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ّ
والنشر
وحدة الفكر
في العتبة العباسية المقدسة
وقراءات للعمل اإلنساني
تتضح معانيها في أزمة كورونا العالمية

مصابيح العطاء في مشروع
(رحماء بينهم)

طفلي في الشهر الفضيل

في هذا العدد
جملة �شهرية تخت�ص ب�ش�ؤون املر�أة امل�سلمة
ت�صدر عن ق�سم ال�ش�ؤون الفكرية والثقافية
�شهر رم�ضان 1442هـ � /آيار 2021م /العدد 168
رقم الإيداع يف دار الكتب
والوثائق العراقية 2008 -1141م

هَ ل الإن�سانُ جمبو ٌر
داية �أو َّ
الل؟
ال�ض ِ
على ال ِه ِ

8

الإ�شراف العام
عقيل عبد احل�سني اليا�سري
رئي�س التحرير
ليلى �إبراهيم الهر
هي�أة التحرير
نادية حمادة ال�شمري
دالل كمال العكيلي
التدقيق اللغوي
علي حبيب العيداين
رحاب جواد القزويني
التن�ضيد الإلكرتوين
هي�أة التحرير
الت�صميم والإخراج الفني
حوراء ح�سن الها�شمي
الت�صوير الفوتوغرايف
�إ�سراء مقداد ال�سالمي

5
َك ُ
ـنز َ�شه ِر َر َم�ضانَ

َ ف َمن َكانَ َي ْر ُجو ِل َق َاء َر ِّب ِه
(الكهف)110 :

11
�إفطا ٌر َعلى َل ِم َم ّي ٍت

تنويه
ترحب جملة ريا�ض الزهراء
ّ
مب�ساهمات القارئات العزيزات على �أن
ال تكون امل�ساهمة قد ن�شرت يف جملة
�أو �صحيفة �أخرى �أو موقع �إلكرتوين
و�أن ال تزيد على ( )250 -200كلمة
علم ًا �أنّ امل�ساهمات تخ�ضع للتدقيق
وللمجلة احلق يف احلذف �أو التغيري
وال ُتعاد املواد التي تر�سل �إىل املجلة
�سواء ُن�شرت �أم مل ُتن�شر.
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ال َعا ِر ُجونَ

ُ
َ ُّ
ق َ
الحقيق...
الح

كلمة العدد

ُ
َ ُّ
ٌ َ
ور
الن
ن
م
ق
ِ
نور ينب ِث ِ
الإمام احل�سن املجتبى :هو �أول مولود
ل�س ّيدة الن�ساء ،وقد ُولد يف �أف�ضل �شهر من
�شهور ال�سنة عند اهلل ج ّل وعال ،وقد �شوهدت
يف طلعته طلعة جدّه امل�صطفى ،وبدت فيه
�شمائل النب ّوة والإمامة ،توافرت فيه ال�صفات

وجت�سدت فيه �صفات جدّه و�أبيه
الرفيعةّ ،
اللذين �أقاما �صروح الف�ضيلة يف الأر�ض.
ِ

لقد ن�ش�أ يف غرائ�س الوحي ومركز الإمامة،
فكان ا َمل َثل الأعلى للرتبية الإ�سالم ّية يف �سلوكه
و�سم ّو ذاته .قدّم يف �سبيل مر�ضاة اهلل تعاىل
ونفي�س ،فقد خرج عن جميع ما ميلك،
غال
ك ّل ٍ
ٍ
و�شاطر اهلل �أمواله ثالث م ّرات ،وهو �أعبد �أهل
زمانه ،حيث مل ُي َر يف وقت من الأوقات � ّإل وهو
يلهج بذكر اهلل(.)1
ا�شتهر بحلمه ،وعلمه ،و�شجاعته ،وعبادته،
و�سم ّو �أخالقه ،واتّهم اتهامات باطلة كثرية،
�صحت
منها �أ ّنه كان كثري الزواج والطالق ،ولو ّ
تلك الأقاويل لكان للإمام احل�سن عدد كبري
من الأبناء مبا يتنا�سب مع عدد زوجاته ،واحلال
القيا�سي لأوالده اثنان وع�شرون فقط،
�أنّ الرقم
ّ
وهذا ال يتالءم مع كرثة الن�ساء ،ولو كان

مطالق ًا مثلما ُي�شاع لط ّلق زوجته (جعدة بنت
الأ�شعث) التي كان �أبوها من �أعدى النا�س
للإمام احل�سن و�أبيه.
تق ّلد اخلالفة الإ�سالم ّية بعد �شهادة �أبيه رائد
العدالة االجتماع ّية يف الإ�سالم ،وقد ُم ِن َي جي�شه
بالتم ّرد والع�صيان واخليانة ،وخلد بع�ضهم �إىل
الراحة وال�س�أم من احلرب ،وقد �سرت فيهم
�أوبئة اخلوارج ،فنخرت املع�سكر وماج بالفنت
واال�ضطراب ،فا�ضط ّر الإمام احل�سن� إىل �أن
ي�صالح معاوية على ما يف ال�صلح من قذىً يف
العني ،و�شج ًا يف احللق ،وترك معاوية وطغيانه
ليك�شف �سريرته وخبث طو ّيته للنا�س ،وخلع عنه
لبا�س ال�صفيق من �أ ّنه من ُحماة الدين ،وحت ّقق
ذلك بالفعل بعد �إمتام ال�صلح مبا�شرة ،وقد قام
معاوية خطيب ًا فقال" :يا �أهل العراقّ � ،إن
والل مل �أقاتلكم لت�ص ّلوا وال لت�صوموا،
ِّ
لتحجوا ،و� ّإنا
وال
وال لتز ّكوا،
ّ
قاتلتكم لأت�أ ّمر
عليكم ،وقد

�أعطاين اهلل ذلك و�أنتم كارهون� .أال و�أنّ
ّ
علي جعل ُته
كل �شيء �أعطي ُته للح�سن بن ّ
()2
حتت
قدمي هاتني" .
َّ
هذا ا ُ
أموي يك�شف عن جاهل ّية وجت ّرد
خلبث ال ّ
ن�ص عليها
من جميع ال ِقيم والأعراف التي ّ
الإ�سالم ،ولل�صلح فوائد �أخرى �إذ �إ ّنه و�ضع

القاعدة التي ا�ستند عليها الإمام احل�سني
يف نه�ضته ،وهي �أنّ مبادرة معاوية بنق�ض العهد
وال�صلح كافية يف رجحان املوازين ال�سيا�س ّية
وتعيني ال�صلح.

لقد اختار الإمام احل�سن ال�صلح وكان هو
املتعي عليه �شرع ًا ،ولواله لعانت الأ ّمة من
ّ
الأزمات واخلطوب ما ال يعلمه � ّإل اهلل تعاىل.
بوركت الذر ّية التي حملت ر�سالة اهلل و�أ�ضاءت
الطريق و�أو�ضحت الق�صد ،و�أنارت ال�سبيل� ،إ ّنها
ذر ّية ر�سول اهلل الذي ب ّر بدنيا الإ�سالم� ،أقام
دولة ونظام ًا �ساد فيها امل�سلمون على �أمم العامل
و�شعوب الأر�ض.
....................................
� -1أمايل ال�صدوق� :ص.108
� -2صلح احل�سن :ج� ،4ص.8

رئيس التحرير
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3

نور األحكام
لك ,لرت�سلي لها ما يجول
ها هي جم ّلة ريا�ض الزهراء hتفتح �آفاقها ِ
خاطرك من �أ�سئلة فقهية لتجيب عنها وفق فتاوى �سماحة املرجع
يف
ِ
احل�سيني ال�سي�ستاينّK
علي
ّ
الديني الأعلى �آية اهلل العظمى ال�س ّيد ّ
ّ

َ ُ
َ
َّ
عض ُ
وم
الص
ت
ل
بط
م
ب
ِ
ِ
ِ
(م�س�ألة  :)509لو خرج �شيء من الطعام،
ّ
بالتج�ش�ؤ� ،أو بغريه �إىل حلق ال�صائم
�أو ال�شراب
ً
ّ
قهر ًا فابتلعه ثانيا بطل �صومه وعليه الكفارة
على  -الأحوط  -لزوم ًا فيهما.
(م�س�ألة  :)490ال يبطل ال�صوم بالأكل �أو
ال�شرب بغري عمد ،كما �إذا َن ِ�سي �صومه ف�أكل
�أو �شرب ،كما ال يبطل مبا �إذا ُو ِج َر( )1يف حلقه
بغري اختياره ونحو ذلك.
(م�س�ألة  :)491ال يبطل ال�صوم بزرق
الدواء �أو غريه بالإبرة يف الع�ضلة �أو الوريد،

كما ال يبطل بالتقطري يف الأذن� ،أو العني حتى
لو ظهر �أثر من اللون �أو الطعم يف احللق،
وكذلك ال يبطل با�ستعمال ّ
البخاخ الذي ي�س ّهل
عملية التن ّف�س �إذا كانت املادّة التي يب ّثها تدخل
التنف�سي ال املريء.
املجرى
ّ
(م�س�ألة  :)492يجوز لل�صائم بلع ريقه
اختيار ًا ما مل يخرج من ف�ضاء فمه ،بل يجوز
له جمعه يف ف�ضائه ثم بلعه.
(م�س�ألة  :)493ال ب�أ�س على ال�صائم �أن
يبلع ما يخرج من �صدره� ،أو ينزل من ر�أ�سه من

الأخالط ما مل ي�صل �إىل ف�ضاء الفم  ،و� ّإل ـ
فالأحوط ا�ستحباب ًا ـ تركه.
(م�س�ألة  :)494يجوز لل�صائم اال�ستياك،
لكن �إذا �أخرج امل�سواك ال يردّه �إىل فمه وعليه
رطوبة � ّإل �أن يب�صق ما يف فمه من الريق بعد
الر ّد �أو ت�ستهلك الرطوبة التي عليه يف الريق.

..................................
ُ -1و ِج َر� :أدخل الدواء يف فمه ُمكرهاً.
امل�سائل املنتخبة (ال�سيد ال�سي�ستاين)� :ص.214-209

المصدرsistani.org :

السيستاني (دام ّ
ظله)
الحسيني
علي
الديني األعلى
موقع مكتب سماحة المرجع
ّ
ّ
ّ
السيد ّ
ّ

َ ُ
َ َ ُ
َّ
َّ
الص ُ
امتة
وم ...ال ِ
عبادة الص ِ

قال تعاىلَ  :يا �أَ ُّي َها ا َّل ِذينَ � َآم ُنوا ُك ِت َب َع َل ْي ُك ُم
ال�ص َي ُام َك َما ُك ِت َب َع َلى ا َّل ِذينَ ِمن َق ْب ِل ُك ْم َل َع َّل ُك ْم
ِّ
َت َّت ُقونَ (/البقرة.)183 :
حتى يعي�ش العبد يف داخل نف�سه الرقابة
الذاتية على حت ّركاته بني يدي اهلل �سبحانه
وتعاىل وبعيد ًا عن النا�س ،ولري ّبي فينا روح
الإخال�ص ،وكتمان املعروف �ش ّرع اهلل تعاىل لنا
هذه العبادة والتي افرتقت عن باقي العبادات،
القد�سي ال�شريفّ :
"كل
حيث ورد يف احلديث
ّ
عمل ابن �آدم له � ّإل ال�صوم ف�إنّه يل و�أنا
واحلج ،واخلم�س،
�أجزي به"( ،)1فال�صالة،
ّ
والزكاة وغريها عبادات وجود ّية حرك ّية قد
4

عدد  - 168شهر رمضان 1442ه  -آيار 2021م

ي�صاحبها -والعياذ باهلل� -شي ٌء من الرياء،
وال ُعجب ،واملنّ وغريها� ،أ ّما ال�صوم فلكونه
عبادة �صامتة فال يتخ ّلله ذلك ،فلذا ترى
العبد يعي�ش اللذة الروح ّية ،وتقوى يف داخل ِه
الإرادة النف�س ّية ،فيمتنع عن لذيذ الطعام
وال�شراب يف خلواته ،وعن ال�شهوات وال ّلذات
طوال النهار ،ويرتك ما ح ّرم اهلل و�إن مل
ي�شعر به �أحد ،وبهذا يرت ّبى العبد على الرقابة
الذات ّية ،في�ست�شعر وجود اهلل يف حياته،
النبي:
وعذاب الآخرة يف غفالته ،فقد قال ّ
يه ُجو َع
وع ُك ْم َو َع َط ِ�ش ُك ْم ِف ِ
" َواذ ُْك ُروا ِب ُج ِ
()2
ً
َيو ِم ا ْل ِق َيا َم ِة َو َع َط ِ�ش ِه"  .وورد �أي�ضا عن

الموسوي (دام توفيقه)
محمد
السيد
ّ
ّ
ّ

املع�صومني قولهم" :ف ِل َم �أُمروا بال�صوم؟
قيل :لكي يعرفوا �أمل اجلوع والعط�ش
وي�ستدلّوا على فقر الآخرة ،وليكون
ال�صائم خا�شع ًا ذلي ًال م�ستكين ًا م�أجور ًا
حمت�سب ًا عارف ًا �صابر ًا على ما �أ�صابه من
اجلوع والعط�ش ،في�ستوجب الثواب مع ما
فيه من الإم�ساك عن ال�شهوات"(.)3
.............................................
الر�ضي :ج� ،1ص.193
 -1املجازات النبو ّية ،ال�شريف
ّ
 -2و�سائل ال�شيعة� :ص.23
 -3علل ال�شرائع لل�شيخ ال�صدوق :ج� ،1ص.340

عقائد

ُ
ََ
اإلنسان مجبورٌ
مجبورٌ
هللاإلنسان
ه
َ

على الهداية أو َّ َّ
؟
الل
الض
ِِ
الل؟
على
الهداي ِِ
ة أو الض ِ ِ

العبادي /النجف األشرف
والء قاسم
ّ

يعتقد امل�ؤمنون املوالون  -تب ًعا للإ�سالم احلقّ -
بعدل اهلل؛ ولذا فهم يرف�ضون عقيدة اجلرب
ِ

ملا تقت�ضيه من ن�سبة الظلم �إليه � ،إذ كيف
يع ّذ ُب الإن�سانَ
العا�صي بنا ِر جهنم ،بعدَ �أنْ
َ
يج َربه على ارتكاب املع�صية؟!
�شم رائح ُة اجلرب من بع�ض العبارات
ولكن ّربا ُت ّ
على ل�سان عوا ّم النا�س منهم نحو تعليقهم
ّ
ال�ضال بقولهم( :الهداية من
على ال�شخ�ص
َ
أنف�سهم
رب العاملني)� ،أو ّربا حتدِّ ُث
ِّ
البع�ض � ُ
مب�ضمون تلك العبارة؛ حلريتهم يف فهم بع�ض
الآيات الكرمية كقولهَ  :ف ُي ِ�ض ُّل اهللُ َمنْ
هدي َمنْ ي�شا ُء�(إبراهيم ،)4 :ويف
ي�شا ُء و َي ِ
ُ
ّ
ٌ
كلتا احلالتني تت�شكل يف �أذها ِنهم �شبهة �إنْ ُت ِركت
عالج ف�إ ّنها قد ت�ؤ ِّثر يف عقيد ِتهم �سل ًبا
دومنا ٍ
دومنا ي�شعرون ولو على املدى البعيد.
وال�ضالل
فهم ال ُهدى
ِ
�إنَّ من�ش�أ ذلك يعو ُد �إىل ِ
على �أ ّنهما مفهومان متواطئان� ،أي على مرتب ٍة
و�ضالل
واحد ٍة فقط؛ فال يوج ُد � ّإل هدىً واحد
ٍ
كذلك ،على حني �أ ّنهما مفهومان ُم�ش ّككان� ،أي
ل ُك ٍ ّل منهما ع ّد ُة مراتب؛ لقوله�.. :إِ َّن ُه ْم
ِف ْت َي ٌة � َآم ُنوا ِب َر ِّب ِه ْم َو ِز ْد َناهُ ْم هُ دًى(الكهف:
ال ْن َع ِام َب ْل هُ ْم �أَ َ�ض ُّل
 ،)13و �..إِنْ هُ ْم �إِ َّل َك َْ أ
َ�س ِب ًيل(الفرقان.)44 :

وعليهُ ،يكنُ ُ
القول �إنَّ هناك نوعني من الهداية،
اخلا�صة ،ف�أ ّما
هما :الهداية العا ّمة والهداية
ّ
الأوىل فت�شم ُل جمي َع �أفراد الإن�سان ،وهي بدورها
تنق�سم �إىل ق�سمني:

ُ
*الهداية التكوين ّية� :أبرز �أمثل ِتها �إيجاده
وعقل
حوا�س
إن�سان من
مقدّمات الهداية لل ِ
ٍ
ٍّ
َ
ْ
ُ
َ
وفطرةَ ،
ال ْب َ�صا َر
ال�س ْم َع َو أ
قالَ .. :و َج َع َل لك ُم َّ
الَ ْفئِدَ َة(..امللك.)23 :
َو ْ أ
إن�سان
*الهداية الت�شريع ّية :هي �إر�شا ُد ال ِ
�صالحه وحتذي ُره ع ّما فيه هال ُكه،
�إىل ما فيه
ُ
وتن�صيب الأو�صيا ِء وت�شري ِع
إر�سال الأنبيا ِء
ِ
ك� ِ
إنزال الكتب ،قالَ  :و�إِ َّنكَ
ِ
الت�شريعات و� ِ
اط ُّم ْ�س َت ِقيم(ال�شورى.)52 :
َل َت ْه ِدي �إِ َل ِ�ص َر ٍ
النا�س وا�ستفا َد
ف َمن اهتدى بالهداي ِة العا ّم ِة من ِ
منها على الوج ِه الأكمل ،ومل ُت ِر ْفه عنها
عوا�صف املحن� ،أو ُتز ّله ُم ِز ّلتُ الف ِنت َ
ُ
جعل
ً
ّ
نف�سه حمل ُمنا�س ًبا لتل ّقي الرعاي ِة الإله ّي ِة
من ِ

ّ
ُ
اخلا�صة املتمثلة بالهداي ِة
اخلا�صة ،قال :
ّ
ّ
وا َّل ِذينَ اه َتدَ ْوا زادَهُ ْم هُ دًى(حم ّمد.)17 :
إلهي فهو �ضا ٌّل
و�أ ّما َمن مل ْ
يلتزم بالت�شري ِع ال ّ
باختياره ،وقد تع ّلقت امل�شيئ ُة الإله ّي ُة �أنْ ترتكهَ
مما
يف
طريق ال�ضالل ِة الذي اختا َره ب�إراد ِتهّ ،
ِ
ُي�س ِّب ُب ذلك �ضالله وانحرافه ب�صور ٍة �أ�شدّ؛ لأنهّ

ك ّلما ّ
توغ َل
الإن�سانُ
يف
االنحراف ازدا َد بعدًا عن احلقّ ،
لي�س بقبيح؛
وذلك معنى ال ِ
إلهي ،وهو َ
إ�ضالل ال ّ
العبد �شروطَ
لأنَّ املن َع مل يرتت ّْب لوال ُمالفة ِ

ح�صوله على الهداي ِة
اخلا�ص ِة باختيارِه ،قال :
ّ
ُ
ُ
ُ
َ ف َل ّما ُ
زاغوا �أَزا َغ اهللُ قلو َب ُه ْم َواهلل ال َي ْه ِدي
فا�سقنيَ(الإن�سان ،)3 :وعليه ،ف�إنَّ
ا ْل َق َوم ا ْل ِ
فهم قولهَ .. :ف ُي ِ�ض ُّل ُ
هدي
اهلل َمنْ ي�شا ُء و َي ِ
َمنْ ي�شا ُء�(..إبراهيم ،)4 :و�أمثاله على �أ َّنه
رب من اهلل للنا�س على الهداي ِة وال�ضالل
ج ٌ
ٌ
خط�أ
عقدي فاد ٌح ،بل هو ع ُني ن�سبة الظلم
ٌّ

والقبح �إليه ؛ وذلك لأنَّ الهداية يف الآية
اخلا�صة التي
املباركة و�أمثالها هي الهداية
ّ
ي�ستح ّقها فقط َمن اهتدى بالهداية العا ّمة،
و�أ ّما ال�ضالل يف هذه الآيات فهو تركه َ من
يهتد بالهداية العا ّمة ،وعدم �شموله بالهداية
مل ِ

ّ
نف�سه قد
ّ
اخلا�صة ،ال ظل ًما منه  ،بل لأنّ املكلف َ

نف�سه منها باختياره ،فال جرب من اهلل
َ
حرم َ
ٍّ
ُ
ّ
على كل من الهداية وال�ضاللة؛ لأنه يخالف
حكمته ،ولأجل ذلك فقد ختم الآية بقوله:
َ ..وهُ َو ا ْل َع ِزي ُز ْ َ
ال ِك ُيم(اجلاثية.)37 :
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أنوار قرآنية

ُ ُ ّ ُ
َ
سالم
ِ
األخوة في ضو ِء اإل ِ

من العالقات الإن�سان ّية التي حثّ عليها الإ�سالم
واجتماعي ،قال
نف�سي
الأخ ّوة ملّا لها من �أثر
ّ
ّ
اهلل�ِ  :إ َّ َنا ْالُ�ؤ ِْم ُنونَ ِ�إخْ َوةٌ(احلجرات:
.)١٠
"فت�صميم القر�آن على فهم الرابط
الإن�سا ّ
ين الذي يربط الأفراد دون
�ضروري �ضمن
النظر �إىل عقيدتهم
ّ
النظر ّية الإ�سالم ّية يف تكامل النظام
االجتماعي ،فالإن�سان ُم�ص ّمم منذ
ّ
التح�س�س وال�شعور واالنفعال
ن�ش�أته على
ّ
()1
والتغي"  ،والإخوة �صنفان:
والتفاهم
ّ
�إخوان الثقة ،و�إخوان املكا�شرة ،فالإمام �أمري
امل�ؤمنني يقول" :الإخوان �صنفان:
�إخوان الثقة و�إخوان املكا�شرة ،ف�أ ّما
�إخوان الثقة فهم ّ
الكف واجلناح والأهل
واملال ،ف�إذا كنتَ من � َ
حد
أخيك على ّ
َ
َ
و�صاف
وبدنك
مالك
الثقة ،فابذل له
ِ
�سره
َمن �صافاه وعا ِد من عاداه ،واكتم ّ
وعيبه ،و�أظهر منه ا َ
حل َ�سن ،واعلم �أ ّيها
ال�سائل �أنّهم �أقلّ من الكربيت الأحمر،
و�أ ّما �إخوان املكا�شرة ف�إن َّك ت�صيب لذّ َ
تك

6
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نب
منهم فال
تقطعن ذلك منهم ،وال تطل ّ
ّ
ما وراء ذلك من �ضمريهم ،وابذل لهم
ما بذلوا َ
لك من طالقة الوجه وحالوة
النبي حم ّمد املعاملة
الل�سان"( ،)2وجعل
ّ
احل�سنة مع الأخ عبادة ،فقال" :النظر
�إىل الأخ تو ّده يف اهلل عبادة"(،)3
وذكر الإمام زين العابدين حقّ الأخ ّوة
بقوله" :وحقّ � َ
أخيك �أن تعلم �أنّه َ
يدك
َ
وظهرك الذي تلتجئ
التي تب�سطها،
�إليه ،وعزّ َك الذي تعتمد عليه ،وق ّو َ
تك
�سالحا على
التي ت�صول بها ،فال تتّخذه
ً
عدة للظلم خللق
مع�صية اهلل ،وال ّ
اهلل وال تدع ن�صرته على نف�سه"(،)4
وللأخ ّوة �آداب ،منها �أن ال يح�سد الأخ �إخوانه
على ما يراه من ال ِنعم عندهم ،فاهلل فاوت
بني العباد يف العط ّيات ،ومن املواقف التي
النبي
ر�سمت �أبعاد الأخ ّوة العليا ما حدث مع ّ
يو�سف ،فعلى الرغم من الت�ضحيات التي
رافقته ملجابهة الهموم وامل�صائب ،وما فعله
�إخوته به مل يجره ذلك �إىل العداوة والقطيعة،
بل ج ّره �إىل تعزيز العالقة ،فتغا�ضى عن

المقدسة
األسدي /كربالء
آمال شاكر
ّ
ّ

�إخوته عند هفوتهم وجرع غيظه عندما اتّهموه
بال�سرقةَ  :قا ُلوا �إِنْ َي ْ�س ِرقْ َف َق ْد َ�س َر َق َ�أ ٌخ َل ُه ِمنْ
و�س ُف ِف َنف ِْ�س ِه(يو�سف،)77 :
َق ْب ُل َف�أَ َ�س َّرهَ ا ُي ُ
ال�سجاد" :ما
فهو م�صداق لقول الإمام
ّ
أحب �إ ّ
يل من جرعة
جترعت من جرعة � ّ
ّ
()5
غيظ ال �أكافئ بها �صاحبها"  ،فلم ي�ؤ ّثر
ذلك يف �صلة الرحم ،بل �إنّ احل�سد مات وح َّلت
يب
املح ّبة مو�ضعه وعفا عنهمَ  :ق َال َل ت ْ ِ
َث َ
َع َل ْي ُك ُم(يو�سف ،)92 :وخاطبهم بقوله:
ا ْد ُخ ُلوا ِم ْ�ص َر �إِنْ َ�شا َء اهللُ �آَ ِم ِننيَ(يو�سف:
 ،)99فهذه هي �أ�صول التعامل ال�صحيح مع
الأخ يف الن�سب �أو الدين التي يريد الإ�سالم �أن
نلتزم بها.

