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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

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

نور حمّمد العلّي

تنويه

في هذا العدد..

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

بالواجبات  تنح�شر  ل  العبادة 
والزكاة  ال�شالة  قبيل  من  املعروفة 
ما  كّل  هي  بل  واحلّج،  وال�شيام 
اإىل  املوؤمن  العبد  يقّرب  اأن  ميكن 

اهلل تعاىل من الطاعات.
اهلل  فر�شه  ديني  واجب  احلجاب 
الكرمي  كتابه  يف  املراأة  على  تعاىل 
ُقل  النَِّبيُّ  َها  اأَيُّ َيا  قال:  حيث 
اْلُ�ؤِْمِننَي  َوِن�َساِء  َوَبَناِتَك  أَْزَواِجَك  لِّ
ُيْدِننَي َعلَْيِهنَّ ِمن َجَلِبيِبِهنَّ َذلَك 
َوَكاَن  َذْيَن  ُي�ؤْ َفَل  ُيْعَرْفَن  اأَن  اأَْدَنى 
)الأحزاب:   ِحيًما رَّ َغُف�ًرا   ُ اللَّ
اآيات  واأّكد على ذلك يف عّدة   ،)59
تعاىل  هلل  عبادة  فهو  لذا  اأخر، 
تتقّرب بها املراأة وتكت�شب الدرجات 
العلى، وهو نور ي�شرق يف قلبها تعي�س 
وينعك�س  ووجودها  نف�شها  يف  به 
تاألًقا  ومينحها  �شخ�شيتها،  على 
يتجّلى  حيث  ووقاًرا،  وهيبًة  وجماًل 
بها  حتيط  عندما  للعيان  وا�شًحا 
الهالة الرّبانية والنور اللهي والفوز 

بالر�شوان.
الذي  الآمن  احلرز  هو  احلجاب 
الف�شاد  من  وي�شونها  املراأة  يحر�س 
املنيع  احل�شن  وهو  واملف�شدين، 
اأمر  وهو  ال�شوء،  عنها  مينع  الذي 
ور�شالة رّبانية جاءت مل�شلحتها، فهو 
الروؤوف الرحيم والعامل باأّن �شعادة 
بحفاظها  تكون  الدارين  يف  املراأة 

وحيائها،  وعفافها  دينها  على 
لكّل  ال�شحري  املفتاح  هو  واحلجاب 
ذلك، فال تخجلي منه ومت�ّشكي به يف 
واملنا�شبات،  واملحافل  املجال�س  كّل 
ومانًعا  لالنعزال  �شبًبا  جتعليه  ول 
بكّل  به  مت�ّشكي  بل  الإبداع،  عن 
يف  م�شتقيمة  وكوين  و�شالبة،  جراأة 
اهتماًما  تعريي  ول  وموقفِك،  دينِك 
واجه  فقد  وامل�شتهزئني،  للمخالفني 
الأ�شلوب  هذا  وال�شلحاء  الأنبياء 

من اأعدائهم طوال التاأريخ.
وليدة    الكربى  زينب  ال�شّيدة 
ن�شاء  �شّيدة  وبنت  والإمامة  النبّوة 
املتاألقة  ب�شخ�شيتها  العاملني 
ومنزلتها العالية بعد اأّمها ال�شّديقة 
قّمة يف احلجاب  كانت   ، الكربى 
والعفاف والوقار واحل�شمة والإميان 
مل  اإذ  بذلك  فريدة  وهي  واحلياء، 
يَرها اأحد من الرجال يف زمان اأبيها 

واأخويها اإىل يوم عا�شوراء.
وعنواًنا  جزًءا  احلجاب  كان 
ورمًزا  وكيانها،  ل�شخ�شيتها 

. لقد�شيتها وطهارتها
وقد عانت كثرًيا بعد فاجعة كربالء 
ويف اأثناء ال�شبي من �شعوبة احلفاظ 
على حجابها لكّنها �شمدت وحاربت 
ومل  معها،  وَمن  ذلك، هي  اأجل  من 
طاغوت  و�شعقت  عني،  طرفة  تهن 
خدر  على  حفاظه  وانتقدت  زمانها 

ر�شول  بنات  و�شوق  واإمائه  ن�شائه 
�شتورهّن  وهتك  �شبايا،   اهلل
واإبداء وجوههّن، ملا كان لهذا العمل 
من اأثر يف نف�شها اجلليلة، فانبعثت 
ملوؤه  قلب  من  النارية  كلماتها 
والأ�شى،  واحلزن  والأ�شف  الغ�شب 
ال�شّيدة  هّزت  التي  فامل�شيبة 
راأت  اأّنها  اإىل  اإ�شافة   زينب
م�شارع اإخوتها وكّل اأهلها جمّزرين 
على رم�شاء كربالء، هو �شلب ن�شاء 
اآل الر�شول حجابهّن واإظهارهّن 
اأمام اأعني النا�س ليت�شّفح وجوههّن 

القريب والبعيد وال�شريف والدين.
  الكربى  زينب  ال�شّيدة  اأقامت 
ون�شرت  الفكرية،  النه�شة  �شروح 
الوعي الديني وال�شيا�شي يف خطبها 
ويف  ودم�شق،  الكوفة  األقتها يف  التي 
جمال�شها الن�شوية يف املدينة املنّورة، 
و�شّيدت �شروح الإ�شالم  ورفعت كلمة 
اهلل يف الأر�س وهي بكامل حجابها 
وحيائها وعفافها، هذه ال�شّيدة التي 
ا�شتقبلها اأهل البيت  وهي مولودة 
مباركة بالبتهاج وال�شرور، واأُجريت 
عليها مرا�شيم الولدة ال�شرعية من 
لأخويها  اأُجريت  مثلما  واإقامه  اأذان 
�شبطي ر�شول اهلل، فظّلت تن�شد 
اأن�شودة الأنبياء: ل اإله اإّل اهلل واهلل 
اأكرب، التي انطبعت يف اأعماق ذاتها 

ودخائل نف�شها املباركة.

 الِحجاُب يزداُن ِبزينَب الُكبرى

"
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اآفاقها  تفتح   الزهراء ريا�ض  جمّلة  هي  ها 
لِك, لرت�سلي لها ما يجول يف خاطرِك من اأ�سئلة 

فقهية لتجيب عنها
االأعلى  الدينّي  املرجع  �سماحة  فتاوى  وفق 
احل�سينّي  علّي  ال�سّيد  العظمى  اهلل  اآية 

:Kال�سي�ستايّن

أحكاُم الَوشِم
ال�سوؤال: هل الو�سم حرام؟

اجلواب: ل يحرم يف نف�شه.
الذي  الو�سم  حكم  ما  ال�سوؤال: 

ُير�سم على اجل�سم بوا�سطة االإبر؟
اجلواب: يجوز يف نف�شه.

الو�سم  باأن يكون  املراد  ال�سوؤال: ما 
نعرف  اأن  لنا  وكيف  اجللد,  حتت 

ذلك؟
اجلواب: املراد تزريق املاّدة حتت اجللد، 

ويعرف ذلك َمن يتوىّل اإيجاد الو�شم.
ال�سوؤال: هل يجوز الو�سم للن�ساء اإذا 

كان للزينة, وهل ُيخّل بالو�سوء؟
ل  ولكن  نف�شه،  يف  ذلك  يجوز  اجلواب: 
كان من  اإذا  الأجانب  اأمام  اإظهاره  يجوز 
الزينة، واإذا كان الطالء فوق اجللد وكان 
الب�شرة  اإىل  املاء  و�شول  حاجًبا مينع من 
الو�شوء،  عند  اإزالته  فيجب  الو�شوء  يف 
واإن كان يتعّذر ذلك ففي جواز الطالء به 

اإ�شكال.

ِزيَنُة الرِّجاِل
السّيد محّمد الموسوّي

 ِ اللَّ ِزيَنَة  َم  َحرَّ َمْن  ُقْل  تعاىل:  اهلل  قال 
ْزِق ُقْل  يَِّباِت ِمَن الرِّ الَِّتي اأَْخَرَج ِلِعَباِدِه َوالطَّ
َخاِل�َسًة  ْنَيا  الدُّ َياِة  اْلَ ِف  اآَمُن�ا  ِللَِّذيَن  ِهَي 

َيْ�َم اْلِقَياَمِة )الأعراف: 32(.
املوؤمنني  اأمري  عن  ال�شريفة  الرواية  يف  ورد 
 اأّنه قال: "ليتزّين اأحدكم لأخيه ال�سلم 
اأن  الذي يحّب  اأتاه كما يتزّين للغريب  اإذا 

يراه ف اأح�سن الهيئة")1(.
ال�شريفة  وال�شّنة  الكرمي  القراآن  اأّكد  لقد 
اأن  يحّب  تعاىل  واأّنه  التزّين،  مو�شوع  على 
يرى اأثر النعمة يف َمن اأنعم عليه، حّتى �شئل 
 : وكيف ذلك؟ فقال : الإمام ال�شادق
"ينّظف ث�به، ويطّيب ريحه، ويح�سن داره، 
ويكن�س اأفنيته، حّتى اإّن ال�سراج قبل مغيب 

ال�سم�س ينفي الفقر، ويزيد ف الرزق")2(.
فقد  ال�شعر،  ترتيب  الرجل  زينة  من  كذلك 
من  اَل�سن  "ال�سعر   : اهلل  ر�شول  قال 

ك�س�ة الل فاأكرم�ه")3(.
وكذلك قال : "َمن اّتخذ �سعًرا فيح�سن 

وليته اأو ليجّزه")4(.
وكذلك من ال�شّنة حّف ال�شارب، فعن الإمام 
من  ال�سارب  "اأخذ  قال:  اأّنه    ال�شادق 

اجلمعة اإىل اجلمعة اأمان من اجلذام")5(.
اأخالق  من  هو  بل  التعّطر،  الزينة  ومن 

.)6(  الأنبياء
العطر  يف  الإن�شان  ينفقه  الذي  املال  واإّن 
مهما كرث فال يعّد من الإ�شراف، فعن الإمام 
ال�شادق  اأّنه قال: "ما انفقَت ف الطيب 

فلي�س ب�َسَرف")7(.
ومن الزينة التخّتم باليمني، ويف ذلك روايات 
كثرية، وغري ذلك مّما عّد زينة �شرًعا، واأّما 
الو�شم  ال�شباب من  اليوم من بع�س  نراه  ما 
احُللي  ولب�س  املمّزقة  املالب�س  وارتداء 
وو�شع الأ�شباغ على الراأ�س والوجه، فهو من 
التخّنث، والت�شّبه املحّرم يكون يف النار، ول 

حول ول قوة اإّل باهلل العلّي العظيم.
.........................................

)1( بحار الأنوار: ج67، �س298. )2( امل�شدر ال�شابق: ج67، �س300.
)3( و�شائل ال�شيعة: ج2، �س129. )4( مكارم الأخالق: �س103.

)5( امل�شدر ال�شابق: �س67. )6( ميزان احلكمة: ج2، �س1756.
)7( امل�شدر ال�شابق: �س1756.
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والء قاسم العبادّي/ النجف األشرف

ُهوِر َعالَماُت الظُّ

عادًة  بالعالمات  الإن�شان  ي�شتعني 
يبتغي  مهّم  معنًى  اإىل  لالإ�شارة 

بت تلك العالمات لأجله؛  اإي�شاله اإىل َمن ُن�شِ
�شائقي  لإر�شاد  ُو�شعت  مثاًل  املرور  فعالمات 
ال�شالمة،  �ُشبل  اإىل  وال�شائرين  املركبات 

ولتجنيبهم املخاطر.
ون�شب تلك العالمات وحده ل ُيجدي نفًعا اإن 
بت لأجله على علم بها ومعرفة  مل يكن َمن ُن�شِ
مبعناها، واإحاطة بتكليفهم عند مرورهم بها.

ال�شائقني  �شالمة  وذاك  ذا  من  الأهّم  اأّن  بيد 
وال�شائرين واملركبات؛ اإذ ما اجلدوى من وجود 
اأو  عاجزين،  كانوا  اإن  بها  واملعرفة  العالمات 

كانت عاطلة؟!
العالمات  تلك  معرفة  لوجوب  كان  فاإن 
لأغرا�ٍس دنيوية هذا القدر من الأهّمية، فكيف 
اأغرا�ٍس دينية ولتقرير امل�شائر  اإن كان لأجل 

الأبدية؟!
فائق  وملعرفتها  الظهور  لعالمات  كان  من هنا 
النجاة  �شبيل  اإىل  لالإر�شاد  وذلك  الأهّمية؛ 
وللتحذير من �شبل الهالك، ل �شّيما مع �شيوع 
الفنت وحالت التغرير باّدعاء املهدوية، ولتنبيه 
التق�شري  تدارك  على  وحتفيزهم  الغافلني 

والتوبة واللتحاق بجبهة احلّق.
اإّل اأّن ذلك رمّبا ل ُيجدي نفًعا يف حال الغفلة 

اّتباع  اإّن  اإذ  وتكاملها؛  بالنف�س  الهتمام  عن 
احلّق ل تكفي فيه معرفته وح�شب، بل ل بّد من 
واملكاره  املخاطر  وركوب  لتقّبله،  النف�س  تهيئة 

من اأجل ن�شرته.
الروايات،  ذكرتها  التي  العالمات  هي  وكثرية 
اإّل اأّنا اآثرنا القت�شار على احلتمية منها مّما 
ولها مدخلية يف  اإجماًل من جهة،  اُتفَق عليها 

التمحي�س من جهٍة اأخرى، وهي:
اإىل  واخلرا�شاين  واليماين  ال�شفياين  ه  توجُّ  -
 ال�شادق الإمام  عن  ُروي  فقد  العراق، 
اخلرا�ساين   الثلثة:  "خروج  قال:  اأّنه 
وال�سفياين واليماين ف �سنة واحدة ف �سهر 

واحد ف ي�م واحد")1(.
- اخل�شف يف البيداء: ما اإن يعلم ال�شفياين اأّن 
يف املدينة ظهوًرا جزئًيا لالإمام املهدّي حتى 
اأن  الإلهية  فت�شاء احلكمة  لقتله،  يبعث بجي�س 
ُيخ�شف به وبجي�شه يف البيداء ول ينجو اإّل َمن 

يخرب بذلك اخل�شف.
 جربئيل نداء  وهي  الفزعة:  اأو  ال�شيحة   -
قال:  اأّنه    الباقر  الإمام  فعن  باحلّق، 
اإّل ف �سهر رم�سان؛ لأّن  "ال�سيحة ل تك�ن 
هي  فيه  وال�سيحة  الل،  �سهر  رم�سان  �سهر 
�سيحة جربئيل  اإىل هذا اخللق... ثم قال: 
ينادي مناٍد من ال�سماء با�سم القائم .. وف 

اآخر النهار �س�ت اللع�ن اإبلي�س ينادي األ اإّن 
فلًنا ُقِتل مظل�ًما، لي�سّكك النا�س ويفتنهم، 
فكم ف ذلك الي�م من �ساّك ُمتحّي قد ه�ى 
ف النار، فاإذا �سمعتم ال�س�ت ف �سهر رم�سان 
اإّنه �س�ت جربئيل، وعلمة  فيه  ت�سّك�ا  فل 
اأبيه حتى  اأّنه ينادي با�سم القائم وا�سم  ذلك 
اأباها  فتحّر�س  خدرها،  ف  العذراء  ت�سمعه 
واأخاها على اخلروج... وقال: ل بّد من هذين 
من  �س�ت   : القائم  خروج  قبل  ال�س�تني 
�ساحب  )با�سم  جربئيل  �س�ت  وه�  ال�سماء 
من  الثاين  وال�س�ت  اأبيه(  وا�سم  الأمر  هذا 
الأر�س، وه� �س�ت اإبلي�س اللعني ينادي با�سم 
الفتنة،  بذلك  يريد  مظل�ًما،  ُقِتل  اأّنه  فلن 
اأن  والأخي  واإّياكم  الأول،  ال�س�ت  فاّتبع�ا 

ُتفتن�ا به")2(.
الإمام  الزكية: وهو من خوا�ّس  النف�س  قتل   -
لإلقاء  مّكة؛  اأهل  اإىل    ير�شله   ، املهدّي 
احلّجة عليهم، فيذهب اإىل مّكة، ويخطب بهم 
عند البيت احلرام ويدعوهم اإىل ن�شرة الإمام 
ولي�س  واملقام،  الركن  بني  يقتلونه  لكّنهم   ،
بني قتله وقيام القائم  اإّل خم�س ع�شرة ليلة.

....................................
)1( الغيبة للطو�شي: �س446 و447، ح443.

)2( معجم اأحاديث الإمام املهدّي : ج3، �س254.
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الُعروُج إلىالُعروُج إلى هللِا هللِا
آمال شاكر األسدّي/ كربالء المقّدسة

مثلما اأّن اخليمة ل ت�شتقيم من دون اأعمدة فاإّن 
حياة الفرد ل ت�شتقيم من دون �شالة، فمثلما 
الأ�شرار،  من  ويحمينا  يظّللنا  ال�شقف  اأّن 
فكذلك ال�شالة حتمينا من منعطفات احلياة، 
ال�سلة  حقيقة  "اإّن  حياتنا  ت�شتقيم  وبها 
الرتباط بالل تعاىل والت�ّجه نح� ال�س�ر 
والنج�ى  الل  مع  الديث  وهي  �ساحته،  ف 
نظي  ل  الذي  الأوحد  ال�ج�د  مفي�س  مع 

له")1(.
وَمن  الّق،  باب  يقرع  فاإّنه  ي�سّلي  َمن  "اإّن 
كان له عند الل حاجة فعليه اأن يطرق بابه، 
فهي مبنزلة ال�فادة على بيت الل، ول ميكن 
اأن يطرق الإن�سان بيت الل ويلّح عليه، ومن 
الإن�سان  اأمام  الباب  هذا  ُيفتح  ل  اأن  المكن 
�سُيفتح  ولكّنه  اإلهية،  اأو لكمة  تلّ�ثه  ب�سبب 

ف النهاية")2(.
فهي مفتاح لباب الرحمة الإلهية ي�شتجلب بها 
�شلوكه،  ت�شحيح  يف  وتوؤثر  اهلل،  ر�شا  العبد 
قال  اإذ  املنكر  عن  وتنهاه  باملعروف  تاأمره 
اْلَفْح�َساِء  َعِن  َتْنَهى  لَة  ال�سَّ اإِنَّ  تعاىل: 

َواْلُْنَكِر )العنكبوت: 45(.
العبودية  روح  وحتيي  النف�س  تهّذب  وهي 
وتزرع  اخلالق،  �شاحة  يف  والتذّلل  واخل�شوع 
النف�شي،  وال�شتقرار  وال�شعادة  ال�شكينة  فيها 
م�شتنقع  من  وتخرجه  القلب  كدورة  وتزيل 
قال:  اأّنه    الر�شول  عن  ورد  فقد  الذنوب، 

وه�  ال�سرّي  كمثل  فيكم  ال�سلة  َمَثل  "اإّنا 
الي�م  ف  اإليه  يخرج  اأحدكم  باب  على  النهر 
يبَق  فلم  مّرات،  خم�س  منه  يغت�سل  والليلة 
تبَق  ومل  مّرات،  خم�س  الغ�سل  مع  الدرن 

الذن�ب مع ال�سلة خم�س مّرات")3(.
ونيل  احلّق  مقام  اإىل  بامل�شّلي  تعرج  فهي 
اأعمال  لالإن�شان  كان  ومهما  الروحي،  الكمال 
اإن كان تارًكا لل�شالة،  خري و�شالح فال ُتقبل 
فهي اأول عمل ُي�شاأل عنه العبد، فقد ُروي عن 
الر�شول الأكرم  اأّنه قال: "اأول ما ُينظر ف 
فاإن  �سلته،  ف  القيامة  ي�م  ف  العبد  عمل 
ُينظر  ُتقبل مل  واإن مل  ُنظر ف غيها  ُقبلت 

ف عمله ب�سيء")4(.
وماذا  ال�سلة  ف  نعمل  ما  اإىل  التفتنا  "ل� 
ه�ى  اأ�سرى  نقع  لن  ال�سلة،  اأداء  يعني 
والت�سليم  للعب�دية  اإظهار  فال�سلة  النف�س، 
اإذعان  وال�سلة  وتعاىل،  �سبحانه  الل  اأمام 

لإرادة الل وتنازل عن اإرادة النف�س")5(.
ال�شالة،  حّق  اإىل    ال�شّجاد  الإمام  واأ�شار 
فقال: "وحّق ال�سلة اأن تعلم اأّنها وفادة اإىل 
الل تعاىل، فاإذا علمَت ذلك قمَت مقام الذليل 
اخلائف  الراجي  والراهب  الراغب،  القي 
ال�سكني، الت�سّرع لَن كان بني يديه بال�سك�ن 
وتقيمها  بقلبَك،  عليها  وتقبل  وال�قار، 
وخ�س�ع  الإطراق  مع  وحق�قها،  بحدودها 

له  الناجاة  وح�سن  اجلناح  ولني  الأطراف، 
رقبتَك  فكاك  ف  اإليه  والرغبة  نف�سه،  ف 
وا�ستهلكتها  خطيئتَك،  بها  اأحاطت  التي 

ذن�بَك")6(.
اإ�شقاط  ولأجل  با�شتثقال  ي�شّلي  مّنا  كثري 
الذي  اهلل  اإىل  التقّرب  لأجل  ولي�س  الفر�س، 
النقطاع عن  ينبغي  اأّنه  نعمه علينا، مع  اأ�شبغ 
وجودنا  بكّل  والتوّجه  اأثنائها،  يف  الدنيا  كّل 
فعن  �شيء،  اإىل  اللتفات  بدون  فقط  للخالق 
النبّي  اأّنه قال: "واإذا �سّليَت ف�سلِّ �سلة 

م�ّدع")7(.
�شرائط  بع�س  يف    ال�شادق  الإمام  وذكر 
قد�شي،  حديث  يف  جاء  مّما  املقبولة  ال�شالة 
قال اهلل )تبارك وتعاىل(: "اإّنا اأقبل ال�سلة 
عن  نف�سه  ويكّف  لعظمتي،  يت�ا�سع  مّمن 
ال�سه�ات من اأجلي، ويقطع نهاره بذكري، ول 
ويك�س�  اجلائع،  ويطعم  خلقي،  على  يتعّظم 

العاري، ويرحم ال�ساب، وياأوي الغريب")8(.
تربطنا  التي  �شلتنا  فهي  ب�شالتنا،  فلنهتّم 

بالرّب، وتنري م�شرية حياتنا التكاملية.
...................................

)1( مراآة الفالح وجتّلي العبودية: �س138.
)2( ال�شري اإىل اهلل: �س110.

)3( َمن ل يح�شره الفقيه: ج1، �س211.
)4( جامع اأحاديث ال�شيعة: ج4، �س7.

)5( ال�شري اإىل اهلل: �س341. )6( ر�شالة احلقوق: �س291.
)7( بحار الأنوار: ج81، �س257.

)8( ميزان احلكمة: ج2، �س1636.

الُعروُج إلى هللِا
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َما الدوُر الُملقى َعلى َعاتِِقي في َزَمِن الَغيَبِة؟
نرجس نعمة الموسوّي/ النجف األشرف

يف  الرجل  دور  عن  املراأة  دور  يختلف  ل 
َمَثلها  املراأة  فاإّن  اإطالًقا؛  العاّمة  التكاليف 
ة  مثل الرجل، اإّل يف بع�س التكاليف اخلا�شّ
ا يف م�شاألة  بها، ومثلما اأّن للرجل دوًرا مهمًّ
التمهيد والإعداد للق�شية املهدوية، فللمراأة 
 ،لالإمام التمهيد  حركة  يف  مهّم  دور 
دينها،  بتعاليم  تلتزم  عندما  ة  وبخا�شّ
اأو  اأبناءها  وترّبي  حمّرماته،  عن  وتنتهي 
على  وجتعلهم  اإ�شالمية،  تربية  تالميذها 
بّينة من ق�شية اإمام زمانهم، فالأمر لي�س 
الإ�شالمي  فالدين  بالرجال،  حم�شوًرا 
اأوىل املراأة اأهّمية كبرية يف جمال اإعدادها 
لهذا الدور العظيم عن طريق اإعداد قاعدة 
دينية ر�شينة لإمام زمانها ولدولته، �شواء 

كان حا�شًرا، اأم غائًبا.
يجاهدَن  ن�شاء  زمان  كّل  يف  نرى  لذا   
ويقفَن  زمانهّن،  اإمام  اأجل  من  وينا�شلَن 

اإىل جانبه يف كّل املجالت.
تفانت  قد    الزهراء  فاطمة  فال�شّيدة 
 ، املوؤمنني  اأمري  اإمام زمانها  يف ن�شرة 
ووقفت اإىل جانبه يف هداية النا�س، واإكمال 

الطريق الذي بداأه ر�شول اهلل ، وكذلك 
جانب  اإىل  وقوفها  يف    زينب  ال�شّيدة 

 . اأخيها الإمام احل�شني
اإًذا على املوؤمنات يف هذا الزمان اأن يّتخذَن 
من هوؤلء الن�شاء العظيمات قدوة لهّن يف 
للظهور  ر�شينة  جماهريية  قاعدة  اإعداد 
املقّد�س، وعليهّن اأن يدركَن حجم امل�شوؤولية 
امللقاة على عاتقهّن يف اإعداد جيل مهدوّي 

عارف باإمام زمانه. 
بالتزامهّن باحلجاب  امل�شوؤولية  وتبداأ هذه 
اإلهية  لدولة  ممّهدات  لكونهّن  ال�شرعي 
به  تعاىل  اأمر اهلل  والتزامهّن مبا  عظيمة، 
هذا  فالتزامهّن  املوؤمنة،  ال�شاحلة  املراأة 
من  املراأة  ت�شعه  الذي  الأ�شا�س  حجر  هو 
واإعداد  �شالح،  ديني  جمتمع  تكوين  اأجل 
ن�شرة  على  قادرة  مهدوية  دينية  اأ�شرة 
ظهوره  حال  ويف  غيبته  يف    الإمام 

املقّد�س. 
وتتواىل امل�شوؤوليات على املراأة من تعريف 
لرتاب  -اأرواحنا  الغائب  بالإمام  الأجيال 
الأ�شاليب  اأن�شب  واتخاذ  الفداء-  مقدمه 

وحّثهم  الإ�شالمي،  املجتمع  اأبناء  لقيادة 
على  ا  اأي�شً وتعريفهم  ملعرفته  وت�شويقهم 
الأنظار،  عن  غيبته  زمن  يف  واجباتهم 
اإ�شالح النف�س، وال�شعي يف  ومعرفة كيفية 
املباركة،  لدولته  الأ�شا�شية  القاعدة  اإقامة 
عن  زمانه  باإمام  الفرد  عالقة  وتوطيد 
والعمل  احل�شنة،  بالأخالق  التخّلق  طريق 
على تنقية القلب، واملحافظة على طهارته؛ 
لي�شع كّل فئات املجتمع، وتقريبهم ملعرفته، 
ثّم عليها اأن ت�شعى اإىل بيان اأهّمية الدعاء 
والتو�ّشل بالإمام املنتظر، حيث له اأهّمية 
كبرية يف انقياد الإن�شان له، وجعله يعي�س 
�شاحب  املوىل  بقرب  ال�شعور  من  حالة 

الع�شر والزمان  من حمّبيه ومريديه. 
على  يوم  بعد  يوًما  املراأة  م�شوؤولية  وتزداد 
امتداد الزمان والأجيال وتطّور احلياة، ول 
تزال هناك الكثري من امل�شوؤوليات والأدوار 

على املراأة ل ي�شع املقام ذكرها.

