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الَحقُّ الَحقيُق... 

ُّورِ ُّورِنورٌ َينبِثُق ِمَن الن نورٌ َينبِثُق ِمَن الن

مولود  اأول  هو   :املجتبى احل�شن  الإمام 
من  �شهر  اأف�شل  يف  ُولد  وقد   ،الن�شاء ل�شّيدة 
ال�شنة عند اهلل جّل وعال، وقد �شوهدت  �شهور 
فيه  وبدت   ،امل�شطفى جّده  طلعة  طلعته  يف 
ال�شفات  فيه  توافرت  والإمامة،  النبّوة  �شمائل 
 واأبيه  جّده �شفات  فيه  وجت�ّشدت  الرفيعة، 

اللذيِن اأقاما �شروح الف�شيلة يف الأر�س.
 يف غرائ�س الوحي ومركز الإمامة،  لقد ن�شاأ 
فكان امَلَثل الأعلى للرتبية الإ�شالمّية يف �شلوكه 
تعاىل  اهلل  مر�شاة  �شبيل  يف  قّدم  ذاته.  و�شمّو 
كّل غاٍل ونفي�ٍس، فقد خرج عن جميع ما ميلك، 
و�شاطر اهلل اأمواله ثالث مّرات، وهو اأعبد اأهل 
زمانه، حيث مل ُيَر يف وقت من الأوقات اإّل وهو 

يلهج بذكر اهلل)1(.
وعبادته،  و�شجاعته،  وعلمه،  بحلمه،  ا�شتهر 
كثرية،  باطلة  اتهامات  واّتهم  اأخالقه،  و�شمّو 
منها اأّنه كان كثري الزواج والطالق، ولو �شّحت 
تلك الأقاويل لكان لالإمام احل�شن عدد كبري 
من الأبناء مبا يتنا�شب مع عدد زوجاته، واحلال 
اأّن الرقم القيا�شّي لأولده اثنان وع�شرون فقط، 

كان  ولو  الن�شاء،  مع كرثة  يتالءم  ل  وهذا 

بنت  )جعدة  زوجته  لطّلق  ُي�شاع  مثلما  مطالقًا 
النا�س  اأعدى  من  اأبوها  كان  التي  الأ�شعث( 

.لالإمام احل�شن واأبيه
رائد  اأبيه  �شهادة  بعد  الإ�شالمّية  تقّلد اخلالفة 
العدالة الجتماعّية يف الإ�شالم، وقد ُمِنَي جي�شه 
بالتمّرد والع�شيان واخليانة، وخلد بع�شهم اإىل 
فيهم  �شرت  وقد  احلرب،  من  وال�شاأم  الراحة 
بالفنت  وماج  املع�شكر  فنخرت  اخلوارج،  اأوبئة 
وال�شطراب، فا�شطّر الإمام احل�شن اإىل اأن 
ي�شالح معاوية على ما يف ال�شلح من قذًى يف 
العني، و�شجًا يف احللق، وترك معاوية وطغيانه 
ليك�شف �شريرته وخبث طوّيته للنا�س، وخلع عنه 
لبا�س ال�شفيق من اأّنه من ُحماة الدين، وحتّقق 
ذلك بالفعل بعد اإمتام ال�شلح مبا�شرة، وقد قام 
اإيّن  العراق،  اأهل  "يا  فقال:  خطيبًا  معاوية 
لت�سوموا،  وال  لت�سّلوا  اأقاتلكم  مل  والّلِ 

لتزّكوا،  واإّنا وال  لتحّجوا،  وال 
الأتاأّمر  قاتلتكم 
عليكم، وقد 

اأعطاين الل ذلك واأنتم كارهون. اأال واأّن 
كّل �سيء اأعطيُته للح�سن بن علّي جعلُته 

حتت قدميَّ هاتني")2(.
يك�شف عن جاهلّية وجتّرد  الأموّي  اخُلبث  هذا 
عليها  ن�ّس  التي  والأعراف  الِقيم  جميع  من 
و�شع  اإّنه  اإذ  اأخرى  فوائد  ولل�شلح  الإ�شالم، 
 احل�شني الإمام  عليها  ا�شتند  التي  القاعدة 
يف نه�شته، وهي اأّن مبادرة معاوية بنق�س العهد 
ال�شيا�شّية  املوازين  رجحان  يف  كافية  وال�شلح 

وتعيني ال�شلح.
هو  وكان  ال�شلح   احل�شن الإمام  اختار  لقد 
من  الأّمة  لعانت  ولوله  �شرعًا،  عليه  املتعنّي 

الأزمات واخلطوب ما ل يعلمه اإّل اهلل تعاىل.
بوركت الذرّية التي حملت ر�شالة اهلل واأ�شاءت 
الطريق واأو�شحت الق�شد، واأنارت ال�شبيل، اإّنها 
ذرّية ر�شول اهلل الذي بّر بدنيا الإ�شالم، اأقام 
دولة ونظامًا �شاد فيها امل�شلمون على اأمم العامل 

و�شعوب الأر�س.
....................................

1- اأمايل ال�شدوق: �س108.
2- �شلح احل�شن: ج4، �س8.
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ها هي جمّلة ريا�ض الزهراء تفتح اآفاقها لِك، لرت�سلي لها ما يجول 
يف خاطرِك من اأ�سئلة فقهية لتجيب عنها وفق فتاوى �سماحة املرجع 
Kالدينّي االأعلى اآية الل العظمى ال�سّيد علّي احل�سينّي ال�سي�ستايّن

وِم َبعُض ُمبِطَلِت الصَّ

الطعام،  من  �شيء  خرج  لو   :)509 )م�ساألة 
اأو ال�شراب بالتج�ّشوؤ، اأو بغريه اإىل حلق ال�شائم 
الكّفارة  وعليه  �شومه  بطل  ثانيًا  فابتلعه  قهرًا 

على - الأحوط - لزومًا فيهما.
اأو  بالأكل  ال�شوم  يبطل  ل   :)490 )م�ساألة 
فاأكل  �شومه  َن�ِشي  اإذا  كما  عمد،  بغري  ال�شرب 
اأو �شرب، كما ل يبطل مبا اإذا ُوِجَر)1( يف حلقه 

بغري اختياره ونحو ذلك.
بزرق  ال�شوم  يبطل  ل   :)491 )م�ساألة 
الوريد،  اأو  الع�شلة  يف  بالإبرة  غريه  اأو  الدواء 

كما ل يبطل بالتقطري يف الأذن، اأو العني حتى 
احللق،  يف  الطعم  اأو  اللون  من  اأثر  ظهر  لو 
البّخاخ الذي ي�شّهل  وكذلك ل يبطل با�شتعمال 
عملية التنّف�س اإذا كانت املاّدة التي يبّثها تدخل 

املجرى التنف�شّي ل املريء.
ريقه  بلع  لل�شائم  يجوز   :)492 )م�ساألة 
يجوز  بل  فمه،  ما مل يخرج من ف�شاء  اختيارًا 

له جمعه يف ف�شائه ثم بلعه.
اأن  ال�شائم  على  باأ�س  ل   :)493 )م�ساألة 
يبلع ما يخرج من �شدره، اأو ينزل من راأ�شه من 

ــ  واإّل   ، الفم  ف�شاء  اإىل  ي�شل  مل  ما  الأخالط 
فالأحوط ا�شتحبابًا ــ تركه.

ال�شتياك،  لل�شائم  يجوز   :)494 )م�ساألة 
لكن اإذا اأخرج امل�شواك ل يرّده اإىل فمه وعليه 
بعد  الريق  اأن يب�شق ما يف فمه من  اإّل  رطوبة 

الرّد اأو ت�شتهلك الرطوبة التي عليه يف الريق.
..................................

1- ُوِجَر: اأدخل الدواء يف فمه ُمكرهًا.
امل�شائل املنتخبة )ال�شيد ال�شي�شتاين(: �س214-209.

َعَلْيُكُم  ُكِتَب  اآَمُنوا  ِذيَن  الَّ اأَيَُّها  َيا  تعاىل:  قال 
َلَعلَُّكْم  َقْبِلُكْم  الَِّذيَن ِمن  َعَلى  ُكِتَب  َكَما  َياُم  ال�شِّ

َتتَُّقوَن/)البقرة: 183(.
الرقابة  نف�شه  داخل  يف  العبد  يعي�س  حتى 
�شبحانه  اهلل  يدي  بني  حتّركاته  على  الذاتية 
روح  فينا  ولريّبي  النا�س،  عن  وبعيدًا  وتعاىل 
الإخال�س، وكتمان املعروف �شّرع اهلل تعاىل لنا 
هذه العبادة والتي افرتقت عن باقي العبادات، 
حيث ورد يف احلديث القد�شّي ال�شريف: "كّل 
عمل ابن اآدم له اإاّل ال�سوم فاإّنه يل واأنا 
اأجزي به")1(، فال�شالة، واحلّج، واخلم�س، 
قد  حركّية  وجودّية  عبادات  وغريها  والزكاة 

الرياء،  من  �شيٌء  باهلل-  والعياذ  ي�شاحبها- 
فلكونه  ال�شوم  اأّما  وغريها،  واملّن  والُعجب، 
ترى  فلذا  ذلك،  يتخّلله  فال  �شامتة  عبادة 
داخلِه  يف  وتقوى  الروحّية،  اللذة  يعي�س  العبد 
الطعام  لذيذ  عن  فيمتنع  النف�شّية،  الإرادة 
والّلذات  ال�شهوات  وعن  خلواته،  يف  وال�شراب 
مل  واإن  اهلل  حّرم  ما  ويرتك  النهار،  طوال 
ي�شعر به اأحد، وبهذا يرتّبى العبد على الرقابة 
حياته،  يف   اهلل وجود  في�شت�شعر  الذاتّية، 
 :النبّي قال  فقد  غفالته،  يف  الآخرة  وعذاب 
ُجوَع  ِفيِه  َوَعَط�ِسُكْم  ِبُجوِعُكْم  "َواْذُكُروا 
عن  اأي�شًا  وورد  َوَعَط�ِسِه")2(.  اْلِقَياَمِة  َيوِم 

بال�سوم؟  اأُمروا  "فِلَم  قولهم:   املع�شومني
والعط�ض  اجلوع  اأمل  يعرفوا  لكي  قيل: 
وليكون  االآخرة،  فقر  على  وي�ستدّلوا 
ماأجورًا  م�ستكينًا  ذلياًل  خا�سعًا  ال�سائم 
حمت�سبًا عارفًا �سابرًا على ما اأ�سابه من 
اجلوع والعط�ض، في�ستوجب الثواب مع ما 

فيه من االإم�ساك عن ال�سهوات")3(.
.............................................

1- املجازات النبوّية، ال�شريف الر�شّي: ج1، �س193.
2- و�شائل ال�شيعة: �س23.

3- علل ال�شرائع لل�شيخ ال�شدوق: ج1، �س340.

السّيد محّمد الموسوّي )دام توفيقه( 

اِمَتُة وُم... الِعبَاَدُة الصَّ الصَّ
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َهل اإلنساُن مجبورٌ 

الِل؟ على الِهدايِة أو الضَّ

َهل اإلنساُن مجبورٌ 

لِل؟ على الِهدايِة أو الضَّ

يعتقد املوؤمنون املوالون - تبًعا لالإ�شالم احلّق- 
بعدِل اهلل؛ ولذا فهم يرف�شون عقيدة اجلرب 
كيف  اإذ   ،اإليه الظلم  ن�شبة  من  تقت�شيه  ملا 
اأْن  بعَد  جهنم،  بناِر  العا�شَي  الإن�شاَن  يعّذُب 

يجرَبه على ارتكاب املع�شية؟!
ولكن رمّبا ُت�شّم رائحُة اجلرب من بع�س العبارات 
تعليقهم  نحو  منهم  النا�س  عواّم  ل�شان  على 
من  )الهداية  بقولهم:  ال�شاّل  ال�شخ�س  على 
اأنف�ُشهم  البع�َس  ُث  حتدِّ رمّبا  اأو  العاملني(،  ربِّ 
بع�س  فهم  يف  حلريتهم  العبارة؛  تلك  مب�شمون 
َمْن  اهللُ  لُّ  َفُي�شِ  :كقوله الكرمية  الآيات 
ويف   ،)4 ي�شاُء)اإبراهيم:  َمْن  وَيهِدي  ي�شاُء 
كلتا احلالتني تت�شّكُل يف اأذهاِنهم �شبهٌة اإْن ُتِركت 
�شلًبا  عقيدِتهم  يف  ر  توؤثِّ قد  فاإّنها  عالٍج  دومنا 

دومنا ي�شعرون ولو على املدى البعيد.
وال�شالِل  الُهدى  فهِم  اإىل  يعوُد  ذلك  من�شاأ  اإنَّ 
مرتبٍة  على  اأي  متواطئان،  مفهومان  اأّنهما  على 
و�شالٍل  واحد  اإّل هدًى  يوجُد  واحدٍة فقط؛ فال 
اأي  ُم�شّككان،  مفهومان  اأّنهما  حني  على  كذلك، 
ُهْم  ..اإَِنّ  :لقوله مراتب؛  عّدُة  منهما  لُكٍلّ 
ُهًدى)الكهف:  َوِزْدَناُهْم  ِهْم  ِبَرِبّ اآَمُنوا  ِفْتَيٌة 
ُلّ  اأَ�شَ ُهْم  َبْل  ْنَعاِم  َكاْلأَ اإَِلّ  ُهْم  ..اإِْن  و   ،)13

�َشِبياًل)الفرقان: 44(.

وعليه، مُيكُن القوُل اإنَّ هناك نوعني من الهداية، 
فاأّما  ة،  اخلا�شّ والهداية  العاّمة  الهداية  هما: 
الأوىل فت�شمُل جميَع اأفراد الإن�شان، وهي بدورها 

تنق�شم اإىل ق�شمني:
 الهداية التكوينّية: اأبرُز اأمثلِتها اإيجاده*
وعقٍل  حوا�ٍسّ  من  لالإن�شاِن  الهداية  مقّدمات 
اَر  ْب�شَ ْمَع َواْلأَ وفطرة، قاَل :..َوَجَعَل َلُكُم ال�َشّ

َواْلأَْفِئَدَة..)امللك: 23(.
الإن�شاِن  اإر�شاُد  هي  الت�سريعّية:  *الهداية 
هالُكه،  فيه  عّما  وحتذيُره  �شالُحه  فيه  ما  اإىل 
وت�شريِع  الأو�شياِء  وتن�شيِب  الأنبياِء  كاإر�شاِل 
َواإِنََّك   :قال الكتب،  واإنزاِل  الت�شريعاِت 

�ْشَتِقيم)ال�شورى: 52(. َراٍط مُّ َلَتْهِدي اإِىَل �شِ
فَمن اهتدى بالهدايِة العاّمِة من النا�ِس وا�شتفاَد 
عنها  حُتِرْفه  ومل  الأكمل،  الوجِه  على  منها 
جعَل  الفنِت  ُمِزّلُت  ُتزّله  اأو  املحن،  عوا�شُف 
الإلهّيِة  الرعايِة  لتلّقي  ُمنا�شًبا  حماّلً  نف�ِشه  من 
 :قال ة،  اخلا�شّ بالهدايِة  املُتمّثلة  ة  اخلا�شّ
والَِّذيَن اهَتَدْوا زاَدُهْم ُهًدى)حمّمد: 17(.

�شاٌلّ  فهو  الإلهّي  بالت�شريِع  يلتزْم  مل  َمن  واأّما 
ترتَكه  اأْن  الإلهّيُة  امل�شيئُة  تعّلقت  وقد  باختياره، 
مّما  باإرادِته،  اختاَره  الذي  ال�شاللِة  طريِق  يف 
ُب ذلك �شالله وانحرافه ب�شورٍة اأ�شّد؛ لأّنه  ُي�شبِّ

توّغَل  كّلما 
يف  الإن�شاُن 

احلّق،  عن  بعًدا  ازداَد  النحراف 
وذلك معنى الإ�شالِل الإلهّي، وهو لي�َس بقبيح؛ 
�شروَط  العبِد  ُمالفة  لول  يرتّتْب  مل  املنَع  لأنَّ 
 :ِة باختياِره، قال ح�شوله على الهدايِة اخلا�شّ
َيْهِدي  ل  َواهلُل  ُقُلوَبُهْم  اهللُ  اأَزاَغ  زاُغوا  َفَلّما 
فاإنَّ  وعليه،   ،)3 اْلفا�ِشقنَي)الإن�شان:  اْلَقوَم 
وَيهِدي  ي�شاُء  َمْن  اهلُل  لُّ  ..َفُي�شِ  :قوله فهم 
اأنَّه  على  واأمثاله   ،)4 ي�شاُء..)اإبراهيم:  َمْن 
وال�شالل  الهدايِة  على  للنا�س   اهلل من  جرٌب 
الظلم  ن�شبة  عنُي  هو  بل  فادٌح،  عقدٌيّ  خطاأٌ 
الآية  يف  الهداية  لأنَّ  وذلك  اإليه؛  والقبح 
التي  ة  اخلا�شّ الهداية  هي  واأمثالها  املباركة 
العاّمة،  بالهداية  اهتدى  َمن  فقط  ي�شتحّقها 
َمن    تركه  فهو  الآيات  هذه  يف  ال�شالل  واأّما 
مل يهتِد بالهداية العاّمة، وعدم �شموله بالهداية 
ة، ل ظلًما منه، بل لأّن املكّلف نف�َشه قد  اخلا�شّ
 حرَم نف�َشه منها باختياره، فال جرب من اهلل
يخالف  لأّنه  وال�شاللة؛  الهداية  من  ُكلٍّ  على 
حكمته، ولأجل ذلك فقد ختم الآية بقوله: 

ِكيُم)اجلاثية: 37(. ..َوُهَو اْلَعِزيُز احْلَ

والء قاسم العبادّي/ النجف األشرف

َ
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من العالقات الإن�شانّية التي حّث عليها الإ�شالم 
قال  واجتماعّي،  نف�شّي  اأثر  من  لها  ملّا  الأخّوة 
اإِْخَوٌة)احلجرات:  امْلُوؤِْمُنوَن  ا  َ اإِمنَّ  :اهلل

.)10
الرابط  فهم  على  القراآن  "فت�سميم 
دون  االأفراد  يربط  الذي  االإن�سايّن 
�سمن  �سرورّي  عقيدتهم  اإىل  النظر 
النظام  تكامل  يف  االإ�سالمّية  النظرّية 
منذ  ُم�سّمم  فاالإن�سان  االجتماعّي، 
ن�ساأته على التح�ّس�ض وال�سعور واالنفعال 
�شنفان:  والإخوة  والتغرّي")1(،  والتفاهم 
اأمري  فالإمام  املكا�شرة،  واإخوان  الثقة،  اإخوان 
�سنفان:  "االإخوان  يقول:   املوؤمنني
فاأّما  املكا�سرة،  واإخوان  الثقة  اإخوان 
اإخوان الثقة فهم الكّف واجلناح واالأهل 
حّد  على  اأخيَك  من  كنَت  فاإذا  واملال، 
و�ساِف  وبدنَك  مالَك  له  فابذل  الثقة، 
�سّره  واكتم  عاداه،  من  وعاِد  �سافاه  َمن 
اأّيها  واعلم  احَل�َسن،  منه  واأظهر  وعيبه، 
االأحمر،  الكربيت  من  اأقّل  اأّنهم  ال�سائل 
واأّما اإخوان املكا�سرة فاإّنَك ت�سيب لّذتَك 

منهم فال تقطعّن ذلك منهم، وال تطلنّب 
لهم  وابذل  �سمريهم،  من  ذلك  وراء  ما 
ما بذلوا لَك من طالقة الوجه وحالوة 
املعاملة   حمّمد النبّي  وجعل  الل�سان")2(، 
"النظر   :فقال عبادة،  الأخ  مع  احل�شنة 
عبادة")3(،   توّده يف الل االأخ  اإىل 
الأخّوة  حّق   العابدين زين  الإمام  وذكر 
يدَك  اأّنه  تعلم  اأن  اأخيَك  "وحّق  بقوله: 
تلتجئ  الذي  وظهرَك  تب�سطها،  التي 
اإليه، وعّزَك الذي تعتمد عليه، وقّوتَك 
التي ت�سول بها، فال تّتخذه �سالًحا على 
خللق  للظلم  عّدة  وال   ،الل مع�سية 
نف�سه")4(،  على  ن�سرته  تدع  وال  الل 
اإخوانه  الأخ  اأن ل يح�شد  اآداب، منها  ولالأخّوة 
على ما يراه من الِنعم عندهم، فاهلل فاوت 
التي  املواقف  ومن  العطّيات،  يف  العباد  بني 
النبّي  مع  ما حدث  العليا  الأخّوة  اأبعاد  ر�شمت 
التي  الت�شحيات  من  الرغم  فعلى   ،يو�شف
فعله  وما  وامل�شائب،  الهموم  ملجابهة  رافقته 
اإخوته به مل يجره ذلك اإىل العداوة والقطيعة، 
عن  فتغا�شى  العالقة،  تعزيز  اإىل  جّره  بل 

اإخوته عند هفوتهم وجرع غيظه عندما اّتهموه 
ٌخ َلُه ِمْن  بال�شرقة: َقاُلوا اإِْن َي�ْشِرْق َفَقْد �َشَرَق اأَ
َها ُيو�ُشُف يِف َنْف�ِشِه)يو�شف: 77(،  َقْبُل َفاأَ�َشرَّ
"ما   :ال�شّجاد الإمام  لقول  م�شداق  فهو 
جتّرعت من جرعة اأحّب اإيّل من جرعة 
غيظ ال اأكافئ بها �ساحبها")5(، فلم يوؤّثر 
ذلك يف �شلة الرحم، بل اإّن احل�شد مات وحلَّت 
يَب  َترْثِ َل  َقاَل  عنهم:  وعفا  مو�شعه  املحّبة 
بقوله:  وخاطبهم   ،)92 َعَلْيُكُم)يو�شف: 
َر اإِْن �َشاَء اهللُ اآَِمِننَي)يو�شف:  اْدُخُلوا ِم�شْ
مع  ال�شحيح  التعامل  اأ�شول  هي  فهذه   ،)99
الأخ يف الن�شب اأو الدين التي يريد الإ�شالم اأن 

نلتزم بها.
............................................

زهري  الكرمي،  القراآن  يف  الجتماعّية  النظرّية   -1
الأعرجّي: 248. 

2- بحار الأنوار: 64، �س193. 
3- بحار الأنوار: ج38، �س196.

 :العابدين زين  لالإمام  احلقوق  ر�شالة  �شرح   -4
�س623. 

5- ميزان احلكمة: ج 3، �س2267.

آمال شاكر األسدّي/ كربالء المقّدسة

ُخّوُة في َضوِء اإلِسلِم
ُ
األ
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األ يا ن�شيم احلّب يف �شماء قلبي 
قد ا�شتقُت اإىل مع�شوق وجداين

اإّنه نور ي�شّع يف �شماء الأكوان 
و�شم�س ت�شعى اإىل ن�شر الدفء والأمان 

من  الن�شف  يوم  ُوِلَد  الذي  النور  اإّنه 
�شعبان 

كي يحّرر الأر�س من الظلم والعدوان 
ولكن هل عرفَته؟ اإّنه مهدّي الزمان

هذا هو اإمامي و�شّيدي
جت�ّشدت فيه الرحمة الإلهّية 

والعطف النبوّي 
وال�شجاعة العلوّية 
واحلنان الفاطمّي 

والكرم احل�شنّي
واجلرح احل�شينّي

والعبادة ال�شّجادّية 
والعلم الباقرّي 

وال�شدق ال�شادقّي 
وكظم الغيظ الكاظمّي 

والغربة الر�شوّية 
والأمل اجلوادّي

واحلكمة الهادّية 
وال�شرب الع�شكرّي 
واحلزن الرنج�شّي 
اإّنه الع�شق املهدوّي 

يا �شّيدي... يا طاوو�س اجلّنة
يا اأملي الذي طال انتظاره 

ة غيابَك كتبُت  من ق�شّ
ومن دمعة عينيَك حزنُت 

ومن ذنوبي تاأمّلُت 
ومن حّبي اإليَك فرحُت 

ومن عينّي ذرفُت 
دموعًا ت�شل اإىل اأعماق البحر فا�شتقّرت

ومن ا�شتياقي اإليَك حزنُت 
ومن جنوين عليَك ُعِرفُت 

ومن احلزن على غيابَك �شمتُّ 
ل اأطيق التكّلم اإّل معَك، هذا ما قّررُت

فيا َمن مالأَت الفوؤاد حّبًا
اأقِبْل اإلينا فقد زدتنا �شوقًا  

متى يا غايل ت�شّلي بنا؟ 
متى نغاديَك ونراوحَك فنقّر عينًا؟ 

يا اإمام زماننا.. 