............................................
 -1النظر ّية االجتماع ّية يف القر�آن الكرمي ،زهري
أعرجي.٢٤٨ :
ال ّ
 -2بحار الأنوار� ،6٤ :ص.193
 -3بحار الأنوار :ج� ،38ص.196
� -4شرح ر�سالة احلقوق للإمام زين العابدين:
�ص.623
 -5ميزان احلكمة :ج � ،٣ص.٢٢٦٧

شمس خلف السحاب

فتاح َّ
الح
ِم ُ
الص ِ

يف
الافتتاح
ُدعا ِء
ِ

نَ�س ٌمي

يف
حظات
َل
ِ
احلُ ِّ
ب
المقدسة
ري /كربالء
شفاء طارق
الشم ّ
ّ
ّ

احلب يف �سماء قلبي
�أال يا ن�سيم ّ
قد ا�شتقتُ �إىل مع�شوق وجداين
�إ ّنه نور ي�ش ّع يف �سماء الأكوان
و�شم�س ت�سعى �إىل ن�شر الدفء والأمان
�إ ّنه النور الذي ُولِدَ يوم الن�صف من
�شعبان
كي يح ّرر الأر�ض من الظلم والعدوان

مهدي الزمان
ولكن هل عرفتَه؟ �إ ّنه ّ
هذا هو �إمامي و�س ّيدي
جت�سدت فيه الرحمة الإله ّية
ّ
النبوي
والعطف
ّ
وال�شجاعة العلو ّية
الفاطمي
واحلنان
ّ
احل�سني
والكرم
ّ
احل�سيني
واجلرح
ّ
ال�سجاد ّية
والعبادة ّ
الباقري
والعلم
ّ
ال�صادقي
وال�صدق
ّ
الكاظمي
وكظم الغيظ
ّ
والغربة الر�ضو ّية
اجلوادي
والأمل
ّ

واحلكمة الهاد ّية
الع�سكري
وال�صرب
ّ
الرنج�سي
واحلزن
ّ
املهدوي
�إ ّنه الع�شق
ّ
يا �س ّيدي ...يا طاوو�س اجل ّنة
يا �أملي الذي طال انتظاره
َ
ق�صة
غيابك كتبتُ
من ّ
َ
ومن دمعة
عينيك حزنتُ
ومن ذنوبي ت� ّألتُ
ومن ح ّبي � َ
إليك فرحتُ
عيني ذرفتُ
ومن ّ
دموع ًا ت�صل �إىل �أعماق البحر فا�ستق ّرت
ومن ا�شتياقي � َ
إليك حزنتُ
ومن جنوين َ
عليك ُع ِرفتُ
َ
�صمت
ومن احلزن على
غيابك ُّ
ال �أطيق التك ّلم � ّإل َ
معك ،هذا ما ق ّررتُ
فيا َمن ملأتَ الف�ؤاد ح ّب ًا
�أق ِب ْل �إلينا فقد زدتنا �شوق ًا
متى يا غايل ت�ص ّلي بنا؟
َ
َ
ونراوحك فنق ّر عين ًا؟
نغاديك
متى
يا �إمام زماننا..

الركابي /ذي قار
فاطمة نعيم
ّ

نقر�أ يف دعاء االفتتاح هذه الفقرة" :ال ّلهم �إ ّنا ن�شكو
َ
� َ
إليك
غيبة ول ّينا"(� ،)1إذ �إنّ ال�شكاية  -عادةَ -ت�صدر
عن الإن�سان عندما يرى �أم ًرا خارج ًيا ي�ؤ ّثر �سل ًبا فيه� ،سواء
كان ما ّد ّي ًا �أم معنو ّي ًا؛ لذا فال�شكاية هي كا�شفة ليقظة
فيه ،وحماولة جادّة لل�سعي �إىل التغيري ،والتح ّرك نحو
التح�سني.

ّ
وكذلك غيبة الإمام  ،فهي �أمر م� ٍؤذ وم�ؤمل بكل الأحوال،
نتظرة ُتنبئ عن وجود �شعور اال�ضطرار
و�شكاية املُ ِ
واالفتقار واحلاجة �إىل ظهوره ،لكن تبقى هناك مراتب
لذلك.
فهناك �شكوى مبرتبة �أدنى :هي تلك التي تتمحور فيها
الداعية حول ذاتها وم�آلها وراحتها ،فهي ت�شكو لأجل
نف�سها ،مت�أملة ملا يجري عليها من �أثر غيبة �إمامها الذي
مما
انتمت �إليه ،وارتبطت به ،تريده ظاه ًرا لينقذها ّ
تعي�شه من ا�ست�ضعاف وت�ضييق!
ّ
ُ
نتظرة
وهناك �شكوى مبرتبة �أعلى :هي تلك التي تبثها امل ِ
لأجل �إمامها ،فهي ما بني �شعور اال�شتياق والرت ّقب لر�ؤيته،
وبني العارفة ب�ضرورة تعجيل فرجه الذي فيه عمارة
الأر�ض و�صالح �أهلها.
ُ
ّ
وهناك �شكوى �أرقى :هي �شكوى امل�سلمة لق�ضاء اهلل تعاىل
الذي �أوجب �أن تكون هناك غيبة ،فهي �شكاية غايتها
التع ّر�ض �إىل رحمة اهلل تعاىل؛ لكي تثبت يف زمن ُتزلزل
فيه الأقدام بعد ثبوتها ،وطلب العون كي ت�صلح ذاتها فال
تكون هي من �أ�سباب الغياب.
......................................
 -1مفاتيح اجلنان� :ص.٢٢٦
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همسات روحية

َ
ُ
ك ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـز

َ
َ
َ
َ
شه ِر رمضان

ال�س�ؤال:
نعلم �أنّ ل ّ
كل فاكهة
�ص،
ت�أثريها اخلا ّ
وهذا من اجلانب
جي ،فماذا
الف�سيولو ّ
عن اجلانب النف� ّسي
لل�صائم يف �شهر
رم�ضان؟ و� ّأي طابع
يغلب على ال�صائم
ب�شكل عا ّم؟

8

الكاظمي
الشيخ حبيب
ّ

م�ضمون الر ّد:

�شهر رم�ضان مبثابة ب�ستان فيه �أ�شجار ،وثمرته
هي التقوى ،والتقوى حتتاج �إىل التهيئة الفكر ّية
للموا�سم ،وهي� :أن ّ
يطلع الإن�سان على �أ�سرار ذلك
املو�سم ،ك�أن يطالع �أعمال �شهر رم�ضان املبارك قبل
ّ
للمحطات
حلوله ،ويكتب لنف�سه برناجم ًا كي يو ّفق
العباد ّية املختلفة ،والتحديد يف العمل �أم ٌر مطلوب،
ولهذا و�ضعت ال�شريعة ّ
حمطات من الرتكيز العباديّ ،
منها� :شهر رم�ضان املبارك ثالثون يو ًما ،وغريها من
املوا�سم العباد ّية ،فالعبادات لها مدّة زمن ّية م�ؤقتة؛
ليت�س ّنى للم�ؤمن �أن ي�ستجمع ك ّل طاقات ِه وقواه؛
فالق�ض ّية لي�ست ق�ض ّية تلقائ ّية ،و�شهر رم�ضان لي�س
تلقائي ..ولي�س ك ّل َمن �صام �شهر
�شهر التقوى ب�شكل
ّ
رم�ضان يحوز على ثمرة التقوى ..و� ّإنا يحتاج �إىل
�أمور �أخرى غري ال�صيام املتعارف.
والذين يريدون �أن ي�صلوا �إىل �شهر رم�ضان متم ّيز،
يتم عن طريق القر�آن الكرمي؛ لأنّ
فتحقيق ذلك ّ
ال�صيام بح�سب الظاهر هو :عمل ّية ّ
كف عن الطعام،
وال�شراب ،وباقي املفطرات ..ولكن هذا ّ
الكف �أو
هذا ال�صوم يحتاج �إىل منهج ،و�إىل خلف ّية فكر ّية؛
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والقر�آن الكرمي هو اجلزء املك ّمل عن طريق �إعطاء
الإن�سان الر�ؤية الكون ّية املنا�سبة؛ فعن طريق هذا
التد ّرج ن�صل �إىل مقدّمات الكنز وهو (ليلة القدر).
ليال من ال�شهر الف�ضيل
كذلك ف�إنّ لهذه الع�شر ٍ
ت�أثريات عميقة يف النف�س ..ويغلب عليها اجلانب
التوحيديّ  ،وهذا ما يتج ّلى ب�شكل وا�ضح و�صريح
عن طريق :ال�صالة ،وال�صيام ،والعمرة ،والزيارة،
و�إحياء ليايل القدر املباركة ..والقر�آن الكرمي �أي�ض ًا
من �صور ال�ضيافة الإله ّية ..ف�شهر رم�ضان هو �شهر
الدعوة �إىل ال�ضيافة� ،إذ لي�س مبقدور ك ّل �أحد الدخول
يف �ضيافة اهلل ع ّز وج ّل! ..ف�شهر رم�ضان لي�س �شهر
ال�سحر والإعجاز ،ولي�س ك ّل َمن دخل ال�شهر ،يكون
ِّ
قد دخل ال�ضيافة؟!
ق ّمة اجلوائز ُتعطى يف �شهر رم�ضان ،لذا نحاول
تهيئة اجل ّو ال�ستقبال هذا ال�شهر ،ليكون �أوج اللقاء يف
ليايل القدر؛ ففي هذه الليلة يجري تغيري املقدّرات..
ف�إذن ،امل�ؤمن ال يي�أ�س من رحمة اهلل� ،إذ قال:
ُ ق ْل َيا ِع َبادِيَ ا َّل ِذينَ �أَ ْ�س َر ُفوا َع َلى �أَ ْن ُف ِ�س ِه ْم َل َت ْق َن ُطوا
هلل ِ�إنَّ َ
وب َجمِ ي ًعا ِ�إ َّن ُه هُ َو
ِمنْ َر ْح َم ِة ا ِ
اهلل َي ْغ ِف ُر ال ُّذ ُن َ
ا ْل َغ ُفو ُر ال َّر ِح ُيم(الزمر.)53 :

تنمية بشرية

أَف ِرغي ما في ُجع َب ِت ِك...
ٌ
ممتلئ �إىل ح ّد
هو حاف ٌل بالأفكار الإبداع ّية،
التخمة ،لديه َنهَم بقراءة الكتب على اختالف
�أنواعها ،مثلما �أ ّنه يحمل �أرقى عناوين ال�شهادات،
حيث �إ ّنه مل ي�أخذ منها �سوى العناوين التي مل
ترتك �أثر ًا ُيذكر يف �أفكاره �أو �سلوكه ،فتجده
مي�شي خمتا ًال لريى َمن حوله �صورته اخلارج ّية
امللفتة للأنظار ،وك ّلما اقرتبتَ منه تنوي اغرتاف
النزر القليل ممّ ا يتباهى به ،وجدته جدار ًا َ�صلد ًا
ال ي�سمح بنفاذ �أيّ �شيء �إليه.
لع ّلكم عرفتم َمن املق�صود؟
كانت تلك �إ�شارات ب�سيطة ت�صف �آفة البخل امل�ؤذية
املنهي عنها يف �شريعتنا ال�سمحة ،ومنها ما قاله
ّ

علي  ..." :و�إ ّياكم والبخل ،وعليكم
الإمام ّ
()1
بال�سخاء ف�إ ّنه ال يدخل اجلنّة بخيل" ،
ف َمن تتم ّكن منه تلك ال�صفة ال�سلب ّية �س ُتدخله
يف نفق مظلم ال نهاية له ،بل �سرعان ما تتح ّول
�إىل وح�ش كا�سر يغر�س �أنيابه يف ذات ال�شخ�ص
البخيل �أو ًال ويرديه قتيل الأفكار ال�سوداو ّية ،ومن
ّثم ّ
ينق�ض على َمن حوله ل ُيحيل حياتهم �إىل ب�ؤرة
من التعا�سة ومت ّني ما يف �أيدي الآخرين.
ولع ّل من �أخطر �أنواع البخل هو عدم تقدمي ما
�أنعم اهلل به عليه من علم نافع للمجتمع الذي هو
يف �أ�ش ّد احلاجة �إىل ك ّل جديد ومفيد ،وهنا ُيقال
عنه� :ضن ٌني بعلمه ،وال يقال :بخيل بعلمه ،فقد كتم

العلم ومل ي�ؤ ِّد ح ّقه يف الن�شر ،وعنه � أ ّنه قال:
العال الكامت علمه ُيبعث �أننت �أهل
"�إنّ
ِ
القيامة ريح ًا ،يلعنه ّ
دواب
كل دابة حتى ّ
الأر�ض ال�صغار"( ،)2يا لها من ر�سائل للب�شر ّية
تبي �أهم ّية تبليغ العلم ،و�إي�صال الكلمة
جمعاء ّ
الناجعة التي حتمل بني ط ّياتها الكثري من الفائدة
وامل�شاعر الإيجاب ّية َملن يحتاج �إليها يف حينها،
فتكون البل�سم والرتياق الذي ال ُين�سى َمن قدّمه
ولربا تكون معلومة علم ّية دقيقة
على م ّر الزمانّ ،
ترثي �أحد جوانب احلياة امله ّمة لدى املتل ّقي لها،
فيكون الأجر م�ضاعف ًا من اهلل �سبحانه وتعاىل.
والبخل وكتمان العلم وبقاء املعلومة لدى ال�شخ�ص
بدون حتديث لها �أو م�شاركتها مع الآخر هي �إحدى
�أ�سباب تال�شي العلم من الذهن ،فالوفرة والرثاء
يف العلم ت�أتي عند امل�شاركة والتبليغ ،مثلما قال
الإمام الباقرَ " :زكا ُة ال ِع ِلم �أن ُت َع ِّل َمهُ ِعبا َد

المقدسة
البياتي /كربالء
خلود إبراهيم
ّ
ّ

هلل"( ،)3وعند تت ّبع خطوات البخل �سنجد
ا ِ
احلتمي ،فكم
النهاية لك ّل املخلوقات هي املوت
ّ
من �شخ�ص بخيل حافل الذهن ب�أنواع املعارف
والعلوم غمر ك ّل ذلك وطم�سه حتت الرتاب كي ال
يتمتّع به غريه ،فكان م�صداق ًا لقول ر�سول اهلل:
"البخيل بعيد من اهلل ،بعيد من النا�س،
قريب من النار"(.)4
جعبتك من
فليكنْ احلر�ص على �أن ُتفرغي ما يف
ِ
�أفكار وعلم نافع ،وحت ّركي ك ّل الطاقات الكامنة
يف املجتمع؛ لتتح ّول �إىل واقع ملمو�س مفيد َ
لك
احلب وال�سعادة
حولك مغ ّل ٍف مب�شاعر
وملـَن
ِ
ّ
والطم�أنينة.
.......................................
 -1بحار الأنوار :ج� ،1ص.141
 -2ميزان احلكمة :ج� ،3ص .378
 -3الكايف :ج� ،1ص.54
 -4ميزان احلكمة :ج� ،1ص .244
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إيماني

فيه
ذه ْب ع ّني ِ
" َو�أَ ِ
َ ()1
عا�س َو َ
الك َ�سل"
ال ُّن َ

منى إبراهيم الشيخ /البحرين

ليلى :
يف نهاية احلديث عن
مو�ضوع الك�سل �س�أذكر بع�ض الآيات التي حتدّثت
عن الك�سل والك�ساىل.
ثم نتذاكر بع�ض ما ورد من �أدعية عن ر�سول
اهلل و�آل بيته يدعون اهلل فيها بال�سالمة من
�آفة الك�سل.
قوله تعاىل� :إِنَّ ْالُ َنا ِف ِق َني ُي َخادِعُ ونَ اهللَ
ال�ص َل ِة َقا ُموا
َوهُ َو َخادِعُ ه ُْم َو ِ�إ َذا َقا ُموا ِ�إ َل َّ
ُك َ�س َال(الن�ساء ،)142 :والآية الأخرىَ  :و َل
ال�ص َل َة �إِ َّل َوهُ ْم ُك َ�س َال(التوبة،)54 :
َي�أْ ُتونَ َّ
�أ ّما الآية الثالثةَ  :يا �أَ ُّيهَا ا َّل ِذينَ �آَ َم ُنوا َما َل ُك ْم
هلل ا َّثا َق ْل ُت ْم ِ�إ َل
ِ�إ َذا ِق َيل َل ُك ُم ا ْن ِف ُروا ِف َ�س ِب ِيل ا ِ
الَ ْر ِ�ض(التوبة ،)3 :ا ّثاقلتم �أي تكا�سلتم.
ْأ
الآية الأوىل والثانية ت�شريان �إىل �أنّ الك�سل من
�صفات املنافقني ،وهذا ي�ضاف �إىل املخاطر
ال�سابقة بو�صف الك�سل ي�ض ّر بالدين والدنيا،
و�أ ّنه مفتاح ك ّل �ش ّر ،و�أ ّنه ي�ض ّيع احلقوقّ :
حق
اهلل والنا�س ،و�أ ّنه يحرم الإن�سان من ّ
حظ الدنيا
والآخرة.
�إذن �صف ٌة هذه �آثارها تتط ّلب حذر ًا ومراقبة،
تتط ّلب جلوء ًا �إىل اهلل وتع ّوذ ًا منها ،وهذا ما
جنده يف �أدعية ر�سول اهلل و�أهل البيت ،وهذه
10
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مناذج منها:

بتول :ما هو من�سوب �إىل الر�سول " :امنن
علينا بالن�شاط ،و�أعذنا من الف�شل
والك�سل ،والعجز والعلل وال�ضرر وال�ضجر
وامللل"( ،)2بعد �أن يطلب من اهلل الن�شاط يتع ّوذ
من �أمور ،منها الف�شل والك�سل فلم يحدّد ك�س ًال يف
�أمور مع ّينة.

َ
هدى :وعنه " :ال ّل ُه ّم � ّإن �أعو ُذ بك ِمن
ال َه ِّم وا ُ
زن وال َعج ِز وال َك َ�س ِل"(.)3
حل ِ
حوراء :ومن دعاء مكارم الأخالق للإمام
ال�سجاد ،وهذا الدعاء ال �أ َم ُّل من قراءته:
ّ
َ
َ
ْ
" َو َال َت ْب َت ِل َيني ِبالك َ�س ِل َعنْ ِع َبا َد ِتك َوال ال َع َمى َعنْ
َ�س ِبي ِل َك"( ،)4الإمام يرى الك�سل بال ًء يطلب
من اهلل ال�سالمة منه ،فالك�سل م�ض ّر بالعبادة،
ُيفقدها ل ّذتها وحالوتها وقيمتها.
ال�سجاد� أي�ض ًا يف
حميدة :وعن الإمام
ّ
أذهب عنّي
دعائه يف �شهر رم�ضان ..." :و� ْ
()5
فيه النعا�س والك�سل وال�س�أمة ، "...هنا
الداعي يطلب من ر ّبه �أن ُيذهب و ُيزيل عنه الك�سل
أهم الأ�شهر ،و�أف�ضل الأيام وال�ساعات وهو
يف � ّ
�شهر رم�ضان املبارك.
ف�إنّ اال�ستفادة من بركات هذا ال�شهر الف�ضيل

والنهل من فيو�ضاته ال تتح ّقق مع وجود �صفة
الك�سل.
ليلى :الحظنا �أنّ بع�ض الفقرات تناولت الك�سل
من زاوية حمدّدة �أو جمال واحد من احلياة
والبع�ض الآخر تناول ك ّل جماالت احلياة كدعاء
ر�سول اهلل.
ونختم احلديث بدعاء الإمام الر�ضا لولده
ال�س�أ َم ِة
الإمام املهديّ " :ال َت ْب َت ِلنا يف �أ ْم ِر ِه ِب َّ
َوال َك َ�س ِلَ ،وال َف ْ َ
منْ
اج َع ْلنا ِ َّ
ت ِة َوال َف َ�ش ِلَ ،و ْ
َ ()6
َت ْن َت ِ�ص ُر ِب ِه ِلدي ِنك"  ،الإن�سان �أمام امتحان
وم�س�ؤول ّية جتاه �إمام زمانه يف زمن الغيبة ،ويف
زمن الظهور ،والك�سل والتكا�سل يف زمن الغيبة
ك�سل وتكا�سل يف زمن الظهور ،فالإن�سان يطلب
من اهلل الت�سديد ب�أن يكون من املو ّفقني يف عالقته
ب�إمام زمانه ،ويف قيامه بوظيفته جتاهه بالثبات
على عقيدته ،فال ّ
تزل له قدم وال يتزلزل له دين.
�شكرت الأخوات الأ�ستاذة ليلى والقائمني على
هذا اللقاء املبارك داعني اهلل بالتوفيق للعمل
بتعاليم ر�سوله و�أهل بيته.
...........................
( )1بحار الأنوار :ج� ،94ص .359
( )2ميزان احلكمة  :ج � ،9ص.33
( )3ميزان احلكمة :ج� ،7ص.255
ال�سجاد ّية� :ص.20
( )4ال�صحيفة ّ
( )5بحار الأنوار :ج� ،95ص .101
( )6ميزان احلكمة :ج� ،9ص.33

لنرتقي سلم الكمال

َ ف َمن َ
كا َن َي ْر ُجو ِل َقا َء َر ِّب ِه

(الكهف)110 :

قال تعاىلَ  :ف َمن َكانَ َي ْر ُجو ِل َقا َء َر ِّب ِه َف ْل َي ْع َم ْل َع َم ًل
َ�ص ِ ً
الا َو َل ُي ْ�ش ِر ْك ِب ِع َبا َد ِة َر ِّب ِه �أَ َحدًا(الكهف:
.)110
ّ
احل�سي؛ لأنه �سبحانه
لقاء اهلل ال يعني اللقاء ّ
لي�س بج�سم وال ُيرى بالعني ،بل تكون امل�شاهدة
لآثار عظمة اهلل وقدرته رجاء لقاء اهلل ،ويختلف
باختالف �أحوال النا�س الإميان ّية والعباد ّية،
أخل�ص عم ًال
و�إنّ العبد ك ّلما كان �أكم ُل توحيد ًا و� ُ
ف�سيتم ّنى لقاء اهلل ويح ّبه بخالف غريه.
فاللقاء لي�س بالأما ّ
ين؛ بل الب ّد من عقيدة �صافية
و�أعمال �صاحلة ون ّيات �صادقة.
وللو�صول �إىل هذه الغاية على امل�ؤمن تهذيب نف�سه
وتخلي�صها من الذنوب و�سلطان الهوى والأنا،
ّ
فيبد�أ �أو ًال بالتف ّكر
باحلقّ ،ثم يه ّيئ نف�سه
بالعمل ال�صالح لقوله تعاىلَ  :ف ْل َي ْع َم ْل َع َم ًل
َ�ص ِ ً
الا(الكهف ،)110 :وردت ب�صيغة الأمر،

وال يكون العمل �صاحل ًا � ّإل �إذا كان يف مر�ضاة اهلل
حب
كحب اجلاه �أو ّ
وخالي ًا من ال�شوائب الدنيو ّية ّ
املال ...و�إلخ.
فالإميان بدون عمل ال ينفع ،والعمل ال�صالح
وحده ال يكفي ،فهما مقرتنان مع ًا ،ففي رواية
عن الإمام الباقر� أ ّنه قال" :لو �أنّ عبد ًا
عمل عم ًال يطلب به وجه اهلل والدار
الآخرة ف�أدخل فيه ر�ضا �أحد من النا�س
كان م�شرك ًا"(.)1
ولكي يكون امل�سري �إىل لقاء اهلل �صحيح ًا ال ب ّد من
وح َججه لقوله تعاىلَّ  :ل َق ْد
االقتداء ب ُر�سل اهلل ُ
ُ
ِّ
َ
َ
ٌ
هلل �أ ْ�س َو ٌة َح َ�س َنة لن كانَ َي ْر ُجو
َكانَ َل ُك ْم ِف َر ُ�س ِول ا ِ
َ
اهلل َوا ْل َي ْو َم ْال ِآخ َر(الأحزاب.)21 :
وملّا عزم الإمام احل�سني على امل�سري �إىل
كربالء خطب يف النا�س قائ ًالَ " :من كان فينا
ّ
وموطن ًا على لقاء اهلل نف�سه
باذ ًال مهجته

إيمان صالح إلطيف /بغداد

ْ
فلريحل معنا ،ف� ّإن راحل ُم�صبح ًا �إن �شاء
()2
حب حم ّمد و�آل حم ّمد (�صلوات
اهلل" � ،إنّ ّ
اهلل عليهم �أجمعني) هو الذي �صنع لوحة كربالء
ب�أبهى �صورها.
وتوطني النف�س على لقاء اهلل يكون عن طريق
تثبيت املعرفة باهلل بالت�أ ّمل واملطالعة ،وهذه
املعرفة رغم قيمتها � ّإل �أ ّنها تبدو ناق�صة ،فالب ّد
من �إكمالها بالأعمال ال�صاحلة كال�صالة،
وال�صيام ،وب ّر الوالدين ،و�إيواء اليتيم ،وم�ساعدة
املحتاجني ،وغريها من الأعمال.
احلقيقي الذي
فلقاء اهلل هو الو�صول �إىل الكمال
ّ
ُخلق الإن�سان لأجله.
.........................................
 -1بحار الأنوار :ج � ،69ص.297
 -2بحار الأنوار :ج� ،44ص.367

الأ�سئلة:
�س /1تقر�أ يف املناجاة ال�شعبان ّية:
"�إلهي هَ ْب يل كمال االنقطاع
� َ
إليك"َ ،ملن هذه املناجاة؟
اختاري الإجابة ال�صحيحة:
 -1الإمام املهديّ .
علي.
� -2أمري امل�ؤمنني ّ
�سَ /2من م�ؤ ّلف كتاب (لقاء
اهلل)؟
القمي
 -1ال�شيخ ع ّبا�س ّ
 -2ال�شيخ املطهّريّ
ملكي التربيزيّ
 -3ال�شيخ جواد ّ
�أجوبة مو�ضوع ال�سابق:
ن َوا ْل َق َل ِم َو َما َي ْ�س ُط ُرونَ 
النبي �إدري�س.
جّ /1
ج /2فولتري.
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نافذة على المجتمع

ُ
َّ
َ
شر
والن
كر
ف
ال
حدة
و
ِ
ِ
ِ

َ َ
َ
الم َّ
ة ُ
قد َ
ة
س ِ
اس َّي ِ
في العتب ِ
ة العب ّ ِ
ٌ
راءات َ
ّ
اإلنساني
مل
للع
ق
و ِ
ِ
ّ
ض ُ
ح معانيها في
تت ِ