ِلَكْوني امرأًَة.. 
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م�سمون ال�سوؤال: مبا اأّننا يف 
�شهر رجب الأ�شّب وهو املحّطة 
ت�شبق  التي  الأوىل  العبادية 
فكيف  املبارك،  رم�شان  �شهر 
التفاعل  بني  اجلمع  ميكننا 
النظري يف  والتفاعل  العاطفي 

م�شاهد اأهل البيت؟
م�سمون الرّد:

هذه  تاأثري  ينكر  الذي  اإّن 
العاطفي  الربط  يف  امل�شاهد 
جمانب  فاإّنه  والنظري، 
اهلل  جعل  فمثلما  للحقيقة، 
احلّج  يف  الربكات  تعاىل 
اجلانب  لتقوية  والعمرة 
بزيارة  واأمرنا  التوحيدي، 
للربط  وم�شجده،    النبّي 
فكذلك   ، بالنبّي  الر�شايل 
كبري  دور  لها  امل�شاهد  زيارة 
الروحي يف  تر�شيخ اجلانب  يف 
كانت  اإذا  ة  وبخا�شّ الإن�شان، 
من  بحالة  مقرتنة  الزيارة 
من  ولكن  العتكاف،  حالت 
املنا�شب بني وقت واآخر اأن ينّوع 
املوؤمن يف الزيارة، فمّرة يجعل 
واأخرى  العائلة،  مع  زيارة  له 

زيارة فردية. 
اإىل  الرحال  ي�شّد  الذي  اإّن 
كاأّنه  العتكاف،  بنّية  الزيارة 
يقول: يا رّب، اأنا اأريد اأن اأخلو 
معَك يف �شفري هذا، ل اأريد اأن 
اأريد  ل  �شاغل،  عنَك  ي�شغلني 
اإّل  اأن�ًشا  اأريد  ل  غريَك،  اأحًدا 

اأن�س قربَك.

وكم هو جميل اأن يوّفق الإن�شان 
هذه  يف  الروحية  للخلوة 
وينقطع  املقّد�شة،  الأماكن 
�شالة،  احلّق:  مع  اخللق  عن 

ودعاء، وزيارة....
املنا�شبة،  الفر�س  من  اإّنه  ثم 
ة  وبخا�شّ  - امل�شاهد  يف  املكث 
وعند  املع�شوم،  قرب  عند 
قّبة  حتت  اأو  ال�شريف،  الراأ�س 
ذلك الإمام املع�شوم - ملراقبة 
العام،  احلياة  م�شري  جممل 
بن  علّي  الو�شيني  �شّيد  يقول 
اأبي طالب : "رحم الل امراأً 
واإىل  اأين  وف  اأين  من  عرف 
وطنه  يف  فالإن�شان  اأين")1(، 
يف  اأو  النوم  فرا�س  على  وهو 
مكتبه مثاًل، قد ل يوّفق لتقييم 
املراقبة  خالل  العام  م�شاره 
و�شل؟  اأين  اإىل  هو  اليومية: 
�شبابه  العبودية؟  يف  وزنه  ما 
اأباله؟  فيَم  عمره  اأنفقه؟  فيَم 
الباطني  الرقي  م�شتوى  ما 
عندما  ولكن  عنده؟  والفكري 
املقّد�شة،  امل�شاهد  يف  يكون 
فاإّن هذه فر�شة ذهبية للتقييم 
املوجود  ال�شفاء  لأّن  العام؛ 

متمّيز.
واأنِت  ميكنِك  اأّنه  اإىل  اإ�شافة 
طلب  املع�شوم  ح�شرة  يف 
يرزقون،  اأحياء  فهوؤلء  املدد، 
املانع  فما  ال�شهداء،  اأئمة  وهم 
اهلل،  ر�شول  يا  تقويل:  اأن  من 
َمن  يلهمني  اأن  تعاىل  اهلل  �شل 

وما هي  و�شلُت،  اأين  واإىل  اأنا، 
  عيوبي؟ فقد ورد عن النبّي
بعبد  الل  اأراد  "اإذا  قال:  اأّنه 
خًيا، زّهده ف الدنيا، وفّقهه 
ره عي�بها")2(. ف الدين، وب�سّ
رّب،  يا  تقويل:  اأن  املانع  فما 
رين بعيوبي؟ والرّب لو اأراد  ب�شّ
رِك. ذلك فله طرقه يف اأن يب�شّ
املقّد�شة  لالأماكن  الزائر  فعلى 
حول  فكرية  دورة  ياأخذ  اأن 
�شريته  بقراءة  املع�شوم  ذلك 
ميكن  كيف  ولكن  ومواقفه، 
الإمام  يزور  اأن  للموؤمن 
�شيًئا  يعلم  ل  وهو    الر�شا 
كلماته  يعلم  ول  �شريته؟!  عن 
وتعامله  واأخالقه،  احلكمية، 
اإىل  وملاذا ذهب  َمن حوله!  مع 
اأر�س خرا�شان؟ ما الذي اأخذه 

اإليها؟ 
�شاعات  يف  اجلميل  من  وكم 
ال�شرتاحة يف احلرم، اإذا كان 
حالت  من  حالة  يف  الإن�شان 
القراآن  يقراأ  ل  بحيث  الإدبار، 
�شرية  يقراأ  اأن  ي�شّلي  ول 
فاإ�شافة  بجانبه،  وهو  الإمام 
فاأنِت  التفاعلي،  اجلانب  اإىل 
املع�شوم  �شرية  تقرئني  عندما 
واأنِت بجواره ومال�شقة له، ويف 
ح�شرته، ثم تزورينه؛ فاإّن هذه 
م�شحة  فيها  �شتكون  الزيارة 
زرِته  لو  عّما  زيادة  تفاعلية 

واأنِت يف جهل بدقائق �شريته.
..................

)1( مو�شوعة العقائد الإ�شالمية: ج2، �س303.
)2( الكايف: ج2، �س130.

  التَّفاُعُل اإليماِنّي في َمشاِهِد أهِل البيِت

الشيخ حبيب الكاظمّي 
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همسات روحية



ِميزاُن اإلنساِن
خلود إبراهيم البياتّي/ كربالء المقّدسة 

يحتويه  مبا  الف�شيح  الكون  هذا  اأّن  نعلم  كّلنا 
من كواكب وجمّرات وعوامل باأدّق تفا�شيلها، ل 
نعرف عنها اإّل النزر القليل جًدا من املعلومات 
التي متّكن العقل الب�شري القا�شر من الو�شول 
اإليها يف ظّل الإمكانات املتاحة، كّل ذلك خلقه 
تعاىل:  قال  مثلما  بَقَدر  امل�شّور  البارئ  اهلل 
اإِنَّا ُكلَّ �َسْيٍء َخلَْقَناُه ِبَقَدٍر )القمر: 49(، 
قيمة  له  اأّن  اإّل  ب�شيًطا،  راأيناه  اأمر مهما  ولكّل 
كبرية بحّد ذاته، ولو جتّولنا لربهة من الزمان 
يف خميلتنا ولحظنا ما حولنا من ِنعم، وغ�شنا 
يف اأعماق اأنف�شنا واأبداننا ملا وجدنا غري جملة 
)�شبحان اهلل العظيم( مغّلفة ب�شيل منهمر من 
الر�شا  عدم  م�شاعر  من  نراه  ما  على  الدموع 

والتذّمر امل�شتمّر من البع�س.
الأثر  ذات  النورانية  الكلمات  الآن  حت�شرين 
تطبيقها  مّت  لو  ر�شالة،  من  تت�شّمنه  ملا  البالغ 

من  ال�شلبية  الظواهر  من  كثري  لتغرّيت 
 : علّي  الإمام  قال  حيث  حولنا، 

امرئ ما يح�سنه")1(،  كّل  "قيمة 
ميّر  اأن  لالإن�شان  يت�شّنى  كيف 

على تلك الكلمات مرور الكرام 
والأ�شّد  بل  يتجاهلها؟!  اأن  اأو 
مرارة من ذلك، كيف ميكن 
بعك�س  يعمل  اأن  للبع�س 
اأ�شار  حيث  حتتويه؟!  ما 
الإن�شان  قيمة  اإىل   
عن  تعرّب  التي  احلقيقية 

وارتباطه  وتوّجهاته  ذاته 
مب�شدر القوة والطاقة الدائم 

ينال  لكي  اجلميع  ي�شعى  الذي 

ر�شاه بقبول الأعمال، نعم، اإّن قيمة كّل اإن�شان 
هو ما يقوم بفعله مبهارة واإتقان على خمتلف 
ال�شعد والنواحي، ول يقت�شر ذلك على اجتاه 
مب�شوؤوليته  �شعوره  مبدى  قيمته  فاملعّلم  واحد، 
م�شتقبل  تخدم  واأهداف  اأفكار  �شياغة  يف 
التالميذ، وقيمة املوّظف يف كيفية اإجناز العمل 
يف الوقت املطلوب وعدم التهاون به، واحرتامه 
مَلن يطلب منه اخلدمة، وِق�س على هذا جميع 

اأفراد املجتمع.
 بال حتّيز، ف�شيجد  َمن يقراأ ر�شالة الإمام 
يف  الإن�شان  اأهّمية  مدى  لقيا�س  معيار  ل  اأّنه 
فال  واملتقن،  ال�شالح  عمله  غري  احلياة  هذه 
املادي  امل�شتوى  ول  الجتماعية،  العائلة  منزلة 
يوؤثر يف درجة ارتفاع اأو انخفا�س قيمة الإن�شان 
العلمية  لالألقاب  ميكن  ول  اأعماله،  �شّجل  يف 
ال�شهادات  اأو 

لل�شخ�س  تعزيًزا  اأو  �شنًدا  تكون  اأن  العليا 
ذاته، فكّل �شنوات الدرا�شة مثاًل التي ق�شاها 
للو�شول �شتذهب هباًء منثوًرا عند اأول تعامل 
ين�شح،  فيه  اإناء مبا  فكّل  الآخرين،  مع  �شلبي 
)�شبحانه  اهلل  قال  مثلما  التعامل  يف  والأ�شل 
اْلَقْلِب  َغِليَظ  ا  َفظًّ ُكْنَت  َوَلْ�  وتعاىل(: 
 ،)159 عمران:  )اآل   َحْ�ِلَك ِمْن  �ا  َلْنَف�سُّ
قلوب  اإىل  الإن�شان  ي�شل  احل�شنة  فبالأخالق 
بالدعاء  الأيادي  اإليه، وترتفع  الآخرين ومتيل 
وذلك  طويلة،  �شنوات  بعد  ولو  ذكره  مّت  اأينما 
اأن  اأثر بالغ ل ميكن  لرتكه ب�شمة م�شّعة ذات 

يندثر.
الإن�شان،  ميزان  عن  نتحّدث  حني  بنا  وحرّي 
ال�شاحلة  القدوة  اأعيننا  اأمام  ن�شع  اأن 
ر�شولنا  اأف�شل من  لنا  وَمن  والأ�شوة احل�شنة، 
الكرمي والأئمة الهداة امليامني  يف كّل 
نواحي احلياة لن�شتعني بهم على مرارة الدنيا 
واأعمالنا  اأفكارنا  لن�شع  الأنف�س،  وتقّلبات 
كّل  وُنقّيم    اهلل  ر�شا  ميزان  يف 
الذهبية  القاعدة  ح�شب  على  �شيء 
وهي  األ  الإن�شان،  لقيمة 
فاأح�ِشن  ُيح�شنه(  )ما 
وال�شنع  التفكري 
مبادًرا  وُكن  والعمل، 
الذي  خري،  كّل  اإىل 
ول  ينابيعه  تن�شب  ل 
كّفة  لرتجح  اأبًدا؛  جتّف 
العمل ال�شالح، ويدّب ال�شالم 
والطمئنان يف قلوبنا ومن حولنا.

........................
)1( ميزان احلكمة: ج1، �س57.
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تنمية بشرية



 ُخِلَق اإِلنَساُن ِمْن َعَجٍل
منى إبراهيم الشيخ/ البحرين 

عن  حتّدثت  والروايات  الآيات  من  جمموعة 
وردت  الأغلب  ويف  الإن�شان،  يف  العجلة  �شفة 
هناك  ولكن  مذمومة،  �شفة  بعّدها  العجلة 
حالت م�شتثناة تكون العجلة فيها �شفة جيدة 
ومطلوبة، وهناك روايات جاء يف �شياقها ذكر 
الآثار الوخيمة لهذه ال�شفة، واحلديث يف هذا 

املو�شوع ياأتي يف �شمن �شل�شلة من احلوارات.
القرار،  اتخاذ  يف  �شريعة  عجولة  فتاة  فاآمنة 
اإّل اإذا  مبجّرد ما تطرق ذهنها فكرة، ل تهداأ 
على  اأ�شبحت  حياتها  فكّل  فعل،  اإىل  حّولتها 
هذا املنوال، وقد وقعت يف الكثري من امل�شاكل 
اأ�شبحت حمّط  العجلة، حّتى  نتيجة  والأزمات 
انتقاد من بع�س زميالتها، وقد �شاق �شدرها 
العّمة  �شاهدت  مغمومة،  مهمومة  واأ�شحت 
هّمها  �شبب  عن  فا�شتف�شرت  ذلك،  ب�شرى 

ف�شرحت لها:
ب�سرى: ما راأيِك باأن نتناق�س يف املو�شوع من 

ناحية قراآنية وروائية لكي تتبّيني املو�شوع؟
اآمنة: اأجل يا عّمة، اأرغب يف ذلك.

على  الإن�شان  تبعث  �شفة  العجلة  ب�سرى: 
فبمجرد  توّقف،  دون  ال�شيء من  على  الإقدام 
خطور الفكرة يف الذهن يحّولها اإىل فعل، وهي 

من لوازم �شعف النف�س و�شغرها.

وتقابلها �شفة الأناة، وهي �شفة جتعل الإن�شان 
يف  متاأنًيا  فيها،  ناظًرا  الأمور،  يف  حمتاًطا 

تبعاتها والعمل بها.
اآمنة: نعم، اأعرتف باأيّن عجولة.

ِمْن  الإِن�َساُن  ُخِلَق  تقول:  الآية  ب�سرى: 
بـ)َعَجٍل(  والتعبري   ،)37 )الأنبياء:   َعَجٍل
هو نوع من التاأكيد، اأي اإّن الإن�شان عجول اإىل 
درجة كاأّنه ُخِلق من العجلة، وت�شّكلت اأن�شجته 

ووجوده منها!
اآمنة: نعم، وهذه احلقيقة القراآنية ن�شاهدها 

عياًنا يف واقع الأفراد واملجتمعات.
ب�سرى: هم عجولون يف اخلري وال�شّر، والآية 
ت�شري اإىل اأّن بع�س النا�س حّتى حني ُيقال لهم 
عليكم  ف�شينزل  الر�شول  ع�شيتم  اإذا  اإّنكم 
وينزل  ياأتي  ل  ملاذا  يقولون  الإلهي،  العذاب 

ب�شرعة؟!
َفل  اآَياِتي  ِريُكْم  �َساأُ لهم:  تقول  والآية 
تقول  فالآية   ،)38 )الأنبياء:   َت�ْسَتْعِجُل�ِن
حّتى  طويل  وقت  مي�شي  فلن  تعجلوا،  ل  لهم 
منه  حّذركم  ما  وترون  تنتظرون،  ما  ياأتيكم 

نبّيكم. 
اْلَ�ْعُد  َهَذا  َمَتى  َوَيُق�ُل�َن  تعاىل:  وقوله 
فهوؤلء   ،)38 )الأنبياء:   اِدِقنَي �سَ ُكْنُتْم  اإِْن 
متى  عجل  على  ينتظرون  كانوا 
عن  متغافلني  القيامة،  تكون 

ولكن  و�شقاءهم،  تعا�شتهم  يعني  قيامها  اأّن 
اأن  قبل  يفّكر  ل  هو،  هكذا  العجول  الإن�شان 
يطلب، ولذا هم يّتهمون الر�شول واملوؤمنني 
فهم   ،اِدِقنَي �سَ ُكنُتْم  اإِن  ال�شدق:  بعدم 
يعّدون عدم ح�شول القيامة دليل على الكذب.

الإن�شان  اإّن  تقول  بدايتها  يف  الآية  اآمنة: 
عجول بطبيعته، ويف نهايتها تنهى عن العجلة، 

فكيف نوّفق بني ذلك؟
ب�سرى: اأنا اأ�شاألِك: هل �شفة العجلة داخلة يف 
اإرادته؟  عن  خارجة  اأو  الإن�شان  اختيار  دائرة 
معنى  عجل  من  ُخِلق  اإّنه  قالت  اإذا  الآية  وهل 

ذلك اأّنه جمرب على هذه ال�شفة؟
اآمنة: بالطبع ل.

وخ�شائ�شه  الإن�شان  �شفات  ب�سرى: 
طريق  عن  فيمكن  للتغرّي،  قابلة  الأخالقية 
ل  ثّم  بها، من  التحّكم  النف�س  وتزكية  الرتبية 
 واهلل واآخرها،  الآية  اأول  بني  ت�شاّد  يوجد 
منّزه عن اأن يجرب عباده على �شفة ثم يعّذبهم 
يجور،  ل  الذي  العدل  هو  واهلل  ظلم  لأّنه  بها؛ 
واأعطاه  بغرائز،  الإن�شان  خلق  اهلل  اأّن  فمثلما 
بها  التحّكم  يف  والإرادة  واحلرية  القدرة 
هي  فكذلك  وال�شالح،  اخلري  نحو  وتوجيهها 

�شفة العجلة)1(.
يتبع...

.......................................
)1( راجع تف�شري الأمثل: ج10، �س167- 169.
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َعلَى   ُ اللَّ َمنَّ  َلَقْد  تعاىل:  اهلل  قال 
اأَنُف�ِسِهْم  ْن  مِّ َر�ُس�ًل  ِفيِهْم  َبَعَث  اإِْذ  اْلُ�ؤِْمِننَي 
يِهْم َوُيَعلُِّمُهُم اْلِكَتاَب  َيْتُل� َعلَْيِهْم اآَياِتِه َوُيَزكِّ
�َسَلٍل  َلِفي  َقْبُل  ِمن  َكاُن�ا  َواإِن  ْكَمَة  َواْلِ

ِبنٍي )اآل عمران: 164(. مُّ
العبد،  على  الطاعة  به  ت�شهل  فعل  هو  اللطف 
وترك  الطاعة  فعل  اإىل  يدعو   ما  كّل  وي�شمل 
اإىل  اأقرب  العبد  يجعل  بحيث  املع�شية، 
ارتكاب  عن  واأبعد  تعاىل،  اأوامره  امتثال 
حدود  ول  حّد  ل  تعاىل  اهلل  ولطف  نواهيه، 
جهة  يف  ح�شرها  ميكن  ل  وم�شاديقه  له، 
الإلهي  اللطف  هي  النبّوية  البعثة  لكن  معينة، 
البعثة  اأهّمية  وتّت�شح  الوجود،  على  الأعظم 
متام الو�شوح عندما ُيالحظ ما كان عليه و�شع 
ال�شقاء،  حيث  اجلاهلي،  العهد  يف  املجتمع 
فَمنَّ  والف�شاد،  النحطاط  وحالت  واجلهل، 
لينه�س  ؛  حمّمد  بالنبّي  عليهم  تعاىل  اهلُل 
بهدايتهم، وينقذهم من ال�شاللت، وينجيهم 

من املتاهات.
ومن كالم مولتنا فاطمة الزهراء  يف البعثة 

قائلًة:
ُظلََمها، وَك�َسَف َعِن    ٍد  َحمَّ "َفاأَناَر الُل مِبُ

ُغَمَمها،  الأَْب�ساِر  َعِن  َوَجّلى  ُبَهَمها،  الُقُل�ِب 
ِمَن  واأنَقَذُهْم  ِبالِهداَيِة،  النا�ِس  ف  َوَقاَم 
وَهداُهْم  الَعماَيِة،  ِمَن  َرُهْم  َوَب�سَّ الَغ�اَيِة، 
ريِق  الطَّ اإىل  َوَدعاُهْم  الَق�مِي،  الّديِن  اإىل 

الُ�سَتقيِم")1(.
َرْحَمًة  اإِّل  اأَْر�َسْلَناَك  َوَما  تعاىل:  وقال 

ِلْلَعاَلنَِي )الأنبياء: 107(.
لذا  خالدة؛  عاملية  ر�شالة  الإ�شالم  ر�شالة  اإّن 
كمالت  على  حائزة  �شخ�شية  اإىل  حتتاج 
ومل  الر�شالة،  تبليغ  على  قادرة  لتكون  عالية؛ 
ولكن  مثلنا،  ب�شر  واإّنا  َملًكا  الر�شول  يكن 
النافذة،  وب�شريته  املوؤّثرة،  ب�شخ�شيته 
الهوى والفردية دانت له  وحكمته، و�شمّوه عن 

الرقاب طوًعا.
حتّمل  فقد  �شهاًل،  الدين  هذا  ن�شر  يكن  فلم 
�شبيل  يف  والأذى  العناء  من  الكثري    النبّي 
ذلك، و�شرب حتى ن�شره يف اأرجاء الأر�س، ويا 
لالأ�شف نحن اليوم يف زمن اأ�شبح املعروف فيه 
الع�شبية  وانت�شرت  معروًفا،  واملنكر  منكًرا، 
العمياء، وقتل النف�س املحّرمة، والف�شاد املايل 
والأخالقي، نحن يف جاهلية اأ�شّد من اجلاهلية 
خاوية،  طقو�ًشا  العبادات  اأ�شبحت  اإذ  الأوىل، 

الَحمُد للِه 

الذي َمنَّ َعلينا 

 ِه ُمَحّمٍد ِبَنِبيِّ

إيمان صالح إلطّيف/ بغداد 

االأ�سئلة:
اآية اهلل ال�سّيد  �ض1: �ُسئل �سماحة 
ما   :K ال�سي�ستايّن  احل�سينّي  علّي 
م�ستقبل  على  وتهديد   خطر  اأكرب 

العراق؟ فماذا اأجاب؟
�ض2: َمن القائل؟

بنبّيه  علينا  َمّن  الذي  هلل  "احلمد 
املا�سية  االأمم  دون    حمّمد 

والقرون ال�سالفة".
 . 1- الإمام ال�شّجاد
. 2- الإمام ال�شادق

. 3- الإمام الر�شا
البنني )عليها  )اأّم  اأجوبة مو�سوع: 
)عليه  زمانها  واإمام  ال�سالم( 

ال�سالم((:
ج1: 4- كّل الإجابات �شحيحة..

الكرمي  القراآن  عن  ابتعادنا  ب�شبب  ذلك  وكّل 
 ،الطاهرة ال�شريفة والعرتة  النبّوية  وال�شّنة 
خري  النبّوية  بالبعثة  الحتفال  اأردنا  فاإذا 
اإىل  بالرجوع  اأنف�شنا  بتزكية  فلنبداأ  احتفال، 
به  جاء  الذي  الإ�شالمي  الرتبوي  املنهج 
نبّينا  الب�شرية  واأ�شتاذ  الإن�شانية  معّلم 
مب�شادر  ولنتم�ّشك   ، حمّمد 
والعرتة  الكرمي،  القراآن  عّزتنا: 
بالبعثة  معرفتنا  تبَق  ول   ،  الطاهرة
النبّوية حبي�شة يف عقولنا ل تثمر عماًل ما دمنا 

نريد الكمال.
الّلهّم اجزه عّنا خري ما جزيَت نبًيا عن اأّمته.

..................................
)1( فاطمة الزهراء  من املهد اإىل اللحد: �س168.

