،  هناك  يكون  اأن  من 
باجتاه  للم�شري  كخّطة  لتباعها  ما  د�شتور 
متاًما..  امِللحة  قوانني  يف  مثلما  معنّي؛ 
ون�شتعّد  لها  نتجّهز  اأن  وعلينا  رحلة  هناك 
نبداأ  اأن  الأهّم  لكّن  �شيواجهنا،  ما  لكّل 
وم�شلك  اأثرها  على  ن�شي  خريطة  بو�شع 
حمّدد نر�شُمه يف عقولنا اأوًل، ومن ثّم العمل 
تتحّقق  كي  اجل�شمايّن  املجهود  وا�شتخدام 

الغاية املطلوبة .
نحو  ال�شاّب  الإن�شان  واقع  يتغرّي  لكي  اإذن 
التغيري  نّية  تتوافر فيه  اأن  الأف�شل لبّد من 
وفَق  الأفكار  ترتيب  ثّم  ومن  احلقيقّية، 
 ،تلك النّية، ومن بعدها التوّكل على اهلل

واملبا�شرة بالعمل َوفق ذلك الرتتيب.
املُبتغى،  لتحقيق  تكفي  ل  وحدها  فالنّية 
ولبّد من اإقرانها بالعمل وُح�شن التوّكل على 
التغيري والنقلة النوعّية يف  يتّم  اهلل؛ لكي 

حياة كلٍّ مّنا.

َوَشباَبَك
ِفيما َأفنيَت؟ ِفيما َأفنيَت؟ 

بيان ناظم الحسينّي/ كربالء المقّدسة
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إِشَعاعاٌت ُنورَاِنيٌَّة
زهراء خليل آل بريهّي/  البصرة

ُهناك �َشذرات مَن الأحلم حُتّلق ك�شرٍب ِمن 
غايات  َوتتبع  اخَلريف  ُمنت�شف  يِف  اخَليال 

وهمّية،
مُت�ّشط  الأر�شَفة فراغات �شبابّية  بنَي  ُهناك 
النُجوم،  مَن  باأمطاٍر  حمّملة  ب�شحٍب  ال�ّشماء 
بطريقة  املُتجّمعة  احلجارة  اأر�شفة  بني  ومن 
اإىل  ال�شواد  ليتدّفق  عت  ُو�شِ وكاأّنها  هند�شّية 
بخُيوط  ُمبطنة  طّيات  طريق  وعن  ال�شارع.. 
ال�شم�س التي َتبعث اأ�شّعتها كّل �شباح لَتعك�س 
�شُقوف  فوق  حُتّلق  جديدة  اأمنّيات  قائَمة 
والغّم  بالهّم  حمّملة  تُكون  تارًة  املنازل، 
ظرف  ب�شكل  تتكّوم  وتارًة  والدموع،  واحُلزن 
�شاأنها  من  احُلّب  من  �شُطورًا  يحمُل  ر�شالة 
وما  اأحدهم،  يوم  يف  زمنّيًا  فارقًا  ت�شنع  اأن 
هي اإّل قطرة يف بحر الكلمات، ُت�شّدد َلَكمات 

ول  ت�شويف  ول  َفراغ  ِبل  حا�شمة،  تلحمّية 
ُهناك  ُمفرطة،  بواقعّية  ت�شييع..  ول  تزييف 
م�شّمم  لإن�شان  خيال  ثّمة  الزقاق  نهاية  يف 
ُمبتغاه،  ُيدرُك  ل  طريٍق  يف  ال�شتمرار  على 
اأمواج  فوق  والنّط  والقفز  امل�شري  يوا�شُل 
احلياة، يعبُث بدائرة الّتهامات، والتحليلت 
وحُميط  الأ�شدقاء،  ودائرة  والنظرّيات، 
َفديدنُه  الّتهامات،  خلف  َيختفي  العائلة، 
حيُث  احلياة،  مل�شرية  وملزمته  ول،  الف�شُ

حُتّلق الأرواح حيثما ت�شاء واأينما ت�شاء..
َرمادّية  �ُشلَلة  َتقبُع  الأُفق  خِطّ  خلَف  ولِكن 
البليا  بحِر  يِف  الَغرق  اإىل  امَلغيب،  اإىل  متيُل 
ُع�شرًا  طّياِتها  بنَي  حَتمُل  التي  َوامل�شاِئب 
َوي�شرًا ُمبّطنًا، هي من �َشاأنها اأن متّيز اخَلبيث 
وحاَلة  النُفور  ِمن  ثورًة  وَتنرُث  الطّيب..  من 

باجتاه  لة  البو�شَ لت�شِويب  الداِئم،  التاأّهب 
َفتنقلُب  قلبًا،  يحمُل  كان  ال�شليم ملن  الطريق 
اللتواء،  طريق  يف  عقب  على  راأ�شًا  املوازين 
ال�شواب،  والنحراف عن جاّدة  والعوجاج، 
ُت�شيُب الإن�شان بن�شوى النت�شار، والنقطاع 
ُتوت  كحّبة  َيراها  التي  احَلياة  �ُشكرّيات  َعن 
مقاِم  اإىل  املرء  ُيرفُع  ُهنا  �شوكولتة..  لوح  اأو 
امل�شَتوجبني اخلري ليتَمّ معاجلتُه من ال�شوائب 
املُ�شببة حلالِت ال�شرور، َوتنقية �شرايينه من 
وتكوين  بج�شده،  والعتناء  الإغراء  ُملّوثات 
نظام غذاِئّي يُقوم َعلى َتغذية الروح بال�شرب، 
النظر  وتقوية  بالتوا�شع،  اجل�شد  وعلج 
ُنور  من  باآياٍت  ال�شمع  وتهذيب  بالإح�شان، 

.َتوّجهًا واإخل�شًا لتوفيقه
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َنحَلٌةَنحَلٌة
العمل،  اإىل  تهّب  جميل  �شبح  كّل  اإ�شراقة  مع 
الع�شل،  لت�شنع  اأخرى  اإىل  زهرة  من  تنتقل 
خملوقة  الأمل،  وِدثارها  التعاون  �ِشعارها 
رب  و�شُ العزيز،  الكتاب  عنها  حتّدث  مباركة 
مثلها  نكون  مِلَ ل  ُترى  الروايات،  بها يف  املثل 
وجميل  وهّمتها،  ودّقتها  ون�شاطها،  عملها  يف 
كالنحلة..  كوين  اأثرها؟  وعظيم  نعها  �شُ
�شل�شلة مقالت هادفة، تاأخذكم يف جولة رائعة 
اإىل عامل النحل العجيب، و تدعوكم اإىل العمل 

الدوؤوب.
حياة  عن  حتّدثت  التي  الكتب  نراجع  عندما 
خلّية  اأّن  جند  املذهل،  عامله  واأ�شرار  النحل 
باحلياة،  ناب�س  ج�شم  مبثابة  هي  النحل 
بحيث  وثيقًا  منّظمًا  ترابطًا  اأفراده  يرتابط 
قد  ُينجزه  حمّدد  عمل  منهم  فرد  لكّل  يكون 
فهناك  وا�شتعداده،  قابليته  بح�شب  اإليه  اأُوكل 
باأعمال  يقوم  َمن  وهناك  الع�شل،  ي�شنع  َمن 
ِفَرق  وهناك  اخلليا،  وتهوية  التنظيف 
ينبغي  التي  املواقع  اأهّم  تر�شد  ا�شتطلعّية 
حرا�شة  ِفَرق  وهناك  الرحيق،  جلمع  زيارتها 
واحل�شرات  الل�شو�س  من  اخلليا  حتمي 
املفرت�شة، ويرتاأّ�س هذه اخللّية ملكة قد زّودها 

تتمكن عن  ة  باإمكانات خا�شّ �شبحانه  اخلالق 
طريقها من اإدارة اأفراد جمموعتها، ووجودها 
وي�شّجع  الطمئنان،  الأجواء  يف  يبعث  نف�شه 
اأح�شن  اهلل  فتبارك  العمل،  على  النحلت 

اخلالقني.
وما نتعّلمه اليوم من عامل النحل ُح�شن الإدارة 

وتوظيف الطاقات.
اأو  البيوت  يف  احلياة  �شتكون  كيف  ُترى 
واأُهملت  الإدارة  انعدمت  لو  املوؤ�ّش�شات 

الطاقات؟
علومه  الفرد  فيها  يتلّقى  مدر�شة  لنتخّيل 
اإدارة  والفو�شى، فل  التدبري  �شوء  وقد عّمها 

ترعاها، ول نظام يحكمها!
لأّنها  اأّي خري منها؛  ُيرجتى  اأّنه ل  �شّك يف  ل 
�شتبّدد الطاقات، وُتهدر الأوقات، وكذا احلال 
فلبّد  الإن�شان،  فيه  يتواجد  مكان  كّل  يف 
العمل،  �شري  تنّظم  ناجحة  اإدارة  تواجد  من 
وت�شمن الو�شول اإىل الأهداف املن�شودة، بدءًا 

من البيت وو�شوًل اإىل جميع مرافق احلياة.
اإّن جناح العمل يف اأّي مكان يتوّقف ب�شكل كبري 
و�شخ�شّيته،  يديره  الذي  املدير  طبيعة  على 
القدرات  وتباين  الطاقات  اختلف  فمع 

ما،  موؤ�ّش�شة  ظّل  حتت  اجلميع  واجتماع 
الفروق  هذه  يلحظ  اأن  الناجح  للمدير  يكن 
اإبداعهم  جمالت  ويحّدد  الأ�شخا�س،  ويقّيم 
جمالها  يف  بتوظيفها  فيقوم  ومهاراتهم، 
كّل  ي�شعر  بحيث  امللئم،  ومكانها  ال�شحيح 
فرد باأهمّية الدور الذي يقوم به، فينطلق بكّل 

�شغف لأداء م�شوؤولّيته.
واملدير الناجح هو الذي يقّوي �شلته بالعاملني 
عند  والراحة  بالأن�س  ي�شعرون  بحيث  معه، 
وجوده بينهم، مع حر�شه الدائم على تو�شيح 
اأن ي�شل  ينبغي  التي  والغايات  العمل  اأهداف 
امل�شكلت  حّل  على  وقدرته  بجهودهم،  اإليها 
طريقه  تعرت�س  قد  التي  الأزمات  ومواجهة 
وبّث  الإحباط  روا�شب  اإزالة  مع  طريقهم،  اأو 
الأمل والتفاوؤل يف نفو�شهم، لتنطلق طاقاتهم 

ويربز اأثر اإبداعهم.
مكان  اأّي  يف  تطبيقه  يكن  ذكره  مّت  ما  وكّل 
ي�شّم اأفرادًا يتمّيز كّل واحد منهم عن الآخر 
مبهارات وقابلّيات يكن اأن ُت�شهر جميعها يف 
بوتقة واحدة؛ لت�شنع كيانًا متما�شكًا ناجحًا، 
�شنتوّقف عندها يف  التي  النحل  متامًا كخلّية 

الأعداد القادمة.

زينب عبد الله العارضّي/ النجف األشرف

َعلََّمتنيَعلََّمتني
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اإّن القراآن الكري هو املنهج الإلهّي الذي ارت�شاه 
واملاآل،  احلال  يف  الب�شرّية  لإ�شلح  العاملني  رّب 
للم�شلمني  يعر�س  ما  لكّل  والغنى  ال�شفاء  ففيه 
لبّد  فكان  الع�شور،  مّر  على  م�شاكل  من 
ملواجهة  اللزمة  التدابري  اتخاذ  من  للم�شلمني 
زمان  كّل  يف  له  يتعّر�شون  الذي  الفكرّي  الغزّو 
القراآن  مع  جاءت  ال�شريفة  وال�شّنة  ومكان، 
ح الطرق ال�شحيحة لإيجاد احللول  الكري لتو�شّ
ة  وخا�شّ املجتمع،  تواجه  التي  امل�شاكل  ومعاجلة 
ومن  امل�شلم،  اجليل  وتربية  الأ�شرة  جمال  يف 
اأو  والوّد  احلّب  وجود  عدم  هي  امل�شاكل  اأبرز 
قّلته يف بع�س الأُ�َشر، وعدم اإظهاره وكتمانه مّما 
يوؤّدي اإىل حدوث تفّكك اأ�شرّي، وللمحّبة واملوّدة 
تنظيم  يف  كبري  اأثر  ولهما  الأولد  تربية  يف  دور 
ُيلقيها  علقة  هي  املحّبة  واإّن  والأ�شرة،  املجتمع 
امَلهر  وهي  الزوجني،  قلبي  بلطفه يف  تعاىل  اهلل 
اإذا مّتت  الذي  املال  وراأ�س  للرتباط،  ال�شماوّي 
وينحها  احلياة  �شيحفظ  فاإّنه  عليه،  املحافظة 

رونقًا ويجعل املنّغ�شات اإن ُوِجدت عذبًة.