ُ
َ َ
ة
م َّي ِ
أزم ِ
ة كورونا العال ِ

على نطاق
وا�سع يف العامل
�سطا فريو�س (كورونا)
المقدسة
الشمري /كربالء
نادية حمادة
ّ
ّ
ً
السالمي
تصوير :إسراء مقداد
إجراءات
بغتة ففر�ض �
ّ
ٍ
غيت ك ّلي ًا منط حياة
عدّ ةَّ ،
النا�س ،ف�ألزمت اجلهات الر�سم ّية للمدن
ال�صحي
العراق ّية جميع مواطنيها باحلجر
ّ
املنز ّ
يل ،يف �ضمن الإجراءات الوقائية للت�صدّ ي
بالإن�سان الذي هو حمور احلياة،
جلائحة (كورونا) التي كان لها ت�أثريها يف حياة
واعتادت املرجع ّية الدين ّية اتخاذ
الأُ َ�سر املتع ّففة ،بينما َّ
خططت لها املرجع ّية حيا ًة
القرار يف الأوقات ال�صعبة ملا
ً
كرمية تغني عن ال�س�ؤال ،فمن ( َوحدة الفكر والن�شر)
متتلكه من ب�صرية يف احتواء
بد�أت اخلطوة الأوىل ،حتت�ضنها العتبة العبا�س ّية
يخ�ص
املوقف ،وهذه امل ّرة املوقف ّ
املقدّ �سة وتكمل امل�سرية �أخريات ..منهنّ ال�س ّيدة
(الأ�سر املتع ّففة) التي مت ّثل طبق ًة
(�أ�شواق عبد الأمري �شذر /م�س�ؤولة َوحدة الفكر
الكربالئي،
من ن�سيج املجتمع
ّ
والن�شر).
االجتماعي
التعافي
ّ
 كورونا وتبعاتها جعلت املرجع ّية ت ّتجه نحو (التكافلزمني حمدّ د ،مع متط ّلبات حتتاج
االجتماعي) يف غ�ضون وقت ّ
ّ
�إىل خطط مدرو�سة م�سب ًقا؛ لو�ضع حلول �آن ّية ُت�سهم يف توفري
ال�س ّلة الغذائ ّية للأ�سر املتع ّففة ،فما اخلطط التي ُو�ضعت على
طاولة واقع الت�صدّ ي ل�سلب ّيات جائحة كورونا من �أجل الإملام
باجلانب الإن�سا ّ
ين للأ�سر املتع ّففة بو�صفكم َوحدة ن�سو ّية للن�شر
والفكر؟
اخلطط ن�ستخل�صها من املرجع ّية الدين ّية العليا التي دائ ًما و�أبدًا تف ّكر
12
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العراقي ب�شكل عا ّم،
�أو املجتمع
ّ
لتبد�أ اخلطوة الأوىل من توجيهات
املرجع ّية يف توفري املوا ّد الغذائ ّية
الفور ّية للأ�سر املتع ّففة يف مدينة
كربالء املقدّ�سة ،تبعتها جهود من
ال َوحدة ،فو�ضعت لهذه اجلائحة
ّ
خطة عمل (خلية الأزمة) ،وعُ ّينت
عن طريق املراكز القر�آنية لل َوحدة
يف مدينة كربالء املقدّ�سة َمن
يحتاج من العوائل �إىل ّ
�سلت

غذائ ّية تتنا�سب مع احتياجاتهم
اليوم ّية الغذائ ّية ،والطب ّية� ،إ�ضاف ًة
�إىل التوعية الدين ّية ،والثقاف ّية.
المزايا النسب ّية
ّ
لكل م�شروع من امل�شاريع
الإن�سان ّية العديد من
املحدّ دات واملزايا الن�سب ّية،
بر�أيكم ما هذه املحدّ دات
التي امتاز بها الن�سيج
والعراقي يف املِحن
الكربالئي
ّ
ّ
ّ
مهم
عن�صر
ه
ن
�
أ
مبا
والأزمات
ّ
يف امل�شاريع الإن�سان ّية؟
ميكن القول �إنّ توايل املحن والآالم
على مدينة كربالء املقدّ�سة قد
�أك�سبت عنا�صرها الن�سو ّية خرب ًة
يف التعاطي مع الأزمات �أ ًّيا كان
نوعها ،ففي �إدارة �أزمة كورونا

نافذة على المجتمع
ّ
خا�ص ًا بها ،و�سعت �إىل ا ّتباع
اختطت �أمنوذج ًا ّ
اخلا�ص يف �إدارة الأزمة� ،إدرا ًكا منها
م�سا ِرها
ّ
واالجتماعي
الختالف نظامها االقت�صاديّ
ّ
والثقا ّيف ،والتوزيع الدميوغرا ّيف لل�س ّكان عن
جمتمعات الدول الأخرى ،مثلما �أ ّنها تعلم
�أنّ ك ّل دولة حتظى مبيزات ن�سب ّية ّ
توظفها يف
حتديد قدرات �إدارة الأزمة وكيف ّياتها؛ لريتكز
الكربالئي على جمموعة من املحدّدات
الأمنوذج
ّ
اال�سرتاتيج ّية يف مواجهة وباء كورونا الذي نهج
منهج التد َّرج يف اخلطوات ،فكانت اخلطوة الأوىل
هي متابعة تعليمات ّ
ال�صحة العامل ّية
منظمة
ّ
واملحل ّية على ح ٍّد �سواء؛ ليكون احل ّل الأمثل هو
ا َ
االجتماعي الذي �سيرت ّتب عليه
حل ْجر والتباعد
ّ
�سوء الأحوال املعي�ش ّية االقت�صاد ّية لعدد من الأ�سر
املتع ّففة ،فا�شرتك املجتمع عن طريق تعزيز
املبادرات املجتمع ّية الفرد ّية ،يف �إعداد جمموعات
االجتماعي ،وتتل ّقى
ت�شرف على و�سائل التوا�صل
ّ
م�ساهمات الأفراد املاد ّية والعين ّية والدعم
اللوج�ستي ،لننطلق َوفق �إطار (مع ًا نحن بخري)
ّ
اال�ستباقي لإدارة الأزمة عن طريق
يف التح ّرك
ّ
جتهيز اخلطط والقدرات للتعامل مع اخلطوات
املقبلة ،واال�ستعداد لكا ّفة ال�سيناريوهات املحتملة،
وهذا كفيل ب�أن يو ّفر لنا مناهج ّ
خمططة يف �إدارة
الكربالئي جمتمع يعتمد يف
املوقف ،فاملجتمع
ّ
حياته على العادات والتقاليد والتي تظهر مز ّيتها
وا�ضحا
يف ال َك َرم و�إغاثة امللهوف،
وبخا�صة يكون ً
ّ
وجل ًّيا يف العتبات املقدّ�سة يف مو�سم �شهري حم ّرم
و�صفر ،ومنت�سبو العتبتني املقدّ�ستني على موعد
مع �أعداد هائلة من الزائرين� ،إ�ضاف ًة �إىل ترتيب
املواكب امل�شاركة يف العزاء ،لتكون موائد الإمام
احل�سني قد ُن�صبت قبل �شهري حم ّرم و�صفر.
مح ّددات
طبقة (الأ�سر املتع ّففة) توزيعها
الدميوغرا ّ
يف وا�سع امل�ساحات يف مدينة
كربالء املقدّ �سة ،فكيف ا�ستطعتم
بو�صفكم م�س�ؤولني عن َوحدة الفكر
والن�شر الو�صول �إىل هذه العوائل؟
نتجت هذه اخللية من التقا�سم يف و�ضع اخلطة
الديني يف
بني مالك ال َوحدة ومالك التوجيه
ّ

العتبة العبا�س ّية املقدّ�سة� ،إ�ضاف ًة �إىل تبادل
احللول الناجعة للح ّد من الأزمة ،ومن بني تلك
احللول متابعة التط ّورات للجائحة عامل ًيا وحم ّل ًيا
ور�صدها باال�ستفادة من اخلطوات االحرتاز ّية
الوقائ ّية ،هذا �إ�ضافة �إىل املتابعة االقت�صاد ّية
للموا ّد الغذائ ّية وكيف ّية توفري احللول للوقوف
مع العائلة يف توفري االحتياجات اليوم ّية و�إيجاد
حلقة و�صل تعود بالفائدة على التاجر وامل�ستهلك،
�إ�ضافة �إىل تفعيل دور (مراكز التبليغ) التابعة
للعتبة العبا�س ّية املقدّ�سة ،فتعاهدت خم�سون
�شخ�ص ّية كربالئ ّية من الن�ساء على مزاولة �أول
عي ّ
عمل �إن�سا ّ
منظم حتت عنوان( :مراكز
ين تط ّو ّ
التبليغ الن�سويّ ) للعتبة العبا�س ّية املقدّ�سة ل�ضمان

ا�ستفادة جميع العوائل من الطرود الغذائ ّية.
االجتماعي
الباحث عن التكافل
ّ
خطوة َوحدة الفكر والن�شر �أولدت
االجتماعي ،فما
م�ساقات �أخرى للتكافل
ّ
امل�ساقات الأخرى التي ا�ستطعتم عن
طريق هذه ال َوحدة توفريها؟
نعم ،فتحت هذه ال َوحدة العديد من امل�ساقات
إعالمي
لتغطيتها هذه الطبقة ،نتيج ًة لالنفتاح ال ّ
الذي هو لغة الع�صر ،فا�ستطعنا عن طريق و�سائل
االجتماعي تو�صيل احتياجات هذه
االت�صال
ّ
التجار،
الطبقة بالتعاون مع جهود ذات ّية لبع�ض ّ
ومببادرات �شخ�ص ّية لبع�ض الأفراد يف توفري
الأدوية الطب ّية لبع�ض الأمرا�ض املزمنة ،وتوفري

مبالغ مال ّية لعدد من �أ�صحاب الدُّور ال�سكن ّية
امل�ست�أجرة لهذه الطبقة ،وهنا ا ّت�سعت ّ
اخلطة
االجتماعي،
ل ُنك ّون يف املجتمع باحث ًا عن التكافل
ّ
االجتماعي� ،سواء
فا�ستطعنا تفعيل دور الكافل
ّ
بالتقدميات العين ّية �أم الزيارات امليدان ّية ،وك ّل
على طريقته يف التكافل.
قارب اإلنقاذ
الثقافة ال�صح ّية ،هل ال تزال عقيمة يف
جمتمعات طبقة (الأ�سر املتع ّففة) ،وكيف
ا�ستطعتم �إي�صال املعلومة ال�صح ّية؟
امل�س�ؤول ّية االجتماع ّية مطلوبة يف ك ّل الظروف،
ومطلوبة �أكرث يف الظروف ال�صعبة ،وفريو�س
كورونا ،ك�شف لنا عن م�ستويات الرعاية ال�صح ّية
واحتياجات املجتمعات الإن�سان ّية ،وتفاوتها من
طبقة �إىل �أخرى ،فامل�س�ؤول ّية االجتماع ّية حتتّم
علينا ا ّتخاذ الإجراءات من ِقبل املعتمدين
والأفراد ،لأنّ ِكال الطرفني يف قارب واحد،
يعملون بو�صفهم فري ًقا متناغ ًما من �أجل امل�صلحة
العا ّمة ،ف�أزمة كورونا حتّمت على ال�ص ّد الأول وهم
الأطباء امل�ساهمة يف �إي�صال ر�سالة تطبيق ّية على
�أر�ض الواقع ،والأدوات التي ُت�سهم يف احل ّد من
هذه اجلائحة ،ووجدنا تق ّب ًل لكثري من الن�صائح
االحرتاز ّية التي ُت�سهم يف حمايتهم ،من ارتداء
الكمامات ،وا�ستخدام املع ّقمات ،وهو املنهج الذي
اعتمدناه يف الزيارات امليدان ّية� ،إ�ضاف ًة �إىل تفعيل
دور لغة اجل�سد يف االبتعاد عن �أماكن التج ّمعات،
وامل�سافة التي يجب مراعاتها بني الفردين وفق
النقاط التي و�ضعتها ّ
ال�صحة العامل ّية،
منظمة
ّ
�إ�ضاف ًة �إىل و�ضع ورقة لإعادة النظر يف الأولو ّيات
ال�صح ّية ،من العمل على تنمية قدرات �صح ّية
للأ�سرةً ،
ف�ضل عن و�ضع جدولة مال ّية لالحتياجات
امللحة من قبيل ت�أمني املعدّات الطب ّية والأدوية.
ّ
يف �إطار امل�ساعدات املال ّية واملقطوعة،
تنتهج العتبة العبا�س ّية املقدّ �سة ب َوحدة
الن�شر والفكر املرونة والفاعل ّية بهدف
الو�صول �إىل �أكرب �شريحة من الفئات
املحتاجة داخل مدينة كربالء املقدّ �سة،
باال�ستدامة وتكري�س توجيهاتها على
االجتماعي.
مبد�أ التكافل
ّ
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الف
ِ ِ

اهتم الإ�سالم بالطفل والطفولة � ّأيا اهتمام،
ّ
وجعل رعاية امل�ؤمن لأبناءه من الواجبات،
وتربيتهم الرتبية الإ�سالم ّية �أمانة يف �أعناق
الأبوين ،عليهم القيام بها حقّ القيام ،وت�أديتها
أهم ما ينبغي االهتمام به
حقّ الأداء ،ومن � ّ
واحلر�ص عليه هو تعويد الأبناء على �أداء فرائ�ض
دينهم ،وتربيتهم عليها منذ وقت مب ّكر؛ كيال
َي�شقّ الأمر عليهم حني البلوغ ،ولأنّ �شهر رم�ضان
ُي َع ّد من ال�شهور املباركة ،وهو فر�صة عظيمة
حب ال�صالة وال�صوم يف نفو�س �أطفالنا
لغر�س ّ
وتدريبهم على �أداء فري�ضته العظيمة مع مراعاة
�أعمارهم وحاالتهم ال�صح ّية ،وهذه امله ّمة لي�ست
بال�سهلة ،و� ّإنا حتتاج �إىل جهد كبري ويقظة
تربو ّية وت�شجيع وم�س�ؤول ّية.
كوننا نعي�ش اليوم �أجواء ال�شهر الف�ضيل
14
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ا�ستطلعت ريا�ض الزهراء� آراء بع�ض
الن�ساء الالتي خ�ضنَ جتربة تدريب
الطفل على ال�صيام ،فتعالوا ّ
لنطلع على
جتاربهنّ :

التع ّلم يف ال�صغر

املو�سوي حتدثت عن تنمية
الأ�ستاذة والء
ّ
الديني لدى الطفل و�أهم ّية التع ّلم
الوازع
ّ
يف ال�صغر ،وما له من ت�أثري م�ستم ّر :قيل
ب�أنّ التع ّلم يف ال�صغر كالنق�ش على احلجر ،و�إنّ
حاالت الأ ّم التي مت ّر بها وما تفعله يف �أثناء حملها
ك ّل ذلك ي�ؤثر يف ن�ش�أة الطفل ،لذا ف�إنّ الطفل ي�أتي
وبخا�صة
خال ،والوالدان
�إىل احلياة وهو كوعاء ٍ
ّ
ّ
الأ ّم متل�ؤه وتقولبه كيف ت�شاء ،وكل حركة وفعل
يقوم بها الأهل �أمام �أطفالهم ت�ؤثر فيهم،
فين�ش�ؤون مبا تر ّبوا عليه ،ومبا يرونه �أمامهم ،وما

المقدسة
العكيلي /كربالء
دالل كمال
ّ
ّ

يلتقطون من كالم �أو ت�ص ّرف من ِقبل عائالتهم،
معي �أمام
حتى �إن مل يق�صد الأهل فعل �أمر ّ
الطفل� ،أو يغفلون عن التدقيق يف ت�ص ّرفاتهم
و�أقوالهم ،لكنّ الطفل يعمل ك�آلة الكامرية التي
وت�سجل ال�صوت لتوثيقه ب�أر�شيف
تلتقط ال�صور ّ
الذاكرة ،وبهذا يتع ّلم الطفل من �أ�سرته قبل ك ّل
الديني لدى الطفل
�شيء ،فلو �أردنا تنمية الوازع
ّ
يف �شهر رم�ضان وبق ّية الأ�شهر فال ب ّد من �أن يكون
ذلك عن طريق ت�ص ّرفاتنا ،فما يراه م ّنا يتع ّلمه،
والت�أثري بهذه الطريقة �أف�ضل من الأمر والنهي
املبا�شرين ،فعن الإمام ال�صادق� أ ّنه قال:
ِ
()1
"كونوا دعا ًة لنا بغري �أل�سنتكم"  ،الذي
ي�شري �إىل �أهم ّية التطبيق وااللتزام من الفرد
نف�سه ليعك�سه على َمن حوله.

مع الناس
�صيام الع�صافري

الأ�ستاذة فاطمة �صالح �شاركتنا جتربتها
مع توائمها الأربعة و�شغف ال�شوق لل�شهر
الف�ضيل :بد�أت ا�ستعداداتي يف تعليم �أبنائي
 وكانوا �أربعة توائم :ولدين وبنتني حني بلغواال�سبع �سنوات  -على كيف ّية �صيام �شهر رم�ضان،
وعدم �شرب املاء ،والتح ّمل وال�صرب ل�ساعات
طويلة ،فكانت جتربة جميلة ذات روحان ّية ،حيث
بد�أتُ �أد ّربهم يف �أواخر �أيام �شهر �شعبان على
ال�صيام ّ
املتقطع في�صومون �إىل حني وقت �صالة
الظهر ،وعندما تتبادر يف �أعينهم الت�سا�ؤالت
يجدونني �أبادرهم باملعلومة ،فمث ًال �أقول لهم:
�أنتم يف مرحلة عمر ّية �صغرية وغري جمربين على
ال�صيام ،ونحن يف مرحلة تدريب نطلق عليها
ا�سم�( :صيام الع�صافري) ،وهكذا حتى قدوم
�شهر رم�ضان للعام الثاين كانوا م�ستعدّين ل�صيام
أق�سم �ساعات النهار بني النوم
يوم كامل ،وكنت � ّ
بعد �صالة الفجر واال�ستيقاظ قبل �صالة الظهر،
وقد يعودون �إىل النوم يف �ساعات الظهر الطويلة
يف نهار ال�صيف ،وقبيل وقت الإفطار ب�ساعتني
تبد�أ مرحلة �إعداد وجبة الإفطار ،ويبادرونني
يف اختيار �أ�صناف الأكل واحللويات ،وامل�شاركة
ال�س َل َطة وحت�ضري املائدة ونقل الأواين،
يف �إعداد َّ
فتكون هاتان ال�ساعتان تتّ�سمان باملتعة والتعاون
بني �أفراد �أ�سرتي ،والفرحة الكربى حني جنتمع
اخلا�ص
على مائدة الرحمن وقراءة الدعاء
ّ
بالإفطار ،وبلوغنا �صيام اليوم التايل حتى �إمتام
ال�شهر الف�ضيل ب�أكمله.

فر�صة امل�شاركة

�أ ّم زهراء حتدّ ثت عن �أهم ّية م�شاركة
الأطفال يف التح�ضريات واال�ستعدادات
ال�ستقبال �شهر رم�ضان املبارك :نتل ّهف
ال�ستقبال �شهر رم�ضان ،وهذا ما �شاركتُ به
�أطفايل �إذ تكون �أوىل م�ساهمتهم يف تزيني
املنزل ب�أ�شياء منزل ّية ب�سيطة ُتربز جمال �أجواء
�شهر رم�ضان� ،سواء على مائدة الطعام �أم �أركان
البيت املختلفة ،كذلك �إعطاء الفر�صة للم�شاركة
�سيتم جتهيزه لوجبة
يف اختيار نوع الطعام الذي ّ

بحب امل�شاركة يف
الإفطار ،فذلك ي�شعرهم ّ
حب ال�صوم للقيام
املائدة الرم�ضان ّية ،ومن ّثم ّ
بهذه امل�شاركة ،كنوع من املكاف�أة لهم.
ابتد�أتُ مع بناتي قبل مرحلة التكليف بالإعداد
والتدريب والتعويد� ،إىل �أن و�صلنا �إىل مرحلة
التكليف ،فكان �سه ًال على �أطفايل �أداء الواجبات
والفرائ�ض ،و�شهر رم�ضان هو فر�صة منا�سبة
جد ًا للبدء بتدريب الطفل على ال�صالة وال�صوم
ملا يحمله من �أجواء روحان ّية منا�سبة.

طعام طفلي

حتر�ص كثري من الأ ّمهات على تعويد
�أبنائهنّ وهم �صغار على ال�صيام ،وللأطفال
رغبة يف م�شاركة �أهلهم ال�صيام ح ّب ًا
أجواء
و�شوق ًا؛ لكون �شهر رم�ضان يحمل � ً
خا�صة ،ويف هذا اجلانب
روحان ّية وطقو�س ًا ّ
أ�سدي جتربتها
�شاركتنا ال�س ّيدة زينب ال ّ
ً
قائلة� :س�ؤال قد يطر�أ على بال الأهل مع بلوغ
ال�شرعي و�ضرورة التزامهم
الأوالد �سنّ التكليف
ّ
بالعبادات وعلى ر�أ�سها ال�صيام ،ال ي�ض ّر ال�صوم
الطفل ال�سليم الذي تعدّى عامه الثامن� ،أ ّما َمن
يعانون من ال�ضعف وبع�ض الأمرا�ض املزمنة
ليتم معاجلة
فالب ّد لهم من مراجعة الطبيب ّ
أهم ما ُي�شار �إليه يف
الأمر قبل البدء بال�صيام ،و� ّ
هذا ال�صدد هو االهتمام بغذاء الطفل مبا �أ ّنه يف
مرحلة النم ّو ،و�إدراج الأ�صناف التي ت�ضمن تن ّوع ًا
غذائ ّي ًا غن ّي ًا بالعنا�صر ال�ضرور ّية.
ُي�صاب الطفل بهبوط كبري يف ن�سبة ال�س ّكر يف
املدّة الفا�صلة بني ال�سحور والإفطار ،فيميل
ب�شدّة �إىل تناول احللويات ،ومن املمكن �إ�ضافة
ل�صحته مثل التمر والزبيب والع�سل
ما هو مفيد ّ
عو�ض ًا عن احللويات ال�صناع ّية ال�ضا ّرة ،وب�سبب
اجلوع ال�شديد يكون الطفل مت�س ّرع ًا يف تناول
طعامه واالنتهاء منه ،لذا يجب تنبيهه على ذلك
وت�شجيعه على م�ضغ الطعام جيد ًا ،والتناول
بهدوء حتى ال ُي�صاب ب�سوء اله�ضم و م�شاكل
�أخرى.
يتجاوز الأطفال هذه املرحلة بحيو ّية وبفرح غالب ًا؛
لأ ّنها ت�ش ّكل لهم نوع ًا من الإ�شراك يف الن�شاط

االجتماعي وحتدّي الذات ،ومن ّثم له ت�أثري بليغ
ّ
يف زيادة الثقة بالنف�س ،وبح�سب جتربتي وجدتُ
ال�صوم عند الأطفال يف �شهر رم�ضان هو الوقت
الأمثل لت�صحيح عادات طفلي الغذائ ّية اخلاطئة،
حيث ا�ستطعتُ تنظيم �أوقات الطعام وال�شراب
ميكنك
وحتديد النوع ّيات املثال ّية للطعام ،لذا
ِ
طفلك وتعويده على
ا�ستثمار ال�صيام مل�صلحة
ِ
�صحي ،ويف الوقت نف�سه تعويده على
نظام
غذائي ّ
ّ
ال�صيام.
ّ
لكل �أ ّم جتربتها مع طفلها وهي كثرية
ومتن ّوعة وعن طريق تلك التجارب
ن�ستفيد ،وهناك �أ�ساليب وطرق ُت�ستحدث
ً
تربية دين ّية وليكون
يف تربية الطفل
فرد ًا �صاحل ًا يف املجتمع يجب علينا
اتباعها وا�ستثمار �شهر رم�ضان املبارك،
ون�س� ُأل َ
َ
يرزقنا خريات هذا
اهلل تعاىل �أَنْ
ال�شهر وبركاته ،و َي ْر َ
زقنا مِنْ ف�ضائله
و�أجوره ،وال يحرمنا ِمن العمل ال�صالح
فيه ويف غريه.

......................................
(� )1أحاديث يف الدين والثقافة واالجتماع :ج� ،1ص.191
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تقرير

مـ ـ ـص ـ ــابـ ـ ـ ـ ُ
َ
ـيح
ِ

َ
العـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـطـ ــا ِء
ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي
َ
ـروع
م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ـ
ِ

ب ُ
(رُ َ
حماء َ
ينهم)


خاص رياض الزهراء

ج ّو ي�سوده الو ّد والرحمة والطم�أنينة،
وجد فيه الطفل ما متنّى ،وعدّ ه بيته
الآمن( ،رحماء بينهم) انطالق ًا من
حر�صهم على تن�شئة طفل �سليم من
الناحيتني االجتماع ّية والنف�س ّية� ،سعوا
طبيعي للطفل عن
أ�سري
�إىل توفري ج ٍّو � ّ
ّ
طريق �إطالق م�شروع �أ�شبه باملدار�س
الداخل ّية املعروف عامل ّي ًا ،وذلك لتهيئة
طفل �سليم ينفع املجتمع ويكون له دور
فاعل فيه.
ّ
لالطالع على ماه ّية امل�شروع ومعرفة
تفا�صيل �أكرث حدّ ثنا الأ�ستاذ �أمري ح�سن
ع ّبا�س� ،أحد �أع�ضاء الهيئة الت�أ�سي�س ّية
مل�شروع الزهراء مب ّين ًا :ت�ص ّور جديد
غري ملحوظ �سابق ًا يف العراق عن الرتبية
والتعليم �شبيه باملدار�س الداخل ّية يف العامل،
مي ّثل معاي�ش ًة للأطفال املدجمني �أ�سر ّي ًا م�سبق ًا
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يف بيئة جديدة جم ّهزة بو�سائل الراحة كافة،
والو�سائل التعليم ّية املتط ّورة ،و ُي�سهم هذا
الربنامج يف �إعداد الأطفال ليكونوا �أنا�س ًا
فاعلني يف جمتمعاتهم ،وهناك جزء كبري
من الأن�شطة التطوع ّية التي يقوم بها الأطفال
خالل تواجدهم يف �ضمن الربنامج املتك ّون من
( )٩٦يوم ًا يف ال�سنة الواحدة مبعدل يومني ك ّل
�أ�سبوع� ،إ�ضافة �إىل جمموعة كبرية من الأن�شطة
الإثرائ ّية يتع ّلم الأطفال فيها لغات جديدة يف
�أثناء تواجدهم.
و�أ�ضاف الأ�ستاذ �أمري ع ّبا�س :و�سيتمتّع
ّ
اخلط،
الأطفال مبواهب جديدة ،منها:
والر�سم ،والإن�شاد ،وامل�سرح ،والت�صوير،
ويح�صلون على فر�صة جديدة يف معرفة
�أف�ضل امل�شاريع اال�ستثمار ّية التي تدعم املنتج
العراقي عن طريق جوالتهم على
الوطني
ّ
ّ
م�شاريع العتبات املقدّ�سة ،وم�شاريع ّ
القطاع

اخلا�ص لي�صبح لديهم القدرة على التفكري
ّ
يف الطرق امل�شروعة لك�سب الأموال خلدمة
�أنف�سهم وجمتمعهم ،والأطفال ي�شعرون بالقوة
عندما يكونون يف برنامج (م�صابيح العطاء)
كونهم يح�صلون على تدريبات بدن ّية ومتارين
الغني
ال�صحي
ريا�ض ّية� ،إ�ضاف ًة �إىل الطعام
ّ
ّ
بالفيتامينات ،ويتع ّلمون اال�ستقالل ّية واالعتماد
على النف�س يف �أثناء تواجدهم يف الربنامج،
مما ي�ساعدهم على �أف�ضل اندماج يف املجتمع.
ّ
يف هذا الربنامج هناك �أفكار كثرية ،منها
االهتمام بالبيئة عن طريق زراعة النباتات،
و�إطعام الطيور ،وك ّلها �أهداف مدرو�سة م�سبق ًا
لها �آثار طويلة الأمد يف امل�شرتكني ،و�ست�ؤتي
�أُ ُكلها يف امل�ستقبل على املجتمع.
وهذا ما حقّقه وي�سعى �إىل حتقيقه
م�شروع (رحماء بينهم) عن طريق هذه
املبادرة وغريها من املبادرات الأخرى.

