
جمّلة �سهرّية تخت�ص ب�سوؤون املراأة امل�سلمة ت�سدر عن ق�سم ال�سوؤون الفكرّية والثقافّية/ مكتبة ال�سّيدة اأّم البنني h الن�سوّية يف العتبة العبا�سّية املقّد�سة  
العدد 172/�سهر حمرم احلرام 1443هـ/ اأيلول 2021م رقم االعتماد يف نقابة  ال�سحفيني العراقيني 944 ل�سنة 2010م

العرض المسرحّيالعرض المسرحّي  
في الخطاب الحسينّي

بيت لثقافة 
المجتمعات اإلنسانّية 

بّوابته
األبعاد االجتماعّية

المواساة.. المواساة..     منهج إحياء أمر أهل البيت منهج إحياء أمر أهل البيت

h في مكتبة السّيدة أم البنين

الجلوس إلى أهل العقولالجلوس إلى أهل العقول

حرائر الطّفحرائر الطّف



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

�سواء ُن�سرت اأم مل ُتن�سر.

 جمّلة �سهرّية تخت�ض ب�سوؤون املراأة امل�سلمة 
ت�سدر عن ق�سم ال�سوؤون الفكرّية والثقافّية 

العدد 172/ �سهر حمّرم احلرام 1443هـ / اأيلول 2021م 
رقم االإيداع يف دار الكتب 

والوثائق العراقية 1141- 2008م

االإ�سراف العام
عقيل عبد احل�سني اليا�سرّي

رئي�ص التحرير
ليلى اإبراهيم الهر

هياأة التحرير
نادية حمادة ال�سمرّي

دالل كمال العكيلّي
اإ�سراء حم�سن اجلنابّي

التدقيق اللغوي
علّي حبيب العيدايّن

رحاب جواد القزوينّي
التن�سيد االإلكرتوين

زينب جعفر البازّي
الت�سوير الفوتوغرايف

اإ�سراء مقداد ال�سالمّي
الت�سميم واالإخراج الفني

نور حمّمد العلّي

تنويه

في هذا العدد..
َعلى أجِنَحِة الَمالِئَكِةوانُتِهكْت ِبقتِلَك ُحرمُة..

َهاَدِة.. من أَسراِر الشَّ

َبصَمُة األناِمِل َوَمهاَرُة..

َماِء َنــوُح السَّ

ِل النَّفِسيِّ ُة التََّحمُّ إسالٌم ُحسيِنيٌُّقوَّ

ُسخوَنُة الِجسِم

َتَلاِميُذ َعاُشوَراَء

يُن إِّلا الُحبُّ َوَهل الدِّ

59

19

25

3134

41 35

27

21



 .. اإلِماُم الُحسيُن

اإىل  االإن�سان  حاجة  على  اثنان  يختلف  ال 
االأخالق احلميدة، وله قوًى فطرّية حتّفزه 
للح�سول عليها والو�سول اإىل اأعلى مراتبها، 
يِن  مثلما قال اهلل تعاىل: َفاأَِقْم َوْجَهَك ِللدِّ
َعَلْيَها  ا�َص  النَّ َفَطَر  ِتي  الَّ ِفْطَرَت اهلِل  َحِنيًفا 
ُم ولكّن  يُن اْلَقيِّ ْلِق اهلِل ذِلَك الدِّ اَل َتْبِديَل ِلَ
 ،)30 )الروم:   َيْعَلُموَن اَل  ا�ِص  النَّ اأَْكَثَ 
اإجماع  على  دليل  خري  الكرمية  واالآيات 
االأخالق  مطلوبّية  على   الب�سرّية  الفطرة 
ومع  احلّق،  الدين  مع  وخلودها  احلميدة 
كّل هذا اإاّل اأّننا نفتقر اإىل اتباع هداة وقادة 
اجلاذبة  االأخالق  جمالّية  لنا  ير�سمون 
اأو  االأفعال  اأو  بالكلمات،  �سواء  الري  اإىل 
�ساحلة  قدوات  ليكونوا  امل�سيئة؛  ب�ِسرَيهم 
للتاأ�ّسي بهم، لعّل عرب م�ستواهم االأخالقّي 
النق�ص  وي�سّدون  بنا،  يرتقون  الرفيع 
احلا�سل يف فقرنا االأخالقّي، ويعيدون اإلينا 
ريا�سهم  ن�ستلهم من  واأن  الروحّي  التوازن 

اءة الزاهرة. الو�سّ
اإ�سراقات    احل�سني  االإمام  �سرية  يف 
االطالع  اإىل  نتوق  جتعلنا  رائعة،  اأخالقّية 
ولو  مبعرفة  نحظى  عّلنا  ون�سرها،  عليها 
ي�سرية ل�سخ�سّيته العظيمة ، فهو �ساحب 
بنف�سه  طريقه  ي�سّق  للقلوب،  املبني  الفتح 
فينهال الع�ّساق على تقدمي الهبات، وُيقدم 
اأهل الري واالإح�سان على اإقامة  املوؤ�ّس�سات 
وامل�ست�سفيات  واملراكز  وامل�ساريع  الريّية 
االإمام  با�سم  ب�سوق  واالأوقاف  واملرّبات 

. احل�سني
االإ�سالح  لطلب    احل�سني  االإمام  خرج 
واأّن ذلك  بذلك،  �سّرح  مثلما  اأّمة جّده  يف 
يتطّلب قلب نظام احلكم الفا�سد لبني اأمّية، 
حّكامها،  �سلوك  اكت�سبت  االأمة  الأّن  ذلك 

والرعّية على دين ملوكهم.
االإمام  احتاج  ال�سامي  الهدف  لتحقيق 
�سمري  يف  زلزال  اإحداث  اإىل    احل�سني 
يحّرك  عّلُه  الكامن  وعقلها  الباطن  االأّمة 
بالندم  فيفّجرُه  احلياة  بنب�ص  �سمريها 
االأخالقّي  واقعها  من  وينقذها  واحلزن 
دعامتها  رفيعة،  ِقيم  واقع  اإىل  املتداعي 
طريق  على    اهلل  �سبيل  يف  اجلهاد 
اُللقّية  باللوامع  مدّججة  بركائز  احلّق 
ونكران  والفداء  الت�سحية  مثل  ال�سريفة 
الذات، حني ذاك تكون الزلزلة التي حدثت 
مبثابة  االأمة  من  وغفلة  ان�سياق  حني  على 
وال  امل�ستقيم،  الطريق  نحو  هائلة  دفع  قّوة 
بل  ملا حدث،  املعا�سر  على اجليل  تقت�سر 
وتتقن  �ساحلة،  لتكون  االأجيال  تتوارثها 
الدر�ص، وتلّقن اجليل الذي بعدها اأبعادها 
ال�ساحلة  االأجيال  لتتوارثها  ودرو�سها، 
الكمال  �سوب  النازعة  باحلركة  ومتّدها 
القوة  من  الزلزلة  تكون  اأن  على  املطلوب، 
فتجري  احلياة،  ترادف  بحيث  والتنّوع 
عن  و�ساغًرا  �سلف  عن  خلًفا  االأجيال  يف 
االأجيال  بيد  ليكون  دواليَك؛  وهكذا  كابر 
واأداة  الزمن،  َحَوالك  ت�سيء  مّتقدة  جذوة 

فيما  باالإمكان  ويكون  واإثارة،  ا�ستنها�ص 
االأمة  وعي  احَلِرجة  الظروف  اأيقظت 
ل�سياغة د�ستور ثورّي منه تكّرر النه�سات 
بتكرار الظروف احلالكة، �سريطة اأن تتعّهد 
وترعاهم  فت�سايرهم  النا�ص،  من  التفاعل 
زرعه،  الزارع  يرعى  مثلما  وتوّجههم 
ويزهر  ويكرب  لينمو  عليه؛  ويحنو  وي�سقيه 
ويثمر، ويتّم �سحن االأمة بطاقته العالية عن 
و�سرحه  امللتزم،  االإ�سالمّي  االإعالم  طريق 
وجت�سيد  احلّية،  و�سياغاته  وتو�سيحه 
املعا�سرة  االأحداث  م�سرح  على  االأدوار 
العقول  وتتقّبلها  االأذهان  من  لتتقّرب 

وترت�ّسخ يف ال�سمائر وُتطّبق يف االأفعال.
االإمام  هدف  بتحقيق  ن�سهم  اأن  اأردنا  اإّن 
احل�سني  يف وقتنا احلايّل فلي�ص باالإمكان 
من  بحذافريها  احل�سينّية  النه�سة  ن�سخ 
كيوم  يوم  ال  الأّنه  وماأ�ساوّية  ب�سرّية  مواقف 
ن�سرته  ميكن  ولكن    احل�سني  االإمام 
اأهل  من  باحلّق  القائم  االإمام  ن�سرة  عرب 
 ،احل�سني االإمام  ن�سل  ومن   ،البيت
الذي ين�سر مبادئ الدين واالأخالق احلميدة 
كتبه  يف  واأنزلها  تعاىل،  اهلل  اأرادها  مثلما 
ال�سماوّية واأجراها على ل�سان اأنبيائه ور�سله 
احلّق  ويحّق  واالإح�سان،  بالعدل  ويحكم 
تطبيًقا  ويغلبه،  الباطل  ويدح�ص  ويحّققه 
وا�ستكمااًل لنه�سة االإمام احل�سني ، الّلهّم 
وامل�ست�سهدين  واأعوانه  اأن�ساره  من  اجعلنا 

بني يديه.
رئيس التحرير

َأحيا ِنَظاَم الِقَيِم واأَلخالِق
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ها هي جمّلة ريا�ض الزهراءh تفتح اآفاقها لِك, لرت�سلي 
لها ما يجول يف خاطرِك من اأ�سئلة فقهية لتجيب عنها

اهلل  اآية  االأعلى  الدينّي  املرجع  �سماحة  فتاوى  وفق 
:Kالعظمى ال�سّيد علّي احل�سينّي ال�سي�ستايّن

أحكاُم َمجالِس الَعزاِء
اأنا كنُت م�سابة بفريو�ض كورونا,  اإحدى االأخوات ت�ساأل وتقول:  ال�سوؤال: 
ا,  واالآن احلمد هلل تعاىل �ُسفيت, ولكّنني مل اأتاأّكد 100% باأّنني �سفيُت نهائيًّ

فهل يجوز يل اأن اأذهب اإىل جمال�ض عزاء االإمام احل�سني ؟
اجلواب: اإذا مل يتاأّكد امل�ساب بفريو�ص كورونا من �سفائه التاّم ب�سكل قطعّي فال يجوز 
له ح�سور املجال�ص، وال يجوز له االختالط بالنا�ص؛ الأّنه ينقل العدوى، فالكثري من املر�سى 
اإاّل بالتاأّكد من  تختفي عندهم االأعرا�ص لكن يبقون ناقلني للعدوى، وال تنتهي العدوى 
ال�سفاء التاّم، والتاأّكد من ال�سفاء التاّم ال يكون اإاّل بامل�سحة اأو امِلفرا�ص، اأو مراجعة الطبيب 
ليحّدد له و�سعه، اإّما خروج امل�ساب مبر�ص كورونا وهو غري متاأكد من �سفائه ففيه اإ�سكال 

واأن كان مرتدًيا للكمامة والقّفازات.
حراًما  كان  واإذا  املجاالت؟  جميع  يف  حرام  الطبل  ا�ستخدام  هل  ال�سوؤال: 
فاأّننا ن�ستمع اإىل بع�ض االأنا�سيد االإ�سالمّية اأو بع�ض املو�سيقى الكال�سيكّية 

التي حتتوي ال�سرب على الطبل, فهل يجوز اال�ستماع اإليها اأم ال؟
اجلواب: ال�سرب على الطبل يف مواكب العزاء واملرا�سم الع�سكرّية ونحوها الباأ�ص به، 
مثلنا اأّن اال�ستماع اإىل ال�سوت املنبعث عنه جائز، اإاّل ما كان منا�سًبا ملجال�ص اللهو واللعب.
عندما  العزاء  جمال�ض  يف  عاٍل  ب�سوت  الن�ساء  بكاء  يف  قولكم  ما  ال�سوؤال: 
يكون املجل�ض م�سرتًكا بني الرجال والن�ساء, وعادًة ما ُت�سمع اأ�سوات الن�ساء 

مّما يلفت نظر الرجال, وقد ميّيز بع�ض الرجال �سوت الباكية ويعرفها؟
اجلواب: اإذا كان �سوتها مبا ي�ستمل عليه من الرتقيق والتح�سني مهّيًجا عادة لل�سامع، 

فالالزم التجّنب عن ذلك مع اإحراز �سماع االأجنبّي ل�سوتها، واإاّل فال باأ�ص به.
ال�سوؤال: هل يجوز للفتاة اأو املراأة املتزّوجة اأن تذهب اإىل امل�سجد حل�سور 
�سالة اجلماعة, و�سماع املحا�سرات الدينّية, وجمال�ض العزاء احل�سينّي اإذا 
مل ير�َض االأب اأو الزوج بذلك, اأو اإذا عار�ض ح�سورها حقوق زوجها, اأم ال 

يجوز؟
اجلواب: اأّما املتزّوجة فال يجوز لها الروج من بيتها اإاّل باإذن زوجها، واأّما غري املتزّوجة 
فاإن كان خروجها موجًبا لتاأّذي اأبيها �سفقًة عليها من بع�ص املخاطر، فلم يجز لها الروج 

ا. اأي�سً
sistani.org :امل�سدر
موقع مكتب �سماحة املرجع الدينّي االأعلى ال�سّيد علّي احل�سينّي ال�سي�ستايّن )دام ظّله(

ُحرَمُة الُمؤِمِن ِعنَد هللِا تَعالى

ُيِحُبّ  اَل   َ اهلَلّ اإّن  اآَمُنوا  اَلِّذيَن  َعِن  ُيَداِفُع   َ اهلَلّ اإّن   : قال اهلل 
اٍن َكُفوٍر )احلّج: 38(، ُرِوي اأّن ر�سول اهلل  نظر اإىل  كّل َخَوّ
الكعبة فقال: "مرحًبا بالبيت، ما �أعظمِك و�أعظم حرمتِك على 
�هلل ، و�هلل َللم�ؤمن �أعظم حرمًة منِك، لأّن �هلل تعاىل حّرم 
منِك و�حدة، ومن �مل�ؤمن ثالثة: ماله، ودمه، و�أن ُيظّن به ظّن 
�ل�س�ء"،)1( يبنّي القراآن الكرمي واحلديث ال�سريف املنزلة املمّيزة 
للموؤمن عند اهلل تعاىل وكيف اأّنه تعاىل تكّفل بالدفاع عن املوؤمن، 
واإعزازه واإخراجه من الظلمات اإىل النور، واإذا كانت الكعبة هي 
بيت اهلل  وقد تكّفل اهلل تعاىل بحرا�ستها واأر�سل على َمن حاول 
اأّن قلب املوؤمن هو حرم اهلل تعاىل،  اأبابيل، فلُيعلم  هدمها طرًيا 
واأّن كّل َمن يحاول ك�سره وهتك حرمته فقد جازف وعّر�ص نف�سه 
القد�سّي:  احلديث  يف  ورد  حّتى   ، اهلل  �سطوة  اأمام  للخطر 
"لياأذن بحرب مّني َمن �آذى عبدي �مل�ؤمن"،)2( ويف حديث اآخر 
لر�سول اهلل : "َمن نظر �إىل م�ؤمن نظرًة ليخيفه بها �أخافه 
اأّنه    ال�سادق  االإمام  وعن  ظّله"،)3(  �إّل  ظّل  ل  ي�م    �هلل 
قال: "ل حتّقرو� م�ؤمًنا فقرًي�، فاإّنه َمن حّقر م�ؤمًنا و��ستخّف 
به حّقره �هلل تعاىل، ومل يزل ماقًتا له حّتى يرجع عن حتقريه 
نابذين  "قد   : اهلل  قال   : اهلل  ر�سول  قال  يت�ب"،)4( و  �أو 
َمن �أذّل عبدي �مل�ؤمن"،)5( فلهذا ينبغي حتّري احلذر والدّقة يف 
التعامل مع القلوب املوؤمنة، ولنحاول �سونها ودفع الُتهم عنها، بل 

ن�سعى اإىل اإدخال الفرحة عليها.
...........................................................

)1( بحار االأنوار: ج64، �ص71. )2( ميزان احلكمة: ج1، �ص67.
)3( بحار االأنوار: ج72، �ص151.)4( االأمر باملعروف والنهي عن املنكر: ج1، �ص22.

)5( الكايف: ج2، �ص491.

السّيد محّمد الموسوّي )دام توفيقه(
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ُحرمــــــُة 

وانُتِهكْت 

ِبقتِلَك 

ُحرمــــــُة 

اإلســـالِم

حّتى  املنيفة،  القّبة  بتلك  نواظرنا  تكتحل  اإن  ما 
فتت�سارع  اقتحاًما،  قلوبنا  املزور  هيبة  تقتحم 
اأخرى؛  وجزًعا  واأملًا  تارًة،  واإجالاًل  ا  حبًّ نب�ساتها 
ملا اأ�سابه من عنٍي قد نبت فيها ال�سهم، وراأ�ٍص قد 
اأّثر فيه العمود، وكّفني قد ُقِطعتا ال لذنٍب اقرتفتاه، 
  سوى الذّب عن ديِن اهلل تعاىل، واإمام الزمان�

. وحرم ر�سول اهلل
نبادر اإىل قراءة الزيارة مبادرة الظماآن اإىل املاء، 
فرنتوي مب�سامينها العالية التي ُت�سرُي اإىل مقاماٍت 
  ال�سادق  االإمام  القراآن  ِعدُل  اأثبتها  قد  اأثيلٍة 

ب�سنٍد �سحيٍح.
مقاٍم  فاأيُّ  االأفكار،  فيه  وتزدحُم  ُيحاُر  العقُل 
للكفيل اأُنريت القلوب به، واملقام ال يّت�سع ل�سرح 
ملّا كان ما ال  ولكن  زيارته؟!  كلمة )ال�سالم( من 
ُيدرك ُكّله ال ُيرتك ُجّله اآثرُت اأْن اأقف عند عبارة: 

"وانُتِهكْت بقتلَك حرمُة االإ�سالم".)1(
 ،االإ�سالم: هو الدين الذي جاء به جميُع االأنبياء
ُقْل  تعاىل:  اهلل  قال  �سرائعهم،  اختلفت  واإن 
ا ِباهلِل َوَما اأُْنِزَل َعَلْيَنا َوَما اأُْنِزَل َعَلى اإِْبَراِهيَم  اآَمنَّ
وِتَي  اأُ َوَما  �ْسَباِط  َوااْلأَ َوَيْعُقوَب  َواإِ�ْسَحاَق  َواإِ�ْسَماِعيَل 
ُق َبنْيَ اأََحٍد  ِهْم اَل ُنَفرِّ ِبيُّوَن ِمْن  َربِّ ُمو�َسى َوِعي�َسى َوالنَّ

ِمْنُهْم َوَنْحُن َلُه ُم�ْسِلُموَن )اآل عمران: 84(.
بل اإّن دين االإ�سالم هو ديُن جميع َمن يف ال�سماوات 

�ص،  ر الأ ا و
 : اهلل  قال 
َمْن   اأَ�ْسَلَم  َوَلُه 
َوااْلأَْر�ِص  َماَواِت  ال�سَّ يِف 
َواإَِلْيِه  َوَكْرًها  َطْوًعا 
ُيْرَجُعوَن )اآل عمران: 83(.
عنَده  املر�سّي  الديُن  وحده  هو  بل 

اهلِل  ِعنَد  يَن  الدِّ اإّن   : قال  اإذ  تعاىل؛ 
ااْلإِ�ْساَلُم )اآل عمران: 19(.

واإّما حرمُة االإ�سالم فيمكن تقريب معناها باملعنى 
م�ساحة  هناك  اأّن  مثاًل  املعلوم  فمن  العريّف، 
عنها  ُيعربَّ  عادًة،  امللك  بق�سر  حتيط  بها  ا  معتدًّ
مال�سقتها  من  حرمتها  ا�ستمّدت  بـ)احلرم(، 
مبا  فيها  اجلميع  يلتزم  امللكّي،  للق�سر  املبا�سرة 
تلك  خمالفة  وُتعدُّ  امللكّية،  االأنظمة  عليهم  متليه 
االأنظمة - واإْن كان جهاًل - انتهاًكا للحرم امللكّي، 

�ُص فاعله اإىل عقوبٍة �سديدة. ُيعرِّ
حرمة  لفهم  معنى  من  تقّدم  ما  ت�سّورنا  فاإذا 
واأعلى  اأقد�ص  حرمته  تكون  ريب  فبال  االإ�سالم، 
مبراتب ومراتب - لقد�سّية االإ�سالم نف�سه - ويكون 
انتهاكها جرًما عظيًما، ومن ثّم ال ميكن اأّن ُتنتهك 
بقتل اأّي م�سلٍم مهما علت منزلته اأو �سمت مرتبته 
اأو بذل يف �سبيل االإ�سالم جهده ودمه، بل واإن كان 
عاملًا اأو مرجًعا اإاّل اأن يكون مع�سوًما، واأبو الف�سل 
للكثرِي  املُكت�سبة؛  بالع�سمة  مع�سوٌم    العّبا�ص 
من االأدّلة والرباهني التي ال ي�سُع املقام لذكرها، 
بقتله  انُتِهكت  ولذا  فيها،  التف�سيل  عن  ف�ساًل 

حرمُة االإ�سالم.
وقد مّثل ديَن االإ�سالِم نف�سه االإمام احل�سني ؛ 
الأّنه حقيقته وجوهره واأ�سُله، ولذا نقراأ يف زيارة 

الناحية املقّد�سة: "لقد قتلوا بقتلَك االإ�سالم".)2(
ومن هنا ميكننا اأن نفهم مِلَ كان قتل اأبي الف�سل 
لو�سوِل  مّهد  الذي  هو  غريه  دون    العّبا�ص 
قتله،  ثّم  ومن    احل�سني  االإمام  اإىل  االأعداء 
مُب�سّيه  قرَن  ومِلَ  لوائه،  �ساحَب  كان  ومِلَ 
تفّرق ع�سكره؛)3( اإذ اإّنه َحَرمه، وال ميكن 
انتهاك  بعد  اإاّل  اإليه  الو�سول  لالأعداء 

حرمه!
كثريٌة هي مقاماتَك اجلليلة ومراتبَك العظيمة 
هذا  اإاّل  يكْن  مل  ولو  الف�سل،  اأبا  وموالي  �سّيدي 
يوم  وموالي  �سّيدي  عليَك  ف�سالٌم  لكفى،  املقام 
حرمة  بقتلَك  فانُتهكت  ُا�ست�سهدَت  ويوم  ُوِلدَت 

االإ�سالم ويوم ُتبعث حيًّا.
..................................
1- بحار االأنوار: ج 98، �ص364.

2-  امل�سدر ال�سابق: ج 98، �ص241.
3- امل�سدر نف�سه: ج45، �ص41.
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من القوانني االإلهّية التي �سّنها اهلل تعاىل يف احلياة 
هو قانون ال�سكر، وهذا القانون االإلهّي ي�سري عليه 
لكّل  اأّن  على  تن�ّص  التي  الفيزيائّية  القوانني  حكم 

فعل رّدة فعل.
)اإّن حالة ال�سكر ميل فطرّي ي�سعر به االإن�سان يف 
كّل  وبو�سع  اإنعامه،  بلحاظ  ُمنِعم  كّل  جتاه  نف�سه 
ُيح�سن  عندما  اأي  باطنه،  ذلك يف  يخترب  اأن  فرد 
�سخ�ص اإىل �سخ�ص اآخر ويعطيه نعمة، فاإّن املُنَعم 
عليه ي�سعر ب�سعور خا�ّص جتاه املُنِعم، فيكون ذلك 
من�ساأً ل�سكره واحرتامه، يقّدره بل�سانه وي�سعى عمليًّا 
باأن يتنا�سب �سلوكه مع اإح�سانه، هذه كّلها مراتب 
ال�سكر، واملن�ساأ جلميعها هو ال�سعور الذي ين�ساأ يف 
والفطرة  العاّم  امليل  هذا  مالحظة  مع  االآن  قلبه، 
لنوع االإن�سان نقول: نظرة اإىل اإمكانّية اإدراك اأّن اهلل 
الدقيقة،  باملعرفة  لالإن�سان  االأول  املُنِعم  تعاىل هو 
ال�سغرية  الِنعم  املخلوقات  ُيعطي  الذي  هو  واأّنه 
اأو  مبا�سرة  ب�سورة  والظاهرة  الباطنة  والكبرية، 
غري مبا�سرة، هذا ال�سعور اإزاء اهلل تعاىل يجب اأن 
يكون يف قلب االإن�سان اأعمق واأكمل؛ الأّن ِنعمه كبرية 

وعميقة وال حُت�سى(.)1(
وتكمن اأهمّية ال�سكر باأّنه يعّد اأعلى منازل االإميان 
اإذا ما اقرتن بال�سرب، وتكمن عظمة هذه املنا�سفة 
ُكِلّ  ِلّ اَلآَياٍت  َذِلَك  اإّن يِف  ا�ستناًدا اإىل قوله تعاىل: 

اٍر �َسُكوٍر ) لقمان: 31(. َبّ �سَ
واإذا �سكر العبد النعم فاهلل  �سيزيده من ف�سله، 
تعاىل:  لقوله  االإن�سان،  على  ال�سكر  فائدة  وتعود 

ُكْم)اإبراهيم: 7(. َلِئن �َسَكْرُتْ اَلأَِزيَدنَّ
على  فيو�ساته     اهلل  زاد  ال�سكر  زاد  وكّلما 
عمة  النِّ "اإّن   : املوؤمنني  اأمري  فيقول  االإن�سان، 
وهما  باملزيد،  معلٌَّق  كر  وال�سُّ كر  بال�سُّ لٌة  ُمو�سَّ
مقرونان يف قرٍن، فلن ينقطع املزيد من اهلل حّتى 

كر من العبد".)2( ينقطع ال�سُّ
فعليه  اأو جاًها  مااًل  اأو  علًما  يزداد  اأن  اأراد  َمن  اإّن 
ب�سكر اهلل تعاىل، ويتحّقق ال�سكر يف العطاء، فعن 
هل   :   �هلل  عبد  لأبي  "قلُت  قال:  ب�سري  اأبي 
لل�سكر حّد �إذ� فعله �لعبد كان �ساكًر�؟ قال: نعم، 
قلُت: ما ه�؟ قال: يحمد �هلل  على كّل نعمة 
عليه يف �أهل ومال، و�إن كان يف ما �أنعم من ماله 

حقٌّ �أّد�ه".)3(
ومن اأ�سناف ال�سكر �سكر الل�سان، ويكون عن طريق 
َك  التحّدث بالنعمة، اإذ قال تعاىل: واأّما ِبِنْعَمِة َربِّ

ْث )ال�سحى: 11(. َفَحدِّ
  فذكر الِنعم �ُسكر، ويف مناجاة االإمام ال�سّجاد
اَك  اإِيَّ َو�ُسْكِري  ْكِر  ال�سُّ يِل  ِبَتْح�سِ يِل  "َفَكْيَف  نقراأ: 
َيْفَتِقُر اإىِل �ُسْكٍر؟ َفُكلَّما ُقْلُت: َلَك احَلْمُد َوَجَب َعَليَّ 

ِلذِلَك اأن اأَُقوَل: َلَك احَلْمُد".)4(
وُجعلت معرفة النعمة �سكًرا، فُرِوي عن االإمام اأمري 
نعمة  عبد  على    �هلل  �أنعم  "ما   : املوؤمنني 
�أن  قبل  فيها  �ملزيد  ��ست�جب  �إّل  بقلبه  ف�سكرها 
م�ساديق  واأعظم  ل�سانه")5(،  على  �سكرها  يظهر 
من  الرغم  فعلى   ،h زينب  ال�سّيدة  هي  ال�سكر 
بال�سكر  ذلك  ا�ستقبلت  بهم،  حّلت  التي  امل�سائب 
  ومل ُتظهر ال�سكوى، بل �سّلت �سالة ال�سكر هلل
على الفاجعة التي حّلت بهم، ففيها ن�سر لالإ�سالم 
ورفع لراية التوحيد وكلمته، وبقيت كلمتها الالدة 
مرت�سمة يف االأفالك و�سادحة يف االآفاق: "ما ر�أيُت 

�إّل جمياًل".)6(
وبهذا تر�سدنا اإىل اُللق الرفيع، والتعامل املطلوب 
باإزاء حاالت امل�سائب، فهي مل ت�سكت عنها وح�سب، 
يف  بليًغا  در�ًسا  وممار�ستها  ب�سريتها  اأعطت  واإّنا 
تتجّذر  اأن  ينبغي  وهكذا  والن�ساء،  االأطفال  جمع 

الِقيم يف نفو�سنا.
...........................................

