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

�سواء ُن�سرت اأم مل ُتن�سر.

الإ�شراف العام
عقيل عبد احل�سني اليا�سرّي

رئي�س التحرير
ليلى اإبراهيم الهر

هياأة التحرير
نادية حمادة ال�سمرّي

دالل كمال العكيلّي
التدقيق اللغوي

علّي حبيب العيدايّن
رحاب جواد القزوينّي

التن�شيد الإلكرتوين
زينب جعفر البازّي
الت�شوير الفوتوغرايف

اإ�سراء مقداد ال�سالمّي
الت�شميم والإخراج الفني

نور حمّمد العلّي

تنويه

في هذا العدد..
ي ِبالزَّهراِء ُمَحاَسَبُة النَّفِس التََّأسِّ

 وإماُم َزَماِنها  أُمُّ الَبِنيَن

... إّني أَتَِّبُع ُخطواِتُكَما َوالَديَّ

.. الّسّيَدُة َزينُبَوإَِذا اْلَمْوُءوَدُة ُسِئَلْت

َشباٌب وَشيَبٌة لَمَحاٌت ُمِضيَئٌة..

َهمساٌت َعلى َطِريِق الُحبِّ

"َوافَعِل الَخيَر فِإنَّ َيسيَرُه َكثيٌر"
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 جمّلة �سهرّية تخت�ض ب�سوؤون املراأة امل�سلمة 
ت�سدر عن ق�سم ال�سوؤون الفكرّية والثقافّية 

العدد 176/ �سهر جمادى االأوىل 1443هـ / كانون االأول 2021 
رقم االإيداع يف دار الكتب 

والوثائق العراقية 1141- 2008م



رئيس التحرير

ال�شعبة  باملواجهات  مليئة  احلياة 
ال�شائكة،  واملحادثات  واملكتّظة 
فالنزاعات يف كّل مكان، بع�شها �شاخن 
وم�شاكل  توّترات  اإىل  يوؤّدي  وبع�شها 
يرّبر  وهذا  غريها،  من  واأعمق  اأكرب 
اأن ي�شعر الإن�شان اأّن طاقته م�شتنزفة 
واأّنه منهك بدون اأن يقوم بعمل ج�شدي 

متعب.
هذه  مثل  نتوىّل  اأن  ميكن  كيف 
املواجهات ونخرج منها باإيجابية تنفع 
الآخرين بدل الأثر ال�شلبي الذي ت�شّببه 

املحادثات والنزاعات بالعادة؟
على  ال�شكوت  يكون  الأحيان  اأغلب 
اأف�شل  الغا�شب  املقابل  مواجهة 
احللول، لكن لي�س دائًما، وهذا يعتمد 
وهي  للنزاع،  ال�شغرية  ال�شورة  على 
مهّمة جًدا؛ لأّنها متّثل حياة الطرفني 
ومع  امل�شكلة  مع  تعاملهم  اأثناء  يف 
يبدون  النا�س  فن�شف  الآخرين، 
ي�شعر  الآخر  والن�شف  غا�شبني، 
والذي  ال�شامت  والإحباط  بال�شعف 
وينمو  الإن�شان  داخل  بذوره  يلقي  قد 
قنبلة  يجعله  مّما  بالنمّو،  وي�شتمّر 
من  حركة  اأو  بكلمة  تنفجر  موقوتة 

املقابل.
قد  الروتينية  الإن�شانية  العالقات 

اأغلب الأحيان،  تتحّول اإىل م�شاكل يف 
جند  لذا  �شائكة  عالقات  تكون  وقد 
اأّن النزاعات ال�شهلة احلّل هي كذلك 
ومعّقدة  �شعبة  تكون  وقد  بالفعل، 
عنيفة  مبواجهات  تنتهي  وحمبطة 
تتدّخل بها اأطراف اأخرى كانت بعيدة 
ملعاجلة  الأطراف  حكمة  عدم  ب�شبب 
بالفائدة  وترجع  باإيجابية،  املواجهة 

عليهم يف الوقت ذاته، اأو بعد حني.
يف  اخلو�س  عدم  اأّن  النا�س  يظّن 
املواجهة اأ�شهل من اخلو�س فيها، وهذا 
غري �شحيح، فاملواجهة ال�شلمية القوية 
الأ�شلحة  اأف�شل  هي  مهّذبة  بطريقة 
التي ننت�شر بها على العدّو مهما كان 

�شر�ًشا.
غا�شبي    الزهراء  ال�شّيدة  واجهت 
 املوؤمنني اأمري  زوجها  وحّق  حّقها 
بح�شورها  باإيجابية  اخلالفة  يف 
جميًعا  يتواجدون  حيث  امل�شجد،  يف 
ناق�شت  بليغة،  خطبة  عليهم  واألقت 
واآياته،  واأحكامه  املرياث  ق�شية  فيها 
مّما  اخلالفة  مغت�شبي  حّجة  وفّندت 
مع�شر  "�إّنا  قال:    النبّي  اأّن  ادعوه 
�الأنبياء ال نورث، ما تركناه �شدقة"، 
بكالم  عليهم  احلّجة  باإمتام  وانتهت 
بديع ومناظرة فريدة، ثّم ا�شتعر�شت 

التوحيد، وحتّدثت عن �شفات  ق�شايا 
من  ا�شتنقذهم  وكيف   ، الر�شول 
 وحتّدثت وال�شالل،  والكفر  اجلهل 
الإ�شالمية،  الدعوة  تاريخ  عن 
  املوؤمنني  اأمري  الإمام  كان  وكيف 
ق�شايا  عن   وحتّدثت فيها،  املحور 
احلنيف  الإ�شالمي  الدين  ت�شريعات 
على  وعطفت  ومقا�شدها،  وفل�شفتها 
فا�شتنه�شت  والأن�شار  املهاجرين 
للدفاع  رجولتهم  وا�شتفّزت  هممهم 
الغدير،  ببيعة  وذّكرتهم  الإمامة،  عن 
اليوم  ذلك  يف  ور�شوله  هلل  وعهدهم 

املبارك.
  الزهراء  ال�شّيدة  واجهتهم  لقد 
اأو  رّده  دارهم، ومبا عجزوا عن  بقعر 
لهم،  مواجهتها  ركائز  واأثبتت  نفيه، 
معركتها  يف  الن�شر  مالمح  ور�شمت 
كلمتها  وقالت  واأهله،  احلّق  لن�شرة 
من  وهي  جائر،  �شلطان  وجه  يف 
الدرو�س الكثرية التي تقّدمها ال�شّيدة 
عاّمة  وحمّبيها  ل�شيعتها   الزهراء
اأن  يجب  متى  وهي:  ة  خا�شّ وللن�شاء 

تخرج؟
ومتى تواجه؟ وكيف؟

مع ح�شاب النتائج على املدى القريب 
والبعيد.

يِّدُة الزَّهراُء  أعداَءها بإيَجاِبيٍَّة؟ َكيَف َواجهْت السَّ
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َمَساِحيُق الّتجِميِل

التجميل  م�ساحيق  و�سع  البكر  للفتاة  يجوز  هل  ال�سوؤال: 
املجال�ض  يف  اجلمال  وزيادة  االنتباه،  لفت  بق�سد  اخلفيفة 
اإخفاًء  ذلك  يعدُّ  وهل  الزواج؟  بق�سد  ة  اخلا�سّ الن�سوية 

للعيوب اجل�سدية؟
اجلواب: يجوز لها ذلك، ول يعدُّ اإخفاًء للعيوب، مع اأّنه لو ُعّد كذلك مل 

يحرم اإّل اإذا وقع تدلي�ًشا مَلن يريد الزواج منها.

ال�سوؤال: هل يجوز للمراأة و�سع الكحل؟
اجلواب: نعم، مثلما يجوز لها لب�س اخلامت، ولكن ب�شرط اأن ل تق�شد 
بذلك اإثارة �شهوة الرجال اإليها، وتاأمن من الوقوع يف احلرام، واإّل يجب 

عليها ال�شرت حتى عن املحارم.

ال�سوؤال: هل يجوز للفتاة و�سع املكياج، والكحل ب�سكل خا�ّض 
عند الذهاب اإىل اجلامعة اأو العمل؟

ول  املكياج،  و�شع  مع  الأجنبي  اأمام  الوجه  ك�شف  يجوز  ل  اجلواب: 
ينا�شبها ذلك يف حّد نف�شه.

النِّقاُب للَمرأِة

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

sistani.org :مل�شدر�
موقع مكتب �شماحة �ملرجع �لدينّي �الأعلى �ل�شّيد علّي �حل�شينّي �ل�شي�شتايّن )د�م ظّله(

أَْزَو�ِجَك َوَبَناِتَك َوِن�َشاِء �مْلُوؤِْمِننَي  َها �لنَِّبيُّ ُقل الِّ قال اهلل تعاىل: َيا �أَيُّ
ُيْدِننَي َعلَْيِهنَّ ِمن َجَلِبيِبِهنَّ َذِلَك �أَْدَنى �أَن ُيْعَرْفَن َفَل ُيوؤَْذْيَن َوَكاَن 

ُ َغُفوًر� رَِّحيًما )الأحزاب: 59(. �للَّ
 .. ُجُيوِبِهنَّ َعلَى  ِبُخُمِرِهنَّ  ِرْبَن  ..َوْلَي�شْ تعاىل:  قوله  وكذلك 

)النور: 31(.
فكّل من كلمتي )اجللباب( و)اخلمار( يف الآيتني ال�شريفتني حتّددان 
غطاء  هي  واملقنعة  املقنعة،  هو  فاخلمار  وحدوده،  احلجاب  ماهية 
الراأ�س املن�شدل على اجليب، اأي ال�شدر، وقد كّنى تعاىل عن ال�شدر 
الذي  الرداء  فهو  اجللباب  واأّما  عليها،  ملبو�ًشا  لكونها  بـ)اجليوب( 

تلب�شه املراأة فوق ثيابها فيغّطي راأ�شها و�شائر ج�شدها.
على  مطلًقا  العظام  مراجعنا  بع�س  اأوجبه  فقد  الوجه  غطاء  اأّما 
اأوجب  فقد  ال�شريف(  ظّله  )دام  ال�شي�شتاين  ال�شّيد  اأّما  الأحوط)1(، 

على املراأة �شرت الوجه اإذا حتّقق اأحد ال�شرطني:
الأول: اإذا كانت من اجلمال بحيث تخاف على نف�شها من الوقوع يف 

احلرام.
الثاين: اإذا كان اإظهار الوجه بداعي اإيقاع الرجل الأجنبي يف النظرة 

املحّرمة)2(.
فمع حتّقق اأحد ال�شرطني يحرم اإبداء الوجه حتى بالن�شبة اإىل املحارم.

...................................................
)1( امل�شاألة )1233(، منهاج ال�شاحلني لل�شّيد اخلوئي )قّد�س �شّره(: ج2، �س260.

)2( امل�شاألة )18(، منهاج ال�شاحلني لل�شّيد ال�شي�شتاين )دام ظّله(: ج3، �س13.

السّيد محّمد الموسوّي )دام توفيقه( 
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إضالٌل لأِلُّمِة

مل تقت�شر ظالمُة ال�شّيدة الزهراء  على حياتها؛ 
حيُث ك�شر �شلعها واإ�شقاط جنينها وغ�شب نحلتها، 
بل امتّدت اإىل ما بعد ا�شت�شهادها فيما ارُتكب من 
جرائم وح�شيٍة بحّق الأطهار من ولدها، بل ل تزال 
ظالماتها م�شتمّرة حتى اليوم عرب الدعاوى املُ�شّللة 
التي تدعو اإىل التكتُّم على ظالماتها وعلى ما لقته 
، وما عانته من اآلم وما ذرفته  من جوٍر وغ�شٍب وتعٍدّ
ها: من دمٍع وما زفرته من اآهات؛ حُلجٍج واهيٍة، اأهمُّ

اأنَّ ظالماِتها  ل تعدو عن كونها اأحداًثا تاريخيًة، 
ومن  عقائدي،  بعٍد  ذات  تكون  اأن  ميكن  ل  وعليه 
ثّم فال جدوى من البحث يف املا�شي والتنقيب يف 

التاريخ.
التاريخ  والتنقيب يف  املا�شي  البحث يف  اأنَّ  واحلّق 
ِل يف حياة  والتاأمُّ النظر  اإىل  اإذ دعا  منهٌج قراآين؛ 
والِعربة،  الِعظِة  واأخذ  لال�شتفادِة  ال�شابقة  الأَُمِ 
  ِبَعاٍد  َك  َربُّ َفَعَل  َكْيَف  َتَر  �أََلْ  )تعاىل(:  قال 
�إَِرَم َذ�ِت �ْلِعَماِد  �لَِّتي َلْ ُيْخلَْق ِمْثُلَها ِف �ْلِبَلِد 
ْخَر ِباْلَو�ِد  َوِفْرَعْوَن   َوَثُموَد �لَِّذيَن َجاُبو� �ل�شَّ
ِذي �اْلأَْوَتاِد )الفجر: 6-10( فكيف باأحداِث هذه 

الأّمة ذاتها؟!

وعقدية  تاريخية  اإىل  الأحداث  تق�شيم  اأنَّ  على 
من  العديد  هناك  لأنَّ  وذلك  دقيق؛  غري  تق�شيٌم 
الأحداث التاريخية لها اليُد الطوىل يف اإثبات م�شائل 
عقدية مهّمة؛ وهل حادثة الغدير مثاًل جمّرد حدث 
املوؤمنني؟!  لأمري  البيعة  اأُخذت  وقد  تاريخي، 
وعليه قد يكون احلدث التاريخي حدًثا عقدًيا اأو قل: 

يك�شف عن موقٍف عقدي.
وبالعودِة اإىل ق�شية �شّيدة الن�شاء  جندها اأحداًثا 
ما  التي  الولية  �شّيما  العقدية، ل  باملواقف  مفعمة 
اأدارت الزهراء  رحى تلك الأحداث، وما طالبت 
فعلت  ما  فعلت  وما  ُخَطبها،  خطبت  وما  بفدك، 
من  اأو�شح  هناك  وهل  عنها،  وللدفاع  لإثباتها  اإّل 
قولها: "�أم �أنتم �أعلم بخ�شو�ص �لقر�آن وعمومه 
"و�أبعدمت   : وقولها  عّمي؟!")1(،  و�بن  �أبي  من 
واأمري  وهي  و�لقب�ص")2(،  بالب�شط  �أحقُّ  هو  َمن 

.اأ�شدق النا�س بعد ر�شول اهلل  املوؤمنني
اأنَّ  عن  تك�شف  الأحداث  فاإّن  ذلك  اإىل  اأ�شف 
عليهم؛  )تعاىل(  اهلل  غ�شب  مّمن    خ�شومها 
لغ�شبِك  َليغ�شب  �لّل  �إّن  فاطمة،  "يا   :لقوله
َها  وير�شى لر�شاِك")3(، وقد قال )تعاىل(: َيا �أَيُّ
 َعلَْيِهْم ُ َب �للَّ ْو� َقْوًما َغ�شِ �لَِّذيَن �آَمُنو� اَل َتَتَولَّ

)املمتحنة: 13(، ومن ثّم فقد كان لتلك الأحداث 
دور مهّم يف بطالن خالفة القوم، ويف نهي امل�شلمني 

كاّفة عن توّليهم على اختالف الدهور.
  ظالماتها  باإثبات  القوم  ظلم  اإثبات  يكفي  بل 
اخلالفة  اإنَّ  اإذ  خالفتهم؛  بطالن  على  للحكم 
عهد من اهلل )تعاىل(، وهو مّما ل يناله اأّي ظامٍل 
مهما ت�شاغر ظلمه اأو قّل، فكيف مَبن ظلم ب�شعة 
الر�شول واأخاه ، قال  :َو�إِِذ �ْبَتلَى �إِْبَر�ِهيَم 
ُهنَّ َقاَل �إيِنِّ َجاِعُلَك ِللنَّا�ِص �إَِماًما  ُه ِبَكِلَماٍت َفاأََتَّ َربُّ
 امِلنَِي �لظَّ َعْهِدي  َيَناُل  اَل  َقاَل  ُذرِّيَِّتي  َوِمن  َقاَل 

)البقرة: 124(.
  لُكلِّ ما تقّدم ل ميكن الّدعاء اأّن ق�شيَة الزهراء
هي ق�شيٌة تاريخيٌة حم�شة، واأّنها حبي�شة املا�شي، ل 
اأثر لها يف احلا�شر وامل�شتقبل، بل العك�ُس �شحيٌح؛ 
مرِّ  على  وهي  عقائديٍة،  اأبعاٍد  ذاُت  ق�شيٌة  فهي 
ٍد، وهاٍد  الع�شور دليٌل لُكلِّ حائٍر، وُمر�شٌد لُكلِّ ُمرتدِّ

لُكلِّ �شاّل..
..............................................

)1( و)2( بحار الأنوار: ج29، �س227 و�س229.
اأخرجه  ح401،  �س351،  املغازيل(:  )ابن  املناقب   )3(

احلاكم الني�شابوري يف )امل�شتدرك(.

والء قاسم العبادي/ النجف األشرف

التََّكتُُّم 
 َعَلى ُظالَماِتها
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عقائد



ُمَحاَسَبُة النَّفِس

ملا توّعد اإبلي�س بغواية العباد، اّتخذ اأبواًبا 
ومنافذ توقع النف�س الإن�شانية يف املهالك 
املنافذ  هذه  ومن  واملفا�شد،  واملعا�شي 
حما�شبة  عن  غافاًل  الإن�شان  َجعله 
نف�شه، مّما ي�شّبب انحرافه عن ال�شلوك 
امل�شتقيم ال�شحيح، فمثلما اأّن لكّل عامل 
رّب عمل يحا�شبه يومًيا على اأعماله وما 
اأّداه خالل �شاعات عمله، فكذلك ينبغي 
لالإن�شان اأن يحا�شب نف�شه كّل يوم؛ لأّن 
النف�س اإن مل حُتا�شب ف�شتقع يف مزالق 
يوؤّدي  النف�س  واإهمال  والذنوب،  الف�شاد 
اإىل متاديها يف الآثام، اإذ قال اهلل تعاىل: 
َ َوْلَتنُظْر  َها �لَِّذيَن �آَمُنو� �تَُّقو� �للَّ َيا �أَيُّ
 َ َ �إِنَّ �للَّ َمْت ِلَغٍد َو�تَُّقو� �للَّ ا َقدَّ َنْف�ٌص مَّ

ا َتْعَمُلوَن )احل�شر: 18(. َخِبرٌي ِبَ
يكون  النف�س  حما�شبة  اإىل  يفتقر  فَمن 
وال�شيطان؛ فقد  النف�س  ا لأهواء  ُمعّر�شً
ُروي عن ر�شول اهلل اأّنه قال: "�أعدى 

عدّوَك نف�شَك �لتي بني جنبيَك")1(.
عن  يكون  وتهذيبها  النف�س  وحما�شبة 
الإلهية،  الرقابة  ب�شوط  تاأديبها  طريق 

قامت  فعل  كّل  على  �شُتحا�شب  فالنف�س 
ن  �أَ ن�َشاُن  �اْلإِ �أََيْح�َشُب  تعاىل:  قال  به، 

َك �ُشدًى )القيامة: 36(. ُيْتَ
ولأّن النف�س يف �شراع دائم مع الإن�شان، 
فيجب مواجهتها باملثل لالنت�شار عليها، 
كتابه  يف  يقول    املوؤمنني  اأمري  فهذا 
اإىل احلارث الهمداين: "خاِدْع نف�شَك ف 

�لعبادة، و�رفْق بها")2(.
من  يحجبها  للنف�س،  قيد  فاملحا�شبة 
الرذائل،  يف  للخو�س  العنان  اإطالق 
والفرار  املعا�شي،  �شاحة  يف  والوقوع 
اأمري  يقول  ولهذا  ال�شيطان،  َوكر  اإىل 
املوؤمنني : "قّيدو� �أنف�شكم باملحا�شبة، 

و�ملكوها باملخالفة")3(.
ياأتي  اأن  قبل  النف�س  حما�شبة  فيجب 
تعاىل  اهلل  �شيحا�شبنا  الذي  اليوم 
اأمري  فعن  اأفعالنا،  ثمرة  لنح�شد  فيه؛ 
املوؤمنني  اأّنه قال: "حا�شبو� �أنف�شكم 

قبل �أن ُتا�شبو�")4(.
وملحا�شبة النف�س ثمرات، منها اأّنها تبني 
الِقَيم الفا�شلة  �شخ�شية الفرد، وتنّمي 

اأّن  جند  ولهذا  لديه،  النبيلة  واملبادئ 
النف�س  بتزكية  اهتّمت  الإلهية  الر�شالة 
وتهذيبها، فقال تعاىل: ُهَو �لَِّذي َبَعَث 
َعلَْيِهْم  َيْتُلو  ْنُهْم  مِّ َر�ُشواًل  يِّنَي  �اْلأُمِّ ِف 

يِهْم )اجلمعة: 2(. �آَياِتِه َوُيَزكِّ
وفالح الإن�شان مقرتن ب�شالح النف�س: 

اَها )ال�شم�س: 9(. َقْد �أَْفلََح َمن َزكَّ
و�شالح النف�س مرحلة تاأتي بعد حما�شبة 
النف�س، ومن الثمرات الأخرى ملحا�شبة 
واإح�شاء  النف�س،  عيوب  معرفة  النف�س 
فهي  منها،  والتوبة  وال�شتغفار  الذنوب 
تو�شل الإن�شان اإىل مراتب عالية، وال�شري 
يريده  الذي  القومي  ال�شحيح  بال�شلوك 
كلمات  من  فلنقتب�س  الإ�شالمي،  الدين 
املع�شومني نوًرا حتى ل نقع يف �ِشراك 

النف�س و�شبكة ال�شيطان.
.........................................

)1( ميزان احلكمة: ج3، �س1848.
)2( نهج البالغة: الر�شالة 69.

)3( ميزان احلكمة: ج1، �س 618.
)4( بحار الأنوار: ج68، �س265.

آمال شاكر األسدّي/ كربالء المقّدسة 
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أنوار قرآنية



َشِبيُه األَنبياِء

يا �شم�ًشا غابت خلف الغيوم ال�شوداء..
غّيبها الظلم واجلور لغاية اأرادها رّب ال�شماء..

كغيبة يو�شف يف جّب الغدر وحقد الأ�شّقاء..
وكخروج مو�شى خائًفا يرتّقب بط�س الأعداء..

يا �شايف الأكمه والأبر�س والقلوب ال�شّماء..
ُرِفعَت من بيننا مثل عي�شى الذي ارتقى اإىل ال�شماء..

ع�شقناَك مثل ع�شق يعقوب ليو�شف، وغدت عيوننا بي�شاء..
مو�شى ناجى رّبه اأربعني ليلًة ليتّم اللقاء..

وندبناَك دهوًرا حّتى مات فينا �شدى النداء!
لَك �شنن جتري علينا يا �شبيه الأنبياء..

اّتبع النا�س ال�شهوات وحّرفوا الكلم، وعبدوا الأهواء..
وُقبلت �شهادات الزور وا�شتخّفوا بالدماء..

ت�شري اأرواحنا نحو الياأ�س حّد المتالء..
اأّيها ال�شهاب الثاقب، اأِنر نفو�شنا اجلوفاء..

يا وجه اهلل الذي يتوّجه اإليه الأولياء..
اإىل َمن َتِكلنا؟ اإىل الوّقاتني واأهل ال�شتهزاء؟!

تكالب علينا امل�شتعمرون، واأبناء الأدعياء..
�ُشبيت ن�شاوؤنا، وُقّتل اأطفالنا وا�شتّد البالء..

فح�شدنا الكهول والِغلمان و�شّبان الآباء..
بة بـ: لبيَك يا ح�شني تكّفن ال�شهداء.. راياتنا املخ�شّ

جاهدنا حلفظ اأر�شَك املوعودة، واأقمنا العزاء..
يا اإبراهيمنا، قّدمنا القرابني، لعّلَك تقبل الفداء!