11مجلة رياض الزهراء  العدد 178 - رجب 1443هـ- شباط  2022م

لنرتقي سلم الكمال



نادية حمادة الشمرّي/ كربالء المقّدسة

الَعتبُة الَعبَّاِسيَُّة 

َسُة..  الُمَقدَّ

تَجمُع ُعقوَل األجياِل 

اِعدِة  الصَّ

في َمجموعِة 

ِرياِض الَعميِد 

باعتماِدها 
ابَع  الهدَف الرَّ

ِمن َبرنامِج 
اأُلمِم المّتحَدِة 

اإلنمائّي 
ِة للُدوِل الَعربيَّ

وفق فلسفة تربوية حديثة بدأتها العتبة العّباسية المقّدسة من عملية تطوير، 
وتغييرات جذرية شاملة في ضمن أطر التعليم وجودته ومساراته التي بدأتها بإطالق 

مجموعة العميد وفق منظومة من أفضل النظم العالمية والتجارب الرائدة والناجحة، 
ترعى فيها التنسيق التشاركي بين المؤّسسة التعليمية والمالكات البشرية في إطار 

وطني تعليمي، إضافة إلى التجارب التعليمية سواء العالمية منها والمحلية بما يتماشى 
مع رؤًى وأهداف تضعها العتبة العّباسية المقّدسة لتحقيق التعليم المتمّيز، وتعزيز 

دور التكنولوجيا في خدمة العملية التعليمية، وضمان أفضل الممارسات التربوية 
والمناهج الحديثة، وتكريس االبتكار، سعًيا منها نحو بناء جيل متمّكن من مهارات 

العصر، ومعتزًّ بهويته ووطنه.
رسم قسم التعليم خطوًطا عريضًة، منها اإلشراف على مستقبل التعليم لصناعــة 

األجيال. 

"
تصوير: رفاه علّي عّباس
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االأ�ستاذ  العمل  اآلية  عن  احلديث  بداأ 
املعاون  النافعي/  الواحد  عبد  و�سيم 
يف  والتعليم  الرتبية  لق�سم  الرتبوي 

العتبة العّبا�سية املقّد�سة:
حجر الزاوية

باهتمام  العمرية  املرحلة  هذه  حتظى 
كبري من ِقبل جمموعة العميد التعليمية 
التي  املرحلة  لكونها  عليها  والقائمني 
الطالب  �سخ�سية  �سمات  فيها  تت�سّكل 
ومهاراته, فما اخلطوات التي اعتمدتها 
تعنى  موؤ�ّس�سة  بو�سفها  االأطفال  ريا�ض 

بهذه الفئة؟
التعليمية ما تعتمده  العميد  اعتمدت جمموعة 
املوؤ�ّش�شات الر�شينة يف جمال ريا�س الأطفال، 
اإليها  و�شلت  التي  التطّورات  واكبت  اإذ 
املتقّدمة،  البلدان  يف  املبكر  التعليم  موؤ�ّش�شات 
اخلطوات  جميع  يف  حا�شًرا  التخطيط  فكان 
التعليمية،  العميد  جمموعة  بها  حتّركت  التي 
ف�شاًل عن العتماد على مالكات ب�شرية ذات 
التي  الأهداف  حتقيق  ت�شتطيع  عالية  كفاءة 
املنهج  ذلك  اإىل  ي�شاف  املوؤ�ّش�شة،  تر�شمها 
احل�شري الذي تعتمده ريا�س اأطفال جمموعة 

العميد التعليمية.
التعليم االبتكاري الريادي

املهارات  واكت�ساب  التعّلم  ثقافة  غر�ض 
املعرفية واحلياتية يف ال�سنوات االأوىل 
للتعليم يف ريا�ض االأطفال عملية حتتاج 
اإىل اإتقان, اإ�سافة اإىل جدولة تعليمية 
توفري  ا�ستطعتم  كيف  العلمية,  للماّدة 
اأجواء كهذه, �سواء لوج�ستًيا اأم ب�سرًيا؟

اأحدث  التعليمية  العميد  جمموعة  اعتمدت 

بيئة  اإيجاد  يف  والتعليمية  الرتبوية  الأ�شاليب 
ومن�شجمة  الإ�شالمية،  للنظرية  وفًقا  اآمنة 
اأّن  مثلما  العراقية،  الرتبية  وزارة  اأهداف  مع 
للمالكات الرتبوية  امل�شتمّر  والتطوير  للتدريب 
اإيجاد  يف  ا  مهمًّ دوًرا  والإدارية  والتعليمية 
حتديث  عن  ف�شاًل  ماهرة،  ب�شرية  مالكات 
مع  يتنا�شب  مبا  واملناهج  والربامج  اخلطط 
والو�شع  للموؤ�ّش�شة  ال�شرتاتيجية  الأهداف 
التي كانت  الروؤية  اإىل  العاّم؛ لن�شل  املجتمعي 
ول تزال ُتناق�س يف اجتماعات جمموعة العميد 
التعليمية؛ ليكون التعليم ابتكارًيا ملجتمع معريف 

ريادي عاملي.
رحابة الف�ساء االإبداعي

الرتبوية  واجلامعات  املعاهد  خّريجات 
ال يزلَن يبحثَن عن فر�سة عمل تتنا�سب 
تعليقكم  ما  االأكادميية,  قدراتهّن  مع 

على ذلك؟
اأحمد  ال�شّيد  ال�شرعي  املتويّل  �شماحة  روؤية 
اأولوياتها  من  كانت  عّزه(  )دام  ال�شايف 
لها  الفر�شة  اإتاحة  طريق  عن  املراأة  دعم 
اإ�شافة  جمالت،  عّدة  يف  العمل  مزاولة  يف 
الرتبوية  املجالت  يف  م�شاركتها  زيادة  اإىل 
طريق  عن  اأكادميًيا  ودعمها  والتعليمية، 
اخلّطة  �شمن  يف  وذلك  التدريبية،  الربامج 
ة بالتطوير املُ�شتدام، مبا  ال�شرتاتيجية اخلا�شّ
ُي�شهم يف تطوير مهاراتها وتنميتها يف خمتلف 
من  ولتتمّكن  والتعليمية،  الرتبوية  اجلوانب 
جيٍل  اإن�شاء  يف  وتوظيفها  املتعّلمني،  اإىل  نقلها 
متعّلٍم منّمًى تنميًة �شاملة يف مدار�س جمموعة 

العميد التعليمية.
رحلة كفاح وجناح

التمّيز...  ثقافة  مهند�سو  املعّلمون 
و�سماء  ال�سّيدة  منها  انطلقت  نقطة 
اأطفال  ريا�ض  مديرة  �ساي�ض/  كاظم 
وكان  التعليمية,  العميد  جمموعة 
حديثها عن ريا�ض العميد واآلية عملها 

يف حوارها معنا كاالآتي:
اإىل  بالن�شبة  كبرًيا  حتّدًيا  املجموعة  مّثلت 

حمافظة كربالء، حّدثينا عن التجربة.
اأطفال  ريا�س  يف  املّتبعة  اخلطوات  اأوىل 
الربنامج  هي  التعليمية  العميد  جمموعة 
حتت  املرحلة  لهذه  ا  ي�شً خ�شّ املعّد  التعليمي 
برنامج  وهو  القمر(،  )نحو  منهج  م�شّمى 
على  قائمة  خربات  يت�شّمن  تربوي  تعليمي 
واإك�شاب  اللعب،  طريق  عن  التعّلم  اأ�شا�س 
طريق  عن  متعّددة  تعليمية  خربات  الطفل 
التخطيط للمنهج املّتبع من ِقبل خرباء تربويني 
وهم  الأطفال،  ريا�س  جمال  يف  �شني  متخ�شّ
العمرية،  املرحلة  هذه  مبتطّلبات  دراية  على 
خربات،   )9( التعليمي  املنهج  يت�شّمن  حيث 

هي:
العلمية،  العددية،  اللغوية،  )الدينية، 
العاطفية،  البدنية،  الأخالقية،  الإجنليزية، 
بجانب  �شة  متخ�شّ خربة  وكّل  الجتماعية(، 
كرا�ًشا  وتت�شّمن  ت�شميتها،  على  بناًء  معني 
معّدة  جميعها  تعليمية،  وبطاقات  تعليمًيا 
�شني، ف�شاًل عن دور  املتخ�شّ ِقبل  م�شبًقا من 
والرتبوية  التعليمية  الو�شائل  اإعداد  يف  املعّلمة 
طريق  عن  الب�شري  الدعم  كذلك  املتعّددة، 
الرتبوية  الُور�س  اأحدث  عرب  املعّلمات  تهيئة 
على  ليكّن  �شنوًيا؛  املجال  هذا  يف  والتعليمية 
دراية باآخر التطّورات يف العامل يف جمال تربية 

الطفل وتعليمه.
االأفكار املبتكرة

ال�سم�ض, القمر,... اأ�سماء ل�سور قراآنية 
ريا�ض  ف�سول  على  اإطالقها  اعتمدمت 

ال�سّيدة و�سماء كاظم �ساي�ضاالأ�ستاذ و�سيم عبد الواحد النافعي
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التي  التفاعلية  املعلومة  ما  االأطفال, 
مالًكا  بو�سفكم  اإي�سالها  اإىل  ت�سعوَن 

تربوًيا؟
لل�شفوف  الأ�شماء  هذه  اعتماد  من  الهدف 
بجوانبها  به  املحيطة  البيئة  الطفل  تعليم  هو 
ال�شّف  تنظيم  ليكون  واملختلفة؛  املتعّددة 
حيث  من  ال�شم  اختيار  اأ�شا�س  على  وترتيبه 
التزيني وتوفري اأجواء تدّل على �شعور الأطفال 
بجمالية البيئة التعليمية املحيطة به، وهي ذات 
الطريقة  وهذه  املتعّلم،  حياة  يف  اإيجابي  اأثر 
�شغف  اإىل  بالن�شبة  ملهمة  تكون  قد  التفاعلية 
واإثراء  لل�شوؤال  الأوىل  اخلطوة  وهي  الطفل، 

اخلزين املعلوماتي لدى الأطفال.
�سراكات متنّوعة

لديها  تعليمية  جمموعة  ب�سفتكم 
هذه  اأنواع  ما  ال�سراكات,  من  الكثري 
يف  للطالب  اأهّميتها  وما  ال�سراكات؟ 

التح�سيل العلمي؟
قيادة  تتوىّل  التي  العنا�شر  مع  �شراكات  لدينا 
تظهر  ما  وعادًة  والرتبوية،  التعليمية  العملية 
يفعل  فيما  �شخ�س  كّل  قوة  ال�شراكات  هذه 
ومتّيزه، والنتيجة دائًما لها طابع خا�ّس وفريد 
ال�شراكة  ال�شراكات  اأوىل هذه  نوعه، ومن  من 
مع  يتنا�شب  ت�شميم  توفري  عرب  الهند�شية، 
تكون  و�شفوف  للطالب،  التعليمية  املتطلبات 
متطّلبات  مع  تتنا�شب  ال�شتيعابية  طاقتها 
مع  للطالب  والتفاعلي  ال�شّفي  التعليم 
اإىل  بالن�شبة  ة  بخا�شّ ومعّلميهم،  زمالئهم 
جودة  حت�شني  يف  التفاعل  لهذا  املهّم  الدور 
والبدين  الفكري  وتطّورهم  الطلبة  حياة 
والجتماعي والنف�شي، وبناًء عليها يتّم حتديد 

عدد املعّلمات، حيث يكون يف كّل �شّف معّلمتان 
يف  الأ�شا�س  ال�شريك  املعّلمة  وتعّد  ومرّبية، 
العملية التعليمية، فعرب طريقة اأدائها ومتّكنها 
التعليمي  للم�شروع  تعطي  العلمية  املاّدة  من 
روًحا خمتلفة، ومهاّم مق�ّشمة واأدواًرا وا�شحة.

مبداأ املرونة واالإبداع
على  حتمل  االأطفال  ريا�ض  معّلمة 
ومتعّددة  كثرية  ومهاّم  اأدواًرا  عاتقها 
من  نفهمه  ما  هذا  االأّم,  مبثابة  فتكون 
عنوان ريا�ض االأطفال, فكيف ا�ستطعتم 
العمل على احتواء دور االأّم بني املعّلمات 

لهذه الفئة؟
�شنوًيا  ُتقام  التي  التعليمية  الُور�س  طريق  عن 
من  التي  ال�شفات  كافة  طرح  مّت  للمعّلمات 
يف  ا  اأمًّ لتكون  املعّلمة  بها  تتحّلى  اأن  املمكن 
حيث  من  املعتاد  املعّلمة  دور  من  بدًل  ال�شّف 
التعامل  اإّن  اإذ  العمل،  يف  والتفاين  العطاء 
الي�شري،  بالأمر  لي�س  العمرية  الفئة  هذه  مع 
فطري  داخلي  �شعور  الأمومة  اأّن  اإىل  اإ�شافة 
مّمن  ة  وبخا�شّ املعّلمات،  الن�شاء  من  ينبع 
الطفل،  مع  التعامل  يف  �شابقة  خربات  لديهّن 
لت�شعر املعّلمة بروح امل�شوؤولية و�شرورة اأن تكون 
قدوة لالآخرين �شدًقا واأمانًة ورقًيا يف الأخالق 

وال�شلوك الذي يتنا�شب مع عمر الطفل.
واأهداف الرتبية يف ريا�س الأطفال ل تنف�شل 
كانت  فاإذا  عاّم،  ب�شكل  الرتبية  اأهداف  عن 
الرتبية تهدف اإىل بناء املواطن ال�شالح الذي 
فاإّن  متكاملة،  ب�شخ�شية  وطنه  بناء  يف  ي�شهم 
يف:  يتمّثل  الأطفال  لريا�س  الرتبوي  الدور 

النواحي اجل�شمية  الطفل من  تنمية �شخ�شية 
والنفعالية  واللغوية  واحلركية  والعقلية 

والجتماعية.
طموح ال يعرف امل�ستحيل

اأين ترى جمموعة ريا�ض اأطفال العميد 
نف�سها على خارطة ريا�ض االأطفال؟ وما 

طموحها وروؤيتها م�ستقباًل؟
اأن تكون جمموعة ريا�س العميد  الرتكيز على 
لكون  فقط؛  رو�شات  خم�س  ولي�س  متزايدة 
ـ  )الرو�شة  العمرية  الفئة  هذه  من  الإقبال 
التمهيدي( يف تزايد م�شتمّر، هذا من اجلانب 
اجلانب  من   واأّما  العميد،  لريا�س  اللوج�شتي 
الطفل  تاأهيل  على  فالرتكيز  الأكادميي 
للتعليم النظامي، واإك�شابه املفاهيم واملهارات 
العربية  واللغة  الدينية  بالرتبية  ة  اخلا�شّ
والجتماعية،  ال�شّحية  والرتبية  والريا�شيات 
واإن�شاء جيل ُمعّد تربوًيا ودينًيا واأخالقًيا لكون 
الن�شاأة ال�شحيحة للطفل تبداأ من هذه املرحلة 

العمرية املبكرة.

ُيقاس تطّور األمم 
والمجتمعات بمدى 
اهتمامها وتطويرها 
لنظامها التربوي بما 
يتالءم مع مستجّدات العصر 
ومتطّلباته، لذا يجب السعي حثيًثا 
إلى تحديث مناهج رياض األطفال 
بما يتناسب مع حاجات الطالب 
والمستجّدات التربوية، واالنفجار 
المعرفي الهائل المتالحق.

"
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متمّثلة  الن�شوية    البنني  اأّم  مكتبة  قّدمت 
بَوحدة جملة ريا�س الزهراء  دورة يف )فّن 
ة الق�شرية( لرائداتها من طالبات  كتابة الق�شّ
�شات  التخ�شّ مبختلف    الزهراء  جامعة 

واملراحل.
الطالبات  ملهارات  تنميًة  الدورة  تلك  وجاءت 
الق�شرية  ة  الق�شّ كتابة  فّن  يف  وقدراتهّن 
اأربع  وت�شّمنت  املطلوب،  الأدبي  ال�شرد  وفق 
املحا�شرة  الأ�شتاذة  األقتها  حما�شرات 
جملة  يف  �شحفية  العكيلي(/  كمال  )دلل 

م�شامني  فيها  �شرحت   ، الزهراء  ريا�س 
بني  وت�شل�شلها  ون�شاأتها  الق�شرية  ة  الق�شّ
ب�شكل  كتابتها  وكيفية  تاريخًيا،  الأدب  اأنواع 
متكامل الأركان، وتطّرقت الدورة التي امتّدت 
حول  ل  مف�شّ �شرح  اإىل  اأ�شبوعني  مدار  على 
ة  الق�شّ يف  النظرية  املعلومات  ت�شمني  كيفية 
الق�شرية، وعر�س اأبرز الق�ش�س التي ُن�ِشرت 
يف جمّلة ريا�س الزهراء ، وق�ش�س اأخرى، 
يف  ي�شهم  ما  وكّل  ولغتها  اأركانها  ومناق�شة 

جتاوز ال�شعوبات الكتابية.
امل�شاركات  ِقبل  من  تفاعاًل  الدورة  �شهدت 

الق�شرية  ة  الق�شّ بكتابة  با�شرَن  الالتي 
معلومات  من  تلّقيَنه  ملا  عملًيا  تدريًبا  بو�شفها 

نظرية يف اأثناء التدريب.
كمال  )دلل  املدّربة  ُمِنحت  الدورة  ختام  ويف 
العكيلي( �شهادة تقديرية من ِقبل عمادة كلية 

الرتبية ورئي�شة ق�شم اللغة العربية.
يف  جاءت  الدورة  هذه  اأّن  بالذكر  اجلدير 
�شمن اإطار التعاون الثقايف التنموي مع جامعة 
الزهراء  لن�شر املعارف والعلوم التي تزخر 

بها مكتبة اأّم البنني  الن�شوية.

 ِة ِرياِض الزَّهَراِء ِة الَقِصيَرِة ِمن َمَجلَّ َفنُّ ِكَتاَبِة الِقصَّ
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اِئَفِة أنِت ُمصاَبٌة باأَلنا الزَّ

دالل كمال العكيلي/ كربالء المقّدسة

؟َهل

تعّددت تعريفات )االأنا( عند العلماء, فُعّرفت 

يف نظرية التحليل النف�سي باأّنها اجلزء املعتّد 
ات�سال  على  وتكون  االإن�سان,  �سخ�سية  من  به 

االإدراك,  طريق  عن  اخلارجي  بالعامل  مبا�سر 

وُيقال اإّن االأناة هي اجلزء الذي يتذّكر ويقّيم 

اإّنها  حيث  خمتلفة,  بطرق  وتعمل  ويخّطط, 

والعامل  املادي  العامل  يف  وتت�سّرف  ت�ستجيب 
االجتماعي الذي يحيط بها.

�سلبًيا,  اأمًرا  االأنا ال يكون  امتالك  وعليه جند 

فعادًة ما تكون االأنا نتيجة ثانوية للنجاحات 

ال�سابقة, وميكن اأن تقوم االأنا بتزويد االإن�سان 

اإىل  اإ�سافًة  الذات,  واحرتام  بالنف�ض  بالثقة 

القدرة على مواجهة املخاطر, اأّما عندما تغدو 

فهنا  �سلبي,  اجتاه  يف  وتكون  لها,  رادع  ال  االأنا 

ا�ستعداده  ومتنع  الفرد  توا�سع  على  تتغّلب 

وت�سبح  باالآخرين,  والثقة  والتحّدي  للتعّلم 

م�سكلة؛ الأّنها يف هذه احلالة تعمل على فقدان 

اأهّمية, مثل العالقة مع  اأكرث  االت�سال مبا هو 
النا�ض.)1(

املزّيفة,  االأنا  هو  االإن�سان  تراجع  اأ�سباب  فمن 

اإذ جتعله متقوقًعا ال يتقّبل النقد, وال ي�ساطر 

تطوير  اأو  امل�ساركة  يتقّبل  وال  اأفكاره,  اأحًدا 

ًبا لراأيه ومتزّمًتا, ويف هذا  نف�سه, وجتده متع�سّ
احلال يكون الف�سل حليفه. 

اأعدائه,  األّد  واإذا تاأّمل االإن�سان وجد االأنا من 

بني  يفّرق  َمن  هو  بذاته  الواعي  وال�سخ�ض 

يف  املغمورة  احلقيقية  والذات  الوهمية  الذات 

االأعماق, لذا على االإن�سان اأن يدرك اأّن قيمته 

لي�ست مبمتلكاته, وال باأوالده وال ب�سهادته وال 
مبظهره وال بتاريخه العائلي.

االإن�سان  اأمرا�ض  كّل  اأّن  للواقع يعرف  واملدرك 

اإّنا م�سدرها االأنا الوهمية؛ لكون العقل غافاًل 

وبذلك  لالإن�سان,  تعاىل  اهلل  خلق  غاية  عن 

يف  واملواعظ  الق�س�ض  تنا�سوا  االأغلب  جتد 
الب�ستان:  �ساحب  ة  ق�سّ مثل  الكرمي  القراآن 

ُيَحاِوُرُه  َوُهَو  اِحِبِه  ِل�سَ َفَقاَل  َثَمٌر  َلُه  ...كاَن 
اأََنا اأَْكرَثُ ِمْنَك َمااًل َواأََعزُّ َنَفًرا )الكهف:34(, 

ونتيجة النغما�سه يف االأنا حّل ما حّل بب�ستانه. 

"
"

جانب  لها  االأنا  اإّن  يقول  راأي  وهناك 
معتدلة,  كانت  اإذا  ا  اأي�سً اإيجابي 
وللتعّرف اأكرث على االآراء اأجرت جمّلة 
للراأي  ا�ستطالًعا    الزهراء  ريا�ض 

يخ�ّض هذا املو�سوع:
ملاذا تت�سّخم االأنا عند البع�ض؟

جامعة  الدروغي/  جا�سم  اإينا�ض  د.  م. 
الأنا وم�شطلحها  العاّم عن  الطابع  الكفيل: 

بنف�شها  واملعتّدة  بة  املتع�شّ بال�شخ�شية  اقرتن 
ب�شكل مفرط، فعندما ُتذكر الأنا، فاملتبادر اإىل 
و...،  واملتكرّب  ب  املتع�شّ ال�شخ�س  هو  الذهن 
ا اإىل املجازفة اأحياًنا  وقد ين�شرف الذهن اأي�شً
لت�شّور جنون العظمة، وتكون احلالة حينئٍذ يف 
ذروتها، لذلك اأ�شبح م�شطلح )الأنا( ل�شيًقا 
اإىل الذهن  اأو ال�شورة املتبادرة  بهذا الو�شف 
من جّراء �شيوع ال�شتعمال، ولكن ل بّد لنا من 
لنحاول  العلمية؛  الأ�ش�س  بع�س  اإىل  نرجع  اأن 

ُيت�شّور  الغمو�س عن امل�شطلح، ومثلما  اإزالة  
اجلانب ال�شلبي فال بّد من ت�شليط ال�شوء على 

ا. اجلانب الإيجابي اأي�شً
اإّن �شناعة الأنا علمًيا تعتمد على مدى تاأّثرها 
 super العليا:  )الأنا  من  كّل  ب�شناعة 
جهة  من   )id والـ)هو:  جهة،   من   )ego
اأخرى، فيجب اأن تكون هناك عالقة توازن بني 

املُثل والرغبات؛ ليتحّقق توازن الأنا.
وللرتبية ون�شاأة الإن�شان الأثر الكبري يف �شناعة 
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اختالل  ح�شل  فاإن  الثالث،  النف�شية  الُبنى 
�شت  فيها ف�شيوؤثر يف اإعدادات الأنا، فاذا ما ُكرِّ
حني،  كّل  يف  الطفل  حاجات  تلبية  يف  الرتبية 
ل  وبحجم  باإفراط  الثواب  مبداأ  وا�شُتخدم 
ف�شتتكّون  بالطفل،  املُناط  العمل  مع  يتنا�شب 
الإن�شان يريد  الوهمية حينئٍذ، وي�شبح  الذات 
الإثابة  يتوّقع  بل  يلّبي رغباته،  اأن  املجتمع  من 
وكاأّن  واجباته،  لو كان من  اأّي عمل حتى  على 
فالرتبية  خدمته،  اأجل  من  ُخِلق  املجتمع 
ب�شّقيها  الأنا  تكوين  يف  اأثر  لهما  واملجتمع 
هنا  فمن  �شواء،  حّد  على  وال�شلبي  الإيجابي 
يوازنوا  واأن  اإىل ذلك،  يلتفتوا  اأن  املرّبني  على 

يف معاملة اأبنائهم، فال اإفراط ول تفريط.
الآثار ال�شلبية لالأنا يف الإن�شان

املو�ســـوّي/  عط�ســـان  والء  ال�ســـّيدة 
ـــاة  ـــا حي ـــاة الدني ـــة: احلي ـــطة اجتماعي نا�س
زائلـــة فانيـــة، ومـــا هـــي اإّل حمّطـــة حليـــاة دائمـــة، 
وقـــد اأر�شـــدنا اهلل ملـــا يجعلهـــا حيـــاة متكاملة 
طيبـــة؛ ليعي�ـــس بهـــا الأفـــراد عي�شـــة هنيئـــة، وقـــد 
�شِمَن حّق كّل فرد يف هذه احلياة، اإذ جعل 
ر�شله واأو�شياءه يدعون اإىل الت�شامن والتكافل، 