)1( االأخالق يف القراآن: ج1، �ص348.
)2( م�ستدرك الو�سائل: ج1، �ص95.

)3( بحار االأنوار: ج68، �ص29.
)4( ميزان احلكمة: ج2، �ص146.

)5( بحار االأنوار: ج68، �ص53.
)6( امل�سدر ال�سابق: ج45، �ص116.

آمال شاكر األسدّي/ كربالء المقّدسة 

كِر َتُدوُم النَِّعُم ِبالشُّ
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قال االإمام احل�سني : "يف التا�سع من وُلدي �ُسّنة من يو�سف، و�ُسّنة من 
مو�سى بن عمران ، وهو قائمنا اأهل البيت، ُي�سلح اهلل تبارك وتعاىل 

اأمَره يف ليلة واحدة".)1(
جند اأّن االإمام احل�سني  ُيعّرف االإمام احلّجة  بثالثة اأمور مهّمة، 

هي:
اإ�سارة  ذلك  ففي   ، االأنبياء  ب�سرية    ونهجه  �سريته  �سّبه  اأواًل: 
وهذا  واحد،  الذي هو خّط  ال�سماوّية  الر�سالة  امتداًدا لّط   لكونه
ير�ّسخ عقيدة املرتبط باأهل البيت ، فمثلما اأّن عقيدته باالأنبياء ثابتة 
ورا�سخة ف�سيكون اأ�سد ثباًتا باتباعه واأكث معرفة مَبن يّتبع ويوايل من 

. االأئمة
ثانًيا: اإّنه  قائم اأهل البيت ، فمثلما ُروي اأّنه  �ُسّمي بالقائم: 
  لقيامه باحلّق"،)2( فهذه ب�سارة وبّوابة اأمل يفتحها االإمام احل�سني"
اأمام املوالني، اأي واإن كان االأئمة  لي�ص منهم اإاّل مقتول اأو م�سموم، لكّن 
نورهم ووجودهم وحكومتهم يف اللق قائمة بوجوده ، حيث �ستقوم 
دولتهم االإلهّية، و�سُينّفذ م�سروعهم االإلهّي ب�سكله االأكمل واالأّت على يديه 

ويف زمانه.
قيامه مرتبًطا  وعد   وحتّقق  االإمام  اأمر  ثالًثا: كون حتّقق �سالح 
بتقدير اهلل تعاىل واإذنه، فهذا موجب لالطمئنان واليقني فينا بو�سفنا 
منتظرين الأمره، مثلما يجعلنا ملتفتني اإىل وجوب التهيئة باإ�سالح ذواتنا 
واأحوالنا بو�سفنا مرتقبني ظهوره، فال نكون مّمن ُيفاجاأ بظهوره، فيكون 

له نا�سًرا، ال عنه متخاذل!
............................................

)1( مو�سوعة كلمات االإمام احل�سني : �ص659. )2( االإر�ساد: �ص364.

فاطمة نعيم الركابّي/ ذي قار 

ُثَناِئيَُّة اإليماِن َوالَعَمِل َبيَن النَّهَضتيِن

بني حنايا الغيبة والظهور، ال تخلو 
يهدي  حّجة  من  االأر�ص 
اإىل  الظلمات  من  النا�ص 

النور.
فيها  تتاأّجج  التي  االأيام  هذه  يف 
بكلِّ  يحدو  احلزن،  ويتجّدد  احل�سرة، 
الن�سرة  اإىل متّني  الوالء  �سدق  موؤمن 
يف ركاب ال�سهادة، ونيل �سرف َحِظي به 
اأ�سحاب احل�سني ، ولكن ليت �سعري 
هل  ي�سعنا اأن نخطو خطاهم، اأو نقف 

موقفهم؟
اأو فاتتنا   فهل يا ُترى ُعدمنا امل�ساركة 
�سبيل  ذلك  اإىل  يزال  ال  اأم  الفر�سة، 
الوالء  اإىل خارطة  النظرة  اإّن  ُيرجتى؟ 
وركائزها  هدفها  يف    اهلل  حلّجة 
فَوحدة  احلال،  حقيقه  لنا  ُيجلي 
م�سروعي االإ�سالح احل�سينّي واملهدوّي 
من جهة، وَوحدة ما ُيعزى اإىل كّل موؤمن 
من م�سوؤولّية نحوهما من جهة اأخرى، 
�سانحة،  تزال  ال  الفر�سة  اأّن  لنا  يوؤّكد 
بل اأّنه �سدق الوالء للح�سني  يتجّلى 
يف جناح املوقف من املهدّي، والذي 
جنده يتج�ّسد باأمرين بح�سب ما اأ�سارت 

اإليه ن�سو�ص اأهل البيت ، وهما:
1- املوقف االإميايّن: وهو ال يقت�سر 
على االإميان بوجوده املبارك، بل يعني 
ومن  امل�ساّلت،  من  الفكرّية  ال�سالمة 
مع  تت�سادم  التي  وال�سبهات  اجلهل 
االعتقاد باأّنه حّجة اهلل التي ال تخلو 
وزاد  الغياب  طال  مهما  االأر�ص  منه 
االرتياب، واإّنه م�سروع ال�سماء الذي ال 

ُيخلف وعده.
فعن االإمام احل�سني  اأّنه قال: "مّنا 
املوؤمنني  اأمري  اأّولهم  اثنا ع�سر مهدّيًا، 
علّي بن اأبي طالب ، واآخرهم التا�سع 
 ،من ُولدي، وهو االإمام القائم باحلّق
ُيحيي اهلل به االأر�ص بعد موتها، ويظهر 

كره  ولو  كّله  الدين  على  احلّق  دين  به 
اأقوام  فيها  يرتّد  غيبة  له  امل�سركون، 
ويثبت فيها على الدين اآخرون، فُيوؤَذون 
كنتم  اإن  الوعد  هذا  )متى  لهم:  وُيقال 
غيبته  يف  ال�سابر  اإّن  اإّما  �سادقني(، 
املجاهد  والتكذيب، مبنزلة  االأذى  على 
 ،)1(" اهلل  ر�سول  يدي  بني  بال�سيف 
"الّلهّم  الغيبة:  زمن  دعاء  ورد يف  ولذا 
تعّرفني  مل  اإن  فاإّنَك  حّجتَك  عّرفني 

حّجتَك �سللُت عن ديني".)2( 
وهو  ال�سلوكّي:  العملّي  املوقف   -2
الفكرّية  ال�سالمة  بعد  الثانية  الركيزة 
م�سروع    فاملهدّي  الوالء،  خارطة  يف 
اإلهّي يقيم به موازين العدل، فال يكون 
مقت�سًرا  للُمعتِقد  العملّي  الوفاء  متام 
االإح�سا�ص  وجمرد  املحّبة،  حدود  على 
يعني  بل  منهجه،  اإىل  بامليل  وال�سعور 
توطني النف�ص وت�سليمها لتقّبل ما ياأتي 
به، حيث اإقامة حدود اهلل ، واّتخاذه 

موقًفا و�سلوًكا قواًل وفعاًل.
الأّنه  النفو�ص؛  بع�ص  يالئم  ال  قد  وهذا 
يجري  فما  دائًما،  االأهواء  يوافق  ال 
ي�سّر  قد  بالق�سط  وحكم  اإ�سالح  من 

مب�سالح البع�ص.
احلّق  لقبول  ت�سليم  له  يكن  مل  فَمن 
ف�ستدفعه اأهواوؤه اإىل املعار�سة والوقوف 
واإّنه   ،املهدّي م�سروع  مواجهة  يف 
جاء  ما  حقانّية  ينكر  اأو  يرف�ص  مل  اإن 
اأو  احلكم،  تغيريه  منه  يطلب  فقد  به، 
مع  ين�سجم  مبا  اأحكاًما  ويقرتح  مُيلي 
 :توّجهاته، وقد ورد عن االإمام الباقر
"اإّنا ُكّلف النا�ص ثالثة: معرفة االأئّمة، 
والرّد  عليهم،  يرد  فيما  لهم  والت�سليم 

اإليهم فيما اختلفوا فيه")3(.
................................

)1( بحار االأنوار: ج51، �ص133. )2( مفاتيح اجلنان: �ص663. 

)3( بحار االأنوار: ج2، �ص202.

أنعام تّمار الكعبّي/ النجف األشرف 

  الُحّجُة بُن الَحسِن
 هِ الُحسيِن في كالِم َجدِّ

7 -  أيلول  2021م العدد 172 - محّرم الحرام 1443ه

شمس خلف السحاب



ُقرَب الَمشَرَعِة

م�سمون ال�سوؤال:
قال االإمام ال�سّجاد  عن عّمه العّبا�ص : "رحم 
�هلل �لعّبا�س!.. فلقد �آثر و�أبلى، وفدى �أخاه بنف�سه، 
حّتى ُقطعت يد�ه..()1(، يّت�سح من هذا الكالم اأّنه 
اإىل  جاَء  عندما    احُل�سني  االإمام  باإمكان  كاَن 
م�سرع اأخيه، اأن يدفنه بجوار ال�سهداء، ولكّنه تركه 
اقت�ست  التي  االإلهّية  احلكمة  فما  امل�سرعة،  قرب 

دفن اأبي الف�سل العّبا�ص  يف مكان ا�ست�سهاده؟
م�سمون الرّد:

هناك حكمة اإلهّية اقت�ست اأن ُيدفن يف املكان الذي 
ُا�ست�سهد فيه، ومقت�سى هذه احلكمة هو: 

 ، اأن ينفرد بقرب خا�ٍصّ به، وي�سبح له مزاٌر م�ستقٌلّ

طلب  يف  النا�ص  تق�سده  للحوائج،  باًبا  ويكون 
. حوائجهم، واأن يكون باًبا للح�سني

واأغلب   ، لالإمام احل�سني  باب   هو  فالعّبا�ص 
الزائرين عندما يق�سدون زيارة كربالء، يق�سدون 
االإمام  اإىل  يتوّجهون  ثّم  اأواًل،    العّبا�ص  �سريح 

. احل�سني
لقد اأُعطي الهيبة والعظمة وق�ساء احلوائج، فرّب 
لُه  فجعل  االآخرة..  قبَل  الُدنيا  يف  عّو�سُه  العاملني 
جناحنِي يطرُي بهما يف اجلّنة، مثلما جعل جلعفر- 

. بن اأبي طالب
......................................

)1( بحار االأنوار: ج22، �ص274.

ب الكاظمّي 
حبي

شيخ 
ال

َيا ُحَسيُن.. َعلِّمني ِمن ِعشِقَك

حِمَراِب  يِف  ِريًعا  �سَ وَهوى 
الِع�سق..

قّطعتُه ال�سُيوف..
�سته ُالُيول.. ور�سّ

وُروحه التزال ُتبل�سم بالِع�سق..
ُخْذ حّتى تر�سى..

ظّل وحيًدا بال َنا�سر..
فن�سرتُه اأجنحة الِع�سق اإىل ذي 

عِلِّيني..
تركتُه االأعداء َعاِرًيا..

حّبِة القُلوب.. فَك�ساه اهلل تعاىل مِبَ
�ُسِبيت ن�ساوؤه، واأُيتمت ِعَياله..

من  هل  تقول:  الَطاهرة  ونف�سه 
َمِزيد؟

يف �سبيل ِع�سقَك يا اهلل..
ُفِنيت اأن�ساره..

َنا�سًرا بعد َنا�سر..
ِلَنَحيا  وت  َنُ هَتافهم:  وَكان 

ِباحُل�َسني..
فُهو اأحلى من الع�سل..

فهذا حبيٌب، وُبرير، وزهري..
وفاء  �َسهادة  ِدَماوؤهم  قّدَمت 

حبة.. ال�سُ

يِف  ُقّطعوا  قد  والقا�سم،  واالأكرب 
احُلّب اإرًبا..

نهِر  على  من  الكُفوف  ِهي  وها 
الَعلقِمّي..

نالت ِو�َسام الوفاء واالإيثار..
بعد  نف�ُص من  "يا  اأن�سدت:  حني 

احُل�َسني ُهويِن"..
كاأ�سِه   من  احُل�َسني  ف�سَقاهم 

االأوفى..
وها هو عط�سه..

قد ارتوى ِبِع�سِق اهلل..
يع.. ودُم الر�سِ

قد �َسّجل اأ�سُطورًة يِف الِع�سق..
وتاأتي َزيَنب..

وهي تهتف ِبَذاِت الِع�سق..
"�ّللهّم تقّبل مّنا هذ� �لقرَبان"..

وَفاحت ن�َسائمه..
لت�سل من كربالء اإىل ال�سام..
حني انعك�ص على ل�َسان َزيَنب..

بف�ساحِة علّي لتخر�َص ال�َسامِتني:
فَ�  �سعَيَك،  و��ْسَع  كيَدَك،  "فِكْد 

�هلِل ل متح� ِذْكَرنا"..
ها هو ِذكرَك يا ُح�َسني..

زَمان  كّل  يف  �سداه  ي�سدح 
ومَكان..

و�سرخة حّق يِف وجوِه الظاملني..
يا ُح�َسني ..

يا اأّيها الَعا�سق املُلِهم..
اأَلِهْم قلبي ِليُكون َعا�ِسًقا..

حّررين من اأ�سِري..
مثلما حّررَت احلّر فغدا �سهيًدا..

يا ُح�َسني..
َعّلمِني من ِع�سقَك..

كيف هو الِع�سق؟ 
كيف اأ�سحق هذه النف�ص؟ 

ِلتذوب يِف اهلل مثلما 
كنَت اأنَت..

مِلعنى  مراآة  فاأنَت 
الِع�سق..

اآٍه يا ُح�َسني..
يح�سبه العُدّو قد ُهزم..

منت�سًرا  يزال  ما  و  كان  اأّنه  اإاّل 
..ِبع�سِق اهلل

يا ُح�َسني..
يا اأُيّها الِوْتُر يِف الَعا�سِقني..

ليلى عّباس الحالل/ البحرين 
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قال ر�سول اهلل : "�إّن �ملالئكة َلت�سع �أجنحتها 
لطالب �لعلم")1( ترت�سم ابت�سامة لطيفة على حمّيا 
كّل َمن ترمق عيناه تلك احلروف املريحة التي تثي 
الروح وتزيح التعب عن القلب والبدن، فهي ر�سالة 
مفاّدها اأن يا طالب العلم اأَقِبل.. فكّل اأبواب ال�سعادة 
االأجواء  وكّل  خطواتَك،  انتظار  يف  والطماأنينة 
املحيطة متلّهفة اإىل اأنفا�سَك التي ت�سعى اإىل كّل ما 
ير�سي اهلل ، ويخدم عيال اهلل املتعّط�سني اإىل 

كّل ما هو جديد ومفيد.
منزلة رفيعة ينالها طالب العلم، ونق�سد هنا َمن 
العلم واملعرفة والقرب من  العلم الأجل  يبحث عن 
ذلك  ي�سف  عليه  نّر  حديث  من  فكم   ،اهلل
ي�سهر  مثابر  لكّل  اجلزيل  واالأجر  العظيم  الثواب 
العناوين،  من  وطاب  لذَّ  ما  تتاأّمل  وعيونه  الليايل 
اإّنها  حيث  احلنونة،  االأوراق  بدفء  ويتو�ّسح 
االإمام  قال  مثلما  فهو  ال�سعادة،  معاين  كّل  متنحه 
علم،  طالب  ي�سبعاِن:  ل  "منه�ماِن   :علّي
ي�سل  لن  الدنيا  هّمه  كان  فَمن  دنيا")2(،  وطالب 
يطلبها  ويظّل  منها،  االرتواء  اأو  ال�سبع  اإىل مرحلة 
والالعودة، فهي طاقة  التهلكة  الغرق يف  اإىل حني 

اأر�سّية متدّنية، كّلما و�سل اإىل االأعلى جتده يهبط 
باأفكاره واأهدافه، فتغلب على م�ساعره غيوم التوّتر 
والقلق وعدم الر�سا باأّي م�ستوًى ي�سل اإليه، حينها 
عن  واالبتعاد  الع�سبّية  ب�سلوكّيات  حياته  تزخر 
املحيط، حيث يرى اجلميع مبنظار الدونّية، واأّنهم 
اأّن  جند  بينما  جانبه،  اإىل  التواجد  ي�ستحّقون  ال 
طالب العلم واملعرفة يت�سامى عن املادّيات، ويبحث 
من  ي�ستمّدها  التي  الروحّية  وال�سعادة  الرقّي  عن 
�سنوف العلوم، ويكون هّمه الوحيد كيف ميكنه اأن 
يبلغ مرتبة العلماء، وميّد يده مَلن حوله لينقذهم من 
ظلمات اجلهل والتخّلف، فكّلما قراأ �سطًرا واحًدا، 
فتجده  لالآخرين،  وخرًيا  منفعًة  يرتجمه  اأن  اأراد 
منريًة،  ب�سمًة  ليرتك  الو�سائل  اأف�سل  عن  يبحث 

وينث اأدّق التفا�سيل بكّل حّب ووّد.
ويف الوقت الذي جند اأّن كثرًيا مّمن يرتاد املدار�ص 
واجلامعات لي�سوا م�سّلحني باالأهداف الوا�سحة، بل 
اإّن اأكرب هّمهم هو احل�سول على فر�سة عمل، والأجل 
هذا الهدف املادّي االأر�سّي جتد التوّتر والقلق يخّيم 
على اأفكارهم ويغّلف اأيامهم، في�سيع العمر بانتظار 
ومع  اأبًدا،  تاأتي  اأاّل  املمكن  من  التي  الفر�سة  تلك 
�سياع تلك ال�ساعات يتال�سى معها كّل ما ّت اّدخاره 

من العلم الب�سيط، حيث اإّن عدم �سقل العلم بالعمل 
يجعلها  لها،  املنا�سب  بالتحديث  املعلومات  و�سحذ 
َمن  اأّن  لو  جميل  هو  فكم  والفناء،  للتاآكل  عر�سًة 
يبداأ م�سريه التعليمّي يجعل يف نّيته طلب العلم لكونه 
فري�سًة دينّيًة حّثتنا عليها مبادئ ال�سريعة ال�سمحة، 
حيث اإّن الري كّل الري فيها، ومن املعروف اأّن من 
�سّدة اأهمّية العلم فاإّنه مل يتّم تقييده بعمر حمّدد، 
بل على العك�ص فقد كان التاأكيد على اال�ستمرار اإىل 
�إىل �للحِد"،)3(  "�طلب�� �لعلَم من �ملهد  النهاية: 
فكّل اأيامنا و�ساعاتنا مثمرة لو اأنفقناها يف م�سرية 
التعّلم، فالعلم يجلب الري مثلما ورد يف احلديث 
طريًقا  �سلك  "َمن   : اهلل  ر�سول  قال  ال�سريف، 

يطلب فيه علًما �سلك اهلل به طريًقا اإىل اجلّنة".)4(
مالمح  الثغر  على  تر�سم  ب�سارة  من  اأجملها  ما 
ال�سعادة، لن�سَع جميًعا اإىل نيل تلك املرتبة العالية 
للعلم  منارة  ونكون  اأجنحتها،  لنا  املالئكة  فت�سع 

اأينما حللنا.
..................................

)1( ميزان احلكمة: ج3، �ص373.
)2( امل�سدر ال�سابق: ج3، �ص370.

)3( اأحاديث يف الدين والثقافة واالجتماع: ج1، �ص239.
)4( ميزان احلكمة: ج3، �ص373.

خلود إبراهيم البياتّي/ كربالء المقّدسة 

َعلى أجِنَحِة الَمالِئَكِة
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فاطمة: عندما يكون االإن�سان يف قّمة اأمله وم�سائبه 
قلبه؛  يطمئن  ما  عليه  تعاىل  اهلل  ُينزل  كيف  نرى 
وهكذا  الفرج،  �سعة  اإىل  الهّم  �سيق  من  ليخرجه 
فّرج اهلل عن عّمار بن يا�سر باإنزال اآياٍت من الذكر 
احلكيم تطمئن ذاك القلب املكلوم: ..اإاّل َمْن اأُْكِرَه 

َوَقْلُبُه ُمْطَمِئنٌّ ِباالإمَِياِن.. )النحل: 106(.
منذ  عرفناها  �سخ�سّية  يا�سر  بن  عّمار  ناهد: 
به  فعّرفيني  املدر�سّية،  كتبنا  طّيات  ويف  ال�سغر 

اأكث، وما عالقته باالآية املباركة؟
من  يا�سر  بن  عّمار  اجلليل  ال�سحابّي  فاطمة: 
اأوائل َمن اأ�سلم واجنذب اإىل ر�سول اهلل ، كان 
ا  يجتمع مع عدد من امل�سلمني يف دار )االأرقم( �سرًّ
 ،خوًفا من انتقام قري�ص حيث يجتمع ر�سول اهلل
وملّا �سمع اأبو جهل باإ�سالم عّمار ووالديه اأمر باإحراق 
دارهم واقتيادهم اإىل ال�سحراء للتعذيب بال�سياط 

وال�سخور فوق �سدورهم، وكان ميّر عليهم ر�سول 
رًبا يا اآَل  اهلل  ويبكي رحمًة لهم، ويقول : "�سَ

ُة".)1( نَّ َموِعَدُكُم اجَلنَّ يا�ِسر، َفاإِ
فرف�ص  بخري  قري�ص  اآلهة  يذكروا  اأن  منهم  طلبوا 
فاأعطاهم  عّمار  اأّما  فا�سُت�سهدا،  و�سمّية  يا�سر 
  بل�سانه ما اأرادوا، ونزلت االآية ُتخرب ر�سول اهلل
 : بذلك، فقال قوم: َكَفر عّمار، فقال ر�سول اهلل
�إىل قدمه،  �إمياًنا من قرنه  ُمِلئ  عّماًر�  �إّن  "كاّل 
وهو  عّمار  وجاء  ودمه"  بلحمه  �لإميان  و�ختلط 
يبكي، فقال له النبّي: "ما خربَك؟" فقال: �سّر 
وذكرُت  منَك،  نلُت  حّتى  تركُت  ما  اهلّل،  ر�سول  يا 
اآلهتهم بخري، ف�سار ر�سول اهلّل  مي�سح عينيه، 

ويقول: "�إن عادو� لَك، فعْد لهم مبا قلَت".)2(
َوَقْلُبُه  تعاىل:  قوله  من  ن�ستفيد  ماذا  ناهد: 

ُمْطَمِئنٌّ ِباالإمَِياِن؟

فاطمة: تبنّي االآية اأّن هناك عالقة بني الطماأنينة 
واالإميان، واأّن االإميان هو اأحد روافد الطماأنينة.

كذلك،  اأخرى  اآية  من  ذلك  ن�ستفيد  اأن  وميكن 
ُقُلوِب  يِف  ِكيَنَة  ال�سَّ اأَنَزَل  الَِّذي  ُهَو  تعاىل:  قال 
َع اإمَِياِنِهْم )الفتح: 4(،  امْلُوؤِْمِننَي ِلَيْزَداُدوا اإمَِياًنا مَّ
فال�سكينة من ثمار االإميان، واهلل  هو الذي اأودع 

هذه ال�سكينة يف القلوب املوؤمنة.
ويف ظّل االإميان نرى االإن�سان يعي�ص ال�سكينة والهدوء 
تعرت�سه من  ما  مع  فهو  والطماأنينة،  البال  وراحة 

هزاهز ومكاره اإاّل اأّنه ثابت كاجلبل.
ناهد: ملاذا يفتقر بع�ص املوؤمنني اإىل الطماأنينة؟

امل�ساألة بحاجة اإىل مراجعة، فثّمة خلل  فاطمة: 
ظّل  يف  وحت�سل  تتوافر  ال  فالطماأنينة  موجود، 
اإميان  اإميان �سورّي �سكلّي غري متجّذر يف القلب، 
�سعيف ه�ّص، اإميان يتخّلى عنه �ساحبه اإذا عار�ص 

م�ساحله واأهواءه.
فاالإميان الذي يكون يف الل�سان وال ُيرتجم اإىل عمل 
�سالح والتزام، ال ُيثمر طماأنينًة، وقد عرّب  عن 
ذلك بقوله: "لي�َس �لإمياُن بالتََّحّلي ول بالتََّمّني، 
ّدَقُه  و�سَ �لقلِب  يف  َخلَ�َس  ما  �لإمياَن  ولكنَّ 

�لأعماُل".)3(
ناهد: ما عالمة االإميان الذي يوّلد االطمئنان؟

واحدة من العالمات الذوبان يف ر�سول  فاطمة: 
ر�سول  يف  عّمار  ذاب  مثلما    واأو�سيائه    اهلل 
فالقلب   ، املوؤمنني  اأمري  و�سّيه  ويف   اهلل
املطمئّن باالإميان يتحّول اإىل مواقف حتّمل امل�سوؤولّية 

وارتباط ثّم ذوبان.
وعالج  ترميم  اإىل  يحتاج  يثمر  ال  اإميان  اأّي  اإذن 
طماأنينة  من  الثمار  حالوة  يجد  حّتى  وتقوية.. 