جئناَك بب�شاعة مزجاة فاغفر لنا يا بن الزهراء..
اء.. يا �شم�س ال�شمو�س اأقبل؛ لرنى وجهَك الو�شّ

انتصار عبد السودانّي/ بغداد 

أَلُم الِغياِب

نوًرا  يا  اأحداقنا،  يف  �شاكًنا  يا 
امنا، يا  لب�شائرنا، يا مقيًما يف اأيَّ
�شربة ماٍء تروينا، يا ُفلًكا ُينجينا، 
تربد  كيف  عّنا،  يغب  مل  غائًبا  يا 

جمرُة الثاأر يا مهدينا؟
�شوقي  اأ�شّد  ما  فوؤادي،  حبيب 
لربِّ  جلوئي  واأكرث  حنانَك،  لدفء 
بحر  �شمريي  وَترّقب  اأمانَك، 
اأُب�شر  لعّلي  وجمالَك،  جودَك 
وبني  اإليَك  واأعتذر  قريًبا،  يومَك 

يديَك جريًحا... 
نحن  اأم  الغائب  اأاأنَت  مولي، 
اأم  املُنتِظر  اأاأنَت  عنَك؟  الغائبون 
اأاأنَت  لطّلتَك؟  املنتِظرون  نحن 
من  اخلائفون  نحن  اأم  اخلائف 

غيابَك؟

اأّيها املُنتَظر، اإىل متى النتظار؟
فينا  يحرق  وال�شوق  غيابَك  طال 
ميّد  فينا  والأمل  فرُييقه،  الدمع 

عينيه اإىل فرحة لقائَك.
ت�شدح  يوم  فكلُّ  الغياب،  طال 
الأ�شوات، والقلب طافح باحلنني: 
بِن  ِة  َاحُلجَّ َك  َوِليِّ لِّ ُكْن  "َالّلُهمَّ 
َلواُتَك َعَليِه َوَعلى اآباِئِه  َاحَل�َشِن �شَ
يف هِذِه َال�ّشاِعِة َويف ُكلِّ �شاَعٍة َوِلّيًا 
َوَدلياًل  رًا  َونا�شِ َوقاِئدًا  وَحاِفظًا 
َطوعًا  َك  اأر�شَ ُت�شِكَنُه  َحّتى  َوَعينًا 
َعُه  فيها َطوياًل.. ِبَرحَمِتَك يا  تِّ َومُتَ

اأَرَحَم  َالّراِحمنَي")1(.
.........................

)1( مفاتيح اجلنان: �س307.

سراج علّي الموسوّي/ كربالء المقّدسة
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شمس خلف السحاب



 ي ِبالزَّهراِء التَّأَسِّ

م�سمون ال�سوؤال:
ال�شّيدة  ا�شت�شهاد  منا�شبة  ت�شّدنا  الأوىل  جمادى  �شهر  يف  ونحن 

ا اأن اأقتدي بها ؟ الزهراء ، فكيف يل ب�شفتي زوجًة واأمًّ
م�سمون الرّد:

�شّدد اهلل خطاكم، لعّل �شوؤالكم حتيطه هالة من رفع م�شتوى الهّمة، 
وهي ال�شتفادة من منا�شبات القادة املع�شومني ، فعلى املتاأ�ّشي بهم 
اأن يتاأ�ّشى بهم يف حركة احلياة، ولعّل اأبرز تلك النقاط هي اجلمع بني 

. التكاليف، فهي اأول �شفة تلفت النظر يف حياة ال�شّيدة الزهراء
نن�شى  نعمل،  فعندما  ملًفا:  �شيٍء  لكِلّ  جنعل  اأّننا  م�شكلتنا  نحُن 
العبادة، وعندما نتعّبد، نن�شى العمل، وكاأَنّ الإن�شان ينتقُل من حقل 
اإىل حقل؛ وهذا خطاأ كبري! فاملوؤمن يعي�س ُكّل احلقول يف اآٍن واحد، 
فالزهراء  كان لها وظائف عبادية: فقياُم الليل لفاطمة  كقيام 
اأبيها ، وكقيام اأمري املوؤمنني ؛ كانت مت�شي �شاعات من العبادة 
امل�شتحّب،  و�شومها  و�شلواتها،  اليومية،  نوافلها  ا  اأي�شً ولها  الليلية، 
ولكن انظروا اإىل �شريتها يف املنزل، فعن علّي  اأّنه قال: "...اأنا 
واهلل اأخربَك يا ر�شول اهلل اإّنها ا�شتقت بالقربة حتى اأّثر يف �شدرها 
وجّرت بالرحى حتى جملت يداها وك�شحت البيت حتى اغرّبت ثيابها 
واأوقدت حتت القدر حتى دكنت ثيابها")1(، مل يكن الأمر �شهاًل على 
هذِه ال�شّيدة، فكانت يف عمر الزهور، وتقوم باأعمال املنزل، وكانت 
 بتمام اخلدمة، فالأ�شرة الأوىل املثالية  يف خدمة اأمري املوؤمنني 
من ِخلقة اآدم  اإىل قيام ال�شاعة، هي اأ�شرة عليٍّ وفاطمة ، هكذا 
كاَن حالها ، فقد جمعت بني عمل النهار املتعب، وبني العبادة، تلَك 
هي �شّيدة ن�شاء العاملني، العابدة الأوىل يف تاأريخ الب�شرية يف �شنف 

الن�شاء!..
................................

)1( علل ال�شرائع: ج2، �س366.

الشيخ حبيب الكاظمّي 

النُّورُ الَمكُنوُن

نور طاهر..
يزهر يف ال�شماء..

اأ�شاءت به الأكوان..
يغ�شى نوره كّل الأنوار..

فانعك�س يف قلوب املحّبني..
اأنارت العتمة بداخلها..

َفَتَ العقول لُتنّقب عن معدنه..
كّلما حاولنا القرتاب من النور..

ملعرفة �شّره..
تاهت بنا الألباب..

يف معرفة كنه هذا النور..
اإّنه نور عظيم..

حمل بني اأ�شلعه..
)فاطمة(..

َمن هي يا ُترى فاطمة؟
الزهراء البتول..

احلوراء الإن�شية..
يغيب عن علمنا قدر هذا النور..

مل ي�شتطع الزمن اأن يخفيه..

ف�شربة امل�شمار يف �شدرونا..
ت�شرخ وافاطماه..

ويد الفاجر مل ت�شتطع..

لطم  عن  اأيدينا  تك�شر  اأن 
الأ�شالع..

وهذه اآهاتنا بني ع�شرة الباب..
حتت�شن حم�شًنا بدموعها..

اآٍه يا �شّيدتي ومولتي..
اأين ذلك القرب؟

لتذيب القلوب حتت ترابه جمرة 
الأ�شى..

لكن مل ت�شتطع الأعداء..
اأن تغّل اأيدينا..

عن اللطم والنوح عليِك..
ومل ت�شتطع اأن ُتخفت النور..

واإن اأخفى الزمان قربِك..
فدموعنا قد حفرته يف قلوبنا..

ف�شربِك يا مولتي...

ودفاعِك عن الولية..
جعل مظلوميتِك خالدة..

وتخّلد النور املكنون بداخلنا..
نور..

لن ينطفىء..
اأبًدا لن يزول..

ليلى عّباس الحالل/ البحرين 
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َبوَصَلُة األَفِئَدِة

يف يوم لي�س كباقي الأيام، ويف �شاعات ل يوّد َمن 
ي�شعر بها اأن تنق�شي، كّل َمن يف املكان يرغب 
يف اأن تكون الأوقات بال نهاية، وجتد اجلميع ل 
يلتفت اإىل ال�شاعات اأًيا كان نوعها اأو مكانها، 
بل اإّن اجلميع يتمّنى لو اأّن الوقت يتوّقف، وميتّد 
الوالهني،  املحّبني  قلوب  كّل  لي�شتوعب  ويّت�شع 

فتجد الأكّف تت�شابق لتقدمي اخلدمة املمكنة.
نعم، كّل ذلك واأكرث ت�شعر به وتلم�شه حتت القّبة 
ال�شريفة لالإمام احل�شني ، فتتال�شى عنده 
كّل الأهداف الثانوية، وكّل احلاجات الفردية، 
لتن�شهر عند اأعتابه ويف �شبيل نيل و�شام القبول 
للت�شّرف بلقب خادم الإمام ، عندها يتج�ّشد 
حّج الأرواح اإليه، فال لقب علمي، ول من�شب 
اأكادميي، ول انت�شاب لع�شرية ما، الكّل يت�شابق 
َفْلَيَتَناَف�ِص  َذِلَك  َوِف  له:  يت�شّنى  ما  لتقدمي 
هنا  فالفائز   ،)26 )املطّففني:   مْلَُتَناِف�ُشوَن�
الإلهية  الفيو�شات  من  بالغرتاف  ي�شرع  َمن 
التي ُت�شّب �شًبا، حينها ترى الأكّف تتدافع مع 

ا للفوز الكبري. بع�شها بع�شً
مفاهيم  جتد  العظيم،  امل�شهد  هذا  ظّل  يف 
الهدف  اإّن  حيث  تتج�ّشد  احلياتية  التنمية 

امل�شاعر  ويحّرك  الأفكار  كّل  فوق  يعلو  الذكي 
وهو  األ  هدف،  من  اأجمله  وما  وال�شلوكيات، 
ال�شعيف،  العبد  عن  العظيم  اخلالق  ر�شا 
العمل  ِفَرق  �شروط  لتطبيق  اجلميع  فيتحّرك 
الطاقة  تلك  هو  يدفعها  ما  اإّن  بل  تفكري،  بال 
مقيا�س  باأّي  قيا�شها  ميكن  ل  التي  الروحية 
مهما بلغ من الدّقة، جتد اجلميع كالفرا�شات 
اجلميلة الن�شطة التي تطري هنا وهناك، وتعلو 
على  والر�شا  النف�شية  الراحة  تعابري  الوجوه 
الرغم من كّل التعب والإنهاك اجل�شدي، ويف 
امل�شهد ذاته تلم�س املرونة ت�شطع وتربز فوق كّل 
اأّي اأمر مزعج،  ال�شفات، فيتّم التغا�شي عن 
با�شتبدالها  العقل  فيقوم  موؤذية،  كلمة  واأّي 
وتطيب  النف�س  لتهداأ  َح�شَنة؛  بعبارات  فوًرا 
اخلواطر، ويكون قول الإمام علّي  هو الأول 
والأخري: "ال تظَنّ بكلمة خرجت من �أخيَك 
�شوًء� و�أنَت جتد لها ف �خلري حمتمًل")1(، 
مثلما اأّن روح املبادرة تخّيم فوق كّل املوجودين، 
فبلمح الب�شر جتد َمن بالقرب يهرول م�شرًعا 
وتهدئة  الطالب،  للهفة  بال�شتجابة  ليفوز 

امل�شتغيث باأّي و�شيلة كانت.

يف هذه الأجواء جند باأّن هناك بو�شلة كبرية 
ُتر�شد اجلميع بال �شعور لجّتاه واحد، مل�شدر 
كّل  اإليه  ي�شّد  الذي  الكبري  واجلذب  الطاقة 
عينّي  اأمام  الآن  وتتج�ّشد  والأرواح،  الأنظار 
�لنَّا�ِص  ِمَن  �أَْفِئَدًة  َفاْجَعْل  الكرمية:  الآية 
َلَعلَُّهْم  �لثََّمَر�ِت  ِمَن  َو�ْرُزْقُهْم  �إَِلْيِهْم  َتْهِوي 
َي�ْشُكُروَن )اإبراهيم: 37(، نراها على اأر�س 

الواقع وبدون اأّي مبالغة يف الو�شف.
تلك هي بو�شلة الأفئدة، واجلاذب الكبري لكّل 
مفا�شل  كّل  تنظيم  يتّم  طريقها  فعن  حمّب، 
 احلياة نحو الهدف املن�شود، وهو ر�شا اهلل
وحينما  يديَك،  بني  القرار  الأعمال،  وقبول 
كّل  ترتيب  ف�شيتّم  ال�شحيح  الجتاه  تختار 
نواحي احلياة مبا يتنا�شب مع الجّتاه املُختار، 
كّل ما عليَك هو التم�ّشك بتلك البو�شلة وال�شري 
من  املُخّل�س  فهي  انحراف،  اأّي  بدون  وفقها 
ال�شعادة  اإىل  للو�شول  الفانية  احلياة  مهالك 

الأبدية.
.......................................

)1( ميزان احلكمة: ج6، �س55.

خلود إبراهيم البياتّي/ كربالء المقّدسة 
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تنمية بشرية
ّ



َربِّ اْشَرْح لِي َصْدِري

عّدة  يف  الكرمي  القراآن  يف  ال�شدر  ان�شراح  ورد 
اآيات، منها قوله تعاىل: َفَمن ُيِرِد �لّلُ �أَن َيْهِدَيُه 
�ْشَلِم )الأنعام: 125(، وقوله  ْدَرُه ِللإِ َي�ْشَرْح �شَ
ْدَرُه ِلْلإِ�ْشَلِم َفُهَو  ُ �شَ تعاىل: �أََفَمن �َشَرَح �للَّ
بِِّه )الزمر: 22( وقوله تعاىل:  ن رَّ َعلَى ُنوٍر مِّ

ْدَرَك )ال�شرح:1(. �أََلْ َن�ْشَرْح َلَك �شَ
يف  اأثره  وما  ال�شدر،  �شرح  معنى  ما  ناهد: 

اطمئنان النف�س، وذهاب اخلوف والقلق؟
من  خاٍل  اأي  ُمن�شِرح:  �شدر  قلنا  اإذا  فاطمة: 
اإلهي  بنور  ب�شطه  اأي:  ال�شدر،  )�َشْرُح  و:  الهّم، 
و�شكينة من جهة اهلل وروح منه()1(، واطمئنان 
الوح�شة  )رفع  مبعنى:  اأو  �شبحانه،  عنده  من 

وح�شول الأمن والطماأنينة ونورانية القلب()2(.
ولكّنها  النف�س،  بها  تو�شف  حالة  فالن�شراح 
تنعك�س على �شلوك الإن�شان وت�شّرفاته، فاإذا قلنا 
من�شرح ال�شدر اأي يتقّبل الظروف بكّل اأنواعها، 
يتذمر  ل  اأريحية،  بكّل  دينه  اأحكام  اإىل  وينقاد 
مّما حوله، اأو من امل�شائب التي تنزل عليه، بل 

يعي�س حالة من الطماأنينة والهدوء النف�شي.
ناهد: هل �شرح ال�شدر حالة تخت�ّس ب�شخ�شية 

معّينة؟

ب�شخ�شيات  ال�شدر ل يخت�ّس  �شرح  فاطمة: 
معّينة، واإّنا هو مهّم لكّل اإن�شان حتى الأنبياء، 
بالن�شبة  ال�شدر  �شرح  الكرمي  القراآن  ذكر  وقد 
اهلل  نبّي  طلبه  وقد   ، الأكرم  ر�شولنا  اإىل 
مو�شى عند ذهابه لأداء مهاّمه الر�شالية، وقد 

جاء كهبة للموؤمنني.
ذكر  فقد   ، الأكرم  بر�شولنا  يتعّلق  ما  فاأّما 
من    عليه  ينزل  ما  منه  املراد  اأّن  املف�ّشرون 
املعارف، اأو ما يرجع اإىل املعرفة والطاعة، بحيث 
اإّن �شدره ي�شع وينفتح جلميع املهّمات ول ي�شيق 

ول ي�شجر.
 ، الباري  لنا  يذكر  حني  )طه(  �شورة  ويف 
 من جهة، وبني  احلوار الذي دار بني مو�شى 
رّب العّزة من جهة اأخرى: َقاَل َربِّ ��ْشَرْح ِل 

ْدِري )طه: 25( . �شَ
فاأوحى اهلل تعاىل اإليه واإىل اأخيه: اأن ل تخافا ول 

حتزنا، فهداأت نف�شاهما واطماأّنتا.
بقّية  على  �شدره  ب�شرح  طلبه  قّدم    فمو�شى 
الطلبات، وهذا اإّنا يدّل على اأّنه املطلب الأ�شا�س 

والأهّم.
ناهد: فنفهم اإذن اأّن �شرح ال�شدر مّنة اإلهية، 

ونعمة رّبانية اأنعم بها �شبحانه على اأنبيائه ور�شله 
اأكمل  على  الر�شالة  وليوؤّدوا  عاب،  ال�شِ ليجتازوا 

وجه.
فاطمة: نعم، وكذلك بالن�شبة اإىل املوؤمنني.

فاملوؤمن يخطو بعني اهلل مطمئًنا ل يخاف درًكا 
ول يخ�شى، وعندما ي�شعر مبعية اهلل وح�شوره، 
بالراحة  ف�شي�شعر  واملحن،  ال�شدائد  ة يف  بخا�شّ
هناك  باأّن  ويح�ّس  الكامل،  والطمئنان  التاّمة، 
قوًة فوق كّل قوة حتميه وتدافع عنه �شّد اأّي خطر، 

فتكون نف�شه مطمئّنة.
�شبحانه  اإليه  الأمر  ورفع  اهلل  على  فالعتماد 
يجعل الإن�شان ي�شري يف هذه احلياة بقلب مطمّئن 
والهواج�س  املخاوف  عن  بعيًدا  من�شرح،  و�شدر 
والقلق، فاإح�شا�س املرء مبعية اهلل يريح النف�س، 

ويذهب الهّم وال�شيق.
.ْدِري ناهد: َربِّ ��ْشَرْح ِل �شَ

يتبع...
........................................

)1( املفردات يف غريب القراآن: �س449.
)2( التحقيق يف كلمات القراآن الكرمي: �س189.

منى إبراهيم الشيخ/ البحرين 
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إيماني 



 وإماُم َزَماِنها  أُمُّ الَبِنيَن

القلم  اأّن  يف  ريب  ول  �شّك  ل 
يعجز و�شاحبه اأحياًنا عن و�شف 
ة  بع�س الن�شاء العظيمات، بخا�شّ
الرجال،  خرية  اأجننَب  اللواتي 
بالذّرية  الإ�شالم  ورفدَن م�شرية 
اأولئك  من  وواحدة  ال�شاحلة، 
الن�شوة ال�شّيدة فاطمة بنت حزام 
البنني(،  بـ)اأّم  املكّناة  الكالبية 
زوجة اأمري املوؤمنني علّي بن اأبي 
بحّق  عارفة  فا�شلة   ، طالب 
وزهد  تقًى  ذات   ، البيت  اأهل 
اأّنها  فخًرا  ويكفيها  وعبادة، 
العّبا�س   - الأربعة  ال�شهداء  اأّم 
يف  ا�شُت�شهدوا  الذين   - واأخوته 
ويبقى  بكربالء،  الطّف  معركة 
موقفها اخلالد و�شام �شرف لها 
عندما ُنعي اإليها اأولدها الأربعة.

حيث قالت للناعي: اأخربين عن 
.. اأبي عبد اهلل احل�شني

فعاد الناعي ونعى اإليها اأولدها.
قلبي،  نياط  قّطعَت  فقالت: 
اخل�شراء،  اأظّلت  وَمن  اأولدي 
اهلل  عبد  لأبي  فداًء  كّلهم 

. احل�شني
على  تهوينها  اأي  املوقف،  هذا 
اإن  الأربعة  اأولدها  َفْقَد  نف�شها 
على  يدّل   ، احل�شني  �شلم 
زمانها،  باإمام  العميق  اإميانها 
حتى   ، احل�شني  الإمام 
اأ�شبحت وجيهة عند اهلل تعاىل، 
واقرتن ا�شمها با�شتجابة الدعاء 

عند التو�ّشل بها.
اإنَّ اهلل تعاىل وفق حكمته وعدله 
معنوًيا  اأو  مادًيا  �شيًئا  ُيعطي  ل 
العبد  ميّح�س  اأن  دون  من 
ال�شرب  باختبارات  ويختربه 
والر�شا والت�شليم، وهذا يو�شلنا 
تلك  �شاحبة  عظمة  معرفة  اإىل 

الوجاهة وزكاة نف�شها وكمالتها.
واليوم كّل موؤمنة تطمع بر�شا اهلل 
عليها   ، زمانها  واإمام  تعاىل 
لن�شرة  واأ�شرتها  نف�شها  تهيئة 
ة ونحن  الإمام احلّجة ، بخا�شّ
كرثت  الذي  الغيبة  ع�شر  يف 
بّد  فال  وال�شبهات،  الفت  فيه 
الأعداء،  مكائد  الوعي على  من 
ورّدها بجميع الإمكانات املتاحة، 
 ، والتخّلق باأخالق اأهل البيت
ومواجهة البتالءات والإغراءات 
يف زمن اأ�شبح بلوغ احلرام متاًحا 
للجميع يف قبال احلالل الذي قد 
واأن  يكون هو ال�شعب والع�شري، 
ال�شعي احلثيث يف  تبقى حقيقة 
واأّنه  املبارك،  للظهور  التمهيد 
التكامل،  على  م�شاعٌد  عامٌل 

وتهذيب النف�س.

إيمان صالح إلطّيف/ بغداد 

�الأ�شئلة:
�س1: اختاري الإجابة ال�شحيحة.

زمن  يف  النموذجيات  الن�شاء  من 
النبّي الأعظم حمّمد ؟

1- خديجة بنت خويلد.
2- اأّم �شلمة.
3- اأّم اأمين.

4- كّل الإجابات �شحيحة.
�س2: اذكري لنا بع�س اخلطوات التي 
تقومني بها يف �شبيل التهيئة للظهور 

املبارك.

�لعال  ن�شاء  )يا  مو�شوع  �أجوبة 
�الإ�شلمي �إىل �أين؟(:
ة. ج1: 1- ال�شّيدة ف�شّ

. ج2: 2- الإمام ال�شادق
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لنرتقي سلم الكمال



حاَبِة اإللكتُروِنيَِّة ٌة ِمن ِضمِن مشاريِع َمعَهِد ُتراِث األَنبياِء  ِفي السَّ ِمَنصَّ

َرُة(  )األَجِوَبُة الُميسَّ
نادية حمادة الشمري/ كربالء المقّدسة

املي�ّسرة(  )االأجوبة  تطبيق  مبادرة  تعّد 
اال�سرتاتيجية  اخلّطة  مبادرات  اأهّم  من 
للدرا�سات    االأنبياء  تراث  معهد  اإدارة  يف 
احلوزوية االإلكرتونية التابع لق�سم ال�سوؤون 
العّبا�سية  العتبة  يف  والثقافية  الفكرية 
املقّد�سة، حيث اإّنه املكان البارز الذي تهتدي 
والثقافية  والفكرية  االإن�سانية  ال�سفن  به 
منها؛ الأّنه حري�ض كّل احلر�ض على التمّيز 
منارات  لتكون  وم�ساريعه  براجمه  يف 
عن  بها،  ُيحتذى  ومرجعية  بها،  ُيقتدى 
طريق تقدميه الأف�سل اخلدمات واأميزها.. 
باالأ�ستاذ    الزهراء  ريا�ض  جمّلة  التقت 
)عماد الكعبّي/ م�سوؤول َوحدة تكنولوجيا 
التطبيق  على  اأكرث  للتعّرف  املعلومات(، 

واآلية عمله..

الروؤية والر�سالة
كّل م�سروع تتبّناه العتبة العّبا�سية املقّد�سة 
ت�سعى عربه اإىل �سناعة قاعدة اأ�سا�سية يف 
الفكر والثقافة، فما الروؤية والر�سالة التي 
انتهجتموها يف م�سروع )االأجوبة املي�ّسرة(؟
وابتكار  م�شتدامة،  تنميًة  الديني  الوعي  تنمية   :-

منظومات ذكية لإ�شعاد املجتمع، هو ما ت�شعى العتبة 
ال�شعي  اإىل  اإ�شافة  اإليه،  دائًما  املقّد�شة  العّبا�شية 
مرجعيًة  الإ�شالمية  الدينية  املرجعية  تكون  باأن 
عامليًة، والر�شالة التي ن�شعى اإليها يف هذا امل�شروع 
على  وقادر  دينًيا،  واٍع  جمتمع  اإىل  الو�شول  هو 
التعامل مع التحّديات املعا�شرة وامل�شتجّدة، و�شمان 
احل�شول على خدمات �شوؤون اإ�شالمية ذات م�شتوًى 

عاٍل.
من الورق

عرب حديثكم يتبنّي لنا اأّنه كان هناك الكثري 
معاجلتها،  يف  �سعيتم  للم�سروع  االأوراق  من 

فمتى انتقل امل�سروع من الورق اإىل الواقع؟
اإطار العتدال  الفكرة يف عام 2017م، وفق  بداأنا 

االأ�ستاذ عماد الكعبّياالأ�ستاذ عماد الكعبّي
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نافذة على المجتمع



مع  تتواكب  ع�شرية  عاملية  مبفاهيم  والو�شطية 
عن  الإجابة  وتكون  ومتغرّياته،  الع�شر  متطلبات 
على  تطبيقني  وفق  والعقائدية  الفقهية  امل�شائل 
اإىل  اإ�شافًة   ،)IOSو  Android( تي  من�شّ
الأوىل؛  اخلطوة  هي  هذه  وكانت  اإلكرتوين،  موقع 
باإ�شافة  2019م،  عام  يف  الثانية  اخلطوة  لتاأتي 
ق�شمني هما القراآين والجتماعي، في�شبح التطبيق 
املجتمع  فئات  وتلّبي متطّلبات  اأق�شام تخدم  اأربعة 

لن�شل  اأفراده،  الجتماعية بني  العدالة  يحّقق  مبا 
التطبيق،  على  حتديث  باإ�شافة  2021م،  عام  اإىل 
وهي البحث املتقّدم، وي�شمل البحث داخل الأ�شئلة 
واأ�شنافها، والكلمات الدللية؛ لتقدمي اأف�شل بحث 
للم�شتخدم، وكذلك البحث داخل املن�شورات، وهي 

اإمكانية مل تكن موجودة يف الن�شخ ال�شابقة.
االإدارة بالنتائج

اأربعة اأق�سام، كيف ا�ستطعتم و�سع جدولة 
االإجابة لها؟

جدوًل  ن�شع  جعلتنا  للتطبيق  امل�شتمّرة  املتابعة 
بناء  اإىل  فعمدنا  النتائج،  طريق  عن  لالإدارة 
منظومة متمّيزة من ال�شراكات ال�شرتاتيجية التي 
تعّزز دور التطبيق، ومن بني تلك ال�شراكات امل�شايخ، 
مب�شّمى )مدير ق�شم امل�شائل الفقهية، والعقائدية، 

بالإجابة  العمل  فيكون  والجتماعية(،  والقراآنية، 
عن امل�شائل كّل بح�شب الكلمات الدللية ب�شاأن كّل 
ق�شم، اإ�شافة اإىل اإدارة املن�شورات لكّل ق�شم، واإدارة 
احل�شابات، وتوزيع املهاّم وو�شع اخلطط امل�شتقبلية 
لربامج  م�شتقبلية  خطط  واإعداد  الديني،  للعمل 
تبداأ  بعّدة مراحل،  الفتوى  ومتّر  اإعالمية،  توعوية 
من دخول امل�شتخدم اإىل املوقع اأو التطبيق، فيدخل 
التي يحتاجها  ال�شخ�شية  املعلومات  �شوؤاله وبع�س 
املفتي، واأهّمها الربيد الإلكرتوين الذي ُتر�شل عربه 
ر�شالة ترحيب تت�شّمن رقم ال�شوؤال الذي يدخل اإىل 
الزمن،  حُتّدد بح�شب  التحّكم وفق موا�شيع  لوحة 
وبح�شب روؤية الإدارة العاّمة للتطبيق؛ ليمّر باملراحل 
ال�شرعية،  املراجعة  التحرير،  التوزيع،  الآتية: 

العتماد، التدقيق، الن�شر، الأر�شيف. 
ونوع اخلدمة املقّدمة هو خدمة اإجرائية.