ألفة نساء
 زهراءّ � :إن �أ�شفق على �آمنة حبيبتي� ،إ ّنها التزال �صغرية وطاقتها قليلة� ،أخ�شى �أن يرهقها
ال�صيام.
علي :ابنتي الغالية� ،إنّ اهلل تعاىل من
 �أ ّم ّّ
ر�أفته ورحمته مل يك ّلف الإن�سان �إل ما دون و�سعه.
 �أ ّم زهراء :وهو بحكمته ج ّل وعال �إذ �ش ّرعال�صوم ال ليزيد يف ملكهّ � ،إنا �ش ّرعه ملا فيه من
�آثار �إيجاب ّية نف�س ّية وج�سد ّية للإن�سان.
 �أ ّم ح�سني� :آمنة بذرة ط ّيبة ف�إذا ما ُ�س ِقيتمباء طاهر �صارت �شجرة يانعة ،وت�أدية تكاليفها
ال�شرع ّية هو مبثابة ذلك املاء ،وهذا هو �أوان
�سقيها.
 �أ ّم زهراء :لقد �أثبتت الدرا�سات يف دولالغرب ب�أنّ ال�صيام عالج ناجع لكثري من
أهم
الأمرا�ض ،مبا فيها امل�ستع�صية ،بل �إ ّنه � ّ
�أ�ساليب الوقاية.
 �أ ّم جعفر :جند �إ�شارة �إىل ذلك يف كتاب اهللالكرميَ  :و�أَن ت َُ�صو ُموا َخ ْ ٌي َّل ُك ْم(البقرة:
.)148
 �أ ّم زهراء� :أتذكرين حبيبتي �أول يومكنت �أي�ض ًا �صغرية.
ل�صيامك؟ ِ
ِ
ً
 زهراء :كان يوما جمي ًال يف حياتي علىالرغم من �شدّة جوعي ،وعلى الرغم من ك ّل
املغريات بقيتُ �صائمة ،ويا لها من فرحة عظيمة
عندما جاء وقت الإفطار.
فقد احت�ضنتني جدّتي وهي تدعو يل وكذلك
وتدعوان يل ،كان �شعور ًا
أنت و�أبي حت�ضنانني
� ِ
ِ

بالفخر واالطمئنان.
ً
الطبيعي جدا �أن يكون هناك
 �أ ّم جعفر :منّ
ّ
�شعور بالفخر ممزوج بالطم�أنينة؛ لأننا يف
�ضيافة اهلل تعاىل.
النبي
 �أ ّم ح�سني :هذا ما ت�ض ّمنته خطبة ّ�شهر ُدعيتم
الأكرم ،والتي قال فيها" :هو ٌ
وجعلتم فيه من
فيه �إىل �ضيافة اهللُ ،
�أهل كرامة اهلل"( ،)1يا لها من �ضيافة ويا
لها من كرامة.
علي :يف هذه اخلطبة م�ضامني عظيمة،
 �أ ّم ّومناهج تربو ّية واجتماع ّية تهدف �إىل ن�شر
املح ّبة والإح�سان بني النا�س.
برب
 �أ ّم ح�سني� :إ�ضاف ًة �إىل تقوية االرتباط ّالعاملني ج ّل وعال مبا يجعل الإن�سان يرتقي
والروحي.
النف�سي
درجات الكمال
ّ
ّ
ّ
ّ
 �أ ّم جعفر( :ك�أنها تتنف�س ال�صعداء وهيَ
كرمك
تقر�أ بع�ض فقرات اخلطبة) :ما �أعظم
ر ّبي" :و َمن تط ّوع فيه ب�صالة كتب اهلل
له براء ًة من النّار ،ومن �أ ّدى فيه فر�ض ًا
ً
فري�ضة فيما
كان له ثواب َمن �أ ّدى �سبعني
�سواه من ال�شهور"(.)2
قولك يف هذا اجلزء من
 �أ ّم ح�سني :وما ِاخلطبة؟�" :أنفا�سكم فيه ت�سبيح ،ونومكم
فيه عبادة"(.)3
 �أ ّم جعفر( ُم ًح�سن منكم
ردفة)" :و َمن ّ
يف هذا ال�شهر ُخ ُلقه كان له جواز ًا على
ال�صراط يوم ّ
تزل فيه الأقدام"(.)4

ُ َ
ْ ُ ََ
َ َْ ََ َ
سون..
ف
س ال
اف
فليتن
متنا ِ
ِ

علي :كرم ما بعده كرم ،لذا علينا ا�ستثمار
 �أ ّم ّهذه الفر�صة ب�أح�سن ما يكون..
 �أ ّم زهراء :لطاملا ت�ص ّورتُ �شهر رم�ضانمبثابة خمزن مليء مبا ل ّذ وطاب والأخذ منه
ُمباح للجميع ،فاملحظوظ َمن وعى �أنّ الفر�صة
قد ال تك ّرر ،فملأ �أكيا�سه...
 �أ ّم جعفر� :أنا �أ�شعر به وك�أ ّنه دورة تدريب ّيةعلينا اجل ّد واالجتهاد حتى ال تفوتنا �صغرية �أو
كبرية ،فالنتيجة ال تظهر � ّإل بعد انتهاء الدورة،
حيث يكون االختبار.
 زهراء� :أنا وزينب �أعددنا برناجماًلل�صائمني ال�صغار ،فيه معلومات عن فوائد
ال�صوم والأحداث امله ّمة ،وهدايا ت�شجيع ّية.
 زينب :ال يزال طعم الفرحة يف قلبيحينما �أهدتني العائلة �صندوق ًا مليئ ًا باحللوى
والإك�س�سوارات يف ليلة الن�صف من �شهر رم�ضان
بذكرى والدة كرمي �أهل البيت الإمام املجتبى.
أن�س كلمات الإعجاب
 زهراء :و�أنا مل � َوالدعاء عندما قر�أتُ ق�صيد ًة بذكرى �شهادة
علي يف ليلة الواحد والع�شرين من �شهر
الإمام ّ
رم�ضان.
علي� :إذن ع ّما قريب �ستبد�أ املناف�سة
 �أ ّم ّ
لنيل ّ
احلظ الأوفر من كرم اهلل  :ويف ذلك
َف ْل َي َت َنا َف ِ�س ْالُ َت َنا ِف ُ�سونَ (املط ّففني.)26 :
......................................
 -4-3-2-1و�سائل ال�شيعة� :ص.23

العوادي /بغداد
فاطمة صاحب
ّ

(املطفّفني)26 :
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لحياة أفضل

�إفطا ٌر َعلى َل ِم َم ّي ٍت
عبير كاظم المنظور /البصرة

من الرذائل الأخالق ّية التي نهى عنها الإ�سالم
و�أ ّكد على جت ّنبها هي الغيبة.
و "الغيبة ،هو �أن يتك ّلم خلف �إن�سان م�ستور
مبا يغ ّمه لو �سمعه ،ف�إن كان �صدق ًا ُ�س ّمي
ً
غيبة ،و�إن كان كذب ًا ُ�س ّمي بهتان ًا"(.)١
وتت�أ ّكد حرمة هذا العمل ال�س ّيئ يف �شهر رم�ضان
املبارك؛ لأنّ ال�صائم يف هذا ال�شهر يحاول قدر
الإمكان املحافظة على �صومه وتعبه� ،سواء �صوم
اجلوارح �أم �صوم اجلوانح ،وللت�أكيد على هذه
اجلوانب َو َ�صفت بع�ض الروايات الغيبة ب�أ ّنها
النبي" :الغيبة
ُتفطر ال�صائم! مثلما ورد عن ّ
ُتفطر ال�صائم"(.)٢
علي احذر الغيبة
ويف و�ص ّية له قال .." :يا ّ
والنميمة ،ف�إنّ الغيبة ُتفطر ،والنميمة
توجب عذاب القرب.)٣("....
النبي� ،أ ّنه قالَ " :من اغتاب
مثلما جاء عن ّ
م�سلم ًا �أو م�سلمة ،مل يقبل اهلل تعاىل
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�صالته وال �صيامه �أربعني يوم ًا وليلةّ � ،إل
�أن يغفر له �صاحبه"( ،)٤وعنه قالَ " :من
اغتاب م�سلم ًا يف �شهر رم�ضان ،مل ُي�ؤجر
على �صيامه"(.)5
ولو ت�أ ّملنا جيد ًا يف ظاهر الروايات �أعاله يتبادر
�إىل الذهن �أنّ الغيبة تع ّد مفطر ًا مادي ًا لل�صائم،
ولكن يف احلقيقة الأمر ال يعدو كونه �إفطار ًا
معنوي ًا بح�سب ر�أي �أغلب الفقهاء واملراجع� ،أي �إنّ
ال�صيام �صحيح لكن ال ي�ؤجر ال�صائم عليه ،وهنا
ال ينال ال�صائم امل�ستغيب من �صيامه � ّإل اجلوع
والعط�ش.
فيجب على ال�صائم �أن يجتنب املفطرات
املعنو ّية كاجتنابه املفطرات املاد ّية ،فال�صيام
لي�س امتناع ًا عن طعام و�شراب ماديّ  ،و� ّإنا
جت ّنب للطعام وال�شراب املعنويّ �أي�ض ًا ،فال�صيام
احلقيقي هو معادلة التوازن
ّ
بني �صيام الروح

واجل�سد يف حركة تفاعل ّية لالرتقاء مفاهيم ّي ًا
و�سلوك ّي ًا يف هذا ال�شهر الكرمي ،وتكون ثمرة �شهر
رم�ضان احلقيق ّية.
ّ
ي�ستحق ب�أن ُنف�سد
فهل هناك �شيء يف الدنيا
�صيامنا من �أجله ،وال ن�ؤجر على تعبنا ون�صبنا
فيه؟!
وك ّلنا يعلم �أنّ القر�آن الكرمي �ش ّبه لنا الغيبة
ت�شبيه ًا معنو ّي ًا دقيق ًا بقوله تعاىلَ  :و َل َي ْغ َتب
َّب ْع ُ�ض ُكم َب ْع ً�ضا �أَ ُي ِح ُّب �أَ َح ُد ُك ْم َ�أن َي�أْ ُك َل َ ْ
ل َم �أَ ِخي ِه
َم ْي ًتا َف َك ِرهْ ُت ُموهُ(احلجرات.)12 :
فهل نتخ ّيل �أنف�سنا يف �شهر رم�ضان الذي اعتدنا
فيه �أن نته ّي�أ ملوعد الإفطار املاديّ  ،ونرت ّقب موعده
حلم م ّي ٍت؟!
�إ ّننا ن�سبقه و ُنفطر معنوي ًا على ِ
..................................
 -1مر�آة العقول يف �شرح �أخبار �آل الر�سول :ج� ،١٠ص.٤٠٦
 -2م�ستدرك الو�سائل :ج� ،٩ص.٨٤
 -3حتف العقول :ج� ،6ص.1
4و -5م�ستدرك الو�سائل :ج� ،٧ص.٣٣٨

الع ُ
نف الأُ� ِسر ُّي
ُ
المقدسة
الجبوري /كربالء
هناء هاشم
ّ
ّ

يف زمن التط ّور والتكنولوجيا ال يزال العنف
يت�صدّر احلياة االجتماع ّية بالتعامل مع
وبخا�صة
�أفراد الأ�سرة يف جماالت احلياة
ّ
من طرف الأب �أو الزوج� ،إذ �إنّ املناق�شة
ُمعدمة ،وال ُيعطى لأيّ فرد يف الأ�سرة حقّ
تخ�صهم،
النقا�ش و�أخذ القرارات التي ّ
فهناك �أب ي�ضغط على �أوالده ويع ّنفهم
جتاه الدرا�سة ،ومبتغاه �أن يح�صل ابنه على
الطب ،بدون الأخذ
معدّل ٍ
عال ليدخله ك ّلية ّ
بنظر االعتبار القدرة العقل ّية وطموح الولد
يف احلياة ،وماذا يريد �أن يدر�س وفيما
يتخ�ص�ص ،و� ٌأب �آخر ي�ضغط على ابنته
ّ
برتك الدرا�سة واملوافقة على الزواج حتى
بدون �سماع ر�أيها وهي بعمر �صغري غري

مه ّي�أة للحياة الزوج ّية والأ�سر ّية ،وهناك
�أزواج يتعاملون مع زوجاتهم و�أبنائهم
بالعنف
اللفظي واجل�سديّ  ،وال يعطون �أيّ
ّ
وبخا�صة الزوجة،
حقّ �أو فر�صة للمناق�شة
ّ
فيحرمونها من �أب�سط حقوقها التي دعا
إ�سالمي ،وت�صبح حياتها
�إليها الدين ال
ّ
مما ي�ؤدّي
قا�سية ال ت�ستطيع التك ّيف معهاّ ،
�إىل اتخاذها قرار االنف�صال للتخ ّل�ص من
املعاناة ،وبدوره ينتهي �إىل تف ّكك الأ�سرة
و�ضياع �أفرادها ،وهناك بع�ض الزوجات
وي�ضح َني
ي�صربنَ على عنف الزوج
ّ
بحياتهنّ لأجل الأبناء ،ولكن ينتج عن ذلك
تر�سبات يف �شخ�ص ّية الأبناء �ستنعك�س على
ّ
ت�ص ّرفاتهم يف مراحل حياتهم القادمة.

احللول:

� -1أن يخ�ضع ّ
كل من الفتى والفتاة يف مرحلة عقد الزواج �إىل الإر�شاد عن
كيف ّية التعامل فيما بينهما من ِقبل ذوي االخت�صا�ص.
 -2التوعية الثقاف ّية واالجتماع ّية للآباء بكيف ّية التعامل مع الأبناء ّ
كل
بح�سب مرحلته العمر ّية وجن�سه بدون التفرقة والتمييز بينهم.
وتخ�ص�صهم بدون
 -3على الآباء �إعطاء احلقّ للأبناء يف اختيار نوع درا�ستهم
ّ
ال�ضغط عليهم ،وكذلك بالن�سبة �إىل الفتاة يجب �أن يكون لها حقّ التع ّلم وحقّ
املوافقة عند الزواج ،والأخذ بر�أيها مثلما دعا الدين الإ�سالمي �إىل ذلك.

لحياة أفضل

فطار
َط ُبق ِ�إ ٍ
العارضي /النجف األشرف
عهود فاهم
ّ

مل يتبقّ � ّإل وقت قليل حتى ُيرفع �أذان املغرب ،وكانت
الأ ّم م�شغولة ج ّد ًا يف �إعداد وجبة الفطور يف �أجواء
باحلب وذكر اهلل ،فكان ل�صوت القر�آن الكرمي
ُمفعمة
ّ
يف تلك ال�ساعة وقع قويّ وطاقة �إيجاب ّية تنري القلب
وتق ّوي اجل�سم ،وو�سط ك ّل هذه الأعمال ي�أتيها ال�صوت:
ماما� ،أميكن �أن ُت�سمعيني در�س القراءة؟ ف�أجابته:
حبيبي �أحمد �سرناجعه ب�إذن اهلل مع ًا بعد الفراغ من
وجبة الإفطار ،وما مت ّر � ّإل دقائق و�إذا ابنتها زينب
تقول� :أ ّمي �أ�سرعي لإر�ضاع �أخي ال�صغري فقد ا�ستيقظ
من النوم وهو الآن ي�صرخ من اجلوع .الأ ّم :حا ًال يا
حبيبتي فقد �أو�شكتُ على �إكمال �إعداد املائدة.
و�ضعت فيه نوع ًا من
�أحمد :ماما َملن هذا الطبق الذي
ِ
احلاجة
ك ّل �أ�صناف �إفطارنا؟ الأ ّم� :إ ّنه لبيت جرياننا
ّ
وبتعجب :ولك ّنهم لي�سوا فقراء ،فلماذا
�أ ّم ح�سن� .أحمد ّ
ُتر�سلني �إليهم الطعام ،بل �إ ّننا �أحقّ بهذا الأكل منهم،
أنت
ف�أبي يتعب وي�شقى يف �سبيل توفري لقمة العي�ش و� ِ
تق�سمينه بيننا وبني اجلريان؟ الأ ّم� :أحمد حبيبي
ّ

لقد �أو�صانا الر�سول الكرمي ب�إفطار ال�صائم ومدى
ا�ستحبابه فقالَ " :من ّ
فطر فيه �صائم ًا كان له
()1
مغفرة لذنوبه وعتق رقبة من النار"  ،يعني
و�إن مل يكن فقري ًا� .أحمد� :أ ّمي � ّإن َخ ِج ٌل من نف�سي.
الأ ّم :ال يا نور عيني� ،أنتَ مل تكن تعلم واليوم تع ّلمتَ ،
ف�أمت ّنى �أن حتفظ هذا الدر�س دائم ًا ليكون َ
لك باب ًا
لك�سب احل�سنات ورفع الدرجات؛ لأ ّن َك بذلك قد
�أفطرتَ �صائم ًا وبررتَ جار ًا ،ه ّيا �أ�سمعني حديث ًا نبو ّي ًا
يخ�ص حديثنا هذا.
�شريف ًا ّ
�أحمد :قال" :مازال جربئيل يو�صيني باجلار
حتى ظننتُ �أنّه �سيورثه"( ،)2الأ ّم� :أح�سنتَ يا ق ّر َة
عيني.
............................................
 -1جامع �أحاديث ال�شيعة :ج� ،٩ص.267
 -2بحار الأنوار :ج� ،74ص.94
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لحياة أفضل

َ ُ
َ
م
ا
ذا
ن
ر
ث
م
ئنا؟
ِ
ِ ن آبا ِ
لطاملا عرفنا منذ القدم �أ ّننا نرث
اجلينات من �آبائنا ،والدرا�سات ت�ؤكد
�أنّ للأب ت�أثري ًا كبري ًا يف اجلينات ،فعلى
الوالدين ينقالن نف�س
الرغم من �أنّ كال
ِ
الكم ّية من املوا ّد اجلين ّية � ّإل �أنّ الأب له
ت�أثري �أقوى يف من ّو ج�سم الطفل ،فنحنُ
نرث لون العيون ،و�شكل اجل�سم ،ونرث
حتى ال�سلوك ّيات واملُعتقدات ،ولكن هل
نرث اجلراح؟ هل نرث خيبات الأمل؟
منذ ال�صغر وتفكرينا يتمحور حول
ذاتنا فقط ،ن�شعر وك�أ ّننا حمور الكون،
ب�أج�سادنا وتفكرينا ،بعقل ّيتنا وم�سريتنا
يف احلياة ،لكن ما معنى الأبوين �أو الأهل
ما التزاماتهم جتاهنا؟
و�س�ؤال يطرح بني زوايا احلياة وهو� :إ ّننا
مل نخرت �أهلناُ ،و ِلدنا ولنا �أبوانِ  ،مل ندرك
معنى �أن يكونا زوجني! �أن يكونا موظف ِني،
�أو مواطن ِني� ،أو ُمديرين� ..أي تكون لديهم
يف حياتهم التزامات �أخرى ،وهموم،
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وم�شاكل ،و�صراعات داخل ّيةَ ،هل عاق ُبوا
�أو جتاهلوا �أو ق ّللوا من �أهم ّية م�شاعرنا؟
هل جتاهلوا �أهم ّية و�ضع ال�ضوابط؟ هل
كانوا غائبني ع ّنا �أو �أهملونا؟
مل نعرف �أ ّنهم حني كانوا مي ّهدون لنا
الطريق للحياة ،كانوا يداوون الكثري من
اجلراح ،كثري منها ال يدرون بها ،جراح
ال يعلمون كيف يتعاملون معها ،جراح
ورثناها من احلياة ،من ِ�صعاب ال�سنني،
من الأ�سى واحلرمان ،حتى تك ّومت كغيمة
يف ك ّل مرة متطر نعجز فيها عن امل�ضي يف
معرتك احلياة.
اجلراح تنعك�س ب�أ�شكال ع ّدة على
هذه ِ
حياتنا ،البع�ض يكون ب�شكل تن ّمر،
والبع�ض الآخر ب�شكل ُعقدٍ
نف�س ّية تتك ّوم لت�ؤ ّرق
ليلنا فتمنع
ع ّنا النوم،
و تت�ش ّكل

بريهي /كربالء المقدسة
زينب خليل آل
ّ

نوبات من التفكري امل�ستم ّر
ب�صورة
ٍ
واخلوف الذي ي�سكن �أرواحنا.
هذه اجلراح ،ال مرهم لها �سوى الأيام،
ال خلطة �سحر ّية من ّ
العطار ،وال دواء من
ال�صيدل ّية لنداوي ال�صدمات �أو اجلروح
التي نحملها بداخلنا.
ولكن قبل ك ّل هذا ،الب ّد من �أن ن�سامح
�أهلنا قبل �أن نحمل �أع�شاب اللوم واحلقد
ال�ضا ّرة بحديقة �أرواحنا ،فال �شيء ينمو
وي�ستم ّر.
وقد قال تعاىلَ ... :و ُق ْل َر ِّب ا ْر َح ْم ُه َما
َك َما َر َّب َي ِان َ�ص ِغ ًريا(الإ�سراء.)24 :

لحياة أفضل

فتحنا �أعيننا يف املا�ضي على
ابت�سامة �أمهاتنا وج ّداتنا ،واليوم
نفتح �أعيننا على وجود ّ
امللذات
التي �أبعدتنا عن الأ�سرة وعن
�أفرادها بخرباتهم.
يف املا�ضي كانت �ألعاب الأطفال
ك ّلها فيها حركة وحيو ّية ،والآن
�ألعاب الأطفال تخرج �إىل العامل
االفرتا�ضي.
ّ
يف املا�ضي كان اجلميع يف عون
الأب من تدبري املنزل وتهيئة
امل�ستلزمات احليات ّية ،والآن
�أ�صبح الأب يحمل �أعباء احلياة
وم�ستلزماتها ،زمن �أ�صبح فيه

التفاهم بني الأجيال �صعب ًا،
مبادئنا الإ�سالم ّية
فمتى �سنط ّبق ِ
لنحمي جمتمعنا و�أ�سرنا و�إطار
ثقافتنا االجتماع ّية؟
لو متع ّنا يف قول الر�سول
الأعظم عندما �أمرنا ب�أن
نالعب الأطفال �سب ًعا ،فلم يق�صد
االفرتا�ضي ،و� ّإنا
�ألعاب العامل
ّ
طلب م ّنا �أن نلعب معهم ،وعن
طريق اللعب ُنفهمهم املفاهيم
الب�سيطة التي تتع ّلق بالدين
واحلياة ،ويف الوقت نف�سه ن�ستعني
ب�ألعاب ت�صرف طاقاتهم يف
بال�صحة
�أ�شياء مفيدة وتز ّودهم
ّ

اللواتي /سلطنة عمان
محمد رضا
أحالم
ّ
ّ

عن طريق احلركة.

ف�أو�صانا الر�سول
والأئمة
الأطهار ب�أن ن�ستخدم احلوار
والنقا�ش الهادف لنق ّرب بني
الأجيال حتى نكت�سب احرتامهم
وتقديرهم لنا.
ف�إذا �أردنا جمتمع ًا �سو ّي ًا علينا
تقدير روح الطفولة وطبيعتها،
وعلينا �أن ندرك �أنّ حماية �أوالدنا
حقّ من حقوقهم ،و�أنّ م�شاركة
الآباء يف �أن�شطتهم �سي�ساعد يف
تكوين �شخ�ص ّيتهم امل�ستقبل ّية
و�إرادتهم ،و�أن يكافحوا وي�ستم ّروا
يف عمل اخلري لأنف�سهم ولغريهم.
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لحياة أفضل

ال َّنحلَ ُة

�ص ٌة
ُج ِند َّي ٌة ُم ِل َ

العارضي /النجف األشرف
زينب عبد الله
ّ

يذكر علماء الأحياء �أ ّنه عند بلوغ النحلة ثمانية
ع�شر يوم ًا من عمرها ،تقوم باملناوبة للحرا�سة
على باب خل ّيتها؛ ولأنّ لك ّل خل ّية رائحة مم ّيزة
تقف النحالت احلار�سات على مدخل اخلل ّية
لتفتي�ش النحالت القادمات ،والت�أ ّكد من �أنهنّ
من �ضمن �أفراد اخلل ّية ول�سنَ غريبات متط ّفالت!
ويذكرون �أي�ض ًا �أنّ اهلل تعاىل قد ز ّود ك ّل نحلة
ال�سم متّ�صلة
ب�سالح فتّاك ،متم ّثل بحوي�صلة من ّ
ب�إبرة حامية تطعن بها َمن يقرتب منها� ،أو يدور
حول خل ّيتها هنا �أو هناك ،و�إذا هاجم اخلل ّية
عدد كبري من الأعداء ،ف�إنّ الكثري من النحل
بتفان و�إخال�ص ووفاء ،فك ّل نحلة يف
يخرج للدفاع ٍ
اخلل ّية هي جنديّ
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مع �إ�شراقة ّ
تهب �إىل العمل ،تنتقل
كل �صبح جميل ّ
من زهرة �إىل �أخرى لت�صنع الع�سل�ِ ،شعارها التعاون و ِدثارها
الأمل ،خملوقة مباركة حتدّ ث عنها الكتاب العزيزُ ،
و�ضرب لنا
بها املثل يف الرواياتُ ،ترى ِ َ
ل ال نكون مثلها يف عملها ون�شاطها،
ّ
ودقتها وه ّمتها ،وجميل ُ�صنعها وعظيم �أثرها؟ كوين كالنحلة..
�سل�سلة مقاالت هادفة ،ت�أخذكم يف جولة رائعة �إىل عامل النحل
العجيب ،و تدعوكم �إىل العمل الد�ؤوب.

