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ال تكون امل�ساهمة قد ن�شرت يف جم ّلة
�أو �صحيفة �أخرى �أو موقع �إلكرتو ّ
ين
و�أن ال تزيد على ( )250 -200كلمة
علم ًا �أنّ امل�ساهمات تخ�ضع للتدقيق
وللمج ّلة احلقّ يف احلذف �أو التغيري
وال ُتعاد املواد التي تر�سل �إىل املج ّلة
�سواء ُن�شرت �أم مل ُتن�شر.
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ِ

ال يختلف اثنان على حاجة الإن�سان �إىل
الأخالق احلميدة ،وله قوىً فطر ّية حت ّفزه
للح�صول عليها والو�صول �إىل �أعلى مراتبها،
لدِّين
مثلما قال اهلل تعاىلَ  :ف�أَ ِق ْم َو ْجه ََك ِل ِ
ا�س َع َل ْيهَا
َح ِني ًفا ِف ْط َرتَ ا ِ
هلل ا َّل ِتي َف َط َر ال َّن َ
َل َت ْب ِد َيل ِ َ
هلل ذ ِل َك الدِّينُ ا ْل َق ِّي ُم ولكنّ
ل ْل ِق ا ِ
ا�س َل َي ْع َل ُمونَ ( الروم،)30 :
�أَ ْك َ َث ال َّن ِ
والآيات الكرمية خري دليل على �إجماع
الفطرة الب�شر ّية على مطلوب ّية الأخالق
احلميدة وخلودها مع الدين ّ
احلق ،ومع
ك ّل هذا � ّإل �أ ّننا نفتقر �إىل اتباع هداة وقادة
ير�سمون لنا جمال ّية الأخالق اجلاذبة
�إىل اخلري �سواء بالكلمات� ،أو الأفعال �أو
ِب�س َيهم امل�ضيئة؛ ليكونوا قدوات �صاحلة
أخالقي
للت� ّأ�سي بهم ،لع ّل عرب م�ستواهم ال ّ
الرفيع يرتقون بنا ،وي�سدّون النق�ص
أخالقي ،ويعيدون �إلينا
احلا�صل يف فقرنا ال ّ
الروحي و�أن ن�ستلهم من ريا�ضهم
التوازن
ّ
ّ
الو�ضاءة الزاهرة.
يف �سرية الإمام احل�سني � إ�شراقات
�أخالق ّية رائعة ،جتعلنا نتوق �إىل االطالع
عليها ون�شرها ،ع ّلنا نحظى مبعرفة ولو
ي�سرية ل�شخ�ص ّيته العظيمة  ،فهو �صاحب
الفتح املبني للقلوبّ ،
ي�شق طريقه بنف�سه
فينهال ّ
الع�شاق على تقدمي الهبات ،و ُيقدم
�أهل اخلري والإح�سان على �إقامة امل� ّؤ�س�سات
اخلري ّية وامل�شاريع واملراكز وامل�ست�شفيات
وامل ّربات والأوقاف ب�شوق با�سم الإمام

احل�سني .
خرج الإمام احل�سني  لطلب الإ�صالح
يف �أ ّمة جدّه مثلما �ص ّرح بذلك ،و�أنّ ذلك
يتط ّلب قلب نظام احلكم الفا�سد لبني �أم ّية،
ذلك لأنّ الأمة اكت�سبت �سلوك ح ّكامها،
والرع ّية على دين ملوكهم.
لتحقيق الهدف ال�سامي احتاج الإمام
احل�سني � إىل �إحداث زلزال يف �ضمري
الأ ّمة الباطن وعقلها الكامن ع ّل ُه يح ّرك
فيفجر ُه بالندم
�ضمريها بنب�ض احلياة ّ
أخالقي
واحلزن وينقذها من واقعها ال ّ
املتداعي �إىل واقع ِقيم رفيعة ،دعامتها
اجلهاد يف �سبيل اهلل  على طريق
مدججة باللوامع ا ُ
ّ
خللق ّية
احلق بركائز ّ
ال�شريفة مثل الت�ضحية والفداء ونكران
الذات ،حني ذاك تكون الزلزلة التي حدثت
على حني ان�سياق وغفلة من الأمة مبثابة
ق ّوة دفع هائلة نحو الطريق امل�ستقيم ،وال
تقت�صر على اجليل املعا�صر ملا حدث ،بل
تتوارثها الأجيال لتكون �صاحلة ،وتتقن
الدر�س ،وتل ّقن اجليل الذي بعدها �أبعادها
ودرو�سها ،لتتوارثها الأجيال ال�صاحلة
ومتدّها باحلركة النازعة �صوب الكمال
املطلوب ،على �أن تكون الزلزلة من القوة
والتن ّوع بحيث ترادف احلياة ،فتجري
يف الأجيال خل ًفا عن �سلف و�صاغ ًرا عن
َ
دواليك؛ ليكون بيد الأجيال
كابر وهكذا
جذوة متّقدة ت�ضيء َح َوالك الزمن ،و�أداة

ا�ستنها�ض و�إثارة ،ويكون بالإمكان فيما
�أيقظت الظروف ا َ
حل ِرجة وعي الأمة
ل�صياغة د�ستور ثوريّ منه تك ّرر النه�ضات
بتكرار الظروف احلالكة� ،شريطة �أن تتعهّد
التفاعل من النا�س ،فت�سايرهم وترعاهم
وتوجههم مثلما يرعى الزارع زرعه،
ّ
وي�سقيه ويحنو عليه؛ لينمو ويكرب ويزهر
ويتم �شحن الأمة بطاقته العالية عن
ويثمرّ ،
إ�سالمي امللتزم ،و�شرحه
طريق الإعالم ال
ّ
وتو�ضيحه و�صياغاته احل ّية ،وجت�سيد
الأدوار على م�سرح الأحداث املعا�صرة
لتتق ّرب من الأذهان وتتق ّبلها العقول
وترت�سخ يف ال�ضمائر و ُتط ّبق يف الأفعال.
ّ
�إنّ �أردنا �أن ن�سهم بتحقيق هدف الإمام
احل�سني  يف وقتنا احلا ّ
يل فلي�س بالإمكان
ن�سخ النه�ضة احل�سين ّية بحذافريها من
مواقف ب�شر ّية وم�أ�ساو ّية لأ ّنه ال يوم كيوم
الإمام احل�سني  ولكن ميكن ن�صرته
عرب ن�صرة الإمام القائم ّ
باحلق من �أهل
البيت ،ومن ن�سل الإمام احل�سني،
الذي ين�شر مبادئ الدين والأخالق احلميدة
مثلما �أرادها اهلل تعاىل ،و�أنزلها يف كتبه
ال�سماو ّية و�أجراها على ل�سان �أنبيائه ور�سله
ويحق ّ
ّ
احلق
ويحكم بالعدل والإح�سان،
ويح ّققه ويدح�ض الباطل ويغلبه ،تطبي ًقا
ً
هم
وا�ستكمال لنه�ضة الإمام احل�سني  ،ال ّل ّ
اجعلنا من �أن�صاره و�أعوانه وامل�ست�شهدين
بني يديه.

لت
رئيس ا حرير
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نور األحكام

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

جالس َ
ُ
العزا ِء
أحكام َم
ِ

ال�س�ؤال� :إحدى الأخوات ت�س�أل وتقول� :أنا كنتُ م�صابة بفريو�س كورونا،
والآن احلمد هلل تعاىل ُ�شفيت ،ولكنّني مل �أت�أ ّكد  %١٠٠ب�أ ّنني �شفيتُ نهائ ًّيا،
فهل يجوز يل �أن �أذهب �إىل جمال�س عزاء الإمام احل�سني ؟
قطعي فال يجوز
اجلواب� :إذا مل يت�أ ّكد امل�صاب بفريو�س كورونا من �شفائه التا ّم ب�شكل ّ
له ح�ضور املجال�س ،وال يجوز له االختالط بالنا�س؛ لأ ّنه ينقل العدوى ،فالكثري من املر�ضى
تختفي عندهم الأعرا�ض لكن يبقون ناقلني للعدوى ،وال تنتهي العدوى � ّإل بالت�أ ّكد من
ال�شفاء التا ّم ،والت�أ ّكد من ال�شفاء التا ّم ال يكون � ّإل بامل�سحة �أو املِفرا�س� ،أو مراجعة الطبيب
ليحدّد له و�ضعه� ،إ ّما خروج امل�صاب مبر�ض كورونا وهو غري مت�أكد من �شفائه ففيه �إ�شكال
و�أن كان مرتد ًيا للكمامة والق ّفازات.
ال�س�ؤال :هل ا�ستخدام الطبل حرام يف جميع املجاالت؟ و�إذا كان حرا ًما
ف�أ ّننا ن�ستمع �إىل بع�ض الأنا�شيد الإ�سالم ّية �أو بع�ض املو�سيقى الكال�سيك ّية
التي حتتوي ال�ضرب على الطبل ،فهل يجوز اال�ستماع �إليها �أم ال؟
اجلواب :ال�ضرب على الطبل يف مواكب العزاء واملرا�سم الع�سكر ّية ونحوها الب�أ�س به،
مثلنا �أنّ اال�ستماع �إىل ال�صوت املنبعث عنه جائزّ � ،إل ما كان منا�س ًبا ملجال�س اللهو واللعب.
عال يف جمال�س العزاء عندما
ال�س�ؤال :ما قولكم يف بكاء الن�ساء ب�صوت ٍ
يكون املجل�س م�شرت ًكا بني الرجال والن�ساء ،وعاد ًة ما ُت�سمع �أ�صوات الن�ساء
مما يلفت نظر الرجال ،وقد مي ّيز بع�ض الرجال �صوت الباكية ويعرفها؟
ّ
اجلواب� :إذا كان �صوتها مبا ي�شتمل عليه من الرتقيق والتح�سني مه ّي ًجا عادة لل�سامع،
أجنبي ل�صوتها ،و� ّإل فال ب�أ�س به.
فالالزم التج ّنب عن ذلك مع �إحراز �سماع ال ّ
ال�س�ؤال :هل يجوز للفتاة �أو املر�أة املتز ّوجة �أن تذهب �إىل امل�سجد حل�ضور
احل�سيني �إذا
�صالة اجلماعة ،و�سماع املحا�ضرات الدين ّية ،وجمال�س العزاء
ّ
مل َ
ير�ض الأب �أو الزوج بذلك� ،أو �إذا عار�ض ح�ضورها حقوق زوجها� ،أم ال
يجوز؟
اجلواب� :أ ّما املتز ّوجة فال يجوز لها اخلروج من بيتها � ّإل ب�إذن زوجها ،و�أ ّما غري املتز ّوجة
ف�إن كان خروجها موج ًبا لت�أ ّذي �أبيها �شفق ًة عليها من بع�ض املخاطر ،فلم يجز لها اخلروج
� ً
أي�ضا.
امل�صدرsistani.org :
احل�سيني ال�سي�ستا ّين (دام ظ ّله)
علي
ّ
الديني الأعلى ال�س ّيد ّ
موقع مكتب �سماحة املرجع ّ
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هللا َ
رم ُة ُ
ُح َ
تعالى
ن ِعن َد
ِ
الم ِ
ؤم ِ
الموسوي (دام توفيقه)
محمد
السيد
ّ
ّ
ّ

قال اهلل � :إنّ َّ َ
الل ُيدَا ِف ُع َع ِن ا َّل ِذينَ �آ َم ُنوا �إنّ َّ َ
الل َل ُي ِح ُّب
(احلجُ ،)38 :ر ِوي �أنّ ر�سول اهلل  نظر �إىل
ك ّل َخ َّو ٍان َك ُفو ٍر
ّ
الكعبة فقال" :مرح ًبا بالبيت ،ما �أعظمكِ و�أعظم حرمتكِ على
اهلل  ،واهلل َللم�ؤمن �أعظم حرم ًة منكِ  ،لأ ّن اهلل تعاىل ح ّرم
ُظن به ّ
منكِ واحدة ،ومن امل�ؤمن ثالثة :ماله ،ودمه ،و�أن ي ّ
ظن
يبي القر�آن الكرمي واحلديث ال�شريف املنزلة املم ّيزة
ال�سوء"ّ )1(،
للم�ؤمن عند اهلل تعاىل وكيف �أ ّنه تعاىل تك ّفل بالدفاع عن امل�ؤمن،
و�إعزازه و�إخراجه من الظلمات �إىل النور ،و�إذا كانت الكعبة هي
بيت اهلل  وقد تك ّفل اهلل تعاىل بحرا�ستها و�أر�سل على َمن حاول
هدمها ط ًريا �أبابيل ،فل ُيعلم �أنّ قلب امل�ؤمن هو حرم اهلل تعاىل،
و�أنّ ك ّل َمن يحاول ك�سره وهتك حرمته فقد جازف وع ّر�ض نف�سه
القد�سي:
للخطر �أمام �سطوة اهلل  ،حتّى ورد يف احلديث
ّ
"لي�أذن بحرب م ّني مَن �آذى عبدي امل�ؤمن" )2(،ويف حديث �آخر
لر�سول اهلل " :مَن نظر �إىل م�ؤمن نظر ًة ليخيفه بها �أخافه
اهلل  يوم ال ظ ّل � ّإل ظ ّله" )3(،وعن الإمام ال�صادق � أ ّنه
ّ
وا�ستخف
ريا ،ف�إ ّنه مَن ح ّقر م�ؤم ًنا
قال" :ال حت ّقروا م�ؤم ًنا فق ً
به ح ّقره اهلل تعاىل ،ومل يزل ماق ًتا له ح ّتى يرجع عن حتقريه
�أو يتوب" )4(،و قال ر�سول اهلل  :قال اهلل " :قد نابذين
مَن � ّ
أذل عبدي امل�ؤمن" )5(،فلهذا ينبغي حت ّري احلذر والد ّقة يف
التعامل مع القلوب امل�ؤمنة ،ولنحاول �صونها ودفع ال ُتهم عنها ،بل
ن�سعى �إىل �إدخال الفرحة عليها.
...........................................................
( )1بحار الأنوار :ج� ،64ص )2( .71ميزان احلكمة :ج� ،1ص.67
( )3بحار الأنوار :ج� ،72ص )4(.151الأمر باملعروف والنهي عن املنكر :ج� ،1ص.22
( )5الكايف :ج� ،2ص.491

عقائد

ُ
ه ْ
كت
وانت ِ
بقت ِل َ
ك
ِ

ُ
رمــــــة
ُح

اإلســـالم
ِ
العبادي /النجف األشرف
والء قاسم
ّ

ما �إن تكتحل نواظرنا بتلك الق ّبة املنيفة ،حتّى
تقتحم هيبة املزور قلوبنا اقتحا ًما ،فتت�سارع
نب�ضاتها ح ًّبا و� ً
وجزعا �أخرى؛
إجالل تار ًة ،و�أملًا ً
ملا �أ�صابه من ع ٍني قد نبت فيها ال�سهم ،ور� ٍأ�س قد
لذنب اقرتفتاه،
�أ ّثر فيه العمود ،وك ّفني قد ُق ِطعتا ال ٍ
دين اهلل تعاىل ،و�إمام الزمان 
�سوى ّ
الذب عن ِ
وحرم ر�سول اهلل .
نبادر �إىل قراءة الزيارة مبادرة الظم�آن �إىل املاء،
مقامات
فرنتوي مب�ضامينها العالية التي ُت�ش ُري �إىل
ٍ
�أثيل ٍة قد �أثبتها ِع ُ
دل القر�آن الإمام ال�صادق 
�صحيح.
ٍ
ب�سند ٍ
ُ
مقام
العقل ُيحا ُر
ُ
وتزدحم فيه الأفكار ،ف�أيُّ ٍ
للكفيل� أُنريت القلوب به ،واملقام ال يتّ�سع ل�شرح
كلمة (ال�سالم) من زيارته؟! ولكن ملّا كان ما ال
ُيدرك ُك ّله ال ُيرتك ُج ّله �آثرتُ �أنْ �أقف عند عبارة:
()1
"وان ُتهِكتْ َ
بقتلك حرم ُة الإ�سالم".
الإ�سالم :هو الدين الذي جاء به جمي ُع الأنبياء،
و�إن اختلفت �شرائعهم ،قال اهلل تعاىلُ  :ق ْل
هلل َو َما �أُ ْن ِز َل َع َل ْي َنا َو َما �أُ ْن ِز َل َع َلى �إِ ْب َر ِاه َيم
�آ َم َّنا ِبا ِ
ُ
َ
ْ
وب َوالأ ْ�س َب ِاط َو َما �أو ِت َي
َو�إِ ْ�س َم ِاع َيل َو�إِ ْ�س َح َاق َو َي ْع ُق َ
َ
َ
و�سى َو ِع َي�سى َوال َّن ِب ُّيونَ ِمنْ َر ِّب ِه ْم ل ُن َف ِّر ُق َب ْ َي �أ َح ٍد
ُم َ
ِم ْنه ُْم َو َن ْحنُ َل ُه ُم ْ�س ِل ُمونَ �( آل عمران.)84 :
بل �إنّ دين الإ�سالم هو دينُ جميع َمن يف ال�سماوات

وا لأر�ض،
قال اهلل :
َ و َل ُه �أَ ْ�س َل َم َمنْ
الَ ْر ِ�ض
ال�س َما َو ِات َو ْ أ
ِف َّ
َط ْو ًعا َو َك ْرهً ا َو�إِ َل ْي ِه
ُي ْر َج ُعونَ �( آل عمران.)83 :
بل هو وحده الدينُ
املر�ضي عندَه
ّ

هلل
تعاىل؛ �إذ قال � :إنّ الدِّينَ ِعندَ ا ِ
ال ْ�س َل ُم�( آل عمران.)19 :
ْ إِ
و�إ ّما حرم ُة الإ�سالم فيمكن تقريب معناها باملعنى
العر ّيف ،فمن املعلوم ً
مثل �أنّ هناك م�ساحة
معتدًّا بها حتيط بق�صر امللك عاد ًةُ ،ي َّعب عنها
بـ(احلرم) ،ا�ستمدّت حرمتها من مال�صقتها
امللكي ،يلتزم اجلميع فيها مبا
املبا�شرة للق�صر ّ
متليه عليهم الأنظمة امللك ّية ،و ُتع ُّد خمالفة تلك
الأنظمة  -و�إنْ كان ً
امللكي،
جهل  -انتها ًكا للحرم ّ
ُيع ِّر ُ�ض فاعله �إىل عقوب ٍة �شديدة.
ف�إذا ت�ص ّورنا ما تقدّم من معنى لفهم حرمة
الإ�سالم ،فبال ريب تكون حرمته �أقد�س و�أعلى
مبراتب ومراتب  -لقد�س ّية الإ�سالم نف�سه  -ويكون
انتهاكها جر ًما عظي ًما ،ومن ّثم ال ميكن �أنّ ُتنتهك
م�سلم مهما علت منزلته �أو �سمت مرتبته
بقتل �أيّ ٍ
�أو بذل يف �سبيل الإ�سالم جهده ودمه ،بل و�إن كان
عاملًا �أو مرج ًعا � ّإل �أن يكون مع�صو ًما ،و�أبو الف�ضل
الع ّبا�س  مع�صو ٌم بالع�صمة املُكت�سبة؛ للكث ِري
من الأد ّلة والرباهني التي ال ي�س ُع املقام لذكرها،
ً
ف�ضل عن التف�صيل فيها ،ولذا ان ُت ِهكت بقتله
حرم ُة الإ�سالم.
إ�سالم نف�سه الإمام احل�سني ؛
وقد م ّثل دينَ ال ِ
أل ّنه حقيقته وجوهره و�أ�ص ُله ،ولذا نقر�أ يف زيارة
()2
الناحية املقدّ�سة" :لقد قتلوا َ
بقتلك الإ�سالم".
ومن هنا ميكننا �أن نفهم ِ َل كان قتل �أبي الف�ضل
لو�صول
الع ّبا�س  دون غريه هو الذي مهّد
ِ
الأعداء �إىل الإمام احل�سني  ومن ّثم قتله،
�صاحب لوائهَ ِ ،
َِ
ول قرنَ ُمب�ض ّيه
ول كان
َ
تف ّرق ع�سكره؛(� )3إذ إ� ّنه َح َرمه ،وال ميكن
للأعداء الو�صول �إليه � ّإل بعد انتهاك
حرمه!
َ
َ
كثري ٌة هي مقاماتك اجلليلة ومراتبك العظيمة
�س ّيدي وموالي �أبا الف�ضل ،ولو مل يكنْ � ّإل هذا
املقام لكفى ،ف�سال ٌم َ
عليك �س ّيدي وموالي يوم
ُو ِلدتَ ويوم ُا�ست�شهدتَ فان ُتهكت َ
بقتلك حرمة
الإ�سالم ويوم ُتبعث ح ًّيا.
..................................
 -1بحار الأنوار :ج � ،٩٨ص.٣٦٤
 -2امل�صدر ال�سابق :ج � ،٩٨ص.٢٤١
 -3امل�صدر نف�سه :ج� ،45ص.4١
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أنوار قرآنية

ب ُّ
وم ِّ
ع ُ
الن َ
كر َت ُد ُ
م
الش
ِ
ِ
المقدسة
األسدي /كربالء
آمال شاكر
ّ
ّ

من القوانني الإله ّية التي �س ّنها اهلل تعاىل يف احلياة
إلهي ي�سري عليه
هو قانون ال�شكر ،وهذا القانون ال ّ
تن�ص على �أنّ لك ّل
حكم القوانني الفيزيائ ّية التي ّ
فعل ردّة فعل.
(�إنّ حالة ال�شكر ميل فطريّ ي�شعر به الإن�سان يف
نف�سه جتاه ك ّل ُمن ِعم بلحاظ �إنعامه ،وبو�سع ك ّل
فرد �أن يخترب ذلك يف باطنه� ،أي عندما ُيح�سن
�شخ�ص �إىل �شخ�ص �آخر ويعطيه نعمة ،ف�إنّ املُن َعم
خا�ص جتاه املُن ِعم ،فيكون ذلك
عليه ي�شعر ب�شعور ّ
من�ش�أً ل�شكره واحرتامه ،يقدّره بل�سانه وي�سعى عمل ًّيا
ب�أن يتنا�سب �سلوكه مع �إح�سانه ،هذه ك ّلها مراتب
ال�شكر ،واملن�ش�أ جلميعها هو ال�شعور الذي ين�ش�أ يف
قلبه ،الآن مع مالحظة هذا امليل العا ّم والفطرة
لنوع الإن�سان نقول :نظرة �إىل �إمكان ّية �إدراك �أنّ اهلل
تعاىل هو املُن ِعم الأول للإن�سان باملعرفة الدقيقة،
و�أ ّنه هو الذي ُيعطي املخلوقات ال ِنعم ال�صغرية
والكبرية ،الباطنة والظاهرة ب�صورة مبا�شرة �أو
غري مبا�شرة ،هذا ال�شعور �إزاء اهلل تعاىل يجب �أن
يكون يف قلب الإن�سان �أعمق و�أكمل؛ لأنّ ِنعمه كبرية
()١
وعميقة وال ُت�صى).
وتكمن �أهم ّية ال�شكر ب�أ ّنه يع ّد �أعلى منازل الإميان
�إذا ما اقرتن بال�صرب ،وتكمن عظمة هذه املنا�صفة
ا�ستنادًا �إىل قوله تعاىل� :إنّ ِف َذ ِل َك َ آل َي ٍات ِّل ُك ِّل
6
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َ�ص َّبا ٍر َ�ش ُكو ٍر ( لقمان.)31 :
و�إذا �شكر العبد النعم فاهلل � سيزيده من ف�ضله،
وتعود فائدة ال�شكر على الإن�سان ،لقوله تعاىل:
َ ل ِئن َ�ش َك ْر ُ ْت َ ألَزِيدَ َّن ُك ْم�(إبراهيم.)٧ :
وك ّلما زاد ال�شكر زاد اهلل  فيو�ضاته على
الإن�سان ،فيقول �أمري امل�ؤمنني �" :إنّ ال ِّنعمة
بال�شكر ُّ
و�صل ٌة ُّ
وال�شكر مع َّل ٌق باملزيد ،وهما
ُم َّ
قرن ،فلن ينقطع املزيد من اهلل حتّى
مقرونان يف ٍ
()٢
ينقطع ُّ
ال�شكر من العبد".
ً
�إنّ َمن �أراد �أن يزداد عل ًما �أو مال �أو جاهً ا فعليه
ب�شكر اهلل تعاىل ،ويتح ّقق ال�شكر يف العطاء ،فعن
�أبي ب�صري قالُ :
"قلت لأبي عبد اهلل  : هل
لل�شكر ح ّد �إذا فعله العبد كان �شاك ًرا؟ قال :نعم،
ُ
قلت :ما هو؟ قال :يحمد اهلل  على ك ّل نعمة
عليه يف �أهل ومال ،و�إن كان يف ما �أنعم من ماله
()٣
ٌّ
حق �أدّاه".
ومن �أ�صناف ال�شكر �شكر الل�سان ،ويكون عن طريق
التحدّث بالنعمة� ،إذ قال تعاىل :و�أ ّما ِب ِن ْع َم ِة َر ِّب َك
َف َح ْ
دِّث( ال�ضحى.)١١ :
ال�سجاد 
فذكر ال ِنعم ُ�شكر ،ويف مناجاة الإمام ّ
ال�ش ْك ِر َو ُ�ش ْك ِري �إِ َّي َ
نقر�أَ " :ف َك ْي َف ِل ِب َت ْح ِ�ص ِيل ُّ
اك
َي ْف َت ِق ُر �إِىل ُ�ش ْك ٍر؟ َف ُك َّلما ُق ْلتُ َ :ل َك ا َ
حل ْم ُد َو َج َب َع َل َّي

ِلذ ِل َك �أن �أَ ُق َولَ :ل َك ا َ
حل ْمدُ".
وجعلت معرفة النعمة �شك ًرا ،ف ُر ِوي عن الإمام �أمري
ُ
امل�ؤمنني " :ما �أنعم اهلل  على عبد نعمة
ف�شكرها بقلبه � ّإل ا�ستوجب املزيد فيها قبل �أن
يظهر �شكرها على ل�سانه"( ،)٥و�أعظم م�صاديق
ال�شكر هي ال�س ّيدة زينب  ،فعلى الرغم من
امل�صائب التي ح ّلت بهم ،ا�ستقبلت ذلك بال�شكر
ومل ُتظهر ال�شكوى ،بل �ص ّلت �صالة ال�شكر هلل 
على الفاجعة التي ح ّلت بهم ،ففيها ن�صر للإ�سالم
ورفع لراية التوحيد وكلمته ،وبقيت كلمتها اخلالدة
مرت�سمة يف الأفالك و�صادحة يف الآفاق" :ما ر� ُ
أيت
ً ()6
� ّإل جميل".
وبهذا تر�شدنا �إىل ا ُ
خللق الرفيع ،والتعامل املطلوب
ب�إزاء حاالت امل�صائب ،فهي مل ت�سكت عنها وح�سب،
در�سا بلي ًغا يف
و� ّإنا �أعطت ب�سريتها وممار�ستها ً
جمع الأطفال والن�ساء ،وهكذا ينبغي �أن تتج ّذر
ال ِقيم يف نفو�سنا.
()٤