ر واأّكـــد يف اآياتـــه على  ز لتـــاآ ا
ن  و لتعـــا ا ي و لـــذ ا

يهدف 

بـــدوره اإىل الإيثـــار وتـــرك الأنـــا: َوُيوؤِْثـــُروَن 
َعَلـــى اأَْنُف�ِشـــِهْم )احل�شـــر: 9(، تلـــك الأنـــا التـــي 
فاحليـــاة  ي�شـــعر،  اأن  بـــدون  الإن�شـــان  تقتـــل 
احلقيقية لي�شت مبا ميلكه الفرد اأو ملجّرد كونه 
يتنّف�ـــس، فقـــد جعـــل اخلالق حقوًقا بـــني الأفراد، 
ــن  ــل، فعـ ــس والتكافـ ــالم بالتعاي�ـ ــى الإ�شـ واأو�شـ
ر�شـــول اهلل  اأّنـــه قـــال: "اأح���بَّ لأخي���َك م���ا 

لنف�س���َك")1(. حت���بُّ 
وكان  وجودنا،  وغاية  احلياة  غاية  فهمنا  اإن 
والقبول    اهلل  ر�شا  هو  الأ�شمى  هدفنا 
اإىل  جتّر  التي  لالأنا  نخ�شع  لن  فاإّننا  عنده، 

الكثري من امل�شاكل وتبعدنا عن النهج القومي.
التعايل،  النزاع،  احلقد،  الكره،  تخلق  فالأنا 
لُيظهر  القتل  اإىل  توؤّدي  قد  اإّنها  التعّدي، حتى 
اأو لي�شعر بالنت�شار لها، وكّل ذلك  اأناه،  املرء 
ُيبعد عن طريق احلّق، فتكون احلياة ماأ�شاوية.
بيته  واأهل   ، الر�شول  حلديث  ا�شتمعنا  لو 
الكرام )�شلوات اهلل و�شالمه عليهم(، لوجدنا 
اأّنهم يو�شون باأن يحّب الإن�شان لغريه ما يحّب 
لنف�شه، يعني كّل �شيء يحّبه اأن يكون له يحّب 
الأنا،  ُتك�شر  وبذلك  لغريه،  يكون  اأن  ا  اأي�شً
وعندما ينتبه الفرد اإىل ذلك، فاإّنه �شيحاول اأن 
يق�شي على اأناه ول يخ�شع لها، فيرتك الكثري 

من الأمور التي تبعده عن جاّدة ال�شواب.
كيفية التخّل�س من الأنا الوهمية

ال�سّيدة عذراء عّبا�ض ال�سامّي/ مر�سدة 
الإن�شان  تعاىل  اهلل  خلق  لقد  نف�سية: 
اجتماعًيا بطبعه، ول ميكن له العي�س مبفرده، 
ولبّد ملبداأ التكافل والتعاون من اأن يتحّقق يف 
احلياة حتى ت�شري بنحو �شحيح، ولقد اأّكد على 
اآياته  من  كثري  يف  الكرمي  القراآن  املبداأ  هذا 
  اأحاديث النبّي الأكرم  املباركة، وكذلك 
يوجد  ل  ولأّنه   ،   بيته  اأهل  وروايات 
اإن�شان كامل اأو مثايل فلكّل �شخ�س نقاط 
يبحث  اأن  وجب  قوة،  ونقاط  �شعف 
الإن�شان دوًما عن نقاط ال�شعف لديه 

حتى يقّويها ويغرّي ما يلزم تغيريه نحو الأف�شل؛ 
ليحّقق التوازن وال�شتقرار النف�شي يف حياته، 
اأن  الذي ل يرى عيوبه ول يريد  ال�شخ�س  اأّما 
يتغرّي، ويرى م�شلحته يف املقّدمة دوًما حتى لو 
كان ذلك على ح�شاب الآخرين، ويلّبي رغباته 
مهما تطّلب الأمر، فهو بذلك و�شل اإىل تفخيم 
ال�شتقرار  عدم  من  يعاين  ويظّل  لديه،  الأنا 
على  دام  ما  الجتماعية  وامل�شاكل  النف�شي 
انت�شار  نرى  ال�شديد  لالأ�شف  ويا  تلك،  اأنانيته 
كبري  ب�شكل  احلا�شر  الوقت  يف  الظاهرة  هذه 
ُتهدم  اأن  كادت  حتى  الناعمة،  احلرب  بعد 
اأ�شرنا ب�شبب و�شائل التكنولوجيا احلديثة التي 
الهوية  لطم�س  حمتواها  من  كثري  يف  جاءت 
لتحّث  جاءت  التوا�شل  و�شائل  فرنى  امل�شلمة، 
عند  ال�شخ�شية  وامل�شلحة  الأنا  تعزيز  على 

الإن�شان.
واأحد اأ�شباب تعزيز الأنا عند ال�شخ�س اأ�شلوب 
فعندما  الزائد،  الدلل  اأي  اخلاطئ،  الرتبية 
طلباتهم  كّل  تلبية  على  اأبناءهم  الأهل  يرّبي 
بال ا�شتثناء، �شواء املنطقية وغري املنطقية، ول 
اأبًدا ف�شين�شاأ  ي�شمع الطفل كلمة )ل( لطلباته 
اإّل بنف�شه ول يتحّمل امل�شوؤولية،  اأنانًيا ل يفّكر 
وعلينا جميًعا تقع امل�شوؤولية الجتماعية ملعاجلة 

هذه الظاهرة ال�شلبية، كّل بح�شب موقعه.
العدّو،  هذا  بخطورة  واعية  كوين  ختاًما، 
وعليِك النتباه اإىل كونِك م�شابة بـ)الأنا( اأم 
تفكريِك  و�شغل  فاإياِك  العالج،  تقبلي  ل، حتى 
اإىل عملِك؛ لأّن  لِك ل  النا�س  بنف�شَك وبنظرة 
املدح  نيل  توّقع  اإىل  �شيتحّول  حينئٍذ  العمل 
هو  فالأهّم  اأكرث،  ل  اأناِك  وتغذية  والثناء، 
والعمل  العقبات  تذليل  نحو  تفكريِك  حتويل 
الأف�شل  وتقدمي  مرجّوة  اأهداف  حتقيق  لأجل 
عن  البحث  بدون  باإجنازِك  اهتّمي  للمجتمع، 

املجد ال�شخ�شي، ومن اهلل التوفيق والرفعة.
..........................................

)1( بحث للدكتور مارك لريي.
)2( الأمايل للطو�شي: ج2، �س83.
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كان هناك امراأة ت�شكن يف حّي من الأحياء 
طفالن،  لديها  وكان  واأخته،  زوجها  مع 

وتنتظر الثالث. 
وذات يوم �شعرت باأمل يف بطنها، فتوّجهوا 
ردهة  اأدخلوها  امل�شت�شفى،  نحو  م�شرعني 
باملمر�شة  واإذا  بنًتا،  فاأجنبت  العمليات 
م�شاب  الطفل  دكتور،  دكتور،  تنادي: 
بـ)متالزمة داون(، فاأخربوا والدها بذلك 
وقّبلها  حملها  ببنت،  ُرِزقت  قد  وقالوا: 
يف  يوؤّذن  واأخذ  بالدموع،  تفي�شان  وعيناُه 
ونه�شت  الي�شرى،  يف  ويقيم  اليمنى  اأذنها 
الأح�شان،  يف  وليدتها  واأخذت  زوجته 
قلبهم  ولكن  فرحني  البيت  اإىل  وعادوا 
ذات  )جميلة(  ابنتهم  مل�شتقبل  مك�شور 
ووجه  الأ�شقر،  وال�شعر  اجلميلتني  العينني 
جتعل  فكاهي  ح�ّس  ذات  اأحلى،  بل  كالبدر 

اأ�شحاب املنزل م�شرورين .

واأ�شبح  ولطفها،  بهدوئها  الأيام  مّرت 
اإليهم  فتنظر  هي  اأّما  املدر�شة،  يف  اإخوتها 
وهي  يذهبون  فهم  القلب،  تك�شر  بنظرة 
اأو  بالتلفاز،  وقتها  فت�شغل  اأّمها  مع  تبقى 

ت�شاعد اأّمها يف بع�س اأعمال املنزل.
واأّمها  اأبيها  عزيزة  )جميلة(  اأ�شبحت 
منهم  قريًبا  توجد  ل  اأّنه  ومبا  واجلميع، 
اأختها  قّررت  لأمثالها،  ة  خا�شّ مدر�شة 
الكبرية اأن تعّلمها بع�س احلروف الأبجدية، 
باأختها  فتعّلقت  الأنا�شيد  من  ا  وبع�شً
طوال  معها  وكانت  اأّمها،  مثل  واأ�شبحت 
ت�شاعدها  وال�شّراء،  ال�شّراء  يف  الوقت، 
�شعرها،  وت�شفيف  مالب�شها،  تغيري  يف 
كرة  معها  وتلعب  ال�شخ�شية،  نظافتها  ويف 
�شعيدة  لتجعلها  فراغها؛  وقت  يف  القدم 
وكّل  واحلّب،  الإيجابية  الطاقة  فيها  وتبّث 

اأمر جميل يف احلياة. 

واحد  وكّل  اإخوتها،  تزّوج  �شنوات  وبعد   
ين�شوها،  مل  لكّنهم  بحياته،  ان�شغل  منهم 
يف  ويزورونها  معها،  توا�شل  على  وظّلوا 

املنزل، وتخرج معهم يف النزهات. 
اأن  الأّم  فقّررت  ميالدها،  ذكرى  اقرتبت 
الأ�شقر  ال�شعر  ذات  لبنتها  مفاجاأة  تعمل 
اإىل  فذهبت  الـ)22(،  عامها  اأكملت  التي 
لبنتها،  اأبي�س  ف�شتاًنا  لت�شرتي  ال�شوق 
)جميلة(  تّزف  اأن  كّلها  العائلة  وقّررت 
عر�شها،  يوم  مع  ميالدها  عيد  ليتزامن 

فنادًرا ما يتزّوج هوؤلء املر�شى.
ارتدت ذات ال�شعر الأ�شقر الف�شتان الأبي�س 
اجلوانب،  جميع  من  حتيطها  وال�شعادة 

واأ�شبحت اأمرية اأبيها واأّمها.
مبا  تقبل   التي  املوؤمنة  الأ�شرة  هي  هكذا 
الكبرية  نعمه  على  وحتمده  لها،  اهلل  ق�شم 

وال�شغرية.

عِر اأَلشَقِر َذاُت الشَّ
بنين عقيل علّي/ كربالء المقّدسة
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الُحبُّ اإللهيُّ والِعباَدُة
زينب عبد الله العارضّي/ النجف األشرف 

الطاعات،  واأ�شا�س  احلياة  حمور  العبادة 
ال�شيئات،  وحمو  احل�شنات  زيادة  و�شبب 
وم�شاعفة الأجور ورفع املنازل والدرجات، 
تكون  اأن  تعاىل  اأراد اهلل  التي  العبادة  اإّنها 
كّل حركاتنا على اأ�شا�شها، وم�شريتنا حول 
ب�شبغتها:  م�شبوغة  وخطواتنا  حمورها، 
َياَي  َوَمْ َوُن�ُسِكي  َلِتي  �سَ اإِنَّ  ُقْل 
)الأنعام:   اْلَعاَلنَِي َربِّ   ِ لِلَّ اِتي  َومَمَ
يحّبه  ما  لكّل  جامع  ا�شم  فالعبادة   ،)162
تنح�شر  فال  وير�شاه،  وتعاىل  تبارك  اهلل 
ال�شوم  يف  ول  وال�شالة،  ال�شّجادة  يف 
حواه،  وما  الكون  لت�شمل  تّت�شع  بل  ومعناه، 
عندها يقوم املرء باأّي عمل ابتغاء وجه اهلل 
جّل يف عاله، ول يريد �شيًئا �شواه، فيخل�س 
وينحر  وعمله،  نيته  يف  ويتاألق  ق�شده،  يف 
كّل  فينطق  ملوله،  املجاهدة  ب�شكني  هواه 
اأن ي�شتعمر احلّب الإلهي قلبه:  وجوده بعد 

رّباه... رّباه...
ومن هنا ينطلق املرء املحّب ملوله فيرتجم 
احلّب هدًيا و�شالًحا، ويجعل العبادة �شعاًرا 
ومناًرا يف بيته واأ�شرته، ويف تعامله مع َمن 
حوله، فيكّد على عياله ويرى ذلك عبادًة؛ 
جزًءا،  �سبع�ن  "العبادة   : النبّي  لقول 

واأف�سلها جزًءا طلب اللل")1(، ويغ�ّس 
الإمام  لقول  عبادة؛  ذلك  ويرى  طرفه 
الل  الطرف عن مارم  "غ�ّس   : علّي 

�سبحانه اأف�سل عبادة")2(.
ويرى  َح�َشنة  باأخالق  الآخرين  ويتعامل مع 
"اإّن   : املوؤمنني  اأمري  لقول  عبادة؛  ذلك 
من العبادة لني الكلم واإف�ساء ال�سلم"، 
اأن  وغري ذلك من الأخالق، فهي اأكرث من 

حُت�شى.
الروح  فيها  تنمو  فالعبادة احلقيقية  وعليه 
ُيرتجم  ثم  ا،  واإخال�شً ويقيًنا  قرًبا  وتزداد 
حياة  ي�شمل  راقًيا  اإميانًيا  �شلوًكا  ذلك 
الإن�شان كّلها، بحيث ينعك�س على �شخ�شيته 

ون�شجه ووعيه ويجعله مبارًكا اأينما كان.
يتعّمق  الدقيق  املعنى  هذا  وفق  وبالعبادة 
النف�س  يف  تعاىل  هلل  العبودية  معنى 
تعرج  روح  اإىل  العبد  فيتحّول  الإن�شانية، 
على  تنفتح  وذات  واأ�شواقها،  تطّلعاتها  يف 
اهلل تعاىل مب�شاعرها واأفكارها وخطواتها، 
اأقواله  يف  �شبحانه  لإرادته  ينقاد  وج�شد 

واأفعاله كّلها مهما كانت تبعاتها.
بقوته  ي�شعر  العبد  جتعل  هنا  والعبادة 

متعّلق  لأّنه  جهة؛  من  قوي  فهو  و�شعفه، 
برّبه لئذ به متوّجه اإليه، و�شعيف من جهة 
بكّله  ومّتكل  يديه  بني  منك�شر  لأّنه  اأخرى؛ 
عليه، ومن هنا فهو ل يراها �شكاًل اأو طق�ًشا 
جميع  يف  تتحّرك  روًحا  يراها  بل  جامًدا، 
حمبوبه،  مراد  على  لتدّله  حياته؛  اأنحاء 

في�شتجيب ممتثاًل راغًبا.
�شخ�شية  بناء  يف  العبادة  �شت�شهم  وهنا 
ذاته  تطّهر  متكاماًل،  واعًيا  فتجعله  العبد 
عللها  على  ال�شوء  وت�شّلط  اأمرا�شها،  من 
وحل  من  اإنقاذها  يف  وتعينه  واإخفاقاتها، 
لالرتقاء  ال�شبيل  له  وتر�شم  خطيئاتها، 
ويحدث  كظاهره،  باطنه  يكون  حتى  بها، 
والِقيم  ال�شخ�شية  بني  الكامل  الن�شجام 
ال�شامية، ومن هنا يحّق مَلن وعى  واملبادئ 
معنى العبادة بحقيقتها اأن يرتّن بقول اأمري 
ا اأن اأك�ن  املوؤمنني : "اإلهي، كفى بي عزًّ
لَك عبًدا، وكفى بي فخًرا اأن تك�ن يل ربًّا، 

اأنَت كما اأحّب فاجعلني كما حتّب")3(.
.................................... 

)1( ميزان احلكمة: ج3، �س8.
)2( امل�شدر ال�شابق: ج3، �س13.
)3( امل�شدر ال�شابق: ج1، �س57.
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ِرفًقا بالَقواريِر
عذراء حسين العبودّي/ كربالء المقّدسة 

عاملًا  كينونتها  يف  حتمل  امراأة  كّل 
ُمنفرًدا بذاته، بع�شهّن مينحَن �شعور 
الأوطان، اأوطان قد تكون ُولدَت فيها، 
اأو اأخرى احت�شنت طفولتَك، �شباَك، 

ون�شوجَك.
بالأمن،  ُمرتعة  مالجئ  اأرواحهّن  يف 
واأنَت  تخ�شره  قد  ما  تخّيل  ميكنَك  ل 
تكون  اأو  دونها،  من  حياتَك  ُتكمل 
الدمع  وجتّمع  قلبها  اإيالم  يف  �شبًبا 
ُترّبت  اأن  ت�شتطيع  اإّنها  عينيها،  يف 
بها  ُتغربل  واحدة  تربيتة  قلبَك  على 
�شعاًعا  فيَك  توقد  اأيامَك،  �شوداوية 

من النور فُتنري كّل ما انطفاأ فيَك.
ل توّد اأن ترفع راأ�شَك عن كوكبها؛ كيال 
تواجه �شياعَك يف اأر�شَك من جديد، 
لُت�شفع  الرحيم  ملجاأها  ترتك  اأو 
تتزاحم  اخلارجي،  العامل  بربودة 
يف  ت�شنعها  التي  الروائح  رئتيَك  يف 
اإىل  العودة  احلياة،  روائح  عاملَك، 
والعطف  الالمتناهي  احلنني  الذات، 

املن�شاب من وجودها.
فر�شة  متنحَك  ُتقّدمه  ما  كّل  يف 
ُتذيب  والتطّهر،  التحليق،  التجّدد، 
ل  كاهلَك،  ُيثقل  الذي  اجلليد  فيَك 
ُتعّو�شَك  ل  ب�شيء،  عطاوؤها  ُي�شتبدل 
تلك  عن  املطاعم  اأفخر  يف  وجبة 
باأمومٍة  لَك  تطهوها  التي  الوجبات 
ملُواجهة  بال�شتعداد  ت�شعر  لن  بالغة، 
بدعواٍت  ُترافقَك  اأن  دون  من  العامل 

لتواجه  املنزل  تغادر  واأنَت  اآمنة 
باأحّن كالم  ُمغّردة  م�شاعب احلياة، 

ي�شفي م�شامعَك.
القابلية  الكون  املراأة كي متنح  ُخِلقت 
التقّدم  والحتمال،  ال�شتمرار  على 
الدنيا،  يف  مالًذا  تكون  كي  واملُ�شّي، 

مهرًبا، ومركًزا للتزّود باحلياة. 
اإّنَك جتهل ما الذي تفقده حني تك�شر 
تلك  ال�شفافية،  بالغة  قلبها  قارورة 
بها    الأكرم  النبّي  اأو�شى  التي 
الأيام  اأّن  كم  جتهل  ورحمًة،  ترّفًقا 
ل  معها  والنهايات  تختلف،  معها 
ترحل  حني  ُكّلَك  �شيهوي  وكم  تنتهي، 
عنَك وترتكَك يف ُغربتَك وحيًدا تائًها، 
�شيبقى  باأّنه  لَك  يهم�س  َمن  جتد  ل 
حني  ُمعدًما  وحيًدا  �شتغدو  كم  معَك، 
يتجّمُع الكالم يف حلقَك ول جتدها كي 
تتخّل�س من مرارته الالذعة، اأو حني 
ترجتف روحَك برًدا ولن تكون هناك 
اأجوَف  منزلَك  اإىل  وتعود  لُتدّثرَك، 
الأرز  رائحة  منه  تفوُح  ل  موح�ًشا، 

واحل�شاء، والعطف املطهّو على مهل.
العي�س،  ونقاوة  الأر�س  قدا�شة  هي 
�شتعر�شها  التي  البي�شاء  ورقتَك 
َكَدرَك،  ُي�شاعف  اأذاها  على خالقها، 

واإهانتها ُتب�ّشعَك عند اهلل. 
كانت  اأيًّا  ابنًة،  اأو  اأخًتا  ا،  اأمًّ زوجًة، 
مكانتها يف حياتَك، فقد حظيت براأفة 

الرحيم جُم�ّشدة فيها.
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رِبَيُة  والتَّ

ِحيَحُة الصَّ

نرجس مهدّي/ كربالء المقّدسة 

خمتلفة  منطلقات  من  الرتبية  عملية  تنطلق 
اللذان  فالأبوان  املعا�شة،  الثقافات  باختالف 
يعي�شان اأجواء العلم واملعرفة، واللذان يعي�شان 
الطماأنينة والتفاهم، ويعّدان القرتان املقّد�س 
تختلف  والبناء  لال�شتمرار  حياتًيا  م�شروًعا 
اأّمي،  و�شط  يف  الأبوين  عن  للرتبية  نظرتهما 
وتكون  جتارية،  �شفقة  الزواج  يعّدون  مّمن 
والنق�س  امل�شتمّر  بال�شجار  مليئة  حياتهما 

العاطفي الذي ل يثمر اأبناء اأ�شّحاء نف�شًيا.
ومن هنا على كّل اأب واأّم اأن يراجعا ح�شاباتهما 
الهدف  اإىل  واقعية  بعني  وينظرا  دقيق،  ب�شكل 
لي�شت  فالرتبية  ارتباطهما،  وراء  كان  الذي 
الرتبويون،  ي�شوغها  علمية  نظريات  جمّرد 
فرد،  كّل  يعي�شه  �شلوكي  عملي  واقع  هي  واإّنا 

وبكّل حلظة.
ا، األ وهو اأّن الرتبية  وميكن اأن نبنّي اأمًرا مهمًّ
من نوع املوجود الرتاكمي التدريجي ل الدفعي؛ 
اأّنها عملية ت�شرتك فيها اأطراف كثرية  مبعنى 
لدى  معّينة  روؤية  لتنتج  بينها؛  فيما  تت�شابك 
الطفل، ثّم تتحّول فيما بعد اإىل �شلوك عملي، 

رمّبا ي�شتمّر معه طوال حياته.
عيون  نظرات  من  تبداأ  للرتبية  خطوة  واأول 
بها  ُيعرّب  و�شيلة  فالعني  لأولدهما؛  الأبوين 
املحّبة  الأطفال عن  املبكر من حياة  العمر  يف 

واحلنان، والقبول والر�شا، ثم تتبعها الكلمات 
التي يتداولها الوالدان يف حياتهما اليومية، ثم 

ياأتي دور الأ�شدقاء يف املدر�شة، واملجتمع.
�شيًئا  ت�شيف  املوؤثرات  تلك  من  واحدة  كّل 
جديًدا لنظريات الطفل واإن كان �شغرًيا جًدا، 

مثل النظرة، الكلمة اأو موقف ما.
وكّل تلك املوؤثرات ترتاكم بالتدريج، وتتجّمع يف 
ذهن الطفل لتتحّول فيما بعد اإىل �شلوك يقود 

حياته.
الأ�شرة  لبناء  الأوىل  اللبنة  الطفل هو  اأّن  ومبا 
يف املجتمع، وهذه اللبنة تكون ه�ّشة يف بدايتها، 
اللبنة  هذه  ي�شّكال  اأن  الوالدين  على  توّجب 
بالطريقة ال�شحيحة؛ لأّنهما امل�شوؤول الأول عن 
العملية الرتبوية، فباإمكان الوالدين اأن ي�شنعا 
من ابنهما قائًدا للم�شتقبل، اأو عاملًا، بدًل من 
اجلاهل، اأو الذي يقف َحَجر عرثة يف الطريق 

ت�شّر ول تنفع.
اخلالية")1(،  كالأر�س  الدث  قلب  "واإّنا 
قاعدة و�شعها اأمري املوؤمنني  للوقوف بوجه 
تقودها  تلقائية  عملية  الرتبية  اأّن  يظّن  من 
عملية  هي  اإّنا  لوحدها،  اخلارجية  الظروف 

اختيارية يقودها الإن�شان باختياره.
نعم، واإن كانت العملية الختيارية تتداخل بها 

الكثري من املوؤثرات غري الختيارية.

وكذلك  الطفل،  يف  املوؤثرات  اأول  فالوالدان 
من  فهي  يخرتها،  مل  واإن  والتقاليد  الأعراف 
ذلك  كّل  مع  لكن  الختيارية؛  غري  املوؤثرات 

تبقى الكلمة الأخرية لالإرادة والختيار.
ولو  الأولد  �شلوك  توجيه  يف  احلّق  فللوالدين 
تكون  ثّم  ومن  وال�شبب،  املقت�شى  نحو  على 
مهّمة الوالدين هي م�شاعدة الأبناء يف توجيه 
بعيًدا  ال�شحيحة،  اجلهة  نحو  اختيارهم 
امل�شتويات  جميع  على  ال�شلوكية  الأخطاء  عن 
اجلرب  عن  وبعيًدا  والجتماعية،  ال�شخ�شية 
الذي يعدم الإرادة، وهذا التوجيه ميّثل الوجه 
والأهّم  الختياري  الوجه  وهو  للرتبية  الآخر 

فيها.
يف  الأ�شرة  تتحّمله  الذي  الكبري  العبء  ومن 
تن�شئة اأبنائها تن�شئة اجتماعية �شليمة، وتكوين 
�شوًيا،  تكويًنا  املختلفة  باأبعادها  �شخ�شيتهم 
يف  م�شوؤوليات  من  الأ�شرة  على  ما  لنا  يّت�شح 
الطفولة،  عن  العلمي  البحث  فيه  ن�شط  زمان 
وقد  غام�شة،  كانت  كثرية  جوانب  لنا  فك�شف 
الزمان  هذا  يف  الجتماعية  احلياة  تغرّيت 
كثرًيا تغرًيا اأّثر يف بناء الأ�شرة ووظائفها، ويف 

عالقات اأفرادها كثرًيا.
....................................

)1( نهج البالغة: ج3، �س40.