ال�شكر  حّق  العظيمة  النعمة  هذه  �ُشكرت  اإن 
وبراأ�س  الإلهّية،  املحّبة  لنيل  الُطرق  ف�شتعّبد 
الو�شول  من  الزوجاِن  يتمّكن  كهذه  ِقيم  مال 
يف  الآخرة  جّنة  ويجّربون  اأمانّيهم،  �شائر  اإىل 
ويحافظوا  قدرها  يعرفوا  اأن  ب�شرط  الدنيا  هذه 
عليها، وكذلك معرفة موقعهم، وينظر كّل منهما 
اإىل الآخر نظرَة موّدة م�شحوبة باحلّب الطاهر، 
للزوال  قابل  لأّنه  احلّب؛  هذا  على  يحافظا  واأن 
مثل بقية الأ�شياء، فلبّد من املحافظة عليه، واأّن 
هذه العلقة الإن�شانّية قائمة على اأ�شا�س املحّبة 
والرتباط العاطفّي، اأي لبّد للزوج والزوجة من 
كيان  تدعم  التي  هي  املحّبة  وهذه  يتحاّبا،  اأن 
الأ�شرة، وهي اأ�شا�س الرفاه يف احلياة وبربكتها 

تذّلل ال�شعوبات للإن�شان.
اإّن املحّبة واملوّدة �شيء مقّد�س، ذكره اهلل يف 
ال�شريفة،  ال�شّنة  عليه  واأّكدت  الكري،  القراآن 
احلّب  ثقافة  تنت�شر  اأن  جّدًا  ال�شرورّي  ومن 
لأّن  واملجتمع؛  الأ�شرة  يف  احلقيقّي  اخلال�س 

لتقوية  طريق  وهي  امل�شاكل،  من  اخلل�س  فيها 
الأوا�شر والعلقات بني الأ�شر، وقد وردت كلمة 
عّدة  يف  الكري  القراآن  يف  وم�شتّقاتها  احلّب 
َوِمَن  تعاىل:  قوله  الآيات  هذه  ومن  موا�شع، 
ُيِحبُّوَنُهْم  اأَْنَداًدا   ِ اهللَّ ُدوِن  ِمْن  َيتَِّخُذ  َمْن  ا�ِس  النَّ
َيَرى  َوَلْو   ِ هلِلَّ ا  ُحبًّ اأَ�َشدُّ  اآََمُنوا  ِذيَن  َوالَّ  ِ اهللَّ َكُحبِّ 
ِ َجِميًعا  َة هلِلَّ ِذيَن َظَلُموا اإِْذ َيَرْوَن اْلَعَذاَب اأَنَّ اْلُقوَّ الَّ
َ �َشِديُد اْلَعَذاِب/)البقرة: 165(، لأّن  َواأَنَّ اهللَّ
ويتازون  طاعته،  يف  اأحدًا  ُي�شركون  ل  املوؤمنني 
غري  اأّما  عليه،  والتوّكل  �شبحانه  به  بالثقة 
وحمّبته  الأنداد،  من  بالعديد  فيثقون  املوؤمنني 
واملظاهر  الفارغة  بالّدعاءات  ُتنال  ل  تعاىل 
العملّي  وال�شري  باللتزام  ُتنال  اإّنا  اخلادعة، 
�شبيله،  واّتباع  اهلل  طاعة  يف  وال�شادق  اجلاّد 
 ،الطاهرين بيته  واأهل   حمّمد نبّينا  وطاعة 
وعن طريق الآيات املباركة وتف�شريها تّت�شح لنا 
يف  وتاأثريهما  حياتنا  يف  واملوّدة  املحّبة  اأهمّية 
ال�شفات  بهذه  يّت�شف  والذي  واأفراده،  املجتمع 

�شينال ر�شا اهلل وحّبه ووّده. 

آالء علّي الموسوّي/ النجف األشرف

ٍة َهاِنَئٍة ِمن َأجِل َحياٍة ُأَسِريَّ
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ُيكن  ل  والدول  املجتمعات  يف  والرقي  التطّور 
التعليمّي،  بالواقع  النهو�س  دون  من  يتحّقق  اأن 
لها الطالب من املدر�شة حتّدد  فالقيمة التي يح�شّ
لذا  وحياته،  و�شلوكه  تفكريه  اإطار  كبرية  بن�شبة 
للعملّية  كربى  اأهمّية  ُتويل  املتقّدمة  الدول  نرى 
التعليمّية ملا لها من اأثر ملمو�س يف تقّدم البلدان 

على امل�شتوى الإن�شايّن والجتماعّي والعملّي. 
وعلى الرغم من ال�شعي احلثيث اإىل تطوير عملّية 
يعاين  التعليمّي  املّلف  يزال  ل  والتعليم،  التعّلم 
بظللها  ُتلقي  التي  امل�شكلت  من  الكثري  من 
على الطالب واملعّلم على حّد �شواء، منها م�شكلة 
ظاهرًة  اأ�شبحت  التي  اخل�شو�شّية  الدرو�س 
متف�ّشية يف املجتمع، فما عاد الطالب يبذل جهدًا 
خ�شو�شّي  در�س  اإىل  دخوله  من  لبّد  بل  لينجح، 
وليحرز  �شعيفًا،  م�شتواه  كان  اإذا  النجاح  ليحرز 

الظاهرة  هذه  واأّثرت  جمتهدًا،  كان  اإذا  التفّوق 
التح�شيل  يف  الفر�س  تكافوؤ  يف  مبا�شر  ب�شكل 
العلمّي، حيث ل ي�شتطيع بع�س اأولياء الأمور توفري 
ذات  �شيق  ب�شبب  لأبنائهم  اخل�شو�شية  الدرو�س 
النجاح  فاأ�شبح  املرتّدي،  املعي�شّي  والو�شع  اليد 
واأ�شحاب  احلال  مي�شوري  على  حكرًا  والتفّوق 
الدخل العايل لرتفاع اأ�شعارها اإىل اأرقام خيالّية 
اأّما  الب�شيط،  الدخل  ذو  الإن�شان  بتحمّلها  ينوء 
الطالب  اأّن  فهو  الظاهرة  لهذه  الجتماعّي  الأثر 
ُيقّدر  َفَقد الثقة بكفاءة معّلم املدر�شة، واأ�شبح ل 
الدر�س  على  لعتماده  معه  يتفاعل  ول  جهوده، 
اخل�شو�شّي  املدّر�س  اإىل  والنظر  اخل�شو�شّي، 
على اأّنه اأجري عنده يتقا�شى اأجرًا ليقوم بوظيفته، 
والعملّية  املعّلم  �شقوط  اإىل  اأّدى  الأمر  وهذا 
اإىل  حتّولت  لكونها  الطالب  نظر  من  التعليمّية 

هي  مثلما  اإن�شانّية  ور�شالة  قيمة  ولي�شت  جتارة، 
الظاهرة  هذه  انت�شار  اأ�شباب  واأحد  حقيقتها، 
نطّية  هو  الخت�شا�س  اأ�شحاب  يقول  مثلما 
الأ�شئلة المتحانّية، حيث اأ�شبح ممتهنو الدرو�س 
الأ�شئلة  نط  توّقع  على  قادرين  اخل�شو�شّية 
مذاكرة  يف  لعتمادها  الطلب  اإىل  ومتريرها 
الدر�س والنجاح، فَخَلق هذا ال�شلوك طالبًا اتكاليًا 
هذا  من  ويّت�شح  متدّنية،  كفاءة  ذا  الهّمة،  عدي 
اأّن هذه الظاهرة لها ركائز ثلث، وهي: الطالب 
واملعّلم وويّل الأمر، وللتخّل�س منها لبّد من توفري 
املعّلم  وتطوير  املّجانية،  التقوية  كدورات  البدائل 
تطّور  على  لّطلعه  دورات  دخوله  طريق  عن 
املناهج التعليمّية، وكيفّية التعامل معها، وطرائق 
التقنيات  �شاكل ذلك من  وما  التدري�س احلديثة، 

التي من �شاأنها اأن ترتقي بالعملّية التعليمّية.

رُوُس الُخصوِصيَُّة بيَن الَحاَجِة والرََّفاِهيَِّة الدُّ

خلود جّبار الفريجّي/ بغداد
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معلومات واإ�شارات تربوّية يتلّقاها الفرد يف اأثناء 
اأدائه ل�شلوك فردّي، وبيان ح�شيلة جهده وم�شاره 
ما هي اإّل اإ�شارة متّهد للفرد وتنّبئه بوجود ن�شبة 
وتبنّي  عمله،  م�شرية  تخّللت  التي  الثغرات  من 
ملئمة  ومدى  تعّلمه  ما  ومقدار  تقّدمه،  مقدار 
اختياره للأن�شطة وامل�شابقات، وحتقيقها للهدف 
حيث  اإليه،  للو�شول  والغاية  املبتغى  �شمن  يف 
وهي  الراجعة(  )التغذية  الوم�شات  تلك  ت�شّكل 
اإحدى �شور التفاعل بني املثري وال�شتجابة، وتاأتي 
التوجيهات  بني  العلقة  فيه  ح  تو�شّ اآخر  مبعنى 
وطبيعة  املتعّلم  به  يقوم  الذي  بالأداء  املتعّلقة 
الأداء املُلقى على عاتقه من ِقبل الرتبوّيني، وتاأتي 
نتائج مرحلة تطبيق تلك ال�شتجابات َعرب بّوابة 
لل�شلوك  التقويّية  الوظيفة  طريق  عن  التقوي 
تعديل  على  ي�شاعد  مّما  املتعّلم،  عن  الناجت 
الوقت  ويف  فيها،  وقع  التي  الإخفاقات  بع�س 
الراجعة  التغذية  يتلّقى  اأن  املتعّلم  ي�شتطيع  ذاته 

عن طريق م�شادر متعّددة مثل املعّلم والزملء 
اأو املدر�شة والكتاب املدر�شّي والكتب  يف ال�شّف 
علمّي  مرجع  اأو  باملطالعة،  ة  اخلا�شّ اخلارجّية 
امل�شادر  تلك  وتعّد  الأهل،  اأو  القامو�س  اأو  ما، 
للتاأّكد من �شلمة  واملعايري  الأ�شاليب  من جملة 
واملوّثقة  الر�شينة  املعلومة  انبثاق  �شلوكه و�شّحة 
ويف  املراجع،  تلك  يف  ورد  مبا  اإجابته  ليقارن 
بع�س الأحيان تعمل التغذية الراجعة على اإتاحة 
للعتماد  الثانوّية   املرحلة  يف  للمتعّلم  الفر�شة 
الأن�شطة  حمّطات  يف  والتاأّمل  النف�س  على 
بتحليلها  ويقوم  عنه،  ال�شادرة  والنفعالت 
والتعّرف على جوانب القوة وال�شعف وتعزيزها، 
وتاأتي هنا فائدة تعّدد امل�شادر املعتمدة للقيا�س 
قدرات  ينا�شب  ملا  وتنّوعها  والإ�شافة  والتعديل 
عن  بينهم  الفردّية  الفروق  ومراعاة  املتعّلمني 
يقّدم  قد  فردّي  م�شدر  على  العتماد  طريق 
ة ومقّيدة ل حتّقق التكامل مثلما  وجهة نظر خا�شّ

حتّققه امل�شادر املختلفة، وتاأتي ثمار َرفد املتعّلم 
بالنتائج اليانعة جلهوده وتفاعله يف بزوغ حزمة 
القلق  تقليل  من  النابعة  الطماأنينة  خيوط  من 
تعزيز  يف  وُت�شهم  به،  يحيطان  اللذين  والتوّتر 
الرتبية  امل�شي يف عملّية  والت�شجيع على  ن�شاطه 
والتعليم ملّدة طويلة، وم�شاعفة الإبداع والعطاء 
امل�شتمّرة يف حت�شيل  واحلركة  الدافعّية  وزيادة 
الذاتّية،  بالكفاءة  وال�شعور  والفنون  املعارف 
يف  القرار  واّتخاذ  للم�شوؤولّية،  التلميذ  وحتّمل 
للنجاح،  اللزمة  املهارات  واكت�شاب  امل�شتقبل، 
بطريقة  فهمها  على  والرتكيز  املعلومة  وتقّبل 
التغذية  اإّن  القول  يكننا  اخلتام  ويف  �شل�شلة، 
الأ�شخا�س؛  ل  الفعل  حول  تتمحور  الراجعة 
ما  جتاه  ل�شلوكه  التلميذ  حت�شني  عملّية  لتحفيز 

مّت توجيهه اإليه.