...........................................
( )1الأخالق يف القر�آن :ج� ،١ص.٣٤٨
( )2م�ستدرك الو�سائل :ج� ،١ص.95
( )3بحار الأنوار :ج� ،٦٨ص.٢٩
( )4ميزان احلكمة :ج� ،٢ص.١٤٦
( )5بحار الأنوار :ج� ،٦٨ص.٥٣
( )6امل�صدر ال�سابق :ج� ،٤5ص.١١6

شمس خلف السحاب

الع َمل َب َ َّ َ
تين
ُث َنا ِئ َّي ُة
ين النهض ِ
ِ
اإليمان َو َ ِ
الكعبي /النجف األشرف
تمار
أنعام ّ
ّ

الح ّج ُة ُ
بن َ
ُ
سن
الح
ِ



كالم َج ِّد ِه ُ
في
سين
الح
ِ
ِ



الركابي /ذي قار
فاطمة نعيم
ّ

و�س ّنة من
قال الإمام احل�سني " :يف التا�سع من و ُلدي ُ�س ّنة من يو�سفُ ،
مو�سى بن عمران  ،وهو قائمنا �أهل البيت ،يُ�صلح اهلل تبارك وتعاىل
()١
�أم َره يف ليلة واحدة".
احلجة  بثالثة �أمور مه ّمة،
جند �أنّ الإمام احل�سني  يُع ّرف الإمام ّ
هي:
� ً
أول� :ش ّبه �سريته ونهجه  ب�سرية الأنبياء  ،ففي ذلك �إ�شارة
خلط الر�سالة ال�سماو ّية الذي هو ّ
لكونه امتدادًا ّ
خط واحد ،وهذا
ير�سخ عقيدة املرتبط ب�أهل البيت  ،فمثلما �أنّ عقيدته بالأنبياء ثابتة
ّ
ورا�سخة ف�سيكون �أ�شد ثبا ًتا باتباعه و�أكرث معرفة َمبن ي ّتبع ويوايل من
الأئمة .
ثان ًيا� :إ ّنه  قائم �أهل البيت  ،فمثلما رُوي �أ ّنه �ُ س ّمي بالقائم:
"لقيامه ّ
باحلق" )٢(،فهذه ب�شارة وب ّوابة �أمل يفتحها الإمام احل�سني 
�أمام املوالني� ،أي و�إن كان الأئمة  لي�س منهم � ّإل مقتول �أو م�سموم ،لكنّ
نورهم ووجودهم وحكومتهم يف اخللق قائمة بوجوده  ،حيث �ستقوم
إلهي ب�شكله الأكمل والأ ّمت على يديه
دولتهم الإله ّية ،و�س ُين ّفذ م�شروعهم ال ّ
ويف زمانه.
ثال ًثا :كون حت ّقق �صالح �أمر الإمام  وحت ّقق وعد قيامه ً
مرتبطا
بتقدير اهلل تعاىل و�إذنه ،فهذا موجب لالطمئنان واليقني فينا بو�صفنا
منتظرين لأمره ،مثلما يجعلنا ملتفتني �إىل وجوب التهيئة ب�إ�صالح ذواتنا
و�أحوالنا بو�صفنا مرتقبني ظهوره ،فال نكون ممّ ن يُفاج�أ بظهوره ،فيكون
له نا�ص ًرا ،ال عنه متخاذل!
............................................
( )1مو�سوعة كلمات الإمام احل�سني � :ص )2( .٦٥٩الإر�شاد� :ص.٣٦٤

بني حنايا الغيبة والظهور ،ال تخلو
حجة يهدي
الأر�ض من ّ
النا�س من الظلمات �إىل
النور.
يف هذه الأيام التي تت� ّأجج فيها
احل�سرة ،ويتجدّد احلزن ،يحدو ِّ
بكل
م�ؤمن �صدق الوالء �إىل مت ّني الن�صرة
يف ركاب ال�شهادة ،ونيل �شرف َح ِظي به
�أ�صحاب احل�سني  ،ولكن ليت �شعري
هل ي�سعنا �أن نخطو خطاهم� ،أو نقف
موقفهم؟
فهل يا ُترى عُ دمنا امل�شاركة �أو فاتتنا
الفر�صة� ،أم ال يزال �إىل ذلك �سبيل
ُيرجتى؟ �إنّ النظرة �إىل خارطة الوالء
حلجة اهلل  يف هدفها وركائزها
ّ
ُيجلي لنا حقيقه احلال ،ف َوحدة
م�شروعي الإ�صالح
احل�سيني واملهدويّ
ّ
ّ
من جهة ،و َوحدة ما ُيعزى �إىل كل م�ؤمن
من م�س�ؤول ّية نحوهما من جهة �أخرى،
ي�ؤ ّكد لنا �أنّ الفر�صة ال تزال �سانحة،
بل �أ ّنه �صدق الوالء للح�سني  يتج ّلى
يف جناح املوقف من املهديّ  ،والذي
يتج�سد ب�أمرين بح�سب ما �أ�شارت
جنده ّ
�إليه ن�صو�ص �أهل البيت  ،وهما:
 -1املوقف الإميا ّ
ين :وهو ال يقت�صر
على الإميان بوجوده املبارك ،بل يعني
ال�سالمة الفكر ّية من ّ
امل�ضلت ،ومن
اجلهل وال�شبهات التي تت�صادم مع
حجة اهلل التي ال تخلو
االعتقاد ب�أ ّنه ّ
منه الأر�ض مهما طال الغياب وزاد
االرتياب ،و�إ ّنه م�شروع ال�سماء الذي ال
ُيخلف وعده.
فعن الإمام احل�سني � أ ّنه قال" :م ّنا
اثنا ع�شر مهد ّي ًا� ،أ ّولهم �أمري امل�ؤمنني
علي بن �أبي طالب  ،و�آخرهم التا�سع
ّ
من ُولدي ،وهو الإمام القائم ّ
باحلق،
ُيحيي اهلل به الأر�ض بعد موتها ،ويظهر

به دين ّ
احلق على الدين ك ّله ولو كره
امل�شركون ،له غيبة يرت ّد فيها �أقوام
ويثبت فيها على الدين �آخرون ،ف ُي� َؤذون
و ُيقال لهم( :متى هذا الوعد �إن كنتم
�صادقني)� ،إ ّما �إنّ ال�صابر يف غيبته
على الأذى والتكذيب ،مبنزلة املجاهد
بال�سيف بني يدي ر�سول اهلل "،)1(
هم
ولذا ورد يف دعاء زمن الغيبة" :ال ّل ّ
حج َ
تك ف�إ ّن َك �إن مل تع ّرفني
ع ّرفني ّ
()2
حج َ
تك �ضللتُ عن ديني".
ّ
ال�سلوكي :وهو
العملي
 -2املوقف
ّ
ّ
الركيزة الثانية بعد ال�سالمة الفكر ّية
يف خارطة الوالء ،فاملهديّ  م�شروع
إلهي يقيم به موازين العدل ،فال يكون
� ّ
العملي لل ُمعت ِقد مقت�ص ًرا
متام الوفاء
ّ
على حدود املح ّبة ،وجمرد الإح�سا�س
وال�شعور بامليل �إىل منهجه ،بل يعني
توطني النف�س وت�سليمها لتق ّبل ما ي�أتي
به ،حيث �إقامة حدود اهلل  ،وا ّتخاذه
موق ًفا و�سلو ًكا ً
قول ً
وفعل.
وهذا قد ال يالئم بع�ض النفو�س؛ لأ ّنه
ال يوافق الأهواء دائ ًما ،فما يجري
من �إ�صالح وحكم بالق�سط قد ي�ض ّر
مب�صالح البع�ض.
ف َمن مل يكن له ت�سليم لقبول ّ
احلق
ف�ستدفعه �أهوا�ؤه �إىل املعار�ضة والوقوف
يف مواجهة م�شروع املهديّ  ،و�إ ّنه
�إن مل يرف�ض �أو ينكر حقان ّية ما جاء
به ،فقد يطلب منه تغيريه احلكم� ،أو
ُيلي ويقرتح �أحكا ًما مبا ين�سجم مع
توجهاته ،وقد ورد عن الإمام الباقر:
ّ
"� ّإنا ُك ّلف النا�س ثالثة :معرفة الأئ ّمة،
والت�سليم لهم فيما يرد عليهم ،والر ّد
�إليهم فيما اختلفوا فيه"(.)3
................................
( )1بحار الأنوار :ج� ،51ص )2( .133مفاتيح اجلنان� :ص.663
( )3بحار الأنوار :ج� ،2ص.202
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همسات روحية

ال

ش

ي
خح

بي

با
لك

رب َ
ُق َ
المش َر َع ِة
م�ضمون ال�س�ؤال:
ال�سجاد  عن ع ّمه الع ّبا�س " :رحم
قال الإمام ّ
اهلل الع ّبا�س! ..فلقد �آثر و�أبلى ،وفدى �أخاه بنف�سه،
ح ّتى ُقطعت يداه ،)1()..يتّ�ضح من هذا الكالم �أ ّنه
كانَ ب�إمكان الإمام ا ُ
حل�سني  عندما جا َء �إىل
م�صرع �أخيه� ،أن يدفنه بجوار ال�شهداء ،ولك ّنه تركه
قرب امل�شرعة ،فما احلكمة الإله ّية التي اقت�ضت
دفن �أبي الف�ضل الع ّبا�س  يف مكان ا�ست�شهاده؟
م�ضمون الر ّد:
هناك حكمة �إله ّية اقت�ضت �أن ُيدفن يف املكان الذي
ُا�ست�شهد فيه ،ومقت�ضى هذه احلكمة هو:
خا�ص به ،وي�صبح له مزا ٌر م�ستق ٌّل،
�أن ينفرد بقرب ٍ ّ

اظ

م ّي

س ُ
شق َ
َيا ُح َ
ك
ينَ ..ع ِّلمني ِمن ِع
ِ

عباس الحالل /البحرين
ليلى ّ

وهَ وى َ�ص ِري ًعا ِف ِم َر ِاب
ال ِع�شق..
ّ
قطعت ُه ال�س ُيوف..
ّ
ور�ض�ضته ُاخل ُيول..
و ُروحه التزال ُتبل�سم بال ِع�شق..
ُخ ْذ حتّى تر�ضى..
ظ ّل وحيدًا بال َنا�صر..
فن�صرت ُه �أجنحة ال ِع�شق �إىل ذي
ع ِّل ِيني..
تركت ُه الأعداء َعا ِر ًيا..
ف َك�ساه اهلل تعاىل ِ َبح ّب ِة الق ُلوب..
ُ�س ِبيت ن�سا�ؤه ،و�أُيتمت ِع َياله..
ونف�سه َ
الطاهرة تقول :هل من
َم ِزيد؟
يف �سبيل ِع َ
�شقك يا اهلل..
ُف ِنيت �أن�صاره..
َنا�ص ًرا بعد َنا�صر..
و َكان ه َتافهمُ َ :نوت ِل َن َحيا
ِبا ُ
حل َ�سني..
فهُو �أحلى من الع�سل..
حبيب ،و ُبرير ،وزهري..
فهذا ٌ
ق ّد َمت ِد َما�ؤهم َ�شهادة وفاء
ال�صحبة..
ُ
8

والأكرب والقا�سم ،قد ُق ّطعوا ِف
ا ُ
حل ّب �إر ًبا..
نهر
وها ِهي الك ُفوف من على ِ
العَلقمِ ّي..
نالت ِو َ�سام الوفاء والإيثار..
نف�س من بعد
حني �أن�شدت" :يا ُ
ا ُ
حل َ�سني هُ ِون"..
ف�س َقاهم ا ُ
حل َ�سني  من ك�أ�س ِه
الأوفى..
وها هو عط�شه..
�شق اهلل..
قد ارتوى ِب ِع ِ
الر�ضيع..
ود ُم ِ
قد َ�س ّجل � ُ
أ�سطور ًة ِف ال ِع�شق..
وت�أتي َزي َنب..
وهي تهتف ِب َذ ِات ال ِع�شق..
"ا ّلله ّم تق ّبل م ّنا هذا القربَان"..
و َفاحت َن�سائمه..
لت�صل من كربالء �إىل ال�شام..
حني انعك�س على َل�سان َزي َنب..
لتخر�س َ
ال�شام ِتني:
علي
َ
بف�صاح ِة ّ
وا�س َع �سع َي َك ،ف َو
"ف ِك ْد كيد ََكْ ،
هلل ال متحو ِذ ْك َرنا"..
ا ِ
ها هو ِذ َ
كرك يا ُح َ�سني..
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ي�صدح �صداه يف ك ّل ز َمان
وم َكان..
و�صرخة ّ
حق ِف وجو ِه الظاملني..
يا ُح َ�سني ..
يا �أ ّيها ال َعا�شق املُل ِهم..
�أ َل ِه ْم قلبي ِلي ُكون َع ِا�ش ًقا..
أ�سري..
ح ّررين من � ِ
مثلما ح ّررتَ احل ّر فغدا �شهيدًا..
يا ُح َ�سني..
َع ّلم ِني من ِع َ
�شقك..
كيف هو ال ِع�شق؟
كيف �أ�سحق هذه النف�س؟
ِلتذوب ِف اهلل مثلما
كنتَ �أنتَ ..
ف�أنتَ مر�آة لِ عنى
ال ِع�شق..
�آ ٍه يا ُح َ�سني..
يح�سبه الع ُد ّو قد هُ زم..
� ّإل �أ ّنه كان و ما يزال منت�ص ًرا
ع�شق اهلل..
ِب ِ
يا ُح َ�سني..
يا �أ ُّيها ال ِو ْت ُر ِف ال َعا�ش ِقني..

ويكون با ًبا للحوائج ،تق�صده النا�س يف طلب
حوائجهم ،و�أن يكون با ًبا للح�سني .
فالع ّبا�س  هو باب للإمام احل�سني  ،و�أغلب
الزائرين عندما يق�صدون زيارة كربالء ،يق�صدون
يتوجهون �إىل الإمام
�ضريح الع ّبا�س ً � أولّ ،ثم ّ
احل�سني .
فرب
لقد �أُعطي الهيبة والعظمة وق�ضاء احلوائجّ ،
العاملني ع ّو�ض ُه يف الدُنيا َ
قبل الآخرة ..فجعل ل ُه
جناح ِني يط ُري بهما يف اجل ّنة ،مثلما جعل جلعفر-
بن �أبي طالب .
......................................
( )1بحار الأنوار :ج� ،٢٢ص.٢٧٤

ّ
تنمية بشرية

ح ِة َ
َعلى أج ِن َ
المال ِئ َك ِة
المقدسة
البياتي /كربالء
خلود إبراهيم
ّ
ّ

قال ر�سول اهلل �" :إ ّن املالئكة َلت�ضع �أجنحتها
لطالب العلم"( )1ترت�سم ابت�سامة لطيفة على حم ّيا
ك ّل َمن ترمق عيناه تلك احلروف املريحة التي ترثي
الروح وتزيح التعب عن القلب والبدن ،فهي ر�سالة
مفادّها �أن يا طالب العلم �أَق ِبل ..فك ّل �أبواب ال�سعادة
َ
خطواتك ،وك ّل الأجواء
والطم�أنينة يف انتظار
املحيطة متلهّفة �إىل � َ
أنفا�سك التي ت�سعى �إىل ك ّل ما
ّ
ير�ضي اهلل  ،ويخدم عيال اهلل املتعط�شني �إىل
ك ّل ما هو جديد ومفيد.
منزلة رفيعة ينالها طالب العلم ،ونق�صد هنا َمن
يبحث عن العلم لأجل العلم واملعرفة والقرب من
اهلل ،فكم من حديث من ّر عليه ي�صف ذلك
الثواب العظيم والأجر اجلزيل لك ّل مثابر ي�سهر
الليايل وعيونه تت�أ ّمل ما ل َّذ وطاب من العناوين،
ّ
ويتو�شح بدفء الأوراق احلنونة ،حيث �إ ّنها
متنحه ك ّل معاين ال�سعادة ،فهو مثلما قال الإمام
علي" :منهومانِ ال ي�شبعانِ  :طالب علم،
ّ
()2
وطالب دنيا"  ،ف َمن كان ه ّمه الدنيا لن ي�صل
�إىل مرحلة ال�شبع �أو االرتواء منها ،ويظ ّل يطلبها
�إىل حني الغرق يف التهلكة والالعودة ،فهي طاقة

�أر�ض ّية متد ّنية ،ك ّلما و�صل �إىل الأعلى جتده يهبط
ب�أفكاره و�أهدافه ،فتغلب على م�شاعره غيوم التو ّتر
والقلق وعدم الر�ضا ب�أيّ م�ستوىً ي�صل �إليه ،حينها
تزخر حياته ب�سلوك ّيات الع�صب ّية واالبتعاد عن
املحيط ،حيث يرى اجلميع مبنظار الدون ّية ،و�أ ّنهم
ال ي�ستح ّقون التواجد �إىل جانبه ،بينما جند �أنّ
طالب العلم واملعرفة يت�سامى عن املاد ّيات ،ويبحث
الرقي وال�سعادة الروح ّية التي ي�ستمدّها من
عن ّ
�صنوف العلوم ،ويكون ه ّمه الوحيد كيف ميكنه �أن
يبلغ مرتبة العلماء ،ومي ّد يده َملن حوله لينقذهم من
ظلمات اجلهل والتخ ّلف ،فك ّلما قر�أ �سط ًرا واحدًا،
�أراد �أن يرتجمه منفع ًة وخ ًريا للآخرين ،فتجده
يبحث عن �أف�ضل الو�سائل ليرتك ب�صم ًة منري ًة،
وينرث � ّ
حب وودّ.
أدق التفا�صيل بك ّل ّ
ويف الوقت الذي جند �أنّ كث ًريا ممّ ن يرتاد املدار�س
واجلامعات لي�سوا م�س ّلحني بالأهداف الوا�ضحة ،بل
�إنّ �أكرب ه ّمهم هو احل�صول على فر�صة عمل ،ولأجل
أر�ضي جتد التو ّتر والقلق يخ ّيم
هذا الهدف املاديّ ال ّ
على �أفكارهم ويغ ّلف �أيامهم ،في�ضيع العمر بانتظار
تلك الفر�صة التي من املمكن � ّأل ت�أتي �أبدًا ،ومع
�ضياع تلك ال�ساعات يتال�شى معها ك ّل ما ّمت ادّخاره

من العلم الب�سيط ،حيث �إنّ عدم �صقل العلم بالعمل
و�شحذ املعلومات بالتحديث املنا�سب لها ،يجعلها
عر�ض ًة للت�آكل والفناء ،فكم هو جميل لو �أنّ َمن
التعليمي يجعل يف ن ّيته طلب العلم لكونه
يبد�أ م�سريه
ّ
فري�ض ًة دين ّي ًة ح ّثتنا عليها مبادئ ال�شريعة ال�سمحة،
حيث �إنّ اخلري ك ّل اخلري فيها ،ومن املعروف �أنّ من
يتم تقييده بعمر حمدّد،
�شدّة �أهم ّية العلم ف�إ ّنه مل ّ
بل على العك�س فقد كان الت�أكيد على اال�ستمرار �إىل
()3
اللحد"،
النهاية" :اطلبوا العل َم من املهد �إىل ِ
فك ّل �أيامنا و�ساعاتنا مثمرة لو �أنفقناها يف م�سرية
التع ّلم ،فالعلم يجلب اخلري مثلما ورد يف احلديث
ال�شريف ،قال ر�سول اهلل َ " :من �سلك طري ًقا
ّ ()4
يطلب فيه عل ًما �سلك اهلل به طري ًقا �إىل اجلنة".
ما �أجملها من ب�شارة تر�سم على الثغر مالمح
ال�سعادة ،لن�س َع جمي ًعا �إىل نيل تلك املرتبة العالية
فت�ضع املالئكة لنا �أجنحتها ،ونكون منارة للعلم
�أينما حللنا.
..................................
( )1ميزان احلكمة :ج� ،3ص.373
( )2امل�صدر ال�سابق :ج� ،3ص.370
(� )3أحاديث يف الدين والثقافة واالجتماع :ج� ،1ص.239
( )4ميزان احلكمة :ج� ،3ص.373
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فاطمة :عندما يكون الإن�سان يف ق ّمة �أمله وم�صائبه
نرى كيف ُينزل اهلل تعاىل عليه ما يطمئن قلبه؛
الهم �إىل �سعة الفرج ،وهكذا
ليخرجه من �ضيق ّ
آيات من الذكر
ف ّرج اهلل عن ع ّمار بن يا�سر ب�إنزال � ٍ
ُ
احلكيم تطمئن ذاك القلب املكلومّ �.. :إل َمنْ �أ ْك ِر َه
َو َق ْل ُب ُه ُم ْط َم ِئنٌّ ِبا ِلإ َمي ِان( ..النحل.)106 :
ناهد :ع ّمار بن يا�سر �شخ�ص ّية عرفناها منذ
ال�صغر ويف ط ّيات كتبنا املدر�س ّية ،فع ّرفيني به
�أكرث ،وما عالقته بالآية املباركة؟
ال�صحابي اجلليل ع ّمار بن يا�سر من
فاطمة:
ّ
�أوائل َمن �أ�سلم واجنذب �إىل ر�سول اهلل  ،كان
يجتمع مع عدد من امل�سلمني يف دار (الأرقم) �س ًّرا
خو ًفا من انتقام قري�ش حيث يجتمع ر�سول اهلل،
وملّا �سمع �أبو جهل ب�إ�سالم ع ّمار ووالديه �أمر ب�إحراق
دارهم واقتيادهم �إىل ال�صحراء للتعذيب بال�سياط
10
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وال�صخور فوق �صدورهم ،وكان مي ّر عليهم ر�سول
"�ص ًربا يا � َآل
اهلل  ويبكي رحم ًة لهم ،ويقول َ :
َ َّ ُ ()1
يا�سرَ ،ف ِ�إنَّ َم ِوعدَ ُك ُم اجلنة".
ِ
طلبوا منهم �أن يذكروا �آلهة قري�ش بخري فرف�ض
يا�سر و�سم ّية فا�س ُت�شهدا� ،أ ّما ع ّمار ف�أعطاهم
بل�سانه ما �أرادوا ،ونزلت الآية ُتخرب ر�سول اهلل 
بذلك ،فقال قومَ :ك َفر ع ّمار ،فقال ر�سول اهلل :
ّ
"كل �إ ّن ع ّما ًرا ُملِئ �إميا ًنا من قرنه �إىل قدمه،
واختلط الإميان بلحمه ودمه" وجاء ع ّمار وهو
النبي" :ما َ
خربك؟" فقال� :ش ّر
يبكي ،فقال له ّ
يا ر�سول ّ
الل ،ما تركتُ حتّى نلتُ َ
منك ،وذكرتُ
�آلهتهم بخري ،ف�صار ر�سول ّ
الل  مي�سح عينيه،
()2
ويقول�" :إن عادوا َ
لك ،فع ْد لهم مبا َ
قلت".
ناهد :ماذا ن�ستفيد من قوله تعاىلَ  :و َق ْل ُب ُه
ُم ْط َم ِئنٌّ ِبالإِ َمي ِان؟

منى إبراهيم الشيخ /البحرين

تبي الآية �أنّ هناك عالقة بني الطم�أنينة
فاطمةّ :
والإميان ،و�أنّ الإميان هو �أحد روافد الطم�أنينة.
وميكن �أن ن�ستفيد ذلك من �آية �أخرى كذلك،
وب
ال�س ِكي َن َة ِف ُق ُل ِ
قال تعاىل :هُ َو ا َّل ِذي �أَن َز َل َّ
ْالُ�ؤ ِْم ِن َني ِل َي ْزدَادُوا �إِ َميا ًنا َّم َع �إِ َميا ِن ِه ْم( الفتح،)4 :
فال�سكينة من ثمار الإميان ،واهلل  هو الذي �أودع
هذه ال�سكينة يف القلوب امل�ؤمنة.
ويف ظ ّل الإميان نرى الإن�سان يعي�ش ال�سكينة والهدوء
وراحة البال والطم�أنينة ،فهو مع ما تعرت�ضه من
هزاهز ومكاره � ّإل �أ ّنه ثابت كاجلبل.
ناهد :ملاذا يفتقر بع�ض امل�ؤمنني �إىل الطم�أنينة؟
فاطمة :امل�س�ألة بحاجة �إىل مراجعة ،فث ّمة خلل
موجود ،فالطم�أنينة ال تتوافر وحت�صل يف ظ ّل
�شكلي غري متج ّذر يف القلب� ،إميان
�إميان �صوريّ
ّ
�ضعيف ّ
ه�ش� ،إميان يتخ ّلى عنه �صاحبه �إذا عار�ض
م�صاحله و�أهواءه.
فالإميان الذي يكون يف الل�سان وال ُيرتجم �إىل عمل
عب  عن
�صالح والتزام ،ال ُيثمر طم�أنين ًة ،وقد ّ
"لي�س الإميا ُن بال َّتحَ ّلي وال بال َّت َم ّني،
ذلك بقولهَ :
َّ
القلب و�صَ ّد َق ُه
ولكن الإميا َن ما َخلَ َ�ص يف
ِ
ُ ()3
الأعمال".
ناهد :ما عالمة الإميان الذي يو ّلد االطمئنان؟
فاطمة :واحدة من العالمات الذوبان يف ر�سول
اهلل  و�أو�صيائه  مثلما ذاب ع ّمار يف ر�سول
اهلل ويف و�ص ّيه �أمري امل�ؤمنني  ،فالقلب
املطمئنّ بالإميان يتح ّول �إىل مواقف حت ّمل امل�س�ؤول ّية
وارتباط ّثم ذوبان.
�إذن �أيّ �إميان ال يثمر يحتاج �إىل ترميم وعالج
وتقوية ..حتّى يجد حالوة الثمار من طم�أنينة
و�سكينة.
يتبع..
.....................................
( )1اجل ّنة والنار يف الكتاب وال�س ّنة� :ص.٣٧٣
( )2املحا�سن وامل�ساوئ :ج� ،٥ص.٢٣٦
( )3ميزان احلكمة :ج� ،1ص.٤٠٧