الثَّقاَفُة اأُلَسِريَُّة 
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أَسِئَلُة اأَلطفاِل.. َمشُروٌع لالسِتثماِر
أنعام تّمار الكعبّي/ النجف األشرف 

على  حياته  بداية  منذ  الإن�شان  يداأُب 
لالّطالع  وي�شغف  جمهول،  كّل  اكت�شاف 
ذلك  اإىل  يت�شّلل  وقد  خفي،  ما  على 
كنه  اإىل  للو�شول  حماولة  يف  بالت�شاوؤل 
الأطفال جمالها  ولأ�شئلة  به،  يحط  ما مل 
بحدود  مقّيدة  تكون  ل  فاإّنها  الأو�شع، 
حّد  عند  تقف  ول  املتعارف،  اأو  املعقول 

معنّي، انطالًقا من خيالهم غري املحدود.
حمّطًة  الأوىل  بالدرجة  الوالدان  ويقع 
لال�شتي�شاح  ومرجًعا  الأ�شئلة،  لتلك 
اأن ل يغفال  بّد لهما من  وال�شتفهام، فال 

عن ح�شن التعامل معها.
على  الرّد  وعدم  الأطفال،  فاإ�شكات 
الفائدة  بعدم  لهم  يوحي  ت�شاوؤلتهم 
اإىل  م�شاًفا  الأ�شئلة،  لتلك  الأهّمية  اأو 
الطفل،  �شخ�شية  يف  ال�شلبية  انعكا�شاته 
التوا�شل  �شبل  الوالدين  ُيفقد  فاإّنه 
النفتاح  توجب  التي  الفكري  والتقارب 
لدميومة  ر�شيًدا  ت�شّكل  وهي  الأولد،  مع 
يف  يجول  وما  اأفكارهم،  على  الإ�شراف 
يف  م�شاعد  عامل  بدوره  وهذا  خميلتهم، 

تر�شني الأ�ش�س ال�شليمة واملعارف احلّقة،
الآفاق  فتح  يف  الأ�شئلة  ا�شتثمار  فينبغي 
املعرفية يف خمتلف جوانبها مبا يتيح لهم 

من اإمكانية ال�شتفادة من ال�شوؤال.
به  ُت�ستثمر  اأن  ميكن  ما  اأهّم  ونذكر 

اأ�سئلة االأطفال:

1-املعرفة الدينية:
العقيدة  جمال  يف  تدور  التي  فالأ�شئلة 
اأ�شول  ببيان  جُتاب  ال�شرعية  والأحكام 
ال�شرورية  والأحكام  املهّمة،  الدين 

والبتالئية، اأو ما يّت�شل بها مّما ينفع.
فال�شوؤال: ملاذا ل نرى اهلل تعاىل؟ اأو ملاذا 

ل تقف املراأة بجانب الرجل يف ال�شالة؟
اأو ملاذا ل ن�شّلي ال�شلوات يف وقت واحد؟ 
بناء  يف  منها  ُي�شتفاد  الأ�شئلة  هذه 
حمّل  هو  مبا  فقهية  اإحاطة  اأو  عقيدتهم، 

ابتالئهم، اأو تقوية العالقة باهلّل تعاىل.
2-التوا�سل العائلي:

للتوا�شل  اأداة  اإىل  الأ�شئلة  حتويل  ميكن 
من  الأ�شري  الرتابط  يعّزز  مبا  العائلي 
يكون  الذين  الأطفال  لدور  ويفّعل  جهة، 
كون  مع  �شّيما  ل  انطوائية،  لديهم طبيعة 
ويكون  املحاورة،  منحى  تنحو  الإجابة 
وهل  اأنَت؟  تعتقد  ماذا  مثاًل:  اجلواب 
ي�شّح ذلك بنظرَك؟ ونحوها مّما جتعل 

يف  وفّعال  للحّل  املت�شّدي  هو  ال�شائل 
التوا�شل.

3-مفتاح التوجيه ال�سلوكي:
الآباء املتيّقظون يقروؤون ما وراء 

ما  وي�شت�شّفون  ال�شطور، 
ظالل  حتت  يخفى 

ليخربوا  ال�شوؤال؛ 

وما  الأولد،  ـتفكري  ي�شغل  ما  اأهّم  منه 
يواجهون  مّما  �شلوكهم  يف  يوؤثر  اأن  ميكن 

يف احلياة.
لالإجابات  �شرورة  ل  املطاف  نهاية  ويف 
اأن  يكفي  واإّنا  وال�شتدللية،  التف�شيلية 
منها  يطّل  للمعرفة  نافذة  الإجابات  تكون 
الطفل على اأ�شل املعلومة مبا يتنا�شب مع 
اإدراكه الذي يكون مبثابة البذرة للمعارف 
نّوه،  مع  تتطّور  التي  الأخالقية  والقيم 
الأولد  على  ُيقرتح  اأن  اأو  اإدراكه،  وتقّدم 
عمل  مع  �شوًيا  التعّلم  طريق  عن  الإجابة 
ال�شليم  البحث  جانب  يعّزز  وهو  الفريق، 

حتت نظر الوالدين.
للوالدين  الثقافية  اخلزينة  كانت  وكّلما 
غنية  اأجوبة  اإىل  الوالدان  ل  تو�شّ مليئة، 
وخمتلفة باأ�شاليب متنّوعة وبطرق جديدة.
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طرَق الباَب..
- اأبي هل تاأذن يل لأدخل؟

ذراعيه؛  وفتح   .. اإيلَّ تعال  والدَك،  روح  يا   -
ليحت�شنه بلهفة ُيْتم..

فاقًدا  ابت�شامة..  ثغره  وعلى  يرك�س  اأقبل 
للحنان.. 

طوياًل؛  العناق  حديث  كان  والبن  الأب  وبني 
وراء  الطفل حيدرة  اأخفاها  قد  بـوردة  لينتهي 

ظهره..
هل  بنّي  بوجهه:  يبت�شم  وهو  لبنه  الأب  فقال 
تخفي  اأّنَك  اأعلم  ما؟  �شيًئا  تعطيني  اأن  توّد 

�شيًئا..
- نعم يا اأبي، اأخفي هذه، واأخرج الزهرة من 
من  زهرتني  قطفُت  وقال:  الناعمة،  يده  بني 
احلديقة، هذه لَك يا اأبي، والأخرى لقرب اأّمي.

حيدرة
زوجة  عند  الكّل:  عند  املدّلل  اليتيم  الطفل   

اأبيه، عند اإخوته، وعند والده كذلك. 

اأّما زوجة الأب فتخ�شى عليه كثرًيا؛ لأّنه اأمانة 
مراعاته،  على  حتر�س  لذلك  عندها؛  اأّمه 
من  الرغم  على  طفلها،  وكاأنَّه  به  تهتّم  حتّبه، 
كونه ابن �شريكتها، ونادًرا ما يح�شل هذا من 

ِقبل زوجات الأب.
لكن بيت حيدرة خمتلف؛ فالأب والأّم ميتلكان 
والوعي،  الفهم،  يف  ال�شحيحة  الأ�ش�س 
الثنان  هما  طّبقاها  الأ�ش�س  وهذه  والتدّين، 
الثمرة  بهذه  فخرجا  وخارجه؛  البيت  داخل 

التي قراأمت تفا�شيلها.
الرتبية  خطوات  اأوىل  تبداأ  هنا  من  اإذن 
يوًما  �شيكون  الذي  الفرد  لدى  ال�شحيحة 
ا�شتلهمه،  ما  كّل  و�شيطّبق  لغريه،  قدوة  ما 
ن�شاأ  وكيف  والده،  بيت  من  وتعلَّمه  واكت�شبه، 

ن�شاأة �شحيحة.
غذاء  هما  ال�شاحلة  والأّم  ال�شالح  الأب 
الطفل الذي �شي�شتّد عوده به، ويكرب معه، وهنا 
 اأّم البنني ن�شتذكر ال�شّيدة اجلليلة العظيمة 

القدا�شة والطهر، وكيف  كيف عا�شت يف بيت 
فريدة  فّذة  ب�شخ�شية  لتخرج  وربَّت؛  اأجنبت 
بن  العّبا�س  ك�شخ�شية  لها  مثيل  ل  ا�شتثنائية 
النبيلة  املراأة  ، وهذه    اأبي طالب  بن  علّي 
وال�شيانة،  والعّفة،  الف�شل،  ذات  ال�شاحلة، 
وعقيلة  قومها،  كرمية  والديانة،  والورع، 
العربية  القبائل  لأعلى  تنتمي  فهي  اأ�شرتها، 
تفتخر  التي  الكرمية  للماآثر  واأجمعهم  �شرًفا، 

بها �شادات العرب.
فقول اأمري املوؤمنني  لأخيه عقيل: )اخرت يل 
امراأة قد ولدتها الفحولة من العرب لأتزّوجها 
لتلد يل غالًما فار�ًشا(، فمن قوله: )قد ولدتها 
غالًما  يل  )لتلد  النتيجة:  تكون  الفحولة..( 

فار�ًشا(.
مـــن  عـــن ن�شـــتلهم  املاأثـــور  هـــذا 

  م ملع�شـــو ة ا عـــد قا
الأهّميـــة، اجتماعية غاية  يف 
اأّن  ة مفاّدهـــا  �شـــر لأ ا

الَمنَبُت الَحَسُن
هدى نورّي السّراي/ ذي قار 

ـــة بـــالأب  لي�شـــت تلـــك الدائـــرة ال�شغـــرية املتمّثل
والأّم والأولد فح�شـــب، واإّنـــا هـــي التـــزام كبـــري 
�ـــس لـــه بتاأ�شيـــل قيمـــة الزيجـــة الطيبـــة، ومن  يوؤ�شَّ
ـــّم  ـــزوج والزوجـــة؛ لتت ـــل لل ـــار الأمث قبلهـــا الختي
بعدها غاية ال�شريعة ال�شمحة ببناء قوي �شالح 
ُتر�شـــى عليـــه قواعـــد املجتمـــع املوؤمـــن، وتتوّثـــق به 

ـــاع  ـــق الكـــرمي والطب ـــائج اخُلل ـــرى الديـــن بو�ش ُع
الأ�شيلـــة، وهـــذه هي ر�شـــالة الإن�شـــانية التي جاء 
 ومـــن بعدهـــم اأو�شياوؤهـــم ، بهـــا الأنبيـــاء
، وتلـــك منـــارات حكمهـــم ونفحـــات �شـــننهم، 
وباّتباعهم ن�شلك طريق ال�شواب، وننال ح�شن 

العقـــاب مـــن  وننجـــو  الثـــواب 
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َسِة التَّربَِويَِّة ُة ِفي ُربوع الُمَؤسَّ الَكَفاَءُة الِعلِميَّ
نوال عطّية المطيرّي/ كربالء المقّدسة 
و�شمان  للتقّدم  الأ�شا�س  احلجر  التعليم  ميّثل 
امل�شتقبل الزاهر، والعالمة الفارقة التي متّيز 
دولة  من  فما  غريها،  عن  املزدهرة  الدول 
اإلَّ  وعنا�شرها،  التعليمية  بالعملية  اهتّمت 
ال�شناعة،  جمالت  يف  ت�شّدرت  قد  وراأيَتها 
العلمية،  والبتكارات  وال�شّحة،  والقت�شاد، 

وغريها... 
ولكي تنجح اأّي دولة يف جمال التعليم، وحتّقق 
عنا�شر  توفري  عليها  املرجّوة،  اأهدافها 
الفّعال  املحور  املعّلم  وُيعّد  التعليمية،  العملية 
الباحث  الرتبوية، ب�شفته  العملية  والن�شط يف 
الر�شينة؛  واملعرفة  للحقائق  وامل�شتق�شي 
لتثبيت اخلربة لدى التلميذ، وال�شاعي اإىل رفع 
امل�شتوى الأدائي للمتعّلم عرب مفاتيح )الكفاءة 
لة العلمية( مبهنية متقنة تتمّثل بقدرة  واملح�شّ
املهارات،  من  العديد  توظيف  على  املعّلم 
واملعارف  احلديثة  والأ�شاليب  والتقنيات، 
ا�شرتاتيجيات  ابتكار  على  والقدرة  املتنّوعة، 
الراهنة،  املرحلة  تالئم  للتنفيذ  قابلة  مرنة 
بني  الفردية  الفروق  اختالف  مراعاة  مع 

الجتماعية  اجلوانب  يف  �شّيما  ول  التالميذ، 
وي�شاف  والعلمية،  والنف�شية  والقت�شادية 
اإىل ذلك تقومي مرحلة نّو اخلربات املكت�شبة 
مبعاجلتها  والقيام  ون�شجها،  املتعّلمني  لدى 
بها  ويق�شد  )البيداغوجيا(،  اإطار  �شمن  يف 
بطرق  املعلومة  نقل  يف  والتعامل  التفاعل  فّن 
تطبيقها  ي�شهل  الذهن  اإىل  قريبة  وو�شائل 
يف  �س  املتخ�شّ املعّلم  ِقبل  من  ال�شّف  يف 
املرجّوة،  الأهداف  وحتقيق  الأكادميية،  املاّدة 
ومعرفة احتياجات التالميذ الرتبوية والعلمية 
�شخ�شية  تتمحور  الغالب  ويف  والجتماعية، 
ي�شّب  الذي  واملّتزن  القيادي  الرتبوي  املعّلم 
جّل اهتمامه على رفع جودة العملية الرتبوية، 
التفاعل  على  وت�شجيعهم  التالميذ  وحتفيز 
واخلربات  الدرا�شية  املواّد  مع  واملبا�شر  احلّي 
اجلهود  وبذل  واإخال�س،  بتفاٍن  املختلفة 
املعطاء؛ ل�شتعادة الن�شاط، وحتقيق ال�شتقرار 
الإمكانات  �شمن  ويف  امل�شتطاع  قدر  النف�شي 
والّطالع  التدريب  على  وال�شتمرار  املتاحة، 
ومواكبة  التعليم،  يف  امل�شتحدثة  الطرق  على 

من  ت�شّد  الفوا�شل  فتلك  الثقافة،  اأ�شا�شيات 
عزمية املعّلم، وت�شاعده يف احلياة العملية.

يف  الأهل  مع  الريادي  الدور  املعّلم  يتقا�شم 
الأخالقية  املفاهيم  وتكري�س  القيم،  غر�س 
وحمايتهم  الأبناء،  نفو�س  يف  ال�شليمة  للرتبية 
التيارات  و�شط  يف  ال�شلبية  املوؤثرات  من 
خطًرا  ت�شّكل  التي  املتالطمة  والفنت  الهّدامة 
املدر�شة  ُتعّد  حيث  والتعليم،  للرتبية  مدّمًرا 
الواعدة،  الأجيال  ل�شناعة  العظيم  ال�شرح 
ببناة �شاحلني  املجتمع  لرفد  املتينة  والقاعدة 
بال�شفات  يتحّلون  ال�شعد،  متفّوقني يف جميع 

الإن�شانية وال�شموخ.
ويف اخلتام، يّت�شع اأفق املعّلم يف �شماء الإبداع 
احل�شنة  القدوة  لكونه  واملعريف؛  الأكادميي 
الإلهام  ومنهل  الرتبية،  ميزان  يف  لتالميذه 
من  اأ�شمل  نطاق  على  به  والهتمام  والفكر، 
قبل اإدارة املدر�شة والقّطاع التعليمي يف الدولة 
يجعل منه يًدا للبناء تكافح م�شتطرقي اجلهل 

ومعاول الهدم للعلم واملعرفة.
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د. الريسا عبد الله صفا/ لبنان
الأطفال  يكره  ملاذا  يوًما:  ت�شاءلنا  هل 
الرغم  على  التعليم  من  وينفرون  املدر�شة، 
والكت�شاف  التعّلم  يحّب  الطفل  كون  من 
واللعب واحليوية؟ وما م�شوؤولية اأولياء الأمور 

من اأهل ومالك املدر�شة؟
املتعّلم  �شعور  لعدم  الرئي�شة  الأ�شباب  اأحد 
بالنتماء اإىل بيئة املدر�شة ورف�شه للتعّلم هو 
والكيفية  التوقيتات  اختيار  يف  الإرادة  �شلب 
هذا  اأّن  علًما  عليه،  ُتفر�س  التي  والنوعية 
لنمّو  مهّم  اأمر  هو  الن�شباط  من  امل�شتوى 
الطفل، لكن الأطفال ل يرونه كذلك، فينتهي 
الأمر ببع�شهم اإىل ال�شعور بالإحباط؛ لأّنهم 
ما،  �شيء  فعل  على  الإجبار  فكرة  يحّبون  ل 
يحّبون  ل  الأطفال  اأّن  حقيقة  اإىل  اإ�شافة 
الذي  التعّلم  يف  الأكادميي  الإطار  غالًبا 
اأّنهم  يعني  ل  وهذا  املدار�س،  اأغلب  تقّدمه 
نتائجهم  من  الرغم  فعلى  اأذكياء،  لي�شوا 
من  يعانون  فهم  الختبارات،  يف  املتدنية 
فقط،  الدرا�شي  الف�شل  يف  التعّلم  طبيعة 

ويحتاجون اإىل تعليم من نوع خمتلف.
ميكنِك  كيف  املهّم:  ال�شوؤال  ياأتي  هنا 
خمتلفة  طرق  اكت�شاف  يف  طفلِك  م�شاعدة 

تدرك  الذي  الأمر  اأكرث؟  له  تروق  للتعّلم 
ت�شعى  التي  اجلّيدة  املدار�س  متاًما  اأهّميته 
الأ�شخا�س  اأّن  وهو  النا�شئة،  م�شلحة  نحو 
ال�شليم  من  ولي�س  خمتلفة،  بطرق  يتعّلمون 
فبع�س  اجلميع؛  مع  نف�شها  الطريقة  اتباع 
لون تدوين املالحظات، والبع�س  النا�س يف�شّ
التعّلم،  الب�شري يف  النمط  يعتمدون  الآخر 
والبع�س �شمعي واآخر حتليلي، هذه احلقيقة 
لديهم مهارات  اإىل مدّر�شني  العلمية حتتاج 
تكييف الكفاءات التعليمية مع خمتلف اأناط 
يف  الأطفال  ي�شاعدون  اأّنهم  مثلما  الذكاء، 
العثور على طريقة تعّلم منا�شبة لهم، بدون 
لها  ح�شّ التي  املعلومات  كّمية  اإىل  النظر 
املتعّلم، ويبقى الرتكيز الأ�شا�شي على موقفه 
يف  مقدرته  ويف  والتعليم،  والبيئة  نف�شه  من 

احلفاظ على دوافعه يف املزيد من التعّلم.
من هنا نحن ملزمون ب�شفتنا اأهاًل ومالك 
قبل  نف�شي  ارتياح  اأجواء  بخلق  مدر�شة 
التفكري باأّي �شيء اآخر، وعّد عامل التح�شيل 
املديدة  الأوقات  وهذه  احلياة،  من  جزًءا 
الدرا�شة  كر�شي  على  املتعّلم  مي�شيها  التي 
فقد  وحيوية،  بارتياح  يعي�شها  اأن  حّقه  من 

النفور  اإىل  املعلومات  يف  الإفراط  يوؤّدي 
بكّل  الحتفاظ  �شعوبة  مع  ة  بخا�شّ ا،  اأي�شً
الدرا�شي  اليوم  اأثناء  يف  الواردة  التفا�شيل 

جلميع املتعّلمني بالقدرة نف�شها.
كبرية  �شغوط  حتت  باأّنهم  الأطفال  ي�شعر 
بهم  الأمر  فينتهي  واملدر�شة،  الأهل  من 
حياتهم  طوال  والتعّلم  املدر�شة  كره  اإىل 
اأعلى  حت�شيل  يف  الكبرية  التوّقعات  ب�شبب 
التقييم  �شلبيات  وب�شبب  اأكادميي،  م�شتوى 

والت�شنيفات بناًء على العالمات.
اأهّمية  الأكرث  الأ�شباب  تبقى  اخلتام  ويف 
والنف�شية  واجل�شدية  ال�شّحية  الرعاية  هي 
الولدة  منذ  لأبنائهم  الأهل  يقّدمها  التي 
عرب التغذية ال�شحيحة والعاطفة امل�شوؤولة، 
اخلربات  لبناء  اأمامهم  املجال  واإف�شاح 
من  وحمايتهم  بالتجارب،  و�شقلها  املتعّددة 
يف  حّريتهم  على  واحلفاظ  املعنوي،  الإيذاء 
املناعة  بناء  اأ�شباب  اأهّم  من  لأّنها  التعبري 
احلياة،  �شعوبات  جميع  ملواجهة  النف�شية 
اأهّمية  نن�شى  ول  التعّلم،  �شعوبات  منها 
التعليمية  املوؤ�ّش�شة  مطالبة  يف  الأهل  دور 

باحلفاظ على هذه الثوابت، والعك�س.

َراَسِة.. أَسباٌب وُحُلوٌل ُفوُر ِمَن الدِّ النُّ
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روَن بَثَمٍن ِرَجاٌل ال ُيَقدَّ
هيام خضّير الجشعمّي/ كربالء المقّدسة 

درو�س  حياتهم  �شرية  يف  اأنا�س  هناك 
جماهد  ة  ق�شّ الِعرب  تلك  ومن  وِعرب، 
معركة  رجال  من  رجل  غيور،  عراقي 
الدفاع عن الوطن ومقّد�شاته، الذي كّرمه 
قّدم  اإذ  بال�شهادة،  حياته  له  وختم  اهلل 

اأ�شمى معاين الإيثار والت�شحية واأنبلها.
ذلك املواطن الب�شيط الذي ل ميلك �شيًئا 
من  وثالثة  �شاحلة  زوجة  الدنيا غري  من 

الأولد ال�شغار، لكّن جميعهم مر�شى.
اأثقلت  هموًما  حاماًل  داره  من  خرج 
القتال  �شاحات  اإىل  متوّجه  وهو  كاهله، 
ا�شتوقفه على قارعة الطريق اأحد جريانه 
وحّب  اخللق  بدماثة  فعرفه  عا�شره  الذي 
�شماع  يومًيا  اعتادا  الآخرين،  م�شاعدة 
ف�شول الأذان وتراتيل القراآن ت�شدح بها 

حنجرته.
امل�شّننِي  بوالديه  اإياه  مو�شًيا  جاره  وّدع 
بب�شره  وجال  وراءه  التفت  وباأطفاله، 
هنا وهناك، مل يجد غري م�شاكن ب�شيطة 
جبينهم،  بعرق  اأ�شحابها  �شّيدها  متفّرقة 
وتراءى له ابنه ال�شغري يقف خلف نافذة 
يرمقه  زجاج،  بدون  كانت  التي  غرفتهم 
اأمل الفراق والعتزاز،  بنظرة مزجت بني 

تاأّمل وجه الولد ال�شغري ملًيا ليت�شاءل يف 
نوبة  غيابه  اأيام  اأ�شابته  لو  ماذا  نف�شه: 
لدى  يرتك  مل  وهو  مر�شه؟  نتيجة  اإغماء 
اأّمه مبلًغا تراجع به امل�شت�شفى وت�شرتي به 
وقد  الوحيدة  ابنته  عليه  واأطّلت  الدواء، 
تخفي  والوجوم،  احلزن  حمّياها  اعتلى 
للغّدة  ت�شّخًما  رقبتها  بان يف  ورًما  بيدها 
الدرقية وهي بحاجة اإىل عملية جراحية، 
لكّنه ل ميلك تكاليف تلك العملية، وتذّكر 
طفله الر�شيع الراقد يف امل�شت�شفى، ولكّنه 
منذ اأيام وهو ينتظره ليعود به اإىل البيت، 
بني  ويخرّيها  نف�شه  يراجع  دقائق  وقف 
تلبية  وبني  املر�شى  الثالثة  اأولده  رعاية 

نداء الوطن الذي ينزف من جراحاته.
وهنا �شمع �شوت زوجته ال�شابرة املوؤمنة 
تقول م�شتنه�شًة عزميته واإميانه: ل تقلق، 
للوطن  بّد  اأّمهات ترعاهم، ول  فلالأطفال 
اإمامَك  تذّكر  عنه،  يدافعون  رجال  من 
احل�شني، هل ترك القتال لكي يبقى مع 
 يف خيمته؟  العابدين  العليل زين  ابنه 
فاطمة  فوؤاده  ريحانة  اأجل  من  تركه  وهل 

الإمام  ترك  لقد  العليلة؟ 

احل�شني  ملحّبيه در�ًشا ما بعده در�س يف 
ترك الأهل والأحباب تلبيًة لنداء الواجب، 
ملا  تهتّم  ول  اجلبهة  اإىل  زوجي  يا  اذهب 
يعانيه الأطفال من اأمرا�س، فاأين هي من 
اأر�س  خانوا  الذين  ال�شمائر؟!  اأمرا�س 
ونا�شر  اذهب  و�شعبه،  وثرواته  العراق 
الإرهابيني من  لتمنعوا  املدافعني؛  اإخوتَك 
اأعرا�شنا،  اأن يدّن�شوا مقّد�شاتنا وينتهكوا 
اآلف  اأزهقت  التي  املجازر  واأوقف  اذهب 
الأرواح الربيئة، منها اأرواح الأطفال مّمن 

هم يف اأعمار اأطفالَك الثالثة.
 �شارع هذا البطل اإىل �شاحات الدفاع ونال 
بعد اأيام من القتال ال�شاري مع ع�شابات 
والكرامة،  والعّزة  ال�شرف  و�شام  داع�س 
و�شام ال�شهادة، تارًكا وراءه زوجة �شاحلة 
اأطفال مر�شى، هذه حكاية �شهيد  وثالثة 

حتّمل معاين ال�شرب والإيثار. 
باخلجل  ون�شعر  اأنف�شنا  لن�شت�شغر  اإّننا 
الذين  من  الرائعة  النماذج  هذه  اأمام 
اإميانهم  يف  القّمة  بلغوا 
واأخالقهم، ونقف لهم 

اأجالًل وعرفاًنا.
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ا َنعَلُم ا َنعَلُمليَتنا ُكنَّ ليَتنا ُكنَّ
بتول يوسف الموسوّي/ لبنان 

يرحلون..
أقماًرا تلو أقمار..

