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باِنيَُّة الِقَيادُة الرَّ

يجب على الإن�شان اأن يتخذ لنف�شه 
ميزاًنا ملعتقداته واأعماله واأحكامه 
باأن  وال�شريعة،  العقل  مبالكات 
بعده  ومن  املع�شوم  الإمام  يكون 
العامل الرّباين ميزاًنا قومًيا يزن به 
له وما عليه، وهو  اأفكاره وما  املرء 
من الواجبات الأ�شا�شّية التي جتب 
على الإن�شان املكّلف، الذي يحر�س 
مثلما  ومعتقده،   دينه  تكامل  على 
  الر�شول  زمن  يف  النا�س  كان 
والأئمة الأطهار ،  ومن بعد الأئمة 

الأطهار  العلماء الرّبانيون.
دينه  �شالمة  ي�شمن  اأن  اأراد  فَمن 
ومعتقده يف الدنيا والآخرة، فال بّد 
من اأن يلتزم بهذا النهج، ويعر�س 
ما يعتقد به على النبّي  والأئمة 
الأطهار  والعلماء الرّبانيني، وهو 
اأحد �شنوف احلكمة التي اأمر اهلل 
العلماء  بتقليد  النا�س  بها  تعاىل 
واأخذ اأمور دينهم منهم؛ كي ي�شمنوا 
�شالمة املعتقد و�شّحة الفكر، ومنها 
�شمان براءة الذّمة اأمام اهلل تعاىل 
اآدم باأن  الذي اأخذ عهًدا على بني 
ِن  مي�شوا على طريق م�شتقيم: َو�أَ
 ْسَتِقيٌم� َر�ٌط مُّ َهَذ� �سِ �ْعُبُدوِن 
)ي�س:61(، فال�شراط امل�شتقيم هو 
اأمام رّبه   الذي يربئ ذّمة الإن�شان 
للو�شول اإىل الغايات والأهداف يف 
مل  اإذا  فالإن�شان  والآخرة.  الدنيا 
يتبع العامل وهو لي�س بعامل، بل يعمل 
بجهله فم�شريه اإىل التهلكة، كذلك 
اأو مل  اآخر،  اتبع جاهاًل  اإذا  احلال 

ا. يتبع اأحًدا فم�شريه التهلكة اأي�شً
�شرية  اأّن  على  نوؤكد  هنا  من 

احلري�شني على دينهم ومعتقدهم 
واآدابهم  و�شلوكهم  وعملهم 
املع�شوم  تتبع  اأن  يجب  و�شننهم  
اأو العامل الرّباين الذي ينتهج نهج 
املع�شوم كي ي�شل اإىل بّر الأمان 

والطريق القومي.
 اأر�شل اهلل تعاىل الأنبياء والر�شل
اأمور  وتعليمهم  النا�س  لتهذيب 
لهم  عبيًدا  ليكونوا  ل  دينهم، 
الفرق  هو  وهذا  عليهم،  ويت�شّلطوا 
اإىل  القائد الظامل الذي يدعو  بني 
وبني  وم�شلحته  وطاعته  نف�شه 
القائد الإلهي الذي يدعو اإىل عبادة 

اهلل وحده.
ر�شالتهم  �شمن  من  كان  والأنبياء 
اإىل النا�س اأن يعّلموهم كيف يكونون 
رّبانيني وعلماء على طريق النجاة، 
ويهّذبوا اأنف�شهم فال ين�شغلون باأمور 
هّمهم  يكون  بل  التافهة،  الدنيا 
�شبب وجود املخلوقات وهي العبادة 
الإن�شان،  وجود  اأهمّية  ومعرفة 
الر�شل  اأمناء  العلماء  كان  لهذا 

وخلفاءهم.
�شاء اهلل تعاىل اأن يكون احلكم بيد 
الأنبياء وَمن ميّثلهم، ب�شفتهم قادة 
م�شتوى  اإىل  النا�س  لإي�شال  الأمم 
لتحقيق  احلّقة؛  الرّبانية  العبادة 
جاء  مثلما  ومنطلقاتها،  غاياتها 
يف قوله تعاىل: َما َكاَن ِلَب�َشٍر اأَن 
َة  َوالنُُّبوَّ ْكَم  َواحْلُ اْلِكَتاَب   ُ اهللَّ ُيوؤِْتَيُه 
لِّ  ِعَباًدا  ُكوُنوا  ا�ِس  ِللنَّ َيُقوَل  ُثمَّ 
نَي  اِنيِّ َربَّ ُكوُنوا  َوَلِكن   ِ اهللَّ ُدوِن  ِمن 
ا ُكنُتْم  ا ُكنُتْم ُتَعلُِّموَن اْلِكَتاَب َومِبَ مِبَ

َتْدُر�ُشوَن )اآل عمران: 79(.
رئي�ض التحرير
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ُمتعّلقاُت الُخمِس

ال�سوؤال: هل يجوز لل�سخ�ض املخّم�ض اأن يوؤّخر دفع 
احلّق ال�سرعّي املطلوب اإىل اأكرث من �سنة حولّية؟

فاإّنه غ�شب  اإخراج اخلم�س  التاأخري يف  يجوز  ل  اجلواب: 
حرام، واإذا كان اأداء ما عليه من احلّق موجًبا لوقوعه يف حرٍج 
�شديٍد، فعليه مراجعة اأحد املاأذونني من ِقبل �شماحة ال�شّيد 

)دام ظّله( لأخذ الإجازة بذلك.
ال�سوؤال: هل يجوز االقرتا�ض من امل�سارف امل�سرتكة 

بني االأهلّية واحلكومّية؟
اجلواب: حكمها حكم امل�شارف احلكومّية، فيجوز ال�شحب 
املال  على  احل�شول  بق�شد  بل  القرتا�س،  بق�شد  ل  منها 
املجهول مالكه، ثّم تقر�شه لنف�شَك باإذن املرجع، وقد اأذنت 

املرجعّية بذلك.
ال�سوؤال: اإذا تعّلق اخُلم�ض بالبيت ومل يتّم اإخراجه، 

فماذا يرتّتب على املكّلف؟
اجلواب: ترتّتب عليه عّدة اأمور، منها:

1- حرمة الت�شّرف يف هذا البيت، وي�شكل اأداء ال�شالة فيه.
2- ي�شمن ُخم�س اإيجار البيت، واإن مل يوؤّجره اأو مل ي�شكن فيه.
نزلت  ثّم  قيمته  ارتفعت  واإذا  احلاّل،  ب�شعره  �شه  يخمِّ  -3

ي�شمن ُخم�س الفرق.

sistani.org :امل�شدر

موقع مكتب �شماحة املرجع الدينّي الأعلى ال�شّيد علّي احل�شينّي ال�شي�شتايّن )دام ظّله( 

الُخمُس في اإلسالِم

�ُشوِل َوِلِذي  ِ ُخُم�َشُه َوِللرَّ ن �َشْيٍء َفاأَنَّ هلِلَّ ا َغِنْمُتم مِّ َ قال اهلل تعاىل: َواْعَلُموا اأَنَّ
ِ َوَما اأَنَزْلَنا َعَلى  ِبيِل اإِن ُكنُتْم اآَمنُتم ِباهللَّ اْلُقْرَبى َواْلَيَتاَمى َوامْلَ�َشاِكنِي َواْبِن ال�شَّ
ُ َعَلى ُكلِّ �َشْيٍء َقِديٌر )الأنفال:  ْمَعاِن َواهللَّ َعْبِدَنا َيْوَم اْلُفْرَقاِن َيْوَم اْلَتَقى اْلَ
 41(، الآية الكرمية تثبت وبكّل و�شوح اأّن اخلم�س فري�شة من فرائ�س اهلل
يف  اختلفوا  ولكن  ذلك،  على  امل�شلمني  كلمة  اتفقت  وقد  عباده،  على  جعلها 
التفا�شيل، فم�شهور علماء ال�شّنة قالوا بوجوب اخلم�س يف غنائم دار احلرب، 
ن �َشْيٍء الذي  واأّما الإمامّية فقالوا: اإّن الآية مطلقة والدليل قوله تعاىل: مِّ

ي�شمل كّل �شيء.
كذلك ورد عن الإمام ال�شادق  اأّنه قال: "اإّن اهلل ل اإله اإّل هو حيث حّرم 
علينا ال�شدقة اأنزل لنا اخلم�س، فال�شدقة علينا حرام واخلم�س لنا فري�شة، 
له مورد ماّل،  بالغ  كّل موؤمن  لنا حالل")1(، فاخلم�س واجب على  والكرامة 
كالتاجر والعامل واملوّظف وغريهم، فيجب عليهم بعد م�شي عام على ح�شول 

اأول ربح يف العمل اأن يخرجوا خم�س فا�شل املوؤونة.
ورد يف �شحيح حمّمد بن احل�شن الأ�شعرّي، اأّنه قال: كتب بع�س اأ�شحابنا اإىل 
اأعلى جميع ما ي�شتفيد الرجل  "اأخربين عن اخلم�س،   : الثاين  اأبي جعفر 
من قليل وكثري من جميع ال�شروب وعلى ال�شناع؟ وكيف ذلك؟ فكتب بخّطه: 
اخلم�س بعد املوؤونة")2(، ولو رجعنا اإىل الآية ال�شريفة ف�شنجد اأّن اخلم�س يق�ّشم 
اإىل �شّتة اأق�شام يعرّب عنها مب�شرف اخلم�س، وكّل تلك الأق�شام يتكّفل احلاكم 

ال�شرعّي بتوزيعها  بح�شب ما يراه من امل�شلحة والأهمّية.
�شنعر�س عنها وعن  لكّنا  ال�شكوك،  الكثري من  اأثريت حوله  مو�شوع اخلم�س 

اأجوبتها طلًبا لالخت�شار.
.....................................

)1( العروة الوثقى: ج4، �س230.

)2( و�شائل ال�شيعة: ج1، �س248.

السّيد محّمد الموسوّي )دام توفيقه( 

ها هي جمّلة ريا�ض الزهراء تفتح اآفاقها لِك، لرت�سلي 
لها ما يجول يف خاطرِك من اأ�سئلة فقهية لتجيب عنها

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

اأّن  الإمامّية  عقيدة  يف  الثابت  من 
اأفعال اهلل تعاىل ُمعّللٌة بغايات؛ لأّنه 
حكيٌم، وعليه، فال ُبّد للغيبِة من عّلٍة 
وغاية، ُروي عن عبد اهلل بن الف�شل 
الإمام  �شمعُت  قال:  اأّنه  الها�شمّي 
"�إّن ل�ساحِب  اأّنه قال:    ال�شادق 
هذ� �الأمر غيبة ال ُبّد منها، يرتاب 
ومَل  له:  فقلُت  مبطل،  ُكلُّ  فيها 
ُجعلُت فد�َك؟ قال: الأمٍر مل ُي�ؤذن 
الغيبة  فعّلة  لكم")1(،  ك�سفه  يف  لنا 
جمهولة بالن�شبِة اإلينا، غري اأّن ذلك 
فها  فيها،  امل�شلحة  انعدام  يعني  ل 
يوٍم  ُكلَّ  ال�شبح  �شالة  ن�شّلي  نحن 
ل  ركعتني  جعلها  من  العّلة  نعلم  ول 
�شائر  يف  وكذا  مثاًل،  اأربًعا  اأو  ثالًثا 
ال�شلوات، بل يف �شائر العبادات، 
ل  اأن  يعني  ذلك  فهل 
غ  ُي�شوِّ اأو  فيها،  م�شلحَة 
المتثال  عدم  لنا 

لأحكامها؟!
الرغم  وعلى 
خفاء  من 
لعّلة  ا
ّن  فاإ

ببع�س  اأخربتنا  ال�شريفة  الروايات 
احِلكم من غيبته ، واأهّمها:

ـ حفظه من القتل، فقد ُروي عن 
  زرارة اأّنه قال: "�شمعُت اأبا جعفر
يقول: اإّن للقائم غيبة قبل اأن يقوم، 
؟ قال: يخاف - واأوماأ  قال: قلُت: ومِلَ

بيده اإىل بطنه")2(.
عن  مقامه  جّل  ـ  لنب  ل  واخلوف 
ذلك - بل هو خوف على الدين احلّق 

لي�س اإّل؛ لأّنه هو احلافظ له.
فيه    االأنبياء  �ُسنن  جلريان  ـ 
يف غيباتهم، فعن حنان بن �شدير 
عن اأبيه عن الإمام ال�شادق  اأّنه 
يط�ل  غيبة  مّنا  للقائم  "�إّن  قال: 
�أمدها، فقلُت له: يا بن ر�س�ل �هلل 
ومِلَ ذلك؟ قال: الأّن �هلل  �أبى �إاّل 
يف    �الأنبياء  �سنن  فيه  جتري  �أن 

غيباتهم")3(.
ـ لكي تخرَج ودائع اهلل تعاىل، 
اأ�شالب  من  املوؤمنون  ليخرج  اأي 
بن  حمّمد  عن  ُروي  فقد  الكافرين، 
اأبي عبد  اأبي عمري عّمن ذكره، عن 
اهلل  اأّنه قال: "قلُت له ما بال اأمري 
وفالًنا  فالًنا  يقاتل  مل    املوؤمنني 
 : وفالًنا؟ قال: لآيٍة يف كتاب اهلل
ِذيَن َكَفُروا ِمْنُهْم  ْبَنا الَّ ُلوا َلَعذَّ َلْو َتَزيَّ
قال:   ،)25 )الفتح:   اأَِليًما َعَذاًبا 
قلُت: وما يعني بتزايلهم؟ قال: ودائع 
كافرين،  قوٍم  اأ�شالب  يف  موؤمنني 
وكذلك القائم  لن يظهر اأبًدا حّتى 
تخرج ودائع اهلل تعاىل، فاإذا خرجت 
ظهر على َمن ظهر من اأعداء اهلل 

فقتلهم")4(.
ي�ستوجب  الذي  النا�ض  لظلم  ـ 
اأمري  عن  ُروي  فقد  عقوبتهم؛ 
"و�علم��  قال:  اأّنه    املوؤمنني 
هلل،  ُحّجٍة  من  تخل�  ال  �الأر�َض  �أنَّ 
عنها  خلقه  �سيعمي  �هلل  ولكّن 
على  و�إ�سر�فهم  وج�رهم  بظلمهم 
ر  تاأخُّ اإىل  يوؤّدي  مثلما  �أنف�سهم")5(، 
الظهور،  �شرائط  من  �شرٍط  ِق  حتقُّ
الأن�شار،  من  املطلوب  العدد  وهو 
لذا فعلى كّل مّنا اأن ي�شعى اإىل تعجيل 

الظهور برتكه الذنوب.
ـ لتمحي�ض املوؤمنني: ُروي عن اأبي 
اأّنه    ال�شادق  الإمام  عن  ب�شري 
�س��  قال: "ال ُبّد للنا�ض من �أن مُيحَّ
من  و�سيخرُج  وُيغرَبل��،  ومُيّيزو� 

�لغربال خلٌق كثري")6(.
عن  النا�ض  عجز  الإظهار  ـ 
�سوى  الكامل  االإ�سالح  حتقيق 
عن  ُروي  فقد  ؛  البيت  اأهل 
"َدوَلُتنا  قال:  اأّنه    الباقر  الإمام 
َوِل، ومَل َيبَق �أهُل َبيٍت َلُهم  �آِخُر �لدُّ
َيق�ل��  ِلَئّل  َقبلَنا،  َملَك��  �إاّل  َدوَلٌة 
�إذ� َر�أَو� �سرَيَتنا: �إذ� َملَكنا �ِسرنا ِمثَل 
 : �هلِل  َق�ُل  وُهَ�  ه�ؤاُلِء!  �ِسرَيِة 

"َو�لعاِقَبُة ِللُمتَّقنَي")7(.
...................................................

)1( كمال الدين: �س418، باب45، ح11.
)2( الغيبة للنعمايّن: �س182، باب10،ح20.
)3( امل�شدر ال�شابق: �س480، باب 44،ح6.

)4( علل ال�شرائع: ج1، �س147.
)5( الغيبة للنعمايّن: �س144، باب10،ح2.

)6( بحار الأنوار: ج52، �س348.
)7( الغيبة للطو�شّي: �س472.

والء قاسم العبادّي/ النجف األشرف 
؟
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الِقيُم

والَمحاِوُر

ـــــُة التَّربِويَـّ

في

ُسورِة النُّوِر

البناء،  اأ�شا�س  احلجر  كان  اإذا 
فالأ�شرة اأ�شا�س املجتمع، ف�شالح 
املجتمع ب�شالح الأ�شرة، وملّا كان 
طبعه  يف  متاآلًفا  مدنيًّا  الإن�شان 
اإىل  احتاج  جن�شه  اأبناء  مع 
تكوين عالقات اجتماعّية، ومن 
اأجل حفظ احلدود ال�شرعّية يف 
املجتمع  انهيار  وعدم  التعامل، 
منظومة  الكرمي  القراآن  و�شع 
من الآداب التي ر�شمتها ال�شريعة 
بناء  ت�شمن  والتي  الإ�شالمّية، 
املحّبة،  ت�شودها  �شاملة  حياة 
يرتك  مل  حياة  كتاب  فالقراآن 
م�شاألة اإّل وعالها، ومن ال�شور 
ربانّية  توجيهات  ت�شّمنت  التي 
�شورة  املجتمع  �شلوك  بها  يتقّوم 
اآداب  على  ا�شتملت  اإذ  النور، 
املنزلقات  من  املجتمع  ل�شيانة 
الأخالقّية، ومن تلك ال�شلوكّيات 
تعاىل:  قوله  يف  ال�شتئذان  اأدب 
ِذيَن اآََمُنوا َل َتْدُخُلوا  َيا اأَيَُّها الَّ
ُبُيوًتا َغرْيَ ُبُيوِتُكْم َحتَّى َت�ْشَتاأِْن�ُشوا 
َخرْيٌ  َذِلُكْم  اأَْهِلَها  َعَلى  َوُت�َشلُِّموا 
)النور:   ُروَن َتَذكَّ َلَعلَُّكْم  َلُكْم 

.)27
 واأهل البيت  وكان الر�شول
عن  ورد  فقد  ذلك،  يف  القدوة 
"�إّن  قال:  اأّنه    الباقر  الإمام 
�سمرة بن جندب كان له عذق يف 
حائط رجل من �الأن�سار، وكان 
منزل �الأن�سارّي بباب �لب�ستان، 
وال  نخلته  �إىل  به  ميّر  وكان 

�أن  �الأن�سارّي  فكّلمه  ي�ستاأذن، 
�سمرة،  فاأبى  جاء،  �إذ�  ي�ستاأذن 
�إىل  �الأن�ساري  جاء  تاأّبى  فلما 
وخّبه  �إليه،  ف�سكا  �هلل  ر�س�ل 
�هلل  ر�س�ل  �إليه  فاأر�سل  �خلب، 
وما  �الأن�سارّي  بق�ل  وخّبه 
�لدخ�ل  �أردت  �إن  وقال:  �سكا، 
فا�ستاأذن، فاأبى، فلّما �أبى �ساومه 
حتى بلغ به من �لثمن ما �ساء 
لَك  فقال:  يبيع،  �أن  فاأبى  �هلل 
�جلّنة،  يف  لَك  مُيّد  عذق  بها 
عليه  فقال  يقبل،  �أن  فاأبى 
�ذهب  للأن�سارّي:  �ل�سلم 
�إليه، فاإّنه ال  فاقلعها، و�رِم بها 

�سرر وال �سر�ر")1(.
وبّوابة  مدخل  النظر  اأّن  ومبا 
واأهواء  ال�شيطان  و�شاو�س  اإىل 
من  تبداأ  املفا�شد  وكّل  النف�س، 
النظر، حّث اهلل تعاىل على غ�ّس 
ِمِننَي  ِلْلُموؤْ ُقْل  فقال:  الب�شر، 
 ..اِرِهْم اأَْب�شَ ِمْن  وا  َيُغ�شُّ
العني  تراه  فما   )30 )النور: 
الإمام  فعن  القلب،  يف  ينطبع 
قال:   اأّنه    املوؤمنني  اأمري 

"�لعني بريد �لقلب")2(.
اإىل عدم  الن�شاء  ال�شورة  ودعت 
الترّبج واإظهار الزينة لالأجنبّي، 
قال تعاىل: َواَل ُيْبِديَن ِزيَنَتُهنَّ 
)النور:   ...ِمْنَها َظَهَر  َما  �إاِلَّ 
31(، ملا يرتّتب عليه من مف�شدة 
مقّدمة  فهو  للمجتمع،  وانهيار 
واملعا�شي،  الرذيلة  يف  للوقوع 

من  املجتمع  على  وللحفاظ 
الوقوع يف دائرة اخلطر، ولأجل 
ل  وحّتى  احلياة،  ا�شتمرار 
�شرع  الف�شاد  اإىل  النف�س  تنزع 
َو�أَْنِكُح��  الزواج:  تعاىل  اهلل 
نَي  اِلِ َو�ل�سَّ ِمْنُكْم  �اْلأََياَمى 
ِمْن ِعَباِدُكْم َو�إَِماِئُكْم )النور: 
الذي  البناء  مبنزلة  فهو   ،)32
يحمي الفرد، اإذ ُروي عن ر�شول 
بناء  ُبني  "ما  قال:  اأّنه    اهلل 
من  �هلل  �إىل  �أحّب  �الإ�سلم  يف 

�لتزويج")3(.
عدم  اإىل  ال�شورة  ودعت 
الفواح�س  ن�شر  يف  ال�شرتاك 
اإَِنّ  املجتمع:  يف  والإ�شاعات 
وَن اأَْن َت�ِشيَع اْلَفاِح�َشُة  اَلِّذيَن ُيِحُبّ
َعَذاٌب  َلُهْم  اآََمُنوا  اَلِّذيَن  يِف 
اأَِليٌم )النور: 19(؛ لأّنها توؤّدي 
اإىل ف�شاد ال0جمتمع، والإ�شالم 

دعا اإىل �شرت امل�شلم.
اأهمّية  ذكر  اإىل  وتطّرقت 
ومنرب  ل�شان  فهي  امل�شاجد، 
واخلري  بالأخالق  ي�شدح 
وعليه  املجتمع؛  يف  وال�شالم 
بهذه  اللتزام  علينا  ينبغي 
املجتمع،  ينهار  ل  حّتى  احلدود 
ويكون الفرد لقمة �شائغة يف فم 

الف�شاد.
........................................
)1( فروع الكايف: ج1، �س414-413.

)2( ميزان احلكمة: ج4، �س3288.

)3( ميزان احلكمة: ج2، �س1178.

آمال شاكر األسدّي/ كربالء المقّدسة 
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في َغيبِة إماِمِه الُمنَتَظِر   

قال:  اأّنه    اهلل  ر�شول  عن  ُروي 
النا�ِس  اأَْعَجَب  اأنَّ  َواْعَلْم  علّي،  "يا 
اإمياًنا، واأَعَظَمُهْم يقيًنا، َقْوٌم يكونوَن 
 ، النبيَّ يْلَحقوا  مل  الزمان،  اآخِر  يف 
ُة، فاآَمنوا ِب�َشواٍد على  وَحَجَبْتُهُم احُلجَّ
بيا�ٍس")1(، رّكز هذا احلديث النبوّي 
على مفهومني يف اأهل النتظار خلامت 
اآخر  يف    الأطهار  العرتة  حجج 
الزمان، هما )الإميان( و)اليقني(، 
القراآن  فعلهم  ذّم  مّمن  لي�شوا  فهم 
الكرمي من الأقوام ال�شابقة، ومنهم 
قوم النبّي الأكرم  الذين �شهدوا 
تعاىل:  قوله  مثلما جاء يف  ح�شوره، 
َتْفُجَر  َحتَّى  َلَك  ُنوؤِْمَن  َلْن  َوَقاُلوا 
َيْنُبوًعا )الإ�شراء:  اْلأَْر�ِس  ِمَن  َلَنا 
الر�شول  وجود  مع  فهم   ،)90
والر�شالة، والآيات واحلجج مل يتحّقق 
الإميان يف نفو�شهم، بل كانوا يطلبون 

ويف  يوؤمنوا!!  حّتى  مادّية  معجزات 
الزمان هم مّمن  اآخر  اأهل  املقابل، 
"مل يلحقوا النبّي، وحجبتهم احلّجة، 
لذا  بيا�س")2(،  على  ب�شواد  فاآمنوا 
بالتعّجب،    النبّي  تعبري  فاإّن 
هذين  حتّقق  اأهمّية  اإىل  اإ�شارة  فيه 
فينا  حتّققهما  لزوم  بل  الأمرين، 
الغيبة،  زمن  يف  منتظرين  بو�شفنا 
ولعّل فيه تنبيًها اإىل �شعوبة حتّققهما 
اأو الثبات عليهما ل�شّدة الفنت واملحن 
اآخر  اأهل  لها  يتعّر�س  التي  والغربلة 
الزمان، ومن ثّم فيه تذكري لهم كي 
هم  التي  النعمة  هذه  عظم  يدركوا 
عليها، فيحر�شوا على �شالمة �شجرة 

الإميان يف قلوبهم، وثمرتها اليقني.
....................................

)1( معجم اأحاديث املهدّي : ج1، �س49.
)2( امل�شدر ال�شابق.

فاطمة نعيم الركابّي/ ذي قار 

أرقُب ُصبَحَك

يا جمعة اخلري اأ�شرقي
فيِك موعود لنا حتًما �شيظهر

انرثي حلو نداِك.. عدًل يعّم الب�شر
ا�شكبي كّل الزمان عندِك.. اخلري انهمر

وامنحي كّل الدهور للقادم هدًيا.. رغم طغيان الكرب
فّجري الآمال فينا..