لنرتقي سلم الكمال

َ
َ
َ
َ
َ
هر ي
أخِي اآلن انكسر ظ ِ
إلطيف /بغداد
إيمان صالح
ّ

الأخ ّوة هي من �أعظم ِنعم اهلل
تعاىل علينا ،وهي �أن يعي�ش النا�س
يف املجتمع متحا ّبني ،مرتاحمني،
متنا�صرين ،يجمعهم �شعور
الأ�سرة الواحدة ،ي�ش ّد بع�ضهم �أزر
ويح�س ك ّل واحد منهم �أنّ
بع�ضّ ،
ق ّوة �أخيه ق ّوة له ،و�أنّ �ضعف �أخيه
�ضعف له.
(�أخ) :كلمة �أكرب ممّ ا نت�ص ّور،
فهي ُت ّعب عن �صوت ال �شعوريّ
ن�صدره عندما ن�شعر بالأمل ،فهذه
الكلمة حمفورة يف العقل الباطن
للفرد ،والأخ ال�صادق ِنعم ال�سند،
مينحك ق ّوة معنو ّية تبعث يف
َ
روحك االطمئنان.
ق�ص�ص كثرية على مدى التاريخ
تتحدّث عن الأخ ّوة ،ولكن تبقى
�أخ ّوة الإمام احل�سني  و�أخيه
�أبي الف�ضل الع ّبا�س  الأخ ّوة
املتكاملة من ك ّل �أطرافها ،فهي
مل تكن �أخ ّوة يف احل�سب والن�سب

فقط ،بل يف الدين واملعتقد
والأهداف.
كان �أبو الف�ضل الع ّبا�س  خري
ُمعني ونا�صر لأخيه طوال حياته،
و�إذا خاطبه يقول له�" :س ّيدي
�أبا عبد اهلل"؛ لأ ّنه �إمام مفرت�ض
الطاعة ،ويف واقعة ّ
الطف حمل
�أبو الف�ضل الع ّبا�س ِ لواء
احل�سني  ،وكان ال�ساقي للن�ساء
والأطفال ،واحلار�س للخيم ،وك ّلما
نظر �إليه الإمام احل�سني � شعر
بالق ّوة واحلماية.
وعندما �سقط الع ّبا�س � صري ًعا
على �أر�ض املعركة نادى�" :أخي يا
ح�سني �أدركني" وكانت هي امل ّرة
الوحيدة التي نادا ُه فيها بـ"�أخي"
م�سرعا،
فجاءه الإمام احل�سني ً 
وملّا ر�آه مقطوع اليدين ،مف�ضوخ
اجلبني ،م�شكوك العني ب�سهم،
انثنى عليه وبكى بكا ًء عال ًيا وقال
"�أخي الآن انك�سر ظهري ،وق ّلت

األسئلة:

حيلتي ،و�ش ُمت بي عد ّوي".
خ�صه به دون
هذا القول الذي ّ
بق ّية ال�شهداء مل يكن جم ّرد
انفعال ،بل كان قا�صدًا لك ّل كلمة
ينطقها ،فهو القر�آن الناطق.
�س َن ُ�ش ُّد َع ُ�ض َ
دَك
قال اهلل تعاىلَ :
ِب�أَ ِخ َ
يك( الق�ص�ص ،)35 :فلم
يخرت اهلل تعاىل من الأقارب ل�ش ّد
الع�ضد � ّإل الأخ� ،إنّ �أعظم مباين
جت�سدت يف
الأخ ّوة ال�سامية قد ّ
هذه العالقة اجلميلة.
ويا للأ�سف اليوم نرى كرثة
اخل�صومات والدعاوى بني الأخوة
يف املحاكم وجل�سات الع�شائر،
والبع�ض يقاطع �أخاه ل�سنوات �أو
�إىل ح ّد املمات ،فلنتع ّلم من موالنا
�أبي الف�ضل الع ّبا�س  كيف
ونهتم بهم ومن ّد
نتم�سك ب�إخوانناّ ،
ّ
لهم يد العون؛ لأ ّننا ال ن�صل �إىل
الكمال � ّإل بهم ومعهم.
()1

�سَ :1من القائل:
"امل�ؤمن �أخو امل�ؤمن ودليله ،ال
يخونه وال يظلمه وال ّ
يغ�شه وال
َي ِعده ِعدة فيخلفه"؟
 -1الإمام ال�صادق .
 -2الإمام الكاظم .
�سَ :2من القائل:

� َ
أخوك ا ّلذي �إن �س ّر َك الده ُر �س َّره
و�إنغبتَ يو ًماظ َّلوهوحزينُ ؟

ّ -1
ب�شار بن برد.
ال�شافعي.
-2
ّ
أ�صمعي.
 -3ال ّ

�أجوبة مو�ضوع (الأدب مع العلماء):
النبي حم ّمد .
جّ :1
علي بن احل�سني .
ج :2الإمام ّ

..................................
( )1الإمام احل�سني  من امليالد �إىل اال�ست�شهاد� :ص.238
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المقدسة
الجنابي /كربالء
إسراء محسن
ّ
ّ

المقدسة
السالمي /كربالء
تصوير :إسراء مقداد
ّ
ّ

تعدّ دت العرو�ض امل�سرح ّية وتن ّوعت بتن ّوع
املو�ضوعات والأزمان ،فبع�ض منها قد اعرتاها
الن�سيان والبع�ض الآخر ّربا مل يكن ذا �شجون؛ � ّإل �أنّ
م�سرحي ر�سالة ّ
ّ
�شاقة
الطف بعر�ض
ت�صوير واقعة
ّ
وم�س�ؤول ّية كبرية يعمل بها َمن كان يحمل فك ًرا وعل ًما
امل�سرحي
ثاق ًبا من �أجل القيام بها ،ويبقى العر�ض
ّ
احل�سيني متجدّ دًا وح ًّيا على م ّر ال�سنني مل ينله
ّ
ً
موجة
زمن من الأزمان
�شيء من الفتور ،ومل ي�صبح يف ٍ
عابر ًة تعتمد على �أمور مع ّينة ،الأمر الذي جعله
ّ
حمط اهتمام اجلمهور يف ّ
كل زمان ومكان ،وهذا �إن ّ
دل
على �شيء ف� ّإنا ّ
يدل على الأثر والت�أثري الذي يرتكه
يف نف�س املتل ّقيً ،
ف�ضل ع ّما مت ّيز به من نقاء الفكر
الإن�سا ّ
ين ،ويتج ّلى دور امل�سرح و�أه ّميته يف حتويل ما
هو مكتوب �إىل �صور وم�شاهد متعدّ دة.
وقد كان لـ(�شعبة اخلطابة احل�سين ّية الن�سو ّية
يف العتبة العبا�س ّية املقدّ �سة) دور كبري يف ذلك،
فقد امتلكوا ّ
كل مق ّومات العرو�ض امل�سرح ّية من
مم ّثالت ُ
ومرجات م�سرح وروائ ّيات ميتلكنَ وع ًيا
وا�س ًعا و�إدرا ًكا لهذه العرو�ض ،وبهذا �أ�صبح العر�ض
منهجا لن�شر تداعيات وت�أثريات
امل�سرحي
احل�سيني ً
ّ
ّ
هذه النه�ضة العظيمة يف الإن�سان ّية جمعاء عرب
التاريخي
تقدمي عرو�ض م�سرح ّية ملتزمة بال�سرد
ّ
غري البعيد عن احلقيقة ،ولأنّ عملهم كان من�ص ًّبا
احل�سيني و�أهم ّيته،
امل�سرحي
على الإبداع يف العر�ض
ّ
ّ
والهدف منه والفرق بينه وبني العرو�ض الأخرى
(عر�ض ال�شارع)،
يف هذا الإطار حدّ ثتنا ال�س ّيدة تغريد
التميمي /معاونة م�س�ؤول ُ�شعبة اخلطابة
ّ
احل�سين ّية الن�سو ّية يف العتبة العبا�س ّية
امل�سرحي يكون على
املقدّ �سة م�شكور ًة� :إنّ العر�ض
ّ
12
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خ�شبة امل�سرح مع توفري عدّة م�ستلزمات ومك ّمالت
لهذا العر�ض� ،أ ّما عر�ض ال�شارع فهو حدث تا ّم ال
ن�ص
ميكن �إدخال �أيّ �إ�ضافة عليه ،مبعنى �آخر �إ ّنه ّ
من�صب على الدمج
ثابت ،وعملنا يف ُ�شعبة اخلطابة
ّ

الن�ص بطرق
بني العر�ض ِني عن طريق التفاعل مع ّ
فن ّية ُمبكة.
ً
و�أردفت قائلة :قد كان الهدف من العر�ض
احل�سيني تر�سيخ املعلومات ال�صحيحة
امل�سرحي
ّ
ّ

نافذة على المجتمع

ن�ص
والدقيقة يف ذهن املتل ّقي عن طريق �إعطاء ّ
زمن ق ّل ق ّراء
كامل بعيد عن التحريف وموثوق ،يف ٍ
الكتب والروايات فيه ،وال�سبب يف ذلك ان�شغال
االجتماعي الذي
الكثري منهم يف مواقع التوا�صل
ّ
�أ�صبح ال�شغل ال�شاغل لديهم اليوم ،و�إنّ اجلمهور
يف�ضل اال�ستماع وامل�شاهدة على املطالعةً ،
ّ
ف�ضل عن
أ�سا�سي هو �إي�صال ر�سالة �أهل البيت 
�أنّ الهدف ال ّ
ونقل مظلوم ّيتهم وبع�ض ما عا�شوه واالقتداء بهم.
و�أ ّكدت على زخم اجلمهور وتوافده من �أجل ح�ضور
امل�سرحي ،وذكرت �أنّ عدد احل�ضور
العر�ض
ّ
قد ي�صل �إىل �أكرث من ( )1000متف ّرجة يف ك ّل
عر�ض نقوم ب�إعداده ،والغاية يف ك ّل ذلك ر�ضا �أهل
البيت.
الن�ص بال�صورة النهائ ّية
وعن �إخراج
ّ
و�إي�صاله �إىل اجلمهور وقوة الت�أثري فيه
حتدّ ثت ال�س ّيدة ابتهال مهديّ �صالح/
منت�سبة يف وحدة توعية املجتمع ،متابعة
احل�سيني التابعة
لرابطة خطيبات املنرب
ّ
لل�شعبة :نعمل على �إخراج الن�صو�ص عرب �إجراء
يخ�ص التقدمي والت�أخري فيها
عدّة تعديالت فيما ّ
ً
�إىل حني الو�صول �إىل قناعة تا ّمة ،ف�ضل عن
يتم عن طريقها �إي�صال ال�سيناريو �إىل
الأدوات التي ّ
جت�سد مظلوم ّية
اجلمهور ،واختالف امل�شاهد التي ّ
�أهل البيت � ،أو قد تكون هذه الأدوات عبارة
عن �شفرة تكون بني العاملني على �إخراج العر�ض
امل�سرحيً ،
اخلا�صة
ف�ضل عن عدد الفرقة التمثيل ّية ّ
ّ
بال�شعبة املك ّون من ( )35ع�ض ًوا.
بالن�ص ث�أ ّث ًرا تا ّما،
و�أردفت قائلة :يت�أ ّثر املم ّثل ّ
و�إ ّنه تنتابه م�شاعر متعدّدة ولي�س �شعو ًرا واحدًا
الن�ص ،ويبقى ً
باذل �أق�صى
فقط� ،أي �أ ّنه يعي�ش حالة ّ
الن�ص �إىل اجلمهور والت�أثري
جهوده من �أجل �إي�صال ّ
فيه ،و�إنّ الغاية ّ
املتوخاة هي الت�أثري يف ال�صغري قبل
الكبري.
ومن اجلمهور التقينا بالأخت ملياء املو�سويّ
ً
قائلة� :إنّ ت�أثري امل�سرح
التي �أعربت عن ر�أيها
يف نفو�س النا�شئة �أكرث من ت�أثري القراءة والكتابة،
امل�سرحي،
و�أنا �شخ�ص ّي ًا ،ت�أ ّثرت ت�أ ّث ًرا كب ًريا بالعر�ض
ّ
وهذا ما جعلني �أ�سعى �إىل تثقيف اجليل النا�شئ
زمن مل
على �أحداث الفكر
احل�سيني؛ لأ ّننا ك ّنا يف ٍ
ّ
ن ِع عُ ظم هذه الواقعة ،ولكنّ العرو�ض امل�سرح ّية
ت�صب
جعلتنا نتفاعل معها عقل ًّيا وعاطف ًّيا؛ لكونها ّ

يف �إظهار مظلوم ّية �أهل البيت  واحل�ضور كان
ومتفاعل ً
ً
تفاعل ال ُيو�صف ،وهذا �إن ّ
دل
كب ًريا جدًّا
على �شيء ف� ّإنا ّ
يدل على مدى ق ّوة ت�أثري امل�شاهد
يف النفو�س.
وقد ذكرت �إ�ستربق �سامل ،من اجلمهور:
�أح�سن اهلل تعاىل �إىل هذه اجلهود املبذولة ،وبارك
اهلل تعاىل يف جميع العاملني والقائمني عليها ،كان
التمثيلي
العمل متنا�س ًقا ومتناغ ًما من حيث الأداء
ّ
وال�صوتي� ،أ ّما من الناحية التاريخ ّية فقد ّبي
ّ
مظلوم ّية �أهل البيت وجر�أة �أعدائهم الطغاة،
فكان العمل دقي ًقا ّ
ومو�ض ًحا بالتف�صيل للأحداث
التي ُ�سردت.
ومن اجلمهور من ذكر �أنّ العمل كان عظي ًما ،و ّمت

الرتكيز فيه على تفا�صيل ي�صعب متثيلها.
امل�سرحي
وبهذا ميكن القول �إنّ العر�ض
ّ
احل�سيني و�سيلة و�أداة مه ّمة يف �إقناع
ّ
اجلمهور ،وهو عمل �صادر عن وعي وب�صرية
وق�صد و�إرادة فهي لي�ست نظر ّية فكر ّية
تعتمد على �أ�صول فل�سف ّية ،و� ّإنا هو عمل
خا�ص ينقل جمريات �أحداث حقيق ّية
ّ
م ّرت عرب �سنوات عدّ ة ،لكن مل ينتبها �شيء
من االندثار والن�سيان فالعمل م�ستم ّر مللء
م�ضمون هذه املجال�س بالتوعية والرتبية
الإ�سالم ّيةال�صحيحة.
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مع الناس

واس ُ
ُ
َ
اة..
الم
بيت َ
لث َ
ٌ
قاف ِة

ُ
جتمعات
الم
ِ

اإلنسان ّي ِة
َب ّواَ ُ
بت ُه األبعا ُد
االجتماع َّي ُة
ِ
المقدسة
الشمري /كربالء
نادية حمادة
ّ
ّ

يقول �أبو الأئمة �أمري امل�ؤمنني :
ثل املُوا�ساة"(.)1
ب ِ
"ما ُح ِف َظ ِت الأُ ُخ َّو ُة ِ ِ
املوا�ساة عندما نبحث عنها جندها يف
ّ
كل زوايا احلياة ومواقفها املختلفة؛
لأ ّنها فنّ  ..ففي ّ
كل موقف من املواقف
احليات ّية تلب�س ثوبا خمتل ًفا ،تارة
ترتدي ثوب الدموع ،وتارة �أخرى
ترتدي ثوب املوا�ساة؛ فهي لي�ست
م�شرتطة باملا ّدة ،قد نكون حزينني ،وقد
ت�أتي املوا�ساة على �شكل ب�سمة �أو كلمة
تثبيت تدعم ال�ضعف وجترب الك�سر.
فماذا ترتك ثقافة املوا�ساة على الفرد
و املجتمع من �أثر؟ وما الب�صمة امله ّمة
التي تركتها املوا�ساة يف يوم العا�شر
من املح ّرم احلرام �سنة �إحدى و�ستني
للهجرة �إىل يومنا هذا؟
14
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مع الناس

الرباط ال�سامي
احل�سيني/
بد�أت زهراء فا�ضل كاظم
ّ
مع ّلمة اللغة العرب ّية حديثها :قبل اخلو�ض
يف املعاين ال�سامية التي يحملها هذا احلديث،
كالم الأمري،
يجب الت�سليم ب�أمر ّ
مهم وهو �أنّ َ
�أمري الكالم ،فلو ا�ستظهرنا �أقوال �أهل البيت
لوجدنا �أ ّنها دون كالم اخلالق ،وفوق كالم
املخلوق ،فهو كالم ال ي�أتيه الباطل ب�أيّ �شكل من
الأ�شكال وهو د�ستور ي�ستطيع ال�شخ�ص ال�س َري
نربا�سا ي�ست�ضيء
عليه يف مواطن حياته وا ّتخاذه ً
به يف املواقف املختلفة.
ولو �أ ّننا راجعنا َ
علي  ف�سنلحظ
قول الإمام ّ
ُ
وهي الرباط
ت�أكيد ُه الوا�ضح على كلمة الأخ ّوةَ ،
ال�سامي الذي َ
ارتبط ب ِه م�سلمو الرعيل الأول،
َّ
فلعل من �أول الأعمال التي قامت عليها الدولة
هي امل�ؤاخاة حيث �آخى
الإ�سالم ّية الفت ّية َ
الر�سول بني املهاجرين والأن�صار م�ستخد ًما
مبد�أ التكاف�ؤ املمكن بينهم ،وال َّبد للمرء من �أن
يع ّزز ويق ّوي هذا الرباط ويحافظ عليه دائ ًما،
ملا له من �أهم ّيه ق�صوى يف احلفاظ على ثبات
املجتمع ودميومته فقد َ
قال اهلل تعاىل�ِ  :إ َّ َنا
ْالُ�ؤ ِْم ُنونَ ِ�إ ْخ َو ٌة( احلجرات.)١٠:
وهنا ّ
أهم عن�صر
علي ّ � 
يو�ضح لنا �أمري امل�ؤمنني ّ
ُ
من عنا�صر املحافظة على الأخ ّوة وهو املوا�ساة،
فكلمة املوا�ساة هي م�صدر للفعل (وا�سى) مبعنى
خ ّف َف احلزن وامل�صاب عن �صاحبه ،ونحن ُ
نلحظ
�أنّ الإن�سان �أكرث ما يحتاج �إىل �أح ّبائه و َمن حول ُه
يف �ساعة احلزن وال�ضيق ،ويبقى ممت ًّنا َملن وا�ساه
َ
ووقف مع ُه يف مواطن الع�سرة ،ويتذ ّكر ب�أمل َمن
مل يذكره ومل يوا�سه يف تلك اللحظات ،و� ّ
أخف من
ذلك حلظات الفرح ،ف�إنَّ الإن�سان عندها يكون
ً
م�شغول بها عن الآخرين ،ولع ّل
مكتف ًيا بفر�صت ِه
من �أعظم امل�صائب والفجائع التي م ّرت بتاريخ
الإن�سان ّية هي واقعة كربالء ،حيث جند فيها
�أنّ ال�شخ�ص الواحد قد ُفج َع ب�أكرث من عزيز
مبختلف �أنواع القرابة� ،إ�ضاف ًة �إىل انتظار الك ّل
مل�صري حمتوم� ،إ ّما ال�شهادة و�إ ّما الأ�سر ،وهنا
َت ّفن �أولياء اهلل ال�صاحلون ُ
رق املوا�ساة،
بط ِ
بالقول والفعل ،فمنهم َمن وا�سى الإمام
املوا�ساة ِ
احل�سني  بنف�سه ،فما كانَ من الإمامّ � إل �أن
يوا�سيه ببيان مكانه يف اجل ّنة ،فكانت املوا�ساة

متبادلة بني الطرفنيَّ ،
ولعل يف كربالء من �أرا َد �أن
يوا�سي احل�سني  بجميع ال�صور املمكنة ،فهذا
الع ّبا�س  يطلب من �أخوته �أن يتقدّموا لل�شهادة
بني يديه حتّى َيحت�سبهم ويوا�سي �أخاه بهمّ ،ثم
يجو ُد ه َو بنف�س ِه بعدهم ،وهذه ال�س ّيدة زينب 
قدّمت ولديها للمعركة ومل تذرف عينها عليهما
دمعة واحدة ،بل �ساندت �أخاها منذ حلظة
خروج ِه وحفظت عائلته �إىل حلظة الرجوع ،لذا
ف َمن �أرا َد �أن يتع ّر َف على �أبهى �صور املوا�ساة
فعليه بدرا�سة مواقف ّ
الطف وا�ستح�ضارها التي
ما توانى �أ�صحابها عن تقدمي �أق�صى ما لديهم
يف هذا املجال؛ ليحافظوا على نواة املجتمع
إ�سالمي وي�سقوا البذرة التي بذرها ر�سول اهلل
ال
ّ
نربا�سا َملن بعدهم وقدو ًة
 فيهم ،ويكونوا
ً
للأَجيال.
رحى الأيام
و�أو�ضحت مرمي العبوديّ  /ق�صر الثقافة
النبي
والفنون يف كربالء املقدّ �سة :لقد �أكرث ّ
الأكرم  من الإ�شادة ب�ضرورة م ّد يد العون
وال�سعي يف ق�ضاء حاجات النا�س ،ومن منطلق �أنّ
امل�سلمني �إخوة قال �" :إنّ اهلل يف عون امل�ؤمن
ما دام امل�ؤمن يف عون �أخيه امل�ؤمن ،)2("..فال
يوجد ما هو �أك ُرث برك ًة يف الرزق واحلياة من �أن
َ
يجدونك
تكون م�صدر ر�أفة وطم�أنينة للآخرين،
بجانبهم عندما تتكالب عليهم الأيام الع�صيبة،
ورحى الأيام تدور ،ف�إنّ ال�ساعي يف حاجات
النا�س والتخفيف من �أثقالهم ال ب ّد من �أن ُت ّد له
ع�شرات الأيدي لتعينه حني ي�سقط.
�أدوار
أكادميي
وحتدّ ث الأ�ستاذ حيدر الأ�سديّ � /
ّ
وناقد ،عن املوا�ساة ب�أ ّنها :ثقافة ذات ّية وثقافة
جمتمع ّية تتّ�صل بطق�س ّية �سيكولوج ّية لها �أبعاد
�ستتم موا�ساته ،فهي جانب
كبرية على الذي ّ
لي�س ماد ًّيا �أو عادة اجتماع ّية �سلوك ّية وح�سب ،بل
الروحي للمتعارفني بهذه
جانب يتّ�صل بال�سلوك
ّ
الدنيا الكبرية ،والأحباب ،والعائلة ،واملق ّربني،
َ
لوحدك �إذا ما �أحطت
ت�شعر ب�أ ّن َك لن تكون
باملق ّربني� ،أو تطفئ بع�ض َ
نارك امل�شتعلة من ج ّراء
الفراق ،فما علينا � ّإل �أن ن�شعر الرفيق ب�أ ّننا �إىل
جنبه ونت�شارك معه �أمله وحزنه ،ومن ّثم نتقا�سم

معه تفا�صيل احلزن والفقد وال نرتكه وحيدًا،
النف�سي وانخراطه يف املجتمع
حتّى ي�ستعيد توازنه
ّ
واملمار�سات اليوم ّية من جديد ،وهنا يرت�سم لك ّل
�شخ�ص ّية دور من الأدوار يف املوا�ساة.
مفردة عميقة
و�أو�ضح با�سم القطرا ّ
وروائي/
قا�ص
ينّ /
ّ
ع�ضو ّاتاد الأدباء والك ّتاب العراق ّيني،
�أنّ  :املوا�ساة مفردة عميقة تتج ّذر يف الروابط
الإن�سان ّية احلقيق ّية التي جتعل من الفرد ً
مثال
أمنوذجا فريدًا يف حمل الأوزار عن
�صاد ًقا ،و� ً
وروحا
نف�سا كبرية ً
غريه ،ال ل�شيء �سوى �أ ّنه يحمل ً
بالغة الإميان ،فيكون م�صدا ًقا لقول �أمري امل�ؤمنني
و�س ّيد البلغاء واملتك ّلمني " :ما ُح ِفظت الأخوة
مبثل املوا�ساة"( ،)3ولع ّل املثل الأعلى يف املوا�ساة
يتج�سد كل ًّيا يف واحد من �أبرز عظماء الإن�سان ّية
ّ
على م ّر التاريخ ،و�أعني بذلك �أبا الف�ضل
الع ّبا�س الذي كان ِنعم الأخ املوا�سي لأخيه،
والذاب عنه مثلما َو َ�صفه الإمام ال�صادق.
ّ
ّ
لقد وا�سى الع ّبا�س �أخاه الإمام احل�سني  بكل ما
ميلك :ج�سده ال�شريف ،روحه الطاهرة ،ونف�سه
ّ
فا�ستحق اخللود يف �ضمائر النا�س و�إىل
الزك ّية،
َ
الأبد ،فلي�س �أ�سمى من �أن يقتلك العط�ش ومتتلك
تذب عن حرم
املاء وال ت�شرب ،ولي�س �أغلى من �أن ّ
وعينيك وهامتكَ،
َ
َ
َ
و�شمالك
بيمينك
اهلل تعاىل
وتق�ضي �صاب ًرا حمت�س ًبا و�أنتَ توا�سي ق ّرة عني
الر�سول  والزهراء  ،املوا�ساة احلقيق ّية
كانت عند الع ّبا�س  ،ب�شجاعته ،وب�سالته يف
الدفاع عن �س ّيد ال�شهداء  وعياله وحرمه،
وتلك �أ�سمى الغايات و�أ�شرف احلقائق.
قد يجد املرء نف�سه �أحيا ًنا يف مواقف
مع ّينة يعجز فيها عن التعبري ،وي�شعر معها
بعبء الكلمة وثقلها وال جدواها ،ال لأنّ
لديه ا�ستع�صاء يف الإعراب ع ّما ينتابه،
بل لقناعته ب�أنّ ما ميكن �أن يتف ّوه به لن
ي�ؤ ّدي الدور امل�أمول منه ،ولن يخ ّفف من
ت�أثري امل�أ�ساة املفجعة يف �أ�صحابها.
...........................................
( )1ميزان احلكمة :ج� ،4ص.3528
( )2بحار الأنوار :ج� ،71ص.312
( )3ميزان احلكمة :ج� ،٤ص.٣٥٢٨
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تقرير