لتبقى لنا الشمس..
ويبقى لنا الحلم..

وال يسرق الظالم ألوان نهاراتنا..
يرحلون..

وال نعرفهم إاّل عند الرحيل..
فندرك خسارتنا التي ال ُتعّوض..

لقد كانوا بيننا..
يعيشون هنا..

معنا..
كّنا نظّن أّن مشاغلهم مثل مشاغلنا..

وهمومهم صغيرة مثل همومنا..
لم نكن نعلم..

أنّا كّنا نحن هّمهم..
أهداب  من  بسوٍر  محاطة  ألنّها  آمنة؛  تنام  بيوتنا  وأّن 

عيونهم..
من  شموخها  تستقي  ألنّها  جميلة؛  زرقاء  سماءنا  إّن 

سمرة زنودهم..
وفجرنا يَحوكونه بعناية من خيوط أرواحهم..

اكتمل الهالل بدًرا وتألّق ليسامرهم في ليالي غربتهم..
وتضطرب األرض عشًقا حينما تسمع وْقع أقدامهم..

ليت الزمان يعود..
لنلمح بعًضا من طيفهم..

ليتنا عرفناهم حّق معرفتهم..
ليتنا كّنا نعلم...!!
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العقل،  علينا  تعاىل  اهلل  نعم  اأعظم   من 
خلق،  مّما  كثري  على  لنا  ف�شّ وبه  اأكرمنا  فبه 
بالعقل ندرك احلقائق، نفّكر، نتفّكر وهو �شمة 
لل�شخ�شية املتوازنة القوية والقادرة على اتخاذ 
القرار املنا�شب يف الوقت املنا�شب، والتفّكر من 
متما�شكة  �شخ�شية  لبناء  الأ�شا�شية  الدعائم 
تعاىل  باهلل  توؤمن  و�شّفافة،  قوية  وروح  مّتزنة، 
مُتّيز اخلطاأ عن  ُتفّكر،  تنظر،  الأحد،  الواحد 
ال�شواب، روح تدرك اآلء اهلل تعاىل فت�شكره، 
تعرف عظمة اهلل تعاىل فت�شّبحه، تثق بقدرته 
فتعتمد عليه، ت�شت�شّف رحمته فتلجاأ اإليه، روح 
اأرادها  مثلما  واثقة،  بُخطًى  ت�شري  �شامية، 
حديث  حمور  كان  املو�شوع  تعاىل...هذا  اهلل 

جتاذبت اأطرافه الثّلة الطّيبة:
اأّم زهراء: هلل تعاىل احلمد وال�شكر، و�شدق 
"ِفْكُرَك  يقول:  اإذ    املوؤمنني  اأمري  مولنا 
اأيّن  احلمد  فلله  �ساد..ِ.")2(،  الَرّ اإىِل  َيْهديَك 

اّتخذت القرار ال�شائب.
اهلل  من  عظيم  لف�شل  ا  حقًّ اإّنه  جعفر:  اأّم 
تعاىل، فقد يّتخذ الإن�شان قراًرا تكون عواقبه 
َمْكُروَه  ُي�ؤِْمُن  اْلَعَ�اِقِب  ِف  "اْلِفْكُر  فـ  وخيمة 
اأمري  مولنا  عن  ورد  ما  هذا  َ�اِئِب")3(،  الَنّ

 . املوؤمنني
اأخواتي  اأّم علّي: لي�س هذا فقط، فالتفّكر يا 
بالوقار  تّت�شم  الإن�شان  �شخ�شية  يجعل 

وكالمه  املقابل،  احرتام  فيك�شب  والّتزان، 
و�شخ�شية  راجح،  عقل  عن  تك�شف  واآراوؤه 

مّتزنة وموؤّثرة.   
اأّم ح�سني: كثرًيا ما كانت ت�شتوقفني واأنا اأقراأ 
كتاب اهلل الكرمي كلمة )يتفّكرون(، فا�شت�شعر 
يتفّكر، فيقول جّل وعال:  الثناء على َمن  منها 
َواْخِتَلِف  َواْلأَْر�ِس  َماَواِت  ال�سَّ َخْلِق  ِف  اإِنَّ 
اللَّْيِل َوالنََّهاِر َلآَياٍت ِلأُويِل اْلأَْلَباِب   الَِّذيَن 
ُجُن�ِبِهْم  َوَعلَى  َوُقُع�ًدا  ِقَياًما  الَل  َيْذُكُروَن 
َربََّنا  َواْلأَْر�ِس  َماَواِت  ال�سَّ َخْلِق  ِف  ُروَن  َوَيَتَفكَّ
َعَذاَب  َفِقنا  �ُسْبَحاَنَك  َباِطًل  َهَذا  َخلَْقَت  َما 
يتفّكر  فَمن   ،)191 عمران:190،  النَّاِر)اآل 
يف خلق اهلل تعاىل، وعظمته، وقدرته؛ ف�شيوؤّدي 
جوارحه؛  وجميع  وقلبه،  بروحه،  العبادة 
اهلل  ِقبل  من  اإجابته  يف  �شبًبا  التفّكر  في�شبح 
يُع  اأُ�سِ َل  اأَينِّ  ُهْم  َربُّ َلُهْم  َفا�ْسَتَجاَب  تعاىل: 
ُكْم ِمْن  َعَمَل َعاِمٍل ِمْنُكْم ِمْن َذَكٍر اأَْو اأُْنَثى َبْع�سُ

َبْع�ٍس.. )اآل عمران: 159(.
اآيات  يف  جاءت  )يتفّكرون(  كلمة  علّي:  اأّم 
التفّكر:  لأهل  خا�ٌسّ  نداٌء  وكاأّنها  كثرية 
 ..ُروَن َيَتَفَكّ ِلَقْ�ٍم  لآَياٍت  َذِلَك  ِف  اإَِنّ 
النظر  اأهّمية  على  دللة  وهي  )اجلاثية:13(، 

فيما حولنا من اآيات اهلل تعاىل، رمّبا يغفل عن 
اإدراكها كثري من النا�س.

يف  يتفّكر  َمن  فاإنَّ  اأح�شنِت،  زهراء:  اأّم 
وما  والأر�س،  وال�شماوات،  الإن�شان،  خلق 
اأّن  ف�شيعلم  وعجيبة،  دقيقة  اأنظمة  من  فيها 
تبارك  حكيًما،  مدّبًرا،  عظيًما،  خالًقا،  للكون 
َخلََق  ا  َمّ اأَنُف�ِسِهم  ِف  ُروا  َيَتَفَكّ اأََومَلْ  وتعاىل: 
ِقّ  َماَواِت َواْلأَْر�َس َوَما َبْيَنُهَما اإَِلّ ِباْلَ ُ ال�َسّ الَلّ

ى )الروم:8(. �َسًمّ َواأََجٍل ُمّ
اأّم ح�سني: وقد اأولت العرتة الطاهرة )عليهم 
َحياُة  ُر  "التفُكّ اأهّمية كبرية:  التفّكر  ال�شالم( 
احل�شن  الإمام  عرّب  مثلما  الَب�سِي")3(،  َقلِب 

 . املجتبى
اأّم علّي: ولأّنه يحيي القلوب فيجعلها مب�شرة 
بنور الإميان، فالنبّي  ي�شري يف حديث اآخر 
اإىل اأّن: "ِفْكَرُة �َساَعٍة َخْيٌ ِمْن ِعَباَدِة �َسَنٍة، َوَل 
ُه الل ِبُن�ِر  ِر اإِلَّ َمْن َقْد َخ�سَّ َيَناُل َمْنِزَلَة التََّفكُّ

اْلَْعِرَفِة َوالتَّْ�ِحيِد")4(.
ة مثلما  اأّم ح�سني: ولأهل الفكر منزلة خا�شّ
َملَُك�ِت  ِف  ُر  "التَفكُّ  : املّتقني  اإمام  يقول 

نَي")5(. َماَواِت َواْلأَْر�ِس ِعَباَدُة اْلُْخل�سِ ال�سَّ
اأّم زهراء: يا اهلل... 

العقل  دين  القومي:  ديننا  اإّنه  جعفر:  اأّم 
والروح  ال�شليمة  الفطرة  دين  واحلكمة، 

املرتبطة ببارئها.

)1(وِلي اأْلَْلَباِب ُهًدى َوِذْكَرى أِلُ
فاطمة صاحب العوادّي/ بغداد

...........................

)1( �شورة غافر: 54.

)2(  غرراحلكم ودرر الكلم: ج1،�س21.

)3( بحار الأنوار: ج74، �س135.

)4( بحار الأنوار: ج68، �س126.

)5( ميزان احلكمة: ج3، �س8.
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  إماٌم وليٌد َشبيُه األنبياِء

عبير عّباس المنظور/ البصرة 

تطهّرت  الأنبياء  خامت  �شاللة  من  نور 
الر�شا من  اإمامنا  وليد  الأر�س ب�شيائه، 
مارية  اإىل  ن�شبها  يعود  التي  الإماء  خرية 
التي  النوبية  اخليزران  وهي   ،القبطية
"باأبي ابن   وابنها قائاًل:  يذكرها النبّي 

خية الإماء، ابن الن�بية الطيبة")1(.
وقال عنه الر�شا : "هذا ال�ل�د الذي مل 

ي�لد ف الإ�سلم اأعظم بركًة منه")2(. 
عديدة  دللت    اجلواد  اإمامنا  لولدة 
بها  مّر  التي  ال�شتثنائية  الظروف  بلحاظ 
املجتمع حينذاك، من موؤامرات حُتاك �شّد 
الأئمة   واأتباعهم، اإ�شافة اإىل قلق بع�س 
�شّن    الر�شا  الإمام  اجتياز  من  ال�شيعة 
منه  طلب  حتى  بولد،  ُيرزق  ومل  الأربعني 

ولًدا،  يرزقَك  اأن  الل  "ادُع  قائاًل:  بع�شهم 
يرثني،  وه�  واحًدا  ولًدا  اأُرزق  اإّنا  فقال: 
  الر�سا  قال   ، جعفر  اأب�  ُولد  فلّما 
بن  م��سى  �سبيه  يل  ُوِلد  قد  لأ�سحابه: 
بن  عي�سى  و�سبيه  البحار،  فالق  عمران 
ولدته، قد خلقت طاهرة  اأّم  قّد�ست  مرمي 

مطهرة....")3(. 
وبتاأّمل الرواية ندرك اأهّمية تاأخري الذّرية يف 
متحي�س ال�شيعة، وطماأنة الإمام للمخل�شني 
منهم بقدوم الوليد، وكذلك ت�شبيهه بنبيني، 

هما:
اإّن  اأي  البحار:  فالق    مو�شى  النبّي   .1
فلق  اإعجاز  ت�شبه    اجلواد  الإمام  ولدة 
وبيان  اأتباعه  حترّي  عند    ملو�شى  البحر 

الإمام  ولدة  فرقت  كذلك  احلّق،  طريق 
اجلواد  بني احلّق والباطل.

اأّم  قّد�شت    مرمي  بن  عي�شى  النبّي   .2
اأي  مطّهرة:  طاهرة  ُخِلقت  قد  ولدته، 
واأّنها  الإمام  اأّم  مقام  عظمة  على  التاأكيد 
والطهارة  العّفة  يف   مرمي ال�شّيدة  ت�شبه 

والقدا�شة.
حمّمد  اإمامنا  بركات  من  ي�شري  جزء  وهذا 
اجلواد  الذي مل يولد يف الإ�شالم اأعظم 

بركة منه.
.........................................

)1( الكايف: ج1، �س323.
)2( بحار الأنوار: ج50، �س20.

)3( امل�شدر ال�شابق: ج50، �س15.
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 وأَشَرَقِت اأَلرُض ِبُنوِر الَباِقِر

صفية جّبار الجيزانّي/ بغداد 

والقمم  الطاهرة  ال�شاللة  تلك  من 
ال�شاخمة التي ارتقت �شّلم الكمال، 
ومن تلك النفو�س املن�شهرة يف قيم 
حّب  يف  الذائبة  ال�شماوية  الر�شالة 
الأّخاذ  الألق  ذلك  انبثق  املعبود، 
والنور الوّهاج، قب�س ينري اخلافقني 
ليدّل  الإ�شالمية؛  الر�شالة  مببادئ 
اإىل  الو�شول  معارج  على  ال�شالكني 
يف  ترعرع  الأقد�س،  القرب  �شاحة 
ظّل بيت الوحي والتنزيل فاجتمعت 
فيه خ�شال اآبائه الطاهرين، ومتّيز 
والأخالقية  النف�شية  بف�شائله 
الأمة  لقيادة  اأهاًل  فكان  ال�شامية، 
بهر  لالأجيال،  ومدر�شة  واإمامتها، 
العقول بعلمه وعدالته، ذاك الإمام 
مناهل  كّل  ا�شتوعب  الذي  الهمام 
العلم وبقره بقًرا، الوجود املالئكي 
ال�شابغ  ب�شربه  النفو�س  حرّي  الذي 
ونوائب  الغادر  الدهر  على مرارات 
الأيام، فتحّمل من امل�شائب واملحن 
تعجز اجلبال عن حمله، وخلب  ما 
الألباب بحلمه الوارف عن امل�شاءات 

امل�شحونة بالغيظ املاأزوم، ويف غل�س 
مع  خلوات  له  كانت  البهيم  الليل 
بكلمات  فيناجيه  الأوحد  معبوده 
بني  عبدَك  )هذا  الواله:  العا�شق 
من  غ�شن  وهو  ل  كيف  يديَك(، 
التي  الطّيبة  ال�شجرة  تلك  اأغ�شان 
�شربها اهلل تعاىل مثاًل للمتو�ّشمني، 
وكوكب دّري اأ�شاء ب�شم�س الإمامة، 
ف�شّعت اأنواره يف العاملني فروي عن 
"كان  اأّنه قال:    الإمام ال�شادق 
اأم�سي  كنت  لقد  الذكر،  كثي  اأبي 
معه  واآكل  الل،  ليذكر  واإّنه  معه 
الطعام واإّنه ليذكر الل، ولقد كان 
ذكر  ي�سغله عن  وما  الق�م  يحّدث 
الل، وكنت اأرى ل�سانه لزقاً بحنكه 

يق�ل: ل اإله اإّل الل.
بالذكر  فياأمرنا  يجمعنا  وكان 
وياأمر  ال�سم�س،  تطلع  حّتى 
ومن  مّنا،  يقراأ  كان  من  بالقراءة 

كان ل يقراأ اأمره بالذكر")1(.
...........................

)1( الكايف: ج 2، �س499.

الَخيُر: َمَصاِديُقُه وِداَلالُتُه

زينب عّباس فرهادي/ كربالء المقّدسة 

ظالل  حتت  فيها  جنتمع  التي  الأوىل  املرة  تكن  مل 
والأبدان،  للقلوب  النافعة  اجلامعة،  احلروف 

اإ�شارات النور ملحاّل النور.
فنحن دائمو العهد لنزيد كّل ما فينا ولو بالبع�س من 

موالينا الأطهار)�شلوات اهلل عليهم(.
ن�شتّل فر�شًة نحيا بها ومعها!

لكن هذه املّرة كان الرزق فيها خمتلًفا، فحني و�شلُت 
َوَفرَعُه  َواأ�سلَُه  َلُه  اأَوّ ُكنُتْم  ُذِكَر اخَلْيُ  "... اإْن  اإىل: 
ا  َوَمعِدَنُه َوَماأواُه َوُمنَتهاُه...")1(، كاَن ال�شطر غ�شًّ
اأنفا�س  حنّو  ا�شت�شعر  كنُت  بل  نظرائه،  مثل  ن�شًرا 

قائله "�شالم اهلل عليه" على روحي.
ا من وقفة اأمّرر فيها ما تزاحم يّف اإىل َمن  مل اأجد ُبدًّ
اجتمعُت بهم - ِرفقة اخلري- تب�ّشمُت قائلًة بنب�شاٍت 
�شباًحا  نرجوه  الذي  اخلري  دامعة:  وعنٍي  خا�شعة 
اأهدافنا،  نهايات  بكّل  املت�شّبث  اخلري  وم�شاًء، 
املنطلق مع كّل خطوط اآمالنا، مع كّل تبا�شري )�شباح 

اخلري(، ولطافة )ت�شبحون على خري(.
اإّنه مراآة و�شفنا املطمئّن: )اأنا بخري(، ورجاوؤنا قبل 

اأن نفرتق: )نلتقي على خري(.
يكاُد يكون مالزًما ملخارج حروفنا!
لكن ماذا عن دللته وم�شاديقه؟!

وماأواه  ومعدنه  وفرعه  واأ�شله  باأوله  ذلك  َقَرّنا  هل 
ومنتهاه؟!

جديًدا  نوًرا  اأب�شر  قلب  تهمي�شة  بها  مللمُت  متتمٌة 
الكرامات  �شاحب  الأمم،  هادي  مولي  ل�شراج 
مولده  ليلة  يف    والكرم  اجلود  ذي  الباهرات، 

املقّد�س، وبني اأحرف دعائه الأنَف�س.
......................................

)1( الزيارة اجلامعة، بحار الأنوار: ج99، �س132.

مجلة رياض الزهراء  العدد 178 - رجب 1443هـ- شباط  2022م30 30

منكم وإليكم



ارتباُط ناِصَيِة اإلنساِن ِبُسلوِكِه في الَمنُظوِر الُقرآِنّي 

ابتسام سلمان الشحمانّي/ النجف األشرف

البع�س ينده�س عندما ي�شمع عن عالقة 
النا�شية ب�شلوك الإن�شان! 

نعم، لقد اأثبت القراآن الكرمي والأحاديث 
التي  الإن�شان  ت�شّرفات  باأّن  ال�شريفة 
مقّدمة  اأعلى  يف  تتمركز  بها  يقوم 
الراأ�س، لي�س الإن�شان فقط، بل كّل داّبة!

َكاِذَبٍة  َيٍة  َنا�سِ تعاىل:  اهلل  قال 
َخاِطَئٍة )العلق:16(

َعْبُدَك  اإِينِّ  "اللَُّهمَّ   :   النبّي  وقول 
َيِتي  َنا�سِ اأََمِتَك  َواْبُن  َعْبِدَك  َواْبُن 

ِبَيِدَك...")1(. 
َيُة  "النا�سِ النا�شية:  معنى  يف  وجاء 
ال�َسعِر  ُلَغٌة طيِئية: ُق�سا�ُس  اُة،  والنا�سَ

م الراأْ�س")2(. ِف ُمقدَّ
يف  ال�شعر  منبت  العرب  عند  النا�شية   
ت�شّميه  الذي  ال�شعر  ل  الراأ�س،  مقّدم 
نا�شية؛  ال�شعر  و�شّمي  النا�شية،  العاّمة 

لنباته من ذلك املو�شع. 
)النا�شية(  الكرمي  القراآن  و�شف  وقد 
باأّنها كاذبة خاطئة، والنا�شية ل تنطق، 
جترتح  ول  الكذب؟  اإليها  ُي�شند  فكيف 

اخلطايا، فكيف ُت�شند اإليها اخلطيئة؟
اأراد  اإذا  الإن�شان  اأّن  الدرا�شات  اأثبتت 
الف�ّس  يف  ُيّتخذ  القرار  فاإّن  يكذب  اأن 
الإن�شان  جبهة  هو  الذي  للمّخ  اجلبهي 
ونا�شيته، واإذا اأراد اخلطيئة فاإّن القرار 

كذلك ُيّتخذ يف النا�شية.
اإّن النا�شية هي امل�شوؤولة عن املقاي�شات  
وما  الإن�شان،  �شلوك  وتوجيه  العليا 
القرارات  هذه  تنّفذ  جنود  اإّل  اجلوارح 
وبدرا�شة  النا�شية،  يف  ُتّتخذ  التي 

الرتكيب الت�شريحي ملنطقة اأعلى اجلبهة 
يف مقّدمة النا�شية ظهر اأّنها تتكّون من 
بـ)العظم  امل�شّمى  اأحد عظام اجلمجمة 
بحماية  العظم  هذا  ويقوم  اجلبهي(، 
بـ)الف�ّس  امل�شّمى  املّخ  ف�شو�س  اأحد 
الأمامي اأو الف�ّس اجلبهي(، وهو يحتوي 
فيما  تختلف  ع�شبية  مراكز  عّدة  على 

بينها من حيث املوقع والوظيفة.
اجلبهة  من  الأمامية  الق�شرة  ومتّثل 
اجلزء الأكرب من الف�ّس اجلبهي للمّخ، 
وترتبط وظيفة الق�شرة الأمامية للجبهة 
مركًزا  وتعّد  الفرد،  �شخ�شية  بتكوين 
والتفكري  الرتكيز  مراكز  من  ِعلويًّا 
لعمق  منتظًما  دوًرا  وتوؤّدي  والذاكرة، 
تاأثري يف  ولها  بامل�شاعر،  الفرد  اإح�شا�س 

حتديد )املباداأة( والتمييز.
ملخاخ  املقارن  الت�شريح  درا�شة  اإّن 
يف  ت�شابه  على  تدّل  واحليوان  الإن�شان 
مركز  هي  فالنا�شية  النا�شية،  وظيفة 
وكذلك  الإن�شان  عند  والتوجيه  القيادة 

عند كّل احليوانات ذوات املّخ.
وثيق  ارتباط  لها  النا�شية  اأّن  مثلما 
الإن�شان  �شاهدنا  فلو  الإن�شان،  بواقع 
راأ�شه  اأعلى  على  مي�شح  الو�شوء  عند 
تعاىل:  قال  النا�شية،  مقّدمة  يف 
ىَل  اإِ َواأَْرُجلَُكْم  و�ِسُكْم  ِبُروؤُ َواْم�َسُح�اْ 
بع�س  م�شح  اأي  اْلَكْعَبنِي)املائدة:6(، 
على  الروايات  اأّكدت  حيث  الراأ�س،  من 
من  الراأ�س  يرّبع  هو  البع�س  هذا  اأّن 
هذا  من  جزء  م�شح  فيجب  مقّدمته، 

الربع باليد حتى لو كان قلياًل.

من  الرتّتب  الأثر  ما 
�سل�ك  على  ال��س�ء 

الإن�سان؟
للنّية  النف�شي  املفهوم  اإّن 

يف  الإِن�شان  حركة  اأّن  يعني 
من  تبداأ  التي  الو�شوء  اأثناء 

هي  بالقدمني  وتنتهي  الراأ�س 
مثلما  تعاىل،  اهلل  طاعة  يف  خطوات 
يف  ينطبع  ومعنوًيا  نف�شًيا  اأثًرا  لها  اأّن 

ال�شخ�س.
الو�شوء  اأّن  الدرا�شات احلديثة  واأثبتت   
خم�س مّرات يف اليوم يق�شي متاًما على 
ين�ّشط  الراأ�س  م�شح  اأّن  مثلما  ال�شداع، 
م�شارات الطاقة املختلفة يف اجل�شم من 

الراأ�س اإىل القدمني.
طاقة  منطقة  هي  الراأ�س  منطقة  اإّن 
ففيها  بالآخرين،  املحيطي  الت�شال 
الذي  الدماغ  وفيها  الع�شبي،  اجلهاز 
مناطق  يف  الأع�شاء  جميع  به  تّت�شل 
كرامة  منطقة  وهو  منه،  خمتلفة 

الإن�شان.
ْن  قال تعاىل: �ِسيَماُهْم ِف ُوُج�ِهِهم ِمّ

ُج�ِد )الفتح: 29(. اأََثِر ال�سُّ
ال�شجود: هو اإل�شاق الوجه بالأر�س، وهو 
�شار  ولعّله  تعاىل،  هلل  النا�شية  انحناء 
دللة  فيه  لأّن  اإليه؛  الأعمال  اأحّب  من 
بكّل تفكريه خا�شع هلل  الإن�شان  اأّن  على 
تعاىل لكون النا�شية هي مو�شع التفكري.

......................
)1( بحار الأنوار: ج92، �س279.
)2( ل�شان العرب: ج15، �س327.
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آيُة
الِعشِق

ُمضَغتي

هيفاء أمين فوعانّي/ لبنان

ال نهوى �سواه..
رّب الُعلى �سّواه.. 
وامل�سطفى رّباه..

يف  االألباُب  حترّيت 
�سرغامها..

ليث الوغى.. 
�سبحان َمن اأعطاه

مكارم.. 
ف�سائل.. 

كرامات.. 
جتّلي النور.. 

من جتّليات اهلل..
هو الفرقان والقراآن..

هو �سورة الع�سِر.. 
هو راية الن�سِر..

هو االإن�سان 
يف كمال �سماه..

هو التبيان.. 
هو لالإميان اأ�سله و�سناه..

هو النجم.. 
هو هل اأتى..

هو اليع�سوب فاح �سذاه..
هو البئر املعّطلة..
هو الق�سر امل�سيد..

هو الفاروق والق�سيم..
هو قائد الغّر املحّجلني..

هو �ساقي احلو�ض..
هو اأمري الرو�ض..

وللنعيم االأعلى بهاه..
هو ابن اأبي طالب..

هو حيدرة..
االأئمة  واأبو  الطهر  زوج  هو 

الربرة..
.. هو ع�سيد حمّمد

هو الرحمة وكذا املرحمة..
جنران  اآل  به  باهل  َمن  هو 

طه..
هو اأمري املوؤمنني ح�سًرا..

ه الباري دون �سواه.. اخت�سّ
يد  هو  الواعية,  االأذن  هو 

الرحمن..
هو االأعراف وا غوثاه..

هو ال�سابقون ال�سابقون..
هو الويّل.. 

هو ال�سفّي..
هو ال�سّديق االأكرب.. 

والن�سر املظّفر..
قد خاب َمن عاداه..