الِح  الِح ِمفتاُح الصَّ ِمفتاُح الصَّ

يف يف 

ُدعاِء الافتتاِحُدعاِء الافتتاِح

ن�سكو  اإّنا  "الّلهم  الفقرة:  هذه  الفتتاح  دعاء  يف  نقراأ 
اإليَك غيبَة ولّينا")1(، اإذ اإّن ال�شكاية - عادة- َت�شدر 
عن الإن�شان عندما يرى اأمًرا خارجًيا يوؤّثر �شلًبا فيه، �شواء 
ليقظة  كا�شفة  هي  فال�شكاية  لذا  معنوّيًا؛  اأم  ماّدّيًا  كان 
نحو  والتحّرك  التغيري،  اإىل  لل�شعي  جاّدة  وحماولة  فيه، 

التح�شني.
وكذلك غيبة الإمام، فهي اأمر موؤٍذ وموؤمل بكّل الأحوال، 
ال�شطرار   �شعور  وجود  عن  ُتنبئ  املُنتِظرة  و�شكاية 
مراتب  هناك  تبقى  لكن  ظهوره،  اإىل  واحلاجة  والفتقار 

لذلك.
فيها  تتمحور  التي  تلك  هي  اأدنى:  مبرتبة  �شكوى  فهناك 
لأجل  ت�شكو  فهي  وراحتها،  وماآلها  ذاتها  حول  الداعية 
الذي  اإمامها  اأثر غيبة  نف�شها، متاأملة ملا يجري عليها من 
مّما  لينقذها  ظاهًرا  تريده  به،  وارتبطت  اإليه،  انتمت 

تعي�شه من ا�شت�شعاف وت�شييق!
اأعلى: هي تلك التي تبّثها املُنتِظرة  وهناك �شكوى مبرتبة 
لأجل اإمامها، فهي ما بني �شعور ال�شتياق والرتّقب لروؤيته، 
عمارة  فيه  الذي  فرجه  تعجيل  ب�شرورة  العارفة  وبني 

الأر�س و�شالح اأهلها.
وهناك �شكوى اأرقى: هي �شكوى املُ�شّلمة لق�شاء اهلل تعاىل 
غايتها  �شكاية  فهي  غيبة،  هناك  تكون  اأن  اأوجب  الذي 
ُتزلزل  اإىل رحمة اهلل تعاىل؛ لكي تثبت يف زمن  التعّر�س 
فيه الأقدام بعد ثبوتها، وطلب العون كي ت�شلح ذاتها فال 

تكون هي من اأ�شباب الغياب.
......................................

1- مفاتيح اجلنان: �س226.

فاطمة نعيم الركابّي/ ذي قار

شفاء طارق الشّمرّي/ كربالء المقّدسة

نَ�سمٌينَ�سمٌي  
يف 

َلحظاِت 
احلُبِّ

7 - آيار 2021م عدد 168 - شهر  رمضان 1442ه

شمس خلف السحاب



َكــــــــنــــــــــــــــــــــُز َكــــــــنــــــــــــــــــــــُز 
َشهِر رََمضاَنَشهِر رََمضاَن

الشيخ حبيب الكاظمّي

م�سمون الرّد:
وثمرته  اأ�شجار،  فيه  ب�شتان  مبثابة  رم�شان  �شهر 
الفكرّية  التهيئة  اإىل  حتتاج  والتقوى  التقوى،  هي 
ذلك  اأ�شرار  على  الإن�شان  يّطلع  اأن  وهي:  للموا�شم، 
املو�شم، كاأن يطالع اأعمال �شهر رم�شان املبارك قبل 
للمحّطات  يوّفق  كي  برناجمًا  لنف�شه  ويكتب  حلوله، 
اأمٌر مطلوب،  العمل  والتحديد يف  املختلفة،  العبادّية 
ولهذا و�شعت ال�شريعة حمّطات من الرتكيز العبادّي، 
منها: �شهر رم�شان املبارك ثالثون يوًما، وغريها من 
موؤقتة؛  زمنّية  مّدة  لها  فالعبادات  العبادّية،  املوا�شم 
وقواه؛  طاقاتِه  كّل  ي�شتجمع  اأن  للموؤمن  ليت�شّنى 
لي�س  و�شهر رم�شان  تلقائّية،  لي�شت ق�شّية  فالق�شّية 
�شهر التقوى ب�شكل تلقائّي.. ولي�س كّل َمن �شام �شهر 
اإىل  يحتاج  واإمّنا  التقوى..  ثمرة  على  يحوز  رم�شان 

اأمور اأخرى غري ال�شيام املتعارف.
والذين يريدون اأن ي�شلوا اإىل �شهر رم�شان متمّيز، 
لأّن  الكرمي؛  القراآن  طريق  عن  يتّم  ذلك  فتحقيق 
ال�شيام بح�شب الظاهر هو: عملّية كّف عن الطعام، 
اأو  الكّف  هذا  ولكن  املفطرات..  وباقي  وال�شراب، 
فكرّية؛  خلفّية  واإىل  منهج،  اإىل  يحتاج  ال�شوم  هذا 

اإعطاء  املكّمل عن طريق  الكرمي هو اجلزء  والقراآن 
هذا  طريق  فعن  املنا�شبة؛  الكونّية  الروؤية  الإن�شان 

التدّرج ن�شل اإىل مقّدمات الكنز وهو )ليلة القدر(.
الف�شيل  ال�شهر  من  لياٍل  الع�شر  لهذه  فاإّن  كذلك 
اجلانب  عليها  ويغلب  النف�س..  يف  عميقة  تاأثريات 
و�شريح  وا�شح  ب�شكل  يتجّلى  ما  وهذا  التوحيدّي، 
والزيارة،  والعمرة،  وال�شيام،  ال�شالة،  طريق:  عن 
واإحياء ليايل القدر املباركة.. والقراآن الكرمي اأي�شًا 
من �شور ال�شيافة الإلهّية.. ف�شهر رم�شان هو �شهر 
الدعوة اإىل ال�شيافة، اإذ لي�س مبقدور كّل اأحد الدخول 
يف �شيافة اهلل عّز وجّل!.. ف�شهر رم�شان لي�س �شهر 
يكون  ال�شهر،  َمن دخل  كّل  ولي�س  والإعجاز،  حر  ال�شِّ

قد دخل ال�شيافة؟!
نحاول  لذا  رم�شان،  �شهر  يف  ُتعطى  اجلوائز  قّمة 
تهيئة اجلّو ل�شتقبال هذا ال�شهر، ليكون اأوج اللقاء يف 
ليايل القدر؛ ففي هذه الليلة يجري تغيري املقّدرات.. 
 :اإذ قال  ،فاإذن، املوؤمن ل يياأ�س من رحمة اهلل
ِذيَن اأَ�ْشَرُفوا َعَلى اأَْنُف�ِشِهْم َل َتْقَنُطوا  ُقْل َيا ِعَباِدَي الَّ
ُهَو  ُه  اإِنَّ َجِميًعا  ُنوَب  الذُّ َيْغِفُر  اهلَل  اإِنَّ  اهلِل  َرْحَمِة  ِمْن 

ِحيُم)الزمر: 53(. اْلَغُفوُر الرَّ

ال�سوؤال:
نعلم اأّن لكّل فاكهة 

تاأثريها اخلا�ّض، 
وهذا من اجلانب 

الف�سيولوجّي، فماذا 
عن اجلانب النف�سّي 

لل�سائم يف �سهر 
رم�سان؟ واأّي طابع 
يغلب على ال�سائم 

ب�سكل عاّم؟  
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خلود إبراهيم البياتّي/ كربالء المقّدسة

حّد  اإىل  ممتلٌئ  الإبداعّية،  بالأفكار  حافٌل  هو 
اختالف  على  الكتب  بقراءة  َنَهم  لديه  التخمة، 
اأنواعها، مثلما اأّنه يحمل اأرقى عناوين ال�شهادات، 
مل  التي  العناوين  �شوى  منها  ياأخذ  مل  اإّنه  حيث 
فتجده  �شلوكه،  اأو  اأفكاره  يف  ُيذكر  اأثرًا  ترتك 
اخلارجّية  �شورته  حوله  َمن  لريى  متاًل  مي�شي 
امللفتة لالأنظار، وكّلما اقرتبَت منه تنوي اغرتاف 
لدًا  النزر القليل مّما يتباهى به، وجدته جدارًا �شَ

ل ي�شمح بنفاذ اأّي �شيء اإليه.
لعّلكم عرفتم َمن املق�شود؟ 

كانت تلك اإ�شارات ب�شيطة ت�شف اآفة البخل املوؤذية 
قاله  ال�شمحة، ومنها ما  �شريعتنا  املنهّي عنها يف 
الإمام علّي: "... واإّياكم والبخل، وعليكم 
بال�سخاء فاإّنه ال يدخل اجلّنة بخيل")1(، 
�شُتدخله  ال�شلبّية  ال�شفة  تلك  منه  تتمّكن  فَمن 
تتحّول  ما  �شرعان  بل  له،  نهاية  ل  مظلم  نفق  يف 
ال�شخ�س  ذات  يف  اأنيابه  يغر�س  كا�شر  وح�س  اإىل 
البخيل اأوًل ويرديه قتيل الأفكار ال�شوداوّية، ومن 
ثّم ينق�ّس على َمن حوله لُيحيل حياتهم اإىل بوؤرة 

من التعا�شة ومتّني ما يف اأيدي الآخرين.
ما  تقدمي  عدم  هو  البخل  اأنواع  اأخطر  من  ولعّل 
اأنعم اهلل به عليه من علم نافع للمجتمع الذي هو 
يف اأ�شّد احلاجة اإىل كّل جديد ومفيد، وهنا ُيقال 
عنه: �شننٌي بعلمه، ول يقال: بخيل بعلمه، فقد كتم 

اأّنه قال:    الن�شر، وعنه  يوؤدِّ حّقه يف  العلم ومل 
اأهل  اأننت  ُيبعث  علمه  الكامت  العامِل  "اإّن 
دواّب  كّل دابة حتى  يلعنه  ريحًا،  القيامة 
االأر�ض ال�سغار")2(، يا لها من ر�شائل للب�شرّية 
الكلمة  واإي�شال  العلم،  تبليغ  اأهمّية  تبنّي  جمعاء 
الناجعة التي حتمل بني طّياتها الكثري من الفائدة 
حينها،  يف  اإليها  يحتاج  مَلن  الإيجابّية  وامل�شاعر 
قّدمه  َمن  ُين�شى  ل  الذي  والرتياق  البل�شم  فتكون 
على مّر الزمان، ولرمّبا تكون معلومة علمّية دقيقة 
ترثي اأحد جوانب احلياة املهّمة لدى املتلّقي لها، 

فيكون الأجر م�شاعفًا من اهلل �شبحانه وتعاىل.
والبخل وكتمان العلم وبقاء املعلومة لدى ال�شخ�س 
بدون حتديث لها اأو م�شاركتها مع الآخر هي اإحدى 
اأ�شباب تال�شي العلم من الذهن، فالوفرة والرثاء 
قال  مثلما  والتبليغ،  امل�شاركة  عند  تاأتي  العلم  يف 
الإمام الباقر: "َزكاُة الِعلِم اأن ُتَعلَِّمُه ِعباَد 

�شنجد  البخل  خطوات  تتّبع  وعند  الِل")3(، 
فكم  احلتمّي،  املوت  هي  املخلوقات  لكّل  النهاية 
املعارف  باأنواع  الذهن  حافل  بخيل  �شخ�س  من 
والعلوم غمر كّل ذلك وطم�شه حتت الرتاب كي ل 
 :يتمّتع به غريه، فكان م�شداقًا لقول ر�شول اهلل

النا�ض،  من  بعيد  الل،  من  بعيد  "البخيل 
قريب من النار")4(.

فليكْن احلر�س على اأن ُتفرغي ما يف جعبتِك من 
الكامنة  الطاقات  كّل  وحتّركي  نافع،  وعلم  اأفكار 
لَك  مفيد  ملمو�س  واقع  اإىل  لتتحّول  املجتمع؛  يف 
وال�شعادة  احلّب  مب�شاعر  مغّلٍف  حولِك  وملـَن 

والطماأنينة.
.......................................

1- بحار الأنوار: ج 1، �س 141.
2-  ميزان احلكمة: ج3، �س 378.

3- الكايف: ج 1، �س 54.
4- ميزان احلكمة: ج1، �س 244.

أَفِرغي ما في ُجعَبِتِك...أَفِرغي ما في ُجعَبِتِك...
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"َو�أَذِهْب عّني فيِه 
َل")1(   �لنُّعا�َس َو�لَك�سَ

منى إبراهيم الشيخ/ البحرين

 : ليلى
عن  احلديث  نهاية  يف 

مو�شوع الك�شل �شاأذكر بع�س الآيات التي حتّدثت 
عن الك�شل والك�شاىل.

ر�شول  عن  اأدعية  من  ورد  ما  بع�س  نتذاكر  ثم 
اهلل واآل بيته يدعون اهلل فيها بال�شالمة من 

اآفة الك�شل.
اهلَل  ُيَخاِدُعوَن  امْلَُناِفِقنَي  اإِنَّ  تعاىل:  قوله 
َقاُموا  اَلِة  ال�شَّ اإِىَل  َقاُموا  َواإَِذا  َخاِدُعُهْم  َوُهَو 
َوَل  الأخرى:  والآية   ،)142 ُك�َشاىَل)الن�شاء: 
 ،)54 ُك�َشاىَل)التوبة:  َوُهْم  اإَِلّ  اَلَة  ال�شَّ َياأُْتوَن 
َلُكْم  َما  اآََمُنوا  ِذيَن  الَّ اأَيَُّها  َيا  الثالثة:  الآية  اأّما 
اإِىَل  اَقْلُتْم  اثَّ اهلِل  �َشِبيِل  يِف  اْنِفُروا  َلُكُم  ِقيَل  اإَِذا 

اْلأَْر�ِس)التوبة: 3(، اّثاقلتم اأي تكا�شلتم.
من  الك�شل  اأّن  اإىل  ت�شريان  والثانية  الأوىل  الآية 
املخاطر  اإىل  ي�شاف  وهذا  املنافقني،  �شفات 
والدنيا،  بالدين  ي�شّر  الك�شل  بو�شف  ال�شابقة 
حّق  احلقوق:  ي�شّيع  واأّنه  �شّر،  كّل  مفتاح  واأّنه 
الدنيا  الإن�شان من حّظ  واأّنه يحرم  اهلل والنا�س، 

والآخرة. 
ومراقبة،  حذرًا  تتطّلب  اآثارها  هذه  �شفٌة  اإذن 
ما  وهذا  منها،  وتعّوذًا  اهلل  اإىل  جلوءًا  تتطّلب 
جنده يف اأدعية ر�شول اهلل واأهل البيت، وهذه 

مناذج منها:
"امنن   :الر�شول اإىل  من�شوب  هو  ما  بتول: 
الف�سل  من  واأعذنا  بالن�ساط،  علينا 
وال�سجر  وال�سرر  والعلل  والعجز  والك�سل، 
وامللل")2(، بعد اأن يطلب من اهلل الن�شاط يتعّوذ 
من اأمور، منها الف�شل والك�شل فلم يحّدد ك�شاًل يف 

اأمور معّينة.
ِمن  بَك  اأعوُذ  اإيّن  "الّلُهّم   :وعنه هدى: 

الَهمِّ واحُلزِن والَعجِز والَك�َسِل")3(. 
لالإمام  الأخالق  مكارم  دعاء  ومن  حوراء: 
قراءته:  من  اأَملُّ  ل  الدعاء  وهذا   ،ال�شّجاد
َعْن  اْلَعَمى  َول  ِعَباَدِتَك  َعْن  ِبالَك�َشِل  َتْبَتِلَيني  "َوَل 
يطلب  بالًء  الك�شل  يرى   الإمام �َشِبيِلَك")4(، 
بالعبادة،  م�شّر  فالك�شل  منه،  ال�شالمة  اهلل  من 

ُيفقدها لّذتها وحالوتها وقيمتها.
يف  اأي�شًا   ال�شّجاد الإمام  وعن  حميدة: 
عّني  واأذهْب   ..." رم�شان:  �شهر  يف  دعائه 
هنا  وال�ساأمة...")5(،  والك�سل  النعا�ض  فيه 
الداعي يطلب من رّبه اأن ُيذهب وُيزيل عنه الك�شل 
وهو  وال�شاعات  الأيام  واأف�شل  الأ�شهر،  اأهّم  يف 

�شهر رم�شان املبارك.
الف�شيل  ال�شهر  هذا  بركات  من  ال�شتفادة  فاإّن 

�شفة  وجود  مع  تتحّقق  ل  فيو�شاته  من  والنهل 
الك�شل.

اأّن بع�س الفقرات تناولت الك�شل  ليلى: لحظنا 
احلياة  من  واحد  جمال  اأو  حمّددة  زاوية  من 
كدعاء  احلياة  كّل جمالت  تناول  الآخر  والبع�س 

.ر�شول اهلل
لولده   الر�شا الإمام  بدعاء  احلديث  ونختم 
اأَمِة  الإمام املهدّي: "ال َتْبَتِلنا يف اأْمِرِه ِبال�سَّ
ْن  ِمَّ َواْجَعْلنا  َوالَف�َسِل،  ِة  َوالَفرْتَ َوالَك�َسِل، 
ُر ِبِه ِلديِنَك")6(، الإن�شان اأمام امتحان  َتْنَت�سِ
وم�شوؤولّية جتاه اإمام زمانه يف زمن الغيبة، ويف 
الغيبة  زمن  يف  والتكا�شل  والك�شل  الظهور،  زمن 
يطلب  فالإن�شان  الظهور،  زمن  يف  وتكا�شل  ك�شل 
من اهلل الت�شديد باأن يكون من املوّفقني يف عالقته 
باإمام زمانه، ويف قيامه بوظيفته جتاهه بالثبات 
على عقيدته، فال تزّل له قدم ول يتزلزل له دين.

على  والقائمني  ليلى  الأ�شتاذة  الأخوات  �شكرت 
للعمل  بالتوفيق  اهلل  داعني  املبارك  اللقاء  هذا 

.واأهل بيته بتعاليم ر�شوله
...........................

)1( بحار الأنوار: ج94، �س 359.

)2( ميزان احلكمة : ج 9، �س33.

)3( ميزان احلكمة: ج7، �س255.
)4( ال�شحيفة ال�شّجادّية:  �س20.
)5( بحار الأنوار: ج95، �س 101.
)6( ميزان احلكمة: ج9، �س33. 
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ِه)الكهف: 110( َفَمن َكاَن َيْرُجو ِلَقاَء َربِّ

ِه َفْلَيْعَمْل َعَماًل  قال تعاىل: َفَمن َكاَن َيْرُجو ِلَقاَء َربِّ
اأََحًدا)الكهف:  ِه  َربِّ ِبِعَباَدِة  ُي�ْشِرْك  َوَل  ا  احِلً �شَ

.)110
�شبحانه  لأّنه  احل�ّشي؛  اللقاء  يعني  ل  اهلل  لقاء 
امل�شاهدة  تكون  بل  بالعني،  ُيرى  ول  بج�شم  لي�س 
لآثار عظمة اهلل وقدرته رجاء لقاء اهلل، ويختلف 
والعبادّية،  الإميانّية  النا�س  اأحوال  باختالف 
عماًل  واأخل�ُس  توحيدًا  اأكمُل  كان  كّلما  العبد  واإّن 

ف�شيتمّنى لقاء اهلل ويحّبه بخالف غريه.
فاللقاء لي�س بالأمايّن؛ بل لبّد من عقيدة �شافية 

واأعمال �شاحلة ونّيات �شادقة.
وللو�شول اإىل هذه الغاية على املوؤمن تهذيب نف�شه 
والأنا،  الهوى  و�شلطان  الذنوب  من  وتخلي�شها 
نف�شه  يهّيئ  ثّم   ،باحلّق بالتفّكر  اأوًل  فيبداأ 
َعَماًل  َفْلَيْعَمْل  تعاىل:  لقوله  ال�شالح  بالعمل 
الأمر،  ب�شيغة  وردت   ،)110 ا)الكهف:  احِلً �شَ

ول يكون العمل �شاحلًا اإّل اإذا كان يف مر�شاة اهلل 
وخاليًا من ال�شوائب الدنيوّية كحّب اجلاه اأو حّب 

املال... واإلخ.
ال�شالح  والعمل  ينفع،  ل  عمل  بدون  فالإميان 
رواية  ففي  معًا،  مقرتنان  فهما  يكفي،  ل  وحده 
عبدًا  اأّن  "لو  قال:  اأّنه   الباقر الإمام  عن 
والدار   الل وجه  به  يطلب  عماًل  عمل 
النا�ض  من  اأحد  ر�سا  فيه  فاأدخل  االآخرة 

كان م�سركًا")1(.
ولكي يكون امل�شري اإىل لقاء اهلل �شحيحًا ل بّد من 
َقْد  لَّ تعاىل:  لقوله  وُحَججه  بُر�شل اهلل  القتداء 
َن َكاَن َيْرُجو  َكاَن َلُكْم يِف َر�ُشوِل اهلِل اأُ�ْشَوٌة َح�َشَنٌة ملِّ

اهلَل َواْلَيْوَم اْلآِخَر)الأحزاب: 21(.
اإىل  امل�شري  على   احل�شني الإمام  عزم  وملّا 
فينا  كان  "َمن  قائاًل:  النا�س  يف  خطب  كربالء 
باذاًل مهجته وموّطنًا على لقاء الل نف�سه 

�ساء  اإن  ُم�سبحًا  راحل  فاإيّن  معنا،  فلريحْل 
)�شلوات  حمّمد  واآل  حمّمد  حّب  اإّن  الل")2(، 
اهلل عليهم اأجمعني( هو الذي �شنع لوحة كربالء 

باأبهى �شورها.
طريق  عن  يكون  اهلل  لقاء  على  النف�س  وتوطني 
وهذه  واملطالعة،  بالتاأّمل  باهلل  املعرفة  تثبيت 
ناق�شة، فالبّد  تبدو  اأّنها  اإّل  قيمتها  املعرفة رغم 
كال�شالة،  ال�شاحلة  بالأعمال  اإكمالها  من 
وال�شيام، وبّر الوالدين، واإيواء اليتيم، وم�شاعدة 

املحتاجني، وغريها من الأعمال.
فلقاء اهلل هو الو�شول اإىل الكمال احلقيقّي الذي 

ُخلق الإن�شان لأجله.
.........................................

1- بحار الأنوار: ج 69، �س297.
2- بحار الأنوار: ج44، �س367.

إيمان صالح إلطيف/ بغداد

االأ�سئلة:
�ض1/ تقراأ يف املناجاة ال�شعبانّية: 
االنقطاع  كمال  يل  َهْب  "اإلهي 

اإليَك"، مَلن هذه املناجاة؟ 
اختاري الإجابة ال�شحيحة:

.1- الإمام املهدّي
.2- اأمري املوؤمنني علّي

)لقاء  كتاب  موؤّلف  َمن  �ض2/ 
اهلل(؟

1- ال�شيخ عّبا�س القمّي
2- ال�شيخ املطّهرّي

3- ال�شيخ جواد ملكّي التربيزّي
اأجوبة مو�سوع ال�سابق: 

ن َواْلَقَلِم َوَما َي�ْسُطُروَن
.ج1/ النبّي اإدري�ص

ج2/ فولتري.

11 - آيار 2021م عدد 168 - شهر  رمضان 1442ه

لنرتقي سلم الكمال



احلياة،  حمور  هو  الذي  بالإن�شان 
اتخاذ  الدينّية  املرجعّية  واعتادت 
ملا  ال�شعبة  الأوقات  يف  القرار 
احتواء  يف  ب�شرية  من  متتلكه 
يخ�ّس  املوقف  املّرة  وهذه  املوقف، 
)الأ�شر املتعّففة( التي متّثل طبقًة 
الكربالئّي،  املجتمع  ن�شيج  من 
عاّم،  ب�شكل  العراقّي  املجتمع  اأو 
لتبداأ اخلطوة الأوىل من توجيهات 
الغذائّية  املواّد  توفري  يف  املرجعّية 
مدينة  يف  املتعّففة  لالأ�شر  الفورّية 
كربالء املقّد�شة، تبعتها جهود من 
اجلائحة  لهذه  فو�شعت  الَوحدة، 
خّطة عمل )خلية الأزمة(، وُعّينت 
عن طريق املراكز القراآنية للَوحدة 
َمن  املقّد�شة  كربالء  مدينة  يف 
�شاّلت  اإىل  العوائل  من  يحتاج 

احتياجاتهم  مع  تتنا�شب  غذائّية 
اليومّية الغذائّية، والطبّية، اإ�شافًة 

اإىل التوعية الدينّية، والثقافّية. 
المزايا النسبّيةالمزايا النسبّية

لكّل م�سروع من امل�ساريع 
االإن�سانّية العديد من 

املحّددات واملزايا الن�سبّية، 
براأيكم ما هذه املحّددات 

التي امتاز بها الن�سيج 
الكربالئّي والعراقّي يف املِحن 

واالأزمات مبا اأّنه عن�سر مهّم 
يف امل�ساريع االإن�سانّية؟

ميكن القول اإّن توايل املحن والآلم 
قد  املقّد�شة  كربالء  مدينة  على 
خربًة  الن�شوّية  عنا�شرها  اأك�شبت 
كان  اأيًّا  الأزمات  مع  التعاطي  يف 
كورونا  اأزمة  اإدارة  ففي  نوعها، 

َوحدُة الِفكِر والنَّشِر 
َسِة  َسِة في الَعَتبِة الَعبّاِسيَِّة الُمقدَّ في الَعَتبِة الَعبّاِسيَِّة الُمقدَّ

وِقراءاٌت للَعمِل اإلنسانّيوِقراءاٌت للَعمِل اإلنسانّي

 تّتِضُح معانيها في تّتِضُح معانيها في

 أزمِة ُكورونا الَعالَِميَِّة أزمِة ُكورونا الَعالَِميَِّة

على نطاق 
وا�سع يف العامل 

�سطا فريو�ض )كورونا( 
بغتًة ففر�ض اإجراءاٍت 

ت كّليًا نط حياة  عّدة، غريَّ
النا�ض، فاألزمت اجلهات الر�سمّية للمدن 

العراقّية جميع مواطنيها باحلجر ال�سّحي 
املنزيّل، يف �سمن االإجراءات الوقائية للت�سّدي 

جلائحة )كورونا( التي كان لها تاأثريها يف  حياة 
طت لها املرجعّية حياًة  االأُ�َسر املتعّففة،  بينما خطَّ

كرميًة تغني عن ال�سوؤال، فمن )َوحدة الفكر والن�سر( 
بداأت اخلطوة االأوىل، حتت�سنها العتبة العبا�سّية 

املقّد�سة وتكمل امل�سرية اأخريات.. منهّن ال�سّيدة 
)اأ�سواق عبد االأمري �سذر/ م�سوؤولة َوحدة الفكر 

والن�سر(.