آلّيُة َتصحيِح الَمعلُوَمِة بأُطٍر رَصينٍَة وَبنّاَءٍةآلّيُة َتصحيِح الَمعلُوَمِة بأُطٍر رَصينٍَة وَبنّاَءٍة
 ُ ُ

نوال عطّية المطيرّي/ كربالء المقّدسة
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د. إسراء محّمد العكراوّي/ النجف األشرف

َعيُن الَحِقيَقِة

ال�صهادة،  دم  يتدّفق  و�صولة  �صولة  بني 
ف  الرا�صخة  كالأ�صجار  املواقف  وتنغر�ض 
الرايات  حتمل  التي  ولل�صواعد  الذاكرة، 
حتمل  التي  الأكتاف  هي  رديف  والبنادق 
تكتب  التي  والأكّف  الت�صوير،  عد�صات 
الدفاع  فاألوان  البطولة،  حقيقة  وتوّثق 
بعينه،  )الكامريا(  بطل  يجمعها  �صّتى، 
القلم،  بطل  و�صربه  ب�صجاعته  ويوّثقها 
باملوت  اآبه  غري  بل  بربد،  ول  بحّر  اآبه  غري 
ف �صبيل بيان حقيقة احَلدث وو�صع النقاط 
املقاتلني  اأفواج  يتو�ّصط  احلروف،  على 
ويواكب حتّركاتهم، له مع كّل بطل حديث 

بيوتنا  ف  القابعات  نحن  يوؤن�صنا  موّثق، 
البطولة  واأهازيج  الواثقة،  العقيدة  باأنغام 
املنت�صرة، فهو بيننا وبينهم ك�صاعي الربيد، 
حلول  للمرتّقبني  الب�صارة  ر�صائل  يحمل 
الرادعة  الُنُذر  بريد  ويحمل  الن�صر،  فجر 
املرتّب�صني  الَعِكر،  املاء  ف  للمت�صّيدين 

بالعراق ال�صوء، عليهم دائرة ال�صوء..
بالق�صّية  اآمنوا  احلربّي..  الإعالم  اأبطال 
ي�صتبقون  وب�صرية،  هدًى  اإميانهم  فزادهم 
الأحداث متاأّهبني خوفاً من اأن تفلت منهم 
بالنفو�ض،  يبخلون  ل  البطولة،  حلظات 
�صهداء  الوطن،  لهذا  فداء  من  قّدموا  فكم 

وجرحى رحلوا بقلوب بي�صاء ونوايا �صافية، 
ت�صهد لهم �ُصوح الدفاع باملثابرة والبت�صامة، 
اأ�صماوؤهم  الهّمة،  بعلّو  رفاقهم  لهم  وي�صهد 
تكّحل  َورهم  و�صُ ال�صواتر،  على  مفورة 
جنوبه،  اإىل  �صماله  من  الوطن  عيون 
يبداأون بالو�صايا من اأول يوم، فهم م�صاريع 

ا�صت�صهاد ف �صبيل الوطن والعقيدة.
يدوم،  ملا  وّثقوا  فقد  للن�صر،  اآخر  وجه  هم 
اأّن  يعلمون  فهم  بعده،  وما  للغد  اأّرخوا 
ول  التوثيق،  اإّل  يبقيها  ل  راحلة  اللحظة 

ميّد ف عمرها اإّل ح�صورها.
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اّتكاأْت على اجلدار لتم�صح قطرات العرق التي 
التّنور  حرارة  اأثر  من  جبينها  على  ر�صحت 
م�صرعة  عادت  ثم  الالهب،  ال�صيف  وحرارة 
اإىل التّنور لتخرج اخلبز حتى ل يحرتق، فال 
بّد من اأن تعتني بكّل الأرغفة؛ لأّنها م�صدر 
رزقها، واإّل فال اأحد �صي�صرتي منها اخلبز...
احلال  هذا  على  وهي  وال�صننُي  الأيام  مّرت 
متاعب  عنها  ويحمل  ليكرب  �صغريها  تتاأّمل 
كّل  اأخواته،  ال�صاّقة، ويتكّفل مبعي�صة  احلياة 
ال�صهيد  زوجها  �صورة  اأمام  تقف  كانت  يوم 
عينيها،  متالأ  والدموع  باأمل  اإليها  تنظر 
خربين،  فيه  تلّقت  الذي  اليوم  ذلك  تتذّكر 
خرب  والثان  باأجمد،  حملها  خرب  اأحدهما 

النظام  جالوزة  اأيدي  على  زوجها  اإعدام 
حزن،  اإىل  الفرحة  حتّولت  هناك  اجلائر، 
والب�صمة اإىل دمعة، وبينما هي غارقة ف بحر 
اأّمي  يناديها:  اأجمد  ب�صوت  واإذا  الذكريات 
�صيئاً؟  حتتاجني  فهل  �صديقي،  مع  �صاأذهب 
قّبلت جبينه وهي تقول: ل يا ولدي ولكن ل 
نحو  كّفيها  رفعت  ذهب حتى  اإن  وما  تتاأّخر، 
ال�صماء تدعو له كعادتها عندما يغادر املنزل، 
ول يطمئّن قلبها اإّل بعودته وتراه اأمامها مع 

اأخواته.
ا�صتمّرت بدعواتها هذه اإىل اأن اأ�صبح ف �صّن 
وُخُلقاً،  َخلقاً  اأباه  وُي�صبه  ع�صرة  اخلام�صة 
بامل�صوؤولّية جعله  �صعوره  هذا  اإىل  اإ�صافة  بل 

لت�صليح  مّل  ف  ليعمل  الدرا�صة  يرتك 
اأّمه عن كّل ما فات، ولو  ال�صّيارات؛ ليعّو�ض 
كان هذا ال�صيء مبثابة �صدمة قوّية حّطمت 
حلمها باأن تراه باأعلى املراتب العلمّية، ولكّن 
مواجع  تقليب  �صوى  نفعاً  ُيجدي  ل  اللوم 
تتمّناه،  ما  له  اأرادت  واحلرمان،  املا�صي 
العناء، وبني  ذلك  بعد  الراحة من  لها  واأراد 
نداء  تلبية  اإرادة  وهي  اأخرى  اإرادة  الإرادتني 
الوداع،  اأمام دموع  التي مل ت�صعف  املرجعّية 
نحو  راحت  بل  احلنان،  بكلمات  تنك�صر  ومل 
وخلفها  اجلنان  اإىل  روحه  لتحمل  املنّية 
ل�صهيد  عنواناً   اأ�صبح  الذي  املمّزق  ج�صده 

وابن �صهيد.

إيمان صاحب الخالدّي/ النجف األشرف

َشِهيٌد وابُن َشِهيٍد
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نفو�شهم  الطمع  غزا  ومن  النتهازّيون  يتحنّي 
الظروف  يف  جلدتهم  اأبناء  ل�شتغلل  الفر�شة 
املتاحة لديهم بو�شفها فر�شة  بالطريقة  ال�شعبة 
الذي  الإح�شا�س  ذلك  طاردين  تفّوت،  ل  رابحة 
ينبئهم بحاجة املحتاج واملعوز، فل تفرقة لديهم 
عماد  هو  املادّي  واملك�شب  والغنّي،  الفقري  بني 

اأهدافهم.
الأمرا�س  وكرثة  الوباء،  وانت�شار  كورونا  زمن  يف 
فتكت  التي  ال�شر�شة  الغائرة  لهذه  املرافقة 
زادت   ، ومتوٍفّ م�شاٍب  بني  الب�شر  من  باملليني 
حلاجة  الأطّباء   ا�شتغلل  من  النا�س  �شكوى 
النا�س اإىل العلج واخلدمات الطبّية، وت�شيء هذه 
اإىل  العون  يد  يّدون  الذين  الأطّباء  اإىل  ال�شمعة 

املعوزين بك�شٍف جّماين اأو اأجور ك�شٍف زهيدة.
من  و�شكواهم  اآخرين  اأنا�س  معاناة  تبداأ  وفيما 
بغ�ّس  ة  اخلا�شّ العيادات  يف  الأطّباء  اأجور  غلء 
النظر عن احلالة املر�شّية اأكانت وا�شحة وب�شيطة 
خمتربات  اإىل  حتويلها  يلزم  وهل  معّقدة،  اأم 
طلبهم  املري�س  ينّفذ  والأ�شعة،  وال�شونار  التحليل 
واآخر  الرف�س،  اأو  للنقا�س  لديه  جمال  ل  جُمربًا 

�شعره  واختلف  الدواء  اأ�شعار  ارتفاع  حمّطة هي 
املري�س،  اآلم  فتت�شاعف  واأخرى،  �شيدلّية  بني 
ويرجع اإىل بيته مقهورًا متح�ّشرًا على املبلغ الكبري 
ويرفع  اأزره  من  وي�شّد  يوا�شيه  ومّما  اأنفقه،  الذي 
وقدرة  الت�شخي�س،  بنجاح  اأمله  هو  معنوياته  من 

الدواء على علجه.
طريق  يف  للم�شّي  املقنعة  الأ�شباب  بني  من  اإّن 
ُيطلق  الذين  بع�س  اإىل  بالن�شبة  واجل�شع  الطمع 
يف  يتمادون  ويجعلهم  الرحيمة  الأيادي  عليهم 
لإقناع  الذنب  هذا  ا�شت�شغار  هي  ال�شتغلل 
تاأنيبه بدون  الذات، حتى ُيخر�س ال�شمري وُيدفن 
يتجّرع  اأن  يعني  ماذا  للحظة  ولو  يتخّيلوا  اأن 
متطّلبات  تكفي  ل  نقوده  لكون  املر�س  الإن�شان 

العلج الإ�شافّية.
فالعاملون  فقط،  الأطّباء  على  الأمر  يقت�شر  ول 
يف  دور  لهم  العطارة  واأ�شحاب  البديل  بالطّب 
ليوهموه  العلج  على  املري�س  لهفة  ا�شتغلل 
بخلطات ع�شبّية ل متلك من مقّومات ال�شفاء �شوى 
الن�شبة القليلة، بينما ي�شفونها له بقدرتها الكبرية 

والتاّمة على ال�شفاء مقابل اأ�شعار م�شاعفة.

بع�س  بني  ا�شت�شرت  التي  الأفعال  هذه  تذّكرنا 
 حمّمد للنبّي  بق�شة  لها،  ا�شت�شغارًا  النا�س 
اإذ  �شفراتهم،  اإحدى  يف  اأ�شحابه  مع  كان  وقد 
وكانوا  ماء،  ول  فيها  نبت  ل  جدباء  باأر�س  نزلوا 
قد احتاجوا اإىل احلطب، فقال النبّي لأ�شحابه: 
باأر�س  اجمعوا حطبًا، فقالوا: يا ر�شول اهلل نحن 
مبا  فرد  كّل  فلياأِت  فقال:  فيها،  حطب  ل  جرداء 
ي�شاهدونه  ما  ال�شحابة بجمع  ف�شرع  يقدر عليه، 
جاءوا  ثم  �شغرية،  ياب�شة  ونباتات  اأ�شواك  من 
مقدار  احلطب  من  فتجّمع   ،الر�شول اإىل  بها 
الذنوب  جتتمع  "هكذا   :النبّي فقال  كبري، 
اأردف  ثم  احلطب",  اجتمع  مثلما  ال�سغرية 
فاإّن  الذنوب  من  واملحّقرات  "اإّياكم  قائًل: 
ما  يكتب  طالبها  واإّن  اأال  طالبًا,  �سيء  لكّل 
يف  اأح�سيناه  �سيء  وكّل  واآثارهم  قّدموا 

اإماٍم مبني")2(.
...................................

)1( و�شائل ال�شيعة: ج 15 ، �س 311.
)2( و�شائل ال�شيعة: ج2 ، �س462.

نوِب"))11(( راِت ِمن الذُّ نوِب""إِّياُكم والُمحقَّ راِت ِمن الذُّ "إِّياُكم والُمحقَّ

إخالص داود/ كربالء المقّدسة
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/ بابل
ق الشمرّي

شفاء طار

امل�شلمني  على  اأذاها  قري�س  �شّددت  حينما 
امللك  من  طالبني  احلب�شة  اإىل  هاجروا 
دور  جلعفر  وكان  اإيواءهم،  )النجا�شّي( 
ملك  مع  خطابه  التاريخ  ذكر  حيث  كبري؛ 
احلب�شة، وكذلك كان له دور يف احلروب، 
وهو  ل  كيف  و�شجاعة،  بب�شالة  قاتل  حيث 
اإّل  اأمامهم  يقف  ل  الذين  ها�شم  بني  من 
َمن يحمل قلب اأ�شد، وبعد احلروب العديدة 
ففي  يرحل،  باأن  القلم  وجرى  القدر  �شاء 
�شّد  موؤتة  غزوة  جرت  للهجرة   )٨( �شنة 
جعفر  وحارب  اجلّرار،  الرومايّن  اجلي�س 
وقاتل ب�شجاعة حتى ُقِطعت يده اليمنى ثّم 
ا�شتمّر  لكّنه  الأمل  يقا�شي  وكان  الي�شرى، 
بحمل لواء الإ�شلم، حتى ا�شتّد احل�شار، 
فاحت�شن اللواء بني جنبيه ليبقى مرفوعًا، 
اإىل اأن فا�شت روحه الطاهرة اإىل اهلل وهو 
يوؤّدي اآخر غزواته مع النبّي، ويخّط بدمه 
و�شل  الإ�شلم،  ن�شرة  يف  الكلمات  اأجمل 
وجاء  املدينة،  م�شارف  اإىل  الأليم  اخلرب 
والدموع،  احلزن  عينيه  يف  يحمل   النبّي
العزيز،  له من فقدان  ُيرثى  فراأى م�شهدًا 
واأولده  جعفر)ر�س(  زوجة  وجد  حيث 

واحلزن  احلداد  فخّيم  الفقيد،  يندبون 
عمق  رغم  لكن  طالب"،  اأبي  "اآل  على 
الذي  جعفر)ر�س(  �شعادة  كانت  احلزن 
كان يحّلق بجناحيه اللذين اأبدلهما اهلل له 
ليحّلق يف ملكوت احلّب الإلهّي بالغة، كان 
مّرة  األف  اأجمل  باهلل  اللقاء  حلوة  يرى 
واأحّبائه،  اأهله  دموع  يرى  كان  الدنيا،  من 
يف  مكانه  وُيريهم  يوا�شيهم  اأن  ويتمّنى 
ُيذكر  مل  جعفر)ر�س(  الفردو�س،  جّنات 
يف تاريخ عادي وزمن ب�شيط، ومل يكن من 
اأثر بني �شفحات  لهم  لي�س  الذين  الرجال 

الإ�شلم، بل كان �شّيدًا من �شادة التاريخ.
هو مل ُيْن�َس لُيذكر، بل ذكره باٍق حّي، لكن 
 ،علّي الإمام  اأمل  احلكاية  اآلم  اأق�شى 
 ،النبّي وغدًا  جعفرًا،  اأخاه  َفَقد  فاليوم 
 وبعدها اأمل َفقد ال�شّيدة فاطمة الزهراء
الأحزان  موكب  يف  ي�شري  فرتاه  ته،  وغ�شّ
امتلأ  الذي  البئر  غري  يجد  فل  وحيدًا 
ف�شاعد  اأحّبته،  فقد  ال�شجّية على  بدموعه 

.اهلل قلبَك يا �شّيدي ومولي يا علّي
..................................
1- يراجع كتاب الكايف للكلينّي: ج1، �س3٨9.