بح�سه الفطريّ على
خمل�ص للمملكة ،جمبول ّ
الدفاع عنها بك ّل ما ُز ِّو َد به من �أجهزة وقدرة على
ال�ص ّد واحلركة ،وك�أ ّنها ُتر�سل بذلك ر�سالة �إىل
�أعدائها من قلعتها ال�صامدة :الويل َملن يقرتب
م ّنا ،فلن نرتكه � ّإل ج ّثة هامدة!
ر�سالتنا اليوم من عامل النحل :لن ن�سمح
با�ستباحة �أر�ضنا ،وك ّلنا فداء لرتاب وطننا
وحماية مقدّ�ساتنا.
حب الأوطان من الغرائز املودعة يف نف�س ك ّل
�إنّ ّ
�إن�سان ،ولوال ذلك ملا ازدهرت احلياة وعمرت
احلب للوطن
البلدان ،ولكن ال ب ّد من �أن ُيرتجم ّ
�إىل �أفعال �صاحلة ،ومبادرات متقنة ناجحة،
تهدف �إىل االرتقاء به والنهو�ض مب�ستواه لينال
مكانته بني الأوطان ،ويبقى مرهوب
اجلانب يخ�شاه �أهل الباطل
والطغيان ،الذين ال
هم لهم � ّإل الرثاء
ّ
وال�سلطان ،ولو
على ح�ساب
�سحق
ا ل�شعو ب

وتدمري الإن�سان ،ومن هنا كان على مدى الأزمان
رجال �شجعان ،ينذرون دماءهم للدفاع عن
الأر�ض ور ّد العدوان.
وكان للمر�أة دورها يف �سند �أخيها عند ك ّل حمنة
دفاع ًا عن وطنها ،وح ّب ًا لأر�ضها التي ت�أبى �أن
ُتد ّن�س ،وك ّلنا ر�أينا ب�أ ّم العني ما فعلته املر�أة
ال�شعبي املقدّ�س ،فك ّل ما
العراق ّية يف دعم ح�شدنا
ّ
�شهدناه من ب�سالة الأبطال يف ميادين القتال ،كان
بحب اخلالق
نتاج احلجور ال�صاحلة التي غ ّذتهم ّ
تكتف املر�أة بذلك ،بل عمدت �إىل
املتعايل ،ومل ِ
الت ّربع با ُ
حللي والأموال ،وحر�ست البيوت ور ّبت
الأطفال يف ظ ّل غياب الرجال ،مثلما ك ّر�ست
جهدها لدعم �إخوتها و�أوالدها عرب القلم واملنرب
وو�سائل االت�صال؛ لتقول للعامل بل�سان احلال
واملقال� :إنّ بلد ًا يتواجد يف امليدان ِب�شيبه و�شبابه،
رجاله ون�سائه و�أطفاله ،لن ُيقهر ،و�سيبقى عزيز ًا
مهما كانت الظروف والأحوال ،وقد �صدقت
وبرهنت على بطوالتها بال�صرب والثبات والكفاح
والت�ضحيات ،حتى د ُِحر الأعداء وعادت احلياة،
و�سيبقى موقفها خالد ًا مهما م ّرت ال�سنني
وتعاقبت الأجيال.

لحياة أفضل
كيف �أكون الزوجة ال�صاحلة؟
كيف �أ�ستطيع �أن �أكون �سند ًا لزوجي؟
كيف �أجعل �أ�سرتي �سعيدة؟
كيف �أكون الزوجة واحلبيبة
وال�صديقة والرفيقة لزوجي؟
ك ّل زوجة تتم ّنى �أن ت�صل �إىل �إجابات هذه
الأ�سئلة حتى ت�صل �إىل ق ّمة عالقتها الزوج ّية
مع زوجها ،وبناء �أ�سرتها بال�شكل وامل�ضمون
ال�صحيح التي تُر�ضي به ر ّبها و�ضمريها
و�أ�سرتها.
ك ّل ذلك ُيخت�صر يف �شخ�ص ّية واحدة وهي
ال�س ّيدة خديجة ،زوجة �أعظم �شخ�ص ّية يف
النبي،
تاريخ الإن�سان ّية وهو �س ّيدنا وحبيبنا ّ
ِنعم الزوجة و ِنعم املثال الذي ُيحتذى به ،مل
إ�سالمي زوج ًة �أخل�صت يف
يعرف التاريخ ال
ّ
بيتها ودعمت زوجها و�أ ّيدته ون�صرته ون�صرت
فكرته كال�س ّيدة خديجة ،فهي �أول َمن
النبي حم ّمد عندما
�ص ّدقت و�آمنت بر�سالة ّ

�أُنزل عليه الوحي ،فبعد �أن �آمنت  باهلل
تعاىل ،وبدعوة ر�سوله ،ا�ستحالت حياتها
�إىل جهاد ودعو ٍة م�ستم ّر ِين ،فقد �أخل�صت
للفكرة التي �آمنت بها ،وعندما فر�ضت قري�ش
احل�صار على امل�سلمني يف �شعب (بني ها�شم)،
رف�ضت ال�س ّيدة خديجة� أن ترتك الر�سول،
ال�شعب ثالث �سنوات ،حتم ّلت
وظ ّلت معه يف ِ
فيها اجلوع والتعب.

النبي م�ساعد ًة ومعا�ضد ًة
وقفت �إىل جانب ّ
حتى �أنفقت ثروتها الطائلة يف جناح الر�سالة
وحتقيق الأهداف التي كان يرومها ،وكان
احلب لها ومل يفت�أ يذكرها
ر�سول اهلل� شديد ّ
و ُيثني عليها ،وكان ير ّد على َمن كانت تقول
أبدلك بخري منها" :ال ّ
له� :إنّ اهلل � َ
والل ما
�أبدلني ّ
الل خري ًا منها� ،آمنت بي �إذ
النا�س
و�صدقتني وكذّ بني
النا�س،
كفر
ّ
ُ
ُ
النا�س
ووا�ستني يف مالها �إذ حرمني
ُ
ورزقني ّ
الل منها �أوالد ًا �إذ حرمني

ة
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�أوالد الن�ساء."...
�إ ّنها فع ًال املثال الكامل للزوجة امل�سلمة ،فكانت
ال�سند واحل�صن احل�صني ل�س ّيدنا حم ّمد،
وقد حقّقت تلك املقولة التي تقول :وراء ك ّل

رجل عظيم امر�أة عظيمة ،و�س ّيدتنا خديجة
امر�أة عظيمة ُي�شار �إليها بالبنان ،وعلى الن�ساء
وحب
الالئي ي�سعني �إىل �سعادة �أ�سرهنّ ّ ،
�أزواجهنّ �إياهن �أن يجعلنَ من �أ ّم امل�ؤمنني
خديجة قدو ًة لهنّ .
فقد وقفت مع الر�سول يف �أ�صعب مواقف ِه
زوجك يف
و�آزرته يف حمنه ،قفي عزيزتي مع
ِ
املواقف وال�صعاب وال تتخ ّلي عنه عندما يكون
بحاجتك ،كوين له الزوجة الرقيقة وال�صديق
ِ
الويف يف املحن ،والأخ الع�ضيد يف ال�صعاب،
أ�سرتك ،وا�ستمرارها
فهو �س ّر
�سعادتك و�سعادة � ِ
ِ
وقوفك �إىل
عنك ومدى
َر ْهن ر�ضا
ِ
زوجك ِ
ِ
لك
جانبه ،فكوين خديج ّية ال�سرية حتى يكون ِ
دي الطباع.
حم ّم ّ
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الملف التعليمي
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المقدسة
المطيري /كربالء
عطية
نوال
ّ
ّ
ّ

بارقة الأمل تزهو بالبهجة وال�سرور ،وم�ساعي
اخلري وعنوان ال�سعادة تفي�ض ومتلأ ملتقى
الأح ّبة والأهل والأ�صدقاء؛ لت�صدح القلوب قبل
هتاف احلناجر ومتتمة ال�شفاه ،ث ّمة �شغف يدعو
�إىل توطيد �أوا�صر الأخ ّوة وامل�شاركة يف الأفراح،
ونيل رفيع درجات التقدّم واالرتقاء يف املجاالت
العلم ّية والعمل ّية عرب انعقاد املجال�س العامرة
واللقاءات الرث ّية املنعقدة حتت رعاية �أخيار
امل�ؤمنني لإ�ضافة ر�صيد من الوئام والتوا�صل
24
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مع بع�ضهم البع�ض حتت
م�صداق ي�س ّمى (االحتفاء
باملنا�سبات).
ولطائر ال�سالم والأنوار وقفة
ند ّية عرب ميدان الفكر والعلم
ّ
ليحط ب�أجنحة الأ�صالة
واملعرفة؛
يف باحة املدر�سة وهو يرتقب زقزقة
الإن�شاد ملرت�شفي منري املعرفة لإحياء
املنا�سبات الدين ّية والوطن ّية واملدر�س ّية،
وبثّ م�شاعر التوافق واالن�سجام ،و�إ�شاعة
روح التعاون وجتديد العهد وتوثيق
الأحداث والوقائع و�أر�شفتها يف حينها،
و�ستبوح ال�سرائر وتت�أنق حدقات العيون
وي�سرتق ال�سمع ب�أمواجه لري�صد ظاهرة
باهرة ت�سعى �إىل �إ�سعاد النف�س وق�ضاء ف�سحة
من الزمن للتج ّمعات واللقاءات املثمرة ،حيث
تُ�سهم تلك امل�شاعر و�أوبريت الإن�شاد يف تن�شئة
تلميذ يثق بنف�سه لي�سلك امل�سار ال�صحيح يف
كا ّفة الأن�شطة ،وال�سلوك يف العمل ّية الرتبو ّية
والتعليم ّية ،وتقدّم تلك املنا�سبات ذائقة توعو ّية
تهدف �إىل خلق جمتمع مرتابط يبد�أ من
الأ�سرة ويكتمل عطا�ؤه عن طريق ب ّوابة املدر�سة
ليجني ثماره اليانعة خلدمة �أبناء الوطن يف
امل�ستقبل ،وتت�ض ّمن بع�ض االحتفاالت مواعظ،

وحكم ًا ،وقواعد �أخالق ّية حتثّ املتع ّلمني على
ِ
تعزيز روح اجلماعة ،والتع ّرف على تراث البلد،
وجتديد الوالء والثبات على حم ّبة الر�سول
الأكرم ووالية �أهل البيت ،واملنا�سبات
الرتبو ّية التي ت�شمل يوم اللغة العرب ّية ،ويوم
املع ّلم ،واالحتفاالت الوطن ّية التي ت�ش ّد وت� ّؤطر
احلب واالنتماء للوطن ،وتع ّد عن�صر ًا
قيم
ّ
مه ّم ًا وحيو ّي ًا ي�ش ّكل حافز ًا اجتماع ّي ًا ونف�س ّياً،
وو�سيلة ات�صال جماع ّية يف الأو�ساط املعرف ّية
واملجتمع ّية ،وهنالك �شذرات نافعة لإقامة
املنا�سبات يف املدر�سة ،حيث �إ ّنها متنح التالميذ
�أفكار ًا جديد ًة تدعوهم �إىل التعبري عن الألفة
وامل�ساندة والقيام ب�أن�شطة متن ّوعة ،والتمتّع
بفر�صة ا�ستثمار املواهب والهوايات واحرتام
متغيات احلياة.
الذات ،والتك ّيف مع ّ
ويجد التلميذ متن ّف�س ًا له وم�ساح ًة لتفريغ
االنفعاالت ،وتن�شيط الذاكرة ،وتعمل على
�صقل �شخ�ص ّيته ،واخلروج عن الرتابة اليوم ّية،
وتر�سيخ مبد�أ التكافل و�إطالق املبادرات والعمل
عي.
التط ّو ّ
ويف اخلتام الب ّد من القول �إنّ الرتفيه جزء
ال�صحة النف�س ّية التي حت ّرر فئة
مهم يف حتقيق
ّ
ّ
املتع ّلمني من قيود الأفكار ال�سلب ّية ويف الوقت
ذاته يع ّد �أحد و�سائل الرتبية الإيجاب ّية للأبناء.

الملف التعليمي

ُيع ّد التعليم القاعدة الأ�سا�س ّية لتقدُّم الأمم،
أ�سا�سي
و�إ�صالح البيئات التعليم ّية متط ّلب � ّ
من متط ّلبات النهو�ض ،فال ميكن �أن تنه�ض
�أ ّمة بدون االهتمام بتعليم �شعبها ،و�إعداد
مالكات تدعم التقدّم يف املجاالت املختلفة يف
املجتمع ،مثلما �أنّ بناء منظومة تعليم ّية متط ّورة
ومتجان�سة مع ال ُّنظم التعليم ّية العامل ّية احلديثة
يفتح املجال �أمام تقدّم الدولة على امل�ستويات
االقت�صاد ّية واالجتماع ّية وال�سيا�س ّية و�إىل
أ�سا�سي
ما غري ذلك ،فالتعليم هو املح ّرك ال ّ
يف تقدّم املجتمعات ،ويقا�س تط ّور ال�شعوب
ومنا�ؤها عن طريق التعليم ،فيما واكب تط ّور
العلوم والتكنولوجيا ال�شعوب املتقدّمة ،فبعد
التط ّور ال�سريع للمعلومات وتقنيات التوا�صل
االجتماعي ،الب ّد من تطوير منظومة التعليم
ّ
لتكون عام ًال فاع ًال يف بناء جمتمع مبتكر.
ومن الوا�ضح �أنّ عمل ّية التعليم بد�أت تفتقر
�إىل طرق و�أ�ساليب جديدة �شعر بها الطالب
و�إن حاول �أ�صحاب االخت�صا�ص الإخفاء
والإخفاق ،حيث �إنّ متط ّلبات الع�صر والر�ؤية
امل�ستقبل ّية بحاجة �إىل بناء م�سارات تعليم ّية
عديدة ومه ّمة �إذا ك ّنا ن�ؤمن ب�أنّ م�ستقبل
الدولة يبد�أ من املدر�سة ،ولقد تك ّررت عبارة:
"تطوير املناهج التدري�س ّية" حتى ت�ش ّبعنا من

تناول هذا املو�ضوع ،فك ّلما ُذ ِكرت وزارة الرتبية
وبراجمها يف التغيري واحلداثة ،جاء مفهوم
تطوير املناهج الدرا�س ّية ،نعم ال يختلف اثنان
على �أهم ّية املناهج وتطويرها ،ولكن �إ�ضاف ًة
�إىل بناء م�سارات جديدة يف التعليم نحتاج
�إىل بناء املناهج بطريقة تواكب عمل ّية التط ّور
العلمي وتوظيف التقن ّيات ،و�إك�ساب التالميذ
ّ
ال�ضروري �أن
مهارة ح ّل امل�شكالت ،ولهذا فمن
ّ
تتغي النظرة �إىل املنظومة التعليم ّية من نظرة
ّ
تقليد ّية قائمة على احلفظ والفهم واال�ستظهار
�إىل مفهوم �أ�شمل و�أو�سع ،قائم على �إدراك
واملتغيات التي يعي�شها املجتمع.
امل�ستجدّات
ّ
التعليمي مبك ّوناته
و�إنّ تطوير بنية النظام
ّ
املاد ّية والب�شر ّية وحت�سينها �أ�صبحت �ضرورة
ملحة ،وخيار ًا ا�سرتاتيج ّي ًا ُتليه طبيعة احلراك
ّ
والرتبوي يف الوقت احلا�ضر ،فالب ّد
التعليمي
ّ
ّ
من حلول ومقرتحات م�ستعجلة وهي �أن تقوم
�إدارات الرتبية والتعليم بدرا�سة ت�شخي�ص ّية
التعليمي ،والنظر يف خم ّرجاتها
لواقعها
ّ
الرتبو ّية� ،إ�ضافة �إىل العمل على ت�أهيل مديري
املدار�س واملع ّلمني يف جمال اجلودة يف التعليم
عن طريق برامج تدريب ّية تربو ّية جادّة ،و�إدخال
خا�صة لتع ّلم برامج
تقن ّيات حديثة ودورات ّ
التعليمي
احلا�سوب ،وتطوير قدرات املالك
ّ

المقدسة
الهاللي /كربالء
جنان عبد الحسين كاظم
ّ
ّ

عن طريق دورات تدريب ّية على كيف ّية تو�صيل
املعلومة �إىل الطالب ،لأنّ منهج ًا قوي ًا بدون
قوي ُيف�سد العمل ّية التعليم ّية.
مع ّلم ّ
واجلانب الثاين الذي قد يكون مهم ًال من
املخت�صني هو عدم االهتمام بتن�شئة جيل
ِقبل
ّ
جديد �أخالق ّي ًا ،يكون حتت �إ�شراف �أ�ساتذة
متخ�ص�صني يف جمال الرتبية الأخالق ّية ونظام
ّ
الأتكيت ،فيتز ّود الطالب بكمال الأخالق امله ّمة
بحياته �إ�ضاف ًة �إىل العلم.
وتدريب املع ّلم على كيف ّية التوا�صل مع الطلبة
والتق ّرب من �أفكارهم ،وتعليم �أ�ساليب احلوار
واملناق�شة وفنّ الإ�صغاء للآخرين؛ لأنّ لغة
مما ي�ش ّكل
احلوار تكاد تكون مفقودة لديناّ ،
فجوة بني الطالب واملع ّلم ،ويبقى التعامل
ال�سطحي هو ال�سائد بينهما� ،أ ّما �إذا
الوظيفي
ّ
ّ
كان الطالب قريب ًا من �أ�ستاذه اتّخذه قدوة ل ُه
النف�سي
وتع ّلم �سلوك ّياته و�أخالق ّياته ،فالعامل
ّ
للتالميذ له دوافع �إيجاب ّية عظيمة ،وي�ساعد
أخالقي ج ّيد
العلمي ومن ّو �سلوك �
يف تف ّوقهم
ّ
ّ
لديهم ،وتكوين حلقة و�صل وتعاون بني �إدارة
الرتبية باملتابعة من جانب الأ�سرة واملدر�سة
ل�سلوك ّيات الطالب وتقييم �سلوكه من �أول
مرحلة للتع ّلم يف ريا�ض الأطفال حتى مرحلة
�شب على �شيء �شاب عليه.
اجلامعة ،ف َمن ّ
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ون
الع ِار ُج َ
َ
رقية حسين عبد ّ
المقدسة
الله /كربالء
ّ
ّ

ُ
فو�س تغربلت ومل يخر ْج من
ال�شهداء ُن ٌ
غربالها � ّإل َ�شرار من �ضياء ،عرجوا ب�سرادق
من نو ٍر نحو �سماواتِ املع�شوق ،تارك َ
ني يف
�صدورنا ُغ ّ�ص َة حُ زنٍ ال يُ�ستطا ُع �إم�ضا�ؤها،
وقلوباً َقرِحة و�أفواهاً �ضامِ َزة َت�صيح" :يا
َليتنا ُكنّا َمعكم" ،ع ّلقونا ب�أذيالِ ردائكم،
ال ُتغلقوا وراءكم ب�ستان ال�شهادة.
بع�ض الأ�سئلة ف�ضفا�ضة لغاية العجب،
ال تكتفي ُ
ب�سطة والأحاديثِ
بال�شروح امل ُ ّ
املُخت�صرة ،بل تتف ّر ُع �إىل عدّة �أفرع ،وت�أخذ
منحى وزاوية ،فما تكا ُد ُتنهي الإجابة
�ألف
ً
َ
وتراك مُ�سرت�س ً
بحديثٍ ّ � ،إل
ال يف حديثٍ
�آخر ،هكذا هي ُ
بع�ض الأ�سئلة ،مث ُلها َكمثلِ
ُرتا�ص ٌة فيما بينها،
�س ّلم عبور ،عتبات ُه م ّ
ومر�سخة ،ما �إن ُتهدم
ومرتابطة ب�إحكام
ّ
عتب ٌة واحدة � ّإل وتتداعى باقي العتبات،
مرتا�ص ٍة
فهذه الأ�سئلة حتتاج �إىل �أجوب ٍة
ّ
ُمكمة ،كي يُنقل اجلوابُ ب�صور ٍة كاملة
تنقي�ص �أو ُق�صور،
و�صحيحة من غري
ٍ
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هي �أ�سئل ٌة َف�سيح ٌة ومُنفرجة ،ال تكتفي
ال�صدور،
بالإجابات �أحيا ًنا ،بل تنب�ش ما يف ُ
ك�س�ؤال:
نتجب ال�شهداء"!
"كيف ُي ُ
ال�شهي ُد هو مَن ت�س ّنم على ودائع ُ�صدورنا،
وملك �شغاف قلوبنا ،فكان طيب ُه كال�شجرة
امليكال ّية يف قرار املجد والعلى� ،أ�صلها ثابت
وفرعُها يف ال�سماء ،وهو قلبٌ قد عال يف
الأر�ض بطيبه ور�أفته ،كان حنان ُه ينهمل
على رفقته وامل�ساكني مثلما تنهمل و ُ
ُريقات
اخلريف على ذرير ِة الأر�ض َفتمو ُر بها
الري ُح احلنون ،ومثلما يهط ُل املطر من
َركب بع�ض ُه بع�ضاً متدافعاً
وَجناتِ ال ُغيوم ،ي ُ
من �شدّة االزدحام ،هكذا كان حنانه يهطل،
كان ي�أخذهم باليمني ،ويركنهم على الر�أ�س
والعني ،جعل من نف�س ِه جدا ًرا ُ�صلباً �أ�سند
�شخ�ص ُ �ألقِي ال�صوابُ يف
به ُك ّل م�سكني،
ٌ
روعه ،فحنكته م�صائ ُر الأمور ومعارف
الدهور ،فابرن�شقت له البقا ُع والطيور وك ّل

ذي روح ،كان يُرقع خرق قلوبنا بظرافته
ويجب فطر ال�صدور ،ط ّر َز بالظال ِم ردا ًء
ُ
للنهار ،ف�أنار بذلك دُروبنا و�أوقد م�صابيح
ِن ظهورنا
الوهج يف قلوبنا ،و�أثقل بامل َ ِ
زمن تذبذب اخللق فيه( ،فهُم
و�صدورنا ،يف ٍ
بني �شريدٍ نا ٍدّ ،وخائفٍ مقموع و�ساكتٍ
مكعوم ودا ٍع ُمل�ص وثكالن موجَ ع قد
حملتهم التق ّية ،و�شملته ُم الذ ّلة ،فهم يف
بح ٍر �أجاج هائج� ،أفواههم �ضامزة وقلوبهم
قرِحة)* ،قد �أدرك غاية اخللق وقد َع ِل َم �أ ّن
هذه الدنيا قد �أفلت ،والآخرة قد �أقبلت
بجنودها ،والنا ُر ت� ّأججت بزفريها ،ومل يب َق
من هذه الدُنيا الواهنة � ّإل �صباب ٌة ك�صبابة
الإناء ،و�إ ّنها قد و ّلت حذاءً ،لذا قد رغب
يف �أن يكون من �أبناء الآخرة ،ومل ي�ش�أ �أن
يكون من �أبناء الدنيا ،فقد علم �أ ّن ك ّل ولدٍ
ُ
�سيلحق ب�أمّه يوم القيامة.
ذاك هو ال�شهيد..
* �شرح نهج البالغة :ج� ،2ص.175
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االختيا ُر
ِ
ت�أتي الفر�صة م ّرة واحدة يف احلياة؛
لت�شق طريقاً طوي ً
ّ
ال حتى ت�صل
�إىل ما تريد ،جميلة تلك الفر�صة
التي تكون هدي ًة من اهلل وطريقها
يكون اجل ّنة ،اختار فتى �أحالمي
طريقه بنف�سه ،اختار املوت على
حياة العبود ّية ،بينما كنتُ �أنا �أجهّز
لتفا�صيل زفافنا كان هو يجهّز
ّ
لي�شق طريقاً لي�س له
حقيبة �سفره
عودة ،تركني بدون �أن يودّعني ح ّتى.
ك ّنا جال�سني جميعاً ن�ستمع �إىل ُخطبة
اجلمعة ،كانت هذه اخلطبة املنتظرة،
الكفائي
حيث انطلقت فتوى الدفاع
ّ
ل�صد االعتداء الذي �شنه كيان داع�ش
إرهابي الذي �أراد اخلراب لبالدي
ال ّ

ودمارها و�إعادة العبود ّية واجلهل
من جديد ،لكن �شاء اهلل �أن يكون
هناك منقذ حكيم ي�أمر مبا ي�أمر به
�إمام زماننا ،مرجعنا املفدّى �أطلق
الفتوى لينقذ �أهل العراق من فنت
الزمان وجور الطغيان.
ذهب فار�س �أحالمي على ح�صانه
الأبي�ض مرتدياً كفنه� ،شاهراً �سالحه
مدافعاً عن دِينه و�أر�ضه وعِ ر�ضه،
كاتباً يف و�ص ّيته :ذهبتُ لأدافع عن
وطني و�شريف ،واهلل � ّإن � ّ
أف�ضل املوت
على حياة ّ
الذل ولن �أعطي �شرباً من
بلدي حتى �إذا �سقيتُ الأر�ض من
ّ
الطف� ،أنا هنا
دمي ملتحقاً ب�شباب
فدا ٌء لوطني و�شريف ،عندما �أغم�ض