ا�شدحي �شوًتا يدّوي.. جاء.. لقد جاء املنتظر
اأ�شبعي �شغب الليال للقمر

واأحيلي حلكة الأيام نوًرا يجلو الظلم والقهر
ان�شجي من نور حمّياه �شبياًل بّيًنا للكرامة.. للظفر

اأمطري دنيا الوجود ب�شجيل منهمر
على كّل متكرّب ل يوؤمن بيوم املنتظر

بيعة  يف  ادخلوا  العظيم،  الفتح  اإّنه  اللقاء،  حان  اأعلني: 
املهدّي فهو املنت�شر

طول  بعد  احلاين  الأب  عاد  الوّل..  عاد  الأيتام:  ب�ّشري 
ال�شفر

فينا  العدوان  لإزالة  املرجتى  بطلعة  املاآقي  �شوق  كّحلي 
والور

كرّبي يف العاملني: زهق الباطل وانحى، اإّن للحّق الظفر.. 
اإّن للحّق الظفر.

وسن نورّي الربيعّي/ كربالء المقّدسة 

ِميزُة الُمنَتِظِر
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االنقالُب ِفي الَحياِة

م�سمون ال�سوؤال:
اإيّن اأواجه م�شكلة اأعّدها من امل�شاكل الكبرية 
يف حياتي، وهي: اإّنني كنُت يف ال�شابق اأجد 
لّذة يف العبادة، مثل: الدعاء، و�شاله الليل، 
عن  الهجرة  بعد  ولكن  اليومّية،  وال�شالة 
تدريجيًّا  اأ�شبحُت  اأ�شحابي  ومفارقة  بلدي 
الأ�شباب  اأعرف  واإيّن  ال�شعور،  هذا  اأفقد 
متاًما، وهي: البتعاد عن الأجواء الإميانّية، 
والبعد عن الأ�شدقاء امللتزمني، فاأرجو منكم 
اأن تر�شدوين اإىل ما يفيدين، فقد اأ�شبحُت 

اأت�شايق يومًيا .
م�سمون الرّد:

َمن  فاإّن  املعرّبة،  بر�شالتكم  كثرًيا  �شررُت 
التيار  مع  ي�شبح  كَمن  التيار  �شّد  ي�شبح 
اأ�شعاًفا، وعليه فاإّن املقيا�س يف القرب اإىل 
ل  واملجاهدة،  املعاناة  مدى  هو   ، اهلل 
مقدار ما يحّققه الإن�شان من نتائج، ا�شتمّري 
يف مقاومة املنكر ولو كان ب�شيًطا مثل �شماع 
ال�شيطان  فاإّن  املحّرمة،  النظرة  اأو  الغناء، 

يطمع يف اأدنى زّلة فيِك ليوقعِك يف عظائم 
الأمور، وتيّقني باأّنِك بعد مّدة من ال�شتقامة 
مرحلة  اإىل  �شت�شلني  واملجاهدة  واملمار�شة 
التقوى، فال جتديَن يف ترك  امتالك ملكة 
تنظري  اأن  حاول  كثرية،  موؤونة  احلرام 
درجات  اأعلى  يف  كانوا  واإن  ـ  الع�شاة  اإىل 
ي�شفهم  مثلما  بهائم  وكاأّنهم  ـ  �س  التخ�شّ
لي�سغلني  ُخلقُت  "...فما   : علّي  الإمام 
هّمها  �ملرب�طة  كالبهيمة  �لطّيبات  �أكل 
علفها، �أو �ملر�سلة �سغلها تقّممها، تكرت�ض 
بها..")1(،  ُير�د  عّما  وتله�  �أعلفها  من 
حاول اأن تبقي على نعمة �شالة الليل قدر 
الإمكان، ولو مبقدار ال�شفع والوتر، ولو قبل 
الق�شاء،  الأمر  ا�شتلزم  لو  حّتى  بل  النوم، 
من  عليِك  �شيلقي    اهلل  باأّن  واعلمي 
مدده ما لي�س يف احل�شبان، ون�شاأل اهلل لكم 

الثبات.
...........................................

)1( نهج البالغة: ج3، �س72.

الشيخ حبيب الكاظمّي 
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ُغرَبٌة
ا  ُيقبل علينا من بعيد، حاماًل بيديه املرجتفتني كر�شيًّ
خ�شبيًّا لينتقَي مكاًنا يف ركٍن من احلديقة الب�شيطة، 
يجل�س هناك ويبداأ بتاأّمل الأ�شجار من حوله، وعيناه 
الذابلتان تتابعان حركة اأوراق الأ�شجار وهي تتاأرجح 
الأوراق  اإحدى  تتهاوى  وفجاأة  الهادئ،  الن�شيم  مع 
تارة  الريح  وتتقاذفها  بطيئة،  بحركة  الأر�س  على 
اإىل الأعلى واأخرى اإىل الأ�شفل، وكاأّن الورقة تقاوم 
املطاف  نهاية  اإىل  بالو�شول  ترغب  ول  ال�شقوط، 

واملكوث يف الأ�شفل.
ذلك الال�س على الكر�شّي هو اإن�شاٌن اأفنى حياته يف 
القيام مبا عليه من م�شوؤولّيات وواجبات جتاه عائلته 
ا ناجحني مهنيًّا، فما كان  وجمتمعه، واأعّد اأ�شخا�شً
اإّل اأن اجّتهوا اإىل جمالت حياتهم املختلفة  منهم 
وان�شغالتهم احلياتّية، ومل يكن ذلك الإن�شان من 
ل  ف�شّ حينها  بهم،  ة  اخلا�شّ الأولوّيات  �شّلم  �شمن 
هذا  واإزاحة  لرعايته  ة  خا�شّ دار  يف  حياته  اإكمال 

الثقل عن بنيه.
كثرية هي تلك الق�ش�س امل�شابهة ملا ذكرُته، التي 

يّت�شح لنا عن طريقها مدى ه�شا�شة الن�شيج الأ�شرّي 
لدى بع�س العوائل يف املجتمع، ومدى احلاجة اإىل 
ت�شليط ال�شوء على نقاط ال�شعف التي تبداأ ب�شورة 
ُي�شتهان بها، وما اإن يتّم التغا�شي عنها حتى تنمو 
وحينها  املجتمع،  ج�شد  يف  لت�شت�شري  كبري  ب�شكل 
ثّم  ومن  اأوًل،  خطورتها  اإدراك  اجتثاثها  يتطّلب 

العمل على اآلّية التخّل�س منها.
الأ�شرّي  الن�شيج  تقوية  ال�شرورّي  من  كان  لذا 
املفاهيم  تاأ�شيل  طريق  عن  حمكمة  بطريقة 
الجتماعّية الرتبوّية للعمل على ترا�ّس اخليوط اإىل 
جانب بع�شها البع�س، مع توفري م�شافات لالأمان؛ 
واحلالت  ال�شغوط  مع  للتعامل  قاباًل  مرًنا  ليكون 
احلرّية  من  م�شاحة  وجود  ت�شتوجب  التي  الطارئة 
ال�شريعة  ظّل  يف  الأطراف  لكّل  الآمنة  املتوازنة 
الإ�شالمّية ال�شمحة، التي ما تركت جماًل يف احلياة 
كّل  وفتح  ال�شليم،  للتعامل  مفتاًحا  له  وو�شعت  اإّل 
يتناول  ما  النقاط هو  اأهّم  املوؤ�شدة، ومن  الأبواب 
قال  والتعامل معهم باحل�شنى، مثلما  الوالدين  بّر 
ى َربَُّك  اهلل تعاىل يف حمكم كتابه الكرمي: َوَق�شَ
اُه َوِباْلَواِلَدْيِن اإِْح�َشاًنا )الإ�شراء:  اأَلَّ َتْعُبُدوا اإِلَّ اإِيَّ
23(، وما حتمله الآية من احلر�س على تقدمي كّل 
�شنوف الطاعة والحرتام، بل اأكرث من ذلك وهو 
والتاأكيد  لهما،  واملوّدة  احلّب  اإظهار  يف  الزيادة 

على نيل و�شام ر�شاهما الذي ينري لالأبناء الدروب 
املظلمة، فيجعل احلياة تتمّيز بالتوازن املريح.

باّرون  نحن  هل  اأنف�شنا،  ن�شاأل  اأن  بنا  يجدر  هنا 
تقييم من ع�شر  اأحدنا و�شع  ُطِلب من  لو  باآبائنا؟ 
وماذا  كتابته؟!  �شيتّم  الذي  الرقم  فما  درجات، 
فعلنا لُنجّنبهم ال�شعور بالغربة الذي ُيعّد من اأ�شعب 
حلظات  كّل  الإن�شان  يرى  حيث  امل�شاعر،  اأنواع 
حياته تذهب �شدًى، واأّن َمن بذل حياته لأجلهم ل 
ينفّكون عن الن�شغال بو�شائل التوا�شل اأو ن�شاطاتهم 
اأينما  تالحقهم  الأب  عيون  اأّن  حني  يف  ة،  اخلا�شّ
حّلوا اأو ارحتلوا متاأّملًة نظرة اهتمام منهم، وهذا 
هو ُجّل حاجتهم مثلما جاء يف الآية الكرمية: َوُقْل 
)الإ�شراء:   ِغرًيا �شَ َيايِن  َربَّ َكَما  اْرَحْمُهَما  َربِّ 
24(، فالرحمة واحلّب واإ�شعارهم بالهتمام، وتلك 
النظرات احلانية هي التي تنت�شل الآباء من دّوامة 
ال�شعور بالغربة وما يحيط بها من خليط من الآلم 
على ما م�شى، والقلق الذي يغّلف م�شتقباًل جمهوًل 

خميف امل�شاهد.
اأغدقوا على اآبائكم كّل ما متلكون من حٍبّ واهتمام، 
وحاولوا بكّل ما ا�شتطعتم من و�شائل حمايتهم من 
�شبح ال�شعور بالغربة، فهم الأمان وال�شور احل�شني 

لكم، وي�شتحّقون الأف�شل دوًما.

خلود إبراهيم البياتّي/ كربالء المقّدسة 
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َوَتْطَمِئنُّ ُقُلوُبُهم ِبِذْكِر هللا

ناهد: اأ�شتاذة، هل من و�شفات عالجّية ُذِكرت 
يف القراآن الكرمي عن الطماأنينة؟

على  دللة  الآيات  اأو�شح  من  نعم،  فاطمة: 
على  النقاط  لت�شع  جاءت  والتي  الطماأنينة 
عن  الباحثني  على  الطريق  وتخت�شر  احلروف 
واحدة من امل�شائل املهّمة التي �شغلت بال الإن�شان 
يَن اآَمُنوا َوَتْطَمِئنُّ  هي هذه الآية ال�شريفة: الِذّ
 َتْطَمِئنُّ اْلُقُلوُب ِ ِ اأََل ِبِذْكِر اهللَّ ُقُلوُبُهْم ِبِذْكِر اهللَّ
)الرعد: 28(، فهذه الآية ت�شع بني اأيدينا و�شفة 
القلق  يئّن من  الذي  الب�شرّية  لواقع  ناجع  لعالج 
وال�شطراب؛ لتزّودهم بجرعات من الطماأنينة 
بدائه  اأعرف  الإن�شان  فخالق  الإلهّية،  وال�شكينة 
وهو  وعنائه،  براحته  وقّوته،  ب�شعفه  ودوائه، 
طبيب  يا  الُقُلوِب...،  َطبيَب  "يا  القلوب:  طبيب 
َمن ل طبيب له....")1(، وهو �شبحانه دّلنا على 
هذه الو�شفة عن طريق كتابه الكرمي: اأََل ِبِذْكِر 
اأن  اإّل  الإن�شان  على  وما   ،اْلُقُلوُب َتْطَمِئنُّ   ِ اهللَّ
يعرف هذه الو�شفة بحيثّياتها و�شروطها ويجّربها 

كذلك.
ناهد: اأ�شتاذة من اأين ين�شاأ القلق؟ وما عالجه؟

يفّكر  حني  وي�شطرب  الإن�شان  يقلق  فاطمة: 
هل  يفّكر  مثاًل  عليه،  �شيجري  وماذا  بامل�شتقبل 
واإذا  ل؟  اأم  م�شتقباًل  وظيفة  على  �شيح�شل 
يبني  اأن  �شي�شتطيع  هل  ف�شيفّكر  عليها،  ح�شل 
منه  زالت  لو  وثالًثا،  ل؟  اأم  فيه  وي�شتقّر  منزًل 
فكيف  مر�س  واإذا  �شيفعل؟  فماذا  النعم  بع�س 
ا�شرت�شل  اإذا  وهكذا،  عائلته؟  ويعيل  �شيت�شّرف 
املتعّلق  الباب  هذا  وفتح  الأفكار،  هذه  مثل  يف 
بامل�شتقبل املجهول ف�شيجعله يعي�س بال ا�شتقرار 

وبال اطمئنان، و�شيكون على وجل وخوف.

واأطعمه  جنيًنا  رعاه  الذي  اهلل  فليتذّكر  هنا 
كبرًيا:  به  واعتنى  �شغرًيا  طفاًل  ورّباه  ر�شيًعا؛ 
�شغرًيا،  واإح�شانَك  نعمَك  يف  رّبيتني  "الّلهّم 
ونّوهَت با�شمي كبرًيا")2(، هذه الرعاية م�شتمّرة، 
العناية  هذه  تذّكر  فاإذا  متوا�شلة،  والعناية 

واللطف وهذا احلنان، تبّددت تلك املخاوف.
حياته،  يف  للخطاأ  معّر�س  الإن�شان  اآخر،  مثال 
وبع�س الأخطاء جرت يف املا�شي، وقد تاأ�شر هذا 
الإن�شان وتقلقه، في�شطرب ويتاأمّل وتتعب نف�شه، 
فالو�شاو�س املتتالية والأفكار واخلواطر والأوهام 
غري  وهذا  ذاته،  فيجلد  وتنهكه،  قلبه  تنه�س 

�شحيح متاًما ول يحّل م�شكلة.
فهي  اخلواطر،  هذه  ملثل  احلّل  ما  ناهد: 

تكاد تاأ�شرين؟
اهلل  ذكر  هو  امل�شكلة  يحّل  ما  فاطمة: 

العيوب،  �شّتار  الذنوب،  غّفار  فاهلل  تعاىل، 
فالذكر  التائبني،  حبيب  وهو  التوب،  قابل 

يريح ويزرع الثقة والأمل، ويحّرك الإن�شان نحو 
التوبة وطّي �شفحة املا�شي، اإذن ذكر اهلل يبعث 
الطماأنينة بعد القلق، والهدوء بعد ال�شطراب.

بتفاهة احلياة  ال�شعور  القلق  ثالث، من�شاأ  مثال 
ثّم  وي�شتغل،  الفرد  يعمل  فيها،  والالهدفّية 

اليوم  يف  امل�شهد  يتكّرر  وهكذا  وينام،  ياأكل 
يوم  كّل  ويف  اأن التال،  اإىل 

ميوت، فهنا ي�شعر 
بامللل والتعا�شة، 

فيقلق 
ب  ي�شطر و

هدفه  لفقدان 
يف احلياة.

هنا ليتدّبر باأّن اهلل مل 

يخلقه عبًثا واإّنا حلكمة، واأّن هناك هدًفا كبرًيا 
خللق الإن�شان، وهو اأن يتكامل معنوًيا يف احلياة، 

ويعي�س يف ظّل العبودّية والطاعة هلل �شبحانه.
يتبع... 

............................
)1( مفاتيح النان: �س22.

)2( بحار الأنوار: ج95، �س83.

منى إبراهيم الشيخ/ البحرين 
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َن اللَِّه لِنَت لَُهْم َفِبَما َرْحَمٍة مِّ

ِ ِلنَت َلُهْم َوَلْو  َن اهللَّ قال اهلل تعاىل: َفِبَما َرْحَمٍة مِّ
وا ِمْن َحْوِلَك )اآل  ا َغِليًظ اْلَقْلِب َلنَف�شُّ ُكنَت َفظًّ

عمران: 159(.
يف هذه الآية اإ�شارة اإىل واحدة من املزايا الأخالقّية 
النا�س،  مع  )اللني(  وهي  األ   ، اهلل  لر�شول 
والرحمة بهم وترك اخل�شونة والفاء وق�شوة القلب 
من  متّكن  ملا  فلولها  والاهلني،  املذنبني  جتاه 
ا�شتقطاب النا�س حول ر�شالته؛ لأّن النا�س بحاجة 
اإىل رعاية فائقة وقلب كبري يّت�شع لطموحهم، واإّل 
فاإّن الغلظة والق�شوة اإذا اعُتمدت منهًجا يف التبليغ 
عك�شيًّا  �شيكون  مردودها  فاإّن  احلّق،  اإىل  والدعوة 

وهو النفور من احلّق.
ويف حوار النبّي اإبراهيم  مع عّمه )اآزر( يف دعوته 
اإىل ترك عبادة الأ�شنام وعبادة اهلل الواحد الأحد، 
جند املنهج ذاته، اإذ قال عّمه: اأََراِغٌب اأَنَت َعْن 
َك َواْهُجْريِن  ْ َتنَتِه َلأَْرُجَمنَّ اآِلَهِتي َيا اإِْبَراِهيُم َلِئن ملَّ

َمِليًّا )مرمي: 46(، اأجابه اإبراهيم  :�َشاَلٌم 
ُه َكاَن ِبي َحِفيًّا )مرمي:  ي اإِنَّ �ْشَتْغِفُر َلَك َربِّ َعَلْيَك �َشاأَ

.)47
يكتِف  ومل  بالرجم،    اإبراهيم  هّدد  اأّنه  نالحظ 
له:  فقال  يحتمل،  ل  وجوده  عّد  بل  بالتهديد، 
َواْهُجْريِن َمِليًّا، اأي ابتعد عّني اأبًدا، مّما يدّل 

على الق�شوة والفاء.
يف حني نالحظ اأّن اإبراهيم  مل يرّد عليه بنف�س 
بالحرتام  املمتزج  املنطق  ا�شتخدم  بل  الأ�شلوب، 

واملحّبة واحلر�س على الهداية مقرتًنا باحلزم.
اإّن الأ�شل يف الإ�شالم هو اللني والرفق ومداراة خلق 
اأن يكون قلب َمن ير�شد  اهلل تعاىل، فمن احلكمة 
ويطلب  بالعاطفة،  ا  فّيا�شً باملحّبة،  مفعًما  النا�س 
اخلري لالآخرين من �شميم قلبه، وعدم رّد الإ�شاءة 

مبثلها، وهذا يدّل على اأ�شله واكتمال عقله.
واليوم جنتهد يف هيئتنا ومالب�شنا؛ لنظهر باأف�شل 

اخلري  يحّب  ل  بع�شنا  ولكن  النا�س،  اأمام  هيئة 
كالمه  يزن  ول  فقط،  لنف�شه  ويريده  لالآخرين، 
تفتح  التي  اللّينة  التعبريات  با�شتخدام  ينّقيه  اأو 
القلوب، وتوؤن�س احلديث وجُتّمل احلوار، واإذا غ�شب 
مترين  اإىل  نحتاج  لذا  كالر�شا�س،  كلماته  كانت 
و�شالمة  الكالم،  ولني  العبارة،  انتقاء  يف  ومثابرة 
الق�شد، ونقاء القلب، وغ�ّس الطرف عن الزّلت؛ 
لأّن ال�شفات النف�شّية قابلة للتغرّي والتطوير، ولي�شت 

�شفات لزمة قهرّية لالإن�شان.
ومثلما يقول ال�شاعر:

تعرفه  القول  بقبح  اللئيم  اإّن 
تنك�شُف النا�س  طباع  وباحلوار 

يدركه لي�س  ذوق  التخاطب  فّن 
يّت�شُف اخُللق  بح�شن  كرمي  اإّل 
فاللني هو املفتاح الذهبّي للقلوب، والطريقة الأ�شّح 

للتدّرج يف الكمال.

إيمان صالح إلطّيف/ بغداد 

ج1:  م�شلم بن عو�شجة الأ�شدّي.
ج2: اأن�س بن احلارث.

�ض: َمن القائل:
ٌة" ٌئ ، وفيِه َجرِبيَّ ٌ �َشمٌح، َلُه ُخُلٌق َح�َشٌن، َوالكاِفُر َفظٌّ َغليٌظ َلُه ُخُلٌق �َشيِّ ٌ َهنيِّ 1. "املُوؤِمُن َلنيِّ

 . 2- الإمام ال�شادق    . 1- ر�شول اهلل  
2. َمن ي�شتعن بالرفق يف اأمره                 قد ُيخرج احلّية من جحرها

1-  الأ�شمعّي.    2- املتنبّي.   3- ب�ّشار بن برد.   

اأجوبة مو�سوع: )اللهّم ثّبت يل قدم �سدق االأ�سئلة
)  عندَك مع احل�سني واأ�سحاب احل�سني

11 -  تشرين الثاني  2021م العدد 174 - ربيع األول1443ه

لنرتقي سلم الكمال



عادِة َتعّرفي َعلى َمفاتيِح السَّ

اإبراهيم/  اأ�سمهان  ال�سّيدة  لنا  اأو�سحت 
"اإّن  قائلًة:  الربنامج  ب�ساأن  املركز  مديرة 
الأوىل  الوهلة  اأولوّياته منذ  و�شع يف �شمن  املركز 
كّل  من  وحت�شينها  الأ�شرة  بناء  كيفّية  لتاأ�شي�شه، 
ما يع�شف بها من خماطر، وكان له يف هذا املجال 
العديد من الربامج، التي توّزعت تقريًبا على جميع 
اأفراد الأ�شرة من رّبة املنزل اإىل الأطفال، ومن تلك 
الربامج برنامج )مفاتيح ال�شعادة( الذي ي�شتهدف 
الطالبات الامعّيات املُقِبالت على الزواج، لتكون 
لديهّن القدرة على التعامل مع احلياة الأ�شرّية، ومن 
ثّم احلّد من اخلالفات الزوجّية والأ�شرّية التي قد 
توؤّدي اإىل انهيار الأ�شرة وتفّككها، وقد ت�شّمن منهاج 
اليوم الأّول من الربنامج الذي ي�شتمّر لثالثة اأّيام، 
النجاح(،  نحو  الأوىل  )اخلطوة  بعنوان  حما�شرًة 
التفكري  على  طريقها  عن  امل�شاركاُت  تعّرفت 
الإيجابّي والتوا�شل الفّعال، ثّم تبعتها جل�شة حوارّية 
قّدمتها جمموعة من مر�شدات املركز؛ للتعّرف على 
ومناق�شتها  ال�شريحة،  تواجهها هذه  التي  امل�شاكل 
ع الربنامج  وحماولة و�شع احللول الناجعة لها، ُو�شِ
لكّل  اختبار  اإليهما  م�شاًفا  م�شتوَينْي  �شمن  يف 

امل�شرتكات،  ا�شتيعاب  مدى  على  للوقوف  م�شتوى، 
�شات  ُقّدمت املحا�شرات من ِقبل الأخوات املتخ�شّ
لتكون  م�شبًقا  ومدرو�شة  معّدة  وكانت  املركز،  يف 
منا�شبة للفئة امل�شاركة، ومّت طرحها باأ�شلوب �شائق 

تفاعلّي".
ال�سّت   حديث مع  الزهراء  وكان لريا�ض 
املركز  يف  املر�سدة  ال�سامّي/  عبا�ض  عذراء 
االأ�سرة،  بناء  اأ�س�ض  لنا  اأو�سحت  التي 
من  قائلًة:  والهدوء  اال�ستقرار  واأهمّية 
على  �شخ�س  اأّي  اإقدام  اأّن  الميع  لدى  املعروف 
بناء بيت خا�ّس به ُيحّتم عليه مراعاة بع�س القواعد 
املهّمة يف هذا الأمر، ومنها اختيار الأر�س املنا�شبة، 
مليء  جّو  يف  الطني  من  بيت  ُيبنى  اأن  ميكن  فال 
الزجاج  بيت من  ُيبنى   اأو  والفي�شانات،  بالأمطار 
يف بلد تكرث فيه الزلزل؛ لأّن م�شريهما حتًما هو 
الهدم، كذلك على �شاحب البيت العتناء باختيار 
َمن �شيقوم ببناء البيت له، ول بّد من اأن  يّت�شف 
بال�شدق والأمانة، ومن ثّم يختار املواّد الّيدة التي 
تقاوم الظروف املحيطة، وحتفظ �شاكنيه من كّل ما 

ي�شّرهم.

تصوير: إسراء مقداد السالمّي/ كربالء المقّدسة
دالل كمال العكيلّي/ كربالء المقّدسة

الكّل يبحث عن احلياة 
الهانئة امل�ستقّرة بعد 

الزواج، واجلميع يعلم 
باأّن الزواج ميّر مبحّطات كثرية، ويف 

بع�ض االأحيان يواجه الزوجان م�ساكل 
ب�سيطة، لكن ال ي�ستطيع اأّي منهما 

جتاوزها الأ�سباب عديدة، فتارة ب�سبب 
التدّخالت من ِقبل العائلة، واأخرى ال 

يكون الزوجان َذَوي خربة كافية لتجاوز 
امل�ساكل واالأزمات التي تواجههما، وعدم 

امتالكهما معلومات عن كيفّية التعامل مع 
بع�سهم البع�ض، لذا فاإّن املجتمع بحاجة 

دائًما اإىل تثقيف املقبلني على الزواج 
وتوعيتهم، والعمل على اإك�سابهم الوقاية 
من امل�سكالت التي من املمكن اأن تواجههم، 

اأو كيفّية جتّنب حدوثها والتعامل معها 
حني الوقوع، لذا كان داأب مركز الثقافة 

االأُ�سرّية يف العتبة العّبا�سية املقّد�سة 
على اإقامة برنامج حتت عنوان )مفاتيح 

�ض بتاأهيل الفتيات  ال�سعادة( الذي يتخ�سّ
املُقِبالت على الزواج، ويت�سّمن حما�سرات 

هادفة ومتنّوعة �سعًيا اإىل بناء مرتكز 
اأ�سرّي مبنّي على اأ�س�ض الوعي واملعرفة، 

وملعرفة تفا�سيل اأكرث توّجهت جمّلة 
ريا�ض الزهراء  لتح�سر 
وتّطلع على ذلك الربنامج 
املبارك، وت�ساهد عن كثب 

تلك الفعالّيات املمّيزة.