التعافي االجتماعّيالتعافي االجتماعّي
- كورونا وتبعاتها جعلت املرجعّية تّتجه نحو )التكافل 

االجتماعّي( يف غ�سون  وقت زمنّي حمّدد، مع متطّلبات حتتاج 
اإىل خطط مدرو�سة م�سبًقا؛ لو�سع حلول اآنّية ُت�سهم يف توفري 

ال�سّلة الغذائّية لالأ�سر املتعّففة، فما اخلطط التي ُو�سعت على 
طاولة واقع الت�سّدي ل�سلبّيات جائحة كورونا من اأجل االإملام 

باجلانب االإن�سايّن لالأ�سر املتعّففة بو�سفكم َوحدة ن�سوّية للن�سر 
والفكر؟

تفّكر  واأبًدا  دائًما  التي  العليا  الدينّية  املرجعّية  من  ن�شتخل�شها  اخلطط 

نادية حمادة الشمرّي/ كربالء المقّدسة
تصوير: إسراء مقداد السالمّي
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اّتباع  اإىل  و�شعت  بها،  ًا  خا�شّ اأمنوذجًا  اختّطت 
منها  اإدراًكا  الأزمة،  اإدارة  يف  اخلا�ّس  م�شاِرها 
والجتماعّي  القت�شادّي  نظامها  لختالف 
عن  لل�شّكان  الدميوغرايّف  والتوزيع  والثقايّف، 
تعلم  اأّنها  مثلما  الأخرى،  الدول  جمتمعات 
يف  توّظفها  ن�شبّية  مبيزات  حتظى  دولة  كّل  اأّن 
لريتكز  وكيفّياتها؛  الأزمة  اإدارة  قدرات  حتديد 
الأمنوذج الكربالئّي على جمموعة من املحّددات 
نهج  الذي  كورونا  وباء  مواجهة  يف  ال�شرتاتيجّية 
ج يف اخلطوات، فكانت اخلطوة الأوىل  منهج التدرَّ
العاملّية  ال�شّحة  منّظمة  تعليمات  متابعة  هي 
هو  الأمثل  احلّل  ليكون  �شواء؛  حدٍّ  على  واملحلّية 
عليه  �شيرتّتب  الذي  الجتماعّي  والتباعد  احَلْجر 
�شوء الأحوال املعي�شّية القت�شادّية لعدد من الأ�شر 
تعزيز  طريق  عن  املجتمع  فا�شرتك  املتعّففة، 
املبادرات املجتمعّية الفردّية، يف اإعداد جمموعات 
وتتلّقى  الجتماعّي،  التوا�شل  و�شائل  على  ت�شرف 
والدعم  والعينّية  املادّية  الأفراد  م�شاهمات 
بخري(  نحن  )معًا  اإطار  َوفق  لننطلق  اللوج�شتّي، 
طريق  عن  الأزمة  لإدارة  ال�شتباقّي  التحّرك  يف 
اخلطوات  مع  للتعامل  والقدرات  اخلطط  جتهيز 
املقبلة، وال�شتعداد لكاّفة ال�شيناريوهات املحتملة، 
وهذا كفيل باأن يوّفر لنا مناهج مّططة يف اإدارة 
يف  يعتمد  جمتمع  الكربالئّي  فاملجتمع  املوقف، 
حياته على العادات والتقاليد والتي تظهر مزّيتها 
ة يكون وا�شًحا  يف الَكَرم واإغاثة امللهوف، وبخا�شّ
وجليًّا يف العتبات املقّد�شة يف مو�شم �شهري حمّرم 
موعد  على  املقّد�شتني  العتبتني  ومنت�شبو  و�شفر، 
مع اأعداد هائلة من الزائرين، اإ�شافًة اإىل ترتيب 
الإمام  موائد  لتكون  العزاء،  يف  امل�شاركة  املواكب 
احل�شني قد ُن�شبت قبل �شهري حمّرم و�شفر.  

محّدداتمحّددات
طبقة )االأ�سر املتعّففة( توزيعها 

الدميوغرايّف وا�سع امل�ساحات يف مدينة 
كربالء املقّد�سة، فكيف ا�ستطعتم 

بو�سفكم م�سوؤولني عن َوحدة الفكر 
والن�سر الو�سول اإىل هذه العوائل؟ 

اخلطة  و�شع  يف  التقا�شم  من  اخللية  هذه  نتجت 
يف  الدينّي  التوجيه  ومالك  الَوحدة  مالك  بني 

تبادل  اإىل  اإ�شافًة  املقّد�شة،  العبا�شّية  العتبة 
تلك  بني  ومن  الأزمة،  من  للحّد  الناجعة  احللول 
وحمّلًيا  عاملًيا  للجائحة  التطّورات  متابعة  احللول 
الحرتازّية  اخلطوات  من  بال�شتفادة  ور�شدها 
القت�شادّية  املتابعة  اإىل  اإ�شافة  هذا  الوقائّية، 
للوقوف  احللول  توفري  وكيفّية  الغذائّية  للمواّد 
واإيجاد  اليومّية  الحتياجات  توفري  يف  العائلة  مع 
حلقة و�شل تعود بالفائدة على التاجر وامل�شتهلك، 
التابعة  التبليغ(  )مراكز  دور  تفعيل  اإىل  اإ�شافة 
خم�شون  فتعاهدت  املقّد�شة،  العبا�شّية  للعتبة 
اأول  مزاولة  على  الن�شاء  من  كربالئّية  �شخ�شّية 
عمل اإن�شايّن تطّوعّي منّظم حتت عنوان: )مراكز 
التبليغ الن�شوّي( للعتبة العبا�شّية املقّد�شة ل�شمان 

ا�شتفادة جميع العوائل من الطرود الغذائّية.
الباحث عن التكافل االجتماعّيالباحث عن التكافل االجتماعّي

خطوة َوحدة الفكر والن�سر اأولدت 
م�ساقات اأخرى للتكافل االجتماعّي، فما 

امل�ساقات االأخرى التي ا�ستطعتم عن 
طريق هذه الَوحدة توفريها؟ 

امل�شاقات  من  العديد  الَوحدة  هذه  فتحت  نعم، 
لتغطيتها هذه الطبقة، نتيجًة لالنفتاح الإعالمّي 
الذي هو لغة الع�شر، فا�شتطعنا عن طريق و�شائل 
هذه  احتياجات  تو�شيل  الجتماعّي  الت�شال 
التّجار،  لبع�س  ذاتّية  جهود  مع  بالتعاون  الطبقة 
توفري  يف  الأفراد  لبع�س  �شخ�شّية  ومببادرات 
وتوفري  املزمنة،  الأمرا�س  لبع�س  الطبّية  الأدوية 

ال�شكنّية  الدُّور  اأ�شحاب  من  لعدد  مالّية  مبالغ 
اخلّطة  اّت�شعت  وهنا  الطبقة،  لهذه  امل�شتاأجرة 
التكافل الجتماعّي،  لُنكّون يف املجتمع باحثًا عن 
�شواء  الجتماعّي،  الكافل  دور  تفعيل  فا�شتطعنا 
وكّل  امليدانّية،  الزيارات  اأم  العينّية  بالتقدميات 

على طريقته يف التكافل.
قارب اإلنقاذقارب اإلنقاذ

الثقافة ال�سحّية، هل ال تزال عقيمة يف 
جمتمعات طبقة )االأ�سر املتعّففة(، وكيف 

ا�ستطعتم اإي�سال املعلومة ال�سحّية؟ 
الظروف،  كّل  يف  مطلوبة  الجتماعّية  امل�شوؤولّية 
وفريو�س  ال�شعبة،  الظروف  يف  اأكرث  ومطلوبة 
كورونا، ك�شف لنا عن م�شتويات الرعاية ال�شحّية 
من  وتفاوتها  الإن�شانّية،  املجتمعات  واحتياجات 
حتّتم  الجتماعّية  فامل�شوؤولّية  اأخرى،  اإىل  طبقة 
املعتمدين  ِقبل  من  الإجراءات  اّتخاذ  علينا 
واحد،  قارب  يف  الطرفني  ِكال  لأّن  والأفراد، 
يعملون بو�شفهم فريًقا متناغًما من اأجل امل�شلحة 
العاّمة، فاأزمة كورونا حّتمت على ال�شّد الأول وهم 
اإي�شال ر�شالة تطبيقّية على  الأطباء امل�شاهمة يف 
من  احلّد  يف  ُت�شهم  التي  والأدوات  الواقع،  اأر�س 
الن�شائح  لكثري من  تقّباًل  ووجدنا  هذه اجلائحة، 
ارتداء  من  حمايتهم،  يف  ُت�شهم  التي  الحرتازّية 
الكمامات، وا�شتخدام املعّقمات، وهو املنهج الذي 
اعتمدناه يف الزيارات امليدانّية، اإ�شافًة اإىل تفعيل 
دور لغة اجل�شد يف البتعاد عن اأماكن التجّمعات، 
وفق  الفردين  بني  مراعاتها  يجب  التي  وامل�شافة 
العاملّية،  ال�شّحة  منّظمة  و�شعتها  التي  النقاط 
اإ�شافًة اإىل و�شع ورقة لإعادة النظر يف الأولوّيات 
�شحّية  قدرات  تنمية  على  العمل  من  ال�شحّية، 
لالأ�شرة، ف�شاًل عن و�شع جدولة مالّية لالحتياجات 

امللّحة من قبيل تاأمني املعّدات الطبّية والأدوية.
يف اإطار امل�ساعدات املالّية واملقطوعة، 

تنتهج العتبة العبا�سّية املقّد�سة بَوحدة 
الن�سر والفكر املرونة والفاعلّية بهدف 

الو�سول اإىل اأكرب �سريحة من الفئات 
املحتاجة داخل مدينة كربالء املقّد�سة، 

باال�ستدامة وتكري�ض توجيهاتها على 
مبداأ التكافل االجتماعّي.
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في في 

هِر  هِر الشَّ الشَّ

الَفِضيِلالَفِضيِل

دالل كمال العكيلّي/ كربالء المقّدسة  

اهتمام،  اأمّيا  والطفولة  بالطفل  الإ�شالم  اهتّم 
الواجبات،  من  لأبناءه  املوؤمن  رعاية  وجعل 
اأعناق  يف  اأمانة  الإ�شالمّية  الرتبية  وتربيتهم 
وتاأديتها  القيام،  حّق  بها  القيام  عليهم  الأبوين، 
به  الهتمام  ينبغي  ما  اأهّم  ومن  الأداء،  حّق 
واحلر�س عليه هو تعويد الأبناء على اأداء فرائ�س 
كيال  مبّكر؛  وقت  منذ  عليها  وتربيتهم  دينهم، 
َي�شّق الأمر عليهم حني البلوغ، ولأّن �شهر رم�شان 
عظيمة  فر�شة  وهو  املباركة،  ال�شهور  من  ُيَعّد 
اأطفالنا  نفو�س  يف  وال�شوم  ال�شالة  حّب  لغر�س 
وتدريبهم على اأداء فري�شته العظيمة مع مراعاة 
اأعمارهم وحالتهم ال�شحّية، وهذه املهّمة لي�شت 
ويقظة  كبري  جهد  اإىل  حتتاج  واإمّنا  بال�شهلة، 

تربوّية وت�شجيع وم�شوؤولّية.
الف�سيل  ال�سهر  اأجواء  اليوم  نعي�ض  كوننا 

بع�ض  اآراء   الزهراء ريا�ض  ا�ستطلعت 
تدريب  جتربة  خ�سَن  الالتي  الن�ساء 
على  لنّطلع  فتعالوا  ال�سيام،  على  الطفل 

جتاربهّن: 
التعّلم يف ال�سغر

االأ�ستاذة والء املو�سوّي حتدثت عن تنمية 
الوازع الدينّي لدى الطفل واأهمّية التعّلم 
قيل  م�ستمّر:  تاأثري  من  له  وما  ال�سغر،  يف 
واإّن  باأّن التعّلم يف ال�شغر كالنق�س على احلجر، 
حالت الأّم التي متّر بها وما تفعله يف اأثناء حملها 
كّل ذلك يوؤثر يف ن�شاأة الطفل، لذا فاإّن الطفل ياأتي 
ة  والوالدان وبخا�شّ اإىل احلياة وهو كوعاء خاٍل، 
وفعل  حركة  وكّل  ت�شاء،  كيف  وتقولبه  متلوؤه  الأّم 
فيهم،  توؤثر  اأطفالهم  اأمام  الأهل  بها  يقوم 
فين�شوؤون مبا ترّبوا عليه، ومبا يرونه اأمامهم، وما 

يلتقطون من كالم اأو ت�شّرف من ِقبل عائالتهم، 
اأمام  معنّي  اأمر  فعل  الأهل  يق�شد  مل  اإن  حتى 
ت�شّرفاتهم  يف  التدقيق  عن  يغفلون  اأو  الطفل، 
التي  الكامرية  كاآلة  يعمل  الطفل  لكّن  واأقوالهم، 
باأر�شيف  لتوثيقه  ال�شوت  وت�شّجل  ال�شور  تلتقط 
كّل  اأ�شرته قبل  الطفل من  يتعّلم  وبهذا  الذاكرة، 
�شيء، فلو اأردنا تنمية الوازع الدينّي لدى الطفل 
يف �شهر رم�شان وبقّية الأ�شهر فال بّد من اأن يكون 
ذلك عن طريق ت�شّرفاتنا، فما يراه مّنا يتعّلمه، 
والنهي  الأمر  من  اأف�شل  الطريقة  بهذه  والتاأثري 
قال:  اأّنه   ال�شادق الإمام  فعن  املبا�شريِن، 
الذي  األ�سنتكم")1(،  بغري  لنا  دعاًة  "كونوا 
الفرد  من  واللتزام  التطبيق  اأهمّية  اإىل  ي�شري 

نف�شه ليعك�شه على َمن حوله.

ِطفليِطفلي  
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�سيام الع�سافري
جتربتها  �ساركتنا  �سالح  فاطمة  االأ�ستاذة 
لل�سهر  ال�سوق  و�سغف  االأربعة  توائمها  مع 
اأبنائي  تعليم  يف  ا�شتعداداتي  بداأت  الف�سيل: 
بلغوا  حني  وبنتني  ولدين  توائم:  اأربعة  وكانوا   -
ال�شبع �شنوات - على كيفّية �شيام �شهر رم�شان، 
ل�شاعات  وال�شرب  والتحّمل  املاء،  �شرب  وعدم 
طويلة، فكانت جتربة جميلة ذات روحانّية، حيث 
على  �شعبان  �شهر  اأيام  اأواخر  يف  اأدّربهم  بداأُت 
ال�شيام املتقّطع في�شومون اإىل حني وقت �شالة 
الت�شاوؤلت  اأعينهم  يف  تتبادر  وعندما  الظهر، 
لهم:  اأقول  فمثاًل  باملعلومة،  اأبادرهم  يجدونني 
اأنتم يف مرحلة عمرّية �شغرية وغري جمربين على 
عليها  نطلق  تدريب  مرحلة  يف  ونحن  ال�شيام، 
قدوم  حتى  وهكذا  الع�شافري(،  )�شيام  ا�شم: 
�شهر رم�شان للعام الثاين كانوا م�شتعّدين ل�شيام 
يوم كامل، وكنت اأق�ّشم �شاعات النهار بني النوم 
بعد �شالة الفجر وال�شتيقاظ قبل �شالة الظهر، 
وقد يعودون اإىل النوم يف �شاعات الظهر الطويلة 
ب�شاعتني  الإفطار  وقت  وقبيل  ال�شيف،  نهار  يف 
ويبادرونني  الإفطار،  وجبة  اإعداد  مرحلة  تبداأ 
وامل�شاركة  واحللويات،  الأكل  اأ�شناف  اختيار  يف 
َلَطة وحت�شري املائدة ونقل الأواين،  يف اإعداد ال�شَّ
والتعاون  باملتعة  تّت�شمان  ال�شاعتان  هاتان  فتكون 
اأ�شرتي، والفرحة الكربى حني جنتمع  اأفراد  بني 
اخلا�ّس  الدعاء  وقراءة  الرحمن  مائدة  على 
بالإفطار، وبلوغنا �شيام اليوم التايل حتى اإمتام 

ال�شهر الف�شيل باأكمله.
فر�سة امل�ساركة

م�ساركة  اأهمّية  عن  حتّدثت  زهراء  اأّم 
واال�ستعدادات  التح�سريات  يف  االأطفال 
نتلّهف  املبارك:  رم�سان  �سهر  ال�ستقبال 
به  �شاركُت  ما  وهذا  رم�شان،  �شهر  ل�شتقبال 
تزيني  يف  م�شاهمتهم  اأوىل  تكون  اإذ  اأطفايل 
اأجواء  ُتربز جمال  ب�شيطة  منزلّية  باأ�شياء  املنزل 
�شهر رم�شان، �شواء على مائدة الطعام اأم اأركان 
البيت املختلفة، كذلك اإعطاء الفر�شة للم�شاركة 
يف اختيار نوع الطعام الذي �شيتّم جتهيزه لوجبة 

يف  امل�شاركة  بحّب  ي�شعرهم  فذلك  الإفطار، 
للقيام  ال�شوم  حّب  ثّم  ومن  الرم�شانّية،  املائدة 

بهذه امل�شاركة، كنوع من املكافاأة لهم.
بالإعداد  التكليف  مرحلة  قبل  بناتي  مع  ابتداأُت 
مرحلة  اإىل  و�شلنا  اأن  اإىل  والتعويد،  والتدريب 
التكليف، فكان �شهاًل على اأطفايل اأداء الواجبات 
منا�شبة  فر�شة  هو  رم�شان  و�شهر  والفرائ�س، 
جدًا للبدء بتدريب الطفل على ال�شالة وال�شوم 

ملا يحمله من اأجواء روحانّية منا�شبة.
طعام طفلي

تعويد  على  االأّمهات  من  كثري  حتر�ض 
اأبنائهّن وهم �سغار على ال�سيام، ولالأطفال 
حّبًا  ال�سيام  اأهلهم  م�ساركة  يف  رغبة 
اأجواًء  يحمل  رم�سان  �سهر  لكون  و�سوقًا؛ 
ة، ويف هذا اجلانب  روحانّية وطقو�سًا خا�سّ
جتربتها  االأ�سدّي  زينب  ال�سّيدة  �ساركتنا 
بلوغ  مع  الأهل  بال  يطراأ على  قد  �شوؤال  قائلًة: 
التزامهم  ال�شرعّي و�شرورة  التكليف  الأولد �شّن 
بالعبادات وعلى راأ�شها ال�شيام، ل ي�شّر ال�شوم 
الطفل ال�شليم الذي تعّدى عامه الثامن، اأّما َمن 
املزمنة  الأمرا�س  وبع�س  ال�شعف  من  يعانون 
معاجلة  ليتّم  الطبيب  مراجعة  من  لهم  فالبّد 
الأمر قبل البدء بال�شيام، واأهّم ما ُي�شار اإليه يف 
هذا ال�شدد هو الهتمام بغذاء الطفل مبا اأّنه يف 
مرحلة النمّو، واإدراج الأ�شناف التي ت�شمن تنّوعًا 

غذائّيًا غنّيًا بالعنا�شر ال�شرورّية.
يف  ال�شّكر  ن�شبة  يف  كبري  بهبوط  الطفل  ُي�شاب 
فيميل  والإفطار،  ال�شحور  بني  الفا�شلة  املّدة 
اإ�شافة  املمكن  ومن  احللويات،  تناول  اإىل  ب�شّدة 
ما هو مفيد ل�شّحته مثل التمر والزبيب والع�شل 
عو�شًا عن احللويات ال�شناعّية ال�شاّرة، وب�شبب 
تناول  يف  مت�شّرعًا  الطفل  يكون  ال�شديد  اجلوع 
طعامه والنتهاء منه، لذا يجب تنبيهه على ذلك 
والتناول  جيدًا،  الطعام  م�شغ  على  وت�شجيعه 
م�شاكل  و  اله�شم  ب�شوء  ُي�شاب  ل  حتى  بهدوء 

اأخرى.
يتجاوز الأطفال هذه املرحلة بحيوّية وبفرح غالبًا؛ 
الن�شاط  يف  الإ�شراك  من  نوعًا  لهم  ت�شّكل  لأّنها 

الجتماعّي وحتّدي الذات، ومن ثّم له تاأثري بليغ 
يف زيادة الثقة بالنف�س، وبح�شب جتربتي وجدُت 
ال�شوم عند الأطفال يف �شهر رم�شان هو الوقت 
الأمثل لت�شحيح عادات طفلي الغذائّية اخلاطئة، 
وال�شراب  الطعام  اأوقات  تنظيم  ا�شتطعُت  حيث 
ميكنِك  لذا  للطعام،  املثالّية  النوعّيات  وحتديد 
على  وتعويده  طفلِك  مل�شلحة  ال�شيام  ا�شتثمار 
نظام غذائّي �شحّي، ويف الوقت نف�شه تعويده على  

ال�شيام.
كثرية  وهي  طفلها  مع  جتربتها  اأّم  لكّل 
التجارب  تلك  طريق  وعن  ومتنّوعة 
ن�ستفيد، وهناك اأ�ساليب وطرق ُت�ستحدث 
وليكون  دينّية  تربيًة  الطفل  تربية  يف 
علينا  يجب  املجتمع  يف  �ساحلًا  فردًا 
املبارك،  رم�سان  �سهر  وا�ستثمار  اتباعها 
يرزَقنا خريات هذا  اأَْن  الَل تعاىل  ون�ساأُل 
ف�سائله  ِمْن  وَيْرزَقنا  وبركاته،  ال�سهر 
ال�سالح  العمل  ِمن  يحرمنا  وال  واأجوره، 

فيه ويف غريه.
......................................

)1( اأحاديث يف الدين والثقافة والجتماع: ج1، �س191.
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َمـــــــصــــــاِبـــــــــــيُح 
الَعــــــــــــــــــــــــــــــــــطـــــاِء 
فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي 
َمــــــــــــــــــــشـــــــــــــروِع 

)رَُحماء َبينُهم(

خاص رياض الزهراء

جّو ي�سوده الوّد والرحمة والطماأنينة، 
وجد فيه الطفل ما متّنى، وعّده بيته 

االآمن، )رحماء بينهم( انطالقًا من 
حر�سهم على تن�سئة طفل �سليم من 

الناحيتني االجتماعّية والنف�سّية، �سعوا 
اإىل توفري جوٍّ اأ�سرّي طبيعّي للطفل عن 

طريق اإطالق م�سروع اأ�سبه باملدار�ض 
الداخلّية املعروف عاملّيًا، وذلك لتهيئة 
طفل �سليم ينفع املجتمع ويكون له دور 

فاعل فيه.
ومعرفة  امل�سروع  ماهّية  على  لالّطالع 
تفا�سيل اأكرث حّدثنا االأ�ستاذ اأمري ح�سن 
التاأ�سي�سّية  الهيئة  اأع�ساء  اأحد  عّبا�ض، 
جديد  ت�شّور  مبّينًا:   الزهراء مل�سروع 
الرتبية  عن  العراق  يف  �شابقًا  ملحوظ  غري 
العامل،  يف  الداخلّية  باملدار�س  �شبيه  والتعليم 
اأ�شرّيًا م�شبقًا  ميّثل معاي�شًة لالأطفال املدجمني 

كافة،  الراحة  بو�شائل  جمّهزة  جديدة  بيئة  يف 
هذا  وُي�شهم  املتطّورة،  التعليمّية  والو�شائل 
اأنا�شًا  ليكونوا  الأطفال  اإعداد  يف  الربنامج 
كبري  جزء  وهناك  جمتمعاتهم،  يف  فاعلني 
الأطفال  بها  يقوم  التي  التطوعّية  الأن�شطة  من 
خالل تواجدهم يف �شمن الربنامج املتكّون من 
)96( يومًا يف ال�شنة الواحدة مبعدل يومني كّل 
اأ�شبوع، اإ�شافة اإىل جمموعة كبرية من الأن�شطة 
يف  جديدة  لغات  فيها  الأطفال  يتعّلم  الإثرائّية 

اأثناء تواجدهم.
و�شيتمّتع  عّبا�ض:  اأمري  االأ�ستاذ  واأ�ساف 
اخلّط،  منها:  جديدة،  مبواهب  الأطفال 
والت�شوير،  وامل�شرح،  والإن�شاد،  والر�شم، 
معرفة  يف  جديدة  فر�شة  على  ويح�شلون 
املنتج  تدعم  التي  ال�شتثمارّية  امل�شاريع  اأف�شل 
على  جولتهم  طريق  عن  العراقّي  الوطنّي 
القّطاع  وم�شاريع  املقّد�شة،  العتبات  م�شاريع 

التفكري  على  القدرة  لديهم  لي�شبح  اخلا�ّس 
خلدمة  الأموال  لك�شب  امل�شروعة  الطرق  يف 
بالقوة  ي�شعرون  والأطفال  وجمتمعهم،  اأنف�شهم 
العطاء(  )م�شابيح  برنامج  يف  يكونون  عندما 
ومتارين  بدنّية  تدريبات  على  يح�شلون  كونهم 
الغنّي  ال�شحّي  الطعام  اإىل  اإ�شافًة  ريا�شّية، 
والعتماد  ال�شتقاللّية  ويتعّلمون  بالفيتامينات، 
الربنامج،  يف  تواجدهم  اأثناء  يف  النف�س  على 
مّما ي�شاعدهم على اأف�شل اندماج يف املجتمع. 