َ
َ
يت ِ في َم َ
الس ِّي َد ِة أُ ِّم ال َب ِن َ
َم َ
نه ُ
َ
ين
كت َب ِة
هل ال َب ِ
مر أ ِ
ج إِحيا ِء أ ِ
ديني د�أبت
(�أحيوا �أمرنا) برنامج ثقا ّيف تربويّ ّ
�شعبة مكتبة ال�س ّيدة �أ ّم البنني  الن�سو ّية على
�إقامته يف املنا�سبات الدين ّية املرتبطة ب�أهل البيت
 ،وجاء ّ
بخطة معدّة م�سب ًقا لتثقيف املنت�سب،
ت�ضم كفاءات
ومن ّثم التثقيف به ،ولكون املكتبة ّ
علم ّية ثقاف ّية ارت�أت �أن ت�ستثمر تلك الإمكانات
عرب املنا�سبات الدين ّية من �أفراح �أهل البيت 
و�أحزانهم ،وهذا ما ّمت الرتكيز عليه وتطبيقه يف
�شهر حم ّرم احلرام.
يف حديث دار مع ال�س ّيدة �أ�سماء رعد
العباديّ  /م�س�ؤولة ال�شعبة املذكورة
حتدّ ثت �إلينا عن الربنامج مب ّينة :تقيم

16

العدد  - 172مح ّرم الحرام1443ه  -أيلول 2021م



المقدسة
العكيلي /كربالء
دالل كمال
ّ
ّ

مكتبة ال�س ّيدة �أ ّم البنني  خالل �شهر حم ّرم
متخ�ص�صة� ،أو ُو َر�ش ُتلقى
احلرام حما�ضرات
ّ
املتخ�ص�صات يف املكتبة
من ِقبل �إحدى الأخوات
ّ
للتثقيف بتلك املنا�سبة ،وتكون �إ ّما ح�ضور ّية �أو
االجتماعي،
من�صات التوا�صل
افرتا�ض ّية عرب ّ
ّ
اخلا�صة داخل املكتبة �أو
ت�ستهدف فيها الفئات
ّ
العا ّمة عن طريق �إتاحة (فولدر) �إلكرتو ّ
ين ُين�شر
عرب املوقع الإلكرتو ّ
اخلا�ص باملكتبة ،ويت�ض ّمن
ين
ّ
أهم ما جاء يف الور�شة �أو املحا�ضرة من معلومات
� ّ
علم ّية وتاريخ ّية موثوقة ب�أ�سانيد وروايات معتربة.
و�أ�ضافت العباديّ  :املحا�ضرة �أو الور�شة

ت�ستهدف الوقوف على بع�ض املغالطات �أو
ال�شبهات املحيطة بتلك املنا�سبة ،وحماولة رفع
ال�شبهات واملغالطات ،و�إ�ضافة بع�ض املعلومات
امل�سندة واملعتربة للمنا�سبة الدين ّية ،والتي ّربا
املجتمعي يف حني �أنّ
مل تكن �شائعة يف الو�سط
ّ
الباحثة جتد من ال�ضروريّ �إتاحتها والتثقيف
بها.
من اجلدير بالذكر �أنّ املكتبة حتاول ت�سليط
أهم مقتنياتها الورق ّية والإلكرتون ّية
ال�ضوء على � ّ
والتي ميكن للباحثة مراجعتها لال�ستزادة منها
يخ�ص م�ضمون املنا�سبة املنعقد لأجلها.
فيما ّ

ألفة نساء

وس إلى أَ
الع ُ
ُ ُ
ُ
ول
ق
هل
ِ
ِ
الجل ُ ِ

العوادي /بغداد
فاطمة صاحب
ّ

على الرغم من وجود بقايا دموع يف عينيها ،و�أثر
بكاء يف وجهها اللطيفّ � ،إل �أنّ زهراء بدت مرتاح ًة
ت�سرد لرفيقاتها ما ر�أته يف جمل�س ح�ضرته قبل
قليل :ا�ستفدت معلومات كنتُ �أجهلها� ،أو ّربا كانت
�أمامي بدون �أنّ �أحلظها� ،أجواء ع�شتها بروحان ّية،
دقائق �شعرت فيها بل ّذة املوا�ساة لأهل البيت
الأطهار .
أح�سنت �صن ًعا ،فمثلما يقول الإمام
�أ ّم حم ّمدِ � :
احل�سني " :من دالئل عالمات القبول اجللو�س
�إىل �أهل العقول"( ،)1واال�ستماع �إىل املحا�ضرات
الدين ّية هي من هذه املجال�س.
�أ ّم زهراء� :إنّ من عالمات الإميان املودّة لآل
النبي ً 
عمل بقوله تعاىلُ  :ق ْل َل �أَ ْ�س�أَ ُل ُك ْم َع َل ْي ِه
ّ
�أَ ْج ًرا � ّإل ْ َال َو َّد َة ِف ا ْل ُق ْر َبى( ال�شورى ،)23 :ومن
طرق املودّة املوا�ساة وح�ضور جمال�س ت�أبينهم.
�أ ّم جعفر :نعم حبيباتي هذا �أحد �أهداف �إقامة
املجال�س واحل�ضور فيها.
�أ ّم ح�سني :ح ًّقا �إنّ املجال�س ماهي � ّإل مدار�س،
ولطاملا كانت القب�س الذي يهتدي به َمن يريد
الهداية ،ولطاملا كانت م�صد ًرا للموعظة احل�سنة
والتوعية.
تهيء ج ًّوا من الألفة
علي :كذلك �إنّ املجال�س ّ
�أ ّم ّ
واملودّة بني �أفراد املجتمع ،فاحلا�ضرون ي�شعرون
مب�شرتكات جتمعهم� ،إ�ضاف ًة �إىل ما يرافق ذلك من
ح�سن ال�ضيافة بتقدمي بع�ض امل�أكوالت وامل�شروبات
التي ُيت ّربك بها.

�أ ّم زهراء :مثلما �أنّ هناك التفاتة لطيفة ،وهي
�سمة التوا�ضع التي غال ًبا ما ت�سود هذه الأجواء،
فاجلميع يت�ش ّرف باخلدمة و�إبداء �أيّ م�ساعدة.
�أ ّم جواد :الهدف الأ�سا�س من �إقامة املجال�س هو
التعريف بالنه�ضة احل�سين ّية مبا حتمل من معاين
�إن�سان ّية وعقائد ّية.
�أ ّم جعفرِ :ومن تلك املعاين رف�ض الظلم
واال�ستكبار ومقاومة الف�ساد.
�أ ّم حم ّمد :وهو �أ�سمى الأهداف ،ومن الواجبات
التي ال ينبغي تركها.
�أ ّم ح�سني :ما مي ّيز النه�ضة احل�سين ّية �أنّ اجلميع
فيها كانوا �أبطالها ،لك ّل منهم دور عظيم وف ّعال.
أ� ّم زهراء :فالإمام احل�سني � أعطى �أروع
و�أ�سمى �أمنوذج ،فهو الإمام وامل�س�ؤول الواعي ملا
يتطلبه واجبه.
علي :روحي فداه ،هو القائد الذي يدير املعركة
�أ ّم ّ
برباطة ج�أ�ش وعزمية ،وهو الأب احلنون ،وهو الأخ
ال�صادق يف حم ّبته ،وهو الإن�سان بك ّل ما حتمل
الإن�سان ّية من حم ّبة وتوا�ضع وموا�ساة َملن هو �أدنى،
الرتكي وتقبيله �إ ّياه مثلما
ولع ّل جلو�سه عند الفتى
ّ
يفعل مع ولده هي من �أو�ضح �صور التوا�ضع واملح ّبة
و�أجملها.
�أ ّم ح�سني :وال ميكن جتاهل دور املر�أة ،فهي تلك
الأ ّم امل�ضح ّية بالأغلى من �أجل عقيدتها و�إطاعة
�إمامها ،هي الأخت الواقفة مع �أخيها ال�ساندة له
بروحها و�أوالدها ن�صر ًة للدين.

�أ ّم حم ّمد :وهي البنت املطيعة للأب احلاين،
العارفة بف�ضل �أبيها وعظيم ح ّقه عليها.
�أ ّم جعفر :وهناك ال�شيخ الذي يرفع حاجبيه
بعمامته ،وي�ش ّد ظهره خو ًفا من �أن يفوته �شرف
اجلهاد.
�أ ّم ح�سني :حتّى الأطفال ّ
الر�ضع والبنات والأوالد
ّ
ق�صة جديرة ب�أن ُتكتب و ُتخلد.
ال�صغار ..لك ّل منهم ّ
�أ ّم زهراء :وجند ال�شاب اليانع الذي يرتك مل ّذات
الدنيا ومغرياتها؛ ليلتحق بركب ال�شهداء بعزم
وثبات ودومنا تردّد� - ،أوقفت دموع زينب وزهراء
و�آمنة� ،أ ّم زهراء عن �إكمال كالمها .-
علي :بناتي الغاليات ،هذه هي النفحات
�أ ّم ّ
حلب �أهل البيت الأطهار  التي تطهّر
القد�س ّية ّ
الروح وجتلي القلوب ..يف �أفراحهم و�أحزانهم،
هناك جوائز معدّة للمبادرين ،جعلنا اهلل تعاىل
منهم.
............................................
( )1حتف العقول :ج� ،56ص.3
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لحياة أفضل

ين األَ
الع َ
الق ُة َب َ
ب وابن ِت ِه..
ِ
ِ
َ
حبوح ُة ُح ٍّ
ب
ُب
الرميثي /النجف األشرف
فاطمة عبد
ّ

عندما يع�شق الأب ابنته يجعل منها
ً
ومقاتل ،من �صفات املالك
مال ًكا
ا ُ
حل ّب ،واحلنان ،والأدب ،ومن �صفات
املقاتل ال�شجاعة التي بها حتر�س،
وحترت�س بها يف جمتمع مرتامي الأفكار.
أ�سا�سي يرت ّكز على الرتبية
فالأمر ال ّ
الكرمية املتم ّثلة ب�أ�سلوب التعامل ب�أدب
و�أخالق ،والثقافة الواعية.
وهذه الأ�ساليب ال تكون فقط مع الأب،
بل بجعلها �أ�سلوب التعامل بني جميع
�أفراد العائلة؛ ليعطي هذا الأمر � ً
أر�ضا
خ�صبة وتهيئة روح ّية ،ولت�أتي اخلطوة
الثانية وهي ترجمة لعدد من النظر ّيات
االجتماع ّية والرتبو ّيةُ ،يقال �إنّ هناك
نظر ّية �أو معلومة مفادّها :ال حترم
َ
َ
حنانك فتكون ذات �شخ�ص ّية
ابنتك من
مهزوزة ،ومن جانب �آخر ف�إنّ الإفراط
يف الثقة التا ّمة مبعنى عدم وجود الرقابة
الأبو ّية من املمكن �أن تخلق منها فتا ًة
متذ ّمرة تبحث عن احلر ّية ب�شكل مفرط
وبدون حذر ،ومن هنا ال يبعد �أب ًد ًا
 18العدد  - 172مح ّرم الحرام1443ه  -أيلول 2021م

وقوعها يف �شراك عد ّوها مع ق ّلة النا�صح
واملعرفة والدراية.
ً
�إ ًذا ماذا نفعل؟ علينا �أول� :أن نرى َمن هم
كانوا خري مثال لنا يف تربيتهم لبناتهم؟
هم حم ّمد  و�آل بيت حم ّمد .
وكيف ذلك؟ جاء يف بع�ض الروايات �أنهّ
كانت للإمام احل�سني  طفلة �صغرية،
تبلغ من العمر ثالث �سنوات ،اعتادت �إن
�سجادة ال�صالة ،وهذا هو
تفر�ش لوالدها ّ
تهيئة الأر�ض ّية اخل�صبة ،وبناء العالقة
املتينة منذ الطفولة ونعومة �أظافرها،
وهذا در�س لك ّل َمن ي�ستخدم التعنيف
والدون ّية والتفرقة بني �أفراد عائلته.
فالإمامان �أمري امل�ؤمنني واحل�سني 
كانا خري قدوة لنا يف اتباعهما لهذا
الأ�سلوب مع ال�س ّيدة زينب  ،فهذا
�أمري امل�ؤمنني  قد ه ّي�أ �أر�ض ّية تكامل ّية
تغنيه عن ت�أديبها ،حتّى �أ ّنه كان عندما
يختربها بالوحدان ّية يقول :قويل واحد،
فتقول :واحد ،وعندما يعاود ويقول لها:
قويل اثنان ،تقول� :إنّ الل�سان الذي نطق

بالوحدان ّية ال يقول اثنان ،فيق ّبلها ،
على جبينها ،فكانت ثمرة هذا الأ�سلوب
�أ ّنها �أ�صبحت عقيلة بني ها�شم و�سفري ًة
لأخيها احل�سني  نتيج ًة ملا تغ ّذت به
من علم وما اكت�سبت من حكمة و�شجاعة
�أهّ لتها لنيل هذه املنزلة ،فك ّل ر�سا ّ
يل
يجب �أن تتح ّلى �شخ�ص ّيته بهذه اجلوانب
الالزمة؛ ليتم ّكن من بثّ ر�سالته ،وعليه
ف�إنّ �أهل البيت  هم َمن ينبغي علينا
�أن ننهل من نورهم الف ّيا�ض ونحن
يف ظلمات قراراتنا ،فلم جندهم
ي�ستعملون �أ�سلوب العنف والتجريح
والق�سوة والتفرقة ،بل على العك�س من
جت�سدت تلك املعاملة
ذلك متا ًما ،ولقد ّ
احل�سنة وهذا الأ�سلوب الراقي بني ر�سول
اهلل  وابنته الزهراء � ،إ ًذا فعلينا
�أن نقتب�س من هذا النور ثالث خطوات
�أول ّية :التهيئة اخل�صبةُ ،ح�سن املراقبة،
وطيب املعاملة؛ كي ننعم بربيق نور
جوهرتنا التي ختا ًما �ستخ ّلد ا�سمنا.

لحياة أفضل

عباس المنظور /البصرة
عبير ّ

من أَ
َّ
الش َ
الم ُ
ها َد ِة في ُنص َر ِة َ
وم
سرار
ِ
ِ
عص ِ

تتفاوت مقامات �أ�صحاب املع�صومني  رغم
عظمتهم بح�سب مواقفهم مع املع�صوم وطبيعة
ن�صرتهم له يف ظ ّل التحد ّيات التي واجهوها،
وكذلك �أ�صحاب الإمام احل�سني  تفاوتت
مكانتهم تب ًعا للتفاوت يف كيف ّية ن�صرتهم له،
فمنهم َمن ن�صره بنف�سه وولده وماله ،ومنهم َمن
ـ(ال�ضحاك بن عبيد اهلل
ن�صره ن�صر ًة م�شروطة ك
ّ
امل�شرقي) ،ومنهم من عُ دّوا من �شهداء كربالء على
ّ
الرغم من �شهادتهم يف الكوفة كـ(م�سلم بن عقيل،
وهانئ بن عروة ،وقي�س بن م�سهّر ال�صيداويّ ،)
نقر�أ مواقف ن�صرتهم لإمام زمانهم بنحو ظاهريّ ،
و�إن كانت لها قراءة معنو ّية يعلمها �أهل هذه
القراءات� ،أ ّما نحن العوا ّم فنقر�ؤها بح�سب الفهم
املتوا�ضع ،ولكن ُت�صادفنا �أحيا ًنا مواقف خمتلفة
لل ُن�صرة نقر�ؤها من منظور �آخر بعيدًا عن املنظور
التقليديّ  ،منها:
فر�س له ،فا�ستقبله حبيب
"م ّر ميثم الت ّمار على ٍ
بن مظاهر الأ�سديّ عند جمل�س بني �أ�سد ،فتحادثا
حتّى اختلفت عنقا فر�سيهماّ ،ثم قال حبيبَ :لك�أ ّ
ين
ب�شيخ �أ�صلع �ضخم البطن يبيع البطيخ عند دار
حب �أهل بيت نب ّيه  ،ف ُتبقر
الرزق قد ُ�ص ِلب يف ّ
بطنه عن اخل�شبة ،فقال ميثم :و� ّإن َلأعرف رجلً

�أحمر له �ضفريتان ،يخرج لن�صرة ابن بنت نب ّيه
ف ُيقتل ،و ُيجال بر�أ�سه يف الكوفةّ ،ثم افرتقا ،فقال
هذين ،قال :فلم
�أهل املجل�س :ما ر�أينا � َ
أكذب من ِ
يفرتق املجل�س حتّى �أقبل ر�شيد الهجريّ فطلبهما،
يقوالن :كذا وكذا ،فقال
فقالوا :افرتقا و�سمعناهما ِ
ر�شيد :رحم اهلل ميث ًما ن�سي :و ُيزاد يف عطاء الذي
يجيء بالر�أ�س مائة درهمّ ،ثم �أدبر فقال القوم:
هذا واهلل �أكذبهم ،قال :فما ذهبت الأيام والليايل
حتّى ر�أينا ميث ًما م�صلو ًبا على باب عمرو بن
ُحريث ،وجيء بر�أ�س حبيب بن مظاهر قد قتل مع
()١
احل�سني ور�أينا ما قالوا".
لو ت�أ ّملنا الرواية �أعاله بنظرة ثالث ّية الأبعاد � -إن
�صح التعبري  -لعلمنا �أنّ تهيئة الن�صرة كانت منذ
ّ
خا�صة من املع�صومني  ،حيث
�أمد بعيد وبعناية ّ
تعهّدوهم بعلم املنايا والباليا ،فحبيب ور�شيد من
علي
�صحابة ر�سول اهلل  ومن حوار ّيي الإمام ّ
ق�صته مع
 ،وميثم و�إن كان من التابعني � ّإل �أنّ ّ
�أ ّم امل�ؤمنني �أ ّم �سلمة ّ
تدل على عناية ر�سول اهلل 
حج يف ال�سنة التي ُقتل فيها ،فدخل
به( :عندما ّ
على �أ ّم �سلمة  ،فقالت له :من �أنتَ ؟ قال:
علي بن
عراقي ،فا�ستن�سبته فذكر لها �أ ّنه موىل ّ
ّ
�أبي طالب ،فقالت� :أنتَ هيثم؟ قال :بل �أنا ميثم،

لربا �سمعتُ ر�سول اهلل
فقالت� :سبحان اهلل ،واهلل ّ
 يو�صي َ
بك عل ًّيا  يف جوف الليل ،ف�س�ألها عن
علي  فقالت :هو يف حائط له ،قال:
احل�سني بن ّ
�أخربيه � ّأن �أحببتُ ال�سالم عليه ونحن ملتقون عند
رب العاملني �إن �شاء اهلل تعاىل ،وال �أقدر اليوم على
ّ
لقائه ،و�أريد الرجوع ،فدعت بطيب فط ّيبت حليته،
فقال لها� :أما �إ ّنها �س ُت ّ
خ�ضب بدم ،قالتَ :من �أنب� َأك
هذا؟ قال� :أنب�أين �س ّيدي ،فبكت �أ ّم �سلمة 
دك َ
وقالت� :إ ّنه لي�س ب�س ّي َ
وحدك ،هو �س ّيدي و�س ّيد
()٢
امل�سلمني �أجمعني".
مثلما ر�أينا �أنّ هذه الن�صرة للمع�صوم قد ه ّي�أ
علي  حتّى
لها ر�سول اهلل  ،وتعهّدها الإمام ّ
�آتت �أُكلها يف عا�شوراء وما قبلها؛ لإخال�ص ه�ؤالء
الأن�صار ،ومت ّيزهم ِبخالل وقابل ّيات معنو ّية
عظيمة ،مت ّيزهم عن غريهم.
�إ ّنها حلقة ملكوت ّية تدور بني فلكي الن ّبوة والإمامة
م�ض ّمخة ب�أ�سرار الع�شق ،نتع ّلم منها معامل �آدب
ن�صرة �إمام الزمان  بالروح قبل البدن بتعانق
�أرواح الأن�صار قبل �أن تر�سم الأج�ساد ملحمة
الن�صرة احلقيق ّية.
......................................
(� )1إب�صار العني يف �أن�صار احل�سني (عليه وعليهم ال�سالم)� :ص.١٠١
( )2بحار الأنوار :ج� ،٤١ص.٣٤٤
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ال َمج ُهو َلةُ
َ
ق
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـــــــــــــدرًا

مع �إ�شراقة ّ
تهب �إىل العمل ،تنتقل من زهرة �إىل �أخرى لت�صنع
كل �صبح جميل ّ
الع�سل�ِ ،شعارها التعاون و ِدثارها الأمل ،خملوقة مباركة حتدّ ث عنها الكتاب
و�ضرب لنا بها املثل يف الرواياتُ ،ترى ِ َ
العزيزُ ،
ل ال نكون مثلها يف عملها
ون�شاطهاّ ،
ودقتها وه ّمتها ،وجميل ُ�صنعها وعظيم �أثرها؟ كوين كالنحلة..
�سل�سلة مقاالت هادفة ،ت�أخذكم يف جولة رائعة �إىل عامل النحل العجيب،
وتدعوكم �إىل العمل الد�ؤوب.

العارضي /النجف األشرف
زينب عبد الله
ّ

حل ِف
عن الإمام �أمري امل�ؤمنني ُ " :كو ُنوا َكال َّن ِ
الط ِريَ ،ل ْي َ�س َ�شي ٌء من َّ
َّ
الط ْ ِي � ّإل َوهُ َو َي ْ�س َت ْ�ض ِع ُفهَاَ ،و َل ْو
َع ِل َم ِت َّ
الب َك ِة َ ْل َت ْف َع ْل ِبهَا
الط ُري َما يف �أَ ْج َوا ِفهَا من َ َ
ا�س ِب�أَ ِل�س َن ِت ُك ْم َو�أَ ْبدَا ِن ُك ْمَ ،و َزا ِي ُلوهُ ْم
َذ ِل َكَ ،خا ِل ُطوا ال َّن َ
ِب ُق ُلو ِب ُك ْم َو�أَ ْع َما ِل ُك ْمَ ،ف َو ا َّل ِذي َن ْف�سي ِب َي ِد ِه َما َت َر ْونَ ما
ع�ضَ ،و َحتَّى
ُِ
ت ُّبونَ حتّى َي ْت ِف َل َب ْع ُ�ض ُك ْم ِف ُو ُجو ِه َب ٍ
ُي َ�س ِّمي َب ْع ُ�ض ُك ْم َب ْع�ض ًا َك َّذا ِبنيََ ،و َحتَّى ال َي ْب َقى ِم ْن ُك ْم -

�أو َق َال :من ِ�شي َع ِتي ّ � -إل َكال ُك ْح ِل يف ال َع ْ ِيَ ،و ْ ِال ْل ِح يف
َّ
الط َع ِامَ ..،و َك َذ ِل َك �أَ ْن ُت ْم ُ َت َّي ُزونَ حتّى ال َي ْب َقى ِم ْن ُك ْم
َ ُ َ ً ()1
� ّإل ِع َ�صا َب ٌة ال َت ُ�ض ُّرهَ ا ال ِف ْتنة �شيئا".
ممّ ا ال �شك فيه هو �أهم ّية وجود هذه احل�شرة
وجميل �صنعها وعظيم نتاجها ،و�إبداع اخلالق 
يف خلقها؛ ولذا نالحظ يف و�ص ّية �أمري امل�ؤمنني 
هنا �أ ّنه يو�صي �شيعته ب�أن يكونوا كالنحل يف الطري؛
ملا تتمتّع به هذه احل�شرة من ميزات؛ ولأنّ ذلك
�أدعى لل�سالمة والنجاة؛ ف�سائر الطيور اجلميلة
والكبرية ال تعب�أ بهذه احل�شرة ال�صغرية ،وال
ُتق ِبل على �أكلها وال تكرتث لوجودها؛
جلهلها مبا تختزنه يف جوفها
من الربكة ،حيث الع�سل الذي
مت ّيزت ب�صنعه دون غريها،
ولربا لو علمت بق ّية
ّ
الطيور

بذلك؛ لفتكت بها وتخ ّل�صت منها.
وي�ؤ ّكد  يف و�ص ّيته على �أن يكون امل�ؤمن حذ ًرا يف
وي�سمعهم
حركته ،فيخالط النا�س ببدنه ول�سانهُ ،
وح�سن بيانه ،لك ّنه يف الوقت ذاته
جميل قوله ُ
يزايلهم ويبتعد عنهم بقلبه وعمله؛ لتكون له هو ّيته
اخلا�صة به ،ورونقه الذي مي ّيزه عن غريه.
ّ
فعند توايل الفنت يف ع�صر غيبة الإمام 
امل�ؤمتن ،فال ب ّد للم�ؤمن من حرا�سة ما يف قلبه،
واالبتعاد عن املواطن التي ت�ض ّر به؛ كي ال ي�سقط
من الغربال ،ويخ�سر �صحبة الأخيار من الرجال،
يف ع�صر ت�ضطرب فيه الأمور وت�سوء فيه الأحوال،
ّ
وتلف الفنت بت ّياراتها العنيفة �ضعاف الإميان ،ممّ ن
�صاروا حط ًبا لها عند ا�شتعالها ،فبا�ؤوا بال�ضياع
واخل�سران..
املنتظر لإمام زمانه  ينبغي �أن يع ّد نف�سه
�إنّ ِ
يف ع�صر غيبته؛ ليحظى بقربه و�صحبته ،فال
يط�أ بقدمه ب�ساط املنحرفني عن منهج الأئمة
حار�سا لدينه وقلبه
الطاهرين ،بل يبقى ً
من �أن يتل ّوثا مبا ال ير�ضيهم� ،أو
َي�سودّا مبا ُيق�صيه عن جوارهم
ويحرمه من في�ض عطائهم،
ويبقى على هذا احلال
حتّى ظهور مهد ّيهم،
وهذا لعمري ال ميكن � ّإل
التم�سك مبا
عن طريق ّ
دعوا �إليه يف ع�صر غيبة
قائمهم.
..............................
( )1بحار الأنوار :ج� ،53ص.115
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لحياة أفضل