و�سكينة.
يتبع..

.....................................
)1( اجلّنة والنار يف الكتاب وال�سّنة: �ص373.

)2( املحا�سن وامل�ساوئ: ج5، �ص236.
)3( ميزان احلكمة: ج1، �ص407.

منى إبراهيم الشيخ/ البحرين  َقْلُبُه ُمْطَمِئنٌّ ِباإِليَماِن

َقْلُبُه ُمْطَمِئنٌّ ِباإِليَماِن

َقْلُبُه ُمْطَمِئنٌّ ِباإِليَماِن

َقْلُبُه ُمْطَمِئنٌّ ِباإِليَماِن
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اهلل  ِنعم  اأعظم  من  هي  االأخّوة 
تعاىل علينا، وهي اأن يعي�ص النا�ص 
يف املجتمع متحاّبني، مرتاحمني، 
�سعور  يجمعهم  متنا�سرين، 
االأ�سرة الواحدة، ي�سّد بع�سهم اأزر 
اأّن  بع�ص، ويح�ّص كّل واحد منهم 
قّوة اأخيه قّوة له، واأّن �سعف اأخيه 

�سعف له.
نت�سّور،  مّما  اأكرب  كلمة  )اأخ(: 
�سعورّي  ال  �سوت  عن  ُتعرّب  فهي 
ن�سدره عندما ن�سعر باالأمل، فهذه 
الباطن  العقل  الكلمة حمفورة يف 
للفرد، واالأخ ال�سادق ِنعم ال�سند، 
يف  تبعث  معنوّية  قّوة  مينحك 

روحَك االطمئنان.
التاريخ  كثرية على مدى  ق�س�ص 
تبقى  ولكن  االأخّوة،  عن  تتحّدث 
واأخيه     احل�سني  االإمام  اأخّوة 
االأخّوة    العّبا�ص  الف�سل  اأبي 
فهي  اأطرافها،  كّل  من  املتكاملة 
مل تكن اأخّوة يف احل�سب والن�سب 

واملعتقد  الدين  يف  بل  فقط، 
واالأهداف.

خري    العّبا�ص  الف�سل  اأبو  كان 
ُمعني ونا�سر الأخيه طوال حياته، 
"�سّيدي  له:  يقول  خاطبه  واإذا 
اأبا عبد اهلل"؛ الأّنه اإمام مفرت�ص 
حمل  الطّف  واقعة  ويف  الطاعة، 
ِلواء    العّبا�ص  الف�سل  اأبو 
احل�سني ، وكان ال�ساقي للن�ساء 
واالأطفال، واحلار�ص للخيم، وكّلما 
نظر اإليه االإمام احل�سني  �سعر 

بالقّوة واحلماية.
وعندما �سقط العّبا�ص  �سريًعا 
على اأر�ص املعركة نادى: "اأخي يا 
املّرة  هي  وكانت  اأدركني"  ح�سني 
الوحيدة التي ناداُه فيها بـ"اأخي" 
فجاءه االإمام احل�سني  م�سرًعا، 
مف�سوخ  اليدين،  مقطوع  راآه  وملّا 
ب�سهم،  العني  م�سكوك  اجلبني، 
انثنى عليه وبكى بكاًء عالًيا وقال 
وقّلت  ظهري،  انك�سر  االآن  "اأخي 

حيلتي، و�سُمت بي عدّوي".)1(
دون  به  ه  خ�سّ الذي  القول  هذا 
جمّرد  يكن  مل  ال�سهداء  بقّية 
انفعال، بل كان قا�سًدا لكّل كلمة 

ينطقها، فهو القراآن الناطق.
َدَك  قال اهلل تعاىل: �َسَن�ُسدُّ َع�سُ
فلم  ِباأَِخيَك )الق�س�ص: 35(، 
يخرت اهلل تعاىل من االأقارب ل�سّد 
اأعظم مباين  اإّن  االأخ،  اإاّل  الع�سد 
يف  جت�ّسدت  قد  ال�سامية  االأخّوة 

هذه العالقة اجلميلة.
كثة  نرى  اليوم  لالأ�سف  ويا 
ال�سومات والدعاوى بني االأخوة 
الع�سائر،  وجل�سات  املحاكم  يف 
اأو  ل�سنوات  اأخاه  يقاطع  والبع�ص 
اإىل حّد املمات، فلنتعّلم من موالنا 
كيف    العّبا�ص  الف�سل  اأبي 
نتم�ّسك باإخواننا، ونهتّم بهم ونّد 
اإىل  ن�سل  ال  الأّننا  العون؛  يد  لهم 

الكمال اإاّل بهم ومعهم.
..................................

)1( االإمام احل�سني  من امليالد اإىل اال�ست�سهاد: �ص238.

إيمان صالح إلطّيف/ بغداد 

�ض1: َمن القائل:
ال  ودليله،  املوؤمن  اأخو  "املوؤمن 
وال  يغ�ّسه  وال  يظلمه  وال  يخونه 

َيِعده ِعدة فيخلفه"؟
. 1- االإمام ال�سادق
. 2- االإمام الكاظم

�ص2: َمن القائل:
ه اأخوَك اّلذي اإن �سّرَك الدهُر �سرَّ

واإن غبَت يوًما ظلَّ وهو حزيُن؟
1- ب�ّسار بن برد.

2- ال�سافعّي. 
3- االأ�سمعّي.

األسئلة:

. ج1: النبّي حمّمد
. ج2: االإمام علّي بن احل�سني

اأجوبة مو�سوع )االأدب مع العلماء(:

أَخِي اآلَن انكَسَر َظهِري
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الَعرُض الَمسَرِحيُّ 

في الِخَطاِب الُحسِينّيفي الِخَطاِب الُحسِينيِّ

تغريد  ال�سّيدة  حّدثتنا  االإطار  هذا  يف 
اخلطابة  �ُسعبة  م�سوؤول  معاونة  التميمّي/ 
العبا�سّية  العتبة  يف  الن�سوّية  احل�سينّية 
املقّد�سة م�سكورًة: اإّن العر�ص امل�سرحّي يكون على 

خ�سبة امل�سرح مع توفري عّدة م�ستلزمات ومكّمالت 
اأّما عر�ص ال�سارع فهو حدث تاّم ال  لهذا العر�ص، 
ميكن اإدخال اأّي اإ�سافة عليه، مبعنى اآخر اإّنه ن�ّص 
ثابت، وعملنا يف �ُسعبة الطابة من�سّب على الدمج 

بني العر�سنِي عن طريق التفاعل مع الن�ّص بطرق 
فنّية حُمبكة.

العر�ص  من  الهدف  كان  قد  قائلًة:  واأردفت 
ال�سحيحة  املعلومات  تر�سيخ  احل�سينّي  امل�سرحّي 

تصوير: إسراء مقداد السالمّي/ كربالء المقّدسة إسراء محسن الجنابّي/ كربالء المقّدسة

بتنّوع  وتنّوعت  امل�سرحّية  العرو�ض  تعّددت 
اعرتاها  قد  منها  فبع�ض  واالأزمان,  املو�سوعات 
الن�سيان والبع�ض االآخر رمّبا مل يكن ذا �سجون؛ اإاّل اأّن 
ت�سوير واقعة الطّف بعر�ض م�سرحّي ر�سالة �ساّقة 
وم�سوؤولّية كبرية يعمل بها َمن كان يحمل فكًرا وعلًما 
امل�سرحّي  العر�ض  ويبقى  بها,  القيام  اأجل  من  ثاقًبا 
ينله  مل  ال�سنني  مّر  على  ا  وحيًّ متجّدًدا  احل�سينّي 
�سيء من الفتور, ومل ي�سبح يف زمٍن من االأزمان موجًة 
جعله  الذي  االأمر  معّينة,  اأمور  على  تعتمد  عابرًة 
حمّط اهتمام اجلمهور يف كّل زمان ومكان, وهذا اإن دّل 
على �سيء فاإّنا يدّل على االأثر والتاأثري الذي يرتكه 
الفكر  نقاء  به من  ف�ساًل عّما متّيز  املتلّقي,  نف�ض  يف 
االإن�سايّن, ويتجّلى دور امل�سرح واأهّميته يف حتويل ما 

هو مكتوب اإىل �سور وم�ساهد متعّددة.
الن�سوّية  احل�سينّية  اخلطابة  لـ)�سعبة  كان  وقد 
ذلك,  يف  كبري  دور  املقّد�سة(  العبا�سّية  العتبة  يف 
من  امل�سرحّية  العرو�ض  مقّومات  كّل  امتلكوا  فقد 
وعًيا  ميتلكَن  وروائّيات  م�سرح  وُمرجات  ممّثالت 
العر�ض  اأ�سبح  وبهذا  العرو�ض,  لهذه  واإدراًكا  وا�سًعا 
امل�سرحّي احل�سينّي منهًجا لن�سر تداعيات وتاأثريات 
عرب  جمعاء  االإن�سانّية  يف  العظيمة  النه�سة  هذه 
تقدمي عرو�ض م�سرحّية ملتزمة بال�سرد التاريخّي 
ا  من�سبًّ كان  عملهم  والأّن  احلقيقة,  عن  البعيد  غري 
على االإبداع يف العر�ض امل�سرحّي احل�سينّي واأهمّيته, 
االأخرى  العرو�ض  وبني  بينه  والفرق  منه  والهدف 

)عر�ض ال�سارع(, 
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ن�ّص  اإعطاء  املتلّقي عن طريق  والدقيقة يف ذهن 
كامل بعيد عن التحريف وموثوق، يف زمٍن قّل قّراء 
ان�سغال  ذلك  يف  وال�سبب  فيه،  والروايات  الكتب 
الذي  االجتماعّي  التوا�سل  مواقع  يف  منهم  الكثري 
واإّن اجلمهور  اليوم،  لديهم  ال�ساغل  ال�سغل  اأ�سبح 
ل اال�ستماع وامل�ساهدة على املطالعة، ف�ساًل عن  يف�سّ
  اأّن الهدف االأ�سا�سّي هو اإي�سال ر�سالة اأهل البيت

ونقل مظلومّيتهم وبع�ص ما عا�سوه واالقتداء بهم.
واأّكدت على زخم اجلمهور وتوافده من اأجل ح�سور 
احل�سور  عدد  اأّن  وذكرت  امل�سرحّي،  العر�ص 
كّل  يف  متفّرجة   )1000( من  اأكث  اإىل  ي�سل  قد 
عر�ص نقوم باإعداده، والغاية يف كّل ذلك ر�سا اأهل 

.البيت
النهائّية  بال�سورة  الن�ّض  اإخراج  وعن 
فيه  التاأثري  وقوة  اجلمهور  اإىل  واإي�ساله 
�سالح/  مهدّي  ابتهال  ال�سّيدة  حتّدثت 
منت�سبة يف وحدة توعية املجتمع, متابعة 
التابعة  احل�سينّي  املنرب  خطيبات  لرابطة 
لل�سعبة: نعمل على اإخراج الن�سو�ص عرب اإجراء 
عّدة تعديالت فيما يخ�ّص التقدمي والتاأخري فيها 
عن  ف�ساًل  تاّمة،  قناعة  اإىل  الو�سول  حني  اإىل 
االأدوات التي يتّم عن طريقها اإي�سال ال�سيناريو اإىل 
اجلمهور، واختالف امل�ساهد التي جت�ّسد مظلومّية 
عبارة  االأدوات  هذه  تكون  قد  اأو   ، البيت  اأهل 
عن �سفرة تكون بني العاملني على اإخراج العر�ص 
ة  امل�سرحّي، ف�ساًل عن عدد الفرقة التمثيلّية الا�سّ

بال�سعبة املكّون من )35( ع�سًوا.
واأردفت قائلة: يتاأّثر املمّثل بالن�ّص ثاأّثًرا تاّما، 
واحًدا  �سعوًرا  ولي�ص  متعّددة  م�ساعر  تنتابه  واإّنه 
فقط، اأي اأّنه يعي�ص حالة الن�ّص، ويبقى باذاًل اأق�سى 
جهوده من اأجل اإي�سال الن�ّص اإىل اجلمهور والتاأثري 
فيه، واإّن الغاية املتوّخاة هي التاأثري يف ال�سغري قبل 

الكبري.
ومن اجلمهور التقينا باالأخت ملياء املو�سوّي 
التي اأعربت عن راأيها قائلًة: اإّن تاأثري امل�سرح 
يف نفو�ص النا�سئة اأكث من تاأثري القراءة والكتابة، 
واأنا �سخ�سّيًا، تاأّثرت تاأّثًرا كبرًيا بالعر�ص امل�سرحّي، 
النا�سئ  اجليل  تثقيف  اإىل  اأ�سعى  ما جعلني  وهذا 
على اأحداث الفكر احل�سينّي؛ الأّننا كّنا يف زمٍن مل 
امل�سرحّية  العرو�ص  ولكّن  الواقعة،  هذه  ُعظم  نِع 
جعلتنا نتفاعل معها عقلًيّا وعاطفيًّا؛ لكونها ت�سّب 

كان  واحل�سور    البيت  اأهل  مظلومّية  اإظهار  يف 
ا ومتفاعاًل تفاعاًل ال ُيو�سف، وهذا اإن دّل  كبرًيا جدًّ
على �سيء فاإّنا يدّل على مدى قّوة تاأثري امل�ساهد 

يف النفو�ص.
اجلمهور:  من  �سامل,  اإ�ستربق  ذكرت  وقد 
اأح�سن اهلل تعاىل اإىل هذه اجلهود املبذولة، وبارك 
اهلل تعاىل يف جميع العاملني والقائمني عليها، كان 
العمل متنا�سًقا ومتناغًما من حيث االأداء التمثيلّي 
بنّي  فقد  التاريخّية  الناحية  من  اأّما  وال�سوتّي، 
الطغاة،  اأعدائهم  وجراأة   البيت اأهل  مظلومّية 
لالأحداث  بالتف�سيل  ًحا  ومو�سّ دقيًقا  العمل  فكان 

التي �ُسردت.
ومن اجلمهور من ذكر اأّن العمل كان عظيًما، وّت 

الرتكيز فيه على تفا�سيل ي�سعب متثيلها.

امل�سرحّي  العر�ض  اإّن  القول  ميكن  وبهذا 
اإقناع  يف  مهّمة  واأداة  و�سيلة  احل�سينّي 
اجلمهور, وهو عمل �سادر عن وعي وب�سرية 
فكرّية  نظرّية  لي�ست  فهي  واإرادة  وق�سد 
واإّنا هو عمل  فل�سفّية,  اأ�سول  تعتمد على 
حقيقّية  اأحداث  جمريات  ينقل  خا�ّض 
مّرت عرب �سنوات عّدة, لكن مل ينتبها �سيء 
من االندثار والن�سيان فالعمل م�ستمّر مللء 
والرتبية  بالتوعية  املجال�ض  هذه  م�سمون 

االإ�سالمّية ال�سحيحة.
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بيٌت لَثقاَفِة 

الُمجتمعاِت 

اإلنسانّيِة 

َبّواَبُتُه األبعاُد 

االجتماِعيَُّة
نادية حمادة الشمرّي/ كربالء المقّدسة

: يقول اأبو االأئمة اأمري املوؤمنني
ثِل املُوا�ساة")1(. ُة مِبِ  "ما ُحِفَظِت االأُُخوَّ
املوا�ساة عندما نبحث عنها جندها يف 
كّل زوايا احلياة ومواقفها املختلفة؛ 
الأّنها فّن.. ففي كّل موقف من املواقف 
احلياتّية تلب�ض ثوبا متلًفا, تارة 
ترتدي ثوب الدموع, وتارة اأخرى 
ترتدي ثوب املوا�ساة؛ فهي لي�ست 
م�سرتطة باملاّدة, قد نكون حزينني, وقد 
تاأتي املوا�ساة على �سكل ب�سمة اأو كلمة 
تثبيت تدعم ال�سعف وجترب الك�سر.
فماذا ترتك ثقافة املوا�ساة على الفرد 
و املجتمع من اأثر؟ وما الب�سمة املهّمة 
التي تركتها املوا�ساة يف يوم العا�سر 
من املحّرم احلرام �سنة اإحدى و�ستني 
للهجرة اإىل يومنا هذا؟

الُمواَساُة.. 
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الرباط ال�سامي
احل�سينّي/  كاظم  فا�سل  زهراء  بداأت 
معّلمة اللغة العربّية حديثها: قبل الو�ص 
احلديث،  هذا  يحملها  التي  ال�سامية  املعاين  يف 
 ،يجب الت�سليم باأمر مهّم وهو اأّن كالَم االأمري
 اأمري الكالم، فلو ا�ستظهرنا اأقوال اأهل البيت
كالم  وفوق  الالق،  كالم  دون  اأّنها  لوجدنا 
املخلوق، فهو كالم ال ياأتيه الباطل باأّي �سكل من 
ال�سرَي  ال�سخ�ص  ي�ستطيع  د�ستور  وهو  االأ�سكال 
عليه يف مواطن حياته واّتخاذه نربا�ًسا ي�ست�سيء 

به يف املواقف املختلفة.
ف�سنلحظ    علّي  االإمام  قوَل  راجعنا  اأّننا  ولو 
الرباط  وهَي  االأُخّوة،  كلمة  الوا�سح على  تاأكيدُه 
االأول،  الرعيل  م�سلمو  بِه  ارتبَط  الذي  ال�سامي 
الدولة  عليها  قامت  التي  االأعمال  اأول  من  فلعَلّ 
اآخى  حيث  املوؤاخاة  هَي  الفتّية  االإ�سالمّية 
واالأن�سار م�ستخدًما  املهاجرين  الر�سول بني 
مبداأ التكافوؤ املمكن بينهم، وال بَدّ للمرء من اأن 
دائًما،  عليه  ويحافظ  الرباط  هذا  ويقّوي  يعّزز 
ثبات  اأهمّيه ق�سوى يف احلفاظ على  له من  ملا 
ا  َ اإِنَّ تعاىل:  اهلل  قاَل  فقد  ودميومته  املجتمع 

امْلُوؤِْمُنوَن اإِْخَوٌة )احلجرات:10(.
ح لنا اأمري املوؤمنني علّي  اأهّم عن�سر  وهنا يو�سّ
من عنا�سر املحافظة على االأُخّوة وهو املوا�ساة، 
فكلمة املوا�ساة هي م�سدر للفعل )وا�سى( مبعنى 
خّفَف احلزن وامل�ساب عن �ساحبه، ونحن نلحُظ 
اأّن االإن�سان اأكث ما يحتاج اإىل اأحّبائه وَمن حولُه 
ا مَلن وا�ساه  يف �ساعة احلزن وال�سيق، ويبقى ممتنًّ
ووقَف معُه يف مواطن الع�سرة، ويتذّكر باأمل َمن 
مل يذكره ومل يوا�سه يف تلك اللحظات، واأخّف من 
ذلك حلظات الفرح، فاإنَّ االإن�سان عندها يكون 
مكتفًيا بفر�ستِه م�سغواًل بها عن االآخرين، ولعّل 
من اأعظم امل�سائب والفجائع التي مّرت بتاريخ 
فيها  جند  حيث  كربالء،  واقعة  هي  االإن�سانّية 
عزيز  من  باأكث  ُفجَع  قد  الواحد  ال�سخ�ص  اأّن 
اإ�سافًة اإىل انتظار الكّل  اأنواع القرابة،  مبختلف 
وهنا  االأ�سر،  واإّما  ال�سهادة  اإّما  حمتوم،  مل�سري 
املوا�ساة،  بُطرِق  ال�ساحلون  اهلل  اأولياء  َتفّن 
املوا�ساة بالقوِل والفعل، فمنهم َمن وا�سى االإمام 
احل�سني  بنف�سه، فما كاَن من االإمام اإاّل اأن 
املوا�ساة  فكانت  اجلّنة،  يف  مكانه  ببيان  يوا�سيه 

متبادلة بني الطرفني، ولعَلّ يف كربالء من اأراَد اأن 
يوا�سي احل�سني  بجميع ال�سور املمكنة، فهذا 
العّبا�ص  يطلب من اأخوته اأن يتقّدموا لل�سهادة 
بني يديه حّتى َيحت�سبهم ويوا�سي اأخاه بهم، ثّم 
 h يجوُد هَو بنف�سِه بعدهم، وهذه ال�سّيدة زينب
قّدمت ولديها للمعركة ومل تذرف عينها عليهما 
حلظة  منذ  اأخاها  �ساندت  بل  واحدة،  دمعة 
خروجِه وحفظت عائلته اإىل حلظة الرجوع، لذا 
املوا�ساة  �سور  اأبهى  على  يتعّرَف  اأن  اأراَد  فَمن 
فعليه بدرا�سة مواقف الطّف وا�ستح�سارها التي 
ما توانى اأ�سحابها عن تقدمي اأق�سى ما لديهم 
املجتمع  نواة  على  ليحافظوا  املجال؛  هذا  يف 
االإ�سالمّي وي�سقوا البذرة التي بذرها ر�سول اهلل 
وقدوًة  بعدهم  مَلن  نربا�ًسا  ويكونوا  فيهم،   

لالأَجيال.
رحى االأيام

واأو�سحت مرمي العبودّي/ ق�سر الثقافة 
والفنون يف كربالء املقّد�سة: لقد اأكث النبّي 
العون  يد  مّد  ب�سرورة  االإ�سادة  من    االأكرم 
وال�سعي يف ق�ساء حاجات النا�ص، ومن منطلق اأّن 
امل�سلمني اإخوة قال : "اإّن اهلل يف عون املوؤمن 
فال  املوؤمن..")2(،  اأخيه  عون  يف  املوؤمن  دام  ما 
يوجد ما هو اأكُث بركًة يف الرزق واحلياة من اأن 
تكون م�سدر راأفة وطماأنينة لالآخرين، يجدونَكَ 
بجانبهم عندما تتكالب عليهم االأيام الع�سيبة، 
حاجات  يف  ال�ساعي  فاإّن  تدور،  االأيام  ورحى 
النا�ص والتخفيف من اأثقالهم ال بّد من اأن مُتّد له 

ع�سرات االأيدي لتعينه حني ي�سقط.
اأدوار

وحتّدث االأ�ستاذ حيدر االأ�سدّي/ اأكادميّي 
وناقد, عن املوا�ساة باأّنها: ثقافة ذاتّية وثقافة 
اأبعاد  لها  تّت�سل بطق�سّية �سيكولوجّية  جمتمعّية 
جانب  فهي  موا�ساته،  �ستتّم  الذي  على  كبرية 
ا اأو عادة اجتماعّية �سلوكّية وح�سب، بل  لي�ص ماديًّ
جانب يّت�سل بال�سلوك الروحّي للمتعارفني بهذه 
واملقّربني،  والعائلة،  واالأحباب،  الكبرية،  الدنيا 
اأحطت  ما  اإذا  لوحدَك  تكون  لن  باأّنَك  ت�سعر 
باملقّربني، اأو تطفئ بع�ص نارَك امل�ستعلة من جّراء 
الفراق، فما علينا اإاّل اأن ن�سعر الرفيق باأّننا اإىل 
جنبه ونت�سارك معه اأمله وحزنه، ومن ثّم نتقا�سم 

وحيًدا،  نرتكه  وال  والفقد  احلزن  تفا�سيل  معه 
حّتى ي�ستعيد توازنه النف�سّي وانخراطه يف املجتمع 
واملمار�سات اليومّية من جديد، وهنا يرت�سم لكّل 

�سخ�سّية دور من االأدوار يف املوا�ساة.
مفردة عميقة

واأو�سح با�سم القطرايّن/ قا�ّض وروائّي/ 
العراقّيني,  والكّتاب  االأدباء  احّتاد  ع�سو 
الروابط  تتجّذر يف  املوا�ساة مفردة عميقة  اأّن: 
مثااًل  الفرد  من  التي جتعل  احلقيقّية  االإن�سانّية 
عن  االأوزار  حمل  يف  فريًدا  واأنوذًجا  �سادًقا، 
غريه، ال ل�سيء �سوى اأّنه يحمل نف�ًسا كبرية وروًحا 
بالغة االإميان، فيكون م�سداًقا لقول اأمري املوؤمنني 
و�سّيد البلغاء واملتكّلمني : "ما ُحِفظت االأخوة 
مبثل املوا�ساة")3(، ولعّل املثل االأعلى يف املوا�ساة 
يتج�ّسد كليًّا يف واحد من اأبرز عظماء االإن�سانّية 
الف�سل  اأبا  بذلك  واأعني  التاريخ،  مّر  على 
الأخيه،  املوا�سي  االأخ  ِنعم  كان  الذي   العّبا�ص

.فه االإمام ال�سادق والذاّب عنه مثلما َو�سَ
لقد وا�سى العّبا�ص اأخاه االإمام احل�سني  بكّل ما 
ميلك: ج�سده ال�سريف، روحه الطاهرة، ونف�سه 
الزكّية، فا�ستحّق اللود يف �سمائر النا�ص واإىل 
االأبد، فلي�ص اأ�سمى من اأن يقتلَك العط�ص ومتتلك 
املاء وال ت�سرب، ولي�ص اأغلى من اأن تذّب عن حرم 
وهامتَك،  وعينيَك  و�سمالَك  بيمينَك  تعاىل  اهلل 
عني  قّرة  توا�سي  واأنَت  حمت�سًبا  �سابًرا  وتق�سي 
احلقيقّية  املوا�ساة   ،h والزهراء    الر�سول 
يف  وب�سالته  ب�سجاعته،   ، العّبا�ص  عند  كانت 
وحرمه،  وعياله    ال�سهداء  �سّيد  عن  الدفاع 

وتلك اأ�سمى الغايات واأ�سرف احلقائق.
مواقف  يف  اأحياًنا  نف�سه  املرء  يجد  قد 
معّينة يعجز فيها عن التعبري, وي�سعر معها 
بعبء الكلمة وثقلها وال جدواها, ال الأّن 
ا�ستع�ساء يف االإعراب عّما ينتابه,  لديه 
بل لقناعته باأّن ما ميكن اأن يتفّوه به لن 
املاأمول منه, ولن يخّفف من  الدور  يوؤّدي 

تاأثري املاأ�ساة املفجعة يف اأ�سحابها.
...........................................