منها  كثرية،  اأفكار  هناك  الربنامج  هذا  يف 
النباتات،  زراعة  طريق  عن  بالبيئة  الهتمام 
اأهداف مدرو�شة م�شبقًا  واإطعام الطيور، وكّلها 
و�شتوؤتي  امل�شرتكني،  يف  الأمد  طويلة  اآثار  لها 

اأُُكلها يف امل�شتقبل على املجتمع.
وهذا ما حّققه وي�سعى اإىل حتقيقه 

م�سروع )رحماء بينهم( عن طريق هذه 
املبادرة وغريها من املبادرات االأخرى.
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فاطمة صاحب العوادّي/ بغداد

- زهراء: اإيّن اأ�شفق على اآمنة حبيبتي، اإّنها ل 
يرهقها  اأن  اأخ�شى  قليلة،  تزال �شغرية وطاقتها 

ال�شيام. 
من  تعاىل  اهلل  اإّن  الغالية،  ابنتي  علّي:  اأّم   -
راأفته ورحمته مل يكّلف الإن�شان اإّل ما دون و�شعه.
�شّرع  اإذ  وعال  جّل  بحكمته  وهو  زهراء:  اأّم   -
ال�شوم ل ليزيد يف ملكه، اإمّنا �شّرعه ملا فيه من 

اآثار اإيجابّية نف�شّية وج�شدّية لالإن�شان. 
�ُشِقيت  فاإذا ما  اآمنة بذرة طّيبة  اأّم ح�سني:   -
مباء طاهر �شارت �شجرة يانعة، وتاأدية تكاليفها 
اأوان  هو  وهذا  املاء،  ذلك  مبثابة  هو  ال�شرعّية 

�شقيها.
دول  يف  الدرا�شات  اأثبتت  لقد  زهراء:  اأّم   -
من  لكثري  ناجع  عالج  ال�شيام  باأّن  الغرب 
اأهّم  اإّنه  بل  امل�شتع�شية،  فيها  مبا  الأمرا�س، 

اأ�شاليب الوقاية. 
- اأّم جعفر: جند اإ�شارة اإىل ذلك يف كتاب اهلل 
ُكْم)البقرة:  لَّ َخرْيٌ  وُموا  َت�شُ َواأَن  الكرمي: 

.)148
يوم  اأول  حبيبتي  اأتذكرين  زهراء:  اأّم   -

ل�شيامِك؟ كنِت اأي�شًا �شغرية.
على  حياتي  يف  جمياًل  يومًا  كان  زهراء:   -
كّل  من  الرغم  وعلى  جوعي،  �شّدة  من  الرغم 
املغريات بقيُت �شائمة، ويا لها من فرحة عظيمة 

عندما جاء وقت الإفطار. 
وكذلك  يل  تدعو  وهي  جّدتي  احت�شنتني  فقد 
�شعورًا  كان  يل،  وتدعواِن  حت�شنانني  واأبي  اأنِت 

بالفخر والطمئنان.
- اأّم جعفر: من الطبيعّي جدًا اأن يكون هناك 
يف  لأّننا  بالطماأنينة؛  ممزوج  بالفخر  �شعور 

�شيافة اهلل تعاىل.
النبّي  خطبة  ت�شّمنته  ما  هذا  ح�سني:  اأّم   -
ُدعيتم  �سهٌر  "هو  فيها:  قال  والتي   ،الأكرم
من  فيه  وُجعلتم  الل،  �سيافة  اإىل  فيه 
ويا  �شيافة  من  لها  يا  الل")1(،  كرامة  اأهل 

لها من كرامة. 
اأّم علّي: يف هذه اخلطبة م�شامني عظيمة،   -
ن�شر  اإىل  تهدف  واجتماعّية  تربوّية  ومناهج 

املحّبة والإح�شان بني النا�س. 
- اأّم ح�سني: اإ�شافًة اإىل تقوية الرتباط برّب 
يرتقي  الإن�شان  يجعل  مبا  وعال  جّل  العاملني 

درجات الكمال النف�شّي والروحّي. 
وهي  ال�شعداء  تتنّف�س  )كاأّنها  جعفر:  اأّم   -
كرمَك  اأعظم  ما  اخلطبة(:  فقرات  بع�س  تقراأ 
الل  كتب  ب�سالة  فيه  تطّوع  "وَمن  رّبي: 
فر�سًا  فيه  اأّدى  ومن  الّنار،  من  براءًة  له 
كان له ثواب َمن اأّدى �سبعني فري�سًة فيما 

�سواه من ال�سهور")2(.
من  اجلزء  هذا  يف  قولِك  وما  ح�سني:  اأّم   -
ونومكم  ت�سبيح،  فيه  "اأنفا�سكم  اخلطبة؟: 

فيه عبادة")3(.
"وَمن ح�ّسن منكم  اأّم جعفر)ُمردفًة(:   -
على  جوازًا  له  كان  ُخُلقه  ال�سهر  هذا  يف 

ال�سراط يوم تزّل فيه االأقدام")4(.

- اأّم علّي: كرم ما بعده كرم، لذا علينا ا�شتثمار 
هذه الفر�شة باأح�شن ما يكون..

رم�شان  �شهر  ت�شّورُت  لطاملا  زهراء:  اأّم   -
منه  والأخذ  وطاب  لّذ  مبا  مليء  مزن  مبثابة 
الفر�شة  اأّن  وعى  َمن  فاملحظوظ  للجميع،  ُمباح 

قد ل تكّرر، فمالأ اأكيا�شه...
وكاأّنه دورة تدريبّية  به  اأ�شعر  اأنا  اأّم جعفر:   -
اأو  تفوتنا �شغرية  والجتهاد حتى ل  علينا اجلّد 
كبرية، فالنتيجة ل تظهر اإّل بعد انتهاء الدورة، 

حيث يكون الختبار. 
برناجمًا  اأعددنا  وزينب  اأنا  زهراء:   -
فوائد  عن  معلومات  فيه  ال�شغار،  لل�شائمني 

ال�شوم والأحداث املهّمة، وهدايا ت�شجيعّية.
قلبي  يف  الفرحة  طعم  يزال  ل  زينب:   -
باحللوى  مليئًا  �شندوقًا  العائلة  اأهدتني  حينما 
والإك�ش�شوارات يف ليلة الن�شف من �شهر رم�شان 
.بذكرى ولدة كرمي اأهل البيت الإمام املجتبى
الإعجاب  كلمات  اأن�َس  مل  واأنا  زهراء:   -
�شهادة  بذكرى  ق�شيدًة  قراأُت  عندما  والدعاء 
الإمام علّي يف ليلة الواحد والع�شرين من �شهر 

رم�شان.
املناف�شة  �شتبداأ  قريب  عّما  اإذن  علّي:  اأّم   -
لنيل احلّظ الأوفر من كرم اهلل :ويف ذلك 

َفْلَيَتَناَف�ِس امْلَُتَناِف�ُشوَن)املطّففني: 26(.
   ......................................

1-2-3-4- و�شائل ال�شيعة: �س23.

..َفلَْيَتنَاَفِس اْلُمَتنَاِفُسوَن
)املطّففني: 26(
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�إفطاٌر َعلى َلِم َمّيٍت
عبير كاظم المنظور/ البصرة

الإ�شالم  عنها  نهى  التي  الأخالقّية  الرذائل  من 
واأّكد على جتّنبها هي الغيبة. 

و "الغيبة، هو اأن يتكّلم خلف اإن�سان م�ستور 
�ُسّمي  �سدقًا  كان  فاإن  �سمعه،  لو  يغّمه  مبا 

غيبًة، واإن كان كذبًا �ُسّمي بهتانًا")1(. 
وتتاأّكد حرمة هذا العمل ال�شّيئ يف �شهر رم�شان 
قدر  يحاول  ال�شهر  هذا  ال�شائم يف  لأّن  املبارك؛ 
الإمكان املحافظة على �شومه وتعبه، �شواء �شوم 
هذه  على  وللتاأكيد  اجلوانح،  �شوم  اأم  اجلوارح 
باأّنها  الغيبة  الروايات  بع�س  فت  َو�شَ اجلوانب 
ُتفطر ال�شائم! مثلما ورد عن النبّي: "الغيبة 

ُتفطر ال�سائم")2(. 
ويف و�شّية له قال: ".. يا علّي احذر الغيبة 
والنميمة  ُتفطر،  الغيبة  فاإّن  والنميمة، 

توجب عذاب القرب....")3(. 
اغتاب  "َمن  قال:  اأّنه   ،النبّي عن  جاء  مثلما 
تعاىل  الل  يقبل  مل  م�سلمة،  اأو  م�سلمًا 

اإاّل  وليلة،  يومًا  اأربعني  �سيامه  وال  �سالته 
"َمن  قال:   وعنه �ساحبه")4(،  له  يغفر  اأن 
ُيوؤجر  مل  رم�سان،  �سهر  يف  م�سلمًا  اغتاب 

على �سيامه")5(.
يتبادر  اأعاله  الروايات  تاأّملنا جيدًا يف ظاهر  ولو 
اأّن الغيبة تعّد مفطرًا ماديًا لل�شائم،  اإىل الذهن 
اإفطارًا  كونه  يعدو  ل  الأمر  احلقيقة  يف  ولكن 
معنويًا بح�شب راأي اأغلب الفقهاء واملراجع، اأي اإّن 
ال�شيام �شحيح لكن ل يوؤجر ال�شائم عليه، وهنا 
اجلوع  اإّل  �شيامه  من  امل�شتغيب  ال�شائم  ينال  ل 

والعط�س. 
املفطرات  يجتنب  اأن  ال�شائم  على  فيجب 
فال�شيام  املادّية،  املفطرات  كاجتنابه  املعنوّية 
واإمّنا  مادّي،  و�شراب  طعام  عن  امتناعًا  لي�س 
فال�شيام  اأي�شًا،  املعنوّي  وال�شراب  للطعام  جتّنب 

التوازن  معادلة  هو  احلقيقّي 
الروح  �شيام  بني 

مفاهيمّيًا  لالرتقاء  تفاعلّية  حركة  يف  واجل�شد 
و�شلوكّيًا يف هذا ال�شهر الكرمي، وتكون ثمرة �شهر 

رم�شان احلقيقّية. 
ُنف�شد  باأن  ي�شتحّق  الدنيا  يف  �شيء  هناك  فهل 
ون�شبنا  تعبنا  على  نوؤجر  ول  اأجله،  من  �شيامنا 

فيه؟! 
الغيبة  لنا  �شّبه  الكرمي  القراآن  اأّن  يعلم  وكّلنا 
َيْغَتب  َوَل  تعاىل:  بقوله  دقيقًا  معنوّيًا  ت�شبيهًا 
اأَِخيِه  َم  حَلْ َياأُْكَل  ن  اأَ اأََحُدُكْم  اأَُيِحبُّ  ا  َبْع�شً ُكم  ْع�شُ بَّ

َمْيًتا َفَكِرْهُتُموُه)احلجرات: 12(. 
فهل نتخّيل اأنف�شنا يف �شهر رم�شان الذي اعتدنا 
فيه اأن نتهّياأ ملوعد الإفطار املادّي، ونرتّقب موعده 

اإّننا ن�شبقه وُنفطر معنويًا على حلِم مّيٍت؟!
..................................

1- مراآة العقول يف �شرح اأخبار اآل الر�شول: ج10، �س406. 
2- م�شتدرك الو�شائل: ج9، �س84. 

3- حتف العقول: ج6، �س1.
4و5- م�شتدرك الو�شائل: ج7، �س338.
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�لُعنُف �لأُ�سِريُّ
هناء هاشم الجبورّي/ كربالء المقّدسة

َطبُق �إِفطاٍر

عهود فاهم العارضّي/ النجف األشرف

وكانت  املغرب،  اأذان  ُيرفع  حتى  قليل  وقت  اإّل  يتبّق  مل 
اأجواء  يف  الفطور  وجبة  اإعداد  يف  جّدًا  م�شغولة  الأّم 
ُمفعمة باحلّب وذكر اهلل، فكان ل�شوت القراآن الكرمي 
القلب  تنري  اإيجابّية  وطاقة  قوّي  وقع  ال�شاعة  تلك  يف 
وتقّوي اجل�شم، وو�شط كّل هذه الأعمال ياأتيها ال�شوت: 
فاأجابته:  القراءة؟  در�س  ُت�شمعيني  اأن  اأميكن  ماما، 
من  الفراغ  بعد  معًا  اهلل  باإذن  �شرناجعه  اأحمد  حبيبي 
زينب  ابنتها  واإذا  دقائق  اإّل  متّر  وما  الإفطار،  وجبة 
تقول: اأّمي اأ�شرعي لإر�شاع اأخي ال�شغري فقد ا�شتيقظ 
يا  حاًل  الأّم:  اجلوع.  من  ي�شرخ  الآن  وهو  النوم  من 

حبيبتي فقد اأو�شكُت على اإكمال اإعداد املائدة. 
اأحمد: ماما مَلن هذا الطبق الذي و�شعِت فيه نوعًا من 
احلاّجة  لبيت جرياننا  اإّنه  الأّم:  اإفطارنا؟  اأ�شناف  كّل 
اأّم ح�شن. اأحمد وبتعّجب: ولكّنهم لي�شوا فقراء، فلماذا 
اأحّق بهذا الأكل منهم،  اإّننا  اإليهم الطعام، بل  ُتر�شلني 
واأنِت  العي�س  لقمة  توفري  �شبيل  يف  وي�شقى  يتعب  فاأبي 
حبيبي  اأحمد  الأّم:  اجلريان؟  وبني  بيننا  تق�ّشمينه 
ومدى  ال�شائم  باإفطار   الكرمي الر�شول  اأو�شانا  لقد 
له  كان  �سائمًا  فيه  فّطر  "َمن  فقال:  ا�شتحبابه 
يعني  النار")1(،  من  رقبة  وعتق  لذنوبه  مغفرة 

واإن مل يكن فقريًا. اأحمد: اأّمي اإيّن َخِجٌل من نف�شي.
تعّلمَت،  واليوم  تعلم  اأنَت مل تكن  نور عيني،  يا  الأّم: ل 
بابًا  لَك  ليكون  دائمًا  الدر�س  هذا  حتفظ  اأن  فاأمتّنى 
قد  بذلك  لأّنَك  الدرجات؛  ورفع  احل�شنات  لك�شب 
اأفطرَت �شائمًا وبررَت جارًا، هّيا اأ�شمعني حديثًا نبوّيًا 

�شريفًا يخ�ّس حديثنا هذا.
اأحمد: قال: "مازال جربئيل يو�سيني باجلار 
حتى ظننُت اأّنه �سيورثه")2(، الأّم: اأح�شنَت يا قّرَة 

عيني.
............................................

1- جامع اأحاديث ال�شيعة: ج9، �س267.
2- بحار الأنوار: ج74، �س94.

يف زمن التطّور والتكنولوجيا ل يزال العنف 
مع  بالتعامل  الجتماعّية  احلياة  يت�شّدر 
ة  اأفراد الأ�شرة يف جمالت احلياة وبخا�شّ
املناق�شة  اإّن  اإذ  الزوج،  اأو  الأب  من طرف 
ُمعدمة، ول ُيعطى لأّي فرد يف الأ�شرة حّق 
هم،  تخ�شّ التي  القرارات  واأخذ  النقا�س 
ويعّنفهم  اأولده  على  ي�شغط  اأب  فهناك 
جتاه الدرا�شة، ومبتغاه اأن يح�شل ابنه على 
معّدل عاٍل ليدخله كّلية الطّب، بدون الأخذ 
بنظر العتبار القدرة العقلّية وطموح الولد 
وفيما  يدر�س  اأن  يريد  وماذا  احلياة،  يف 
ابنته  على  ي�شغط  اآخر  واأٌب  �س،  يتخ�شّ
برتك الدرا�شة واملوافقة على الزواج حتى 
غري  �شغري  بعمر  وهي  راأيها  �شماع  بدون 

وهناك  والأ�شرّية،  الزوجّية  للحياة  مهّياأة 
واأبنائهم  زوجاتهم  مع  يتعاملون  اأزواج 
اأّي  بالعنف اللفظّي واجل�شدّي، ول يعطون 
ة الزوجة،  اأو فر�شة للمناق�شة وبخا�شّ حّق 
دعا  التي  حقوقها  اأب�شط  من  فيحرمونها 
حياتها  وت�شبح  الإ�شالمّي،  الدين  اإليها 
قا�شية ل ت�شتطيع التكّيف معها، مّما يوؤّدي 
اإىل اتخاذها قرار النف�شال للتخّل�س من 
الأ�شرة  تفّكك  اإىل  ينتهي  وبدوره  املعاناة، 
الزوجات  بع�س  وهناك  اأفرادها،  و�شياع 
وي�شّحنَي  الزوج  عنف  على  ي�شربَن 
بحياتهّن لأجل الأبناء، ولكن ينتج عن ذلك 
تر�ّشبات يف �شخ�شّية الأبناء �شتنعك�س على 

ت�شّرفاتهم يف مراحل حياتهم القادمة.

احللول:
1- اأن يخ�سع كّل من الفتى والفتاة يف مرحلة عقد الزواج اإىل االإر�ساد عن 

كيفّية التعامل فيما بينهما من ِقبل ذوي االخت�سا�ض.
2- التوعية الثقافّية واالجتماعّية لالآباء بكيفّية التعامل مع االأبناء كّل 

بح�سب مرحلته العمرّية وجن�سه بدون التفرقة والتمييز بينهم.
�سهم بدون  3- على االآباء اإعطاء احلّق لالأبناء يف اختيار نوع درا�ستهم وتخ�سّ

ال�سغط عليهم، وكذلك بالن�سبة اإىل الفتاة يجب اأن يكون لها حّق التعّلم وحّق 
املوافقة عند الزواج، واالأخذ براأيها مثلما دعا الدين االإ�سالمي اإىل ذلك.
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 َماذا َنِرُث ِمن آباِئنا؟

زينب خليل آل بريهّي/ كربالء المقدسة

نرث  اأّننا  القدم  منذ  عرفنا  لطاملا 
توؤكد  والدرا�شات  اآبائنا،  من  اجلينات 
تاأثريًا كبريًا يف اجلينات، فعلى  اأّن لالأب 
الرغم من اأّن كال الوالديِن ينقالن نف�س 
له  الأب  اأّن  اإّل  اجلينّية  املواّد  من  الكمّية 
فنحُن  الطفل،  ج�شم  منّو  يف  اأقوى  تاأثري 
ونرث  اجل�شم،  و�شكل  العيون،  لون  نرث 
هل  ولكن  واملُعتقدات،  ال�شلوكّيات  حتى 

نرث اجلراح؟ هل نرث خيبات الأمل؟
حول  يتمحور  وتفكرينا  ال�شغر  منذ 
الكون،  حمور  وكاأّننا  ن�شعر  فقط،  ذاتنا 
وم�شريتنا  بعقلّيتنا  وتفكرينا،  باأج�شادنا 
يف احلياة، لكن ما معنى الأبوين اأو الأهل 

ما التزاماتهم جتاهنا؟
اإّننا  و�شوؤال يطرح بني زوايا احلياة وهو: 
مل نخرت اأهلنا، ُوِلدنا ولنا اأبواِن، مل ندرك 
معنى اأن يكونا زوجني! اأن يكونا موظفنِي، 
اأو مواطننِي، اأو ُمديرين.. اأي تكون لديهم 
وهموم،  اأخرى،  التزامات  حياتهم  يف 

عاقُبوا  َهل  داخلّية،  و�شراعات  وم�شاكل، 
اأهمّية م�شاعرنا؟  اأو قّللوا من  اأو جتاهلوا 
هل  ال�شوابط؟  و�شع  اأهمّية  جتاهلوا  هل 

كانوا غائبني عّنا اأو اأهملونا؟
لنا  ميّهدون  كانوا  حني  اأّنهم  نعرف  مل 
الكثري من  يداوون  كانوا  للحياة،  الطريق 
جراح  بها،  يدرون  ل  منها  كثري  اجلراح، 
جراح  معها،  يتعاملون  كيف  يعلمون  ل 
ال�شنني،  عاب  ورثناها من احلياة، من �شِ
من الأ�شى واحلرمان، حتى تكّومت كغيمة 
يف كّل مرة متطر نعجز فيها عن امل�شي يف 

معرتك احلياة.
على  عّدة  باأ�شكال  تنعك�س  اجِلراح  هذه 
تنّمر،  ب�شكل  يكون  البع�س  حياتنا، 

ُعقٍد  ب�شكل  الآخر  والبع�س 
لتوؤّرق  تتكّوم  نف�شّية 

فتمنع  ليلنا 
النوم،  عّنا 

تت�شّكل  و

امل�شتمّر  التفكري  من  نوباٍت  ب�شورة 
واخلوف الذي ي�شكن اأرواحنا. 

الأيام،  �شوى  لها  مرهم  ل  اجلراح،  هذه 
ل خلطة �شحرّية من العّطار، ول دواء من 
اأو اجلروح  ال�شيدلّية لنداوي ال�شدمات 

التي نحملها بداخلنا.
ن�شامح  اأن  من  لبّد  هذا،  كّل  قبل  ولكن 
اأهلنا قبل اأن نحمل اأع�شاب اللوم واحلقد 
ال�شاّرة بحديقة اأرواحنا، فال �شيء ينمو 

وي�شتمّر.
اْرَحْمُهَما  َربِّ  ...َوُقْل  تعاىل:  قال  وقد 

ِغرًيا)الإ�شراء: 24(. َيايِن �شَ َكَما َربَّ
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أحالم محّمد رضا اللواتّي/ سلطنة عمان

على  املا�شي  يف  اأعيننا  فتحنا 
ابت�شامة اأمهاتنا وجّداتنا، واليوم 
امللّذات  وجود  على  اأعيننا  نفتح 
وعن  الأ�شرة  عن  اأبعدتنا  التي 

اأفرادها بخرباتهم.
الأطفال  األعاب  كانت  املا�شي  يف 
والآن  وحيوّية،  حركة  فيها  كّلها 
العامل  اإىل  تخرج  الأطفال  األعاب 

الفرتا�شّي.
عون  يف  اجلميع  كان  املا�شي  يف 
وتهيئة  املنزل  تدبري  من  الأب 
والآن  احلياتّية،  امل�شتلزمات 
احلياة  اأعباء  يحمل  الأب  اأ�شبح 
فيه  اأ�شبح  زمن  وم�شتلزماتها، 

�شعبًا،  الأجيال  بني  التفاهم 
فمتى �شنطّبق مباِدئنا الإ�شالمّية 
واإطار  واأ�شرنا  جمتمعنا  لنحمي 

ثقافتنا الجتماعّية؟
الر�شول  قول  يف  متعّنا  لو 
باأن  اأمرنا  عندما   الأعظم
نالعب الأطفال �شبًعا، فلم يق�شد 
واإمّنا  الفرتا�شّي،  العامل  األعاب 
وعن  معهم،  نلعب  اأن  مّنا  طلب 
املفاهيم  ُنفهمهم  اللعب  طريق 
بالدين  تتعّلق  التي  الب�شيطة 
واحلياة، ويف الوقت نف�شه ن�شتعني 
يف  طاقاتهم  ت�شرف  باألعاب 
بال�شّحة  وتزّودهم  مفيدة  اأ�شياء 

عن طريق احلركة. 
والأئمة   الر�شول فاأو�شانا 
احلوار  ن�شتخدم  باأن   الأطهار
بني  لنقّرب  الهادف  والنقا�س 
احرتامهم  نكت�شب  حتى  الأجيال 

وتقديرهم لنا.
علينا  �شوّيًا  جمتمعًا  اأردنا  فاإذا 
وطبيعتها،  الطفولة  روح  تقدير 
وعلينا اأن ندرك اأّن حماية اأولدنا 
م�شاركة  واأّن  حقوقهم،  من  حّق 
يف  �شي�شاعد  اأن�شطتهم  يف  الآباء 
امل�شتقبلّية  �شخ�شّيتهم  تكوين 
واإرادتهم، واأن يكافحوا وي�شتمّروا 
يف عمل اخلري لأنف�شهم ولغريهم. 
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ثمانية  النحلة  بلوغ  اأّنه عند  الأحياء  علماء  يذكر 
للحرا�شة  باملناوبة  تقوم  عمرها،  من  يومًا  ع�شر 
ممّيزة  رائحة  خلّية  لكّل  ولأّن  خلّيتها؛  باب  على 
اخللّية  مدخل  على  احلار�شات  النحالت  تقف 
اأنهّن  من  والتاأّكد  القادمات،  النحالت  لتفتي�س 
من �شمن اأفراد اخللّية ول�شَن غريبات متطّفالت!
نحلة  كّل  زّود  قد  تعاىل  اهلل  اأّن  اأي�شًا  ويذكرون 
ب�شالح فّتاك، متمّثل بحوي�شلة من ال�شّم مّت�شلة 
باإبرة حامية تطعن بها َمن يقرتب منها، اأو يدور 
اخللّية  هاجم  واإذا  هناك،  اأو  هنا  خلّيتها  حول 
النحل  من  الكثري  فاإّن  الأعداء،  من  كبري  عدد 
يخرج للدفاع بتفاٍن واإخال�س ووفاء، فكّل نحلة يف 

اخللّية هي جندّي 

على  الفطرّي  بح�ّشه  جمبول  للمملكة،  مل�س 
َد به من اأجهزة وقدرة على  الدفاع عنها بكّل ما ُزِوّ
اإىل  ر�شالة  بذلك  ُتر�شل  وكاأّنها  واحلركة،  ال�شّد 
يقرتب  مَلن  الويل  ال�شامدة:  قلعتها  من  اأعدائها 

مّنا، فلن نرتكه اإّل جّثة هامدة!
ن�شمح  لن  النحل:  عامل  من  اليوم  ر�شالتنا 
وطننا  لرتاب  فداء  وكّلنا  اأر�شنا،  با�شتباحة 

وحماية مقّد�شاتنا.
اإّن حّب الأوطان من الغرائز املودعة يف نف�س كّل 
وعمرت  احلياة  ازدهرت  ملا  ذلك  ولول  اإن�شان، 
البلدان، ولكن ل بّد من اأن ُيرتجم احلّب للوطن 
ناجحة،  متقنة  ومبادرات  �شاحلة،  اأفعال  اإىل 
لينال  مب�شتواه  والنهو�س  به  الرتقاء  اإىل  تهدف 
مرهوب  ويبقى  الأوطان،  بني  مكانته 
الباطل  اأهل  يخ�شاه  اجلانب 
ل  الذين  والطغيان، 
الرثاء  اإّل  لهم  هّم 
ولو  وال�شلطان، 
ح�شاب  على 

�شحق 
ب  ل�شعو ا

وتدمري الإن�شان، ومن هنا كان على مدى الأزمان 
عن  للدفاع  دماءهم  ينذرون  �شجعان،  رجال 

الأر�س ورّد العدوان.
وكان للمراأة دورها يف �شند اأخيها عند كّل حمنة 
اأن  تاأبى  التي  لأر�شها  وحّبًا  وطنها،  عن  دفاعًا 
املراأة  فعلته  ما  العني  باأّم  راأينا  وكّلنا  ُتدّن�س، 
العراقّية يف دعم ح�شدنا ال�شعبّي املقّد�س، فكّل ما 
�شهدناه من ب�شالة الأبطال يف ميادين القتال، كان 
نتاج احلجور ال�شاحلة التي غّذتهم بحّب اخلالق 
اإىل  عمدت  بل  بذلك،  املراأة  تكتِف  ومل  املتعايل، 
ورّبت  البيوت  وحر�شت  والأموال،  باحُللي  الترّبع 
كّر�شت  مثلما  الرجال،  غياب  ظّل  يف  الأطفال 
جهدها لدعم اإخوتها واأولدها عرب القلم واملنرب 
احلال  بل�شان  للعامل  لتقول  الت�شال؛  وو�شائل 
واملقال: اإّن بلدًا يتواجد يف امليدان ب�ِشيبه و�شبابه، 
رجاله ون�شائه واأطفاله، لن ُيقهر، و�شيبقى عزيزًا 
�شدقت  وقد  والأحوال،  الظروف  كانت  مهما 
وبرهنت على بطولتها بال�شرب والثبات والكفاح 
الأعداء وعادت احلياة،  ُدِحر  والت�شحيات، حتى 
ال�شنني  مّرت  مهما  خالدًا  موقفها  و�شيبقى 

وتعاقبت الأجيال.