َو َهل ال ِّد ُ
ين إِ ّلا ُ
الح ُّ
ب
َقد َحبانا اهلل  بفط َرة ا ُ
حل ّب،
َ
نق�سم
�شاعر الروح ّية التي َت ُ
تلك ا َمل ِ
أعماق
�إىل
درجات ُمتفاو َتةَ ،تق ُع ِف � ِ
ٍ
ال َقلب َو ُتكم ُل َطريقها �إىل الروح؛
فتكتمِ ل ا َ
حلياة وال ب ّد من ال َعمل
َوالعبادَة َواملُجاهدَةَ ،و ُك ّل هذ ِه ترت ّتب
�أولو ّياتها يف ُح ّب اهلل .
ف َكيف َي ُكون ا ُ
حل ّب؟ ُر ّبا َذ ّرات يف
ال َف�ضاء َتتن ّف ُ�س م َع ك ّل والد ٍة َجديدة،
قطرات
َوتَ�سكنُ ب َني الروح َوال�سماءَ ،ك ِ
ا َمل َطر يف �أول الر ِبيع ،ا ُ
حل ّب ه َو عندَما
عطي
َنرى َرح َمة اهللَ لناَ ،فه َو املُ ِ
الذي َيز َر ُع
وه َو املُ ِجيب وه َو ال َوهّ اب ِ
ال َيق َني ِف َ�صحرا ِء ق ُلوبنا املُ ّ
تعط َ�شة
لقمح ا ُ
حل ّب الإل ِه ّي ،وه َو الذي
ِ
أرواحنا ال�شائ َبة
َيبثّ الطم�أني َنة ِف � ِ
�سجن الدنيا َو َمل ّذا ِتها،
ليح ِّررنا من ِ
وه َو ُ
الو�ضوء بدم ُوع االنك�سار هلل 
عندَ ك ّل َفجر ،حتّى َن َ
مقام
�صل �إىل ِ
الر�ضا والق ُبولَ ،فنحنُ ِف هذ ِه الدنيا
عابرو َ�س ِبيلَ ،وفط َرتنا التي ُفطرنا
ِ
َعليها نق ّية ول ِكن ُمذن َبةُ ،متل ّه َفة
ملا ِء ال�سماء ،وغ ُيوم الأحزان التي
نت�صف الليل بعدَ ك ّل
َنرك ُنها عندَ ُم ِ
لتم�س َيد
رك َعة ،فنحنُ بانك�سارنا َن ُ
عوا�صف الدنيا
نت�شلنا من ِ
َرح َمة َت ِ
مقام حم ُمودَ ،وب َني
َوترت ِقي ِبنا �إىل ٍ

المقدسة
بريهي /كربالء
َزينب خليل آل
ّ
ّ

االنف�صال َعن هذ ِه الدنيا ،واالن�شغال
و�ص ُل ال َقلب بالروح
بال ِع�شق الإل ِه ّي ُي ِ
أر�ض باملاءَ ،
و�صل ال َ
ذاك
مثلما ُي ِ
ا ُ
حل ّب هلل ولنب ّيه ول ِآل َبيته
ّ
الأطهار  ،ما ه َو �إل َ�شم�س ال�شوق
لنخرج
اللهّابة التي ُت ِرق ق ُلوبنا
َ
وح ّب
من �أج�سا ِدنا الغرور والأ�ضغان ُ
الدنيا.
ا ُ
علي بن �أبي طالب 
حل ّب ه َو ّ
النبي،
عندَما باتَ ِف ِفرا�ش ّ
ا ُ
حل ّب ه َو �أ ّم ال َبنني التي َوهبت
فل ّذ ِات �أكبادها الأر َبع فدا ًء
للح�سني ،ا ُ
حل ّب ه َو َزينب ا َ
جلبل
ُ
الذي َل َيهت ّز ،وامتلأ َ�ص ًربا َ
ونطق
ب�صوت" :ما ر�أيتُ � ّإل َج ً
ميل".
ِ
ا ُ
حل ّب ه َو الع ّبا�س  الذي َ�سقى
َر�سا يف
َ
بذراعيه ال�سماء ،وقد َّم د ً
الأخ ّوة وال�شجاعة والإباء ،ا ُ
حل ّب
ه َو � ُأول ُلقم ٍة ِف فم الطفل الر�ضيع،
ا ُ
الزوجني ل َبع�ض ِهما
حل ّب ه َو مو َدّة َ
َورح َمتهما ،ا ُ
حل ّب الذي َيكمنُ
ِف ال َقلب َويتغلغل ب َني ال�شرايني
ُمعل ًنا ملء ال ّروح باالرتباط ال ِأبديّ
بالآخ َرة ،وال�ش ُعور باالنغما�س ِف
حل ّق الذي َر�سم ُه ا ُ
ريق ا َ
حل�سني
َط ِ
ِف ُ
عا�شوراءُ ،معل ًنا بدا َية النه�ضة
�سهم ال ِع�شق الإل ِه ّي يف
ر�ست َ
التي َغ َ
ق ُلوب املوا ِلنيَ ،
ذاك ال�سهم الذي

ه َو حل َقة َو�صل َبي َنهم وب َني ال�سماء،
ا ُ
حل ّب ه َو ارتباط َ�سما ِويّ ُمقدّ�س بال
َت�شويه و ِبال اف ِتعالُ ،يط ّو ُق الق ُلوب
َومينحها َكمالها.
الروحي
ه َو تكم َلة الإطار
والفكريّ
ِ
ّ
لل َفرد الذي بدو ِره َيب ّث ُه يف املُجتمع
إ�سالم ّي
ُمت�ش ّب ًثا
مبعال الدين ال ِ
ِ
وال َعقيدَة.
فه َو الأ�سا�س ل َعي�ش حيا ٍة مبن ّية
على ُح ّب اهللَ وال َعمل لوجهه،
واال�ست�سالم َله ِبال ق ُيود.
ِ
ا ُ
بيل اهلل تعاىل
اجلهاد ِف َ�س ِ
حل ّب ه َو ِ
َلتت ِقي َ
تلك الروح ُم�ست�شهد ًة َ�شو ًقا
رب ا ُ
حل ّب.
للقا ِء ّ
َفح َني ُنر ّبي ً
جيل َمبن ًّيا على ُح ّب �آل
ً
بحب اهلل  فال
ال َبيتَ مو�صول ِ
َخوف عليهَ ،فنحنُ َنب ِني َكوك ًبا من
ال�شجاعة والع ّفة،
التقوى َوال�صرب َو
َ
وهذ ِه ال�صفات بدو َرها َت ُ
بعث الأ َمل
للح ّب
بوالدَة ق ُلوب ُم ّبة وواه َبة ُ
وا َملودّةُ ،مكتفية بالرح َمة َوال َعطف
َوالإخال�ص وا ُ
خللق ا َ
حل�سنَ ،ت�س ُري
على ُخطى ا ُ
حل�سني َ غري ُمبالية
َ
بفت الدنيا َو َمل ّذا ِتهاَ ،ملو َء ًة
علي َ و ُمتّبعة َنهجهَ ،فال
ِبب�سالة ّ
ُ
َ
خوف على �أ ّم ٍة اختا َرت ُح ّب اهلل،
لي�س َخو ًفا من َعذا ِبهَ ،بل َ�شو ًقا و َتي ًما
ملُالقا ِته.
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ٌ
ـــالت
َت ّأم

ِفي َ
الحيا ِة

المقدسة
التميمي /كربالء
زينب كاظم
ّ
ّ

خرقون
َملن مل ي�ست�سلموا للم�سافة ،و َملن َي ِ
حظر جتوال الكراه ّية باملح ّبة ،حامل َني
ابت�ساماتهم على الرغم من ثقل وزن
احلزن.
َملن ت�أقلموا مع ال�سهل واملحال ،وباتت
احلياة بالن�سبة �إليهم مبنزلة ارتداء
�صيفي حا ّر،
ِمعطف من الفرو يف ف�صل ّ
ومع هذا ُتثلج قلوبهم باملح ّبة.
َملن �صرب وزرع بتالت ال�سرور على عتبات
روحه.
َملن ي�سعى �إىل الو�صول دائ ًما.
َملن مل يه ّمه ما قيل وما ُيقال.
َملن كان حنو ًنا على نف�سه ك ّل يوم ،ومل
ُي ِزد �صعوبة احلياة بق�سوته على ذاته.
َملن يقول �إذا �أخط�أ لنف�سه :ال ب�أ�س لقد
تع ّلمتَ  ،خ�سرتَ �إذ ًا �س ُتع ّو�ض.
َملن تو ّقف عن ت�ضييق عي�شه باحل�سرة
والندامة.
َملن �أدرك �أنّ احلياة ق�صرية مثل حلظة،
ّ
ت�ستحق �أنّ نق�ضيها منطوين على
ال
ُحزننا.
و�أدرك �أ ّنه الب ّد لك ّل �إن�سان من �أن يرتكب
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العديد من الأخطاء ،لذا ال يخجل من
ميجده ،ويعلم �أنّ الف�شل
خطئه وال ّ
�سيلتهم بع�ض الأما ّ
ين الغالية ،لكن
ال ين�صرف عن مطاردة الأما ّ
ين �إىل
مطاردة الف�شل.
 َملن �أدرك �أنّ هذه الأيام �ستم ّر بك ّل ما
فيها� ،ستغدو جم ّرد ِذكرى يف �صفحة
املا�ضي ،و�سيتجاوزها ك ّل �إن�سان
تع ّلق بر ّبه و�آمن به وبالقدر املكتوب،
و�سيتجاوزها ب�إذنه تعاىل وك�أ ّنها مل تكن،
حال
فهذ ِه ُ�س ّنة احلياة �أن ال دوام على ٍ
�أبدًا كيفما كان.
َملن ت�أ ّمل ك ّل الأ�شياء حتّى و�إن كانت
لي�ست مدعا ًة للت�أ ّمل.
ّ
ت�ستحق �أن
َملن �أدرك �أنّ احلياة ال
ي�ستنزف طاقته يف ال�صراع معها ،و�أعلن
الهدنة و ك�أ ّن ُه املنت�صر.
و َملن ل ّون �أيام ُه بفر�شاة الأمن ّيات على
�أمل �أن ي�ستيقظ ذات �صباح فيجد احلياة
على جدران غرفت ِه تبت�سم.
و�إنّ املرء يتعاىل على �أحزانه يقي ًنا ب�أنّ
احلياة مت�ضي وال تعب�أ بالقاعدين ،فما

َ
يزعجك اليوم �سيغدو الحقا حم�ض
ق�صا�صة عار�ضة بني �صفحات َ
عمرك.
و َملن �أدرك �أخ ًريا �أنّ من ّ
حق نف�سه عليه
�أن يتدارك الزمان بال�سعي فيما يرفع
وينفع ،ال بتحبري الق�صا�صات املهرتئة.
�أنتم رائعون.
عندما تكون �صا ِد ًقا مع َ
نف�سك قبل ك ّل
�شيء ،عندما تقول "ال" ملا ينبغي �أن ُي َقال
له ذلك ،عندما ت�ضع َ
نف�سك يف الأماكن
التي حت ّبهاُ ،وت ّلق يف الآفاق التي تنتمي
َ
ذاتك مبا َ
�إليها ،وحتيط َ
ويبهجك،
يلهمك
عندما تكون �أنتَ َ
ذاتك ف�ستحيا ب�سالم،
ف َمن كان ُم�ساملًا ،را�ض ًيا ،ف�سيدرك
ِ�صغر الدنيا ،و�سيهون عليه ك ّل �أذىً ،
و َمن كان م�ؤم ًنا ،مقاو ًما ،ف�سيدرك أ� ّنه
لي�س للإن�سان � ّإل ما �سعى ،و�أ ّنه �سوف
يجد خ ًريا ممّ ا م�ضى ،ور�أى �إذا �ألقى
ك ّل الب�ؤ�س جان ًبا وحاول �ألف م ّرة �أخرى
لي�صنع من ك ّل الظروف التي حتاربه
ظر ًفا يدفعه �إىل ما يريده ويتم ّناه،
ف�سيحيا حيا ًة ط ّيب ًة ،مثلما يتم ّناها ،ك ّل
�شيء َ
تتغي فقط.
بيدك ،فحاول �أن ّ

ّ
المثنى
الظالمي/
فردوس نعيم
ّ

االنش َ
ين َ َ
َب َ َ َ
ال
غ
راغ َ َو
الف
ِِ
ِِ
ِِ

يع ّد االن�شغال نعمة عظيمة ،قد مينّ بها اهلل
تعاىل على الكثري من العباد الذين يرون �أهم ّية
العمل يف املجتمع ،فالإن�سان الذي يكون يومه
ملي ًئا باالن�شغاالت وبامل�س�ؤول ّية التي تقع عليه فهو
�إن�سان ذو �أهم ّية كبرية و�صاحب هدف يو�صله �إىل
ما يريد ،وترى (�آ�شلي �إيدر) ،طبيبة نف�س ّية من
أنواعا من الفراغ؛ فقد
دولة الإكوادور �أنّ هناك � ً
يكون ماد ًّيا� ،أو معنو ًّيا� ،أو نف�س ًّيا .فالفراغ املاديّ
�أو املعنويّ يتم ّثل يف وجود وقت �إ�ضا ّيف ال يدري
النف�سي فهو
ال�شخ�ص �أين وكيف ي�ستغ ّله� ،أ ّما الفراغ
ّ
الداخلي باخلواء وامللل ،حتّى و�إن مل يكن
الإح�سا�س
ّ
لدى ال�شخ�ص فراغ معنويّ  ،بل قد يكون ال�شخ�ص
مزحو ًما بالعمل ،ولديه الكثري من الأمور التي يجب
عليه �إجنازها ،ولك ّنه ال يزال ميلك هذا النوع من
الفراغ.
النف�سي �سل ًبا يف �أداء ال�شخ�ص يف
وي�ؤ ّثر الفراغ
ّ
�أيّ جمال من جماالت حياته� ،سواء على ال�صعيد
العملي ،وميكن لل�شخ�ص التعامل مع
ال�شخ�صي �أو
ّ
ّ
النف�سي لتحديد
الطبيب
بزيارة
ا
م
�
إ
بالفراغ
�شعوره
ّ
ّ
�إ�صابته باالكتئاب من عدمه� ،أو ميكنه القيام
مبجموعة من الأ�شياء التي ت�ساعده على مواجهة
النف�سي.
ال�شعور بالفراغ
ّ
ونرى �أ�ش ّد �أنواع الفراغ ق�ساو ًة هو االن�شغال بالفراغ
�شخ�صا قل ًقا م�ضطر ًبا ال
الذي يخلق من الفرد
ً
ي�ستطيع تنظيم يومه فيق�ضيه باللوم ،والقلق،

والت�أنيب لوجود الفراغ و�ضياع الوقت.
لذا ف�إنّ الفراغ بك ّل �أنواعه �آفة ال ي�ستطيع الفرد
التخ ّل�ص منها � ّإل باالن�شغال ،فعندما ي�صبح اليوم
ً
حافل بك ّل ما ي�شغلنا ،ف�ست�صبح عقولنا حا�ضرة
يف اللحظة احلا�ضرة التي ين�شغل بها ،ولن يتم ّكن
والهم واملا�ضي من اجتياح تفكرينا..
الأمل والقلق ّ
فاالن�شغال مينح الإن�سان الكثري من الإيجاب ّيات،
منها الن�سيان ،ولن يجد م�ساحة يف عقله للنزاعات
وربا يبعده عن
وال�سطح ّيات وتفاهات الأ�شياءّ ،
مراقبة النا�س ومالحقتهم وهم م�شغولون ب�أنف�سهم
اخلا�صةً ،
ف�ضل عن االبتعاد عن احل�سد
وحياتهم
ّ
واالن�صياع للكثري من الأمرا�ض التي تغزو املجتمع،
فباالن�شغال ي�ستطيع الإن�سان �أن ي�صل �إىل �أ�سمى
ت�صب يف خدمة الفرد واملجتمع،
غاياته �إذا كانت ّ
وي�ستطيع �أن يط ّور نف�سه وي�صل �إىل هدفه مهما كان
كب ًريا.
الربازيلي باولو�( :إذا �أردتَ �شي ًئا حقاًّ
يقول الكاتب
ّ
َ
ف�إنّ الكون �سيطاوعك يف الو�صول �إليه).
و�إنّ �أعظم الإجنازات قد ح ّققها �أولئك الأ�شخا�ص
الذين مت ّردوا على مناطق الراحة االعتياد ّية
لديهم ،و�أ�صبح وقتهم �ض ّي ًقا ج ًدّا ،وذلك االن�شغال
جعلهم ي�ستطيعون رفع م�ستواهم و�إمكاناتهم مثلما
�صحتهم النف�س ّية وع ّزز الثقة يف
رفع بال�ضرورة ّ
نفو�سهم.
فحيثما تواجد الفراغ ،امتلأ الفرد من تلقاء نف�سه
بالهم واالكتئاب ،والعادات ال�س ّيئة والإدمان ّية ،بل
ّ

لحياة أفضل

ت�صل الأمور �إىل �أكرث من ذلك ،ولهذا جتد معظم
الأط ّباء النف�سان ّيني ين�صحون مر�ضاهم مبختلف
�أعرا�ضهم ب�شيء م�شرتك واحد هو� :أن يجدوا �شي ًئا
ين�شغلون به ،فاليوم املفعم باحلركة واحليو ّية يجدّد
الذهني ،و ُي�شعر الإن�سان بالأهم ّية وحتقيق
الن�شاط
ّ
الذات ،وهو الذي يقع يف ق ّمة هرم (ما�سلو)
لالحتياجاتالإن�سان ّية.
�أ ّما الدرا�سات العلم ّية فلم تثبت �أنّ امل�شغولة �أوقاتهم
هم الأ�سعد فح�سب ،بل �أ ّكدت درا�سة �أمريك ّية
�أجراها باحثون يف مركز درا�سات الدماغ والعمر
احليويّ بجامعة تك�سا�س يف داال�س ،على �أنّ احلياة
عقلي
اليوم ّية امل�شغولة تعود على �صاحبها ب�أداء ّ
وذهني �أف�ضل من غريه عندما ي�صل �إىل مرحلة
ّ
ال�شيخوخة.
ففراغ احلياة هو نتيجة لفراغ الهدف ،والذي ال
هدف له لن يكون ان�شغاله �إيجاب ًّيا ،فمتعة االن�شغال
تكمن يف حتقيق الطموحات ،وجت�سيد الأحالم ،و�أيّ
حياة �ستكون بدون رغبات و�أحالم؟ الإن�سان بدون
هدف ي�صبح يف �ضنك احلياة و ُب�ؤ�سها ،عائ ًما يف
فراغها بال طعم وال لون وال رائحة.
والذي ال يتعب ،لن ي�ستمتع بل ّذة الراحة،وال بفرحة
الإجازة..
لذلك احلم ّ
وخطط واعمل وان�شغل ،ف�ستجد يف ذلك
الداخلي و�إن
النف�سي واالرتياح
الكثري من ال�سالم
ّ
ّ
كان اجل�سد متع ًبا.
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الملف التعليمي

ُ
سم ُ
َ
دات
وف
ل َو َمها َر ُة َر
صم ُة
َب
والمف َر ِ
الح ُر ِ
ِ
األنام ِ
ِ

المقدسة
المطيري /كربالء
عطية
نوال
ّ
ّ
ّ

فنّ يحاكي مفاخر العقل الإن�سا ّ
ين ،ودليل ّ
و�ضاء
ُيف�صح عن احلفاظ على التاريخ والرتاثُ ،يرثي
ِنتاج الفكر والأحا�سي�س� ،إ ّنه عبق (مهارة حت�سني
الكتابة) ،حيث ُيع ّد و�سيلة مه ّمة من و�سائل
اال ّت�صال والتعبري عن امل�شاعر ،ف ُي�شري �ألق الكتابة
�إىل جمموعة من الأن�شطة واملهارات التي ترمز ك ّل
معي ،لذلك ذاع �صيت تلك
منها �إىل هدف ومطلب ّ
الأن�شطة؛ ليتح ّول هذا ال�صوت امل�سموع يف ربوع اللغة
مرئي متّفق عليه برموزه وحروفه
العرب ّية �إىل �شكل ّ
وجزئ ّياته التف�صيل ّية ،حيث برز ن�سيج اخليوط
تتو�سط قامو�س
الذهب ّية لد ّقة الكلمات واملعاين التي ّ
لغة ال�ضا ّد (لغة الأ ّم) يف حياة الإن�سان ب�أنّ لها
وظيفتني �أ�سا�س ّيتني هما( :اال ّت�صال والتوا�صل)،
وت�سهيل عمل ّية ترجمة التفكري والتعبري عن الذات،
ف�إنّ الكتابة قادرة على �أداء هاتني الوظيفتني،
والقدرة على التح ّكم يف نظام بناء ا ُ
جلمل ،و�إذا
�أمع ّنا النظر يف بارقة العلم واملعرفة داخل �أ�سوار
امل� ّؤ�س�سة الرتبو ّية لوجدنا فئة من املتع ّلمني الذين
تد ّرجوا من املراحل الأوىل االبتدائ ّية ،ومن ّثم
ا�سرت�سال التد ّرج يف بق ّية املراحل الدرا�س ّية،
ف�سنالحظ حينها زاوية مهارة الكتابة لديهم ومدى
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ا�ستح�سان التالميذ ال�ستخدام اخلطوط ور�سم
احلروف ب�صورة متقنة ووا�ضحة ومفهومة لدى
التلميذ ذاته تارة ،ومع ّلم املادّة العلم ّية والرتبو ّية
تارة �أخرى ،ولطاملا تقف �صفة ّ
اخلط غري املقروء
عند التالميذ عقبة ُيعاين منها املع ّلم يف �أثناء
املدر�سي وك�شكول
قراءة الدر�س �أو ت�صحيح الدفرت
ّ
املتابعة و�أوراق االختبار ،حتّى عدّها بع�ض املهت ّمني
والباحثني بهذا ال�ش�أن ب�أ ّنها (�شفرة طال�سم
ي�صعب ّ
فك رموزها!!)؛ لعدم و�ضوح امل�ضمون،
بل �أحيا ًنا يتعدّى الأمر �إىل التلميذ ذاته ،فيقف
حائ ًرا ي�صعب عليه تقدمي ما ّ
خطته �أنامله و�شرحه،
وهناك بع�ض الهم�سات تلقي بفيء ظ ّلها على �أولياء
الأمور الكرام يف مرحلة ريا�ض الأطفال ،وا ّتباع
بع�ض الن�صائح والإر�شادات لتقوية ع�ضالت اليد
والأع�صاب يف مرحلة الطفولة عن طريق اللعب
الطبيعي و ُي ّ
ف�ضل �أن يكون من �صنع
بال�صل�صال
ّ
الأهل مبك ّونات �آمنة و�صح ّية ،والكرات املطاط ّية
لت�سهيل عمل ّية الكتابة الح ًقا ،وينبغي االنتباه �إىل
م�شكلة �ضعف الب�صر ،لكونه ي�ش ّكل �إحدى �أ�سباب
ّ
اخلط لعدم ا�ستطاعة الطفل �أن يتابع
رداءة
حركة ر�سم احلروف على الورق ،وتعليم الأطفال

على �إمياءة ر�سم احلرف يف الهواء با�ستخدام
الطريقة التخيل ّية ،وكتابة احلرف با�ستخدام حفنة
من امللح �أو ذ ّرات ال�س ّكر� ،أ ّما دور املع ّلمني واملالك
الرتبويّ  ،فيكمن يف تطبيق املقايي�س ال�صحيحة
للحروف ً
وارتفاعا ،ومالحظة و�ضع ّية جلو�س
نزول
ً
التالميذ والطريقة ال�سليمة مل�سك القلم ،واحلر�ص
على انتقاء الأدوات وم�ستلزمات الدرا�سة النظيفة
والأنيقة قدر امل�ستطاع ،مع التدريب الهادف عن
طريق النمذجة واملحاكاة والت�شجيع والثناء عند
املحاولة ،ومنح املتع ّلمني مكاف�آت وهدايا ،ومعاجلة
بع�ض العوامل النف�س ّية التي تتع ّلق با�ضطرابات
داخل ّية ،منها �صعوبة نقل الإدراك بني اليد والعني،
و�إعداد ّ
خطة لتح�سني مهارة الكتابة تت�ض ّمن التمهيد
عن طريق الت�شويق للمو�ضوع والعبارات املطلوبة،
الن�ص وكتابته �أمام التالميذ ،و�إعطاء
وحتديد ّ
ً
املتع ّلمني فر�صة للتفكري وتن�سيق الأفكار وجتميعها،
ويف اخلتام العر�ض والربط عن طريق تفعيل املادّة
العلم ّية معهم و�إلقاء الأ�سئلة والإجابة عنها ،و�أخ ًريا
يتم مبوجبها جتميع الأخطاء
التقييم واخلامتة التي ّ
وت�صحيحها �أمام التالميذ؛ لي�ستفيد منها اجلميع
ّثم تدوينها يف الدفاتر.

الملف التعليمي

َّ
الش َ
راك ِة َب َ
ين األُس َر ِة َو َ
المد َر َ
س ِة
ِب َنا ُء
الربيعي /النجف األشرف
دعاء فاضل
ّ

ُتعرف ال�شراكة على �أ ّنها التعاون وتق�سيم
املها ّم ،وهي �ضرور ّية جدًا يف جميع م�سارات
احلياة ،وال �س ّيما امل�سرية التعليم ّية� ،إذ ُتع ّد
ال�شراكة بني الأ�سرة واملدر�سة من �أول ّيات
العلمي.
جناح الطالب وتقدّمه ّ
وبال ّ
�شك �أنّ �أولياء �أمور الطلبة ي�ؤدّون دو ًرا
مه ًّما يف َتقدّم �أبنائهم ،فعن طريق توا�صلهم
وتكاتفهم مع امل� ّؤ�س�سة الرتبو ّية� ،سي�ش ّكلون
فري ًقا مثال ًّيا ي�سهم بدعم امل�سرية التعليم ّية،
وال�سري بها نحو الأف�ضل ،وهذا �س ُيح ّقق للأبناء
�أعلى درجات التف ّوق والنجاح ،فمتى ما ُمدّت
ج�سور التوا�صل وال�شراكة بني الأ�سرة واملدر�سة
�أوجدنا ّ
طل ًبا مثابرين وناجحني.
وينبغي على جميع �أولياء الأمور واملهت ّمني

بال�ش�ؤون الرتبو ّية �أن ي�ست�شعروا �أهم ّية التعاون
ويتع ّرفوا على �آثاره الإيجاب ّية التي تعود على
املع ّلم واملتع ّلم ،فال�شراكة ت�ساعد على حتفيز
ّ
الطلب على الدار�سة ،وتو ّلد لديهم اهتما ًما
ً
وتوا�صل
مب�ستقبلهم ،ف�إذا مل�سوا تعاو ًنا
�سيعملون جاهدين على حت�سني �أدائهم
وم�ستواهم؛ لي�ضمنوا ر�ضا الطرفني عنهم.
و�إنّ الأ�سرة املتابعة لأداء �أبنائها ت�ستطيع
ت�شخي�ص ك ّل �سلب ّياتهم االجتماع ّية والأخالق ّية
والرتبو ّية ،ومعاجلتها بالتعاون مع املالكات
التدري�س ّية ،ف�إن ح�صلت م�شكلة للطالب يف
املدر�سة ومل يكن هناك توا�صل بني الطرفني،
فلن ميكن ح ّلها �أو التقليل من خطرها؛ لأنّ يدًا
واحدة ال ت�ص ّفق!