ِمن َمركِز الثَّقافِة األُسرّيِة
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الطابوق  من  بيت  بناء  يف  يحدث  واأكرث  كّله  هذا 
ببناء  احلال  فكيف  الأخرى،  واملواّد  واحلديد 
الأمر  هذا  على  يقدم  بالذي  يجدر  اأفال  الأ�شرة؟ 
قوية  الأ�شرة  جتعل  التي  الأ�ش�س  اأهّم  عن  البحث 

ومتما�شكة؟
يقبل  للذي  معرفتها  الواجب  املهّمة  الأ�ش�س  من 
على الزواج هي مفهوم الزواج والغاية منه، واأ�ش�س 
ويا  وواجباته،  طرف  كّل  وحقوق  ال�شريك  اختيار 
والتفّكك يف  لالأ�شف نالحظ كرثة حالت الطالق 
املجتمع يف الآونة الأخرية، وعندما نحّقق يف الأمر 

جند اأّن البتعاد عن الأ�ش�س املهّمة هي ال�شبب.
فالعالقة الزوجّية هي عالقة مقّد�شة جًدا وم�شّرعة 
النف�شّي  ال�شتقرار  لتحقيق    اخلالق  ِقبل  من 
وال�شكينة للزوجني، وكّلما ابتعدت هذه العالقة عن 
عن  بعيًدا  العالقة  جّو  اأ�شبح  كّلما  املهّمة  الأ�ش�س 

ال�شتقرار والهدوء.
وفيما بّينت لريا�ض الزهراء  ال�سّت عذراء 
اأحمد/ املر�سدة يف املركز اأّنه: "مّت تقدمي عدد 
املقبالت  تهيئة  يف  �شة  املتخ�شّ املحا�شرات  من 
على الزواج من عّدة نواحي، وتقدمي حلول عملّية 
للم�شكالت التي من املمكن اأن تتعّر�س لها الفتيات، 
ومّت طرح الأمثلة الواقعّية ومعالتها، وقد �شهدت 
املحا�شرة مداخالت واآراء جّدية ونا�شجة حتاكي 
املحا�شرات  وكانت  تطبيقها،  املمكن  ومن  الواقع، 

املقّدمة وقائّية حلياة اأ�شرّية هانئة".
وكانت هناك حما�سرة لال�ست�سارّي يف الطّب 
النف�سّي الدكتور �سالح احل�سناوّي الذي بنّي 

لنا قائاًل: ")نظرة ال�شباب اإىل احلياة الأ�شرّية 
والتي  قّدمتها،  التي  املحا�شرة  امل�شتقبلّية( عنوان 
مّت ت�شليط ال�شوء فيها على مفهوم الزواج وكيفّية 
مقايي�س  وحتديد  الزوجّية،  للحياة  ال�شباب  تهيئة 
اختيار الزوج املنا�شب. �شهدت املحا�شرة مداخالت 
املحا�شرات  وا�شتمرار هذه  نا�شجة وجّدية،  واآراء 
اليل  منفعة  يف  ت�شّب  دورات  اإىل  �شيطّورها 

الديد واحلّد من حالت الطالق".
الدكتورة  مع   الزهراء ريا�ض  والتقت 
جامعة  يف  تدري�سّية  �سالح/  �ساكر  هزار 
ال�سرفة،  العلوم  الرتبية/  كلّية  ـ  قار  ذي 
الكبرية  واالأهمّية  االأثر  عن  حتّدثت  التي 
لذلك الربنامج: "مركز الثقافة الأ�شرّية �شّباق 
يف خطواته، ي�شعى اإىل خدمة املراأة بطرق حديثة 
ومتوائمة مع تعاليم الدين الإ�شالمّي، ومن الربامج 
التي اأثبتت جناحها على اأر�س الواقع هو )مفاتيح 
طريق  عن  م�شبًقا  نتائجه  مل�شنا  الذي  ال�شعادة( 
امل�شاركات  الطالبات  لتفاعل  الواقعّية  م�شاهدتنا 
التي تعّد كّل واحدة منهّن م�شروًعا لعائلة، وال�شابة 
ذاتها تعّد م�شروًعا جمتمعيًّا ل�شديقاتها واأخواتها 

واملحيط الذي تعي�س فيه؛ لتكون الأنوذج الناجح 
مع  التعامل  وكيفّية  الزوجّية  احلياة  اإدارة  يف 
ال�شرورّي  من  كهذه  مهّمة  م�شاريع  ال�شريك، 
نقّيم  اأن  اأردنا  واإذا  منهاًجا،  وجعلها  ا�شتمرارها، 
ذلك الهد، فهو ل يخ�شع للتقييم، ندعو اهلل اأن 
فهي  الربامج،  هذه  اإقامة  اإىل  ال�شاعني  كّل  يوّفق 
وخري  العالج،  من  خري  الوقاية  ُيقال:  ملا  م�شداق 

تطبيق لذلك هي تلك الربامج".

العراقّية  بالأ�شرة  الأ�شرّية  الثقافة  مركز  ُيعنى 
ويعمل على زيادة الوعي الثقايّف فيها، ويقف عند 
امل�شاكل التي متّر بها الأ�شرة، �شواء كانت م�شاكل 
يف  طالبات  ال�شّن،  كبار  مراهقة،  طفولة،  زوجّية، 
الزواج  على  املقبالت  والامعة،  الثانوّية  مرحلة 
واملتزّوجات الدد، و)مفاتيح ال�شعادة( واحد من 
ع�شرات الربامج التي ُقّدمت، التي اعتمد تقدميها 
احلداثة والأ�شلوب الع�شرّي يف تقدمي املحا�شرات، 
وتخّلل ذلك الربنامج ال�شفرات الدينّية والرتفيهّية 
والت�شّوق، وهي من الطرق التي تك�شر الرتابة وامللل 

عند امل�شاركات.

اأبي  الع�سرية  قمر  كنف  من 
وحتت   ، العّبا�ض  الف�سل 
فبال  الرعاية،  تلك  ظالل 
ُتقّدم  التي  الربامج  تلك  اأّن  �سّك 
ت�سّب  جّمة،  فوائد  وذات  فاعلة 
يف خدمة املجتمع؛ الأّن القدوة يف 
تلك الربامج هي ال�سّيدة العظيمة 
االأمنوذج   ،الزهراء فاطمة 
املواليات  فعلى  للمراأة،  الكامل 
ال�سري على نهجها املبارك يف اإدارة 
�سوؤون احلياة عاّمة، والتعامل مع 

ة. الزوج خا�سّ
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من تاريِخ الَجّداِت وتجارِب األّمهاِت..

نادية حمادة الشمرّي/ كربالء المقّدسة 

وجّيُة الُمستِقّرُة...  وجّيُة الُمستِقّرُة... الَحياُة الزَّ وجّيُة الُمستِقّرُة... الَحياُة الزَّ وجّيُة الُمستِقّرُة... الَحياُة الزَّ الَحياُة الزَّ
( َوْصفاٌت للِقيِم اإلنسانّيِة واألخالقّيِة،  )ُهـنَّ

يستنشقَن عطَرها 

احلديث عن املراأة هو خو�ض يف فل�سفة احلياة، وتاريخ املراأة وواقعها املعا�ض، بع�ض الن�ساء تاأّثرَن مبدار�ض 
كلتا  بني  والتمييز  احلديثة،  باملدار�ض  تاأّثرن  وبع�سهّن  واالأّمهات،  كاجلّدات  الن�ساء  من  ال�سابقة  االأجيال 
املدر�ستني يف الهوّية، واملفاهيم االإن�سانّية؛ لتربز لنا األوان ال�سخ�سّيات يف احلياة بّدقة يف الزواج املثايّل، فما 

ثماره للفرد واملجتمع؟

""
هالة القدا�سة

تتوّقف الكاتبة الروائّية )حنان ال�سني( 
عند عبارة الزواج املثايّل قائلًة:

يف  بالختالفات  مليء  عامل  يف  تتحّقق  ل  اأظّنها 
هناك  لكن  فرد،  لكّل  النف�شّية  والطبيعة  الراأي، 
عوامل ُت�شهم يف جناح الزواج، اإذ اإّنه ل يتوّقف على 
التدّين فقط، بل هناك �شيء اآخر �شرورّي ومهّم 
يرتافق معه، ول بّد من اأن ننتبه اإليه؛ فالزواج لي�س 
احلياة  تكون  ال�شحاب،  فوق  ق�شر  اإىل  النتقال 
فيه وردّية، وخالية من امل�شاكل، املراأة حتتاج اإىل 
�شريك يقّويها، يتحّمل �شربات الأيام معها، مي�شك 
الطريق  نهاية  اإىل  ينظر  ثّم  �شقطت،  اإن  بيدها 
معها، ويخربها باأّنها بخرٍي واأّنه معها؛ ويف احلقيقة 
اإن  يرتكها  فلن  لروحها،  املراأة  الرجل  اختار  اإن 
العطر  ذلك  بيتها،  اإىل  والدتها  تنتقل  اأن  قّررت 

الذي ت�شّم كّل فتاة �شذاه يف كّل موقف.
فيها  ويوؤثر  الروح  اأركان  يجوب  العطر  اأّن  جند 
اإيجابًيا، ويبقى التمحي�س يف الختيار اأهّم هالة 
من  ا  مهمًّ وعن�شًرا  الزوجّية،  احلياة  لقدا�شة 

عنا�شر جناح رواية احلياة الزوجّية امل�شتقّرة.

فوارق ُت�سنع
ر�ّسامة الديجتال )زهراء خ�سر املو�سوّي(، 
وجود  ل  باأّنه  تبنّي  بالزواج  الديد  عهدها  مع 
للمثالّية يف اأّي �شيء تقريًبا، وهذا ما ي�شنع جمال 
جمتمعة  والزّلت  والأخطاء  الهفوات  �شيء،  كّل 
هي ما ت�شنعنا، ن�شل اإىل نتيجة اإيجابّية مر�شية 
عربها، اإّن الفوارق هي ما يزّين احلياة، وتعطيها 
ا  اأطواًرا متنّوعة، وهذا ينطبق على العالقات اأي�شً
يف  يجعلنا  ما  هو  املثالّية  وتوّقع  الأ�شخا�س،  مثل 

الغالب ُنحبط من فكرة الزواج.
يكون  واأن  التحّمل،  الزواج  ثمار  من  اأّنه  واأجد 
ال�شعيدين  على  لبع�شهما  وعوًنا  �شنًدا  الزوجان 

النف�شّي واملادّي.
اأهّم  اأحد  وهو  ـ  الزواج  على  مقبلة  فتاة  كّل  وعلى 
القرارات امل�شريّية حلياة )هي(ـ  اأن تبني الرتباط 
اأهّم  من  هي  والأخالق  تدوم،  ر�شينة  اأ�ش�س  على 
فهي  الفتاة؛  عنها  تبحث  اأن  يجب  التي  ال�شفات 

تعك�س البيئة التي ترّبى فيها الزوج.
اإ�شافة اإىل عدم املقارنة، فالنظر اإىل حياة الآخرين 
�شيجعلنا غري را�شني عن احلياة مهما كانت جميلة.

اإدارة م�ستقبلّية
ملعت عينا خريّية عّبا�ض حجازّي، اأّم الأربعة 
اأوالد، وقالت: املراأة هي َمن تقوم بتاأ�شي�س اإدارة 
الـ)84(  �شّن  ففي  لأ�شرتها،  جّدتي  كاإدارة  قوّية 
جمعت جّدتي دعاءها و�شالتها ورحلت اإىل الآخرة، 
وبعدها بانت حكمتها يف اأبنائها عندما كان ي�شاأل 
جّدي عن جّدتي، فيجيب اأبناوؤها باأّنها ذهبت اإىل 
وكان  الربيع،  ف�شل  و�شل  اأن  اإىل  اأخرى،  مزرعة 
جّدي ي�شقي وردات جّدتي ويقول بينه وبني نف�شه: 
اأنِت،  وهي  ذهبت  نعمة  نعمتني:  على  اهلل  "اأ�شكر 
ونعمة اأولدي الذين اأح�شنِت تربيتهم بخوفهم علّي، 
ولن اأخربهم باأيّن عرفُت برحيلِك، حّتى اأبقى اأ�شاأل 
املعاين  كّل  حفر  موقف  قدومِك"،  واأنتظر  عنِك 
الميلة يف ذاكرتي، كّلما فاح عطر اأزهار الزعرت 
اإدارة  فهي  اأبنائي،  على  ة  الق�شّ هذه  ق�ش�شُت 

مبعنى الكلمة، حتافظ فيها على اأفراد املجموعة.
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احلياتّية  امل�سادر  هي  كثرية 
الزوجّية،  باحلياة  ة  اخلا�سّ
الكرمي  القراآن  يف  �سواء 
يف  اأم  النبوّية،  وال�سرية 
�سة  املتخ�سّ واملجاّلت  الكتب 
هو  الزواج  ليكون  االأ�سرة؛  يف 
بلد  يف  االأمل  درجات  اأعلى 
التي  املعادلة  وتبداأ  الطموح، 
كّل  اإليها  ي�سعى  اأن  من  بّد  ال 
من )هي( و )هو( الأجل حياة 

اأ�سرّية م�ستقّرة واآمنة.

"

"

حتديد حمّفزات الغ�سب
الر�سواين/  �سالح  زينب  ال�سّيدة  جتيب 
ذات  االأهلّية  )املبدعون(  مدر�سة  مديرة 
الـ)26( عاًما: يف عامل احلياة الزوجّية والأمومة 
كبريين  وجهًدا  وقًتا  الزوجّية  احلياة  ت�شتغرق  قد 
لفهم م�شطلحات وقوانني ومعادلت قد ننجح يف 
لكن  حّله،  يف  نخفق  الآخر  والبع�س  بع�شها،  حّل 
مع  ة  بخا�شّ بال�شرب  التحّلي  على  النف�س  تدريب 
فرًدا  املراأة  من  جتعل  قد  التي  ال�شغرية  الأ�شياء 
حتديد  مرحلة  لتبداأ  اأ�شعب،  هو  ما  اإىل  �شبوًرا 
الأ�شرة،  �شفو  وتوّتر  ب�شببها  تغ�شب  التي  الأ�شياء 
لتكون اخلطوة الأخرية مكا�شفة حمّفزات الغ�شب 
التي توؤثر يف �شفو احلياة وا�شتقرارها مع ال�شريك 
وير�شيهما،  الطرفني  بني  م�شرتًكا  احلّل  ليكون 
اإ�شافة اإىل التعّرف على ال�شمات ال�شخ�شّية فيما 

يحّب ويكره.

حتقيق التوازن
اأحمد/  جعفر  فاطمة  االأ�ستاذة  جتيب 
مدّربة يف معهد )كنغ�ستون( الربيطايّن: اإّن 
املراأة الناجحة يف نظري هي التي تبحث عن التوازن 
ولي�س جمّرد �شعار تتخذه يف حياتها، اإّنه بالفعل واقٌع 
تعي�شه العديد من الن�شاء املوؤمنات يف عاملنا العربّي، 
بل  احلياة،  يف  عناء  ول  كدر  ل  اأّنه  يعني  ل  وهذا 

احلدوث والإمكان دليل على الوقوع.
لالقرتان  تتطّلع  فتاة  كّل  حلم  هو  املثاّل  الزواج 
لها  الأر�س  يفر�س  الذي  ذاك  الأحالم،  بفار�س 
باليا�شمني، وي�شقيها رغًدا من ت�شنيم احلياة الدنيا.
اأّنه  اأجد  املثاّل،  الزواج  عن  احلديث  يدور  حني 
الزوجّية  احلياة  فّن  تعلِّم  ة  خا�شّ مدر�شة  من  ما 
العالج  حّتى  ول  احلياة،  هذه  اأ�ش�س  اأو  ال�شعيدة، 
الناجع لأّي م�شكلة قد تدّب بني الزوجني على حني 
غّرة، اإّل اأّن الفتاة الواعية املتم�ّشكة باإميانها ويقينها 
باأّن اهلل يرزق َمن ي�شاء بغري ح�شاب، واأّنه �شبحانه 
يكتب لعبده الأف�شل والأن�شب، �شتكت�شف ال�شبيل اإىل 
هذا الزواج املثاّل مثلما ُيطلق عليه، ولعّدة اأ�شباب 
ل اأعلمها، يف �شغري كنُت دائًما اأنظر بتفّح�س لكّل 
واقعّية  درو�ًشا  ا�شتلهم  عائلتي،  حميط  يف  زوجني 
اأو  تركه،  اأو  فعله  يجب  ما  اإىل  لرت�شدين  حلياتي 

تكراره اأو عدم التفكري فيه.

بامتياز.. ال�سّيدة خديجة
تعاىل  اهلل  اأّن  حيدورة  فاديا  الداعية  ترى 
كّلفه  ما  كّل  يف  الإن�شان  به  يقتدي  اأنوذًجا  و�شع 
وقدوتهم  العنوان،  هذا  حتت  تدخل  والعائلة  به، 
ال�شّيدة  وزوجته    الأكرم  النبّي  هو  الوا�شحة 

خديجة، فمن اأهّم �شفات الزوج:
بل  لعائلته،  نف�شه  يثبت  اأن  يحاول  لن  اإّنه  اأواًل: 
يكون يف خدمة العائلة وتاأمني م�شاحلها، فهو على 

امل�شتوى ال�شخ�شّي يعطي ول ياأخذ.
باهلل  الرتباط  فهدفه  بيًتا  يوؤ�ّش�س  عندما  ثانًيا: 
تعاىل وبناء الآخرة، ول يهدف اإىل زخارف الدنيا 
الدنيا  يبذل  فهو  الأموال،  وتكدي�س  الق�شور  وبناء 
مقابل الآخرة، ولن ي�شرتي الدنيا بالآخرة، واملثال 

.اللّي بذل اأموال ال�شّيدة خديجة
ثالًثا: هو بيت الب�شرية والهاد والتحّمل )ح�شار 

�شعب اأبي طالب(.
بني  القوّي  والرتباط  والرتاحم  التالحم  رابًعا: 
اأفراد هذه الأ�شرة، ور�شم ظالل ت�شعد بها النف�س 

التي تبحث بني طّيات التاريخ عن قواعد ر�شينة.
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... تنميٌة لمهاراِت المالكاِت اإلعالمّيِة التَّربويَِّة النِّسِويَِّة  اإلعالُم التَّربويُّ

للعتبة  العاّمة  االأمانة  �سيا�سة  حّققت 
يف  ملحوًظا  جناًحا  املقّد�سة  العبا�سّية 
م�سمار اإقامة الور�ض والدورات التدريبّية 
املختلفة،  اأق�سامها  يف  العاملة  ملالكاتها 
عمله؛  وجمال  اخت�سا�سه  بح�سب  كّل 
�سرعة  على  والوقوف  منها  لال�ستفادة 
جتمع  ال�سيا�سة  هذه  اأّن  ال�سّيما  التطّور، 
الثوابت  وبني  واملعا�سرة،  االأ�سالة  بني 

واملتغرّيات.
ومبا اأّن الرتبية والتعليم يرتبطان يف جميع املراحل 
بخطط التنمية للعتبة، ياأتي هنا دور الإعالم، اإذ يعّد 
اأحد الأركان الأ�شا�شّية يف كّل موؤ�ّش�شة، فبوا�شطته 
يتّم ن�شر ما يحدث داخل امليدان الرتبوّي للمجتمع 
با�شتخدام الو�شائل التقنّية احلديثة، وا�شتثمارها 
املجتمع  وتهيئة  الرتبية،  اأهداف  اأجل حتقيق  من 
وُتفهم  املتالحقة،  الرتبوّية  امل�شتجّدات  لتقّبل 
التعّلم،  خمرجات  حت�شني  يف  ودورها  اأهمّيتها 
عاملّية  مبعايري  مهنّية  احرتافّية  كفاءات  وتخريج 
ت�شهم يف تعزيز خطط الأمانة يف ا�شتثمار الطلبة 
على وجه اخل�شو�س، واأفراد املجتمع على ال�شعيد 
العاّم، ومن ثّم ال�شتجابة للتطوير امل�شتمّر للعملّية 
ة بالإعالم  التعليمّية ب�شكل عاّم، لتفرد �شعبة خا�شّ
اإقامة  طريق  عن  خطواتها  اأوىل  ُو�شعت  الرتبوّي 
رئي�س  قّدمها  والتي  ال�شعبة،  تدريبّية ملالك  دورة 
�شالم  الأ�شتاذ  كربالء(  )�شباح  جريدة  حترير 
البّناي، ا�شتمّرت ملّدة خم�شة اأيام، تناولت جمموعة 
من الفنون ال�شحفّية، والتحرير اخلربّي ملن�ّشقيها 
الإعالمّيني يف مدار�س املجموعة كاّفة، ومن �شمن 

خطط الدورة عمل اختبارات عملّية للمتدّربني.
رئي�ض  الكعبّي/  اأحمد  الدكتور  وقال 
العتبة  يف  العايل  والتعليم  الرتبية  ق�سم 
العبا�سّية املقّد�سة: اإّن العتبة العبا�شّية املقّد�شة 
تتم�ّشك مببادئ املجتمع الكربالئّي وقيمه وثقافته، 
وت�شاير يف الوقت نف�شه روح الع�شر بكّل ما يحمله 
من م�شتجّدات وتقنّيات، فن�شل اإىل اأّن اخلطط يف 

املجال التعليمّي والرتبوّي ت�شري وفق �شيا�شة تعليمّية 
ر�شيدة حتر�س على ال�شتفادة من جميع املعارف 
فاعتمدت  باملجتمع،  للنهو�س  النافعة  الإن�شانّية 
العتبة العبا�شّية اأف�شل اخلطط وال�شرتاتيجّيات؛ 
لأّنها تدرك اأّن نه�شة الأمم ل تتحّقق اإّل بالتعليم 
من  املوؤّهلة  الب�شرّية  الكفاءات  وبناء  والبتكار، 
من  تنطلق  ال�شاملة  التنمية  م�شرية  واأّن  اأبنائنا، 
الركيزة  التعليم  يعّد  اإذ  التعليمّية،  املوؤ�ّش�شات 
للمرحلة  الن�سء  وتهيئة  الإن�شان،  لبناء  الأ�شا�شّية 
املن�شودة، وياأتي هنا دور الإعالم الرتبوّي بو�شفه 
ا، اإذ ُي�شهم يف حتقيق اأهداف �شيا�شة  مطلًبا مهمًّ
التعليم عرب و�شائل الإعالم املختلفة، ويعمل على 
تنمية الجتاهات ال�شلوكّية البّناءة واملُثل العليا يف 
املجتمع، ويالم�س م�شكالته، ويعمل على بّث الوعي 
الرتبوّي جتاهها، ويقوم بتعريف الهود املبذولة 

من ِقبل الدولة جتاه الوطن واأبنائه.
مهّمة  مبحاور  جاءت  الدورة  اأّن  الكعبّي:  وبنّي 
للفريق  العملّي  الانب  مبا�شر  ب�شكل  تالم�س 
الإعالمّي يف الق�شم، وهو جزء من خطط العتبة 
العبا�شّية املقّد�شة الذي تعمل عليه لتطوير العاملني 
بالناجت  الرتقاء  بهدف  املختلفة  الأق�شام  يف 

النهائّي.
االأ�ستاذ  الدورة  حما�سر  بنّي  جانبه  من 
جريدة  حترير  رئي�ض  البّناي/  �سالم 

)�سباح كربالء(، قائاًل:
العال  والتعليم  الرتبية  ق�شم  من  كرمية  بدعوة 
بتقدمي  ت�شّرفت  املقّد�شة  العبا�شّية  العتبة  يف 
ملن�ّشقيها  الرتبوّي  بالإعالم  ة  خا�شّ تدريبّية  دورة 
الإعالمّيني يف مدار�س جمموعة العميد التعليمّية، 

رئي�س  بح�شور  اأيام،  خم�شة  ملّدة  وا�شتمّرت 
الرتبوّي  الإعالم  و�شعبة  الرتبوّي  واملعاون  الق�شم 

ومتابعتهم.
نظرّية  حما�شرات  الدورة  يف  ُقّدمت  ًحا:  مو�سّ
الكتابة  فنون  اأ�شا�شّيات  عن  عملّية  وتدريبات 
ال�شحفّية، والرتكيز على الإعالم الرتبوّي: اأهدافه 
ل اإىل فّن  ور�شالته، مثلما مّت التطّرق ب�شكل مف�شّ
اخلرب  مفهوم  وحتريره،  ال�شحفّي  اخلرب  كتابة 
اإجراء  مع  وقوالبه،  وحتريره  �شياغته  وطريقة 
اختبارات يومّية للم�شاركني بهدف تعزيز مهاراتهم 
ة تلك  يف كتابة الأخبار والتقارير ال�شحفّية، وبخا�شّ

التي تهتّم بالإعالم الرتبوّي وال�شحافة املدر�شّية.
وعلى �سعيد مّت�سل حتّدث االأ�ستاذ يو�سف 
الرتبوّي  االإعالم  �سعبة  م�سوؤول  الطائّي/ 

مبّيًنا:
فريق  ي�شّكلها  التي  البالغة  بالأهمّية  مّنا  اإمياًنا 
الرتبوّية  موؤ�ّش�شاتنا  يف  الإعالمّي  التن�شيق 
والتعليمّية التابعة  لق�شم الرتبية والتعليم العال 
والذين ي�شّكلون حلقة توا�شل رئي�شة مع جمهورنا 
فحاجتنا  املختلفة،  التوا�شل  ات  ومن�شّ الكرمي، 
دائمة اإىل تطوير مهاراتهم وخرباتهم؛ كي ُت�شهم 
�شرعنا  وقد  الإعالمّية،  املاّدة  جودة  حت�شني  يف 
�شباح اليوم مبباركة رئا�شة الق�شم املوّقرة ودعمه 
مبجموعة من الدورات التدريبّية املوائمة ملا تنتهجه 
تطوير  يف  �شبل  من  التعليمّية  العميد  جمموعة 

مالكاتها وزيادة خرباتهم.
لي�شت  الدورة  هذه  اإّن  الطائّي:  واأ�ساف 
الدورات  �شبقها عدد من  فقد  نوعها،  الأُوىل من 
ر�شيًنا  اإعالًما  طريقها  عن  نبتغي  التي  الهادفة، 
يّت�شم مبعايري عاملّية تواكب ما ت�شهده املوؤ�ّش�شات 

الإعالمّية املتطّورة.
املقّد�سة  العبا�سّية  العتبة  اهتمام  يبقى 
يف تنمية املجتمع وتوعيته بر�سالة املعّلم 
العظيمة  ر�سالته  دور  واإبراز  ومكانته، 
القيم  لغر�ض  الالمتناهية  وجهوده 

وال�سلوكّيات واملعلومات من اأهّم اأولوّياتها. 