زينب عبد الله العارضّي/ النجف األشرف

�لنَّحلَُة �لنَّحلَُة 
ٌة ٌة ُمِل�سَ ُجنِديَّ

                 مع اإ�سراقة كّل �سبح جميل تهّب اإىل العمل، تنتقل 
من زهرة اإىل اأخرى لت�سنع الع�سل، �ِسعارها التعاون وِدثارها 

رب لنا  االأمل، خملوقة مباركة حتّدث عنها الكتاب العزيز، و�سُ
بها املثل يف الروايات، ُترى مِلَ ال نكون مثلها يف عملها ون�ساطها، 

نعها وعظيم اأثرها؟ كوين كالنحلة..  ودّقتها وهّمتها، وجميل �سُ
�سل�سلة مقاالت هادفة، تاأخذكم يف جولة رائعة اإىل عامل النحل 

العجيب، و تدعوكم اإىل العمل الدوؤوب.
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كيف اأكون الزوجة ال�ساحلة؟ 
كيف اأ�ستطيع اأن اأكون �سندًا لزوجي؟ 

كيف اأجعل اأ�سرتي �سعيدة؟ 
واحلبيبة  الزوجة  اأكون  كيف 

وال�سديقة والرفيقة لزوجي؟ 
هذه  اإجابات  اإىل  ت�شل  اأن  تتمّنى  زوجة  كّل 
الزوجّية  قّمة عالقتها  اإىل  ت�شل  الأ�شئلة حتى 
وامل�شمون  بال�شكل  اأ�شرتها  وبناء  زوجها،  مع 
و�شمريها  رّبها  به  ُتر�شي  التي  ال�شحيح 

واأ�شرتها.
وهي  واحدة  �شخ�شّية  يف  ُيخت�شر  ذلك  كّل 
يف  �شخ�شّية  اأعظم  زوجة   ،خديجة ال�شّيدة 
 ،النبّي وحبيبنا  �شّيدنا  وهو  الإن�شانّية  تاريخ 
مل  به،  ُيحتذى  الذي  املثال  وِنعم  الزوجة  ِنعم 
يف  اأخل�شت  زوجًة  الإ�شالمّي  التاريخ  يعرف 
بيتها ودعمت زوجها واأّيدته ون�شرته ون�شرت 
َمن  اأول  فهي   ،خديجة كال�شّيدة  فكرته 
�شّدقت واآمنت بر�شالة النبّي حمّمد عندما 

باهلل    اآمنت  اأن  فبعد  الوحي،  عليه  اأُنزل 
حياتها  ا�شتحالت   ،ر�شوله وبدعوة  تعاىل، 
اأخل�شت  فقد  م�شتمّريِن،  ودعوٍة  جهاد  اإىل 
للفكرة التي اآمنت بها، وعندما فر�شت قري�س 
احل�شار على امل�شلمني يف �شعب )بني ها�شم(، 
 ،اأن ترتك الر�شول رف�شت ال�شّيدة خديجة
حتمّلت  �شنوات،  ثالث  ال�ِشعب  يف  معه  وظّلت 

فيها اجلوع والتعب.
ومعا�شدًة  م�شاعدًة   النبّي جانب  اإىل  وقفت 
الر�شالة  الطائلة يف جناح  ثروتها  اأنفقت  حتى 
وكان   ،يرومها كان  التي  الأهداف  وحتقيق 
ر�شول اهلل �شديد احلّب لها ومل يفتاأ يذكرها 
وُيثني عليها، وكان يرّد على َمن كانت تقول 
ما  "ال والّل  اأبدلَك بخري منها:  اإّن اهلل  له: 
اإذ  بي  اآمنت  منها،  خريًا  الّل  اأبدلني 
النا�ُض  وكّذبني  و�سّدقتني  النا�ُض،  كفر 
النا�ُض  حرمني  اإذ  مالها  يف  ووا�ستني 
حرمني  اإذ  اأوالدًا  منها  الّل  ورزقني 

اأوالد الن�ساء...".
اإّنها فعاًل املثال الكامل للزوجة امل�شلمة، فكانت 
 ،حمّمد ل�شّيدنا  احل�شني  واحل�شن  ال�شند 
كّل  وراء  تقول:  التي  املقولة  تلك  حّققت  وقد 
 رجل عظيم امراأة عظيمة، و�شّيدتنا خديجة
امراأة عظيمة ُي�شار اإليها بالبنان، وعلى الن�شاء 
وحّب  اأ�شرهّن،  �شعادة  اإىل  ي�شعني  الالئي 
املوؤمنني  اأّم  من  يجعلَن  اأن  اإياهن  اأزواجهّن 

خديجة قدوًة لهّن.
مواقفِه  اأ�شعب  يف   الر�شول مع  وقفت  فقد 
يف  زوجِك  مع  عزيزتي  قفي  حمنه،  يف  واآزرته 
املواقف وال�شعاب ول تتخّلي عنه عندما يكون 
وال�شديق  الرقيقة  الزوجة  له  بحاجتِك، كوين 
ال�شعاب،  يف  الع�شيد  والأخ  املحن،  يف  الويف 
فهو �شّر �شعادتِك و�شعادة اأ�شرتِك، وا�شتمرارها 
اإىل  وقوفِك  ومدى  عنِك  زوجِك  ر�شا  َرْهن 
جانبه، فكوين خديجّية ال�شرية حتى يكون لِك 

حمّمدّي الطباع. 

زينب شاكر السّماك/ كربالء المقّدسة

 
َ ُكوين َلُه َكخديجة 

ريَِة،  يف �ل�سِّ
ّمِديَّ �لأخالِق يُكْن َلِك ُمَ
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وم�شاعي  وال�شرور،  بالبهجة  تزهو  الأمل  بارقة 
ملتقى  ومتالأ  تفي�س  ال�شعادة  وعنوان  اخلري 
الأحّبة والأهل والأ�شدقاء؛ لت�شدح القلوب قبل 
هتاف احلناجر ومتتمة ال�شفاه، ثّمة �شغف يدعو 
اإىل توطيد اأوا�شر الأخّوة وامل�شاركة يف الأفراح، 
ونيل رفيع درجات التقّدم والرتقاء يف املجالت 
العلمّية والعملّية عرب انعقاد  املجال�س العامرة 
اأخيار  رعاية  حتت  املنعقدة  الرثّية  واللقاءات 
والتوا�شل  الوئام  من  ر�شيد  لإ�شافة  املوؤمنني 

حتت  البع�س  بع�شهم  مع 
)الحتفاء  ي�شّمى  م�شداق 

باملنا�شبات(.
وقفة  والأنوار  ال�شالم  ولطائر 
والعلم  الفكر  ميدان  عرب  ندّية 
الأ�شالة  باأجنحة  ليحّط  واملعرفة؛ 
املدر�شة وهو يرتقب زقزقة  باحة  يف 
املعرفة لإحياء  الإن�شاد ملرت�شفي منري 
املنا�شبات الدينّية والوطنّية واملدر�شّية، 
وبّث م�شاعر التوافق والن�شجام، واإ�شاعة 
وتوثيق  العهد  وجتديد  التعاون  روح 
حينها،  يف  واأر�شفتها  والوقائع  الأحداث 
العيون  حدقات  وتتاأنق  ال�شرائر  و�شتبوح 
ظاهرة  لري�شد  باأمواجه  ال�شمع  وي�شرتق 
النف�س وق�شاء ف�شحة  اإ�شعاد  اإىل  ت�شعى  باهرة 
املثمرة، حيث  واللقاءات  للتجّمعات  الزمن  من 
ُت�شهم تلك امل�شاعر واأوبريت الإن�شاد يف تن�شئة 
يف  ال�شحيح  امل�شار  لي�شلك  بنف�شه  يثق  تلميذ 
الرتبوّية  العملّية  يف  وال�شلوك  الأن�شطة،  كاّفة 
والتعليمّية، وتقّدم تلك املنا�شبات ذائقة توعوّية 
من  يبداأ  مرتابط  جمتمع  خلق  اإىل  تهدف 
الأ�شرة ويكتمل عطاوؤه عن طريق بّوابة املدر�شة 
يف  الوطن  اأبناء  خلدمة  اليانعة  ثماره  ليجني 
مواعظ،  الحتفالت  بع�س  وتت�شّمن  امل�شتقبل، 

على  املتعّلمني  حتّث  اأخالقّية  وقواعد  وِحكمًا، 
تعزيز روح اجلماعة، والتعّرف على تراث البلد، 
الر�شول  حمّبة  على  والثبات  الولء  وجتديد 
واملنا�شبات   ،البيت اأهل  وولية   الأكرم
ويوم  العربّية،  اللغة  يوم  ت�شمل  التي  الرتبوّية 
وتوؤّطر  ت�شّد  التي  الوطنّية  والحتفالت  املعّلم، 
عن�شرًا  وتعّد  للوطن،  والنتماء  احلّب  قيم 
ونف�شّيًا،  اجتماعّيًا  حافزًا  ي�شّكل  وحيوّيًا  مهّمًا 
املعرفّية  الأو�شاط  يف  جماعّية  ات�شال  وو�شيلة 
لإقامة  نافعة  �شذرات  وهنالك  واملجتمعّية، 
املنا�شبات يف املدر�شة، حيث اإّنها متنح التالميذ 
الألفة  التعبري عن  اإىل  تدعوهم  اأفكارًا جديدًة 
والتمّتع  متنّوعة،  باأن�شطة  والقيام  وامل�شاندة 
واحرتام  والهوايات  املواهب  ا�شتثمار  بفر�شة 

الذات، والتكّيف مع متغرّيات احلياة. 
لتفريغ  وم�شاحًة  له  متنّف�شًا  التلميذ  ويجد 
على  وتعمل  الذاكرة،  وتن�شيط  النفعالت، 
�شقل �شخ�شّيته، واخلروج عن الرتابة اليومّية، 
وتر�شيخ مبداأ التكافل واإطالق املبادرات والعمل 

التطّوعّي.
جزء  الرتفيه  اإّن  القول  من  لبّد  اخلتام  ويف 
مهّم يف حتقيق ال�شّحة النف�شّية التي حتّرر فئة 
الوقت  ويف  ال�شلبّية  الأفكار  قيود  من  املتعّلمني 
ذاته يعّد اأحد و�شائل الرتبية الإيجابّية لالأبناء.

نوال عطّية المطيرّي/ كربالء المقّدسة

ــــــــــــــــــــــــــــــــاءٌ 
ّ بُستانٌ غَن

إلحياِء األمجاِد 

واستخلِص الِعــــــــبَِر 

وذَاكرِة األحــــــــــداِث
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الأمم،  م  لتقدُّ الأ�شا�شّية  القاعدة  التعليم  ُيعّد 
اأ�شا�شّي  متطّلب  التعليمّية  البيئات  واإ�شالح 
تنه�س  اأن  ميكن  فال  النهو�س،  متطّلبات  من 
واإعداد  �شعبها،  بتعليم  الهتمام  بدون  اأّمة 
مالكات تدعم التقّدم يف املجالت املختلفة يف 
املجتمع، مثلما اأّن بناء منظومة تعليمّية متطّورة 
ومتجان�شة مع الُنّظم التعليمّية العاملّية احلديثة 
امل�شتويات  على  الدولة  تقّدم  اأمام  املجال  يفتح 
واإىل  وال�شيا�شّية  والجتماعّية  القت�شادّية 
الأ�شا�شّي  املحّرك  هو  فالتعليم  ذلك،  غري  ما 
ال�شعوب  تطّور  ويقا�س  املجتمعات،  تقّدم  يف 
تطّور  واكب  فيما  التعليم،  طريق  عن  ومناوؤها 
فبعد  املتقّدمة،  ال�شعوب  والتكنولوجيا  العلوم 
التوا�شل  وتقنيات  للمعلومات  ال�شريع  التطّور 
التعليم  منظومة  تطوير  من  لبّد  الجتماعّي، 

لتكون عاماًل فاعاًل يف بناء جمتمع مبتكر.
تفتقر  بداأت  التعليم  عملّية  اأّن  الوا�شح  ومن 
الطالب  بها  �شعر  جديدة  واأ�شاليب  طرق  اإىل 
الإخفاء  الخت�شا�س  اأ�شحاب  حاول  واإن 
والروؤية  الع�شر  متطّلبات  اإّن  حيث  والإخفاق، 
تعليمّية  م�شارات  بناء  اإىل  بحاجة  امل�شتقبلّية 
م�شتقبل  باأّن  نوؤمن  كّنا  اإذا  ومهّمة  عديدة 
عبارة:  تكّررت  ولقد  املدر�شة،  من  يبداأ  الدولة 
ت�شّبعنا من  التدري�شّية" حتى  املناهج  "تطوير 

تناول هذا املو�شوع، فكّلما ُذِكرت وزارة الرتبية 
مفهوم  جاء  واحلداثة،  التغيري  يف  وبراجمها 
اثنان  نعم ل يختلف  الدرا�شّية،  املناهج  تطوير 
اإ�شافًة  ولكن  وتطويرها،  املناهج  اأهمّية  على 
نحتاج  التعليم  يف  جديدة  م�شارات  بناء  اإىل 
التطّور  تواكب عملّية  املناهج بطريقة  بناء  اإىل 
التالميذ  واإك�شاب  التقنّيات،  وتوظيف  العلمّي 
مهارة حّل امل�شكالت، ولهذا فمن ال�شرورّي اأن 
تتغرّي النظرة اإىل املنظومة التعليمّية من نظرة 
تقليدّية قائمة على احلفظ والفهم وال�شتظهار 
اإدراك  على  قائم  واأو�شع،  اأ�شمل  مفهوم  اإىل 

امل�شتجّدات واملتغرّيات التي يعي�شها املجتمع.
مبكّوناته  التعليمّي  النظام  بنية  تطوير  واإّن 
�شرورة  اأ�شبحت  وحت�شينها  والب�شرّية  املادّية 
ملّحة، وخيارًا ا�شرتاتيجّيًا مُتليه طبيعة احلراك 
فالبّد  احلا�شر،  الوقت  يف  والرتبوّي  التعليمّي 
تقوم  اأن  وهي  م�شتعجلة  ومقرتحات  حلول  من 
ت�شخي�شّية  بدرا�شة  والتعليم  الرتبية  اإدارات 
مّرجاتها  يف  والنظر  التعليمّي،  لواقعها 
الرتبوّية، اإ�شافة اإىل العمل على تاأهيل مديري 
املدار�س واملعّلمني يف جمال اجلودة يف التعليم 
عن طريق برامج تدريبّية تربوّية جاّدة، واإدخال 
برامج  لتعّلم  ة  خا�شّ ودورات  حديثة  تقنّيات 
التعليمّي  املالك  قدرات  وتطوير  احلا�شوب، 

تو�شيل  كيفّية  على  تدريبّية  دورات  طريق  عن 
بدون  قويًا  منهجًا  لأّن  الطالب،  اإىل  املعلومة 

معّلم قوّي ُيف�شد العملّية التعليمّية.
من  مهماًل  يكون  قد  الذي  الثاين  واجلانب 
بتن�شئة جيل  الهتمام  هو عدم  ني  املخت�شّ ِقبل 
اأ�شاتذة  اإ�شراف  حتت  يكون  اأخالقّيًا،  جديد 
�شني يف جمال الرتبية الأخالقّية ونظام  متخ�شّ
الأتكيت، فيتزّود الطالب بكمال الأخالق املهّمة 

بحياته اإ�شافًة اإىل العلم. 
الطلبة  مع  التوا�شل  كيفّية  على  املعّلم  وتدريب 
اأ�شاليب احلوار  وتعليم  اأفكارهم،  والتقّرب من 
لغة  لأّن  لالآخرين؛  الإ�شغاء  وفّن  واملناق�شة 
ي�شّكل  مّما  لدينا،  مفقودة  تكون  تكاد  احلوار 
التعامل  ويبقى  واملعّلم،  الطالب  بني  فجوة 
اإذا  اأّما  بينهما،  ال�شائد  ال�شطحّي هو  الوظيفّي 
لُه  قدوة  اّتخذه  اأ�شتاذه  من  قريبًا  الطالب  كان 
النف�شّي  فالعامل  واأخالقّياته،  �شلوكّياته  وتعّلم 
وي�شاعد  عظيمة،  اإيجابّية  دوافع  له  للتالميذ 
جّيد  اأخالقّي  �شلوك  ومنّو  العلمّي  تفّوقهم  يف 
اإدارة  بني  وتعاون  و�شل  حلقة  وتكوين  لديهم، 
واملدر�شة  الأ�شرة  جانب  من  باملتابعة  الرتبية 
اأول  من  �شلوكه  وتقييم  الطالب  ل�شلوكّيات 
مرحلة  حتى  الأطفال  ريا�س  يف  للتعّلم  مرحلة 

اجلامعة، فَمن �شّب على �شيء �شاب عليه. 

جنان عبد الحسين كاظم الهاللّي/ كربالء المقّدسة
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رقّية حسين عبد الّله/ كربالء المقّدسة

�لَعاِرُجوَن
من  يخرْج  ومل  تغربلت  ُنفو�ٌص  ال�ُسهداء 
غربالها اإاّل �َسرار من �سياء، عرجوا ب�سرادق 
يف  تاركنَي  املع�سوق،  �سماواِت  نحو  نوٍر  من 
اإم�ساوؤها،  ُي�ستطاُع  ُحزٍن ال  َة  ُغ�سّ �سدورنا 
"يا  َت�سيح:  �ساِمَزة  واأفواهاً  َقِرحة  وقلوباً 
ردائكم،  باأذياِل  عّلقونا  َمعكم"،  ُكّنا  َليتنا 

ال ُتغلقوا وراءكم ب�ستان ال�سهادة.
العجب،  لغاية  ف�سفا�سة  االأ�سئلة  بع�ص 
واالأحاديِث  املُب�ّسطة  بال�ُسروح  تكتفي  ال 
املُخت�سرة، بل تتفّرُع اإىل عّدة اأفرع، وتاأخذ 
األف منحًى وزاوية، فما تكاُد ُتنهي االإجابة 
حديٍث  يف  ُم�سرت�ساًل  وتراَك  اإاّل  بحديٍث، 
اآخر، هكذا هي بع�ُص االأ�سئلة، مثُلها َكمثِل 
بينها،  فيما  ٌة  ُمرتا�سّ عتباتُه  عبور،  �سّلم 
ُتهدم  اإن  ما  ومر�ّسخة،  باإحكام  ومرتابطة 
العتبات،  باقي  وتتداعى  اإاّل  واحدة  عتبٌة 
ٍة  مرتا�سّ اأجوبٍة  اإىل  حتتاج  االأ�سئلة  فهذه 
كاملة  ب�سورٍة  اجلواُب  ُينقل  كي  ُمكمة، 
ُق�سور،  اأو  تنقي�ٍص  غري  من  و�سحيحة 

تكتفي  ال  وُمنفرجة،  َف�سيحٌة  اأ�سئلٌة  هي 
دور،  باالإجابات اأحياًنا، بل تنب�ص ما يف ال�سُ

ك�سوؤال: 
"كيف ُينتجُب ال�سهداء"!

دورنا،  ال�سهيُد هو َمن ت�سّنم على ودائع �سُ
وملك �سغاف قلوبنا، فكان طيبُه كال�سجرة 
امليكالّية يف قرار املجد والعلى، اأ�سلها ثابت 
يف  عال  قد  قلٌب  وهو  ال�سماء،  يف  وفرُعها 
ينهمل  حنانُه  كان  وراأفته،  بطيبه  االأر�ص 
على رفقته وامل�ساكني مثلما تنهمل ُوريقاُت 
بها  َفتموُر  االأر�ص  ذريرِة  على  اخلريف 
من  املطر  يهطُل  ومثلما  احلنون،  الريُح 
َوجناِت الُغيوم، َيركُب بع�سُه بع�ساً متدافعاً 
من �سّدة االزدحام، هكذا كان حنانه يهطل، 
كان ياأخذهم باليمني، ويركنهم على الراأ�ص 
اأ�سند  لباً  والعني، جعل من نف�سِه جداًرا �سُ
يف  ال�سواُب  لِقي  اأُ �سخ�ٌص  م�سكني،  ُكّل  به 
ومعارف  االأمور  م�سائُر  فحنكته  روعه، 
الدهور، فابرن�سقت له البقاُع والطيور وكّل 

بظرافته  قلوبنا  خرق  ُيرقع  كان  روح،  ذي 
رداًء  بالظالِم  طّرَز  ال�سدور،  فطر  ويجُب 
واأوقد م�سابيح  ُدروبنا  بذلك  فاأنار  للنهار، 
ظهورنا  باملَِنِ  واأثقل  قلوبنا،  يف  الوهج 
و�سدورنا، يف زمٍن تذبذب اخللق فيه، )فُهم 
و�ساكٍت  مقموع  وخائٍف   ، ناٍدّ �سريٍد  بني 
قد  موَجع  وثكالن  ُمل�ص  وداٍع  مكعوم 
يف  فهم  الذّلة،  و�سملتهُم  التقّية،  حملتهم 
بحٍر اأجاج هائج، اأفواههم �سامزة وقلوبهم 
قِرحة(*، قد اأدرك غاية اخللق وقد َعِلَم اأّن 
اأقبلت  قد  واالآخرة  اأفلت،  قد  الدنيا  هذه 
بجنودها، والناُر تاأّججت بزفريها، ومل يبَق 
من هذه الُدنيا الواهنة اإاّل �سبابٌة ك�سبابة 
رغب  قد  لذا  حذاًء،  وّلت  قد  واإّنها  االإناء، 
اأن  ي�ساأ  ومل  االآخرة،  اأبناء  من  يكون  اأن  يف 
يكون من اأبناء الدنيا، فقد علم اأّن كّل ولٍد 

�سيلحُق باأّمه يوم القيامة.
ذاك هو ال�سهيد..

* �شرح نهج البالغة: ج2، �س175.
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تاأتي الفر�سة مّرة واحدة يف احلياة؛ 
ت�سل  حتى  طوياًل  طريقاً  لت�سّق 
الفر�سة  تلك  جميلة  تريد،  ما  اإىل 
وطريقها  اهلل  من  هديًة  تكون  التي 
اأحالمي  فتى  اختار  اجلّنة،  يكون 
على  املوت  اختار  بنف�سه،  طريقه 
اأجّهز  اأنا  كنُت  بينما  العبودّية،  حياة 
يجّهز  هو  كان  زفافنا  لتفا�سيل 
له  لي�ص  طريقاً  لي�سّق  �سفره  حقيبة 
عودة، تركني بدون اأن يوّدعني حّتى. 
كّنا جال�سني جميعاً ن�ستمع اإىل ُخطبة 
اجلمعة، كانت هذه اخلطبة املنتظرة، 
الكفائّي  الدفاع  انطلقت فتوى  حيث 
ل�سد االعتداء الذي �سنه كيان داع�ص 
لبالدي  اخلراب  اأراد  الذي  االإرهابّي 

واجلهل  العبودّية  واإعادة  ودمارها 
يكون  اأن  اهلل  �ساء  لكن  جديد،  من 
هناك منقذ حكيم ياأمر مبا ياأمر به 
اأطلق  املفّدى  اإمام زماننا، مرجعنا 
فنت  من  العراق  اأهل  لينقذ  الفتوى 

الزمان وجور الطغيان.
ح�سانه  على  اأحالمي  فار�ص  ذهب 
االأبي�ص مرتدياً كفنه، �ساهراً �سالحه 
وِعر�سه،  واأر�سه  ِدينه  عن  مدافعاً 
عن  الأدافع  ذهبُت  و�سّيته:  يف  كاتباً 
ل املوت  اإّن اأف�سّ وطني و�سريف، واهلل 
على حياة الذّل ولن اأعطي �سباً من 
من  االأر�ص  �سقيُت  اإذا  حتى  بلدي 
هنا  اأنا  الطّف،  ب�سباب  ملتحقاً  دمي 
اأغم�ص  عندما  و�سريف،  لوطني  فداٌء 

بيدي  وياأخذ  اإمامي  �سياأتي  عينّي 
حتى  اأيام  اإاّل  هي  وما  اجلّنة،  اإىل 
اأخبون اأّن عري�سي التحق باحل�سد 
اأعّد  وبقيُت  به  فخورًة  كنُت  املقّد�ص، 
اأيام  �سوى  وما هي  لعودته،  ال�ساعات 
قليلة حتى اأتى اخلب الذي انتظرته، 

خب عودة �سريك حياتي. 
اأن  عاد لكن عاد يف تابوت، وبداًل من 
ُزّف  اجلديد  منزلنا  اإىل  معه  اأزّف 
الفرح  زغاريد  وبدل  لوحده،  �سهيداً 
وُفِجعت  ال�سرخات  تعالت  وال�سرور 
بق�ساء  را�سية  لكّنها  االأحّبة،  قلوب 
الذي  يومي  اأنتظر  واأنا  وقدره،  اهلل 
يف  لنتزّوج  عري�سي  اإىل  فيه  اأذهب 

اجلّنة.