فحريّ بك ّل �أ ّم مهت ّمة مب�ستقبل �أوالدها �أن
تبحث عن ُ�سبل متتني العالقة بينها وبني
بخا�صة يف الوقت احلا ّ
يل
املدر�سة وتطويرهاّ ،
ومقت�ضياته� ،إذ نعي�ش اليوم ظرو ًفا ا�ستثنائ ّية
�أدّت �إىل �أن ت�سري العمل ّية التعليم ّية ب�شكل غري
ً
متوا�صل وتعاو ًنا
متنا�سق ،وهذا يتط ّلب جهدًا
ً
وتوا�صل مثم ًرا ،حتّى و�إن كان عرب
م�ستم ًّرا
االجتماعي؛ لتتع ّرف الأ�سرة
مواقع التوا�صل
ّ
على مدى تقدّم �أبنائها يف جمال حت�صيل
املعلومات.
و�أخ ًريا على اجلميع �أن يعلم ب�أنّ هناك �آثا ًرا
نف�س ّية وتربو ّية �سلب ّية مرت ّتبة على انعدام
التوا�صل ،ولع ّل �أخطرها هو �شعور الطالب
بعدم �أهم ّية املدر�سة والدرا�سة.
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الحشد المقدس

َعلى َقي ِد َ
الحيا ِة
محمد /بغداد
منتهى محسن
ّ

لوهلة ت�ص ّور �أ ّنه فارق احلياة ،فالدماء التي
إح�سا�سا
تن�ساب من �أطرافه كفيلة ب�أن متنحه � ً
باملوتً ،
اخل�شبي الذي
ف�ضل عن ال�صندوق
ّ
ُو�ضع فيه بعد �أن ُل ّف بخرق بي�ضاء ،والتي
�سرعان ما حت ّولت �إىل بركة من الدماء.
أح�س بهمهمة النا�س من حوله ،و�أ�صواتهم
� ّ
امل�ضطربة وهي تتداخل فيما بينها ،بني �شجب
ووعيد وعويل.
�شعر باقرتاب �أقدام منه و�أياد تتناوله برفق،
احلب واخل�شوع ،حاول
يكب بكثري من ّ
واجلمع ّ
جاهدًا حتريك �إحدى قدميه فلم ُيفلح� ،شعر
بثقلها ال�شديد ،عاد يج ّرب حتريك يده اليمنى
طبي و�صل
التي ُل ّفت ب�ضمادات كثرية و�شا�ش ّ
�إىل ح ّد املرفق َبيد �أ ّنه � ً
أي�ضا مل ينجح.
دار بعينيه داخل ال�صندوق املغلق ،ك�أنّ
ب�صي�ص نور يت�س ّلل �إليه ،ر�أى جمهرة النا�س
والح �إليه ظ ّل �صديقه (ح�سني) ،وهنا عاد �إىل
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ا�سرتجاعات الذاكرة واللحظات الأخرية قبل
اخل�شبي.
�أن ينتقل �إىل داخل هذا ال�صندوق
ّ
كانت ال�صور يف البدء ت�أتيه م�ش ّو�شة ،فالظالم
فجر �سكونه �صوت
دام�س والليل حالكّ ،
الر�صا�ص الذي �صعق الف�ضاء ب�شكل متوا�صل،
�شعر ب�أو�صاله ُت�ستف ّز وتتح ّرك بعد �سبات طويل
ملّا �أيقظته وجوه الأوغاد عرب ا�سرتجاعاته.
تلك النظرة امل�شمئ ّزة التي تبادلها مع �أحد
ال�سفلة كانت كفيلة ب�أن يقطعوه �إر ًبا �إر ًبا ،ومع
جريحا ينزف ال حول له وال قوةّ � ،إل
�أ ّنه كان ً
�أنّ نظراته التي بعثها �شر ًرا ت�ص ّرح باحتقار
�أولئك الأنذال الذين باعوا العهد والدين
ب�أبخ�س الأثمان.
حت ّرك ال�صندوق فج�أة بحركة م�ضطربة حتّى
ا�ستق ّر يف مكان مرتفع ،وراح القوم ي�شدّونه
باحلبال القوية� ،صوت (ح�سني) �صديقه
املق ّرب يهم�س �إليه باك ًيا� ،أراد �أن يبت�سم لكن

حالة الده�شة التي يعي�شها �آن ًّيا وقفت ً
حائل
دون الت�صريح بذلك حتّى لو �إميا ًء ،وعاد �إىل
�شريط الذكريات لين�صدم بلحظة �سقوطه يف
�أر�ض املعركة �إثر هاون فتّاك قطع جز ًءا من
يده و�إحدى قدميه ،وتراءى له حلظتها وقوف
�أحد الدواع�ش على ر�أ�سه �ساخ ًرا و�شام ًتا ،وقد
�س ّلط فوهة بندق ّيته على ر�أ�سه ،لك ّنه مل يي�أ�س
ياعلي..
وظ ّل ينادي يف �س ّره :يا �أبا احل�سنّ ..
ياعلي.
ّ
وما هي � ّإل حلظات حتّى ر�شقتهم طلقات �إخوته
يف احل�شد ،وقطفت تلك الر�ؤو�س اجلوفاء عن
بكرة �أبيها ،وغمروا ف�ؤاده بالفرحة ،الفرحة
نف�سها التي غمرته الآن عندما جنح �أخ ًريا
بتحريك يده ال�سليمة والتلويح بها خارج
الكفن؛ ليعلن لأ�صدقاء الدرب بقاءه على قيد
احلياة على رغم �أنوف الدواع�ش الفجرة.

الحشد المقدس

يذ َع ُ ُ
اشوو َر َراا َءَء
َت َل ِ
ام ُ َعاش
العكراوي /النجف األشرف
محمد
د .إسراء
ّ
ّ

هكذا ر�أي ُتهم ..وهكذا �أثبتواُ ..خل ِقوا من فا�ضل
الطني املقدّ�س ،وعُ جنوا مباء ا ُ
حل ّب والوفاء،
ترى يف ا�شتعال قلوبهم جمر املواقد ،ويف
�أ�صواتهم �شجن الق�صائد ،ويف مواقفهم �صدًّا
لك ّل حاقد.
فعلى املجال�س احل�سين ّية فتحوا عيونهم،
وبالع�شق العلويّ انغم�ست �أرواحهم ،وبكلمات
حم ّمد و�آله لهجت �أل�سنتهم.
ّ
يعي�شون احلا�ضر الذي يذكرهم باملا�ضي،
يح ّنون �إىل �أخالق حم ّمد و�آل حم ّمد  ،و�إىل
عطف حم ّمد و�آل حم ّمد  ،واىل رفقة حم ّمد
و�آل حم ّمد .
هذا احلنني جعل �أمن ّيتهم الوحيدة" :يا ليتنا
ك ّنا معكم فنفوز فو ًزا عظي ًما"(( ..)1معكم
ّثم نفوز) كلمة �سحر ّية ُتع ّبد طريق ال�سعادة
الأبد ّية.
معكم ..يف القول والعمل ،مع الت�ضحية
وال�صرب ،حتّى لو ّ
علي
تقطعت الأ�شالء ك�أ�شالء ّ

الأكرب  ،مع الر�ضا باملوت على ّ
احلق ،ولو
خ ّلفوا وراءهم العر�س والأ ّم وال�شباب كالقا�سم
بن احل�سن  ،cمع الوفاء وااليثار ولو ُق ِّطعت
الأيدي كالع ّبا�س .
ّ
تنبتُ على �سواعدهم الأجنحة فيحلقون يف
�سماء الفخر �إذا ذكروا �شجاعة �أمري امل�ؤمنني
وتتك�سر خلف �أ�ضالعهم
علي بن �أبي طالب ّ ،
ّ
احل�سرات �إذا ذكروا �أ�ضالع فاطمة .
يح ّبون �أحباب اهلل تعاىل و�أولياءه ،ويبغ�ضون
�أعداء اهلل  من الظاملني ،فكم ر�أوا �أنّ
الزمان ظلمهم ف�أبعدهم عن حم ّمد 
و�آله ،وكم مت ّنوا لو �سنحت لهم فر�صة
الن�صرة لإحقاق ّ
احلق.
وحني ّ
ك�شر الذئب الغادر عن �أنيابه و�أخرج
ال�شيطان ر�أ�سه ،ورفع �أعوانه راية ّ
حق �أرادوا
بها ً
باطل ،فهدّدوا �أمن البالد والعباد ،و�أعلنوا
احلرب على الأر�ض واملقدّ�سات ،جا�شت يف
نفو�س تالميذ عا�شوراء حم ّية الدين والوطن،

وذكروا خيام احل�سني  املحرتقة ون�ساءه
ال�سبايا ،فر�أوا �أنّ الفر�صة التي لطاملا حلموا
بها قد �سنحت ،وقد �أفتى القائد بالدفاع،
وارتفعت راية تدعو َمن يريد الفوز �إىل طريق:
(يا ليتنا ك ّنا معكم).
وكان هذا ّ
حمك االختبار ل�صدق النوايا ،فلي�س
احل�سني  موائد وجمال�س بكاء ،بل هو قدوة
ك ّل ح ّر ووقود ك ّل نه�ضة ،وها هو احل�سني 
يدعو �أن�صاره من جديد.
فه ّبوا بدون مماطلة وال تهاون ،و�سارت معهم
الرايات واملواكب احل�سين ّية �إىل ال�سواتر
و�سوح القتال ،ت�ش ّد �أزرهم وتزيح عنهم العناء
والتعب ،ف�شعروا �أنّ نفحات �آل البيت  حتيط
بهم ،وعيون �آل البيت  ترقبهم يف هذا
االختبار ،ف َمن تقدّم فاز بتاج الكرامة ،و َمن
تخ ّلف مل يبلغ الفتح.
......................................
( )1بحار الأنوار :ج � ،٤٤ص .٢٨٦

العدد  - 172مح ّرم الحرام 1443ه  -أيلول 2021م

27

منكم وإليكم

َ
ٌ
ثوان
في
ر
ا
ستنك
اِ
ٍ

العبودي /بغداد
ُلجين هادي
ّ

قال ر�سول اهلل ": مَن ر�أى منكم منك ًرا
فليغيه بيده ،ف�إن مل ي�ستطع فبل�سانه،
ّ
ف�إن مل ي�ستطع فبقلبه ،وذلك � ُ
أ�ضعف
()1
الإميان".
كث ًريا ما قر�أنا هذا احلديث ال�شريف،
حفظناه� ،سمعناه ،ردّدناه ،وعددناه من
ذكريات املدر�سة فح�سب ،لكن لو متع ّنا
فيه ج ّيدًا ،لو فهمنا العمق الذي ي�صل �إليه،
لفهمنا �أنّ فيه منهاج حياة وقانو ًنا ّ
ينظم
�أيامنا و ُينقذنا من متاهات املنكر وال�ش ّر.
لوجدناه ُ
ي�صف حال ع�صرنا بد ّقة بالغة� ،إ ّنه
يو ّفر لنا مراحل رف�ض الأذى والتنديد به،
من الفعل �إىل القول ّثم �إىل ال�شعور ،كي ال
يكون علينا ُح ّجة ب�أ ّننا ال ن�ستطيع فعل �شيء،
فنحن ال ميكن �أن ُن ّغي الكوكب وحدنا!
فجاء احتمال القول ،ا�ستنكر قبيح ما تراه
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بالقول �إن كنتَ يف مو�ضع حديث� ،أو بالكتابة
�إن كنتَ يف مو�ضع ي�سمح َ
لك بالكتابة ،وهذا
ما تو ّفره التقن ّيات احلديثة ،مل َ
يبق �صغري
�أو كبري ال مي�سك بيديه هات ًفا ذك ًّيا و�شبكة
�إنرتنت ُت�سهّل عليه ولوج �أيّ موقع �أو تطبيق
ثوان معدودة ،ومن ّثم ي�ستطيع �أن
يف ظرف ٍ
يو�صل ر�أيه وا�ستنكاره �إىل مائة �شخ�ص على
�أق ّل تقدير ،و�إن عجزتَ عن الفعل والقول،
َ
يكفيك
فر ُّب َك ب�ص ٌري بالقلوب والن ّيات،
�أن ُت�شهده على ما ال ترت�ضيه ً
قول ً
وعمل،
ولع ّل َك َت�شعر ب�أنّ ر� َ
أيك لن ُيحدث فر ًقا ،لك ّنه
النبي حم ّمد " :اتقِ اهلل
�سيفعل ،وقد قال ّ
وال حت ّقر َّن �شي ًئا من املعروف ،ولو �أن تلقى
()2
َ
� َ
ووجهك مب�سوط �إليه".
أخاك
�إنّ الإ�سالم دينٌ �سمح ،ولي�س بتعجيزيّ  ،وال
ُيح ّمل الفرد ما لي�س يف طاقته �أو م�صلحته،
يعرف اهلل تعاىل ُو�سع نفو�س عباده فيمنحها

على قدر �سعتها ،ال يع ّذب �أحدًا وال ُيق ّيده،
نلتم�س ُ�سبل النور بفطرتنا،
�أحرار ًا َخلقناُ ،
ن�س ُري حيث �آخر النفق؛ لأنّ فينا من الإميان
ال�سليم ما يجعلنا ن�ؤمن بوجود ال�ضوء ،لك ّننا
ب�أنف�سنا �أ�ضعنا الطريقِ ،وحدنا عن جادّة
ال�صواب� ،ض ّيعنا بو�صلة ال ِهداية وخلطنا
اجلهات ،فما عدنا ُنف ّرق بني �شرق �أو غرب،
نرى املنكر فن�صمت عنه ،نت ّرب�أ من ال�سوء
بحجة �أن ال �شيء ب�أيدينا
الذي يلحق ب�أمتنا ّ
لنفعله! ُنيد التم ّل�ص من واجبنا ،نحرتف
التذ ّرع ،يف حني �أنّ و�سائل درء ال�ش ّر والأمر
باخلري ي�سرية جدًّا وال تتط ّلب � ّإل �ضغطة ز ّر
واحدة.
...................................
( )1ميزان احلكمة :ج� ،3ص.1950
( )2بحار الأنوار :ج� ،٧٣ص.٣٥٥

اط َ
ُن ُ
وم َ
ج ٌ
ع ٌة
س ِ
المقدسة
الهاللي /كربالء
زينب ضياء
ّ
ّ

امللحمة الر ّبانية يف ربوع كربالء وق�ص�ص
ّ
وخمطط نه�ضتها
العطاء ،ملهمها وقائدها
اخلالدة يف ميدان الت�ضحيات عنوان الإباء
والوفاء اخلال�ص ،ملحمة خ ّلدت �أجن ًما
�ساطعة يف �سماء املجد والبطولة ،يقرتن
ذكرهم بذكر احل�سني  ،يف �سباقهم
الحت�ضان املوت ّ
�سطروا مالحم البطولة ب�أبهى
معانيها.
ق�ضوا ليلهم راكعني م�ستغرقني يف �صالتهم،
كانوا ً
رجال ين�شدون املوت من �أجل احلياة،
م�ضى الليل � ّإل ً
قليل ومل َ
يبق � ّإل �أن تنفجر
ملّة الظالم عن جبني الفجر ،عندما د ّبت يف
مع�سكر احل�سني  حركة ت�شبه دويّ النحل
الذي ال يعرف غري العمل.
�صميمي ك�أ ّنه
ت�شابكت �أوتاد اخليام يف عناق
ّ
يعك�س تالحم القلوب التي ال تعرف غري
ا ُ
حل ّب..
وانربى رجال يحفرون
اخلنادق ليمل�ؤوها
حط ًبا ،ف�إذا ا�شتعلت
املعركة حت ّول اخلندق

�إىل خطوط ملتهبة..
انحدر برقع الليل عن وجه ال�صباح ،بانت
الذئاب التي ت�ستع ّد للقتل..
رمى (ابن �سعد) �أوىل �سهام املوت معل ًنا
احلرب و�صرخ:
ا�شهدوا يل عند الأمري � ّأن �أول َمن رمى..
انطلقت �آالف ال�سهام ك�أنّ ال�سماء متطر ً
وابل
من ال�سهام..
خاطبهم احل�سني :..
قوموا �إىل املوت الذي الب ّد منه..
ف�أنّ هذه ال�سهام ُر�سل القوم �إليكم..
حانت اللحظة� ،سبعون نف ًرا �أو يزيدون
يقاومون ً
جي�شا من الذئاب حم ّملني ب�أحقاد
زمن غابر ،وانك�سارات على م ّر التاريخ..
خفقت القلوب ،ورجفت ال�صدور وخفتت
الأ�صوات وامتدّت الأعناق ،وتواثبت الأح�شاء،
وتزايلت الأع�ضاء ،وم�شى الي�أ�س يف الرجاء
م�شي الظالم يف الأ�ضواء ،وم ّر على ذلك زمن
تهب ن�سمة..
ال ت�ضطرب فيه موجة وال ّ
تبدّد الغبار وكان رجال
احل�سني  يقاتلون

منكم وإليكم

بعزم حديديّ �أو �أ�ش ّد ب� ًأ�سا� ،أجرب العد ّو على
الرتاجع..
ظهر ال�شمر كحيوان غادر يقود اجلناح الأي�سر
من جي�ش يزيد..
وهو يتلهّف للغدر وقتل �أوالد الأنبياء..
وا�ستع ّد رجال احل�سني  ل�ص ّد الهجوم،
وتعالت هتافات العا�شقني يف �أر�ض كربالء،
وامتلأت ال�سماء غبا ًرا ،وبد�أت ال�سيوف يف
غمرة الرتاب تر�سم طري ًقا جديدًا للوفاء..
تعالت �صرخات املودّة والإميان� ،أعلنها
املح ّبون ،ا�ست�أن�سوا باملوت� ،أعلنوا النداء
حيث �سارعوا �إىل ك ّل زوايا الظالم بح ًثا عن
نور �صادق ،وم ّزقوا عتبات دنياهم و�ساروا
�إىل ابتغاء مر�ضاة اهلل  ،وبذلوا �أرواحهم
و�أنف�سهم دون احل�سني  ،وا�ست�شهدوا �أحرا ًرا
يف �سبيل اهلل تعاىل ون�صرة دينه..
ع�شقوا احل�سني  ،وقاتلوا معه وا�ست�شهدوا
بني يديه..
ه�ؤالء هم العا�شقون �صد ًقا..
وهم َمن نالوا ال�سعادة احلقيق ّية دائ ًما و�أبدًا..
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َنــــــــــــــو ُح
َّ
الس َما ِء

العبيدي /ديالى
ربى جواد
ّ

بني ط ّيات ال�سنني ويف ك ّل عام َ ُت ُّر منا�سب ٌة مفجعة
ولي�ست ب�أيّ منا�سبة ،تلك التي قد �أحزنت �أهل
ال�سماء والأر�ض ،و�أبكت الأنبياء وك ّل الأكوان
بريح �أحزانها� ،آملت الكبري وال�صغري حتّى َ
الطفل
أح�س ب�أمل تلك امل�صيبة ،يوم عا�شوراء
الر�ضيع قد � ّ
الذي قد �أقرح عيني �صاحب الزمان  وعيني
وعلي  من البكاء ،و�صفها
الر�سول 
وفاطم ٍّ
ٍ
موالنا �صاحب الأمر  يف زيارة الناحية املقدّ�سة:
�صباحا وم�سا ًء ،ولأبك َّني َ
عليك بدل
"فلأندب َّن َك ً
ظم ذلك
الدموع د ًما" )1(،ب�إمكاننا �أن نتخ ّيل ِع َ
اليوم ،وال �أحد يعلم كيف م َّر ذلك النهار على �أهل
البيت  وعلى العامل �أجمع وهم يفقدون �أح�سن
إمام يف زمانه وهو �س ّيد �شباب �أهل
و�أجمل و�أعظم � ٍ
اجل ّنة الإمام احل�سني  ،حتّى �إنّ ال�سماء قد بكت
عليه د ًما مثلما جاء يف الرواية عن الإمام ال�صادق
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هلل ا ُ
حل َ�س َني عليه ال�سالم َلّا
�" :إنّ �أبا َع ِبد ا ِ
َ
�ضونَ
ال�سب ُع
ال�سب ُع َوالأ َر
َّ
ال�سماواتُ َّ
َق�ض ى َب َكت َع َلي ِه َّ
وما في ِهنَّ وما َبي َنهُنَّ  ،و َمن َين َق ِل ُب ِف ا َ
جل َّن ِة َوال ّنا ِر
()2
من َخ ِلق َر ِّبنا ،وما ُير ى وما ال ُيرى".
ميكننا �أن نتخ ّيل �أنّ الإمام احل�سني  هو ثاين
النبي
مع�صوم تبكي عليه ال�سماء د ًما من بعد ّ
يحيى  ،ويف ذلك �إثبات على ِك َب �أمل هذه
امل�صيبة ووقعها.
�إنّ القلم ال يقدر على و�صف تلك احلادثة الأليمة،
وال الأ�سطر تكفي ّ
خلطها ،فتنقل الكثري من
الروايات �أ ّنه ُقتل مثلما ُيقتل الكب�ش! قطعوا الر�أ�س
ال�شريف من ذلك اجل�سد الذي تر ّبى على يدي
�أعظم ن�ساء �أهل الأر�ض وال�سماء ال�س ّيدة فاطمة
علي  ،وقد دا�سته اخليول
الزهراء والإمام ّ
ّ
ّ
بحوافرها يف ميدان �ساحة الطف بعد �أن مثلوا به.

أ�سا�سا منذ والدته
�إنّ الإمام احل�سني  كان عالِ ًا � ً
بيوم ا�ست�شهاده ،وكان ب�إمكانه �أن ُي ّغي م�سريه
وينجو من املوت بجميع الو�سائل املمكنةّ � ،إل �أ ّنه
اكتفى ب�إزهاق روحه؛ لأ ّنه ع ِلم مبا يف ذلك من
ت�أثريات يف الدين ،والعل ّو الذي �سيح�صل عليه من
اهلل  ،فكان  كعب ًة للقلوب املنك�سرة وم�أوى
املظلومني وخري طبيب يداوي نزف قلوبهم.
�إنّ القلوب لتنزف د ًما قبل املحاجر حني حلول
يوم عا�شوراء ،كيف ال تخرج الأرواح و ُتزهق حز ًنا
على �س ّيد ال�شهداء! فيا َلها من م�صيب ٍة قد �أفجعت
العاملني.
.......................................
(� )1ضياء ال�صاحلني� :ص.510
( )2الكايف :ج� ،4ص.575

منكم وإليكم

الط ِّ
َحرا ِئ ُر َّ
ف
المشهداني /النجف األشرف
د .سحر ناجي
ّ

و نحن ن�سرب الت�أريخ ونطالع احلقائق
والوقائع فنناق�ش ،ونحاور ،وند ّقق يف
التفا�صيل لن�صل �إىل احلقيقة الكاملة
تطالعنا واقعة ّ
الطف ب�شخو�صها و�أحداثها
لي�سجل الت�أريخ ظليم ًة كربى
�أمامنا؛ ّ
ارتكبتها ال�سلطة احلاكمة �آنذاك؛ لي�سدل
ال�ستار ويخ ّلد بني ها�شم بانت�صارهم
هم الإمام احل�سني 
الكبري ،فلم يكن ّ
النه�ضة يف وقتها ،فهو على يقني وعلم
با�ست�شهاده ،بل كان ه ّمه الأكرب حتقيق
الزمني البعيد لها وهو ما ح�صل
التوا�صل
ّ
بالفعل.
وجند � ً
أي�ضا ح�ضور املر�أة ،وال يق ُّل �ش�أ ًنا
عن ح�ضور الرجل ،فت�ضحيتهما على ح ّد
�سواء ،ولوال وجودها ملا جنحت و�أخذت
داللتهاامل�ستقبل ّية.
إ�سالمي
لقد �شاركت املر�أة عرب الت�أريخ ال
ّ
الطويل بك ّل �أحداثه البطول ّية يف البيعة،
والهجرة ،واحلروب ،والوقائع ،ولوال
وجود املر�أة �إىل جانب الرجل ملا ر�سخت
الق�ض ّية العا�شورائ ّية و�أخذت ما �أخذت
من �أبعاد ح�ضار ّية ،وهذا ما ذكره كثري

من الباحثني ،فكان ح�ضورها مع العيال
منعط ًفا كب ًريا خ ّلدها على مدى الدهر،
وقال الإمام احل�سني ّ �" :إن ال �أرى
املوتَ � ّإل �سعادة واحلياة مع الظاملني � ّإل
()1
بر ًما".
وعلى ق ّمة هرم الن�ساء جند عقيلة بني
علي بن �أبي طالب،
ها�شم زينب بنت ّ
و�أ ّم كلثوم بنت �أمري امل�ؤمنني ،
وفاطمة بنت الإمام احل�سني  و�أختها
�سكينة ،والرباب بنت امرئ القي�س
الكلب ّية (�أ ّم الطفل الر�ضيع) ـ �سالم اهلل
عليهنّ جمي ًعا  -ومن اجلدير بالذكر
�أ ّنها الوحيدة من بني زوجات الإمام
احل�سني التي ح�ضرت الواقعة  -على
اختالف يف الروايات .-
وث�اكل تب�دو م�ن اخل�دو ِر
تع� ُّج بالوي�ل وبالثب�و ِر
ومر�ض�ع ترن�و �إىل ر�ضي� ِع
عل�ى التراب فاح��ص �س�ري ِع
�اق
ون�س�وة ُت�س�بى عل�ى الني ِ
()2
�راق
ح�س�رى تع�اين �أمل الف ِ
ومن الن�ساء رملة (�أ ّم القا�سم )

وزوجة الإمام احل�سن املجتبى ،
و(رق ّية) بنت الإمام احل�سني  ،و كانت
طفل ًة ،و(حميدة) بنت م�سلم بن عقيل،
و�أُخريات جئنَ معهم يف امل�سري ،زيادة
على َمن ان�ض ّمت �إىل النه�ضة بعد جميء
الإمام � إىل كربالء ،فا�ستحققنَ لقب
(نا�صرات الإمام احل�سني  ،)ومنهنّ
(طوعة) التي ن�صرت و�آوت �سفري الإمام
احل�سني � إىل الكوفة م�سلم بن عقيل،
وغريها كـ(دلهم بنت عُ مري) ،وهي زوجة
زهري بن القني ،و(�أ ّم وهب) وهي زوجة
عبد اهلل بن عُ مري ،و(�أ ّم عمرو) بن
جنادة الأن�صاريّ  ،و(مارية) بنت منقذ
العبديّ و(�أ ّم �سلمة) ،و(�أ ّم البنني)
�ضحت ب�أبنائها الأربعة فدا ًء للإمام
التي ّ
()2
احل�سني . 
فقد ُ�سب َني و�أ�سرن و�س َري بهنّ من �أر�ض
ودفاعا عن
�إىل �أخرى ح ًّبا للح�سني ً 
نه�ضته.
..............................
( )1بحار الأنوار :ج� ،44ص.٣٨١
( )2املقبولة احل�سين ّية لآية اهلل ال�شيخ هادي �آل كا�شف
الغطاء (قدّ�س اهلل �س ّره)� :ص .٦2
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منكم وإليكم

َقس َو َر ُة َ
لقمي
الع
ِّ
المقدسة
مهدي /كربالء
نرجس
ّ
ّ

يف ف�ضاء احلقيقة تب ّلج قمر الآل ،ينري
�أر�ض نينوى مثلما �أنار �أر�ض �ص ّفني
احلالكة..
حب
بدر توهّ ج نوره� ،أ�شرق بني خافقيه ّ
حبيب اهلل وو�ص ّيه..
ارت�شفت منه الأمواج في�ض احلياة..
ن�سر ُيح ّلق يف �سماء احلر ّية ..معجم
احل�سيني ترت ّتب حروف معانيه..
الإباء
ّ
جوهرة الوفاء تتلأ أل ِبذكر ا�سمه..
تد ّرع بهيبة �أبيه �أمري امل�ؤمنني ..
جتلبب باملناقب ،تل ّفع بالف�ضائل ،بانت
على �شمائله �سيماء الطالب ّيني ،رفع ًة
وجمدًا ،ووجاه ًة و�س�ؤددًا..
ت�ش ّربت روح احلوراء  به ،وماج ف�ؤادها
بح ّبه ..توهّ جت عيناها حتكي �أ�سرار
�إخ ّوته..
وع ّزها وهيبتها بوجوده..
َمل ت�سكت الكلمات وتغادرين احلروف؟
�آ ٍه لعربات �أمري امل�ؤمنني  يق ّلب ك ّفيه
وهو اليزال يف املهد ًّ
غ�ضا ..بقبالته يحنو
عليه وهو ُيعت�صر �أملًا ..ويختنق حز ًنا..
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حتيت �سماء الطفوف بهَ ..تعانق
قمر ّ
ال�شموخ مع ا�سمه..
كيف يجمع قلبه ثورة الرباكني على
�أعدائه ،ودفء امل�شاعر لأح ّبته؟!
بطل كربالء ي�صطلم الأعداء ،يف ّرون
من بني يديه ليحقنوا دماءهم..
وجه ّنم فتحت �أبوابها بانتظارهم..
ك�أ ّنه ملك املوت يح�صد بالأرواح قبل
الر�ؤو�س ..مثل �أبيه حيدر يوم خيرب..
ي�ست�أ�صل �أهل النفاق فيخ ّرون ُقدّا َمه
َ�صعقني ،يتقفقفون( )١من ا�سمه َخو ًفا..
يا �صاحب الب�صرية ،والأخ املدافع عن
�أخيه يف تلك الظهرية..
يا حامل اللواء ،و َمن �سواه جدي ٌر ِبحمله؟!
ُيدافع عن الدين ،وقلبه و�إح�سا�سه يف
اخليام مع �أخته و�أطفال احل�سني ..
يجول يف امليدانُ ،يجندل اخلر�صان،
يرميهم �إىل �سقر..
َت�ش َّر َب ال�شكيمة يف الر�ضاع حتّى امتلأ..
ف�صار َ�شجوه يوم الطفوف..
وكربالء �صارت له تت ُّيم ًا وهوىً ..