هو الفي�سل..
وكفوؤ الزهرة الكوثر..

هو َمن جربيل با�سمه ناداه..
هو َمظهر احلّق...
يدور كيفما دار..

وعنه اهلل قد اأخرب..
هو االإعجاز.. 

وكذا االإجناز..
وفيه ُنكفى يف املح�سر..

هو احللم والعلم..
هو احلزم والعزم..

هو الكهف واللطف.. 
هو احلياء والعّفة..

الأجله تكّرم اآدم من الرحمن 
بال�سفوة..

عليٌّ �سوت عدالة الدّيان..
به ميتاز املوؤمن, وبه ُيحا�سب 

االإن�سان..
ذكر الر�سول باأّن وّده �ُسّنة..

وكذا بُحّبه تزهر اجَلّنة..
وبغ�سه يا �ساح كفر..

وحّبه ُجّنة..
فله ال�سيادة يف االأكوان..

على االإن�ض واجِلّنة..
ويف غٍد هو ال�سراط.. 

حكر عليه ال ِمّنة..
حمّبته عبادة..

واملوت على حّبه �سهادة...
ومواالته �سعادة..

وكّل منزلة واإن علت..
فهي دون منزلته.. 

وحتت رتبته.. 
�سالم اهلل يا نب�سي..

ثّبتني بال زّلة..
فاأنَت الزاد والعمل.. 
وكذا الفالح والعّلة..
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   َدِة َزينَب يِّ َعلى ُخطى السَّ

ليلى عّباس الحالل/ البحرين 

تأّسي بزينب في عّفتِك..
وسترِك وحجابِك..

فال يخدعِك شيطان الهوى..
فزينب هي سّيدة العفاف بعباءتها الزينبية..

قادت ثورًة في مسيرتها الكربالئية..
فانتصرت للعّفة الفاطمية..

ونصرت إمام زمانها بحجابها..
تأّسي بزينب..

وانصري إمام زمانِك الغائب..
في حجاب صونِك..

ال تجرحي قلبه بهتك حجابِك..
فال تَِمْل بِك األهواء هنا وهناك..

كوني زينبية الهوى على ُخطى النور..
واستقي العّفة من مدرسة زينب..

مثلما استسقت هي من النبع الفاطمي..
فزينب..

عصارة شجرة طوبى..
جامعة لألنوار الخمسة..

َمن مثل زينب؟
كمال في الطهر والعّفة..

فهي سّر من أسرار هللا )تعالى(..
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ِة حَّ الَمشُروباُت الَغاِزيَُّة وأَضَراُرها على الصِّ

فاطمة محمود الحسينّي/ كربالء المقّدسة 

امل�شروبات  �شناعة  يف  خطوة  اأول  كانت 
الليمون  وع�شري  املاء  من  مزيًجا  الغازية 
الثامن  القرن  نهاية  يف  ولكن  بالع�شل،  املحّلى 
بري�شتلي  )جوزيف  الإجنليزي  �شنع  ع�شر 
م�شروب  اأول   )Joseph Priestley

غازي ُمكربن يف اإجنلرتا. 
وُت�شنع املياه الغازية من اأربعة مكّونات: املاء، 
حتت  املذاب  الكربون  اأوك�شيد  ثاين  وغاز 
اإىل  اإ�شافة  للتحلية،  وماّدة  املاء،  يف  ال�شغط 
الأخرية  الآونة  يف  اأّنها  اإلَّ  والنكهات،  امللّونات 
على  الأ�شر  عنه  ت�شتغني  ل  م�شروًبا  اأ�شبحت 
على  اأ�شرارها  الكثريون  وتنا�شى  املائدة، 
ب�شاأن  اخلرباء  وحتذيرات  العاّمة  ال�شّحة 
من  جمموعة  على  لحتوائها  تناولها؛  منع 
ن�شبة  ة  وبخا�شّ بال�شّحة،  ال�شاّرة  املكّونات 
ال�شّكر املتواجد فيها، اإ�شافة اإىل الغاز، وكّمية 
الفو�شفوريك، ونكهات الطعم واللون،  حام�س 

والكافيني. 
اأنواعها: 

النكهات  بح�شب  الغازية  امل�شروبات  تختلف 
النا�س،  لها  يف�شّ التي  الأ�شواق  يف  املتواجدة 
وال�شفن  والليمون،  والبيب�شي،  الكول،  فمنها 

اآب، وغريها، وكّلها غري �شّحية. 
ماذا يحدث حني تناولها؟ 

امل�سروبات حتدث عّدة  بعد تناول هذه 
عمليات عرب عّدة مراحل:

البنكريا�س  بفرز  تتمّثل  االأوىل:  املرحلة 
لالأن�شولني؛ لنقل كّميات ال�شّكر من امل�شروبات 
اخلطورة  وتكمن  الع�شالت،  اإىل  الغازية 
ال�شّكر يف هذه امل�شروبات  اأّن  وامل�شكلة هنا يف 
الطاقة،  لإنتاج  الع�شالت  حتتاجه  مّما  اأكرث 

ـ 5 لرتات من  ال�شخ�س من 6  وعندما يتناول 
وجبة  تناول  مبثابة  فهو  الغازية،  امل�شروبات 
نف�شه  الوقت  ويف  الكربوهيدرات،  من  كاملة 
وبدًل  اأخرى،  وجبة  احلالت  اأغلب  يف  ي�شيف 
من حتويل ال�شّكر اإىل طاقة يف الع�شالت فاإّنه 

�شيتحّول اإىل دهون يف الكبد. 
فاإّنها  الكلى  يف  اأثره  اأّما  الثانية:  املرحلة 
الزائد  ال�شّكر  معادلة  يف  مهًما  دوًرا  توؤّدي 
والتخّل�س منه عن طريق الإدرار، وهذا بدوره 
كبرية  لكّميات  اجل�شم  خ�شارة  اإىل  �شيوؤّدي 
وال�شعور  ي�شّبب جفاف اجل�شم  مّما  املاء؛  من 

بالعط�س. 
اأ�سرارها:

تت�شّبب امل�شروبات الغازية بالعديد من الأ�شرار 
للج�شم، منها: 

1. تاآكل مينا االأ�سنان: فاحلم�س وال�شّكر 
املوجودان يف امل�شروبات الغازية �شبب اأ�شا�شي 

لهذا التاآكل. 
2. اأمرا�ض القلب: تناول امل�شروبات الغازية 
يرفع من ن�شبة ال�شّكر يف الدم، مّما يرفع ن�شبة 
الإ�شابة  خطر  اإىل  يوؤّدي  والأخري  الفركتوز، 

باأمرا�س القلب وت�شّلب ال�شرايني. 
حتتوي  امل�شروبات  فهذه  العظام:  ه�شا�شة   .3
الفو�شفوريك  حم�س  من  كبرية  كّمية  على 
والفو�شفات، وت�شاعد يف انهيار العظم، وزيادة 
الإ�شابة باله�شا�شة، حيث تقّل ن�شبة الكال�شيوم 

يف اجل�شم مّما ي�شعف العظم. 
اأظهرت  فقد  بالربو:  االإ�سابة   .4
لـ)بنزوات  املتكّرر  ال�شتخدام  اأّن  الدرا�شات 
مواّد  بو�شفها  ُت�شتخدم  التي  ال�شوديوم( 
يف  ُت�شتخدم  وكذلك  الأطعمة،  يف  حافظة 

القليلة،  احلرارية  ال�شعرات  ذات  الأطعمة 
طفح  عن  عبارة  وهو  الـ)ارتكاريا(،  ت�شّبب 
يف  وياأتي  والحمرار،  احلّكة  ي�شّبب  جلدي 
يظهر  اأن  وميكن  خمتلفة،  واأ�شكال  اأحجام 
البالغني  من  كلٍّ  يف  اجل�شم  من  مكان  اأّي  يف 

والأطفال، وي�شّبب الأكزميا والربو. 
فيها  امل�شروبات  فهذه  الكلى:  م�ساكل   .5
له  الذي  الفو�شفوريك  كّمية كبرية من حم�س 

عالقة مبا�شرة يف تكوين َح�شى الكلى. 
6. ال�سمنة: تعّد املياه الغازية من امل�شروبات 
ذات ال�شعرات احلرارية املرتفعة، لذلك يوؤّدي 
الإفراط يف تناولها اإىل زيادة الوزن، ف�شاًل عن 

الإ�شابة بال�شمنة املفرطة على املدى البعيد.
ملحوظة �سّحية:

امل�شروب  يف  املوجودين  والكافيني  ال�شّكر  اإّن 
اإدمان  اإىل  يوؤّدي  �شّحي  غري  خليط  الغازي 
ة ال�شّكر الذي يتخّلله، وهذا قد  حقيقي، وبخا�شّ
واأحياًنا  اأكرث،  كّمية  تناول  اإىل  ال�شخ�س  يدفع 

الإفراط يف تعاطيه خالل اليوم الواحد. 
ن�سيحة �سّحية:

الفواكه  وتناول  نظام غذائي �شّحي،  اّتباع  اإّن 
التي حتتوي على �شّكريات متوازنة مثل التفاح 
و�شرب  الربي،  والتوت  والأنانا�س  واملاجنو 
عند  ة  بخا�شّ يومًيا،  املاء  من  وفرية  كّمية 
الغازية،  امل�شروبات  تناول  بالرغبة يف  ال�شعور 
اأو  امل�شي،  مثل  البدنية  الأن�شطة  وممار�شة 
القراءة،  اأو  كالر�شم  لة،  املف�شّ الهوايات 
اأقّل  حرارية  �شعرات  ذات  بدائل  عن  والبحث 
مثل ال�شاي املثّلج، واملاء، والع�شائر الطبيعية، 
املتعّلقة  ال�شّحية  امل�شاكل  من  تقّلل  كّلها 

بامل�شروبات الغازية. 
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ُر الَعاِطفّي تِجاَه الزَّوِج  َغيُّ التَّ

في أثناِء ُمّدِة الَحمِل.. 

أ. د سعاد سبتّي الشاوّي/ جامعة بغداد 

احلمل مظّنة اجلهد وال�شعف، وهذه حقيقة 
قوله  يف  بو�شوح،  الكرمي  القراآن  اإليها  اأ�شار 
َعلَى  َوْهًنا  ُه  اأُُمّ َحَملَْتُه  وتعاىل:  �شبحانه 
اإذ تعّد مرحلة احلمل  َوْهٍن )لقمان:14(، 
ة  من املراحل الدقيقة يف حياة املراأة، بخا�شّ
ال�شعيد  التغرّيات على  بالكثري من  اأّنها متّر 
البدين، فاجل�شم يخ�شع للعديد من التحّولت 
خالل احلمل، وتظهر بع�س التغرّيات كتمّدد 
ال�شباح؛  وغثيان  الوزن،  وزيادة  البطن، 
غري  اجل�شدية  التغيريات  بع�س  عن  ف�شاًل 
الأ�شنان،  ونزيف  الب�شرة،  كت�شّقق  املتوّقعة 
والت�شّبغات اجللدية، وقد حتدث الكثري من 
التغرّيات النف�شية يف اأثناء احلمل كالإرهاق، 
والتقّلبات املزاجية، والع�شبية، واملعاناة من 
وفقدان  والقلق،  والبكاء،  واحلزن،  الأرق، 
اأن  املمكن  ومن  الرتكيز،  و�شعف  ال�شهية، 
جتاه  عاطفتها  يف  التغرّي  ببع�س  املراأة  ت�شعر 
زوجها، وقد تبتعد عنه لعّدة اأ�شباب، اأهّمها: 

اإّن ن�شاط الهرمونات يف ج�شم املراأة يف مّدة 
احلمل جتعل ج�شدها مليًئا بها، مّما ي�شعرها 
منها،  الزوج  اقرتاب  عند  القيء  يف  برغبة 
َمن  ومنهّن  منه،  رائحة  اأّي  انبعاث  عند  اأو 

يف  العالقة  املُدّخن  زوجها  رائحة  تتقّبل  ل 
كّل مكان، اأو حت�ّس باأّن الزوج مل يعد يحّبها، 
للعالقة  اختبار  هو  احلمل  باأّن  و�شعورها 
م�شوؤولية،  دون  من  يت�شّرف  واأّنه  الزوجية، 
قد  احلمل  اأّن  مثلما  اأذيتها،  يف  ويت�شّبب 
ي�شهم يف ارتفاع �شغط الدم عند املراأة، حتى 
حرارة ج�شمها، وهذا ما يجلها �شريعة التوّتر 

والغ�شب. 
هناك بع�س الن�سائح التي ت�ساعد الزوج ف 
التعامل  وكيفية  التغييات  هذه  م�اجهة 

معها، منها:
والعنف  املخاطر  جميع  من  الزوجة  حماية 
اجل�شدي والنف�شي، واإ�شعارها بالأمان واحلّب 
ت�شّرفاته،  طريق  عن  �شرط  اأو  قيد  بدون 
وتقّبل  لالأ�شرة،  الأولية  الحتياجات  وتلبية 
عن  تعبريها  وطريقة  هي  مثلما  الزوجة 
يف  وم�شاعدتها  انتقادها،  بدون  نف�شها 
التحّلي  طريق  عن  م�شاكلها  مع  التعامل 
باخلروج  معها  الوقت  وق�شاء  نبيل،  ب�شلوك 
اأهدافها  وم�شاركة  اإليها،  والتحّدث  للتنّزه 
املنزل  اأعمال  يف  وامل�شاركة  معه،  واأحالمها 
و�شوؤونه، وال�شرتاك معها يف جميع الأن�شطة؛ 

مّما يزيح عنها الكثري من قلق حتّمل الأعباء، 
واأخذ راأيها وا�شت�شارتها يف جميع القرارات؛ 
لتبني اأهّميتها واأّن راأيها له قيمة، واملحافظة 
وزوًجا،  والًدا  كونه  بني  اجلّيد  التوازن  على 
وقراءة الكتب املتعّلقة باحلمل اإذا كان الطفل 
الزوجة؛  لدى  الأكل  عادات  ومراقبة  الأّول، 
ب�شكل  اجلنني  و�شّحة  �شّحتها  على  ا  حر�شً
مبا�شر، ومراقبة اأوقات نومها والوزن املتزايد 
لها، وال�شتعداد للذهاب اإىل امل�شت�شفى يف اأّي 
حلظة، واحلفاظ على الهدوء وعدم الإ�شابة 

بالذعر عند اقرتاب املخا�س. 
اأّما بالن�شبة اإىل الزوجة فيمكن اأن تتعامل مع 
ذلك ال�شعور جتاه زوجها عن طريق التفاهم 
ول  �شخ�شيًّا  لي�س  الأمر  باأّن  واإخباره  معه 
يتعّلق به، بل يتعّلق بهرمونات احلمل، وعدم 
جترح  ل  كي  منه؛  التقّزز  اإظهار  يف  املبالغة 
م�شاعره، واأّنه اأمر موؤّقت، و�شيزول بعد انتهاء 

الأ�شهر الأوىل - اأ�شهر الوحام-
َوِمْن  تعاىل:  قوله  نتذّكر  اأن  علينا  واأخرًيا 
ْزَواًجا  اأَ ْنُف�ِسُكْم  اأَ ِمْن  َلُكْم  َخلََق  اأَْن  اآَياِتِه 
ًة َوَرْحَمًة اإِنَّ  ِلَت�ْسُكُن�ا اإَِلْيَها َوَجَعَل َبْيَنُكْم َمَ�دَّ
ُروَن )الروم:21(. ِف َذِلَك َلآَياٍت ِلَقْ�ٍم َيَتَفكَّ

بيَن الَحقيَقِة والَوهِم
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َبُة َزهراُء الُمَهذَّ
رسم: ورود خضر الموسوّي/ كربالء المقّدسةزينب نعمة مرّوة/ لبنان 

فتاة  ال�شّت،  ال�شنوات  ابنة  زهراء 
مطيعة ومهّذبة، ول حتّب الكذب البّتة.

لحظت والدُتها اأّنها منذ اأ�شبوع وهي 
ُتثابر على لعبة "الرك�س ال�شريع" مع 

اأترابها، ف�شاألتها:
ـ اأراِك �شرِت ماهرة يف هذه اللعبة!

طبًعا  اأّمها:  واأجابت  زهراء،  ابت�شمت 
يا اأّمي، فال بّد يل من ذلك!

؟! قالت الأّم: ومِلَ

تنظر  وهي  واأجابت  تنحنحت زهراء، 
املا�شي،  الأ�شبوع  يف  ال�شماء:  اإىل 
الوادي،  يف  حجًرا  اأرمي  كنُت  وبينما 
ق�شد،  دون  من  هّرة  راأ�س  اأ�شبُت 
اهلل  باأّن  مرمي  �شديقتي  فاأخربتني 

�شيعاقبني!

ت�شاءلت الأّم: لكّنِك مل تق�شدي اأن توؤذيها!
اأن  من  اأخاف  اأنا  اأّمي  زهراء:  قالت 
لريفعني  ال�شماء  من  حباًل  اهلل  ُينزل 
اإليه ويعاقبني على فعلتي، لذلك فاأنا 

اأتدّرب على الهروب منه!

بحنان  زهراء  يد  الوالدة  م�شكت 
لها  قّدمت  غرفتها،  اإىل  وا�شطحبتها 
ورقة بي�شاء اأنيقة، اإ�شافة اإىل اأقالم 
الر�شم والتلوين، وقالت لها: عزيزتي 

لة. املدّللة، ار�شمي ر�شمتَك املف�شّ

�شمت  ر

�شفائر  لها  جميلًة،  فتاًة  زهراُء 
ال�شماء  ُي�شبه  اأزرق  وف�شتان  طويلة، 
املزرك�شة بالغيوم، واجتهدت كي تكون 
الألوان متنا�شقة واأّل تخرج عن اخلّط 
ر�شمتها  من  انتهت  اإن  وما  املر�شوم، 
التي ا�شتمتعت بها، اقرتبت الأّم منها، 
متّزقها!  اأن  وحاولت  الورقة  حملت 
و�شحبت  متعّجبة،  زهراء  اعرت�شت 

الورقة من بني يدي اأّمها وهي تقول:

ل، ل يا اأّمي، هذه الر�شمة اأحّبها!
بحنان  اإليها  ونظرت  الأّم،  ابت�شمت 
باأّنِك  اأعرف  ُبنّيتي،  يا  طبًعا  وقالت: 
فهو  يحّبنا؛  اهلل  وكذلك  حتّبينها، 
الذي خلقنا، لذلك ل تخايف من اهلل؛ 
قد  اأّنِك  مثلما  ويحميِك  يحّبِك  لأّنه 

حميِت ر�شمتِك.
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َمِك َمَرُق السَّ

- مينع ق�سور الغّدة الدرقية.
- يقي من �سرطان الغّدة الدرقية.

- يزيد من الذكاء.
- يح�ّسن الذاكرة.

- يعالج تقّل�ض الع�سالت.
- يحّفز من عمل الهرمونات.

- مينع االأمرا�ض املتعّلقة بالعظام.
- يخف�ض الكولي�سرتول ال�سيئء.

احل�شك،  قليل  الكبري  النوع  من  ال�شمك  من  كيلو   -
ملّدة  احلام�س  الليمون  ع�شري  اإليه  وم�شاف  ممّلح 

�شاعة اأو اكرث.
- حّبتان من الب�شل متو�شطتا احلجم مفرومتان فرًما 

ناعًما.
- خ�شار ورقية طازجة: البقدون�س، الكزبرة، ال�شبت، 

واحللبة مفرومة ناعًما.
- فلفل اأ�شود وحّبة من الليمون الأ�شود )نومي ب�شرة( 

وملح.
مفرومتان  احلجم  متو�شطتا  الطماطم  من  حّبتان   -

فرًما ناعًما.
- معجون الطماطم بح�شب الرغبة.

اآخر  نوع  اأّي  اأو  الزيتون  زيت  من  كبريتان  ملعقتان   -
من الزيوت.

- كوب من املاء.

ي�شّوح الب�شل حتى يذبل وت�شاف اإليه اخل�شار الورقية 
ت�شاف  ثم  منها،  املاء  ويجّف  لونها  يتغرّي  حّتى  وتقّلب 
املاء  ي�شاف  ثم  جيًدا،  ويقّلبان  واملعجون  الطماطم 
والليمون الأ�شود وامللح حتى ُت�شّبك ال�شل�شة، وبعد اأن 
واملغ�شول جيًدا  املقّطع  ال�شمك  ن�شيف  اخلليط  ين�شج 

اإىل ال�شل�شة، ونقّلل النار اإىل حني الن�شج.
يقّدم املرق مع الأرز اأو اخلبز.

فوائد مطبخ الرياض

املكونات:

طريقة العمل:

السمك
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ُة ُدسُتوُرنا ِميَّ الَهاِشِِ
فهيمة رضا حسين/ كربالء المقّدسة

من  وكرامتنا  عادة،  لنا  القتل  "...اأّن 
زين  مولنا  بنّي  هكذا  ال�شهادة")1(،  اهلل 
العابدين اأّن ثمن الدفاع عن احلّق والوقوف 
مع احلّق غاٍل جًدا، ول ميكن لأحد اأن يح�شل 

عليه اإّل بالت�شحية والفداء.
حفظ  على  امل�شلم  الإن�شان  يحّث  الإ�شالم 
كرامته والدفاع عن حّقه بطريقة �شليمة بعيًدا 
ا�شتطاع،  اإن  البذيئة  والألفاظ  الكلمات  عن 
مثلما يقول الر�شول : "اأف�سل اجلهاد كلمة 

حكم عند اإمام جائر")2(.
من ال�شروري اأن يطالب الإن�شان بحّقه ويف�شح 
عن  دفاًعا  الظاملة  وال�شلطات  الطغاة  �شيا�شة 
فري�شًة  يقعوا  ل  كي  بالآخرين؛  ولطًفا  نف�شه 
واإزعاجه  الظامل  ف�شح  الظاملني،  اأيدي  يف 
عن  الرتاجع  على  ويجربه  يخيفه  وم�شايقته 
على  يتعّدى  ل  كي  الوراء  اإىل  خطوات  كيده 
حقوق الآخرين، ول يقدم على مراتب جديدة 

من الظلم ول يطلب املزيد.
الأ�شوة احل�شنة لنا يف هذا �شّيدتنا زينب بنت 
اللحظة  فمنذ  الكونني،  �شّيد  وبنت    علّي 
الأوىل وهي ت�شعى لقول احلّق وف�شح الطغاة، 
بخطبة  امل�شامع  ّكت  �شُ قد  املواقف  جميع  ويف 

ع�شماء، ومتانة يف الأداء وف�شاحة يف الكالم 
يف  و�شّيدة  احلياء  يف  �شّيدة  هي  امراأة  من 
والعلم  احلّق  فكان  عا�شوراء،  بعد  امل�شائب 
وريثة  فهي  الطاهرة،  ذاتها  ذائًبا يف  والف�شل 

�شّيد املجاهدين.
تاأكيد هذه ال�شرخات وال�شفعات تزلزل  بكّل 
عرو�س الظاملني وتغ�شبهم، وتدفعهم اإىل النيل 
يف  ويوؤثر  طريقهم  يف  يقف  �شخ�س  كّل  من 

ة اإذا كانت امراأة! جربوتهم، وبخا�شّ
! ولكن هذه زينب

جاءت  والدتها،  مثل  كانت  الوحي،  بيت  من 
لتغرّي موازين املجتمع، فقّوة مواقفها وكلماتها 
حوربت  واإن  حتى  العزمية  ثابتة  اأّنها  بّينت 

واأُ�شرت وحتّملت امل�شائب. 
�شطور  يف  تر�شخ  الطغاة  وجه  يف  الكلمة  قوة 
الدهر، فالكلمات والأفعال تاأثريها اأقوى بكثري 
الأ�شلحة  اأ�شحاب  ن�شاهد  لذا  الأ�شلحة،  من 
ذاكرة  من  ا�شمهم  ومُيحى  ميوتون  والظلم 
واأ�شحاب  لعنة،  األف  مع  ُيذكرون  اأو  الدهر، 
الدهر،  بقي  ما  باقون  واحلّق  الطيبة  الكلمة 
األف �شنبلة، يف كّل �شنبلة  اأر�شهم  وتخرج من 

مئة حّبة.

ال�شعوب  على  تق�شي  اأن  با�شتطاعتها  الكلمة 
وتدّمر حا�شرهم وم�شتقبلهم، اأو تنقذهم من 
اجلهالة وتزهر اأرا�شيهم وتزدهر املجتمعات، 
وبا�شتطاعتها اأن تزلزل عرو�س ال�شاللة، لهذا 
على  بال�شغط  اجلائرة  ال�شلطة  قامت  ال�شبب 
َمن يقولون احلّق، ومل ترتكهم، بل كانت ت�شّيق 
ومن  منهم،  تتخّل�س  كي  الطرق  ب�شّتى  عليهم 
وكلمة  الطّف  بواقعة  النا�س  ُيذّكر  �شيء  كّل 
البالغ  الأثر  ال�شّيدة اجلليلة  احلّق، وكان لهذه 
يف خروج الكثري عن بيعة يزيد، حتى كتب واليه 
اإليه: )اإن كان لَك �سغل بالدينة، فاأخرج زينَب 

منها()3(.
مّر  على  الظاملني  وكّل  الأمويني  �شيا�شة  فهذه 
ويتخّل�شون منهم  يقتلون معار�شيهم  التاريخ، 

بطرق �شّتى،
و�شيا�شتهم يف احلقد على اآل النبّي   واأولد 
امللّوثة  واأياديهم  ماآربهم  عن  تك�شف    علّي 
بع�س  هناك  لذا  الأبرياء،  بدماء  وامللّطخة 
الآراء ذهبت اإىل اأّن ال�شّيدة زينب قد ُقتلت 
بال�شّم الذي ُد�ّس اإليها من ِقبل الطاغية يزيد.