ِمعراُج النُّفوِسِمعراُج النُّفوِس

�شكر  و�شلم،  �شوق  حان،  قد  الوعد  هو  ها 
واأمان، ُهّبو عباد اهلل و�شارعوا، ُهّبوا فقد اأُِذن 
يا  خالقكم  اإىل  و�شارعوا  فريدة،  مبناجاة  لكم 

َمن اأثقلتم ظهوركم باخلطايا والذنوب.
الأرباب  برّب  اللقاء  حان  فقد  اإليه  وِفّروا 
املغفرة  اإىل  العفو،  اإىل  ُهّبوا  الآثام،  ليمحو 
والإنابة  اخل�شوع  موعد  هو  ها  الطمئنان،  اإىل 
ع  الت�شرُّ اأوان  هو  ها  واملناجاة،  والدعاء 
املنهكة،  الأرواح  حياة  هنا  املجابة،  وال�شكوى 
املّتقني،  ملذ  هنا  املتعبة،  النفو�س  وبل�شم 
لو  فقط  املريدين،  واأن�س  املوقنني  وخل�س 
وعطاًء  خريًا،  لوجدنا  قليًل  �شلتنا  يف  تاأّملنا 
لو  فقط  وي�شموان،  ينموان  بل  ي�شمحّلن،  ل 
خا�شعني  اأوقاتها  يف  بها  وجئنا  حرمتها  رعينا 
لتكون  املُطلق  املنعم  اإىل  متوّجهني  �شارعني 
نهرًا يغ�شل اأدران القلوب ويخّفف اآلم احلياة، 
وتبقى ال�شلة تهدي اإىل اخلري وترّبي للعبودّية 
ُدمنا  ما  فينا  الإن�شان  يوت  ولن  املخل�شة، 
فهي  م�شامينها،  ونطّبق  اأوقاتها  على  نحافظ 
التي تنهى عن الفح�شاء واملنكر، وتعرج بنا نحو 

احلياة الباقية.

وسن نورّي الربيعّي/كربالء المقّدسة
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من  نادرًة  حروفه  بني  طوى  ا�شٌم  "زينب"، 
 ،اهلل خلق  يف  اإبداٍع  واآية  الكون،  نوادر 
التاريخ،  ومفخرة  العظمة،  اآيات  وملتقى 
والعاطفة،  وال�شفاء  والعّفة،  احلياء  �شاحبُة 
الذي  و�شوته  نه�شته،  وروح   احل�شني كلمُة 
دّوى من كربلء اإىل ال�شام، ومنها اإىل املدينة 
�شداه،  لنا  َو�شَ حتى  الأر�س  بقاع  وكّل  املنّورة 

فيك�شُف الّزيف وُيعّري الظامل يف كّل زمان.
التي   زينب ال�شّيدة  لولدة  معطيات  كّلها 
الأوىل  جمادى  �شهر  من  اخلام�س  يف  كانت 
اأَِذَن  ُبُيوٍت  يِف  للهجرة:  ال�شنة اخلام�شة  يف 
ُح َلُه ِفيَها  ُ اأَْن ُتْرَفَع َوُيْذَكَر ِفيَها ا�ْشُمُه ُي�َشبِّ اهللَّ
وفتحت  اِل/)النور:36(،  َواْلآَ�شَ ِباْلُغُدوِّ 

املباركة  اإىل الوليدة  تتطّلع  عينيها 
اأكرمها  عن وجوٍه  العّزة  رّب 

ل�شنٍم  ت�شجد  قّط، ُمت�شل�شلًة يف اأن 
الطاهرين  م اأ�شلب  حا ر لأ ا و

املطّهرات.

َحَملت  و
اإىل  وليدتها   فاطمة العاملني  ن�شاء  �شّيدُة 
املوؤمنني  اأمرِي   ،ر�شول اهلل بعد  خري اخللق 
علّي بن اأبي طالب ت�شاأله اأن يختار للن�شمة 
الطاهرة املباركة ا�شمًا، فاأبى اأن َي�شِبق ر�شوَل 
لتحمل  �شفره،  من  عاد  حتى  فانتظره   اهلل
الكائنات  اأ�شرف  اإىل  وليدتها   الزهراء
ا�شمًا  الوحي  من   الُر�شل خامت  اإىل  فاأُوحي 

لها، ف�شّماها "زينب".)1(
من غري املعهود اأّن الأب اأو اجلّد اإذا ُرِزقا ولدًا 
اأو حفيدًا بكيا وانتحبا وذرفا الدموع �ِشخانًا، 
َحَمل   احل�شني اأّن  التاريخ  يحّدثنا  فلماذا 
اأخته  ولدة  ب�شارَة   املوؤمنني اأمري  اأبيه  اإىل 
ُب�ّشر بولدتها،  زينب، فبكى بكاًء �شديدًا ملّا 
اأّن  فاأخربه  بكائه،  عّلة  ف�شاأله احل�شني عن 

يف ذلك �شّرًا �شتبّينه الأّيام.
كان   زينب العقيلة  اأّن  رَي  ال�شِّ اأهُل  وذكر 
القراآن  لتف�شري  خا�ّس  جمل�س  لها 
الن�شاء،  حت�شره  الكري 
مُب�شتكرَث  هذا  ولي�س 
واأهُل  عليها، 
البيت اأدرى 
ي  لذ با

وخليٌق  فيه، 
عا�شت  بامراأٍة 
اأ�شحاب  ِظلل  يف 
باآدابهم  وتاأّدبت  الك�شاء 
املنزلة  بهذه  حتظى  اأن  علومهم  من  وتعّلمت 

ال�شامية واملرتبة الرفيعة.
كتاب  يف  اجلزائرّي  اهلل  نور  ال�شّيد  وذكر 
 زينب ال�شّيدة  اأّن  الزينبّية"  "اخل�شائ�س 
اأّيام  الكوفة  يف  بيتها  يف  جمال�س  لها  كان 
تف�ّشر  وكانت   ،املوؤمنني اأمري  اأبيها  خلفة 
كانت  الأّيام  بع�س  ويف  للن�شاء،  القراآن 
كهيع�س/)مري:  تعاىل:  قوله  تف�ّشر 
فقال   املوؤمنني اأمري  عليها  دخل  اإذ   ،)1
تف�ّسرين  �سمعتِك  عيني,  قّرَة  "يا  لها: 

كهيع�ض للن�ساء, فقالت: نعم.
ُت�سيبكم  مل�سيبة  رمز  هذا   :فقال
تلك  لها  �سرح  ثّم   ,الر�سول عرتة 

امل�سائب, فبكت بكاًء عاليًا")2(.
على  يدّل   العابدين زين  الإمام  وكلم 
اإليها  ارتقت  التي  الرفيعة  العلمّية  املنزلة 
عقيلة الها�شمّيني، فهي عاملة بالعلم اللُديّنّ 
املُفا�س من ِقبل رّب العّزة تعاىل، ولي�س بالعلم 

املتعاَرف الذي ُيكت�شب بالدر�س والبحث.
....................................

)1( زينب الكربى: �س21.
)2( اخل�شائ�س الزينبّية: �س6٨.

نعمت عّباس أبو زيد/ لبنان

َقبٌَس من ُنورِ اإلَِماَمِة
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املّنان،  هدّية  القدا�شة،  جوهرة  الوجود،  رقيقة 
 اإىل امل�شطفى اأهداها اهلل وحتفة الرحمن، 

من اأطهر الأغ�شان ..
قّدي�شة عامل  الر�شول وبهجة اجلنان،  مهجة قلب 

الإمكان..
ابنة التنزيل، وربيبة الوحي والتاأويل..

اأحتفها  الك�شاء،  اأ�شحاب  من  اخلم�شة  حمور 
و�شنّية،  عظيمة،  مواهب  الربّية،  ل�شّيد  الباري 
وب�شعة طاهرة مطّهرة، تنّورت الدنيا بنور الدّرة 

البهّية..
بتول تبّتلت من كّل دن�س، فاأذهب اهلل عنها كّل 

رج�س..
حجرها  يف  فاأ�شرقت  امل�شونة،  اأّمها  انت�شت  بها 

كدّرة بي�شاء مكنونة..
فا�شمها يف الأر�س الزهراء، لكّنها املن�شورة يف 

ال�شماء..
بحر الندى، وقلب الهدى، واأّم الأئمة النجباء..

ُمهجتي،  ناداها:  حبيبها،  الهادي  بها  اأو�شى  كم 
ب�شعتي، يا قوم ل توؤذوها، دموع عينها ل جتروها، 

وحرمة بيتها ل تهتكوها..
ماذا جرى عليها بعد عّزها وفراق اأبيها؟؟

وبعد اأن هّزت رياح احلقد اأفنانها، اأّي اأّمة بالأ�شى 
وّدعت نبّيها ثّم على الأعقاب كان انقلبها؟!

ُيكوى،  الأ�شى  فرط  من  وقلبها  حزينة  اأم�شت 
بروحها تنازع، وبعرباتها تتعرث..

بالأم�س راح عّزها ..
اأهكذا ُتوا�شى ابنة الر�شول؟!

اأيجمعون حطبًا على باب دارها؟!
فاأين اآية املوّدة، هل ن�شخوها ون�شوها؟!

اأم �شّنة اهلل قد بّدلوها؟!
بابها  خلف  وبحجابها  توارت،  ملّا  لها  لهفي  فيا 
ينزف  وجرحي  �شابت،  كّلها  فاآمايل  لذت.. 
وا جنبها،  بالأ�شى دموعًا، كيف ل وابنة الطهر ر�شّ

فاأح�شائي لها تلوع ..
ال�شماء،  فا�شوّدت  �شلًعا،  للعر�س  ك�شروا  قد 
وكوكب  دماًء،  غربائها  على  دموعها  وت�شاقطت 
قد  الأعتاب،  على  مرّمًل  �شريعًا،  هوى  قد  دّري 

غاله الأ�شحاب.. 
باحلزن  اأطفاأ  قد  اأدركيني،  ة  ف�شّ اأيا  و�شوتها 
وتاأّججت  جفوين  اآهاتها  مللمت  و�شنيني..  عمري 

نار احل�شا، لهجمة الِعدا على بنت الهدى !!
اأيحرقون بابها بالناِر؟!

وفيه اآية التطهري والأ�شرار؟!
وكان حبيب اهلل يطرقها بخّفة، م�شتاأذنًا لدخول 

بيت العّفة، اأينعونها من البكاء على اأبيها؟!
اأو نهاٍر حّددوها؟ واإىل اأطراف املدينة  مِلَ يف ليٍل 

اأخرجوها! و�شدرة تظّلها قلعوها؟!
اغت�شابه،  على  جوًرا  ا�شتحكموا  حّق  مرياث 
من  الرغم  على  الف�شا  و�شاق  الدنيا  وا�شوّدت 

رحابه..
احلزن  لّفها  قد  الن�شاء  و�شّيدة  املختار،  عزيزة 

عباءة..
�شارت  نحيلة  راأ�شها،  تع�شب  املجد  ودوحة 
عند  جتري  دموعها  كال�شموِع،  تذوب  كظّلها.. 

الأ�شيل والطلوِع..
اإىل اأن اقرتبت من روحها املنّية..

ُتدفن يف  اأن  الو�شّية،  بتلك  عّمها  ابن  اإىل  اأوحت 
ظلم الليِل، وُيعفى قربها ول ُيرتك عليه من دليِل 

..
فُحرموا  اأولدها  اأُيتم  الورد،  بعمر  دنياها  تركت 

نبع ال�شهِد...
امللكوت  عوامل  واأ�شرقت  لفراقها،  الدنيا  واأظلمت 
بنور وجهها، فارقت على م�ش�س َح�َشنيها، تفي�س 

بالدمع ال�شِخني مقلتاها..
َك�شفوا �شم�شها، اأُ�شيع حّقها، جهلوا قدرها، َخّيم 

احلزن على دارها، واخ�شّرت اجلنان مِلقدمها..
قم يا �شّيدي يا اأبا �شالح لأّمكم الزهراء، فخذ 
واأزل  جرى،  ما  حقيقة  للورى  واك�شف  بثاأرها 

نقابها، واأذق الويل كّل من اآذاها. 

ال ِمثلَها رَزِّيٌةال ِمثلَها رَزِّيٌة
نرجس مهدّي/ كربالء المقدسة
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ت�شتعمر  اأن  جاهدة  الغربّية  الثقافة  حتاول 
طريق  عن  بثقافتها  الإ�شلمّية  املجتمعات 
ت�شريبها اإىل العقول اخلاوية، وتريد بذلك هدم 
اأركان الدين الإ�شلمّي وحمو معامله يف حماولة 
للهيمنة على امل�شلمني، �شواء من اجلانب املادّي 
واجلغرايف كاحتلل الأرا�شي، اأو عرب الحتلل 
العقول،  على  ال�شيطرة  فر�س  وهو  الفكرّي، 
هوية  ي�شلب  لأّنه  الأخطر؛  هو  الثاين  والنوع 
الفرد امل�شلم من حيث لي�شعر، وي�شبح من�شاًقا 
وتهّدد  بحياته،  تلعب  التي  الثقافات  تلك  مع 
وت�شلبه  الإ�شلمّية،  م�شريالأّمة 
قدرة الدفاع عن 

الدين وعن الوطن؛ لأّنه باّتباع ثقافتهم ُي�شبح 
عن  ويدافع  عنهم،  غريًبا  ولي�س  منهم  جزًءا 
هو  وهذا  منهم،  واحٌد  وكاأّنه  الغربّيني  ثقافة 

الأ�شعب يف م�شاألة الحتلل الفكرّي.
والتعليمّي  الرتبوّي  دورها  للمراأة  يزال  ول  كان 
عليها  يفر�س  الذي  الإ�شلمّي  املجتمع  يف 
التي  الغربّية  والتحّديات  العوائق  مواجهة 
حتاول �شّل حركتها نحو حتقيق جمتمع اإ�شلمّي 

متكامل والو�شول اإىل الهدف الإلهّي املن�شود.
الغّل  اأيدي  �شنعتها  التي  اجلدران  تلك  ومن 
الغربّية هو الغزو الفكرّي الذي ُيعرف بالتمّدن 
زخرفه  حم�س  ف�شاد  اإّل  هو  وما  والع�شرّية، 
الغربّيون للم�شلمني وزّينوه لهم كي يتبعوهم من 

دون ب�شرية.

الدفاع  اإىل  واأبًدا  دائًما  ت�شعى  امل�شلمة  واملراأة 
قوة  من  اأُوتيت  ما  بكّل  ومعتقداتها  دينها  عن 

وملكات واإمكانات.
ولعّل من اأبرز تلك الإمكانات هو حت�شيل العلم 
التي  واملوارد  العوار�س  لت�شخي�س  واملعرفة 
ت�شيب الأفراد يف جمتمعنا، ومتنع كّل مايوؤّدي 
مولتنا  مثل  الإ�شلمّية،  الأ�ش�س  خراب  اإىل 
واملعرفة  العلم  تغّذت  حني   زينب العقيلة 
الع�شق  معاين  اأروع  وا�شتقت  واأبيها،  اأّمها  من 
الإلهّي، وبنت اأركان فكرها التوحيدّي على ُبنى 

عقائدّية متينة ل يقدر اأحد اأن يغرّيها.
وما  عديدة،  الغربّية  الثقافة  حماربة  و�شائل 
العلم  ب�شلح  تت�شّلح  اأن  اإّل  امل�شلمة  املراأة  على 
مواقع  لت�شّخ�س  والإدراك  والوعي  واملعرفة 
املجتمع  لتجعل  وتعمل  وت�شّححها،  اخلطاأ، 

الإ�شلمّي قوًيا.

الَمرأُة والَغزُو الثَّقاِفيُّ الَغرِبيُّ الَمرأُة والَغزُو الثَّقاِفيُّ الَغرِبيُّ 
ش/ جامعة المصطفى 

ة آزادي من
فاطم
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الب�شر،  بني  اخللفات  من  الكثري  حتدث 
لل�شتفزاز  واأغلبها  مقنع،  ب�شبب  بع�شها 
وفر�س الراأي، وقد يكون �شببها طرفني، اأو 
اأن يكون �شجاعًا  اإّما  طرفًا واحدًا، والأخري 
ومن ثّم يتحّمل م�شوؤولية ف�ّس اخللف بالتي 
اأو يكون متجرّبًا م�شتبّدًا براأيه  اأح�شن،  هي 
ا�شمحلل  اإىل  موؤّدية  امل�شاكل  فتتفاقم 
وبا�شتبداده  الب�شر،  بني  الإن�شانّية  الروابط 
�شعيف  وجبانًا  امل�شكلة،  من  متهّربًا  يكون 
اأخطائه  م�شوؤولّية  يتحّمل  ل  ال�شخ�شّية 
حماوًل حّلها؛ لأّنه يرى يف العتذار انتقا�شًا 

له.
يرمي  باأن  �شراوًة  اأ�شّد  الأمر  يكون  ورمّبا 
اللوم على الآخر، وُي�شعره بالذنب بتقّم�شه 
الآخر على  لإجبار  املت�شّرر يف حماولة  دور 

ال�شلة  تبقى  حتى  العتذار  عبء  حتّمل 
احلّق  �شاحب  يكون  وعندها  قائمة،  بينهما 
بحّقه  يتم�ّشك  اأن  اإّما  خيارين،  بني  الفعلّي 
امل�شيء  ال�شخ�س  من  العتذار  طلب  يف 
خطاأ  على  ويعتذر  يتنازل  اأن  اأو  فيخ�شره، 
بينهما،  الرابطة  على  ليحافظ  يرتكبه  مل 
طغيانًا  ال�شخ�س  ذلك  يزداد  ثّم  ومن 
من  ل  التن�شّ دائمًا يف  الو�شيلة  ويعتمد هذه 
العديد  فبعد  واأّما �شاحب احلّق  امل�شوؤولّية، 
من هذه التنازلت الإجبارّية ف�شي�شبح ه�ّشًا 
�شيقتنع  لأّنه  بالنف�س؛  الثقة  مهزوز  �شعيفًا 
باأّنه خمطئ دائمًا، وعدي الفائدة ومفتعًل 

للم�شاكل.
وارد،  اأمر  املجتمع  يف  كهذه  اأمور  تف�ّشي 
اأّن  الأفراد منذ طفولتهم على  نعّلم  لأّننا ل 

ثقافة،  العتذار 
واأّن  ذاتّية،  ولطافة 

ف�شيلة،  باخلطاأ  العرتاف 
من  اأوىل  اأحيانًا  القلوب  ك�شب  اأّن  مثلما 
امل�شيء  على  يجب  واأّنه  املواقف....  ك�شب 
العذر  قبول  الآخر  الطرف  وعلى  العتذار، 
"َمن   :حمّمد نبّينا  لقول  وامل�شاحمة 
منه  ذلك  فليقبل  اًل  متن�سّ اأخوه  اأتاه 
ّقًا كان اأو ُمبِطاًل, فاإن مل يفعل مل  حُمِ
اأنواع  اأجمل  اأّما  احلو�ض")1(،  علّي  َيرد 
العتذار واأكملها فهو العتذار من اهلل عّز 
وجّل عند التق�شري، بال�شتغفار والعرتاف 

بالذنوب والتوبة ال�شادقة.
......................................

)1( ميزان احلكمة: ج3، �س 76.

ٌة ٌةَذاِتيَّ َلَطافٌة َلَطافٌة       َذاِتيَّ
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االختصاصّية في علم النفس االجتماعّي نسرين نجم
حاورتها سوسن بداح خيامي/ لبنان

َعملِّياُت التَّجميِل 
بيَن التَّرِف َوالَهَوِس

 :من ال�شعر املن�شوب اإىل مولنا اأمري املوؤمنني
"لي�ض اجلماُل باأثواٍب ُتزّيننا

اإّن اجلماَل جماَل العلِم واالأدِب")1(
اإّن اهلل ل يخلق �شيًئا اإّل وفيه م�شحة جمالّية 
يتلكها  البع�س  اآخر،  اإىل  �شخ�س  من  تختلف 
بطبعه  الآخر  والبع�س  اخلارجّي،  مبظهره 
واأخلقه وروحه، اإذن اجلمال هو قناعة نف�شّية 
لأّنه  ن�شبّي،  اجلمال  العام  وباملفهوم  داخلّية، 

يختلف من ثقافة اإىل اأخرى.
اأّدت  باأّن الإعلم والإعلنات  ومّما ل �شّك فيه 
دوًرا رئي�ًشا ومهّمًا يف ت�شويق العملّيات التجميلّية 
اإىل  و�شلت  بل  الن�شاء،  على  تعد حكًرا  التي مل 
تتزايد  والأعداد  �شنوات  ومنذ  اأي�شًا،  الرجال 
حتى غدا جتميل الأنف اأمرًا ب�شيطًا، اأو بالأحرى 

اختيار اأنف جديد وكاأّنَك ت�شرتي ثوًبا جديًدا.
اأ�شباب التعّلق و�شوًل اإىل الهو�س بعمليات كهذه 

يعود اإىل اأ�شباب عّدة؛ منها:
1- وفرة املال. 

2- وقت الفراغ. 
3- الرتف، هو من الأ�شباب املهّمة وراء عملّيات 

التجميل.

4- ا�شطراب �شورة اجل�شد لدى ال�شخ�س التي 
اأو يف  املراهقة،  �شّن  بالظهور يف  تبداأ عوار�شه 
�شّن البلوغ املبكر، حيث توّجه بع�س النتقادات 
يوّلد  الأمر  وهذا  الفرد،  ملظهر  ال�شخ�شّية 
ل  قد  اأّنه  رغم  املظهر،  بتغيري  امل�شتمّر  التفكري 
يكون بحاجة اإىل هذا التغيري، اإّل اأّنه من وجهة 
نظر ال�شخ�س اأمر �شائن وخمجل ومعيب، مّما 
اإىل  التجميل  اإجراء عملّية  يدفعه يف حال عدم 
اأن ي�شل اإىل الكتئاب والقلق ال�شديدين و�شوًل 

اإىل العزلة والنتحار. 
5- �شيطرة الو�شوا�س القهرّي الذي ياأخذ �شورة 
ال�شعي اإىل الكمال، رغم عدم وجود اأّي خلل اأو 
بخلل  يت�شّبب  الو�شوا�س  وهذا  باملظهر،  م�شكلة 
مزاج  يف  يوؤثر  مّما  )ال�شريتونني(  هرمون  يف 

الإن�شان، ويزيد من توّتره واكتئابه.
الغرية،  نغفل عن عامل  اأن  ا ل يكن  واأي�شً  -6
و�شعهّن  كان  لو  حتى  ال�شّيدات  بني  ل�شّيما 
لإجراء  لل�شتدانة  بع�شهّن  فتلجاأ  �شيًئا،  املادّي 
امل�شارف  بع�س  اإّن  حتى  التجميلّية،  العملّيات 
ًا بعملّيات التجميل،  قّدمت لزبائنها قر�شًا خا�شّ

والإقبال عليه كبري جًدا.

اللفت للنتباه اأّن عملّيات التجميل جعلت من 
اأ�شكال الن�شاء اللواتي خ�شعَن لعمليات مت�شابهة 

كهذه وكاأّنهّن من قالب واحد.
بالطبع هناك بع�س العملّيات ال�شرورّية؛ ل�شّيما 
َمن تعّر�س حلروق اأو حلادث ما، اأو لوجود ت�شّوه 

َخلقي اأو حاجة طبّية.
هلل  والكمال  ن�شبّي،  اجلمال  اإّن  نقول  لذلك 
مع  املقارنة  عدم  ال�شرورّي  ومن  وحده، 
ولنعمل  ة،  اخلا�شّ ب�شمته  مّنا  فلكّل  الآخرين، 
التي  الكامنة  والطاقات  القدرات  تعزيز  على 

بداخلنا ون�شونها بالإيان واملحّبة واملوّدة.
التن�شئة  عملّية  الأهايل يف  يبتعد  اأن  املهّم  ومن 
واأبناء  اأبنائهم  بني  املقارنة  عن  الجتماعّية 
اإىل  اأنف�شهم،  الأخوة  بني  حتى  اأو  الآخرين، 
اأعطاه  بالنف�س والقناعة مبا  الثقة  جانب تقوية 
ي�شعى  واأن  جمالّية،  خ�شائ�س  من  لنا  اهلل 
الإن�شان اإىل تعزيز قدراته، فاجلمال مع التقّدم 
يف ال�شّن يذهب، ول يبقى اإّل الأخلق وال�شيت 

احَل�شن.
.......................................

1- ديوان الإمام علّي: �س 19.
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فاطمة محمود الحسينّي/ كربالء المقّدسة

ُة النَّفِسيَُّة  حَّ الصِّ
ما بيَن التََّصّدي َوالُمواجهِة لـ )كورونا(

منها  انبثق  التي  ال�شينّية  املدن  اإحدى  )ووهان( 
الرعب والعدّو الغام�س )كوفيد-19( )كورونا(. 

بعد تف�ّشي املر�س وت�شريح منّظمة ال�شّحة العاملّية 
البلدان،  اأغلب  واجتياحه  جائحة  اإىل  بتحّوله 
وارتفاع عدد امل�شابني بني النا�س، وازدياد حالت 
عرب  ب�شاأنه  والتوعية  )كورونا(،  مبر�س  الوفيات 
الإعلم  وو�شائل  الجتماعّي  التوا�شل  ات  من�شّ
احلجر  فر�س  اإىل  اإ�شافًة  وال�شمعّية،  املرئّية 
من  وجمموعة  الجتماعّي،  والتباعد  املنزيّل 
املايل  والنح�شار  ال�شارمة،  الوقائّية  الإجراءات 
اليومّية،  احلياة  عادات  اأغلب  وتعّطل  والبطالة 
للأفراد،  وم�شطربة  متناق�شة  م�شاعر  ظهرت 
مّما اأّدى اإىل دخول النا�س يف خم�س مراحل هي: 

1- مرحلة ال�سدمة واالإنكار 
لوجود هذا املر�ض.

2- مرحلة الغ�سب على َمن ت�سّبب 
يف تف�ّسي هذا الفريو�ض اأو انت�ساره.

3- امل�ساومة والعالج.
4- االكتئاب واملقاومة

 ب�سبب ظروف احلياة اجلديدة.
5- التقّبل.

نف�شّية  عوا�شف  عن  عبارة  هي  املراحل  هذه  وكّل 
يف  اأّثرت  وقد  للعائلة،  النف�شّية  ال�شّحة  على  قوية 
ب�شورة  امل�شاب  ويف  عاّمة  ب�شورة  النا�س  حياة 
املتناق�شة  امل�شاعر  هذه  تراكم  وب�شبب  ة،  خا�شّ
حامًل  كونه  الفرد  حالة  وت�شخي�س  البداية،  منذ 
امل�شاعر  هذه  تتطّور  العزل،  وفر�س  للفريو�س 
وتزداد، وقد ت�شل اإىل الكتئاب: وهو فقدان املتعة 

يدوم  وقد  والياأ�س،  احلياة  نواحي  بكّل  والبهجة 
الكتئاب  هذا  وي�شاحب  اأ�شبوعني،  من  اأكرث 

ال�شهّية  املتقّلب مع فقدان  اأو  الهابط  املزاج 
وقّله الأكل، اأو ا�شطراب النوم.  

النف�شّية،  الآلم  باأ�شّد  املري�س  وي�شعر 
يف  الطبيب  يكت�شفها  ل  التي  الآلم 

اأغلب الأحيان، ول ي�شتطيع املري�س 
التحّدث عنها غالًبا.

مثل  امل�شاعر  من  جمموعة  فهي 
بالعجز،  وال�شعور  باخلوف،  ال�شعور 

بعد  وما  العلج  بني  بالتناق�س  وال�شعور 

بني  امل�شطربة  امل�شاعر  هذه  كّل  العلج، 
هّزة  حتت  املري�س  ت�شع  واملقاومة  القبول 

اأو ا�شطراب نف�شّي.  
فالعلج ال�شريرّي للم�شاب مبر�س كورونا 
وحده ل يكفي ما مل يكن هناك دعم نف�شّي، 
املناعة  اأّن  على  والعلماء  الأطباء  اأّكد  وقد 
النف�شّية لها تاأثري مبا�شر وقوي يف اجلهاز 

الداعم لدى الإن�شان.
اإىل  والو�شول  والت�شايف  العلج  مرحلة  وبني 

اأكرث من  يدوم  الذي  ال�شراع  بعد  النهاية  خّط 
بح�شب  التقّبل  حالة  املري�س  يعي�س  اأ�شبوعني 

حالته. 
امل�شاعر  يقاوم  اأن  الإن�شان  واأخرًيا يجب على 
حياته؛  م�شرية  اأثناء  تواجهه يف  التي  ال�شلبّية 

ه�ًشا،  جتعله  مّما  مناعته  على  خطًرا  ت�شّكل  لأّنها 
والنف�شّية  اجل�شدّية  للأمرا�س  عر�شًة  اأكرث  ويكون 
املتكررة،  والرتاكمات  عنها،  الإف�شاح  عدم  ب�شبب 
فمن اأهّم الأمور يف الإ�شعافات النف�شّية الأولّية هي 

الأ�شدقاء  مع  ال�شلبّية  امل�شاعر  م�شاركة 
واملقّربني للتخّل�س منها.
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ميساء محمود كامل/ لبنان
رسم: خلود عبد الحسين الموسوّي

َكِريٌم وَكَرٌمَكِريٌم وَكَرٌم

قراءة  يهوى  جداً  ذكّي  �صبّي  )كرمٌي( 
ق�ص�ض الأطفال، فهو واأّمه من رّواد مكتبة 

احلّي ملطالعة الق�ص�ض املفيدة. 
وف ليلة من ليايل تلك احلكايات قالت اأّم 
�صتكون  الليلة  حكايتها  اإّن  لطفلها  كرمي 
خمتلفة؛ لأّنها تخ�ّض عائلته التي �صرُتزق 
من  قريٍب  عامل  ف  يعي�ض  جديد  مبولود 
عاملنا، واأّنه �صي�صبح �صديقاً له حني ُيوَلد 

وهو َمن �صيهتّم به مب�صاعدة اأّمه واأبيه. 
لولدة  �صوقاً  وازداد  كثرياً  كرمي  حتّم�ض 
اإىل  يوم،  بعد  يوماً  ينتظره  و�صار  اأخيه، 
�صدى  ي�صمع  وهو  يوم  ذات  ا�صتيقظ  اأن 
كاد  وما  املنزل،  اأرجاء  ف  ترتّدد  �صحكات 
باأّنهما  اأباه وهو يخرب جّدته  كرمي ي�صمع 
قفز  حتى  امل�صت�صفى  اإىل  حاًل  �صينطلقان 

من فرا�صه م�صرعاً؛ ليعرف ما يحدث. 
ملعت عيناه فرحاً حني عرف من جّدته اأّنه 
وهو  �صبّي جميٌل جداً،  واأّنه  اأٌخ،  له  اأ�صبح 

ي�صبهه كثرياً. 
اإىل  معه  يذهب  اأن  اأبيه  من  كرمي  طلب 
وروؤية  اأّمه  على  لالطمئنان  امل�صت�صفى 
اأخيه ال�صغري، وف الطريق ا�صرتى كرمي 
باقة ورود ملّونة ليقّدمها هديًة لأّمه، وما 
اإن و�صال اإىل امل�صت�صفى حتى ازدادت دّقات 
قلب كرمي، واأخذ ي�صرح ف خياله ال�صغري، 
عيناه  انهمرت  الغرفة  بباب  وقوفه  ولدى 
بالدموع فرحاً لروؤية اأّمه وهي حتمل بني 

يديها طفاًل �صغرياً.
احت�صنت الأّم )كرمياً( ليطبَع بدوره على 
خّدها ُقبلًة طويلًة قائاًل: "اأحّبِك كثرياً يا 
اأّمي"، ثّم نظر اإىل املولود اجلديد وهم�ض 
ف اأذنها: ماذا �صن�صّمي اأخي ال�صغري؟ قالت 

له اأّمه: ما راأيَك ف اأن ن�صّميه )كرماً(؟ 
ببع�ض  �صعر  ولكّنه  بال�صم،  كرمي  اأُعجب 
القلق متخّياًل حياته اجلديدة بقدوم اأخيه 
ال�صغري، وتوالت الأ�صئلة �صريعة ف ذهنه: 

هل �صيلعبان معاً، وهل �صريافق كرم كرمياً 
واأّمه اإىل املكتبة؟ وهل �صيتقا�صمان الألعاب 

وامل�صرتيات حتى حّب ماما وبابا؟!
 عادت الأّم اإىل بيتها مع مولودها، واأوكلت 
قنينة  كاإح�صار  املَهام  بع�ض  كرمي  اإىل 
�صربها،  من  كرم  ينتهي  اأن  بعد  احلليب 
اإىل  اإ�صافًة  كرم،  نوم  عند  الهدوء  والتزام 
القراآن  �ُصَور  ق�صار  من  يحفظ  ما  قراءة 
على  لها  مرافقاً  كرمٌي  واأ�صبح  الكرمي، 
اجلميلة  حكاياتها  طريق  وعن  الّدوام، 
معلومة  على  يوم  كّل  كرمياً  الأّم  ُتطلع 
كثرياً  يحّبه  ف�صار  اجلديد،  املولود  عن 
يكرب  وهو  لرياقبه  ومت�شّوقًا  به،  ومتعّلقاً 
اأمامه؛ لي�صبح ف ما بعد �صديقه ف البيت 
ل،  واللعب واملكتبة واملدر�صة، ورفيقه املف�صَّ
ليلٍة حتى  كَلّ  امل�صاء  تنتهي حكاية  اإن  وما 
كرم،  اأخيه  بيد  مم�صكة  ويده  كرمي  يغفو 

وهما نائمان باأمان و�صالم.
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المكونات:المكونات:
- 5 اأكواب من الدقيق. 
- 3 1 كوب ماء دافىء. 
- ن�سف كوب من الزيت.

- ملعقة ملح.

- 6 مالعق كبرية من احلليب املجّفف. 
- ملعقة كوب باكينج باودر.

- ملعقتا كوب خمرية. 
- ملعقة �سّكر.

          طريقة العمل:طريقة العمل:
- اخلطي املاء واحلليب واخلمرية وال�سّكر معًا. 

- اأ�سيفي الزيت وامللح واخلطيهما جّيدًا. 
- اأ�سيفي الدقيق والباكينج باودر.

- اعجني جيًدا ثم اتركيها ن�سف �ساعة على االأقّل لتتخّمر. 
- �سكّليها على �سكل كرات متو�سطة احلجم, ثّم اح�سيها باحل�سو املرغوب اإّما 

مالح مثل جنب )كريي( اأو اجلنب الرومّي, اأو حلو مثل املك�ّسرات. 
ّفيها بحيث تكون امل�سافة بينها �سغرية اأو �سبه ملت�سقة حتى تلت�سق  - �سُ

عندما تختمر وتخبز, واتركيها لتختمر قلياًل, ثم ادهني �سطحها ببع�ض 
احلليب, واإن كانت ماحلة ر�ّسي عليها بع�ض ال�سم�سم وحّبة الربكة, واخبزيها 

يف فرن متو�ّسط احلرارة على 180 درجة, ثم �سّبي عليها القطر اإّن كانت حلوة 
وقّدميها �ساخنة اأو باردة.

َخلِيَُّة َخلِيَُّة 

النَّحِلالنَّحِل

إعداد: زهراء محّمد بّراك/ كربالء المقّدسة

4
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زينب شاكر السّماك/ كربالء المقّدسة

ِحَكايتي َمع َعِقيلَة الَوحِي

لكّل اإن�صان قدوة يحتذي بها، وترافقه �صريتها 
اأّن فطرة  ف م�صرية حياته ليتعّلم منها، وذلك 
الإن�صان متيل دائماً اإىل القتداء، فَمن جعل له 
يتاأ�ّصى  اأن  قدوًة عظيمًة ف �صفاته، فالبّد من 
حّي  مثال  املوؤّثرة  فالقدوة  �صفاتها،  كّل  ف  بها 

لالرتقاء ف درجات الكمال.
اأّن اأحتّدث اليوم عن قدوتي ف احلياة،  اأحببُت 
وبناء  لطريقي  نربا�صاً  كانت  التي  تلك 
املرء  يختار  ما  عادًة  وجناحاتي،  �صخ�صّيتي 
اأّما  ومبتغاه،  اأهوائه  بح�صب  احلياة  ف  قدوًة 
الفّذة،  القدوة  تلك  اإىل  القدر  �صاقني  فقد  اأنا 
حياتي،  مراحل  كّل  ف  رفيقتي  اأ�صبحت  حتى 
الإن�صاّن،  التاريخ  يكّررها  لن  عظيمة  امراأة 
املعّلمة،  غري  العاملة  ال�صجاعة  ال�صخ�صّية  تلك 
التاريخ  ي�صّجل  مل  التي  املفّهمة  غري  الفهمة 
اأربط جاأ�صاً ول اأقوى كرامة وحزماً منها، تلك 
واحلزم  القوة  رافقته  ا�صمها  ُذِكر  كّلما  التي 

والإباء.
فهي حفيدة الّر�صول وبنت البتول وعقيلة 

بني ها�صم، رافقتني هذه ال�صّيدة القوية منذ 
يوم ولدتي واإىل يومي هذا، حيث �صاقني القدر 
اإليها منذ اأول �صرخة يل ف هذه احلياة، ف اأول 
ب�صي�ض �صوء يدخل اإىل عينّي وقد ارتبطُت بها 
اأجمل  القدر  يل  كتب  بوالدتي،  ارتباطي  قبل 
�صيء ف حياتي وهو اأن يكون ا�صمي على ا�صمها.