يا و�ص ّية �أبيه يوم الرحيل ،وكفالة
احلوراء باتت له و�سا ًما ومفخر ًة..
من يومها حملها د ًما ي�سري يف �شريانه..
ير ّو�ض روحه ليوم الزجمرة..
ُ�ش ّق عليهم ِع ّزه ..و�أُع�ضل عليهم جمده..
ا�ستح ّلوا بقتله احلرمة ..فا�ستح ّقوا من
اهلل تعاىل النقمة..
رفعه اهلل تعاىل يف ع ّليني ،فرافق النب ّيني
وال�صدّيقني..
يا �س ّيد املاء ..الذي احت�شم الفرات من
ِق ْربته..
فغار يف الأر�ض يبحث عن م�أوىً
خلجلته..
فلم ي َر ُبدًّا � ّإل �أن يعتذر ،يجثو حتت
قدميه ويدور حول قربه..
طب كربالء ..ال تزال
يا �أ ّيها ال�س ّقاء و ُق َ
بد ًرا ُيندّد َغيهب ال�سماء..
و َت َت�س َّنم �أُف ًقا َت ّل َل ِبالدماء.
..................................
َ
َ
ا�صط َّكت �أ�سنا ُنه
()1
تقفقفَ :
وا�ضطرب حنكا ُه من الربد وغريه.

منكم وإليكم

َ
اج َّ
ها َد ُة ِّ
ش َ
وم َ
لإل َ
نه ٌ
ضح َي ِة
للت
فل ال َّر ِ
ِ
نسا ِن ّي ِة ِ
الط ِ
يع  إحيا ٌء ِ
ض ِ

المقدسة
المسعودي /كربالء
محمد
يقين
ّ
ّ
ّ

عندما يتحدّث الت�أريخ عن �شهادة ر�ضيع،
َ
ينتابك �إح�سا�س الإدراك العميق فيها
بعظمة ذاك الر�ضيع -فداه روحي-
وف�صاحة ذلك البكاء الذي ترك فينا من
الأثر البالغ ما يزال ي�صدح يف خم ّيلتي عند
�سماع بكاء الأطفال ،حيث تكمن اجلوهرة
يف عظمة امللحمة التي قادها هذا الطفل
مع �إمام زمانه ،كانت جديرة ب�أن حتفر
بئر (زمزم) يف ك ّل كبري و�صغري لريتوي
من عذب ف�صاحة تلك الدموع وبالغة
ال�صراخ.
ُيعيد ذلك الإح�سا�س �س�ؤال ال�سماء عن
تلك الدماء التي �صعدت ،و�أبت بل خجلت
الأر�ض من احت�ضانها مثلما جاء يف الأثر:
"فجعل احل�سني  ي�أخذ الدم من نحره
ول ّبته فريمي به �إىل ال�سماء ،فما يرجع منه
�شيء"(� )1أيّ منزلة كان بها هذا الر�ضيع،

�أم تلك قطرات املاء التي باتت تلوذ ً
خجل
خلف ال ِقربة لعدم مالقاة �شفاه طفل
الو ّ
يل ،يا ُترى ما كان موقف تلك ال ِقربة؟
هل كانت تهم�س خماطب ًة ذلك ال�سهم� :أيّ
عمل تريد �أن تفعل بوجه النور هذا و�شم�س
ال�ضياء؟
فتجيب ال�سماء :بن�صر ،بن�صر الإن�سان ّية
على الطغاة جمي ًعا؛ لتحيا الإن�سان ّية بخلود
ذنب
�سرمديّ وت�ستجوب �أهل الأر�ض :ب�أيّ ٍ
ُق ِتلت؟
وهنا يظهر دور الت�ضحية يف منهج هذا
الطفل ،وير ّكز على ظلم بني �أم ّية ،حيث
ي�ستنجد الإمام احل�سني  بهم ويقول:
"يا قوم �إن مل ترحموين فارحموا هذا
الطفل" )2(،وك�شف زيفهم بعد حماربتهم
تتج�سد بنداء
ملطلق الإن�سان ّية التي كانت ّ
الإمام  ،وما كانت ظالمته لتقف

عند هذا احلدّ ،بل ظالمة دين جدّه
امل�صطفى� أي�ض ًا.
�أدّى عبد اهلل الر�ضيع  دو ًرا بطول ًّيا
�شجاعا لتكري�س ال ِقيم واملبادئ احل ّقة،
ً
والتمهيد لإمام الزمان  بح�سب عمره
و�إمكاناته التي ال ندركها نحن ،بل يدركها
رب العباد ،ليكون لنا قدو ًة حتّى على �صعيد
ّ
البكائي� ،إذ كان �سالحه الوحيد
املنهج
ّ
لن�صرة �إمامه ،وكان جدي ًرا ب�صحوة
ال�ضمائر امل ّيتة يف ذلك الع�صر ،وا�ستم ّر
�صداه �إىل يومنا هذا ليظ ّلنا حتت ظ ّل
العاطفي مع الإمام �أرواحنا
املودّة وال ُبعد
ّ
له الفداء.
..............................
( )1مقاتل الطالب ّيني :ج� ،20ص.1
( )2كلمات الإمام احل�سني  :ج.474 ،1
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الصحة كنز

خون ُ
َ
ُ
سم
الج
ة
س
ِ
ِ

المقدسة
الحسيني /كربالء
فاطمة محمود
ّ
ّ

يع ّد ارتفاع درجة حرارة اجل�سم من ال�شكوى
ال�شائعة جدًّا ،وي�س ّبب الرعب لدى الكثري من
النا�س ،وذلك العتقاد البع�ض �أنّ كلمة "ا ُ
حل ّمى"
مرادف ٌة ل�شيء خطري ،وحت�صل لأيّ �شخ�ص �سواء
كان كب ًريا �أو �صغ ًريا وبني مدّة و�أخرى.
ماذا نعني بال�سخونة؟
�إنّ درجة حرارة اجل�سم عر�ض ولي�س ً
مر�ضا ،و�إنّ
ف�سيولوجي ،وعالمة
طبيعي
ارتفاعها هو �إجراء
ّ
ّ
املناعي؛ لأ ّنه يعمل على بع�ض
ل�صحة اجلهاز
مه ّمة ّ
ّ
التغيات يف اجل�سم ،و ُي�سخنه للتغ ّلب على الظاهرة
ّ
املر�ضي �سواء كانت عدوىً �أو
ب
ب
امل�س
أو
�
ة،
ي
املر�ض
ّ
ّ
ّ
�أمرا�ض املفا�صل �أو الأمرا�ض املناع ّية وغريها،
وهذا يعني �أن لي�س ك ّل حرارة ّ
تدل على اخلطر،
يف حني �أنّ غياب درجة احلرارة �أو انخفا�ضها عن
املناعي �أو
الطبيعي م� ّؤ�شر على �ضعف اجلهاز
املعدّل
ّ
ّ
�أ ّنه ال يعمل بكفاية.
الطبيعي لدرجة حرارة اجل�سم؟
ما املعدّ ل
ّ
درجة احلرارة الطبيع ّية ترتاوح من ()37.8 - 36
درجة مئوية ،ولي�س هناك اختالف بني البالغني
والأطفال ،واحلرارة ب�صورة عا ّمة ت�أتي من
وبخا�صة ن�شاط الكبد
الفعال ّيات احليو ّية للج�سم،
ّ
والع�ضالت ،وهو الإنتاج الرئي�س للحرارة ،ويقوم
الدم بنقلها وتوزيعها على �أجزاء اجل�سم الأخرى.
�أ�سباب ارتفاع درجة احلرارة:
فريو�سي ،بكترييّ  ،فطريّ .
» وجود التهاب
ّ
»بع�ض الأمرا�ض املناع ّية وااللتهابات الفريو�س ّية
كالروماتيزم� ،أو �أمرا�ض �أخرى يف الأمعاء
كمر�ض تق ّرح القولون وغريه.
»اخللل يف الغدد ال�ص ّماء من
املمكن �أن يزيد من درجة
حرارة اجل�سم
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كالغدّة الدرق ّية ،فعند زيادة �إنتاج الهرمون تزداد
احلرارة.
»بع�ض �أنواع الت�س ّمم.
»الأورام �أو ال�سرطانات.
»بع�ض الت�أثريات اجلانب ّية للأدوية.
»اجللطات الدماغ ّية والقلب ّية.
»لقلق والتعب ،حيث يرتفع هرمون الأدرينالني،
النف�سي العايل ،فرتفع درجة حرارة
�أو ال�ضغط
ّ
اجل�سم ،وهذه احلالة غري مر�ض ّية �إطال ًقا.
�أ�سباب انخفا�ض درجة احلرارة:
»�أمرا�ض ال ُغدَد.
»بع�ض الت�أثريات اجلانب ّية للأدوية.
»�أمرا�ض الع�ضالت.
»ق ّلة احلركة.
و�إنّ انخفا�ض درجة احلرارة يكون �أخطر عند
وجود التهابات ،وهذا يعني وجود ت�س ّمم بكترييّ
فريو�سي يف الدم ،وهنا تكمن اخلطورة عندما
�أو
ّ
تنخف�ض ،وارتفاع درجة احلرارة عبارة عن ّ
خط
املناعي �أو م� ّؤ�شر على وجود
الدفاع وعمل اجلهاز
ّ
معي.
مر�ض ّ
ا�ستثناءات من احلالة املر�ض ّية:
»عند احلامل ترتفع درجة احلرارة ً
قليل.
»التبوي�ض يف املر�أة "الدورة ال�شهر ّية".
»زيادة الفعال ّيات احليو ّية للج�سم ،ولكن لي�س
بدرجة عالية.
»العمر.
فعند التقدّم بالعمر ف�إنّ ج�سم الإن�سان يق ّلل من
ف ّعاليتّه احليو ّية،

فتق ّل درجة احلرارة ،و�إن ّمت قيا�سها باملحرار
ف�ستكون �أق ّل من ( )36درجة مئو ّية ،وهذا �شيء
طبيعي.
ّ
عالج ارتفاع درجة احلرارة:
»ارتداء مالب�س خفيفة.
» �شرب ال�سوائل.
»ا�ستخدام الكمادات الباردة.
»ا�ستخدام الأدوية اخلاف�ضة للحرارة مثل
البارا�سيتمول ،والإيبوبروفني.
الأ�سباب اخلاطئة للت�شخي�ص:
تختلف درجة احلرارة يف اجل�سم من مكان �إىل
�آخر ،ومن �أ�شهر الأخطاء لقيا�س درجة احلرارة هو
و�ضع ّ
كف اليد على اجلبهة واال�ست�شعار باحلرارة،
فقد تكون عالية �أو منخف�ضة ،وهذا ال يعني الإ�صابة
�أو وجود مر�ض �أو اختالل بدرجة حرارة اجل�سم،
ارتفاعا واليد �أق ّل وذلك ب�سبب
و�إنّ اجلبهة �أكرث
ً
الغذائي ،ويف الدماغ ّ
خط
وجود عمل ّية التمثيل
ّ
دفاعي و�ضع ُه اهلل  باجل�سم للتقليل َمن َفقد
ّ
اخلارجي ،وتكون
املحيط
إىل
�
اجل�سم
من
احلرارة
ّ
درجة حرارة اليد �أق ّل ،مثلما �أنّ اجللد يت�أ ّثر بدرجة
اخلارجي.
حرارة املحيط
ّ
قيا�س درجة احلرارة ب�صورة �صحيحة:
»ا�ستخدام املقيا�س احلراريّ .
»عدم تناول الأدوية �أو امل�س ّكنات �أو خاف�ض
احلرارة قبل االختبار.
»عدم �إعطاء بيانات خاطئة للطبيب يف �أثناء
الفح�ص.
و�أخ ًريا يجب االهتمام بقيا�س درجة احلرارة لكبار
ال�سنّ وذوي الأمرا�ض املزمنة كال�س ّكري والتهاب
الكبد والأورام ،وما �شابه ذلك؛ للك�شف املبكر
عن وجود �أمرا�ض �أخرى.

صحة العائلة النفسية

مل َّ
ُق َّو ُة َّ
الت َ
ي
الن ِ
فس ِّ
ح ُّ ِ
يواجه بع�ض الأفراد الكثري من التحدّيات يوم ًّيا،
قد تكون ب�سيطة ميكن التعامل معها ب�سهولة
وتلقائ ّية ،ولكنّ ً
بع�ضا منها قد يتط ّلب التفكري
النف�سي ال يعني املعاناة
النف�سي ،فالتح ّمل
والتح ّمل
ّ
ّ
وال�سلب ّية ،بل �إ ّنه مظهر من مظاهر ال�شخ�ص ّية
مهم يف عمل ّية التوافق الف ّعال،
ال�سو ّية ،وعن�صر ّ
و ُيع ّرف ب�أ ّنه قدرة الفرد على التح ّمل ومواجهة
عال من ال�ضغوط بدون �أن ُي�صاب ب�أعرا�ض
قد ٍر ٍ
نف�س ّية وبدن ّية �سلب ّية ،وتختلف قوة التح ّمل من فرد
�إىل �آخر وف ًقا لعدّة عوامل تنبع من �شخ�ص ّية الفرد،
منها ق ّوة ال�سيطرة على اختيار البدائل املنا�سبة
حل ّل امل�شكالت ،والثقة الذات ّية بالقدرة على امتالك
مهارات التعامل الالزمة ملواجهة ال�ضغوط وعدم
اال�ست�سالم ،ووجود �صفتي االلتزام والتحدّي،
والتم�سك مبواجهة امل�شكالت والو�صول �إىل الغايات
ّ
التي ين�شدها ،والقدرة على حت ّمل الإحباطات
املُختلفة التي تنتج عن الف�شل ،فالفرد الذي لديه
عال من القدرة على
عال لديه م�ستوىً ٍ
حت ّمل ٍ
التوافق يف احلياة اليوم ّية ،واملواقف والتحد ّيات
املختلفة يف احلياة.
النف�سي
�إنّ من �أف�ضل الطرق لزيادة قوة التح ّمل
ّ

هو تدريب النف�س على ال�صرب والثقة بالذات،
والرت ّفع عن الأمور ال�صغرية وجتاوزها ،والتمتّع
بقدر كبري من ال�شجاعة والتح ّكم يف الذات،
و�إنّ تكرار النجاحات تزيدها تلقائ ًّيا لدى الفرد،
وي�صبح غري مت�أ ّثر بالت�ص ّرفات التي قد ت�صدر
من الآخرين وت�س ّبب غ�ضبه ،مثلما �أنّ االعتماد
على املبادئ احل�سنة والأخالق احلميدة بو�صفها
�أ�سلوب حياة يف التعامل مع الآخرين والواقع ّية
يزيد منها ،فالإن�سان عندما يبد�أ بالتط ّلع نحو
امل�ستقبل ف�سيرتك خلياله العنان يف الو�صول �إىل
درجات كبرية من النجاح ،ويواجه الواقع بكا ّفه
عوائقه التي قد ت�س ّبب الإحباط واال�ضطراب نتيجة
اال�صطدام مبواقف غري حم�سوبة ،ولك ّنه ب�إمكاناته
املتو�سطة ،و�إنّ
الذات ّية واملهارات يح ّقق الأهداف ّ
ّ
ف�شله باملحاولة ال يعني الف�شل �إىل الأبد �إل يف حالة
التو ّقف عن املحاولة ،لذلك ال ب ّد من اال�ستعداد
داخل ًّيا للتغيري وف ًقا لل�شروط املو�ضوعة ،واجلهد
الذي هو القوة التي ُتع ّزز من ِقبل الإن�سان عن طريق
حتديد املطلوب ،فقد يتع ّر�ض الإن�سان �إىل اخلوف،
�أو الي�أ�س نتيج ًة لبع�ض امل�شكالت ،لذلك ال ب ّد من
حتديد مدى التع ّر�ض لالكتئاب والقلق ،واال�ستمرار

الشاوي /جامعة بغداد
سبتي
أ.د .سعاد
ّ
ّ

يف حتقيق الهدف ،وعدم اال�ست�سالم ب�سهولة لتكوين
بع�ض الأفكار التي ُت�شعر الذات بالي�أ�س من خو�ض
التجارب ،والتح ّلي بال�شجاعة؛ لأ ّنها اال�ستعداد
الكامل لتح ّمل العواطف واخلوف ،والقدرة على
اال�ستمرار يف حتقيق الهدف على الرغم من
الإح�سا�س باخلوف.
نف�سي ،احلوراء
وال نن�سى �صاحبة �أقوى حت ّمل
ّ
زينب ،التي ت�صدّت مل�س�ؤول ّية قيادة الركب
احل�سيني ال�شريف بعد ا�ست�شهاد الإمام احل�سني،
ّ
حجتها و�صالبة �شخ�ص ّيتها الفريدة
وذلك بق ّوة ّ
التي ال تتك ّرر يف التاريخ ،و�أنّ ق ّوة هذه ال�شخ�ص ّية
و�صالبتها ،وقدرتها على حت ّمل الويالت وامل�صائب
واخلطوب اجل�سام ،يعود �إىل ارتباطها باهلل تعاىل،
و�إ ّنها  ا�ستمدّت قدراتها من الروح ولي�س من
املادّة ،و�شتّان ما بني االثنني :الروح واملادّة ،ف َمن
ي�ستم ّد ق ّوته و�صالبته وق ّوة حت ّمله و�صفاته من
الروحي ،غري الذي ي�ستم ّد �صفاته وقدراته
العمق
ّ
درو�سا
من قدرات اجل�سم املاد ّية ،لذا قدّمت ً 
ال تتك ّرر يف ال�صرب والتح ّمل وال�شجاعة والأناة
ورجاحة العقل و�صالبة املوقف ،وعلينا �أن نقتدي
بها.
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واحة البراءة

الخ َ
ُ
رز ُة
خديجة عبد المنعم حيدورة /لبنان

حت ّركت ح ّبات الرمال ،وا�ضطربت وماجت،
كانت ال�شم�س حمم ّرة يف هذا النهار ،ولكنّها
تقف حائر ًة تنظر �إىل �أطفال الإمام احل�سني
وهم يهربون من خيمة �إىل خيمة ،والأعداء
تالحقهم.
ت�ضج بال�صراخ ،واحلجارة تت�أرجح
كانت الرمال ّ
حتت �أقدام الأطفال الهاربة ،أ� ّما ال�شم�س فقد
وقفت تراقب وتبكي ،انتظرت مرور الريح
لتطلب �إليها �أن تنقل �أخبار الأطفال الهاربة،
وخرب ُخرزة القرط ،كانت تلمع من بني الرمال،
وقد احم ّرت لكرثة حزنها على فتاة �صغرية
ُ�سلبت منها.
أرجوك �أ ّيتها
ا�ستغاثت اخلرزة بال�شم�س�" :
ِ
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ال�شم�س �ساعدينا ،لقد هجم الك ّفار على اخلِيم
بحرارتك؛ ليخافوا
و�أحرقوهاِ ،ال�سعيهم
ِ
ويبتعدوا".
�أجابتها ّ
ال�شم�س�" :إنّ حرارتي قو ّية وقد
ارتفعت يف هذا اليوم ،حز ًنا على �س ّيدي وموالي
الإمام احل�سني  ،ولكنّني �أدعو اهلل  ب�أن
يبيدهم ليبتعدوا عن الأطفال".
�آ ٍه حلزن الكائنات يف هذا النهار احلا ّر ،ويا لفزع
الأطفال ال�صغار!
حت�س بوقع
يف هذه الأوقات ،كانت اخلرزة
ّ
الأقدام الهاربة ،وت�سمع ّ
دقات قلوبهم
ال�ضعيفة ،وتدعو اهلل تعاىل وتقول" :ال�سالم
على احل�سني ال�شهيد".

مطبخك

العراق ّية
الزالبية ِ
المقدسة
براك /كربالء
زهراء
ّ
ّ
محمد ّ

املك ّونات:
»ملعقة كبرية من الدقيق.
»ثالث مالعق كبرية من الن�شاء.
»ملعقة كبرية من اخلمرية.
»ملعقة كبرية من ال�س ّكر.
النباتي للقلي.
»كوبان من الزيت
ّ
»كوبان من القطر اجلاهز البارد.
»ن�صف كوب من املاء للعجن.