يسرى حمزة األسدّي/ بغداد

�لخِتياُر
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يتاأقلم مع  العامل  بداأ  الذي  الوقت  يف 
اأثريت  اجلائحة  فر�شتها  التي  الأو�شاع 

اجلديدة  ال�شاللة  تف�ّشي  بعد  جمّددًا  املخاوف 
الأحداث  بتهويل  ال�شائعات  واأ�شهمت  للفريو�س، 

ب�شكٍل كبري. 
تقول الأخبار الوافدة من اأوربا التي ت�شهد انت�شارًا 
العاملّية:  البحوث  مراكز  وبح�شب  لكورونا،  مهوًل 
العدوى،  �شديدة  للفريو�س  اجلديدة  ال�شاللة  اإّن 
من  اأ�شرع  بطريقة  النت�شار  على  القدرة  ولديها 
عليها،  ال�شيطرة  ميكن  ولكن  احلالّية،  ال�شاللة 
للفريو�س،  املعروفة  الأخرى  ال�شاللت  باقي  مثل 
ت�شمل  والتي  نف�شها،  هي  الأولّية  والأعرا�س 
وفقدان  واحُلّمى  ال�شدر  واآلم  امل�شتمّر  ال�شعال 

القدرة على التذّوق وال�شّم والق�شعريرة.
مواقع  يف  انت�شر  للحدث  ت�شخيمًا  جند  ولكن 
�شعر  اأّنه  من  الرغم  وعلى  الجتماعّي،  التوا�شل 
الكثري من النا�س باخلوف والقلق من كورونا وهي 
طبيعّية  غري  حالت  هناك  اأّن  اإّل  طبيعية،  حالة 
النف�س،  علم  بح�شب  طبّي  تدّخل  اإىل  وحتتاج 
"اخلوف  علمّيًا  وي�شّمى  اخلوف  مر�س  وهو 
اإىل  خوف  جمّرد  من  يتحّول  الذي  املََر�سّي" 
اأّي خرب عن هذا  اأو رعب مبالغ فيه جتاه  فوبيا، 

الفريو�س وي�شل اإىل املوت اأحيانًا.

تكمن �شعوبة هذه احلالة يف اأّن الكثري ل يعلمون 
اأّنهم م�شابون بهذا املر�س، وكذلك رمّبا ل ينتبه 
لهم املحيطون بهم، فتزيد معاناتهم مع كّل �شائعة 

تطلق اأو خرب حول الأمور التي يخافونها.
فهي  التهويل،  اإىل  يحتاج  ل  الو�شع  احلقيقة  يف 
ومع  تنتهي،  وكيف  متى  معروف  غري  قامتة  مّدة 
على  الب�شيط  اجلمعّي  العقل  يعمل  دائمًا  هذا 
التي  لل�شائعات  املرّوجني  واأكرث  الأمور،  تهويل 
تثري الرتهيب وتخويف النا�س يح�شبونها من�شورًا 
عاديًا يك�شبون من ورائه بع�س الإعجابات وردود 
الأفعال، غري مدركني اأّن هناك َمن هم م�شابون 

بحالة اخلوف املر�شّي.
وهم  وم�شالح  اأهداف  لديهم  الآخر  والبع�س 
لأّنهم  النا�س؛  من  الفئة  هذه  على  يعملون 
انت�شارها  يف  وي�شهمون  الأخبار  لهذه  �شريّوجون 
"اخلوف  هو  الوحيد  ودافعهم  ق�شد،  بدون 

املر�سّي".
ق�ش�س  يف  قراأنا  فقد  فيه،  مبالغًا  لي�س  الأمر 
اخلوف  اأو  املر�س  َوْهم  عن  الكثرية  التاريخ 

املر�شّي الذي اأّدى اإىل املوت.

النازّية يف  اأملانيا  الذي حكم  لهتلر  كانت  اأحدها 
املّدة ما بني 1933 و1945، الذي اأ�شدر حكمًا على 
باحلرف  اأوامره  ينفّذوا  مل  لأّنهم  �شّباط  ثالثة 
فقال لهم: �شاأعّذبكم �شّت �شاعات قبل اأن متوتوا 
وذلك باإطالق الغاز ال�شاّم عليكم، ولكّنه مل يطلق 
هذا الغاز، وما فعله هو و�شع كّل �شخ�س يف غرفة 
بالكر�شي،  مربوطًا  العينني  مع�شوب  مظلمة 
غريبة  مو�شيقى  و�شوت  ماًء  ينقط  اأنبوبًا  وو�شع 
ميتًا  اأحدهم  ُوِجَد  �شاعات  اأربع  وبعد  ي�شمعها، 
والآخران كانا ي�شارعان املوت، فالذي ح�شل هو 
تفاعل  �شاّمًا  غازًا  هناك  باأّن  اقتنع  ملّا  العقل  اأّن 

اجل�شم واأفرز ماّدة قاتلة.
يجب احلذر من الأفكار التي ي�شّكلها العقل فتقتل 
بخطورة  املجتمع  توعية  يجب  مثلما  �شاحبها، 
اأو  الأمور،  ت�شخيم  على  تعمل  التي  املن�شورات 
واملدّونني  املتلّقني  اإىل  وتبيان  تاأّكد  بدون  نقلها 
�شّحة  وتهّدد  نف�شّيًا  توؤّثر  �شلبّيات  من  حتمله  ملا 

الكثريين.

ــــــــَللَـــــــُة الَجــــــديـــــــَدُة  ــــــــَللَـــــــُة الَجــــــديـــــــَدُة السُّ السُّ

وشاِئعاُت التَّخويِفوشاِئعاُت التَّخويِف

إخالص داود/ كربالء المقّدسة
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ليلى العانّي/ بغداد

)�شاد باء راء( ثالثة اأحرف ت�شّكل كلمة 
املعنى،  كبرية  الأحرف،  قليلة  �شغرية 
عميقة التاأثري، �شمعنا بها كثرًيا، وحاول 
بعنا�شرها  واحلياة  باأفراده  املجتمع 
ب�شورة  اأو  ناأبى،  لكّننا  ال�شرب؛  تعليمنا 

اأكرث دّقة ل نفهم معنى ال�شرب.
َو�شط  ال�شكينة  من  حالة  ال�شرب 
الأعا�شري، مظّلة يف يوم ممطر، و�شعاع 
اأّل ن�شعر  َو�شط الظالم، ال�شرب ل يعني 
بخري  فنبدو  الأمل  نتحّمل  اأن  اأو  بالأمل، 
الداخل،  من  وحمّطمني  اخلارج  من 
ال�شرب هو اأن نرى اخلري حتى واإن تاأمّلنا، 
اأن ن�شت�شعر الرحمة يف خ�شمّ الأزمة، اأن 
ما  كّل  على  وب�شدق  اهلل  �شاكرين  نكون 
منّر به ونحمده على الدرو�س امل�شتفادة، 
اأ�شكال  اأول  هو  احلياة  على  وال�شرب 

على  فن�شرب  بها،  منّر  التي  ال�شرب 
�شيء،  كّل  امتالك  عدم  وعلى  املر�س، 
الأف�شل،  نكون  اأن  ا�شتطاعتنا  وعدم 
وعدم قدرتنا على اأن نكون يف كّل مكان، 
وعدم ُم�شّي الوقت اإىل الأوقات التي نحّب 
ونريد، وجهلنا الدائم، بعد ذلك ال�شرب 
بال�شلوات  القيام  وهو  الدين،  على 
�شنوًيا،  ل�شهٍر  وال�شيام  يومًيا،  اخلم�س 
النف�س،  وحما�شبة  والت�شّدق  الرّب  وفعل 
ثّم نتعّلم ال�شرب على النا�س، فهم مثلنا 
وي�شعرون  نفّكر،  مثلما  يفّكرون  خّطاوؤون 

مثلما ن�شعر.
اأّنه  نعرف  اأن  ميكننا  بال�شرب  فّكرنا  اإن 
اأحد متطّلبات احلياة التي قد ل نعطيها 
حّقها، ولهذا جاء القراآن الكرمي ليذّكرنا 
 :بذلك اأكرث من مّرة، ومثل ذلك قوله

َثَواُب  َوْيَلُكْم  اْلِعْلَم  اأُوُتوا  ِذيَن  الَّ َوَقاَل 
اَها  ا َوَل ُيَلقَّ احِلً اهلِل َخرْيٌ مِلَْن اآَمَن َوَعِمَل �شَ

اِبُروَن/)الق�ش�س: 80(. اإِلَّ ال�شَّ
والآخرة  الدنيا  يف  الفالح   اهلل ربط 
واأثابنا  عليا،  منازل  ورفعه  بال�شرب، 

عليه، فهل نبداأ بالتدّرب على ال�شرب؟
اخل�شال  نزرع  لكي  نتدّرب؟  ملاذا 
اإىل  بحاجة  نحن  النف�س،  يف  ال�شامية 
تهيئة اأنف�شنا، و�شقي بذور هذه اخل�شال 
وال�شوء  بالغذاء  ومّدها  م�شتمّر،  ب�شكل 
�شباح  ذات  ي�شتيقظ  اأحد  ل  والرعاية، 
ال�شرب،  مراتب  اأعلى  يف  نف�شه  فيجد 
تق�ُس  فال  بالتدريج،  ياأتي  �شيء  كّل 
فذات  تدريبها،  ُتهمل  ول  نف�شَك  على 
و�شتتذّوق  ال�شرب،  ثمرة  �شتقطف  يوم 

حالوتها.

  اِبُروَن اِبُروَن..�إّل �ل�سَّ ..�إّل �ل�سَّ
)الق�س�ض: 80(
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اأّدت  من مقّومات احلياة عامل الأخالق، وقد 
الأمم  تقّدم  يف  ا  مهًمّ دوًرا  تزال  ول  الأخالق 
اأمان  �شّمام  الأخالق  عامل  ويعّد  ودميومتها، 
الذي  املكني  ال�شابط  فهو  الدولة،  لكّل مرافق 
وال�شيا�شّي،  القت�شادّي،  الن�شاط  ي�شبط 

والثقايّف.
بالأخالق،  اهتمامها   جّل  الأمم  فجعلت 
القيم  حلفظ  الأ�شا�شّية  ال�شوابط  فو�شعت 

الأخالقّية.
الأ�شا�شّية  الروافد  اأهّم  هو  الإ�شالمّي  والدين 
عن  واحليوّية  بالروح  ميّدها  فهو  لالأخالق، 

طريق ربط الإن�شان باهلل وبالآخرة.
مكني  َمَثل  اإىل  الأخالقّية  القيم  حتتاج  اإذ 
ومثلما  وجدارة،  كفاية  بكّل  تطبيقها  ي�شتطيع 
الِقَيم  ُيك�شب  الفّذ  التطبيق  فاإّن  ثابت  هو 
والواقعّية، فالأخالق  الأخالقّية ميزة احليوّية 
الِقيم  فاإّن  اآخر  ومبعنى  الو�شف،  عن  تناأى 
الأخالقّية لبّد من اأن تتحّول اإىل واقع يعي�شه 

املجتمع.
بطاقة  جاوؤوا  والأو�شياء  الأنبياء  فاإّن  هنا  من 
�شّهل  مّما  الأخالقّية،  الِقيم  لتطبيق  خاّلقة 

اإِْن  ِذيَن  ا�شتيعابها وتطبيقها، قال اهلل :الَّ
اَلَة..)احلّج:  اُهْم يِف اْلأَْر�ِس اأََقاُموا ال�شَّ نَّ َمكَّ

.)41
وقد اأحدثت اأخالق ر�شول اهلل نقلة نوعيًة يف 
الب�شرّية بحيث ت�شّلقت يف مّدة ق�شرية  م�شار 
خلقت  وقد  الرفيع،  واخُللق  الف�شائل  قّمة 
اأخالق ر�شول اهلل حمّمد قناعة لدى الكثري 
متّكنت  وقد  وحيوّيتها،  الإلهّية  الِقيم  بواقعّية 
متّردوا  الذين  قلوب  من  الإ�شالمّية  الأخالق 
نفو�شهم،  اإىل  طريقها  و�شّقت  اجلهل،  على 
يحت�شن  اأخذ  خ�شب  حقل  اإىل  فتحّولت 
يف  رائع  ب�شكل  ويج�ّشدها  الرفيعة،  الأخالق 

ال�شتقامة وال�شمود.
اأُُكلها  فاأعطت  النبوّية  ال�شجرة  اأورقت  وهكذا 
وكان  اخلافقني،  فمالأت  رّبها،  باإذن  حني  كّل 
حمّمد  اأبو  الإمام  املحّمدية  ال�شجرة  من 

.احل�شن بن علّي الزكّي
�شخ�شّية  من  حية  ن�شخة   احل�شن فالإمام 

 .شّيد الكائنات ر�شول اهلل حمّمد�
عمق  يف   احل�شن الإمام  تداخل  فلقد 
اخَللق  يف  احلّي  المتداد  ليكون  ر�شول؛ 

والأخالق.
ذات  �ُشئل  فقد  الكرم،    �شفاته  اأهّم  ومن 
فاأجاب:  �شائاًل؟  ترّد  نراك  ل  �شيء  لأّي  مّرة: 
اإيّن هلل �شائل وفيه راغب، واأنا اأ�شتحي اأن اأكون 
اأن  عادة  عّودين  اهلل  واإّن  �شائاًل،  واأرّد  �شائاًل 
يفي�س ِنعمه علّي، وعّودته اأن اأفي�س ِنعمه على 
مينعني  اأن  العادة  قطعت  اإن  فاأخ�شى  النا�س، 

العادة، واأن�شاأ  يقول:
اإذا ما اأتاين �شائٌل، قلُت مرحبًا

مَبن ف�شُله فر�ٌس علّي معّجُل
ومن ف�شله ف�شٌل على كّل فا�شلٍ 

واأف�شل اأيام الفتى حني ُي�شاأُل)1(
 احل�شن الإمام  كرم  عن  نقراأ  اأن  ويجب 
كمنهج للت�شامح الجتماعّي، ونعمل على تاأهيل 
 البيت اأهل  اأّن  علًما  ال�شفة،  بهذه  املجتمع 
جميعهم يّت�شفون بالكرم، اإّل اأّن الظروف التي 
و�شاعدت  اقت�شت   احل�شن الإمام  عا�شها 
ب�شكل  �شخ�شّيته  يف  ال�شفة  هذه  بروز  على 
رعّيته  على  حري�شًا  كان  لأّنه  واأو�شح؛  اأجلى 

من الفقراء واملحتاجني.  
................................

1- تذكرة اخلوا�ّس: �س184.

سعاد مبارك العويض/ البصرة

ُدُرو�ٌس يف �أخالِق �لإماِم �ملجتبى
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القراآن،  فيه  اأنزل  الذي  رم�شان  �شهر 
ويكون  مغلولة،  ال�شياطني  تكون  حيث 
العاملني،  رّب  رحمة  بحبوحة  يف  العبد 
وين�شد  واملغفرة،  الرحمة  العابدون  فريجو 
�شارف  فقد  والزلفى،  القرب  ال�شالكون 
على النتهاء، هي اأيام قالئل و�شياأتي العيد 
والقيام،  ال�شيام  بقبول  املوؤمنون  ويفرح 
تريد  التي  الغدر  ريح  الأفق  يف  تلوح  ولكن 
وملجاأهم، ففي  والدهم  اليتامى  ت�شلب  اأن 
ترتّقب  اجلّن  �شياطني  كانت  الكوفة  اأزّقة 
روح  الأن�س  �شياطني  �شتغتال  اليوم،  هذا 
مدينة  وباب  املوّحدين  �شّيد  الوجود:  عامَل 
علم ر�شول رّب العاملني، مل ي�شتطيعوا اأن 
اإطفاء  يريدون  وهاهم  النبّوة،  نور  يطفئوا 
نور الإمامة، ولكن هيهات، فاهلل متّم نوره 
اأمري  من  نقموا  وما  الكافرون،  كره  ولو 
ل  يريد  مثلما  اأّنه عبد اهلل  اإّل   املوؤمنني

واأحّل  حدوده  واأقام  يريدون،  مثلما 
باأيدي  واأخذ  حرامه،  وحّرم  حالله 
عباده اإىل طريق احلّق واملعرفة، واأمر 
عن  وذاد  املنكر،  عن  ونهى  باملعروف 

دين اهلل ب�شيفه وعلمه.
دّوت �شرخة يف حمراب م�شجد الكوفة: 
فزُت ورّب الكعبة، هوى �شيف اللعني على 
ب  ال�شريف حّتى خ�شّ راأ�شه، ف�شال دمه 
 ،اهلل ر�شول  حبيبه  انباأه  مثلما  حليته 
بعلّي، فكانت  وتزّينت  ال�شهادة  ففازت 
الأوقات  واأف�شل  ال�شهور  اأف�شل  يف  وفاته 
واأف�شل الأماكن، فرجعت روحه اإىل حيث 
حيث  علّيني،  يف  موطنها  اإىل  تتوق  كانت 
اأرواح الأنبياء والأو�شياء والأولياء، وفارق 
النفو�س  اأعيتُه حماربة  اأن  بعد  الدنيا  هذه 
�شهيدًا  رّبه  اإىل  فم�شى  املُ�شّلة،  ال�شاّلة 

�شعيدًا فعلى الدنيا بعده العفاء.

التجارب هي الو�شيلة العملّية التي تخربَك بال�شواب 
فمنها  برهان،  اأكرب  التجربة  ُيقال  لذلك  دائًما، 
ن�شتطيع اأن نبني قاعدة نت�شّبث بها ونحاول تعميمها. 
كّنا  عندما  رم�شان،  �شهر  قبل  ما  اإىل  قلياًل  ولنعْد 
معتدلة  واملوازين  اليومّي  الروتني  طقو�س  منار�س 
ومق�ّشمة بح�شب النظام الكويّن، الليل للنوم، والنهار 
الطبيعة،  من  ن�شتمّده  التي  النظام  هو  هذا  للعمل، 
ومع حلول �شهر رم�شان بداأنا نعبث بالنظام الطبيعّي 
مّنا  ا�شتغرق  كم  لنتذّكر  يالئمنا،  ما  مع  ليتوافق 
اأ�شبوعًا؟ ل  ج�شمنا ليعتاد على تغرّي النظام؟ يومًا؟ 
يتعّدى ذلك، حتى خ�شعْت اأج�شامنا لربجمة توؤّهلنا 
اإىل قبل ب�شعة  التغيري اجلديد، لرنجع  لنتعاي�س مع 
اأيام حيث كّنا نحاول اأن نعيد برجمة النظام، ومهما 

عجزنا فامل�شاألة ل تتعّدى الأ�شبوع اأو اأكرث بقليل.
عندها  نقف  لو  �شنة  كّل  نكّررها  التي  التجربة  هذه 
ونحاول اأن نتاأّمل فيها، فكم �شتكون مفيدة لتغيري اأّي 

�شلوك، اأو �شفة، اأو التغّلب على �شعور ما! 
اأعلى  اأوراقنا احلياتّية من  ترتيب  اإىل  لو عدنا  حتى 
معاجلتها  تتّم  ال�شفات  حتى  الهتمامات،  �شّلم 
ال�شيطرة  وتتّم  الظاهرة  تختفي  اأن  اإىل  تدريجًيا 

عليها.
ما دمنا منتلك تلك الطريقة اإًذا ملاذا نرّدد كلمة )ل 
اأ�شتطيع( ون�شع حولها جمموعة من العوائق، فمهما 
كانت الهتمامات فيها �شعوبة، ي�شتطيع الإن�شان عن 
الطريقة  وهذه  وتركها،  منها  التقليل  التدّرج  طريق 
التي  العادات  من  جمموعة  ك�شب  يف  ا  اأي�شً نافعة 
�شّيئة،  عادة  اأّي  من  والتخّل�س  فرد،  اأّي  بها  يرغب 
لأّن العادات -مثلما نعرف- تغلب الطبع، مبا اأّن لها 
ال�شرورّي  الأ�شخا�س، لذلك من  قيودًا تفر�س على 
نتحّلى  واأن  ال�شاّرة  العادات  من  نتخّل�س  اأن 
ل�شحبه:   املوؤمنني اأمري  بنّي  اجلّيدة،  بالعادات 
العادات  ترك  على  اأنف�سكم  "غالبوا 

تغلبوها، وجاهدوا اأهواءكم متلكوها")1(.
......................................
)1( ميزان احلكمة: ج3، �س2190.

�أُ�سبوُع �لتَّغيرِي
ضمياء العوادّي/ كربالء المقّدسة

خلود جّبار الفريجّي/ بغداد

َهادِة َفوُز �ل�سَّ
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اِخليَُّة اِخليَُّةَبوَصلُة اإلنساِن الدَّ َبوَصلُة اإلنساِن الدَّ
يمن سلمان سوادّي الجابرّي/ المثنى

ويف  بفطرته  اجتماعّي  كائن  هو  الإن�شان 
تعامله، يجب اأن تكون له حدود �شواء مع نف�شه 
وان�شوائنا  الزمن  تقّدم  ومع  غريه...  مع  اأم 
عدم  وب�شبب  والتطّور،  ال�شرعة  ظّل  حتت 
اأ�شحى  النف�س،  مع  للخلوة  اأوقات  تخ�شي�س 
ويخاطبها،  نف�شه  اإىل  الفرد  يلتفت  ما  قلياًل 

والنتيجة كالآتي:
لو تخّيلنا هناك دائرة كبرية ويف و�شطها دائرة 
الإن�شان  تفكري  هي  الكبرية  فالدائرة  الهدف 
والدائرة  وهواج�شه،  حميطه  يف  وانخراطه 
ال�شغرية هي التي تعود اإىل ذاته، والتفكري هو 
هو  فالعقل  معّينة،  غاية  لتحقيق  العقل  و�شيلة 
وب�شبب  العك�س،  ل  ي�شاء  حيث  للتفكري  املوّجه 
اأ�شبح  التفكري،  جماح  كبح  وعدم  ان�شغالنا 
العقل �شحّيته واأ�شبحت اأفكارنا تغر�س اأنيابها 

يف كّل �شيء حتى يف املحذور.  
احللقة،  هذه  يف  حم�شورون  اليوم  �شبابنا 
وعدم وعيهم باأّن التفكري اإذا مل ُيكبح جماحه 
من  حتى  املرء  ومينع  و�شماًل،  ميينًا  ي�شول 
النوم بهدوء... وهي م�شكلة الع�شر )الأرق(، 
علم  واأ�شتاذ  الأرق،  درا�شة  على  امل�شرف  قال 
اإّن  فرميان(:  )دانييل  الإكلينيكّي،  النف�س 
َمن  بني  جدًا  �سائعة  النوم  "م�ساكل 
كانت  ملّا  ذهنّية  ا�سطرابات  من  يعانون 

طويلة،  لفرتة  باالأرق  ا�ستهانة  هناك 
باعتباره عر�سًا ولي�ض �سببًا". 

وجعله  بالعقل  الإن�شان  اهلل  كّرم  لقد  نعم 
اأ�شرف ملوق، فالعقل هو القائد الذي يوّجه 
الإ�شالم  واإّن  العك�س!  ل  ي�شاء  كيفما  التفكري 
اإّل  واردة  ول  �شاردة  دقيق جدًا مل يرتك  دين 
تعاىل:  قوله  يف�ّشر  ما  وهذا  بعلمه،  واأحاطها 
ا  ى امْلُْجِرِمنَي ُم�ْشِفِقنَي مِمَّ َع اْلِكَتاُب َفرَتَ َوُو�شِ
ِفيِه َوَيُقوُلوَن َيا َوْيَلَتَنا َماِل َهَذا اْلِكَتاِب َل ُيَغاِدُر 
اَها َوَوَجُدوا َما َعِمُلوا  ِغرَيًة َوَل َكِبرَيًة اإِلَّ اأَْح�شَ �شَ
ًرا َوَل َيْظِلُم َربَُّك اأََحًدا)الكهف: 49(. َحا�شِ

تفكريه،..  طريقة  يف  حتى  حما�شب  فالإن�شان 
األ ي�شتحّق هذا املو�شوع اأن ننتبه اإليه قبل اأن 

تاأكل النار احلطب؟!
لتوحيد  لل�شالة  اأوقاتًا  الباري  �س  خ�شّ لقد 
ولتطمئّن  رّبها  اإىل  واجتاهها  النف�س  بو�شلة 

بذكر خالقها..
النف�س  جتعل  اأن  �شاأنها  من  الأوقات  هذه 
الأ�شياء  ومن  بخالقها،  ومتعّلقة  مطّمئنة 
هو  م�شّتت  غري  التفكري  جتعل  التي  الأخرى 
"من   :قال فقد  يعنيه،  ل  ما  الإن�شان  ترك 
الكالم فيما ال  املرء تركه  اإ�سالم  ُح�سن 
يعنيه")1(، وقال الإمام علّي: "ال تعر�ض 

ملا ال يعنيَك برتك ما يعنيَك".)2(

القارئ  �شوؤال  عن  جتيب  الأخرية  والرواية 
باملعروف  الأمر  يت�شاءل عن �شرورة  الذي قد 
والنهي عن املنكر، وهو �شوؤال مهّم لكّن الدين 
ح  و�شّ مثلما  تعنينا  التي  الأمور  من  واأحكامه 
ما  تركها  النف�س  راحة  اإذن م�شدر   ،الإمام
ل يعنيها وابتعادها عّما ُيعرف بـ )الف�شول(، 
ومن ثّم حمو الدائرة الكبرية وما يرتّتب عليها 
من كبائر الذنوب، مثل الغيبة والفتنة والنميمة 
هذه  العزيز  كتابنا  مدح  ولقد  النف�س،  وقتل 
وا  َمرُّ َواإَِذا  وَر  الزُّ َي�ْشَهُدوَن  َل  ِذيَن  َوالَّ الفئة: 

وا ِكَراًما)الفرقان: 72(. ِباللَّْغِو َمرُّ
�شت  نعم ال�شريعة الإ�شالمّية يف تعاليمها خ�شّ
ثّم  ومن  بارئها،  مع  النف�س  خللوة  �شاعات 
يكون  ال�شوائب  من  التفكري  ي�شفو  حينما 
�شّلم  �شعود  غايته  العقل  لأّن  مباركًا؛  تفكريًا 
الكمال، ول يكون ذلك اإّل مبعرفة اهلل �شبحانه 
يف  )الدعاء  اأ�شار  مثلما  وحّجته  نبّيه  ومعرفة 
النف�س  ُت�شبح  ذلك  دون  ومن  الغيبة(،  زمن 

اأ�شرية ال�شالل.
....................................