اإّنها  الن�صاء،  كبقية   زينب ال�صّيدة  تكن  مل 
عقيلة بني ها�صم... امراأة �صلدة �صلبة قوية.. 
متتلك كّل مقّومات القوة، وُعّدت رمزاً للمراأة 
كيف   منها تعّلمت  وقد  ال�صابرة،  امل�صلمة 
ال�صرب  ف  الأعلى  املثل  فهي  �صبورة،  اأكون 
مّر  وفتاة، واجهت ما  امراأة  لكّل  وال�صتقامة 
�صغرها،  منذ  وكوارث  م�صائب  من  حياتها  ف 
حتى  وقّوة،  واإميان  ب�صرب  الأم  فراق  وحتمّلها 
ج�صد  على  وقوفها  وهي  م�صيبة  اأكرب  واجهت 
اأخيها اأبي عبداهلل احل�صني ف تلك الظروف 

الع�صيبة واملواقف املوؤملة.
الظروف  كّل  ف  قوية  اأكون  كيف  عّلمتني 
�صخ�صّية  قّوة  على  غبار  يوجد  فال  واملواقف، 

املتعّددة  َورها  ب�صُ جتّلت  التي   زينب ال�صّيدة 
الطّف،  واقعة  ف  واملعروفة  الكثرية  ومواقفها 
ودورها   ،احل�صني الإمام  اأخاها  وموؤازرتها 
كانت  فقد  احل�صينّية،  امللحمة  هذه  ف  الفّعال 
قّوة �صخ�صّيتها ر�صالة اإىل كّل امراأة ورجل رغم 
اأعّز ما متلك من الأهل والعزوة، وما  فقدانها 
هذا  اأمام  وقفت  لكّنها  ال�صبي،  رحلة  ف  عانته 
على  بل  ُتهزم،  ومل  وقّوة  ب�صجاعة  الإع�صار 
ملَن  قوة  وم�صدر  لالأيتام،  ال�صند  كانت  العك�ض 

�ُصِبي معها.
لن  الالئي  الن�صاء  من  فّذاً  اأنوذجاً   كانت
يكّررهّن التاأريخ، وهي مدر�صة للمراأة احلكيمة 
درو�صاً   قّدمت والقوية،  والعفيفة  وال�صادقة 
املجتمع،  ف  الفّعال  املراأة  دور  عن  كثرية 
انحراف  اأّي  املظلومني، ومواجهة  والدفاع عن 
للمجتمع  وا�صحة  ر�صالة  واأعطت  الأمة،  ف 
حول م�صوؤولّية املراأة التي ل تقّل عن م�صوؤولّية 

الرجل جتاه جمتمعه واأّمته. 
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مناسبات



ربى جواء العبيدّي/ ديالى

تتواىل علينا اأحداث ومنا�صبات عديدة 
وهناك   ،مّمد النبّي  بيت  لأهل 
وما  احلزن،  طابع  عليه  يغلب  ما 
نا  ن�صّ وتختلف،  امل�صاعر  تتعّدد  بينهما 
عليها  يّطلع  ملَن  خمت�صرة  نبذة  هذا 
العظيمة  ال�صّيدة  تلك  اإىل  فتقودُه 
اهلل  ر�صول  ابنة   الزهراء فاطمة 
اأينما  اجلليلة  ال�صّيدة  هذه   ،مّمد
تفا�صيل حياتها لبّد  القارئ ف  ينظر 
عليها،  جرى  مبا  كثرياً  يتاأّثر  اأن  من 
ال�صابقة  للمراأة  املثال  ِنعَم  كانت  فقد 
احلياة  اأ�ص�ض  تر�صم  التي  واحلا�صرة 
فعلى  واخلا�ّض،  العاّم  امل�صتوى  على 
النبّي  اأحاديث  والأهّم  العاّم  امل�صتوى 
الكثري  ف  ذكرها  اإذ  ب�صاأنها،   مّمد
ب�سعة  "فاطمة  منها:  اأحاديثه،  من 
وَمن  �سّرين  فقد  �سّرها  من  مّني, 
اأعّز  فاطمة  �ساءين,  فقد  �ساءها 

النا�ض علّي")1(.

اجلميع  عند  كبرية  منزلة  لها   كانت
اإّل   ،بالنبّي وتعّلقهم  حلّبهم  وذلك 
الويالت  اأّنها بعد �صهادة والدها عانت 
من  العديد  ف  ذكر  ومّما  وامل�صاعب، 
ُقبيل  اأخربها  قد  والدها  اأّن  الروايات 
بيتِه  اأهل  اأول  �صتكون  باأّنها  �صهادته 
من  حالة  ف  عا�صت  حيث  به،)2(  حلاقاً 
على  تبكي  كانت  فقد  بعده،  احلزن 
به،  تعّلقها  �صّدة  من  نهار  ليَل  فراقه 

وقد ن�صيت حتى البت�صامة والفرح.
ُهنيئًة ليجّف تراب قرب  القوم  ما لبث 
 حتى هجموا على دار علّي الر�صول
اأوىل  كان    ولأّنه  مبايعتهم،  لرف�صه 
وحينما   ،اهلل ر�صول  بعد  باخلالفة 
النار  اأ�صرموا   علّي دار  اإىل  و�صلوا 
فيها، وف تلك الأحداث كانت الب�صعة 
الأخرية،  اأ�صهرها  ف  ُحبلى   الطاهرة
الباب  خلف  كانت  هجومهم  اأثناء  وف 
فدفعوه عليها ونبت امل�صمار ف اأ�صلعها، 

جنينها  اأ�صقطت  الع�صرة  �صّدة  ومن 
م�صابها  ا�صتّد  الباب،  خلف  ووقعت 
رّبها  اإىل  انتقلت  حتى   وحزنها

مظلومة مك�صورة ال�صلع.
فاجعتها  ن�ّض احلديث  ُتذكر ف  اأن  ما 
مل�صابها،  بالدموع  القلب  ين�صج  حتى 
فكانت �صريتها مثاًل لكّل ن�صاء العاملني، 
التقوى  ملوؤها  حياة  من  اأعظمها  فما 
لكّل  قدوة  وهي  والإميان،  وال�صرب 
الن�صاء ومعراجنا اإىل ال�صماء، فال�صالم 
الدهر من �صابرٍة مت�صبة  اأبد  عليها 
على  وال�صالم  مظلومة،  مه�صومة 
ولدها  ظهور  حتى  اأثره  املُعّفى  قربها 
ظامليها،  من  بثاأرها  لياأخذ   املهدّي
لنذرف  قربها  اإىل  باأيدينا  وياأخذ 

الدموع على اأمل م�صابها.
..................................

1- ميزان احلكمة: ج7، �ض8.
2ـ حياة ر�صول اهلل واأهل بيته: ج1، �ض31.

َِّساِء ِخيَرُة الن
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مناسبات



رقّية عاشور التقّي/ البحرين

عتبات  على  والرحمة  املوّدة  تتهاوى  حينما 
اخليبة، ي�صتحيل ال�َصَكن نزًقا وخرًقا، ويتبّدل 
ظلمة  الأزواج  فيغ�صى  حمق؛  اإىل  التعّقل 
ف  اإغراًقا  الأبال�صة  تتقاذفها  األعوبة  جتعلهم 
ف  العزلة  اختيار  اإليهما  ُيزّين  حتى  الوحل، 
ميط ال�صريك، اأو البحث عن البديل بالطرق 
هو  الآخر  اأّن  بحّجة  غريها،  اأو  امل�صروعة 
ال�صبب، فلم يعد لتغيريه من �صبيل؛ فالنف�ض 
بع�صهما،  فيهمالن  عاجزة،  والأ�صباب  تطمع 
/وِء اَرٌة ِبال�صُّ مَّ وتبداأ مرحلة: اإِنَّ النَّْف�َض َلأَ

 ُ ُيَغريِّ َل   َ اهللَّ اإِنَّ  و:  براءة،  )يو�صف:53( فال 
وا َما ِباأَْنُف�ِصِهْم/)الرعد:  ُ َما ِبَقْوٍم َحتَّى ُيَغريِّ

11(، ل ما بنفو�ض غريهم!!
نعم، ح�صتِك بو�صفك مكّلفه بالأمر باملعروف 
فاإذا هممِت بخري فبادري؛  املنكر،  والنهي عن 

ليعود النور وال�َصَكن من جديد. 
وقفي وا�صاأيل نف�صِك، فقد تكون العّلة فيِك. 

ف  التدّخل  من  ُتكرثين  اأنِت  فلرمّبا 
فتطّوقينه  امل�صروعة،  �صريكك  خ�صو�صّيات 

وحتا�صرينه اإىل حّد الختناق، ولرمّبا تكرثين 
من اللوم والعتاب والتهديد والوعيد، فت�صتعل 

نار اللجاجة بينكما.
اإذا كنِت ذات مزاج �صعب، فاإّن انفجارِك ل  اأّما 
ينق�صه اإّل الفتيل امل�صتعل، واإن كنِت ذات غ�صب 

فال ُتطلقيه لكيال تزيدي ف تفاقم امل�صكلة. 
عمياء  غرائز  فاإّنها  ب،  والتع�صّ الأنانّية  اأّما 
فـ  تباعاً؛  الرذائل  تتوّلد  ومنها  الذات،  حلّب 
َمِن اتََّخَذ اإَِلَهُه َهَواُه/)الرعد:43(، واأوغل 
"اإّنها  املثل:  قول  عليه  ُي�صتكرث  ل  العناد  ف 

عنزة ولو طارت")1(.
بني  الهاوية  مبثابة  املفرطة  الغرية  واإّن 
الطرفني؛ مثلما اأ�صارت بع�ض الروايات اإىل اأّن 
الغرية اإذا كانت ف غري مّلها قد تو�صل املراأة 
املوؤمنني  اأمري  و�صّية  ويوؤّيده  النحراف،  اإىل 
اإىل ابنه احل�صن: "اإياَك والتغاير يف غري 
 الباقر الإمام  وا�صتثناء  الغرية")2(،  مو�سع 
املُ�صلمات من ال�صرط واجلزاء ف قوله: "..اإّن 
الن�ساء اإذا ِغرَن غ�سنَب, واإذا غ�سنَب كفرَن 

ذريعة  لي�صت  الغرية  اإّن  ثّم  امل�سلمات")3(،  اإاّل 
بها  تكّفل  املراقبة  فاإّن  الآخر،  على  للتج�ّص�ض 

املَلَكان.
التهيئة احل�صنة  لزوم  بعدم  النف�ض  اإهمال  اأّما 
التق�صري ف حّقه،  اأو  الآخر عاطفّياً  اإهمال  اأو 
والقول  عّفة،  التهيئة  فاإّن  لها،  مرّبر  فال 

الطّيب غنى، واملقاربة حتّت الذنوب.
�صذاجة  باأّنه  الفكرّي  اخلواء  ُيعرف  بينما 
ومف�صدة للنف�ض، ف�صاًل عن غربة احلّي منهم 

بني الأموات.
مل�ساوئ  جامع  "البخل   :علّي الإمام  وعن 
كّل  اإىل  به  ُيقاد  زمام  وهو  العيوب, 

�سوء")4(.
.................................................

و�صوح  رغم  للراأي  ب  التع�صّ ف  ُي�صرب  مثل   )1(
احلقيقة.

)2(  ميزان احلكمة: ج3، �ض2343.

)3(  ميزان احلكمة: ج3، �ض2344.
)4(  ميزان احلكمة: ج1، �ض232.