األسدي /بغداد
يسرى حمزة
ّ

عيني �سي�أتي �إمامي وي�أخذ بيدي
ّ
�إىل اجل ّنة ،وما هي � ّإل �أيام حتى
�أخربوين � ّأن عري�سي التحق باحل�شد
املقدّ�س ،كنتُ فخور ًة به وبقيتُ �أع ّد
ال�ساعات لعودته ،وما هي �سوى �أيام
قليلة حتى �أتى اخلرب الذي انتظرته،
خرب عودة �شريك حياتي.
عاد لكن عاد يف تابوت ،وبد ًال من �أن
� ّ
أزف معه �إىل منزلنا اجلديد ُز ّف
�شهيداً لوحده ،وبدل زغاريد الفرح
وال�سرور تعالت ال�صرخات و ُفجِ عت
قلوب الأح ّبة ،لك ّنها را�ضية بق�ضاء
اهلل وقدره ،و�أنا �أنتظر يومي الذي
�أذهب فيه �إىل عري�سي لنتز ّوج يف
اجل ّنة.
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جائحة كورونا

َ ُ
ُّ َ َ ُ
َ
ـدة
الج ـ ــدي ـ ـ
السـ ـ ــلل ـ ــة

ُ
َّ
خويف
الت
عات
وشا ِئ
ِ
يف الوقت الذي بد�أ العامل يت�أقلم مع
الأو�ضاع التي فر�ضتها اجلائحة �أثريت
املخاوف جمدّد ًا بعد ّ
تف�شي ال�ساللة اجلديدة
للفريو�س ،و�أ�سهمت ال�شائعات بتهويل الأحداث
ب�شكل كبري.
ٍ
تقول الأخبار الوافدة من �أوربا التي ت�شهد انت�شار ًا
مهو ًال لكورونا ،وبح�سب مراكز البحوث العامل ّية:
�إنّ ال�ساللة اجلديدة للفريو�س �شديدة العدوى،
ولديها القدرة على االنت�شار بطريقة �أ�سرع من
ال�ساللة احلال ّية ،ولكن ميكن ال�سيطرة عليها،
مثل باقي ال�سالالت الأخرى املعروفة للفريو�س،
والأعرا�ض الأول ّية هي نف�سها ،والتي ت�شمل
ال�سعال امل�ستم ّر و�آالم ال�صدر وا ُ
حل ّمى وفقدان
وال�شم والق�شعريرة.
القدرة على التذ ّوق ّ
ولكن جند ت�ضخيم ًا للحدث انت�شر يف مواقع
االجتماعي ،وعلى الرغم من �أ ّنه �شعر
التوا�صل
ّ
الكثري من النا�س باخلوف والقلق من كورونا وهي
حالة طبيعيةّ � ،إل �أنّ هناك حاالت غري طبيع ّية
وحتتاج �إىل ّ
طبي بح�سب علم النف�س،
تدخل ّ
وهو مر�ض اخلوف وي�س ّمى علم ّي ًا "اخلوف
�ضي" الذي يتح ّول من جم ّرد خوف �إىل
املَ َر ّ
فوبيا� ،أو رعب مبالغ فيه جتاه �أيّ خرب عن هذا
الفريو�س وي�صل �إىل املوت �أحيان ًا.
28
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المقدسة
إخالص داود /كربالء
ّ

تكمن �صعوبة هذه احلالة يف �أنّ الكثري ال يعلمون
�أ ّنهم م�صابون بهذا املر�ض ،وكذلك ّربا ال ينتبه
لهم املحيطون بهم ،فتزيد معاناتهم مع ك ّل �شائعة
تطلق �أو خرب حول الأمور التي يخافونها.
يف احلقيقة الو�ضع ال يحتاج �إىل التهويل ،فهي
مدّة قامتة غري معروف متى وكيف تنتهي ،ومع
اجلمعي الب�سيط على
هذا دائم ًا يعمل العقل
ّ
تهويل الأمور ،و�أكرث املر ّوجني لل�شائعات التي
تثري الرتهيب وتخويف النا�س يح�سبونها من�شور ًا
عادي ًا يك�سبون من ورائه بع�ض الإعجابات وردود
الأفعال ،غري مدركني �أنّ هناك َمن هم م�صابون
املر�ضي.
بحالة اخلوف
ّ
والبع�ض الآخر لديهم �أهداف وم�صالح وهم
يعملون على هذه الفئة من النا�س؛ لأ ّنهم
�سري ّوجون لهذه الأخبار وي�سهمون يف انت�شارها
بدون ق�صد ،ودافعهم الوحيد هو "اخلوف
املر�ضي".
ّ
ً
الأمر لي�س مبالغا فيه ،فقد قر�أنا يف ق�ص�ص
التاريخ الكثرية عن وَهْ م املر�ض �أو اخلوف
املر�ضي الذي �أدّى �إىل املوت.
ّ

�أحدها كانت لهتلر الذي حكم �أملانيا الناز ّية يف
املدّة ما بني  1933و ،1945الذي �أ�صدر حكم ًا على
ثالثة �ض ّباط لأ ّنهم مل ينف ّذوا �أوامره باحلرف
فقال لهم� :س�أع ّذبكم �ستّ �ساعات قبل �أن متوتوا
وذلك ب�إطالق الغاز ال�سا ّم عليكم ،ولك ّنه مل يطلق
هذا الغاز ،وما فعله هو و�ضع ك ّل �شخ�ص يف غرفة
مظلمة مع�صوب العينني مربوط ًا بالكر�سي،
وو�ضع �أنبوب ًا ينقط ما ًء و�صوت مو�سيقى غريبة
ي�سمعها ،وبعد �أربع �ساعات ُو ِجدَ �أحدهم ميت ًا
والآخران كانا ي�صارعان املوت ،فالذي ح�صل هو
�أنّ العقل ملّا اقتنع ب�أنّ هناك غاز ًا �سا ّم ًا تفاعل
اجل�سم و�أفرز مادّة قاتلة.
يجب احلذر من الأفكار التي ي�ش ّكلها العقل فتقتل
�صاحبها ،مثلما يجب توعية املجتمع بخطورة
املن�شورات التي تعمل على ت�ضخيم الأمور� ،أو
نقلها بدون ت�أ ّكد وتبيان �إىل املتل ّقني واملد ّونني
�صحة
ملا حتمله من �سلب ّيات ت�ؤ ّثر نف�س ّي ًا وتهدّد ّ
الكثريين.

منكم وإليكم

ون
ّ �..إل ال َّ�ص ِاب ُر َ



(الق�ص�ص)80 :

(�صاد باء راء) ثالثة �أحرف ت�ش ّكل كلمة
�صغرية قليلة الأحرف ،كبرية املعنى،
عميقة الت�أثري� ،سمعنا بها كث ًريا ،وحاول
املجتمع ب�أفراده واحلياة بعنا�صرها
تعليمنا ال�صرب؛ لك ّننا ن�أبى� ،أو ب�صورة
�أكرث د ّقة ال نفهم معنى ال�صرب.
ال�صرب حالة من ال�سكينة َو�سط
الأعا�صري ،مظ ّلة يف يوم ممطر ،و�شعاع
َو�سط الظالم ،ال�صرب ال يعني � ّأل ن�شعر
بالأمل� ،أو �أن نتح ّمل الأمل فنبدو بخري
ّ
وحمطمني من الداخل،
من اخلارج
ال�صرب هو �أن نرى اخلري حتى و�إن ت� ّألنا،
�أن ن�ست�شعر الرحمة يف خ�ضمّ الأزمة� ،أن
نكون �شاكرين اهلل وب�صدق على ك ّل ما
من ّر به ونحمده على الدرو�س امل�ستفادة،
وال�صرب على احلياة هو �أول �أ�شكال

ال�صرب التي من ّر بها ،فن�صرب على
املر�ض ،وعلى عدم امتالك ك ّل �شيء،
وعدم ا�ستطاعتنا �أن نكون الأف�ضل،
وعدم قدرتنا على �أن نكون يف ك ّل مكان،
نحب
�ضي الوقت �إىل الأوقات التي ّ
وعدم ُم ّ
ونريد ،وجهلنا الدائم ،بعد ذلك ال�صرب
على الدين ،وهو القيام بال�صلوات
ل�شهر �سنو ًيا،
اخلم�س يوم ًيا ،وال�صيام
ٍ
رب والت�ص ّدق وحما�سبة النف�س،
وفعل ال ّ
ثم نتع ّلم ال�صرب على النا�س ،فهم مثلنا
ّ
ّ
خطا�ؤون يف ّكرون مثلما نف ّكر ،وي�شعرون
مثلما ن�شعر.
�إن ف ّكرنا بال�صرب ميكننا �أن نعرف �أ ّنه
�أحد متط ّلبات احلياة التي قد ال نعطيها
حقّها ،ولهذا جاء القر�آن الكرمي ليذ ّكرنا
بذلك �أكرث من م ّرة ،ومثل ذلك قوله:

العاني /بغداد
ليلى
ّ

اب
َ و َق َال ا َّلذِ ينَ �أُوتُوا ا ْل ِع ْل َم َو ْي َل ُك ْم َث َو ُ
ي لِ َنْ � َآمنَ َو َعمِ َل َ�ص ِ ً
َّاها
ا ِ
الا َو َل ُي َلق َ
هلل خَ ْ ٌ
ال�صا ِب ُرونَ (/الق�ص�ص.)80 :
ِ�إ َّل َّ
ربط اهلل الفالح يف الدنيا والآخرة
بال�صرب ،ورفعه منازل عليا ،و�أثابنا
عليه ،فهل نبد�أ بالتد ّرب على ال�صرب؟
ملاذا نتد ّرب؟ لكي نزرع اخل�صال
ال�سامية يف النف�س ،نحن بحاجة �إىل
تهيئة �أنف�سنا ،و�سقي بذور هذه اخل�صال
ب�شكل م�ستم ّر ،وم ّدها بالغذاء وال�ضوء
والرعاية ،ال �أحد ي�ستيقظ ذات �صباح
فيجد نف�سه يف �أعلى مراتب ال�صرب،
تق�س
ك ّل �شيء ي�أتي بالتدريج ،فال ُ
َ
نف�سك وال تُهمل تدريبها ،فذات
على
يوم �ستقطف ثمرة ال�صرب ،و�ستتذ ّوق
حالوتها.
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إمام املجتبى
ُد ُر ٌ
أخالق ال ِ
و�س يف � ِ
من مق ّومات احلياة عامل الأخالق ،وقد �أ ّدت
الأخالق وال تزال دو ًرا مه ًّما يف تق ّدم الأمم
ودميومتها ،ويع ّد عامل الأخالق �ص ّمام �أمان
لك ّل مرافق الدولة ،فهو ال�ضابط املكني الذي
وال�سيا�سي،
االقت�صادي،
ي�ضبط الن�شاط
ّ
ّ
والثقا ّ
يف.
فجعلت الأمم ج ّل اهتمامها بالأخالق،
فو�ضعت ال�ضوابط الأ�سا�س ّية حلفظ القيم
الأخالق ّية.
أهم الروافد الأ�سا�س ّية
والدين ال
إ�سالمي هو � ّ
ّ
للأخالق ،فهو مي ّدها بالروح واحليو ّية عن
طريق ربط الإن�سان باهلل وبالآخرة.
�إذ حتتاج القيم الأخالق ّية �إىل َم َثل مكني
ي�ستطيع تطبيقها بك ّل كفاية وجدارة ،ومثلما
هو ثابت ف�إنّ التطبيق ّ
الق َيم
الفذ ُيك�سب ِ
الأخالق ّية ميزة احليو ّية والواقع ّية ،فالأخالق
القيم
تن�أى عن الو�صف ،ومبعنى �آخر ف�إنّ ِ
الأخالق ّية الب ّد من �أن تتح ّول �إىل واقع يعي�شه
املجتمع.
من هنا ف�إنّ الأنبياء والأو�صياء جا�ؤوا بطاقة
ّ
مما �س ّهل
خلقة لتطبيق ِ
القيم الأخالق ّيةّ ،
30
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ا�ستيعابها وتطبيقها ،قال اهلل :ا َّلذِ ينَ ِ�إنْ
َ(..احلج:
ال�ص َلة
َم َّك َّناهُ ْم ِف ْ أ
ّ
الَ ْر ِ�ض �أَ َقا ُموا َّ
.)41
وقد �أحدثت �أخالق ر�سول اهلل نقلة نوعي ًة يف
م�سار الب�شر ّية بحيث ت�س ّلقت يف م ّدة ق�صرية
ق ّمة الف�ضائل وا ُ
خللق الرفيع ،وقد خلقت

�أخالق ر�سول اهلل حم ّمد قناعة لدى الكثري
القيم الإله ّية وحيو ّيتها ،وقد مت ّكنت
بواقع ّية ِ
الأخالق الإ�سالم ّية من قلوب الذين مت ّردوا
على اجلهل ،و�شقّت طريقها �إىل نفو�سهم،
فتح ّولت �إىل حقل خ�صب �أخذ يحت�ضن
ويج�سدها ب�شكل رائع يف
الأخالق الرفيعة،
ّ
اال�ستقامة وال�صمود.
وهكذا �أورقت ال�شجرة النبو ّية ف�أعطت �أُ ُكلها
ك ّل حني ب�إذن ر ّبها ،فملأت اخلافقني ،وكان
من ال�شجرة املح ّمدية الإمام �أبو حم ّمد
علي
الزكي.
ّ
احل�سن بن ّ
فالإمام احل�سن ن�سخة حية من �شخ�ص ّية
�س ّيد الكائنات ر�سول اهلل حم ّمد.
فلقد تداخل الإمام احل�سن يف عمق
احلي يف َ
اخللق
ر�سول؛ ليكون االمتداد
ّ

سعاد مبارك العويض /البصرة

والأخالق.

أهم �صفاته الكرم ،فقد ُ�سئل ذات
ومن � ّ
م ّرة :ل ّأي �شيء ال نراك تر ّد �سائ ًال؟ ف�أجاب:
� ّإن هلل �سائل وفيه راغب ،و�أنا �أ�ستحي �أن �أكون
�سائ ًال و�أر ّد �سائ ًال ،و�إنّ اهلل ع ّودين عادة �أن
علي ،وع ّودته �أن �أفي�ض ِنعمه على
يفي�ض ِنعمه ّ
النا�س ،ف�أخ�شى �إن قطعت العادة �أن مينعني
العادة ،و�أن�ش�أ  يقول:
�إذا ما �أتاين �سائ ٌل ،قلتُ مرحب ًا
َمبن ف�ض ُله ٌ
معج ُل
علي ّ
فر�ض ّ
فا�ضل
ومن ف�ضله ف�ض ٌل على ك ّل
ٍ
ُ ()1
و�أف�ضل �أيام الفتى حني ُي�س�أل

ويجب �أن نقر�أ عن كرم الإمام احل�سن
االجتماعي ،ونعمل على ت�أهيل
كمنهج للت�سامح
ّ

املجتمع بهذه ال�صفة ،عل ًما �أنّ �أهل البيت
جميعهم يتّ�صفون بالكرمّ � ،إل �أنّ الظروف التي
عا�شها الإمام احل�سن اقت�ضت و�ساعدت
على بروز هذه ال�صفة يف �شخ�ص ّيته ب�شكل
�أجلى و�أو�ضح؛ لأ ّنه كان حري�ص ًا على رع ّيته
من الفقراء واملحتاجني.
................................
اخلوا�ص� :ص.184
 -1تذكرة
ّ
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ادة
َفو ُز ال َّ�ش َه ِ

َّغيري
�أُ� ُ
سبوع الت ِ

المقدسة
العوادي /كربالء
ضمياء
ّ
ّ

الفريجي /بغداد
جبار
خلود ّ
ّ

�شهر رم�ضان الذي �أنزل فيه القر�آن،
حيث تكون ال�شياطني مغلولة ،ويكون
رب العاملني،
العبد يف بحبوحة رحمة ّ
فريجو العابدون الرحمة واملغفرة ،وين�شد
ال�سالكون القرب والزلفى ،فقد �شارف
على االنتهاء ،هي �أيام قالئل و�سي�أتي العيد
ويفرح امل�ؤمنون بقبول ال�صيام والقيام،
ولكن تلوح يف الأفق ريح الغدر التي تريد
�أن ت�سلب اليتامى والدهم وملج�أهم ،ففي
�أز ّقة الكوفة كانت �شياطني اجلنّ ترت ّقب
هذا اليوم� ،ستغتال �شياطني الأن�س روح
َ
املوحدين وباب مدينة
عال الوجود� :س ّيد ّ

رب العاملني  ،مل ي�ستطيعوا �أن
علم ر�سول ّ
يطفئوا نور النب ّوة ،وهاهم يريدون �إطفاء
متم نوره
نور الإمامة ،ولكن هيهات ،فاهلل ّ
ولو كره الكافرون ،وما نقموا من �أمري
امل�ؤمننيّ � إل �أ ّنه عبد اهلل مثلما يريد ال

مثلما يريدون ،و�أقام حدوده و�أح ّل
حالله وح ّرم حرامه ،و�أخذ ب�أيدي
عباده �إىل طريق احلقّ واملعرفة ،و�أمر
باملعروف ونهى عن املنكر ،وذاد عن
دين اهلل ب�سيفه وعلمه.
د ّوت �صرخة يف حمراب م�سجد الكوفة:
ورب الكعبة ،هوى �سيف اللعني على
فزتُ ّ
ر�أ�سه ،ف�سال دمه ال�شريف حتّى ّ
خ�ضب

حليته مثلما انب�أه حبيبه ر�سول اهلل ،
بعلي ،فكانت
ففازت ال�شهادة وتز ّينت ّ
وفاته يف �أف�ضل ال�شهور و�أف�ضل الأوقات
و�أف�ضل الأماكن ،فرجعت روحه �إىل حيث
كانت تتوق �إىل موطنها يف عل ّيني ،حيث
�أرواح الأنبياء والأو�صياء والأولياء ،وفارق
هذه الدنيا بعد �أن �أعيت ُه حماربة النفو�س
ال�ضا ّلة املُ�ض ّلة ،فم�ضى �إىل ر ّبه �شهيد ًا
�سعيد ًا فعلى الدنيا بعده العفاء.

َ
تخربك بال�صواب
التجارب هي الو�سيلة العمل ّية التي
دائ ًما ،لذلك ُيقال التجربة �أكرب برهان ،فمنها
ن�ستطيع �أن نبني قاعدة نت�ش ّبث بها ونحاول تعميمها.
ولنع ْد ً
قليل �إىل ما قبل �شهر رم�ضان ،عندما ك ّنا
اليومي واملوازين معتدلة
منار�س طقو�س الروتني
ّ
ومق�سمة بح�سب النظام الكو ّ
ين ،الليل للنوم ،والنهار
ّ
للعمل ،هذا هو النظام التي ن�ستمدّه من الطبيعة،
الطبيعي
ومع حلول �شهر رم�ضان بد�أنا نعبث بالنظام
ّ
ليتوافق مع ما يالئمنا ،لنتذ ّكر كم ا�ستغرق م ّنا
تغي النظام؟ يوم ًا؟ �أ�سبوع ًا؟ ال
ج�سمنا ليعتاد على ّ
خ�ضعت �أج�سامنا لربجمة ت�ؤهّ لنا
يتعدّى ذلك ،حتى
ْ
لنتعاي�ش مع التغيري اجلديد ،لرنجع �إىل قبل ب�ضعة
�أيام حيث ك ّنا نحاول �أن نعيد برجمة النظام ،ومهما
عجزنا فامل�س�ألة ال تتعدّى الأ�سبوع �أو �أكرث بقليل.
هذه التجربة التي نك ّررها ك ّل �سنة لو نقف عندها
ونحاول �أن نت�أ ّمل فيها ،فكم �ستكون مفيدة لتغيري �أيّ
�سلوك� ،أو �صفة� ،أو التغ ّلب على �شعور ما!
حتى لو عدنا �إىل ترتيب �أوراقنا احليات ّية من �أعلى
تتم معاجلتها
�س ّلم االهتمامات ،حتى ال�صفات ّ
وتتم ال�سيطرة
تدريج ًيا �إىل �أن تختفي الظاهرة ّ
عليها.
ما دمنا منتلك تلك الطريقة � ًإذا ملاذا نردّد كلمة (ال
�أ�ستطيع) ون�ضع حولها جمموعة من العوائق ،فمهما
كانت االهتمامات فيها �صعوبة ،ي�ستطيع الإن�سان عن
طريق التد ّرج التقليل منها وتركها ،وهذه الطريقة
نافعة � ً
أي�ضا يف ك�سب جمموعة من العادات التي
يرغب بها �أيّ فرد ،والتخ ّل�ص من �أيّ عادة �س ّيئة،
لأنّ العادات -مثلما نعرف -تغلب الطبع ،مبا �أنّ لها
قيود ًا تفر�ض على الأ�شخا�ص ،لذلك من ال�ضروريّ
�أن نتخ ّل�ص من العادات ال�ضا ّرة و�أن نتح ّلى
بالعادات اجل ّيدةّ ،بي �أمري امل�ؤمنني ل�صحبه:
"غالبوا �أنف�سكم على ترك العادات
تغلبوها ،وجاهدوا �أهواءكم متلكوها"(.)1
......................................
( )1ميزان احلكمة :ج� ،٣ص.٢١٩٠
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َّ ُ
َ َ ُ
لة اإلنسان َّ
لية
اخ
بوص
الد ِ
ِ
اجتماعي بفطرته ويف
الإن�سان هو كائن
ّ
تعامله ،يجب �أن تكون له حدود �سواء مع نف�سه
�أم مع غريه ...ومع تق ّدم الزمن وان�ضوائنا
حتت ظ ّل ال�سرعة والتط ّور ،وب�سبب عدم
تخ�صي�ص �أوقات للخلوة مع النف�س� ،أ�ضحى
قلي ًال ما يلتفت الفرد �إىل نف�سه ويخاطبها،
والنتيجة كالآتي:
لو تخ ّيلنا هناك دائرة كبرية ويف و�سطها دائرة
الهدف فالدائرة الكبرية هي تفكري الإن�سان
وانخراطه يف حميطه وهواج�سه ،والدائرة
ال�صغرية هي التي تعود �إىل ذاته ،والتفكري هو
و�سيلة العقل لتحقيق غاية مع ّينة ،فالعقل هو
املوجه للتفكري حيث ي�شاء ال العك�س ،وب�سبب
ّ
ان�شغالنا وعدم كبح جماح التفكري� ،أ�صبح
العقل �ضح ّيته و�أ�صبحت �أفكارنا تغر�س �أنيابها
يف ك ّل �شيء حتى يف املحذور.
�شبابنا اليوم حم�صورون يف هذه احللقة،
وعدم وعيهم ب�أنّ التفكري �إذا مل ُيكبح جماحه
ي�صول ميين ًا و�شما ًال ،ومينع املرء حتى من
النوم بهدوء ...وهي م�شكلة الع�صر (الأرق)،
قال امل�شرف على درا�سة الأرق ،و�أ�ستاذ علم
النف�س ال
إكلينيكي( ،دانييل فرميان)� :إنّ
ّ
"م�شاكل النوم �شائعة جد ًا بني َمن
يعانون من ا�ضطرابات ذهن ّية ملّا كانت
32
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هناك ا�ستهانة بالأرق لفرتة طويلة،
باعتباره عر�ض ًا ولي�س �سبباً".
نعم لقد ك ّرم اهلل الإن�سان بالعقل وجعله
يوجه
�أ�شرف خملوق ،فالعقل هو القائد الذي ّ
التفكري كيفما ي�شاء ال العك�س! و�إنّ الإ�سالم
دين دقيق جد ًا مل يرتك �شاردة وال واردة � ّإل
يف�سر قوله تعاىل:
و�أحاطها بعلمه ،وهذا ما ّ
ما
ني ُم ْ�ش ِف ِق َ
َاب َف َتَى ْالُ ْج ِر ِم َ
ني ِ َّ
َ و ُو ِ�ض َع ا ْل ِكت ُ
َ
َاب ل ُيغ َِاد ُر
ِفي ِه َو َي ُقو ُلونَ َيا َو ْي َل َت َنا َم ِال َه َذا ا ْل ِكت ِ
َ�ص ِغ َري ًة َو َل َك ِب َري ًة �إِ َّل �أَ ْح َ�ص َاها َو َو َجدُ وا َما َعمِ لواُ
ا�ض ًرا َو َل َي ْظ ِل ُم َر ُّب َك �أَ َحدً ا(الكهف.)49 :
َح ِ
فالإن�سان حما�سب حتى يف طريقة تفكريه..،
�أال ي�ستحقّ هذا املو�ضوع �أن ننتبه �إليه قبل �أن
ت�أكل النار احلطب؟!
ً
خ�ص�ص الباري �أوقاتا لل�صالة لتوحيد
لقد ّ
بو�صلة النف�س واجتاهها �إىل ر ّبها ولتطمئنّ
بذكر خالقها..
هذه الأوقات من �ش�أنها �أن جتعل النف�س
مط ّمئنة ومتع ّلقة بخالقها ،ومن الأ�شياء
الأخرى التي جتعل التفكري غري م�شتّت هو
ترك الإن�سان ما ال يعنيه ،فقد قال" :من
ُح�سن �إ�سالم املرء تركه الكالم فيما ال
علي" :ال تعر�ض
يعنيه"( ،)1وقال الإمام ّ
()٢
َ
َ
يعنيك".
يعنيك برتك ما
ملا ال