)1( الأمايل: ج1، �س20.
)2( ميزان احلكمة: ج4، �س33.
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على  القمر  طّل  القدر  ليلة  جاءت  عندما 
ليبّدد ق�شمًا  الباهتة،  ا�شتحياء حماطًا بهالته 
على  يطغى  اأن  دون  ال�شماء  ظلمة  من  �شئياًل 
مرتّددة  م�شاعر  انتابتني  الأ�شود،  ردائها 
التي  الكثرية  والآلم  الآهات  و�شط  مت�شل�شلة 
والت�شقت  م�شاّلتي  مددُت  قلبي،  غّلفت 
قدماي بها، جل�شُت واخلجل قد اعرتاين من كّل 
نب�شت  بنظري،  ال�شماء  و�شوب، ملحُت  جانب 
اأنهارًا تتالألأ فوق وجنتّي،  دموعي التي �شالت 
التوبة  اأعلني  امل�شدر:  جمهول  هاج�س  رّن 
ا�شتيقظت  النورانّية،  الليلة  هذه  حلظات  يف 
ت�شّرب  قلبي،  نب�شات  ت�شارعت  حوا�ّشي، 
الذكريات  طيور  حّلقت  عروقي،  اإىل  اخلجل 
يف ف�شاء ذاكرتي، اأيَن، كيف، ماذا فعلُت؟ اأنا 
امتالأُت تق�شريًا مع اهلل، عادت دموع الرجاء 
وجنتّي  على  وانحدرت  مقلتّي،  يف  تتجّمع 

روحي  لتطّهر  ت�شيل  تركتها  عميق،  ب�شمت 
ق�شاوة  �شخرة  على  حتّطمت  التي  املتعبة 
وال�شفاء،  الأمان  عندها  فانعدم  الغفلة، 
اأبحث عن روح طاهرة نقّية تتجّرع الطماأنينة 
فرفعُت  خلالقها،  قربها  اإناء  من  وال�شكينة، 
وال�شفح  الغفران  اأرجو  القنوت  كحالة  كّفّي 
من خالقي: رّباه اأتيتَك من عاملي املليء بالآثام 
احلياة  زقاقات  يف  تهُت  امللكوتّي،  عاملَك  اإىل 
املظلمة، فاأخذتني بعيدة عن نورَك، و�شقطُت 
بني  �ُشِجنُت  حتى  ال�شيطان،  �شيد  �شباك  يف 
النجاة  تطلب  كع�شفورة  الرفيعة   خيوطها 
بقلب اآمله احلزن والنك�شار، ت�شارعت اأنفا�شي 
يف �شدري واحلرية قد اأخذت مّني كّل ماأخذ، 
خاطري  اجرب  اهلل  يا  غريَك،  يل  معني  فال 
فوق  عفوَك  �شحائب  واأمطر  عّني،  بر�شاَك 
الذنوب،  ل�شّدة  املت�شّلبة  قلبي اجلرداء  اأر�س 
باب رحمتَك  ُتغلق  اأنَت رجائي فال  فيا مولي 
بوجهي، ول جتعل اأحالم غفرانَك تختنق بني 

خلجات �شدري، فاأنَت اأرحم الراحمني.

لَيلَُة الَقدرِ بيَن األمِل والرَّجاِءلَيلَُة الَقدرِ بيَن األمِل والرَّجاِءَليلَُة الَقدرِ بيَن األمِل والرَّجاِء
حوراء كاظم التميمّي/ كربالء المقّدسة

اأكمل فري�شته  اأن  جل�س علّي بجانب والدته بعد 
ونظر  الكرمي،  القراآن  من  له  تي�ّشر  ما  وتال 
العزيزة  والدتي  �شاألها:  ثّم  عينيها،  اإىل  برباءة 
لقد كنُت البارحة يف بيت �شديقي �شّجاد، وبعد 
�شهر  عن  حتّدثنا  الإفطار  والدته  لنا  اأعّدت  اأن 
املعلومات،  اأملك كثريًا من  اأّنني ل  اإّل  رم�شان، 
يا اأّمي حّدثيني عن هذا ال�شهر املبارك، فاأجابت 
ال�شهر  هذا  علّي،  كبدي  وفلذة  ولدي  يا  والدته: 
الذنوب  فيه  تتطاير  ال�شنة،  �شهور  اأعظم  من 
الزهور،  حول  الفرا�شات  تتطاير  مثلما  وتبتعد 
ومن �شّدة عظمة هذا ال�شهر الكرمي �شّمي ب�شهر 
اأبواب  فيه  وتفتح  جهنم  اأبواب  فيه  ُتغلق  اهلل، 
الذنوب  يرم�س  لأّنه  رم�شان  و�شّمي  اجلنان، 
وقد  رمالها،  ال�شحراء  حترق  مثلما  ويحرقها 
�شاعف اهلل فيه ثواب العبادات لدرجة اأّنه جعل 
نوم ال�شائم عبادًة واأنفا�شه ت�شبيحًا، وعليَك يا 
ولدي العزيز اأن حت�شد يف هذا ال�شهر الف�شيل 
عظيم الثواب، ول تّتبع القنوات امل�شّللة -قنوات 
وامل�شل�شالت  الربامج  تبّث  التي  ال�شيطان- 
عن  امل�شلمني  اإبعاد  اإىل  تهدف  التي  املغر�شة 
ثواب هذا ال�شهر العظيم واأعماله العبادّية، فَمن 
قليل احلّظ هذا الذي يبتعد عن اجلليل يف هذا 

ال�شهر الف�شيل؟

َصوُم َشهِر رَمضاَن
نور الهدى عبد الرضا الحسناوّي/ كربالء المقّدسة

َ ََ
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د. زينة نورّي الجبورّي/ بغداد

َشهرُ َرمضاَن َوالِجَهازُ الَهضِمّي

اإ�سراف  وال�سراب دون  الطعام  بال�سيام عن  التزمنا  اإن  بامتياز، هذا  �سهر احلمية  رم�سان هو  �سهر 
بها اجلهاز  ي�ستمتع  �سنوّية  اإجازًة  ال�سيام  الذي يجعل من  االأمر  والفطور،  ال�سحور  مبالغات يف  اأو 
اله�سمّي، وي�ستعيد خاللها �سّحته وعافيته، ويبقى لبع�ض االأمرا�ض اله�سمّية وعالجاتها يف �سهر 

رم�سان خ�سو�سّية ت�ستدعي بع�ض التف�سيل:

يرافقها  التي  املعوّية  اللتهابات  واملزمنة:  احلاّدة  املعوّية  االلتهابات 
التي ت�شيع  ال�شوائل والأمالح  الإ�شهال والإقياء ت�شتدعي عدم ال�شيام لتعوي�س 
القولون  التهاب  مثل  املزمنة  اللتهابات  كانت   اإذا  اأّما  والإ�شهال،  بالإقياء 
ال�شحور  الدواء على وجبات  وتوزيع  ال�شيام  فاإّنه ميكن  اأو داء كرون  التقّرحي، 

والإفطار.

املريئّي  املعدّي  بالفل�س  ُيق�شد  احلجابّي:  والفتق  املريئّي  املعدّي  الفل�ض 
)احلرقة واحلمو�شة(، وت�شتّد يف �شهر رم�شان، واأهّم �شبب لذلك هو تناول وجبة 
�شحور ثقيلة ثّم النوم بعدها مبّدة ق�شرية، واأف�شل طريقة لتجّنب ذلك هو تناول 
دواء م�شاّد للحمو�شة قبل ال�شحور، وجتّنب الأطعمة والأ�شربة احلام�شة واحلاّدة 
والبهارات والقهوة واملقايل، وتخفيف وجبة ال�شحور وتاأخري النوم بعدها بـ )2-

3( �شاعات اإن اأمكن.

الكبد  التهاب  على  احلاّد  الأمعاء  التهاب  يف  ذكرنا  ما  ينطبق  الكبد:  اأمرا�ض 
احلاّد على اختالف اأ�شبابه، فاخلوف من حدوث التفاف و�شياع ال�شوارد والأمالح 
املبكرة  واملراحل  املزمنة  اللتهابات  اأّما يف  ت�شتقّر احلالة،  الإفطار حتى  ي�شتدعي 
من ت�شّمع الكبد فاإّنه ميكن ال�شيام ما مل ُيو�ِس الطبيب املعالج بعك�س ذلك، اأّما يف 
حالت الت�شّمع الكبدّي املتقّدم فُين�شح املري�س بالإفطار ب�شبب الوهن ال�شديد الذي 

ي�شعر به، اإ�شافة اإىل تعّدد الأدوية املتناولة وتوزيعها على �شاعات النهار والليل.

على  العتماد  مع  وجباته  يف  بالعتدال  عمومًا  ال�شائم  ُين�شح  فاإّنه  كّله  ذلك  وبعد 
يف  والبقول  اللحوم  مثل  والربوتينات  واخلبز،  واملعكرونة  البطاطا  مثل  الن�شويات 
ال�شحور حتى ل ي�شعر باجلوع من بداية اليوم، مثلما ُين�شح ببدء الإفطار بطعام خفيف 
كالتمر اأو احل�شاء اأو ال�َشَلطة مع احلذر من تعّدد اأ�شناف الطعام يف الإفطار، والعمل 
على توزيع ال�شوائل التي يحتاجها اجل�شم من )2-3( لرتات يوميًا من وقت الفطور اإىل 

ال�شحور، ول مانع من وجبة خفيفة يف هذه املّدة مثل الفواكه اأو املهلبّية.

1
2

3
4

ُ
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يتحّدثون  الذين  النا�س  من  الكثري  هناك 
با�شتمرار عن امل�شتقبل، وعن خوفهم من اأحداثه 
ب�شكل كبري في�شّيعون فر�شة ال�شتمتاع بحياتهم 
واإّن اخلوف  منه،  بتخّوفهم  وحلظاتهم اجلميلة 

يكون على نوعني، هما: 
خطر  وجود  يعني  املو�سوعّي:  اخلوف   -1

حقيقّي ُيرعب الإن�شان.
ين�شاأ  الذي  اخلوف  هو  هاب:  الرِّ حالة   -2
بها  مّر  قد  وميفة  مرعبة  مواقف  نتيجة 
الإن�شان، وقد ُي�شاب به الفرد بدون وجود �شبب 
باخلوف  ال�شعور  اأنواعه  ومن  للخوف،  حقيقّي 
الرتباط  وعدم  العزوبّية  وتف�شيل  الزواج  من 
تاأ�شي�س  من  املطلقة  واخل�شية  العمر،  لبقية 
جحيم  وكاأّنها  الزوجّية  احلياة  وتخّيل  عائلة، 
احلالت  اأكرث  هو  اخلوف  وهذا  لالإن�شان،  دائم 
النف�شّية �شيوعًا والذي ُي�شيب الرجل واملراأة قبل 
اأن  اأمر طبيعّي لأ�شباب عّدة ميكن  الزواج، وهو 
ُّر الو�شعني العائلّي والنف�شّي، اأو  تكون ب�شبب تغيـ
الأمور الأخرى الكثرية واملت�شابكة، ومنها التعّلق 
وبع�س  عنهم،  البتعاد  من  واخلوف  بالأهل 
التجارب ال�شخ�شّية الفا�شلة يف تكوين العالقات 
زواج  ق�ش�س  و�شماع  ال�شرعّي،  النطاق  خارج 
فا�شلة وغري ناجحة، وانعدام الأمان ال�شخ�شّي، 
كانف�شال  البيت  داخل  العائلّية  وامل�شاكل 

الوالدين يف اأثناء مرحلة الطفولة وطالقهما، اأو 
�شوء معاملة الوالديِن بع�شهما البع�س مّما يوؤّدي 
العالقات  عن  وميفة  �شّيئة  �شورة  تكوين  اإىل 
حال  يف  الوالداِن  كان  اإذا  ول�شّيما  الزوجّية، 
�شجار دائم يتمّثل بال�شرب، ف�شاًل عن اخلوف 
من عدم القيام بالواجبات الزوجّية عند الرجال، 
وعدم التمّتع باجلمال لدى الن�شاء، والعديد من 
اإىل  بطبيعتها  املوؤّدية  املختلفة  الكتئاب  اأمناط 
عنه،  والبتعاد  الزواج  فكرة  ال�شخ�س  رف�س 
امل�شوؤولّية  حتّمل  من  ال�شخ�س  متّكن  وعدم 
واتخاذ القرارات امل�شريّية، مع اختالقه احلجج 
�شيق  مثل  اللتزامات،  من  للهروب  والأعذار 
التمّكن  اأو عدم  ال�شّيئة  املالّية  والظروف  الوقت 

من حتّمل م�شوؤولّية اإجناب الأطفال.
كبرية،  م�شكلة  الزواج  من  اخلوف  م�شكلة  اإّن 
وتربوّية  اجتماعّية  مل�شاكل  طبيعّي  نتاج  وهي 
يهّب  اأن  من  بّد  ل  امل�شكلة  هذه  وحلّل  وثقافّية، 
اجلميع لاللتفاف والق�شاء عليها،  فقد تتطّلب 
ب�شكل �شحيح عن  للتعامل معها  ًا  طبيبًا مت�شّ
والتحليلّي،  واملعريّف  ال�شلوكّي  العالج  طريق 
وتقدمي الن�شائح للحّد من اخلوف من الزواج، 
اإّن  اإذ  بدّقة،  اخلوف  م�شدر  بتحديد  وتكون 
من  باخلوف  ي�شعرون  ل  الأ�شخا�س  من  الكثري 
من  باخلوف  ي�شعرون  واإمّنا  ذاته،  بحّد  الزواج 

مقت�شيات الزواج وما ينطوي عليه من احتمالت 
م�شاعر  ومواجهة  غام�شًا  م�شريًا  لكونه  الف�شل 
الزواج  اأّن  الأفراد  يعلم  اأن  من  بّد  ول  اخلوف، 
يختلف تبعًا لختالف الأ�شخا�س، فال يعني ف�شل 
اإىل  �شيوؤّدي  اأّنه  والأّم  الأب  الزوجّية بني  احلياة 
ف�شل كاّفة العالقات الزوجّية الأخرى، مثلما اأّن 
يوؤّدي  قد  م�شاعر اخلوف  والتعبري عن  احلديث 
اإىل حت�شني مهارات التوا�شل الجتماعّي، ولبّد 
الزوجّية  للحياة  اأّن  الأ�شخا�س  يدرك  اأن  من 
�شات، ولكّنها ل تعني تدهور العالقة  بع�س املنغِّ
على  اأي�شًا  تنطوي  لأّنها  والنف�شال،  الزوجّية 
واأّن  وال�شرور،  ال�شعادة  ملوؤها  جميلة  حلظات 
مهّمًا  اأمًرا  يعّد  لها  امل�شبق  اجلّيد  التخطيط 

لنجاحها وا�شتمرارها.
على  يحّث  الإ�شالم  اأّن  نعرف  اأن  علينا  واأخريًا 
واملر�شلني  الأنبياء  �ُشنن  من  اإّنه  اإذ  الزواج، 
اأَْر�َشْلَنا  َوَلَقْد  الكرمي:  كتابه  يف  ورد  مثلما 
َوَما  ًة  َيّ َوُذِرّ اأَْزَواًجا  َلُهْم  َوَجَعْلَنا  َقْبِلَك  ِمْن  ُر�ُشاًل 
َجٍل  ِ ِلُكِلّ اأَ ْذِن اهلَلّ َلّ ِباإِ َكاَن ِلَر�ُشوٍل اأَْن َياأِْتَي ِباآََيٍة اإِ
ِكَتاٌب)الرعد: 38(، وهو من اآيات اهلل �شبحانه 
اأَنُف�ِشُكْم  ْن  مِّ َلُكم  َخَلَق  اأَْن  اآَياِتِه  َوِمْن  وتعاىل: 
َوَرْحَمًة  ًة  َودَّ َبْيَنُكم مَّ َوَجَعَل  اإَِلْيَها  َت�ْشُكُنوا  ِلّ اأَْزَواًجا 
ُرون)الروم: 21(. َقْوٍم َيَتَفكَّ اإِنَّ يِف َذِلَك لآَياٍت ِلّ

أ.د سعاد سبتّي الشاوّي/ جامعة بغداد

باِب ِمَن �لزَّو�ِج ُف �ل�سَّ َتخوُّ
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نادية عبد الله بو علّي/ السعودية
رسم: إسالم فارس الخفاجي

َماِئَدُة الُقرآِن الَكريِمَماِئَدُة الُقرآِن الَكريِم

اجتمعت االأّم )حنان( باأبنائها على مائدة 
الطعام وخاطبتهم بحنان: اأبنائي االأعّزاء، 
حتّبونها،  التي  االأطباق  لكم  اأعددت 
اأّمي،  يا  لِك  �سكًرا  بال�سكر:  علّي  فبادرها 
وهل تعدينني يا اأّمي باأن اأح�سل يف كّل يوم 
املبارك على �سنف  اأيام �سهر رم�سان  من 
جديد من االأطباق اللذيذة التي تعّدينها؟ 
اأّمي  اأجابه اأحمد: نعم يا علّي، �ستعّد لَك 
اأن  علينا  ولكن  االأطعمة،  من  حتّب  ما 
تناول  يف   البيت اأهل  طريقة  ن�ستذكر 

القليل من الطعام.
يحّب  علّياً  اأّن  مبا  ح�سًنا،  االأّم:  فقالت 
جنل�ص  ونحن  املختلفة،  الطعام  اأ�سناف 
القراآن  الطعام فهل يوجد يف  على مائدة 

الكرمي اآية تتحّدث عن مائدة الطعام؟
ِعي�َسى  َقاَل  اأّمي:  يا  نعم  اأحمد:  اأجاب 

َماِئَدًة  َعلَْيَنا  اأَنِزْل  َربََّنا  اللَُّهمَّ  َمْرمَيَ  اْبُن 
ِلَنا  أَوَّ الِّ ِعيًدا  َلَنا  َتُكوُن  َماِء  ال�سَّ َن  مِّ
َخرْيُ  نَت  َواأَ َواْرُزْقَنا  نَك  مِّ َواآَيًة  َواآِخِرَنا 

اِزِقنَي)املائدة: 114(. الرَّ
اأحمد  اأنهى  اأن  بعد  ابنيها  االأّم  ف�ساألت 
موائد  هناك  ُترى  يا  فهل  االآية:  قراءة 

مادّية وموائد معنوّية؟
تعجب علّي من ال�سوؤال وقال: كيف تكون 

املوائد مادّية ومعنوّية؟
اإىل  تنق�سم  ولدي  يا  املوائد  االأّم:  اأجابت 
على  حتتوي  التي  وهي  مادّية  موائد 
وت�ستلّذ  علّي،  يا  حتّبها  التي  االأ�سناف 
حتى  ج�سمَك  لبناء  وحتتاجها  بنكهاتها 

تكب. 
قال علّي: وما هي املوائد املعنوّية يا اأّمي؟ 
هل يوجد بها اأ�سناف اأخرى من االأطعمة 

اللذيذة؟ 
�سحكت االأّم وقالت: هي موائد نحتاجها 
القراآن  موائد  اإّنها  حياتنا،  يف  كثرًيا 

الكرمي، فبه تتغّذىاأرواحنا.. 
ومعانيه  كلماته  عذب  من  وُن�سقى 
منه  اقرتبنا  وُكّلما  وعلًما،  وفهًما  رواًء 

وخاطبناه زادت حالوته وعذوبته..
وبعد اأن اأنهت االأّم حديثها اأ�سرع علّي اإىل 
املكتبة ليح�سر القراآن الكرمي، وقال: ما 
اأجمل �سهر رم�سان، لقد انتهينا االآن من 
املوائد  اإىل  �سوياً  ولننتقل  الطعام،  موائد 

املعنوّية.
ابت�سمت االأّم يف وجه علّي بعد اأن و�سع بني 
يديها القراآن الكرمي وقال لها: هاّل قراأِت 

لنا اآيات من القراآن الكرمي.
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المقادير:المقادير:
- حّبتان من الباذجنان املقّطع اإىل 

مكّعبات.
فرمًا  مفرومة  طماطم  حّبة   -

ناعمًا.
- ن�سف كوب زبادّي.  

- ملعقتان كبريتان من ال�سنوبر.  

- 6 مالعق كبرية من زيت الزيتون.
ان من الثوم املهرو�ض.  - ف�سّ

- 50 غرامًا من اخلبز االأ�سمر مقّطع 
اإىل �سرائح.

- ملح بح�سب الرغبة.
- ع�سري ليمونة حام�سة.

طريقة التحضير:طريقة التحضير:
قومي بو�سع مكّعبات الباذجنان يف �سينّية فرن مبّطنة بورق الزبدة، وادهنيها مبلعقتني كبريتني من زيت الزيتون، 
واأدخلي ال�سينّية اإىل الفرن حتت ال�سواية ملّدة 20 دقيقة، وعندما ين�سج الباذجنان اأخرجي ال�سينّية من الفرن 

واتركيها جانبًا، قومي بو�سع قطع اخلبز يف �سينّية فرن ثانية مبطنة بورق الزبدة وادهنيه مبلعقتني كبريتني من 
زيت الزيتون واأدخلي ال�سينّية اإىل الفرن حتى يكت�سب اخلبز اللون الذهبّي، واأخرجي ال�سينّية من الفرن و�سعيها 
جانبًا، ومن ثّم يف مقالة على نار متو�سطة �سعي زيت الزيتون ثّم اأ�سيفي ال�سنوبر وقّلبيه حتى يتغرّي لونه، وارفعي 

املقالة عن النار واتركيها جانبًا، ويف وعاء اخلطي الزبادّي وع�سري الليمون احلام�ض وامللح، �سعي الباذجنان يف طبق 
التقدمي واأ�سيفي فوقه مزيج الزبادّي ثّم زّينيه باخلبز وال�سنوبر.

َفّتُة الباذجناِن الصحّيةَفّتُة الباذجناِن الصحّية

*ُتطهى ملدة  30 دقيقة وتكفي  لـ4 اأ�سخا�ض
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نجاح حسين الجيزانّي/ كربالء المقّدسة

بُهاِت َشهادٌة َفوَق الشُّ

ليلة  اأ�شرف  بيت اهلل، ويف  املقتول ظلمًا يف  هو 
من ليايل �شهر اهلل!!

اأَو ُيقال يف حّقه: وهل كان عليُّ ي�شّلي؟! 
عجبًا للحقائق كيف ُتقلب وتغّيب بف�شل اأبال�شة 
يف  املوغلة  الأموّية  ال�شيا�شة  ودهاقنة  ال�شّر، 

الكذب  والفرتاء.
خليفة النبّي وو�شّيه ل ي�شّره قول املرجفني، 
فرقة  توح�شه  ول  املتزّلفني،  كرثة  تزيده  ول 
عابد  بب�شاطة  لأّنه  اأمنلة؛  مبقدار  عنه  النا�س 
لو  "والل  القائل:  وهو  معبوده،  يف  حّبًا  ذاب 

ُك�ِسف يل الغطاء ملا ازددُت يقينًا")1(.
وقد  علّي؟!  بعبادة  ال�شام  اأهل  اأدرى  وما 
وامتالأت  ال�شلطان،  مبخافة  اأفئدتهم  ت�شّبعت 
انفّكوا  ما  وهم  اأمرائهم،  باأ�شاليل  عقولهم 
�شخ�شّية  حول  الإ�شاعات  ويرّوجون  يوهمونهم 
هيهات  ولكن  منه،  النا�س  ينّفروا  حتى   علّي
اأن ُتطفاأ منارة الو�شّي ويخفت �شووؤها، ومهما 
األقًا  تعا�شد اأهل الباطل فاإّن نور علّي يزداد 
واّت�شاعًا... فكانت �شهادته يف م�شجد الكوفة 
هذه  �شهادته  وبف�شل  ال�شبهات،  فوق  �شهادًة 
ت�شاقطت كّل الأقنعة التي كان الأموّيون يتخّفون 
خلفها، فهم مل يعرفوا مغزى العبادة احلقيقّية.