َأتكوُن الِعلَُّة ِفيِك؟!َأتكوُن الِعلَُّة ِفيِك؟!
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ضي وفي 



مريم حسين العبودّي/ كربالء المقّدسة 

ف خ�صّم الزدهار الذي يكاد ي�صمل اليوم 
ُعد،  ال�صُّ كاّفة  وعلى  احلياة  مفا�صل  كّل 
رمّبا  عّنا،  تغيُب  الأمور  من  الكثري  فاإّن 
ل�صّدة ان�صغالنا ف اأحداث ع�صرنا احلايّل 
اأيامنا،  بها  متّر  التي  الهائلة  وال�صرعة 
اأو  مّنا  لكٍلّ  اأولوّيات  دائماً  هنالك  ولأّن 
لن�صّمه اختالفاً ف الهتمامات بني فرٍد 
بها  نويل  وقفٍة  من  بّد  ل  لكن  واآخر. 
اهتماماً ملجريات الأحداث ف العامل من 
التي تقع ف  الأحداث  حولنا، حتى تلك 
ب�صكٍل  فهي  الكوكب،  من  الآخر  اجلزء 
ب�صراً  مت�ّض  كونها  بنا،  ترتبط  باآخر  اأو 
ا ننتمي اإليها، اأو تخطيطاً  مثلنا اأو اأر�صً
مبحا�صنه  تاأثريه  ي�صملنا  مل�صتقبٍل 

وم�صاوئه.
لالزدهار  ال�صامية  املقا�صد  اإّن 
من  �صورٍة  باأّي  تنطوي  ل  ر  والتح�صّ
ال�صّيئ،  بالعمل  املجاهرة  على  ال�صور 
اأفراداً  بتاأثريه فينا  اأو جتّنب العرتاف 
وجمتمعات، ومل ن�صل اإىل هذا امل�صتوى 

التوا�صل  من  والتمّكن  النفتاح  من 
ووفرة  معدودة  ثواٍن  ظرف  ف  بُي�صر 
ا�صتعمال الأجهزة الذكّية لُنعامل ما هو 
ُم�صتهجن بطريقٍة جتعل منه اأمراً عادّياً 
ل ي�صتحّق اأن يلقى اأّي اهتمام، اأو لنجعل 
طريقها  عن  نحيا  التي  الربجمة  ذكاء 
والتي تتداخل مع اأب�صط تفا�صيل يومنا 
ذات  الأوىل،  ال�صتيقاظ  حلظات  منذ 

�صطوٍة على ب�صاطتنا الفكرّية.
�صيء  كّل  اأّن  ف  تكمن  الأمر  خطورة  اإّن 
يغدو طبيعّياً يوماً بعد اآخر. حتى اإن كّنا 
اأّنه لي�ض كذلك،  ُندرك  اأنف�صنا  ف قرارِة 
ت�صمحّل،  بداأت  التعّجب  عالمات  لكّن 
عليها  عفى  فقد  ال�صتفهام  وعالمات 
الزمن. ال�صوؤون التي كانت ُتثري حفيظة 
�صعوب كاملة، وتفتعل حروباً، باتت اليوم 
ب�صع  ف  ينح�صُر  حدثاً  كونها  تعدو  ل 
ُجمل مرفقاً ب�صوٍر اأو مقطع مرئّي، تليه 
ومل�صقات  باردة،  اإلكرتونّية  تفاعالت 
اأو م�صروقة  تعبريّية، وجمٌل م�صتن�صخة 

�صيء  هنالك  يُعد  مل  وا�صحة.  بوقاحٍة 
يثري فينا الفزع اأو ي�صتوقفنا لأكرث من 
خم�ض دقائق ليجعلنا نطرح على اأنف�صنا 
ال�صوؤال الآتي: ما الذي يجري؟ اأين اأنا 

من كّل هذا، وما دوري؟ 
ل  الأمر  باأّن  ال�صعور  التقّبل،  ال�صمت، 
يعنيَك، هو بحّد ذاته جرميٌة كربى، اأن 
ترى الوقائع العظيمة هذه كاأّنها ل�صان 
احلادي  القرن  ف  فنحن  الع�صر!  حال 
ُنعّده  كاأّننا  يتغرّي!  العامل  والع�صرين! 
واملطالبة  النفتاح  دواعي  من  اأو  تطوراً 
ُيرى  احلّق  بات  الراأي،  با�صتقاللّية 
باجلرمية،  املجاهرة  حّق  عك�صّي،  ب�صكٍل 
التكوينّية  طبيعتَك  عن  اخلروج  حّق 
وحّق انتهاك وجود الآخر. نحتاج اإىل اأن 
ُنعيد فهم فل�صفة احلرّية والتطّور الذي 
التحّرر،  بهذا  املطالبون  علينا  مُيليه 
اأخاه  اأحدهم  ينحر  نفهم كيف  اأن  علينا 
اأّنها  على  لل�صكاكني  بالت�صويق  يقوم  ثّم 

اأداة مُتار�ض بها احلرّية امل�صّوهة تلك.

الَيوِمالَيوِم

ـُة 
يَـّ

ـُة 
يَـّ

ُحـِرُحـِر
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أروقة جامعية 



خديجة علّي عبد النبّي

َشخِصّياٌت في َحياِتي

الآن،  �صتائرها  خلف  الأ�صواء  اأطفاأت  لقد 
وها اأنا ذا اأ�صعر ب�صيء من الطمئنان ككّل 
ليلة، اإّنها جارتنا امل�صّنة، َمن يطّل �صّباكها 
اإىل  خلدت  قد  اأّنها  فكرة  �صّباكي..،  على 
النوم تريحني، لترتكها اأمرا�صها الكثرية 
ب�صالم ولو ل�صاعات كي تهجع وت�صرتيح ..

طوياًل،  املن�صدلة  ال�صتارة  تلك  اأتاأّمل  كم 
هذه  كانت  لقد  نف�صي..،  قراره  ف  واأفّكر 
عمري..  مثل  ف  �صاّبة  ما  يوم  ف  ال�صّيدة 
الأمان  متلوؤها  ومراهقة  طفلة  كانت 
هي  ها  باحلياة،  املفعمة  امللّونة  والأحالم 
جتل�ض الآن على مقعد هادئة تنتظر نهاية 

الرحلة !
فوؤادي  ينقب�ض  اأخفيكم..  ل 
لهذا اخلاطر واأخاف واأحذر!
الأيام  ذوبان  من  اأخاف 
تظّنه  َمن  ورحيل  ال�صريع، 

�صيبقى معَك اإىل الأبد..

الزمن خملوق عجيب! ل اأزال اأذكر اليوم 
ميّر  الوقت  ا  حًقّ املدر�صة..،  ف  يل  الأول 

على عجل،
ول بّد من العمل وال�صتعداد..

الطّلة  ذهبّية  اأوكرانّية  �صّيدة  كري�صتينا.. 
بالتعّرف  مظوظة  كنُت  وجودها،  بكّل 
عليها بعد اأن حتّول ا�صمها اإىل اأمينة، على 
ورحلتها  احلزينة،  طفولتها  من  الرغم 
غري امل�صتقّرة ف هذه احلياة اإّل اأّنها كانت 

دائًما ما تقول يل هذه العبارات:
جتعلي  ل  معِك  حدث  مهما  خديجة.. 
وُيظِلم  اإليِك  يت�صّلل  اأن  ي�صتطيع  �صيء  اأّي 
التي  عاب  ال�صِ لكّل  ممتّنة  فاأنا  روحِك، 

اأّنني  اهلل  واأحمد  حياتي،  ف  واجهتها 
هذا  اإىل  و�صلُت  ملا  واإّل  مدّللة،  اأكن  مل 
بحنان  دوًما  نف�صِك  مع  حتّدثي  الن�صج.. 
تتحّدثني  كنِت  لو  مثلما  عزيزتي..،  يا 
ما..  عبئاً  عنها  وتخّففني  �صديقتِك  مع 
اأغم�صي عينيِك ورّددي ب�صوٍت مرتفع: اأنا 
ُكرة �صوء! لن ي�صتطيع اأّي �صيء اخرتاقي.. 
اأحد  ل  تغمرن،  وحمايته  اهلل  نور  اإّن 
القوة  اأنا مّت�صلة مب�صدر  اأذّيتي،  ي�صتطيع 
الرحيم..  اهلل   .. الكون  هذا  ف  العظمى 
هو  ما  اإىل  للو�صول  بو�صلتي  هو  قلبي 
ار�صم  رّبي  يا  فقط  مّني،  ويريده  ينفعني 
دعني  هذا  من  والأهّم  فيها،  الطرق  يل 
اأراها، الدنيا مليئة باللوحات 
بي  فا�صلك  الطرق،  ومفارق 
�صبل اخلري؛ لأّنَك تعلم واأنا 
ل اأعلم اإّل ما تعّلمني اإّياه ..
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حتى نلتقي 



زبيدة طارق فاخر/ كربالء المقّدسة

ي�سفي  ال  ُيقال  وما  عنِك  الليايل  تروي 
العني  ُيدمي  ُيقال  ما  كّل  بل  الغليل, 
حقائق  ُيقال  ما  كّل  االأجفان,  وُيقرح 
ت�سرخ من اختناق جئُت اليوم اأ�سّطرها 

يف ذاكرة ال�سمت 
اأقُف  واأنا  اللحظة  تلك  اأن�سى  فال 

كالعائد من رحلة ما وراء الزمن 
تقتفي  بدّقة,  املكان  مت�سح  نظراتي 
الركام,  وغبار  الدخان  و�سط  يف  �سبحًا 

وعويل �سمتي ال يقوى على النداء 
من  تبّقى  ما  واأرى  اأمّيز  اأن  اأحاول 

�سريحِك املقّد�ض تت احلجارة 
واأنا  بالبكاء  اأجه�ض  اليوم  اإىل  اأزال  ال 

اأ�سمع نداءِك املفجوع يا �سامّراء 
اللتني  املئذنتني  هاتني  تبكنَي  واأنِت 
اأ�سحتا رمادًا, وكيف تنّكرت لها احلروف 
نرى  وكّنا  املكان  العتمة  عّمت  والعهود, 
تلك ال�سموع التي كانت م�ساءة يف اآخر 

االأمل  غادرنا  فقد  تنطفئ,  وهي  النفق 
�سيعيد  �سيء  فال  اأيامنا  وا�ست�سلمت 
املكان اإىل اأ�سله, وال �سيء يعيد الزمان, 
وال اأحد �سي�سعل تلك ال�سموع من جديد 
والع�سرين  ال�سابع  ويف  1428هـ  عام  يف 
الفرح  فتات  غادرنا  االأوىل  ُجمادى  من 
وكّل جمريات االأيام كانت تقول لنا باأّن 
بّوابة  ويف  غائرًا,  �سيبقى  اجلرح  هذا 
ترانيم  ن�سمع  �سنبقى  االنفجار  ذلك 
الدمار,  اأنواع  بكّل  حمّملة  حزينة 
واأ�سجار  باحلنني  دواخلنا  وامتالأت 
مل  ال�سنني  اآالف  كربت  التي  اأحزاننا 

ترتِو اأبدًا 
كّل  اإىل  بر�سالة  بعثت  �سامّراء  لكّن 
االأعداء باأّن هذه االأر�ض ال تتجّزاأ وال 

متوت, اأمواتها �سهداء ي�سقونها دماًء 
وتبنيها  بالغ�سب,  تفور  فيها  ذّرة  كّل 
اأجيال  فيها  فوالذّية  �سواعد  يف  اإرادة 

اأجيال  فيها  وتقاتل  ال�سال�سل,  تّل 
تنه�ض من روحها ال�سنابل 

ورغم  القهر,  �سنوات  من  الرغم  فعلى 
تنرث  �سامّراء  عادت  االأمل  ورغم  املِحن 
مات  ما  باالأمل  لُتحيي  اليا�سمني,  زهور 

فينا 
فبالدي ال تزال ت�سنع اأجمادها, وتّرّدد 
ال�سرب  باآيات  القد�سّية  اأجوائها  يف 
املوؤالفني  دروب  باألقها  تنري  امللكوتّية, 
وماآذنها  الع�سكرّيني  قّبة  اليوم  لتعود 
وت�سرق ببهاء املع�سومني على الوجود, 
فتغّذي يف الفوؤاد ع�سق االأ�سياد ال�سادة 
اأر�ض  يا  نه�ستِك  من  ونتعّلم  االأطهار, 
 ,املهدّي موالنا  نن�سر  كيف  الكرامة 
البهّية  طّلته  مبراأى  لننعم  به  وننت�سر 
املقّد�ض  ت�ستاق وجوده  يف دولة كرية 

واإىل اأنفا�سه النورانّية.

َنهَضُة الِعشِقَنهَضُة الِعشِق
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ألم الجراح



أهداف المسابقة:
1- م�ساركة وا�سعة, وفّعالة لالأقالم الن�سوّية. 

2- تنمية االإبداع, واالإثراء االأدبّي والفنّي.

محاور المسابقة:
اأن يعالج املقال اأحد العناوين االآتية:

اأ- دور االإمامة يف خطبة الزهراء
ب- ِحَكم الت�سريع وعلله يف خطبة الزهراء

ج- قواعد يف علم احلديث م�ستفادة من خطبة الزهراء
د- التوحيد يف خطبة الزهراء

يف خطبة الزهراء هـ- دور النبّي االأكرم
و- تف�سري القراآن بالقراآن يف خطبة الزهراء

ز- دور اأمري املوؤمنني يف تثبيت االإ�سالم بح�سب ما جاء يف 
خطبة الزهراء

 .ح- االنقالب على االأعقاب يف خطبة الزهراء

الُمَسابَقُة الثَّقاِفيَُّة
ُتعلن مدّونة الكفيل التابعة لق�سم ال�سوؤون الفكرّية والثقافّية 
ا�ست�سهاد  ذكرى  من  وانطالًقا  املقّد�سة  العّبا�سية  العتبة  يف 
ال�سّيدة فاطمة الزهراء, عن تنظيم م�سابقة ثقافّية فكرّية, 
نغرتُف(  البتوِل  علِم  منرِي  )ِمن  عنوان:  تت  من�سوية 
 .االأكرم النبّي  م�سجد  يف   خطبتها ب�ساأن  مقال  الأف�سل 

الجوائز:
الع�سرة  للمقاالت  جوائز  هناك  �ستكون 
تراث  معهد  من  مقّدمة  الفائزة,  االأوىل 
االأنبياء للدرا�سات احلوزوّية االإلكرتونّية.

شروط المسابقة:
مع  الف�سحى,  العربّية  باللغة  املقال  ُيكتب  اأن   *

مراعاة قواعد اللغة العربّية.
* اأن ُيكتب املقال على برنامج الوورد.

املقال عن )1500( كلمة, وال  اأن ال تقّل كلمات   *
تزيد على )2500( كلمة.

* ُترفق مع املقال ال�سرية الذاتّية للكاتب.
* اآخر موعد ال�ستالم املقاالت هو اليوم االأول من 

�سهر جمادى االآخرة من العام 1442هـ.
ُتر�سل املقاالت على االييل االآتي:

alkafeelblog@gmail.com