)1( ميزان احلكمة: ج4، �ص3528.
)2( بحار االأنوار: ج71، �ص312.

)3( ميزان احلكمة: ج4، �ص3528.
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h ِفي َمكَتَبِة الَسيَِّدِة أُمِّ الَبِنيَن  َمنَهُج إِحياِء أَمِر أَهِل الَبيِت

)اأحيوا اأمرنا( برنامج ثقايّف تربوّي دينّي داأبت 
h الن�سوّية على  اأّم البنني  �سعبة مكتبة ال�سّيدة 
اإقامته يف املنا�سبات الدينّية املرتبطة باأهل البيت 
، وجاء بخّطة معّدة م�سبًقا لتثقيف املنت�سب، 
ومن ثّم التثقيف به، ولكون املكتبة ت�سّم كفاءات 
اأن ت�ستثمر تلك االإمكانات  ارتاأت  علمّية ثقافّية 
  عرب املنا�سبات الدينّية من اأفراح اأهل البيت
واأحزانهم، وهذا ما ّت الرتكيز عليه وتطبيقه يف 

�سهر حمّرم احلرام.
رعد  اأ�سماء  ال�سّيدة  مع  دار  حديث  يف 
املذكورة  ال�سعبة  م�سوؤولة  العبادّي/ 
تقيم  مبّينة:  الربنامج  عن  اإلينا  حتّدثت 

�سهر حمّرم  h خالل  البنني  اأّم  ال�سّيدة  مكتبة 
ُتلقى  ُوَر�ص  اأو  �سة،  متخ�سّ حما�سرات  احلرام 
�سات يف املكتبة  من ِقبل اإحدى االأخوات املتخ�سّ
اأو  اإّما ح�سورّية  وتكون  املنا�سبة،  بتلك  للتثقيف 
االجتماعّي،  التوا�سل  ات  من�سّ عرب  افرتا�سّية 
ة داخل املكتبة اأو  ت�ستهدف فيها الفئات الا�سّ
العاّمة عن طريق اإتاحة )فولدر( اإلكرتويّن ُين�سر 
عرب املوقع االإلكرتويّن الا�ّص باملكتبة، ويت�سّمن 
اأهّم ما جاء يف الور�سة اأو املحا�سرة من معلومات 
علمّية وتاريخّية موثوقة باأ�سانيد وروايات معتربة.
الور�سة  اأو  املحا�سرة  العبادّي:  واأ�سافت 

اأو  املغالطات  بع�ص  على  الوقوف  ت�ستهدف 
ال�سبهات املحيطة بتلك املنا�سبة، وحماولة رفع 
املعلومات  بع�ص  واإ�سافة  واملغالطات،  ال�سبهات 
امل�سندة واملعتربة للمنا�سبة الدينّية، والتي رمّبا 
اأّن  مل تكن �سائعة يف الو�سط املجتمعّي يف حني 
والتثقيف  اإتاحتها  ال�سرورّي  من  جتد  الباحثة 

بها.
ت�سليط  حتاول  املكتبة  اأّن  بالذكر  اجلدير  من 
ال�سوء على اأهّم مقتنياتها الورقّية واالإلكرتونّية 
والتي ميكن للباحثة مراجعتها لال�ستزادة منها 

فيما يخ�ّص م�سمون املنا�سبة املنعقد الأجلها.

دالل كمال العكيلّي/ كربالء المقّدسة
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الُجُلوُس إِلى أَهِل الُعُقوِل

على الرغم من وجود بقايا دموع يف عينيها، واأثر 
بكاء يف وجهها اللطيف، اإاّل اأّن زهراء بدت مرتاحًة 
قبل  ح�سرته  جمل�ص  يف  راأته  ما  لرفيقاتها  ت�سرد 
قليل: ا�ستفدت معلومات كنُت اأجهلها، اأو رمّبا كانت 
اأمامي بدون اأّن اأحلظها، اأجواء ع�ستها بروحانّية، 
البيت  الأهل  املوا�ساة  بلّذة  فيها  �سعرت  دقائق 

. االأطهار
االإمام  يقول  فمثلما  �سنًعا،  اأح�سنِت  حمّمد:  اأّم 
"من دالئل عالمات القبول اجللو�ص   : احل�سني 
املحا�سرات  اإىل  واال�ستماع  العقول")1(،  اأهل  اإىل 

الدينّية هي من هذه املجال�ص.
الآل  املوّدة  االإميان  عالمات  من  اإّن  زهراء:  اأّم 
النبّي  عماًل بقوله تعاىل: ُقْل اَل اأَ�ْساأَُلُكْم َعَلْيِه 
َة يِف اْلُقْرَبى )ال�سورى: 23(، ومن  اأَْجًرا اإاّل امْلََودَّ

طرق املوّدة املوا�ساة وح�سور جمال�ص تاأبينهم.
اأّم جعفر: نعم حبيباتي هذا اأحد اأهداف اإقامة 

املجال�ص واحل�سور فيها.
مدار�ص،  اإاّل  ماهي  املجال�ص  اإّن  ا  حقًّ ح�سني:  اأّم 
يريد  َمن  به  يهتدي  الذي  القب�ص  كانت  ولطاملا 
احل�سنة  للموعظة  م�سدًرا  كانت  ولطاملا  الهداية، 

والتوعية.
ا من االألفة  اأّم علّي: كذلك اإّن املجال�ص تهّيء جوًّ
ي�سعرون  فاحلا�سرون  املجتمع،  اأفراد  بني  واملوّدة 
مب�سرتكات جتمعهم، اإ�سافًة اإىل ما يرافق ذلك من 
ح�سن ال�سيافة بتقدمي بع�ص املاأكوالت وامل�سروبات 

التي ُيترّبك بها.

وهي  لطيفة،  التفاتة  اأّن هناك  مثلما  اأّم زهراء: 
االأجواء،  هذه  ت�سود  ما  غالًبا  التي  التوا�سع  �سمة 

فاجلميع يت�سّرف بالدمة واإبداء اأّي م�ساعدة.
اأّم جواد: الهدف االأ�سا�ص من اإقامة املجال�ص هو 
التعريف بالنه�سة احل�سينّية مبا حتمل من معاين 

اإن�سانّية وعقائدّية.
الظلم  رف�ص  املعاين  تلك  وِمن  جعفر:  اأّم 

واال�ستكبار ومقاومة الف�ساد.
اأ�سمى االأهداف، ومن الواجبات  اأّم حمّمد: وهو 

التي ال ينبغي تركها.
اأّم ح�سني: ما ميّيز النه�سة احل�سينّية اأّن اجلميع 

فيها كانوا اأبطالها، لكّل منهم دور عظيم وفّعال.
اأروع  اأعطى    احل�سني  فاالإمام  زهراء:  اأّم 
ملا  الواعي  وامل�سوؤول  االإمام  فهو  اأنوذج،  واأ�سمى 

يتطلبه واجبه.
اأّم علّي: روحي فداه، هو القائد الذي يدير املعركة 
برباطة جاأ�ص وعزمية، وهو االأب احلنون، وهو االأخ 
حتمل  ما  بكّل  االإن�سان  وهو  حمّبته،  يف  ال�سادق 
االإن�سانّية من حمّبة وتوا�سع وموا�ساة مَلن هو اأدنى، 
ولعّل جلو�سه عند الفتى الرتكّي وتقبيله اإّياه مثلما 
يفعل مع ولده هي من اأو�سح �سور التوا�سع واملحّبة 

واأجملها.
اأّم ح�سني: وال ميكن جتاهل دور املراأة، فهي تلك 
واإطاعة  عقيدتها  اأجل  من  باالأغلى  امل�سحّية  االأّم 
له  ال�ساندة  اأخيها  مع  الواقفة  االأخت  اإمامها، هي 

بروحها واأوالدها ن�سرًة للدين.

احلاين،  لالأب  املطيعة  البنت  وهي  حمّمد:  اأّم 
العارفة بف�سل اأبيها وعظيم حّقه عليها.

حاجبيه  يرفع  الذي  ال�سيخ  وهناك  جعفر:  اأّم 
�سرف  يفوته  اأن  من  خوًفا  ظهره  وي�سّد  بعمامته، 

اجلهاد.
ع والبنات واالأوالد  اأّم ح�سني: حّتى االأطفال الر�سّ
ة جديرة باأن ُتكتب وُتخّلد. ال�سغار.. لكّل منهم ق�سّ
اأّم زهراء: وجند ال�ساب اليانع الذي يرتك ملّذات 
بعزم  ال�سهداء  بركب  ليلتحق  ومغرياتها؛  الدنيا 
وثبات ودونا ترّدد، - اأوقفت دموع زينب وزهراء 

واآمنة، اأّم زهراء عن اإكمال كالمها -.
النفحات  هي  هذه  الغاليات،  بناتي  علّي:  اأّم 
تطّهر  التي    االأطهار  البيت  اأهل  القد�سّية حلّب 
واأحزانهم،  اأفراحهم  يف  القلوب..  وجتلي  الروح 
تعاىل  اهلل  جعلنا  للمبادرين،  معّدة  جوائز  هناك 

منهم.
............................................

)1( حتف العقول: ج56، �ص3.

فاطمة صاحب العوادّي/ بغداد
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الِعالَقُة َبيَن األَِب وابنِتِه..

منها  يجعل  ابنته  االأب  يع�سق  عندما 
املالك  �سفات  من  ومقاتاًل،  مالًكا 
�سفات  ومن  واالأدب،  واحلنان،  احُلّب، 
حتر�ص،  بها  التي  ال�سجاعة  املقاتل 
وحترت�ص بها يف جمتمع مرتامي االأفكار.
الرتبية  على  يرتّكز  االأ�سا�سّي  فاالأمر 
باأدب  التعامل  باأ�سلوب  املتمّثلة  الكرمية 

واأخالق، والثقافة الواعية.
االأب،  االأ�ساليب ال تكون فقط مع  وهذه 
جميع  بني  التعامل  اأ�سلوب  بجعلها  بل 
ا  اأر�سً االأمر  هذا  ليعطي  العائلة؛  اأفراد 
الطوة  ولتاأتي  روحّية،  وتهيئة  خ�سبة 
الثانية وهي ترجمة لعدد من النظرّيات 
هناك  اإّن  ُيقال  والرتبوّية،  االجتماعّية 
حترم  ال  مفاّدها:  معلومة  اأو  نظرّية 
ابنتَك من حنانَك فتكون ذات �سخ�سّية 
االإفراط  فاإّن  اآخر  ومن جانب  مهزوزة، 
يف الثقة التاّمة مبعنى عدم وجود الرقابة 
فتاًة  منها  تخلق  اأن  املمكن  من  االأبوّية 
متذّمرة تبحث عن احلرّية ب�سكل مفرط 
اأبًدًا  يبعد  ال  هنا  ومن  حذر،  وبدون 

وقوعها يف �سراك عدّوها مع قّلة النا�سح 
واملعرفة والدراية.

اإًذا ماذا نفعل؟ علينا اأواًل: اأن نرى َمن هم 
كانوا خري مثال لنا يف تربيتهم لبناتهم؟ 

. واآل بيت حمّمد  هم حمّمد
وكيف ذلك؟ جاء يف بع�ص الروايات اأّنه 
كانت لالإمام احل�سني  طفلة �سغرية، 
تبلغ من العمر ثالث �سنوات، اعتادت اإن 
تفر�ص لوالدها �سّجادة ال�سالة، وهذا هو 
تهيئة االأر�سّية ال�سبة، وبناء العالقة 
اأظافرها،  ونعومة  الطفولة  منذ  املتينة 
التعنيف  ي�ستخدم  َمن  لكّل  در�ص  وهذا 

والدونّية والتفرقة بني اأفراد عائلته.
  واحل�سني  املوؤمنني  اأمري  فاالإمامان 
لهذا  اتباعهما  يف  لنا  قدوة  خري  كانا 
فهذا   ،h زينب  ال�سّيدة  مع  االأ�سلوب 
اأمري املوؤمنني  قد هّياأ اأر�سّية تكاملّية 
تغنيه عن تاأديبها، حّتى اأّنه كان عندما 
يختربها بالوحدانّية يقول: قويل واحد، 
فتقول: واحد، وعندما يعاود ويقول لها: 
قويل اثنان، تقول: اإّن الل�سان الذي نطق 

 ، فيقّبلها  اثنان،  يقول  بالوحدانّية ال 
على جبينها، فكانت ثمرة هذا االأ�سلوب 
اأّنها اأ�سبحت عقيلة بني ها�سم و�سفريًة 
  نتيجًة ملا تغّذت به  الأخيها احل�سني 
من علم وما اكت�سبت من حكمة و�سجاعة 
ر�سايّل  فكّل  املنزلة،  هذه  لنيل  اأّهلتها 
يجب اأن تتحّلى �سخ�سّيته بهذه اجلوانب 
الالزمة؛ ليتمّكن من بّث ر�سالته، وعليه 
فاإّن اأهل البيت  هم َمن ينبغي علينا 
ونحن  الفّيا�ص  نورهم  من  ننهل  اأن 
جندهم  فلم  قراراتنا،  ظلمات  يف 
والتجريح  العنف  اأ�سلوب  ي�ستعملون 
من  العك�ص  على  بل  والتفرقة،  والق�سوة 
ذلك متاًما، ولقد جت�ّسدت تلك املعاملة 
احل�سنة وهذا االأ�سلوب الراقي بني ر�سول 
فعلينا  اإًذا   ،h الزهراء  وابنته    اهلل 
اأن نقتب�ص من هذا النور ثالث خطوات 
اأولّية: التهيئة ال�سبة، ُح�سن املراقبة، 
نور  بربيق  ننعم  كي  املعاملة؛  وطيب 

جوهرتنا التي ختاًما �ستخّلد ا�سمنا.

فاطمة عبد الرميثّي/ النجف األشرف

 ُبحبوَحُة ُحبٍّ
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َهاَدِة في ُنصَرِة الَمعُصوِمُنصَرِة الَمعُصوِم ِمن أَسرارِ الشَّ

رغم    املع�سومني  اأ�سحاب  مقامات  تتفاوت 
وطبيعة  املع�سوم  مع  مواقفهم  بح�سب  عظمتهم 
واجهوها،  التي  التحدّيات  ظّل  يف  له  ن�سرتهم 
تفاوتت    احل�سني  االإمام  اأ�سحاب  وكذلك 
له،  ن�سرتهم  كيفّية  يف  للتفاوت  تبًعا  مكانتهم 
فمنهم َمن ن�سره بنف�سه وولده وماله، ومنهم َمن 
ن�سره ن�سرًة م�سروطة كـ)ال�سّحاك بن عبيد اهلل 
امل�سرقّي(، ومنهم من ُعّدوا من �سهداء كربالء على 
الرغم من �سهادتهم يف الكوفة كـ)م�سلم بن عقيل، 
 ،) وهانئ بن عروة، وقي�ص بن م�سّهر ال�سيداوّي
نقراأ مواقف ن�سرتهم الإمام زمانهم بنحو ظاهرّي، 
هذه  اأهل  يعلمها  معنوّية  قراءة  لها  كانت  واإن 
القراءات، اأّما نحن العواّم فنقروؤها بح�سب الفهم 
خمتلفة  مواقف  اأحياًنا  ُت�سادفنا  ولكن  املتوا�سع، 
للُن�سرة نقروؤها من منظور اآخر بعيًدا عن املنظور 

التقليدّي، منها:
حبيب  فا�ستقبله  له،  فر�ٍص  على  التّمار  ميثم  "مّر 
بن مظاهر االأ�سدّي عند جمل�ص بني اأ�سد، فتحادثا 
حّتى اختلفت عنقا فر�سيهما، ثّم قال حبيب: َلكاأيّن 
دار  عند  البطيخ  يبيع  البطن  �سخم  اأ�سلع  ب�سيخ 
فُتبقر   ، نبّيه  بيت  اأهل  ِلب يف حّب  الرزق قد �سُ
بطنه عن ال�سبة، فقال ميثم: واإيّن اَلأعرف رجاًل 

نبّيه  بنت  ابن  لن�سرة  يخرج  �سفريتان،  له  اأحمر 
فُيقتل، وُيجال براأ�سه يف الكوفة، ثّم افرتقا، فقال 
اأهل املجل�ص: ما راأينا اأكذَب من هذيِن، قال: فلم 
يفرتق املجل�ص حّتى اأقبل ر�سيد الهجرّي فطلبهما، 
فقالوا: افرتقا و�سمعناهما يقوالِن: كذا وكذا، فقال 
ر�سيد: رحم اهلل ميثًما ن�سي: وُيزاد يف عطاء الذي 
القوم:  فقال  اأدبر  ثّم  درهم،  مائة  بالراأ�ص  يجيء 
هذا واهلل اأكذبهم، قال: فما ذهبت االأيام والليايل 
بن  عمرو  باب  على  م�سلوًبا  ميثًما  راأينا  حّتى 
ُحريث، وجيء براأ�ص حبيب بن مظاهر قد قتل مع 

احل�سني وراأينا ما قالوا".)1(
لو تاأّملنا الرواية اأعاله بنظرة ثالثّية االأبعاد - اإن 
�سّح التعبري - لعلمنا اأّن تهيئة الن�سرة كانت منذ 
ة من املع�سومني ، حيث  اأمد بعيد وبعناية خا�سّ
تعّهدوهم بعلم املنايا والباليا، فحبيب ور�سيد من 
علّي  االإمام  حوارّيي  ومن    اهلل  ر�سول  �سحابة 
ته مع  اأّن ق�سّ اإاّل  التابعني  واإن كان من  ، وميثم 
  اأّم املوؤمنني اأّم �سلمة تدّل على عناية ر�سول اهلل
فدخل  فيها،  ُقتل  التي  ال�سنة  يف  حّج  )عندما  به: 
قال:  اأنَت؟  من  له:  فقالت   ، �سلمة  اأّم  على 
بن  علّي  موىل  اأّنه  لها  فذكر  فا�ستن�سبته  عراقّي، 
اأبي طالب، فقالت: اأنَت هيثم؟ قال: بل اأنا ميثم، 

فقالت: �سبحان اهلل، واهلل لرمّبا �سمعُت ر�سول اهلل 
ا  يف جوف الليل، ف�ساألها عن   يو�سي بَك علًيّ
احل�سني بن علّي  فقالت: هو يف حائط له، قال: 
اأخربيه اأيّن اأحببُت ال�سالم عليه ونحن ملتقون عند 
رّب العاملني اإن �ساء اهلل تعاىل، وال اأقدر اليوم على 
لقائه، واأريد الرجوع، فدعت بطيب فطّيبت حليته، 
ب بدم، قالت: َمن اأنباأَك  فقال لها: اأما اإّنها �سُتخ�سّ
  �سلمة  اأّم  فبكت  �سّيدي،  اأنباأين  قال:  هذا؟ 
وقالت: اإّنه لي�ص ب�سّيدَك وحدَك، هو �سّيدي و�سّيد 

امل�سلمني اأجمعني".)2(
هّياأ  قد  للمع�سوم  الن�سرة  هذه  اأّن  راأينا  مثلما 
 حّتى  ، وتعّهدها االإمام علّي  لها ر�سول اهلل 
اأُكلها يف عا�سوراء وما قبلها؛ الإخال�ص هوؤالء  اآتت 
معنوّية  وقابلّيات  بِخالل  ومتّيزهم  االأن�سار، 

عظيمة، متّيزهم عن غريهم.
اإّنها حلقة ملكوتّية تدور بني فلكي النّبوة واالإمامة 
اآدب  معامل  منها  نتعّلم  الع�سق،  باأ�سرار  م�سّمخة 
بتعانق  البدن  قبل  بالروح    الزمان  اإمام  ن�سرة 
ملحمة  االأج�ساد  تر�سم  اأن  قبل  االأن�سار  اأرواح 

الن�سرة احلقيقّية.
......................................

)1( اإب�سار العني يف اأن�سار احل�سني )عليه وعليهم ال�سالم(: �ص101.
)2( بحار االأنوار: ج41، �ص344.

عبير عّباس المنظور/ البصرة
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الَمجُهوَلُة 

َقـــــــــــــــــــدرًا

يِف  َكالنَّحِل  "ُكوُنوا   : املوؤمنني  اأمري  االإمام  عن 
ِعُفَها، َوَلْو  رْيِ اإاّل َوُهَو َي�ْسَت�سْ رِي، َلْي�َص �َسيٌء من الطَّ الطَّ
َكِة مَلْ َتْفَعْل ِبَها  رُي َما يف اأَْجَواِفَها من الرَبَ َعِلَمِت الطَّ
ا�َص ِباأَل�ِسَنِتُكْم َواأَْبَداِنُكْم، َوَزاِيُلوُهْم  َذِلَك، َخاِلُطوا النَّ
ِبُقُلوِبُكْم َواأَْعَماِلُكْم، َفَو الَِّذي َنْف�سي ِبَيِدِه َما َتَرْوَن ما 
َوَحتَّى  َبع�ٍص،  ُوُجوِه  يِف  ُكْم  َبْع�سُ َيْتِفَل  حّتى  بُّوَن  حُتِ
اِبنَي، َوَحتَّى ال َيْبَقى ِمْنُكْم -  ُكْم َبْع�سًا َكذَّ ي َبْع�سُ ُي�َسمِّ

، َوامْلِْلِح يف  اأو َقاَل: من �ِسيَعِتي - اإاّل َكالُكْحِل يف الَعنْيِ
ُزوَن حّتى ال َيْبَقى ِمْنُكْم  يَّ َعاِم،.. َوَكَذِلَك اأَْنُتْم مُتَ الطَّ

َها الِفْتَنُة �َسيًئا".)1( رُّ اَبٌة ال َت�سُ اإاّل ِع�سَ
احل�سرة  هذه  وجود  اأهمّية  هو  فيه  �سك  ال  مّما 
  وجميل �سنعها وعظيم نتاجها، واإبداع الالق
  يف خلقها؛ ولذا نالحظ يف و�سّية اأمري املوؤمنني
هنا اأّنه يو�سي �سيعته باأن يكونوا كالنحل يف الطري؛ 
ذلك  والأّن  ميزات؛  من  احل�سرة  هذه  به  تتمّتع  ملا 
اجلميلة  الطيور  ف�سائر  والنجاة؛  لل�سالمة  اأدعى 
والكبرية ال تعباأ بهذه احل�سرة ال�سغرية، وال 
ُتقِبل على اأكلها وال تكرتث لوجودها؛ 
جوفها  يف  تختزنه  مبا  جلهلها 
الذي  الع�سل  الربكة، حيث  من 
غريها،  دون  ب�سنعه  متّيزت 
بقّية  علمت  لو  ولرمّبا 
الطيور 

بذلك؛ لفتكت بها وتخّل�ست منها.
ويوؤّكد  يف و�سّيته على اأن يكون املوؤمن حذًرا يف 
وي�ُسمعهم  ول�سانه،  ببدنه  النا�ص  حركته، فيخالط 
ذاته  الوقت  يف  لكّنه  بيانه،  وُح�سن  قوله  جميل 
يزايلهم ويبتعد عنهم بقلبه وعمله؛ لتكون له هوّيته 

ة به، ورونقه الذي ميّيزه عن غريه. الا�سّ
  االإمام  غيبة  ع�سر  يف  الفنت  توايل  فعند 
قلبه،  يف  ما  حرا�سة  من  للموؤمن  بّد  فال  املوؤمتن، 
واالبتعاد عن املواطن التي ت�سّر به؛ كي ال ي�سقط 
من الغربال، ويخ�سر �سحبة االأخيار من الرجال، 
يف ع�سر ت�سطرب فيه االأمور وت�سوء فيه االأحوال، 
وتلّف الفنت بتّياراتها العنيفة �سعاف االإميان، مّمن 
بال�سياع  فباوؤوا  ا�ستعالها،  عند  لها  حطًبا  �ساروا 

وال�سران..
نف�سه  يعّد  اأن  ينبغي    زمانه  الإمام  املنتِظر  اإّن 
فال  و�سحبته،  بقربه  ليحظى  غيبته؛  ع�سر  يف 
االأئمة  منهج  عن  املنحرفني  ب�ساط  بقدمه  يطاأ 
الطاهرين، بل يبقى حار�ًسا لدينه وقلبه 
اأو  ير�سيهم،  ال  مبا  يتلّوثا  اأن  من 
َي�سوّدا مبا ُيق�سيه عن جوارهم 
ويحرمه من في�ص عطائهم، 
احلال  هذا  على  ويبقى 
 ،مهدّيهم ظهور  حّتى 
اإاّل  وهذا لعمري ال ميكن 
مبا  التم�ّسك  طريق  عن 
غيبة  ع�سر  يف  اإليه  دعوا 

قائمهم.
..............................

)1( بحار االأنوار: ج53، �ص115.