نابعة ومنبثقة عن علم ودراية   الإمام عبادة 

يف  العبادة  تعاىل،  هلل  بالإخال�س  امتزجت 
واإمّنا  ال�شخ�س،  لوزن  معيارًا  لي�شت  ُعرفه 
العبادة  تكون  له، حينها  واملمّيز  ال�شابط  عقله 
درجة  وفهم  النا�س  ملعرفة  جّيدًا  �شاخ�شًا 
قربهم اأو ُبعدهم عن ال�شراط امل�شتقيم، فاإذا 
امتزجت تلك العبادة مع امل�شلك واخُلُلق القومي 
ِنْعَم العبادة، وعندها فقط تكون العبادة  كانت 
�شابطًا جّيدًا، وهذا ما تعّلمناه من عبادة اأمري 
البكاء  بني  مزيجًا  كانت  والتي   ،املوؤمنني
وبني  الليل،  جوف  يف  املعبود  لو�شل  واللهفة 
الفقراء  ومداراة  احلوائج  ق�شاء  اإىل  ال�شعي 
يف النهار، لقد َعُظم املعبود يف نف�شه، ف�شارت 
املعبود  اأهلّية  ا�شت�شعر  لأّنه  كّلها؛  يقينًا  عبادته 
درجات  اأعلى  اإىل  بعبادته  فارتقى  للعبادة، 
اليقني، ولقد ك�شف الإمام عن جوهر عالقته 
"اإلهي ما عبدتَك خوفًا  باهلل تعاىل بقوله: 
ولكن  ثوابَك،  يف  طمعًا  وال  عقابَك  من 

وجدتَك اأهاًل للعبادة فعبدتَك")2(.
عند  ليلًة  "بّت  فيقول:  الرواة  اأحد  يحّدثنا 
كّله،  الليل  ي�سّلي  فكان   ،املوؤمنني اأمري 
اإىل  فينظر  �ساعة،  بعد  �ساعة  ويخرج 
ال�سماء ويتلو القراآن، قال: فمّر بي بعد 
اأراقد  نوف  يا  فقال:  الليل،   من  هدوء 

اأرمقَك  رامق  بل  قلُت:  رامق؟  اأم  اأنَت 
نوف  يا  قال:  املوؤمنني،  اأمري  يا  بب�سري 
يف  الراغبني  الدنيا  يف  للزاهدين  طوبى 
االأر�ض  اّتخذوا  الذين  اأولئك  االآخرة، 
طيبًا،  وماءها  فرا�سًا،  وترابها  ب�ساطًا، 
والقراآن ِدثارًا، والدعاء �سعارًا، وقر�سوا 
من الدنيا تقري�سًا على منهاج عي�سى بن 
تعّلقه  قّمة  يف   علّي كان  هكذا  مرمي")3(، 
برّبه، ثم ياأتي َمن ت�شّول له نف�شه بال�شوؤال عن 
الأموّية  بالدعايات  متاأّثرًا  وعبادته،  �شالته 

املغر�شة!! 
نباأ  �شماعهم  بعد  ال�شام  باأهل  حرّيًا  كان  ما 
امل�شوؤومة: وهل كان  اأن يقولوا قولتهم  ال�شهادة 
يعودوا  اأن  بهم  حرّيًا  كان  بل  ي�شّلي...؟  علّي 
اإىل اأنف�شهم في�شاألوها: كم كّنا يا ُترى يف غفلة 
و�شالل؟ وكم كّنا مدوعني باإعالم �شلطاتنا؟ 

وكم ا�شتغفلتنا اأراجيفهم و�شاللتهم؟ 
وكما  ملوكهم،  دين  على  النا�س  قيل:  وحقًا 

تكونوا يوىّل عليكم.
.....................................

)1( ال�شواعق املحرقة لبن حجر: �س 129.
)2( بحار الأنوار: ج41، �س 14.
)3( بحار الأنوار: ج41، �س 16.
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منتهى محسن محّمد/  بغداد

ِحواُر األَصناِم

الُعّزى: يا ويلنا �شنغدو ترابًا بعد حني.
الاّلت: ما اخلطب؟

مناة: اأمل ت�شمع اأّن النبّي حمّمدًا قادم اإىل مّكة 
لتهدمينا.

الاّلت: لن ي�شتطيع، فقري�س اأجمع �شتقف معنا يف 
وجهه، ولن ترتكنا.

من  مقاتل  اآلف  ع�شرة  مع  قادم  هو  ها  العّزى: 
املهاجرين والأن�شار �شين�شفوننا ن�شفًا يا �شاح.

قري�س  انتهكت  بعدما  فاحتًا  جاء  لقد  مناة: 
الهدنة، ونق�شت بنود �شلح احلديبّية.

العّزى: دقائق و�شنكون هباًء، فلقد دخلوا مّكة من 
اجلهات الأربع، ول مقاومة ُتذكر على الإطالق.

الاّلت: اأيَن �شدنتنا؟ اأيعقل اأن يوّلوا هاربني؟
اأجل، لقد فعلوها، فهذا يوم ت�شخ�س فيه  العّزى: 

الأب�شار.
مناة: لقد كنَت يا عّزى اأعظم الأ�شنام عند بني 

كنانة، اأعظم منزلة ومكانة اأّل حتّرك �شاكنًا؟
العّزى: ل �شرف بعد اليوم اإّل لالإ�شالم. 

اأهكذا تكون نهاية الأ�شنام  الاّلت: وا ح�شرتاه.. 
عبده  اأنثويًا  ثالوثيًا  تاريخًا  �شّكلن  بعدما  الثالث 
بنات  الثالث  اأّننا  معتقدين  الإ�شالم،  قبل  العرب 

اهلل..!
العّزى: هذا يوم ل ينفع فيه التقدي�س اإّل هلل ل اإله 

.اإّل اهلل.. حمّمد ر�شول اهلل

مناة: وا ُكرباه... اأهكذا ُنذّل ونخزى؟! 
احلروب  اأثناء  يف  يحملونني  كانوا  لقد  الاّلت: 
يف قّبة، وين�شبون يل بيتًا يف مع�شكر اجلي�س لبّث 

ال�شجاعة بني اجلنود، مثلما يف معركة اأحد.
اأيام عّزي، وكنُت  َغُربت  اأنا فقد  اأّما عّني  مناة: 
املعّظم عند الأو�س واخلزرج، وكانوا ل ي�شّلون اإّل 

بقربي، ويحلقون روؤو�شهم ويقيمون عندي.
العّزى: اأنا اأوىل منكم بالندب، فلقد كانت العرب 
وقري�س ُتدعى با�شمي: )عبد العّزى(...لكن اليوم 

�شُندكدك مع اأ�شنام الكعبة الثالثمائة وال�شتني.
الاّلت: يا ويلنا، وكاأيّن اأ�شمع �شوتًا يرّدد:

اليوُم يوُم امللحمة، اليوم ُت�سبى احُلرمة)1(
على  نداء  و�شلني  لقد  جيدًا،  اأ�شغوا  العّزى: 

النقي�س: 
اليوم يوم املَرَحمة اليوم حُتمى احُلرمة)2(

مناة: اإّن رحمة الدين اجلديد توؤّطر مّكة بنورها 
اء. الو�شّ

العّزى: ها قد دخل النبّي حمّمد يطرق اأرجاء 
مّكة على ناقته الق�شواء وا�شعًا راأ�شه على الرحل؛ 
العي�ض  اإنَّ  "الّلهمَّ  يقول:  وهو  لرّبه،  توا�شعًا 

عي�ض االآخرة")3(
الاّلت: نعم، لقد دخل فتحه املجيد من دون قتال، 
جتّرد  اأو  �شيٌف،  ُي�شهر  اأو  غمٌد،  يحّرك  اأن  وبدون 

قناة.

اإّل  اإله  )ل  احلّق:  موجة  هدير  اإّن  حّقًا..  مناة: 
اهلل( هو ال�شالح الأم�شى من اأّي �شالح.

"ُهبل"  الكعبة  اأ�شنام  اأعظم  حتى  العّزى: 
احلجر  وا�شتلم  الكعبة  النبّي  ودخل  الدمار،  ناله 
اإليه بق�شيب  اأ�شار  الأ�شود، وكّلما مّر ب�شنٍم منها 
اإِنَّ  اْلَباِطُل  َوَزَهَق  قُّ  احْلَ َجاَء  مرّددًا:  يده  يف 

اْلَباِطَل َكاَن َزُهوًقا)الإ�شراء: 81(.
اأهل  الالت: يا لرحمة هذا النبّي، فلقد عفا عن 

قري�س قائاًل:
- ما تظّنون وما اأنتم قائلون؟ 

اأجابه اأحدهم:
- نظّن خريًا ونقول خريًا، اأخ كرمي وابن اأخ كرمي.

فاأجابهم:
دخل  ومن  اآمن،  فهو  �شفيان  اأبي  دار  دخل  َمن   -
اآمن،  فهو  داره  دخل  ومن  اآمن،  فهو  امل�شجد 
َل  َقاَل  يو�شف:  اأخي  قال  كما  اأقول  فاإيّن 
اأَْرَحُم  َوُهَو  َلُكْم   ُ اهللَّ َيْغِفُر  اْلَيْوَم  َعَلْيُكُم  يَب  َترْثِ

اِحِمنَي)يو�شف: 92(. الرَّ
ُيعلى  ول  يعلو  فالإ�شالم  الأ�شنام  جميع  وحتّطمت 

عليه.
................................

)1( �شرح نهج البالغة: ج 17، �س 272.
)2( امل�شدر نف�شه.

)3( بحار الأنوار: ج20، �س 238.
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مناسبات



زهراء أحمد المتغوّي/ البحرين

أذبُت فؤاَد الفؤاِد غرامـا..
وجّرحُت ليَل الليايل مالما..

وعّفرُت ابلشوق خدَّ المتّن..
وهّومُت أسقي الالكم الكما..

يفّتُش بني املتاهات ظّل..
وأمهُز بني الشستاِت مقاما..

ويف هيـدِب الروح دمـُع انتحايب..
رفيًفا رفيًفا يصّب الغامما.. 

مفن أيَن آتيَك واذلنُب يقفـــو.. 
ويقرُض يف رحليت ما اسستقاما؟

وتّنوُر جوعي يضّج يباسًا..
فأخزُب بُّر الفتات حطاما..

فيا رمضاُن ببابَك طنٌي..
تشاغـل ابلتيـــه حىت تنامـى..

هالكَل من قزح لو متّل..
ففي قامة الضوء يرفع هاما.. 

وطهرَك جيدل مولوَد عشـٍق..
وسسنني حتبُل بدراً  متاما.. 

تعيُد الربيع اخلرايّف مه�ًا..
بأغنية الكوِن عامًا فعامـا..

فكـن يف القواريـر جـذراً أصياًل
يشّف وبرمعه قد ت�اىم..

لتشهقَك النفس حصوة طهٍر..
بذاكرٍة ت�ستحّث الصياما.. 

وأسكْت حنني الشهور اخلوايل.. 
ففي عيهنا حبر دمٍع هتاىم..

والمْس هجري اذلنوب بروًدا..
ركـوًعـا جسـوًدا قعـوًدا قياما

وِصْل َرِحم القلب حىت تنايج.. 
هداايَك أورديت والنداىم..

سسنفطر ابحلّب فاحلّب هنـٌر..
عل راحتيَك يزحي ال�قاما..

ومطرقة اجلوع تصقل صرًبا..
من اجلاحنات فتجلو احلراما..

وقرآنـَك الشمـس ابلنور ُيتل
لُتورق فينا عطوُر اخلزاىم..

وخيط البياض إذا ما تدّل..
لينحدر الليل عنه لثاما..

ثالثون كوكبة من ضياٍء.. 
فلّما بدا القدُر صار الوساما.. 

عليه املدارات جفراً تصّل.. 
ترّشف ابلرباكت امل�اما.. 

ويف ليةل العيـد يصهل معـٌر
نقّي دلّقاته القلب هاما..  

كرميًا هيدهد طفل األمايّن..
وأحالمنا حفنة من يتاىم..

وأزرار خميتنا تشسهتيه.. 
مىت يقرع الباَب فينا سالما؟

وِء
ّ َميِء �ل�س

َحّتى 
وِء

ّ َميِء �ل�س
َحّتى 
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من على نهر العلقمي



مريم حسين العبودّي/ كربالء المقّدسة 

كّل �شيء يف هذا الوجود يحوي طاقًة كامنة، 
وروؤية هذه الطاقة يعتمد على الطريقة التي 
احلياة  تفا�شيل  كّل  فاإّن  لذا  بها،  ُت�شتخرج 
نوع متلف،  من حولنا حتت�شُن جماًل من 
الت�شّدع الذي على اجلدار، وطاولة اخل�شب 
املهرتئة واملنك�شرة، اأ�شي�س الزرع الفخارّي 
الفاكهة  و�شحن  بالن�شيان،  املغّلف  القدمي 
الظهرية، وهكذا  بعد  ما  �شم�س  تغمرُه  حني 

دواليك.
زوايا  يف  التجّدد  انعدام  يوّلد  العتياد 
ذلك  باأّن  ترى  اأن  ال�شعب  من  النظر، 
اللحاف الفو�شوّي على �شريرَك قد يكوُن ذو 
تركيبة فنّية...! بب�شاطة لأّنَك تراه كّل يوم، 
حولك.  من  املنزل  تفا�شيل  كّل  مع  وكذلك 
م�شحة  من  خالية  بكونها  يتعّلق  ل  الأمر 
عن  ُنب�شر  الذي  املنظار  لأّن  بل  جمال، 
ا  اأي�شً ننده�ُس  ال�شبب  ولذات  ثابت،  طريقه 
بقينا  ولو  مّرة،  لأول  نزورها  التي  بالأماكن 
فيها �شهرًا لأ�شبحت رتيبة وممّلة، اخلدعة 
التي ُتبعد هذه الرتابة هي اإعادة اآلّية النظر 
لروؤية  مبحاولتنا  ُمناط  وتغيريها  وزواياه، 
كاأحد  هنا  الت�شوير  وياأتي  اجلمال،  هذا 
الإبداع  لهذا  واملبا�شرة  املُن�شفة،  الرتاجم 

املُخّزن بني طّيات العامل الذي ي�شّمنا.
تطّورًا  الكامريات  اأكرُث  هي  الب�شرّية  العني 
املبدعني  األهمت  التي  وهي  واإبداعًا، 

ورغم  حماكاتها،  ليحاولوا  واملخرتعني 
اإليه  و�شلت  الذي  املجنون  التطّور  هذا  كّل 
التكنولوجيا وعد�شاتها بالغة الدّقة، اإّل اأّنها 
ل جُتاري نظرتنا بالعني احلقيقّية لكثري من 
التي  ودفء،  ب�شاعرّية  نراها  التي  امل�شاهد 
لن تظهر لنا يف اآلة الت�شوير، ورمّبا �شتظهر 
بطريقة احرتافّية، لكن لي�س مثلما ُتب�شرها 

العني الب�شرّية على الإطالق.
الت�شوير واآلته �شالح ذو حّدين، فهو ميكن 
الناطقة،  غري  لالأ�شياء  كُلغة  ُي�شتخدم  اأن 
وهذا  منها،  الناطقة  بال�شمم  ُي�شيُب  اأو 
يعتمد على امل�شتخدم لها. فالكامريا �شالٌح 
كامريا  يف  �شواء  اللتقاط،  زُرّ  زناده  نارّي 
كامريا  يف  اأو  رقمّية  فورّية،  احرتافّية، 
زهرة  تقتُل  قد  وغريها...  الذكّي،  الهاتف 
مراعاة  عدم  ب�شبب  ت�شّورها  واأنتَ  جميلة 
اأو قد جتعل نبتة عادّية تبدو  اجتاه ال�شوء، 

مبهرة ب�شبب زاوية اللتقاط.
فكيف  مادع،  الت�شوير  اأّن  البع�س  يرى 
جدًا!  عادّي  ل�شيء  مده�شة  ن�شخًة  تنقُل 
من  ال�شورة  تلك  ت�شتخرج  لأّنَك  بب�شاطة 
ب�شرَك،  اعتاده  الذي  غري  جمايّل  منظار 
وهو اأداة الت�شوير، اإّنه التغيري الذي يح�شل 
يف طريقة نظرتَك اإىل ال�شيء، فبدًل من اأن 
فيما  التمّعن  يف  وتبداأ  فقط،  ب�شرّيًا  تغرّيه 
لو�شيلة  اإ�شافّية  اآلة  ت�شتخدم  فاإّنَك  ترى، 

هو  الأمر  يف  واملختلف  متلك،  التي  الب�شر 
اأّن هذه الآلة ت�شتطيع اأن جُتّمد اللقطة التي 
ولي�س  ملمو�س  ب�شكل  بها  وحتتفظ  تروقَك، 

ذهنيًا فح�شب.
يرتبط الت�شوير بجوانب كثرية من حياتنا، 
ذكرياتنا،  ويوّثق  طفولتنا  يحت�شن  فهو 
مبا  تذّكرهم  اأ�شحابها،  على  ت�شهُد  ال�شور 
ذاكرتهم  وُتنع�س  بتنا�شيه،  يتظاهرون  قد 
وُتدفئ،  ُتوؤن�س  ال�شور  الزمن،  اأتلفها  التي 
ليايَل  تق�شي  وحتكي،  ُتتاأمل  وُترّبت،  تعانق 
مذّكرة  يف  اأو  طفل،  و�شادة  حتت  طواًل 
عا�شق، تختبئ يف جيِب ُجندّي وتعّرف هوّية 
مالحمه  من  اجلراح  ُتبِق  مل  مقتول  اآخر 

�شيئًا.
ال�شور دليٌل دويّل يتوّجب وجوده يف اإثباتنا 
اأمور  عليها  تتوّقف  التي  وهي  الر�شمّي، 
وُتدين  مظلومًا  تن�شُف  اإّنها  م�شريّية، 
ت�شهُد  اأّمًا،  وُتبكي  م�شافرًا  متّتُع  جمرمًا، 
�شيء،  كّل  بب�شاطة  واأتراحنا، هي  �شعاداتنا 
اإن مل يكن الت�شوير �شغفًا فينا، فاإّنه امل�شرّي 
الربامج،  املواقع،  يكّون  الذي  هو  حلياتنا، 
الإعالنات،  التلفاز،  الهاتفّية،  التطبيقات 
وغريها  املتاجر  واجهات  املجاّلت،  الكتب، 
بدون  احلياة  تخّيل  ميكن  فال  الكثري، 
الأرحام  يف  َخلقنا  بداأ  قد  ونحن  الت�شوير، 

به.

وَرٍة وَرٍةَحياٌة يف �سُ َحياٌة يف �سُ
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أروقة جامعية 



خديجة علّي عبد النبّي

َشيٌء ِفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي

اأ�شخا�س  ماذا يحدث حينما يزورنا 
اأعّزاء على قلوبنا؟ وقّرر هذا ال�شيف 
العزيز بالوداع والرحيل نحن ن�شتمّر 
بوداعهم حتى نو�شلهم قرب الباب، 
تكون  ورمّبا  تطول،  بالأحاديث  واإذا 
بوقت  مقارنة  والأمتع  الأجمل  هي 

الزيارة.. 
الآن..  الأبواب  على  العزيز  �شهرنا 
اآخر حلظة..  برفقته حتى  ا�شتمتعوا 
الفرح  من  الكثري  اإلينا  حمل  لقد 
اأثناء  يف  بقّوة  عانقوه  والنور.. 
�شجودكم، و�شّلموا على اآيات الكتاب 
الكرمي اآية اآية.. �شالم احلبيب ولي�س 
الذي  احلقيقّي  العيد  فهو  املفارق، 
لأ�شدقائي  اأعّلمه  اأمر  فراقه..  يعّز 
اإحياء  يف  ي�شاركوننا  حينما  ال�شغار 
)اجلو�شن  دعاء  يف  القدر،  ليايل 
اأ�شماء   10 فقرة  كّل  بني  الكبري( 
"اللهم  تكّرر   هلل مفردة  متلفة 
اإيّن اأ�ساألَك با�سمَك يا �سامع ..يا 

جامع...الخ")1(، ما املانع اأن ن�شع 
اأكّفنا على �شدورنا، اأعتقد اأّنها تعيد 
ت�شغيل مفاتيح معّطلة باأرواحنا بنور 

ا�شمه الذي اأ�شاء له كّل �شيء.. 
اإّنني مل اأفهم ملاذا كنُت ول اأزال  ثم 
اأ�شّم  اأحًدا،  اأجتاوز  اأن  اأ�شتطيع  ل 
من  منه  تنبعث  ما  احرتاق  رائحة 
دون اأن اأحاول اإطفاءه.. حتى علمت 
واأحاول  عنه  اأبحث  الذي   اهلل اأّن 
املتعبني  اأولئك  عند  موجود  فهمه 
مّما  ذهلُت  ثّم  قلوبهم..  املنك�شرة 
بني  الرابط  ما  اإذ  اإليه!  لُت  تو�شّ
عالقتي العامودّية بالإله مع عالقتي 
اأّن  يعّلمنا  كاأّنه  باملخلوقني؟  الأفقية 
ببع�شنا  احلقيقّية  ات�شالنا  و�شيلة 
الإن�شان  فاأمل  والأرواح..  القلوب  هي 
املخلوق  هذا  هناك..  مكمنه  الفعلّي 
العائمة به حكاياه ال�شرّية وم�شاعره 
ل  التي  الوحيدة  اآلمه  املتوارية.. 
يختزلها  والتي  اأحد،  بها  يعرف 

ويدفنها  كالإ�شفنجة،  املخفّي  بوعيه 
باأ�شقاعه كالألغام فينفجر كالبارود 
اإىل  يدَك  جت�ّس  اأنَت  نكاأته..  ما  اإذا 
منه،  واأتيَت  اأتى  الذي  املعنى  عامل 
تعيد  الأ�شلّي،  وموطنَك  موطنه 
حيث  اخلليقة  قبل  ما  اإىل  نف�شَك 
وُيطوى،  ُين�شر  زمان  ول  مكان  ل 
مو�شولون  جميًعا  اأّننا  فتدرك 
ت�شابكت،  واإن  مرئّية  غري  بخيوط 
�شيًئا  وحتّقق  الإجناز  يكمن  وهنا 
ما  وهذا  وجودَك..  هدف  من 
غري  بخيوط  مو�شولة  روحَك  يجعل 
على  باعثة  متفّردة خ�شراء  نا�شجة 
نحو  بجذورها  ت�شرب  الطماأنينة، 
غيمة  ت�شبح  اأن  اإىل  ترّق  ال�شم�س، 
ل  ثّم  باجلفاف..  املغمو�شني  للب�شر 
يلبث اأن يتكّفل اهلل برّيَك وت�شبح 

غيًثا ف�شيًّا..
................................

1- بحار الأنوار، ج 91، �س385. 

الَقلِب
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حتى نلتقي 



زبيدة طارق الكنانّي/ كربالء المقّدسة

بال موعد اْلَيْوَم تر�سم االأفكار على هواها، 
وجه �سّيدة جليلة تفي�ص خ�سوعاً وحنيناً 

ت�سرق نوراً على القّبة الذهبّية، تتوّكاأ على 
عّكازة الذكريات 

اعتادت اأن تظهر متهّجدة، متعّبدة يف 
ليايل �سهر رم�سان، يف عر�ص مالئكّي 

مهيب على هيئة �سرب حمام اأو قافلة من 
اأغ�سان الزيتون حتّط ال�سالم يف دهاليز 

مدينتي القدمية ومت�سح عن نوافذها 
غبار االأمل واالآهات يف عتمة الليل. 

وتطفئ بيديها احلانيتني مواقد احلزن 
يف القلوب، وتغ�سل اأوراق الُيتم من تعب 

احلروف. 
حتمل ترياقاً عجيباً تطلقه يف اأوردة 

االأفئدة، تهيم به امل�ساعر االإن�سانية اأنهاراً 
من فرح و �سياء 

ترتق االأرواح املثقوبة؛ لتعيد اأفراحها 
امل�سلوبة بني غيابات االأ�سماء 

نعم فبني الت�سبيحات النهارّية، والرتاتيل 

القراآنّية جاء نهار يحمل الوجه الكرمي 
لتلك ال�سّيدة العظيمة )خديجة 

الكبى(، ُينرث عطرها مع حمامات 
بي�ساء لتعيد اإىل جتاعيد مدينتي 

احلزينة اأحالمها الثكلى، وتدفع عن 
ذاكرتها اأ�سباح الذكرى التي تركها حطام 

الفراق 
جاءت لتحّطم كّل املرايا الكاذبة التي مل 

تعد تعك�ص روح القدا�سة يف االأرجاء 
واأنطقت ل�سان الزمن بعواطفه الثائرة 

بحّب مّمد الر�سول الكرمي
ليخبنا باأّن �سامراء لي�ست حزناً اأبدّياً، 
واأّن جرحها مهما كان عميقاً ف�سي�سفى 

و�سيزول الداء منها 
واأّن الليل مهما كان ثقياًل، ف�ستقهره 

ال�سم�ص وتهزمه االأ�سواء 
وت�ستمّد االأر�ص ع�سقاً من روحها 

املت�سامية واإخال�سها الفريد واإميانها 
ال�سادق الذي عرف املعنى احلقيقّي حلّق 

النبّوة ومالأ قلبها دفء �سعاعه 
واليوم ومع ذكرى رحيل وجودها امللكوتّي، 

وبعد اأن فقدت عينا حبيب اهلل ووهجها 
القد�سّي وغابت ق�سمات وجهها النورانّية 

عن الكون 
ها هي تهبط من عليائها ليطّل جبينها 

اء يف �ساحات القدا�سة وي�ستحيل  الو�سّ
وجودها اإىل قطرة من ُطهر، وتن�سكب 

ماًء معيناً تغمر �سامراء بفي�ص احلنان، 
وت�سّمد برفق اآهاتها، وتلملم اأ�سواق 

املع�سومني وتنرثه عبرياً من اأنفا�سها 
الرقيقة ميالأ كّل احلوا�ّص، فت�سرق بها 
االأرواح وتتقّلد باحات �سامراء اخلا�سعة 
اأو�سمة الوالء والكرامة لت�سيف ب�سمات 
اأّم املوؤمنني العظيمة ال�سّيدة خديجة 

الكبى امل�سرقة اإىل مدينة احلبيب نوراً 
من �سرفها، وعظمة من عظمتها كاأّنه 
الكوكب الدرّي من ال�ساعة وحتى قيام 

ال�ساعة.

َدُة �لإَِر�َدِة يِّ �سَ
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