اإدارة الوعظ
التي  والعملية  املنهجية  اخلّطة  ما 
ال�سحابات  وفق  ة  املن�سّ يف  اعتمدمتوها 

االأربع؟
التطّور التكنولوجي اأ�شهم اإ�شهاًما فّعاًل يف تنظيم 
الإلكرتونية  ال�شحابات  وفق  الأ�شئلة  توزيع  عملية 
الأربع، ويكون وفق اإعداد اخلّطة ال�شرتاتيجية وفق 

اجلدول الزمني املحّدد  بتفعيل املنا�شبات الدينية.
منهجية  متطّلبات  وفق  فتتّم  املنهجية  اخلّطة  اأّما 

الوعظ، والتي تنق�شم اإىل درو�س فقهية يف العبادات 
ودرو�س يف املعامالت، وتتخذ من املخاطب عن�شًرا 
التعليمي  امل�شتوى  حيث  من  مراعاته  مع  ا  مهمًّ
والعمري، من اأجل الإ�شهام يف تنمية الوعي الديني 
والثقافة الإ�شالمية، وغر�س قيم العتدال والت�شامح 

يف املجتمع.
ح�سور وتاأثري

االجتماعي،  الق�سم  هو  االأق�سام  �سمن  من 
كيف ا�ستطعتم و�سع املحاور االأ�سا�سية لهذا 
الق�سم؟ وما الطريقة التي ا�ستطعتم التاأثري 

بها يف املتلّقي؟
دعم العتبة العّبا�شية املقّد�شة للِقيم واملبادئ التي 
يدعو اإليها الإ�شالم هي الفكرة الرئي�شة التي �شعينا 
اإىل تطبيق مفرداتها، فو�شعنا اجلانب الجتماعي 
اأحدثته جائحة فريو�س  للتطبيق، وما  وفق خّطتنا 
الأن�شطة  من  عدد  يف  جذري  تغيري  من  )كورونا( 
والفعاليات اليومية التي ميار�شها النا�س، كالتعليم 
طريقة  اإىل  امتّد  ُبعد،  عن  والعمل  والدرا�شة 
من  نوًعا  الحرتازية  الإجراءات  وت�شيف  الوعظ، 
الوعظ  من  لال�شتفادة  املجتمع  اأمام  ال�شعوبة 
ب�شكل غري مبا�شر، وابتكار طرق خمتلفة للوعظ، 
منها الوعظ الإلكرتوين الذي بات �شرورة حتمية 
وا�شتخدام  بلغتهم،  والتحّدث  ال�شباب  ملخاطبة 
املتطّرفة،  التيارات  على  الطريق  لقطع  اأ�شاليبهم 
يكون  باأن  ال�شرتاتيجيات،  من  لعدد  مراعاة  مع 
الوعظ والإر�شاد �شحيًحا ومعتدًل ومتوازًنا، اإ�شافة 
املنا�شبات،  متطّلبات  مع  تتنا�شب  مّدة  تنفيذ  اإىل 
بنية  توفري  اإىل  اإ�شافًة  للتطبيق،  الواردة  والأ�شئلة 
اإىل  الع�شر،  متطّلبات  مع  تتنا�شب  رقمية  حتتية 
الف�شاء  يف  رائديَن  نكون  باأن  الإدارة  �شعي  جانب 

الإلكرتوين.

 ب�سمة جديدة ي�سعها معهد تراث االأنبياء
اأغوار  و�سرب  االإلكرتوين،  البحث  �سّجل  يف 
تخدم  مهّمة  تعّد  التي  االفرتا�سي  العامل 
املجتمع االإ�سالمي، حمّققني بذلك طموحات 
وروؤية  ثاقبة  نظرة  عن  تك�سف  واآمااًل 
قادرون  اأّنهم  بجدارة  اأثبتوا  ا�ست�سرافية، 

على توعية امل�ستفيدين وتطويرهم.

الكعبي: بلغ عدد امل�ستخدمني امل�سّجلني 
ة )12061(، وعدد االأ�سئلة  على املن�سّ
ة )33617(، اأّما عدد  الواردة اإىل املن�سّ

الزيارات فاأكرث من )100( األف.

"

الكعبي: العتبة العّبا�سية املقّد�سة كانت 
من �سمن االأ�سرع يف مواكبة متغرّيات 

ات االإلكرتونية اجلديدة. املن�سّ

"
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الَمرأَُة وَنهَضُة الُمجَتَمَعاِت
دالل كمال العكيلي/ كربالء المقّدسة

االإن�سان هو ذلك الكائن االأعظم يف الوجود، 
اإذ منحه اهلل تعاىل العقل وامللكات املختلفة 
الإعمار الكون، وقد اأمر اهلل تعاىل النا�ض اأن 
يتعاونوا ويتقن كّل منهم دوره، ومن هنا قد 
اآتاهما  ما  للجن�سني تتوافق مع  اأدواٌر  برزت 
تختلف  ومواهب  قدراٍت  من  تعاىل  اهلل 

وتتفاوت فيما بينهم.
ورقّيها  االأمم  نه�سة  يف  حموري  دور  للمراأة 
يف  الكبري  ن�ساطها  ب�سبب  وذلك  وتطّورها، 
اأّي عمل تقوم به، والأّنها متتلك القدرة على 
وال  العليا،  الِقيم  على  واعد  جيل  تن�سئة 
ويتطّور  يكتمل  املجتمع  اإّن  قلنا  اإذا  نغايل 

وينمو باملراأة، لكونها احلا�سنة واملربية.
اأنيطت  التي  االأدوار  اأوىل  الرتبية  ُعّدت 
باملراأة، واأخذتها على عاتقها واأّدتها باأبهى 

الرعاية  تقّدم  َمن  الن�ساء  واأف�سل  ال�سور، 
الأبنائها،  ة  وبخا�سّ حولها،  َمن  لكّل  واحلنّو 
االأوالد  اإليها  يحتاج  التي  االأّم  هي  فاملراأة 
املهارات،  وتعُلّم  الرتبية احل�سنة،  الكت�ساب 
وبال �سّك اأّن لالأب اأهّميته، فاالثنان يكماّلن 
وال  امل�ستقبل،  جيل  لتن�سئة  ا  بع�سً بع�سهما 

ميكن اال�ستغناء عن اأّي منهما.
زاولت املراأة الكثري من االأعمال واأّدتها على 
جهدها  ق�سارى  وبذلت  يكون،  ما  اأح�سن 
واأحالت  واأوالدها،  لزوجها  ال�سند  لتكون 
يفدها،  َمن  كّل  ي�سّر  غّناء  واحة  دارها 
وبالتنظيم والرتتيب والتفاهم بني االأزواج 
تعي�ض العائلة ب�سالم وطماأنينة، وبذا يكون 
اجليل املتخّرج من تلك االأ�سرة �سوًيا ونافًعا، 

وهو امل�ستقبل امل�سرق للمجتمع.

العامالت يف  الن�ساء  التقتها من  التي  ال�سريحة   جولة متنّوعة بتنّوع  الزهراء  لريا�ض 
جماالت متعّددة من االأعمال، وال�سوؤال كيف ميكن للمراأة اأن تنجح يف تنظيم اأمور املنزل 

والعمل، وتغّذي اأطفالها بالرتبية وباحلّب واحلنان، وت�سنع منهم قادة يف امل�ستقبل؟ 

�سّيدة املنزل
عا�شت  اأبناء،  لأربعة  اأّم  بيت:  رّبة  �سفاء/  اأّم 
كّل  وبذل  �شوية،  اأ�شرة  لتكوين  متعاوننِي  وزوجها 
احتياجاتهم  ومتابعة  الأولد  لرتبية  جهًدا  منهما 
ودرا�شتهم، حّتى اأ�شبحوا ما هم عليه اليوم، فمنهم 
عن  �شفاء  اأّم  حتّدثت  وغريه،  والأ�شتاذ  املدّر�س 
م�شرية حياتها مبّينًة: عا�شت املراأة العراقية ظروًفا 
ا�شتثنائية، عانت الويالت على مدى عقود ما�شية، 
قا�شت �شنك العي�س ووجدت �شعوبة يف اإدارة اأمور 
ا لأربعة اأبناء،  املنزل، وهذا حال اأغلبنا، اإذ كنُت اأمًّ
ومطالبة بتلبية احتياجاتهم، ويف الوقت ذاته كنُت 
اأعني زوجي يف م�شاريف البيت عن طريق اخلياطة 
التي كنُت امتهنها، اإىل جانب م�شوؤوليتي اأمام عائلة 
زوجي ورعايتهم، والقيام بالواجبات الزوجية، وهلل 
ر يف اأيٍّ منها، بل على العك�س  احلمد مل اأكن اأق�شّ
كّنا نعي�س بهدوء ووئام، وكنُت اأحاول جاهدة تذليل 
تكن  مل  عهدنا  يف  ة  وبخا�شّ وجدت،  اإن  العقبات 
ا�شتطعُت  اليوم،  هو  مثلما  الراحة  و�شائل  هنالك 
جني ثمار تلك احلياة عرب اأولدي الأربعة، اإذ اأ�شبح 
اليوم كّل منهم �شخ�شية، و�شاحب �شهادة و�شمعة 
طّيبة ومثاًل ُيحتذى به يف املجتمع، اأمتّنى من بناتي 
اأ�شرة  بناء  على  والعمل  والتكاتف،  ال�شرب  اليوم 
اآل  باأخالق  متخّلقة  والعمل،  بالعلم  مت�شّلحة  قوية 
البيت، منتهجة نهجهم ملواجهة انزلقات احلياة.

الَمرأَُةالَمرأَُة
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ما تقّدم هي مناذج من �سرائح املجتمع املتنّوعة، وال نغفل عن اأهّمية املَِهن واحِلرف 
واجباتها  اإىل  اإ�سافًة  وجه،  اأكمل  على  وتوؤّديها  املراأة  تزاولها  التي  االأخرى 
املنزلية وتربية اأبنائها ورعايتهم، فهي املثل االأعلى لالأ�سرة واحلا�سنة لها، هي 

تلك االأر�ض اخل�سبة التي تنمو وتتجّذر فيها البذور، وتغدو اأ�سجاًرا مثمرة.

املراأة والتعليم

زاولُت  حمّمد:  فاطمة  ال�سّت 
التدري�س لـ30 �شنة، تخّرجت على يدّي 
فاأينما  اأولدي،  اأ�شّميهم  دفعات عديدة 
يف  اأولدي  من  ولًدا  اأجد  وجهي  اأدير 
من�شاأة من من�شاآت احلياة، ذلك مدّر�س 
زميل يل، وهذا طبيب يعاجلني، وذلك 
وغريهم  ال�شارع،  يف  اأ�شاهده  �شرطي 
وَمن  اخل�شروات،  لبيع  حمّل  �شاحب 
واأنا  �شعوري  واآخر مهند�س،  �شائق،  هو 
يو�شف،  ل  العمل  ذلك  ثمار  اأ�شاهد 
�شعادة غامرة وفخر ل ُيحّد، مثلما اأيّن 
اأّم اأقوم بواجباتي يف املنزل جتاه اأولدي 
على اأمّت وجه، هذا كّله بكّل تاأكيد كان معه 
تعب و�شعوبات، ولكن ما جعلني اأجتاوز 
تلك ال�شعوبات والعقبات هو الإح�شا�س 
بامل�شوؤولية التي كانت ملقاة على عاتقي، 
ورغبتي بالإجناز وفائدة املجتمع، وهذا 
اليوم،  اإىل  واأتوا�شل  اأوا�شل  جعلني  ما 
امل�شوؤولية،  بتحّمل  عليكّن  بنّياتي  لذا 
جيل  بناء  على  والعمل  الذات،  وتطوير 

امل�شتقبل باأف�شل ما يكون.

املراأة والزراعة

اإح�شا�س  اأجمل  مزارعة:  فرا�ض/  اأّم 
ما  ح�شاد  عند  نعي�شه  الذي  ذلك  هو 
زرعناه باأيدينا، ع�شُت �شنوات عديدة واأنا 
املختلفة،  املحا�شيل  واأزرع  املوا�شي  اأرّبي 
املنزلية،  بواجباتي  القيام  اإىل  اإ�شافًة 
ال�شالة  وبعد  فجًرا،  ال�شتيقاظ  اعتدُت 
وبعدها  املنزلية،  باأعمايل  اأقوم  مبا�شرًة 
مزرعتي  اأزور  ثّم  ومن  املوا�شي،  اأرعى 
زوجي  ويقوم  زرعُت،  ما  ثمار  لأجني 
ببيعه يف ال�شوق، وعلى هذا احلال ع�شنا 
�شنوات ونحن باأف�شل حال، التعاون �شعار 
تلك احلياة التي ع�شُتها رغم ال�شعوبات 
واملتاعب، اإّل اأّن طعم التعاون واحلّب هو 
اأقول  لأبنائنا،  ووّرثناه  ا  م�شتمرًّ بقي  ما 
اإىل  مّنا  حتتاج  احلياة  اإّن  اليوم:  لبناتي 
عليها،  احلفاظ  يف  والتفاين  ال�شرب 
وال�شعي ل�شناعة ال�شعادة، فال�شعادة نحن 
م�شاعب،  واجهتكم  ومهما  م�شدرها، 
بوجهها  والوقوف  جتاوزها  فعليكم 

حل�شاد حياة هانئة و�شعيدة.

االأّم الطالبة
اأّم فاطمة : تزّوجُت يف عمر الـ 22 �شنة، 
اجلامعية  املرحلة  يف  طالبة  حينها  وكنُت 
اقرتاين  منذ  مرّفهة  اأع�س  مل  الثانية، 
حمدود  دخل  ذا  رجاًل  كان  فقد  بزوجي، 
حافظ  دينًيا،  ملتزم  اخللق،  ح�شن  لكّنه 
العوائق  وذّللنا  �شوًيا  ع�شنا  اهلل،  حلدود 
حينها  وكنُت  اجلامعة  من  تخّرجُت  حتى 
التي جاءت وجاء معها  بفاطمة  ُرزقت  قد 
وكان  املوؤ�شدة،  الأبواب  وتفّتحت  الرزق 
زوجي قد ح�شل على تعيني دائمي، وبعمله 
بعد الدوام وعملي ا�شتطعنا التكاتف ل�شراء 
املوؤجلة،  الأمور  بع�س  وحت�شني  املنزل، 
اأغلب  بها  مّرت  فقد  جتربتي  يف  جديد  ل 
اإّن  قوله  اأريد  ما  لكن  العراقيات،  الن�شاء 
احلياة الزوجية لي�شت طريًقا معّبًدا دائًما، 
ون�شتمّر  ننه�س  ولكّننا  ون�شقط  نتعرّث  فقد 
امل�شتقبل  جيل  ل�شناعة  والتقّدم  بامل�شري 
حم�شلة  اليوم  وتكاتفنا  فقوتنا  الواعد، 
تعيقنا  ل  الأم�س،  يف  وثباتنا  جناحنا 
اخلالفات عن التقّدم ول تف�شد وّدنا، وحني 
بوجهها  الوقوف  نحاول  امل�شاكل  نواجه 
ب�شالبة وجتاوزها، وتقّبل عيوب ال�شريك 
عاتقه،  على  امللقاة  احلياة  �شغوط  وتفّهم 
وا�شتنزاف  كاهله  اإثقال  ل  عليها  واإعانته 
التعاون  احلياة:  يف  �شعارنا  ليكون  قواه؛ 

بتوازن هو �شّر النجاح.
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 يَِّدِة أُمِّ الَبنيَن َثَقاَفٌة َوَفنٌّ وإبداٌع ِمن َمكَتبِة السَّ

اإطالق    البنني  اأّم  مكتبة  تبّنت 
التحفيزية  امل�شابقات  من  العديد 
من  ولكّل  املتنّوعة،  الن�شوية  للفئات 
ة،  وروؤية خا�شّ امل�شابقات هدف  هذه 
بامل�شوؤولية  ال�شعور  منطلق  ومن 
للنهو�س  وال�شعي  التطّور  ومواكبة 
ن�شاط  هناك  كان  الن�شوي،  بالواقع 
اإذ  املكتبة،  َوحدات  من  َوحدة  لكّل 
والفّعاليات  امل�شابقات  هذه  يف  جند 
ما  منها  ومتنّوعة،  كامنة  م�شامني 
تنّمي احل�ّس الفّني عن طريق التطوير 
امللكة  ينّمي  واآخر  الأفالم،  واإعداد 
وهذا  الثقايف،  واخلزين  املعلوماتية 
ما جتّلى يف امل�شابقات الثقافية التي 
ريا�س  جمّلة  َوحدة  من  كّل  اأطلقتها 
�شة  متخ�شّ كانت  والتي    الزهراء 
َوحدة  وم�شابقة  وحمتواها،  باملجّلة 
كانت  التي  والتلّقي  القراءة  دعم 

عبارة عن اأ�شئلة تفاعلية تهدف اإىل 
العمل  على  وحتّث  الثقافية،  التوعية 
الثقايف الذي يبّث الر�شائل الإن�شانية 
للِقيم التي ا�شُت�شهد من اأجلها الإمام 
معتمدة  جاذبة  بطرق   ، احل�شني 
على م�شادر حتفظ للتاريخ حقيقته، 

وللفّعالية م�شداقيتها.
امل�شابقات  هذه  تفا�شيل  وعن 
اأّم  مكتبة  م�شوؤولة  بّينت  وطبيعتها 
البنني  لريا�س الزهراء  قائلًة: 
تاأتي هذه امل�شابقات يف �شمن اأن�شطة 
والتوعوية،  والفّنية  الثقافية  املكتبة 
من  الن�شاء  �شريحة  تخاطب  والتي 
ومن  والثقافات،  الأعمار  كاّفة 
مثل  فنًيا،  كان  ما  امل�شابقات  تلك 
والفيديوية،  ال�شورية  امل�شابقات 
ومنها الثقايف التوعوي املتنّوع، وكان 
اإجراُء امل�شابقات على نوعني: ما كان 
الواقع  اأر�س  على  كان  وما  ُبعد،  عن 

وتفاعلًيا مع مراعاة �شروط ال�شالمة، 
وا�شًعا،  قبوًل  الن�شاطات  هذه  ولقت 
منقطع  وتفاعاًل  كثرية  وم�شاركات 

النظري.
الثقافية  الن�شاطات  يف  التنّوع  اإّن 
املتنّوعة ملكتبة اأّم البنني  ما هو اإّل 
دليل على الهدف ال�شامي الذي ت�شعى 
املكتبة اإىل حتقيقه؛ لتثقيف �شريحة 
الن�شاء ب�شّتى الطرق وتنّوعها لتحقيق 
ما ترمي اإليه؛ ل�شناعة جمتمع ن�شوي 
واٍع ُي�شهم ببناء جمتمع متقّدم يتحّلى 
ثقافة  وذي  العليا،  والِقَيم  باملفاهيم 
الذي  املهّم  الدور  واإدراك  اإ�شالمية، 
هو  الأم  بناء  يف  املراأة  به  ت�شطلع 
وتثقيفها  اإعدادها  خلف  الهدف 
املجتمع  لبناء  تهيئتها  على  والعمل 
وكتلك  �شتى،  بطرق  الإ�شالمي 
امل�شابقات هناك فّعاليات ون�شاطات 

اأخرى هادفة وبّناءة.

 خاص مجّلة رياض الزهراء
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"َوافَعِل الَخيَر 
فإِنَّ َيسيَرُه َكثيرٌ")1(

جعل �لل تعاىل فعل �خلري من �شفات �ملوؤمنني 
و�ملوؤمنات، فَمن يبتغي �الإ�شلم ديًنا يحر�ص على 
�غتنام فر�ص عمل �خلري ف �حلياة؛ ملا يعلم من 
فو�ئدها �جلّمة للفرد و�ملجتمع، ومن هذه �لفو�ئد 
�لقرب من �لل تعاىل؛ مثلما �أّنه ُيعّزز ِقَيم �ملحّبة 
و�لتما�شك، وجز�ء عمل �خلري و�ملعروف تي�شريها 
من قبل �لل تعاىل ملَن يفعلها، وقد ورد ف �لقر�آن 
�لكرمي ورو�يات �ملع�شومني  �لكثري مّما  يحّث 
على فعل �خلري و�إن كان ي�شرًي�، وُتبنّي ف�شله، وما 

يتّتب عليه من جز�ٍء عظيم، وخرٍي كثري.
ا من فو�ئده: وف هذه �جلل�شة �شنعرف بع�شً

- زينب: اأعذروين فلن اأ�شارك معكم.
متحّم�شة  كنِت  حبيبتي،  ملاذا  ولكن  علّي:  اأّم   -

جًدا؟
- زينب: م�شاركتي �شئيلة، ول اأهّمية لها، ورمّبا 

و�شعُت نف�شي يف موقف ال�شخرية.
- اأّم زهراء: ابنتي الغالية، َمن الذي يحّدد اأهّمية 
العمل؟ األي�س مقيا�س اأّي عمل نقوم به هو ر�شا اهلل 
تعاىل؟ األي�س هو َمن يجزي باحل�شنات في�شاعفها 

اأ�شعاًفا كثرية؛ رحمًة منه وكرًما.
- اأّم ح�سني: لعّلِك قراأِت قوله جلَّ وعال: َمن 
)الأنعام:   ..أَْمَثاِلَها� َع�ْشُر  َفلَُه  �َشَنِة  ِباحْلَ َجاَء 

.)160
الغاليات، من  وبناتي  اأخواتي  اأّم جعفر: نعم،   -
ف�شله وراأفته بعباده جعل فعل اخلري �شبًبا للفالح، 
رْيَ َلَعلَُّكْم  حيث يقول تبارك وتعاىل: َو�ْفَعُلو� �خْلَ
ُتْفِلُحوَن )احلّج: 77(، ومل ي�شرتط اأن تكون هذه  

الأعمال �شغرية اأو كبرية.
فيه    علّي  لالإمام  قوٌل  يح�شرين  علّي:  اأّم   -

َواَل  رْيَ  �خْلَ "�ْفَعُلو�  عنه:  تت�شاءلني  عّما  الإجابة 
ِغرَيُه َكِبرٌي َوَقِليلَُه َكِثرٌي،  ُرو� ِمْنُه �َشْيًئا، َفاإِنَّ �شَ قِّ َتْ
رْيِ ِمّني  َوال َيُقوَلنَّ �أََحُدُكْم: �إِنَّ �أََحًد� �أَْوىَل ِبِفْعِل �خْلَ
رِّ �أَْهًل، َفَمْهَما  َفَيُكوَن َو�لِل َكذِلَك، �إِنَّ ِلْلَخرْيِ َو�ل�شَّ

َتَرْكُتُموُه ِمْنُهَما َكَفاُكُموُه �أَْهُلُه")1(.
فيجدر بنا عدم ترك فعل اخلري مهما كان قلياًل؛ 
فع�شى اأن نكون نحن من اأهله فن�شيب خري الدنيا 

والآخرة.
جند  الكرمي  اهلل  كتاب  يف  وكم  زهراء:  اأّم   -
عمل  ا�شتباق  على  حتّث  وا�شحة  كرمية  اآيات 
 َمْرِجُعُكْم ِ �ِت �إىَِل �للَّ رْيَ اخلري: َفا�ْشَتِبُقو� �خْلَ
�َشاِبٌق  َوِمْنُهْم  تعاىل:  وقوله   ،)48 )املائدة: 
 ْلَكِبرُي� ُل  �ْلَف�شْ ُهَو  َذلَك   ِ �للَّ ِباإِْذِن  �ِت  رْيَ ِباخْلَ

)فاطر: 32(.
- اأّم ح�سني: بل اهلل تعاىل يثني على امل�شارعني يف 
اخلريات، وي�شفهم بال�شاحلني: َوُي�َشاِرُعوَن ِف 
)اآل عمران:   نَي احِلِ �ل�شَّ ِمَن  َو�أُوَلِئَك  �ِت  رْيَ �خْلَ

.)114
ق�شرية،  رمزية  ة  ق�شّ �شاأحكي  ح�سني:  اأّم   -
ولكن لها معنًى عميًقا، ُيقال: اإّن حجًرا �شغرًيا كان 
يائ�ًشا  وكان  الأنهار،  اأحد  على  �شّد  يف  ا  مر�شو�شً
من وجوده، حمتقًرا حلاله، دائًما يقول: ما اأنا وما 

اأهّميتي؟
ل�شُت حجًرا كرمًيا لت�شنع مّني قالدة؟

ول اأنا برتاب فتزرع يف داخلي نبتة، لأترْك مكاين 
واألقي بنف�شي يف النهر.. فما اأن فعل ذلك حتى انهار 
فكذلك  ال�شّد،  بجوار  التي  املدينة  وغرقت  ال�شّد، 

الأعمال، مهما �شغرت فاإّن لها اأهّميتها.