زينب عبد الله العارضّي/ النجف األشرف

مع اإ�سراقة كّل �سبح جميل تهّب اإىل العمل, تنتقل من زهرة اإىل اأخرى لت�سنع 
الع�سل, �ِسعارها التعاون وِدثارها االأمل, ملوقة مباركة حتّدث عنها الكتاب 
عملها  يف  مثلها  نكون  ال  مِلَ  ُترى  الروايات,  يف  املثل  بها  لنا  رب  و�سُ العزيز, 
اأثرها؟ كوين كالنحلة..  نعها وعظيم  �سُ ون�ساطها, ودّقتها وهّمتها, وجميل 
�سل�سلة مقاالت هادفة, تاأخذكم يف جولة رائعة اإىل عامل النحل العجيب, 

وتدعوكم اإىل العمل الدوؤوب.
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احُلّب،  بفطَرة    اهلل  َحبانا  َقد 
َتنق�سُم  التي  الروحّية  امَل�ساِعر  تلَك 
اإىل درجاٍت ُمتفاوَتة، َتقُع يِف اأعماِق 
الروح؛  اإىل  َطريقها  َوُتكمُل  الَقلب 
الَعمل  من  بّد  وال  احَلياة  فتكتِمل 
َوالعباَدة َواملُجاهَدة، َوُكّل هذِه ترتّتب 

. اأولوّياتها يف ُحّب اهلل
يف  َذّرات  ُرمّبا  احُلّب؟  َيُكون  فَكيف 
الَف�ساء َتتنّف�ُص مَع كّل والدٍة َجديدة، 
َوَت�سكُن بنَي الروح َوال�سماء، َكقطراِت 
امَلَطر يف اأول الرِبيع، احُلّب هَو عنَدما 
َنرى َرحَمة اهلل َلنا، َفهَو املُعِطي 
وهَو املُِجيب وهَو الَوّهاب الِذي َيزَرُع 
املُتعّط�َسة  قُلوبنا  حراِء  �سَ يِف  الَيقنَي 
الذي  وهَو  االإلِهّي،  احُلّب  لقمِح 
ال�سائَبة  اأرواِحنا  يِف  الطماأنيَنة  َيبّث 
رنا من �سجِن الدنيا َوَملّذاِتها،  ليحرِّ
  وء بدمُوع االنك�سار هلل وهَو الو�سُ
عنَد كّل َفجر، حّتى َن�سَل اإىل مقاِم 
الر�سا والقُبول، َفنحُن يِف هذِه الدنيا 
ُفطرنا  التي  َوفطَرتنا  �َسِبيل،  عابِرو 
ُمتلّهَفة  ُمذنَبة،  ولِكن  نقّية  َعليها 
التي  االأحزان  وغُيوم  ال�سماء،  ملاِء 
بعَد كّل  الليل  ُمنت�سِف  َنركُنها عنَد 
َيد  َنلتم�ُص  بانك�سارنا  فنحُن   ركَعة، 
الدنيا  ف  عوا�سِ من  َتنت�ِسلنا  َرحَمة 
ِبنا اإىل مقاٍم حمُمود، َوبنَي  َوترتِقي 

االنف�سال َعن هذِه الدنيا، واالن�سغال 
ُل الَقلب بالروح  بالِع�سق االإلِهّي ُيو�سِ
ذاَك  باملاء،  االأر�َص  ل  ُيو�سِ مثلما 
َبيته  والآِل   ولنبّيه  هلل احُلّب 
االأطهار ، ما هَو اإاّل �َسم�ص ال�سوق 
لنخرَج  قُلوبنا  حُتِرق  التي  اللّهابة 
من اأج�ساِدنا الغرور واالأ�سغان وُحّب 

الدنيا.
  طالب  اأبي  بن  علّي  هَو  احُلّب 
 ،النبّي ِفرا�ص  يِف  باَت  عنَدما 
َوهبت  التي   hالَبنني اأّم  هَو  احُلّب 
فداًء  االأرَبع  اأكبادها  فلّذاِت 
اجَلبل  َزينب  احُلّب هَو   ،للُح�سني
ونطَق  رًبا  �سَ وامتالأ  َيهتّز،  مَل  الذي 

ب�سوِت: "ما راأيُت اإاّل َجمياًل".
�َسقى  الذي    العّبا�ص  هَو  احُلّب 
يف  َدر�ًسا  وقّدَم  ال�سماء،  بذراَعيه 
احُلّب  واالإباء،  وال�سجاعة  االأخّوة 
هَو اأوُل ُلقمٍة يِف فم الطفل الر�سيع، 
لَبع�سِهما  الزوَجني  ة  موَدّ هَو  احُلّب 
َيكمُن  الذي  احُلّب  َورحَمتهما، 
ال�سرايني  بنَي  َويتغلغل  الَقلب  يِف 
االأبِدّي  باالرتباط  الّروح  ملء  ُمعلًنا 
يِف  باالنغما�ص  وال�سُعور  باالآخَرة، 
 َطريِق احَلّق الذي َر�سمُه احُل�سني
النه�سة  بداَية  ُمعلًنا  عا�ُسوراء،  يِف 
التي َغر�َست �سهَم الِع�سق االإلِهّي يف 
الذي  ال�سهم  ذاَك  املواِلني،  قُلوب 

هَو حلَقة َو�سل َبيَنهم وبنَي ال�سماء، 
احُلّب هَو ارتباط �َسماِوّي ُمقّد�ص بال 
القُلوب  ُيطّوُق  افِتعال،  وِبال  َت�سويه 

َومينحها َكمالها.
والفكِرّي  الروحّي  االإطار  تكمَلة  هَو 
املُجتمع  يف  َيبّثُه  بدوِره  الذي  للَفرد 
االإ�سالِمّي  الدين  مبعامِل  ُمت�سّبًثا 

والَعقيَدة.
مبنّية  حياٍة  لَعي�ص  االأ�سا�ص  فهَو 
لوجهه،  َوالَعمل   اهلل ُحّب  على 

واال�ست�سالِم َله ِبال قُيود.
احُلّب هَو اجِلهاد يِف �َسبيِل اهلل تعاىل 
لرَتتِقي تلَك الروح ُم�ست�سهدًة �َسوًقا 

للقاِء رّب احُلّب.
َفحنَي ُنرّبي جياًل َمبنيًّا على ُحّب اآل 
الَبيت َمو�سواًل بحِب اهلل  فال 
من  َكوكًبا  َنبِني  َفنحُن  عليه،  َخوف 
والعّفة،  َوال�سجاَعة  َوال�سرب  التقوى 
االأَمل  َتبعُث  بدوَرها  ال�سفات  وهذِه 
للُحّب  وواهَبة  حُمّبة  قُلوب  بوالَدة 
َوالَعطف  بالرحَمة  ُمكتفية  وامَلوّدة، 
َت�سرُي  احَل�سن،  واُللق  َواالإخال�ص 
ُمبالية   َغري  على ُخطى احُل�سني 
مَملوَءًة  َوَملّذاِتها،  الدنيا  بفنَت 
َفال  َنهجه،  َوُمّتبعة    علّي  ِبب�سالة 
 ،خوَف على اأُّمٍة اختاَرت ُحّب اهلل
لي�ص َخوًفا من َعذاِبه، َبل �َسوًقا وَتيًما 

ملاُلقاِته.

َزينب خليل آل بريهّي/ كربالء المقّدسة 

يُن إِّلا الُحبُّ َوَهل الدِّ
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َتأّمـــالٌت 
ِفي الَحياِة

مَلن مل ي�ست�سلموا للم�سافة، ومَلن َيخِرقون 
باملحّبة، حاملنَي  الكراهّية  حظر جتوال 
وزن  ثقل  من  الرغم  على  ابت�ساماتهم 

احلزن.
وباتت  واملحال،  ال�سهل  مع  تاأقلموا  مَلن 
ارتداء  مبنزلة  اإليهم  بالن�سبة  احلياة 
ِمعطف من الفرو يف ف�سل �سيفّي حاّر، 

ومع هذا ُتثلج قلوبهم باملحّبة.
مَلن �سرب وزرع بتالت ال�سرور على عتبات 

روحه.
مَلن ي�سعى اإىل الو�سول دائًما.
مَلن مل يهّمه ما قيل وما ُيقال.

مَلن كان  حنوًنا على نف�سه كّل يوم، ومل 
ُيِزد �سعوبة احلياة بق�سوته على ذاته.

باأ�ص لقد  اأخطاأ لنف�سه: ال  اإذا  مَلن يقول 
تعّلمَت، خ�سرَت اإذًا �سُتعّو�ص.

باحل�سرة  عي�سه  ت�سييق  عن  توّقف  مَلن 
والندامة.

مَلن اأدرك اأّن احلياة ق�سرية مثل حلظة، 
على  منطوين  نق�سيها  اأّن  ت�ستحّق  ال 

ُحزننا.
واأدرك اأّنه البّد لكّل اإن�سان من اأن يرتكب 

من  يخجل  ال  لذا  االأخطاء،  من  العديد 
الف�سل  اأّن  ويعلم  ميّجده،  وال  خطئه 
لكن  الغالية،  االأمايّن  بع�ص  �سيلتهم 
اإىل  االأمايّن  مطاردة  عن  ين�سرف  ال 

مطاردة الف�سل.
ما  بكّل  �ستمّر  االأيام  هذه  اأّن  اأدرك   مَلن 
�سفحة  يف  ِذكرى  جمّرد  �ستغدو  فيها، 
اإن�سان  كّل  و�سيتجاوزها  املا�سي، 
املكتوب،  وبالقدر  به  واآمن  برّبه  تعّلق 
و�سيتجاوزها باإذنه تعاىل وكاأّنها مل تكن، 
حاٍل  على  دوام  ال  اأن  احلياة  �ُسّنة  فهذِه 

اأبًدا كيفما كان.
كانت  واإن  حّتى  االأ�سياء  كّل  تاأّمل  مَلن 

لي�ست مدعاًة للتاأّمل.
اأن  ت�ستحّق  ال  احلياة  اأّن  اأدرك  مَلن 
ي�ستنزف طاقته يف ال�سراع معها، واأعلن 

الهدنة و كاأّنُه املنت�سر.
على  االأمنّيات  بفر�ساة  اأيامُه  لّون  ومَلن   
اأمل اأن ي�ستيقظ ذات �سباح فيجد احلياة 

على جدران غرفتِه تبت�سم.
باأّن  اأحزانه يقيًنا  واإّن املرء يتعاىل على 
بالقاعدين، فما  تعباأ  وال  احلياة مت�سي 

حم�ص  الحقا  �سيغدو  اليوم  يزعجَك 
ق�سا�سة عار�سة بني �سفحات عمرَك.

ومَلن اأدرك اأخرًيا اأّن من حّق نف�سه عليه 
يرفع  فيما  بال�سعي  الزمان  يتدارك  اأن 

وينفع، ال بتحبري الق�سا�سات املهرتئة.
اأنتم رائعون.

كّل  قبل  نف�سَك  مع  �ساِدًقا  تكون  عندما 
�سيء، عندما تقول "ال" ملا ينبغي اأن ُيَقال 
له ذلك، عندما ت�سع نف�سَك يف االأماكن 
التي حتّبها، وحُتّلق يف االآفاق التي تنتمي 
اإليها، وحتيط ذاتَك مبا يلهمَك ويبهجَك، 
عندما تكون اأنَت ذاتَك ف�ستحيا ب�سالم، 
ف�سيدرك  را�سًيا،  ُم�ساملًا،  كان  فَمن 
اأذًى،  كّل  عليه  و�سيهون  الدنيا،  غر  �سِ
اأّنه  ف�سيدرك  مقاوًما،  موؤمًنا،  كان  وَمن 
�سوف  واأّنه  �سعى،  ما  اإاّل  لالإن�سان  لي�ص 
األقى  اإذا  وراأى  م�سى،  مّما  خرًيا  يجد 
كّل البوؤ�ص جانًبا وحاول األف مّرة اأخرى 
حتاربه  التي  الظروف  كّل  من  لي�سنع 
ويتمّناه،  يريده  ما  اإىل  يدفعه  ظرًفا 
ف�سيحيا حياًة طّيبًة، مثلما يتمّناها، كّل 

�سيء بيدَك، فحاول اأن تتغرّي فقط.

زينب كاظم التميمّي/ كربالء المقّدسة 
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َبيَن الَفراِغ َواالنِشَغاِلَبيَن الَفراِغ َواالنِشَغاِلَبيَن الَفراِغ َواالنِشَغاِل

اهلل  بها  ميّن  قد  عظيمة،  نعمة  االن�سغال  يعّد 
اأهمّية  يرون  الذين  العباد  من  الكثري  على  تعاىل 
يومه  يكون  الذي  فاالإن�سان  املجتمع،  يف  العمل 
فهو  عليه  تقع  التي  وبامل�سوؤولّية  باالن�سغاالت  مليًئا 
اإن�سان ذو اأهمّية كبرية و�ساحب هدف يو�سله اإىل 
من  نف�سّية  طبيبة  اإيدر(،  )اآ�سلي  وترى  يريد،  ما 
فقد  الفراغ؛  من  اأنواًعا  هناك  اأّن  االإكوادور  دولة 
املادّي  فالفراغ  نف�سيًّا.  اأو  ا،  معنويًّ اأو  ا،  ماديًّ يكون 
يدري  ال  اإ�سايّف  وقت  وجود  يف  يتمّثل  املعنوّي  اأو 
ال�سخ�ص اأين وكيف ي�ستغّله، اأّما الفراغ النف�سّي فهو 
االإح�سا�ص الداخلّي بالواء وامللل، حّتى واإن مل يكن 
لدى ال�سخ�ص فراغ معنوّي، بل قد يكون ال�سخ�ص 
مزحوًما بالعمل، ولديه الكثري من االأمور التي يجب 
عليه اإجنازها، ولكّنه ال يزال ميلك هذا النوع من 

الفراغ.
يف  ال�سخ�ص  اأداء  يف  �سلًبا  النف�سّي  الفراغ  ويوؤّثر 
اأّي جمال من جماالت حياته، �سواء على ال�سعيد 
ال�سخ�سّي اأو العملّي، وميكن لل�سخ�ص التعامل مع 
�سعوره بالفراغ اإّما بزيارة الطبيب النف�سّي لتحديد 
القيام  ميكنه  اأو  عدمه،  من  باالكتئاب  اإ�سابته 
مواجهة  على  ت�ساعده  التي  االأ�سياء  من  مبجموعة 

ال�سعور بالفراغ النف�سّي.
ونرى اأ�سّد اأنواع الفراغ ق�ساوًة هو االن�سغال بالفراغ 
ال  م�سطرًبا  قلًقا  ا  �سخ�سً الفرد  من  يخلق  الذي 
والقلق،  باللوم،  فيق�سيه  يومه  تنظيم  ي�ستطيع 

والتاأنيب لوجود الفراغ و�سياع الوقت.
الفرد  ي�ستطيع  ال  اآفة  اأنواعه  بكّل  الفراغ  فاإّن  لذا 
التخّل�ص منها اإاّل باالن�سغال، فعندما ي�سبح اليوم 
ف�ست�سبح عقولنا حا�سرة  ي�سغلنا،  ما  بكّل  حافاًل 
يف اللحظة احلا�سرة التي ين�سغل بها، ولن يتمّكن 
االأمل والقلق والهّم واملا�سي من اجتياح تفكرينا.. 
االإيجابّيات،  من  الكثري  االإن�سان  مينح  فاالن�سغال 
منها الن�سيان، ولن يجد م�ساحة يف عقله للنزاعات 
عن  يبعده  ورمّبا  االأ�سياء،  وتفاهات  وال�سطحّيات 
مراقبة النا�ص ومالحقتهم وهم م�سغولون باأنف�سهم 
ة، ف�ساًل عن االبتعاد عن احل�سد  وحياتهم الا�سّ
واالن�سياع للكثري من االأمرا�ص التي تغزو املجتمع، 
اأ�سمى  اإىل  ي�سل  اأن  االإن�سان  ي�ستطيع  فباالن�سغال 
غاياته اإذا كانت ت�سّب يف خدمة الفرد واملجتمع، 
وي�ستطيع اأن يطّور نف�سه وي�سل اإىل هدفه مهما كان 

كبرًيا.
ا  يقول الكاتب الربازيلّي باولو: )اإذا اأردَت �سيًئا حقًّ

فاإّن الكون �سيطاوعَك يف الو�سول اإليه(.
واإّن اأعظم االإجنازات قد حّققها اأولئك االأ�سخا�ص 
االعتيادّية  الراحة  مناطق  على  متّردوا  الذين 
ا، وذلك االن�سغال  لديهم، واأ�سبح وقتهم �سّيًقا جًدّ
جعلهم ي�ستطيعون رفع م�ستواهم واإمكاناتهم مثلما 
يف  الثقة  وعّزز  النف�سّية  �سّحتهم  بال�سرورة  رفع 

نفو�سهم.
فحيثما تواجد الفراغ، امتالأ الفرد من تلقاء نف�سه 
بل  واالإدمانّية،  ال�سّيئة  والعادات  واالكتئاب،  بالهّم 

ت�سل االأمور اإىل اأكث من ذلك، ولهذا جتد معظم 
مبختلف  مر�ساهم  ين�سحون  النف�سانّيني  االأطّباء 
اأعرا�سهم ب�سيء م�سرتك واحد هو: اأن يجدوا �سيًئا 
ين�سغلون به، فاليوم املفعم باحلركة واحليوّية يجّدد 
الن�ساط الذهنّي، وُي�سعر االإن�سان باالأهمّية وحتقيق 
)ما�سلو(  هرم  قّمة  يف  يقع  الذي  وهو  الذات، 

لالحتياجات االإن�سانّية.
اأّما الدرا�سات العلمّية فلم تثبت اأّن امل�سغولة اأوقاتهم 
اأمريكّية  درا�سة  اأّكدت  بل  فح�سب،  االأ�سعد  هم 
والعمر  الدماغ  درا�سات  مركز  باحثون يف  اأجراها 
احليوّي بجامعة تك�سا�ص يف داال�ص، على اأّن احلياة 
عقلّي  باأداء  �ساحبها  على  تعود  امل�سغولة  اليومّية 
مرحلة  اإىل  ي�سل  عندما  اأف�سل من غريه  وذهنّي 

ال�سيخوخة.
ال  والذي  الهدف،  لفراغ  نتيجة  هو  احلياة  ففراغ 
هدف له لن يكون ان�سغاله اإيجابًيّا، فمتعة االن�سغال 
تكمن يف حتقيق الطموحات، وجت�سيد االأحالم، واأّي 
حياة �ستكون بدون رغبات واأحالم؟ االإن�سان بدون 
وُبوؤ�سها، عائًما يف  هدف ي�سبح يف �سنك احلياة 

فراغها بال طعم وال لون وال رائحة.
والذي ال يتعب، لن ي�ستمتع بلّذة الراحة،  وال بفرحة 

االإجازة..
لذلك احلم وخّطط واعمل وان�سغل، ف�ستجد يف ذلك 
الكثري من ال�سالم النف�سّي واالرتياح الداخلّي واإن 

كان اجل�سد متعًبا.

فردوس نعيم الظالمّي/ المثّنى 
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َبصَمُة األناِمِل َوَمهاَرُة َرسِم الُحُروِف والُمفَرداِت

اء  و�سّ ودليل  االإن�سايّن،  العقل  مفاخر  يحاكي  فّن 
ُيثي  والرتاث،  التاريخ  على  احلفاظ  عن  ُيف�سح 
اإّنه عبق )مهارة حت�سني  الفكر واالأحا�سي�ص،  ِنتاج 
و�سائل  من  مهّمة  و�سيلة  ُيعّد  حيث  الكتابة(، 
االّت�سال والتعبري عن امل�ساعر، فُي�سري األق الكتابة 
اإىل جمموعة من االأن�سطة واملهارات التي ترمز كّل 
منها اإىل هدف ومطلب معنّي، لذلك ذاع �سيت تلك 
االأن�سطة؛ ليتحّول هذا ال�سوت امل�سموع يف ربوع اللغة 
العربّية اإىل �سكل مرئّي مّتفق عليه برموزه وحروفه 
اليوط  ن�سيج  برز  حيث  التف�سيلّية،  وجزئّياته 
الذهبّية لدّقة الكلمات واملعاين التي تتو�ّسط قامو�ص 
لها  باأّن  االإن�سان  حياة  يف  االأّم(  )لغة  ال�ساّد  لغة 
والتوا�سل(،  )االّت�سال  هما:  اأ�سا�سّيتني  وظيفتني 
وت�سهيل عملّية ترجمة التفكري والتعبري عن الذات، 
الوظيفتني،  هاتني  اأداء  على  قادرة  الكتابة  فاإّن 
واإذا  اجُلمل،  بناء  نظام  يف  التحّكم  على  والقدرة 
اأ�سوار  العلم واملعرفة داخل  بارقة  النظر يف  اأمعّنا 
الذين  املتعّلمني  املوؤ�ّس�سة الرتبوّية لوجدنا فئة من 
ثّم  ومن  االبتدائّية،  االأوىل  املراحل  من  تدّرجوا 
الدرا�سّية،  املراحل  بقّية  يف  التدّرج  ا�سرت�سال 
ف�سنالحظ حينها زاوية مهارة الكتابة لديهم ومدى 

ور�سم  الطوط  ال�ستخدام  التالميذ  ا�ستح�سان 
لدى  ومفهومة  ووا�سحة  متقنة  ب�سورة  احلروف 
والرتبوّية  العلمّية  املاّدة  ومعّلم  تارة،  ذاته  التلميذ 
تارة اأخرى، ولطاملا تقف �سفة الّط غري املقروء 
اأثناء  يف  املعّلم  منها  ُيعاين  عقبة  التالميذ  عند 
قراءة الدر�ص اأو ت�سحيح الدفرت املدر�سّي وك�سكول 
املتابعة واأوراق االختبار، حّتى عّدها بع�ص املهتّمني 
طال�سم  )�سفرة  باأّنها  ال�ساأن  بهذا  والباحثني 
امل�سمون،  و�سوح  لعدم  رموزها!!(؛  فّك  ي�سعب 
فيقف  ذاته،  التلميذ  اإىل  االأمر  يتعّدى  اأحياًنا  بل 
حائًرا ي�سعب عليه تقدمي ما خّطته اأنامله و�سرحه، 
وهناك بع�ص الهم�سات تلقي بفيء ظّلها على اأولياء 
واّتباع  االأطفال،  ريا�ص  مرحلة  يف  الكرام  االأمور 
اليد  ع�سالت  لتقوية  واالإر�سادات  الن�سائح  بع�ص 
اللعب  طريق  عن  الطفولة  مرحلة  يف  واالأع�ساب 
�سنع  من  يكون  اأن  ل  وُيف�سّ الطبيعّي  بال�سل�سال 
املطاطّية  والكرات  و�سحّية،  اآمنة  مبكّونات  االأهل 
اإىل  االنتباه  وينبغي  الكتابة الحًقا،  عملّية  لت�سهيل 
م�سكلة �سعف الب�سر، لكونه ي�سّكل اإحدى اأ�سباب 
يتابع  اأن  الطفل  ا�ستطاعة  لعدم  الّط  رداءة 
االأطفال  وتعليم  الورق،  ر�سم احلروف على  حركة 

با�ستخدام  الهواء  يف  احلرف  ر�سم  اإمياءة  على 
الطريقة التخيلّية، وكتابة احلرف با�ستخدام حفنة 
من امللح اأو ذّرات ال�سّكر، اأّما دور املعّلمني واملالك 
ال�سحيحة  املقايي�ص  تطبيق  يف  فيكمن  الرتبوّي، 
للحروف نزواًل وارتفاًعا، ومالحظة و�سعّية جلو�ص 
التالميذ والطريقة ال�سليمة مل�سك القلم، واحلر�ص 
على انتقاء االأدوات وم�ستلزمات الدرا�سة النظيفة 
عن  الهادف  التدريب  مع  امل�ستطاع،  قدر  واالأنيقة 
عند  والثناء  والت�سجيع  واملحاكاة  النمذجة  طريق 
املحاولة، ومنح املتعّلمني مكافاآت وهدايا، ومعاجلة 
با�سطرابات  تتعّلق  التي  النف�سّية  العوامل  بع�ص 
داخلّية، منها �سعوبة نقل االإدراك بني اليد والعني، 
واإعداد خّطة لتح�سني مهارة الكتابة تت�سّمن التمهيد 
املطلوبة،  والعبارات  للمو�سوع  الت�سويق  عن طريق 
واإعطاء  التالميذ،  اأمام  وكتابته  الن�ّص  وحتديد 
املتعّلمني فر�سًة للتفكري وتن�سيق االأفكار وجتميعها، 
ويف التام العر�ص والربط عن طريق تفعيل املاّدة 
العلمّية معهم واإلقاء االأ�سئلة واالإجابة عنها، واأخرًيا 
التقييم والامتة التي يتّم مبوجبها جتميع االأخطاء 
وت�سحيحها اأمام التالميذ؛ لي�ستفيد منها اجلميع 

ثّم تدوينها يف الدفاتر.

نوال عطّية المطيرّي/ كربالء المقّدسة 
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راَكِة َبيَن األُسَرِة َوالَمدَرَسِة ِبَناُء الشَّ

وتق�سيم  التعاون  اأّنها  على  ال�سراكة  ُتعرف 
املهاّم، وهي �سرورّية جًدا يف جميع م�سارات 
ُتعّد  اإذ  التعليمّية،  امل�سرية  �سّيما  وال  احلياة، 
اأولّيات  من  واملدر�سة  االأ�سرة  بني  ال�سراكة 

جناح الطالب وتقّدمه العلمّي.
دوًرا  يوؤّدون  الطلبة  اأمور  اأولياء  اأّن  �سّك  وبال 
ا يف َتقّدم اأبنائهم، فعن طريق توا�سلهم  مهمًّ
�سي�سّكلون  الرتبوّية،  املوؤ�ّس�سة  مع  وتكاتفهم 
التعليمّية،  امل�سرية  ي�سهم بدعم  ا  فريًقا مثالًيّ
وال�سري بها نحو االأف�سل، وهذا �سُيحّقق لالأبناء 
اأعلى درجات التفّوق والنجاح، فمتى ما ُمّدت 
ج�سور التوا�سل وال�سراكة بني االأ�سرة واملدر�سة 

اأوجدنا طاّلًبا مثابرين وناجحني.
واملهتّمني  االأمور  اأولياء  جميع  على  وينبغي 

بال�سوؤون الرتبوّية اأن ي�ست�سعروا اأهمّية التعاون 
تعود على  التي  االإيجابّية  اآثاره  على  ويتعّرفوا 
املعّلم واملتعّلم، فال�سراكة ت�ساعد على حتفيز 
الطاّلب على الدار�سة، وتوّلد لديهم اهتماًما 
وتوا�ساًل  تعاوًنا  مل�سوا  فاإذا  مب�ستقبلهم، 
اأدائهم  حت�سني  على  جاهدين  �سيعملون 

وم�ستواهم؛ لي�سمنوا ر�سا الطرفني عنهم.
ت�ستطيع  اأبنائها  الأداء  املتابعة  االأ�سرة  واإّن 
ت�سخي�ص كّل �سلبّياتهم االجتماعّية واالأخالقّية 
املالكات  مع  بالتعاون  ومعاجلتها  والرتبوّية، 
يف  للطالب  م�سكلة  ح�سلت  فاإن  التدري�سّية، 
املدر�سة ومل يكن هناك توا�سل بني الطرفني، 
فلن ميكن حّلها اأو التقليل من خطرها؛ الأّن يًدا 

واحدة ال ت�سّفق!