خاص مجلة رياض الزهراء
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جل�شت  الأمل،  مالأها  وعيون  الِب�شر،  عالها  وجوه 
الثّلة الطّيبة بعد النتهاء من الحتفال بيوم املولد 
الزهور  تلكم  املجل�س،  زينة  مع  ال�شريف  النبوّي 
البيت  اأهل  موّدة  ماء  من  �ُشقيت  التي  اليانعة 

.الأطهار
بادرت اأّم علّي قائلًة: بناتي احلبيبات، اأ�شكركّن 

جميًعا على هذه امل�شاركة الفّعالة.
اأردفت اأّم زهراء: اأفكاركّن اأ�شافت اإىل احلفل 

نكهًة جديدة.
واأثنت عليها اأّم ح�سني: يبدو اأّننا �شنحتاج اإىل 

جهودكّن يف املّرات القادمة.
اأّم علّي انت�سار اللون االأحمر على  الحظت 
تلك الوجوه الربيئة اللطيفة حياًء، فكانت 
بداية احلديث: مبا اأّننا ل نزال يف رحاب املولد 
باأن  باأ�س  النبوّي ال�شريف، فال 

 . نعّرج على قب�شة من نوره
هتف اجلميع: الّلهّم �شّل على حمّمد واآل حمّمد..
اأّم علّي: لقد كان القّمة يف كّل الف�شائل وال�شجايا 
ال�شامية، منّزًها عن كّل عيب، مرّباأً من  ال�شريفة 
كّل اإثم، وراأ�س تلك الأخالق الفا�شلة احلياء، مثلما 
اأّنه حّثنا على القتداء به، ونّبهنا على اأهمّية هذه 
واحد،  قرن  يف  والإميان  "احلياء  بقوله:  ال�شجّية 

فاإذا �ُشِلب اأحدهما اأتبعه الآخر")1(.
يكون احلياء  فكيف  تو�شيح ذلك،  اأرجو  زهراء: 

والإميان قريننِي؟
اأّم ح�سني: بل اأكرث من ذلك، فعنه ، يف حديث 
اآخر: "احلياء هو الدين كّله")2(؛ لأّن للحياء ثمرات 

ل يح�شدها اإّل ذو احلياء.
اأّم زهراء: احلياء مينع عن فعل القبيح، �شواء كان 

قبيًحا من الناحية ال�شرعّية اأو الجتماعّية.
ف�شينال  القبائح  تلك  امتنع عن  فاإذا  اأّم جعفر: 
ر�شا اهلل ويحوز على احرتام النا�س، وهذا ما ي�شعى 

اإليه كّل اإن�شان.
اأّم علّي: ومن ثمرات احلياء العّفة، ومثلما تعلمَن 
اأثر العّفة يف �شفاء النف�س و�شمّو الروح،  حبيباتي 
ا قد نراهم لأول مّرة،  اأ�شخا�شً فلذلك نحن نحّب 
كاأّنهم  معهم،  والطماأنينة  بالألفة  ون�شعر 
كّل  يف  الطّيبة  والرائحة  النور  ين�شرون 

مكان يتواجدون فيه.
كّل  عن  النف�س  عّفة  ح�سني:  اأّم 
عن  اليد  وعّفة  املحّرمات، 
امل�شبوهة،  الأموال 
عن  ف�شاًل 

املحّرمة.

اأّم جعفر: واإذا تاأّملنا ِحكم النبّي الأكرم  راأينا 
اأّن احلياء كاأّنه راأ�س املكارم كّلها: "احلياء يت�شّعب 
والعلن  ال�شّر  يف  هلل  واملراقبة  والرفق  اللني  منه 
وال�شماحة  والب�شا�شة  ال�شّر  واجتناب  وال�شالمة 
والظفر وح�شن الثناء على املرء يف النا�س، فهذا ما 
اأ�شاب العاقل باحلياء، فطوبى مَلن قبل ن�شيحة اهلل 

وخاف ف�شيحته")3(.
اآمنة: يا اهلل، ما اأعظم هذه احلكمة!

اأّم زهراء: واحلياء يف املراأة له خ�شو�شّية؛ لأّنه 
من  و�شاًحا  عليها  وي�شفي  الوقار،  بثوب  يجّللها 

املحّبة والحرتام.
ميتدح  القراآيّن  الأ�شلوب  نرى  لذلك  ح�سني:  اأّم 
َعَلى  �ِشي  مَتْ اإِْحَداُهَما  َفَجاَءْتُه   : �شعيب  ابنة 

ا�ْشِتْحَياٍء )الق�ش�س: 25(.
اأّم جعفر: ما يجب التنويه به اأّن احلياء ل مينع 
وباأ�شلوب  بثقة  امل�شروعة  احلقوق  عن  الدفاع  من 

ر�شني.
اإليه بو�شفنا موالني  وما ينبغي الإ�شارة  اأّم علّي: 
وحمّبني للنبّي الأكرم ، النظر باهتمام اإىل قول 
على  ُتعر�س  العباد  اأعمال  "اإّن   : الباقر  الإمام 
نبّيكم كّل ع�شّية خمي�س، فلي�شتِح اأحدكم اأن يعر�س 
ي�شّبب  القبيح  فاأّن  القبيح")4(،  العمل  نبّيه  على 

احلزن والأمل له، ونحن بالتاأكيد ل نريد ذلك.
زهراء: مل اأكن اأعرف اأّن للحياء مثل هذه الأهمّية.
زينب: رمّبا كّنا يف غفلة عن هذه الآثار العظيمة 
للحياء، ولكّنا ن�شاأنا هكذا، احلياء �شمة لنا وهذا من 

ِنعم اهلل وتربيتكّن اأّيتها الفا�شالت الطّيبات.
علينا،  وف�شله  نعمه  على  هلل  احلمد  زهراء:  اأّم 

فاأننّت بنات �شاحلات.
اجلميع: احلمد وال�شكر هلل.

..........................
)1( بحار الأنوار: ج68، �س335.

)2( ميزان احلكمة: ج2، �س368.
)3( حتف العقول: �س 18.

)4( و�شائل ال�شيعة: ج16، �س 107.

فاطمة صاحب العوادّي/ بغداد 

ِبنوِرِه اهَتدينا
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كُر الّداِئُم  الذِّ
َقْبُل  ِمن  �آَدَم  �إىَِل  َعِهْدَنا  َوَلَقْد  تعاىل:  اهلل  قال 
لعّل   ،)115 )طه:   َعْزًما َلُه  ْد  َنِ َومَلْ  َفَن�ِسَي 
الإن�شان �شّمي بهذا ال�شم لأّنه ن�شي ما ُعهد اإليه، 
مثلما ذكر ابن منظور يف ل�شان العرب، اأي الإن�شان 
نقراأ  ولذلك  الغفلة،  من  والن�شيان  الن�شيان  من 
ل�سان  "و�جعل  كميل:  دعاء  يف  اُلمع  ليال  يف 
كّل  يف  اأي  متّيًما"،  بحّبَك  وقلبي  لهًجا،  بذكرَك 
اأوقاتي وحالتي اأن يرتّدد ذكره على ل�شاين حّتى ل 
اأن�شى هذا اخلالق العظيم، العطوف الرحيم، وقد 
ميّر الإن�شان ببع�س احلالت جتعله يلجاأ اإىل ذكر 
الأمور  هذه  ومن  واإميان،  لهفة  بكّل  �شبحانه  اهلل 
اأن  مبجّرد  الإن�شان  فاأّن  البالء،  اأو  امل�شيبة  هي 
ميّر مبوقف �شعب اأو م�شكلة فاأّنه تلقائيًّا يتوّجه اإىل 
لُينقذه  ُيقبل على رّبه؛  ، وبكّل جوارحه  الباري 

من  فيه  هو  وامل�شيبة، مّما  اخلوف 
هذه وقـــــــــد ذكـــر  �شبحانه 

قوله احلـــــــــالة  يف 

نَي  ِل�سِ َ ُمْ تعاىل: َفاإَِذ� َرِكُب�� يِف �ْلُفْلِك َدَعُ�� �هللَّ
 اُهْم �إىَِل �ْلَبِّ �إَِذ� ُهْم ُي�ْسِرُك�َن ا َنَّ يَن َفلَمَّ َلُه �لدِّ
)العنكبوت: 65(، فاإذن امل�شيبة جتعل الإن�شان يف 
 ، ذكر دائم هلل �شبحانه، والت�شّرع اإىل اأهل البيت
لالأ�شف  ويا  ولكن  الإلهّية،  الرحمة  اأبواب  لكونهم 
ال�شديد مبجّرد اأن ُتق�شى احلاجة ترى اأغلب النا�س 
يخرجون من حالة الذكر والت�شّرع اإىل حالة الغفلة 
فهي  النعمة،  هنالك  امل�شيبة  ومقابل  والن�شيان، 
كذلك من الأمور التي جتعل الإن�شان يفزع اإىل ذكر 
ل عليه بهذه النعمة،  رّبه بال�شكر واحلمد له ملا تف�شّ
كاأن  ي�شمع خرًبا مفرًحا  الإن�شان عندما  اأّن  فرنى 
يرزقه اهلل بولد، اأو يرزقه ماًل، فهو ل �شعوريًّا يحمد 
اهلل وي�شكره على نعمته، والبع�س يهوي اإىل ال�شجود 
من �شّدة الفرح وعرفاًنا بف�شل رّبه �شبحانه، والذكر 
فهو  الرخاء  اأو  ال�شّدة  يف  �شواء  احلالتني  كلتا  يف 
جّيد، ولكن يجب على الإن�شان اأن يكون دائم الذكر 
هلل تعاىل، ولي�س يف اأوقات معّينة دون اأخرى، فاأّن 

ذكر اهلل يف الرخاء والأوقات العادّية ينجي الإن�شان 
يجب  وعليه  العظمى،  وامل�شائب  ال�شّدة  حالة  من 
وكبرية،  �شغرية  كّل  يف  �شبحانه  اهلل  نراعي  اأن 
وم�شادرنا كثرية يف ذلك، ولو قراأنا كتاب )مكارم 
من  حلظة  كّل  يف  اهلل  ذكر  ف�شنجد  الأخالق(، 
حياتنا، بدًءا من الأكل وال�شرب فنبداأ بـ)ب�شم اهلل( 
الدار،  من  اخلروج  وعند  هلل(،  بـ)احلمد  وننهي 
وعند ركوب الداّبة، والأمثلة على ذلك كثرية، ولعّل 
الدنيا،  النجاة يف  يعّلمنا    ونبّينا حمّمد  �شّيدنا 
والفوز يف الآخرة عن طريق ما ياأمرنا به من قراءة 
الدعاء: "�أعددُت لكّل ه�ل ال �إله �إاّل �هلل ولكّل هّم 
ولكّل  هلل،  �لمد  نعمة  ولكّل  �هلل،  �ساء  ما  وغّم 
رخاء �ل�سكر هلل...")1(، وقد اأّكد اهلل �شبحانه على 
َ َكِثرًي�  �ِكِريَن �هللَّ اأّن بالذكر جناة الإن�شان: َو�لذَّ
 َعِظيًما َو�أَْجًر�  َمْغِفَرًة  َلُهْم   ُ �أََعدَّ �هللَّ �ِكَر�ِت  َو�لذَّ

)الأحزاب: 35(.
..............................

)1(  جامع اأحاديث ال�شيعة: ج15، �س441.

عهود فاهم العارضّي/ النجف األشرف 
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َمفاهيُم ُطِمَست

ب�شبب اندماجنا وان�شجامنا يف عامل ال�شرعة 
والتطّور قد ُدع�شت حتت عربته مفاهيم كثرية 
ُتنافر ال�شرعة وال�شتعجال، ومن هذه املفاهيم 
التي من �شاأنها اأن حتافظ على ا�شتقرار احلياة 
ال�شد،  من  الراأ�س  مبثابة  مفهوم  الب�شرّية، 
"وعليكم   : املوؤمنني  اأمري  عن  ورد  مثلما 
كالر�أ�ض  �الإميان  من  �ل�سب  فاإّن  بال�سب، 
من �جل�سد، وال خري يف ج�سد ال ر�أ�ض معه، 

وال يف �إميان ال �سب معه")1(.
التي  العظيمة  ال�شجرة  اإّنه ال�شرب، هذه  نعم 
مثل احللم، كظم  اأ�ش�س احلياة،  منها  تتفّرع 
الفرج  انتظار  ول�شّيما  النتظار،  الغيظ، 
لفو�شى  وان�شاتنا  ان�شغالنا  وب�شبب  وغريها، 
ل�شدى  ا�شتماعنا  قّل  و�شو�شائها  احلياة 
القراآن الكرمي الذي ي�شدح اإىل يوم القيامة 
ْبِ  ِبال�سَّ ��ْسَتِعيُن��  �آََمُن��  �لَِّذيَن  َها  �أَيُّ بـَيا 
)البقرة:   اِبِريَن �ل�سَّ َمَع   َ �هللَّ �إِنَّ  َلِة  َو�ل�سَّ
153(، ومن اأ�شرار ال�شتخفاف مبفهوم ال�شرب 

واآفاتها  النف�شّية  الأمرا�س  اأ�شواك  ظهور 
الكاآبة،  مر�س  ة  وبخا�شّ قلوبنا،  حدائق  يف 
املتوّقع  من  اأّن  اإىل  الدرا�شات  ت�شري  حيث 
على  الكاآبة  تطغى  اأن  )2030م(،  �شنة  يف 
�شبابنا، وال�شبب مثلما اأ�شلفنا، لهذا مت�ّشكنا 
مبفتاح ال�شرب �شيقودنا اإىل ق�شر الطماأنينة 

وال�شتقرار.
لهذا  واحد،  لون  على  تقم  مل  احلياة  نعم، 
اإّنها تنب�س باحلياة، واأحد  يقال للوحة ملّونة 
موىل  يقول  مثلما  ال�شرب،  مفاهيمها  اأكرب 
على  �سب  �سب�ن:  "�ل�سب   :املوّحدين
فاحلياة  حتّب")2(،  عّما  و�سب  تكره،  ما 
الدرا�شة،  العمل،  الأطفال،  تربية  الزوجّية، 
اإجناز م�شروع معنّي وغريها، كّلها حتتاج اإىل 

�شرٍب يغّذيها  لت�شتمّر.
ف�شينتقل  )الإنفاق(،  كلمة  ن�شمع  وحينما 

الأموال  حمّطة  اإىل  اخلاطف  كالربق  الذهن 
فقط، فهل هذا �شحيح؟ 

احلقيقة اأبعد واأعمق بكثري، كيف ذلك؟ عند 
جند  والناطق  ال�شامت  القراآن  اإىل  الرجوع 
َها  �أَيُّ الواب ال�شاطع، ففي قوله تعاىل: َيا 
َقْبِل  ِمْن  َرَزْقَناُكْم  ا  ِمَّ �أَْنِفُق��  �آََمُن��  �لَِّذيَن 
�أَْن َياأِْتَي َيْ�ٌم اَل َبْيٌع ِفيِه َواَل ُخلٌَّة َواَل �َسَفاَعٌة 
هنا  )البقرة: 254(،   امِلُ�َن �لظَّ ُهُم  َو�ْلَكاِفُروَن 
اإنفاق  املطلق،  الإنفاق  بل  الأموال،  يذكر  مل 
واملكانة  الاه  وا�شتخدام  والأخالق،  العلم 
واإنفاق  النا�س،  حوائج  لق�شاء  الجتماعّية 
رعايتنا،  حتت  هم  وَمن  اأبنائنا،  على  الوقت 

وغريها من اأوجه الإنفاق.
جوانب  من  الكثري  يف  الإنفاق  موا�شع  وجند 
"�لكلمة   : الر�شول  قول  منها  احلياة، 
�لطّيبة �سدقة")3(، وهذا ما �شّرح به كالم 
اهلل تعاىل: َقْ�ٌل َمْعُروٌف َوَمْغِفَرٌة َخرْيٌ ِمْن 
ُ َغِنيٌّ َحِليٌم )البقرة:  َدَقٍة َيْتَبُعَها �أًَذى َو�هللَّ �سَ
بخل  من  "�لبخيل   : اأقواله  ومن   ،)263

املحّمدّية  الدرر  من  وغريها  بال�سلم")4(، 
والآيات الربانّية.

هي  التي  الطاهرة  العرتة  اأقوال  ومن 
الأ�شا�س  وهي  �شواّذ  لها  لي�س  ثابتة  قواعد 
يفّرق  "�لبخل   :قولهم النف�س،  علم  يف 
�لعر�ض")5(، فعاًل فاأّن َمن يبخل باأخالقه مع 
مثلما  ال�شتات،  م�شريهم  كان  واأ�شرته  اأهله 
الأهله،  خريكم  "خريكم   :امل�شطفى قال 

و�أنا خريكم الأهلي")6(.
......................................

)1( نهج البالغة: ج4، �س12.
)2( �شرح نهج البالغة – ابن اأبي احلديد: ج18، �س189.

)3( ميزان احلكمة: ج5، �س209.

)4( ميزان احلكمة: ج1، �س246.
)5( امل�شدر ال�شابق: ج1، �س 232.
)6( مكارم الأخالق: ج1، �س215.

د. يمن سلمان الجابرّي/ المثّنى 
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أَنِقذي عائلَتِك ِمن الـ)سوشيال ميديا(

بات انت�شار مواقع التوا�شل الجتماعّي �شيًئا خميًفا 
خمتلف  نوع  لنا  يظهر  يوم  كّل  ويف  اأ�شكاله،  بتنّوع 
لتعّلمه  خلفه  يجري  واملتلّقي  جديد،  وبرنامج 
نحارب  اأن  املق�شود  لي�س  بحاره،  يف  واخلو�س 
اأ�شبح  فهو  ال�شريع،  وانت�شاره  التكنولوجّي  التطّور 
�شرورة من �شرورات احلياة، ولتلك املواقع منافع 
�شغرية،  قرية  عن  عبارة  العامل  جعلت  اإذ  كثرية، 
�شقل  اإىل  اإ�شافًة  النا�س،  بني  التوا�شل  و�شّهلت 
�شخ�شّية الفرد عن طريق �شعة ثقافته واندماجه مع 

املحيط الثقايّف اإلكرتونيًّا وغريها.
اأن  فاإّما  حّدين،  ذو  �شالح  ميديا(  الـ)�شو�شيال 
ن�شتخدمه بال�شكل ال�شحيح واإّما اأن نقع يف اخلطاأ، 
التوا�شل  مواقع  ت�شّببت  اإذ  فعاًل،  حدث  ما  وهذا 
وعلى  الجتماعّية،  العالقات  من  الكثري  دمار  يف 
اإىل  اأّدت  درجة  اإىل  الزوجّية  العالقات  راأ�شها 

ن�شبة  ارتفاع  ذلك  على  دليل  وخري  النف�شال، 
ة الدول العربّية، وكانت  الطالق حول العامل، وبخا�شّ
و�شائل التوا�شل الجتماعّي من اأحد الأ�شباب لذلك.
وبح�شب اآراء علماء الجتماع، وبع�س احلقائق التي 
اأُثبت فيها حدوث حالت تفّكك اأ�شرّي كان �شببها 
الجتماعّي،  التوا�شل  ملواقع  اخلاطئ  ال�شتخدام 
لذا فاأّن التوازن ما بني ا�شتخدام العامل الفرتا�شّي 
من  جنعل  واأّل  الأمثل،  احلّل  هو  الواقعّي  وعاملِك 

البيت والأ�شرة وحياتنا كتاًبا مفتوًحا للجميع عرب 
اإىل جعل احلياة  يوؤّدي  التوا�شل، فكّل ذلك  مواقع 
الآخرين  تدّخالت  ب�شبب  للخطر  عر�شة  ة  اخلا�شّ
غري  اأ�شخا�س  عن  �شادرة  واأغلبها  واآرائهم، 
ي�شهم  وهذا  اخلربة،  اإىل  ويفتقرون  �شني  متخ�شّ
ب�شكل كبري يف تهدمي اأ�شر وعوائل م�شتقّرة وتعّكر 

�شفو حياتهم.
اإّن الـ)�شو�شيال ميديا( جزء مكّمل للحياة، ُت�شتخدم 
للتوا�شل والعمل املفيد اأو الت�شلية، واإن مل ت�شتخدميه 
وحتّولت  اخلطر،  مرحلة  يف  فاأنِت  الأ�شباب،  لهذه 
لعالقتِك  وتدمرًيا  للوقت  م�شيعة  املواقع  هذه 

باأ�شرتِك.
ل اإفراط ول تفريط هو ال�شعار الذي يجب اّتباعه يف 
كّل معامالت احلياة، واإّل اأ�شبحنا فري�شة �شهلة لكّل 

م�شتحدث ل نعلم خفاياه.

زينب شاكر السّماك/ كربالء المقّدسة 

بيُتِك روَضُتِك الَغّناُءبيُتِك روَضُتِك الَغّناُءبيُتِك روَضُتِك الَغّناُءبيُتِك روَضُتِك الَغّناُء

الآمــن  املــكان  هــو  الأنثــى  اإىل  بالن�شــبة  البيــت 
ــّي والجتماعــّي  ــتقرارها النف�ش الــذي جتــد فيــه ا�ش
والقت�شــادّي، وكّل اأنــواع ال�شــتقرار املطلوبــة لهــا؛ 
�شــواء كان بيــت الأهــل اأو بيت الــزوج؛ لذلك يجب اأن 
ة بها، واأّن كّل ما تزرع فيه  تعّده مبثابة حديقة خا�شّ
�شــينبت لحًقــا، فــاإذا زرعــت خــرًيا ح�شــدت خــرًيا، 
اإىل  يتحــّول  ف�شــوف  �شــيء،  عــن زرع  واإن عزفــت 
اأر�ــس بــور ل حيــاة فيهــا، ولذلــك مــن الأجــدر بهــا اأن 

ــّم بهــذه احلديقــة ول تهملهــا، ومتنحهــا احلــّب  تهت
واحلنــان والهتمــام حّتــى تبقــى ن�شــرة وجميلــة ول 

تخ�شــرها اأبــًدا.
وقــد يــرّبر البع�س عدم اهتمامه واعتنائه بان�شــغاله 
بالدرا�شــة اأو العمــل خــارج املنــزل، وهــذا عــذر غــري 
مقبــول، يجــب علينــا اأّل نتغافــل عــن م�شــاألة �شــرورة 
تنظيم الوقت، واإعطاء كّل �شيء حّقه، بحيث ي�شبح 
ا نلتــزم بــه ونطّبقــه يف  تنظيــم الوقــت منهًجــا �شــلوكيًّ

حياتنــا اليومّيــة بدًل من الفو�شى والع�شــوائّية.
وهنــاك الكثــريات مــن بناتنــا العزيــزات اللواتــي 
ي�شجــرَن مــن اأعمــال املنــزل، ومــن كّل �شــيء يتعّلــق 
ــاركَن  ــاركَن فيهــا، واإذا �ش بالتدبــري املنــزّل ول ي�ش
ف�شــيكون بتاأّفــٍف وعــدم عنايــة، وهــذا خطــاأ كبــري؛ 
فاملــراأة بطبيعتهــا الفطرّيــة حنونة ومعطــاء، فلماذا 

كّل هــذا ال�شجــر والتكا�شــل؟!
هــو  بيتــِك  العزيــزة:  اأخّيتــي  العزيــزة،  ُبنّيتــي 
حديقتِك، ويجب اأن يكون من اأولوّيات اهتماماتِك 
وم�شــوؤولّياتِك والتزاماتــِك؛ ففــي ذلــك ر�شــا 

ــن. ــا الوالدي ــبحانه ور�ش اهلل �ش
تكونــني  عندمــا  اأجملــِك  ومــا 
عن�شــًرا ن�شــيًطا وفّعــاًل يف 
وجمتمعــِك  اأ�شــرتِك 

مًعــا.

المحامية: بلقيس حسن الموسوّي/ النجف األشرف 

-  تشرين الثاني  2021م العدد 174 - ربيع األول1443ه 20

لحياة أفضل



َنحُن والُحبُّ اإللهيَُّنحُن والُحبُّ اإللهيُّ

الروح،  ُعمق  اإىل  ويتغلغل  القلب  �ِشغاف  مَيالأ  ُحّب 
غّناء،  واحٍة  اإىل  الإن�شان  حياة  مبوجبه  تتحّول 
ُمراد  فيها  ُيوؤثر  والنقاء،  واخلري  بالطهر  تنب�س 
املحبوب على كّل مرغوب ومطلوب، حّتى تت�شامى 
النفو�س وتتاأّلق الأنوار يف القلوب، فتعي�س لّذة احُلّب 
ا له تبارك وتعاىل، وتقّدمه  احلقيقّي، وتكون اأ�شّد ُحبًّ

على كّل ُحّب اأر�شّي اأو تعّلق طينّي...
ونتنّعم  اإليه  ن�شل  وكيف  احلّب؟  هذا  حقيقة  فما 
به؟ هذا ما �شنتعّرف عليه عن طريق هذه ال�شل�شلة 

املباركة: )اأ�شّد حبًّا هلل(.
اأّن  جند  فاأّننا  والروايات،  الآيات  نتاأّمل  عندما 
مو�شوع احلّب الإلهّي قد حظي باهتمام كبري وعناية 
ال�شامقة،  الرتب  اإىل  العروج  مرقاة  لأّنه  فائقة؛ 
فاحلّب فطرة اإلهّية ميكن عّده من اأجمل العواطف 
النف�س  يف    املوىل  اأودعها  التي  الإن�شانّية 
الب�شرّية، فهي التي تلهمه وحتّركه وتر�شم م�شاره، 

اإّما نحو �شقاء دائم واإّما �شعادة اأبدّية.
املرء  يجني  ل  هّداًما  عاماًل  يكون  تارة  فاحلّب 

ي�شبح  واأخرى  والدمار،  التعا�شة  اإّل  ورائه  من 
عاماًل للرقّي والتكامل والزدهار، وذلك بناًء على 
القلب، فال �شري  ي�شتوطن هذا  وما  بو�شلة احلّب 
يف حّب املرء لوطنه واأهله واأولده و�شائر ما يتعّلق 
مقّدًما على حّب  يكون هذا احلّب  اأّل  �شريطَة  به، 
اهلل ، فهنا �شتتعرّث خطوات الإن�شان ويهوي يف 
ال�شقاء،  اأودية  يف  ويتخّبط  والذّل،  البعد  م�شتنقع 
وي�شّل فال ي�شل، يقول عّز من قائل: ُقْل �إِْن َكاَن 
َوَع�ِسرَيُتُكْم  َو�أَْزَو�ُجُكْم  ْخَ��ُنُكْم  َو�إِ َو�أَْبَناوؤُُكْم  �آََباوؤُُكْم 
َك�َساَدَها  َتْخ�َسْ�َن  اَرٌة  َوجِتَ ْفُتُم�َها  �ْقرَتَ َو�أَْمَ��ٌل 
َوَر�ُس�ِلِه   ِ �هللَّ ِمَن  َلْيُكْم  �إِ �أََحبَّ  َتْر�َسْ�َنَها  َوَم�َساِكُن 
ِباأَْمِرِه   ُ َياأِْتَي �هللَّ �� َحتَّى  بَّ�سُ َوِجَهاٍد يِف �َسِبيِلِه َفرَتَ

ُ اَل َيْهِدي �ْلَقْ�َم �ْلَفا�ِسِقنَي )التوبة: 24(. َو�هللَّ
اإّن احلّب الإلهّي ل يلغي اأناط احلّب الأخرى؛ لأّنها 
بتهذيبها  يقوم  بل  نكرانها،  ول ميكن  الفطرة  من 
وتاأطريها ور�شم م�شارها، لتبقى يف �شمن حدودها 
التي ُخِلقت لها، فال ي�شقى الإن�شان بها، بل يّتخذ 

منها �شبياًل اإىل حّب خالقها.

وامل�شكلة احلقيقّية حتدث عندما يتحّول حّب املرء 
لزوجه واأبنائه وعمله واأمواله وكّل ما يتعّلق به اإىل 
تعاليم  ب�شببه  ويتجاوز  بارئه،  دون  من  معبودات 
الدين الإلهّي، وينحرف عن الطريق ال�شوّي، فيكون 
م�شداًقا لقوله تعاىل: َوِمَن �لنَّا�ِض َمْن َيتَِّخُذ ِمْن 
ِ َو�لَِّذيَن �آَمُن��  �َنُهْم َكُحبِّ �هللَّ ِ �أَْنَد�ًد� ُيِحبُّ ُدوِن �هللَّ

 )البقرة: 165(. ِ ا هلِلَّ �أَ�َسدُّ ُحبًّ
اإّن اهلل �شبحانه هو امل�شتحّق للحّب، ول وجه حلّب 
ما �شواه، اإّل اأن يكون متفّرًعا عن حّبه َجّل يف عاله، 
عر�شه،  يف  ل  طوله  يف  املحبوبات  جميع  فت�شري 
ينت�شر  باأن  اأمر  َمن  لأّنه  منه؛  حّبها  اأنوار  وتاأخذ 

احلّب بني خلقه يف اأر�شه.
لرّبنا،  وعر�ًشا  حرًما  لتكون  ُخلقت  قلوبنا  اإّن 
ونوافذها م�شرعة وزمام الأمر باأيدينا، قد نفتحها 
فال  املوح�شة،  والظلمات  املجدبة  ال�شحاري  على 
على  عربها  نطّل  وقد  وال�شقاء،  التيه  اإّل  نح�شد 
�شّلم  ونرتقي  والهناء  بال�شعادة  فننعم  امللكوت، 

الكمال مع الأتقياء.
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داِئرُة الحياِة
ُترى  واأفّكر،  اأجل�س  ما  كثرًيا 
من  ناأتي  احلياة؟  هذه  ما 
مكان مظلم ع�شنا فيه لت�شعة 
اأ�شهر اأو اأقّل، ل نرى فيه اأّي 
من  نخرج  فجاأة  ثّم  �شياء، 
اإىل عامل  ال�شّيق  املكان  هذا 
كبري ف�شيح مملوء بالأ�شواء 
وال�شجيج، ل نفهم ما ُيقال، 
ول ن�شتطيع اأن نتكّلم اأو ننقل 
الآخرين،  اإىل  م�شاعرنا 
ننتقل من يد اإىل اأخرى، ول 
نفهم ماذا يعني ذلك، ن�شمع 
نح�ّس  و�شجيًجا،  اأ�شواًتا 
نفتقد  وجوهنا،  يلفح  بهواء 
الّو الدافئ الذي كّنا نعي�س 

فيه.
ُترى ماذا ح�شل؟ واأين نحن؟ 

وما م�شرينا يف هذا العامل؟
ولكّننا  تراودنا،  كثرية  اأ�شئلة 
ل ن�شتطيع الكالم، حّتى اإّننا 
بحرّية  احلركة  ن�شتطيع  ل 
التي  الوجوه  هذه  كثرية، 
ا  واأي�شً علينا،  غريبة  نراها 
التي ن�شمعها،  هذه الأ�شوات 
اأّل  لكن من رحمة اهلل علينا 
نعي ما يدور من حولنا يف تلك 

املرحلة.
الثانية  املرحلة  يف  ندخل  ثّم 
كربت  وقد  حياتنا  من 
ونبداأ  وعقولنا،  اأج�شادنا 

والكت�شاف،  البحث  برحلة 
�شيء،  كّل  نفهم  اأن  نحاول 
اإىل  يدفعنا  الف�شول  وهذا 
اأحياًنا  واخلراب  التدمري 
حتقيق  اإىل  الو�شول  بهدف 

اأهدافنا.
املرحلة  هي  الثالثة  املرحلة 
العناد  مرحلة  الأ�شعب، 
والعـ�شــــبيــــّة  وال�شـــــــــخــط 
املرحلة  وهذه  والندفاع، 
التي  املراحل  اأكرث  من  هي 
للنقد  فنتعّر�س  نعاين منها، 
والرف�س، وتختلف اآراوؤنا عن 
ونبحث  ونتعّقد  اآبائنا،  اآراء 
يحتوينا،  حنون  �شدر  عن 
فاإذا وقعنا يف دائرة اأ�شدقاء 
اإىل  حياتنا  حتّولت  ال�شوء 
واإذا  وفو�شى،  عربدة  حياة 
زاد  احلنون  ال�شدر  وجدنا 

عطاوؤنا للمجتمع.
مو�شى  الإمام  و�شّية  جاء يف 
"يا  لة:  املف�شّ  جعفر بن 
فاإّن  بالرفق،  عليَك  ه�سام 
�س�ؤم،  و�خلرق  مُين،  �لرفق 
وح�سن  و�لّب  �لرفق  �إّن 
ويزيد  �لديار  يعمر  �خُللق 
يعني  وهذا  �لرزق")1(،  يف 
اأن  يجب  والتوا�شع  اللني  اأّن 
الوالدين،  �شفات  من  يكونا 
يجب  والغلظة  احلمق  واأّن 

البتعاد عنهما، لذلك و�شف 
نبّيه  وتعاىل  �شبحانه  اهلل 
ا َغِليَظ  بقوله: َوَلْو ُكْنَت َفظًّ
 وا ِمْن َحْوِلَك اْلَقْلِب َلْنَف�شُّ
فعلينا   ،)159 عمران:  )اآل 
نحن الآباء والأّمهات اأن نلجاأ 
اإىل احلكمة يف معالة هذه 
نعالها  مل  اإن  التي  الأمور 
اآثارها  ف�شتكون  بحكمة 
عميقة؛ لأّننا �شوف ن�شهم يف 

تدمري �شبابنا.
اإىل  حتتاج  املرحلة  هذه 
البّناء،  والنقا�س  احلوار 
ال�شعوبات  واجهتنا  ومهما 
فعلينا اأن ناأخذ الأمور بهدوء؛ 
تتبلور  املرحلة  هذه  يف  لأّن 
وهذه  ال�شاب،  �شخ�شّية 
ال�شخ�شّية �شتظهر اآثارها يف 

حياتهم الزوجّية.
ومن اأجل اأن ن�شمن جمتمًعا 
واملوّدة،  احلّب  على  قائًما 
ال�شاحلة  بالرتبية  علينا 
اأن  اإىل  ال�شغر  منذ  لأبنائنا 
كاملة،  م�شوؤولّيتهم  يتحّملوا 
هذه  يف  لحظناه  رمّبا  وهذا 
التي زادت  الع�شيبة  املرحلة 
الآباء  عالقة  تعقيد  من 

بالأبناء.
.............................
)1( م�شتدرك �شفينة البحار: ج57، �س1.
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عُم النَّفسيُّ في مواَجَهِة األزماِت الدَّ

ِقبل  من  ملهمة  رحمانّية  اإيجابّية  اأفكار  تقدمي 
لرح  الدواء  مبثابة  هو  للم�شتفيد  الداعم 
م�شاعره  ت�شكن  حّتى  النف�شّي،  العتالل 
اأن  ُي�شرتط  ول  املت�شاربة،  واأفكاره  امل�شطربة 
ا، بل باإمكان اأّي  �شً يكون الداعم طبيًبا متخ�شّ
�شخ�س لديه ح�ّس اإن�شايّن عاٍل اأن يقّدم الدعم 
العلمّية  املعلومات  بع�س  النف�شّي، مّمن ميتلك 

ال�شحيحة.
اأن  منها  فيه،  تتوافر  اأن  يجب  �شفات  للداعم 
تكون لديه �شخ�شّية اجتماعّية ت�شتطيع التوا�شل 
اإن�شانّية  رغبة  لديه  تكون  واأن  الآخرين،  مع 
بال�شرب  التمّتع  وكذلك  امل�شاعدة،  تقدمي  يف 
ة  والرحمة والعطف ال�شديد على املقابل، وبخا�شّ
مع ال�شخ�س الذي يعاين من ا�شطراب نف�شّي، 
مع  والتفاعل  ال�شتماع  �شفة  لديه  تكون  واأن 
احلديث، حيث يعّد الدعم النف�شّي املبكر احلّل 

املنا�شب لكثري من امل�شاكل لدى اأفراد املجتمع.
وتعّد الأ�شرة النواة الأ�شا�شّية يف تقدمي الدعم 
النف�شّي للطفل من اأجل اإنتاج اأجيال خالية من 
عنها  ينجم  قد  التي  النف�شّية  وامل�شاكل  الُعقد 

ظهور حالت توؤذي املجتمع فيما بعد.
اإّن عالقة الآباء بالأبناء ومدى القرب العاطفّي 

ال�شّحة  اإىل  الطفل  يو�شل  باأن  كفيل  بينهم 
اأو  ال�شخ�شّية،  يف  ال�شليم  والنمّو  النف�شّية، 
يحدث خلاًل اأو اعتالًل نف�شيًّا لدى الطفل، مّما 

ي�شّبب له يف امل�شتقبل عقًدا كثرية.
اإّن من اأهّم اأهداف الدعم النف�شّي هو تخفيف 
اأو  ال�شدمات،  نتيجة  بالأمل  وال�شعور  املعاناة 
فالدعم  الأ�شخا�س،  بها  التي ميّر  ال�شغوطات 
النف�شّي يبداأ من طفولة الإن�شان اإىل كربه، حيث 
ي�شهم يف تقدمي اأ�ش�س نف�شّية واجتماعّية مهّمة، 
ويوّفر عوامل نف�شّية اجتماعّية تكون م�شوؤولة عن 

�شالمة الأفراد.
من  اليوم  العامل  به  ميّر  عّما  احلديث  وعند 
واجتماعّية  �شحّية  وا�شطرابات  تقّلبات 
مر�س  ـ  كورونا  جائحة  ظّل  يف  واقت�شادّية 
النف�شّية  الحتياجات  تلبية  اأّن  جند  ـ  الع�شر 
الوبائّية  والكوارث  الأزمات  اأثناء  يف  للمجتمع 
باتت من اأمور احلياة الأ�شا�شّية، حيث اأ�شارت 
الدرا�شات والأبحاث العاملّية اإىل اأّن الأ�شخا�س 

يف اأثناء التعّر�س لالأمرا�س يكونون اأكرث عر�شة 
ال�شد،  يف  �شلًبا  توؤّثر  التي  النف�شّية  للتقّلبات 
وتقوية  النف�شّي  الدعم  على  العمل  فاأ�شبح 
لتقّبل  ملّحة  حاجة  لالأفراد  النف�شّية  ال�شالبة 

الواقع والتعاي�س معه.
حّدة  من  التخفيف  النف�شّي  الدعم  اآثار  ومن 
الأ�شخا�س،  بها  ُي�شاب  التي  والهلع  اخلوف 
نتيجة  الإ�شابة  من  يعانون  الذين  ة  وبخا�شّ
باأّن  يعلم  الكّل  وبات  الأ�شفر،  الإعالم  ت�شليل 
اأ�شا�شيًّا يف جميع  دوًرا  توؤّدي  النف�شّية  ال�شّحة 

الأمرا�س لتجاوز حمنة املر�س.
ويكون الدعم النف�شّي والجتماعّي على نوعني:

الأفراد  م�شتوى  على  النف�شّي  الدعم  اأوًل: 
والأفكار وامل�شاعر وردود الأفعال.

ثانًيا: على م�شتوى املجتمع والعالقات وال�شبكات 
الأ�شرّية، والِقيم والعادات الجتماعّية.

النف�شّية  الثقافة  ون�شر  النف�شّي  للدعم  وميكن 
املجتمع  ت�شرب  التي  الأزمات  من  الكثري  حّل 
املر�س،  تفاقم  القتل،  النتحار،  كحالت 
ي�شعب  التي  امل�شتع�شية  الأمرا�س  ة  وبخا�شّ
تهيئة  والأوبئة، عرب  كال�شرطانات  عالجها 

الأفراد نف�شيًّا.

زهراء صالح الطائّي/ كربالء المقّدسة 
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الِِب ِثقَتُه بنفِسِه وبُقدراِتِه على االستيعاِب  َفقُد الطَّ

يوؤمن  اأن  �سون:  املتخ�سّ ُيعّرفها  مثلما  الثقة 
والقدرات،  الإجنازات،  حيث  من  بنف�شه  الفرد 
وغريها، مّما له �شلة ب�شخ�شّيته، وتعّد الثقة حاجة 
كالعمل  املختلفة،  احلياتّية  املهاّم  لإجناز  مهّمة 
اإىل  لي�شل  الثقة  اإىل  يحتاج  فالطالب  والدرا�شة، 

هدفه ويحّقق التفّوق والنجاح.
م�شّببات  عن  �شوؤال  القارئ  ذهن  اإىل  يتبادر  وقد 
الثقة لدى الطالب، والأمور التي تزعزعها  فقدان 
بقدراته  واثق  وغري  مهزوًزا  اإن�شاًنا  منه  وجتعل 

واإمكاناته الفهمّية والأدائّية.
ال�شغوطات  الطالب جمموعة من  يواجه  قد  نعم، 
وال�شعوبات التي يفر�شها عليه حميطه يف خمتلف 
مراحل الدرا�شة، وغالًبا ما ترتك هذه ال�شغوطات 
تلك  واأهّم  بنف�شه،  ثقته  من  تنق�س  �شلبّية  اآثاًرا 
عاملني  يعّدان  فهما  والقلق،  اخلوف  هي  العقبات 
اأ�شا�شّيني يف فقد الثقة، فكثرًيا ما يخاف الطالب 

اأو من الختبار، ويرجع �شبب  الدرا�شّية  املواّد  من 
ذلك اخلوف اإىل تعظيم الأمور واملواقف وتهويلها، 
وهذا  فهمها،  وا�شتحالة  املاّدة  ب�شعوبة  واإ�شعاره 
ال�شعور  وهي  عك�شّية،  فعل  رّدة  �شيوّلد  بدوره 

بال�شعف باإزاء املنهج، وعدم متّكنه منه وفهمه له.
والتعّر�س  والتوبيخ،  املقارنة،  هو  الآخر  الأمر 
لالنتقادات احلاّدة، وعدم اإعطاء الفر�شة للطالب 
اأمام  قدراته  واإبراز  م�شتواه  وبيان  ذاته،  لإثبات 
يوؤمن  ل  ا  �شخ�شً منه  �شيجعل  ذلك  كّل  زمالئه، 

بقدراته، ول يثق بنف�شه.
ول بّد من اأن يعي الأهل خطورة هذا الأمر، وي�شعون 
لدى  امل�شكلة  هذه  تفاقم  من  احلّد  اإىل  جاهدين 
بع�س  اإذ ميكن معالة ذلك عن طريق  اأبنائهم، 
التوجيهات والإر�شادات، والتي من اأبرزها الت�شجيع 
امل�شتمّر، والإكثار من عبارات ال�شتح�شان  والثناء 
والتقدير، والإن�شات الاّد واإف�شاح املجال للتعبري 
عّما يجول يف خاطرهم من اأحاديث، والتعبري عن 

احلّب، فهو مهّم جًدا لزيادة الثقة وحت�شني الأداء.
ول بّد من اإيجاد الرغبة يف نف�س الطالب، والتحّدث 
بالدرا�شة  وترغيبه  والتعّلم،  العلم  اأهمّية  عن  معه 
وحّثه على موا�شلة امل�شري لتحقيق اأهدافه، اإ�شافة 
وو�شع  الف�شل  بداية  من  الأهداف  حتديد  اىل 
خّطة منهجّية وا�شحة، والبدء بتطبيقها على اأر�س 
م�شتوى  من  ويزيد  الثقة  �شيوّلد  ذلك  كّل  الواقع، 

الإدراك والفهم.
واأخرًيا ميكن القول باأّنه يتوّجب على الأّم الواعية 
اأن تكت�شف نقاط قّوة اأولدها ونقاط �شعفهم، ومن 
ثّم ت�شتثمر نقاط القّوة وترّكز عليها، وجتعل منها 
الثقة،  فقدان  لتخّطي  وم�شانًدا  م�شاعًدا  عاماًل 
وتعالج نقاط ال�شعف وتعمل على اإبادتها، وعليها اأن 
تفّعل خا�شّية الثقة بالنف�س لدى اأولدها، وحتّدثهم 
عن الطموح واأهمّيته للفرد الذي ُيعّد مبثابة الكنز، 
اأو  دافًعا  ول  طموًحا  ميلك  ل  الذي  الإن�شان  واأّن 

حافًزا ل ي�شل اإىل ما يريد ول يحّقق ما يتمّنى.

دعاء فاضل الربيعّي/ النجف األشرف 
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َمنهُل الثَّقافِة التَّربوّيِة

ن�شاط لغوّي متبادل يتّم عرب ترانيم العينني 
ابتداًء  النطق،  اأجهزة  ا�شتخدام  دون  من 
اأنغام  اإىل  الل�شان  اأمواج  ا�شطفاق  من 
ال�شامتة(،  )القراءة  عبق  ي�شيئ  الهم�س، 
الن�شط، هدفها  التعّلم  اأ�شاليب  اإحدى  وهي 
العلمّية املقروءة، ويتّم ذلك عن  املاّدة  فهم 
واملنهج  الكتاب  مفردات  اإىل  النظر  طريق 
بالعني،  فيها  والتمّعن  والق�ش�س  الدرا�شّي 
واأ�شواتها  احلروف  اأ�شكال  على  والتعّرف 
وقراءة المل، وي�شاحب ذلك ن�شاط ذهنّي 
ومعاٍن،  دللت  اإىل  املقروءة  املاّدة  يرتجم 
العنان  واإطالق  وحتليلها  فهمها  ثّم  ومن 
ال�شامتة  القراءة  وت�شاعد  املتعّلم،  خليال 
على تو�شيع املدارك، وتاأتي يف بع�س الأحيان 
على  ت�شاعد  حيث  ترفيهّية،  قراءة  مبثابة 
ا�شتيعاب الأفكار وتدريب الذاكرة واإنعا�شها 
للتذّكر يف وقت لحق، والقدرة على ا�شتعمال 
ا�شتقطاب  وزيادة  املرّكبة،  اللغوّية  العبارات 

مفردات القامو�س الديدة للمتعّلم.
وهناك اأنواع متعّددة للقراءة ال�شامتة، منها: 
قراءة ال�شتطالع، وتفيد التلميذ القارئ يف 
اّطالعه الأول على الكتاب، وامل�شاهدة الأوىل 
للمحتوى والكلمات لأول مّرة، ومن ثّم يحّدد 
رغبته بقراءة هذا الكتاب من عدمها، ويعتمد 
هذا الأ�شلوب على النظرة ال�شريعة التي متنح 
التلميذ �شورة وا�شحة مل�شمون الكتاب، ويتّم 
الكتاب  عنا�شر  بع�س  على  بالطالع  ذلك 
ومنهجّيته، مثل: املقّدمة، الفهر�شت، املنت، 
اخلامتة، وم�شتوى الأ�شلوب والأفكار، والنوع 
الآخر هو القراءة العابرة، اأو ت�شّفح الكتاب 
وا�شحة  اأفكار  عن  للبحث  �شريعة  ب�شورة 
مفردات  على  والعثور  املقروءة،  للماّدة 
وكلمات حمّددة تهّم التلميذ، وفقرات معّينة 
اأو  كال�شتفهام  الأ�شئلة،  عن  الإجابة  ت�شمل 
اأماكن  وعناوين  والوقائع،  الأحداث  تاريخ 
للتلميذ  الفر�شة  يتيح  النوع  وهذا  مهّمة، 

عند قراءته لأحدى الكتب واملناهج لختزال 
مفردات جزئّية ليكملها فيما بعد، ويحّولها 
اإىل جمموعة متكاملة لتوحيد املعنى العاّم، 
للن�ّس،  الرئي�شة  الأفكار  فهم  على  والتعّود 
مرحلة  اإىل  والو�شول  له،  املبا�شر  واملعنى 
الهدف  ليدرك  ال�شطور؛  بني  ما  قراءة 
واملغزى املن�شود من املو�شوع، والن�ّس الذي 
ي�شري اإليه املوؤّلف والكاتب يف تو�شيف املقّدمة 
والنتائج، وتوظيف مهارة التخمني التي يقوم 
بها الدماغ، وربط المل مع بع�شها البع�س.

ويف اخلتام ينبغي اّتباع بع�س الن�شائح عند 
من  التاأّكد  وهي  ال�شامتة،  القراءة  اختيار 
و�شعّية اللو�س ال�شحيحة للتلميذ، وامل�شافة 
بع�س  واإجراء  والكتاب،  العني  بني  املنا�شبة 
التمارين التي ت�شاعد على احلركة ال�شليمة 
للعينني؛ لزيادة �شرعة تنّقلها بني الكلمات، 
والرتكيز على قراءة التلميذ لقطعة معّينة يف 

بادئ الأمر.

نوال عطّية المطيرّي/ كربالء المقّدسة 
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ِسياحُة الَحشِد 

يظّن البع�س باأّن ال�شياحة هي ال�شفر اإىل البلدان 
للتنّزه وطلًبا للمتعة، و�شاعت يف زماننا ال�شياحة 
والثقافّية  والدينّية  العالجّية  منها  اأنواعها،  بكّل 
لأّن  م�شاديقها؛  من  م�شداق  وهي  وغريها، 
ال�شياحة يف القراآن الكرمي حتمل عّدة معاٍن، قال 
اِئُح�َن  �ل�سَّ اِمُدوَن  �ْلَ �ْلَعاِبُدوَن  تعاىل:  اهلل 

�ِكُع�َن )التوبة: 112(. �لرَّ
للعبادة  الأر�س  اإىل  الذهاب  لغًة:  ال�سياحة 
والرتّهب، �شاح يف الأر�س، و�شيًحا، ي�شيح �شياحًة، 

و�شيوًحا)1(.
كلمة  تف�شري  يف  اآراء  عّدة  املف�ّشرون  ذكر 

)ال�شائحون(، منها:
1- الغزاة واملجاهدون.

2- ال�شائمون.

3- طلبة العلم.
4- ال�شائحون: الائلون باأفكارهم يف ملكوت اهلل 

وخملوقاته، والعالمات الداّلة على توحيده.
ولو تدّبرنا يف هذه املعاين، لحظنا اأّنها ت�شرتك 
يف  ي�شريون  املجاهدين  اإّن  حيث  من  املعنى  يف 
زخارف  تاركني  اأر�شهم،  عن  للدفاع  الأر�س 
ي�شتمّر  وال�شائم  للجهاد،  طلًبا  ومتاعها  الدنيا 
ال�شهوات  عن  وميتنع  الطعام،  عن  الإم�شاك  يف 
طلًبا لّنة الريان، وطالب العلم ي�شيح يف البلدان 
ويرتك الأهل واخلاّلن طلًبا  للعلم وجهاًدا للنف�س، 

التفكري  عن  معر�شون  اهلل  خلق  يف  واملتفّكرون 
والآية  تعاىل،  اهلل  بتوحيد  من�شغلون  الدنيا،  يف 
املوؤمنني  يف  ال�شفات  هذه  كّل  جمعت  الكرمية 
العابدين املجاهدين، فاملوؤمن ل بّد من اأن يكون 
جماهًدا،  يكون  حّتى  باهلل،  وعارًفا  للعلم  طالًبا 
فكّل هوؤلء ي�شرتكون يف هدف واحد هو الو�شول 
اإىل ر�شوان اهلل الأكرب، وهم ال�شائحون العابدون، 
واملجاهد هو طالب العلم ال�شائم العابد الباذل 
نف�شه يف �شبيل دينه؛ لأّن من اآثار الهاد تروي�س 
وال�شفات  باملعارف  و�شقلها  وتهذيبها،  النف�س 
الأخالقّية، وقد ُروي عن ر�شول اهلل  اأّنه قال: 

"و�إّن �سياحة �أّمتي ورهبانّيتهم �جلهاد")2(.
وال�شياحة من اأعظم اأعمال اأّمة حمّمد ؛ لأّن 
ة  الهاد باب من اأبواب الّنة فتحه اهلل خلا�شّ
احل�شينة  اهلل  ودرع  التقوى  لبا�س  وهو  اأوليائه، 
ل  وف�شّ الأعمال  على  اهلل  له  ف�شّ الوثيقة،  وُجّنته 
عامله على العّمال تف�شياًل يف الدرجات واملغفرة، 
ا�شرتى  وبه  الإ�شالم،  وُحِفظ  الدين  ظهر  وبه 
بالّنة،  واأموالهم  اأنف�شهم  املوؤمنني  من  اهلل 
وهو �شياحة اأّمة حمّمد  التي جعل اهلل عّزها 
ب�شنابك خيلها ومراكز رماحها، هذا ما نطقت 
به روايات اأهل البيت ، وللجهاد ميادينه، منها 
القتال امل�شّلح، وهناك الهاد يف امليدان ال�شيا�شّي 
والعلمّي والأخالقّي، ولي�س املعيار الهاد بال�شالح 

يف �شاحات القتال، اإّنا املعيار هو الكفاح، ول بّد 
للكفاح من اأمرين لزمني، اأحدهما اأن يكون فيه 
جّد وحركة، والثاين اأن يكون يف مواجهة الأعداء، 
فقد قال تعاىل: َفَل ُتِطِع �ْلَكاِفِريَن َوَجاِهْدُهْم 

ِبِه ِجَهاًد� َكِبرًي� )الفرقان: 52(.
قبل  املكّرمة  مّكة  يف  الكرمية  الآية  هذه  نزلت 
اإليه  خل�س  وما  الكّفار،  �شّد  القتال  ت�شريع 
كبرًيا(  )جهاًدا  قيد  من  )الطرب�شّي(  العاّلمة 
هو اأّن الهاد الثقايّف والرّد على ال�شبهات واأعداء 
الدين، هو اأثمن اأنواع الهاد عند اهلل واأعظمها، 
الهاد،  ميادين  كّل  يف  قاتل  املقّد�س  وح�شدنا 
ووقف بقّوة للدفاع عن الدين بطاعته للمرجعّية 
العليا يف رّد كيد الأعداء، وبذلوا الغال والنفي�س 
يف �شبيل اأن يكونوا من ال�شائحني العابدين، رهباًنا 
بالليل وليوًثا بالنهار، فكان دفاعهم جهاًدا كبرًيا 
يف زمن الفنت والف�شاد واحلروب بكّل اأنواعها التي 
جعلت النا�س تفقد الأمل يف حياة عزيزة، فربز 
فتية اآمنوا باهلل فزادهم اهلل هدًى؛ لي�شيحوا يف 
الأر�س ويطردوا الغربان من �شرق البالد وغربها، 
ال�شبي واخلذلن،  الن�شاء والولدان من  ويحّرروا 
. ويرفعوا رايات ن�شر �شاحب الع�شر والزمان

............................
)1( خمتار ال�شحاح: �س50.

)2( م�شتدرك الو�شائل: ج16، �س38.

انتصار عبد السودانّي/ بغداد 
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ُثلوُج ديَسْمبر

تناثرت،  واأحالم  احرتقت،  لوحة  داخلي  يف 
وكالم �شامت، يدّوي يف اأذين �شرير اأرجوحة 
مهجورة يف اخلريف، تركها اأطفالها بعد اأن 
تخّرجه،  قّبعة  ترك  فواحد  جنوًدا،  اأ�شبحوا 
مربوًطا  كاأحالمه  اأزرق  و�شاًحا  ترك  واآخر 
باإحدى �شال�شلها، وبعد �شنني احلرب القاتلة 
يعود ذلك الندّي املرهق من احلرب ليرتك 
دماء  �شَقتها  �شفراء  ووردًة  �شالًحا  عليها 
ال�شر  وذلك  رحلوا جميًعا،  لقد  اأ�شدقائه، 
اخل�شبّي القدمي املتدّل فوق ذلك النهر مل اأعد 
اأخ�شى ال�شقوط منه، جتّمد احلرب املنثور على 
ذاكرة ال�شنني، اأ�شري يف تلك ال�شوارع والريح 
الباردة حتّرك الأغ�شان لإ�شقاط اآخر ورقة 
من على ال�شجرة، اأّم توقد ال�شموع يف و�شح 
النهار، اأب حمني الظهِر كهالل اآخر ال�شهر، 
احلرب  و�شرت  الرباءة  منهم  ُنِزعت  اأطفال 
يف دمائهم، تغرّي العامل باأكمله، اأجل�س يومًيا 
عند الباب، اأحّدق يف النجوم، اأنتظر اأن تزهر 
ولن  الق�شف،  دّمرها  التي  منزل  حديقة 

تزهر اأبًدا، اأنتظر اأن ميّر الأمل وي�شافحني، 
ال�شاعة حتّنطت عقاربها، و�شوت دّقات قلبي 
اأ�شبحت وا�شحة ل�شّدة ال�شمت الذي عّم يف 
عائًدا  كنُت  عندما  يوم  ذات  حدث  داخلي، 
تلّبدت  اإذ  حّل  قد  الظالم  وكان  املنزل  اإىل 
ب�شّدة  بالنهمار  املطر  وبداأ  بالغيوم،  ال�شماء 
مل  املتاأرجح،  ال�شر  على  عبوري  اأثناء  يف 
اأحاول الرك�س، ومل اأفتح مظّلتي على الرغم 
من حملي لها، كنُت اأ�شري بربود تاّم، مل اأرتِد 
الذي  الرمادّي  و�شاحي  لّف  اأعد  اأو  معطفي 
و�شع  اأقّرر  ومل  الأحمر،  اللون  معه  تداخل 
قّبعتي ال�شوداء على راأ�شي، خالطت قطرات 
املطر دموعي التي �شقطت بدون اأن يظهر على 
وجهي اأّي تعبري، اأ�شبحُت بارًدا كثلج دي�شمرب، 
و�شلُت اإىل البيت، اأعدُت ما كان يف يدي اإىل 
مكانه، وخرجُت كعادتي اإىل احلديقة لأنتظر 
ما ل اأعرفه عن املنتَظر، �شقطت تلك القطرة 
على يدي، دخلُت اإىل البيت م�شرًعا على غري 
عادتي، و�شعُتها على اللوحة البي�شاء التي ل 

اإىل  اللوحة  اأر�شم عليها، فتحّولت  اأعرف ما 
اإىل  كاأّن جنمة حملتني  و�شعرُت  رائع  ف�شاء 
اأحد الكواكب، راأيُت جميع اأ�شدقائي هناك، 
وَمن  قالوا:  تاأخذوين معكم؟  مِلَ مل  �شاألُتهم: 
�شريوي للعامل عّنا؟ اأنَت �شفري �شهداء احلرب 
اأّننا �شّحينا لأجل الكرامة  للعامل؛ لتخربهم 
وبدا  احللم،  ذلك  من  ا�شتيقظُت  وال�شالم، 
اأ�شبُت بالربد وارتفعت حرارتي،  اأيّن قد  ل 
فتحُت  وعندما  الليلة،  تلك  يف  علّي  فاأُغمي 
عينّي حاولُت متييز ذلك الرجل الذي اعتنى 
بي، كان والدي الذي ظننُته ُقتل يف احلرب، 
ولكّنه كان اأ�شرًيا واأُطلق �شراحه، وو�شل اإىل 
البيت يف تلك الليلة، ح�شًنا، اإًذا كان هو الأمل 
هداأ  لقد  ال�شنني،  تلك  طوال  انتظرُته  الذي 
ال�شقيع يف داخلي، عاودُت ال�شحك والكالم، 
اأعي�س  ما  هو  اأبي  هي،  مثلما  حياتي  عادت 
لأجله الآن، فنحن نتبادل احلديث مع بع�شنا 
ون�شحك مًعا، فما طعم احلياة بال اأبي؟ كاأيّن 

ج�شد بال روح.

نور الزهراء باسم الربيعّي/ كربالء المقّدسة 
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َنحَو الَكماِل

واملغرب،  امل�شرق  بني  ما  لها  اأ�شاء  ولدة 
وتهّللت لها ال�شماوات والأر�شون، �شعاع من 
وياأخذ  امل�شت�شعفني،  �شينقذ  الإلهّي  النور 
وجوه  تهّللت  الفردو�س،  اإىل  اخللق  باأيدي 
الذي  �شوؤالها  جواب  عرفت  فقد  املالئكة، 
َعُل  طرحته عندما خلق اهلل اآدم  :�أجََتْ
َماَء َوَنْحُن  ِفيَها َمْن ُيْف�ِسُد ِفيَها َوَي�ْسِفُك �لدِّ
)البقرة: 30(،   َلَك �ُض  َوُنَقدِّ ِبَحْمِدَك  ُن�َسبُِّح 
�أَْعلَُم  �إِنِّ  َقاَل  وعال:  جّل  الباري  فقال 
فلم   ،)30 )البقرة:   َتْعلَُم�ن اَل  َما 
تعلم املالئكة باأّن اهلل قد اختار خلليفته يف 
ببديع  للتكامل  القابل  املوجود  هذا  الأر�س 
خلقته وعظيم �شنعته، وقد جت�ّشدت اإجابة 
ال�شوؤال على اأر�س الواقع عند ولدة اأعظم 
و�شّيد  النبّيني  خامت   ، حمّمد  اهلل  خلق 
�شاحب  اأجمعني  الب�شر  واأف�شل  املر�شلني، 
الن�شاء مثله  تلد  الذي مل  ال�شمحة،  النف�س 
يف اخللق، حّتى قال عنه رّب العّزة: َو�إِنََّك 

وقد   ،)4 )القلم:   َعِظيٍم ُخُلٍق  َلَعلَى 
والأخالق  العظيمة  النف�س  بهذه  ا�شتطاع 
يف  غارًقا  كان  جمتمًعا  يحّول  اأن  الكرمية 
اأُخرجت  اأّمة  خري  اإىل  والاهلّية  الف�شاد 
التحّول   علّي الإمام  و�شف  وقد  للنا�س، 
العرب  حياة  يف    النبّي  اأوجده  الذي 
بعث  �سبحانه  �هلل  "�إّن  بقوله:  اآنذاك، 
حمّمًد� ولي�ض �أحد من �لعرب يقر�أ كتاًبا 
وال يّدعي نبّ�ة، ف�ساق �لنا�ض حتى بّ��أهم 
فا�ستقامت  منجاتهم،  وبّلغهم  حمّلتهم، 

قناتهم، و�طماأّنت �سفاتهم...")1(.
ولهذا فعلى املوؤمن احلّق اأن يعلم باأّنه قادر 
اأق�شى  اإىل  ي�شل  اأن  تعاىل  اهلل  مبعونة 
ب�شرية  مقتدًيا  النف�س،  تزكية  يف  املراحل 
ر�شول اهلل ، اأنوذًجا ومعّلًما ليقودنا نحو 

الكمال.
.........................................

)1(  بحار الأنوار: ج18، �س226.

خلود جّبار الفريجّي/ بغداد 

َنحَو الَكماِل

�شفر حتّدى ظروف الزمان واملكان..
 احتفاء كبري ب�شاحب خري الأديان..

حدث �شّجله التاريخ، وحفل بذكر اأخباره رغم اأنف 
النفاق والطغيان..

اإ�شراء ومعراج بروح ال�شراج الوّهاج وج�شده، اأعرب 
عن تكرمي اهلل لنبّيه ، بعد رحلة كفاحه مع قومه.
احتفال مالئكّي بقدوم اآخر نبّي، �شفوف امل�شّلني يف 
ال�شماوات كانت ممّيزة بوجود اأ�شحاب الر�شالت..
واملالئكة  الأنبياء  مع  نيام، وحديث  والنا�س  عروج 
لكّل  اإماًما    املوؤمنني  اأمري  بجعل  واأمر  الكرام، 

الأنام؛ لت�شتمّر الر�شالة ويبقى الإ�شالم.
وعاد الأمني بتحفة رّب العاملني؛ ليوؤّدي مهّمته، ويتّم 

ر�شالته..
ليزداد  رحلته؛  تفا�شيل  للم�شلمني  ليحكي  عاد 
اإميانهم بعظمة اخلالق وقدرته، وعظيم مقام نبّيهم 
ومنزلته، وخلود دينه ور�شالته عن طريق اأهل بيته 

وعرتته.

رحلٌة إلهّيٌة
غديرخم حميد العارضّي/ النجف األشرف

رحلٌة إلهّيٌة
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اإلماُم الَعسكريُّ  ونهُجُه اإلصالِحيُّ 

 هم �شفن النجاة واملالذ واملعاذ  اأهل البيت 
لكّل اخللق، وهم �شبل الهداية الذين يخرجون 
هذه  ومن  النور،  اإىل  الظلمات  من  النا�س 
�شليل  الهمام،  الإمام  العامرة،  الإلهّية  ال�شفن 
الطاهرين واأبو خامت الو�شّيني، الإمام احل�شن 
وبتعيني  الأعلى  العلّي  من  باأمر   ،الع�شكرّي
من ر�شول الرحمة، وبو�شّية من اأبيه الإمام علّي 
 الع�شكرّي احل�شن  الإمام  توىّل    الهادي 
وقد  �شهد ع�شره ظروًفا معّقدة،  الأّمة،  قيادة 
احلّكام  من  ثالثة  اإمامته  مّدة  خالل  عا�شر 
الأ�شاليب  مبختلف  حاولوا  الذين  العبا�شّيني 
اآبائه  مع  فعلوا  مثلما  عليه،  الت�شييق  اخلبيثة 
املحاولت  تلك  كّل  من  الرغم  وعلى  الأطهار، 
اأّن نور الإمامة انت�شر حّتى عّم  اإّل  ال�شيطانّية، 
الآفاق، كيف ل وهو الفي�س الإلهّي على الب�شر، 
ومن اأهل البيت  الذين ا�شتقّرت حمّبتهم يف 
القلوب مهما حاول الأعداء والَظلمة اأن ي�شّللوا 

حول �شخ�شّياتهم املتاأّلـقة.
الإمام  عا�شها  التي  املرحلة  عّد  وميكن 

الع�شكرّي من اأحرج املراحل، على الرغم من 
ق�شرها، حيث �شهدت اأحداًثا مهّمة وخطرية، 
فقد هّياأ �شيعته من بعد مرحلة احل�شور ملرحلة 

الغيبة.
واأ�شاليبهم  الَظلمة  احلّكام    الإمام  واجه 
التي متّيزت بالدهاء واحليلة كالتظاهر باإكرام 
الإمام، واملراقبة ال�شديدة لكّل اأحواله و�شجنه، 
اخلبيثة  الأ�شاليب  من  وغريها  بيته  ومداهمة 

بكّل دّقة وحذر.
عمل  على رّد ال�شبهات والدفاع عن الإ�شالم، 
العتقادّي  احل�ّس  تنمية  على  عمل  مثلما 
ال�شّك  موا�شع  عن  ال�شيعة  واإبعاد  ال�شحيح، 

وال�شبهة.
وقد قام الإمام احل�شن الع�شكرّي ، بالتمهيد 
عن  وذلك  غيبته،  ثّم   ، املهدّي  ابنه  لولدة 
  ابنه  حلماية  الدقيق  التخطيط  طريق 
و�شيانته من الوقوع يف اأيدي الطغاة، فقد عمل 
على اإخفاء ولدته عن اأعدائه، فلم يّطلع عليه 
اإّل اأخ�ّس اخلوا�ّس، ومن ثّم اإعداد الأّمة املوؤمنة 

لع�شر الغيبة وتقّبلها لها، وهذا يحتاج اإىل بذل 
لذلك  ال�شدمة،  من  للتخفيف  م�شاعف  جهد 
والذهنّي  الفكرّي  الإعداد   على  الإمام  رّكز 
مدى  على  الغيبة  فكرة  ا�شتعرا�س  طريق  عن 
والثبات  ال�شرب  ال�شيعة على  وت�شجيع  التاريخ، 
الروحّي  الإعداد  وكذلك  الفرج،  وانتظار 
والنف�شّي عن طريق الحتجاب، وتقليل الرتباط 
املبا�شر  الرتباط  عدم  على  ال�شيعة  لتعويد 
بالإمام، فال ي�شّكل الو�شع الديد لهم �شدمة 

نف�شّية.
 كان  الع�شكرّي  اأّن ع�شر الإمام  اإىل  ونظًرا 
اإىل  احل�شور  ع�شر  من  انتقال  نقطة  ي�شّكل 
العتماد  ي�شتدعي  كان  فذلك  الغيبة،  ع�شر 
الكبري على نظام الوكالء متهيًدا ملرحلة الغيبة.

وبعد هذه الرحلة املليئة بال�شعاب والهاد يف 
�شبيل الدعوة والإ�شالح، واأداء الر�شالة بال�شكل 
الأعلى  بالرفيق  يلتحق  الهمام  اإمامنا  الكامل، 
بعد اأن ذاق مرارة العي�س مع احلّكام الظاملني، 
�شابًرا  نحبه  فق�شى  وقتلوه،  ال�شّم  له  فد�ّشوا 
حمت�شًبا ومل يتجاوز الثالثني من عمره ال�شريف.

صفّية جّبار الجيزانّي/ بغداد 
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َوفاُة َربيـَبِة النُّـبـّوِةَوفاُة َربيـَبِة النُّـبـّوِة

يف اخلام�س من �شهر ربيع الأول من كّل 
الأليم،  الزمن  اأعتاب  عند  نقف  عام 
ن�شتح�شر ذكرى وفاة ربيبة بيت النبّوة 
احل�شني  الإمام  بنت  �شكينة  ال�شّيدة 
علّي  الإمام  حفيدة   ، والرباب 
عّمتها   ، الزهراء  فاطمة  وال�شّيدة 
زين  الإمام  واأخوها  زينب  ال�شّيدة 
العابدين ، وهي عّمة الإمام الباقر 
هي  اأجمعني(،  عليهم  اهلل  )�شالم 
الرباب  اأّمها  �شّمتها  )اآمنة(،  مولتنا 
و�شكونها،  هدوئها  لميل  )�شكينة(؛ 
ن�شاأت وترّبت على يدي اأبيها اأبي عبد 
زينب  عّمتها  جانب  واإىل   ، اهلل 
حماطة  فكانت   ، ال�شّجاد  واأخيها 
ها�شم  بني  �شادة  الأنوار  من  بهالة 
ن�شاء  �شّيدة  منها  جعل  ما  امليامني، 
ع�شرها، تفوقهّن وقاًرا وعّفة وعقاًل، 
باأدبها  الن�شاء  جمال�س  تزّين  وكانت 
للتعّلم  وعلمها، وكان منزلها مق�شًدا 

 ،البيت اآل  علوم  ون�شر  والتفّقه، 
الطّف  واقعة  �شكينة  ال�شّيدة  �شهدت 
بكّل ماآ�شيها وتفا�شيلها، وراأت اآل بيتها 
وعا�شت  الروؤو�س،  مقطوعي  �شهداء 

اآلم رحلة ال�شبّي املفجعة.
من  باأبيات  خاطبها  قد  اأبوها  وكان 
ال�شعر م�شّبـًرا اإّياها على فقده، قائاًل:

ل حترقي قلبي بدمعِك ح�شرًة
ما دام مّني الروح يف جثماين

فاإذا ُقتلُت فاأنِت اأوىل بـالذي
 تاأتيـنه يا خيــرة النـ�شــوان)1(

هذه الأبيات تعطي �شورة وا�شحة عن 
اأبيها،  نف�س  يف  �شكينة  ال�شّيدة  مكانة 
كانت مثاًل ُيحتذى به لل�شّيدة املجاهدة 
مبواقفها  القوية  رّبها،  �شبيل  يف 
لواقعة  نا�شر  خري  كانت  وعقيدتها، 
الكوفة  من  ال�شبّي  رحلة  واآلم  الطّف 
اإىل  اأبيها  ر�شالة  واإي�شال  ال�شام،  اإىل 

ربيبة  من  اأ�شدق  يكون  وَمن  العامل، 
بيت الإمامة والطهر؟

بعد واقعة الطّف انتقلت ال�شّيدة �شكينة 
اإىل رعاية الإمام ال�شّجاد  لتتابع ن�شر 
العلم والأدب، حيث كانت حياتها مليئة 
بالعمل الجتماعّي، لكن فاجعة كربالء 
يف  وطبعت  بالفجيعة،  حياتها  �شبغت 
ذاكرتها ماأ�شاة يوم عا�شوراء واأهواله، 
 )56( طوال  والبكاء  احلزن  ولزمها 
عاًما من حياتها، اإىل اأن انتقلت روحها 
الطاهرة اإىل بارئها يف عام )117هـ(، 
يف  الروايات  بع�س  بح�شب  وُدفنت 
وهناك  البقيع،  يف  املنّورة  املدينة 
ال�شام  يف  ُدفنت  باأّنها  تقول  روايات 
 ،لكونها كانت مالزمة لعّمتها زينب

وروايات اأخرى تقول يف م�شر.)2(
...............................

)1( املنتخب من ال�شعر الكربالئّي: �س63.
)2( �شل�شة تراث العلماءـ  ال�شّيدة �شكينة: ج9، �س145.

سوسن بّداح خيامّي/ لبنان 
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بيَن الَخضراِء

العائلّية  الجتماعات  نخ�شى  �شابًقا  كّنا 
يف  ع�شًرا  الريان  وح�شد  الكبرية، 
يتداولون  لأّنهم  واملنازل؛  الطرقات 
مع  عاّمة  واأخبار  النا�س،  خ�شو�شّيات 
ذلك  يف  والتحريف،  البهارات  من  الكثري 
كان  التلفاز  لأّن  منطقيًّا؛  ذلك  كان  الوقت 
م�شدر املعلومات الوحيد، وكانت املعلومات 
الأحاديث  ببع�س  النف�س  فتلهي  قليلة، 
وميّرنون  خيالهم،  ويحّثون  الواقعّية،  غري 

تفكريهم، لذا كان الو�شع مقبوًل.
ثّم انتقلنا اإىل ع�شر التقنّية انتقاًل �شريًعا، 
واملعلومات  يد،  كّل  يف  الأجهزة  واأ�شبحت 
اأن  ميكنَك  اأكرث،  التوا�شل  وطرق  كثرية، 
اأمريكا  اأو  ال�شني  من  �شخ�س  مع  تتحّدث 
قليلة  وبتكلفة  حمدود،  غري  ولوقت  يومًيا 

عن طريق تطبيق يجمع العائلة والأ�شدقاء 
وجمموعات  والعمل،  الدرا�شة  وزمالء 
للعبادة، جمموعات ت�شّم كّل الأ�شخا�س ما 
عدا الذين ل نحّبهم، ومع قدوم )كورونا( 
م�شاحة  واأخذ  الـ)وات�شاب(،  دور  ت�شّخم 
بل م�شتقّرون يف  فالنا�س ل تخرج،  كبرية، 
م�شحكة،  مقاطع  بتداول  ويقومون  املنزل، 
ر�شائل ُمعاد توجيهها ع�شرات املّرات اأو اآلف 

املّرات، �شور مرّكبة، وكّم من املعلومات.
التي  الأفكار  بنوع  الأ�شخا�س  يفّكر  ل 
بدون  حّتى  ير�شلونها  اإّنهم  ير�شلونها، 
قراءتها يف اأوقات كثرية، يعيدون توجيه اأّي 
وم�شاهمة  اأكرث،  معرفة  ذوي  ليبدوا  �شيء 
فاعلة، حّتى ل متوت جمموعاتهم، واملتلّقي 
يبحث،  ول  املعلومات  من  يتحّقق  ل  بدوره 

ال�شواب  وكاأّنها  الآخرين  اإىل  وير�شلها 
املطلق.

الميع  الكاذبة،  الأخبار  ع�شر  يف  نحن 
ي�شتطيع ت�شوير نف�شه وهو يتفل�شف ب�شكل 
مقنع بدون دليل منطقّي، الميع ي�شتطيع 
تعديلها  ميكن  ال�شور  هراء!  اأّي  كتابة 
وكذلك الفيديوهات، فلماذا نثق بها؟ وملاذا 
نعّطل عقولنا عن التفكري والبحث عن �شّحة 
املعلومات؟ وملاذا من الأ�شا�س نق�شي الكثري 
من وقتنا على و�شائل التوا�شل الجتماعّي، 
وبالإمكان فعل ما هو اأكرث فائدة يف الواقع 

اأو عرب الهاتف؟
فلماذا ل نقراأ كتاًبا اإلكرتونيًّا عن الدين بدًل 
من قراءة كالم ركيك، وال�شماح لالآخرين 

بالتالعب بامل�شاعر الإن�شانّية؟

ليلى العانّي/ بغداد 

رقاِء والزَّ
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)1(َبِقيَُّة اللَِّه َخْيرٌ لَُكْم

كان  هجرّية   )260( �شنة  الأول  ربيع  من  الثامن 
بال�شواد،  �شامّراء  اأر�س  تو�ّشحت  ا�شتثنائيًّا،  يوًما 
 واأُعلن فيها احلداد، لقد ق�شى اإمامنا الع�شكرّي
نحبه بعد اأن عانى اأمل ال�شّم الذي �شرى يف ج�شده 
اأ�شرار  اأودع  اأن  بعد  رّبه  اإىل  رحل  لقد  الطاهر، 
الإمامة اإىل ولده املهدّي  وهو ابن خم�س �شنني.
اإليه  اأُوكلت  فقد  حّجة،  من  تخلو  ل  الأر�س  ولأّن 

قيادة الأّمة.
ولي�س عجيًبا اأن توكل مهّمة كهذه اإىل نبّي اأو اإمام 
وهو يف عمر �شغري، فقد �شّرح القراآن الكرمي بقوله 
ْكَم  ٍة َو�آََتْيَناُه �ْلُ تعاىل: َيا َيْحَيى ُخِذ �ْلِكَتاَب ِبُق�َّ
ِبيًّا )مرمي: 12(، واإمامنا الواد  ا�شتلم  �سَ
الإمام  اأبيه  الأنبياء والإمامة بعد �شهادة  مواريث 

علّي بن مو�شى الر�شا  وهو ابن �شبع �شنني.
 ،وال�شيعة تنتظر َمن ي�شّلي على الإمام الع�شكرّي
ويلي اأمره وهو م�شّجًى يف بيته؛ لأّنهم يعلمون جّيًدا 
ال�شيعة  واأغلب  الإمام،  اإّل  الإمام  اأمر  يلي  باأّنه ل 
الثاين  الإمام  بولدة  علم  لهم  يكن  مل  وعاّمتهم 
، كان قد  الع�شكرّي  الإمام احل�شن  لأّن  ع�شر؛ 
ة منهم  اأخفى اأمر ولدته عن العاّمة واأطلع اخلا�شّ
اآنذاك،  ال�شيا�شّي  الو�شع  خلطورة  وذلك  فقط، 

ِقبل  من  ح�شاًرا   الع�شكرّي مولنا  عا�س  فقد 
يف  جربّية  واإقامة  الائرة،  العبا�شّية  ال�شلطة 
مدينة )الع�شكر( ليكون حتت اأنظارهم، فقد كان 
ـ �شالم اهلل عليه ـ حبي�س داره، ممنوًعا من لقاء 

�شيعته.
حانت ال�شاعة، ومولنا الع�شكرّي  ل بّد من اأن 
الإمام  اأخو  تقّدم جعفر  ال�شريف،  ُيلحد يف قربه 
اإن ا�شتقام  اأخيه، فما   لي�شّلي على  الع�شكرّي 
لل�شالة حّتى اأح�ّس بجذبة ثوبه من فتًى خما�شّي 
كفلقة القمر، وهو يقول له: تاأّخر يا عّم، فاإيّن اأحّق 

بال�شالة على اأبي، وقد اأربد وجهه وا�شفّر)2(.
وهنا اأدرك النا�س باأّن الإمام بعد الع�شكرّي  هو 
ولده، فكانت هذه اأوىل املهاّم يف ال�شالة على والده 
ال�شالة  اإىل  الطاهر  ج�شده  اإخراج  قبل  داره  يف 
الر�شمّية التي خّططت لها ال�شلطة الائرة، وكان 

. ا يف اإثبات اإمامته ذلك اأمًرا مهمًّ
الربانّية  الإفا�شة  من  اأحد  ي�شتغربّن  فال  نعم، 
على �شخ�س الإمام وهو �شغري يف ال�شّن، فهو اأمر 
بديهّي يف �شرية الأئمة ، ول �شّك ولريب يف اأّن 
الإمام املهدّي ، هو حّجة اهلل يف الأر�س، ومعنى 
بها،  والعمل  واأوامره  باأقواله  اللتزام  هو  احلّجة 

الإلهّية، والنعم غري  الفيو�شات  وا�شطة    فهو 
يف  العباد  ملجاأ  والأخروّية،  الدنيوّية   املتناهية، 

ال�شّدة والرخاء.
من  تعاىل  اهلل  ليحفظه  حمّبيه  عيون  عن  غاب 
يف  يكفي  اإذ  ي�شّر،  ل    فغيابه  اأعدائه،  اأيدي 
والتزام  املعنى،  بهذا  احلجّية  اإطالقه  �شّحة 
املوؤمنني بتطبيق اأوامره وال�شري على نهجه، فوجود 
له  اإّن  بل  فقط،  احلجّية  على  يقت�شر  ل  الإمام 
اأخرى كثرية بحيث يكون النتفاع  مهامَّ ووظائف 
به كال�شم�س التي غّيبتها ال�شحاب، مثلما  ورد يف 

.روايات اأهل البيت
وال�شم�س هي اأ�شا�س النور، ولها عموم النفع، فنور 
كنور  اخللق  اإىل  ت�شل  والهداية،  العلم  الوجود، 
ال�شم�س، حيث اإّن ال�شم�س تدخل البيوت بقدر ما 
ُيرفع عنها من موانع،  نوافذ، وبقدر ما  فيها من 
اأنواره  فيو�شات  من  ينتفعون  اإّنا  اخللق  فكذلك 
حوا�ّشهم  من  املوانع  يرفعون  ما  بقدر  وهدايته 

وم�شاعرهم.
..............................................

)1( هود: 86.
)2( كمال الدين ومتام النعمة: �س434.

نرجس مهدّي/ كربالء المقّدسة 
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على  الإن�شان  فطر  وتعاىل  �شبحانه  اهلل  اإّن 
ع�شق الكمال املطلق، وُجبلت الذات الإن�شانّية 
اإن�شان  كّل  به  يح�ّس  ما  وهذا  ذلك،  على 
الميل  �شطر  يتوّجه  قلبه  فيجد  بوجدانه، 
والكامل، فلذا ل بّد لالإن�شان يف طريقه نحو 
الكمال من اأن يهّيئ نف�شه وي�شعى اإىل تقوية 
اإرادته للو�شول اإىل الطريق املن�شود، األ وهو 

اهلل تعاىل.
تاأكيًدا ل يقبل  يوؤّكدان  والواقع  واإّن احلقيقة 
الآمال  وحتقيق  الظفر  باأّن  واملواربة  ال�شّك 
والنجاح يف احلياة ل يح�شالن من دون اإرادة 
�شلبة، واأّن الإرادة القوّية حتتاج اإىل م�شتند 
ثابت ومتني، األ وهو الإميان، ولكن اأحياًنا قد 
باأمر ما، ولكّنه  يتوافر الإميان عند �شخ�س 
ل ميلك الإرادة لتحقيقه، واإن مل يعمل بجّد 
وفاعلّية، فاإّنه �شيف�شل حتًما ولن ي�شتطيع اأن 
ي�شل اإىل هدفه البّتة، لذا فاإّن اهلل �شبحانه 
َما  الَّ  �إِ ْن�َساِن  ِلْلإِ َلْي�َض  َو�أَْن  يقول:  وتعاىل 

�َسَعى )النجم: 39(.
اإرادة  له  تكون  اأن  يف  الإن�شان  رغب  فاإذا 

حديدّية و�شلبة، فكيف يرّبيها يف نف�شه؟

ا من �سبل تقوية  ومن هنا نعر�ض بع�سً
االإرادة: 

ولي�س  بالنف�ض:  الثقة  االأول:  املن�ساأ 
ل  اأن  فالغرور  الغرور،  بذلك  املق�شود 
وجتاربهم  الآخرين  بخربات  الإن�شان  يبال 
يكون  اأن  فهي  بالنف�س  الثقة  اأّما  وثقافاتهم، 
الإن�شان قادًرا على اأن يعطي ويحّقق للمجتمع 
�شيًئا ما، بعد تبادل اخلربات والثقافات بينه 

وبني اأبناء املجتمع.
"ر�أ�ض  قال:  اأّنه    الإمام احل�شن  ُروي عن 
باجلميل")1(،  �لنا�ض  معا�سرة  �لعقل 
يف   )%100( يحرز  َمن  النا�س  اأعقل  فلي�س 
على  قدرة  لديه  اأو  الفيزياء،  اأو  الريا�شيات 
هو  النا�س  اأعقل  اإّنا  وال�شرقة،  الحتيال 
وثقافاتهم  الآخرين  ا�شتفاد من خربات  َمن 

وجتاربهم.
احلياء  على  الرتبية  الثاين:  املن�ساأ 
من اهلل: ل بّد لالإن�شان من اأن ي�شتحي من 
مثاًل:  فيقول  اأبويه،  من  ي�شتحي  فكيف  رّبه، 
يف  تعب  فقد  اأبي،  اأموال  اأبّدد  اأن  اأخجل  اأنا 
احل�شول عليها، فاإذا كان الفرد يخجل من 
اأبيه، اأفال يخجل من املنعم )تبارك وتعاىل( 
عنه  ودفع  ورعاه  نعمه  عليه  اأ�شبغ  الذي 

فالدير  اإَذا  �شغره؟  منذ  واملكاره  الأخطار 
من  احلياء  على  نف�شه  يرّبي  اأن  بالإن�شان 

خالقه؛ لكي يرى دافًعا لتقوية اإرادته. 
املن�ساأ الثالث: اجلراأة:

الإن�شان الذي لديه جراأة هو الذي ي�شتطيع اأن 
يقتحم موارد العمل والعطاء حّتى يكون اإن�شاًنا 
عاماًل، فقد ورد عن اأمري املوؤمنني  اأّنه قال: 
ت�ّقيه  �سّدة  فاإّن  فيه،  فقع  �أمًر�  هبَت  "�إذ� 
الراأة  ولول  فيه")2(،  �ل�ق�ع  من  �أعظم 
  ملا �شمعنا عن اأبطال التاريخ كاأهل البيت
واأ�شحابهم اخلّل�س الذين طاأطاأ لهم التاريخ 
اإجالًل؛ لأّنهم كانوا ميتلكون الإرادة احلديدّية 

والراأة والإقدام على التغيري.
على  امل�شتندة  ال�شلبة  الإرادة  فاإّن  وعليه، 
اأّي  اإجناز  يف  الأ�شا�س  هي  الثابت  الإميان 
املن�شودة،  الأهداف  كّل  وحتقيق  م�شعًى 
جوهر  هو  العزم  فاإّن  املطلوبة،  وال�شعادة 
الإن�شانّية، ومعيار ميزة الإن�شان، واإّن اختالف 
عزمه،  درجات  باختالف  الإن�شان  درجات 
وهو توطني النف�س على ترك املعا�شي واأداء 

الواجبات.
...................................

)1( ميزان احلكمة: ج3، �س2054.
)2( ميزان احلكمة: ج1، �س832.

كوثر حسين فنيش/ لبنان 

ُسبُل
تقويِة 
اإلرادِة
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لعالِج احتقاِن األنِف 

كفيلة  ن�سائح  هناك 
اأعرا�ض  بتخفيف 
احلّد  اإىل  الزكام 

االأدنى:
اخلطوة االأوىل: خّل�س 
عن  الحتقان  من  نف�شَك 
اأنفَك  تعري�س  طريق 
للبخار  امل�شدودة  واليوب 
ومع  �شاخن،  حّمام  باأخذ 
�شت�شعر  البخار  انطالق 
خّف  قد  الحتقان  باأّن 
الهواء  اإّن  حيث  كثرًيا، 
الأوعية  يخد�س  الاّف 
الدموّية والأغ�شية يف داخل 
عنه  ينجم  مّما  الأنف، 
�شغرية،  دموّية  كتل  اإفراز 
ويجب  طبيعّي،  اأمر  وهذا 
ترطيب  على  املحافظة 
رذاذ  با�شتخدام  املنخرين 
ملحّي خا�ّس، اأو فركه من 
الداخل بالقليل من الزيت 
وين�شح   ،)Lotion(
بالبتعاد  اخلرباء  اأحد 
عن ا�شتعمال الـ)فازلني(؛ 

توّرم  ي�شّبب  اأن  ميكن  لأّنه 
مرور  مع  الأنفّي  الن�شيج 
اإىل  النتباه  ويجب  الوقت، 
فين�شح  النوم،  طريقة 
الظهر  على  بال�شتلقاء 
وو�شع و�شادة حتت الراأ�س 
يرتفع  بحيث  والعنق، 
العنق  مع  وي�شّكل  الراأ�س 
 )15( مقدارها  زاوية 
الو�شعّية  هذه  درجة، 
من  اأعلى  الأنف  �شتبقي 
فيمكن  القلب،  م�شتوى 
يزيل  اأن  الاذبّية  لعامل 

الحتقان ب�شكل طبيعّي.
جّدد  الثانية:  اخلطوة 
ملكافحة  الغرف  هواء 
احل�شرات بالدرجة الأوىل؛ 
العوامل  اأكرث  من  لأّنها 
ال�شائعة  للتح�ّش�س  امل�شّببة 
املوجودة على الدوام داخل 
الغبار،  عّث  ومثلها  املنزل 
احليوانات  جلود  وق�شور 
غ�شل  ويجب  الأليفة، 
ومن  والو�شائد،  الأغطية 
جهاز  و�شع  امل�شتح�شن 

بالرطوبة  الغرفة  يزّود 
ولي�س  باعتدال  الباردة 
لأّن  احلاّرة؛  الرطوبة 
مع  الّو  جتّفف  احلرارة 
توّرم  وت�شّبب  الوقت  مرور 

الأنف.
اخلطوة الثالثة: ا�شرب 
املاء ب�شكل كاٍف؛ لأّن الإكثار 
يحافظ  املياه  �شرب  من 
رطًبا ويف  الأنف  بقاء  على 
مثلما  جّيدة،  �شحّية  حالة 
ال�شاي  ب�شرب  ُين�شح 
ا، اإذ اإّن احلرارة تو�ّشع  اأي�شً
الأوعية الدموّية يف املجاري 
مّما  تقّل�شها  ثّم  الأنفّية، 

يزيل الحتقان موؤقًتا.
الزجنبيل،  نن�شى  ول 
الفّعال  القدمي  العالج 
يف  الباحثون  وجد  حيث 
هذا النبات مرّكبات جتعل 
امل�شالك الهوائّية املت�شّيقة 
من  تريح  وبذا  ت�شرتخي، 
تناوله  وميكن  الحتقان، 
اإّما باإ�شافته اإىل احل�شاء اأو 

خلطه مع ال�شاي.

د. زينة نورّي الجبورّي/ بغداد 

ُخطواٍتَثالُث
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يحتاج الإن�شان اإىل العمل باأنواعه املختلفة لتوفري 
متطلبات احلياة، وقد يتوّلد عن طريق هذا العمل 
مطالب  لأّي  ال�شم  ا�شتجابة  وهو  نف�شّي،  �شغط 
متعّلقة  املطالب  هذه  تكون  وقد  عليه،  تفر�س 
ومن  العالقات،  اأو  املاّل  الو�شع  اأو  بالوظيفة 
ح�ّس  فقدان  النف�شّي  بال�شغط  ال�شعور  عالمات 
باأمور احلياة والكتئاب،  الدعابة، وعدم الهتمام 
اأو  ال�شرب،  ونفاد  والإهمال  بالوحدة  وال�شعور 
العدوانّية اأوالقلق اأو اخلوف اأو الع�شبّية، والتفكري 
فقدان  مع  ذاته،  الوقت  يف  اأمور  بعّدة  فيه  املبالغ 

القدرة على التوّقف عن التفكري بتلك الأمور.
وقد تظهر عالمات ترتبط ب�شلوك ال�شخ�س، منها 
اإظهار ال�شطراب الدائم وق�شم الأظافر والبكاء 
وجتّنب  الرتكيز  على  القدرة  وفقدان  وال�شراخ، 
عالمات  وهناك  الإزعاج،  ت�شّبب  التي  املواقف 
اأخرى كال�شداع، واآلم يف ال�شدر، وال�شّد الع�شلّي، 
والتهاب العيون وارتفاع �شغط الدم، وعدم و�شوح 
الوقت، وا�شطكاك  بالتعب طوال  وال�شعور  الروؤية، 
الأ�شنان وم�شاكل النوم مبا يف ذلك روؤية الكوابي�س 

يف اأثناء النوم، وع�شر اله�شم اأو حرقة املعدة.
اإّن ال�سغوط النف�سّية على نوعني:

العمل،  وتاأتي من داخل  ال�سغوط االإيجابّية: 

فتدفع الفرد نحو حتقيق الهدف.
يف  �شلًبا  توؤّثر  التي  وهي  ال�سلبّية:  وال�سغوط 
مثلما ميكن  الإجناز،  وتعيق  و�شلوكه،  الفرد  اإنتاج 
تق�شيمها بح�شب ال�شّدة اإىل ال�شغط النف�شّي احلاّد 
اإذا  ولكّنه  الزمن،  ملّدة ق�شرية من  ي�شتمّر  والذي 
ا�شتمّر ملّدة طويلة فاإّنه قد يتحّول اإىل �شغط نف�شّي 

مزمن، وهناك ال�شغط النف�شّي احلاّد النوبّي.
اإّن ال�شغط النف�شّي يتوّلد ب�شبب الإفراط يف العمل، 
وزيادة املتطّلبات التي تقع على عاتق الفرد، وتناول 
كمّية كبرية من الكافيني، والتي يتوّقع الفرد باأّنها 
احلياة  وروتني  العمل،  ال�شتمرار يف  على  ت�شاعده 
ال�شديد، والتغرّيات والأحداث امل�شتمّرة وال�شريعة، 
واملر�س  الزوجّية،  وامل�شاكل  والطالق  كالوفاة 

وامل�شاكل املادّية وقّلة النوم والأرق.
ــّي، وهــي  هنــاك عــّدة طــرق لعــالج ال�شغــط النف�ش
زيــادة الإميــان باهلل تعــاىل واللتزام بتاأدية ال�شالة 
وقراءة القراآن الكرمي، فهذا ي�شاعد على ال�شرتخاء 
وعــدم التفكــري بالأمـــــــــــــور ال�شــلبّية، وتقّبــل الأمــور 

هلل بــاأّن كّل �شــيء بيــد  ا

تعــاىل، ومــا علــى ال�شــخ�س اإّل الأخــذ بالأ�شــباب 
وتغيــري طريقــة التفكري، فالتفكري بطريقــة اإيجابّية 
والرتكيــز علــى الإيجابّيــات اأمــر مــن �شــاأنه اأن يغــريِّ 
من تاأثري ال�شغط النف�شّي ويعاله، واملحافظة على 
التوا�شــل مــع النا�ــس وبنــاء العالقــات الجتماعّيــة، 
فاللو�ــس مــع النا�ــس والتحــّدث معهــم ي�شــاعد على 
النف�شــّي،  ال�شغــط  ال�شــخ�س مــن دائــرة  خــروج 
وحماولــة ال�شــيطرة علــى اأ�شــلوب احليــاة، وو�شــع 
والتخطيــط  لالأعمــال  اأ�شــبوعّي  اأو  يومــّي  جــدول 
للم�شــتقبل، وتدويــن بع�ــس امل�شــكالت واحللــول التي 
تواجــه الفــرد، والتقليــل مــن �شــرب امل�شــروبات التــي 
حتتوي على الكافيني، وممار�شــة الريا�شة بانتظام 
والتخّل�ــس مــن الأفــكار ال�شــلبّية، والرتكيــز علــى 
التفكــري الواقعــّي الإيجابــّي، واحلر�ــس علــى تنظيــم 
ا،  �شــاعات النوم وعدم ال�شــهر مهما كان العمل ملحًّ
وممار�شة تقنّيات ال�شرتخاء مثل الـ)يوغا(، فاأّنها 
ت�شاعد على التخّل�س من بع�س ال�شغوط النف�شّية، 
ف�شاًل عن مراجعة الخت�شا�شّيني؛ لطلب امل�شاعدة 

اإذا تطّلــب الأمــر.
واأخرًيا علينا اأن نتذّكر دائًما قوله �شبحانه وتعاىل: 
ِذيَن اآَمُنوْا َوَتْطَمِئنُّ ُقُلوُبُهم ِبِذْكِر اهلّلِ اأََل ِبِذْكِر  الَّ

اهلّلِ َتْطَمِئنُّ اْلُقُلوُب )الرعد: 28(.

أ.د. سعاد سبتّي الشاوّي/ بغداد 

غُط النَّفسيُّ وآثارُُه في الَعمِل  الضَّ
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غيرُة غيرُةَسِكينُة والَحَمامُة الصَّ َسِكينُة والَحَمامُة الصَّ

وجدت  احلديقة،  يف  تلعب  �شكينة  كانت  بينما 
منها  قلياًل  تقّربت  الأر�س،  على  �شغرية  حمامة 
ول  قدميها  اإحدى  يف  اأ�شيبت  قد  اأّنها  فوجدت 
حماولتها،  من  الرغم  على  الطريان  ت�شتطيع 

فقّررت ال�شغرية �شكينة م�شاعدتها.
دخلت اإىل املنزل ب�شرعة ونادت اأّمها لت�شاعدها يف 
العناية باحلمامة امل�شكينة، فرحت الأم بت�شّرف 
ت�شّرف  اأّنه  كم  لها:  وقالت  ال�شغرية،  ابنتها 
نبيل، قامت �شكينة مب�شاعدة والدتها يف العناية 

باحلمامة التي بداأت حتّبها كثرًيا وتتعّلق بها.
بعد مرور عّدة اأيام بداأت احلمامة بال�شفاء، ويبدو 

اأّن وقت مغادرتها املنزل قد حان، لكن �شكينة مل 
فقّررت حب�شها  كثرًيا  يعجبها ذلك، فهي حتّبها 
يف القف�س ال�شغري، راأت الأّم ذلك، فحزنت من 
اإّنه  لها  وقالت  �شديًدا،  حزًنا  �شكينة  فعل  جّراء 
يعني  ل  ال�شغري  للحيوان  حّبنا  بها،  ظّنها  خاب 
اأن ن�شلب حرّيته، فاهلل  خلق احلمام للطريان، 
خلقهم ليعي�شوا يف ال�شماء ل يف قف�س �شغري يف 

املنزل.
�شعرت �شكينة بتاأنيب ال�شمري، وكم اأّنها اأخطاأت 
حينما فّكرت بهذه الطريقة، فاأخرجت احلمامة 
ال�شغرية وقّبلتها ووّدعتها، واأطلقتها اإىل ال�شماء.

رسم: ورود خضر الموسوّي/ كربالء المقّدسة زهراء خضر الموسوّي/ كربالء المقّدسة 

-  تشرين الثاني  2021م العدد 174 - ربيع األول1443ه 36

واحة البراءة



لحتوائها  مهّم  غذائّي  م�شدر   -1
الربوتينات  من  كبرية  كمّية  على 

ال�شرورّية للج�شم.
2- م�شدر ممتاز لالألياف، حتتوي 
الألياف  من  عالية  ن�شبة  على 

الغذائّية املهّمة جًدا يف تعزيز �شّحة 
اله�شم،  وعملّية  اله�شمّي  الهاز 
والتقليل من خطر الإ�شابة باأمرا�س 

القلب وال�شّكري وال�شرطانات.
3- م�شدر مهّم ملعدن احلديد.

َفوائُد مطبِخ الّرياِضَفوائُد مطبِخ الّرياِض

الَحساُء اإليرايّن )آش(

اأربع مالعق كبرية من الزيت. 	
ماء بح�شب احلاجة. 	
ب�شلتان كبريتان مقّطعتان اإىل �شرائح. 	
علبة جاهزة من احلّم�س والفا�شولياء البي�شاء والفا�شولياء احلمراء، اأو  	

بقول جمّففة نقوم بطهوها م�شبًقا.
ن�شف كوب من البقدون�س والكزبرة املفرومني. 	
كوب من ال�شلق املفروم. 	
ملعقة �شغرية من توابل الـ)كارّي( بح�شب الرغبة. 	
ن�شف ملعقة �شغرية من الكركم، ن�شف ملعقة �شغرية من الفلفل الأ�شود،  	

ملعقة �شغرية من الكّمون )بح�شب الرغبة(.
ربع كوب من الأرز. 	

ُيحّمر الب�شل بالزيت على نار عالية حّتى ي�شبح ذهبًيا مائاًل اإىل 
ما  وي�شاف على  للزينة،  ويو�شع جانًبا  منه  القليل  ُيرفع  ثّم  البنّي، 
تبّقى من الب�شل يف القدر الأرز مع املاء، وُيرتك حّتى ين�شج الأرز، 
ثّم ت�شاف اإليه جميع البقولّيات من احلّم�س والفا�شولياء البي�شاء 
واحلمراء، وُيغّطى القدر وُيرتك على نار متو�ّشطة ثّم على نار هادئة 
اآخر،  اإىل  وقت  من  ونحّركها  دقيقة،   )20-15( من  ترتاوح  ملّدة 
وت�شاف التوابل وامللح، ثّم ُت�شاف جميع اخل�شار، وتخلط جيًدا، ثّم 
ُترتك على نار هادئة ملّدة )8-10( دقائق، وُيرتك احل�شاء لين�شج، ثّم 

يرفع بعدها من فوق النار.
ي�شكب الـ)اآ�س( يف وعاء عميق، ويزّين بالب�شل املقلّي املحّمر بالزيت.

طريقة التح�سري:

فوائد البقولّيات:

املقادير
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صاِدقيٌَّةصاِدقيٌَّة

ال�شبح،  وتب�ّشم  الفجر  انبلج 
واأ�شدلت  ال�شم�س  واأ�شرقت 
ذلك  على  الذهبّية  �شفائرها 
فاطمة  نه�شت  العلوّي،  البيت 
اأبي  بن  القا�شم بن حمّمد  بنت 
بكر زوجة الإمام الباقر بن علّي 
بن احل�شني  قا�شدًة اأّم زوجها 
فاطمة بنت احل�شن ال�شبط ؛ 
لتخربها باأّن الطلق قد حان، واأّن 
ليمالأ  �شياأتي؛  املرتقب  احلفيد 

نوره الدنيا �شياًء وِب�شًرا.
بنتي  يا  اأب�شري  فاأجابتها: 
بعد  �شاد�شهم  اإّنه  تخايف،  ول 
  باقرهم، لقد ب�ّشر به النبّي
القول  �شادق  باأّنه  ولدته  قبل 
�شليل  والكالم)1(،  واحلديث 
حميي  للعرتة،  مكّمل  النبّوة، 
مذهبها،  وم�شّمي  الدين  معامل 

جعفرّي اللقب.
اأب�ّشر  �شوف  زينهم،  ولدِت  لقد 
م�شتاق  اإّنه  بقدوم حفيده،  جّده 

اإىل روؤيته وتقبيل ناظريه.
ُولد  لقد  جعفر،  اأبا  يا  اأب�شر  ـ: 
ال�شابع  اإّنه  ال�شاعة،  جعفر 
ع�شر من ربيع الأول �شنة )83( 
للهجرة، يا له من مولود قد مالأ 
�شماء مدينة ر�شول اهلل فرًحا 
بوجه اأبي�س اأزهر، له ملعان كاأّنه 
جعده،  ال�شعر  اأ�شود  ال�شراج، 
ال�شعر  انح�شر  قد  الأنف،  اأ�شّم 
عن جنبيه فبدا اأزهر، وعلى خّده 
خال اأ�شود، اأطّل بطلعته البهّية، 
الها�شمّي  البيت  �شرف  وزاد 
 ، بقدومه، واغبط قلب الباقر
الولدة  مرا�شيم  عليه  فاأجرى 
بالتكبري، واأّذن يف اأذنه  اليمنى، 

�شّنة  باّتباعه  الي�شرى  يف  واأقام 
عنه،  وعّق   ، اهلل  ر�شول 
اإىل �شدرها، فقال  اأّمه  ف�شّمته 
الإمام الباقر : "�إّنه خليفتي 
له  يك�ن  و�س�ف  بعدي،  من 

�ساأن")2(.
واأجداده  اآبائه  نهج  على  �شار 
الطاهرين، فهم املنار واملقتدى 
  النبّي  حديث  وانت�شر  بهم، 
يف عهده انت�شاًرا وا�شًعا لي�شبح 
للعلم مدار�س وجامعات، ت�شمل 
الفلك  من  املعرفة  اأنواع  كّل 
وغريها،  والفيزياء  والكيمياء 
يديه علماء ع�شره  وتتلمذ على 
ومن بعده، فهو وارث علم ر�شول 

اهلل ، ال�شادق امل�شّدق.
................................

)1( ال�شمعايّن يف ان�شحابه: ج3، �س507.

. 2( ُينظر: مو�شوعة الإمام ال�شادق(

نادية محّمد شالش/ النجف األشرف 

إشَراقٌة 
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ُفلُك النَّجاِة
َمن  نوح،  �شفينة  كمثل  فيكم  بيتي  اأهل  مثل  "اإّنا 

دخلها جنا، وَمن تخّلف عنها غرق")1(.
واأّي مثٍل �شربه نبّي الهدى لأّمته!

  القمر: 13(، وقد ذكر( َذاِت اأَْلَواٍح َوُد�ُشٍر :هي
باأّن: "الألواح خ�شب ال�شفينة ونحن الّد�شر، لولنا ما 

�شارت ال�شفينة باأهلها")2(.
بتقوى  األواحه  ُعّمرت  الذي  التاريخّي  الفلك  ذاك 

ت ُد�ُشره بوعده احلّق. اهلل، وُر�شّ
َمن  الأنبياء،  من  العزم  اأول  اأّول  هو   ، ونوح 
دعا قومه اإىل عبادة رّب ال�شماء، فلبث فيهم األف 
اإليه:  اهلل  اأوحى  اإذا  حّتى  عاًما،  خم�شني  اإّل  �شنٍة 
)هود:   اآََمَن َقْد  َمْن  اإِلَّ  َقْوِمَك  ِمْن  ُيوؤِْمَن  َلْن  ُه  اأَنَّ
)املوؤمنون:   َوَوْحِيَنا ْعُيِنَنا  ِباأَ اْلُفْلَك  َنِع  فـا�شْ  ،)36

اإىل فلكه  اأّن عذاب اهلل واقع، وان�شرف  27(، علم 

يبنيه ويحتمل يف بنائه ما ل ُيحتمل، فهنا قوٌم كفروا 
وميّرون  وبعمله،  بنبّيهم  ي�شتهزئون  وراحوا  برّبهم 
�شفينًة  يبني  ملاذا  مت�شائلني:  وع�شّيًة  �شبًحا  عليه 
والبحر بعيد؟ وهل هو ينوي اأن يبحر بها فوق كثبان 

ال�شعيد؟!
�شديدٌة كانت اأحقادهم، ودوّي اأ�شواتهم يقرع اآذان 

املوؤمنني واأفئدتهم، ولكّن الثبات على احلّق يحتاج 
على  ال�شائرين  ديدن  وذاك  وت�شليم،  يقنٍي  اإىل 

ال�شراط امل�شتقيم.
)هود: 40(،   نُّوُر التَّ َوَفاَر  اأمر اهلل:  اإذا جاء  حّتى 
ُكلٍّ  ِمن  ال�شفينة:  اأن يحمل يف  نبّيه  البارئ  اأمر 
اأ�شحابه:  نوٌح  وخاطب   ،)40 )هود:    اْثَننْيِ َزْوَجنْيِ 
ي  َراَها َوُمْر�َشاَها اإِنَّ َربِّ ِ جَمْ اْرَكُبوا ِفيَها ِب�ْشِم اهللَّ
يِف  ِبِهْم  ِري  جَتْ َوِهَي  )هود: 41(،   َرِحيٌم َلَغُفوٌر 

َباِل )هود: 42(. َمْوٍج َكاْلِ
وميّر اأمامه الناكرون وهم مل يربحوا يف طغيانهم 
يعمهون، وفيهم اأحد اأولده، الذي عتا عن اأمر رّبه 
ذلك  يف  واجنرف  بال�شالني  وحلق  مبعاده،  وكفر 
اْرَكْب  ُبَنيَّ  َيا  ينجيه:  ع�شاه  والده  فناداه  التيه، 
َمَعَنا َوَل َتُكْن َمَع اْلَكاِفِريَن )هود: 42(، ولكن العناد 
ب�شلٍف  اأباه  يجيب  جعله  ال�شاّل،  بذلك  زّل  الذي 
 ُمِني ِمَن امْلَاِء وتعاٍل: َقاَل �َشاآِوي اإىَِل َجَبٍل َيْع�شِ
)هود: 43(، فرّد عليه نوٌح ع�شاه يرّده اإىل ر�شده، 
َم  ويتدارك بالتذِكرة ف�شاد معتقده: َقاَل َل َعا�شِ
َبْيَنُهَما امْلَْوُج  ِ اإِلَّ َمْن َرِحَم َوَحاَل  اْلَيْوَم ِمْن اأَْمِر اهللَّ

َفَكاَن ِمَن امْلُْغَرِقني  )هود: 43(.

َوِقيَل َيا اأَْر�ُس اْبَلِعي َماَءِك َو َيا �َشَماُء اأَْقِلِعي َوِغي�َس 
 )هود: 44(،  وِديِّ َي اْلأَْمُر َوا�ْشَتَوْت َعَلى اْلُ امْلَاُء َوُق�شِ
اأّما نوٌح فقد راأى قومه يغرقون عن اآخرهم، اإّل َمن 
اإليه وهو يقع  ركب الفلك معه، وراأى اأقرب النا�س 
فري�شة ال�شيطان والنف�س الأّمارة بال�شوء، ولكّنه مل 
ُيفنت، بل ناجى رّبه معتذًرا: اأَُعوُذ ِبَك اأَْن اأَ�ْشاأََلَك 
َما َلْي�َس ِل ِبِه ِعْلٌم َواإِلَّ َتْغِفْر ِل َوَتْرَحْمِني اأَُكْن ِمَن 
ا�ِشِريَن )هود: 47(، عندئٍذ: ِقيَل َيا ُنوُح اْهِبْط  اخْلَ

ا... )هود: 47(. ِب�َشاَلٍم ِمنَّ
اأ�شبه  وما  بطوفانَك،  دنيانا  اأ�شبه  ما  نوح...  اإيٍه 
�شفينتَك بعرتة نبّينا ، َمن اإن مت�ّشكنا بهم جنونا 

من مهلكات الفنت، ما ظهر منها وما بطن.
الّلهّم اإّنا ركبنا الفلك، وتقاذفتنا اأمواج احلياة.

بنا  طال  فقد  النجاة،  جودّي  على  بنا  تر�شو  اأفال 
النتظار وا�شتاقت لفرج ولّيَك القلوب والأب�شار،

َخرْيُ  َواأَْنَت  ُمَباَرًكا  ُمْنَزًل  اأَْنِزْلِني  َربِّ  َوُقْل 
امْلُْنِزِلنَي )املوؤمنون: 29(.

....................................
)1(  ميزان احلكمة: ج4، �س61.
)2(  بحار الأنوار: ج26، �س333.

رجاء محّمد بيطار/ لبنان 
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له،  قيمة  ل  �شئيل  عن�شر  اأّنَك  تظّن 
الكون  يف  تاأثري  اأّي  متلك  ل  واأّنَك 
بو�شفَك فرًدا من �شمن ح�شٍد ب�شرّي، 
اأكرث  معادلة  �شمن  يف  ب�شيط  تكوين 
ن�شبة  يف  توؤّثر  ل  اإّنَك  بكثري،  تعقيًدا 
ل  لوحدَك  لأّنَك  الّو  الأوك�شجني يف 
ت�شتهلك ما ي�شتهلكه النا�س جمتمعني، 
يف  فارًقا  ُت�شّكل  ل  الب�شيطة  اأفعالَك 
�شمن ما ُتقدم عليه جمموعة من مئة 
واحدًة  �شمكًة  �شيدَك  مثاًل!  �شخ�س 
لن ينق�س من البحر العظيم الزاخر 
على  ا�شتلقاوؤَك  �شيًئا،  باخلريات 
تطّور  ي�شّر  لن  اليوم  طوال  ال�شرير 
تعمل  كثرية  بلداٍن  وجود  مع  الكوكب 

لياًل ونهاًرا!
للذات،  املب�ّشطة  النظرة  هذه 
بَك  يخت�ّس  �شيء حني  كّل  ا�شت�شهال 
وتعظيمه حني مي�ّس الآخر، تهوين ما 
تفعل وتهويل ما يفعله الآخرون، احلكم 
على اهلل باأّنه روؤوٌف رحيم ل يوؤاخذَك 
على  �شبحانه  واأّنه  الب�شيط،  بالذنب 
الآخر قوٌيّ �شديٌد متني ل يغفُر للعبد 
اأنانّية  نظرٌة  لهي  النواة،  نقري  قدر 

كاأّن كّل  اإطار �شّيق،  حت�شر املرء يف 
واأّنه ل  يعنيه،  ما هو خارج حدوده ل 
ميلك اأدنى تاأثري يف جُمريات احلياة.

لك�شر  حماولٍة  يف  لالآخر  ُيقال 
لي�س  باأّنه  ِعلًما  واإحاطته  جماذيفه، 
حِمور  ل�شَت  "اأنَت  عظيم:  �شاأٍن  بذي 
الكون "اأو" اإّن الأر�س لن تتوّقف عن 
ا�شتيائَك  اأو  حزنَك،  ب�شبب  الدوران 
من احلياة". من البديهّي اأّنها عباراٌت 
حّتى  ن�شهد  مل  ومنطقّية!  �شحيحة 
حول  الأر�س  حركة  يف  تعرقاًل  اليوم 
اأو ت�شارًبا بني الليل والنهار،  نف�شها، 
م�شاراتها  يف  اأخطاأت  الكواكب  اأّن  اأو 
فا�شطدمت ببع�شها، ومل تغب ال�شم�س 
اأو  �شخ�سٍ  ب�شبب  القمر  ُيخ�شف  ومل 
اإّل  العبارات  تلك  نذكر  ومل  اثنني، 
نلك  ل  التي  املهولة  الأمور  لتب�شيط 
فمن  بها،  لالإقرار  الكافية  الراأة 
ا�شتهالكك  اأّن  ت�شديق  ال�شعب 
لثالث عبوات اإ�شافّية من املاء يومًيا 
اأو   )%40( بن�شبة  زيادة  �شي�شّبب 
البال�شتيكّية  املواّد  جماميع  يف  اأكرث 
امل�شّرة، مّما يجعلها عبًئا كبرًيا على 

الإن�شان  حياة  يهّدد  وخطًرا  البيئة، 
والكائنات احلّية الأخرى، انطالقًا من 
حقيقة اأّن معظم املواّد البال�شتيكّية ل 
تبقى  بل  بيولوجًيا،  تتحّلل  ول  ت�شداأ 
ال�شتمرار  واأّن  ملّدة طويلة،  البيئة  يف 
يف حالة عدم الكرتاث بها وتراكمها 
بكمّيات كبرية عاًما بعد اآخر �شيوؤّدي 
عاجاًل اأم اآجاًل اإىل اأ�شرار وخماطر 
بيئّية و�شحّية عديدة، فالأمر ل ُيقا�س 
هكذا حني يكون على امل�شتوى الفردّي، 
الأ�شمل  الروؤية  املخيف،  هو  المع 
جتعل احلقائق تبدو مكّثفة ومتوح�شة 

ول مفّر منها.
متلك  واأنَت  الكون!  حمور  اأنَت  نعم، 
تاأثرًيا عاملًيا يف كّل �شيء تقّدمه لذاتَك 
ومَلن حولَك، نه�شتَك هي نه�شة اأّمة، 
ل  فيها،  �شدًعا  �شيرتك  و�شقوطَك 
ُي�شتهان باأّي فعٍل ُتقدم عليه مهما بدا 
ت�شيء  ل  فالنجوم  وتافًها،  اآنًيا  لَك 
كّل  و�شياء  جتتمع،  حني  اإّل  ال�شماء 

منها يوؤّثر يف المع:
وحت�شُب اأّنَك ُجرٌم �شغري 

الأكرُب العامُل  انطوى  وفيَك 

لجين هادي العبودّي/ بغداد 

ِمحوُر
الَكوِن
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�شمّو  من  باملتبوع  لأثق  اإّنني 
خلق اأتباعه، حيث تعّج الدنيا 
اليوم بجماعات ل ح�شر لها، 
ولون،  �شنف  كّل  من  قادة 
ع�شائر،  وجهاء  زعماء، 
تنويرّي،  فكر  اأ�شحاب 
اأو  فكرّية  حركة  مرتّئ�شي 
و�شائل  يف  موؤّثرين  ثقافّية، 
كّتاب،  الجتماعّي،  التوا�شل 
واآخرين  ر�ّشامني،  اأدباء، 

غريهم كرث.
العديدة  املعايري  كّل  بني  من 
هوؤلء،  لتقييم  تتوافر  التي 
اأو  روؤيتهم  ب�شالح  واحلكم 
امل�شتوى  على  كنُت  ف�شادها، 

اأنظر  ال�شخ�شّي 
يف  لتاأثريهم  اأتباعهم  اإىل 
تقوميهم الأخالقّي والفكرّي، 
لالإ�شالم  لتقوم  كانت  فما 
قائمة لو مل يتاأثر اأتباع النبّي 
حمّمد  بح�شن اأثره ورقّي 
اأخالقه، مثلما  اأّنه مل يح�شل 
مع بني اإ�شرائيل على الرغم 
اأّن نبّيهم كان كليم اهلل!  من 
ومل يح�شل مع اأنبياء اآخرين 
والقرب  الرفعة  بلغوا من  قد 

الإلهّي مبلًغا عظيًما.
لأّي  التابعني  اإن�شاف  اإّن 
موؤ�ّش�شة،  اأو  فكر  اأو  �شخ�س 
تقوميهم  طريقة  يف  يكمن 

على  وحر�شهم  لأنف�شهم 
عك�س ال�شورة الأمثل عن هذا 
يتّم  التي  الفكرة  اأو  املتبوع، 
حني  يح�شل  مثلما  اتباعها، 
ينتمي الفرد اإىل موؤ�ّش�شة ما، 
اأو عائلة مرموقة، اأو مدر�شة، 
على  حر�س  دائًما  فهنالك 
�شمعة املن�شاأ، ل يحتمل املرء 
اأن ُيهان بذكر اأ�شله اأو عائلته، 
�شيقبل اأّية اإ�شاءة �شخ�شّية ما 
على  اللوم  تلقي  اأو  مت�ّس  مل 
ذويه،  اأو  ع�شريته  اأو  اأ�شله 
اإىل  ُي�شاء  حني  الأمر  وكذا 
طالب بت�شويه �شمعة مدر�شته 
ال�شبب  هو  وكان  ومدّر�شيه، 
العلمّي  وم�شتواه  ف�شله  يف 
على  يقع  لوم  فاأّي  املتديّن، 
تلك املوؤ�ّش�شة �شي�شيبه بنوع 
وهّلم  ال�شمري،  تاأنيب  من 
الأمر  تطبيق  وميكن  ا،  جرًّ
ولذا  املجتمع،  اأبعاد  كّل  على 
فاإّنه من الي�شري اإثارة غ�شب 
عائلته  �شاأن  بتقليل  الرجل 
والت�شّبب بخلق فو�شى عارمة 
اأو  بال�شتم  ال�شعب  عند عاّمة 
الذي  املتبوع  على  التطاول 

يوؤمنون بجدوى قيادته.
هذا  �شمعة  على  احلفاظ  اإّن 
يقت�شي  ل  ذاك  اأو  املتبوع 
امل�شتميت  والدفاع  الغ�شب 
ل  جدالت  يف  والدخول 
وجهة  �شّحة  لإثبات  نهائّية؛ 
دح�س  اأو  الفئة  هذه  نظر 
باأب�شط  يكفي  اأخرى،  راأي 
اأ�شبقّية  جت�شيد  الأحوال 
ُخلقه  وعلّو  ال�شخ�س  ذاك 

ب�شريته  التاأ�ّشي  طريق  عن 
والمتثال لرجاحة عقله.

الإ�شالمّي  الدين  يرّكز  مل 
مبعزل   الأكرم النبّي  على 
حر�س  بل  امل�شلمني،  عن 
جعل  على  اأ�شا�س  ب�شكٍل 
بح�شن  اإليه  داعني  امل�شلمني 
بدوره    و�شّدد  فعالهم، 
على تعزيز مبداأ اخُللق الرفيع 
الجتماعّية  والتعامالت 
كّل  اأّن  مبداأ  عرب  ال�شحيحة 
رعّيته:  وله  راٍع  هو  م�شلم 
"كّلكم ر�ٍع وكّلكم م�س�ؤول عن 
رعّيته")1(، واأّن اأّي فعل يقوم 
الفرد  يف  اآثار  له  �شتكون  به 
ذاته ويف َمن حوله، فال حترق 
ما  اإذا  فقط  �شاحبها  النار 
متتّد  بل  وا�شطرمت،  ن�شبت 
لتاأكل كّل ما جتده يف طريقها.
على  "�ملرء   : قال  وقد 
�أحدكم  فلينظر  دين خليله، 
كّل  ولينظر  يخالل")2(،  َمن 
راٍع اإىل رعّيته وكّل رعّية اإىل 
راعيها، هل ين�شف اأحدهما 
عاماًل  يحّقق  وهل  الآخر؟ 
الأتباع  من  مزيد  لذب 
الطريق  هذا  على  لل�شري 
القومي؟ وهل ُي�شتقى من هذا 
يف  خريه  وين�شر  فيثمر  النبع 
حتّيًزا  يتحّيز  اأم  املجتمع، 
العداء  روح  فيه  ويثري  اأعمى 

ب؟ والتع�شّ
........................................

)1( ك�شف املحّجة لثمرة املهجة: ج1، �س46.
)2( بحار الأنوار: ج71، �س192.

مريم حسين العبودّي/ كربالء المقّدسة

اِّتباٌع َيِقٌظ
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من النور اإلهلّي..
أتى النور احملّمدّي..

من عامل امللكوت..
إىل عامل امُللك..

أتى إلينا نور حمّمد..
ذلك النور األكمل..

لينري عتمة القلوب..

ويضيء لنا الوجود..
برسالته اخلالدة..

هو حمّمد..
وما أدراَك ما حمّمد؟

اخللق األكمل..
فاق الوجود بكماله..

علينا  الرّب  أفاض  به 
بالوجود..

لوالَك يا حمّمد..
مل نأِت حنن..

ومل يأِت كّل هذا العامل..
هو سّر الوجود..

به ُختمت النبّوة..
ومن صلبه كوثر اإلمامة..

ها قد أتى الربيع..
ويف يوم السابع عشر..

خّر النور ساجًدا..
مهّلًل موّحًدا..

طهرت األرض بقدومه..
فتحّطمت األصنام..

وأضاء الكون..
خمرًبا:

أتى سّيد اخللق..
أتى حمّمد..

فاق اخللق حُبسنه..
وأّي ُحسن هذا؟

عل على اجلمال اليوسفّي..
فهو اجلمال كّله..

والعلم كّله..
والرمحة الواسعة..

جتّلى القرآن يف ُخلقه..
وحمّمد مرآة لصفات اهلل..

َمن أراد اهلل بدأ مبحّمد..
فهو معراج لسمّو الروح..

مثلما مست روحه..
فوصلت إىل قاب قوسني أو 

أدنى..
وأّنى لنا..

النور  هذا  مبعرفة 
العظيم؟!

فالعقول قاصرة..
والقلم عاجز..

عن معرفة كنه هذا النور..
حوى ثقل النبّوة..

ال تسعه أرض وال مساء..
فهو النور األكمل..

.. فهنيًئا لنا مبحّمد

ليلى عّباس الحالل/ البحرين 

النُّورُ األكمُل
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رمّبا الكّل مّر بتجربة مريرة وذاق طعم الفراق 
وانك�شر ظهره بفقد حبيب ما، فيبقى يعي�س ما 
التي  الذكريات  مطاردة  يف  العمر  من  تبّقى 
وت�شيق  القلوب،  تع�شر  حّتى  به  متّر  تفتاأ  ل 
اخلدود  مبغازلة  للدموع  وت�شمح  الأنفا�س، 
املجّعدة، فتموت احلياة فيه وهو ينتظر حلظة 
اللقاء يف عامل اآخر جتمعه مَبن فارقه، ولكن 
بل  واحًدا،  حزًنا  تعانق  ل  �شامّراء  اأر�س  

عانقت بيًتا ا�شمه الأحزان..
فهاّل اأخربمتوين عن يوم م�شى بال اأن ير�شم 
اأملًا يف قّبتها، اأو يرتك جتاعيد على اأ�شوارها؟ 
اأو بدون اأن ُي�شعل حقًدا اأزليًّا كّل نرياُنه فيها 

ليزعزع اأمانها؟
والآن غابت مالحمها حتت ردم وركام اأكرب 
عادت  فاليوم  املقّد�س،  مقامها  تفجري  من 
 ، الع�شكرّي  اإمامها  ا�شت�شهاد  ذكرى 
القلب  فقدت  لها،  مالذ  اآخر  املنقذ،  وغاب 

ترابها  ليحتويه  الرحمة  مينحها  كان  الذي 
الطاهرة  القلوب  تلك  اآخر  فقدت  املقّد�س، 
باملحّبة؛  كالنان  املليئة  بال�شفاء،  العامرة 
والغرية ظّنت  بالغيظ  رياح حمّملة  لتاأخذها 
وغياهب  الغياب  اأعماق  اإىل  حتملها  اأّنها 
الن�شيان، لكّنها تبقى مقّد�شات حا�شرة يف كّل 
حرف  من حروفهم احلبلى باملوعظة واحلنني 

وال�شتياق.
الأبدّي  حزنها  بني  اأ�شرية  �شامّراء  ولتبقى 
وبني   ، الع�شكرّيني  اآخر  احلبيب،  لفراق 
�شوقها اإىل ذلك الأمل الغائب الذي توؤمله نار 
ي�شمت  لكّنه  قلبه،  تلفح  التي  العباد  ذنوب 
بالوعد  الفرج  ذلك  وينتظر  الطاعة،  ة  بغ�شّ

الإلهّي.
جراح �شامّراء تكرب كّل يوم وتبتلع كّل ما م�شى 

وما هو قادم، فال ترى �شوى اخلراب..
تنادي: كيف نلتقي بالأحباب؟ فبداخلي حفرة 

بيننا  وتباعد  خوًفا،  متتلئ  الفراق،  �شنعها 
امل�شافات، فكم من العمر مرَّ واأنا اأنتظر غًدا 
نلتقي، فتبكي مدينة احلبيب بحجم ال�شاعات 
وت�شكب  الغياب،  فيها  اأرواحنا  �شربت  التي 
اأمل  كّل  وتدفن  العزاء،  كوؤو�س  يف  دموعها 

بلقاء قريب..
منه  ت�شيل  لها  جروًحا  يفتح  �شجن  وي�شكنها 
ممنوع  موت  م�شاهد  تتجّدد  حني  الدماء 
كّل  امل�شاهد  تلك  مع  فُقربت  الن�شيان،  من 
اأفراحها، لي�شدل ال�شكون �شتائر الغربة على 

�شهقات البعد وزفرات العناء..
ترجتف  وجل،  على  �شامّراء  نب�شات  وتقبل 
النور  خيوط  تاأتي  اأن  يف  اآملة  ا�شتحياء  على 
مع انبعاث فجرها، ويعّم الكون ال�شياء ليعانق 
حلم  يف  مًعا  ويتواريا  يومها،  �شقاء  م�شاوؤها 

انتظار العودة.

زبيدة طارق الكنانّي/ كربالء المقّدسة 

ِفي َوداِع األمِلاالمل
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ألم الجراح



َمركُز الكفيِل األُسريُّ

والثقافّية  الفكرّية  الشؤون  لقسم  تابع  إلكترونّي  أسرّي  إرشاد  مركز 
أحد  يعّد  الذي  الكفيل،  إذاعة  شعبة  المقّدسة/  العباسّية  العتبة  في 
أهّم الروافد اإللكترونّية التي اضطلعت بها إذاعة الكفيل لسّد الحاجة 
التي وّلدتها أبعاد التكنولوجيا الحديثة، من تلبية متطلبات األسرة وحّل 
قضاياها بالتواصل مع استشارّيات المركز إلكترونيًّا وبقضايا متنّوعة 

توفّرها أبوابه المتعّددة على مدار الـ)24( ساعة.
طرائق التواصل مع المالك االستشارّي:

AlkafeelSpecialist@
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