الجابري /المثنى
سوادي
يمن سلمان
ّ
ّ

والرواية الأخرية جتيب عن �س�ؤال القارئ
الذي قد يت�ساءل عن �ضرورة الأمر باملعروف
مهم لكنّ الدين
والنهي عن املنكر ،وهو �س�ؤال ّ
و�ضح
و�أحكامه من الأمور التي تعنينا مثلما ّ
الإمام� ،إذن م�صدر راحة النف�س تركها ما
ال يعنيها وابتعادها ع ّما ُيعرف بـ (الف�ضول)،
ثم حمو الدائرة الكبرية وما يرتتّب عليها
ومن ّ
من كبائر الذنوب ،مثل الغيبة والفتنة والنميمة
وقتل النف�س ،ولقد مدح كتابنا العزيز هذه
الفئةَ  :وا َّلذِ ينَ َل َي ْ�شهَدُ ونَ الزُّو َر َو ِ�إ َذا َم ُّروا
ِبال َّل ْغ ِو َم ُّروا ِك َر ًاما(الفرقان.)72 :
خ�ص�صت
نعم ال�شريعة الإ�سالم ّية يف تعاليمها ّ
ثم
�ساعات خللوة النف�س مع بارئها ،ومن ّ
حينما ي�صفو التفكري من ال�شوائب يكون
تفكري ًا مبارك ًا؛ لأنّ العقل غايته �صعود �س ّلم
الكمال ،وال يكون ذلك � ّإل مبعرفة اهلل �سبحانه
وحجته مثلما �أ�شار (الدعاء يف
ومعرفة نب ّيه ّ
زمن الغيبة) ،ومن دون ذلك تُ�صبح النف�س
�أ�سرية ال�ضالل.
....................................
( )1الأمايل :ج� ،1ص.20
( )2ميزان احلكمة :ج� ،4ص.33

منكم وإليكم

َ َ
َ َ ُ
َ
َّ
األمل والرجا ِ ِء
بين
در
الق
ة
ليل
ِِ
ِِ
المقدسة
التميمي /كربالء
حوراء كاظم
ّ
ّ

عندما جاءت ليلة القدر ط ّل القمر على
ا�ستحياء حماط ًا بهالته الباهتة ،ليبدّد ق�سم ًا
�ضئي ًال من ظلمة ال�سماء دون �أن يطغى على
ردائها الأ�سود ،انتابتني م�شاعر مرتدّدة
مت�سل�سلة و�سط الآهات والآالم الكثرية التي
ّ
م�صلتي والت�صقت
غ ّلفت قلبي ،مددتُ
قدماي بها ،جل�ستُ واخلجل قد اعرتاين من ك ّل
جانب و�صوب ،ملحتُ ال�سماء بنظري ،نب�ضت
وجنتي،
دموعي التي �سالت �أنهار ًا تتلألأ فوق
ّ
رنّ هاج�س جمهول امل�صدر� :أعلني التوبة
يف حلظات هذه الليلة النوران ّية ،ا�ستيقظت
حوا�سي ،ت�سارعت نب�ضات قلبي ،ت�س ّرب
ّ
اخلجل �إىل عروقي ،ح ّلقت طيور الذكريات
يف ف�ضاء ذاكرتي� ،أينَ  ،كيف ،ماذا فعلتُ ؟ �أنا
امتلأتُ تق�صري ًا مع اهلل ،عادت دموع الرجاء
وجنتي
مقلتي ،وانحدرت على
تتج ّمع يف
ّ
ّ

ب�صمت عميق ،تركتها ت�سيل لتط ّهر روحي
املتعبة التي ّ
حتطمت على �صخرة ق�ساوة
الغفلة ،فانعدم عندها الأمان وال�صفاء،
�أبحث عن روح طاهرة نق ّية تتج ّرع الطم�أنينة
وال�سكينة ،من �إناء قربها خلالقها ،فرفعتُ
ك ّف ّي كحالة القنوت �أرجو الغفران وال�صفح
من خالقي :ر ّباه � َ
أتيتك من عاملي املليء بالآثام
�إىل َ
امللكوتي ،تهتُ يف زقاقات احلياة
عاملك
ّ
املظلمة ،ف�أخذتني بعيدة عن َ
نورك ،و�سقطتُ
يف �شباك �صيد ال�شيطان ،حتى ُ�س ِجنتُ بني
خيوطها الرفيعة كع�صفورة تطلب النجاة
بقلب �آمله احلزن واالنك�سار ،ت�سارعت �أنفا�سي
يف �صدري واحلرية قد �أخذت م ّني ك ّل م�أخذ،
َ
غريك ،يا اهلل اجرب خاطري
فال معني يل
َ
َ
عفوك فوق
بر�ضاك ع ّني ،و�أمطر �سحائب
�أر�ض قلبي اجلرداء املت�ص ّلبة ل�شدّة الذنوب،
َ
رحمتك
فيا موالي �أنتَ رجائي فال ُتغلق باب
َ
غفرانك تختنق بني
بوجهي ،وال جتعل �أحالم
خلجات �صدري ،ف�أنتَ �أرحم الراحمني.

َ ُ َ
َ
َ
هر رمضان
صوم ش ِ
المقدسة
الحسناوي /كربالء
نور الهدى عبد الرضا
ّ
ّ

علي بجانب والدته بعد �أن �أكمل فري�ضته
جل�س ّ
تي�سر له من القر�آن الكرمي ،ونظر
وتال ما ّ
برباءة �إىل عينيهاّ ،ثم �س�ألها :والدتي العزيزة
�سجاد ،وبعد
لقد كنتُ البارحة يف بيت �صديقي ّ
�أن �أعدّت لنا والدته الإفطار حتدّثنا عن �شهر
رم�ضانّ � ،إل �أ ّنني ال �أملك كثري ًا من املعلومات،
يا �أ ّمي حدّثيني عن هذا ال�شهر املبارك ،ف�أجابت
علي ،هذا ال�شهر
والدته :يا ولدي وفلذة كبدي ّ
من �أعظم �شهور ال�سنة ،تتطاير فيه الذنوب
وتبتعد مثلما تتطاير الفرا�شات حول الزهور،
ومن �شدّة عظمة هذا ال�شهر الكرمي �س ّمي ب�شهر
اهللُ ،تغلق فيه �أبواب جهنم وتفتح فيه �أبواب
اجلنان ،و�س ّمي رم�ضان لأ ّنه يرم�ض الذنوب
ويحرقها مثلما حترق ال�صحراء رمالها ،وقد
�ضاعف اهلل فيه ثواب العبادات لدرجة �أ ّنه جعل
َ
وعليك يا
نوم ال�صائم عباد ًة و�أنفا�سه ت�سبيح ًا،
ولدي العزيز �أن حت�صد يف هذا ال�شهر الف�ضيل
عظيم الثواب ،وال تتّبع القنوات امل�ض ّللة -قنوات
ال�شيطان -التي تبثّ الربامج وامل�سل�سالت
املغر�ضة التي تهدف �إىل �إبعاد امل�سلمني عن
ثواب هذا ال�شهر العظيم و�أعماله العباد ّية ،ف َمن
قليل ّ
احلظ هذا الذي يبتعد عن اجلليل يف هذا
ال�شهر الف�ضيل؟
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الصحة كنز

ضم ّ ُي
َشهرُ َر
مضان َو ِ
اله ِ
َ
الج َهازُ َ

الجبوري /بغداد
نوري
د .زينة
ّ
ّ

�شهر رم�ضان هو �شهر احلمية بامتياز ،هذا �إن التزمنا بال�صيام عن الطعام وال�شراب دون �إ�سراف
�أو مبالغات يف ال�سحور والفطور ،الأمر الذي يجعل من ال�صيام �إجاز ًة �سنو ّية ي�ستمتع بها اجلهاز
�صحته وعافيته ،ويبقى لبع�ض الأمرا�ض اله�ضم ّية وعالجاتها يف �شهر
اله�ضمي ،وي�ستعيد خاللها ّ
ّ
رم�ضان خ�صو�ص ّية ت�ستدعي بع�ض التف�صيل:

1

املريئي
املعدي
احلجابيُ :يق�صد بالفل�س
املريئي والفتق
املعدي
الفل�س
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
أهم �سبب لذلك هو تناول وجبة
(احلرقة واحلمو�ضة) ،وت�شت ّد يف �شهر رم�ضان ،و� ّ
�سحور ثقيلة ّثم النوم بعدها مبدّة ق�صرية ،و�أف�ضل طريقة لتج ّنب ذلك هو تناول
دواء م�ضا ّد للحمو�ضة قبل ال�سحور ،وجت ّنب الأطعمة والأ�شربة احلام�ضة واحلادّة
والبهارات والقهوة واملقايل ،وتخفيف وجبة ال�سحور وت�أخري النوم بعدها بـ (-2
� )3ساعات �إن �أمكن.

2

وبعد ذلك ك ّله ف�إ ّنه ُين�صح ال�صائم عموم ًا باالعتدال يف وجباته مع االعتماد على
الن�شويات مثل البطاطا واملعكرونة واخلبز ،والربوتينات مثل اللحوم والبقول يف
ال�سحور حتى ال ي�شعر باجلوع من بداية اليوم ،مثلما ُين�صح ببدء الإفطار بطعام خفيف
ال�س َلطة مع احلذر من تعدّد �أ�صناف الطعام يف الإفطار ،والعمل
كالتمر �أو احل�ساء �أو َ
ً
على توزيع ال�سوائل التي يحتاجها اجل�سم من ( )3-2لرتات يوميا من وقت الفطور �إىل
ال�سحور ،وال مانع من وجبة خفيفة يف هذه املدّة مثل الفواكه �أو املهلب ّية.

4

3
34

االلتهابات املعو ّية احلا ّدة واملزمنة :االلتهابات املعو ّية التي يرافقها
الإ�سهال والإقياء ت�ستدعي عدم ال�صيام لتعوي�ض ال�سوائل والأمالح التي ت�ضيع
بالإقياء والإ�سهال� ،أ ّما �إذا كانت االلتهابات املزمنة مثل التهاب القولون
التق ّرحي� ،أو داء كرون ف�إ ّنه ميكن ال�صيام وتوزيع الدواء على وجبات ال�سحور
والإفطار.

�أمرا�ض الكبد :ينطبق ما ذكرنا يف التهاب الأمعاء احلا ّد على التهاب الكبد
احلا ّد على اختالف �أ�سبابه ،فاخلوف من حدوث التفاف و�ضياع ال�شوارد والأمالح
ي�ستدعي الإفطار حتى ت�ستق ّر احلالة� ،أ ّما يف االلتهابات املزمنة واملراحل املبكرة
و�ص الطبيب املعالج بعك�س ذلك� ،أ ّما يف
من ت�ش ّمع الكبد ف�إ ّنه ميكن ال�صيام ما مل ُي ِ
حاالت الت�ش ّمع الكبديّ املتقدّم ف ُين�صح املري�ض بالإفطار ب�سبب الوهن ال�شديد الذي
ي�شعر به� ،إ�ضافة �إىل تعدّد الأدوية املتناولة وتوزيعها على �ساعات النهار والليل.
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صحة العائلة النفسية
هناك الكثري من النا�س الذين يتحدّثون
با�ستمرار عن امل�ستقبل ،وعن خوفهم من �أحداثه
ب�شكل كبري في�ض ّيعون فر�صة اال�ستمتاع بحياتهم
وحلظاتهم اجلميلة بتخ ّوفهم منه ،و�إنّ اخلوف
يكون على نوعني ،هما:
املو�ضوعي :يعني وجود خطر
 -1اخلوف
ّ
حقيقي ُيرعب الإن�سان.
ّ
الرهاب :هو اخلوف الذي ين�ش�أ
 -2حالة ِّ
نتيجة مواقف مرعبة وخميفة قد م ّر بها
الإن�سان ،وقد ُي�صاب به الفرد بدون وجود �سبب
حقيقي للخوف ،ومن �أنواعه ال�شعور باخلوف
ّ
من الزواج وتف�ضيل العزوب ّية وعدم االرتباط
لبقية العمر ،واخل�شية املطلقة من ت�أ�سي�س
عائلة ،وتخ ّيل احلياة الزوج ّية وك�أ ّنها جحيم
دائم للإن�سان ،وهذا اخلوف هو �أكرث احلاالت
النف�س ّية �شيوع ًا والذي ُي�صيب الرجل واملر�أة قبل
طبيعي لأ�سباب عدّة ميكن �أن
الزواج ،وهو �أمر
ّ
والنف�سي� ،أو
العائلي
تكون ب�سبب تغيـُّر الو�ضعني
ّ
ّ
الأمور الأخرى الكثرية واملت�شابكة ،ومنها التع ّلق
بالأهل واخلوف من االبتعاد عنهم ،وبع�ض
التجارب ال�شخ�ص ّية الفا�شلة يف تكوين العالقات
ال�شرعي ،و�سماع ق�ص�ص زواج
خارج النطاق
ّ
ال�شخ�صي،
فا�شلة وغري ناجحة ،وانعدام الأمان
ّ
وامل�شاكل العائل ّية داخل البيت كانف�صال

الوالدين يف �أثناء مرحلة الطفولة وطالقهما� ،أو
مما ي�ؤدّي
�سوء معاملة
الوالدين بع�ضهما البع�ض ّ
ِ
�إىل تكوين �صورة �س ّيئة وخميفة عن العالقات
الوالدان يف حال
الزوج ّية ،وال�س ّيما �إذا كان
ِ
�شجار دائم يتم ّثل بال�ضرب ،ف�ض ًال عن اخلوف
من عدم القيام بالواجبات الزوج ّية عند الرجال،
وعدم التمتّع باجلمال لدى الن�ساء ،والعديد من
�أمناط االكتئاب املختلفة امل�ؤدّية بطبيعتها �إىل
رف�ض ال�شخ�ص فكرة الزواج واالبتعاد عنه،
وعدم مت ّكن ال�شخ�ص من حت ّمل امل�س�ؤول ّية
واتخاذ القرارات امل�صري ّية ،مع اختالقه احلجج
والأعذار للهروب من االلتزامات ،مثل �ضيق
الوقت والظروف املال ّية ال�س ّيئة �أو عدم التم ّكن
من حت ّمل م�س�ؤول ّية �إجناب الأطفال.
�إنّ م�شكلة اخلوف من الزواج م�شكلة كبرية،
طبيعي مل�شاكل اجتماع ّية وتربو ّية
وهي نتاج
ّ
يهب
وثقاف ّية ،وحل ّل هذه امل�شكلة ال ب ّد من �أن ّ
اجلميع لاللتفاف والق�ضاء عليها ،فقد تتط ّلب
خمت�ص ًا للتعامل معها ب�شكل �صحيح عن
طبيب ًا
ّ
والتحليلي،
ال�سلوكي واملعر ّيف
طريق العالج
ّ
ّ
وتقدمي الن�صائح للح ّد من اخلوف من الزواج،
وتكون بتحديد م�صدر اخلوف بد ّقة� ،إذ �إنّ
الكثري من الأ�شخا�ص ال ي�شعرون باخلوف من
الزواج بح ّد ذاته ،و� ّإنا ي�شعرون باخلوف من

مقت�ضيات الزواج وما ينطوي عليه من احتماالت
الف�شل لكونه م�صري ًا غام�ض ًا ومواجهة م�شاعر
اخلوف ،وال ب ّد من �أن يعلم الأفراد �أنّ الزواج
يختلف تبع ًا الختالف الأ�شخا�ص ،فال يعني ف�شل
احلياة الزوج ّية بني الأب والأ ّم �أ ّنه �سي�ؤدّي �إىل
ف�شل كا ّفة العالقات الزوج ّية الأخرى ،مثلما �أنّ
احلديث والتعبري عن م�شاعر اخلوف قد ي�ؤدّي
االجتماعي ،والب ّد
�إىل حت�سني مهارات التوا�صل
ّ
من �أن يدرك الأ�شخا�ص �أنّ للحياة الزوج ّية
بع�ض املن ِّغ�صات ،ولك ّنها ال تعني تدهور العالقة
الزوج ّية واالنف�صال ،لأ ّنها تنطوي �أي�ض ًا على
حلظات جميلة مل�ؤها ال�سعادة وال�سرور ،و�أنّ
التخطيط اجل ّيد امل�سبق لها يع ّد �أم ًرا مه ّماً
لنجاحها وا�ستمرارها.
و�أخري ًا علينا �أن نعرف �أنّ الإ�سالم يحثّ على
الزواج� ،إذ �إ ّنه من ُ�سنن الأنبياء واملر�سلني
مثلما ورد يف كتابه الكرميَ  :و َل َق ْد �أَ ْر َ�س ْل َنا
ُر ُ�س ًل ِمنْ َق ْب ِل َك َو َج َع ْل َنا َل ُه ْم �أَ ْز َو ًاجا َو ُذ ِّر َّي ًة َو َما
الل ِل ُك ِّل َ�أ َج ٍل
َكانَ ِل َر ُ�س ٍول �أَنْ َي�أْ ِت َي ِب�آَ َي ٍة ِ�إ َّل ِب�إ ْذ ِن َّ ِ
َاب(الرعد ،)38 :وهو من �آيات اهلل �سبحانه
ِكت ٌ
وتعاىلَ  :و ِمنْ �آ َيا ِت ِه �أَنْ َخ َلقَ َل ُكم ِّمنْ �أَن ُف ِ�سك ْمُ
�أَ ْز َو ًاجا ِّلت َْ�س ُك ُنوا ِ�إ َل ْي َها َو َج َع َل َب ْي َن ُكم َّم َو َّد ًة َو َر ْح َم ًة
ِ�إنَّ ِف َذ ِل َك لآ َي ٍات ِّل َق ْو ٍم َي َت َف َّك ُرون(الروم.)21 :

َّواج
ت ُّ
َخو ُف ال َّ�ش ِ
باب ِم َن الز ِ
الشاوي /جامعة بغداد
سبتي
أ.د سعاد
ّ
ّ
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واحة البراءة
اجتمعت الأ ّم (حنان) ب�أبنائها على مائدة
الطعام وخاطبتهم بحنان� :أبنائي الأع ّزاء،
�أعددت لكم الأطباق التي حت ّبونها،
علي بال�شكر� :شك ًرا لكِ يا �أ ّمي،
فبادرها ّ
وهل تعدينني يا �أ ّمي ب�أن �أح�صل يف ك ّل يوم
من �أيام �شهر رم�ضان املبارك على �صنف
جديد من الأطباق اللذيذة التي تعدّينها؟
علي� ،ستع ّد َ
لك �أ ّمي
�أجابه �أحمد :نعم يا ّ
حتب من الأطعمة ،ولكن علينا �أن
ما ّ
ن�ستذكر طريقة �أهل البيت يف تناول
القليل من الطعام.
يحب
فقالت الأ ّم :ح�س ًنا ،مبا � ّأن عل ّياً ّ
�أ�صناف الطعام املختلفة ،ونحن جنل�س
على مائدة الطعام فهل يوجد يف القر�آن
الكرمي �آية تتحدّث عن مائدة الطعام؟
ي�سى
�أجاب �أحمد :نعم يا �أ ّميَ  :قا َل عِ َ

ي ال َّل ُه َّم َر َّب َنا �أَنز ِْل َعلَ ْي َنا مَا ِئ َد ًة
ا ْب ُن َم ْر َ َ
ال�س َما ِء َت ُك ُ
ون َل َنا عِ يدًا ِّ ألَ َّو ِل َنا
م َِّن َّ
َو�آخِ ِر َنا َو�آ َي ًة م َ
ي
ِّنك َوا ْر ُز ْق َنا َو َ�أنتَ َخ ْ ُ
ال َّرا ِز ِق َ
ني(املائدة.)114 :
ف�س�ألت الأ ّم ابنيها بعد �أن �أنهى �أحمد
قراءة الآية :فهل يا ُترى هناك موائد
ماد ّية وموائد معنو ّية؟
علي من ال�س�ؤال وقال :كيف تكون
تعجب ّ
املوائد ماد ّية ومعنو ّية؟
�أجابت الأ ّم :املوائد يا ولدي تنق�سم �إىل
موائد ماد ّية وهي التي حتتوي على
علي ،وت�ستل ّذ
الأ�صناف التي حت ّبها يا ّ
َ
ج�سمك حتى
بنكهاتها وحتتاجها لبناء
تكرب.
علي :وما هي املوائد املعنو ّية يا �أ ّمي؟
قال ّ
هل يوجد بها �أ�صناف �أخرى من الأطعمة

اللذيذة؟
�ضحكت الأ ّم وقالت :هي موائد نحتاجها
ريا يف حياتنا� ،إ ّنها موائد القر�آن
كث ً
الكرمي ،فبه تتغ ّذى�أرواحنا..
و ُن�سقى من عذب كلماته ومعانيه
روا ًء وفه ًما وعل ًما ،و ُك ّلما اقرتبنا منه
وخاطبناه زادت حالوته وعذوبته..
علي �إىل
وبعد �أن �أنهت الأ ّم حديثها �أ�سرع ّ
املكتبة ليح�ضر القر�آن الكرمي ،وقال :ما
�أجمل �شهر رم�ضان ،لقد انتهينا الآن من
موائد الطعام ،ولننتقل �سوياً �إىل املوائد
املعنو ّية.
علي بعد �أن و�ضع بني
ابت�سمت الأ ّم يف وجه ّ
يديها القر�آن الكرمي وقال لهاّ :
هل قر�أتِ
لنا �آيات من القر�آن الكرمي.

َما ِئ َد ُة الق ِ
ريم
الك ِ
ُرآن َ
علي /السعودية
نادية عبد الله بو ّ
رسم :إسالم فارس الخفاجي
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مطبخك

ِ
الصحية
الباذجنان
َف ّت ُة
ّ

* ُتطهى ملدة  30دقيقة وتكفي لـ� 4أ�شخا�ص

المقادير:

 ح ّبتان من الباذجنان ّاملقطع �إىل
مك ّعبات.
 ح ّبة طماطم مفرومة فرم ًاناعم ًا.
زبادي.
 ن�صف كوبّ
 -ملعقتان كبريتان من ال�صنوبر.

  6مالعق كبرية من زيت الزيتون.ف�صان من الثوم املهرو�س.
 ّ  50غرام ًا من اخلبز الأ�سمر ّمقطع
�إىل �شرائح.
 ملح بح�سب الرغبة. -ع�صري ليمونة حام�ضة.

طريقة التحضير:

قومي بو�ضع مك ّعبات الباذجنان يف �صين ّية فرن ّ
مبطنة بورق الزبدة ،وادهنيها مبلعقتني كبريتني من زيت الزيتون،
و�أدخلي ال�صين ّية �إىل الفرن حتت ال�شواية ملدّ ة  20دقيقة ،وعندما ين�ضج الباذجنان �أخرجي ال�صين ّية من الفرن
واتركيها جانب ًا ،قومي بو�ضع قطع اخلبز يف �صين ّية فرن ثانية مبطنة بورق الزبدة وادهنيه مبلعقتني كبريتني من
الذهبي ،و�أخرجي ال�صين ّية من الفرن و�ضعيها
زيت الزيتون و�أدخلي ال�صين ّية �إىل الفرن حتى يكت�سب اخلبز اللون
ّ
يتغي لونه ،وارفعي
ثم يف مقالة على نار متو�سطة �ضعي زيت الزيتون ّ
جانب ًا ،ومن ّ
ثم �أ�ضيفي ال�صنوبر وق ّلبيه حتى ّ
الزبادي وع�صري الليمون احلام�ض وامللح� ،ضعي الباذجنان يف طبق
املقالة عن النار واتركيها جانب ًا ،ويف وعاء اخلطي
ّ
ثم ز ّينيه باخلبز وال�صنوبر.
التقدمي و�أ�ضيفي فوقه مزيج
ّ
الزبادي ّ
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مناسبات
هو املقتول ظلم ًا يف بيت اهلل ،ويف �أ�شرف ليلة
من ليايل �شهر اهلل!!
علي ي�ص ّلي؟!
�أ َو ُيقال يف ح ّقه :وهل كان ُّ
عجب ًا للحقائق كيف تُقلب وتغ ّيب بف�ضل �أبال�سة
ال�ش ّر ،ودهاقنة ال�سيا�سة الأمو ّية املوغلة يف
الكذب واالفرتاء.
النبي وو�ص ّيه ال ي�ض ّره قول املرجفني،
خليفة ّ
وال تزيده كرثة املتز ّلفني ،وال توح�شه فرقة
النا�س عنه مبقدار �أمنلة؛ لأ ّنه بب�ساطة عابد
ذاب ح ّب ًا يف معبوده ،وهو القائل" :واهلل لو
ُ
ُك ِ�شف يل الغطاء ملا
ازددت يقين ًا"(.)1

علي ؟! وقد
وما �أدرى �أهل ال�شام بعبادة ّ
ت�ش ّبعت �أفئدتهم مبخافة ال�سلطان ،وامتلأت
عقولهم ب�أ�ضاليل �أمرائهم ،وهم ما انف ّكوا
يوهمونهم وير ّوجون الإ�شاعات حول �شخ�ص ّية
علي حتى ين ّفروا النا�س منه ،ولكن هيهات
ّ
الو�صي ويخفت �ضو�ؤها ،ومهما
�أن تُطف�أ منارة
ّ
علي يزداد �ألقاً
تعا�ضد �أهل الباطل ف�إنّ نور ّ
واتّ�ساع ًا ...فكانت �شهادته يف م�سجد الكوفة
�شهاد ًة فوق ال�شبهات ،وبف�ضل �شهادته هذه
ت�ساقطت ك ّل الأقنعة التي كان الأمو ّيون يتخ ّفون
خلفها ،فهم مل يعرفوا مغزى العبادة احلقيق ّية.
عبادة الإمام نابعة ومنبثقة عن علم ودراية

امتزجت بالإخال�ص هلل تعاىل ،العبادة يف
ُعرفه لي�ست معيار ًا لوزن ال�شخ�ص ،و� ّإنا
عقله ال�ضابط واملم ّيز له ،حينها تكون العبادة
�شاخ�ص ًا ج ّيد ًا ملعرفة النا�س وفهم درجة
قربهم �أو ُبعدهم عن ال�صراط امل�ستقيم ،ف�إذا
امتزجت تلك العبادة مع امل�سلك وا ُ
خل ُلق القومي
كانت ِن ْع َم العبادة ،وعندها فقط تكون العبادة
�ضابط ًا ج ّيد ًا ،وهذا ما تع ّلمناه من عبادة �أمري
امل�ؤمنني ،والتي كانت مزيج ًا بني البكاء
واللهفة لو�صل املعبود يف جوف الليل ،وبني
ال�سعي �إىل ق�ضاء احلوائج ومداراة الفقراء
يف النهار ،لقد َع ُظم املعبود يف نف�سه ،ف�صارت
عبادته يقين ًا ك ّلها؛ لأ ّنه ا�ست�شعر �أهل ّية املعبود
للعبادة ،فارتقى بعبادته �إىل �أعلى درجات
اليقني ،ولقد ك�شف الإمام عن جوهر عالقته
َ
عبدتك خوف ًا
باهلل تعاىل بقوله�" :إلهي ما
َ
َ
ثوابك ،ولكن
عقابك وال طمع ًا يف
من
َ ()2
َ
وجدتك �أه ًال للعبادة فعبدتك" .
ً
ليلة عند
يحدّثنا �أحد الرواة فيقول" :بتّ
�أمري امل�ؤمنني ،فكان ي�ص ّلي الليل ك ّله،
ويخرج �ساعة بعد �ساعة ،فينظر �إىل
فمر بي بعد
ال�سماء ويتلو القر�آن ،قالّ :
هدوء من الليل ،فقال :يا نوف �أراقد