- اأّم جعفر: كذلك ل ينبغي علينا اأن ن�شتهني مَبن 
اأ�شدى اإلينا املعروف، بل واجب علينا �شكره، وهذا 
ما اأو�شانا به اإمامنا ال�شّجاد  يف ر�شالة احلقوق: 
"َو�أَّما َحقُّ ِذي �مْلَْعُروِف َعلَْيَك َفاأَْن َت�ْشُكَرُه، َوَتْذُكَر 
َلُه  َوُتْخِل�َص  �َشَنَة،  �حْلَ �مْلََقاَلَة  َلُه  َوَتْن�ُشَر  َمْعُروَفُه، 
�إَِذ�  َفاإِّنَك  �ُشْبَحاَنُه،  �لّلِ  َوَبنْيَ  َبْيَنَك  ِفيَما  �لّدَعاَء 
�إِْن  � َوَعَلِنَيًة، ُثّم  َفَعْلَت َذِلَك ُكْنَت َقْد �َشَكْرَتُه �ِشرًّ
ًد� َلُه  ُتُه ِباْلِفْعِل َكاَفاأَْتُه َو�إاِّل ُكْنَت ُمْر�شِ �أَْمَكَن ُمَكاَفاأَ

ُمَوّطًنا َنْف�َشَك َعلَْيَها")2(.
- اأّم ح�سني: وهذه من الأخالق الفا�شلة التي لها 
الأثر الطّيب يف ترابط اأفراد املجتمع، ون�شر املحّبة 

والإح�شان، والحرتام املتبادل.
اأ�شمى اأخالق  اأّم زهراء: ما اأعظم ديننا! وما   -
اأهل البيت الأطهار ! ن�شت�شيء بنورهم، ونهتدي 
الدنيا  خري  اإىل  يو�شلنا  الذي  القومي  بنهجهم 

والآخرة.
تعاىل  اهلل  اأكرمنا  اإذ  اأ�شعدنا  وما  علّي:  اأّم   -

. مبعرفتهم، وبحّبهم، ووليتهم
- زينب: اإن �شاء اهلل ل اأكون مثل احلجر ال�شغري، 
بل اّتبع قدوتي، وامتثل لقولهم، واأ�شري على دربهم، 

فهو درب ال�شعادة. 
الثّلة  من  والدعاء  الت�سجيع  وبنربات   -
اأّيتها البنت ال�شاحلة، وحماِك  بوركِت  الطّيبة: 

اهلل، على بركة اهلل نكمل العمل.
اجلميع: على اهلل توّكلنا.

.................................
)1( عيون احلكم واملواعظ: ج1، �س251.

)2( و�شائل ال�شيعة: ج13، �س15.
)3( م�شتدرك الو�شائل: ج11، �س145.

فاطمة صاحب العوادّي/ بغداد 
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عودة بالذاكرة 
املرحلة  اإىل 
اأروقة  يف  الثالثة 
�شاألني  اجلامعة، 
جتديَن  اأين  اأ�شتاذي: 
نف�شِك يف الع�شرين عاًما 
اأفّكر  مل  ح�شًنا،  القادمة؟ 

كثرًيا لأجيب.
امراأة  نف�شي  اأجد  فاأجبُت: 
على  وحيدًة  جتل�س  كبرية 
كتبها  من  كتاًبا  تقراأ  كر�شّيها، 
تطّل  نافذة  قرب  املرتاكمة، 
على حديقة اأ�شهمُت يف العتناء 
ال�شم�س  اأ�شعة  تدخل  حيث  بها، 
برفق لكي ل تزعج خلوتي هذه، 
احلياة  بهم  �شارت  قد  اأطفايل 
بعيًدا  حياتهم  ة  ق�شّ ليكتبوا 

عّني...
به،  حلمت  ما  كّل  حّققت  امراأة 
لت�شل اإىل املحّطة الأخرية، اإىل 
الوحدة، الوحدة كلمة ثقيلة على 
م�شامع امراأة كربت بني اأ�شوات 
ومتطّلبات  وطلباتهم  اأطفالها 

احلياة.
خماويف  اأكرب  لأعرتف:  ح�شًنا، 
وحيدة  كبرية  عجوًزا  اأموت  اأن 

يتعاجز اجلميع عن العناية بها.
توّقفُت كثرًيا عند قانون اجلذب 
هذا  يف  ومتّعنُت  الفكري، 
القانون، واأّن اأفكارنا احلالية هي 
بالأحرى  م�شتقبلنا،  ت�شنع  التي 

يقول القانون: اإّن قوة اأفكار املرء 
جًدا،  كبرية  جذب  خا�شية  لها 
فكّلما فّكرَت يف اأ�شياء اأو مواقف 
وكّلما  اإليَك،  اجتذبتها  �شلبية 
فّكرَت اأو حلمَت اأو متنّيَت وتخّيلَت 
كّل �شيء جميل وجيد ورائع تريد 
يف  تقتنيه  اأو  عليه  ت�شبح  اأن 
الأفكار  هذه  قوة  فاإّن  حياتَك، 
الب�شري  العقل  من  ال�شادرة 

جتتذب اإليها كّل ما يتمّناه املرء.
تنّهدُت قلياًل، ومتّنيُت اأن ل يعمل 
القانون مع فكرتي هذه، فهي حًقا 

خميفة.
من  اأخاف  اأيّن  هذا  اأيعني 

الوحدة؟
الأمر  هذا  يف  اأفّكر  اأيّن  اأعتقد 
من  مّرت  فلقد  �شغري،  منذ 
بلغَن  قد  ُكرث  ن�شاء  ناظري  اأمام 
عاجزات  اأ�شبحن  لدرجة  الِكرب 
ل ي�شتطعَن التحّرك من ال�شرير، 
وكيف اأّن جميع اأولدهّن متلملوا 
تلك  ل�شَن  كاأّنهّن   العناية،  من 
ولعنَب  �شحكَن  الالئي  الأّمهات 
من  العديد  لهم  وق�ش�شَن 

الق�ش�س، غريبة هي احلياة!
هذا  نزرع  اأن  ن�شتطيع  كيف 
لنا،  النا�س  اأقرب  يف  الإح�شا�س 
ملجّرد اأّنهم اأ�شبحوا اأ�شعف مّنا 

قلياًل.
عندما رحلت تلك املراأة الكبرية 
عيون  يف  �شديًدا  حزًنا  اأَر  مل 

احل�شور، راأيُت نوًعا من الرتياح 
ثقافة  على  العتياد  دموع  بني  

املجتمع.
مل اأَر الأ�شى نف�شه الذي راأيُته يف 
وجوههم يوم موت رجل كبري، اإّل 
اأّنه مل يبلغ من العمر عتًيا، مات 

وهو ب�شّحته نوًعا ما.
اإىل  وقتها  ي�شل  مل  ر�شالة  اأقراأ 
اإن  �شاأحزن  اأيّن  وهي  الآن، 
نزهات  ت�شّيع  ابنتي  اأّن  راأيُت 
عائلية  جل�شًة  اأو  �شديقاتها،  مع 
لو�شع اأولويات احلياة مع زوجها 
�شديقاتها  مع  جل�شًة  رمّبا  اأو 
من اأجل اأن تعتني بي، اأن تعتني 
بامراأة عجوٍز كبرية، وما يلحقها 
من اإعادة اجلملة مائة مّرة لأنّني 
اأجل�س على طاولة  واأن  اأ�شمع،  ل 
الطعام اأنتظر َمن ي�شع الأطباق 
التي تتنا�شب مع اأمرا�شي املزمنة 
اأطباقي  حمل  يف  اأ�شاعدها  ول 

لأنّني مل اأعد قادرة.
اجلذب  قانون  جذبني  مهاًل، 
التي  الطفلة  تلك  اإىل  الفكري 
هي )اأنا(، حيث كنُت اأت�شابق يف 
و�شع الو�شادة خلف ظهر جّدتي، 
�شجر،  غري  من  بقربها  واأجل�س 
اأم�شك بيدها وخامتها يتغلغل بني 
تلك اخلطوط، �شاأنتظر اأحفادي، 
ولن اأخاف من الأيام، ففي �شّكة 
الأيام دائًما وقفات، و�شوًيا ن�شل 

اإىل: "َمن زرع ح�شد".

زهراء خضر الموسوّي/ كربالء المقّدسة
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 ... َوالَديَّ

إّني أَتَِّبُع 

ُخطواِتُكَما

لعّل اللحظات الأوىل التي يب�شر بها الإن�شان النور، 
تكون املحّطة الأوىل وهي الأ�شرة، اإذ توؤثر يف تكوين 

�شخ�شيته.
الوالدين يف مراعاة وجود  اأهّمية  ومن هنا جاءت 
نظام اأخالقي ديني، بحيث يكون جّو البيت العام 
دينًيا، وهذا اجلّو كفيل بتن�شئة الطفل تن�شئًة روحيًة 

�شليمًة.
رٍي َقاَل: �َشاأَْلُت اأََبا َعبِد اهلل َعن َقوِل  وعن اأبي َب�شِ
: ُقو� �أَْنُف�َشُكْم َو �أَْهِليُكْم ناًر� َوُقوُدَها  اهلل َعزَّ َو َجلَّ
جاَرُة ُقلُت:َهِذِه َنف�ِشي اأَِقيَها، َفَكيَف  �لّنا�ُص َو�حْلِ
ا �أََمَر �لل ِبِه، َوَتنَهاُهم  اأَِقي اأَهِلي؟ َقاَل: "َتاأُْمُرُهْم ِبَ
ا َنَهاُهُم �لل َعنُه، َفاإِْن �أََطاُعوَك ُكنَت َقد َوَقْيَتُهم،  َعمَّ

ْيَت َما َعلَيَك")1(.  َو�إِْن َع�َشوَك ُكنَت َقد َق�شَ
اأ�شا�شيني  عاملني  هناك  اأّن  النف�س  علماء  ويرى 
والبيئة،  الوراثة  وهما  الطفل،  تربية  يف  يوؤثراِن 
الذي  الأول  والو�شط  البيئة  هو  العام  الأ�شرة  وجّو 
ين�شاأ فيه الإن�شان، وهكذا فاإّن على الوالدين اإيجاد 
الأر�شية املنا�شبة وال�شرائط الالزمة للر�شد باجتاه 

الكمال.
ولكن ما اخلطوات املهّمة من اأجل الو�شول اإىل اجلّو 

الأ�شري الذي يقود الطفل اإىل الكمال يف حياته؟
اإّن من اأهّم اخلطوات هو اهتمام الوالدين مبراقبة 
يتاأثر  فالطفل  وفعاًل،  قوًل  الدوام  على  النف�س 
بنحو كبري جًدا ب�شلوكيات والديه، ف�شلوكهما كفيل 

بت�شكيل اجلّو الأ�شري العاّم للرتبية ال�شليمة.
الفجر  �شالة  لأداء  يوم  كّل  ي�شتيقظ  الذي  فالأب 
على  يواظب  الطفل  جتعل  خطوة  ذاته  بحّد  هو 
فعلى  جرًبا،  ل  طوًعا  الفجر  ل�شالة  ال�شتيقاظ 
الوالدين ال�شتفادة من احلركة التي ت�شبق �شالة 
الفجر، من اإنارة اأ�شواء الغرفة، فهو ي�شّجع الطفل 
فال  وتقليدهما،  والديه  مع  باكًرا  ال�شتيقاظ  على 
�شيء يف الرتبية يكون عن طريق الإجبار، واأف�شل 
تربية ما كانت عن طريق تقليد القدوة ال�شاحلة، 

والوالدان خري قدوة بالن�شبة اإىل الطفل.
واأّما بالن�شبة اإىل الكالم: فعلى الوالدين اأن يكونا 
ة  وبخا�شّ منهما،  تخرج  التي  الكلمة  يف  دقيقني 

الكلمات التي تخرج اأمام الطفل؛ ملا لها من اأثر بالغ 
يف ن�شاأته، فلنتخّيل مثاًل اأًبا يبداأ طعامه يف كّل مّرة 
الطفل،  اأمام  مّرة  كّل  ويكّرره  )ب�شم اهلل(،  بقول: 

فما اأعظم تاأثري ذلك يف الطفل!!
اأو عندما يرى الطفل والديه يف حالة الغ�شب وهما 
ل يتلّفظان اإّل بقول: )ح�شبي اهلل ونعم الوكيل( اأو 
كلمات  تلّفظ  من  بدًل  باهلل(  اإّل  قوة  ول  حول  )ل 
اأو عدم الر�شا بق�شاء  اأو تدّل على اجلزع،  �شّيئة، 

اهلل، فهذا ال�شلوك وحده مدر�شة اأخالقية للطفل.
..."  :فعن م�شوؤولية الآباء يقول الإمام ال�شّجاد
�الأدب  ح�شن  من  به  وليَته  عّما  م�شوؤول  و�أّنَك 
على طاعته،  له  و�ملعونة   ، رّبه  على  و�لداللة 
على  ُمثاب  �أّنه  يعلم  َمن  عمل  �أمره  ف  فاعمل 

�الإح�شان �إليه، معاقب على �الإ�شاءة �إليه")2(.
.......................................

)1( الربهان يف تف�شري القراآن: ج5، �س424.
)2( �شرح ر�شالة احلقوق: �س581.
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ِحكَمُة األَرزاِق 
ُكْم َعلَى َبْع�ٍص  َل َبْع�شَ قال اهلل تعاىل: َو�لل َف�شَّ
 ....ُلو� ِبَر�دِّي ِرْزِقِهْم ْزِق َفَما �لَِّذيَن ُف�شِّ ِف �لرِّ

)النحل: 71(.
اأن  لالأمور  ميكن  ل  وعال  جّل  اخلالق  ميزان  يف 
جتري هكذا بدون تقدير وح�شاب، فاحلكمة هي 
�شّيدة املوقف يف هذه الدنيا لكونها مزرعة الآخرة، 
وما �شّرحت به الآية الكرمية يبنّي لنا الفارق الذي 
ومكان،  زمان  كّل  يف  النا�س  على  نف�شه  يفر�س 
فيم�شي واقًعا ل ميكن جتاهله، بل اإّنه اأم�شى مثار 
ح�شد وُعَقد نف�شية لدى البع�س مّمن ابتلوا ب�شّحة 
الأرزاق و�شنك املعي�شة، بل تعّدى الأمر اإىل اتهام 
معّينة  لفئة  والنحياز  التقدير،  ب�شوء    املوىل 
دون اأخرى - والعياذ باهلل - لكن امل�شاألة ل تعدو 
مَلن وقع عليه  كونها امتحاًنا، بل امتحاًنا ع�شرًيا 
هذا ال�شّح، وكذلك مَلن اأُغِدق عليه بالرثاء الوفري 
على حّد �شواء، فكالهما يف حمّطة للتفّكر وعقبة؛ 
ليظهر كيف يواجهها الغني والفقري، هل بال�شكر 

اأم بالكفر؟
ل  ُف�شّ مّمن  البع�س  يتفاخر 

وال�شطوة،  واجلاه  بالرثاء 
اإىل  كّله  ذلك  ويعزون 

فر�س  ا�شطياد  يف  وحنكتهم  وذكائهم  جهودهم 
النجاح والتفّوق، وين�شون اأو رمّبا يتنا�شون اأّن هلل 
اإليه،  الأكرب يف ما و�شلوا  والف�شل  الطوىل،  اليد 
لكن ال�شوؤال الذي ما يفتاأ يطرح نف�شه وبعد هذه 
بع�س  من  والتكرّب  التعايل  هذا  ملاذا  املقّدمة: 
مّمن ابتالهم رّبهم برغد العي�س على �شواهم من 
النا�س؟ اأُتراهم ُخِلقوا من طينة مبّجلة غري طينة 
الفقراء حتى يغ�ّس اأحدهم طرفه ويتهّرب من لقاء 
كالغراب،  نح�س  الفقر  اأّن  فيظّن  الب�شيط،  اأخيه 
رمّبا يحّط على قلعته فيحيلها تراًبا ومت�شي اأثًرا 

بعد حني! اأو هكذا توهمُه نف�شه الأّمارة بال�شوء.
احلّق  يعطي  بهم،  خا�ّس  د�شتور  لالأثرياء  اأم 
للمتمّلق لهم اأن ينعم بعطاياهم، اأو ت�شهيل بع�س 
معامالتهم لقاء بع�س كلمات الإعجاب والإكبار، 
عن  العون  ويد  عطاياهم،  مُتنع  املقابل  ويف 
اأرحامهم فقط؛ لأّنهم ذوو نفو�س اأبية تاأبى النفاق 
حفاًظا و�شوًنا لكرامتهم، والنتيجة عوائل متقاطعة 
من  الأقرباء  يلتقي  وعندما  طويلة،  ول�شنوات 
الع�شرية الواحدة يف منا�شبة اأو اجتماع ما يجهل 
ا وكاأّن الدم اأ�شبح ماًء، اإذ هكذا هي  بع�شهم بع�شً
قوانني اأغنياء الع�شرية الواحدة، ل فقراء يف حياة 
الأغنياء، فيوّرثون القطيعة لأبنائهم، مثلما يوّرثون 

الق�شور والأموال.
يا لها من طاّمة كربى ع�شفت باملجتمعات، اإذ 
الدنيا  حطام  ب�شبب  كالغرباء  الأ�شّقاء  جعلت 
الزائلة، فاأين نحن من رحمة الإ�شالم؟ اإذ جاء 
الفوارق  ويحّطم  الدونية،  النظرة  هذه  ليمحو 
الطبقية بني بني الب�شر، فال ف�شل لعبد على عبد 
اإّل بالتقوى والعمل ال�شالح، واأخرًيا ما اأحوجنا 
اليوم - ونحن نرزح حتت وطاأة احلروب والقتال 
من  وغريها  والكوارث  والأمرا�س  والدماء 
التكاتف  اإىل  اأحوجنا  ما   - وامل�شائب  الكروب 
والرتاحم والتعاطف بني النا�س مهما اختلفت 
واأعراقهم؛  واأجنا�شهم  وطوائفهم  مذاهبهم 
ولنكون  اهلل  رحمة  ظّل  حتت  جميًعا  لنغدو 
"َمن نّف�ص عن   :م�شداًقا لقول ر�شول اهلل
�أخيه �ملوؤمن كربة من كرب �لدنيا، نّف�ص �لل 

عنه �شبعني كربة من كرب �الآخرة")1(. 
ت�شمو  الف�شائل  �شائر  من  وغريه  الرتاحم  وبهذا 
امل�شاعب  على  وتتغّلب  ال�شعوب،  وتزدهر  الأم 
واملحن، اإذ اإّن اهلل ل يغرّي ما بقوم حّتى يغرّيوا ما 

باأنف�شهم.
.............................

)1( ميزان احلكمة: ج2، �س1292.

ميعاد كاظم الالوندّي/ كربالء المقّدسة
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تعاىل  اهلل  عن  الُبعد  بنار  القلوب  تكتوي  حينما 
عن  الأرواح  تبتعد  وحينما  الهجران،  ويوؤملها 
رحاب الرحمن، فتتخّبط عمًرا يف اأودية ال�شالل 
اأن  بعد  الروح  ت�شتغيث  هنا  واخل�شران،  وال�شياع 
الإن�شان  اأّيها  تعود  ل  مِلَ  احلرمان:  لوعة  تقا�شي 
اإىل رحاب املّنان؟ مِلَ ل ت�شعى لتتن�ّشم عبري القرب 
اخل�شوع  غبار  عنَك  وانف�س  قم  الدّيان؟  من 
من  اأجدبت  التي  روحَك  لإحياء  وا�شَع  لل�شيطان، 
النور والإميان، اذهب اإىل رّبَك ومرّبيَك، فهو بال 
�شّك �شيحتويَك، ويقّربَك ويدنيَك، ويعطيَك حّتى 
ير�شيَك، فال ترتّدد يف �شلوك طريق احلّب، واجعل 
لَك  ي�شيء  نوًرا  حم�شره  يف  قلبَك  انك�شار  من 

الدرب، واعلم اأّن نهايته ت�شتحّق اجلهد والتعب.
تعّلق برّبَك كتعّلق الطفل ال�شغري باأّمه، فهو ل يرى 

غريها، ول يلجاأ اإىل �شواها.
خفه واخ�شه كاأّنَك تراه، ا�شتِح منه عند تق�شريَك 
يف عبادته وتقواه، ول تياأ�س مهما كان حالَك من 

نيل حمّبته ور�شاه.
الآخرة  اأّن  وتذّكر  املهلة،  واغتنم  الغفلة  جتّنب 
قلبَك  �شالمة  على  فحافظ  زائلة،  والدنيا  باقية 

واحذر الغّل واحلقد والغرور واحل�شد وغريها من 
املهلكات القاتلة، التي ت�شلبَك الطمئنان وترديَك 

يف العاجلة قبل الآجلة.
اعرفه واقرتب منه، فكّلما ازدادت املعرفة عظمت 
الأقوال  يف  ذلك  اأثر  وبان  والإجالل،  املحّبة 
املتعال،  الرّب  ر�شا  عن  تك�شف  التي  والأعمال، 
فقد ورد يف الروايات اأّن النبّي مو�شى  قال: "يا 
�آية ر�شاَك عن عبدَك، فاأوحى  رّب �أخربين عن 
�لل تعاىل �إليه: �إذ� ر�أيتني �ُهّيئ عبدي لطاعتي، 

و�أ�شرفه عن مع�شيتي فذلك �آية ر�شاي")1(.
�َشّخر دقائق يومَك ون�شاطاتَك لنيل ر�شاه، واجعل 
كّل حركتَك منذ اأول نهارَك حّتى منتهاه هلل جّل يف 
عاله، متاًما مثلما بنّي القراآن حكايًة عّمن اجتباه 
اِتي  َياَي َومَمَ َلِتي َوُن�ُشِكي َوحَمْ اهلل: ُقْل �إِنَّ �شَ

ِ َربِّ �ْلَعامَلنَِي )الأنعام: 162(. لِلَّ
�شبيل  ول  بالنار،  يتاأّجج  مبنًى  يف  اأّنَك  تخّيل 
اأمامَك اإّل الفرار وطلب النجدة من القوي القّهار، 
نهار:  ليل  م�شمعَك  يف  ترّن  الآية  هذه  اجعل  لذا 
 ُمِبنٌي َنِذيٌر  ِمْنُه  َلُكْم  �إيِنِّ   ِ �للَّ �إىَِل  و�  َفِفرُّ
)الذاريات: 50(، واعلم اأّنه يرفق بالفاّرين اإليه، 

الهاربني مّما عداه، الطالبني هداه، يخت�شر لهم 
والتحّديات،  ال�شعاب  عليهم  ويهّون  امل�شافات، 
ويدخلهم يف درعه احل�شينة التي ياأمن َمن كان 

فيها من �شّر العرثات.
من  لتنت�شلَك  معجزة  لَك  حتدث  اأن  تنتظر  ل 
بدورَك،  وتقوم  جهدَك  تبذل  اأن  بدون  واقعَك، 
فطريق احلّب الإلهي يحتاج اإىل عزم واإرادة وطول 
�شعي، وهو اأف�شل الزاد مَلن اأراد، مثلما بنّي لنا ذلك 
�شادة العباد واأئمة الر�شاد ، فمن دعاء الإمام 
�ِحِل  �لرَّ ز�ِد  َل  �أَْف�شَ �أَنَّ  َعِلْمُت  "َوَقْد   : الكاظم 
ِبَعْزِم  ناجاَك  َوَقْد  ِبها،  َيْختاُرَك  �إِر�َدٍة  َعْزُم  �إَِلْيَك 

�الإر�َدِة َقْلِبي...")2(.
ال�شائر  لأّن  اأوًل؛  املعرفة  زادَك يف طريقَك  ليكن 
بعًدا،  اإّل  ال�شري  كرثة  تزيده  ل  هدى،  غري  على 
تعاىل:  اإليه  الراحلني  زاد  فهي  ثانًيا؛  والتقوى 
َيا  َو�تَُّقوِن  �لتَّْقَوى  �ِد  �لزَّ َخرْيَ  َفاإِنَّ  ُدو�  َوَتَزوَّ

�أُوِل �اْلأَْلَباِب )البقرة: 197(.
.........................................