اأن  اأوالدها  مب�ستقبل  مهتّمة  اأّم  بكّل  فحرّي 
وبني  بينها  العالقة  متتني  �ُسبل  عن  تبحث 
ة يف الوقت احلايّل  املدر�سة وتطويرها، بخا�سّ
ومقت�سياته، اإذ نعي�ص اليوم ظروًفا ا�ستثنائّية 
اأّدت اإىل اأن ت�سري العملّية التعليمّية ب�سكل غري 
متنا�سق، وهذا يتطّلب جهًدا متوا�ساًل وتعاوًنا 
كان عرب  واإن  مثمًرا، حّتى  وتوا�ساًل  ا  م�ستمًرّ
االأ�سرة  لتتعّرف  االجتماعّي؛  التوا�سل  مواقع 
حت�سيل  جمال  يف  اأبنائها   تقّدم  مدى  على 

املعلومات.
اآثاًرا  واأخرًيا على اجلميع اأن يعلم باأّن هناك 
انعدام  على  مرتّتبة  �سلبّية  وتربوّية  نف�سّية 
الطالب  �سعور  هو  اأخطرها  ولعّل  التوا�سل، 

بعدم اأهمّية املدر�سة والدرا�سة.

دعاء فاضل الربيعّي/ النجف األشرف 
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َعلى َقيِد الَحياِة

التي  فالدماء  اأّنه فارق احلياة،  لوهلة ت�سّور 
تن�ساب من اأطرافه كفيلة باأن متنحه اإح�سا�ًسا 
الذي  ال�سبّي  ال�سندوق  عن  ف�ساًل  باملوت، 
والتي  بي�ساء،  بخرق  ُلّف  اأن  بعد  فيه  ُو�سع 

�سرعان ما حتّولت اإىل بركة من الدماء.
واأ�سواتهم  حوله،  من  النا�ص  بهمهمة  اأح�ّص 
امل�سطربة وهي تتداخل فيما بينها، بني �سجب 

ووعيد وعويل.
�سعر باقرتاب اأقدام منه واأياد تتناوله برفق، 
واجلمع يكرّب بكثري من احلّب وال�سوع، حاول 
جاهًدا حتريك اإحدى قدميه فلم ُيفلح، �سعر 
بثقلها ال�سديد، عاد يجّرب حتريك يده اليمنى 
التي ُلّفت ب�سمادات كثرية و�سا�ص طبّي و�سل 

ا مل ينجح. اإىل حّد املرفق َبيد اأّنه اأي�سً
كاأّن  املغلق،  ال�سندوق  داخل  بعينيه  دار 
ب�سي�ص نور يت�سّلل اإليه، راأى جمهرة النا�ص 
والح اإليه ظّل �سديقه )ح�سني(، وهنا عاد اإىل 

ا�سرتجاعات الذاكرة واللحظات االأخرية قبل 
اأن ينتقل اإىل داخل هذا ال�سندوق ال�سبّي.

كانت ال�سور يف البدء تاأتيه م�سّو�سة، فالظالم 
�سوت  �سكونه  فّجر  حالك،  والليل  دام�ص 
الر�سا�ص الذي �سعق الف�ساء ب�سكل متوا�سل، 
�سعر باأو�ساله ُت�ستفّز وتتحّرك بعد �سبات طويل 

ملّا اأيقظته وجوه االأوغاد عرب ا�سرتجاعاته.
اأحد  مع  تبادلها  التي  امل�سمئّزة  النظرة  تلك 
ال�سفلة كانت كفيلة باأن يقطعوه اإرًبا اإرًبا، ومع 
اأّنه كان جريًحا ينزف ال حول له وال قوة، اإاّل 
باحتقار  �سرًرا ت�سّرح  بعثها  التي  اأّن نظراته 
والدين  العهد  باعوا  الذين  االأنذال  اأولئك 

باأبخ�ص االأثمان.
حتّرك ال�سندوق فجاأة بحركة م�سطربة حّتى 
ي�سّدونه  القوم  وراح  مرتفع،  مكان  ا�ستقّر يف 
�سديقه  )ح�سني(  �سوت  القوية،  باحلبال 
املقّرب يهم�ص اإليه باكًيا، اأراد اأن يبت�سم لكن 

ا وقفت حائاًل  اآنًيّ حالة الده�سة التي يعي�سها 
دون الت�سريح بذلك حّتى لو اإمياًء، وعاد اإىل 
�سريط الذكريات لين�سدم بلحظة �سقوطه يف 
اأر�ص املعركة اإثر هاون فّتاك قطع جزًءا من 
يده واإحدى قدميه، وتراءى له حلظتها وقوف 
اأحد الدواع�ص على راأ�سه �ساخًرا و�سامًتا، وقد 
�سّلط فوهة بندقّيته على راأ�سه، لكّنه مل يياأ�ص 
وظّل ينادي يف �سّره: يا اأبا احل�سن.. ياعلّي.. 

ياعلّي. 
وما هي اإاّل حلظات حّتى ر�سقتهم طلقات اإخوته 
يف احل�سد، وقطفت تلك الروؤو�ص اجلوفاء عن 
الفرحة  بالفرحة،  فوؤاده  اأبيها، وغمروا  بكرة 
اأخرًيا  جنح  عندما  االآن  غمرته  التي  نف�سها 
خارج  بها  والتلويح  ال�سليمة  يده  بتحريك 
الكفن؛ ليعلن الأ�سدقاء الدرب بقاءه على قيد 

احلياة على رغم اأنوف الدواع�ص الفجرة.

منتهى محسن محّمد/ بغداد 
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َتَلاِميُذ َعاُشوَراَء

هكذا راأيُتهم.. وهكذا اأثبتوا.. ُخلِقوا من فا�سل 
والوفاء،  احُلّب  مباء  وُعجنوا  املقّد�ص،  الطني 
ويف  املواقد،  جمر  قلوبهم  ا�ستعال  يف  ترى 
ا  اأ�سواتهم �سجن الق�سائد، ويف مواقفهم �سدًّ

لكّل حاقد.
عيونهم،  فتحوا  احل�سينّية  املجال�ص  فعلى 
وبكلمات  اأرواحهم،  انغم�ست  العلوّي  وبالع�سق 

حمّمد واآله لهجت األ�سنتهم.
باملا�سي،  يذّكرهم  الذي  احلا�سر  يعي�سون 
يحّنون اإىل اأخالق حمّمد واآل حمّمد ، واإىل 
عطف حمّمد واآل حمّمد ، واىل رفقة حمّمد 

. واآل حمّمد
هذا احلنني جعل اأمنّيتهم الوحيدة: "يا ليتنا 
)معكم  عظيًما")1(..  فوًزا  فنفوز  معكم  كّنا 
ال�سعادة  طريق  ُتعّبد  �سحرّية  كلمة  نفوز(  ثّم 

االأبدّية.
الت�سحية  مع  والعمل،  القول  يف  معكم.. 
وال�سرب، حّتى لو تقّطعت االأ�سالء كاأ�سالء علّي 

ولو  احلّق،  على  باملوت  الر�سا  مع   ، االأكرب 
خّلفوا وراءهم العر�ص واالأّم وال�سباب كالقا�سم 
عت  بن احل�سن ، مع الوفاء وااليثار ولو ُقطِّ

. االأيدي كالعّبا�ص
يف  فيحّلقون  االأجنحة  �سواعدهم  على  تنبُت 
�سماء الفخر اإذا ذكروا �سجاعة اأمري املوؤمنني 
علّي بن اأبي طالب ، وتتك�ّسر خلف اأ�سالعهم 

.h احل�سرات اإذا ذكروا اأ�سالع فاطمة
ويبغ�سون  واأولياءه،  تعاىل  اأحباب اهلل  يحّبون 
اأّن  راأوا  فكم  الظاملني،  من    اهلل  اأعداء 
  حمّمد  عن  فاأبعدهم  ظلمهم  الزمان 
فر�سة  لهم  �سنحت  لو  متّنوا  وكم   ،واآله

الن�سرة الإحقاق احلّق.
واأخرج  اأنيابه  عن  الغادر  الذئب  ك�ّسر  وحني 
اأرادوا  راية حّق  اأعوانه  راأ�سه، ورفع  ال�سيطان 
بها باطاًل، فهّددوا اأمن البالد والعباد، واأعلنوا 
يف  جا�ست  واملقّد�سات،  االأر�ص  على  احلرب 
نفو�ص تالميذ عا�سوراء حمّية الدين والوطن، 

ون�ساءه  املحرتقة    احل�سني  خيام  وذكروا 
التي لطاملا حلموا  الفر�سة  اأّن  ال�سبايا، فراأوا 
بالدفاع،  القائد  اأفتى  وقد  �سنحت،  قد  بها 
وارتفعت راية تدعو َمن يريد الفوز اإىل طريق: 

)يا ليتنا كّنا معكم(.
وكان هذا حمّك االختبار ل�سدق النوايا، فلي�ص 
احل�سني  موائد وجمال�ص بكاء، بل هو قدوة 
  كّل حّر ووقود كّل نه�سة، وها هو احل�سني

يدعو اأن�ساره من جديد.
فهّبوا بدون مماطلة وال تهاون، و�سارت معهم 
ال�سواتر  اإىل  احل�سينّية  واملواكب  الرايات 
و�سوح القتال، ت�سّد اأزرهم وتزيح عنهم العناء 
والتعب، ف�سعروا اأّن نفحات اآل البيت  حتيط 
هذا  يف  ترقبهم    البيت  اآل  وعيون  بهم، 
وَمن  الكرامة،  بتاج  فاز  تقّدم  فَمن  االختبار، 

تخّلف مل يبلغ الفتح.
......................................

)1( بحار االأنوار: ج 44، �ص 286.

د. إسراء محّمد العكراوّي/ النجف األشرف 

َعاُشوَراَءَعاُشوَراَء
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قال ر�سول اهلل  :"َمن ر�أى منكم منكًر� 
فبل�سانه،  ي�ستطع  مل  فاإن  بيده،  فليغرّيه 
�أ�سعُف  وذلك  فبقلبه،  ي�ستطع  مل  فاإن 

�لإميان".)1(
ال�سريف،  احلديث  هذا  قراأنا  ما  كثرًيا 
من  وعددناه  رّددناه،  �سمعناه،  حفظناه، 
متعّنا  لو  لكن  فح�سب،  املدر�سة  ذكريات 
فيه جّيًدا، لو فهمنا العمق الذي ي�سل اإليه، 
ينّظم  وقانوًنا  حياة  منهاج  فيه  اأّن  لفهمنا 

اأيامنا وُينقذنا من متاهات املنكر وال�سّر. 
لوجدناه ي�سُف حال ع�سرنا بدّقة بالغة، اإّنه 
يوّفر لنا مراحل رف�ص االأذى والتنديد به، 
من الفعل اإىل القول ثّم اإىل ال�سعور، كي ال 
يكون علينا ُحّجة باأّننا ال ن�ستطيع فعل �سيء، 
وحدنا!  الكوكب  ُنغرّي  اأن  ميكن  ال  فنحن 
فجاء احتمال القول، ا�ستنكر قبيح ما تراه 

بالقول اإن كنَت يف مو�سع حديث، اأو بالكتابة 
اإن كنَت يف مو�سع ي�سمح لَك بالكتابة، وهذا 
ما توّفره التقنّيات احلديثة، مل يبَق �سغري 
اأو كبري ال مي�سك بيديه هاتًفا ذكيًّا و�سبكة 
اإنرتنت ُت�سّهل عليه ولوج اأّي موقع اأو تطبيق 
يف ظرف ثواٍن معدودة، ومن ثّم ي�ستطيع اأن 
يو�سل راأيه وا�ستنكاره اإىل مائة �سخ�ص على 
اأقّل تقدير، واإن عجزَت عن الفعل والقول، 
يكفيَك  والنّيات،  بالقلوب  ب�سرٌي  فرُبَّك 
ُت�سهده على ما ال ترت�سيه قواًل وعماًل،  اأن 
ولعّلَك َت�سعر باأّن راأيَك لن ُيحدث فرًقا، لكّنه 
�سيفعل، وقد قال النبّي حمّمد : "�تِق �هلل 
ول حتّقرنَّ �سيًئا من �ملعروف، ول� �أن تلقى 

�أخاَك ووجهَك مب�س�ط �إليه".)2(
اإّن االإ�سالم ديٌن �سمح، ولي�ص بتعجيزّي، وال 
ُيحّمل الفرد ما لي�ص يف طاقته اأو م�سلحته، 
يعرف اهلل تعاىل ُو�سع نفو�ص عباده فيمنحها 

على قدر �سعتها، ال يعّذب اأحًدا وال ُيقّيده، 
اأحرارًا َخلقنا، نلتم�ُص �ُسبل النور بفطرتنا، 
ن�سرُي حيث اآخر النفق؛ الأّن فينا من االإميان 
ال�سليم ما يجعلنا نوؤمن بوجود ال�سوء، لكّننا 
وِحدنا عن جاّدة  الطريق،  اأ�سعنا  باأنف�سنا 
وخلطنا  الِهداية  بو�سلة  �سّيعنا  ال�سواب، 
اجلهات، فما عدنا ُنفّرق بني �سرق اأو غرب، 
نرى املنكر فن�سمت عنه، نترّباأ من ال�سوء 
الذي يلحق باأمتنا بحّجة اأن ال �سيء باأيدينا 
لنفعله! جُنيد التمّل�ص من واجبنا، نحرتف 
التذّرع، يف حني اأّن و�سائل درء ال�سّر واالأمر 
ا وال تتطّلب اإاّل �سغطة زّر  بالري ي�سرية جدًّ

واحدة.
...................................

)1( ميزان احلكمة: ج3، �ص1950.
)2( بحار االأنوار: ج73، �ص355.

ُلجين هادي العبودّي/ بغداد 

اِستنَكارٌ في ثواٍناِستنَكارٌ في ثواٍن

-  أيلول  2021م العدد 172 - محّرم الحرام1443ه 28

منكم وإليكم



ُنُجوٌم َساِطَعٌة

وق�س�ص  كربالء  ربوع  يف  الرّبانية  امللحمة 
نه�ستها  وخمّطط  وقائدها  ملهمها  العطاء، 
االإباء  عنوان  الت�سحيات  ميدان  يف  الالدة 
اأجنًما  خّلدت  ملحمة  الال�ص،  والوفاء 
يقرتن  والبطولة،  املجد  �سماء  يف  �ساطعة 
�سباقهم  يف   ، احل�سني  بذكر  ذكرهم 
الحت�سان املوت �سّطروا مالحم البطولة باأبهى 

معانيها.
ق�سوا ليلهم راكعني م�ستغرقني يف �سالتهم، 
احلياة،  اأجل  من  املوت  ين�سدون  رجااًل  كانوا 
تنفجر  اأن  اإاّل  يبَق  ومل  قلياًل  اإاّل  الليل  م�سى 
ملّة الظالم عن جبني الفجر، عندما دّبت يف 
 حركة ت�سبه دوّي النحل  مع�سكر احل�سني 

الذي ال يعرف غري العمل.
ت�سابكت اأوتاد اليام يف عناق �سميمّي كاأّنه 
غري  تعرف  ال  التي  القلوب  تالحم  يعك�ص 

احُلّب..
يحفرون  رجال  وانربى 
ليملوؤوها  النادق 
ا�ستعلت  فاإذا  حطًبا، 
الندق  حتّول  املعركة 

اإىل خطوط ملتهبة..
بانت  ال�سباح،  وجه  عن  الليل  برقع  انحدر 

الذئاب التي ت�ستعّد للقتل..
معلًنا  املوت  �سهام  اأوىل  �سعد(  )ابن  رمى 

احلرب و�سرخ:
ا�سهدوا يل عند االأمري اأيّن اأول َمن رمى..

انطلقت اآالف ال�سهام كاأّن ال�سماء متطر واباًل 
من ال�سهام..

:.. خاطبهم احل�سني
قوموا اإىل املوت الذي البّد منه..

فاأّن هذه ال�سهام ُر�سل القوم اإليكم..
يزيدون  اأو  نفًرا  �سبعون  اللحظة،  حانت 
باأحقاد  حمّملني  الذئاب  من  جي�ًسا  يقاومون 

زمن غابر، وانك�سارات على مّر التاريخ..
وخفتت  ال�سدور  ورجفت  القلوب،  خفقت 
االأ�سوات وامتّدت االأعناق، وتواثبت االأح�ساء، 
الرجاء  يف  الياأ�ص  وم�سى  االأع�ساء،  وتزايلت 
م�سي الظالم يف االأ�سواء، ومّر على ذلك زمن 

ال ت�سطرب فيه موجة وال تهّب ن�سمة..
رجال  وكان  الغبار  تبّدد 
يقاتلون    احل�سني 

بعزم حديدّي اأو اأ�سّد باأ�ًسا، اأجرب العدّو على 
الرتاجع..

ظهر ال�سمر كحيوان غادر يقود اجلناح االأي�سر 
من جي�ص يزيد..

وهو يتلّهف للغدر وقتل اأوالد االأنبياء..
الهجوم،  ل�سّد    احل�سني  رجال  وا�ستعّد 
كربالء،  اأر�ص  يف  العا�سقني  هتافات  وتعالت 
يف  ال�سيوف  وبداأت  غباًرا،  ال�سماء  وامتالأت 

غمرة الرتاب تر�سم طريًقا جديًدا للوفاء..
اأعلنها  واالإميان،  املوّدة  �سرخات  تعالت 
النداء  اأعلنوا  باملوت،  ا�ستاأن�سوا  املحّبون، 
حيث �سارعوا اإىل كّل زوايا الظالم بحًثا عن 
و�ساروا  دنياهم  عتبات  ومّزقوا  �سادق،  نور 
اإىل ابتغاء مر�ساة اهلل ، وبذلوا اأرواحهم 
واأنف�سهم دون احل�سني ، وا�ست�سهدوا اأحراًرا 

يف �سبيل اهلل تعاىل ون�سرة دينه..
، وقاتلوا معه وا�ست�سهدوا  ع�سقوا احل�سني 

بني يديه..
هوؤالء هم العا�سقون �سدًقا..

وهم َمن نالوا ال�سعادة احلقيقّية دائًما واأبًدا..

ُنُجوٌم َساِطَعٌة
زينب ضياء الهاللّي/ كربالء المقّدسة 

ُنُجوٌم َساِطَعٌة
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رُّ منا�سبٌة مفجعة  بني طّيات ال�سنني ويف كّل عام مَتُ
اأهل  اأحزنت  قد  التي  تلك  منا�سبة،  باأّي  ولي�ست 
االأكوان  وكّل  االأنبياء  واأبكت  واالأر�ص،  ال�سماء 
بريح اأحزانها، اآملت الكبري وال�سغري حّتى الطفَل 
الر�سيع قد اأح�ّص باأمل تلك امل�سيبة، يوم عا�سوراء 
وعيني    الزمان  �ساحب  عيني  اأقرح  قد  الذي 
 من البكاء، و�سفها   وفاطٍم وعليٍّ  الر�سول 
موالنا �ساحب االأمر  يف زيارة الناحية املقّد�سة: 
بدل  عليَك  والأبكنيَّ  وم�ساًء،  �سباًحا  َك  "فالأندبنَّ
ذلك  ِعظَم  نتخّيل  اأن  باإمكاننا  دًما"،)1(  الدموع 
اليوم، وال اأحد يعلم كيف مرَّ ذلك النهار على اأهل 
البيت  وعلى العامل اأجمع وهم يفقدون اأح�سن 
واأجمل واأعظم اإماٍم يف زمانه وهو �سّيد �سباب اأهل 
اجلّنة االإمام احل�سني ، حّتى اإّن ال�سماء قد بكت 
عليه دًما مثلما جاء يف الرواية عن االإمام ال�سادق 

مَلّا  ال�سالم  عليه  احُل�َسنَي  اهلِل  َعبِد  اأبا  "اإّن   :
بُع  بُع َواالأََر�سوَن ال�سَّ ماواُت ال�سَّ َق�سى  َبَكت َعَليِه ال�سَّ
ِة َوالّناِر  ، وَمن َينَقِلُب يِف اجَلنَّ وما فيِهنَّ وما َبيَنُهنَّ

نا، وما ُيرى  وما ال ُيرى ".)2( من َخلِق َربِّ
 هو ثاين  اأّن االإمام احل�سني  ميكننا اأن نتخّيل 
النبّي  بعد  من  دًما  ال�سماء  عليه  تبكي  مع�سوم 
هذه  اأمل  ِكرَب  على  اإثبات  ذلك  ويف   ، يحيى 

امل�سيبة ووقعها.
اإّن القلم ال يقدر على و�سف تلك احلادثة االأليمة، 
من  الكثري  فتنقل  لّطها،  تكفي  االأ�سطر  وال 
الروايات اأّنه ُقتل مثلما ُيقتل الكب�ص! قطعوا الراأ�ص 
يدي  على  ترّبى  الذي  اجل�سد  ذلك  من  ال�سريف 
اأعظم ن�ساء اأهل االأر�ص وال�سماء ال�سّيدة فاطمة 
اليول  دا�سته  وقد   ، علّي  واالإمام   hالزهراء
بحوافرها يف ميدان �ساحة الطّف بعد اأن مّثلوا به. 

اإّن االإمام احل�سني  كان عامِلًا اأ�سا�ًسا منذ والدته 
م�سريه  ُيغرّي  اأن  باإمكانه  وكان  ا�ست�سهاده،  بيوم 
اأّنه  اإاّل  املمكنة،  الو�سائل  املوت بجميع  وينجو من 
من  ذلك  يف  مبا  عِلم  الأّنه  روحه؛  باإزهاق  اكتفى 
تاأثريات يف الدين، والعلّو الذي �سيح�سل عليه من 
 كعبًة للقلوب املنك�سرة وماأوى  ، فكان  اهلل 

املظلومني وخري طبيب يداوي نزف قلوبهم.
حلول  حني  املحاجر  قبل  دًما  لتنزف  القلوب  اإّن 
يوم عا�سوراء، كيف ال تخرج االأرواح وُتزهق حزًنا 
على �سّيد ال�سهداء! فيا َلها من م�سيبٍة قد اأفجعت 

العاملني.
.......................................

)1( �سياء ال�ساحلني: �ص510.
)2( الكايف: ج4، �ص575.

ربى جواد العبيدّي/ ديالى 

َنــــــــــــــو ُح 

َماِء  السَّ
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فِّ َحراِئُر الطَّ

احلقائق  ونطالع  التاأريخ  ن�سرب  نحن  و 
يف  وندّقق  ونحاور،  فنناق�ص،  والوقائع 
الكاملة  احلقيقة  اإىل  لن�سل  التفا�سيل 
تطالعنا واقعة الطّف ب�سخو�سها واأحداثها 
كربى  ظليمًة  التاأريخ  لي�سّجل  اأمامنا؛ 
ارتكبتها ال�سلطة احلاكمة اآنذاك؛ لي�سدل 
بانت�سارهم  ها�سم  بني  ويخّلد  ال�ستار 
  الكبري، فلم يكن هّم االإمام احل�سني
وعلم  يقني  على  فهو  وقتها،  يف  النه�سة 
االأكرب حتقيق  هّمه  كان  بل  با�ست�سهاده، 
التوا�سل الزمنّي البعيد لها وهو ما ح�سل 

بالفعل.
ا ح�سور املراأة، وال يقلُّ �ساأًنا  اأي�سً وجند 
عن ح�سور الرجل، فت�سحيتهما على حّد 
واأخذت  جنحت  ملا  وجودها  ولوال  �سواء، 

داللتها امل�ستقبلّية.
لقد �ساركت املراأة عرب التاأريخ االإ�سالمّي 
الطويل بكّل اأحداثه البطولّية يف البيعة، 
ولوال  والوقائع،  واحلروب،  والهجرة، 
وجود املراأة اإىل جانب الرجل ملا ر�سخت 
اأخذت  ما  واأخذت  العا�سورائّية  الق�سّية 
اأبعاد ح�سارّية، وهذا ما ذكره كثري  من 

من الباحثني، فكان ح�سورها مع العيال 
منعطًفا كبرًيا خّلدها على مدى الدهر، 
اأرى  ال  "اإيّن   : احل�سني  االإمام  وقال 
اإاّل  اإاّل �سعادة واحلياة مع الظاملني  املوَت 

برًما".)1( 
بني  الن�ساء جند عقيلة  قّمة هرم  وعلى 
 ،ها�سم زينب بنت علّي بن اأبي طالب
 ، املوؤمنني  اأمري  بنت  كلثوم  واأّم 
 واأختها  وفاطمة بنت االإمام احل�سني 
القي�ص  امرئ  بنت  والرباب  �سكينة، 
الكلبّية )اأّم الطفل الر�سيع( ـ �سالم اهلل 
بالذكر  اجلدير  ومن   - جميًعا  عليهّن 
االإمام  زوجات  بني  من  الوحيدة  اأّنها 
احل�سني التي ح�سرت الواقعة - على 

اختالف يف الروايات -.
الـدوِر مـن  تبـدو  وثـاكل 

وبالثبـوِر بالويـل  تعـجُّ 
ر�سيـِع اإىل  ترنـو  ومر�سـع 

�سـريِع فاح�ـص  الـرتاب  علـى 
النيـاِق علـى  ُت�سـبى  ون�سـوة 

الفـراِق)2( اأمل  تعـاين  ح�سـرى 
 ) القا�سم  )اأّم  رملة  الن�ساء  ومن 

 ، املجتبى  احل�سن  االإمام  وزوجة 
و)رقّية( بنت االإمام احل�سني ، و كانت 
طفلًة، و)حميدة( بنت م�سلم بن عقيل، 
زيادة  امل�سري،  يف  معهم  جئَن  واأُخريات 
على َمن ان�سّمت اإىل النه�سة بعد جميء 
االإمام  اإىل كربالء، فا�ستحققَن لقب 
ومنهّن   ،) االإمام احل�سني  )نا�سرات 
)طوعة( التي ن�سرت واآوت �سفري االإمام 
احل�سني   اإىل الكوفة م�سلم بن عقيل، 
وغريها كـ)دلهم بنت ُعمري(، وهي زوجة 
زهري بن القني، و)اأّم وهب( وهي زوجة 
بن  عمرو(  و)اأّم  ُعمري،  بن  اهلل  عبد 
بنت منقذ  و)مارية(  االأن�سارّي،  جنادة 
)hالبنني و)اأّم  �سلمة(،  و)اأّم  العبدّي 
التي �سّحت باأبنائها االأربعة فداًء لالإمام 

.)2(  احل�سني
اأر�ص  من  بهّن  و�سرَي  واأ�سرن  �ُسبنَي  فقد 
عن  ودفاًعا    للح�سني  ا  حبًّ اأخرى  اإىل 

نه�سته.
..............................