ُّ
َ
ٌ َ َ
ُ
هات
شهادة فوق الشب
ِ
المقدسة
الجيزاني /كربالء
نجاح حسين
ّ
ّ
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�أنتَ �أم رامق؟ قلتُ  :بل رامق � َ
أرمقك
بب�صري يا �أمري امل�ؤمنني ،قال :يا نوف
طوبى للزاهدين يف الدنيا الراغبني يف
الآخرة� ،أولئك الذين اتّخذوا الأر�ض
ب�ساط ًا ،وترابها فرا�ش ًا ،وماءها طيب ًا،
والقر�آن ِدثار ًا ،والدعاء �شعار ًا ،وقر�ضوا
من الدنيا تقري�ض ًا على منهاج عي�سى بن
علي يف ق ّمة تع ّلقه
مرمي"( ،)3هكذا كان ّ
بر ّبه ،ثم ي�أتي َمن ت�س ّول له نف�سه بال�س�ؤال عن
�صالته وعبادته ،مت�أ ّثر ًا بالدعايات الأمو ّية
املغر�ضة!!
ما كان حر ّي ًا ب�أهل ال�شام بعد �سماعهم نب�أ
ال�شهادة �أن يقولوا قولتهم امل�ش�ؤومة :وهل كان
علي ي�ص ّلي...؟ بل كان حر ّي ًا بهم �أن يعودوا
ّ
�إىل �أنف�سهم في�س�ألوها :كم ك ّنا يا تُرى يف غفلة
و�ضالل؟ وكم ك ّنا خمدوعني ب�إعالم �سلطاتنا؟
وكم ا�ستغفلتنا �أراجيفهم و�ضالالتهم؟
وحق ًا قيل :النا�س على دين ملوكهم ،وكما
تكونوا ّ
يول عليكم.
.....................................
( )1ال�صواعق املحرقة البن حجر� :ص .١٢٩
( )2بحار الأنوار :ج� ،41ص .14
( )3بحار الأنوار :ج� ،41ص .16

مناسبات

ِحوا ُر األ َ
صنام
ِ
محمد /بغداد
منتهى محسن
ّ

ال ُع ّزى :يا ويلنا �سنغدو تراب ًا بعد حني.
ّ
اللت :ما اخلطب؟

النبي حم ّمد ًا قادم �إىل م ّكة
مناة� :أمل ت�سمع �أنّ ّ
لتهدمينا.
ّ
اللت :لن ي�ستطيع ،فقري�ش �أجمع �ستقف معنا يف
وجهه ،ولن ترتكنا.
الع ّزى :ها هو قادم مع ع�شرة �آالف مقاتل من
املهاجرين والأن�صار �سين�سفوننا ن�سف ًا يا �صاح.
مناة :لقد جاء فاحت ًا بعدما انتهكت قري�ش
الهدنة ،ونق�ضت بنود �صلح احلديب ّية.
الع ّزى :دقائق و�سنكون هبا ًء ،فلقد دخلوا م ّكة من
اجلهات الأربع ،وال مقاومة ُتذكر على الإطالق.
ّ
اللت� :أينَ �سدنتنا؟ �أيعقل �أن يو ّلوا هاربني؟
الع ّزى� :أجل ،لقد فعلوها ،فهذا يوم ت�شخ�ص فيه
الأب�صار.
مناة :لقد كنتَ يا ع ّزى �أعظم الأ�صنام عند بني
كنانة� ،أعظم منزلة ومكانة � ّأل حت ّرك �ساكن ًا؟
الع ّزى :ال �شرف بعد اليوم � ّإل للإ�سالم.
ّ
اللت :وا ح�سرتاه� ..أهكذا تكون نهاية الأ�صنام
الثالث بعدما �ش ّكلن تاريخ ًا ثالوثي ًا �أنثوي ًا عبده
العرب قبل الإ�سالم ،معتقدين �أ ّننا الثالث بنات
اهلل!..
الع ّزى :هذا يوم ال ينفع فيه التقدي�س � ّإل هلل ال �إله
� ّإل اهلل ..حم ّمد ر�سول اهلل.

مناة :وا ُكرباه� ...أهكذا ُن ّ
ذل ونخزى؟!
ّ
اللت :لقد كانوا يحملونني يف �أثناء احلروب
يف ق ّبة ،وين�صبون يل بيت ًا يف مع�سكر اجلي�ش ّ
لبث
ال�شجاعة بني اجلنود ،مثلما يف معركة �أحد.
مناة� :أ ّما ع ّني �أنا فقد َغ ُربت �أيام ع ّزي ،وكنتُ
ّ
املعظم عند الأو�س واخلزرج ،وكانوا ال ي�ص ّلون � ّإل
بقربي ،ويحلقون ر�ؤو�سهم ويقيمون عندي.
الع ّزى� :أنا �أوىل منكم بالندب ،فلقد كانت العرب
وقري�ش ُتدعى با�سمي( :عبد الع ّزى)...لكن اليوم
�س ُندكدك مع �أ�صنام الكعبة الثالثمائة وال�ستني.
ّ
اللت :يا ويلنا ،وك� ّأن �أ�سمع �صوت ًا يردّد:
()1
اليو ُم يو ُم امللحمة ،اليوم ُت�سبى ا ُ
حلرمة
الع ّزى� :أ�صغوا جيد ًا ،لقد و�صلني نداء على
النقي�ض:
()2
رحمة اليوم ُتمى ا ُ
حلرمة
اليوم يوم املَ َ
مناة� :إنّ رحمة الدين اجلديد ت� ّؤطر م ّكة بنورها
ّ
الو�ضاء.

النبي حم ّمد يطرق �أرجاء
الع ّزى :ها قد دخل ّ
م ّكة على ناقته الق�صواء وا�ضع ًا ر�أ�سه على الرحل؛
هم �إنَّ العي�ش
توا�ضع ًا لر ّبه ،وهو يقول" :ال ّل َّ
()3
عي�ش الآخرة"
ّ
اللت :نعم ،لقد دخل فتحه املجيد من دون قتال،
وبدون �أن يح ّرك غمدٌ� ،أو ُي�شهر ٌ
�سيف� ،أو جت ّرد
قناة.

مناة :ح ّق ًا� ..إنّ هدير موجة ّ
احلق( :ال �إله � ّإل
اهلل) هو ال�سالح الأم�ضى من �أيّ �سالح.
الع ّزى :حتى �أعظم �أ�صنام الكعبة "هُ بل"
النبي الكعبة وا�ستلم احلجر
ناله الدمار ،ودخل ّ
ب�صنم منها �أ�شار �إليه بق�ضيب
الأ�سود ،وك ّلما م ّر
ٍ
جا َء ْ َ
ال ُّق َو َزهَ َق ا ْل َب ِاط ُل ِ�إنَّ
يف يده مردّد ًاَ :
ا ْل َب ِاط َل َكانَ َزهُ و ًقا(الإ�سراء.)81 :
النبي ،فلقد عفا عن �أهل
الالت :يا لرحمة هذا ّ
قري�ش قائ ًال:
 ما تظ ّنون وما �أنتم قائلون؟�أجابه �أحدهم:
 نظنّ خري ًا ونقول خري ًا� ،أخ كرمي وابن �أخ كرمي.ف�أجابهم:
 َمن دخل دار �أبي �سفيان فهو �آمن ،ومن دخلامل�سجد فهو �آمن ،ومن دخل داره فهو �آمن،
ف� ّإن �أقول كما قال �أخي يو�سفَ  :ق َال َل
يب َع َل ْي ُك ُم ا ْل َي ْو َم َي ْغ ِف ُر َّ ُ
الل َل ُك ْم َوهُ َو �أَ ْر َح ُم
َت ْ ِث َ
ال َّر ِاحمِ نيَ(يو�سف.)92 :
ّ
وحتطمت جميع الأ�صنام فالإ�سالم يعلو وال ُيعلى
عليه.

................................
(� )1شرح نهج البالغة :ج � ،١٧ص .٢٧٢
( )2امل�صدر نف�سه.
( )3بحار الأنوار :ج� ،20ص .238
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يء ال ّ�ض ِوء
َحتّى َم ِ

من على نهر العلقمي

ُ
أذبت فؤادَ الفؤادِ غرامـا..
حت َ
وجر ُ
ليل الليايل مالما..
ّ
وع ّف ُ
ّ
خد المتن..
رت ابلشوق َّ
وه ّو ُ
مت أسقي الالكم الكما..
ش بني املتاهات ّ
يف ّت ُ
ظل..
ال�شتات مقاما..
وأمهز بني
ُ
ِ
دمـع انتحايب..
ويف
هيـدب الروح ُ
ِ
ً
ً
ّ
يصب الغامما..
رفيفا رفيفا
أين َ
مفن َ
واذلنب يقفـــو..
آتيك
ُ
ُ
ويقرض يف رحليت ما ا�ستقاما؟
وتنّو ُر جوعي يض ّج يباس ًا..
فأخ ُزب بُ ّر الفتات حطاما..
َ
ٌ
ُ
طني..
ببابك
رمضان
فيا
تشاغـل ابلتيـــه حىت تنامـى..
َ
هالكل من قزح لو ّ
متل..
ففي قامة الضوء يرفع هاما..
َ
عشـق..
وطهرك جيدل مولودَ
ٍ
و�سنني ُ
حتبل بدراً متاما..
ّ
اخلرايف مهس ًا..
تعيد الربيع
ُ
ً
الكون عاما فعامـا..
بأغنية
ِ
فكـن يف القواريـر جـذراً أصي ً
ال
ّ
يشف وبرمعه قد تساىم..
َ
طهر..
لتشهقك النفس حصوة ٍ
بذاكرة ت� ّ
ستحث الصياما..
ٍ
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المتغوي /البحرين
زهراء أحمد
ّ

ْ
وأسكت حنني الشهور اخلوايل..
دمع هتاىم..
ففي عيهنا حبر ٍ
والمس هجري اذلنوب برودً ا..
ْ
ً
ركـوعـا جسـودًا قعـودً ا قياما
وص ْ
ل رَحِ م القلب حىت تنايج..
ِ
َ
هداايك أورديت والنداىم..
ّ
�سنفطر ّ
هنـر..
ابحلب
فاحلب ٌ
َ
راحتيك يزحي السقاما..
عىل
ومطرقة اجلوع تصقل صربًا..
من اجلاحنات فتجلو احلراما..
َ
وقرآنـك الشمـس ابلنور ُيتىل
ل ُتورق فينا عطو ُر اخلزاىم..
وخيط البياض إذا ما ّ
تدل..
لينحدر الليل عنه لثاما..
ثالثون كوكبة من ضيا ٍء..
فلمّ ا بدا القد ُر صار الوساما..
عليه املدارات جفراً ّ
تصل..
ّ
ترشف ابلرباكت املساما..
معـر
ويف ليةل العيـد يصهل ٌ
نقي دل ّقاته القلب هاما..
ّ
ّ
األماين..
كرمي ًا هيدهد طفل
وأحالمنا حفنة من يتاىم..
وأزرار خميتنا ت�شهتيه..
َ
الباب فينا سالما؟
مىت يقرع

أروقة جامعية
ك ّل �شيء يف هذا الوجود يحوي طاق ًة كامنة،
ور�ؤية هذه الطاقة يعتمد على الطريقة التي
تُ�ستخرج بها ،لذا ف�إنّ ك ّل تفا�صيل احلياة
من حولنا حتت�ضنُ جما ًال من نوع خمتلف،
الت�ص ّدع الذي على اجلدار ،وطاولة اخل�شب
الفخاري
املهرتئة واملنك�سرة� ،أ�صي�ص الزرع
ّ
القدمي املغ ّلف بالن�سيان ،و�صحن الفاكهة
حني تغمر ُه �شم�س ما بعد الظهرية ،وهكذا
دواليك.
االعتياد يو ّلد انعدام التج ّدد يف زوايا
النظر ،من ال�صعب �أن ترى ب�أنّ ذلك
َ
�سريرك قد يكونُ ذو
الفو�ضوي على
اللحاف
ّ
تركيبة فن ّية !...بب�ساطة لأ ّن َك تراه ك ّل يوم،
وكذلك مع ك ّل تفا�صيل املنزل من حولك.
الأمر ال يتع ّلق بكونها خالية من م�سحة
جمال ،بل لأنّ املنظار الذي ُنب�صر عن
ُ
ننده�ش � ً
أي�ضا
طريقه ثابت ،ولذات ال�سبب
بالأماكن التي نزورها لأول م ّرة ،ولو بقينا
فيها �شهر ًا لأ�صبحت رتيبة ومم ّلة ،اخلدعة
التي تُبعد هذه الرتابة هي �إعادة �آل ّية النظر
وزواياه ،وتغيريها ُمناط مبحاوالتنا لر�ؤية
هذا اجلمال ،وي�أتي الت�صوير هنا ك�أحد
الرتاجم املُن�صفة ،واملبا�شرة لهذا الإبداع
املُخزّن بني ط ّيات العامل الذي ي�ض ّمنا.
العني الب�شر ّية هي �أك ُرث الكامريات تط ّور ًا
و�إبداع ًا ،وهي التي �ألهمت املبدعني

واملخرتعني ليحاولوا حماكاتها ،ورغم
ك ّل هذا التط ّور املجنون الذي و�صلت �إليه
التكنولوجيا وعد�ساتها بالغة الد ّقةّ � ،إل �أ ّنها
ال ُتاري نظرتنا بالعني احلقيق ّية لكثري من
امل�شاهد التي نراها ب�شاعر ّية ودفء ،التي
وربا �ستظهر
لن تظهر لنا يف �آلة الت�صويرّ ،
بطريقة احرتاف ّية ،لكن لي�س مثلما تُب�صرها
العني الب�شر ّية على الإطالق.
الت�صوير و�آالته �سالح ذو ح ّدين ،فهو ميكن
�أن ُي�ستخدم ك ُلغة للأ�شياء غري الناطقة،
�صيب بال�صمم الناطقة منها ،وهذا
�أو ُي ُ
يعتمد على امل�ستخدم لها .فالكامريا �سال ٌح
ناري زناده ز ُّر االلتقاط� ،سواء يف كامريا
ّ
احرتاف ّية ،فور ّية ،رقم ّية �أو يف كامريا
الذكي ،وغريها ...قد ُ
تقتل زهرة
الهاتف
ّ
جميلة و�أنتَ ت�ص ّورها ب�سبب عدم مراعاة
اجتاه ال�ضوء� ،أو قد جتعل نبتة عاد ّية تبدو
مبهرة ب�سبب زاوية االلتقاط.
يرى البع�ض �أنّ الت�صوير خمادع ،فكيف
ُ
عادي جد ًا!
تنقل ن�سخ ًة مده�شة ل�شيء
ّ
بب�ساطة لأ ّن َك ت�ستخرج تلك ال�صورة من
منظار جما ّ
َ
ب�صرك،
يل غري الذي اعتاده
وهو �أداة الت�صوير� ،إ ّنه التغيري الذي يح�صل
َ
نظرتك �إىل ال�شيء ،فبد ًال من �أن
يف طريقة
ً
تغيه ب�صر ّيا فقط ،وتبد�أ يف التم ّعن فيما
ّ
ترى ،ف�إ ّن َك ت�ستخدم �آلة �إ�ضاف ّية لو�سيلة

الب�صر التي متلك ،واملختلف يف الأمر هو
�أنّ هذه الآلة ت�ستطيع �أن ُت ّمد اللقطة التي
َ
تروقك ،وحتتفظ بها ب�شكل ملمو�س ولي�س
ذهني ًا فح�سب.
يرتبط الت�صوير بجوانب كثرية من حياتنا،
فهو يحت�ضن طفولتنا ويو ّثق ذكرياتنا،
ال�صور ت�شهدُ على �أ�صحابها ،تذ ّكرهم مبا
قد يتظاهرون بتنا�سيه ،وتُنع�ش ذاكرتهم
التي �أتلفها الزمن ،ال�صور ُت�ؤن�س وتُدفئ،
تعانق وتُر ّبت ،تُت�أمل وحتكي ،تق�ضي ليا َ
يل
طوا ًال حتت و�سادة طفل� ،أو يف مذ ّكرة
ندي وتع ّرف هو ّية
عا�شق ،تختبئ يف ِ
جيب ُج ّ
ُبق اجلراح من مالحمه
�آخر مقتول مل ت ِ
�شيئ ًا.
ال�صور دلي ٌل دو ّ
يتوجب وجوده يف �إثباتنا
يل ّ
الر�سمي ،وهي التي تتو ّقف عليها �أمور
ّ
ً
ُ
تن�صف مظلوما وتُدين
م�صري ّية� ،إ ّنها
جمرم ًا ،مت ّت ُع م�سافر ًا وتُبكي �أ ّم ًا ،ت�شهدُ
�سعاداتنا و�أتراحنا ،هي بب�ساطة ك ّل �شيء،
امل�سي
�إن مل يكن الت�صوير �شغف ًا فينا ،ف�إ ّنه ّ
حلياتنا ،هو الذي يك ّون املواقع ،الربامج،
التطبيقات الهاتف ّية ،التلفاز ،الإعالنات،
الكتبّ ،
املجلت ،واجهات املتاجر وغريها
الكثري ،فال ميكن تخ ّيل احلياة بدون
الت�صوير ،ونحن قد بد�أ َخلقنا يف الأرحام
به.

�صو َر ٍة
َحيا ٌة يف ُ
المقدسة
العبودي /كربالء
مريم حسين
ّ
ّ
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حتى نلتقي

َ
َ
لبـ ـ ــي
القـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـِ ـ
فـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
شي ٌء ِ

ماذا يحدث حينما يزورنا �أ�شخا�ص
�أعزّاء على قلوبنا؟ وق ّرر هذا ال�ضيف
العزيز بالوداع والرحيل نحن ن�ستم ّر
بوداعهم حتى نو�صلهم قرب الباب،
وربا تكون
و�إذا بالأحاديث تطولّ ،
هي الأجمل والأمتع مقارنة بوقت
الزيارة..
�شهرنا العزيز على الأبواب الآن..
ا�ستمتعوا برفقته حتى �آخر حلظة..
لقد حمل �إلينا الكثري من الفرح
والنور ..عانقوه بق ّوة يف �أثناء
�سجودكم ،و�س ّلموا على �آيات الكتاب
الكرمي �آية �آية� ..سالم احلبيب ولي�س
احلقيقي الذي
املفارق ،فهو العيد
ّ
يع ّز فراقه� ..أمر �أع ّلمه لأ�صدقائي
ال�صغار حينما ي�شاركوننا يف �إحياء
ليايل القدر ،يف دعاء (اجلو�شن
الكبري) بني ك ّل فقرة � 10أ�سماء
خمتلفة مفردة هلل تك ّرر "اللهم
َ
� ّإن �أ�س� َ
با�سمك يا �سامع ..يا
ألك
42
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جامع...الخ"( ،)1ما املانع �أن ن�ضع
�أكفّنا على �صدورنا� ،أعتقد �أ ّنها تعيد
ت�شغيل مفاتيح ّ
معطلة ب�أرواحنا بنور
ا�سمه الذي �أ�ضاء له ك ّل �شيء..
ثم �إ ّنني مل �أفهم ملاذا كنتُ وال �أزال
أ�شم
ال �أ�ستطيع �أن �أجتاوز �أحدً اّ � ،
رائحة احرتاق ما تنبعث منه من
دون �أن �أحاول �إطفاءه ..حتى علمت
�أنّ اهلل الذي �أبحث عنه و�أحاول
فهمه موجود عند �أولئك املتعبني
مما
املنك�سرة قلوبهمّ ..ثم ذهلتُ ّ
تو�صلتُ �إليه! �إذ ما الرابط بني
ّ
عالقتي العامود ّية بالإله مع عالقتي
الأفقية باملخلوقني؟ ك�أ ّنه يع ّلمنا �أنّ
و�سيلة ات�صالنا احلقيق ّية ببع�ضنا
هي القلوب والأرواح ..ف�أمل الإن�سان
الفعلي مكمنه هناك ..هذا املخلوق
ّ
العائمة به حكاياه ال�سر ّية وم�شاعره
املتوارية� ..آالمه الوحيدة التي ال
يعرف بها �أحد ،والتي يختزلها

النبي
علي عبد
ّ
خديجة ّ

املخفي كالإ�سفنجة ،ويدفنها
بوعيه
ّ
ب�أ�صقاعه كالألغام فينفجر كالبارود
جت�س َ
يدك �إىل
�إذا ما نك�أتهَ � ..
أنت ّ
أتيت منه،
عامل املعنى الذي �أتى و� َ
َ
أ�صلي ،تعيد
موطنه
وموطنك ال ّ
َ
نف�سك �إىل ما قبل اخلليقة حيث
ال مكان وال زمان ُين�شر و ُيطوى،
فتدرك �أ ّننا جمي ًعا مو�صولون
بخيوط غري مرئ ّية و�إن ت�شابكت،
وهنا يكمن الإجناز وحتقّق �شي ًئا
َ
وجودك ..وهذا ما
من هدف
َ
روحك مو�صولة بخيوط غري
يجعل
نا�ضجة متف ّردة خ�ضراء باعثة على
الطم�أنينة ،ت�ضرب بجذورها نحو
ال�شم�سّ ،
ترق �إىل �أن ت�صبح غيمة
للب�شر املغمو�سني باجلفافّ ..ثم ال
يلبث �أن يتكفّل اهلل بر ّي َك وت�صبح
غي ًثا ف�ض ًّيا..
................................
 -1بحار الأنوار ،ج � ،٩١ص.٣٨٥

ألم الجراح

َ�س ِّي َد ُة ا ِلإ َر َاد ِة

المقدسة
الكناني /كربالء
زبيدة طارق
ّ
ّ

بال موعد ا ْل َي ْو َم تر�سم الأفكار على هواها،
وجه �س ّيدة جليلة تفي�ض خ�شوعاً وحنيناً
ت�شرق نوراً على الق ّبة الذهب ّية ،تتو ّك�أ على
ع ّكازة الذكريات
متهجدة ،متع ّبدة يف
اعتادت �أن تظهر ّ
مالئكي
ليايل �شهر رم�ضان ،يف عر�س
ّ
مهيب على هيئة �سرب حمام �أو قافلة من
�أغ�صان الزيتون ّ
حتط ال�سالم يف دهاليز
مدينتي القدمية ومت�سح عن نوافذها
غبار الأمل والآهات يف عتمة الليل.
وتطفئ بيديها احلانيتني مواقد احلزن
يف القلوب ،وتغ�سل �أوراق ال ُيتم من تعب
احلروف.
حتمل ترياقاً عجيباً تطلقه يف �أوردة
الأفئدة ،تهيم به امل�شاعر الإن�سانية �أنهاراً
من فرح و �ضياء
ترتق الأرواح املثقوبة؛ لتعيد �أفراحها
امل�سلوبة بني غيابات الأ�سماء
نعم فبني الت�سبيحات النهار ّية ،والرتاتيل

القر�آن ّية جاء نهار يحمل الوجه الكرمي
لتلك ال�س ّيدة العظيمة (خديجة
الكربىُ ،)ينرث عطرها مع حمامات
بي�ضاء لتعيد �إىل جتاعيد مدينتي
احلزينة �أحالمها الثكلى ،وتدفع عن
ذاكرتها �أ�شباح الذكرى التي تركها حطام
الفراق
ّ
لتحطم ك ّل املرايا الكاذبة التي مل
جاءت
تعد تعك�س روح القدا�سة يف الأرجاء
و�أنطقت ل�سان الزمن بعواطفه الثائرة

بحب حم ّمد الر�سول الكرمي
ّ
ليخربنا ب� ّأن �سامراء لي�ست حزناً �أبد ّياً،
و� ّأن جرحها مهما كان عميقاً ف�سي�شفى
و�سيزول الداء منها
و� ّأن الليل مهما كان ثقي ً
ال ،ف�ستقهره
ال�شم�س وتهزمه الأ�ضواء
وت�ستم ّد الأر�ض ع�شقاً من روحها
املت�سامية و�إخال�صها الفريد و�إميانها
احلقيقي ّ
حلق
ال�صادق الذي عرف املعنى
ّ

النب ّوة وملأ قلبها دفء �شعاعه
امللكوتي،
واليوم ومع ذكرى رحيل وجودها
ّ
وبعد �أن فقدت عينا حبيب اهلل ووهجها
القد�سي وغابت ق�سمات وجهها النوران ّية
ّ
عن الكون
ها هي تهبط من عليائها ليط ّل جبينها
ّ
الو�ضاء يف �ساحات القدا�سة وي�ستحيل
وجودها �إىل قطرة من ُطهر ،وتن�سكب
ما ًء معيناً تغمر �سامراء بفي�ض احلنان،
وت�ض ّمد برفق �آهاتها ،وتلملم �أ�شواق
املع�صومني وتنرثه عبرياً من �أنفا�سها
احلوا�س ،فت�شرق بها
الرقيقة ميلأ ك ّل
ّ
الأرواح وتتق ّلد باحات �سامراء اخلا�شعة
�أو�سمة الوالء والكرامة لت�ضيف ب�سمات
�أ ّم امل�ؤمنني العظيمة ال�س ّيدة خديجة
الكربى امل�شرقة �إىل مدينة احلبيب نوراً
من �شرفها ،وعظمة من عظمتها ك�أ ّنه
الكوكب الدريّ من ال�ساعة وحتى قيام
ال�ساعة.
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