)1( بحار الأنوار: ج67، �س26.
)2( مفاتيح اجلنان: �س220.

َهمساٌت َعلى َطِريِق الُحبِّ

زينب عبد الله العارضّي/ النجف األشرف
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الوالدان  ينه�س  اأن  انية  الربَّ احلكمة  اقت�شت 
اأوجدها  �شة  مقدَّ وواجبات  عظيمة،  مب�شوؤولية 
اأظفاره،  نعومة  منذ  الطفل  لرعاية  اخلالق 
فالوالدان لديهم جوهرة ثمينة بني اأيديهم يجب 
عليهم اأن يبذلوا ق�شارى جهدهم يف املحافظة 
التي  ال�شغرية  كالنبتة  فهو  ورعايتها؛  عليها 
ة، اإذ الطفل ال�شغري يرى  حتتاج اإىل عناية خا�شّ
وير�شم يف ذهنه اأول �شور احلياة عن طريق اأّمه 
واأبيه وطرق معي�شتهما يف الأ�شرة الأوىل للطفل، 
يف  كبرًيا  تاأثرًيا  فيها  يعي�س  التي  البيئة  وت�شّكل 
الكرمي  كتابه  يف  تعاىل  اهلل  اأمر  وقد  �شلوكه، 
ل الآباء امل�شوؤولية مثلما جاء  برتبية الأبناء، وحمَّ
يف �شورة التحرمي يف الآية )61( من قوله تعاىل: 
َو�أَْهِليُكْم  �أَنُف�َشُكْم  ُقو�  �آَمُنو�  �لَِّذيَن  َها  �أَيُّ َيا 

....�َناًر
وقد ورد عن النبّي الأكرم : "ُكُلُّكْم َر�ٍع َوُكُلُّكْم 

ِتِه")1(. َم�ْشوؤول َعْن َرِعَيّ
قال:  اأّنه    طالب  اأبي  بن  علّي  الإمام  وعن 

رَي َو�أَِدُّبوُهم")2(. "َعِلُّمو� �أَوالََدُكم َو�أَهِليُكُم �خْلَ

يف  الدوؤوب  والعمل  اجلهد  بذل  من  ّبد  فال 
على  اأخطائهم  وت�شحيح  الأولد،  اإ�شالح 
الأنبياء  �شبيل  وهذا  اخلري،  وتعويدهم  الدوام، 
اإىل  ابنه    النبّي نوح  واملر�شلني، حيث دعا 
ى اخلليل اإبراهيم  بنيه بعبادة  الإميان، وو�شّ

اهلل وحده.
م�شتنقعات  يف  غرقوا  الذين  الأبناء  اأكرث  اإنَّ 
ا كان اأ�شل ف�شادهم من ِقبل الآباء،  الف�شاد اإنَّ
واإهمالهم اإياهم، وترك تعليمهم فرائ�س الدين 
الأبناء  ينفع  ومل  �شغاًرا،  فاأ�شاعوهم  و�شننه، 

اآباءهم كباًرا.
اأو  هبة  ولي�شت  والديه،  على  البن  حقُّ  الرتبية 
وُين�شئ  ينّظم  حتى  الإ�شالم  فر�شها  هدية، 
الأفراد،  بني  الواجبات  تقّرر  �شاحلة،  اأ�شرة 
بينهم،  فيما  والتعاون  املحّبة  اأ�شول  وتوؤ�ّش�س 
الزوج  يعني  َمن  خري  هي  ال�شاحلة  والزوجة 
على تربية اأبنائهما؛ لذلك يجب على ال�شاب اأن 
يح�شن اختيار زوجته، واأّم اأبنائه م�شتقباًل، واأن 
يتعاون الأب والأّم على حماية قلعتهم )الأ�شرة( 

وتاأمينها، واأن تكون احلرا�شة م�شّددة، والهتمام 
كبري بتكوين الأ�شرة امل�شلمة الواعية لتن�شئة جيل 
م�شلم، فالولد الذي يرتّبى على الإ�شالم ل يجلب 
امل�شاكل لأبويه؛ لأنَّ الرتبية هنا متّثل راحًة لأبويه 
من �شكاوى املعّلمني ومّمن يخالط يف املجتمع، 
وقد اأ�شارت الأبحاث اإىل اأنَّ �شلوك الأبوين يوؤّثر 
تبداأ  الأطفال  لأّن  الكالم؛  من  اأكرث  الطفل  يف 
عندهم قوة املالحظة منذ �شغر �شّنهم، ويتعّلمون 
ويكت�شبون �شلوكيات اآبائهم، وعندما تكون هناك 
اأ�شوة �شاحلة يف حياة الطفل ف�شرتفع من �شعور 
مواجهة  كيفية  ومعرفة  بالنف�س،  بالثقة  الطفل 
احل�شنة  القدوة  امل�شتقبل عن طريق  احلياة يف 
لذا  ال�شغر؛  منذ  �شلوكها  ولحظ  اتبعها،  التي 
مع  ت�شّرفاتهم  يف  احلذر  الوالدين  على  ينبغي 
ومطمئّنة،  ف�شلى  واأ�شرة  حياة  لبناء  اأولدهم؛ 

ومن اهلل العون والتوفيق.
............................................

)1( ميزان احلكمة: ج2، �س1212.
)2( كنز العّمال: ج2، �س539.

آالء علّي الموسوّي/ النجف األشرف 

الَمسُؤولِيَُّة الُكبَرى
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ِمن آثاِر األُمِّ الُمؤمَنِة

تتواىل الليايل وتتبعها الأياُم، ونحن ن�شري، 
ونرى، ونعترب مّما راأينا من جميل عادات 
الأطفال  تعويد  ومنها:  والأحباب،  الأهل 
ق�شاء  يف  تعاىل  اهلل  اإىل  اللتجاء  �ُشبل 
عّلة  الكلمة:  بهذه  وتذكريهم  حوائجهم، 
اأّن هناك م�شلحة  الدعاء هو  اإجابة  عدم 

ل نعلمها.
ومنها حماولة ال�شرتاك يف ا�شتجابة دعاء 
توفري  طريق  عن  رغبته  وحتقيق  الطفل 
فالطفل  يحّبه،  اأمر  اأّي  اأو  طعام  اأو  لعبة 
جت�شيًدا  الأّم،  ة  وبخا�شّ اأبويه  اإىل  ينظر 
و�  "�أَِحبُّ يقول:  حيث   ،الر�شول حلديث 
وُهم  َوَعدُتُ َو�إَِذ�  َو�رَحُموُهم،  بَياَن  �ل�شِّ
نَُّهم اَل َيدُروَن �إاِلَّ �أَنَُّكم  �َشيئاً َفُفو� َلُهم، َفاإِ

َترُزُقوَنُهم")1(.
تكون  اأن  من  ُبّد  ل  اأّنه  ذلك  من  ونق�شد 
الأّم َفِطنة عند علمها بحاجة طفلها التي 

راأت منه  اأو يف حال  له،  توفريها  ت�شتطيع 
طاعة ما، تفّكر يف حاجة هو يحّبها وتاأتيه 
بها؛ كي ي�شعر بالرزق، وتقول له: هذا رزق 
من اهلل تعاىل، و�شرتى ت�شديده تعاىل لها 
يف اأمورها، وهذا الفعل بدوره يجعل الطفل 

يرتبط باهلل تعاىل، ويحّبه �شبحانه.
ويف اأحيان اأخرى لّبد من اأن تعّلمه بع�س 
وبعد  ال�شور،  بع�س  قراءة  اأو  الت�شبيحات، 
وهنا  به،  يرغب  ما  �شراء  اإىل  ُت�شرع  ذلك 
لبّد لالأّم من تنبيه الطفل اإىل اأّن ما ُرزقَت 
اأو ذكرَك هلل  به الآن هو بربكة ما قراأَت، 
اهلل  ف�شيبعث  يفعل،  مل  لو  وحتى  تعاىل، 

تعاىل له رزًقا من حيث ل حتت�شب الأّم.
واحلقيقة على م�شتوى التجربة ال�شخ�شية 
اأهّم  ومن  جًدا،  نافًعا  الأمر  هذا  وجدنا 
تاأثرياته يف الأطفال اأّنه يبعدهم عن ت�شّلل 
الياأ�س اإىل قلوبهم، اأو التفكري بالنحراف، 

بحتة،  مادية  حياة  نعي�س  نحن  ة  وبخا�شّ
اإىل  يلتجئ  الذي  الإن�شان  اأّن  عن  ف�شاًل 
الدعاء، حّتى لو مل ُي�شتجب له ف�شوف يغمره 
النف�شي، ويف  والهدوء  بال�شرب  تعاىل  اهلل 
املقابل راأينا من بع�س الأ�شخا�س حالًة من 
الهلع واخلوف والقلق تنتابهم حينما يحدث 
قدر وق�شاء من اهلل تعاىل، ولكن اأ�شحاب 
الدعاء تراهم اأ�شّد �شالبة واإمياًنا، واأقوى 
�شرًبا يف مواجهة حوادث احلياة وم�شاعب 
تعليم  الأّمهات  كّل  من  فرنجو  الدنيا، 
تعاىل؛  اهلل  اإىل  والإنابة  الدعاء  الأطفال 
لنكّون جياًل قوي الإميان، وتعليم الأطفال 
والتو�ّشل  الذنوب  من  الربيئة  اأكّفهم  رفع 
وحفظ  الوالدين،  حلفظ  تعاىل  اهلل  اإىل 

الأجداد، ودفع البالء والوباء عن البالد.
.................................

)1( الكايف: ج6، �س49.

عفاف محّمد الجبورّي/ كربالء المقّدسة 

23 - كانون األول  2021م مجلة رياض الزهراء  العدد 176 - جمادى األولى1443ه

لحياة أفضل



لَمَحاٌت ُمِضيَئٌة ِفي َفضاِء التََّغيُّراِت النَّماِئيَِّة للُمَتعلِِّميَن

اإىل  ودخولهم  الأبناء  لولدة  الأوىل  اللحظة  منذ 
عامل الدنيا، يتناغمون مع احلياة على الرغم من 
ال�شفات  يف  الآخر  عن  منهم  واحد  كّل  اختالف 
اجل�شمية والعقلية والذهنية، واختالف القدرات يف 
ما بينهم، وهذا ما �شيكّون لديهم الرغبة والدافع 
والف�شول للو�شول اإىل مرحلة الفهم الأف�شل للعامل 
املحيط بهم، وذلك ياأتي بالفطرة لتحقيق امل�شتويات 

يف تنظيم الذات والتكّيف مع البيئة.
ة مرحلة ريا�س  لذلك تعّد مرحلة الطفولة وبخا�شّ
مهّمة  مرحلًة  املدر�شة،  لدخول  والتَّمهيد  الأطفال 
يف  �شرورية  تعليمية  ومرحلًة  املتعّلم،  حياة  يف 
والإناث،  الذكور  اجلن�شني:  كال  من  الأبناء  حياة 
ما  مرحلة  يف  الأبناء  يق�شيها  التي  فال�شنوات 
الكثرية  التغرّيات  من  العديد  ت�شهد  املدر�شة  قبل 
وال�شريعة بني الآونة والأخرى، يف طريقة تفكريهم 
باأنف�شهم تارة، وما يح�شل حولهم تارة اأخرى، ومن 
العوامل  من  بجملة  حتًما  التغرّي  هذا  �شيتاأثر  ثّم 
ة ت�شاعد  النمائية والبيئية، حيث ت�شّكل اأهّمية خا�شّ
وفًقا  الطبيعي  النمّو  على  املرحلة  تلك  يف  الأبناء 

للمظاهر واجلوانب العقلية واجل�شمية والجتماعية 
والنفعالية والروحية.

�شون  واملتخ�شّ الباحثون  اأّكد  املنطلق  هذا  ومن 
تاأهيل  �شرورة  على  والتعليم  الرتبية  جمال  يف 
التمهيدية  املوؤ�ّش�شات  يف  بهم  والهتمام  الأبناء 
ذات  الأطفال  وريا�س  احل�شانة،  ُدور  يف  املتمّثلة 
املمنهج  الرتبوي  النظام  وفق  واملنهجية  الر�شانة 
املت�شّمن لأن�شطة )منت�شوري( ومنهاجها؛ لكت�شاب 
والفهم  الب�شري  التاآزر  لزيادة  الأولية؛  املهارات 
احلركية،  والقدرات  والرتكيز  الذهني  والإدراك 
مع اأخذ الأبناء بعني العتبار، واإحاطتهم بالرعاية، 
واإ�شعارهم بالأمان، والهتمام والإح�شا�س الدافئ، 
واإك�شابهم  و�شرور،  بوّد  ل�شتقبالهم  وال�شتعداد 
قاعدة التقّبل، والتمّتع مب�شاعر التفاعل املتبادل عن 
طريق املدح والت�شجيع، وميكننا القول باأنَّ الأ�شا�س 
يف التفاعل مع املحيطني، �شواء كان تفاعاًل لفظًيا 
منا�شبة  مترينات  ممار�شة  طريق  عن  اأوعملًيا 
مبفرداتها،  واللغة  حياتهم،  يف  املهّم  الو�شط  يف 
التي متّثل  وال�شليمة  وخمارج احلروف ال�شحيحة 

العقل  اإ�شارات  مع  وا�شرتاكها  اللفظية،  املهارة 
حيث  الآخر،  اأحدهما  يكّمل  م�شرتًكا  عاماًل  متّثل 
اللغة  تعتمد  وبالعك�س  اللغة،  على  الأفكار  تعتمد 
احلياة  �شياق  يف  يحدثان  وكالهما  التفكري،  على 
اإر�شالها  واإعادة  املعلومة،  تلّقي  يف  الجتماعية 
ثّم  ومن  اأوًل،  للمتعّلمني  ووا�شحة  �شّفافة  باأطر 
املالك الرتبوي والأهل والأقران، وينبغي خلق بيئة 
بيتية و�شفية ذات وظيفة حمورية مل�شاعدة الأبناء 
املتعّلمني يف حماولتهم لبناء لغة مقروءة ومكتوبة 
العمل  ال�شروري  وفّن املحاكاة اخلا�ّس بهم، ومن 
على توفري الق�ش�س امل�شّوقة واملفيدة التي تنا�شب 
قّيمة، وحتقيق  ر�شالة  اإي�شال  اأجل  اأعمارهم؛ من 
هدف تربوي واأخالقي يرتقي مل�شتوى عقولهم للُمثل 
واملزخرفة  امل�شّورة  بالكتب  وجتّهزهم  واملبادئ، 
والتدريبات  املهارية،  والألعاب  التعليمية  والو�شائل 
البدنية والريا�شية التي تتيح لهم �شهولة التوا�شل، 
وقطف ثمار النمّو الإيجابي وال�شليم لتلك ال�شل�شلة 

الالمعة يف حياتهم.

نوال عطّية المطيرّي/ كربالء المقّدسة
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ُرؤيٌة َجِديدٌة للّتعلِيِم

اإنَّ التعليم الإلكرتوين يف ع�شرنا الراهن ُيعّد 
مك�شًبا جديًدا، ودعاية ات�شالية ُت�شهم يف ن�شر 
املعرفة العلمية بطرق متطّورة وحديثة تتما�شى 
يفر�شه  وما  الع�شرية،  التعليم  ومتطّلبات 
الواقع الفرتا�شي التكنولوجي، وهذه املتطّلبات 
يف  كبري  ب�شكل  ت�شاعد  واحلديثة  اجلديدة 
اأو�شع  ف�شاء  اإىل  التقليد  قوقعة  من  اخلروج 
ُتتاح فيه كّل الطرق العملية وال�شبل الناجحة، 
القادرة على تقدمي الإ�شافة العلمية، واإتاحة 
الفر�س للمعّلم واملتعلِّم على الإبداع، والبتكار، 
واملعرفية؛  الفكرية  طاقاتهم  وا�شتغالل 
التكنولوجية  الربجميات  خمتلف  يف  للتحّكم 
تعمل  تعليمية  و�شائل  ب�شفتها  ُت�شتعمل  التي 
من  واخلروج  التعليمية،  املهّمة  تب�شيط  على 
التعليمية،  العملية  حّيز كّل ما هو تقليدي يف 
يف  اجلامعي  التعليم  حتديث  اإىل  والجتاه 

املوؤ�ّش�شات اجلامعية، وباآليات املحتوى الرقمي 
وو�شائله، وما يحمله من ممّيزات فريدة من 
نف�ًشا  التعليم  اإعطاء عملية  تعمل على  نوعها 
جديًدا يتمّيز بروح الإبداع والبتكار وامل�شاركة 
الة بو�شفه ثقافة بديلة يف ميدان التعليم  الفعَّ
على  التعليمي  الواقع  اإىل  وبالنظر  اجلامعي، 
م�شتوى جامعاتنا، ف�شنجد اأّن هناك ا�شتعماًل 
بع�س  يف  الإلكرتوين  التعليم  لآلية  �شئياًل 
البع�س منها، وذلك  يغيب يف  بل  اجلامعات، 
يعود اإىل عّدة عوامل جعلت من عملية التعليم 
الإلكرتوين يف جامعاتنا جمّرد مفهوم علمي 
على  املعنّية  الفئات  تعمل  اأن  بدون  متداول، 
وممار�شة  تعليمية،  ثقافة  بو�شفه  تر�شيخه 
ُت�شهم يف تطوير البيئة اجلامعية، وتخلي�شها 
من التعليم التقليدي اأو تعزيزه، والتوجه اإىل 
ة يف مثل هذه  ع�شرنة التعليم ورقمنته، بخا�شّ

التي  واملر�شية  ال�شحية  والأزمات  الظروف 
ة. ميّر بها العامل عاّمة والعراق خا�شّ

لذلك هناك العديد من التحّديات التي حتول 
دون تطبيق التعليم الإلكرتوين وا�شتمراريته، 
من  والإداري  الفّني  الدعم  قّلة  مقّدمتها  ويف 
ِقبل موؤ�ّش�شات التعليم العايل الالزمة لتطبيق 
التحّديات  ومن  الإلكرتوين،  التعّلم  منظومة 
�شواء  التدري�س،  هيئة  ع�شو  تغيري  �شرورة 
لطرق التدري�س التقليدية التي تتطلبها منظومة 
التعّلم الإلكرتوين، اأو �شرورة تغيري اجتاهاته 
ف�شاًل  التعّلم؛  من  النمط  هذا  نحو  ال�شلبية 
والتجهيزات،  احلوا�شيب،  توافر  عدم  عن 
واملعّدات الالزمة، وقّلة التمويل ملنظومة التعّلم 
تدريب  اإىل  احلاجة  نتجاهل  ول  الإلكرتوين، 
على  اجلامعات  يف  التدري�س  هيئة  اأع�شاء 

التقنيات الالزمة ملنظومة التعّلم الإلكرتوين.

د. خديجة حسن القصير/ النجف األشرف 

علِيُم اإللكتُرونِّي..  التَّ
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الملف التعليمي



َحشُدَك َشّلٌل

كانت اأّمي َتخبُز فجًرا..
خبًزا َمعجوًنا بنقاِء..

اأخذت من �سفوان امللح..
من زاخو حّبات املاِء..
حنطتِك �سمراء اأُّمي..

ت�سبه ُن�سًبا للثّوار..
النور  فيه  بالدي،  تنور  بركان 

وفيه النار..
ودويُّ االأبطال ينادي:

فْليحَي ح�سدَك يا وطني..
�سان االأر�ض، وحمى العر�ض..

بدماء  الغربية  ال�سحراء  روى 
�سمراء اأبية..

حفظت قرطا�ًسا ودواة..
�سانت مئذنة وكني�سة..

فيها �سوٌر للقّدي�سة..
فيها اأجرا�ٌض جمروحة..

تبكي وهًبا فادى ُح�سيًنا..
حمل اإىل الطّف �سليًبا..

اأرك�سه يف جرف املاء..
اأ�سهده موت الوجدان..

بحروف من عط�ض يحكي..
وبقايا نحٍر وبنان..

يحكي بطاًل يحمل ِقربة..
�سارت �سم�ًسا للحرية..
ا، جاد بعنٍي.. اأعطى كفًّ

�سّور نهًجا لالإن�سان..
يحكي طفاًل �سار ق�سية..

بقماٍط  وامل�ستقبل  املا�سي  لّف 
هزم الطغيان..

ح�سدَك �ساّلل يا وطني..
ال ين�سب ماء ال�ساّلل..

فمتى دّقت �ساعة ال�سفر..
كّنا رّواد االأجيال..

زهراء فاضل الحسينّي/ كربالء المقّدسة 
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َشباٌب وَشيَبٌة
دّن�شه  قد  والبلد  الأيدي  مكتوف  يبقى  اأن  ي�شاأ  مل 
راأ�شه  يف  ترتّدد  الكفائي  الدفاع  وفتوى  الغا�شب، 
�شباًحا وم�شاًء، وعلى الرغم من كرب �شّنه وجتاوزه 
�شّن ال�شتني، اإّل اأّن اندفاعه ملواجهة �شرذمة داع�س 

�شرّيته �شاًبا مليًئا بالإرادة واحليوية والإباء.
الدرب  ورفيقة  حياتي  �شريكة  يا  خ�شرّي،  اأّم   -
اأّن  اأ�شعر  الآن،  بعد  �شرًبا  اأ�شتطيع  لن  الع�شري، 
اأّن  اأعلم  اجلدران،  اأُجال�س  واأنا  يحرتق  دمي 
�شّحتِك لي�شت على ما يرام، واأّنِك بحاجة للرعاية 
والهتمام، لكن �شيكون خ�شرّي اإىل جانبِك و�شيلّبي 

احتياجاتِك يف غيابي.
- توّكل على اهلل، ل تكرتث بي، فاهلل يرعى عباده 

اأجمع.
العا�شقة  روحه  مداعبة  خ�شرّي  اأّم  كلمات  جاءت 
لل�شهادة، وامل�شي نحو �شاحات الوغى، وما هي �شوى 

اأيام حتى تهّياأ لاللتحاق مبدينة الفلوجة.
اهتّم  بعدي،  واأخّلفَك  �شاأم�شي  بنّي،  خ�شرّي   -

بوالدتَك، ل تهملها، هذا طلبي منَك.
- اأنا فخور بَك يا والدي، اطمئّن، �شتجري الأمور 

على ما يرام.
ما  اأمّت  على  واجبه  موؤّدًيا  خ�شرّي  اأبو  التحق  هكذا 

يكون، وعندما عاد يف اإجازته ا�شتقبله ابنه خ�شرّي 
متلهًفا، وام�شيا مًعا وقًتا طّيًبا وجمياًل، راح الأب 
يروي لهم ق�ش�س البطولة، ويق�ّس حكايات اجلنود 
ال�شجعان، يرويها ب�شوته اجلهوري الذي يزيد من 

ة اإمتاًعا وت�شويًقا. الق�شّ
يرهف البن �شمعه �شاغًيا بكّل جوارحه، مت�شّفًحا 
وجه اأبيه، حمّرًكا راأ�شه بني حني واآخر اإ�شارة على 
املوافقة اأو لتعظيم ما يقول، بينما تعّد الأّم امل�شّنة 
وجبة الغداء الب�شيطة، وجتل�س ت�شاطرهم ال�شتماع 
كّل  احلال  يتكّرر  املنوال  هذا  وعلى  مبهل،  والأكل 

�شهر حني عودة الأب من الواجب املقّد�س.
بعد مرور اأ�شهر ويف اأثناء التحاقه، كان اليوم ترابًيا 
مر�شاًل  الأ�شود،  حقده  اأ�شرم  قد  والعّدو  عا�شًفا، 
اأخفقت  الرتابية  الريح  وب�شبب  مفّخخة،  مدّرعة 
قاذفة الـ)اآر بي جي 7( التي اأر�شلها اأ�شاو�س احل�شد 
بخبث  ال�شاتر  نحو  تتقّدم  وظّلت  املدّرعة،  مكان 
لّف  وقد  بر�ّشا�شته  الأبطال  اأحد  لها  ت�شّدى  حتى 
ج�شده بالعلم، وقف قبالها بتحٍد م�شّوًبا اإطالقاته، 
وفا�س  ال�شجاع،  ج�شده  اخرتقت  ال�شظايا  لكّن 
اأ�شحابه  هّب  ا، يف حني  اأر�شً و�شقط  الأحرار،  دم 

ل�شحبه اإىل اخللفية.