)1(  بحار االأنوار: ج44، �ص381.
)2(  املقبولة احل�سينّية الآية اهلل ال�سيخ هادي اآل كا�سف 

الغطاء )قّد�ص اهلل �سّره(: �ص 62. 

د. سحر ناجي المشهدانّي/ النجف األشرف
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َقسَوَرُة الَعلقميِّ

يف ف�ساء احلقيقة تبّلج قمر االآل، ينري 
�سّفني  اأر�ص  اأنار  مثلما  نينوى  اأر�ص 

احلالكة..
بدر توّهج نوره، اأ�سرق بني خافقيه حّب 

حبيب اهلل وو�سّيه..
ارت�سفت منه االأمواج في�ص احلياة..

معجم  احلرّية..  �سماء  يف  ُيحّلق  ن�سر 
االإباء احل�سينّي ترتّتب حروف معانيه..

جوهرة الوفاء تتالأالأ ِبذكر ا�سمه..
.. تدّرع بهيبة اأبيه اأمري املوؤمنني

جتلبب باملناقب، تلّفع بالف�سائل، بانت 
رفعًة  الطالبّيني،  �سيماء  �سمائله  على 

وجمًدا، ووجاهًة و�سوؤدًدا..
ت�سّربت روح احلوراء h به، وماج فوؤادها 
اأ�سرار  حتكي  عيناها  توّهجت  بحّبه.. 

اإخّوته..
وعّزها وهيبتها بوجوده..

مَل ت�سكت الكلمات وتغادرين احلروف؟
اآٍه لعربات اأمري املوؤمنني  يقّلب كّفيه 
ا.. بقبالته يحنو  وهو اليزال يف املهد غ�سًّ

عليه وهو ُيعت�سر اأملًا.. ويختنق حزًنا..

قمر حترّيت �سماء الطفوف به.. َتعانق 
ال�سموخ مع ا�سمه..

على  الرباكني  ثورة  قلبه  يجمع  كيف 
اأعدائه، ودفء امل�ساعر الأحّبته؟!

يفّرون  االأعداء،  ي�سطلم  كربالء  بطل 
من بني يديه ليحقنوا دماءهم..

وجهّنم فتحت اأبوابها بانتظارهم..
قبل  باالأرواح  يح�سد  املوت  ملك  كاأّنه 

الروؤو�ص.. مثل اأبيه حيدر يوم خيرب..
ُقّداَمه  فيخّرون  النفاق  اأهل  ي�ستاأ�سل 

عقني، يتقفقفون)1( من ا�سمه َخوًفا.. �سَ
املدافع عن  واالأخ  الب�سرية،  يا �ساحب 

اأخيه يف تلك الظهرية..
يا حامل اللواء، وَمن �سواه جديٌر ِبحمله؟!
يف  واإح�سا�سه  وقلبه  الدين،  عن  ُيدافع 

.. اليام مع اأخته واأطفال احل�سني
الر�سان،  ُيجندل  امليدان،  يف  يجول 

يرميهم اإىل �سقر..
َب ال�سكيمة يف الر�ساع حّتى امتالأ..  َت�سَرّ

ف�سار �َسجوه يوم الطفوف..
وكربالء �سارت له تتيُّمًا وهوًى..

وكفالة  الرحيل،  يوم  اأبيه  و�سّية  يا 
احلوراء باتت له و�ساًما ومفخرًة..

من يومها حملها دًما ي�سري يف �سريانه.. 
يرّو�ص روحه ليوم الزجمرة..

�ُسّق عليهم ِعّزه.. واأُع�سل عليهم جمده..
ا�ستحّلوا بقتله احلرمة.. فا�ستحّقوا من 

اهلل تعاىل النقمة..
رفعه اهلل تعاىل يف عّليني، فرافق النبّيني 

وال�سّديقني..
يا �سّيد املاء.. الذي احت�سم الفرات من 

ِقْربته..
ماأوًى  عن  يبحث  االأر�ص  يف  فغار 

لجلته..
حتت  يجثو  يعتذر،  اأن  اإاّل  ا  ُبدًّ يَر  فلم 

قدميه ويدور حول قربه..
يا اأّيها ال�سّقاء وُقطَب كربالء.. ال تزال 

بدًرا ُينّدد َغيهب ال�سماء..
م اأُفًقا جَتّلَل ِبالدماء. وَتَت�سنَّ

..................................
اأَ�سناُنه  ت  طكَّ ا�سَ تقفقَف:   )1(

وا�سطرب حنكاُه من الربد وغريه.

نرجس مهدّي/ كربالء المقّدسة 
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فِل الرَِّضيِع  إحياٌء لإلِنَساِنّيِة وِمنَهاٌج للتَّضِحَيِة َشَهاَدُة الطِّ

عندما يتحّدث التاأريخ عن �سهادة ر�سيع، 
فيها  العميق  االإدراك  اإح�سا�ص  ينتابَك 
روحي- -فداه  الر�سيع  ذاك  بعظمة 
وف�ساحة ذلك البكاء الذي ترك فينا من 
االأثر البالغ ما يزال ي�سدح يف خمّيلتي عند 
�سماع بكاء االأطفال، حيث تكمن اجلوهرة 
يف عظمة امللحمة التي قادها هذا الطفل 
حتفر  باأن  جديرة  كانت  زمانه،  اإمام  مع 
لريتوي  و�سغري  كّل كبري  بئر )زمزم( يف 
وبالغة  الدموع  تلك  ف�ساحة  عذب  من 

ال�سراخ.
عن  ال�سماء  �سوؤال  االإح�سا�ص  ذلك  ُيعيد 
تلك الدماء التي �سعدت، واأبت بل خجلت 
االأر�ص من احت�سانها مثلما جاء يف االأثر: 
"فجعل احل�سني  ياأخذ الدم من نحره 
ولّبته فريمي به اإىل ال�سماء، فما يرجع منه 
�سيء")1( اأّي منزلة كان بها هذا الر�سيع، 

اأم تلك قطرات املاء التي باتت تلوذ خجاًل 
طفل  �سفاه  مالقاة  لعدم  الِقربة  خلف 
الويّل، يا ُترى ما كان موقف تلك الِقربة؟ 
هل كانت تهم�ص خماطبًة ذلك ال�سهم: اأّي 
عمل تريد اأن تفعل بوجه النور هذا و�سم�ص 

ال�سياء؟
فتجيب ال�سماء: بن�سر، بن�سر االإن�سانّية 
على الطغاة جميًعا؛ لتحيا االإن�سانّية بخلود 
�سرمدّي وت�ستجوب اأهل االأر�ص: باأّي ذنٍب 

ُقِتلت؟
هذا  منهج  يف  الت�سحية  دور  يظهر  وهنا 
اأمّية، حيث  بني  الطفل، ويرّكز على ظلم 
ويقول:  بهم    احل�سني  االإمام  ي�ستنجد 
هذا  فارحموا  ترحموين  مل  اإن  قوم  "يا 
الطفل"،)2( وك�سف زيفهم بعد حماربتهم 
بنداء  تتج�ّسد  التي كانت  االإن�سانّية  ملطلق 
لتقف  ظالمته  كانت  وما   ، االإمام 

جّده  دين  ظالمة  بل  احلّد،  هذا  عند 
امل�سطفى اأي�سًا.

ا  بطولًيّ دوًرا    الر�سيع  اهلل  عبد  اأّدى 
احلّقة،  واملبادئ  الِقيم  لتكري�ص  �سجاًعا 
عمره  بح�سب    الزمان  الإمام  والتمهيد 
واإمكاناته التي ال ندركها نحن، بل يدركها 
رّب العباد، ليكون لنا قدوًة حّتى على �سعيد 
الوحيد  �سالحه  كان  اإذ  البكائّي،  املنهج 
ب�سحوة  جديًرا  وكان  اإمامه،  لن�سرة 
وا�ستمّر  الع�سر،  ذلك  املّيتة يف  ال�سمائر 
ظّل  حتت  ليظّلنا  هذا  يومنا  اإىل  �سداه 
اأرواحنا  االإمام  العاطفّي مع  والُبعد  املوّدة 

له الفداء.
..............................

)1( مقاتل الطالبّيني: ج20، �ص1.
)2( كلمات االإمام احل�سني : ج1، 474.

يقين محّمد المسعودّي/ كربالء المقّدسة 
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ُسخوَنُة الِجسِمُسخوَنُة الِجسِمُسخوَنُة الِجسِم
ال�سكوى  من  اجل�سم  حرارة  درجة  ارتفاع  يعّد 
من  الكثري  لدى  الرعب  وي�سّبب  ا،  جدًّ ال�سائعة 
"احُلّمى"  اأّن كلمة  البع�ص  النا�ص، وذلك العتقاد 
مرادفٌة ل�سيء خطري، وحت�سل الأّي �سخ�ص �سواء 

كان كبرًيا اأو �سغرًيا وبني مّدة واأخرى.
ماذا نعني بال�سخونة؟

ا، واإّن  اإّن درجة حرارة اجل�سم عر�ص ولي�ص مر�سً
وعالمة  ف�سيولوجّي،  طبيعّي  اإجراء  هو  ارتفاعها 
مهّمة ل�سّحة اجلهاز املناعّي؛ الأّنه يعمل على بع�ص 
التغرّيات يف اجل�سم، وُي�سخنه للتغّلب على الظاهرة 
اأو  اأو امل�سّبب املر�سّي �سواء كانت عدوًى  املر�سّية، 
وغريها،  املناعّية  االأمرا�ص  اأو  املفا�سل  اأمرا�ص 
الطر،  على  تدّل  حرارة  كّل  لي�ص  اأن  يعني  وهذا 
يف حني اأّن غياب درجة احلرارة اأو انخفا�سها عن 
املعّدل الطبيعّي موؤ�ّسر على �سعف اجلهاز املناعّي اأو 

اأّنه ال يعمل بكفاية.
ما املعّدل الطبيعّي لدرجة حرارة اجل�سم؟

درجة احلرارة الطبيعّية ترتاوح من )36 - 37.8( 
البالغني  بني  اختالف  هناك  ولي�ص  مئوية،  درجة 
من  تاأتي  عاّمة  ب�سورة  واحلرارة  واالأطفال، 
ة ن�ساط الكبد  الفعالّيات احليوّية للج�سم، وبخا�سّ
ويقوم  للحرارة،  الرئي�ص  االإنتاج  وهو  والع�سالت، 

الدم بنقلها وتوزيعها على اأجزاء اجل�سم االأخرى.
اأ�سباب ارتفاع درجة احلرارة:

 وجود التهاب فريو�سّي، بكتريّي، فطرّي. 	
بع�ص االأمرا�ص املناعّية وااللتهابات الفريو�سّية  	

االأمعاء  يف  اأخرى  اأمرا�ص  اأو  كالروماتيزم، 
كمر�ص تقّرح القولون وغريه.

من  	 ال�سّماء  الغدد  يف  اللل 
املمكن اأن يزيد من درجة 

اجل�سم  حرارة 

كالغّدة الدرقّية، فعند زيادة اإنتاج الهرمون تزداد 
احلرارة.

بع�ص اأنواع الت�سّمم. 	
االأورام اأو ال�سرطانات. 	
بع�ص التاأثريات اجلانبّية لالأدوية. 	
اجللطات الدماغّية والقلبّية. 	
االأدرينالني،  	 هرمون  يرتفع  حيث  والتعب،  لقلق 

اأو ال�سغط النف�سّي العايل، فرتفع درجة حرارة 
اجل�سم، وهذه احلالة غري مر�سّية اإطالًقا.

اأ�سباب انخفا�ض درجة احلرارة:
اأمرا�ص الُغَدد. 	
بع�ص التاأثريات اجلانبّية لالأدوية. 	
اأمرا�ص الع�سالت. 	
قّلة احلركة. 	

عند  اأخطر  يكون  احلرارة  درجة  انخفا�ص  واإّن 
بكتريّي  ت�سّمم  وجود  يعني  وهذا  التهابات،  وجود 
اأو فريو�سّي يف الدم، وهنا تكمن الطورة عندما 
خّط  عن  عبارة  احلرارة  درجة  وارتفاع  تنخف�ص، 
اأو موؤ�ّسر على وجود  املناعّي  الدفاع وعمل اجلهاز 

مر�ص معنّي.
ا�ستثناءات من احلالة املر�سّية:

عند احلامل ترتفع درجة احلرارة قلياًل. 	
التبوي�ص يف املراأة "الدورة ال�سهرّية". 	
لي�ص  	 ولكن  للج�سم،  احليوّية  الفعالّيات  زيادة 

بدرجة عالية.
العمر. 	

من  يقّلل  االإن�سان  ج�سم  فاإّن  بالعمر  التقّدم  فعند 
احليوّية،  فّعاليّته 

باملحرار  قيا�سها  ّت  واإن  احلرارة،  درجة  فتقّل 
�سيء  وهذا  مئوّية،  درجة   )36( من  اأقّل  ف�ستكون 

طبيعّي. 
عالج ارتفاع درجة احلرارة:

ارتداء مالب�ص خفيفة. 	
 �سرب ال�سوائل. 	
ا�ستخدام الكمادات الباردة. 	
مثل  	 للحرارة  الاف�سة  االأدوية  ا�ستخدام 

البارا�سيتمول،  واالإيبوبروفني.
االأ�سباب اخلاطئة للت�سخي�ض:

اإىل  مكان  من  اجل�سم  يف  احلرارة  درجة  تختلف 
اآخر، ومن اأ�سهر االأخطاء لقيا�ص درجة احلرارة هو 
و�سع كّف اليد على اجلبهة واال�ست�سعار باحلرارة، 
فقد تكون عالية اأو منخف�سة، وهذا ال يعني االإ�سابة 
اأو وجود مر�ص اأو اختالل بدرجة حرارة اجل�سم، 
ب�سبب  وذلك  اأقّل  واليد  ارتفاًعا  اأكث  واإّن اجلبهة 
خّط  الدماغ  ويف  الغذائّي،  التمثيل  عملّية  وجود 
َفقد  َمن  للتقليل  باجل�سم    اهلل  و�سعُه  دفاعّي 
احلرارة من اجل�سم اإىل املحيط الارجّي، وتكون 
درجة حرارة اليد اأقّل، مثلما اأّن اجللد يتاأّثر بدرجة 

حرارة املحيط الارجّي.
قيا�ض درجة احلرارة ب�سورة �سحيحة:

ا�ستخدام املقيا�ص احلرارّي. 	
خاف�ص  	 اأو  امل�سّكنات  اأو  االأدوية  تناول  عدم 

احلرارة قبل االختبار.
اأثناء  	 يف  للطبيب  خاطئة  بيانات  اإعطاء  عدم 

الفح�ص.
واأخرًيا يجب االهتمام بقيا�ص درجة احلرارة لكبار 
والتهاب  كال�سّكري  املزمنة  االأمرا�ص  وذوي  ال�سّن 
املبكر  للك�سف  ذلك؛  �سابه  وما  واالأورام،  الكبد 

عن وجود اأمرا�ص اأخرى.

فاطمة محمود الحسينّي/ كربالء المقّدسة
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ِل النَّفِسيِّ ُة التََّحمُّ ُقوَّ

يوميًّا،  التحّديات  من  الكثري  االأفراد  بع�ص  يواجه 
ب�سهولة  معها  التعامل  ميكن  ب�سيطة  تكون  قد 
التفكري  يتطّلب  قد  منها  ا  بع�سً ولكّن  وتلقائّية، 
والتحّمل النف�سّي، فالتحّمل النف�سّي ال يعني املعاناة 
ال�سخ�سّية  مظاهر  من  مظهر  اإّنه  بل  وال�سلبّية، 
الفّعال،  التوافق  عملّية  يف  مهّم  وعن�سر  ال�سوّية، 
ومواجهة  التحّمل  على  الفرد  قدرة  باأّنه   وُيعّرف 
باأعرا�ص  ُي�ساب  اأن  بدون  ال�سغوط  عاٍل من  قدٍر 
نف�سّية وبدنّية �سلبّية، وتختلف قوة التحّمل من فرد 
اإىل اآخر وفًقا لعّدة عوامل تنبع من �سخ�سّية الفرد، 
املنا�سبة  البدائل  اختيار  على  ال�سيطرة  قّوة  منها 
حلّل امل�سكالت، والثقة الذاتّية بالقدرة على امتالك 
وعدم  ال�سغوط  ملواجهة  الالزمة  التعامل  مهارات 
والتحّدي،  االلتزام  �سفتي  ووجود  اال�ست�سالم، 
والتم�ّسك مبواجهة امل�سكالت والو�سول اإىل الغايات 
االإحباطات  حتّمل  على  والقدرة  ين�سدها،  التي 
املُختلفة التي تنتج عن الف�سل، فالفرد الذي لديه 
على  القدرة  من  عاٍل  م�ستوًى  لديه  عاٍل   حتّمل 
والتحدّيات  واملواقف  اليومّية،  احلياة  يف  التوافق 

املختلفة يف احلياة.
النف�سّي  التحّمل  قوة  لزيادة  الطرق  اأف�سل  اإّن من 

بالذات،  والثقة  ال�سرب  على  النف�ص  تدريب  هو 
والتمّتع  وجتاوزها،  ال�سغرية  االأمور  عن  والرتّفع 
الذات،  يف  والتحّكم  ال�سجاعة  من  كبري  بقدر 
الفرد،  لدى  ا  تلقائًيّ تزيدها  النجاحات  تكرار  واإّن 
ت�سدر  قد  التي  بالت�سّرفات  متاأّثر  غري  وي�سبح 
االعتماد  اأّن  مثلما  غ�سبه،  وت�سّبب  االآخرين  من 
بو�سفها  احلميدة  واالأخالق  احل�سنة  املبادئ  على 
والواقعّية  االآخرين  مع  التعامل  يف  حياة  اأ�سلوب 
نحو  بالتطّلع  يبداأ  عندما  فاالإن�سان  منها،  يزيد 
اإىل  الو�سول  العنان يف  ف�سيرتك لياله  امل�ستقبل 
بكاّفه  الواقع  ويواجه  النجاح،  من  كبرية  درجات 
عوائقه التي قد ت�سّبب االإحباط واال�سطراب نتيجة 
اال�سطدام مبواقف غري حم�سوبة، ولكّنه باإمكاناته 
واإّن  املتو�ّسطة،  االأهداف  يحّقق  واملهارات  الذاتّية 
ف�سله باملحاولة ال يعني الف�سل اإىل االأبد اإاّل يف حالة 
اال�ستعداد  من  بّد  ال  لذلك  املحاولة،  عن  التوّقف 
واجلهد  املو�سوعة،  لل�سروط  وفًقا  للتغيري  ا  داخلًيّ
الذي هو القوة التي ُتعّزز من ِقبل االإن�سان عن طريق 
حتديد املطلوب، فقد يتعّر�ص االإن�سان اإىل الوف، 
اأو الياأ�ص نتيجًة لبع�ص امل�سكالت، لذلك ال بّد من 
حتديد مدى التعّر�ص لالكتئاب والقلق، واال�ستمرار 

يف حتقيق الهدف، وعدم اال�ست�سالم ب�سهولة لتكوين 
بع�ص االأفكار التي ُت�سعر الذات بالياأ�ص من خو�ص 
اال�ستعداد  الأّنها  بال�سجاعة؛  والتحّلي  التجارب، 
على  والقدرة  والوف،  العواطف  لتحّمل  الكامل 
من  الرغم  على  الهدف  حتقيق  يف  اال�ستمرار 

االإح�سا�ص بالوف.
احلوراء  نف�سّي،  حتّمل  اأقوى  �ساحبة  نن�سى  وال 
الركب  قيادة  مل�سوؤولّية  ت�سّدت  التي   ،hزينب
 ،احل�سينّي ال�سريف بعد ا�ست�سهاد االإمام احل�سني
الفريدة  �سخ�سّيتها  و�سالبة  حّجتها  بقّوة  وذلك 
التي ال تتكّرر يف التاريخ، واأّن قّوة هذه ال�سخ�سّية 
و�سالبتها، وقدرتها على حتّمل الويالت وامل�سائب 
والطوب اجل�سام، يعود اإىل ارتباطها باهلل تعاىل، 
من  ولي�ص  الروح  من  قدراتها  ا�ستمّدت   h واإّنها 
فَمن  واملاّدة،  الروح  االثنني:  بني  ما  و�سّتان  املاّدة، 
من  و�سفاته  حتّمله  وقّوة  و�سالبته  قّوته  ي�ستمّد 
العمق الروحّي، غري الذي ي�ستمّد �سفاته وقدراته 
درو�ًسا   h قّدمت  لذا  املادّية،  اجل�سم  قدرات  من 
واالأناة  وال�سجاعة  والتحّمل  ال�سرب  يف  تتكّرر  ال 
نقتدي  اأن  املوقف، وعلينا  العقل و�سالبة  ورجاحة 

بها.

أ.د. سعاد سبتّي الشاوّي/ جامعة بغداد
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الُخرزَُة

وماجت,  وا�سطربت  الرمال,  حّبات  حتّركت 
ولكّنها  النهار,  هذا  يف  حممّرة  ال�سم�ض  كانت 
 تقف حائرًة تنظر اإىل اأطفال االإمام احل�سني
واالأعداء  خيمة,  اإىل  خيمة  من  يهربون  وهم 

تالحقهم.

كانت الرمال ت�سّج بال�سراخ, واحلجارة تتاأرجح 
حتت اأقدام االأطفال الهاربة, اأّما ال�سم�ض فقد 
الريح  مرور  انتظرت  وتبكي,  تراقب  وقفت 
الهاربة,  االأطفال  اأخبار  تنقل  اأن  اإليها  لتطلب 
وخرب ُخرزة القرط, كانت تلمع من بني الرمال, 
�سغرية  فتاة  على  حزنها  لكرثة  احمّرت  وقد 

�ُسلبت منها.

اأّيتها  "اأرجوِك  بال�سم�ض:  اخلرزة  ا�ستغاثت 

ال�سم�ض �ساعدينا, لقد هجم الكّفار على اخِليم 
ليخافوا  بحرارتِك؛  ِال�سعيهم  واأحرقوها, 

ويبتعدوا".

وقد  قوّية  حرارتي  "اإّن  ال�ّسم�ض:  اأجابتها 
ارتفعت يف هذا اليوم, حزًنا على �سّيدي وموالي 
باأن    اهلل  اأدعو  ولكّنني   ، احل�سني  االإمام 

يبيدهم ليبتعدوا عن االأطفال".

اآٍه حلزن الكائنات يف هذا النهار احلاّر, ويا لفزع 
االأطفال ال�سغار!

بوقع  حت�ّض  اخلرزة  كانت  االأوقات,  هذه  يف 
قلوبهم  دّقات  وت�سمع  الهاربة,  االأقدام 
ال�سعيفة, وتدعو اهلل تعاىل وتقول: "ال�سالم 

على احل�سني ال�سهيد".

خديجة عبد المنعم حيدورة/ لبنان

-  أيلول  2021م العدد 172 - محّرم الحرام1443ه 36

واحة البراءة



طريقة التح�سري:

و�سع المرية وال�سّكر واملاء الدافئ  	
يف وعاء عميق وخلطها جيًدا.

اإ�سافة الدقيق والن�ساء تدريجيًّا واللط مّرة  	
اأخرى ملّدة خم�ص دقائق برفق؛ للح�سول على 

عجينة �سائلة ولّينة.
ترك العجينة يف مكان دافئ وتغطيتها جّيًدا  	

تختمر  حّتى  ون�سف  �ساعة  عن  تقّل  ال  ملّدة 
ويت�ساعف حجمها.

عجينة  	 �سكب  ي�سهل  وعاء  يف  العجينة  و�سع 
الزالبية منه.

و�سع الزيت يف مقالة وا�سعة على نار عالية  	
حّتى ي�سخن جيًدا.

متداخلة  	 دوائر  �سكل  على  الزالبية  �سكب 
ببع�سها البع�ص.

ترك الزالبية يف الزيت ملّدة ال تقّل عن ع�سر  	
دقائق حّتى ي�سقّر لونها وحتمّر جيًدا.

انتهاء  	 حني  اإىل  ال�سابقة  الطوات  تكرار 
الكمّية.

اإخراج الزالبية من الزيت وو�سعها يف القطر  	
تقدميها  ثّم  ومن  م�سبًقا  املجّهز  البارد 

مبا�سرة.