طريقة التح�ضري:
»و�ضع اخلمرية وال�س ّكر واملاء الدافئ
يف وعاء عميق وخلطها جيدًا.
»�إ�ضافة الدقيق والن�شاء تدريج ًّيا واخللط م ّرة
�أخرى ملدّة خم�س دقائق برفق؛ للح�صول على
عجينة �سائلة ول ّينة.
»ترك العجينة يف مكان دافئ وتغطيتها ج ّيدًا
ملدّة ال تق ّل عن �ساعة ون�صف حتّى تختمر
ويت�ضاعف حجمها.
»و�ضع العجينة يف وعاء ي�سهل �سكب عجينة
الزالبية منه.
»و�ضع الزيت يف مقالة وا�سعة على نار عالية
حتّى ي�سخن جيدًا.
»�سكب الزالبية على �شكل دوائر متداخلة
ببع�ضهاالبع�ض.
ّ
»ترك الزالبية يف الزيت ملدّة ال تقل عن ع�شر
دقائق حتّى ي�شق ّر لونها وحتم ّر جيدًا.
»تكرار اخلطوات ال�سابقة �إىل حني انتهاء
الكم ّية.
»�إخراج الزالبية من الزيت وو�ضعها يف القطر
البارد املجهّز م�سب ًقا ومن ّثم تقدميها
مبا�شرة.
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مناسبات

س ال َب ّكائِ َ
ين
ام ُ
َخ ِ
محمد بيطار /لبنان
رجاء
ّ

بكى �آدم جل ّنته ،وبكى يعقوب
لب�ضعته ،وبكى يو�سف ذنوب
�إخوته وفراق �أح ّبته ،وبكت
الزهراء  م�صابها بوالدها،
وا�ستباحة ح ّقها مبخالفة و�ص ّيته
ال�سجاد  لك ّل
يف عرتته ،وبكى ّ
ذلك ،فكان بكا�ؤه ثمرة بكائهم،
وحزنه خال�صة حزنهم ،وزاد
عليهم بعظيم م�صيبته� ،إذ
ر�أى ب�أ ّم عينه م�صارع والده
وعمومته و�إخوته وبني عمومته،
�صالح تباركت �أر�ض نينوى
وك ّل ٍ
يف ذلك اليوم امل�شهود بر�سوخ
خطوته ،فكان بكا�ؤه املر�صود هو
جوهر ق ّوته� ،إذ مهر مبداد دمعه
حرف من و�ص ّيته،
املقدّ�س �آخر ٍ
ف�ألقى على م�سامع الب�شر �أرفع
الو�صايا ،و�سنّ بدمعته املبذولة
يف �سبيل ّ
ال�سنن،
احلق �أوثق ُ
درو�سا وع ًربا
فكانت جنواه
ً
وعطايا ،ور�سائله املح ّملة بفكره
الر�شيد الوطيد تزرع يف تراب
الرزايا بذور امل َِن؛ لتنبت من
رحم املنايا نبات ال�شجن ،وتئد
عوا�صف الفنت ،فيثمر تالح ًما
حب اهلل
بني املا�ضي واحلا�ضر وامل�ستقبل ،وبني ّ
والأر�ض والوطن.
مل ي�شهد التاريخ مثل تلك الدمعة ال�ساكبة التي
امتزجت بطعامه و�شرابه و�صالته ،و�شهدت بها
ك ّل مرافق حياته ،وانترثت بني حمرابه وجمال�س
عظاته ،فبثّ بها ك ّل رحيق �شبابه وكهولته ،وزهده
وحكمتهّ ،
اللجيني النا�صع حقوق
وخط مبدادها
ّ
بتهديد �أو وعيد ،ووقف يف وجه
ر�سالته ،فلم يعب�أ
ٍ
ك ّل ج ّبا ٍر عنيد؛ ليعلن للملأ املنهزم �أمام �سطوة
ل�سيف ح ّز طهر
الطواغيت� ،أنّ الن�صر مل يكن يو ًما ٍ
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الوريد وقطف ر�أ�س احل�سني ال�شهيد ،بل �إنّ الن�صر
ميقات ال�صوت ال�صادح فوق امل�آذن ،و�شهادة
التوحيد التي ما برح يعلنها للكون م�سك امل�آقي
و�شوق املحاجر ،و� ّإنا ال�شهادة ن�ص ٌر كامن ،وما
فنيت �أم ٌة ا�ست�سقت من دماء �أحرارها ريّ املحابر
ودويّ احلناجر ،ورفرفت فوق هامات �أ�سوارها
كفوف تروي حكايات الوفاء الذي مل يرت ِو من املاء،
بل من عذب الفداء ،ور�ؤو�س مل ت�سجد � ّإل للواحد
القادر ،فكان �سجودها له هو منتهى العطاء...
لقد م�ضت ال�سنون يف ركاب قافلة الليل املنتحب،
و�ألقت رحالها عند م�شارف املدينة احلزينة ،ترثي

�س ّيد ال�شهداء بح ّر العتاب،
وترمي القلوب الثاكلة بجمر
امل�صاب ،وترفع رايات ال�سواد
احلراب ،وته ّز ال�ضمائر
فوق ِ
عي اجلواب� ،أن
ال�صامتة عن ّ
قد ُقدّم القربان واف ُتدي الدين
و�ضحى حجيج كربالء بخري
ّ
غدير من
إىل
�
فهل
ال�شباب،
ٍ
�سبيل؟!
لقد �أن�صتَ الزمان ل�شهيق
�أنفا�سه يف جوف الليايل
احلالكات ،وروى ق�ص�ص
�سجوده املرتوي من في�ض
دموعه اجلاريات ،وحمل جراب
�صربه على متنه امل�سو ّد من وقع
�سياط الطغاة؛ ليطعم البطون
اجلائعاتّ ،
و�شق بدموع مناجاته
يف خدود احلياة جداول النجاة،
فارتقت تراتيل �آهاته �صاعد ًة
نحو منبع النور ،لتتّخذ ال�شم�س
مط ّي ًة تزيح بها عُ تم الديجور،
وتن�شر �ضياء الهداية واملح ّبة
اخلال�صة يف كل ّاتاه ،فما
�ضباب وال
ا�ستطاع �إطفاء نوره
ٌ
�سحاب ،حتى �إذا �أ�ص ّر احلاقدون
د�سوا زعاف حقدهم يف
على اغتيال ال�صالةّ ،
ال�سم بج�سمه
طعامه املجبول بدمعه
امللكوتي ،ففتك ّ
ّ
العلويّ  ،وتغلغل بل�سم البكاء يف ثنايا الرجاء ليحيي
الروح بفي�ضه الأبديّ  ،وي�سنّ قانون الوالء:
تك فرام َ
"�إلهي مَن ذا الذي ذاق حالوة حم ّب َ
منك
ً
بقربك فابتغى َ
َ
عنك
بدل ،ومَن ذا الذي �أن�س
ً
حول�... ،أ�س� َ
وحب
وحب مَن يح ّب َكّ ،
ألك ح ّب َكّ ،
ك ّل عملٍ يو�صلني �إىل َ
قربك ...يا جميب يا �أرحم
الراحمني".
..................................
ال�سجادية الكاملة (مناجاة املح ّبني)� :ص.268
( )1ال�صحيفة ّ

مناسبات

ص َي َب ُ
ُ
ة َج ِميلَ ًة
بة
ِعن َدما َت
كون ُ
الم ِ
العارضي /النجف األشرف
عهود فاهم
ّ

ت�سجل املواقف
منذ �أن كنتُ �صغرية وبد�أت ذاكرتي ّ
اخلا�صة
والكلمات ،علقت فيها بع�ض اجلمل
ّ
بكربالء ال�شهادة� ،أه ّمها قول ال�س ّيدة اجلليلة
ً ()1
زينب الكربى" :ما ر� ُ
أيت � ّإل جميل"،
ولك ّني ل�سنوات طوال مل �أفهم الغاية منها ،ومل
�أقتنع بجواب �أحد من الذين �س�أل ُتهم عنها ،فما
اجلميل يف موقف امر�أة م�سب ّية مه�ضومة ر�أت
�أج�ساد خري الب�شر ّ
مقطعة متناثرة ،يدور حولها
�أطفال جياع خائفون عط�شى ي�صرخون من �شدّة
اخلوف والهلع؟! امر�أة �أُوكلت �إليها مه ّمة حفظ
العيال والن�ساء ،فهي وحيدة يف رحلة �سبي مريرة،
ك ّلما رفعت ر�أ�سها ر�أت ر�ؤو�س الأبطال الن�شامى
ّ
مقطعة ،نعم �إ ّنها ر�ؤو�س �أخوتها وعزوتها ..فالقدر
يكتف ب�أخذ �سبعني ً
رجل من ذر ّية ر�سول اهلل
مل ِ
وعلى ر�أ�سهم �أخوها ونور عينيها احل�سني ،وهل
علي
م�صيبة الع ّبا�س ُ تتمل؟! وهل بعد قتل ّ
الأكرب �أم القا�سم �شبيه احل�سن توجد طاقة
لإكمال امل�سري؟! بل كان ل�سبي ن�ساء الع ّفة وال�شرف

وقع �أكرب ،وم�صيبة عظمى على قلوب الفاطم ّيات،
ال�سجاد" ،و ُيروى �أنّ �أبا
وال�س ّيما قلب الإمام ّ
حمزة الثما ّ
يل ر�ضوان اهلل تعاىل عليه دخل يو ًما
على الإمام زين العابدين  فر�آه حزي ًنا كئي ًبا،
فقال له� :س ّيدي ،ما هذا البكاء واجلزع؟ �أمل ُيقتل
علي بال�سيف؟
ع ُّم َك حمزة؟ �أمل ُيقتل جد َّك ّ
�إنّ القتل لكم عادة ،وكرامتكم من اهلل ال�شهادة،
فقال له الإمام� :شكر اهلل َ
�سعيك يا �أبا حمزة،
كما ذكرتَ  ،القتل لنا عادة ،وكرامتنا من اهلل
ال�شهادة ،ولكن يا �أبا حمزة ،هل �سمعت � َ
أذناك �أم
ر�أت َ
عيناك �أنّ امر�أة م ّنا ُ�أ�سرت �أو هُ تكت قبل يوم
عا�شوراء؟ واهلل يا �أبا حمزة ،ما نظرتُ �إىل ع َّماتي
و�أخواتي � ّإل وذكرتُ فرارهنَّ يف البيداء من خيمة
�إىل خيمة ،ومن خباء �إىل خباء ،واملنادي ينادي
()2
�أحرقوا بيوت الظاملني".
وهنا يكون ال�س�ؤال :ما اجلمال يف ذلك؟
مبتلى مثلما
واجلواب هو :يف احلقيقة �أنّ امل�ؤمن ً
أحب اهلل عبدًا ابتاله،
قال ر�سول اهلل �" :إذا � ّ

ف�إذا �أح ّبه اهلل ا ُ
حل ّب البالغ افتناه ،قالوا :وما
()3
افتنا�ؤه ؟ قال :ال يرتك له ً
مال وولدًا"،
ف�إ ًذا كرثة البالء مرتبطة بعمق ا ُ
إلهي
حل ّب ال ّ
لهذا العبد ،فك ّلما كرث ا ُ
حل ّب والر�ضا كرث البالء
وال�صرب على هذا البالء ح ًّبا وتقر ًّبا هلل تعاىل،
حب اهلل تعاىل للإمام احل�سني
فتخ ّيلوا كيف كان ّ
 وعياله و�أ�صحابه حتّى يبتليهم هذا االبتالء،
ك ّل هذا حتّى يرفعهم �إىل �أعلى ع ّليني ،وكانت
ال�س ّيدة زينب  على يقني بهذا ا ُ
حل ّب العظيم من
اهلل تعاىل لإمام زمانها وك ّل ما يرتبط به ،ومن
ّثم هي تعلم ب�أ ّنها ك ّلما �صربت وحت ّملت اقرتبت
�إىل اهلل تعاىل ،فتح ّولت هذه امل�صائب والباليا
�إىل جمال وطم�أنينة ورفعة وكربياء حم ّمديّ علويّ
يف قلب جبل ال�صرب زينب ف�أ�صبحت امل�صيبة
جميلة.
.................................
( )1الأنوار املنربيّة يف املجال�س العا�شورائ ّية :ج� ،2ص.189
(� )2إر�شاد اخلطيب� :ص.33

( )3ميزان احلكمة :ج� ،1ص.300
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ضي وفي

أَ
بح ب َ
ُ
ُّ
َ
الص
ليس
ريب؟
ق
ِ
ٍ
التقي /البحرين
رقية عاشور
ّ
ّ

حينما ُيع�سع�س الليل و َيتن ّف�س النهار ،تتج ّلى
ال�شم�س يف رائعة ال�سماء ،تظ ّللها الطيور وال�سهام،
ع ّل الدماء حتت ا َ
حل َجر واملدر حتكي احلكاية
التي وقعت يف ُظهر عا�شوراء ،التي بكتها ال�سماء
وتق ّرحت من �أجلها العيون؛ لتفتح م�سامع القلوب
ّ
وتعظم �شعائر اهلل فتتق ّوى القلوب حم�صن ًة بح�صن
()1
ونتح�س�س
الع�صمة لرتتقي نحو عامل امللكوت،
ّ
�ص ًربا عهدناه يف �سفينة النجاة التي َمن ركبها جنا
و َمن تخ ّلف عنها غرق؛ لي�صيب ب�صربهم ًّ
حظا
واف ًرا ك ّل َمن كان على متنها من �صغري وكبري،
فت�ستوي نفو�سهم على اجلوديّ وتنالهم الب�شرى
من اهلل  ،وينالهم غفران الذنوب؛ ملج ّرد دمعة
ُتذرف حز ًنا على الإمام احل�سني  ولو مبقدار
�صباحا وم�سا ًء يف
جناح بعو�ضة ،حتّى غدا الندب ً
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�شيعي م�أ ًمتا ُيذكر فيه الإمام احل�سني .
قلب ك ّل ّ
و ُي�سمع منه ال�صرخات احل�سين ّية التي ته ّذب
النفو�س وحتيي القلوب ،فتنبت فيه �أغ�صان ال�شجرة
الط ّيبة التي �أ�صلها ثابت يف كربالء ،وفرعها يف
ال�سماء مت ّد بظاللها الوارفةَ  :ملن َكانَ َل ُه َق ْل ٌب �أَ ْو
ال�س ْم َع َوهُ َو َ�ش ِهيدٌ( ق ،)37 :وت�ؤتي �أكلها ك ّل
�أَ ْل َقى َّ
حني وتر ّبي َ
العال الرتبية الإ�سالم ّية احل ّقة ،فمتى
احل�سيني
ما ر�أت الأ�سرة احل�سين ّية احللم وال�صرب
ّ
ا�سي
ّ
ال�سجاديّ والعلويّ حت ّلت به ،ور�أت الوفاء الع ّب ّ
الزينبي اقتدت به ،ومتى ما ر�أت العنفوان
والعفاف
ّ
امتثلته ،ومتى
قا�سم ًّيا �أكرب ًّيا كلثم ًّيا
الها�شم ّية
ما ر�أت ال�شجاعة
بها،
يف �سكين ّية تق ّوت

ومتى ما ر�أت االنتظار ح ًّيا ً
ماثل يف ال�س ّيدة رق ّية
للإمام احل�سني  ور�أت الدماء ال�صاعدة �إىل
ال�سماء بدون نزول؛ انتظرت ال�سبب املتّ�صل بني
الأر�ض وال�سماء( )2انتظا ًرا ال�َ .. :ش َغ َل ْت َنا �أَ ْم َوا ُل َنا
َو�أَهْ ُلو َنا(..الفتح )11:عنه..
انتظا ًرا مل نعتد فيه ال َغيبة ُ
والظلمة فتن�سينا موعدنا:
ال�ص ْب ُح ِب َق ِر ٍيب( هود!)81 :
�أَ َل ْي َ�س ُّ
فلنتواعد مع كربالء ونرت ّقب ،ف�إنّ �أف�ضل العبادات
نغي ما
انتظار الفرج الذي ي�صنع م ّنا �أُ ً
نا�سا فاعلني ّ
ونغي املجتمع.
ب�أنف�سنا ّ
.......................................
( )1وهو عامل التج ّرد من التع ّلقات املاد ّية
وال�صور ّية واملعنو ّية.
( )2مثلما ورد يف دعاء الندبة.

أروقة جامعية

ٌ
ي
إسالم ُحسي ِن ٌّ
المقدسة
العبودي /كربالء
مريم حسين
ّ
ّ

إ�سالمي ،مر�سومة حدوده بكالم
ُم ّرم �أمنوذج �
ّ
اهلل تعاىل ال�صريحُ .م ّرم هو ر�سالة �إله ّية،
ر�سالة على �شكل �سفينة نوح  ،ك ّل َمن كان
عليها قد جنا ،وك ّل َمن ا�ستكربت نف�سه ،و�س ّولت
له غرو ًرا ،غرق يف بحر ال�ضاللة ،وجرفه
الطوفان �إىل الن�سيان يف قعر العذاب� ،إنّ ملح ّرم
ثالثة �أحداث على قيد احلياة ،مل متت بعدُ ،وال
�أظ ّنها �س ُتزهق يو ًما! �أحداث وقعت قبل مئات
ال�سنني ،ولك ّنها التزال ت�شاركنا الأوك�سجني،
التزال تنب�ض باحلكمة وال ِعربة ،التزال تبهرنا
ك�أنها قد حدثت الآن ولأول مرة� ،إ ّنه ل�شرف
عظيم ُيت ّوج به املرء من ِقبل اهلل  ،بتزويده
املعرفة الكافية لتقدير هذا ال�شهر ّ
حق قدره.
احلي الأول :وجودنا اليوم،
»احلدث
ّ
بو�صفنا خملوقات ب�صورة عا ّمة ،ولي�س
بو�صفنا خملوقات ب�شر ّية ح�ص ًرا! وجود
إلهي وقع
ُمن ّقى ب�أنفا�س الأنبياء ،اختيار � ّ
علينا بالنجاة مع نوح .
َ
َ
وجودك
تخ ّيل عظمة
ب�صفتك �إن�سا ًنا ،و�أنتَ

ُمتار من ِقبل اهلل  ،وهل تعتقد هذا
الوجود �سهو! هل تتق ّبل فكرة ب�أنّ اهلل ج ّل وعال
اختارك ليعبث َ
َ
بك ،و�أ ّن َك جم ّرد خملوق
قد
لك يف الأر�ض؟! �إذ ًا ملاذا �أتاح َ
عابر ال ت�أثري َ
لك
فر�صة البقاء من دون املاليني� ،أو ّربا املليارات
َ
انتقالك مع نوح يف ال�سفينة من
من الب�شر! هل
�أر�ض الغ�ضب �إىل �أر�ض الر�ضا مي ّر ب�سالم ،من
دون �أن تدفع ثمن التذكرة؟!
احلدث الأول يط ّل علينا ب�صراحته ،ب�أنّ هنالك
مه ّمة ما ،مت ّثل غاية اهلل  ،يف انتظار ك ّل ِم ّنا،
وما علينا �سوى البحث عنها و�إيجادها ،وتطبيق
غايات اهلل تعاىل قبل فوات الأوان.
احلي الثاينَ  :فا ْل َي ْو َم ُن َن ِّج َ
يك
»احلدث ّ
ِب َبدَ ِن َك ِل َت ُكونَ َملن َخ ْل َف َك �آ َي ًة َو ِ�إنَّ َك ِث ًريا ِمنَ
ا�س َعنْ �آ َيا ِت َنا َل َغا ِف ُلونَ ( يون�س.)92:
ال َّن ِ
هذا احلدث يطيل النظر �إلينا نحن الب�شر
بكا ّفة �أنواعنا ،بدون �أيّ ا�ستثناء ،يراقبنا
بحكمته الثقيلة التي ال يقوى على حملها �سوى
القلوب امل�ستمدّة ق ّوتها من اهلل  ،القلوب

امل�ستوعبة ملا يجري ولأيّ غر�ض يجري ،ولي�ست
الغافلة التي قد ُطمِ رت حتت �أنقا�ض اجلهل!
احلي الثالث :نعم �إ ّنه هو ،الذي
»احلدث ّ
يدور يف َ
بالك ،قطف ريحانة ر�سول اهلل
أياد غري
من احلديقة النبو ّية ال�شريفة ،ب� ٍ
طاهرة ،ومل تكن طاهرة من قبل ّ
قط،
ا�ست�شهاد الإمام  املُ ّ
النبي
عطر ب�أنفا�س ّ
حم ّمد  ،مل يكن �صدف ًة عابر ًة ،هذا
اال�ست�شهاد اختبار لكا ّفة امل�سلمني يف بقاع
الأر�ض ،مل تكن معركة بني خ�صم ِني فقط.
با�ست�شهاد ا ُ
حل ّب املح ّمديّ  ،انك�شف للنا�س
املنافقون على م ّر الع�صور ،با�ست�شهاد كلمة
ّ
احلق الإ�سالم ّية ،ظهرت معادلة متينة ر�صينة
من الدم النبويّ ب�أنّ املنت�صر يف احلرب لي�س
الذي على قيد احلياة ،فكم من االنت�صارات قد
احل�سيني �شا ًبا،
ماتت و�شاخت وبقي االنت�صار
ّ
ياف ًعا ،حلي ًماُ ،مبت�س ًما يف وجه العامل .بقي
مثل ال�شراع يف عر�ض البحر يرفرف بحما�س
�شديد ،يد ّل َك على طريق َ
يقيك �ش ّر جه ّنم.
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حتى نلتقي

قُنوتٌ في َ
كو ِن

الحُســـــــنيِ



محمد الحمد /السعودية
إيمان
ّ
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و َق َف ـ ْـت ع ــى أوج ــاع يوم ـ َـك تقط ـ ُـف
وحت ــو ُم ح ـ َ
ـوكل والص ــا ُة ُّ
دوي حن ـ ٍـل
ـون ي�ش ــب ُه  -حي ـما انفج ـ ْ
الك ـ ُ
ـرت ب ــه
م ــا للمجـ ـ ّر ِات ال ــي ْ
بطرف ـ َـك
دارت ْ
اي رصخة اإلنســان ّ
جضت ملء حنجرة
اي كو َ
نـــك الظمـــآن يف تـــك الليـــايل
ٌّأي مــن النجــوى بثغـ َ
ـرك قــد جــرت؟
مـــا قطعـــت لكام َ
تـــك العُســـان يف
ب ــأيب وأ ّم ــي َم ــن ع ــى حـ ـ ّر ال ــرى
بـــأيب وأمّـــي مَـــن ْمبشـــ َتجَ ِر القنـــا
بـــأيب وأمّـــي ذابـــل الشـــفتني وهـــو
ُّ
ومعـــم األحـــرار طـــ ًّرا آيـــة
ّ
ملوقـــد
رش الضيـــا َء مـــع ادلمـــا ِء
ِ
م ــا ظ ـ ّـل غ ــمٌ م ــن فصاح ــة صدقــ ِه
قلـــب ابلضلـــوع مق ّيـــ ٌد
هـــل ّمث ٌ
بـــزورق يف حبـــر ِه
غـــرىق نلـــوذ
ٍ
غـــرىق ولكـــنّ اذلي ينجـــو بنـــا

ُ
ترشـــف
مـــن زهـــر معـــى النبـــ ّوة
لشـــهد روحُ َ
ُ
هـــامئ وا ُ
تـــزف
ـــك
ٍ
تــك النجــو ُم  -ه ـو َاك حلظـ َـة يعصـ ُـف
أدمعًـــا لـــآن ال تتو ّق ُ
ـــف؟
ُ
األســـقف
الفضـــاء فـــا تعهيـــا
َ
يرويـــك القنـــوت ا ُ
ملرهـــف!
حـــن
هب ــي حرو َف ـ َـك ال مت ــوت األح ـ ُ
ـرف
الفلــوات ه ــا يه يف الضامئ ــر هتت ـ ُـف
ُ
مـــورف
متجـــ ّر ٌد وعـــى ثـــراان
ي ّ
ُ
يكفكـــف
�ســـتل ســـه َم جراحنـــا و
ُ
صحـــف
عـــى شـــفاه العاملـــن ا ُمل
النـــو ِر األب ّيـــ ِة والـــردى يطـــ َّو ُف
ـمس الــي ت ْعــرى هنــاك وختصِ ـ ُـف
الشـ ِ
ّإل غـــدا هيـــب ادلمـــوع وير َع ُ
ـــف
ّ
لك القلـــوب إىل احلســـن تر ُ
فـــرف
اجلهـــات جنـــ ِّد ُف
لك ّننـــا ننـــى
ِ
ّإن إىل كـــون الكرامـــ ِة ندلِ ُ
ـــف

ألم الجراح

س َ
َعاشورا ُء في َ
ام ّر ا َء

المقدسة
الكناني /كربالء
زبيدة طارق
ّ
ّ

عليك يا �أبلغ الآيات..
�أيا وجعي ِ
�سام ّراء ،يا مالذ املهمومني..
�سورك لتطمئنّ ..
حيث تقف قلوبنا بجوار ِ
أعتابك بالبكاء ونحن نرى
نقف اليوم على � ِ
كيف �أجرمت الكراه ّية يف ّ
حق الطهارة..
وكيف احلقد الذي تواط�أ معها يف اخلطايا.
والذي ما تزال ناره تلتهب �إىل الآن..
�أعلنها حل ًفا مع �أحزاب ال�شيطان يدور يف د ّوامة
احل�سد..
ويتباهون ب�أ ّنهم يعبثون ب�ضوء النهار يف
ميت�صون ما تب ّقى من دماء
�سراديب جمهولة ّ
حم ّرمة..
و�أ ّنهم ما عادوا ي�ستحون من �شعائر اهلل 
ّ
ليعظموها..
تك املنكوبة حز ًنا �آخر يف �شهر
لتحكي لنا ق ّب ِ

العزاء ،حتكي عن حروب الدين التي فا�ضت
بالفنت..
فبعد م�صيبة الإمام احل�سني  يف عا�شوراء..
تار ًكا �ضفائر احل�سرة حول الأعناق..
لتعود لوعة ال�ضياع مع حطام الق ّبة الطاهرة..
فاختنقت الليايل وال�ساعات فينا َول َ
تبق لنا يف
قوامي�س الندم �أ�ش ّد من كلمةَ .. :يا َح ْ�س َر َتا
الل( ..الزمر)56 :
نب َّ ِ
َع َلى َما َف َّرطتُ ِف َج ِ
و�آمالنا تنزف وج ًعا من �أمل الغفلة ،وترتع�ش
الأ�صابع ليت�س ّرب من بينها ذاك الأمل
بالإ�صالح..
أيامك
مدينة احلبيب!
تاريخك مثقل بالآهات ،و� ِ
ِ
عذاباتك انطف�أ فيها الربيق.
ال ُت�صى،
ِ
فربيق الفرح �ضاع يف الغرف املظلمة ،وبني حيل
اجلدران ،فتم ّزق ما كان عم ًرا ً
وتاريخا تكتبني،

منك ال ُي�سمع �صداها من وراء
وال�صرخات ِ
�صوتك بحنجرتي
الدخان ،واختناقات �صدى
ِ
�أبت ِل ُع من �آهاتها ح�سرات بحجم الأيام..
فلم يعد لنا �أحالم �أخرى �سوى �أن نرى �سام ّراء
بعافية ،و�أن جتود بالر�ضا على زائريها.
وت�ضم يف �ضريحها املقدّ�س �صغار الع�صافري،
ّ
فتغفو ب�أمان حتت ق ّبتها؛ لتعود جتاعيد
دهاليزها ت�ؤ ّرخ فرح ًة موعود ًة ُت ّمل العا�شقني،
وتتكحل الرمو�ش بب�سمة العيون ،و ُي�سقى املُ َح ّيا
ّ
بر�ؤية املاء املعني.
ِ�س ْل ال�سيف يا بن الأكرمني ،وال َ
تخ�ش فنحن
َ
َ
وجذبك
ح�ضورك املقدّ�س الأنيق
بانتظار
الرقيق �إىل ّ
احلق ،وعندها �سيحلو التالقي
َ
عطرك الذي ّ
�سيدق النوافذ ليعلن
بلهفة ن�سيم
الفرج الأكرب.
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أم البنين 
مكتبة
السيدة ّ
ّ
ّ
متنوعة
والبصرية بأفالم
السمعية
تعزز مكتبتها
ّ
ّ
ّ

والبصرية بأفالم
السمعية
أم البنين  عن تعزيز مكتبتها
تعلن مكتبة
ّ
ّ
السيدة ّ
ّ
وتعليمي
وأخالقي
سلوكي
محتوى
تختص باألطفال ،وتكون ذات
متنوعة
ً
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ً
فضل عن مضامين عديدة في اإلرشاد والتوجيه والنصيحة ،الهدف
وصحي،
ّ
فع ً
ونافعا في المجتمع منذ الصغر،
ال
منها بناء
ً
شخصية الطفل ليكون ّ
ّ
كارتونية قريبة من
وتكون منسجمة ومبادئ اإلسالم حيث ُو ّظفت بأشكال
ّ

الفنيات في المكتبة مع إضافة جملة
تم اختيارها من ِقبل األخوات
ّ
الطفلّ ،

ّ
ُ
تقنية الـ( )2Dفي العمل ،وهذه
واستخدمت
والفنية،
الصوتية
المؤثرات
من
ّ
ّ
ّ
عدد ممكن
اإللكترونية بسيطة ومتاحة ،ويمكنها الوصول إلى أكبر
الصيغ
ٍ
ِ
ّ

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

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