كان اأبو خ�شرّي يتابع من بعيد، وعيناه �شاخ�شتان 
نحو ذلك البطل املقدام، مرّدًدا يف �شّره: بارك اهلل 

. باأّم ولدته، واأب رّباه، يحذو حذو علّي الأكرب
وملّا هّم بالتقّرب نحوه ا�شتقبله اجلنود بالبكاء ب�شكل 
عنيف، مانعيه من القرتاب، مل يفهم ما يحدث اأول 
وازداد  البكاء  ا�شتّد  الأمر، وكّلما اقرتبت خطواته 
حاجز املنع، حّتى حتّركت يدا اجلريح ت�شري نحوه 

دون غريه.
فاإذا  امل�شّن،  الرجل  وتقّدم  اجلميع  تركه  عندها 
به ي�شافح وجه ابنه خ�شرّي وهو يف النزع الأخري 

قائاًل:
اأِف بوعدي لَك، لقد �شغلتني  اأبي �شاحمني، مل   -
"�أال من نا�شر ين�شرنا" عن   : واعية احل�شني 

اأّي �شيء اآخر.
وليده  يحت�شن  حجره  وترك  الأب،  دموع  جتّمدت 
الذي ق�شى نحبه بني يديه، وقد فهم للتّو اأّن اجلميع 
اأخفوا عليه الأمر راأفة ب�شيبته، وامتّد اجلمع املوؤّزر 

نحو ال�شهيد ووالده بقبالت ودعوات ووداع مرير.

منتهى محسن محّمد/ بغداد 

27 - كانون األول  2021م مجلة رياض الزهراء  العدد 176 - جمادى األولى1443ه

الحشد المقدس



َعصُر االنِشَغاِل
فاأنَت  واأ�شدقاءَك...  اأقاربَك  تزور  ل 

م�شغول!
ل تّت�شل بهم... فاأنَت م�شغول!

ل تقراأ الكتاب الذي تريد قراءته... فاأنَت 
م�شغول!

ل متار�س الريا�شة... لأّنَك م�شغول!
ل تتناول طعامَك بانتظام...لأّنَك م�شغول!

ل تذهب اإىل الطبيب... فاأنَت م�شغول!
ل تتعّبد... فاأنَت م�شغول!

تعتني  ل  حياتَك،  تفا�شيل  معظم  توؤّجل 
لأّنَك  تن�شى ذكر اهلل  اأو عائلتَك،  بنف�شَك 

م�شغول.
فهل اأنَت م�شغول فعاًل؟!

"الوقت  نف�شها:  العبارة  يرّدد  اجلميع 
للقيام  الوقت  هو  "اأين  �شريًعا"،  يجري 

بكذا وكذا؟".
وهم بهذا يبنون حاجًزا �شّد اأ�شباب جلب 
اخلري لهم، م�شتبعدين اأن يكون هناك اأّية 
واأّن  والتطّور،  الإجناز  اأو  لل�شعادة  فر�شة 

اخلري مق�شوم لغريهم الذين لديهم الكثري 
من الوقت.

الأوىل  املّرة  كانت  متى  تذكر  اأن  ميكن  ل 
التي ترف�س فيها �شيًئا لأّنَك م�شغول، لأّنها 
يكون  ل  حني  الأف�شل  حّجتَك  اأ�شبحت 
ل  مبا  القيام  عن  لالعتذار  حّجة  لديَك 
هذه  �شّدقَت  الوقت  مع  لكّنَك  به،  ترغب 
احلّجة، واأ�شبحت الأ�شياء الب�شيطة تاأخذ 
من�شور  اأّن  ترى  واأنَت  طوياًل،  وقًتا  منَك 
هو  لن�شره  تخّطط  الذي  بوك(  الـ)في�س 

اأحد املهاّم التي قد تعلن ان�شغالَك ب�شببه.
تعني  قد  اأّنها  "م�شغول"  كلمة  امل�شكلة يف 
الكثري ول �شيء يف الآن ذاته، والأمر هذا 
احلياتية  فر�شَك  على  خطًرا  ي�شّكل  ل 
على  ول  تطّورَك،  واأ�شباب  اجلديدة 
فح�شب،  بهجتَك  وم�شادر  عالقاتَك 
اجل�شدية  �شّحتَك  يف  مبا�شرة  يوؤثر  بل 
والنف�شية، فاإّن �شّدق عقلَك اأّنَك م�شغول، 
فهو �شريمي الفّعاليات ال�شرورية حلماية 

املهاّم،  قائمة  نهاية  يف  و�شيانته  ج�شدَك 
مثلما اأّنه �شيجعل عقلَك متاأّهًبا با�شتمرار 
بدون فر�شة للراحة، مّما يوؤّدي اإىل انهياره 
ال�شريع، و�شعور بعدم احليلة اأو القدرة على 

ت�شحيح م�شار احلياة.
حياتَك  ر�شيف  على  تقعد  ل  اأرجوَك  لذا 
متفّرًجا، ل ت�شمح لذلك اأن يحدث، لديَك 
بعزم  تنظيمه  اإىل  بحاجة  اأنَت  وقت، 
النهار،  من  الأوىل  الدقائق  واإ�شرار، 
�شاعات  النوم،  قبل  الأخرية  الدقائق 
النتظار يف العيادة، يف الطريق اإىل العمل، 
و�شائل  ت�شّفح  يف  ت�شرفها  التي  الدقائق 
قيامَك  واأوقات  الجتماعي،  التوا�شل 
باإمكانَك  اليومية،  الروتينية  بالأعمال 
دائًما اأن ت�شتمع اإىل كتاب، واأن تذكر اهلل، 
واأن تخّطط لنهاية الأ�شبوع، ل تدع الوقت 
ودعه  �شديقه،  كن  افهمه،  ي�شرعَك، 

يخربَك باأ�شراره.

ليلى العانّي/ بغداد 
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َِد.. َرُة األب َزه
االأزهــاِر علــى  االأوىل  الزهــرُة 

هــي حمــَوُر االأكــواِن ير�ســُفها املَــدى

حى مــن نوِرهــا قــد اأزَهــَرْت �سم�ــُض ال�سُّ

ِحكاَيــٌة اجِلــداِر  عنــد  َوِلِعطِرهــا 

وك�ســِرها ال�سلــوِع  بــني  �سفحاُتهــا 

ــوى ــُر اجَل ــرى نه ــة ج ــاب فاِطم ــن ب م

تناثــَرْت ال�ســماِء  نحــَو  اأوراُقهــا 

بح�سِنهــا اجِلنــاِن  َرياحــنَي  َجَمَعــْت 

ْت ِبُحمــرِة حــاِء ُكنــِه الِع�ســِق يف َعــرُثَ

وحناِنهــا ُحزِنهــا  ُع�ســارَة  َتَرَكــْت 

وعبرُيهــا ُعروِجهــا  ــالَة  �سَ ـْت  لَـّ �سَ

الُعــال َربِّ  اإىل  �َســَرْت  الوجــوِد  اأُمُّ 
فائ�ــضٌ الِقياَمــِة  ــى  َحتَّ وَرحيُقهــا 

املِــدراِر ِبرحيِقهــا  ــٌة  اأبِديَّ

االأنــواِر اأمــريُة  ــماِء  ال�سَّ يف  هــي 

االأ�ســراِر مــن  َفَلــٍك  يف  والــَوْرُد 

املِ�ســماِر اأذى  َرها  �ســطَّ حمــراُء 

ــاِر اجلبَّ اإىل  ت�ســكو  مكنونــٌة 

اِر الكــرَّ حيــدِر  ن�ســرِة  درب  يف 

املُختــاِر اإىل  َلواِعَجهــا  ُتزِجــي 

املِــدراِر ــوى  النَّ َتراتيــَل  تتلــو 

االإع�ســاِر َتعاُقــَب  ُيذيــُب  َوَجــٍع 

�ســار ْطــٍب  خِلَ ِطفَلِتهــا  كــفِّ  يف 

جــار ِبُيْتــٍم  نيــا  الدُّ ـَل  َبلَـّ قــد 

االأ�ســراِر �َســنا  ُترَبِتهــا  وِبَقْلــِب 

االأكــداِر جــذَوِة  انِطفــاءِة  دوَن 

ندى خميس اللواتي/ سلطنة عمان 
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االنِسَجاُم بيَن الِجَهاِد َوالتَّكِويِن

متّيزت ال�شّيدة فاطمة الزهراء  ب�شخ�شية 
يف  عنها  النظر  وغ�ّس  تهمي�شها  ميكن  ل 
ر�شول  مع  اأ�ّش�شت  فقد  الإ�شالمي؛  املجتمع 
اجتماعية  اأبعاد  ذات  �شخ�شية   اهلل
و�شيا�شية، علًما اأّن املراأة مل حتَظ يف بدايات 
بارز  ودور  مبكانة  الإ�شالمي  املجتمع  عمر 
ذي اأثر يف احلياة الجتماعية، فكيف بها يف 

احلياة ال�شيا�شية؟
بف�شل    الزهراء  فاطمة  ال�شّيدة  اأّن  اإّل 
ِقبل  من  بها  حظيت  التي  الرتبوية  الأجواء 
ومكانتها  ف�شائلها  وبيان   حمّمد النبّي 
وتعظيم �شاأنها، اإ�شافة اإىل �شريتها التي اأراد 
بها النبّي حمّمد  اأن تكون قاعدة اأ�شا�شية 

مهّمة للمراأة وجمتمعها.
لتظهر �شخ�شية ال�شّيدة الزهراء ال�شيا�شية 
حيث  فدك،  م�شاألة  يف  ووا�شح  جلي  ب�شكل 
تعّد تلك املحّطة من املحّطات املهّمة يف حياة 
ال�شّيدة الزهراء ، وحياة املراأة امل�شلمة يف 

جمتمعها، فبعد اأن نحلها ر�شول اهلل  لبنته 
لكونها فيًئا مل يوجف عليها امل�شلمون بخيل ول 
 ..ُه ركاب نزلت الآية: َو�آِت َذ� �ْلُقْرَبى َحقَّ
وعناوين  مرّبرات  وحتت   ،)26 )الإ�شراء: 
كثرية من اأهّمها ما ُن�ِشب اإىل النبّي  مّما 
  احتّج به اأبو بكر اأّنه �شمع من ر�شول اهلل

قوله: "نحن معا�شر �الأنبياء ال نورث")1(.
فُجِمعت ممتلكات النبّي  وتركاته كاّفة مبا 
عت حتت ت�شّرف احلكومة،  فيها فدك، وُو�شِ
ت�شت�شلم،  مل   الزهراء ال�شّيدة  اأّن  اإّل 
و�شّرحت باأّن فدًكا من حّقها ال�شرعي، و�شعت 
تبيان  يف  بخطبتها  فبداأت  عليها،  للح�شول 
حّقها، وملّا مل تبَق لهم اأّي ذريعة، وبّينت احلّق 
للجميع حّتى اأجابها زعيم القوم: "�شدَق �لل 
معدن  �أنِت  �بنته،  و�شدقت  ر�شوله  و�شدَق 
وركن  و�لرحمة،  �لهدى  وموطن  �حلكمة، 
�أبعد �شو�بِك، وال  �لدين، وعني �حلّجة، ال 
�أنكر خطابِك، هوؤالء �مل�شلمون بيني وبينِك 

قّلدوين ما تقّلدُت، وباتفاق منهم �أخذُت ما 
�أخذُت، غري مكابر وال م�شتبّد وال م�شتاأثر، 

وهم بذلك �شهود")2(.
منهًجا  فدك  يف    الزهراء  ال�شّيدة  ر�شمت 
للمراأة تتعّلم عربه كيف ميكن لها اأن حتافظ 
على  واملحافظة  العّفة،  درجات  اأعلى  على 
ال�شيا�شية؛  احلياة  قلب  يف  وهي  كينونتها 
وعداواته  بقراراته  موؤثًرا  ا  �شخ�شً لتغدو 
منزلها،  يف  وهي  ذلك  وكّل  وم�شاحلاته، 
ال�شيا�شة  يف    الزهراء  ال�شّيدة  فمنهج 
واجلهاد ل يزال حًيا، فلي�س املطلوب اأن تكون 
اخلّط  بل  الق�شية،  ت�شّكل  ب�شخ�شها  املراأة 
ال�شيا�شي واجلهادي الذي ر�شمته يف فدك هو 

املطلوب.
.......................................

)1( بحار الأنوار: ج28، �س104.
)2( امل�شدر ال�شابق: ج29، �س232.
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الِغيَرُة
ومنها  املحمود  منها  اجتماعي،  �شلوك  الغرية 
اأعلى  اإىل  �شاحبها  ترفع  الغرية  وبع�س  املذموم، 
امل�شتويات، وبع�شها يوؤّدي به اإىل النك�شة واخلراب 
والندم، ثّم ال�شعور بالذنب، ويقعد �شاحبها ملوًما 

حم�شوًرا.
اأّما الغرية املحمودة فهي اأن يغار الإن�شان من جناح 
عن  بها  يتمّيز  وت�شرفات  ب�شفات  اآخر،  �شخ�س 
غريه، فيحاول جاهًدا اأن يقّوم نف�شه و�شلوكه حّتى 
بل  وناجًحا،  متمّيًزا  يناف�شه، في�شبح  اأن  ي�شتطيع 
ت�شّرف،  اأو  بلفظ  يوؤذيه  اأن  بدون  عليه  يتفّوق  قد 
وبذلك تكون الغرية �شبًبا يف رفع �شاحبها اإىل اأعلى 
امل�شتويات من دون اأن يجرح اأو يهدم اأو يوؤذي اأحًدا.
غري  وت�شبح  مر�س،  اإىل  تتحّول  قد  الغرية  ولكن 
الإن�شان  تطّور  يتوّقف  عندما  وذلك  حممودة، 
فغريزة  الطفولة،  مرحلة  عند  والعاطفي  النف�شي 
ولكن  كبرية،  درجة  اإىل  قوية  الطفل  يف  التمّلك 
الرتبية ال�شحيحة والظروف الجتماعية تعمل على 

تقليل حّب التمّلك يف �شلوك ال�شخ�س.

وميكن اإرجاع حالت الغرية اإىل التفاوت بني الرغبة 
من  دائًما  لي�شت  وهي  للتمّلك،  والنزعة  والواقع 
وداخل  الزوجني  بني  فاحلّب  احلّب،  م�شتلزمات 
الأ�شرة يتنافى مع الغرية، لكن عندما يكون احلّب 
اإيالًما  واأكرث  درجة،  اأ�شّد  الغرية  تكون  متلكًيا 

وتعذيًبا، وميكن اأن ُنرجع اأ�شباب الغرية اإىل:
1- مر�س نف�شي متتّد جذوره اإىل الطفولة، ودوافعه 
بالعالج  اإزالتها  ويجب  النف�س،  اأعماق  يف  كامنة 
النف�شي، وهذه الغرية لها عامالن: الأول يعود اإىل 
باأّمه  متعّلقًا  الطفل  يكون  عندما  الطفولة،  عهد 

ا متلكًيا. ويحّبها حبًّ
العامل الثاين وهو اإل�شاق �شفة ذاتية ب�شخ�س اآخر، 
واتهامه مبا يختلج يف النف�س من رغبات ل �شعورية 
اآثمة ب�شفتها و�شيلة من و�شائل التربير والدفاع عن 
وراءها  تخفي  واجهة  الغرية  تكون  وهنا  النف�س، 
حماولة الزوج اإذلل زوجته وحماربتها، فهو بعّذبها 
بالغرية، ويجعلها تياأ�س من حياتها، وهذا كّله ي�شعده 
لأّنها هي ولي�س هو �شاحب هذه الرغبة التي يجب 

اأن حُتارب.
2- الفروق الكبرية يف امل�شتويات ال�شكلية واملادية 
حتت  الفتاة  تتزّوج  فقد  الزوجني،  بني  والعلمية 
رجل  من  تعي�شها  �شعبة  ظروف  اأو  الأهل،  �شغط 
لي�س بينه وبينها تكافوؤ اأو تقارب يف ال�شّن اأو الثقافة، 

وغريها من الفروقات الجتماعية.
يهّيء  الختيار  �شوء  اأو  التكافوؤ  عدم  باأّن  ون�شتنتج 
لهيبها،  واإ�شعال  الغرية  لبعث  املنا�شب  املناخ 
وامل�شاب بهذا املر�س �شواء كان الزوج اأو الزوجة ل 
يدرك اأّنه م�شاب بهذه الآفة اخلطرية، بل اإّنه يعّد 
غريته بع�س الأحيان تعبرًيا عن احلّب، ولكّنها يف 
احلقيقة تعرّب عن رغبة اأنانية يف التمّلك، اإّن الغرية 
قد  حماقات  ارتكاب  اإىل  الأزواج  من  الكثري  تدفع 

تق�شي على احلياة الزوجية.
بل  احلّل،  م�شتحيلة  اخلالفات  من  لي�شت  الغرية 
واحلّب  بالنف�س  الثقة  من  بقليل  عالجها  ميكن 
والبتعاد عن كّل ما يثري ال�شكوك، وبال�شرب والإرادة 

والتحّلي بالأمل ن�شتطيع اأن نق�شي على اآفة الغرية.

هناء هاشم الجبورّي/ كربالء المقّدسة
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َتأثيُر األَخالِق الَفاِضَلِة في اإلِصالِح والّتغييِر

الأم،  بقاء  اأ�شا�شيات  من  احل�شنة  الأخالق  تعّد 
فالأخالق هي عماد بناء ال�شعوب، وهي التي َتِقيها 
والنزلق  الف�شاد  من  وتع�شمها  النحرافات،  من 
والأخالق  واحل�شاري،  الثقايف  التخّلف  وحل  يف 
والأم،  املجتمعات  حفظ  يف  �شبًبا  تعّد  الفا�شلة 
النحالل  يعّد  بينما  وعّزتها،  جمدها  ودوام 
وانحاللها،  املجتمعات  زوال  يف  �شبًبا  الأخالقي 
جميع  الأخالق  على  حّثت  وقد  اأثرها،  وتال�شي 
اأهّمية  من  لها  ملا  امل�شلحون؛  بها  ونادى  الأديان، 

بالغة التاأثري يف الفرد، ثّم يف املجتمع.
لت�شمل  للفرد  احَل�َشنة  الأخالق  اأهمّية  وتتعّدى 
املجتمع باأ�شره، اإذ اإّن ال�شلوك الفا�شل املُهّذب يوؤّثر 
تاأثرًيا اإيجابيًّا يف الإن�شان نف�شه، وعلى َمن يتعاطى 
معه ويتلّقى منه بح�شب درجة التهذيب وال�شتعداد، 
ولذلك جند القراآن الكرمي يربط الأخالق بالعقيدة 
يف  مكنونًة  م�شاعر  لي�س  الإميان  لأنَّ  قويًّا؛  ربًطا 
ا هو عمٌل ظاهٌر يعك�س  مري فح�شب؛ اإنَّ داخل ال�شّ
يف  الإميان  اأثر  وظهور  للفرد،  العملي  ال�شلوك 
اأخالقه وت�شّرفاته ال�شوية يف املجتمع، وحني نرى 
عك�س ذلك نت�شاءل: اأين الإميان اإًذا؟ وما قيمته اإذا 

مل يتحّول اإىل �شلوٍك؟! فالأخالق 
املُهّذبة  وال�شلوكّيات  احل�شنة 

الزكية فيما  رائحته  تفوح  الذي  بالعطر  اأ�شبه  هي 
حوله ل حمالة، مّما يوؤّدي اإىل انب�شاط َمن ي�شّمه 

وا�شتح�شانه وان�شراحه.
ووعًيا،  و�شلوًكا  نف�ًشا  املُهّذب  الإن�شاَن  ُيعا�شر  وَمن 
الفاعل  والتعامل  والثقة  باللّذة  �شعوًرا  �شيجد  فاإّنه 
املرء  على  بالنفع  يعود  ما  وذلك  معه،  والهادف 
على  والقدرات  الثمرات  مزيًدا من  ذاته، ومينحه 
احلياة وجمرياتها،  امتحانات  العقبات يف  تخّطي 
اإىل  احلايل  الواقع  تغرّي  يف  كبري  دور  ولالأخالق 
"�إّنا   :الر�شول قال  لذلك  اجليدة؛  العادات 
الكلمات  فبهذه  �الأخلق")1(،  ُح�شَن  ُبِعثُت الأّتم 
حّدد  الغاية من بعثته، اإّنه يريد اأن يتّمم مكارم 
ويريد  اأجمعني،  والنا�س  اأمته  نفو�س  يف  الأخالق 
الذي  احَل�َشن  اخُلُلق  بقانون  تتعامل  اأن  للب�شرية 
�شابقة  اأم  عّدة  تعّر�شت  فقد  قانون،  فوقه  لي�س 
ما  ب�شبب  عذابه  عليها  وحّل  تعاىل،  اهلل  ل�شخط 
كانت عليه من �ُشوء اخُلُلق، و�شاهد ذلك يف القراآن 
ْهِلَك َقْرَيًة  الكرمي قول اهلل تعاىل: َو�إَِذ� �أََرْدَنا �أَن نُّ
�ْلَقْوُل  َعلَْيَها  َفَحقَّ  ِفيَها  َفَف�َشُقو�  ِفيَها  ُمْتَ �أََمْرَنا 
 �َتْدِمرًي ْرَناَها  َفَدمَّ

يرجع  الذي   - الدين  اإّن  حيث   ،)16 )الإ�شراء: 
اأ�شله اإىل الوحي - اخت�شر على الإن�شانية م�شافات 
 - تكت�شف  اأن  قبل  تقطعها  اأن  عليها  كان  طويلة، 
بالعقل واحلكمة املرتاكمة - املبادئ العاّمة للنظام 
املجتمع  بخراب  موؤِذن  الأخالق  ف�ُشوء  الأخالقي، 
ودماره وانهيار كيانه، فاإذا �شعف اللتزام اخُلُلقي 
وال�شطرابات  املتاعب  بداأت  املجتمع،  اأفراد  بني 
املحلية  والثقافة  بالِقَيم  ال�شّك  وبداأ  ال�شلوكية، 
وحيازة  الذات  حتقيق  ي�شبح  حّتى  كذلك، 
احرتام  مع  متعار�شنِي  الجتماعي  العرتاف 
تاأثري  يكون  وعندها  ال�شائدة،  الأخالقية  القواعد 

الِقيم وال�شوابط الجتماعية قد �شعف كثرًيا.
اأهّمية كبرية يف حتقيق  والقيم  لذا كان لالأخالق 
القواعد  واحرتام  الجتماعي،  ال�شتقرار  من  نوع 

الأخالقية ال�شائدة يف املجتمع. 
اأفعال  عن  والُبعد  احل�شنة  بالأخالق  التحّلي  اإّن 
الكثري  حتقيق  اإىل  بامل�شلم  يوؤّديان  والآثام،  ال�شّر 
النبيلة، منها �شعادة النف�س ور�شاء  من الأهداف 
ال�شمري، واأّنها ترفع من �شاأن �شاحبها وت�شيع الألفة 

واملحّبة بني اأفراد املجتمع امل�شلم.
.....................................
)1( ميزان احلكمة: ج4، �س333.
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ُفُنوُن اإلَِداَرِة النَّاِجَحِة

تعّد الإدارة هي الفا�شل بني النجاح والف�شل، 
فال يقت�شر دورها على اإدارة منّظمة معّينة 
اإىل  لي�شل  اأو موؤ�ّش�شة ما، بل ميتّد دورها 
املوجود  التخّلف  اأو  التقّدم  مقدار  حتديد 
للموارد  الأف�شل  فال�شتثمار  الأم،  لدى 
الب�شرية واملادية يقع على عاتقها، وهناك 
الكثري من الدول التي متتلك اأركان النجاح 
�شوء  ولكن  املوارد،  ناحية  من  القت�شادي 
الإدارة يبقيها يف مواقع متاأخرة اقت�شادًيا.

تعمل الإدارة على حتقيق الأهداف املن�شودة 
وتوجيه  الإنتاج،  عمليات  اإدارة  طريق  عن 
اجلهود الب�شرية بكفاءة وفاعلية نحو حتقيق 
والوقت  اجلهد  هدر  واإيقاف  الأهداف، 
واملال، مثلما تعمل على اإن�شاء هيكل منّظم 
و�شليم داخل املنّظمة اأو ال�شركة، بحيث ل 
يكون هناك تداخل يف العمل بني املوّظفني؛ 
ك للتنمية التي ل ميكن اأن تتحّقق  فهي حُمِرّ
الأخرى  العنا�شر  كانت  لو  حّتى  بدونها 
جميعها متوافرة، علًما اأّن هذه الإدارة ل ُبّد 
من اأن تكون اإدارة فاعلة، ت�شتعمل الو�شائل 

العلمية املُ�شتخدمة يف اّتخاذ القرارات.
اإّن الإدارة الناجحة هي اأ�شا�س مهّم للرقي 
والزدهار املجتمعي، ول ميكن حتقيق هذه 
الإدارة  فنون  على  بالتعّرف  اإلَّ  الأهداف 
الناجحة، التي مُتّكن املدير من قيادة زمام 

الأمور ب�شكل جّيد، ومنها:
القدرة على التوا�شل مع العاملني، ومراعاة 
عند  والثبات  والتزان  التعامل،  يف  الدّقة 
واملو�شوعية يف  القرارات، واجلدية  اتخاذ 

طرح الأفكار وتنفيذها.
يكون  اأن  الفّذ  الإداري  على  يتوّجب  مثلما 
باإمكانات موّظفيه  تاّمة  واإحاطة  على علم 
دائًما على خلق روح  يعمل  واأن  وقدراتهم، 
والرتكيز  العاملني،  لدى  والبتكار  الإبداع 
الأمر  وهذا  لديهم،  القوة  نقاط  على 
العمل،  جتاه  الدافعية  يف  زيادة  �شيحّقق 

وُي�شهم يف زيادة الإنتاج.
اإىل  يلتفت  اأن  املثابر  باملدير  وُيفرت�س 
التعامل مع َمن حوله،  اأهّمية احليادية يف 
اأخرى،  دون  لفئة  التحّيز  اأو  امليل  وعدم 

ال�شتهانة  اأو  الآخر  راأي  اإق�شاء  وعدم 
مبقرتحاته، اأو التقليل من �شاأنه؛ لأّن ذلك 
لو ُوجد ف�شيوّلد فجوة بني العاملني، وُين�شئ 
بينهم ثغرات لها مردودات �شلبية على �شري 
العمل ونوع الأداء، مثلما اأنَّ التزّمت بالراأي 
امل�شريية  القرارات  اتخاذ  على  والإ�شرار 
تباحث �شرُيجع عجلة  اأو  من دون م�شاورة 
و�شي�شّكل  الوراء،  اإىل  الإداري  التقّدم 
يكون  اأن  يهوى  مَلن  خطًرا  ومنزلًقا  عائًقا 
توؤتي  ول  الإدارة،  تنه�س  فّعاًل، فال  اإدارًيا 
اأكلها اإلَّ اإذا اّت�شمت باملرونة واللني مع َمن 
باأخطائه،  املدير  ما اعرتف  فمتى  حولها، 
وحتّمل كافة امل�شوؤوليات مع موّظفيه، وبادر 
حدوث  عند  املنا�شبة  احللول  اإيجاد  اإىل 
داخل  التعاون  من  جًوا  وَخَلَق  امل�شاكل، 
عامليه،  باإجنازات  واعرتف  املوؤ�ش�شة، 
و�شاركهم اأهدافهم وطموحاتهم، فبالتاأكيد 
�شيكون قد اأ�شهم يف خلق بيئة عمل فاعلة 
اأف�شل منتوج،  ومتعاونة قادرة على تقدمي 

واأح�شن اإنتاج.

دعاء فاضل الربيعّي/ النجف األشرف 
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أسَباُب التََّعِب َوالَوهِن

مّدة  بني  ال�شديد  التعب  من  يعاين  مّنا  الكثري 
واأخرى، وهذا بدوره ينتج عنه اخلمول، والك�شل، 

و�شعوبة القيام بالواجبات اليومية اأحياًنا.
وتتعّدد اأ�شباب التعب امل�شتمّر ملّدة من الزمن، 
ي�شتدعي  قد  ما  ومنها  ب�شيط،  هو  ما  فمنها 
من  يعاين  َمن  واأغلب  اأخرى،  اأحياًنا  القلق 
مع  النوم،  قّلة  نتيجة  �شببه  يجعل  التعب  هذا 
مبكًرا  النوم  اإىل  يذهبون  ا  اأ�شخا�شً هناك  اأّن 
وينامون باملقدار الكايف، وعلى الرغم من ذلك 
وتظهر  والإرهاق،  امل�شتمّر  بالتعب  ي�شعرون 
عليهم عالمات الإجهاد يف �شباح اليوم التايل.

اإّن ا�شتمرار هذا التعب طوال اليوم وملّدة غري 
من  بّد  ل  �شّحية  اأعرا�س  اإىل  ي�شري  طبيعية 
عالجها، اإذ يعتمد عالج الإرهاق والتعب على 
عالج املُ�شِبّب، بغ�ّس النظر عّما اإذا كان التعب 
ج�شدًيا، اأو نف�شًيا، اأو مزيًجا من الثنني، حيث 
اإّن بع�س احلالت قد تتح�ّشن من الإرهاق فوًرا 
د عالج ال�شبب الأ�شا�شي، وقد يكون من  مُبجَرّ

اأ�شبابها ال�شّحية:
ا�شتهالك  قّلة  ال�شوائل:  بنق�س  الإ�شابة   .1
وانخفا�س  املزاج،  تقّلب  اإىل  توؤّدي  ال�شوائل 
م�شتوى الطاقة لوجود منطقة يف الدماغ تر�شل 

اإنذار  ب�شفة  الدماغ  اأجزاء  لباقي  اإ�شارات 
مبكر على احلاجة ل�شرب املاء؛ علًما اأّنه لي�س 
ال�شرب  ملقدار  معنّي  قيا�س  اعتماد  بالإمكان 
كـ)8( اأكواب ماء يومًيا مثلما ُي�شاع، واإّنا يجب 
اأن يكون بالتبّول كّل 3 �شاعات، ولون البول يكون 

اأ�شفر فاحًتا.
اجل�شم  يحتاج   :B  12 فيتامني  نق�س   .2
الدم  كريات  ل�شنع   B  12 فيتامني  اإىل 
اإىل  يوؤّدي  الفيتامني  هذا  فنق�س  احلمراء، 
اإىل  الدم  يحمله  الذي  الأوك�شجني  نق�س 
اأنحاء اجل�شم؛ مّما يوؤدي اإىل ال�شعور بالنعا�س 
ي�شعر  وقد  ال�شحوة،  مّدة  خالل  والتثاوؤب 
يف  واآلم  الن�شيان  وكرثة  بالتعب،  ال�شخ�س 
اأو خدر، و�شعور بالوخز يف القدمني،  ال�شاقني 
من  مكّمالت  تناول  اإىل  ال�شخ�س  يحتاج  لذا 

.B 12  فيتامني
3. التوّتر وال�شّدة: يوؤّديان اإىل زيادة م�شتويات 
الكورتيزول يف اجل�شم؛ لأّنه ل ميكن ال�شيطرة 
رّد  تغيري  بالإمكان  ولكن  التوّتر،  على م�شادر 
الفعل جتاهه؛ مثاًل الرتكيز على التنّف�س، وعند 
"، وعند الزفري قل:  اأنا   " �شحب ال�شهيق قل: 
"مرتاح"، كّرر هذا لبع�س الدقائق كّلما �شعرَت 

بالتوّتر والقلق.
وانقطاع  التعب  اإّن  قلبية:  باآفة  الإ�شابة   .4
عند  اأو  الريا�شية،  التمارين  اأداء  عند  النف�س 
اإنذار  هو  اجلهد،  بذل  عند  اأو  ال�شّلم،  �شعود 
مبكر بوجود اآفة قلبية كامنة مثل ان�شداد اأحد 
يقّلل  مّما  القلب؛  ع�شلة  �شعف  اأو  ال�شرايني، 
من  والأن�شجة  الع�شالت  فيحرم  الدم،  تدّفق 

الأوك�شجني فيوؤّدي اإىل ال�شعور بالتعب.
كرثتها:  اأو  بالدم  احلديد  م�شتويات  قّلة   .5
بالتعب  ال�شعور  اإىل  توؤّدي  الدم  بفقر  الإ�شابة 
الأن�شجة  اإىل  الوا�شل  الأوك�شجني  لقّلة 
احلديد  م�شتوى  زيادة  كذلك  والع�شالت، 
باجل�شم توؤّدي اإىل ال�شعور بالتعب والربد وترّقق 
فيجب  الوقوف،  عند  والدوار  والأظافر  ال�شعر 

عالج كلتا امل�شكلتني.
البولية:  امل�شالك  بالتهاب  الإ�شابة   .6
اإىل  واخللود  والإعياء  بالتعب  ال�شعور  ُيطلق 
طاقته  تركيز  من  اجل�شم  ليتمّكن  الراحة؛ 
الطبيب،  مراجعة  يجب  لذا  اللتهاب؛  لعالج 
واحل�شول على امل�شاّدات احليوية، والإكثار من 

�شرب ال�شوائل لعالج هذه امل�شكلة.

د. زينة نورّي الجبورّي/ بغداد 
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ِر: أسَباُبها وأنواُعها وِعالُجها َظاِهَرُة التََّنمُّ

والإيذاء،  الإ�شاءة  اأ�شكال  من  �شكاًل  التنّمر  يعّد 
موّجه من ِقبل فرد اأو جمموعة من الأفراد نحو فرد 
اأو جمموعة تكون اأ�شعف ج�شدًيا يف الغالب، ويكون 
عن طريق العتداء البدين، اأو الإكراه، اأو الت�شّلط، 
الأ�شاليب  من  وغريها  وال�شتقواء،  والرتهيب، 
اآخر  ب�شخ�س  الإ�شرار  اإىل  تهدف  التي  العدوانية 

عمًدا.
اأنواع التنّمر:

التنّمر اجل�شدي  للتنّمر، منها  اأنواع عديدة  هناك 
كال�شرب والدفع والعرقلة وغريها، والتنّمر اللفظي 
والإهانة  ال�شّيئة،  والألقاب  النعوت  ي�شمل  الذي 
والتنّمر  والتعيري،  والتهديد  والتجريح  والرتهيب 
ال�شخ�س  �شمعة  اإىل  الإ�شاءة  وهدفه  الجتماعي: 
اجتماعًيا، كالإ�شاعات والكذب والإحراج، والتنّمر 
على الإنرتنت عرب و�شع اأمور مهينة لل�شخ�س، �شواء 
والفيديوهات؛  وال�شور  كالر�شائل  بال�شّر  اأو  علًنا 
لت�شويه �شمعته، والتنّمر العرقي على الدين اأو اللون 

اأو اجلن�س.
اأ�سباب التنّمر:

اأن  طفل  لأّي  ميكن  ولكن  متنّمًرا،  اأحٌد  يولد  ل 
يتعّلم التنّمر وميار�شه يف ظلِّ ظروف معّينة، ومن 
املتنّمر  اأّن  هو  التنّمر  توّلد  التي  ال�شائعة  الأ�شباب 
�شحية تنّمر �شابق، مّما يجعله ي�شعر بعدم القيمة 
والغ�شب، فريمي بالتنّمر على غريه، وال�شعور بعدم 

الأهّمية والوحدة يوؤّدي اإىل حماولة اكت�شاب 
مثلما  بالقوة،  وال�شعور  الهتمام 

يعانون  املتنّمرين  من  الكثري  اأّن 

من ا�شطرابات يف منازلهم، مثل التعنيف اللفظي 
اآخر مّما  واجل�شدي واجلن�شي والعاطفي، و�شنف 
تقدير  الآخرين هو عدم  التنّمر على  اإىل  يدفعهم 
ذكي...،  باأّنه غري جميل، غري  ي�شعر  كاأن  الذات، 
مّما  والتكرّب،  والتعجرف  الغرية  من  يعاين  اأوقد 
العامل،  هذا  يف  حدث  ما  اأف�شل  اأّنه  يعتقد  يجعله 
فيتنّمرون على كّل َمن هم دون م�شتواهم، والرغبة 
يف ك�شب اإعجاب الآخرين عرب اإ�شحاكهم وت�شليتهم 

عن طريق التنّمر على غريهم.
من اآثار التنّمر:

فنتائجه  الأ�شخا�س،  جميع  يف  يوؤثر  التنّمر  اإّن 
احلالة،  ي�شاهد  وَمن  واملتنّمر  ال�شحية  على  تكون 
من  يعانون  للتنّمر  يتعّر�شون  الذين  فالأ�شخا�س 
والوحدة،  ال�شديد  واحلزن  والقلق،  الإحباط 
يف  الرغبة  وعدم  والأكل،  النوم  يف  وا�شطرابات 
وقد  اأخرى،  �شّحية  وم�شاكل  الن�شاطات،  مزاولة 
يف  التاأثري  اأّما  العمل،  اأو  املدر�شة  عن  يتغّيبون 
الكحول  على  الإدمان  من  يعاين  قد  فاأّنه  املتنّمر، 
والعمل،  املدر�شة  وترك  املخّدرات،  اأو  التدخني  اأو 

وعندما يكرب تكون عالقاته �شّيئة مع الآخرين.
عالج التنّمر:

اإنَّ من اأهم طرق عالج التنّمر تقوية الوازع الديني 
يف  احَل�َشنة  الأخالق  وزرع  ال�شغر،  منذ  لالأفراد 

قلوبهم، كالت�شامح وامل�شاواة والحرتام، واملحّبة 
ال�شعيف،  وم�شاعدة  والتعاون  والتوا�شع 

يف  الأبناء  تربية  على  واحلر�س 
ظروف �شّحية بعيًدا عن العنف 

وال�شتبداد، وتعزيز الثقة بالنف�س وقوة ال�شخ�شية، 
الربامج  بّث  على  العمل  الإعالم  على  اأّن  مثلما 
وجتّنب  الهادفة،  والوثائقية  والدينية  التعليمية 
الربامج  اختيار  الأهل  وعلى  العنيفة،  الربامج 
املنا�شبة لأطفالهم، وبناء عالقة �شداقة معهم منذ 
ال�شغر، وترك باب احلوار مفتوًحا دائًما؛ لي�شعروا 
اإىل حت�شني  تهدف  التي  الألعاب  وتوفري  بالراحة، 
العنيفة،  الألعاب  عن  والبعد  العقلية،  القدرات 
ومتابعة ال�شلوكيات املختلفة لالأبناء يف �شّن مبكرة، 
ومعاجلتها،  اخلاطئة  ال�شلوكيات  على  والوقوف 
التوا�شل  وو�شائل  الإنرتنت  على  الأبناء  ومراقبة 
الطاقات  وا�شتثمار  الفراغ،  وجتّنب  الجتماعي، 
والأن�شطة  بالربامج  لالأفراد  ة  اخلا�شّ والقدرات 
التي تعود عليهم بالنفع، وتقدمي امل�شاعدة النف�شية 
الأ�شباب  ملعاجلة  عليه؛  ر  واملتنمَّ ر  املتنمِّ من  لكّل 
حمالت  واإطالق  التنّمر،  على  املرتّتبة  والنتائج 

توعية لكافة الأعمار ب�شاأن �شلوك التنّمر.
َها �لَِّذيَن  واأخرًيا علينا اأن نلتزم بقوله تعاىل: َيا �أَيُّ
َقْوٍم  ِمْن  َقْوٌم  َي�ْشَخْر  اَل  �آَمُنو� 
� ِمْنُهْم  َع�َشى �أَْن َيُكوُنو� َخرْيً
َع�َشى  ِن�َشاٍء  ِمْن  ِن�َشاٌء  َواَل 
  ِمْنُهنَّ  � َخرْيً َيُكنَّ  �أَْن 

)احلجرات: 11(.

أ. د. سعاد سبتّي الشاوّي/ جامعة بغداد 
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رسم: ورود خضر الموسوّي/ كربالء المقّدسةنسرين جعفر النور/ البحرين

ّالَكنُز الـَمنِسُي
ت�شـنيم 

�شـغوفة  طفلـة 
الإلكرتونيـة،  بالألعـاب 

وغالًبا ما تق�شي اأوقاًتا طويلة يف اللعب 
الذكـي. هاتفهـا  علـى 

يف  ت�شـري  ت�شـنيم  كانـت  الأيـام،  اأحـد  ويف 
احلديقـة مـع والديهـا، وفجـاأة وقـع هاتفهـا مـن 

يدها وانك�شر، اأخذ الأب الهاتف لإيجاد 
حـّل للعطل الـذي َحّل به، 

ولكـن بـدون جـدوى.

ت  �شعر
بال�شجر،  ت�شنيم 

ا�شتخدام  اعتادت  اأن  بعد 
ي�شلح  الهاتف  يعد  فلم  يومًيا،  هاتفها 

فراغها  وقت  ي�شغل  ما  جتد  ول  لال�شتخدام، 
الطويل.

فّكرت كثرًيا، ماذا تفعل؟ وكيف �شتق�شي وقت الفراغ؟
دخلت ت�شنيم مكتبة املنزل، واأخذت تتاأمل حمتويات 

اأحد  على  نظرها  ووقع  املكتبة، 
الكتب، حيث �شّدها عنوانه، 

وبداأت تقراأ �شفحاته.

م�شى 
�شريًعا،  الوقت 

قراءة  من  ت�شنيم  انتهت 
وقد  كثرًيا،  به  و�شعدت  الكتاب، 

ا�شتفادت من املعلومات املذهلة التي يحتويها.
هذا  لدينا  اإلهي،  يا  نف�شها:  يف  ت�شنيم  قالت 

الكتاب القّيم يف املنزل واأنا ل اأعلم؟! ق�شيُت وقًتا 
وكذلك  بامللل،  اأ�شعر  مل  ب�شحبته،  جمياًل 

مل اأ�شعر بالدّوار الذي يلي 
ا�شتخدامي للهاتف. اأعادت 

ت�شنيم الكتاب اإىل 
بقّية  قراءة  وقّررت  مكانه، 

دخلت  وعندما  القادمة،  الأيام  يف  الكتب 
واللوحات  الزيتية  الألوان  علبة  وجدت  غرفتها، 

التي ا�شرتتها لها والدتها، فقالت يف نف�شها: يا اإلهي 
منذ مّدة طويلة مل اأ�شتخدم علبة الألوان واأبداأ بالر�شم، 

ماذا �شاأر�شم يا ُترى؟
لفتت انتباهها املزهرية والزهور احلمراء وال�شفراء 

فعرّبت  والبي�شاء،  والوردية 
بوا�شطة  جميلة  بلوحة  عنها 

اأناملها ال�شغرية.

انتهت  وبعدما 
فاجاأت  اللوحة،  ر�شم  من 

والديها بها، وعرّب الوالدان عن فرحتهما 
باإبداع ت�شنيم، و�شّجعاها على ال�شتمرار.

ومع مرور الأيام، اكت�شفت ت�شنيم الكنز الثمني 
بامللل،  ت�شعر  تعد  مل  فهي  بداخلها،  الذي  واملن�شي 

لقد اأنع�شت مواهب وهوايات متتلكها، قد 
�شغلها جهازها الذكي عنها 

ملّدة طويلة.
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َحْلقاُت البََصِلَحْلقاُت البََصِل
الكمية تكفي خلم�شة اأ�شخا�س، وي�شتغرق حت�شري الوجبة 30 دقيقة.

املكونات:
ب�شلة واحدة مقّطعة اإىل حلقات. 	

بي�شتان. 	
2⁄1 معلقة �شغرية ملًحا. 	

2⁄1 معلقة �شغرية فلفل اأ�شود. 	
كوب من الدقيق. 	

1كوب من البق�شماط. 	
زيت غزير )بح�شب احلاجة(. 	

طريقة العمل:
1- اخفقي البي�س مع امللح والفلفل الأ�شود.

2- غّم�شي حلقات الب�شل يف الدقيق، ثّم يف البي�س، ثّم يف 
البق�شماط، واقليهم بالزيت ال�شاخن.

3- ُتقّدم باردة اأو �شاخنة بح�شب الرغبة مع اأّي نوع من اأنواع 
ال�شو�س.

فوائد مطبخ الريا�ض )الب�سل(:
1. التقليل من م�شتويات الكولي�شرتول.

2. الوقاية من ال�شّكري.
3. تقوية جهاز املناعة.

4. ترميم الأن�شجة التالفة يف اجل�شم.
5. م�شاّد حيوي طبيعي.

6. ي�شاعد على تخلي�س اجل�شم من ال�شموم والبكرتيا ال�شاّرة.
7. عالج فّعال لبع�س الأمرا�س املتعّلقة باجلهاز التنف�شي، مثل 

الربو واللتهابات.
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يََّدُة َزينُب  ُحّجٌة َعلى ِنَساِء األَرِض السَّ

زقزقت ع�شافري املدينة، وهّبت ن�شائمها مبتهجًة، 
بّثت  اأن  بعد  الوجدانية  تراتيلها  ال�شم�س  ورّتلت 
  اهلل  ر�شول  مدينة  اأرجاء  على  الولئي  نورها 
يف ال�شنة ال�شاد�شة للهجرة، م�شتب�شرة بولدة ثاين 

اأعظم �شّيدة من �شّيدات اأهل البيت املحّمدي.
البيت  ا�شتقبل  الآخرة  جمادى  من  اخلام�س  يف 
العلوّي الفاطمي الطاهر بكّل فرح و�شرور، وغبطة 
البنت  وهي  اأطفالهم،  من  الثالث  الطفل  وحبور 
فاطمة  وال�شّيدة  املوؤمنني  اأمري  لالإمام  الأوىل 

. الزهراء
حملت زهراء الر�شول وليدتها املباركة اإىل الإمام، 
فقالت  اإليه  والتفتت  يقّبلها،  وجعل  فاأخذها 
باأدٍب  الإمام  فاأجابها  �ملولودة"  هذه  "�شّم  له: 
وعر�س  اهلل"،  ر�شول  لأ�شبق  كنُت  "ما  وتوا�شٍع: 
الإمام على النبّي  اأن ي�شّميها، فقال: "ما كنُت 
النبّي،  على  ال�شماء  ر�شول  وهبط  رّبي"،  الأ�شبق 
فقال له: "�شّم هذه �ملولودة )زينب(، فقد �ختار 
�لل لها هذ� �ال�شم، و�أخربه با تعانيه حفيدته 
من �أهو�ل �خلطوب و�لكو�رث فاأغرق هو و�أهل 

�لبيت ف �لبكاء" )1(.
نالحظ مدى الرقي والحرتام الذي كان يتعامل 
به اأهل بيت النبّوة مع املولود البنت، ويف هذا در�س 
عظيم من درو�س ال�شرية النبوية، وهو بيان الفرح 

وال�شرور عند الرزق بالبنات، و�شكر اهلل  على 
ما وهبه من الذّرية، واأن ُيعَزم على ح�شن تربيتها 

وتاأديبها، حتى ُيظَفر بالأجر اجلزيل من اهلل.
عليها  ُي�شرف  دار  يف    زينب  ال�شّيدة  ترعرعت 
ر�شول  حمّمد  تعاىل:  اهلل  خلق  اأطهر  هم  ثالثة 
ن�شاء  و�شّيدة   ، املوؤمنني  اأمري  وعلّي   ،اهلل
حفيدة  ن�شاأت  لذا   ، الزهراء  فاطمة  العاملني 
الر�شول  يف بيت الوحي، ومركز العلم والف�شل، 
واأخويها،  واأبيها  جّدها  علوم  مدينة  من  فنهلت 
اإحاطة  اأكرثهّن  ومن  العاملات،  اأجّل  من  فكانت 

ب�شوؤون ال�شريعة واأحكام الدين.
وهنا يظهر مدى اهتمام اأهل بيت النبوة  باإعداد 
الفتاة وتن�شئتها على الرتبية الإ�شالمية ال�شحيحة، 
واإحاطتها بجميع العلوم؛ لتكون امراأة قوية ت�شتطيع 

اأن تواجه املجتمع بدينها وثقافتها وعلمها.
دليل  اإّل  هو  ما  التن�شئة  وهذه  الإعداد  هذا  اإّن 
الإ�شالم،  يف  املراأة  مكانة  على  وا�شحة  ور�شالة 
عاماًل  لكونها  املجتمع  تن�شئة  يف  الفّعال  ودورها 
اأ�شا�شيًّا يف قيام احل�شارات والأم، فقد كان اأثر 
هذه التن�شئة وا�شًحا يف �شّيدة ن�شاء العاملني  يف 

مواجهة الظروف القا�شية ب�شرب واقتدار.
بفراق    زينب  ال�شّيدة  املوت  اأفجع  وعندما 
كانت  �شغري،  �شّن  يف  وهي    الزهراء  والدتها 

وحتّملت  امل�شوؤولية،  لتحّمل  ال�شتعداد  اأمّت  على 
واأ�شبحت  واأدارت �شوؤونه،  البيت ورعته  م�شوؤولية 
ترعى �شوؤون اأبيها واإخوتها، متاًما مثلما كانت اأّمها 

الزهراء  تفعل.
فقد   ، زينب  ال�شّيدة  دور  هنا  اإىل  يتوّقف  ومل 
كانت ول تزال مدر�شة من اآل بيت النبّوة يف قوة 
املراأة و�شربها و�شمودها اأمام حتّمل امل�شوؤوليات، 
واملف�شدين  والظاملني  التحّديات  ومواجهة 
نه�شة  يف  كبرًيا  دوًرا    اأّدت  فقد  وامل�شتبّدين، 
اأخيها الإمام احل�شني ، واأكملت ما بداأه، فهي 
بعد  الأمويني  الدور اجلهادي �شّد  بداأت  اأول من 
مل  لكّنها   ، احل�شني  وا�شت�شهاد  الطّف  معركة 
تكن حتارب ب�شيف اأو رمح اأو نبل، اإّنا كانت تقاتل 

مبنطقها وف�شاحتها العلوية الها�شمية املعروفة.
عند اخلو�س يف حياة احلوراء زينب  ف�شنبحر 
يف �شل�شلة من الدرو�س والِعرب، ففي كّل مرحلة من 

ولقد  بها،  ُيحتذى  وعربة  در�س  حياتها  مراحل 
تكاملت نواحي العظمة يف �شخ�شية ال�شّيدة 

معايل  فيها  فتج�ّشدت   ، احلوراء  زينب 
ال�شفات ومكارم الأخالق، وذلك هو �ِشّر 

تفّردها وخلودها.
.................................

)1( ال�شّيدة زينب، رائدة اجلهاد يف الإ�شالم: ج3، �س2.

زينب شاكر السّماك/ كربالء المقّدسة
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" ب�شِم �لِل �لنور، ب�شِم �لِل نور �لنور، ب�شم �لل نور 
على نور...")1(.

ن�شوة  امللكوتية م�شع�شعًة يف قلوب  النربات  وتوالت 
ما  تلّقنهّن  وتتابعت  املاأثور،  الدعاء  بذلك  املدينة 
واأهلهنَّ من  ُيذهب عنهّن كيد احُلّمى، ويحفظهنَّ 
�شّرها املقيت، فيدّوّن على �شفحات القلوب جنواها 
يفعلَن  ل  وكيف  والأنفا�س،  النب�س  يف  املتغلغلة 
�شبطيه  واأّم  وريحانته،  املر�شلني  �شّيد  ب�شعة  وهي 

لة لديه؟! واملف�شّ
ويحملَن ذخرهّن الثمني ليعربَن القرون والأزمان، 
ويجتزَن بخطواتهّن احلثيثة بابها اخل�شبي الب�شيط 
مّمن:  فهي  قّط،  �شائٍل  وجه  يف  يو�شد  مل  الذي 
َوَيِتيًما  ِم�ْشِكيًنا  ُحبِِّه  َعلَى  َعاَم  �لطَّ َوُيْطِعُموَن 
َو�أَ�ِشرًي�)الإن�شان: 8(، ولو كّن يفقهَن لغة اجلماد 
الباب  ذاك  عن  �شادًرا  واأنيًنا،  حنيًنا  لر�شدَن 
احلزين، يروي به لهّن حكايات مولتهّن الطاهرة 
اأّنها  مع  ا،  اأمًّ تزال  ول  لهّن  كانت  التي  الروؤوم 

ت�شغرهّن ب�شنني...
وتتفّتق اأو�شال الباب عن �شوٍت ل كالأ�شوات، فيه 

بّحٌة وانتحاب:
اإيٍه يا �شّيدة الأنوار، اأّيتها الطاهرة البتول...

يجتاحني ع�شف ال�شوق مللم�س كّفِك الرقيقة التي 
اإىل  اأرهقها دوران الرحى، وهّز املهد من الغروب 
واأ�شاأل:  املقّربون،  املالئكة  اأ�شعفها  حتى  ال�شحى، 
"�أباب بيتِك �أنا يا منية �ملوؤمنني، �أم باب �جلّنة !"

هذي حلقتي ال�شامتة التي ما برحت حتت�شنها كّل 
يوٍم يد اأبيِك النبّي الأعظم، ي�شتنطقها معلًنا للمالأ 
حّقكم، بنداء الروح الأمني: "�ل�شلُم عليكم يا �أهل 
�لبيت، �إّنا يريُد �لُل ليذهَب عنكم �لرج�ص �أهل 
�لبيت ويطّهركم تطهرًي�"، واأح�شبني اأ�شغي قانًتا 
اإذ  والآخرة،  الدنيا  بني  ما  املرتّدد  ال�شدى  لذاك 
بهينمتها  باب اجلّنة احلادية  يجاوبه �شوت حلقة 

الآ�شرة: "يا علّي...!"
هو �شوتِك يا حبيبة امل�شطفى وبنت خديجته، قد 
انطلق  مذ  امللكوتية،  احللقة  تلك  منِك  ا�شتعارته 
تهتفني  واأنِت  خلفي،  ال�شاجية  روحِك  اأعماق  من 

با�شم قرينِك واأبي جنينِك، فيلّبيِك والًها حمت�شًبا، 
ليكون �شاهًدا على مظلوميتِك اخلالدة، وليلقى مثل 
فتتناجيان  احلاقدة،  الطغمة  تلك  من  تلقينه  ما 
واأحزانه،  الآخر  دمع  اأحدكما  يكفكف  وتتاآزران، 

وي�شّد اأزره ويدعم اأركانه...
خلفي تواريِت عن عيون قوم ما حفظوا للحّق ذكًرا، 
وتًرا،  احلّق  اأن�شودة  لتعزف  اأوتاري  واحت�شنتِك 
امل�شفوكة  دمائِك  من  رمٍق  اآخر  ونزفِت  فتك�ّشرِت 
حّتى  ومّني،  منهم  اأ�شابِك  ملا  اأ�شفاه  فوا  هدًرا، 
غدوُت لقلبِك العظيم مه�ّشًما �شلعِك ك�شًرا، فعذًرا 
قوة،  ول  يل  حول  ل  جماٌد  اإّل  اأنا  فما  عذًرا،  ثم 

يطّوعني لإرادته كّل جّباٍر عنيد...
ولكن ل!

اأ�شهد اأيّن متلملُت حتت قب�شته، وتزلزلت اأركاين 
دون غ�شبته، ووددُت اأيّن كنُت ناًرا ورماًدا يتهاوى 
ولعّل  وب�شعته،  املختار  حبيبة  يا  اأوؤذيِك  اأن  قبل 
جزًءا مّما متّنيته كان، فلقد اأتوا بالنار ليحرقوين، 
اأن  اأرادوا  ولقد  حمّمد،  اآل  ذكر  يئدون  ع�شاهم 
يطفئوا نور اهلل باأفواههم، ولكّن اهلل اأبى اإّل اأن يتّم 
نوره، فتكامل ال�شرب بدًرا يف فناء الدار، وتكاتفت 

لتزيل ما جرى عليِك ما بيني  الأج�شاد الطاهرة؛ 
وبني اجلدار، ولففِت اأي بنت الر�شالة على وجهِك 
امل�شفوع غدًرا وعينِك املحمّرة قهًرا ذاك اخلمار، 
وهرعِت لتلحقي بالإمامة قبل اأن يتلّقفها الغا�شبون، 
ويغتالوا �شّيد الدار بعدما اغتالوا الكرامة، وقد ن�شوا 

اهلل فاأن�شاهم اأنف�شهم، وما اأ�شّروا اإّل الندامة.
مولتي، لقد �شهدُت مبا جرى، و�شهقُت ح�شرًة اإذ 
لياًل  لبكائِك  وبكيُت  الرثى،  فوق  بحملِك  ارمتيِت 
امل�شلوب طوًرا،  وحّقِك  تارًة  اأباِك  تذكرين  ونهاًرا، 
تلك  يف  الغاربة  اأ�شّعتِك  من  �شعاٍع  اآخر  �شّيعُت  ثم 
روحِك  اأ�شلمِت  حينما  النادبة،  ال�شاجية  الليلة 
وحملتِك  غا�شبة،  ظلمِك  َمن  على  واأنِت  لبارئِك 
اإىل ذاك  اليتيمني  وَح�َشنيِك  الأبدي  اأيدي حبيبِك 
�شيعتِك  قلوب  يف  ماأواِك  ليبقى  اخلفي،  اللحد 
يرعى اأوردتهم ال�شاكبة، ويبّث فيها خفقة النتظار 
اأرّدد للزمان و�شاحبه  اأزال  اأنا ذا ل  الالهبة، وها 
َو�إَِذ�  ال�شجي:  الندبة اخلالدة بلحنها  الأبي تلك 

�مْلَْوُءوَدُة �ُشِئلَْت... )التكوير: 8(.
.......................................

)1( بحار الأنوار: ج43، �س67.

َوإَِذا اْلَمْوُءوَدُة ُسِئَلْت
رجاء محّمد بيطار/ لبنان 

39 - كانون األول  2021م مجلة رياض الزهراء  العدد 176 - جمادى األولى1443ه

مناسبات



مئة اإعجاب، مئتان وخم�شون تعليق، اإًذا ينبغي اأن 
ل مُت�شح هذه ال�شورة، لقد ُقّدرت من ِقبل النا�س 
ومنحوها بركة ال�شغط على �شكل القلب الأحمر، 
املل�شاء  هواتفهم  �شا�شات  على  اأناملهم  وحّركوا 
ليكتبوا كلمات منّمقة ل ت�شتغرق �شوى 10ثواٍن، 
الـ)دوبامني(،  هرمون  برفع  كفيلة  10ثواٍن 
وحتفيز رغبة احل�شول على املزيد من ُجرعات 
ال�شورة  مينح  الذي  َمن  يهّم  ل  هذه،  البهجة 
تقديره، ول ما عالقته الواقعية معه، ما يهّم هو 
اأّن ذاك الذي ن�شر �شورته مل يخرج بخيبة اأمل، 
ويغرق يف بحٍر من عدم الثقة بالنف�س ب�شبب قّلة 
الإعجابات والتعليقات على �شورته اجلديدة تلك، 
والتي اأنفق جهًدا ووقًتا كبرًيا لتعديلها واإزالة اأّي 

�شوائب اأو عيوب منها.
والتطّور  الجتماعي  التوا�شل  و�شائل  حُتّدد 
احلايل  الوقت  يف  يزدهر  الذي  التكنولوجي 
ب�شورٍة تثري القلق معايري ب�شرية �شكلية وجمالية 
مل حُتّدد من قبل بهذا الكّم من الكثافة والنت�شار، 
نف�شي وجمتمعي  قلٍق  يعي�س يف  الفرد  بات  حتى 
خ�شية اأن ل تنطبق عليه هذه املُحّددات، واأن ل 

ال�شورة  اإىل  ي�شل 
ل  التي  النمطية 
ر�شاه  عن  تعرّب 

الذاتي بقدر ما تكّيف 
نف�شها وباآليٍة م�شغوطة 

اإىل  �شاحبها  لتو�شل 

الر�شا املزّيف الذي ُيغدقه عليه الآخرون بو�شفه 
من  امل�شيطر  للجمع  وم�شتجيبة  طّيعة  ن�شخًة 
الأقران والأفراد املحيطني به واقعًيا اأو اإلكرتونًيا.
يفقد الكثريون ثقتهم باأنف�شهم؛ لأّنهم يفتقدون 
يعلم  اأحد  والذي ل  اأو ذاك  الفالين هذا  املعيار 
كيف، ومتى، واأين اأ�شبح مقيا�ًشا قومًيا للجمال 
واملالحة! يهرع عدٌد لي�س بالقليل من النا�س يف 
مقولبة  اأ�شكال  على  للح�شول  الأخرية  ال�شنوات 
النا�س  ينظر  واأن  �شورة،  باأبهى  الظهور  بهدف 
املاأخوذ  املنبهر  نظرة  التوا�شل  مواقع  على  لهم 

بهذا اجلمال ال�شطناعي.
حني يقول اهلل جّل وعال: َلَقْد َخلَْقَنا �الإِن�َشاَن ِف 
�أَْح�َشِن َتْقِومي )التني: 4(، فاإّنه �شبحانه ُي�شيد 
بعظيم ن�شاأته وُح�شن ت�شميمه لكّل فرٍد على ِحدة، 
ه، لأّنها  مالمح ال�شخ�س هذا جميلة لأّنها تخ�شّ
حماولة  هويته،  وحتّدد  ت�شنع 
اأّي �شيء  تقليد  اأو  املحاكاة 
منها لن يجعل املُقّلد اإّل 
معلومة  غري  ن�شخًة 
وغري  املالمح، 

له،  اهلل  تقومي  بُح�شن  يحتفظ  مل  لأّنه  ممّيزة 
الأمور التي نعّدها عيوًبا فينا، ما هي اإّل ممّيزات 
ت�شنع لنا وجوًدا ل ي�شابهه اأّي وجود اآخر، بل حتى 
التوائم املتماثلة جتد يف كلٍّ منهما �شيًئا ميّيزه عن 
�شقيقه، �شيًئا يجعل الأ�شخا�س الذين يعرفونهما 

ي�شهل عليهم التمييز بينهما.
ي�شّهل الطّب احلديث والتطّور الذي ي�شهده على 
كثري من الأ�شخا�س الذين هم بحاجة ما�ّشة اإىل 
ت�شويه  معاجلة  اأو  وا�شح،  ُخلقي  عيب  ت�شحيح 
نتج عن حادٍث ما، فبينما يلجاأ كثريون اإىل تغيري 
اآخرون  يحتاُج  بهوياتهم،  والتالعب  مالحمهم 
هذا البذخ املايل لتح�شني ما يحتاجون حت�شينه 
فيهم، ولعّل الرفاهية القت�شادية لبع�س طبقات 
جديدة  اأمور  ا�شتحداث  اإىل  تدفعهم  املجتمع 
الروتني  وك�شر  التغيري،  من  طابًعا  لهم  ت�شيف 
الذي اعتادوا عليه، ومن �شمنه �شورهم يف املراآة 

!
اإّن ُح�شن التقومي الذي ُجبل اخللق عليه هو املعيار 
الأوحد للجمال الروحي واجل�شدي، فخالُق هذه 
لكٍلّ  باأّن  اأعلم  وهو  بقيمتها،  اأدرى  هو  الأج�شاد 

قالٌب يتفّرد به عن �شائر اخللق، فـ:
اأّي هذا ال�شاكي وما بَك داٌء

الوجوَد  َتَر  جمياًل  كن   
جميال)1(

...............................
)1( ديوان اإيليا اأبو ما�شي: �س24.

في أَْحَسِن َتْقِويٍم
لجين هادي العبودّي/ بغداد 
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ضي وفي 



دويِن بِالتَّ

ُحزًنا ول فرًحا، ل حلًما ول  تكُتب ل  اأن 
حبٍة ول ُم�شتغنًيا،  بوؤ�ًشا، ل باحًثا عن �شُ
ُت�شفى،  اأن  �شوى  �شيء  لأجل  تكتب  لن 
تكتب لتبداأ رحلة من العالج طويلة الأمد، 
عالج يتنا�شب طردًيا مع مقدار ما اأنَت 
الذي  الداخلي  اخلزين  كّم  ومع  فيه، 

تراكم يف ذاتَك يوًما بعد يوم.
التداوي بالكلمات: قراأُت مقالٍت لُكّتاب 
كرث، يتحّدثون عن عالقتهم مع الكتابة، 
لهذه  و�شفه  يف  منهم  اأحٌد  ُيبالغ  مل 
العالقة مهما حاول الإ�شهاب والتعّمق يف 
الو�شف، كّلهم على حّق؛ فهم من موقعهم 
املنا�شب  الدواء  يعرفون  كّتاًبا  ب�شفتهم 
لأرواحهم، ويفهمون ذلك النداء الكوين 
النابع من اأعماقهم، ذاك النداء اخلفي 
الذي يدعوهم اإىل بدء رحلة العالج هذه.
قبل ما ُيقارب ال�شهر حلَّ علّي ذلك النور 

تعّبد  ذاتي  يف  فكرٌة  اأزهرت  الإر�شادي، 
طريًقا اأمامي، �شوٌت قال يل: "اكُتبي"، 
اكُتبي فح�شب، ابدئي على ورقٍة اأو هاتف، 

دعي اأناملِك تالم�س احلروف وانطلقي.
كلمة  اأول  ما  �شتبدئني،  كيف  تفّكري  ل 
الإمالئية  الأخطاء  ما  �شطر،  اأول  يف 
اكتبي  عنها،  �شت�شهني  التي  والنحوية 
فح�شب وكّل �شيء �شيتح�ّشن، ل تختنقي 
حّويل  دموعِك،  تذريف  ول  ت�شجري  ول 
كّل �شيء اإىل حروف، اجمعيها و�شتجتمع 

اأجزاء روحِك املُتعبة.
بامل�شي  لال�شتمرار  و�شيلة  هي  الكتابة 
تنتمي  لن  واحلياة،  املوت  مبحاذاة 
ولن  تتنّف�شي  لن  تاّم،  ب�شكٍل  منهما  لأٍيّ 
تختنقي، �شت�شريين على خيٍط رفيٍع جًدا، 
وقوُعِك عنه مرتِبٌط ب�شّمٍة و�شكون، خيٌط 
ُيبقيِك يف اجتاه واحد، هو اجتاهِك اأنِت.

تكتبني لت�شعرين بِك، باأّنِك ل تزالني على 
وهذه  ت�شعرين،  تزالني  ل  احلياة،  قيد 
كلمات،  اإىل  حتويلها  ميكنِك  امل�شاعر 
فيه  ُت�شبحني  الذي  الوقت  يف  �شتموتني 
ل  به،  ت�شعرين  ما  و�شف  عن  عاجزًة 
جهل اأعظم من جهل املرء بنف�شه، حني 
ل يعرف اأين هو من احلياة، ماذا يفعل 
هنا، وهل نب�ُس قلبه ت�شري فيه احلياة، 
ُمكّباًل  جُمرًبا  قيدها  على  ُيبقيه  اأم 
اإىل  اأ�شتاق  التي  الأوقات  يف  بال�شياع؟ 
نف�شي بها، اأعود لأكتب، ل اأكون �شادقة 
زّيفُت  الكلمات،  اأمام  اأكون  مثلما  اأبًدا 
الكثري من الأمور، تواريُت خلف حقيقتي 
يف حديٍث وفعل، لكن مل يح�شل اأبًدا اأن 
بالّدعاء،  و�شرعُت  ُلغتي  مُبعجم  خلوُت 
ًزا  كّل ما اأبوح به يكوُن نا�شًعا، يخرُج ُملغَّ

وحمتاًرا، لكّنه من دون �شوائب.

مريم حسين العبودّي/ كربالء المقّدسة 

شاِفي التَّ
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أروقة جامعية 



من  للحياة  ترنو  اأ�شبحَت  اإّنَك  ثّم 
جبل،  قّمة  ي�شكن  كدروي�س  بعيد، 

ويقطن يف كهف �شغري.
حياتَك  يف  جرت  التي  الأحداث  كّل 
امل�شيئة  كالفواني�س  اأمامَك  تتدىّل 
ت�شمت  اأ�شبحَت  خمتلفة،  باألوان 
ب�شخاء، لي�س هرًبا من واقع �شعب، 
ول حزًنا على ما�ٍس جميل، واإّنا هو 

الن�شج يا �شديقي.
كيف  نف�شَك:  قرارة  يف  وتت�شاءل 
كّل  يتغرّي يف  اأن  الإن�شان  با�شتطاعة 
مرحلة عمرية معّينة، ويت�شّكل ب�شكل 

خمتلف كال�شل�شال؟!
له  عالقة  ل  العمر  اأّن  واأح�شب 
التجارب واملواقف  بال�شنني، بل هي 
التي ت�شّربت يف داخلَك، فا�شتبدلت 

روحَك  ونحتت  فيَك،  ا�شتبدلته  ما 
اأعايل  يف  الرياح  تفعل  مثلما 
ال�شخور، اأنَت تدرك جيًدا اأّنَك الآن 
بن�شخة جديدة، وما هذا الهدوء الذي 
العوا�شف  فتات  اإّل  خالياَك  يغمر 
من  لوحدَك،  ما  يوًما  واجهتها  التي 
فاقتطعت  اأحد،  بها  يعلم  اأن  دون 
املواقف  وركبت  اقتطعته،  ما  منَك 
ال�شعبة يف نف�شَك ك�شريط ت�شجيل 
م�شّور ترجعه على مهل يف ذاكرتَك 
اجللو�س  فر�شة  لَك  �شنحت  كّلما 
تت�شّيد  �شرود عينيَك خملب  معها، 
اأو  لتنال منه يف حوار  املقابل، ل  به 
اأو  �شّر  اأّي طاقة  لتتجّنب  بل  نقا�س، 

اأذى قد حتيط باملقابل فت�شلَك.
ول  بالأحزان،  كثرًيا  اغت�شلَت  لقد 

اأحد يدري بذلك.
اأنَت مبّلل بالوجع !

يجّففَك،  كان  واحد  �شيء  ثّمة  لكّنه 
ويبعث الدفء يف وجدانَك رغم كّل 
يف  ترك�س  التي  اجلاحمة  اجلياد 

�شدرَك.
كنَت توقفها بتنهيدة واحدة مّت�شلة 

نحو ال�شماء.
وتعلم  اهلل،  مع  القلبية  مناجاتَك 
اأّنَك ل�شَت �شاحب حمراب وعبادات 

طويلة.
ا،  جملوًّ ف�شًيا  قلًبا  متلك  اأّنَك  بيد 
تنزلق منه امللكات الباطنية ال�شّيئة، 
�شفاء �شريرتَك، هذا ما كان ينجيَك 

يف كّل مّرة.. 
و�شيبقى.

خديجة علّي عبد النبّي 

لِأَحِدِهم..
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حتى نلتقي 



يا  ماآذنِك  عزاء  يف  تبّقى  ما  اآخر  ال�شباح  اأعلن 
�شامّراء..

ليختنق امل�شاء بغبار احلطام..
متواطًئا مع لوعة ال�شياع، وقيود العجز..

ليمّد اأذرع التمادي يف ت�شّققات جدران البيوت..
ويبالغ يف التخّفي بني اجلحور، وحتت م�شاّم اجلّد..

والأر�س حتت الأقدام ت�شتكي الظلم، ياأكل اأطرافها 
احلزن..

وحتت�شي اأمل الغربة، تت�شاءل: كيف تخيط جراًحا؟
تهيم يف �شرمدية الآهات، وت�شنع فراًغا ي�شع�شع فيه 

الدمار..
وكيف ال�شبيل اإىل اإحياء ما مات، وقد مات؟!

كيف جتمع �شتات اخل�شوع يف جوفها؛ ليعود مكان 
ال�شجود بعد اخلواء..

كيف جتمع األ�شنة ال�شدق من جديد؛ لتعود تراتيل 
الدعاء تفّك طال�شم البالء..

بالأم�س كانت �شرًحا من العزِّ والإباء..
واليوَم تغدو على الأطالل واقفًة..

قد هّزها الدهر هّزة، فرتامى جلمود �شربها فوقه 

الرفات..
تتح�ّشر على حالها بعد اأن كانت قبلًة للربايا وحمّطة 

الرجاء للعباد..
يطيب فيها الدعاء والأذان..

نفحات  تنهال  رو�شها  يف  ذلك،  من  واأطيُب 
املعجزات..

واليوَم..
ها هَي هيكٌل مهيب ُي�شفي لهيًبا

تلّظى يف فوؤاد موؤّجٍج باحل�شرات..
تاركًة الدموع للعيون، كانت ت�شتاق لّذة اللقاء..

اآٍه كم كان خميًفا حجُم مواجعنا، وخيبة اآمالنا..
وكم كان �شراخ اخلوف �شديًدا..

فجرحنا غائر، تكّثف حوله الدخان..
لكن اأر�س �شامّراء انفجرت بينبوع احلياة الأبدي..

فت�شقي ب�شاتني وروٍد كانت قد ذبلت �شوًقا..
يرّتل  وا�شطباًرا،  عزاًء  وقف  القدا�شة  وهيكل 

ترانيمُه عالنيًة..
باأرواح  تنادي  وكاأّنها  الدعوات،  فيه  تزهر  لتعود 

عط�شى..

تئّن ظماأً ل�شربة من معني اجلنان..
يا اأّيها ال�شائرون، �شريوا بخ�شوع يف هيكل ال�شم�س..

هذا..
تلك  �شهد  من  وارت�شفوا  الهامات،  وطاأطئوا 

العر�شات..
فرو�شة الع�شكرّيني ل تزال مقيمها الدعاء؛ حتى ل 

تنطفئ ال�شم�س وت�شتمّر ال�شالة..
م�شراعيها،  على  مفّتحة  اأعتابها  اأبواب  تزال  ما 

ت�شتقبل زائريها..
ثائرة  �شامّراء  جعلت  التي  اجلروح  تلك  تخربهم 

ترفع الِهَمم..
�شفحات  واآهات  الذاكرة،  اأنني  تقبل  لن  باأّنها 

التاريخ..
ول تعرف للهزمية معنًى، بل تعرف ابت�شامة الفخر 

وعيون املجد..
وقلوًبا  الرا�شخ،  باإميانها  الن�شر  ميلوؤها  واأنفا�ًشا 
ترّف لتكبريات ال�شباح، وذلك جعل ماآذنها تكت�شي 

بحلية البهاء..
من �شاللة النور الإلهي.

زبيدة طارق الكنانّي/ كربالء المقّدسة 

َنبضاُت َساَمّراَء الُمَحاِرَبِةَنبضاُت َساَمّراَء الُمَحاِرَبِة
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ألم الجراح



الصِّحُة َغايتُنا
هل هناك طريقة للحصول على الصّحة بكّل ثقة نفس وتوازن؟

مستشفى الكفيل ُيجيب:

- أمان؟ 

- نعم.

- تمّيز؟

- نعم.

ألّنه  نوعه؛  من  فريًدا  مزيًجا  التخّصصي  الكفيل  مستشفى  يقّدم 

يمتلك مالًكا طبًيا متمّيًزا ومالًكا إدارًيا متفّوًقا.

نظامان متكامالن، مع توازن مطلق في العالج اإلكلينيكي والعالج 

الطبيعي ستجدهما فقط في مستشفى الكفيل.

ََ

كربالء المقّدسة، الطريق الحولي 56001