زهراء محّمد بّراك/ كربالء المقّدسة 

الزالبية الِعراقّية

املكّونات:

ملعقة كبرية من الدقيق. 	
ثالث مالعق كبرية من الن�ساء. 	
ملعقة كبرية من المرية. 	
ملعقة كبرية من ال�سّكر. 	
كوبان من الزيت النباتّي للقلي. 	
كوبان من القطر اجلاهز البارد. 	
ن�سف كوب من املاء للعجن. 	
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يعقوب  وبكى  جلّنته،  اآدم  بكى 
ذنوب  يو�سف  وبكى  لب�سعته، 
وبكت  اأحّبته،  وفراق  اإخوته 
بوالدها،  م�سابها   h الزهراء 
وا�ستباحة حّقها مبخالفة و�سّيته 
يف عرتته، وبكى ال�سّجاد  لكّل 
ذلك، فكان بكاوؤه ثمرة بكائهم، 
وزاد  حزنهم،  خال�سة  وحزنه 
اإذ  م�سيبته،  بعظيم  عليهم 
والده  م�سارع  عينه  باأّم  راأى 
وبني عمومته،  واإخوته  وعمومته 
نينوى  اأر�ص  تباركت  وكّل �سالٍح 
بر�سوخ  امل�سهود  اليوم  ذلك  يف 
خطوته، فكان بكاوؤه املر�سود هو 
جوهر قّوته، اإذ مهر مبداد دمعه 
اآخر حرٍف من و�سّيته،  املقّد�ص 
اأرفع  الب�سر  م�سامع  على  فاألقى 
املبذولة  بدمعته  و�سّن  الو�سايا، 
ال�ُسن،  اأوثق  احلّق  �سبيل  يف 
وعرًبا  درو�ًسا  جنواه  فكانت 
وعطايا، ور�سائله املحّملة بفكره 
تراب  يف  تزرع  الوطيد  الر�سيد 
من  لتنبت  امِلَن؛  بذور  الرزايا 
وتئد  ال�سجن،  نبات  املنايا  رحم 

تالحًما  فيثمر  الفنت،  عوا�سف 
اهلل  حّب  وبني  وامل�ستقبل،  واحلا�سر  املا�سي  بني 

واالأر�ص والوطن.
التي  ال�ساكبة  الدمعة  تلك  مثل  التاريخ  ي�سهد  مل 
بها  و�سهدت  و�سالته،  و�سرابه  بطعامه  امتزجت 
وانتثت بني حمرابه وجمال�ص  حياته،  مرافق  كّل 
عظاته، فبّث بها كّل رحيق �سبابه وكهولته، وزهده 
حقوق  النا�سع  اللجينّي  مبدادها  وخّط  وحكمته، 
اأو وعيد، ووقف يف وجه  ر�سالته، فلم يعباأ بتهديٍد 
�سطوة  اأمام  املنهزم  للمالأ  ليعلن  عنيد؛  جّباٍر  كّل 
الطواغيت، اأّن الن�سر مل يكن يوًما ل�سيٍف حّز طهر 

الوريد وقطف راأ�ص احل�سني ال�سهيد، بل اإّن الن�سر 
و�سهادة  املاآذن،  فوق  ال�سادح  ال�سوت  ميقات 
املاآقي  م�سك  للكون  يعلنها  برح  ما  التي  التوحيد 
وما  كامن،  ن�سٌر  ال�سهادة  واإّنا  املحاجر،  و�سوق 
فنيت اأمٌة ا�ست�سقت من دماء اأحرارها رّي املحابر 
اأ�سوارها  هامات  فوق  ورفرفت  احلناجر،  ودوّي 
كفوف تروي حكايات الوفاء الذي مل يرتِو من املاء، 
اإاّل للواحد  بل من عذب الفداء، وروؤو�ص مل ت�سجد 

القادر، فكان �سجودها له هو منتهى العطاء...
لقد م�ست ال�سنون يف ركاب قافلة الليل املنتحب، 
واألقت رحالها عند م�سارف املدينة احلزينة، ترثي 

العتاب،  بحّر  ال�سهداء  �سّيد 
بجمر  الثاكلة  القلوب  وترمي 
ال�سواد  رايات  وترفع  امل�ساب، 
ال�سمائر  وتهّز  احِلراب،  فوق 
اأن  اجلواب،  عّي  عن  ال�سامتة 
الدين  وافُتدي  القربان  ُقّدم  قد 
بخري  كربالء  حجيج  و�سّحى 
من  غديٍر  اإىل  فهل  ال�سباب، 

�سبيل؟!
ل�سهيق  الزمان  اأن�سَت  لقد 
الليايل  جوف  يف  اأنفا�سه 
ق�س�ص  وروى  احلالكات، 
في�ص  من  املرتوي  �سجوده 
دموعه اجلاريات، وحمل جراب 
�سربه على متنه امل�سوّد من وقع 
البطون  ليطعم  الطغاة؛  �سياط 
اجلائعات، و�سّق بدموع مناجاته 
يف خدود احلياة جداول النجاة، 
�ساعدًة  اآهاته  تراتيل  فارتقت 
نحو منبع النور، لتّتخذ ال�سم�ص 
الديجور،  ُعتم  بها  تزيح  مطّيًة 
واملحّبة  الهداية  �سياء  وتن�سر 
فما  اجّتاه،  كل  يف  الال�سة 
وال  �سباٌب  نوره  اإطفاء  ا�ستطاع 
�سحاب، حتى اإذا اأ�سّر احلاقدون 
يف  حقدهم  زعاف  د�ّسوا  ال�سالة،  اغتيال  على 
طعامه املجبول بدمعه امللكوتّي، ففتك ال�سّم بج�سمه 
العلوّي، وتغلغل بل�سم البكاء يف ثنايا الرجاء ليحيي 

الروح بفي�سه االأبدّي، وي�سّن قانون الوالء:
"�إلهي َمن ذ� �لذي ذ�ق حالوة حمّبتَك فر�م منَك 
عنَك  فابتغى  بقربَك  �أن�س  �لذي  ذ�  وَمن  بدًل، 
وحّب  يحّبَك،  َمن  وحّب  حّبَك،  ...�أ�ساألَك  ح�ًل، 
كّل عمٍل ي��سلني �إىل قربَك... يا جميب يا �أرحم 

�لر�حمني".
..................................

)1( ال�سحيفة ال�سّجادية الكاملة )مناجاة املحّبني(: �ص268.

َخاِمُس الَبّكاِئيَنَخاِمُس الَبّكاِئيَنَخاِمُس الَبّكاِئيَن

رجاء محّمد بيطار/ لبنان
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ِعنَدما َتكوُن الُمِصيَبُة َجِميَلًة ِعنَدما َتكوُن الُمِصيَبُة َجِميَلًة ِعنَدما َتكوُن الُمِصَيبُة َجِميَلًة 

منذ اأن كنُت �سغرية وبداأت ذاكرتي ت�سّجل املواقف 
ة  الا�سّ اجلمل  بع�ص  فيها  علقت  والكلمات، 
اجلليلة  ال�سّيدة  قول  اأهّمها  ال�سهادة،  بكربالء 
جمياًل"،)1(  �إّل  ر�أيُت  "ما   :hالكربى زينب 
ومل  منها،  الغاية  اأفهم  مل  طوال  ل�سنوات  ولكّني 
اأحد من الذين �ساألُتهم عنها، فما  اأقتنع بجواب 
راأت  مه�سومة  م�سبّية  امراأة  موقف  يف  اجلميل 
اأج�ساد خري الب�سر مقّطعة متناثرة، يدور حولها 
اأطفال جياع خائفون عط�سى ي�سرخون من �سّدة 
مهّمة حفظ  اإليها  اأُوكلت  امراأة  والهلع؟!  الوف 
العيال والن�ساء، فهي وحيدة يف رحلة �سبي مريرة، 
الن�سامى  االأبطال  روؤو�ص  راأت  راأ�سها  رفعت  كّلما 
مقّطعة، نعم اإّنها روؤو�ص اأخوتها وعزوتها.. فالقدر 
 مل يكتِف باأخذ �سبعني رجاًل من ذرّية ر�سول اهلل
وعلى راأ�سهم اأخوها ونور عينيها احل�سني، وهل 
قتل علّي  بعد   حُتتمل؟! وهل  العّبا�ص  م�سيبة 
طاقة  توجد   احل�سن �سبيه  القا�سم  اأم  االأكرب 
الإكمال امل�سري؟! بل كان ل�سبي ن�ساء العّفة وال�سرف 

وقع اأكرب، وم�سيبة عظمى على قلوب الفاطمّيات، 
اأبا  اأّن  "وُيروى   ،ال�سّجاد االإمام  قلب  وال�سّيما 
حمزة الثمايّل ر�سوان اهلل تعاىل عليه دخل يوًما 
 فراآه حزيًنا كئيًبا،  على االإمام زين العابدين 
فقال له: �سّيدي، ما هذا البكاء واجلزع؟ اأمل ُيقتل 
بال�سيف؟   علّي جّدَك  ُيقتل  اأمل  حمزة؟  َك  عمُّ
اإّن القتل لكم عادة، وكرامتكم من اهلل ال�سهادة، 
حمزة،  اأبا  يا  �سعيَك  اهلل  �سكر  االإمام:  له  فقال 
اهلل  من  وكرامتنا  عادة،  لنا  القتل  ذكرَت،  كما 
ال�سهادة، ولكن يا اأبا حمزة، هل �سمعت اأذناَك اأم 
راأت عيناَك اأّن امراأة مّنا اأُ�سرت اأو ُهتكت قبل يوم 
اتي  عا�سوراء؟ واهلل يا اأبا حمزة، ما نظرُت اإىل عمَّ
واأخواتي اإاّل وذكرُت فرارهنَّ يف البيداء من خيمة 
اإىل خيمة، ومن خباء اإىل خباء، واملنادي ينادي 

اأحرقوا بيوت الظاملني".)2(
وهنا يكون ال�سوؤال: ما اجلمال يف ذلك؟

واجلواب هو: يف احلقيقة اأّن املوؤمن مبتلًى مثلما 
�أحّب �هلل عبًد� �بتاله،  "�إذ�   : قال ر�سول اهلل 

وما  قال��:  �فتناه،  �لبالغ  �حُلّب  �هلل  �أحّبه  فاإذ� 
وولًد�"،)3(  ماًل  له  يرتك  ل  قال:  ؟  �فتناوؤه 
االإلهّي  احُلّب  بعمق  مرتبطة  البالء  كثة  فاإًذا 
لهذا العبد، فكّلما كث احُلّب والر�سا كث البالء 
تعاىل،  وتقربًّا هلل  ا  حًبّ البالء  وال�سرب على هذا 
فتخّيلوا كيف كان حّب اهلل تعاىل لالإمام احل�سني 
 وعياله واأ�سحابه حّتى يبتليهم هذا االبتالء، 
وكانت  عّليني،  اأعلى  اإىل  يرفعهم  حّتى  هذا  كّل 
ال�سّيدة زينب h على يقني بهذا احُلّب العظيم من 
اهلل تعاىل الإمام زمانها وكّل ما يرتبط به، ومن 
باأّنها كّلما �سربت وحتّملت اقرتبت  ثّم هي تعلم 
والباليا  امل�سائب  هذه  فتحّولت  تعاىل،  اهلل  اإىل 
اإىل جمال وطماأنينة ورفعة وكربياء حمّمدّي علوّي 
يف قلب جبل ال�سرب زينبh فاأ�سبحت امل�سيبة 

جميلة.
.................................

)1( االأنوار املنربّية يف املجال�ص العا�سورائّية: ج2، �ص189.
)2( اإر�ساد الطيب: �ص33.

)3( ميزان احلكمة: ج1، �ص300.

عهود فاهم العارضّي/ النجف األشرف
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تتجّلى  النهار،  وَيتنّف�ص  الليل  ُيع�سع�ص  حينما 
ال�سم�ص يف رائعة ال�سماء، تظّللها الطيور وال�سهام، 
احلكاية  حتكي  واملدر  احَلَجر  حتت  الدماء  عّل 
ال�سماء  بكتها  التي  عا�سوراء،  ُظهر  وقعت يف  التي 
القلوب  لتفتح م�سامع  العيون؛  اأجلها  وتقّرحت من 
وتعّظم �سعائر اهلل فتتقّوى القلوب حم�سنًة بح�سن 
ونتح�ّس�ص  امللكوت،)1(  عامل  نحو  لرتتقي  الع�سمة 
�سرًبا عهدناه يف �سفينة النجاة التي َمن ركبها جنا 
ا  حًظّ ب�سربهم  لي�سيب  غرق؛  عنها  تخّلف  وَمن 
وكبري،  �سغري  من  متنها  على  كان  َمن  كّل  وافًرا 
الب�سرى  وتنالهم  اجلودّي  على  نفو�سهم  فت�ستوي 
من اهلل ، وينالهم غفران الذنوب؛ ملجّرد دمعة 
مبقدار  ولو    احل�سني  االإمام  على  حزًنا  ُتذرف 
جناح بعو�سة، حّتى غدا الندب �سباًحا وم�ساًء يف 

. قلب كّل �سيعّي ماأمًتا ُيذكر فيه االإمام احل�سني
تهّذب  التي  احل�سينّية  ال�سرخات  منه  وُي�سمع 
النفو�ص وحتيي القلوب، فتنبت فيه اأغ�سان ال�سجرة 
يف  وفرعها  كربالء،  يف  ثابت  اأ�سلها  التي  الطّيبة 
ال�سماء متّد بظاللها الوارفة: مَلن َكاَن َلُه َقْلٌب اأَْو 
ْمَع َوُهَو �َسِهيٌد )ق: 37(، وتوؤتي اأكلها كّل  اأَْلَقى ال�سَّ
حني وترّبي العامَل الرتبية االإ�سالمّية احلّقة، فمتى 
ما راأت االأ�سرة احل�سينّية احللم وال�سرب احل�سينّي 
ال�سّجادّي والعلوّي حتّلت به، وراأت الوفاء العّبا�سّي 
والعفاف الزينبّي اقتدت به، ومتى ما راأت العنفوان 

كلثميًّا  ا  اأكربًيّ ا  امتثلته، ومتى قا�سمًيّ
ال�سجاعة  راأت  �سمّية ما  لها ا
تقّوت  �سكينّية  بها، يف 

ال�سّيدة رقّية  ا ماثاًل يف  ومتى ما راأت االنتظار حًيّ
اإىل  ال�ساعدة  الدماء  وراأت    احل�سني  لالإمام 
بني  املّت�سل  ال�سبب  انتظرت  نزول؛  بدون  ال�سماء 
االأر�ص وال�سماء)2( انتظاًرا ال: .. �َسَغَلْتَنا اأَْمَواُلَنا 

َواأَْهُلوَنا..)الفتح:11( عنه..
انتظاًرا مل نعتد فيه الَغيبة والُظلمة فتن�سينا موعدنا: 

ْبُح ِبَقِريٍب )هود: 81(! اأََلْي�َص ال�سُّ
فلنتواعد مع كربالء ونرتّقب، فاإّن اأف�سل العبادات 
انتظار الفرج الذي ي�سنع مّنا اأُنا�ًسا فاعلني نغرّي ما 

باأنف�سنا ونغرّي املجتمع.
.......................................

املادّية  التعّلقات  من  التجّرد  عامل  وهو   )1(
وال�سورّية واملعنوّية.

)2( مثلما ورد يف دعاء الندبة.

رقّية عاشور التقّي/ البحرين 

بُح ِبَقريٍب؟ ِبَقريٍب؟ ِبَقريٍب؟ أَليَس الصُّ
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ُحسيِنيٌّ

حُمّرم اأنوذج اإ�سالمّي، مر�سومة حدوده بكالم 
اإلهّية،  ر�سالة  هو  حُمّرم  ال�سريح.  تعاىل  اهلل 
، كّل َمن كان  نوح  ر�سالة على �سكل �سفينة 
عليها قد جنا، وكّل َمن ا�ستكربت نف�سه، و�سّولت 
وجرفه  ال�ساللة،  بحر  يف  غرق  غروًرا،  له 
الطوفان اإىل الن�سيان يف قعر العذاب، اإّن ملحّرم 
ثالثة اأحداث على قيد احلياة، مل متت بعُد، وال 
اأحداث وقعت قبل مئات  يوًما!  �سُتزهق  اأظّنها 
االأوك�سجني،  ت�ساركنا  التزال  ولكّنها  ال�سنني، 
التزال تنب�ص باحلكمة والِعربة، التزال تبهرنا 
ل�سرف  اإّنه  مرة،  والأول  االآن  حدثت  قد  كاأنها 
عظيم ُيتّوج به املرء من ِقبل اهلل ، بتزويده 

املعرفة الكافية لتقدير هذا ال�سهر حّق قدره.
اليوم،  	 وجودنا  االأول:  احلّي  احلدث 

ولي�ص  عاّمة،  ب�سورة  خملوقات  بو�سفنا 
وجود  ح�سًرا!  ب�سرّية  خملوقات  بو�سفنا 
وقع  اإلهّي  اختيار  االأنبياء،  باأنفا�ص  ُمنّقى 

. علينا بالنجاة مع نوح
واأنَت  اإن�ساًنا،  ب�سفتَك  وجودَك  عظمة  تخّيل 

هذا  تعتقد  وهل   ، اهلل  ِقبل  من  خُمتار 
الوجود �سهو! هل تتقّبل فكرة باأّن اهلل جّل وعال 
خملوق  جمّرد  واأّنَك  بَك،  ليعبث  اختارَك  قد 
عابر ال تاأثري لَك يف االأر�ص؟! اإذًا ملاذا اأتاح لَك 
فر�سة البقاء من دون املاليني، اأو رمّبا املليارات 
من الب�سر! هل انتقالَك مع نوح يف ال�سفينة من 
اأر�ص الغ�سب اإىل اأر�ص الر�سا ميّر ب�سالم، من 

دون اأن تدفع ثمن التذكرة؟!  
احلدث االأول يطّل علينا ب�سراحته، باأّن هنالك 
مهّمة ما، متّثل غاية اهلل ، يف انتظار كّل ِمّنا، 
وما علينا �سوى البحث عنها واإيجادها، وتطبيق 

غايات اهلل تعاىل قبل فوات االأوان.
يَك  	 احلدث احلّي الثاين: َفاْلَيْوَم ُنَنجِّ

ِبَبَدِنَك ِلَتُكوَن مَلن َخْلَفَك اآَيًة َواإِنَّ َكِثرًيا ِمَن  
ا�ِص َعْن اآَياِتَنا َلَغاِفُلوَن )يون�ص:92(. النَّ

الب�سر  نحن  اإلينا  النظر  يطيل  احلدث  هذا 
يراقبنا  ا�ستثناء،  اأّي  بدون  اأنواعنا،  بكاّفة 
بحكمته الثقيلة التي ال يقوى على حملها �سوى 
القلوب   ، اهلل  من  قّوتها  امل�ستمّدة  القلوب 

امل�ستوعبة ملا يجري والأّي غر�ص يجري، ولي�ست 
الغافلة التي قد ُطِمرت حتت اأنقا�ص اجلهل! 

احلدث احلّي الثالث: نعم اإّنه هو، الذي  	
 يدور يف بالَك، قطف ريحانة ر�سول اهلل
غري  باأياٍد  ال�سريفة،  النبوّية  احلديقة  من 
قّط،  قبل  من  طاهرة  تكن  ومل  طاهرة، 
النبّي  باأنفا�ص  املُعّطر    االإمام  ا�ست�سهاد 
هذا  عابرًة،  �سدفًة  يكن  مل   ، حمّمد 
اال�ست�سهاد اختبار لكاّفة امل�سلمني يف بقاع 

االأر�ص، مل تكن معركة بني خ�سمنِي فقط.
للنا�ص  انك�سف  املحّمدّي،  احُلّب  با�ست�سهاد 
كلمة  با�ست�سهاد  الع�سور،  مّر  على  املنافقون 
احلّق االإ�سالمّية، ظهرت معادلة متينة ر�سينة 
من الدم النبوّي باأّن املنت�سر يف احلرب لي�ص 
الذي على قيد احلياة، فكم من االنت�سارات قد 
ماتت و�ساخت وبقي االنت�سار احل�سينّي �ساًبا، 
بقي  العامل.  وجه  يف  ُمبت�سًما  حليًما،  يافًعا، 
مثل ال�سراع يف عر�ص البحر يرفرف بحما�ص 

�سديد، يدّلَك على طريق يقيَك �سّر جهّنم.

 مريم حسين العبودّي/ كربالء المقّدسة

ُحسيِنيٌّإسالٌم ُحسيِنيٌّ
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َكوِن  في  قُنوتٌ 
 ِالحُســـــــني

وَقَفـــْت عـــى أوجـــاع يومـــَك تقطـــُف

وحتـــوُم حـــوكَل والصـــاُة دويُّ حنـــٍل

الكـــوُن ي�شـــبُه - حيـــا انفجـــرْت بـــه

ــَك ــي دارْت بطْرفـ ــرّاِت الـ ــا للمجـ مـ

اي رصخة اإلنســـان جّضت ملء حنجرة

اي كونـــَك الظمـــآن يف تـــك الليـــايل

أيٌّ مـــن النجـــوى بثغـــرَك قـــد جـــرت؟

مـــا قطعـــت لكامتـــَك الُعســـان يف

ــّر الـــرى ــي َمـــن عـــى حـ ــأيب وأّمـ بـ

القنـــا مبْ�ـــَتَجِر  َمـــن  وأّمـــي  بـــأيب 

بـــأيب وأّمـــي ذابـــل ال�ـــفتني وهـــو

آيـــة طـــرًّا  األحـــرار  ومعـــّمُ 

ملوقـــِد ادلمـــاِء  مـــع  الضيـــاَء  رّش 

مـــا ظـــّل غـــٌم مـــن فصاحـــة صدقـــِه 

مقّيـــٌد ابلضلـــوع  قلـــٌب  مّث  هـــل 

حبـــرِه يف  بـــزورٍق  نلـــوذ  غـــرىق 

بنـــا  ينجـــو  اذلي  ولكـــّن  غـــرىق 

مـــن زهـــر معـــى النبـــّوة ترشـــُف

تـــزُف روُحـــَك  وال�ـــهُد  هـــامٍئ 

تـــك النجـــوُم - هـــواَك حلظـــَة يعصـــُف

تتوّقـــُف؟ ال  لـــآن  أدمًعـــا 

األســـقُف تعهيـــا  فـــا  الفضـــاء 

املرهـــُف! القنـــوت  يرويـــَك  حـــني 

ــرُف ــَك ال متـــوت األحـ هبـــي حروَفـ

الفلـــوات هـــا يه يف الضامئـــر هتتـــُف

مـــورُف ثـــراان  وعـــى  متجـــرٌّد 

يسشـــتّل ســـهَم جراحنـــا ويكفكـــُف

امُلصحـــُف العاملـــني  شـــفاه  عـــى 

يطـــوَُّف والـــردى  األبّيـــِة  النـــوِر 

ال�ـــمِس الـــي تْعـــرى هنـــاك وختِصـــُف 

ويرَعـــُف ادلمـــوع  هيـــب  غـــدا  إاّل 

القلـــوب إىل احلســـني ترفـــرُف لّك 

ُف جنـــدِّ اجلهـــاِت  ننـــى  لكّننـــا 

ندلِـــُف الكرامـــِة  كـــون  إىل  إاّن 

َكوِن  في  قُنوتٌ 
 ِالحُســـــــني
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حتى نلتقي 



َعاشوراُء في َساَمّراَءَعاشوراُء في َساَمّراَءَعاشوراُء في َساَمّراَء
اأيا وجعي عليِك يا اأبلغ االآيات..

�سامّراء، يا مالذ املهمومني..
حيث تقف قلوبنا بجوار �سورِك لتطمئّن..

نرى  ونحن  بالبكاء  اأعتابِك  على  اليوم  نقف 
كيف اأجرمت الكراهّية يف حّق الطهارة..

وكيف احلقد الذي تواطاأ معها يف الطايا.
والذي ما تزال ناره تلتهب اإىل االآن..

اأعلنها حلًفا مع اأحزاب ال�سيطان يدور يف دّوامة 
احل�سد..

يف  النهار  ب�سوء  يعبثون  باأّنهم  ويتباهون 
ون ما تبّقى من دماء  �سراديب جمهولة ميت�سّ

حمّرمة.. 
  واأّنهم ما عادوا  ي�ستحون من �سعائر اهلل

ليعّظموها..
�سهر  اآخر يف  املنكوبة حزًنا  قّبتِك  لنا  لتحكي 

التي فا�ست  الدين  العزاء، حتكي عن حروب 
بالفنت..

فبعد م�سيبة االإمام احل�سني  يف عا�سوراء..
تارًكا �سفائر احل�سرة حول االأعناق..

لتعود لوعة ال�سياع مع حطام القّبة الطاهرة..
فاختنقت الليايل وال�ساعات فينا ومَل تبَق لنا يف 
َح�ْسَرَتا  ..َيا  اأ�سّد من كلمة:  الندم  قوامي�ص 
.. )الزمر: 56( ِ طُت يِف َجنِب اهللَّ َعَلى َما َفرَّ

الغفلة، وترتع�ص  اأمل   واآمالنا تنزف وجًعا من 
االأمل  ذاك  بينها  من  ليت�سّرب  االأ�سابع 

باالإ�سالح..
مدينة احلبيب! تاريخِك مثقل باالآهات، واأيامِك 

ال حُت�سى، عذاباتِك انطفاأ فيها الربيق.
فربيق الفرح �ساع يف الغرف املظلمة، وبني حيل 
اجلدران، فتمّزق ما كان عمًرا وتاريًخا تكتبني، 

وراء  من  �سداها  ُي�سمع  ال  منِك  وال�سرخات 
واختناقات �سدى �سوتِك بحنجرتي  الدخان، 

اأبتِلُع من اآهاتها ح�سرات بحجم االأيام..
فلم يعد لنا اأحالم اأخرى �سوى اأن نرى �سامّراء 

بعافية، واأن جتود بالر�سا على زائريها.
وت�سّم يف �سريحها املقّد�ص �سغار الع�سافري، 
جتاعيد  لتعود  قّبتها؛  حتت  باأمان  فتغفو 
دهاليزها توؤّرخ فرحًة موعودًة جُتّمل العا�سقني، 
وتتكّحل الرمو�ص بب�سمة العيون، وُي�سقى املَُحّيا 

بروؤية املاء املعني.
االأكرمني، وال تخ�َص فنحن  يا بن  ال�سيف  �ِسْل 
وجذبَك  االأنيق  املقّد�ص  ح�سورَك  بانتظار 
التالقي  �سيحلو  وعندها  احلّق،  اإىل  الرقيق 
بلهفة ن�سيم عطرَك الذي �سيدّق النوافذ ليعلن 

الفرج االأكرب.
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تعلن مكتبة السّيدة أّم البنين h عن تعزيز مكتبتها السمعّية والبصرّية بأفالم 
متنّوعة تختّص باألطفال، وتكون ذات محتوًى سلوكّي وأخالقّي وتعليمّي 
وصحّي، فضاًل عن مضامين عديدة في اإلرشاد والتوجيه والنصيحة، الهدف 
الصغر،  منذ  المجتمع  في  ونافًعا  فّعاًل  ليكون  الطفل  شخصّية  بناء  منها 
وتكون منسجمة ومبادئ اإلسالم حيث ُوّظفت بأشكال كارتونّية قريبة من 
الطفل، تّم اختيارها من ِقبل األخوات الفنّيات في المكتبة مع إضافة جملة 
من المؤّثرات الصوتّية والفنّية، واسُتخدمت تقنّية الـ)2D( في العمل، وهذه 
الِصيغ اإللكترونّية بسيطة ومتاحة، ويمكنها الوصول إلى أكبر عدٍد ممكن 

من األطفال، ويمكن الّطالع على هذه األفالم عبر الرابط اآلتي:

https://alkafeel.net/women_library/#/videos

h مكتبة السّيدة أّم البنين
تعّزز مكتبتها السمعّية والبصرّية بأفالم متنّوعة