.................................
)1( بحار الأنوار: ج45، �س118.

)2( ميزان احلكمة: ج3، �س210.
)3( زينب الكربى  من املهد اإىل اللحد: �س524.
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"أَِسيَرُة اأَلِسيِر"
رجاء محّمد بيطار/ لبنان 

اأّي �شحٍر هذا، واأّي عجٍب عجاب؟!...
عن  تخرج  اأن  بدون  عجبهم  اإىل  نظرت 
لها  واأّي ف�شٍل  ذهولها؛ ولكن ملاذا هي؟!... 

لتغدو الآن اأ�شرية ذاك الأ�شري؟!
الق�شر  هذا  اأمري  �شّيدها،  ا�شتدعاها  لقد 
واأدبري  فاأقبلت،  اأقبلي،  لها:  وقال  املنيف، 
فاأدبرت، وظّنته طامًعا بو�شالها، ف�شدحت 
وقدحت زناد عينيها لت�شعل نار فوؤاده، ولكّن 
ناًرا اأخرى كانت تفّح لديه وهو يفرك كّفيه 

قائاًل: هي واهلل ال�شربة القا�شمة!
اإىل  اأ�شار  اإّل حينما  مل تفهم متاًما ما عناه 

حاجبه )م�شرور( وهو ي�شحك مبجون:
اأّن رجاًل  اأظّن  اأبي احل�شن، فال  اإىل  خذها 

يف الكون ي�شتطيع اأن يقاوم هذه الفتنة.
َمن  ُترى  تفّكر:  وهي  اإليه  �شاقها )م�شرور( 

يكون هذا الذي اأقلق بال هارون؟!
العفونة  برائحة  املوبوء  املكان  دخلت 
عطٌر  جنباته  اإحدى  من  يفوح  والظالم، 

و�شعاٌع عجيبان...
الو�شاح  على  القاب�شتان  يداها  ارتع�شت 
عميقٍة  لنجوًى  واأن�شتت  بكتفيها،  املحيط 

جتتاح الق�شبان:
ال�ت،  عند  الراحة  اأ�ساألَك  اإيّن  "الّلهّم 
عند  والعفّ�  ال�ت،  عند  والغفرة 

ال�ساب")1(.
فقهت  ما  التي  هي  �شيًئا،  تفقه  اأن  حاولت 

منذ اأمٍد طويٍل اإّل لغو احلديث...
متلجلجة  بنربة  )م�شرور(  �شوت  انطلق 
يخاطب طيًفا �شاجًدا اأ�شبه يف نحوله بثوٍب 

مطروح:
اأر�شلها مولي هدية... خلدمتَك!

لقد رفع راأ�شه من �شجوده بعد لأي؛ ليجيب:
َبْل اأنُتم ِبهدّيتُكم تفَرُح�َن )النمل: 36(، 

ل حاجة يل يف هذه ول يف اأمثالها!
بر�ساَك  ول  حب�سناَك  بر�ساَك  "لي�س  ـ 

اأخدمناَك"، كذا يقول �شّيدي...
وم�شى...

ل�شاعات؛ هي مل  واقفًة حيث هي  لقد ظّلت 
فالرجال  عينيها،  �شحر  يقاوم  َمن  قّط  تلَق 
�شاغرين،  اأذّلء  عليها  يتهافتون  فتئوا  ما 

كبريهم و�شغريهم، اأمريهم وو�شيعهم...
ولكن ل، بل اإّن هذا الأ�شري خمتلف، فهو ذو 
مهابٍة مل تواجهها من قبل، واإّن يف ح�شوره 
ما ي�شعرها بال�شغارة، واإّن يف جنواه لرّبه ما 

يبلغ بها اأق�شى درجات احلقارة..
ـ  اأما ل�شّيدي حاجة فاأق�شيها له؟

ت�شابيح  اأقلق  ن�شاًزا  نغًما  �شوتها  كان 
املالئكة، فاأجابها بدون اأن يلتفت م�شرًيا بيٍد 

اأنحلها الزهد والقيد:
فما بال هوؤلء؟!

مل تِع �شوى ذاك امل�شهد الأّخاذ الذي جتّلى 
الال�شيء:  من  انبثق  كاأّنا  فجاأًة  اأمامها 

مل    اخليام  ف  مق�س�راٌت  ح�ٌر 
اآلء  فباأّي  جان،  ول  قبلهم  اإن�ٌس  يطمثهّن 

ربكما تكّذبان )الرحمن: 72(.
لقد اأُلقيت �شاجدًة على اأدمي الندم، وزفرت 
بها  ناءت  وكلماٍت  دموٍع  يف  خطاياها  كّل 

روحها املغّم�شة بالإثم:
قّدو�ٌس قّدو�س، رّب املالئكة والروح...

اأُتي  وقد  ال�شاعة،  حتى  كذلك  تزال  ل  هي 
بها اإىل هارون ليقراأ عليها اآيات خيبته، وقد 
غفلته،  من  نف�شه  يوقظ  اأن  به  الأجدر  كان 
ولكن هيهات، فقد ران على قلوبهم ما كانوا 

يك�شبون.
لُيطَم�س  ُحب�شت  فقد  التائبة  اجلارية  اأّما 
عمرها،  بقّية  العبادة  يف  وق�شت  اأمرها، 

وهي تكّرر:
هكذا راأيُت العبد ال�شالح!

واأّما هارون فهو مل يزل �شادًرا يف غّيه، حتى 
�شّولت له نف�شه الأّمارة قتل ويّل اهلل كاظم 

... اآل حمّمد
باآبائه  التحق  فقد    الكاظم  واأّما 
يف  الطاهرة  روحه  ورفرفت  الطاهرين، 
العا�شقني،  دنيا  يف  �شرحه  وارتفع  عليني، 
انت�شار  لريوا  للعاملني،  وِعربًة  َعربًة  فكان 

املظلوم على الظامل ولو بعد حني.
................................

)1( الكايف: ج3، �س323.
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ُخطواٌت َبِطيَئٌة ِلُوصوٍل آِمٍن
لجين هادي العبودّي/ بغداد 

الأفعال،  امل�شي و�شائر  ُنخلق قادرين على  ل 
املختلفة  الطفولة  مراحل  يف  الأمر  يتدّرج 
وال�شوء  الأ�شوات  متييز  على  القدرة  من 
والروائح، ال�شعور باجلوع اأو العط�س، البحث 
من  يجري  ما  َفهُم  والحتواء،  الدفء  عن 
حولنا، وال�شتجابة حلاجات اجل�شد، الرغبة 
مب�شاعدة  الوقوف  احلبو،  ال�شتك�شاف،  يف 
خطوات  امل�شي  التعرّث،  بالأ�شياء،  الت�شّبث 
ننطلق  ثم  جمّدًدا،  التعرّث  مرتّددة،  �شغرية 
مدار  وعلى  لنا،  كّله  الكون  كاأّن  باجلري 
خُمتالني  وجنيء  فيها  نروح  التي  ال�شنوات 
تعرت�شنا  والعقلية،  اجل�شدية  بقدراتنا 
املطّبات، نهفو، ننكّب على وجوهنا، نتعّر�س 

لالأذى، ثّم نقوم لُنكمل الطريق.
املرء  يتعافى  تدريجي،  ب�شكل  يتّم  �شيء  كّل 
ويتماثل  مراحل،  على  الروحي  الأمل  من 
خمتلفة  باأطوار  مروره  بعد  للمعافاة  اجُلرح 
كي ي�شل اإىل مرحلة ال�شفاء التاّم، وينطبق 
يوم  وكّل  �شعور،  وكّل  خملوق  كّل  على  الأمر 

من اأيامنا يف هذه الدنيا.
للحّل،  الأكمل  ال�شبيل  هو  ال�شّحي  التدّرج 
اخلطوة  بعد  حمرتفة  ُت�شبحني  ل  فاأنِت 
قلبِك  يتطّهر  ل  واحدة،  جتربة  وبعد  الأوىل 
حتفظني  ول  واحد،  بكاٍء  بعد  الآثام  من 
وتكرار  اأبياتها  تق�شيم  بعد  اإّل  الق�شيدة 
ال�شماوات  الرحمن  خلق  وقد  ترديدها، 
ي�شتطيع  الذي  وهو  اأيام،  �شّتة  يف  والأر�س 
اأقّل من  بل  الب�شر  بلمح  اأن يخلقها  بقدرته 
وهو  فيكون،  ُكْن  باأمر:  اإن�شاءها  وُيتّم  ذلك، 
والنبات  اجلنني  نّو  �شل�شل  بحكمته  الذي 
الكمال،  حتى  العدم  من  املخلوقات  و�شائر 
ومن حكمة اهلل الذي ل حدود حلكمته وعلمه 
ن�شتنتج درو�ًشا ننتفع بها يف حياتنا، ويف كّل 
اأحوالنا وم�شاعرنا، وما ت�شعه اأمامنا الأقدار 

وفق حكمة جنهلها، ويعلمها هو وحده.
خمتلفة  مراحل  اإىل  و�شلوا  قد  َمن  كّل  اإّن 
الفّن  م�شتويات  يف  والحرتافية  التطّور  من 
والعلم والهوايات كافة، مل يعربوا من مرحلة 

املبتدئني اإىل مرحلة الحرتاف اإّل بعد املرور 
وال�شقل  الت�شذيب  من  خمتلفة  مبراحل 
الـ)فوتو�شوب(  برنامج  ملواهبهم، فمحرتف 
حني بداأ كانت واجهة الربنامج ُت�شّكل فو�شًى 
بداأ  الت�شوير  اإليه، وحمرتفو  بالن�شبة  هائلة 
معظمهم من هاتف حممول بدائي ل مزايا 
رغبًة  باإ�شرار  وا�شلوا  لكّنهم  فيه،  ُم�شاعدة 
يف اأن يرى العامل عرب عد�شتهم ما ل ميكن 

و�شفه بالكلمات، اأو نقله باحلديث.
لِك:  قال  اأحدهم  لأّن  املنت�شف  يف  تقفي  ل 
حمرتفة"،  اأ�شبحِت  اإذا  اإّل  تنجحي  "لن 
اأجل، �شُت�شبحني كذلك ذات يوم، �شتكونني 
متّري  اأن  بعد  لكن  الأوىل،  املراتب  يف 
ن�شخة  جديدًة،  ن�شخًة  منِك  ُينتج  مبخا�س 
قد �شعت واجتهدت وهّذبت نف�شها لكي ُي�شار 
و�شط اجلموع،  وت�شّق طريقها  بالبنان  اإليها 
اأن  املهّم  لكن  القّمة،  اإىل  �شت�شلني  اأجل، 

تبدئي.
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ضي وفي 



ٌر َذاِتيٌّ َتَحرُّ
مريم حسين العبودّي/ كربالء المقّدسة 

لهذه  الفعلي  املعنى  ما  احلرية؟  ما  احلرية، 
الكلمة؟ وكيف ميكن اأن ُيطّبق ب�شكل عقالئي 

لنتمّكن من القول باأّننا ع�شناه فعاًل ومعنًى؟
كلمة  تف�شري  يف  العربي  املُعجم  يف  جاء 
الرّق  اأو  ال�شوائب،  من  )اخُللو�س  )ُحرية(: 

اأو اللوؤم(.
حياتنا  يف  املُطّبق  هو  �شبق  مّما  معنًى  فاأّي 
يف  ع�شناه  الذي  هو  منهم  تف�شري  اأّي  فعلًيا؟ 
احلالية،  اأيامنا  يف  ونعي�شه  املا�شية،  اأيامنا 

و�شنعي�شه يف الآتية؟!
لن اأتعّمق يف جوانب �شيا�شية اأو دولية اأو كونية 
على  اأتكّلم  لن  احلرية،  غياب  اأ�شباب  لأُبنّي 
الدخل  اأو  امل�شكن  اأو  الأمن  املواطنني يف  حّق 
هذا  وكرمية،  ُحّرة  بحياة  يحظوا  اأن  يف  اأو 
الكالم كّنا نقروؤه يف كتبنا املدر�شية، نحفظه، 
ثم نتحن به، ول نفهم معناه، فلو كّنا نعي�شه 

فعاًل ملا ا�شُطررنا اإىل درا�شته.
واإنا  اأحًدا  اأتهم  ولن  هنا  التهم  اأكيل  لن 
�شاأدخُل يف ُعمق حياتنا اليومية، حياتنا نحن 
واأُّمة،  جُمتمًعا  ن�شّكل  الذين  النا�س  عاّمة 
�شاأتعّمق يف ُكّل يوم ويف كّل زاوية منها، فقط 

لنعرف اأّن اخللل مّنا وفينا، التقييد ي�شكننا، 
َمن  نحن  باأيدينا،  اأنفا�شنا  نخنق  َمن  نحن 
اإىل  ننظر  َمن  نحن  ب�شيط،  اأمٍر  كّل  نعّقد 
احلياة نظرًة �شّيقة ل �شعة فيها، ُنكّبل اأرواحنا 
كّلما حاولت التحليق، نق�ّس اأجنحتها وُنردي 
اأرواحنا عاجزة �شائعة ل تقوى على النهو�س، 
اأُّمة بال حرية، واأّن حقوقنا يف  اأّننا  ثّم نّدعي 

احلياة م�شلوبة، األ�شنا نحُن �ُشّراقها؟!
عدم تقّبل �شجية الآخرين هو مر�س ُم�شتفحل 
مالب�س  يرتدي  اأحدهم  راأينا  ما  اإذا  فينا، 
�شوداء، قلنا: اآٍه، يا لكاآبته، كاأّنه يف ماأمت! وحني 
لل�شخرية،  يا  قلنا:  الأبي�س،  يرتدي  َمن  نرى 

هل يظّن نف�شه يوؤّدي منا�شك احلّج؟! 
يا للتناق�س، ي�شخر البع�س من تفا�شيل حياة 
بانتقاد  البدء  على  القابلية  لديهم  الآخرين، 
�شمعنا  التلفاز:  ُي�شاهدون  كاأّنهم  الآخرين 
ُيغتفر،  ل  الذي  الفالين  الكالم  يقول  فالًنا 
والآخر اأحرز كذا درجة يف المتحان، وغريه 
ال�شهري  ودخله  )�س(  املنطقة  يف  يعي�س 
ُيقال  الذي  عن  النظر  ب�شرف  هذا  )�س(، 
حلوم  اأكله  اإثم  املتكّلم  ويتحّمل  الغيب،  يف 

الذين  اأولئك  عن  ماذا  لكن  نيئة،  الآخرين 
ي�شلبون منَك حريتَك وجًها لوجه، ل يعجبهم 
طريقة  مالب�شَك،  ينتقدون  �شيء،  فيَك 
ليفهموا  يقتتلون  تكره،  وما  حتّب  ما  حياتَك، 
كيف حتّب الأكلة هذه وتكره تلك، وحني تقول 
باأّنَك ل  يقولون  تقّبلي،  لهم هذا ذوقي وهذا 

تفهم �شيًئا يف الذوق.
نف�شًيا، ذوًقا  تقّباًل  ي�شّمى  �شيًئا  ي�شتوعبون  ل 
�شخ�شًيا، �شيًئا يرتاح له املرء، حاجة تكرهها 
عقولهم  تفهمه  اأن  ميكن  �شيء  اآخر  النف�س، 
الآخر،  والراأي  الراأي  احرتام  ق�شية  هي 
ُنخلق على وتريٍة واحدة بذوق واحد  واأّننا مل 
�شخ�س على هذا  لكل  واأّن  وبعقلية م�شرتكة، 
، مهما  ا، وتفكرًيا م�شتقالًّ الكوكب �شاأًنا خا�شًّ
اأنَت  لأمر  اأحدهم  تقّبل  كيفية  من  ا�شتغربت 
ل تطيقه فهذا هو نظام الكون، ولول ذلك ملا 
كانت هنالك حياة، ولع�شنا جميًعا بلوٍن واحد، 
كّلنا  ولدر�شنا  الأطعمة  ذات  جميًعا  ولأكلنا 

نف�س الخت�شا�س، وملُتنا ُكّلنا ميتة واحدة.
......................

)1( املعجم الو�شيط: �س165.
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أروقة جامعية 



َومَضٌة ِتلَو َومَضٍة
خديجة علّي عبد النبّي 

ما الذي تفعله بنا الوداعات؟
وكيف نعيد بناء اأنف�شنا بني كّل حمّطة واأخرى؟
كيف نعيد بناء قلعة بعد اأن ُثِلم ح�شنها اأكرث 

من مّرة؟
كّل وداع جديد ياأخذ مّنا ما ياأخذه، فنحن بقايا 
وموح�شة  ورمادية،  وبعيدة،  كثرية،  وداعات 
اأكّفنا  اأ�شابع  لذا  الروح فينا،  اإىل حّد  متوّغلة 

منها مل تعد مكتملة! ومنها:
ة.. تعريفات خا�شّ

الذكريات..
ركام متكّوم كان ملدينة ما..

املا�شي..
مراآة  على  مثبتة  قدمية  متاآكلة  �شورة  طرف 

عجوز..
ال�شتاء..

اأن ت�شرب الليل ليخرج على وجهَك بو�شوح..
�شرود العني..

العتذار ال�شادق..

�شمادة قو�س املطر بعد املطر..
الهدوء..

دروي�س ي�شكن قّمة جبل داخل كهف �شغري..
الروح..

ة.. قطرة ماء فوق جّلة ف�شّ
زهرة بنف�شج تتحّول اإىل حقل..

متوّقفة  �شيارة  يف  متواجدة  اأكون  مرة  كّل  يف 
بعمق،  الدنيا  اأتاأّمل  ال�شارع،  قرب  مركونة 
اأعيد فيها �شناعة الأحداث املّرة بعد الأخرى، 
غري  املواقف  احلياة،  يف  العابرة  الق�ش�س 
الوقت  يف  فيها  �شمتُّ  التي  الأزمنة  املكتملة، 
الذي كان من املفرت�س اأن اأ�شرخ فيها، وجوه 
املاّرة، هياأتهم، هندامهم، لغة اأج�شادهم التي 
تخرب مبا ل  تف�شحه الأل�شن، كّل واحد منهم 
ي�شلح لأن يكون �شخ�شية يف رواية ما، ف�شانع 
العجوز  اخلبز 
ي  لذ ا

يقابل الفرن وجًها لوجه، ذو الب�شرة ال�شمراء 
َمِلك  اإّل  ما هو  التجاعيد،  تك�شوه  الذي  اجللد 
فيها  اأولده  ينتظر  حكاية  يف  املوت  ينازع 

ال�شتيالء على احلكم!
نائية  قرية  يف  �شمك  �شّياد  �شوى  البائع  وما 
التي  امل�شّنة  املراأة  تلك  اأزرق،  بحر  يح�شنها 
حمنية  لونها  بهت  بعباءة  وهن  على  مت�شي 
الظهر، بنظارة ذات عد�شتني مقّعرتني بو�شم 
اأو  حكيمة  عاملي  يف  هي  كّفيها،  على  اأخ�شر 
قابلة يف حّي عتيق، عا�شرت حّكاًما وع�شوًرا 
مرجًعا  بو�شفها  الن�شوة  اإليها  ترجع  متباينة، 
ال�شعبية  حياتهّن  جمالت  ملختلف  ا  مهمًّ
الب�شيطة، ل اأحد ميّر من اأمامي مرور الكرام، 
جميعهم يعي�شون بعوامل واأماكن واأزمنة خفية 

ل يعلمها اإّل اهلل واأنا!
�شيء ما يرك�س يف �شدري يح�شوه بالأمل، قلبي 

يتدىّل بداخله كغيمة خفيفة، والعامل ي�شيق.
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حتى نلتقي 



زبيدة طارق الكنانّي/ كربالء المقّدسة 
مدينة  يف  البهية  الطّلة  تلك  يف  ال�شّر  ما 

احلبيب؟ 
اأ�شّعة  نور  وكاأّن  ب�شياٍء  املنارتان  تالألأت  فقد 
تنت�شبان  وهما  عليهما،  ان�شكب  قد  ال�شم�س 
. شاخمتني فوق �شريح قدا�شة الع�شكريني�

الفجر  عبري  الطاهرة  القّبة  تلك  من  يفي�س 
يرتقي  املعبود،  بع�شق  الكيان  فيمالأ  املقّد�س، 

اإىل علّيني، ي�شتن�شقه املالئكة املقّربون. 
�شامّراء  مدينة  دهاليز  بني  ونحن  ن�شت�شعر 
تعاىل  اهلل  اأمرها  طاعة  يف  املتج�ّشد  �شرورها 

بها.
ون�شت�شعر بهجة ليلها امل�شّع ب�شياء حمّمد واآله 

بنور يغ�شى الأب�شار. 
تزّينت، وجتّملت بلمعان قمر بزغ مكتماًل ليلة 

الثالث ع�شر من �شهر رجب املرّجب.
غمر النجوم دفًئا وبهاًء. 

اأمري  تعي�س يف ظّل دوحة  اليوم  كيف ل؟ وهي 
 . املوؤمنني علّي

فهي لن تكون �شامّراء املجد اإن مل تذكر ذكرى 
 . ولدة اأبي احل�شن

ت�شاطر  املقّد�شة؛  العتبات  كّل  ديدن  فديدنها 
اللحظات  تلك  فرحة  احلرام  اهلل  بيت 
ك�شم�س  �شامّراء  اأفق  يف  بزغت  التي  املباركة 
 ، اأ�شد  بنت  بفاطمة  واإذا  ال�شعيد،  ال�شباح 
الكعبة  لتطوف  تخطو؛  الطاهرة  ال�شّيدة  تلك 
امل�شّرفة بكمال قلب موقن بوجود رّب الأرباب. 

�س
لي�شّهل  والدعاء؛  الذكر  عن  يفرت  ل  ول�شان 

عليها و�شع جنينها املوعود. 
لها يف  تعاىل  كتبه اهلل  اأّن ما  يقيًنا  تعلم  وهي 

عامل الغيب �شرور ما بعده �شرور. 
حيث �شّرفها اهلل تعاىل باأن تكون اأّم و�شّي اآخر 

.  الأنبياء
فتهتّز جدران الكعبة طاعًة لرّب البيت. 

باأح�شان  املبارك  وجنينها  هي  وت�شتقبلها 
احلّب والأمان. 

اأ�شلمت  قد  البال،  مطمئّنة  فاطمة  وتدخل 
اأمرها للذي ل تتكّل على اأحد �شواه.

وهي حتمل  اأيام  ثالثة  بعد  الكعبة  من  لتخرج 
وليدها النورايّن بنور اإلهي. 

ذلك  لي�شّع  )عليًّا(؛  الُعلى  رّب  عند  امل�شّمى 
اجلمال بنور ينري ظلمات البيداء، وي�شل اإىل 

عنان ال�شماء. 
الذي يخبو اأمام �شيائه كّل �شياء، �شوى ذلك 
اأ�شرقت  فقد   ،حمّمد اهلل  حلبيب  ال�شياء 
ليكون  النبّي  عّمه  ابن  بروؤية  الأمري  اأ�شارير 
ع�شقه ع�شًقا يو�شفيًّا، فال ينفتح ثغره اإّل لأنامل 

الرحمة مثل برعم الورِد.. 
لُيزّق مناهل العلم والرحمة واحلكمة. 

ول ينظر بعينيه اإّل لروؤية عيني الأمل لي�شتمّد 
منهما نوًرا فوق ما به من نور.

�شامّراء.. يا مدينتي احلبيبة.. 
احلّق  ُوِلد  فقد  فرًحا،  فيِك  ما  كّل  ليخفق 
بولدة اأمري املوؤمنني ، ونزلت به اأول نفحات 

اجلنان على الأر�س. 
ونلِت �شرف النتماء اإىل قد�س هذا البيت، اإذ 
ُجعلت ثمرة من دوحة املرت�شى فيِك؛ لرتتوي 
اأر�شِك من معني قلبهم الذي يخفق بع�شق اإله 

ال�شماء.

إَِشاراُت الِواَلَدِة الُمِضيَئِة 
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ألم الجراح



فّعاليات )النور والمرح( الربيعية

  ومولد اإلمام علّي بن أبي طالب  تزامًنا مع مولد اإلمام محّمد الجواد 
واستثماًرا أليام العطلة الربيعية

يعلن معهد القرآن الكريم النسوي التابع للمجّمع العلمي للقرآن الكريم في العتبة العّباسية المقّدسة عن 
إقامة مجموعة من األنشطة والفّعاليات الخاّصة بالفئات العمرية:

الجامعياتاليافعاتاألطفال

0 مسابقات ذهنية قرآنية0 وعروًضا مسرحية 0 فّعاليات متنّوعة وباقة من الهدايا.  تتضّمن

على الراغبات بالمشاركة التسجيل عبر الرابط:
https://bit.ly/AlNoorWalMarah

والحضور إلى مقّر المعهد الكائن في مدينة النجف األشرف ـ حّي الكرامة ـ مجاور قاعة كناري ـ بحسب 
جدول التوقيتات المعلن أدناه:

لمزيد من المعلومات ُيرجى االتصال على رقم الهاتف اآلتي:  0760188795107601887951

1313 / /22 / /20222022مم•  يستقبل المعهد الفتيات من عمر ) 7 ـ 13( سنة

1616/ / 22 / /20222022مم•  يستقبل المعهد اليافعات من عمر )14ـ 18( سنة 

1717/ / 22/ / 20222022مم•  يستقبل المعهد الجامعيات من عمر )19ـ 24( سنة 

تجري الفعاليات من الساعة 9-12 صباًحا، علًما أّن المعهد يتكفل بإرجاع المشاركات إلى منازلهّن.

األحد: 

األربعاء:

الخميس:


