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كلمة العدد

اإل ُ
مام َ
زه ُر ُنو ُر ُه على َ
العالَ ِم
هد ُّي ُ ي ِ
الم ِ
ِ
ُر ِويَ عن الإمام املهديّ املنتظر � أ ّنه
قالّ �" :إن � ٌ
أر�ض ،كما
أمان لأهل ال ِ
()1
�أ ّن النجو َم � ٌ
أمان لأهل ال�سماء" .
ُذكر يف ال�س ّنة النب ّوية ال�شريفة
والكثري من روايات �أهل البيت 
�أنّ بقاء الإمام  ح ًّيا مغ ّي ًبا � ّإنا
هو لإرادة �إلهية ،و�أنّ الأر�ض يجب
حجة منذ �أن خلق
�أن ال تخلو من ّ
اهلل نب ّينا �آدم  ،و�إىل يوم البعث
العظيم ،وذلك لأنّ خليفة اهلل يف
الأر�ض يكون م�س ّددًا ومرع ًيا منه
�سبحانه ،فال تنقطع عنه وعن النا�س
الرعاية الإلهية ،وال يعر�ض عن
النوع الإن�ساين رعايته ورحمته ،فقد
حجته وخليفته
�أ�سكن يف ما بينهم ّ
وم�ستوجب حفظه و�أمانه.
الإن�سان معر�ض للكفر باهلل تعاىل
ونكران نعمه ون�سيان رحمته وعطفه،
ومع هذا ف�أنّ اهلل يرحم وير�أف
بك ّل عباده،
و يلطف
بك ّل
خملو قا ته

مهما �ض ّيعوا و�أهملوا واجباتهم
جتاهه ،وما وجود الإمام يف
الأر�ض � ّإل لإكرام الإن�سان و�إ�شعاره
بعناية اهلل �سبحانه ،وتوجيه وت�شويق
والتم�سك به وا ّتباعه،
حجته
له لتت ّبع ّ
ّ
وملّا ي�شعر �أنّ النا�س متى ما كانوا
مته ّيئني ال�ستقباله ف�أنّ اهلل يك�شف
عنه الغطاء ويه ّيئ له الفرج ،و�أنّ
ت� ّأخر ذلك ب�سبب �أفعالهم ،مثلما �آل
باحلجج الأولني من قبل على �أيدي
تب�صروا وعلموا
النا�س ،ف�إذا ما ّ
�أنّ وجوده  هو احلياة والأمل يف
الإ�صالح والفرج ،ف�أ ّنه �سيقوم �إليهم.
لو مل يكن هناك خليفة هلل يف
الأر�ض فلن ميلك النا�س �أمل الفرج
ّ
احلق على
واخلال�ص ،و�سيادة
الباطل ،وحتقيق العدل الإلهي يف
الدنيا قبل الآخرةَ ،ول ّل الي�أ�س
وانقطع الرجاء ،وح ّل الظلم و�ساد
ال�ش ّر ،لكن امتداد ال�صلة بني الأر�ض
وال�سماء له حكمة �إلهية ،وداللة
لعناية اهلل ببني الب�شر ،فمتى ما
أح�سوا بتلك
عادوا �إىل ر�شدهم و� ّ

العناية ف�سيجدون
الفرج� ،إ�ضافة �إىل
تقوية قلوب امل�ؤمنني ب�أمل انتظار
املخ ّل�ص ،والبحث عن طرق تعجيل
ظهوره ،فالكون من �أتباعه على ق ّلتهم
� ّإنا هو ب�صي�ص الأمل الذي يذهب
الي�أ�س ،والنور الذي يبدّد الظالم،
ون�صرة ّ
للحق الذي يدحر الباطل.
�إنّ الإمام املع�صوم الذي خ ّلفه اهلل يف
�صفي ومو�ضع رحمة اهلل
�أر�ضه ،هو ّ
تعاىل وبركته ،وب�شري بعنايته ،يقود
النا�س �إىل تطبيق تعاليم ال�سماء
ب�شكل �صحيح وف ّعال ،ولو �أنّ اهلل
تعاىل �شاء �أن يرفعه منها حل ّل عليهم
الب�ؤ�س ،ولرفعت الربكات والعناية
الإلهية ،و�أوكل �أمورهم �إىل �أنف�سهم،
وبذلك يح ّل الدمار بالعامل ك ّله.
َ
لوليك الفرج ،واجعل
عجل
ال ّل ّ
هم ّ
فرجنا بفرجه ،واجعلنا من �أن�صاره
و�أعوانه...
............................
( )1بحار الأنوار :ج� ،78ص.380
رئيس التحرير
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نور األحكام

ّ
لك ,لترسلي لها
ها هي مجلة رياض الزهراء hتفتح آفاقها ِ
خاطرك من أسئلة فقهية لتجيب عنها
ما يجول في
ِ
الديني األعلى آية هللا العظمى
وفق فتاوى سماحة المرجع
ّ
السيستاني:K
الحسيني
علي
ّ
ّ
الس ّيد ّ

َ
َّ
ُ
َ
َ
ربي ِة
أسا ِليب الت ِ

الموسوي
محمد
السيد
ّ
ّ
ّ

قال اهلل تعاىل :ا ْد ُع �إِ َل َ�س ِبيلِ
ال ْك َم ِة وَا ْلَوْعِ َظ ِة ْ َ
ال َ�س َنةِ
َرب َِّك ِب ْ ِ
ف�صلت
(النحل ،)125 :لقد ّ
ال�شريعة الإ�سالمية �أ�ساليب الرتبية
وق�سمتها بح�سب املراحل العمرية
ّ
للطفل ،حيث قال نب ّينا الكرمي :
"الولد �س ّي ٌد �سبع �سنني ،وعب ٌد
�سبع �سنني ،ووزي ٌر �سبع �سنني"(،)1
ففي ال�سنوات الأوىل يحتاج الطفل
�إىل العاطفة والرحمة وال�صرب،
النبي 
حتى ذكر لنا الت�أريخ �أنّ ّ
كان ي�ص ّلي بالنا�س �صالة الظهر،
فخ ّفف يف الركعتني الأخريتني
و�أ�سرع فيهما ،فل ّما ان�صرف ،قال
النا�س :هل حدث يف ال�صالة �شيء؟
فقال  :وما �أدراكم؟ قالوا:
خ ّففتَ يف الركعتني الأخريتني،
فقال �" :أَ َو ما �سمعتم �صراخ
ال�صبي"( ،)2وكذلك قال " :مَن
ّ
()3
�صبي فليت�صابَ له" ،
كان عنده ّ
وكذلك قال �" :أح ّبوا ال�صبيان
وارحموهم ،و�إذا وعدمتوهم �شي ًئا
ففوا لهم ،ف�إ ّنهم ال يرون � ّإل �أ ّنكم
ترزقونهم"(.)3
و�أ ّما املرحلة الثانية فهي مرحلة
(العبد) ،التي تبد�أ من عمر �سبع
44

�سنني وت�ستم ّر �إىل �أربع ع�شرة
�سنة ،والعبد يتل ّقى الأوامر من
�س ّيده ،وهنا يبد�أ الأبوان ب�إ�صدار
الأوامر للطفل من �صالة وطهارة،
وا�ستقامة و�صدق ووفاء بالوعد،
وحماولة زرع ال�صفات النبيلة يف
قلبه ولو عن طريق ا�ستعمال ال�شدّة
يف ذلك؛ لأنّ العبد لي�س دائ ًما يكون
على وفق �أوامر �س ّيده ،وهنا يدخل
الأ�سلوب احلكيم يف الرتبية �إىل �أن
ت�أتي املرحلة الأخرية وهي مرحلة
(الوزير) ،وهنا يتح ّول هذا العبد
�إىل وزير ،فيلزم على املر ّبي �أن
يق ّربه وي�صحبه وي�ست�شريه ،ويجعله
ً
بديل عنه يف بع�ض الأمور ،واملعنى
اجلامع لذلك هو �أن يجعله �صدي ًقا
له ،ف�إن �أفلح بذلك كتب اهلل للمر ّبي
رب
براءة من النار ،واحلمد هلل ّ
العاملني و�ص ّلى اهلل على حم ّمد و�آله
الطاهرين.
.........................................
( )1و�سائل ال�شيعة :ج� ،15ص .194
( )2امل�صدر ال�سابق� :ص .198
( )3امل�صدر ال�سابق� :ص .203
( )4امل�صدر ال�سابق� :ص .201
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َّ
ُح ُ َ
يذ
الم ِ
رب الت ِ
كم ض ِ
�س�ؤال :نحن نعلم ب�أ ّن عقاب التلميذ بال�ضرب �أو التوقيف
يف املدر�سة ال يجوز � ّإل ب�إذن و ّ
يل �أمره ،لكن هذا الأمر
ي�صعب ب�سبب �أعداد التالميذ الكثرية ،وحيث �إ ّنه ي�صدر من
بع�ضهم بع�ض التق�صري يف االن�ضباط داخل ّ
ال�صف وي�س ّببون
الفو�ضى التي تخ ّل بالدر�س ،فهل ي�ؤذن للمالك التدري�سي
املق�صر بال�ضرب الذي ينا�سب مقام الت�أديب من دون
بت�أديب ّ
�إحلاق �ضرر معت ّد به بالتلميذ؟
اجلواب :ال حمي�ص من مراجعة و ّ
يل �أمر التلميذ ب�ش�أن
ت�أديبه بال�ضرب ،و�إذا كان ا�ستخدام ال�ضرب للت�أديب متعار ًفا
يف مدار�س البلد ،فيمكن ع ّد �إدخال الطفل املدر�سة موافقة
�ضمنية على ت�أديبه بهذا الأ�سلوب ،وعلى ك ّل حال الب ّد فيه من
مراعاة احلدود ال�شرعية املبينة يف الر�سالة العملية.
ال�س�ؤال :هل يجوز �ضرب التالميذ يف املدر�سة؟ وهل يجب
�أخذ �إذن و ّ
يل �أمر التلميذ املراد �ضربه؟
اجلواب :يجوز �ضرب التالميذ يف حال �إيذائهم للآخرين،
�أو ارتكابهم لفعل حم ّرم ،لكن ُي�شرتط �إذن الو ّ
يل ،والأحوط
وجو ًبا �أن ال يزيد ال�ضرب على ثالثة �أ�سواط ،ويلزم �أن يكون
برفق بحيث ال يوجب احمرار البدن ،و� ّإل فتجب الدية.
ال�س�ؤال :هل جم ّرد احمرار البدن �أو ا�سوداده عند ال�ضرب
يوجب الدية؟ �أم ال ب ّد من ا�ستمراره ملدّة من الزمن؟ وما
املناط يف ذلك؟ ف�أ ّن �ضرب الطفل مهما كان خفي ًفا ف�أ ّنه
يوجب االحمرار ملدّة من الزمن؟
اجلواب :مع �صدق االحمرار �أو اال�سوداد تثبت الدية ،وال ُيعت ّد
ببقائهما ملدّة غري ق�صرية.

امل�صدرsistani.org :
احل�سيني ال�سي�ستا ّ
ين ()K
علي
موقع مكتب �سماحة املرجع
ّ
الديني الأعلى ال�سيّد ّ
ّ

عقائد

ُح ّج ُ
هللا
ة
ِ
هللا
تاب ِ
في ِك ِ
العبادي /النجف األشرف
والء قاسم
ّ

كثري ٌة هي ال�شبهات التي يثريها الأعداء
ال�س ّيما النوا�صب -حول مذهبنا ال�شريف،وبخا�صة الق�ضية املهدوية ،ومن تلك ال�شبهات:
ّ
لو كان املهديُّ ح َّقا ،ف ِل َم ْمل يذكر اهلل (تعاىل)
ا�سمه ال�صريح يف القر�آن الكرمي؟
وهي �شبهة ال تنطلي على النبيه ولو كان ذا
ثقافة دينية ب�سيطةّ � ،إل �أ ّنها ّربا تنطلي على
بع�ض ال�شباب والنا�شئة؛ لت�أ ّثرهم بالعقل
اجلمعي من جهة ،ول�ضحالة ثقافتهم الدينية
 ويا للأ�سف  -من جهة �أخرى.نق�ضي وح ّل ّي:
وميكن ر ّد ال�شبهة بجوابني،
ّ
يتم
ف�أمّا
النق�ضي :ف�إن كان �إثبات �أمر ما ال ّ
ّ
�صريحا يف القر�آن الكرمي ،ف ِل َم
� ّإل بذكر ا�سمه
ً
مل يذكر اهلل (تعاىل) �أ�سماء الذين حكموا
بعد الر�سول ؟! وبذلك ُيف َتح الباب �أمام
الكثري من الأ�سئلة.
و�أمّا اجلواب احل ّلي:
� ًأول :لي�س الإمام  الوحيد الذي مل يذكر
ا�سمه يف القر�آن الكرمي ،بل هذا �سا ٍر يف
جميع الأئمة  ،بل يف الكثري من الأحكام
احلج وال�صوم وال�صالة،
التف�صيلية ك�أحكام ّ
نق�صا يف ال�شريعة؛ لبيانها
وال ي�ش ّكل ذلك ً
ً
تف�صيل يف ال�س ّنة النب ّوية ال�شريفة.
ثان ًيا :تك ّفل اهلل (تعاىل) بحفظ القر�آن
الكرمي من التحريف ب�أ�سباب غيبية و�أخرى
مادية ،ولع ّل من الثانية عدم ذكر ا�سم الإمام

املنتظر ؛ لأنّ ذكره ي�ستدعي حتريف
القر�آن وتبديله ،ف�أعدا�ؤه  كثريون ،وما �إن
يعلمون بذلك حتى لن يق ّر لهم قرار � ّإل بحذفه
�أو تبديله.
ثال ًثا� :إنّ احلاقد واملعاند لن يُجديَ ذكر
ا�سم الإمام  يف الآيات معه نف ًعا؛ �إذ ميكنه
ت�أويلها بغريه� ،أو تفريغها من حمتواها ،وبذا ال
يبقى لذكر ا�سمه � أيّ فائدة ُترجى.
راب ًعا :ذكر الأ�سماء يف القر�آن الكرمي لي�س
مال ًكا يف التف�ضيل ،وهو �أمر موكول حلكمته
النبي حم ّمد 
(ج ّل �ش�أنه)؛ فقد ُذ ِكر ا�سم ّ
النبي
�أربع م ّرات فقط ،يف حني ُذ ِكر ا�سم ّ
مو�سى  مئة و�ست وثالثني م ّرة ،وكذلك
ُذ ِكر فرعون وقارون وهامان ،بل ُذ ِكرت �أنواع
من احليوان كاحلمار والكلب ،يف حني مل
ُتذكر �أ�سماء كثري من الأنبياء .
خام�سا :ورد ذكر الإمام املهديّ  يف �ضمن
ً
الكثري من الآيات الكرمية التي ت�ض ّمنت ذكر
�أهل البيت  و�ص ًفا ،مثلما ورد ذكره يف ت�أويل
الكثري من الآيات املباركة ،منها:
 قوله تعاىلَ  :ل َ ْت َك ُ َّ
ب َطبَقاً ع َْن َطبَقٍ 
(االن�شقاق ،)19 :فقد ُروي عن الإمام
ال�صادق  يف تعليل غيبته � أ ّنه قال..." :
لأنّ اهلل (� )أبى � ّإل �أن ُيجري فيه �سنن
الأنبياء  يف غيباتهم ،و�أ ّنه ال ب ّد له يا ُ�سدير
من ا�ستيفاء مُدَ د غيباتهم ،قال اهلل (:)

َ ل َ ْ
ت َك ُ َّ
ب
َطبَقاً ع َْن
َطبَقٍ � أي
على ُ�س َ ِن َمن
كان قبلكم"(.)1
 قوله (تعاىل)َ  :ف�إِذا ُن ِق َر ِف ال َّنا ُقو ِرريَ علَى ا ْلكا ِف ِر َ
ين
َفذل َِك َي ْو َمئِذٍ َي ْو ٌم عَ�سِ ٌ
ي يَ�سِ ريٍ( املد ّثر ،)10-8 :روي عن
َغ ْ ُ
الإمام ال�صادق  فيها�" :إ َّن م ّنا �إمامًا
مظ ّف ًرا م�ست ً
رتا ،ف�إذا �أراد اهلل ع ّز ذكره
�إظهار �أمره نكت يف قلبه ُنكت ًة ،فظهر فقام
ب�أمر اهلل تعاىل"(.)2
ال ْز ِي
 قوله (تعاىل)ِ  :ل ُنذِي َق ُه ْم عَذابَ ْ ِِف ْ َ
اليا ِة ال ُّد ْنيا( ال�سجدة ،)16 :عن �أبى
ب�صري ،قال" :قلتُ لأبي عبد اهلل  :قول اهلل
ال ْز ِي ِف ْ َ
اليا ِة ال ُّد ْنيا ويف
 :عَذابَ ْ ِ
الآخرة ،ما هو عذاب خزي الدنيا؟ فقال :و�أيّ
خزي �أخزى  -يا �أبا ب�صري  -من �أن يكون
الرجل يف بيته وحجاله وعلى �إخوانه و�سط
عياله �إذ ّ
�شق �أهله اجليوب عليه و�صرخوا،
فيقول النا�س :ما هذا؟ ف ُيقالُ :م ِ�سخ فالن
ال�ساعة .فقلتُ  :قبل قيام القائم � أو بعده؟
قال :ال ،بل قبله"(.)3
.................................
( )1كمال الدين :ج� ،2ص.480
((� 2أ�صول الكايف :ج� ،١ص.٣٤٣
( )3كتاب الغيبة� :ص .278 -277
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5

أنوار قرآنية

القرآن َ
هدي ِ في ُ
اإل ُ
ّ
مام َ
الم
يم
ر
الك
ِ
ِ ِ
ِ
المقدسة
مها حمادة الصائغ /كربالء
ّ

يع ّد الإميان بحتمية ظهور م�صلح ميلأ الأر�ض
ق�سطا ً
ً
وعدل بعدما ُملئت ظل ًما وجو ًرا عقيدة
مت� ّأ�صلة م�س ّلم بها يف جميع ال�شرائع ال�سماوية
الثالث :اليهودية ،امل�سيحية ،الإ�سالمية
وجميعها ت�ستند �إىل ن�صو�ص �صريحة يف
مما يك�شف عن �أه ّمية هذه
كتبها املقدّ�سةّ ،
العقيدة وروحها يف نفو�س جميع الب�شر،
فالتب�شري بظهور امل�صلح الإلهي من الب�شائر
امل ّتفق عليها بظهور ذلك الأمل املوعود �أو
املنقذ �أو امل�صلح مع اختالف امل�س ّميات ،الذي
ينقذ الب�شر من الظلم واجلور وين�شر العدل يف
دولته الكرمية ،وميكن اال�ستدالل على ظهوره
املبارك عن طريق �آيات الذكر احلكيم.
�آيات وراثة الأر�ض:
• اخت�صا�ص احلكم بال�صاحلني:
�أ�شارت الآيات القر�آنية الكرمية �إىل �أنّ اهلل
�سبحانه وتعاىل قد �أورد ب�شارات عديدة يف
�سور القر�آن الكرمي ،نبد�ؤها بقوله تعاىل:
َ و َل َق ْد َك َت ْب َنا ِف ال َّزبُو ِر مِ ن َبعْدِ ال ِّذ ْك ِر �أَ َّن
ْالأَ ْر َ�ض َي ِر ُثهَا عِ بَادِيَ ال�صَّ ِ ُ
الو َن( الأنبياء:
 ،)105و ُف ّ�سرت ب�أ ّنها ب�شارة من اهلل
لعباده ال�صاحلني امل�ؤمنني ب�أ ّنهم �سوف
يرثون الأر�ض ويحكمون َمن عليها ،وت�شري
الآية الكرمية �إىل تو�ضيح املكاف�آت الدنيوية
للم�ؤمنني ال�صاحلني ،فكلمة الأر�ض
ُتطلق على جمموع الكرة الأر�ضية وت�شمل
كافة �أنحاء العاملّ � ،إل �أن تكون هناك قرينة

66

خا�صة يف الأمر ،ومع �أنّ البع�ض احتمل �أن
ّ
يكون املراد وراثة ك ّل الأر�ض يف القيامةّ � ،إل
�أنّ ظاهر كلمة الأر�ض عندما ُتذكر ب�شكل
مطلق تعني �أر�ض هذا العامل(.)1
ولفظة يرثها يعني انتقال ال�شيء
�إىل �شخ�ص بدون معاملة و�أخذ وعطاء،
وقد ا�س ُتعملت هذه الكلمة يف القر�آن
الكرمي �أحيا ًنا مبعنى ت�س ّلط وانت�صار قوم
�صاحلني على قوم طاحلني ،وال�سيطرة على
مواهبهم( ،)2و ُف ّ�سرت هذه الآية يف بع�ض
الروايات ب�أ�صحاب الإمام املهديّ  ،مثلما
نرى رواية عن الإمام الباقر � أ ّنه قال" :هم
�أ�صحاب املهديّ يف �آخر الزمان"(.)3
ّ
اخلا�ص والعا ّم عن
ويدل على ذلك ما رواه
ّ
النبي � أ ّنه قال" :لو مل يب َق من الدنيا
ّ
� ّإل يوم واحد لطوّل اهلل ذلك اليوم حتى
يبعث اهلل ً
رجل م ّني �أو من �أهل بيتي،
يواطئ ا�سمه ا�سمي وا�سم �أبيه ا�سم �أبي،
ميلأ الأر�ض ً
ق�سطا ً
وعدل كما مُلئت ظل ًما
وجو ًرا"(.)4
ال يخفى �أنّ معنى هذه الروايات لي�س
احل�صر ،بل هو بيان م�صداق عا ٍل
حت ّد
ووا�ضح من �أنّ هذه التفا�سري ال
من عمومية مفهوم الآية مطل ًقا،
وبناء على هذا ففي ك ّل
زمان ،ويف �أيّ مكان
ينه�ض فيه عباد
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اهلل ال�صاحلون بوجه الظلم والف�ساد ف�إ ّنهم
�سينت�صرون عاقبة الأمر ،و�سيكونون ورثة
الأر�ض وحاكميها(.)5
وحيث �إنّ ما وعدنا اهلل ّ 
وب�شرنا به
هو وراثة الأر�ض ،ولفظة الأر�ض جاءت
مطلقةّ ،
فيدل على �شمول الوراثة جلميع
الأر�ض وال توجد قرينة ت�صرفها عن معناها
احلقيقي ،و�أنّ هذه الب�شارة مل تتح ّقق حتى
هذه اللحظة ،وكذلك ما وعدنا اهلل  به
من الق�ضاء على الظلم ،وانت�صار امل ّتقني
وال�صاحلني وامل�ست�ضعفني على امل�ستكربين،
و�أ ّنهم �سيحكمون العامل يف �آخر الزمان،
وهذا ما مل يحدث حتى الآن ،فال ب ّد من
حت ّقق الوعد الإلهي ،بل وال ب ّد من انت�صار
ّ
احلق يف ختام امل�سرية الب�شرية.
ومن مقت�ضى حكمة اهلل وعلمه وقدرته �أنّ
يتم � ّإل عرب وا�سطة �إلهية
هذا الأمر العظيم ال ّ
ت� ّؤ�س�س ملجتمع �إلهي قائم على �أ�سا�س عبادة
اهلل وطاعته ومعرفته ّ
حق املعرفة ،حتى
يتح ّقق الغر�ض من اخللقة وهو الو�صول �إىل
الكمال وال�سعادة الأبدية.
........................
( )1الأمثل يف تف�سري كتاب اهلل املنزل :ج� ،10ص .254
( )2امل�صدر ال�سابق.
( )3بحار الأنوار :ج � ،14ص .33
( )4امل�صدر ال�سابق :ج� ،٥١ص.١٠٢
(ُ )5نقل بت�ص ّرف عن الأمثل يف تف�سري كتاب اهلل
املنزل :ج � ،١٠ص .٢٥٨

ُ
نق ُذ
الم ِ
السوداني /بغداد
انتصار عبد
ّ

جت ّللت الأر�ض بالنو ْر..
بوالدة �أبي �صالح املن�صو ْر..
القائم من �آل حم ّمد املوتو ْر..
بظهوره ينتهي الظلم
واجلو ْر..
املنقذ..
�شعبان تو ّقد ب�شعاع ال�ضيا ْء..
وحمل ب�شارة ال�سما ْء..
بوالدة ابن �س ّيدة الإما ْء..
منقذ الب�شرية من اخلوا ْء..
كان يا ما كان من ق�ص�ص
�صاحب الزمانْ ..
ُولد يف اخلام�س ع�شر من
�شعبانْ ..
حجة اهلل على خلقه يف ك ّل
ّ
ع�صر و�أوانْ ..
يظهر يف �سنّ ال�شيوخ ومظهر
ال�ش ّبانْ ..
املنقذ..
على فرتة من الر�سل
والن�سيانْ ..
يبعث اهلل ً
رجل يف �آخر
الزمانْ ..
ً
ق�سطا ونو ًرا
ميل�ؤها
وبرهانْ ..
ي�ص ّلي خلفه عي�سى
والرهبانْ ..
املنقذ..

�شعبان تق ّلد التيجان و�أزهر
أعوام..
بني ال ْ
بوالدة حميي ال�س ّنة ومميت
أنام..
البدعة بني ال ْ
م�ؤ ّلف القلوب بعد عداوة
الظالم..
ْ
املنقذ..
جئتكم من �سب�أٍ بنب�أٍ مل يكن
يف احل�سبانْ ..
ُولد يف �شعبان �صاحب
للزمانْ ..
بعد �أن فارق �أئمة الهدى
والإميانْ ..
و�أعياه فقد الأح ّبة وجور
ّ
الظل ْم..
�س ُي�ص َلح �أمره يف ليلة واخللق
نيام..
ْ
ين�شر العدل ويرفع راية
إ�سالم..
ال ْ
املنقذ..
َ
ميالدك يا بن خري
باقرتاب
أنام..
ال ْ
يا يو�سف الزهراء ومبعث
والهيام..
ال�شوق
ْ
كزهرة الرنج�س البي�ضاء
الظالم..
و�سط
ْ
يا نور ّ
احلق وميزان العدل
الغرام..
و�شم�س
ْ

شمس
خلف السحاب

َو َب َز َغ ُ
ُ
آل ُم َح َّمدٍ
ر
و
ن
ِ



عباس الحالل /البحرين
ليلى ّ

يف منت�صف ال�شهر
يكتمل القمر..
يف ليلة الن�صف من
�شعبان ،يط ّل علينا نور..
�سناه �أ�ضوى من القمر..
يف هذه الليلة املباركة..
يتن ّزل �أمر اهلل بوالدة
النور..
وعند الفجر ،من رحم
�س ّيدة الإماء..
ي�شرق نور ،يغ�شى
الأب�صار..
فهوى �ساجدًا:
(ال َّله َُّم �أجنز يل ما
وعدتني)..
ها هو الوعد الإلهي..
ينجزه هذا الطهر
املبارك..
ليبدّد العتمة عن
العامل..
وين�شر ّ
احلق..
ويب�سط العدل..
الليلة �سي�ضيء العامل
م ّم ٍد
�أجمع بنور � ِآل ُ َ
..
وها هي القلوب
تتهافت..
َ
ميالدك..
ل ُتحيي فرحة
و�أنا يا �س ّيدي..
�أهفو بك ّلي
على

مطية ال�شوق..
َ
لأه ّن َ
يومك
ئك يف
املبارك..
(ك ّل عام و�أنتَ بخري)..
َ
بوجودك
(عام مبارك
بيننا)..
ويف ليلة َ
قدرك..
َ
فرجك يف
�أحمل دعوة
�سجودي:
(ال َّله َُّم َع ِّجل ِل َو ِل ِّي َك
ا ْل َف َرج)..
َ
انتظارك..
ل ُتطف�أ جذوة
َ
ظهورك..
ببزوغ نور
و�أول دعوات ال�سماء..
هم كنْ ..
دعاء :ال ّل ّ
َ
وظهورك يا �س ّيدي..
هو �أمن ّية يعقوب..
وها هي � ّ
أكف
املنتظرين..
ترتفع بلهفة الدعاء
لتعانق يو�سفها:
رب
الفرج ،الفرج يا ّ
العاملني..
رب ار ِو عط�ش
يا ّ
املنتظرين
بفرج ول ّي َك..
فدعا�ؤنا بالفرج..
هو �أول الن�صر..
باحلجة..
ال ّل ّ
هم ان�صرنا ّ
واكحل نواظرنا بفرج
االنتظار..
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7

همسات روحية

اد ُ
الق َي َ
اإلله َّي ُة
ة
ِ
ِ
الكاظمي
الشيخ حبيب
ّ

م�ضمون ال�س�ؤال:
�أعمل مع ّلم ًة منذ خم�سة �أعوام ،و�أجنز عملي
بخا�صة يف
بتم ّيز ،واجلميع يثني على جهوديّ ،
بيان مفهوم انتظار الإمام  للطالبات ،فبد�أنا
باحلديث عنه  ،و�أه ّمية الدعاء ل�سالمته
ولفرجه ال�شريف ،هذا بالن�سبة �إىل املراحل
التمهيدية ،وقد و�صلنا �إىل املرحلة االبتدائية،
فما املحاور التي ميكن �أن �أعتمد عليها يف
تطوير مفهوم االنتظار لدى الطالبات؟
م�ضمون الردّ:
و ّفقكم اهلل تعاىل لهذا النهج الرتبوي املتقن
خلدمة الإ�سالم ،فالبداية يف مفهوم االنتظار
بداية مو ّفقة وهو التد ّرج املعلوماتي يف جانب
العقيدة والعبادة؛ لأ ّنكم هنا ر�سمتم مالمح
قوية للقائد عن طريق الدعاء له،
مراعني الفئة العمرية التي
تتعاملون معها.
ن�أتي �إىل املرحلة الثانية وهي
مرحلة االنتظار ال�صادق
وتعريفه للطالبات على �أ ّنهنّ
ي�شبهنَ الإن�سان املقاتل الذي قيل له

88

�سيتم الهجوم يف اليوم وال�ساعة الكذائية،
ب�أ ّنه ّ
فجعله هذا اخلرب يف �أعلى درجات اال�ستعداد،
وبخا�صة �إذا كان يعتقد بوجود القائد خلف
ّ
اجلبهات ،ف�إ ّنه �سيع ّد العدّة ،وينتظر الفر�صة
القتالية املنا�سبة ،وينتظر الأوامر الع�سكرية،
وينتظر قدوم القائد الذي يعتقد بحياته ،حتى
�إذا مل يره بعينه؛ لأنّ املخرب ال�صادق �أخربه
بوجوده.
ثم ن�أتي �إىل املحور الثاين وهو ف�ضل يوم اجلمعة
وارتباطه بالإمام املنتظر  ،فيكون فيه
توا�صل الرعية بالقيادة
الإلهية املتم ّثلة بالبقية
من الأو�صياء االثني ع�شر
 ،الذين ّ
النبي ،
ب�شر بهم
ّ
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فهذا الأمر ُيع ّد ّ
حمطة ل�شحذ همم الطالبات،
ملعان كثرية ،منها
فمفهوم االنتظار مت�ض ّمن ٍ
�أ ّنه يك�شف عن االهتمام ب�أمر الإن�سان ،لي�س
فقط االهتمام باال�ستقرار ال�شخ�صي فح�سب،
وكذلك فيه داللة على �أنّ االنتظار عمل ،ال
جمرد �إبداء التم ّنيات والأ�شواق.
و�أ ّما املحور الثالث وهو تعميق عقيدة املهدوية
ب�أ ّنها عقيدة غري قابلة لالنف�صام عن عقيدة
الإمامة التي تطرح ثمارها يف جمتمع يتح ّلى
حي
بالأمل يف النفو�س باعتقادها بوجود قائد ّ
بيننا ،لكن هناك بع�ض الظروف املو�ضوعية
التي حالت بينه وبني اللقاء
بالقاعدة.

تنمية بشرية

دوائر كثرية حتيط بنا ،منها املتداخلة �أو
املتقاطعة ،وهناك املت�سل�سلة واملتتابعة ،مثلما
�أنّ للدوائر املتجان�سة واملتال�صقة ن�صي ًبا يف
الوجود � ً
أي�ضا ،ونحن بني الب�شر حياتنا ال
تتعدّى الدوائر مبختلف �أنواعها و�أحجامها،
اخلا�صة،
فلك ّل م ّنا دائرة �أفكاره ومعتقداته
ّ
ودائرة �أ�سرته ال�صغرية ،ومن ّثم ت ّت�سع لت�شمل
البيئة املحيطة به مبا تت�ض ّمن من جمتمع وك ّل
املوجودات من حوله ،بل �إ ّنها ت ّت�سع وت ّت�سع
لنكون نقطة متناهية يف ال�صغر ال تكاد ُترى يف
هذا الكون الف�سيح بك ّل ما ين�ضوي حتت ا�سمه
املهيب.
اخلا�صة،
ومن هنا ننطلق لنتحدّث عن دائرتنا
ّ
أهم مبادئ الدين الإ�سالمي احلنيف هو
فمن � ّ
االحرتام الكامل ل�شخ�صية الفرد ،والرتكيز
على قيمته الإن�سانية وك ّل حقوقه ومم ّيزاته،
ومن تلك الأمور هو جانب (اخل�صو�صية)،
حيث �إنّ املتت ّبع للآيات القر�آنية وروايات �أهل
البيت  يلم�س الت�أكيد على عدم ّ
التدخل يف
�ش�ؤون الآخرين ،وتعدّه من موارد ح�سن �إ�سالم
املرء ،مثلما جاء عن ر�سول اهلل � أ ّنه قال:
"من ح�سن �إ�سالم املرء تركه ما ال يعنيه"(،)1
يتم اخرتاق �أ�سوار
فال يوجد َمن يرغب يف �أن ّ
حياته ال�شخ�صية واالنق�ضا�ض برباثن الف�ضول
لتمزيق ذلك اجل�سد ،حيث �إنّ تفا�صيل حياة
اخلا�ص الذي ال ميلك
الإن�سان هي من �ش�أنه
ّ
�أحد الإذن يف الت�س ّلل �إليها ب�أيّ �شكل من

الأ�شكال ،ولع ّلنا نالحظ العديد من املعاول
الهدّامة على اختالف �أنواعها و�أ�سمائها ،تفتك
بهذا البناء الذي من املفرت�ض �أن يكون ح�ص ًنا
�آم ًنا َملن ي�سكن يف كنفه الدافئ؛ لرتديه �صري ًعا
ال يقوى على احلراك �أو الدفاع عن نف�سه،
ّ
التدخل والتعدّي
وذلك عرب خمتلف �أنواع
اخلا�صة� ،سواء عن طريق
على تلك الدائرة
ّ
الألفاظ �أو عرب الو�سائل الإلكرتونية احلديثة
التي قد �أ�ساء البع�ض ا�ستخدامها؛ لي�صل بها
�إىل م�آربه الدنيئة من االبتزاز �أو التن ّمر على
الآخرين.
ولو �أردنا البحث ً
قليل عن �أ�سباب هذا امليل
ّ
للتدخل ال�سافر يف خ�صو�صيات الآخرين؛
لوجدنا عنوان الفراغ الذي يعاين منه الكثري
يلوح يف الأفق ،ولي�س بال�ضرورة �أن يكون الفراغ
هو وجود وقت فائ�ض عن احلاجة ،بل من
ً
من�شغل طوال الوقت
املمكن �أن يكون ال�شخ�ص
يف �أعمال معينة ،لك ّنه يعاين من الفراغ الفكري
�أو الروحي ،في�سعى �إىل ملئه ب�أيّ طريقة كانت،
مثلما �أنّ ال�شعور بالنق�ص الذي ي�سيطر على
البع�ض ي�ؤدّي دو ًرا مه ًّما يف هذا املجال ،حيث
�إنّ هذا ال�شعور يدفعه �إىل مالحقة َمن حوله
القتنا�ص �أيّ ثغرة من وجهة نظره؛ لكي يعمل
على ت�سقيطه �أمام الآخرين ،فيحظى مبيزة
جذب انتباه َمن حوله مثلما يظنّ  ،م�ضا ًفا �إىل
�أنّ عدم حتديد هدف للحياة يجعل الإن�سان
ي�شعر بال�ضياع ،فيبحث عن �أيّ ّ
ق�شة لتنقذه،

أهم الأمور التي
فتكون املتابعة
والتل�ص�ص من � ّ
ّ
ي�شعر عن طريقها ب�أ ّنه ي�ؤدّي مه ّمة مم ّيزة،
في�صبح �شغله ال�شاغل هو كيف يجد ثغرة يف
دائرة خ�صو�صية الآخرين لينفذ عن طريقها
بقوة كال�سهم الذي يخرتق اجل�سد ليم ّزقه،
فتعلو �أ�صوات اال�ستغاثة من هذا الدخيل الذي
ّ
حطم هدوء الإن�سان و�سالمه.
ومما ّ
ال�شك فيه �أنّ �ضعف الوازع الديني ي�ش ّكل
ّ
التل�ص�ص على
النقطة امله ّمة جدًا يف م�شوار ّ
حياة الآخرين ،فعند غياب ال�شعور بالرقابة
الإلهية ي�صبح ك ّل �شيء من الأمور االعتيادية
للفرد وميار�سها بال تردّد منه.
لذا جند �أنّ العودة �إىل حبل اهلل املتني،
والتوجه �إىل منارات الهدى امل�ش ّعة دائ ًما و�أبدًا
ّ
هو ال�سبيل الحرتام خ�صو�صية اجلميع؛
لي�شعر �أبناء املجتمع باال�ستقرار
النف�سي والطم�أنينة ،ويحافظ
اخلا�صة
اجلميع على دائرته
ّ
من �أيّ اقتحام لها.
.............................
( )1ميزان احلكمة :ج� ،4ص .115
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إيماني

ان َع ُج ً
نس ُ
و َك َ
اإل َ
َ
ول
ان ِ

منى إبراهيم الشيخ /البحرين

كان احلديث عن العجلة ومعناها ،ثم
احلديث يف الآيةُ :
ال ْن َ�سا ُن مِ ْن
خ ِل َق ْ إِ
عَجَ لٍ ( الأنبياء ،()37 :والت�أكيد على �أنّ
الإن�سان عجول �إىل درجة ك�أ ّنه ُخ ِلق منها،
و ّمت بيان �أنّ هذه ال�صفة ال تعني ب�أنّ الإن�سان
جمرب على اتخاذ قرارات خاطئة لأ ّنه عجول،
بل هو خمتار ولديه عقل ميكنه التغ ّلب على
�أيّ مو�ضوع يف حياته ،والنظر يف عواقبه ،ويف
�ضمن حواري ٍة بني �آمنة وع ّمتها ب�شرى كان
الآتي:
ب�شرى :لنكمل حوارنا ،قال اهلل �سبحانه:
ال�ش ِّر ُدعَا َء ُه ِب ْ َ
ن�سا ُن ِب َّ
ي َو َكا َن
ال ْ ِ
و َي ْد ُع الإِ َ
ن�سا ُن عَجُ و ًال( الإ�سراء ،)11 :ت�أتي
الإِ َ
هذه الآية لت�شري �إىل �إحدى العلل امله ّمة لعدم
الإميان ،وهي عجلة الإن�سان وت�س ّرعه وعدم
ّاطالعه وجهله بالأمور.
ن�سا ُن؟
�آمنة :ما معنىَ  :ي ْد ُع الإِ َ
معنى
ب�شرىَ  :ي ْدعُ( ،دعا) كلمة لها ً
وا�سع ي�شمل ك ّل طلب ورغبة للإن�سان� ،سواء
�أعلن عنها بل�سانه �أو �سعى �إليها بجهده ،فدعا
1010

مبعنى طلب ،والطلب ي�شمل الطلب اللفظي
والطلب العملي الذي هو عبارة عن �سعيه.
�آمنة :ما معنى �أنّ الإن�سان يطلب؟
ب�شرى� :أن ي�سعى الإن�سان �إىل اخلري والنعم،
فهو وا�ضح وطبيعي ،و�أن يدعو بل�سانه باخلري
فهذا وا�ضح � ً
أي�ضا ،ولكن �صنف من النا�س
يدعو بال�ش ّر بل�سانه وي�سعى �إليه بعمله،
فهذا �صنف غريب ،والآية تتحدّث عن هذا
ال�صنف ،فهو يطلب من اهلل ال�ش ّر مثلما
يطلب منه اخلري ،باحلما�س واالندفاع نف�سه
متا ًما.
ثم �إنّ هذا ال�صنف لي�س ً
قليل ،فالكثري من
النا�س على هذه ال�شاكلة ،يدعون مبا فيه
�ش ّرهم و�ض ّرهم ،ويتم ّنون بل�سانهم وي�سعون
�إليه ب�أعمالهم ،والقر�آن الكرمي ي�ضرب قوم
قارون ً
مثل ،فهم يف احلقيقة ملّا مت ّنوا وطلبوا
مثل ما عند قارون ف�إ ّنهم مت ّنوا �شقاءهم.
�آمنة :ع ّمتي لديّ �س�ؤال :ملاذا يطلب الإن�سان
ويدعو بال�ش ّر؟
ب�شرى :الإجابة توجد يف الآية الكرمية
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نف�سها ،وال�سبب كون الإن�سان عَجُ ً
ول،
عطي ً
عقل؛ ليدرك به
مع �أنّ الإن�سان قد �أُ ِ
ما ي�ض ّره وما ينفعه ،ومع ذلك يطلب ال�ش ّر
ويدعو به ب�سبب ت�س ّرعه وعجلته.
ف�إ ّنه �إذا �أراد �شي ًئا فال يت�أ ّنى وال يرت ّوى وال
يتبي
يف ّكر يف جهات �صالحه وف�ساده حتى ّ
يتعجل فال
له اخلري فيما يريد فيطلبه ،بل ّ
يف ّرق بني اخلري وال�ش ّر ،فقد يرى ال�ش ّر خ ًريا
فيطلبه وي�سعى �إليه.
�آمنة :يا له من �شقي.
ب�شرى :لذلك يقول الإمام ال�صادق :
َ
َ
وهالكك كيال
جناتك
"واعرف طريق
َ
هالكك و� َ
أنت
تدعو اهلل ب�شيء ع�سى فيه
َ
ّ
تظن �أ ّن فيه
جناتك"( ،)1و ُروي �أنّ �آدم 
ن�صح �أوالده وقال لهمُ " :ك ّل َع َملٍ ُتريدو َن �أن
َتع َملوا َف ِق ُفوا َل ُه �سا َع ًةَ ،ف ِ�إ ّن َلو َو َق ُ
فت َل
َي ُكن �أ�صابَني ما �أ�صابَني"(.)2
يتبع...

......................................
( )1تف�سري كنز الدقائق :ج� ،٧ص.٣٦٥
( )2مو�سوعة معارف الكتاب وال�س ّنة :ج� ،٧ص.٢٩

لنرتقي سلم الكمال

َ ْ َ َ ْ ُ ُ َّ ُ
َ
َ
م
إ
ب
اس
ن
أ
ام ِه ْم
يوم ندعوا كل ٍ ِ ِ ِ

إلطيف /بغداد
إيمان صالح
ّ

م�شيئة اهلل تعاىل اقت�ضت تو ّقف احلياة
على �سطح الكرة الأر�ضية على وجود املاء
وال�شم�س والهواء ،وكذلك اقت�ضت م�شيئته
تعاىل �أن يتو ّقف النظام الكوين على وجود
النبي والإمام وجودًا وا�ستمرا ًرا.
ّ
فمثلما �أنّ ال�شم�س تنري الأر�ض ومتنحها
الدفء ،واملاء يحيي الأر�ض وينبت الزرع،
فكذلك الإمام يبعث النور يف روح الب�شر،
فيخرجهم من ظلمات اجلهل وال�ضاللة �إىل
نور الهداية ،لقد جعل اهلل للب�شرية قائدًا
لإنقاذها وهدايتها يف ك ّل ع�صر وزمان لقوله
ا�س ِب�إِمَامِ ِه ْم
تعاىلَ  :ي ْو َم َن ْدعُوا ُك َّل �أُ َن ٍ
(الإ�سراء.)71 :
�إنّ االرتباط بني القيادة والنا�س يف هذا العامل

�سوف ينعك�س ب�شكل كامل يف العامل الآخر،
وقد ُ�سئل الإمام الباقر " :لأيّ �شيء يُحتاج
النبي  والإمام؟ فقال :لبقاء العامل
�إىل ّ
على �صالحه ،وذلك �إ ّن اهلل  يرفع العذاب
نبي �أو �إمام"(.)1
عن �أهل الأر�ض �إذا كان فيها ّ
ُ
َّ
وقال اهلل تعاىلَ  :ومَا َكا َن الل ِل ُي َع ِّذ َب ُه ْم
َو�أَ ْن َت فِي ِه ْم( الأنفال ،)33 :واليوم نرى
انقالب املوازين وتبدّل احلقائق ،فمعامل
الدين والأخالق واملبادئ الإن�سانية ت�ضيع
حب الدنيا وال�صراع عليها ،وكرثة
ب�سبب ّ
�أعداء الإ�سالم واملرت ّب�صني به ،و�شدّة
مكرهم.
املتم�سكون بالإ�سالم والعاملون به فقليلون
�أ ّما ّ
واد والنا�س يف
غرباء بني النا�س ،فهم يف ٍ

واد �آخر ،وهذا ما �أ�شار �إليه ر�سولنا الكرمي
ٍ
حم ّمد" :بد�أ الإ�سالم غري ًبا ،و�سيعود
غري ًبا كما بد�أ ،فطوبى للغرباء"(.)2
�إنّ الأد ّلة العقلية �إ�ضافة �إىل الأد ّلة النقلية
من القر�آن الكرمي وال�س ّنة ال�شريفة ك ّلها ت�ؤ ّكد
على وجود الإمام  ،و�ضرورة ظهوره يف �آخر
الزمان ليقيم دولة العدل الإلهي.
فالإمامة تعني الإي�صال �إىل املطلوب ،وحتقيق
روح الدين وتطبيق املناهج الرتبوية يف
النفو�س امل�ستعدّة للهداية؛ لتكون من �أتباع
الإمام  عند ظهوره ،فهو طريقنا �إىل
الكمال.

الأ�سئلة:
�سَ :1من القائل" :بنا �أنقذكم اهلل  )3( ،الإمام الر�ضا.
وبنا هداكم اهلل ،ونحن واهلل دللناكم على �س� :2أكملي احلديث ال�شريفُ :روي عن
الإمام ال�صادق � أ ّنه قال" :لو بقيت
ربّكم"؟
الأر�ض بغري �إمام ."....
( )1الإمام الباقر .
ّ
( )1ل�ساخت )2( .الهتزت )3( .ال�ضطربت.
( )2الإمام ال�صادق .

�أجوبة مو�ضوع( :احلمد هلل الذي منّ
علينا بنب ّيه حم ّمد )
أهم
ج /1خطر طم�س هويته الثقافية التي من � ّ
ركائزها الدين الإ�سالمي احلنيف.
ال�سجاد .
ج /2الإمام ّ

.................................
( )1بحار الأنوار :ج� ،23ص .19
( )2امل�صدر ال�سابق :ج� ،52ص .191
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نافذة على المجتمع

ُر َح ُ
ماء َبينهم
ُتط ِل ُق

َ
اف َل َة ِدفء)
(ق
ِ

ِفي َعشر ُم َ
راق َّي ٍة
ظات ِع ِ
حاف ٍ
ِ

"

تنطلق ّ
ّ
وتمدهم
لتوزع الضحكات وتشاطر األطفال األوقات السعيدة،
ّ
بالحب والحنان
بالدفء في برد الشتاء القاسي في العراق ،رحلة مليئة
ً
أطفال افترشوا أرصفة الشوارع ،وعانوا
انطلقت على مدى أيام لتشارك
ّ
والتفكك األسري ،قصص ألطفال كثر عانوا منذ
من الضياع والتش ّرد
نعومة أظفارهم مرارة الضياع األسري ،فال مدرسة تنير مستقبلهم،
وال بيت يأوي أرواحهم التائهة ،وال فراش يفترشونه نهاية يومهم
المتعب.

المقدسة
دالل كمال العكيلي /كربالء
ّ

م�شروع انطلق من �أر�ض احل�سني  ،القر�آن
الناطق الذي ن�ستلهم منه الدرو�س وال ِعرب،
الذي تتج ّلى فيه �أرقى �صور الإن�سانية،
تلك ال�سحابة البي�ضاء التي تهطل بالعطف
باحلب والأمان على ك ّل
واحلنان ،وتغدق
ّ
َمن حولها ،حتى الأعداء نالهم منها ن�صيب
واحلب والدموع.
العطف
ّ
هذه الث ّلة من ال�شباب امل�ؤمن اختاروا طريق
احل�سني  ،ت�س ّلحوا بالإميان واتخذوا من
القر�آن والعرتة د�ستو ًرا لعملهم ،واختاروا
طريقهم بدعم من املرجعية العليا ،وبرعاية
من العتبة الع ّبا�سية املقدّ�سة ،بداياتهم كانت
يف عام 2017م ،و�إىل اليوم يوا�صل ذلك الفريق
عملهّ ،
وتفان �آملني
ويخطط مل�ستقبله بك ّل ه ّمة ٍ
الو�صول �إىل مبتغاهم ،م�شاريعهم ومبادراتهم
كثرية وال ُتدّ ،يف ك ّل يوم نقر�أ �أو ن�شاهد لهم
ً
يج�سد �أ�سمى املعاين الإن�سانية ،رحلتنا
عمل ّ
اليوم معهم يف قافلة مت ّد الطفولة ال�ضائعة
يف ال�شوارع والأز ّقة العراقية بالدفء ،فذاك
12
12

طفل يحمل العلكة (اللبان) ،و�آخر املناديل
الورقية ،وغريه يقف عند الإ�شارات املرورية
ليم�سح زجاج ال�سيارات ،احلاالت كثرية
يطول احلديث عنها ،هذه القافلة انطلقت
مع حلول الربد� ،ض ّمت جمموعة من ال�شباب
امل�ؤمن ،رغبتهم هي ق�ضاء بع�ض الوقت مع
�أطفال ت�س ّلل الربد �إىل قلوبهم قبل �أج�سادهم،
فنجدهم يلعبون ويرك�ضون وي�ضحكون مع
الأطفال وي�شعروهم بالأمان املفقود ،تلك
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احلب والأمان لتو ّزعه
القافلة حملت يف ركبها ّ
قبل �أن تعطي ك�سوة اجل�سد.
ريا�ض الزهراء  رافقت تلك القافلة
روح ًيا عن طريق احلديث مع الأ�ستاذ
�أمري ح�سن ع ّبا�س /مدير مركز (رحماء
بينهم) الذي حدّ ثنا عن (قافلة دفء)
ً
قائل :قدّم الفريق العديد من املبادرات،
وجهوده كبرية وم�ضنية يف �سبيل احتواء �أكرب
عدد ممكن من الأطفال املت�س ّولنيً ،
ف�ضل عن
ٍ

�إيوائهم و�إعادة ت�أهيلهم نف�س ًيا وتعليم ًيا ،وهذا
التو�سع،
هدفنا الأ�سا�سي و�سعينا الدائم �إىل ّ
ورعاية �أكرب عدد من الأطفال فاقدي الرعاية
الأ�سرية ،وذلك يعود بالنفع على املجتمع ب�شكل
عا ّم ،ومن املبادرات التي قام بها فريق (قافلة
دفء) التي كانت برعاية العتبة الع ّبا�سية
املقدّ�سة ،التي انطلقت من كربالء باجتاه
عدد من حمافظات العراق احلبيب ،حامل ًة
ك�سوة ال�شتاء التي ُو ّزعت على عدد كبري من
الأطفال ،نتج ّول يف الأز ّقة وال�شوارع من
ال�صباح حتى امل�ساء ونحاول زرع الب�سمة على
�شفاه الأطفال يف ال�شوارع ،وبعد ذلك نلب�سهم
م�ضن.
ما يدفئ �أج�سادهم املتعبة بعد عمل يوم ٍ
�شارك يف القافلة الع�شرات من ال�شباب،
بني متط ّوع وع�ضو يف الفريق� ،إذ ا�ستم ّر
عملنا ( )12يو ًما ،ننتقل بني املحافظات
يف �ضمن خارطة ر�سمناها بح�سب معطيات
خا�صة بالفريق ،الرحلة انطلقت بالرتتيب
ّ

الت�سل�سلي الآتي( :وا�سط ،مي�سان ،ذي قار،
الب�صرة ،املث ّنى ،الديوانية ،بابل ،النجف
الأ�شرف ،كربالء املقدّ�سة ،بغداد)2021م،
وهي االنطالقة الأوىل للفريق ،ك ّنا نراقب
بحب و�أمان،
عيون الأطفال وهي تتط ّلع �إلينا ّ
�إذ وجدنا ما ك ّنا نبتغيه بعد نهاية تلك الرحلة
ق�صة ،فتارة
املباركة ،فمع ك ّل طفل ك ّنا نعي�ش ّ
نبكي ،و�أخرى تتعاىل �ضحكاتنا مع �ضحكاتهم
الربيئة.
قافلة تنطلق لأول م ّرة يف العراق ،من �أجل
( )1300طفل م�ش ّرد يف املحافظات التي ّمت
ذكرها ،و ّفرت لهم املعاطف ،ولنا يف امل�ستقبل
وقفات ومبادرات �أخرى نريد بها وجه اهلل
تعاىل � ًأول ،وتكليف �أنف�سنا و�إناطة امل�س�ؤولية
باجلميع ثان ًيا ،لقول ر�سول اهلل " :ك ّلكم
را ٍع وك ّلكم م�س�ؤول عن رع ّيته"( ،)1ولأ ّننا
جزء من املجتمع اخرتنا طريقنا النت�شال
الأطفال امل�ش ّردين فاقدي الرعاية الأ�سرية

من الطرقات ،و�إعادة ت�أهيلهم ودجمهم يف
املجتمع؛ ليكونوا ً
رجال �أ�سوياء مل�ستقبل زاهر
لهم ،لذا ف�إنّ براجمنا م�ستم ّرة ،ويف تط ّور
ومن ّو بربكات دعم املرجعية ورعاية العتبة
الع ّبا�سية املقدّ�سة.
(رحماء بينهم) ثمرة من ثمار العتبة الع ّبا�سية
املقدّ�سة ،بذرة ُغ ِر�ست يف تربتها ومنت؛ لتكون
ذلك امل�شروع الذي ُي�شار �إليه بالبنان من
علي  ،وا�ستمرا ًرا للر�سالة التي
منهج الإمام ّ
ر�سخها يف نفو�س مواليه وحم ّبيه ي�ستم ّر عطاء
ّ
ذلك امل�شروع.

ّ
إن المشروع هو رسالة اطمئنان
ّ
لكل األطفال ،وشعاع للمستقبل
بجهود القائمين عليه وتفانيهم
وإخالصهم وسعيهم الدائم نحو

مستقبل أفضل لشباب الغد.

.......................................
( )1ميزان احلكمة :ج� ،2ص .1212
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مع الناس

َ
َ
َ
ُ
ُ
َّ
َ
َ
َ
شباب كربالء المقدس ِة..
ٌ
َن َ ٌ
عام 2021
للميالد
قلة َن ِ
ِ
وع َّية في ِ

ً
حراكا كبي ًرا في ّ
شتى المجاالت ،ويجد الشباب العراقي
يشهد العراق
ً
ّ
ً
ً
متنوعة على مختلف الصعد في ضمن رؤيتهم
وفرصا
وتمكينا
دعما
المستقبليةّ ،
مما أسهم في تحقيقهم الكثير من اإلنجازات والمشاريع
ّ
يتمتعون
والمبادرات غير المسبوقة محل ًيا وعالم ًيا مع التأكيد على ما
ّ
وهمة تصل إلى عنان السماء ،وال تزال تحمل أجندة
به من خبرات وطموح
هؤالء الشباب الكثير من األحالم واألهداف التي يسعون إلى تحقيقها
ّ
ً
ً
حدودا.
بتطلعاتهم التي ال تعرف لها
مستقبل على أرض الواقع
المقدسة
الشمري /كربالء
نادية حمادة
ّ
ّ

�س�ألنا ال�شباب من كال اجلن�سني :كيف
ا�ستطعتم �أن تر�سموا م�ستقبلكم املهني
والأكادميي يف عام 2021م؟
امل�صالوي
علي
ّ
الدكتور ّ
نحن �أبناء لغة ال�ضا ّد لي�س بالكلمة ،بل
حقيقة من ّثلها

امل�صالوي/
علي
ّ
قدّ م الأ�ستاذ الدكتور ّ
ع�ضو يف جمعية العميد العلمية
والفكرية وثيقة �إ�صالح الواقع اللغوي
يف العراق مبنا�سبة اليوم العاملي للغة
ال�ضا ّد ،وع ّلق ً
قائل :عندما ف ّكرنا بعمل
نقدّمه ملجتمعنا و�أبنائنا ،ق ّلب مالك
جمعية العميد �صفحات امللف التعليمي

14
14

يف ذهنه ،التي تعر�ض املع ّلقات يف الع�صر
اجلاهلي ،لنتو ّقف عند القر�آن الكرمي.
و�أ�ضاف� :أعددنا ً
دليل لعمل م� ّؤ�س�ساتنا
الثقاف ّية وجامعاتنا ،وهو مبثابة خارطة عمل
للحفاظ على �سالمة اللغة العربية ،وتو�سيع
رقعة النطق بها ،وتدعو اجلمعية اجلهات ذات
العالقة �إىل التعاون معها بتبادل اخلربات
لتنفيذ بنودها ،والعمل على �إجناز ما يرت ّتب
عليها حتقي ًقا لإرادة اهلل تعاىل باحلفاظ على
املتج�سدة يف قوله
القر�آن الكرمي ولغته
ّ
تعاىل� :إِ َّنا َن ْح ُن َن َّز ْل َنا ال ِّذ ْك َر َو�إِ َّنا َل ُه
ََ
لاف ُِظو َن( احلجر ،)9 :ومت ّثلت
يف بنود �أه ّمها :املحور الوطني،
املحور الرتبوي ،املحور اجلامعي،
املحور الثقايف والإعالمي ،املحور
الديني واالجتماعي ،فنحن �أبناء
لغة ال�ضا ّد لي�س بالكلمة ،بل
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حقيقة من ّثلها نحن ،فنتج التالحم املبني على
ر�سائل مبا�شرة تدفعنا �إىل الأمام.
وي�ستدرك ً
قائل� :صرنا اليوم نتك ّلم على
و�ضع �أ�س�س لربامج �إلكرتونية لتي�سري اللغة
العربية الف�صحى للأطفال ،وا�ستحداث
�أ�ساليب م�ش ّوقة.

�صورة للم�صور �أزهر
الأ�سدي الفائزة
يف م�سابقة الإمام
احل�سني ( )لل�صورة
الفوتوغراف ّية بن�سختها
الثامنة ،املُقامة يف
مملكة البحرين

أ�سدي
�أزهر ال ّ
ق�صة عراقية قدمية وراء ّ
كل
هناك ّ
زاوية لل�صورة
أ�سدي /م�ص ّور
يف ذاكرة �أزهر ال ّ
فوتوغرايف ،ذلك الربيق الذي طاملا
ي�ش ّع يف عني الكامريا ،فيع ّلق ً
قائل" :يف
ظ ّل الظروف اال�ستثنائية التي يعي�شها العامل
للعام الثاين على التوايل من ج ّراء ّ
تف�شي
جائحة كورونا ،ومراعاة التباعد االجتماعي
يف �إقامة املنا�سبات ،ولأنّ ال�صورة هي تو ّقف
حلظة من الزمن تنتقل عرب الأجيال بو�صفها
�شاهد عيانً ،
ودليل ال غبار عليه لكونها ت�صف
احلدث ،لننقل جذورنا للأجيال القادمة،
وبذلك العهد الذي ر�سم لنا مالمح امل�ستقبل
حتدّيتُ نف�سي وعزمتُ على الدخول يف العديد
من امل�سابقات املحلية والدولية يف عام 2021م،
حب اغتنام الفر�صة وا�ستثمارها،
وتع ّلمتُ ّ
حب اللون الأبي�ض والأ�سود يف
�إ�ضافة �إىل ّ
�صوري ،وال �أن�سى �أثر الألوان وتد ّرجاتها يف
حياة النا�س"� ،شغف �أزهر هو �أن تخرج الهوية
العراقية بطريقة ثانية ،وب�شكل يف�سح املجال
�أمام ك ّل الأجيال للت�سا�ؤل عن بدايات ك ّل
وق�صتها ،التي ت�صل �إىل الالنهاية.
�صورة ّ
أ�سدي
زينب نا�صر ال ّ
�أ�صوغ امل�ستقبل يف تفا�صيل �أعمايل
وقا�صة
أ�سدي /كاتبة
زينب نا�صر ال ّ
ّ
أ�سا�سا
وجدت يف التعامل مع الورق والقلم � ً
م�شرت ًكا لأعمالها الق�ص�صية والرتبوية،
وطري ًقا ل�سرد الق�ص�ص الواقعية االجتماعية
التي تغو�ص يف �سمات املجتمع العراقي؛ لرت�سم

من �أعمال زينب الأ�سدي
مالمح الأم�س امل�شرق للأجيال القادمة،
وتر�سخ يف ذاكرة القارئ حكايا �أبناء جمتمعها
ّ
وكلماته ،تتخاطب (الأ�سديّ ) مع �أعمالها
الأدبية التي تتابعهاّ ،
وتتوغل يف جذور املجتمع
العراقي الذي �شهد يف عام 2021م تط ّو ًرا
كب ًريا ،وتق ّد ًما �سري ًعا يف كافة املجاالت،
و�أ�سهم ال�شباب يف اال�ستفادة من �إحداث نقلة
نوعية يف املجاالت الأدبية الن�سوية ،وحتقيق
�أهداف التط ّور.
أ�سدي) نظرة متفائلة جدً ا يف
نظرة (ال ّ
املجال الأدبي" :بالن�سبة �إ ّ
يل ب�صفتي كاتبة
�أرى هذا العام �أف�ضل من غريه� ،إذ ا�ستطعتُ
تقدمي ت�ص ّوراتي عن ذاتي وعاملي ب�صياغة
جتريبية تخالف امل�ألوف ،وبو�سائط متعدّدة،
�سواء كانت ب�صرية �أو لفظية �أو �سمعية،
بخا�صة يف مرحلة ما بعد احلداثة والثورة على
ّ
ال�سرديات الكربى ،والتداخل اجلنا�سي الذي
ي�شهده الإنتاج الإبداعي املعا�صر ،حتى �أ�صبح
ـن�ص الأدبي بح ّد ذاته علم متف ّرد للتاريخ،
ال ّ
ّ
و�سيطلع عليها اجليل القادم حينما يقع عليهم
حيف حت ّمل امل�س�ؤولية الكربى يف �إظهار مواقع
ال�ضعف والقوة يف املدّة الزمنية التي ُو ّثقت
فيها الأحداث والتط ّلعات والر�ؤى التي �أدّت �إىل
�إحداث حت ّوالت كربى� ،سواء كانت �إيجابية
�أم �سلبية ،فهي �ست�ؤثر ت�أث ًريا بال ًغا يف �سري
العملية الرتبوية التي تر�شد الأجيال القادمة
�إىل خو�ض التجارب امل�ستحدثة ،واالعتماد
بخا�صة يف
عليها يف حتريك ال�صعوبات،
ّ
زمن االنتظار ومواجهة التيارات الفكرية،
واملتغيات.
والعقائدية يف عامل املتح ّوالت
ّ

أ�سدي
�آمال �شاكر ال ّ
ً
تخطيطا
واجب ولي�س
جزء من م�س�ؤوليات (�آمال) هو تعليم الأجيال
القادمة ما اكت�سبته ّ
مو�ضح ًة� :أحد �أهدايف
هو تعليم الفتيات املبتدئات يف املهنة ،وهي
ً
تخطيطا،
م�س�ؤولية ك ّل مع ّلمة ومد ّر�سة ولي�س
بل واجب علينا �أن ن�شارك الآخرين معلوماتنا
الرتبوية ،ونعمل على ن�شر التوعية املجتمعية
لنن�شئ جمتم ًعا واع ًيا ومث ّق ًفا �أكادمي ًيا؛ فاملر�أة
العراقية تركت ب�صمتها يف جميع املجاالت،
وبخا�صة يف الرتبية والتعليم.
ّ
ً
قائلة :على م ّر ال�سنوات التي
وت�ستدرك
ق�ضيناها يف جمال التدري�س ،وجدنا �أنّ املر�أة
العراقية قد ك�سبت ثقة املجتمع الذي �صار
ّ
يف�ضل فكرة وجودها يف املجال التعليمي؛
لتط ّور من �إمكاناتها ،وتربطها بالثورة
التكنولوجية.
العمل عن بعد عرب االت�صال املرئي وامل�سموع
منح الطالب فر�صة �إعادة الدر�س �أكرث من
م ّرة ،وهنا تبد�أ مرحلة تثبيت املعلومة اللغوية
لديهم ،مثلما ت�س ّنى لطالبات العلوم الدينية �أن
ي�صبحنَ يف ق ّمة الهرم التعليمي.
عزم رجال العراق ونسائه
الراهن يرسم نظرة
مستقبلية ال تعرف
المستحيل ،فنقف عند ذلك
التناغم الذي يروي ما حفظته
األجيال السابقة لألجيال القادمة
ّ
التحديات برؤاهم
في سنة
الشبابية.
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تقرير

ح ُ
فظ ُ
"الخط َب ِة َ
ِ
الف َد ِك َّي ِة"

َف ّع ٌ
وم َ
قد َس ِة ُ
كربالء ُ
الم َّ
َ
راق
الية ُم َت َم ِّي َز ٌة لـ(ُ )84مشا ِر َك ًة ِمن
ظات ِ
حاف ِ
الع ِ
خاص مجلة رياض الزهراء h

�شهدت ف ّعالية حفظ اخلطبة الفدكية يف
دورتها الثانية انطالقة مم ّيزة من �شعبة
اخلطابة احل�سينية الن�سوية يف العتبة الع ّبا�سية
املقدّ�سة يف كربالء وعدد من حمافظات
العراق الو�سطى واجلنوبية بان�ضمام عدد من
امل�شاركات من خمتلف الفئات العمرية.
تتويجا لر�ؤية اخلطابة احل�سينية
ً
وعن التوقيت الذي حدّ دته �شعبة
اخلطابة احل�سينية الن�سوية قالت
التميمي/
ال�س ّيدة تغريد عبد اخلالق
ّ
معاونة م�س�ؤول ال�شعبة" :تزامنت
امل�سابقة مع ذكرى ا�ست�شهاد ال�س ّيدة فاطمة
الزهراء لتتويج جهودنا الرامية �إىل حتقيق
م�ستهدفات ر�ؤية العتبة الع ّبا�سية املقدّ�سة
للمنتميات �إىل مدر�سة �أهل البيت � ،إذ �إ ّنها
�ست�شكل فر�صة مم ّيزة مل�شاركة املر�أة يف درا�سة
حياة ال�س ّيدة الزهراء ،ونتائجها املرتبطة
وفق امل�ضامني امله ّمة التي ّمت اختيارها
للحفظ ،هي �آلية الدفاع عن ّ
باحلجة
احلق
ّ
واملنطق والربهان ،ولي�س بلغة الإيذاء التي ال
ب�صلة ،وتعريف
متتّ �إىل �أ�سلوب �أهل البيت ِ 
16
16

الأجيال بالت�سل�سل املنطقي يف الطرح واحلوار
�إ�ضافة �إىل اجلانب اللغوي ،وت�سليط ال�ضوء
على االرتقاء باخلطاب �إىل م�ستوى التحدّيات
املنطقية.
قدرات غري حمدودة
التميمي على �أنّ جدولة امل�سابقات
�أ ّكدت
ّ
وربطها باملنا�سبات الدينية يع ّد حت ّد ًيا مه ًّما
ورمز ًيا للمجتمع الن�سوي العراقي ،والثقة
التي منحتها العتبة الع ّبا�سية املقدّ�سة للمر�أة
التزمته العتبة ب�إقامة الن�سخة الثانية حلفظ
اخلطبة الفدكية� ،إذ �إنّ العامل يعي�ش يف حقبة
تغيري ،ويواجه حاجة غري م�سبوقة للتكاتف
الإن�ساين والثقايف والرتبوي واللغوي الناجت عن
يتم � ّإل عن طريق
التط ّور التكنولوجي ،وهذا ال ّ
ا ّتباع �أكمل الن�ساء ال�س ّيدة فاطمة الزهراء،
واالهتداء بنور علومها التي ال ُت�صى واالنتهال
من في�ض بالغتها امللكوتية.
تعزي ًزا للغة
ً
قائلة" :من هذا
التميمي
و�أ�ضافت
ّ
املنطلق �أ�صبحت املنا�سبات الدينية من �أبرز
الأحداث املرتقبة على التقومي ال�سنوي الن�سوي
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لف ّعاليات ال�شعبة ،ومن عام �إىل عام ي�أتي
تنظيمها مب�شاركة الفئات العمرية املختلفة
اهتما ًما باللغة العربية وتثبي ًتا لقواعدها
الر�صينة لطالبات املدار�س ،مثلما ح�صلنا وفق
منطلق االهتمام مبدر�سة �أهل البيت  وباللغة
العربية على الدعم اللوج�ستي من حيث املكان
ال�ستقبال امل�شاركات لأداء االمتحان ،منها
مدار�س �شعبة الكفيل الدينية يف عدد من
املحافظات العراقية".
يذكر �أنّ حفظ اخلطبة الفدكية هي
فعالية من فعاليات �شعبة اخلطابة
احل�سينية الن�سوية لدعم ر�ؤية
العتبة الع ّبا�سية املقدّ �سة يف جعل
املر�أة مت�س ّلحة بو�سائل الدفاع املنطقي
�أمام التحدّ يات العقائدية يف �إجابتها
للأجيال القادمة� ،سواء على ال�صعيد
العملي �أم الفكري ،والفعالية يف ن�سختها
الثانية ومع �إتاحة فر�صة امل�شاركة،
جمعت �أعما ًرا خمتلفة من الن�ساء
لالرتقاء بامل�ستوى الثقايف والفكري
والعقائدي.

ألفة نساء

َ
دف ْع ّ
ا ِ َ
ُ
َ
بالتي ِه َي أحسن

)(1

الحياة بتفاصيلها الكثيرة الس ّيما تلك التي تضغط علينا مثل القلق،
اإلرهاق ،الخوف ،ربّما تغ ّير أمزجتنا وأخالقنا ،وتوقعنا في الخطأ
ّ
ّ
وبحق َمن حولنا ،ومن رحمة هللا (تبارك وتعالى) بنا
بحق أنفسنا
وفضله أن ه ّيأ لنا مصابيح تنير لنا الطرق المظلمة حتى ال نسقط،
ّ
التهور ،وأيادي فيها
وحواجز نقف عندها تحمينا من هفوات
البلسم ّ
ّ
لكل جراح ،بها ندفع الش ّر بالخير ،والكراهية بالمحبة.
العوادي /بغداد
فاطمة صاحب
ّ

بهذه الكلمات �أم�سكت �أ ّم ح�سني بيد جارتها
�أ ّم عالء امل ّتقدة غ�ض ًبا ،وهي تب�سمل حماول ًة
تهدئتها ،فيما �أخذت �أ ّم زهراء بيد �أ ّم عالء
الأخرى ،و�أجل�ستها يف �أقرب مقعد ،واجهت �أ ّم
علي زفرات �أ ّم عالء ،قائل ًة:
ّ
�شك يف �أ ّن ِك مثل كلّ
حبيبتي �أ ّم عالء ،ال ّ
امل�ؤمنني الذين ي�سعون لر�ضا اهلل تعاىل،
�ألي�س كذلك؟ �إذن ا�سمعي حدي ًثا ملوالنا �أمري
امل�ؤمنني..." :فو ا ّلذي فل َق احل ّبة وبر�أ
الن�سمة ما �أر�ضى امل�ؤمن ربّه مبثل احللم ،وال
�أ�سخط ال�شيطان مبثل ال�صمت.)2("....
�أ ّم عالء :ولكن �صدري يحرتق ً
غيظا.
وجتاوزت عن
غيظك
كظمت
علي� :إن
ِ
ِ
ِ
�أ ّم ّ
لك الأجر العظيم ،فعن الإمام
الإ�ساءة فهني ًئا ِ
�أبي جعفر � أ ّنه قالَ " :من كظم ً
غيظا وهو
يقدر على �إم�ضائه ح�شا اهلل قلبه �أم ًنا و�إميا ًنا
يوم القيامة" (.)3
�أ ّم ح�سني� :إ ّنه واهلل لأجر عظيم.
�أ ّم جعفر :وهذا ين ّبهنا �إىل �أه ّمية كظم
الغيظ وال�صرب على الأذى ،فلو �أنّ ك ّل �إن�سان
واجه الأذى ب�أذىً مثله ف�إىل �أين �سي�صل
املجتمع من التدهور والعداء والكراهية؟! �إ ّنه
جمتمع ال ُيطاق.
�أ ّم عالء( :وهي ترخي عينيها وته ّز
َ
رب ،ولكن قد يت�ص ّور
بر�أ�سها):
رحمتك يا ّ
كثري من النا�س �أنّ كظم الغيظ من ال�ضعف

وعدم القدرة على الردّ.
�أ ّم زهراء :ما يه ّمنا هو �سلوك ما يح ّبه اهلل
تعاىل ،فعن الإمام �أبي عبد اهلل � أ ّنه قال:
"ما من عبد كظم ً
غيظا � ّإل زاده اهلل
ع ًّزا يف الدنيا والآخرة ،وقد قال اهلل :
ني ا ْل َغ ْي َظ َوا ْل َعا ِف َ
اظ ِم َ
ني َع ِن
َ وا ْل َك ِ
ا�س َو َّ ُ
الل ُي ِح ُّب ْالُ ْح ِ�س ِن َ
ني )4( و�أثابه
ال َّن ِ
اهلل مكان غيظه ذلك"(.)5
�أ ّم ح�سني� :أنا �أرى �أنّ قوة ال�شخ�صية
وا ّتزانها هو ال�سيطرة على انفعاالت النف�س،
وبخا�صة الغ�ضب ،فهو �أقوى عد ّو" :الغ�ضب
ّ
َ ()6
عد ّو فال مت ّلكه نف�سك" .
علي :نعم� ،إنّ الغ�ضب عد ّو؛ لأ ّنه ي�ؤدّي �إىل
�أ ّم ّ
الندم.
�أ ّم زهراءّ � :إل الغ�ضب هلل.
علي( :مبت�سمة وم�ؤ ّكدة)ّ � :إل الغ�ضب
�أ ّم ّ
هلل ،ف�إ ّنه حممود.
�أ ّم جعفر� :أختي الكرمية �أ ّم عالء ،علينا
� ً
فربا كان عن
أي�ضا �أن جند عذ ًرا َملن �آذاناّ ،
غري ق�صد �أو عن جهل.
�أ ّم زهراء :فليكن �شعارنا ما ُن�سب �إىل الإمام
الر�ضا :
�إذا كـان دوين َمن بـليتُ بجهله
ـاجلهل
�أب ْيتُ لنف�سي �أن ُتقابل ب ِ
و�إن كان مثلي يف حم ّلي من النهى

املثل
�أخذتُ بحلمي كي �أج ّل عن ِ
و�إن كنتُ �أدنى منه يف الف�ضل واحلجى
()7
عرفتُ له ّ
والف�ضل
حق التقدّم
ِ
عفوت ف�أب�شري مبا وعد
�أ ّم جعفر :و�إذا
ِ
علي بن احل�سني
اهلل تعاىل ،ف ُروي عن الإمام ّ
� أ ّنه قال�" :إذا كان يوم القيامة جمع اهلل
تبارك وتعاىل الأولني والآخرين يف �صعيد
واحد ،ثم ينادي منادٍ� :أين �أهل الف�ضل؟
قال :فيقوم ُع ُنق من النا�س فتل ّقاهم املالئكة،
فيقولون :وما كان ف�ضلكم؟ فيقولون :ك ّنا
ن�صل مَن قطعنا ونعطي مَن حرمنا ،ونعفو
ع ّمن ظلمنا ،قال :ف ُيقال لهم� :صدقتم،
ادخلوا اجل ّنة"(.)8
ما �إن �أكملت �أ ّم جعفر احلديث حتى قامت �أ ّم
علي م�ستغرب ًة
عالء من مكانها ،ف�أم�سكتها �أ ّم ّ
قائل ًة� :إىل �أين حبيبتي؟
ف�أجابت �أ ّم عالء :مع ك ّل هذا الكرم الإلهي
�س�أذهب �إىل جارتي لأ�صاحلها.
�أحاطتها الث ّلة الطيبة مبح ّبة ،وباركت لها ح ّبها
هلل ونقاء �سريرتهاُ ،
وختم املجل�س بهمهمة
احلمد وال�شكر هلل تعاىل.
.....................................
ف�صلت.34 :
(� )1سورة ّ
( )2م�ستدرك �سفينة البحار :ج� ،2ص .382
( )3الكايف :ج � ،٢ص � )4( .110آل عمران.134 :
( )5الكايف :ج � ،٢ص .110
علي  :ج � ،10ص .241
( )6م�سند الإمام ّ
( )7عيون �أخبار الر�ضا  :ج� ،1ص.192
( )8بحار الأنوار :ج � ،68ص .400
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لحياة أفضل

َ
هللا َت َ
ُ
ُّ
َ
عالى
ي
ف
ون
ب
حا
ت
الم
ِ
ِ
العارضي /النجف األشرف
زينب عبد الله
ّ

بحب اهلل �سبحانه ،يتح ّرك
حينما ميتلئ القلب ّ
فيحب خلقه وعياله من
املرء يف ك ّل مرا�ضيهّ ،
�أجله وفيه ،وي�سعى جاهدًا �إىل نفعهم و�إدخال
ال�سرور على قلوبهم؛ � ً
أمل بر�ضاه وجت�سيدًا
املحب
للحب املتج ّذر يف �أعماقه له؛ لأنّ عالقة ّ
ّ
بالنا�س تنطلق يف اجلانب ال�سلبي والإيجابي
من عالقته بر ّبه ،ولع ّل الإمام الباقر � أ�شار
�إىل هذه احلقيقة بقوله�" :إذا � َ
أردت �أن تعلم �أ ّن
ريا فانظر �إىل َ
َ
يحب
قلبك ،ف�إن كان ّ
فيك خ ً
�أه َل طاعة اهلل  ،ويبغ�ض �أهل مع�صيته،
َ
ري واهلل يح ّب َك ،و�إذا كان يبغ�ض �أه َل
ففيك خ ٌ
ويحب �أه َل مع�صيته ،فلي�س َ
فيك
طاعة اهللّ ،
()1
َ
َ
يبغ�ضك ،واملرء مع مَن �أحَ ّب" .
ري واهلل
خ ٌ
واليوم لو ا�صطبغت عالقتنا مع النا�س
بال�صبغة الإلهية ،لتح ّولت �ساحة املجتمع
املحب
�إىل ج ّنة وردية؛ يتح ّرك فيها العبد ّ
لنفع �إخوانه ،وال يتوانى عن البذل والعطاء
والت�ضحية ،من دون �أن ينتظر املقابل من
�أحد� ،أو مبادلة الهدية بالهدية والعطية
بالعطية!
�سيتح ّرك لنفع النا�س؛ لأ ّنهم عيال اهلل تعاىل،
18
18

مثلما ورد عن الإمام ال�صادق � أ ّنه قال:
"قال اهلل  :اخللق عيايل ،ف�أح ّبهم �إ ّ
يل
�ألطفهم بهم ،و�أ�سعاهم يف حوائجهم"(،)2
خال�صا لوجهه الكرمي ال ت�شوبه
و�سيكون عمله ً
�شائبة ،وال ت�ش ّوه جماله و�صفاءه م�صلحة،
وال يرتكز على ما يحكم بع�ض العالقات
االجتماعية من فكرة خاطئة ،مفادّها :زارين
ف�أزوره� ،أعطاين ف�أعطيه� ،أكرمني ف�أكرمه،
ولو كان ذلك يف غري حم ّله ،ولغري �أهله!
النبي الأعظم  وهو
تعالوا لنت�أ ّمل مراد ّ
يقول� ..." :أحبب يف اهلل و�أبغ�ض يف اهلل ،ووالِ
يف اهلل ،وعا ِد يف اهلل ،ف�إ ّنه ال ُتنال والية اهلل
� ّإل بذلك ،وال يجد رجل طعم الإميان و�إن
كرثت �صالته و�صيامه حتى يكون كذلك،
وقد �صارت م�ؤاخاة النا�س يومكم هذا
�أكرثها يف الدنيا ،عليها يتوادّون ،وعليها
يتباغ�ضون ،)3("..فهنا حتذير ينبغي �أن
نلتفت �إليه ،ونحاول �أن ال يكون عملنا م�شابهًا
له ،فالبع�ض م ّنا مدار عالقته مع �إخوانه هو
يحب لأجلها ،ويتوا�صل رغب ًة فيها،
الدنياّ ،
وينفق يف �سبيل احل�صول على �شيء من
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متاعها ،و�أمثال عالقات كهذه تتال�شى ب�سبب
�أق ّل خالف وم�شكلة ،فال م ّربر لال�ستمرار
فيها؛ لأنّ �أ�سا�سها خا ٍو ال ي�صمد �أمام �أيّ
طارئ ،ي�س ًريا كان �أو مع�ضلة.
�أ ّما �إذا كان �أ�سا�س العالقات �إله ًيا ،ف�إنّ العبد
املحب �سيتح ّرك بروح �إلهية ه ّمها نفع عباد
ّ
اهلل تعاىل واالت�صال ب�أح ّبهم �إليه ،فمعيار
احلب طاعته �سبحانه ،ومقدار ما له يف
هذا ّ
الطرف الآخر من ن�صيب ،ومن ّثم ك ّلما تر ّقى
املقابل �أكرث كان ح ّبه يف اهلل �أكرب ،وهكذا
حتى ت ّت�سع رقعة الف�ضائل ،و ُتبنى العالقات
احلب الإلهي وال�سعي
االجتماعية على �أ�سا�س ّ
يف طريق الرفعة والتكامل ،و�ستغيب �صور
اال�ستغالل املتعدّدة ،وتتال�شى الأنانية وت�سود
حلب اهلل
الرحمة واملودّة ،ويكون املحورّ :
�سبحانه نتزاور ،وننفق يف �سبيله ،ونتوا�صل
قرب ًة �إليه.
..........................................
( )1بحار الأنوار :ج � ،٦٦ص .٢٤٧
( )2ميزان احلكمة :ج � ،١ص .٥٠٦
( )3بحار الأنوار :ج � ،٦٦ص .٢٣٦

يد َ
حد ُ
ف..
اله َد ِ
َت ِ

َ
ُ
َّ
ُ
ُ
ّ
َ
اح
أول سب ِل النج ِ
المقدسة
الهاللي /كربالء
جنان عبد الحسين
ّ
ّ

أهم �أ�س�س حتقيق
�إنّ حتديد الهدف من � ّ
النجاح ،بل �إنّ هناك تالز ًما بني النجاح
والهدف ،فال ميكن لإن�سان �أن ينجح � ّإل �إذا
حدّد هدفه ،فقد ُروي عن �أمري امل�ؤمنني � أ ّنه
قال لكميل بن زياد" :يا كميل ما من حركة � ّإل
و� َ
أنت حمتاج فيها �إىل معرفة"(.)1
والناجح هو الذي يحدّد هدفه مهما كانت
ظروفه ،ثم ي�سعى للو�صول �إليه ،وهو الذي
يحدّد �أهدا ًفا عالية وال ير�ضى بالأدنى،
ومثال على ذلك :طالب يف املرحلة الوزارية
من التح�صيل الأكادميي ،ح�صل على معدّل
الطب ،وبعد
عال مي ّكنه من االلتحاق بكلية ّ
ٍ
ن�صيحة الأهل والأقران له التحق باجلامعة،
ولك ّنه �أخفق ومل يتم ّكن من موا�صلة درا�سته؛
الطب ،فهو
يحب العمل يف مهنة
ّ
لأ ّنه مل ّ
يدر�س لتح�صيل احلا�صل ،ومن ّثم �سيف�شل
يف درا�سته� ،أ ّما �إذا كان قد حدّد هدفه ب�ش�أن
املهنة التي يرغب مبزاولتها الختلف الأمر.
فال ب ّد من �أن يعرف الإن�سان �شخ�صيته وميوله
جتاه العلوم والفنون واملِهن ،وينبغي �أن يحدّد
عمله على ح�سب �شاكلته وما ينا�سبها ،ورغبته

يف تطوير ذلك العمل ،ولو رجعنا �إىل عظماء
التاريخ ،ف�سنجد �أنّ ك ّل واحد منهم قد برع يف
جانب معني ،ومل ي�ستطع �أحد �أن يجمع �أغلب
جوانب العظمة �أو ك ّلها � ّإل القليل النادر.
والب ّد من الرتكيز وال�سعي لإكمال الهدف
واحل�صول عليه ،فقد جتد البع�ض يقر�أ كت ًبا
عديدة حتتوي على موا�ضيع خمتلفة ،في�ش ّتت
تفكريه ون�شاطه ،مثلما ي�سعى البع�ض ليكون
ن�سخة عن فالن الناجح يف ال�صحافة �أو رجل
الأعمال الفالين� ،أو العامل الفالين ،وك�أ ّنه
ناجحا يف ك ّل �شيء! بدون هدف
يريد �أن يكون ً
وتخطيط م�سبق ،و�إذا به يف�شل يف ك ّل �شيء.
والتاريخ ي�شهد ب�أنّ الناجحني والعظماء
ا�شتهروا يف �شيء معني وحمدّد ،ا�شتغلوا عليه
وط ّوروا ذلك العمل �أو العلم� ،إذ �إنّ الفرق
لي�س كب ًريا بني الناجحني والفا�شلني يف مقدار
اجلهد الذي يبذلونه ،فاجلميع يعمل ك ّل يوم
مبقدار عمل واحد ولي�س �أكرث ،ولكن الفرق
� ّإنا هو يف الناجحني ،حيث ينجزون الأعمال
بح�سب �أه ّميتهاً ،
ف�ضل عن �إخال�صهم يف
العمل و�إمتامه ،ولرغبتهم يف العمل ذاته ،ثم

الإتقان يف الأمور املراد حتقيقها ،ومهما تكن
ماهية الهدف املراد حتقيقه فهو بحاجة �إىل
ال�صرب والأناة والتعب وبذل اجلهد لتحقيق
املبتغى.
هناك �أمور ت�سهم يف ت� ّأخر حتقيق الأهداف،
وقد تكون �سب ًبا يف ت�أخر الفرد وتراجعه يف
احلياة ،منها اال�ستهانة بالقدرات� ،أي عدم
الثقة بالنف�س يف حتقيق ذلك الهدف املن�شود،
ويدخل ال�شخ�ص يف حالة من الفتور وعدم
اال�ستقرار يف العمل ،ثم عدم اال�ستمرارية
بزعم �أنّ الأمر ال ينفع� ،أو التهاون يف التقدّم
وبخا�صة �إذا �أخذ بر�أي �أحد
لإمتام الهدف،
ّ
الأ�شخا�ص ال�سلبيني حني ا�ست�شارته ،وزرع يف
طريقه املع ّوقات دون �إمتام ذلك الهدف ،لذلك
يجب على الإن�سان �أن يزن نف�سه دائ ًما ،ويرى
نف�سه ذلك ال�شخ�ص القادر على الو�صول �إىل
هدفه بالتخطيط واملثابرة ،يف �إمتام الهدف
الذي يروم �إليه متو ّك ًل على اهلل يف جميع �أموره
ً
و�صول �إىل ق ّمة النجاح.
................................
( )1بحار الأنوار :ج � ،٧٤ص .٤١٢
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لحياة أفضل

َس ٌ
الم
المقدسة
الموسوي /كربالء
نرجس مرتضى
ّ
ّ

كث ًريا ما جتد �أ ّن َك وقعتَ يف البالء يف
كيفية التعاي�ش والتناغم مع �شخ�ص
َ
حتركاتك ،قد يكون من
يراقب ك ّل
� َ
أقاربك� ،أو قد يكون موجودًا ب�شكل دائم
َ
حياتك فيكون
يف العمل ،فهو يع ّكر �صفو
ذا َخطر ج�سيم ،لأ ّنه يعرف ك ّل نقاط
َ
�ضعفك ،ويف حلظة ي�شعل فتيل الغ�ضب
كالنار يف اله�شيم ،ثم يتح ّول �شوكة يف
البلعوم ،ال ت�ستطيع بلعها �أو �إخراجها،
ويف بع�ض الأحيان حتتاج �إىل ّ
تدخل
َ
ينقذك من هذا امل�أزق.
طبيب كي
ال�س�ؤال :كيف تتعامل مع �شخ�ص كهذا
بطريقة ال حت ّوله �إىل عد ّو؟ وكيف ت�ضع
له ً
خطا �أحمر كي ال يتجاوزه؟
ق�صة
� ًأول :ال تدعه ي�ستف ّزك ،فهناك ّ
عن �شخ�ص حاول �إغ�ضاب �أحد العلماء،
ف�أر�سل له ر�سالة ي�صفه فيها ب�أ ّنه كلب -
�أج ّلكم اهلل  -وكان جواب العامل له ردًّا
على ر�سالته" :لقد وقفتُ �أمام املر�آة،
ومل �أجد �أنّ يل ً
ذيل كذيل الكلب� ،أو �أذ ًنا
مما قاله
ك�أذنه"ُ ،يقال �إنّ ال�شخ�ص ُبهت ّ
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العامل.
ثان ًيا :ال تتم ّلق له ،فهو �إ ّما حا�سد �أو
حاقد ،فال تتعب َ
نف�سك وتقول� :أمت ّلق له
ّ
ليكف �ش ّره ع ّني.
ثال ًثا :ال تواجهه ،ابتعد عنه بقدر ما
ت�ستطيع ،ال جتل�س معه يف مكان واحد،
حاول جت ّنبه قدر الإمكان.
َ
بكالمك
راب ًعا :االقت�صار على ال�سالم
معه ،والإجابة على قدر ال�س�ؤال ،وال

تقحم َ
نف�سك يف نقا�ش معه �أبدًا.
َ
عاتبك فال ت ّربر له فلن
خام�سا� :إن
ً
َ
تربيرك ب�شيء؛ لأ ّنه متي ّقن ب�أ ّن َك
ينفع
خمطئ ،وقل له :لن �أفعل ذلك جم ّددًا،
�إن مل يكن يف حديثه تهمة َ
لك طب ًعا ،ف�إن
كانت هناك تهمة ،ف�أجب مبقدار الدفاع
عن َ
نف�سك.
اعلم �أنّ
�شخ�صا كهذا هو اخلا�سر،
ّ
�صح َ
تك
فقد ج ّند ك ّل طاقته لتفقد �أنتَ ّ
وال تعي�ش يف راحة ،لكن ف ّوتْ عليه هذه
الفر�صة ليواجه ما كاد َ
لك� ،أنتَ املظلوم
َ
ين�صرك اهلل عليه ،ويف الوقت
و�سوف
ذاته �ستك�سب و ّد ك ّل َمن َ
حولك ،و�سوف
يعلم اجلميع �أ ّنه �شخ�ص م� ٍؤذ ،وما يقوله
َ
عنك هو حم�ض افرتاء و�أباطيل ،وقد
يتج ّنبه الآخرون ،وهذا �أول عقاب �إلهي
له نتيج َة �أفعاله ال�سيئة ،ا�صرب فقط ،ف�إنّ
اهلل مع ال�صابرين.
......................................
( )1م�شكاة الأنوار :ج� ،1ص.129

األسدي /بغداد
رسل سالم
ّ

ُخلقنا جمي ًعا مت�ساوين يف اخللق � ّإل ما ندر
لظروف معينة� ،أو لر�سالة �سامية من الباري
�سبحانه وتعاىل ،و� ً
أي�ضا ُخلقنا ب�أح�سن �صورة
ّ
بغ�ض النظر عن اختالف �أ�شكالنا و�ألواننا،
ولك ّننا متباينون يف املعي�شة واحلياة ،ويتفاوت
ذلك التباين من عائلة �إىل �أخرى ،ومن بيئة
�إىل ثانية ،في�صدر م ّنا اخلري وقد ن�صاب
بخيبات ال�ش ّر ،وتلك التد ّرجات ناجتة عن
املحيط الذي ُولدنا فيه� ،سواء كان ذلك
املحيط يحثّ على اخلري وال�سالم� ،أو على
ال�ش ّر واخل�صام.
ويف الكثري من الأحيان ال ي�ستطيع الإن�سان �أن
يختار البيئة التي تنا�سبه �أو التي يو ّد �إكمال
خمي وقادر على حت�سني
حياته فيها ،ولك ّنه ّ
تلك البيئة مبا يتنا�سب مع تط ّلعاته وما يودّ،
وال ب ّد من �أن يكون ذلك حتت ظ ّل االلتزام
الديني ،ولأ ّننا ال ن�ستطيع �أن نو ّفر لأنف�سنا
املحيط املنا�سب لكونه ُف ِر�ض علينا،
ً
م�ستقبل على �أوالدنا،
و�س ُيفر�ض
يجب علينا مراعاة عدّة نقاط
ال ب ّد من اتباعها لن�ضمن بيئة
منا�سبة لإن�سان �سويّ ت�ساعده

َس ِو ٌّي
كث ًريا يف حت�سني حياته وال�سري يف الطريق
أهم �أن ال ت�ؤثر يف َمن حوله �أو
ال�صحيح ،وال ّ
ت�ؤذيهم.
وتلك النقاط هي:
• اختيار �شريك احلياة املنا�سب املتكامل
�أخالق ًيا ل�ضمان تربية طفل �سليم �أخالق ًيا
وال يعاين من انتكا�سات يف طباعه �أو م�شاكل
خلقية ،ول�ضمان ن�شوء جيل قائم على ال�سالمة
النف�سية ،وال ب ّد من �أن يكون ذلك االختيار
ن�صها الإ�سالم يف اختيار
مراع ًيا للأ�س�س التي ّ
ال�صاحلي مثلما ّبي اهلل عز
الزوج �أو الزوجة
ِْ
ّوج ّل يف حمكم �آياته:
ي مِّن مُّ ْ�ش ِر َك ٍة َو َل ْو
و َ أَلَ َم ٌة مُّ �ؤْمِ َن ٌة َخ ْ ٌ
�أَعْجَ َب ْت ُك ْم و ََل ُتنكِحُ وا ا ْل ُ ْ�ش ِر ِك َ
ني حَ َّتى ُي�ؤْمِ ُنوا
ي مِّن مُّ ْ�شرِكٍ َو َل ْو �أَعْجَ َب ُك ْم
َو َل َع ْب ٌد مُّ �ؤْمِ ٌن َخ ْ ٌ
(البقرة.)221 :
وال يعتمد ذلك على الدخل املادي ،و� ّإنا يجب
�أن ُيبنى على مبادئ �أخالقية وتفكري
�سليم ،وطباع حم ّببة.
• �إعطاء امل�ساحة املنا�سبة لذلك

ال�شخ�ص لفعل ما ّ
يحق له من حريات،
يحب ويرى �أ ّنها منا�سبة له
وبالطريقة التي ّ
حتى و�إن تع ّر�ض للخط�أ فيجب احرتام ر�أيه
و�أفعاله و�أ ّنه ب�شر ّ
خطاء ،بل من الأف�ضل �أن
أهم
ن�ساعده يف جتاوز الأخطاء وتعديلها ،وال ّ
من ذلك تو�ضيح �أ�سباب ما عليه من واجبات،
و�إخباره بفوائد تلك الواجبات التي عليه القيام
بها وم�ساوئ تركها ،فكثري من الأحيان جند
نرب ًة من الإجبار َملن يقع عليه الفعل ،ومن ّثم
�سي�ساعد ذلك يف الكره ،بل و�سيح ّفزه على
جتاهل الأمور.
• �أجمل ما قد يقوم به الإن�سان يف هذه الدنيا
هو �أن يو ّفر لذويه التوعية الدينية التي ت�سهم
كث ًريا يف بناء �شخ�صيتهم ،وح ّثهم على ال�صالح
واال�ستمرار يف ال�سعي ملر�ضاة اهلل.
• علينا �إ�صالح �أنف�سنا قبل �أن نحاول �إ�صالح
ذاتك
الآخرين ،فبعد �أن تعملي على حت�سني ِ
حولك على �أن يحذو
�سوف حت ّفزين ك ّل َمن ِ
حذوك ،وال�سري يف الطريق الذي اخرت ِته،
ِ
وتذ ّكري دو ًما �أنّ �أطفالنا ال يتع ّلمون م ّنا ،بل
يق ّلدوننا.
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لحياة أفضل

َ َ َُ َ
َ
ثمرة األخل ِق
بريهي /كندا
إيالف خليل آل
ّ

�إذا �أردنا �أن ندرك حقيقة الأخالق
وقيمتها التي تعدّ من �أعظم العبادات؛
لأ ّنها مت ّثل نتاج معرفة وتطبيق للدين،
حيث تظهر يف ال�سلوك احل�سن والت�أ ّدب
مع الآخر ،فالأخالق ثمرة ال�صالة
ومتتدّ لتكون ثمرة ال�صيام ،حيث تنقطع
النف�س عن مالحقة الأهواء لتتط ّهر من
املغاالة ،فقد جاء عن ر�سول اهلل � أ ّنه
قال�" :إنّ العبد ليبلغ بح�سن ُخ ُلقه
عظيم درجات الآخرة و�شرف
املنازل ،و�إ ّنه ل�ضعيف
ا لعبا د ة " ( ، )1
فعلينا �أن

نتد ّبر يف �أمو ِرنا � ً
أول ،ونتد ّبر يف حكمة
القدوة الأخالقية العليا التي ُو�ضعت
لنا ،فهي قيم ميتلكها ّ
كل فرد ،وهي
الريح الطيبة التي ترافق �صاحبها
فتنجذب النا�س �إليه ،وحتمله لرتتقي
به بني النا�س مبا حاز من ال�شمائل
وال�صفات والأفعال احل�سنة ،لكن جند
�أنّ البع�ض يتفاخر �إذا جتادل مع الآخر
ور ّد عليه ،وهنا تظهر قيمة الأخالق،
يتم ربطها بقوة ال�شخ�صية.
حيث ّ
كم �أ�صبحنا نخجل من �إظهار كلمات
احلب ل�شركائنا �أو �أ�شقائنا �أو غريهم
ّ
من الأ�صدقاء والأقارب ،لأ ّننا اعتدنا
�إخفاء م�شاعرنا ولكنّها تعود للأخالق
احلب ما
احل�سنة ،فطريقة التعبري عن ّ
هي � ّإل و�سيلة وطريقة نحو تكوين
ّ
تلتف حوله
رباط مقدّ �س
ٍ
الب�شرية لتظهر بكلمات
رقيقة� ،ش ّفافة،
وناعمة ،هنا
يبد �أ

در�س القيم التي نحملها بداخلنا،
يح�سن من �أخالق املرء فال
فالعلم �إذا مل ّ
معنى له ،فما فائدة علم ال ير ّبي وال
ّ
يهذب النف�س؟!
لهذا لو متعنّا لوجدنا �أنّ اخلطاب
موجه للإن�سان املوجود
القر�آين
ّ
واملتفاعل مع جمتمعه ،وذلك لأ ّنه
ينقل خريه �إىل املجتمع ،بعك�س الإن�سان
املنغلق على نف�سه ،لذلك حاول القر�آن
أهم ال�ضوابط التي تتيح
الكرمي بيان � ّ
التفاعل والتعامل الأف�ضل بني النا�س،
ج�سدها مبنظومة �أخالقية عليا
وقد ّ
م ّثلها الر�سول الأكرم  حيث قال :
يم( القلم:
َ و�إِ َّن َك َل َع َلى ُخ ُل ٍق َع ِظ ٍ
 ،)4لذلك و�إن كنّا ال نلقي ً
بال لعظم
ت�أثري الكلمات يف نفو�س قائليها ،ومن
ثم يف نفو�س متل ّقيها و�سامعيها� ،سواء
ّ
�أكانت طيبة �أم جارحة ،فعلينا �أن نر ّبي
�أل�سنتنا عن �أذية م�سامع النا�س ،وعن
ْ
ولنقل للنا�س ح�س ًنا،
�إيذاء م�شاعرهم،
نف�سا وندخل عليها
ع�سى �أن نحيي ً
فرحا� ،أو ن�شدّ من �أزرها� ،أو ن�ضع عنها
ً
ً
ثقل.
.............................
( )1ميزان احلكمة :ج � ،١ص .٧٩٩
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َ
َج َ
ٌ
َّ
وه ِر ٌّي أ ْم َحداد؟
العبودي /كربالء المقدسة
عذراء حسين
ّ

�أن يوكل عمل اخلبز �إىل اخل ّباز،
والثوب �إىل اخل ّياط ،والباب �إىل
النجار ،ال لأنّ �صنع هذه الأ�شياء
ّ
مقت�صر على �أ�شخا�ص حمدّدين
دون غريهم ،وال �أحد �سواهم
يعرف �صنعها �أو �إ�صالحها ،بل
ي�ستطيع �أيّ �شخ�ص �أن يخبز �أو
يجل�س �أمام ماكنة اخلياطة� ،أو
مي�سك مبقب�ض املن�شار ،لكن كيف
�ستكون النتيجة؟ وكيف �سنف ّرق
بني املحرتف لهذه الأعمال الذي
ق�ضى عم ًرا يف ممار�ستها وبني
ممن ال خربة لديه فيها؟
غريه ّ
فلك ّل مقام مقال ،ولك ّل يد �صنعة،
ولك ّل جمتهد حرفة ،وال ي�أتي
هذا � ّإل بعد جهد ُيبذل وج�سد
مق�سمة
يكدح ،ولذا ف�إنّ احلياة ّ
برتتيب بديع ،و�ضع اهلل (�سبحانه
وتعاىل) لك ّل فرد �آلية عمل وعي�ش
تختلف ع ّمن �سواه من الكائنات،
ابتدا ًء من ممالك احليوانات
واحل�شرات والظواهر الطبيعية،
ً
و�صول �إىل الإن�سان ،ك ٌّل يعمل على
�شاكلته ،ك ّل فرد ي�سري وفق طريق
ُر�سم له� ،أو ر�سمه هو لنف�سه وف ًقا
للمعطيات الإلهية ،والقابليات
اجل�سمانية والعقلية.
�إنّ الروح التي منحنا اخلالق
وج�سدها ب�أج�ساد مت ّيز ك ّل
�إياها ّ
امرئ عن غريهّ � ،إنا هي املادّة
التي حتتاج �أن تو�ضع بني يدي َمن
ن�ؤمن عليها عنده� ،إ ّنها اجلوهرة

التي منحنا بدون تعب �أو ن�صب،
فهل �سنكون اجلواهري الذي
يحفظها وي�صقلها ومينع عنها
الأيادي ال�سارقة؟ �أم �سنكون
احلدّاد الذي يف�سدها ويك�سرها؟
وال�س�ؤال يعيد نف�سه بطريقة
�أخرى ليكون :هل كنتَ حدّادًا
َ
يديك جوهرة؟
يو ًما ما وبني
�ألي�ست ك ّل ال ِنعم التي نحن
فيها جواهر تتط ّلب م ّنا العناية
الفائقة؟ �أل�ستَ �أنتَ بح ّد َ
ذاتك
جوهرة؟
فالفر�صة اجليدة جوهرة،
والظروف اجليدة جوهرة،
والتوقيت اجليد جوهرة �أخرى،
والطموح والن�شاط والعافية
واال�ستقرار والوعي ك ّلها جواهر
ثمينة ونادرة ت�ستوجب العناية
واحلر�ص.
�إنّ معرفة اال�ستحقاق الذاتي
هو ما �سيقود املر�أة �إىل تقدير
هذه ال ِنعم والعناية بها عناية
اجلواهريّ ال احلدّاد ،عناية
املقدّرة وامل�ستغ ّلة لك ّل الفر�ص
التي ي�سوقها الرحمن لها ،عناية
ال�ساعية التي تفعل ما هو ُمناط
بها ،وال حتتاج �سوى التوفيق
رب عظيم� ،أن تنظري
من ّ
َ
لنف�سك نظرة ال�صائغ الذي
يعنى �أ�ش ّد العناية مب�صوغاته،
ي�صهر التالف منها ليحيله ذه ًبا
جديدًا ،ويقولب الآخر لي�صنع

حل ًيا ب ّراقة ،هي النظرة التي
لذاتك� ،أن
حتتاجني �أن تنظريها ِ
تق ّومي عودها ،وحتيلي ّ
تعثاتها
لدرب جديد ،مت ّهدي لها طري ًقا
يب�سا� ،أن تثقي بفالق
يف البحر ً
البحر ،وتقدّري اجلوهرة التي
منحك �إياها؛ لأنّ الفر�ص تزداد
ِ
بت لها ،كحال ال�ص ّياد
ك ّلما ت�أهّ ِ
مع م�صيده ،فك ّلما كان �أكرث
ا�ستعدادًا كانت عدد فر�ص
تفح�صي
اال�صطياد مواتية �أكرثّ ،
يديك جيدًا وما حتملينه
ما يف ِ
من جواهر ،هل �س ُت�صقل
�أم ُتك�سر؟ هل �ستكونني
اجلوهريّ �أم احلدّاد؟
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الملف التعليمي

َ ُ َ
للمد َر َسة ...تَ َع َّد َدت َ
األ َ
َ
ُ
ُ
َ
َ
اح ٌد
و
الج
والع
اب
ب
س
األ
ال
طف
رفض
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ

عباس المنظور /البصرة
عبير ّ

ت ّت�س���م الأيام الدرا�س���ية الأوىل ملعظم الأطفال
بال�صعوب���ة املمزوج���ة باخل���وف ،واحل���ذر،
و�ش��� ّد الأع�صاب؛ الختالف بيئة املدر�س���ة عن
البي���ت ،وغال ًبا ما يتخ ّلل ذل���ك التذ ّمر والبكاء
والعن���اد ،وقد ي�ص���ل بع�ضه���م �إىل حالة رف�ض
املدر�سة ب�صورة دائمة ،وحتاول بع�ض الأ ّمهات
معاجل���ة هذه احلال���ة بطرق خاطئ���ة من قبيل
ال�ض���رب ال�ش���ديد �أو العطاء املف���رط� ،أو �أخذ
الطفل �إىل املدر�س���ة باك ًيا ،وعمو ًما ف�إنّ ن�س���بة
الأطفال الذين يرف�ضون الذهاب �إىل املدر�س���ة
ت�ت�راوح ب�ي�ن ( )%٥ -١من جمم���وع التالميذ
يف املدر�س���ة ،على الرغم م���ن مت ّتعهم بالقوى
الإدراكي���ة واحلركية.
�أ�سباب الرف�ض:
وتع���ود �أ�س���باب ذل���ك الرف����ض
�إىل اال�ضطراب���ات النف�س���ية
للأطف���ال ،مثل قلق
ا ال نف�ص���ا ل ،
و بخا ّ�ص���ة
ع���ن الأ ّم،
�أو الرهاب

االجتماعي،
�أو ت�أ ّثر الطفل
مب�ش���كال ت
عائلية تلقي
بظال له���ا
عل���ى
�ش���خ�صيته،
�أو تع���ود �إىل
م�ش���كال ت
داخل املدر�س���ة
24
24

نف�س���ها ،مث���ل اخل���وف م���ن املع ّلم�ي�ن و�س���وء
معاملته���م� ،أو تع ّر����ض الطف���ل للتن ّم���ر� ،أو
�صحية �أو خلقي���ة� ،أو قد تكون نتيجة
مل�ش���كالت ّ
الت� ّأخ���ر الدرا�س���ي.
وال يخف���ى ت�أث�ي�ر ت� ّأخ���ر ال���دوام احل�ض���وري،
واالعتماد على التعليم الإلكرتوين يف ال�سنوات
الأخ�ي�رة يف الأطف���ال ،وزي���ادة ح���االت رف�ض
املدر�س���ة؛ لتتفاقم م�ش���كلة ع���دم التوا�صل مع
ال�صحي
الآخري���ن� ،إ�ضاف���ة �إىل ذلك الو�ض���ع ّ
الذي �أفرزت���ه جائحة كورونا ،ونظ���ام التباعد
االجتماع���ي عل���ى الرغ���م م���ن دوره الف ّعال يف
�صحة الأطف���ال اجل�س���دية يف
احلف���اظ عل���ى ّ
ال�صفوف الأوىل من املدر�س���ةّ � ،إل �أ ّنها ت�س ّببت
لهم مب�ش���كلة نف�س���ية ،وه���ي �صعوب���ة التوا�صل
مع الآخرين� ،س���واء من الأفراد �أو امل�ؤ�س�س���ات
الرتبوية التي �ص ّعبت عل���ى الأهل تهيئة الأوالد
مما
لالندماج يف املجتمع قبل �س���نّ املدر�س���ةّ ،
انعك����س ب�ش���كل �أو ب�آخر عل���ى انتظ���ام الدوام
للأطفال.
وال يخفى ت�أث�ي�ر الأجهزة الذكي���ة و�إدمانها يف
الأطفال التي تد ّمر قابليات الطفل يف التوا�صل
مع الآخرين ،وتد ّمر �أ�س����س الذكاء االجتماعي
لديه؛ فت�ضعف �ش���خ�صيته ،وتهت ّز ثقته بنف�سه،
كث�ي�را التك ّي���ف واالندم���اج يف
وي�صع���ب علي���ه ً
املجتمع.
�أ�شكال الرف�ض:
ونتيج ًة لتعدّد الأ�س���باب تتعدّد �أ�ش���كال الرف�ض
والإعرا����ض؛ فقد يرف�ض الطف���ل الذهاب �إىل
املدر�س���ة ب�ش���كل �صري���ح ووا�ض���ح ،ويف بع����ض
احل���االت يراف���ق ذل���ك نوب���ات �ص���راخ وبكاء
�ش���ديدين ،و�أحيا ًن���ا ط���رق ملتوية مث���ل ادّعاء
املر����ض ،وق���د ي�ص���اب ب����آالم البط���ن والتق ّي�ؤ
الت���ي تع ّد طبيعية للقلق والتو ّتر الذي ي�ش���عر به
الطف���ل ،وتزول مبج��� ّرد بقائ���ه يف املنزل.
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عالج حالة الرف�ض:
�إنّ التغ ّي���ب املدر�س���ي �س���بب رئي����س النخفا�ض
امل�س���توى الدرا�س���ي للطفل ،وتدمري �شخ�صيته
واهتزازه���ا� ،إ�ضاف���ة �إىل وج���ود اال�ضطرابات
النف�س���ية التي ق���د تتفاقم �إىل ال�س���لوكية ،فهي
النتيج���ة احلتمي���ة �إن مل ُتعالج �أ�س���باب رف�ض
املدر�سة.
وعمو ًما ف�إنّ معاجلة م�ش���كالت الرف�ض تعتمد
ال�صحة النف�سية للطفل
وب�ش���كل �أ�سا�س���ي على ّ
ذاته ،وتعزيز ثقته بنف�س���ه قبل دخول املدر�سة
أ�سا�س���ا ،وع���دم الإف���راط يف تدلي���ل الطفل �أو
� ً
مما ي�س���هم يف توازن �ش���خ�صية
تعنيفه ،فذلك ّ
الطف���ل ،واالعتم���اد عل���ى ال���ذات ،ومواجه���ة
ال�صعوبات التي يواجهها يف املجتمع؛ �س���واء يف
املدر�س���ة �أو غريها.
وينبغ���ي �إبع���اد الطف���ل ع���ن �إدم���ان الأجه���زة
الذكي���ة؛ لتعزيز �أ�س����س التوا�صل م���ع الآخرين
لدي���ه ،ومن امل�ش���كالت التي تدف���ع الطفل �إىل
رف�ض املدر�س���ة على �س���بيل املث���ال ال احل�صر:
معاملة املع ّلم�ي�ن� ،أو تع ّر�ضه للتن ّمر� ،أو معاناته
�صحي���ة م���ا ،فتعزيز ثق���ة الطفل
م���ن م�ش���كلة ّ
بنف�س���ه ،وتق ّبل���ه لنف�س���ه مثلم���ا ه���ي ،وتوا�صل
الأه���ل مع �إدارة املدر�س���ة واملالك التدري�س���ي؛
مل ّد ج�س���ور الثقة واملودّة بني املالك التدري�س���ي
وب�ي�ن الطف���ل الحت���واء م�ش���كلته ،ومعاجلتها،
بخا�ص���ة يف حاالت الأطف���ال الذين يعانون من
ّ
م�ش���كالت �إدراكية ،وان�ضمامهم �إىل ال�صفوف
اخلا�ص���ة ،وكذل���ك بطيئ���و التع ّلم يف املدر�س���ة
ّ
متخ�ص�ص ،يع ّد
حتت �إ�ش���راف مالك تدري�سي ّ
احل��� ّل الأمثل له���م ،مثلما �أنّ توفري ج ّو نف�س���ي
متوازن يف املنزل ،و�إبعاد الطفل عن النزاعات
الأ�س���رية ،واالهتمام بفرو�ضه املدر�س���ية كفيلة
بارتفاع م�س���تواه الدرا�سي.

الم َع ِّلم ِّ
وم َها َر ُة َّ
َ
الص ِّ
ال َ
الت ُ
إِدا َر ُة َّ
ف َ
لميذ
والت
ِ
بين ُ ِ
واص ِل الف َّع ِ
المقدسة
المطيري /كربالء
عطية
نوال
ّ
ّ
ّ

باقة من اللم�سات الرتبوية والن�شاطات
العلمية والعملية يقوم بها املع ّلم يف �أثناء
ّ
لل�صف ،حيث ي�سعى عن طريقها �إىل
�إدارته
حتقيق القيادة والتنظيم يف داخل الف�صل
الدرا�سي والقاعة الدرا�سية ،وخلق ج ّو
درا�سي وبيئة تربوية وتعليمية منا�سبة ،يقوم
فيها بتوجيه املتع ّلمني نحو هدف م�شرتك
يتم عرب التن�سيق وا�ستثمار الطاقات
ّ
والقدرات املعطاء لديهم؛ للح�صول على
�أف�ضل النتائج ،والو�صول �إىل مراتب مر�ضية
يتح ّلى �صانعوها مبحا�سن الأخالق ،وتطوير
الذات ،واالن�ضباط ال�شخ�صي داخل ّ
ال�صف،
واملحافظة على النظام والتعاون وحت ّمل
امل�س�ؤولية ،وتبادل املعلومات ،وطرح الأفكار
واملقرتحات ،وامل�شاركة يف العملية الرتبوية.
ومن اجلدير بالذكر �أنّ الإدارة ال�ص ّفية
الناجحة ذات الكفاءة املهنية ،لها دور بارز

ومهم يف ا�ستثمار الوقت و�إدارته ،وتوظيف
ّ
اجلهود والإمكانات املعرفية وم�ستوى
اخلربات لدى التالميذ املتواجدين داخل
القاعة الدرا�سية ،ور�صد الفروق الفردية
بينهم ،وال يقت�صر �أ�سلوب رفع الكفاءة
الإدارية للمع ّلم على تهيئة الدر�س وتعريف
أهم الأهداف ال�سلوكية التي
التالميذ ب� ّ
تت�ض ّمن حمتوى املنهج واملو�ضوع الدرا�سي،
ّ
ال�صف
بل ي�شمل و�ضع فقرة مم ّيزة يف �إدارة
بال�صحة البدنية والنف�سية
تعنى باالهتمام
ّ
وحت�سينهما ،ومتابعة احلالة االجتماعية
للتالميذ ،ومناق�شتهم وف�سح املجال للحوار
عن طريق طرح الأ�سئلة ،وجتاذب �أطراف
احلديث معهم وتبادل الأدوار ،ومن ّثم
تقييم �أداء املتع ّلمني يف �أثناء الدر�س.
اخلا�صة
ويقدّم املع ّلم التغذية الراجعة
ّ
باملادّة الدرا�سية ،وي�أخذ على عاتقه

املعاملة احل�سنة والإح�سان �إىل اجلميع
واالهتمام بهم ،وطرح املعلومة ب�شكل �سل�س
ومب�سط ،والعمل على تطبيق التعزيز املعنوي
ّ
وتقدمي الهدايا ،وحتفيز امل�شاركة والإجابة
ال�صحيحة ،و�صقل املواهب املم ّيزة التي
يتم ّتع بها املتع ّلمون ،و�إ�سداء الن�صائح
والإر�شادات لهم ،وال�سعي �إىل تطويرها يف
امل�ستقبل.
وال ب ّد للمع ّلم من القيام ببع�ض الإجرءات
ّ
ال�صف ،منها العمل بج ّد و�إخال�ص،
داخل
و�إثارة احلما�س يف نفو�س التالميذ،
واالنتقالة املت�سل�سلة واملنا�سبة عرب نربات
ال�صوت يف �أثناء الإلقاء ،مع مراعاة تنويع
املثريات التي ت�شمل احلركات والأفعال
وطرائق التدري�س ،وذلك بهدف تن�شيط
الذاكرة ،و�ضمان التفاعل واالندماج الواعي
بني �صفوف املتع ّلمني .
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الحشد المقدس

َت ّ
لقاها ِب َصد ِر ِه
التميمي /البصرة
سجاد
فاطمة ّ
ّ

بني �أزيز الر�صا�ص ودويّ االنفجارات يف
معارك التحرير يف قاطع (تلعفر) ،وبعد
�أن اجنلت الغربة د ّوى انفجار كبري ،ولكن
من نوع �آخر ،انفجار معنوي ،و�إذا بزميلنا
ال�س ّيد م�ؤ ّمل قد ا�ست�شهد ،وتل ّقى �ضربات
الدواع�ش ب�صدره ،وما � ّأجج االنفجار
املعنوي فينا �أكرث و�أكرث هو �أنّ والد ال�شهيد
وع ّمه كانا معنا يف املعركة ذاتها و�شهدا
ما �شهدنا ،عانقا بع�ضهما هنيه ًة ثم
عادا �إىل رباطة ج�أ�شهما ،وقال لنا ع ّمه:
(نحت�سبه مع احل�سني و�أ�صحابه)،
ثم �أخرج هاتفه الن ّقال وا ّت�صل بعائلته،
و�أخربهم ب�أنّ م�ؤ ّم ًل عائد �إليهم ،ال يريد
دموعا ،بل طلب منهم ز ّفة له!
يف ا�ستقباله ً
ثم �أكمل كالمه ب�سرعة كي يهدّئ من روع
عائلته( :م�ؤ ّمل بطل ،تل ّقاها ب�صدره).
وقال كلمة �أخرى لعائلته ا�ستوقفتني

26
26

كث ًريا�( :أنا ال �أ�ستطيع �أن �أعود فلديّ عمل،
�سي�أتي خليل والد ال�شهيد فقط).
�أغلق هاتفه وحدّث ًنا ً
قائل� :إ ّنهم جمي ًعا
ينتظرون ال�شهادة .وقال عن ال�شهيد
م�ؤ ّمل :ذهب فدا ًء من �أجل فتوى الدفاع
الكفائي عن العراق ومقدّ�ساته.
�أعادنا هذا املوقف �إىل �أر�ض كربالء يف
عام  ٦١للهجرة ،يف معركة ّ
الطف كيف
كان يرى �أن�صار الإمام احل�سني � شهادة
�أبنائهم وفل ّذات �أكبادهم ،ال بل هم َمن
يدفعونهم �إىل ال�شهادة يف �سبيل اهلل
ً
حفاظا على الدين واملقدّ�سات من عدوان
يتحججوا
�أ�شباه الرجال والأرجا�س ،ومل ّ
بغ�سل �أو تكفني �أو دفن لأبنائهم.
عم ال�شهيد م�ؤ ّمل� ،آثر �أن ُيكمل
ها هو ّ
كفاحه تار ًكا �أخاه وبع�ض �إخوانه املدافعني
ي�أخذون جثمان ال�شهيد �إىل �أهله ،وت�شييعه
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ت�شيي ًعا مهي ًبا يليق به.
جت�سدت فينا
�أدركنا ح ًقا �إ ّننا يف كربالءّ ،
قيم عا�شوراء و�شخو�صها و�شواخ�صها،
وع�شناها مثلما عا�شها �شهدا�ؤنا فك ًرا
منهجا وتطبي ًقا.
و�سلو ًكاً ،
(م�ؤ ّملنا) مل ينك�ص ومل يهرب ،بل ا�ستب�سل
وواجه وقاوم ،حتى تل ّقى ال�ضربات
ب�صدره وا�ست�شهد رمز البطولة وال�شجاعة
والإقدام ،مقتد ًيا مبوالنا �أبي الف�ضل
الع ّبا�س  حينما واجه �أعداءه وتل ّقى
ال�سهام ب�صدره ال�شريف ،تلك ال�شجاعة
التي ا�ستقاها �أبو م�ؤ ّمل وع ّمه � ً
أي�ضا ،فهم
عائلة تر ّبت على قيم احل�سني ،وت�ش ّربت
وج�سدتها خري
من مبادئ عا�شوراءّ ،
جت�سيد يف زمن كرث فيه اخلنوع والذ ّلة،
رافعني �شعار موالنا الإمام احل�سني :
َ
"هيهات م ّنا الذ ّلة".

العبودي /بغداد
لجين هادي
ّ

ك ّلما ُذكر ا�سم الوطن ،تعود اجلراح لتتف ّتق،
ومتتلئ الأحداق بالندى ،نن�سى حينها ك ّل
�شيء ،ففي ح�ضرة الوطن ،ي�صمتُ الكون،
وتخر�س جميع الأ�شياء ،وال يبقى غري �صوت
نب�ضنا ،م�شاعرنا املتد ّفقة نه ًرا من احلنني،
ومثلما قال حممود دروي�ش:
"...يفهم -قال يل � -إنّ الوطن
�أن �أحت�سي قهوة �أ ّمي
()1
�أن �أعود يف امل�ساء"...
فما لنا ُن�ض ّيع الوطن! لنتيه بعده بال بو�صلة
�سالم� ،أو معرفة اجلهات الأربعَ ،مل �أم�سينا
نتقا�سمه مثل ثمرة برتقال ،وهو ال يريد م ّنا
� ّإل �أن نكون �شجرة واحدة ،جذورها يف الأر�ض
مت�ش ّعبة وفروعها �ضاربة يف عنان ال�سماء ،ال
ُيريد م ّنا � ّإل �أن نكون مت�ش ّبثني به ،وال نبيعه
بثمن بخ�س يف املزادات الدولية ،بعد �أن كان
دف�ؤنا يف مهدنا ،وتعويذة اعتدنا �أن نغفو على
�أنغامها ،وال�ضوء الذي لطاملا �آم ّنا ب�أ ّنه �سيبز ُغ
يف نهاية النفق.
فكيف يهون علينا �أن ننكث بعهدنا له ،عهدنا

ُ
ُ
الوطن
نحن
الروحي ب�أ ّنه �سيظ ّل �أ ًبا لنا ،و�أ ّننا �سنظ ّل �أبناءه
البا ّرين به ،كيف نرمي بوعدنا عر�ض اجلدار
ومن�ضي غري مبالني � ّإل ب�أنف�سنا؟ كيف طغت
علينا تلك الأنانية اجلارفة والال�إن�سانية
حب وبغ�ض،
املخيفة؟! ف�أم�سينا ال ُنف ّرق بني ٍ ّ
�أو ّ
حق وباطل� ،أ�صبحنا نعي�ش فقط لكي نحيا،
وننتظر الغد فقط لكي ينق�ضي ،مثلما ينق�ضي
اليوم.
�أ�صبحت ق�ضية الوطن بالن�سبة �إلينا ق�ضية
خا�سرة ،وجتارة م�صريها احلتمي هو الإبادة
والك�ساد ،بات الوطن اليوم لي�س �سوى كالم
الأجداد الذي ن�سمعه منهم ،وكلمات منقو�شة
على كتاب قدمي مهرتئ ال يق ّلب �صفحاته �أحد.
مل يعد الوطن مثلما كان �ساب ًقا :قهوة �صباحية،
�أ�شجار ليمون و�سدر� ،أزهار �سو�سن ونرج�س،
�سماء طاهرة زرقاءً ،
ن�سيم ربيعي،
وبع�ضا من ٍ
بل �أ�صبح فيل ًما قد �سئمنا م�شاهدته.
�إنّ �أر�ضنا لتت�أمل حني ترى ال ُكره يف قلوبنا
عام ًرا واحلقد يف بيوتنا حا�ض ًرا ،هذه
الأر�ض برمالها الطاهرة ال ترجو

م ّنا � ّإل �صحوة ل�ضمائرنا ،و�إ�شراقة لل�شم�س يف
�أرواحنا ،تريد م ّنا �أن نقف مت�أهّ بني لنقول لها:
و�سنحييك) ،ال لكي منوت ومتتزج
لك،
ِ
(نحن ِ
دما�ؤنا برثاها ،بل لكي نحيا و ُنحييها ،و ُنعيد
ذكراها ،و ُنوقد فيها قناديل من الأمل.
يقول ال�شاعر �أحمد مطر:
"منوتُ كي يحيا الوطنْ
يحيا ملنْ !
من بعدنا يبقى الرتاب والعفنْ
()2
نحن الوطنْ "
نعم نحن الوطن ،ونحن َمن يجب �أن ُنعيد
�إليه ب�سم ًة فقدها ،ال ُنريد �أن جن ّرب ك ّل
االعت�صامات ،نريد اعت�صا ًما واحدًا فقط،
مثلما جاء يف قوله تعاىل :وَا ْع َت ِ�ص ُموا بِحَ ْبلِ
الل جَ مِي ًعا و ََل َت َف َّر ُقوا�( آل عمران.)103 :
َّ ِ
................................
( )1الديوان ،الأعمال الأوىل :ج� ،1ص.203
( )2املجموعة ال�شعرية لأحمد مطر� :ص.128
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المقدسة
األسدي /كربالء
هاجر حسين
ّ
ّ

يحب الراحة ،ومبوازاة الراحة
جميعنا
ّ
واال�سرتخاء يريد النجاح والتف ّوق على طبق من
ذهب ،لكن النجاح والراحة �ضدّان ال يجتمعان
� ّإل ناد ًرا ،فمن �أجل تقدمي �أيّ م�ساهمة ق ّيمة يف
عليك االعتياد على التعب وتب ّني نهج
حياتكِ ،
ِ
النم ّو ،وتنمية املهارات دائ ًما ،ولكي ت�صنعي
وحدك ،و�أن
جمدك فالب ّد من �أن حتاربي
ِ
ِ
ّياتك ،وت�ستغ ّلي ك ّل فر�صة
تكوين جريئ ًة يف حتد ِ
لك لأجل من ّو ِك.
ُتتاح ِ
املهم اخلروج من منطقة الراحة؛ لإنتاجية
من ّ
نف�سك
�أف�ضل وتط ّور �أ�سرع ،مبعنى �أن ت�ضعي ِ
على ّ
أفعالك
املحك وت�صبحي جريئ ًة ،وجتعلي � ِ
بك،
ولي�س
كلماتك فقط هي التي تع ّرف ِ
ِ
ّ
كنت متما�سك ًة،
�سي�صطف النا�س
وراءك �إن ِ
ِ
و�ستكونني � ً
عليك.
أهل لالعتماد ِ
�إ ّننا نعي�ش يف وهم ب�إ�صرار ب�أنّ لدينا الغد
نتم�سك بهذا
دائ ًما لن�ؤدّي عمل اليوم ،فنحن ّ
االعتقاد لي�ساعدنا على
ّ
ال�شك
جتاهل
وعبء ك ّل ما
تركناه حتى
نفعله غدًا،
ف�إ ّننا

28
28

اح ُة ُ
ال َّر َ
المغ ِر َي ُة
نتذ ّكر �أنّ �أفعالنا هي التي تع ّرفنا ،ولي�ست
نوايانا ،وهذا ال يتما�شى مع الت�أجيل واملماطلة،
و�أنّ النم ّو ما هو � ّإل �أفعال يومية موزونة
ومن�ضبطة وعادات �صحيحة ،فهو يتع ّلق بتنمية
مهارة لها غر�ض ما ،وال�سعي وراء فر�ص
بك لتخطي نحو النجاح وال�سري
جديدة مت�ضي ِ
خارج دائرة الراحة والأمان ،حتى و�إن كانت
تعني املغامرة بجر�أة نحو املجهول.
نف�سك يف
مفهوم (�آخر يوم)ّ :ربا �س� ِألت
ِ
كنت لتفعلي اليوم لو �أنّ هذا
مرحلة ما :ماذا ِ
حياتك الدنيا؟ ومع �أ ّنه مترين
�آخر يوم من
ِ
ممتع وح�سن النيةّ � ،إل �أ ّنه ال يعود بفائدة
حتفيزك على الفعل؛ لأ ّنه يزيل
كبرية دائ ًما يف
ِ
�أيّ �شعور بامل�س�ؤولية �أو االلتزام جتاه الآخرين،
وهذا اجلزء الأ�سوء من املعادلة ،لكن يف
ي�ضعك �أمام حفنة من الأ�سئلة امله ّمة،
املقابل
ِ
وهي:
ُترى ماذا فعلتُ من �إجنازات مه ّمة يف حياتي؟
هل لهذه اللحظة اخرتتُ �أن �أموت ً
فارغا؟
�أي �أن �أجنز ك ّل ما �سعيتُ �إليه وطمحتُ له يف
حياتي؟
�أم �س�أموتُ مليئ ًة بالطموحات ،والأحالم ال
متوت و�أنا ممتلئة ب�أف�ضل �أعمايل؟ ذكر الكاتب
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(تود هرني) يف كتابه (Diy Empty
 مُتْ ًالق�صة التي جعلته يكتب هذا
فارغا) ّ
الكتاب ،وهي �أنّ �صدي ًقا �س�أله �س� ًؤال بح�ضور
جمموعة من الرفاق ،فقال" :باعتقادكم ما
الأر�ض الأغلى والأ�سمى يف العامل؟"
ف�أجاب �أحدهم :حقول النفط يف ال�شرق
الأو�سط ،وقال �آخر :مناجم الذهب يف
�أفريقيا ،وتعدّدت الأماكن حول العامل.
�سكت �صديق تود هنيه ًة ،ثم قال" :جميعكم
خمطئون� ،إ ّن �أغلى �أر�ض يف العامل و�أعالها
قيم ًة هي املقابر ،ففيها دُفنت جميع الأحالم
التي مل ُت ّقق ،والروايات التي مل ُتكتب،
والأعمال التي مل يُقدّر لها �أن ُت� ّؤ�س�س ،كثري
لربا يجدون
من الأمور يف ّكر النا�س �أ ّنهم ّ
طري ًقا �إليها غدًا ،ومع ذلك ي�أتي يوم ما وقد
ا�ستنزفوا ك ّل غدِ هم" .كوين حذرة� ،أجنزي
وال ت� ّؤجلي �إىل الغد ،فاليوم الذي مي�ضي
لن يعود ،فقد ورد عن �أمري امل�ؤمنني
� أ ّنه قال" :مَن اعتدل يوماه فهو
مغبون"(.)1
...............................
( )1ميزان احلكمة :ج � ،٢ص .١١١٠

منكم وإليكم

َما ُعم ُر ِك ّإل َدقا ِئ ُق

المقدسة
الموسوي /كربالء
والء عطشان
ّ
ّ

ن�سري يف احلياة نتط ّلع لأيامها ،نحري ب�أمرنا،
ُترى هل جميعنا جعل �أمامه هدفه وعرف
غاية وجوده؟!
تت�س ّرب الأيام من بني �أيدينا ،ويف حلظة ما
ُيختزل الوجود.
ما الذي ح ّققناه؟ �إىل �أيّ �شيء نريد الو�صول؟
وهل تد ّبرنا فيما نحن عليه وما �سنكون؟
ملاذا نحن يف هذه الدنيا ،وهل هي احلياة
املرج ّوة �أم �أ ّنها مرحلة للعبور.
بعد �أن ف ّكرنا يف غاية وجودنا يف هذه الدنيا
ومبا �ست�ؤول �إليه الأمور ،هل حدّدنا هد ًفا
ونقطة ننطلق منها لنح ّقق �أ�صل وجودنا؟
العبيدي /كربالء المقدسة
ربى جواد
ّ

بني مغريات احلياة وزهرة العمر وال�شباب،
كثرينا يقع يف زينة احلياة وما ت�شتهيه الأنف�س
من املل ّذات ،وقليلنا َمن قد ينظر �إىل احلياة
على �أ ّنها دا ٌر م�ؤقتةّ � ،إنا حللنا فيها لنع ّد
عدّتنا لدار القرار.
يبتدئ عمر الإن�سان من نعومة �أظفاره بني
عناية والديه ،وك ّلما كرب تكون عناية اهلل
أهم يف �إحاطته ،وعليه �أن يحا�سب
تعاىل هي ال ّ

لنرتك ب�صماتنا وال نكون جم ّرد رقم عابر ال
قيمة له؟
يقول الإمام زين العابدين  يف دعاء مكارم
الأخالق..." :ا�ستعملني فيما خلقتني
له ،)1("...فهو يطلب من اهلل تعاىل �أن تكون
حياته ك ّلها فيما ُخ ِلق له ،وال ي�ضيع الوقت
�سدى.
يف هذه العبارة ي�شري � إىل �أه ّمية الوقت،
و�ضرورة ا�ستثمار �أيام العمر املعدودة فيما
يبني الإن�سان ،ويرتقي به نحو العال ،فوجود
الإن�سان يف هذه احلياة جعله �سبحانه مم ّي ًزا
لقيمته العالية التي عليه �أن يقدّرها ،فيق�ضي

دقائقه مبا ينفعه ويق ّويه ،وال يركن لتفاهات
قد ي�ضيع بها ك ّل عمره هبا ًء ،فريحل وك�أ ّنه مل
يع�ش يو ًما.
لذا ُيقال :الوقت كال�سيف� ،إن مل تقطعه
َ
قطعك.
وما �أجمل �أن يطلب العبد يف دعائه ب�أن يكون
وجوده يف الدنيا فيما ُخ ِلق له ،فعلى ك ّل فرد
معرفة غاية وجوده؛ لي�سعى لأن يق�ضي دقائقه
فيما ُو ِجد من �أجله.
........................................
ال�سجادية� :ص.110
( )1ال�صحيفة ّ

َش ُ
ظيم ال َبش ِر َّي ِة
بيه َع ِ
موقف مهما كان �صغ ًريا؛ لأنّ
نف�سه على ك ّل ٍ
جمرد فكرة �أن تكون نظرة اهلل دائ ًما علينا
على مدار الأيام وال�سنني والعمر ،كافية ب�أن
نخ�شى ارتكاب ذ ّرة من املع�صية ،قد نقع يف
بع�ض الأخطاء ،لكن با�ستطاعتنا �أن نرجع
�إىل اهلل بالتوبة واال�ستغفار ،ولهذا قد ُع ِرف
عا�ص.
عن ّ
رب الع ّزة باملغفرة لك ّل ٍ
علي الأكرب � أ�سوة ح�سنة ،ونحن
ولنا يف ّ

نعي�ش ذكرى والدته املباركة ،عا�ش حياته
قري ًبا من والده احل�سني  ،وا�صطبغت حياته
ك ّلها بطاعة اهلل تعاىل ،فبلغ املراتب العليا
ونال و�سام ال�شهادة بني يدي الإمام املع�صوم
يف واقعة ّ
الطف العظيمة ،وتخ ّلد ذكره وجهاده
مدى الدهر على الرغم من �صغر �س ّنه -
�صلوات اهلل عليه ـ وذ ّكر النا�س ببطوالت جدّه
�أمري امل�ؤمنني و�صوالته.
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َ ُ ُ
ِّ
ِّ
فل
تأ ِثير األم في الط ِ

فاديا عبد المنعم حيدورة /لبنان

حمور احلياة� ،صانعة الأجيال،
نا�شئة الأمم ،العطاء مبدلوله
الإن�ساين الر ّباين ،والكثري الكثري
الذي يندرج حتت كلمة واحدة� ،أال
وهي الأ ّم التي تتمحور وظيفتها يف �صناعة
الإن�سان ،غر�س كرمي مبارك يف قلب احلدث
وعقله ووجدانه ،ينبت قي ًما
�أخالقية ومعايري تربوية
ونهج حياة؛ لذلك جند �أنّ
املع�صومني  قد اهت ّموا ب�شكل
�أ�سا�سي باختيار الزوجة التي تتم ّتع
بال�صفات احلميدة التي ميكنها �أن تنقلها
بعد ذلك �إىل �أبنائها ،فهذا �أمري امل�ؤمنني
قد اختار ال�س ّيدة �أ ّم البنني ل ُيولد له الع ّبا�س
ال�شجاع ،ويف ال�سياق نف�سه جند الإمام
الهادي قد ر ّكز ب�شكل �أ�سا�سي على انتقاء
زوجة منا�سبة البنه الع�سكريّ  ،ذات طينة
طاهرة م�ؤهلة لأن تكون �أ ًما ل�شخ�صية مب�ستوى
الإمام �صاحب الزمان  ،هذا ك ّله ّ
يدل على
�أه ّمية الأ ّم ومدى ت�أثريها يف حياة وليدها،
فكان �أن اختارها من �ساللة كبري حوار ّيي
إخال�صا لدين اهلل ()
عي�سى  ،و�أ�شدّهم � ً
ولنب ّيه.
�إنّ رحلة الرتبية تبد�أ يف مراحل ذكرتها
الروايات� ،أي من قبل انعقاد النطفة ،مرو ًرا
ب�صريورتها جني ًنا �إىل مرحلة الوالدة وما
بعدها� ،إذ �إنّ هذه املراحل لها عناوينها
امل�ؤثرة يف �شخ�صية الطفل ،ومت ّهد له الطريق
الكت�ساب �صفات الكمال� ،سواء كان على
امل�ستوى اجل�سدي �أو املعنوي ،وج ّل ما تلتفت
�إليه الأ ّمهات يف زماننا هو ت�أمني م�ستلزمات
احلياة املادية للأوالد من دون االلتفات �إىل
30
30

العامل املعنوي الذي يع ّد
مما
أهم يف تلبية االحتياجات الإن�سانيةّ ،
ال ّ
ي�ؤدّي �إىل عدم اكتمال ال�شخ�صية مبعايريها
الإن�سانية العالية ،والذي ي�ؤدّي �إىل �أمور ال
ُتمد عقباها.
حن ّو الأ ّم وعطفها على ولدها من �أقوى عوامل
الرتبية الذي يع ّد الداعم الأ�سا�سي واملعني
للأ ّم يف تربيتها حتى تخ ّرج ً
جيل ذا �شخ�صية
ميكن االعتماد عليه ،فاملثابرة ،وال�صرب،
وامل�شاعر الإن�سانية الف ّيا�ضة ،تعطي �إك�س ًريا
حلياة الطفل ،وت�أخذ بيده لرتفعه وتعينه على
مواجهة حتدّيات احلياة وبالءاتها ،فالأ ّم
رفيقة درب الأطفال وحا�ضنة م�شاعرهم
وملج�أ كربهم ،حيث تتح ّول بعد ذلك �إىل �أول
قدوة لهم ،فيت�ش ّبهون بها ويتم ّنون �أن يكونوا
مثلها.
وال يتو ّقف دور الأ ّم عند ذلك ،بل جندها
�أول َمن يقوم بزرع الأخالق الأ�سا�سية يف
حياتهم كاملح ّبة ،والرحمة ،واملودّة ،والأخالق
احلميدة ،والعطف على ال�ضعيف ،والأخذ بيد
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املحتاج.
فالأبناء يت�أثرون
بك ّل ما يحيط بهم ،وحتتفظ عقولهم بك ّل ما
تنظر �إليه �أعينهم وت�سمعه �آذانهم ،ويبقى
ما ورثوه عن الأ ّم حمفو ًرا يف �أعماق النفو�س
وال�ضمائر ال يتو ّقف �أثره يف هذه احلياة.
طفلك ك َم َثل زرع
فاعلمي �أ ّيتها الأ ّم �أنّ َم َثل ِ
خا�صة ،وبيئة تنا�سب
يحتاج �إىل رعاية ّ
من�ش�أه ،خالية من املل ّوثات ،بعيدة عن الإهمال
والالمباالت؛ حتى تنتج ثم ًرا طي ًبا ،ف� ِأنت �أول
مما �أ�شار
َمن �سيتذ ّوق ثمار هذا الزرع ،وهذا ّ
�إليه �أمري امل�ؤمنني يف و�صيته للإمام احل�سن
" :و� ّإنا قلب احلدث كالأر�ض اخلالية ما
َ
فبادرتك بالأدب
�أُلقي فيها من �شيء قبلته،
قبل �أن يق�سو َ
قلبك وي�شتغل ل ّب َك لت�ستقبل
بج ّد ر� َ
أيك من الأمر ما قد َ
كفاك �أهل
()1
التجارب بغيته وجتربته" .
...............................
( )1نهج البالغة :ج � ،٣ص .٤٠

لِ َماذا

ُ
اإلنسان
ُس ِّم َي

إ ً
نسانا؟
ِ

زينب خليل آل بريهي /كندا

قيل ُ�س ّمي �إن�سا ًنا لكرثة
ن�سيانه ،يف حلظة مل َ
يلق بها
با ًبا للهروب ،فين�سى �آالمه
التي حت ّولت �إىل �أنامل يكتب
بها ،وين�سى �أحزانه التي
ُطبعت فوق اجلدران ،وين�سى
�أفراحه وم�س ّراته التي �ضاعت
بني ال�صور ،وين�سى �أهدافه
وطموحاته بعدما غالب �أمواج
هذه الدنيا ،و�أحيا ًنا ين�سى
التفا�صيل امله ّمة ،وغري امله ّمة
يف بع�ض الأحيان ،لكن ماذا
لو ن�سي نف�سه؟! ماذا لو ن�سي
قيمه ومبادئه؟!
نحن جنري يف هذه الدنيا
ونتق ّلب بني طريق النور وبني
طريق ال�ضاللة الذي يحاول
�أن يج ّرنا �إليه ،ونحن نحاول
الو�صول حتى ال نفقد عا ًما
�آخر من حياتنا ،نحاول �أن
نتم�سك بجادّة ال�صواب،
ّ

ولك ّننا يف �أحيان كثرية نن�سى
دافع االنطالق!!
جناحا
نن�سى �أنّ لك ّل طريق ً
ً
وف�شل ،ونن�سى �أنّ للحياة
انعطافات كثرية ،فيها
ال�صواب وفيها ال�ضالل،
قد نغرق يف �أعماقنا ونحن
نحاول الو�صول ،وال�س�ؤال هو:
كيف ن�سري؟ كيف نح�سب
اخلطوات؟ كيف نف ّرق بني
�أ�شكال الطرق امللتوية؟ و�إىل
�أين نريد الو�صول؟
هذه الت�سا�ؤالت تدفعنا �إىل
مراجعة �أنف�سنا و�أهوائنا
حتى ن�صل �إىل مرحلة فقد
العزمية ،فنجد �أنف�سنا
نتخ ّبط يف د ّوامة الأفكار،
نحاول �أن نت�س ّلق جبل النجاة
متم�سكني بالقر�آن الكرمي.
ّ
ّربا تخبو اله ّمة �أحيا ًنا،
ونفقد �أجزا ًء من �شخ�صيتنا،

وتختلف علينا الطرق
ب�أ�شكالها و�أوقاتها ،مت�سائلني
عن جدوى ما نفعل.
ن�سري بال هوادة ،نبحث عن
عالج جذري للخروج من
حمنتنا و�ضياعنا ،ونحن
نحرتق بنريان احلرية،
وفج�أة! تنت�شلنا يد خ�ضراء،
حتمل معاين كثري ًة ّ
ومبطن ًة،
بع�ضها يكون �آية ن�سمعها
فن�ستفيق من غفلتنا ،وبع�ضها
يكون دعوة �صادقة ُرفعت �إىل
ال�سماء ،وبع�ضها يكون �سط ًرا
من كتاب لكاتب غريب العرق
والوطن ،وتبد�أ رحلة التذكري
فتحت ّل مكا ًنا يف �أرواحنا،
فنحيا من جديد ،وجتعلنا
�أكرث وع ًيا و�إدرا ًكا ملا يحدث
من حولنا ،حتى نبد�أ من
جديد� ،أو نكمل ما بد�أناه يف
�أيام احلياة.
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منكم وإليكم

الع َّب ُ
َق ُالوا َمن ُه َو َ
اس؟
فوعاني /لبنان
هيفاء أمين
ّ

32
32
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ُ
قلت شبل حيدرة ..وسبع القنطرة..
ومبير الفجرة الكفرة ..قمر بني
هاشم..
وكاشف الكروب ..وصلب اإليمان..
آية الرحمن ..تاج الرؤوس..
مهجة النفوس ..ملحمة اإلباء..
ّ
كل الوفاء ..ومنه ّ
شع الوفاء ضياءً ..
نافذ البصيرة ..مالذ العقيلة..
سند العشيرة ..كهف العطاشى..
قلبه ملهم ..حلمه مرهم..
حزمه بلسم ..وبه آل البيت أعلم..
بين يديه البحر يزخر ..وفي عينيه
العمر يزهر..
وعلى وقع خطاه آالف البساتين
تثمر..
ً
صائحا :هللا أكبر..
يا ّ
كل الجود في ّ
الكفين يظهر..
أخبر..
هو ذا الع ّباس ،يا تاريخ ِ
هو لواء الشموخ يك ّر ويزأر..
وقلب العقيلة الذي ال ُيقهر..
متوه ًجا ً
ّ
ألقا..
هو رعد ُيسمع ..وبرق يلمع..
ّ
وبالحق الع ّباس يصدع..
هو العصمة الصغرى..
هو ّ
كل جيش الحسين ..وموطنه
المقلتان..
ومدفنه قلوب العاشقين..
باب الحوائج..
أبو الفضل..
إليه يرنو الفضل من دون احتجاج..

ُ
الص ُ
َّ
الع َ
وإيحاءاتها َ
ظيم ُة
الة
الديلمي /اليمن
زينب إبراهيم
ّ

ك ّل �شيء فينا ين�شغل
بعبادته  ،فالركوع
وال�سجود يف حم�ضره
دون �سواه ،ك ّل ما على
الأر�ض له �صالته
وت�سبيحه وتعظيمه
للخالق ،ك ّل ما يف
الكون بعامله املحيط
ين ّزه اهلل ّ 
ويعظمه،
وهذا �أعظم برهان
على �أنّ ال�صالة من
�أف�ضل العبادات ،وعمود
الإ�سالم ودواء القلوب
والأفئدة.

�أيّ باب يف الدنيا يطرقه
الإن�سان وقت �إحلاحه
يف �شيء ما ،ال ُيفتح له
� ّإل يف ميقات حمدود،
ولكن هناك باب ما
يلج املرء يف طرقه
�أن ّ
حتى ُتفتح له �أ�سباب
الربكات يف حياته ،وهو
وا�سع املدى ومتاح للقاء
العباد خم�س م ّرات
يف اليوم ،فطرق باب
ال�صالة يحيي ما غزا
الإن�سان من �أجداث
ال�ضالل والتيه ،وبها
ات�صال العبد مبعبوده
ويف هذه الدنيا ما
يف �ش ّتى حاالته� ،سواء
يدفعنا �أحيا ًنا �إىل
�أكان �سعيدًا� ،أم حزي ًنا،
�أن ن�شعر بالوحدة،
�أم منك�س ًرا.
و�سرعان ما ت ّتجه
هذا االت�صال العميق اجلوارح �إىل حمراب
والدائم ينبغي �أن اخللوة باخلالق ،
ي�ستق ّر يف �أنف�سنا ب�أ ّنه وت�سبح يف ملكوته
تعبري عن حالة اخل�ضوع الأعظم وت�ست�شعر ب�أنّ
والعبودية هلل  ،حالة هناك َمن هو �أقرب
الوقوف بني يديه ،حيث �إليها من حبل الوريد،
يقول  يف كتابه و�أ ّنه احلا�ضر الناظر
املجيدَ  :و�أَ ِق ِم ال�صَّ َل َة �إليها يف ك ّل �آن.
ِل ِذ ْك ِري( طه،)14:
ولإيحاءاتها الفريدة

�آثارها العظيمة يف
تذكري النف�س بعظمة
اهلل  وقدرته ،و�أنبياء
اهلل  كانوا مناذج
خالدة يف االرتباط
الوثيق بحبل اهلل املتني،
وجعلوا من ال�صالة
�صلتهم يف املدد والعون
لت�أدية ر�ساالتهم الإلهية
على نحو ي�صنع اليقني
ب�أنّ مفاتيح الن�صر تبد�أ
من التعظيم هلل 
العلي
والإميان ب�أ ّنه هو ّ
الكبري ،و�أنّ ما �سواه
�صغري وال �شيء �أمام
جاللته وعل ّوه.
من ال ِعظات التي
ن�أخذها يف نامو�س
حياتنا �أنّ ال�صالة
عبادة ال عادة،
وهي فاحتة الأعمال
ال�صاحلة �إن �أدركنا
جيدًا عظيم ثمارها
وح�صادها الوافر ،و�أنّ
تركها وعدم احلفاظ
عليها من موبقات
الذنوب ،و�أكرب كبائرها.
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الصحة كنز

الص ِّحي ِل َ
ام ِل
لح
الغذاءُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِّ
ذاءُ
لحامل
ل
ي
ح
الص
الغ
َ

الجبوري /بغداد
نوري
د .زينة
ّ
ّ

�إنّ اختيار النظام الغذائي
ال�صحي يجب �أن يكون هد ًفا
ّ
ال�صحة يف �أثناء احلمل ،ولي�س
�أ�سا�س ًيا لدعم
ّ
أهم
املهم تناول قدر كبري من الطعام ،ولكن ال ّ
ّ
�أن يحتوي الطعام اليومي على العنا�صر
الغذائية التي ت�ساعد يف اجتياز مدّة احلمل
ب�سالم بدون تعب �أو تع ّر�ض لنق�ص املغذيات
التي مت ّد اجلنني بالعنا�صر الالزمة للنم ّو
والتكوين ،ومنها:
 -1اخل�ضروات والفواكه :الحتوائها على
الفيتامينات واملعادن ال�ضرورية� ،إذ حتتوي
اخل�ضروات الورقية كال�سبانخ ،واجلرجري،
واخل�س ،والبقدون�س على ن�سب
والكرف�س،
ّ
عالية من حم�ض الفوليك ،وفيتامني C
الذي يتوافر يف الطماطم والبطاطا والليمون
والربتقال والفراولة؛ لأ ّنه يع ّد ّ
من�ش ًطا حيو ًيا
مما يق ّلل �إ�صابة
ومقو ًيا للجهاز املناعيّ ،
احلامل بالعدوى ،وبذلك تتج ّنب تناول
العقاقري التي ت�ؤذي اجلنني� ،إ�ضافة �إىل
34
34

املهم،
احتوائها على البيتاكاروتني ّ
ويجب تناولها طازجة فور �شرائها؛ لأنّ
ت�سخينها وطبخها يفقدها بع�ض الفيتامينات.
 -2البي�ض :يرت ّكز يف املُ ّح العديد من املغ ّذيات
ال�ضرورية للنم ّو مثل فيتامني  ،Bوفيتامني
 ،Aوفيتامني ،Dون�سبة جيدة من احلديد؛
لذا ّ
يف�ضل تناول احلامل بي�ضة يوم ًيا.
املك�سرات :حتتوي على ن�سبة مرتفعة من
ّ -3
الربوتني ،والفيتامينات ،واحلديد ،والزنك،
وحتتوي على الدهون ،وتع ّد �أغذية مز ّودة
بالطاقةّ ،
ويف�ضل تناولها ب�صورة وجبة خفيفة
ً
بدل من ال�س ّكريات واحللويات.
 -4اللحوم والأ�سماك :ت�ساعد ك ّمية الربوتني
املوجودة يف هذه الأغذية على النم ّو ال�صحيح
للجنني ،فوجود حم�ض الفوليك �أ�سيد يف
اللحوم يحميه من الت�ش ّوهات ،ودهون �أوميغا3
يف الأ�سماك ي�ساعد يف البناء ال�سليم جل�سمه.
 -5الألبان ومنتجاتها :م�صدر غني
بالكال�سيوم ،ويجب �أن حتر�ص احلامل على
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تناولها ب�شكل يومي ل�ضمان �سالمة من ّو
�أ�سنان اجلنني وعظامه ،ويجب االعتماد على
الغذاء للح�صول على الكال�سيوم ،واالبتعاد
قدر الإمكان عن م�ستح�ضرات الكال�سيوم
الكيميائية.
 -6احلبوب الكاملة والبقول واخلبز :تز ّود
اجل�سم بالطاقة الالزمة لأداء الأن�شطة
املختلفة؛ الحتوائها على الفيتامينات واملعادن،
ون�سبة كبرية من الألياف املفيدة ،فتج ّنب
ب�صحتها.
احلامل الإم�ساك الذي ي�ض ّر ّ
و�أخ ًريا ولي�س �آخ ًرا ينبغي االبتعاد عن الكافيني
وال�س ّكريات ،واحللويات ،والأغذية املاحلة،
فقد ي�س ّبب الكافيني الإجها�ض والتو ّتر
وا�ضطراب النوم.
�أ ّما احللويات فتز ّود اجل�سم بال�سعرات
احلرارية الفارغة التي تفتقر �إىل الفيتامينات،
وت�ؤدّي الأغذية املاحلة �إىل احتبا�س املاء يف
اجل�سم ،وارتفاع ال�ضغط الدموي ،وزالل البول،
مما تت�س ّبب مبا ُيعرف بـ(ت�س ّمم احلمل).
ّ

الصحة النفسية

َ
َ
ُ
َ
َ
قت
أثر إدار ِة الو ِ
فس َّي ِة لِ َ
الص َّح ِة َّ
رد
ِفي ِّ
لف ِ
الن ِ

لديك ما يكفي
هل ت�شعرين دائ ًما ب�أ ّنه لي�س ِ
من الوقت للقيام باملها ّم ال�ضرورية يف
حياتك؟ وتت�ساءلني :على الرغم من �أنّ ك ّل
ِ
النا�س لديها � 24ساعة يف اليوم ،ولكن دائ ًما
ما جند بع�ض النا�س ينجزون الكثري من
الأعمال ،بينما البع�ض الآخر يكاد ال ينجز
�شي ًئا يف هذا الوقت نف�سه؟
وال�س ّر احلقيقي وراء ذلك يعود �إىل �إدارة
الوقت والقدرة على ا�ستخدامه ب�شكل منتج
وف ّعال.
�إنّ للوقت خ�صائ�ص عديدة ،منها �أ ّنه
�أغلى ما ميلكه الإن�سان و�أثمنه وال ميكن
تعوي�ضه ،و�أ ّنه مي�ضي �سري ًعا ،و�أنّ ما م�ضى
منه لن يعود ،و�أنّ لتع ّلم الطريقة ال�صحيحة
لإدارته فوائد متن ّوعة ،منها تقدمي املزيد
من الإنتاجية والفاعلية ،وفر�ص التقدّم
بالعمل ،وفر�ص حتقيق الأهداف يف احلياة
االجتماعية والعملية� ،أ ّما عواقب �إدارته
ب�شكل خاطئ فهي عدم القدرة على �إكمال
العمل ،و�ستكون جودة العمل �سيئة ،وت�ؤدّي
�إىل م�ستويات عالية من ال�ضغط الع�صبي
على امل�ستوى العملي واالجتماعي.
�إنّ �إدارة الوقت تكون �إ ّما ب�صورة فردية
�إذ يعمل الإن�سان على تنظيم وقته بنف�سه،

وذلك عن طريق و�ضع �أوقات منا�سبة
لإجناز الأعمال� ،أو تكون ب�صورة جماعية
�أو (م� ّؤ�س�سية)� ،إذ تعمل ال�شركة �أو امل� ّؤ�س�سة
على �إدارة وقت تنفيذ �أعمالها وف ًقا لرتتيبات
خا�صة عن طريق و�سيلتني ،هما:
ّ
• الو�سيلة التقنية التي عن طريقها ميكن لها
حتديد �أولويات العمل ،ور�سم جداول ُت�سهم
يف �إجناز جميع اخلطط التي ُتطلب منه.
• الو�سيلة الفردية وهو طلب الفرد امل�ساعدة
من �أ�شخا�ص �آخرين لتنظيم الأعمال
وجدولتها كال�سكرتري.
هناك مهارات �أ�سا�سية عديدة يجب تع ّلمها
لإدارة الوقت ب�شكل منتج وف ّعال ،وهي
التخطيط وترتيب الأولويات عن طريق
تدوين املها ّم التي يجب علينا �إجنازها من
حيث الأه ّمية ،وتفوي�ض �شخ�ص منا�سب
مع و�ضع �سقف زمني لك ّل مه ّمة ،وااللتزام
به وعدم القيام ب�أكرث من مه ّمة يف الوقت
نف�سه ،والقدرة على قول (ال) ،وعدم
املوافقة على القيام بعمل قبل الت�أ ّكد من
كونه مه ًّما ،و�ضرورة اال�ستمتاع بالوقت يف
ك ّل الأحوال مع احلر�ص على التخطيط
للراحة والرتويح عن النف�س عن طريق
و�ضع جدول للمها ّم ،وعدم الإفراط يف

الشاوي /بغداد
سبتي
د .سعاد
ّ
ّ

العمل الذي قد ي�ؤدّي �إىل ا�ستهالك الفرد
ج�سد ًيا ونف�س ًيا؛ لأنّ التع ّر�ض امل�ستم ّر للتو ّتر
وال�ضغط النف�سي الناجت عن عدم تنظيم
الوقت ي�ؤدّي �إىل الرغبة يف النوم وال�شعور
الدائم بال�صداع والتعب والإجهاد الذي
ي�ؤثر يف م�ستوى الرتكيز ،وي�ضعف الذاكرة،
ويزيد من م�ستوى الكورتيزول يف اجل�سم،
وهو الهرمون الذي يتح ّكم بالعديد من
وظائف اجل�سم كالتمثيل الغذائي ،وارتفاع
هذا الهرمون الناجت عن زيادة التو ّتر،
يزيد من فر�ص الإ�صابة بارتفاع �ضغط
الدم والأزمات القلبية وال�س ّكري ،وحدوث
التق ّلبات املزاجية التي تظهر ب�صورة
الع�صبية ،وامليل �إىل احلزن واالكتئاب،
وت�ش ّتت االنتباه ،و�صعوبة الرتكيز والقلق،
وك ّلما زاد ال�شعور بالقلق والتو ّتر ،زاد
التفكري واخلوف ،وقد ي�ؤدّي �إىل االنهيار
الع�صبي ،و�أحيا ًنا ي�شعر الإن�سان ب�أ ّنه بال
قيمة يف احلياة ،وي�شعر بالذنب والغ�ضب،
وقد ينتهي �أمره �إىل حدوث الأفكار
املتزاحمة ،ويبد�أ بالتفكري يف االنتحار.
فالوقت �أغلى ما ميلكه الفرد ،و�إدارته هي
بداية ال�صعود �إىل الق ّمة؛ لأ ّنها ت�ؤثر فيه ويف
�أ�سرته وجمتمعه.
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واحة البراءة

مروة /لبنان
زينب نعمة ّ

�سقطت باقة الرنج�س �سهوًا
من يد مهديّ  ،التقطها وراح يت�أمّلها
بحزن كبري ،الحظت والدته ان�شغال
فكره ،اقرتبت وجل�ست بجنبه و�س�ألته:
ما به طفلي اجلميل؟ ملاذا �أرى الذبول
يف جفنه الكحيل؟

ي وَ ب َ
س
مَ ِ
َاق ُة ال َّن ِ
رج ِ
هد ٌّ

رسم :ورود خضر الموسوي /كربالء المقدسة

نظر �إليها نظر ًة حزين ًة،
و�س�ألها بنربة ر�صينة:
�أمّيَ ِ ،
ل ك ّل هذه الق�سوة يف احلياة؟
�شاهدت � ً
ُ
أطفال جياعًا عرب
بالأم�س
�شا�شة التلفاز! �أحزنتني �أج�سادهم
النحيلة! ف َمن ين�صر الطفولة؟

ابت�سمت الأ ّم ل�س�ؤال ابنها،
وطلبت منه �أن ي�ستمع �إليها:
ا�سمع يا طفلي العزيز� ،أتعرف �أين �سيذهب
الإمام بعد ظهوره ال�شريف؟
�س�أل مهديّ � :إىل �أين؟
قالت الأمّ� :سي�سري ب�سيفه اللجني ،نحو
كربالء املقدّ�سة ،وي�ستخرج ً
طفل للح�سني،
ويقول ما ذنبه كي يقتل؟!

�أ�ضافت الوالدة:
�إ ّن �إمامنا يا عزيزي �سينت�صر للطفولة
الربيئة ،و�سيعي�ش الأطفال والكبار يف
ّ
وحت�ضر،
ع�صره عي�شة هنيئة ،قم يا ولدي
ال تي�أ�س وال تتكدّر ،فبعد �أيام ذكرى مولده
امليمون ،ه ّيا ،لنف ّكر كيف �سن�ستقبله،
ولنن�س الأحزان وال�شجون.
َ
فرح مهديّ بهذا اخلرب ،احت�ضن باقة الرنج�س ،وقال وهو يت�أمّلها باطمئنان:
بعد �أيام �سيكون اخلام�س ع�شر من �شعبان� ،س�أزيّن غرفتي بهذه الأزهار ،و�أقدّم لأ�صدقائي
احللوى ،ونن�شد �أحلى الأ�شعار ،وم�سا ًء حني �أعود �إىل غرفتي وعلى �سريري �أجل�س� ،س�أفرح و�أتذ ّكر
فرحة والدة �إمامنا� ،س ّيدتي نرج�س (عليها ال�سالم).
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ت�أمّلت الوالدة وجه ابنها،
و�أجابته على ما �س�أل:
ال حتزن يا ولدي� ،أمل � َ
أخربك عن الإمام
املهديّ ؟ فهو مَن �سيعيد �إلينا الأمل!
ـ بلى� ،أخربتني ،مثلما �أ ّنكِ �س ّميتني تي ّم ًنا
أحب �أن �أعرف ماذا �سيفعل.
با�سمه ،لكن � ّ

مطبخك

المقدسة
العلي /كربالء
محمد
فاطمة
ّ
ّ
ّ

املقادير:
 Oالذرة :ملعقتان كبريتان.
 Oالبازالء :ملعقتان كبريتان.
 Oالفلفل احلا ّر :بح�سب الرغبة.
 Oاملايونيز :بح�سب الرغبة.
 Oالكات�شاب :بح�سب الرغبة.
 Oالزيتون الأ�سود 1/4 :كوب
(منزوع النواة ّ
ومقطع �إىل �شرائح).
 Oامللح :بح�سب الرغبة.
 Oالفلفل الأ�سودّ :
ر�شة منه.
 Oم�سحوق الثومّ :
ر�شة منه.
 Oالبطاط�س :ح ّبة واحدة.
 Oالزبدة :ملعقة كبرية.
 Oجبنة املوزاريال املب�شورة :ملعقتان
كبريتان.
 Oجبنة ال�شيدر :ملعقتان كبريتان.

بَاططس كمبير
مدّ ة الطهي  40دقيقة
تكفي ل�شخ�ص واحد

طريقة التح�ضري:
 Oاغ�سلي ح ّبة البطاط�س جيدًا وانرثي
فوقها القليل من امللح وزيت الزيتون،
وغ ّلفيها بورق الق�صدير جيدًا و�ضعيها يف
فرن حم ّمى م�سب ًقا على حرارة  180درجة
مئوية.
 Oبعد مرور  45دقيقة ،اغرزي ال�سكني يف
ح ّبة البطاط�س و�أخرجيها من الفرن يف
حال ا�ستوائها.
 Oاتركي ح ّبة البطاط�س فوق قطعة
الق�صدير لت�سهيل التح ّكم بها وقدّميها
فيها.
 Oاق�سمي ح ّبة البطاط�س من الن�صف

مع �إبقاء الطرف ال�سفلي م ّت ً
�صل ،وف ّتتي
اجلزء الداخلي بوا�سطة ال�شوكة.
� Oضعي جبنة املوزاريال ،وجبنة ال�شيدر
والزبدة داخل البطاط�س وق ّلبي جيدًا
�إىل �أن متتزج املكوناتّ ،ثم �أ�ضيفي امللح،
والفلفل الأ�سود وم�سحوق الثوم.
 Oز ّيني وجه البطاط�س بالذرة ،البازيالء
والزيتون الأ�سود الهالبينو.
� Oأ�ضيفي القليل من املايونيز والكات�شاب
وجبنة املوزاريال على الوجهّ ،ثم �أعيدي
البطاط�س م ّرة �أخرى �إىل الفرن لدقيقتني
حتى متتزج املك ّونات �أكرث لتح�صلي على
حتمري خفيف للجنب.

مجلة رياض الزهراء  العدد  - 179شعبان 1443هـ -آذار 2022م

37

مناسبات

ما معنى الع�شق؟ الع�شق يبد�أ بحرف العني،
والعني بداية اللهفة والإيثار والتفاين ،فبدايته
الع ّبا�س..
عني تهوى احلبيب وتتل ّهف للقياه ..عني تنبع
منها ك ّل الف�ضائل واخل�صال احلميدة ..عني
تروي العطا�شى مدى الدهر..
الع�شق يعني عطاء ع ّبا�سيَ ،من فدى ر�أ�سه
لريتفع ر�أ�س ال�شريعة النب ّوية العلوية الفاطمية
..
قدّم ك ّفيه ال�شريفتني لرتتفع ّ
كف العدالة مدى
الدهر با�سمه ،وينتقم من الظاملني ويع ّرف ك ّل
ظامل �أنّ الع ّبا�س له لباملر�صاد..
فدى عينيه كي حتيا عني احلياة وتب�صر عني
احلقيقة..
دفاعا عن �إمام زمانه كي
وقع على الأر�ض ً
تفتخر فخر املخدّرات بابن �أبيها...
ع�ضدك ب� َ
َ
أخيك)
وهو الذي �أعطى لـ(�سن�ش ّد
معنى فاطم ًيا ،فكان ظهر احل�سني الذي انك�سر
ً
عند مقتله..
ممن
أحب احل�سني وكان ّ
مل يخ ّيب اهلل قل ًبا � ّ
ً
(باذل فيهم مهجته) ،فك ّرمه اهلل واجتباه،

و�أ�صبح با ًبا لق�ضاء حوائج ال�سائلني..
وانق�شعت الأنوار عن عظم منزلته يف قلب ابن
بنت ر�سول اهلل  عندما كان كا�ش ًفا لكربه
مثلما كان عل ًيا ملح ّمد (�صلوات اهلل عليهم
�أجمعني)
 هو يوم ،هي �ساعة ،هي حلظة ر�آها احل�سني
واحدودب ظهره وق ّلت حيلته ،فماذا ر�أى يا
احلب بينهما وهو حبيب
ُترى؟ وما طبيعة ّ
ر�سول اهلل ؟ هني ًئا لكافل خدر الهوا�شم،
فلك ّل �أمانة �صاحب ُيكافئها ،وقد اختاره
احل�سني � صيوا ًنا خلدرهنّ .
كم �أثلجتَ يا ع ّبا�س قلب عزيز الزهراء ،وكنتَ
�ضمادًا جلرحه ،و�أما ًنا خلدره وقلبه.
�أيّ مقام له عند �أهل البيت ؟
ف�أمري امل�ؤمنني  مي ّهد ،و�س ّيدا �شباب �أهل
اجل ّنة  يفرحان مبجيئه ،وتق ّر �أعينهما
مبواقفه البطولية ،وزينب تهد�أ ك ّلما تراه
وال�سجاد  يقول يف ح ّقه" :رحم
وتدعو له ،
ّ
اهلل  -ع ّمي  -الع ّبا�س فلقد �آثر و�أبلى وفدى
�أخاه بنف�سه حتى ُقطِ عت يداه ف�أبدله اهلل
بهما جناحني يطري بهما مع املالئكة يف

شق َ
اء
والو َف ِ
له ُم ِ
ُم ِ
الع ِ
المقدسة
فهيمة رضا حسين /كربالء
ّ
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اجل ّنة"( ،)1وورد يف زيارة الناحية املقدّ�سة:
"ال�سالم على �أبي الف�ضل الع ّبا�س بن �أمري
امل�ؤمنني ،املوا�سي �أخاه بنف�سه ،الآخذ لغده
من �أم�سه ،الفادي له ،الواقي ،ال�ساعي �إليه
مبائه ،املقطوعة يداه"( ،)2ف َمن �شهد له
نربا�سا لق�ضاء
الأئمة املع�صومون � أ�صبح
ً
احلوائج ،مل ُيذكر ا�سمه يف �صفحات التاريخ
فح�سب ،بل ك ّل قلب طاهر ي�شهد بعظمته ،مل
ُتخت�صر بطوالته يف �ساحات احلرب و� ّإنا ال
يزال ا�سمه عنوا ًنا للنجاة من كيد الأعداء،
وخيمة تعانق املنك�سرين املت�ش ّردين من جور
الزمان.
فال نت� ّأخر �أو نتوانى عن ال ُن�صرة ف ُت�صيبنا
ح�سرة( :يا ليتني قدّمتُ حلياتي) ،هكذا
�أثبتت ك ّفا اجلود ب�أنّ ما كان هلل ينمو ،و�أنّ قمر
الع�شرية �إذا انخ�سف ف�إ ّنه �أ�صبح قمر �سماء
الوالية ،يتلألأ يف ليلة متامه وكماله ،و�أنّ املوت
بني يدي ابن املرت�ضى والدة.
...........................
( )1اخل�صال ،ال�شيخ ال�صدوق� :ص .٦٨
( )2العوامل ،الإمام احل�سني � :ص .٣٣٦

ُه َو َ
الفجرُ
محمد بيطار /لبنان
رجاء
ّ

قال اهلل تعاىل :يف بيوتٍ �أذ َن ُ
اهلل �أن ُترف َع
ويُذك َر فيها ا�س ُمه( النور ،)36:بيتٌ �أُ ّ�س�س
على التقوى ،بل هو بيت التقوى ،وح�صنها
احل�صني وقلعتها املنيعة� ،سقفه ال �إله � ّإل اهلل،
علي و ّ
يل اهلل،
و�أركانه حم ّم ٌد ر�سول اهلل ،وبابه ٌّ
و�أحجار بنائه �س ٌّر من �أ�سرار اهلل �أودعه �س ّيدة
بنات �آدم وح ّواء� ،أ�سماها فاطمة الزهراء،
ُفطم اخللق عن معرفتها ،و ُفطموا عن النار
مبح ّبتها وواليتها ،ووالية �أبيها وبعلها وبنيها
(�صلوات اهلل عليهم �أجمعني).
ّ
ع�ش احلقيقة هو ،بني جنباته يت�ض ّوع م�سكها
الف ّواح ،ويف �أرجائه ت�س ّبح مالئكة الرحمن
م�ؤ ّمن ًة على ت�سابيح �س ّكانه ،وما �س ّكانه � ّإل
النبي وو�ص ّيه ،وبكرهما املزقزق ً
فرخا
ب�ضعة ّ
زغب اجلناح ،يز ّقانه العلم والتقى والفالح
ز ًّقا ،ويتط ّلعان �إىل الكون من عينيه امل�شرقتني
بد ًرا يف الليايل املالح ،يحيل الظلمة نو ًرا
�صباحا...
وامل�ساء ً
ولكن ،رويدًا...
أح�شائك يا �س ّيدة الن�ساء ثمر ًة منتظر ًة
�إنّ يف �
ِ
عليك دف ًقا من الثناء ،بل �إنّ ت ّفاحة
تفي�ض ِ
بعبريك الف ّواح ،مت ّد عروقها
اجل ّنة املمتزجة
ِ
الر ّيانة لتتداخل يف �شرايني ن�ضر ٍة خ ّفاق ٍة
وتتج�سد اجل ّنة ً
طفل ال ي�شبهه من
بالعطاء،
ّ
بني الب�شر � ّإل �أخوه ،وال مياثله ح�س ًبا ون�س ًبا
وطه ًرا وقر ًبا � ّإل هذا ال�صغري الكبري املحت ّل
ذراعيك احلانيتني ،ف�إذا � ِأنت بني ج ّنتني،
ِ
قلبك تتغ ّذى من جناه ،والأخرى
�إحداهما حتت ِ

قربه ترتوي من �سناه...
أ�شهر ال تزيد ،ويكتمل احلمل الفريد بني
�ستة � ٍ
جناحيك يا �س ّيدة الطهر املح ّمدي ،وت�ؤ ّذن
ِ
جوارحك الف ّيا�ضة باحلنني ،ويتململ بني
ِ
أذنك باالنتقال �إىل
جنبيك ذاك اجلنني ،ي�ست� ِ
ِ
ّ
عامل الدنيا ،حيث املح ّبة والأمومة تتمثالن
ب�ش ًرا ،والهداية والوالية تت�آخيان ،فيقع الوليد
الب
يوحد الرحمنّ ،
�ساجدًا ّ
وميجد وي�شهد �أنّ َ ّ
الودود قد �أبدع يف خلق الإن�سان...
�أهو في�ض ملكوتي؟!
�أم حلنٌ �سماويٌّ جال يف الآفاق زم ًنا ثم ّ
حط
وعلي ،وا ّتخذ الأر�ض
ها هنا ،يف بيت فاطمة ّ
له موط ًنا ،واملدينة الزاهرة م�سك ًنا؟
بل هو ك ّل ذلك ،وهو الفجر تقطر �أطرافه
بالندى ،رقراق املح ّيا ،وهي الرياحني تنرث
عطرها على الأفئدة لتحيا ،وتتبارى ك ّل ذ ّرة يف
قدميك ،لتقدّم فرو�ض
الوجود لتن�سكب عند
ِ
التهنئة مبولد �س ّي ٍد من �سادة الدنيا والآخرة،
أزهرين،
بل هو ق ّرة ع ٍني لكما ،يا نو َري اهلل ال ِ
يا خري من ُرفعت بكما �سماوات ،و ُب�سطت
�أر�ضون ،فلقد �أثمر الطهر َح�س ًنا ،ثم ها هو
يربعم احل�سني.
�أيّ فرح ٍة مل ي�شهد لها الكون
ً
مثيل ،فهي ال�شاهد الأعظم
على �أنّ ال�سرور على هذه
الأر�ض ال يلبث � ّإل ً
قليل ،وهي
�أهزوجة ربيع فتي ،وهينمة
أمالك و�أفالك ،ومهرجان
� ٍ
وطيب ،ولكنّ
وزهر
ٍ
ٍ
ورد ٍ

الورد ع ّلته الأ�شواك ،ويف ط ّيات الفرحة
العارمة ترتقرق دموع الروح الأمني ،ويهبط
على قلب خامت املر�سلني لينبئه بال َقدَ ر الدفني،
ومبا هو مكتوب لهذا املولود بعد حني!
حزن هذا الذي تقرئينه موالتي على وجه
�أيّ ٍ
قلبك اخل ّفاق
أحب ،و�أيّ خاطر ٍة تراود ِ
� ِ
أبيك ال ّ
باحلب ،و�إ ّن ِك لتحزنني وتفرحني على �إيقاع
ّ
بروحك
دمعته وب�سمته ،ثم ها � ِأنت تر�صدين
ِ
عنك من خرب ،مثلما
ال�ش ّفافة ما يخفيه ِ
بنب�ضك نب�ض ذاك القلب.
تر�صدين
ِ
حولك ،فالأ�سى يف يوم الفرح
وتنظرين من ِ
يوم �آخر ،وتقرئني الآية
�أكرث �أملًا منه يف �أيّ ٍ
بعلك املرت�ضى ،وت�س�ألني،
نف�سها على وجه ِ
مولودك الذي راح
وتنظرين يف عمق عيني
ِ
نحوك �سهام ح ّبه الأوىل ،في�صيب
ي�سدّد
ِ
قلبك ً
مقتل و� ِأنت ت�سمعني اجلواب:
ال�سهم من ِ
"تقتله الفئة الباغية من بعدي ،ال �أنالهم()1
اهلل �شفاعتي".
موالتي...
بحلقومك املر ّتل
ؤادك تت�صاعد لتعلق
ِ
غ�صة ف� ِ
ّ
�آيات الذكرّ ،
جوفك ومتلئني الكون
ترطبني بها ِ
بال�شكر ،فت�ست�سيغني الفكرة وتزدردين ال َعربة،
ثم تطلقني الزفرة مع نظر ٍة نحو البعيد البعيد،
ت�ست�شرفني بعني الر�ضا امل�ستقبل املر�صود؛
علمت ب�أنّ اهلل �سيخلق له �شيع ًة يع�شقون
فلقد ِ
ترابه ويقدّ�سون �أعتابه ،وال يقبلون � ّإل �أن
ُي َ
ح�شروا يف ِركابه.
..............................
( )1بحار الأنوار :ج� ،43ص .239
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العلقمي
من على نهر
ّ

َّ
ِّ
ُ
َ
يات
الشوق للذكر ِ

بريهي /كندا
نور خليل آل
ّ

ّربا مل نفقد مالحمنا بعد ،بعدما
فقدنا الكثري ونحن نعرب جدران
امل�سافات ،حتى حملتنا الطرقات
بني �أغ�صان املا�ضي حم ّملني
بالذكريات ،حم ّملني بالأيام
التي نخرت عظامنا ونحن ّ
نغط
يف �سبات الوحدة حتت م�س ّمى
(الك�آبة) التي ا�ستباحت �أرواحنا
م�ستغ ّلة �أرق الليايل التي ق�ضيناها
ونحن نحاول حجز تذكرة الو�صول
�إىل نهاية الطريق.
ال نزال نحمل راياتنا البي�ضاء
عند ك ّل هزمية تع ّر�ضنا لها يف
منت�صف �أعمارنا ،التي كان من
املفرت�ض �أن نق�ضيها ونحن يف �أوج
ا�شتعالنا ،هم يقولون ب�أنّ وجع
الطريق �سينتهي عندما نلتقي
ّ
و�سيخف هذا
ب�أرواحنا ال�ضائعة،
الوجع عندما ن�ستيقظ من بكائنا
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يف منت�صف الليل حتت �صوت
املطر ،يقولون ب�أنّ الأماكن التي
لطاملا تخ ّيلناها حتمل �أج�سادنا
هي ذاتها تلك الأماكن التي
ت�صيب �أرواحنا باحلنني �إىل
�أوطاننا ،وهي ذاتها التي نرحل
�إليها يف �أحالمنا بعدما خلع
الواقع معطفه يف ذات �شتاء
متظاه ًرا يف و�سط اجلليد ،يطالب
ب�أب�سط حقوقه� ،أال وهي( :ال�سالم
للروح والقلب) ،ال�سالم للأماكن
التي بكينا فيها حتى فا�ضت من
عجزنا ،وال�سالم للأ�شخا�ص
الذين رحلوا ع ّنا ب�صمتهم،
ورحلنا عنهم بذكرياتنا.
ال�سالم للكلمات التي ماتت فوق
قلوبنا ونحن نحاول ر�سمها على
�أفواهنا التي �أُطبقت من �شدّة
الفقد.

ال�سالم من ال�شعور الذي يجعلنا
نتيه و�سط الزحام ،ال�سالم من
�ضياعا ونحن نحمل ما
�أن نتخ ّبط ً
تب ّقى لنا من عمرنا.
ال�سالم لل�سماء التي حملت
�أحالمنا بني ال�سحاب لتمطر
ً
وابل من الأيام العتيقة التي
التزال حتمل رائحة ال�شوارع
والأزقة املن�سية بني زحمة
الذكريات.
ال�سالم لل�صمت الذي ال يفارق
م�شاعرنا ،والذي ي�أن�س بدموعنا
ً
ليل ،حتى غرقت �أ�سرتنا يف بحر
من الطرقات ،وك ّل مفرتق طريق
�سلكناه خد�ش �أرواحنا وترك ندبة
ظاهرة لل�سنني.
ال�سالم لتلك الطرق التي مل
ن�سلكها بعدُ ،وال نزال جنهل
ماهيتها.

أروقة جامعية

عان َق ُ
َ
َ
يرات
الخ
ة
ُم
ِ
المقدسة
العبودي /كربالء
مريم حسين
ّ
ّ

و�صلت �إىل مراحل متقدّمة من
مهما ِ
ال�سعي يف التح ّكم الذاتي ،فال تظ ّني
غلبت ال�ش ّر يف موطن ما يف
ب�أ ّن ِك قد ِ
بت عليه ودحر ِته
نف�سك ،و�أ ّن ِك تغ ّل ِ
ِ
ومات ،ال�ش ّر ال ميوت ،يفقد وعيه
ً
قليل ،يتخدّر ،ومن ّثم يعود بوجه
متجدّد ،يف حادث خمتلف ،يف مكان
ما ،على هيئة �شيء �آخر.
من البالهة الرهان على التح ّكم
الذاتي املطلق لأيّ �إن�سان على وجه
الأر�ض ،فاملرء يعانق يف نف�سه اخلري
وال�ش ّرُ ،يخرج ما ي�شاء و ُي�ضمر ما
ي�شاء ،وما ت�س ّول له نف�سه ب�إظهاره.
يتواجد الوجهان ال�ش ّرير والط ّيب
ب�إح�سا�س واحد من دون تف�ضيل

�أحدهما على الآخر ،ومثلما �أنّ للخري
اخلا�صة التي تدفع ب�صاحبه
�أ�سبابه
ّ
�إىل ن�شر املح ّبة واملودّة وال�سالم يف
ال�شوارع والأز ّقة وحقول الورد لغاية
نبيلة ،كذلك لل�ش ّر �أ�سبابه ،فقد
دك منه ،وحتى الرت ّفع
يوهمك بتج ّر ِ
ِ
عنك ،ولك ّنه ينتظر الفر�صة املنا�سبة
ِ
اجتاهاتك
عليك من
كي ينهال
ِ
ِ
منك اخلري ك ّله،
الأربعة ،وي�سلب ِ
يع�صرك كي تتخ ّل�صي من
ومن ّثم
ِ
فيك ،حينها يطلق
�آخر قطرة عالقة ِ
�سراحك.
ِ
ال�ش ّر لذيذ ،فهو يربع يف قتل ال�ضمائر
ويح ّرر النفو�س ال�ضعيفة ،مز ّودًا �إياها
بالقوة املطلقة الكافية لدحر القوانني

متيحا
والأنظمة والأحكام ال�شرعيةً ،
نف�سك
لها كا ّفة ال�صالحيات ،ف� ِأنت ِ
أدمنت كثريهُ،
قت قليله ل ِ
لو تذ ّو ِ
مبادئك جان ًبا ،مهمل ًة �إياها،
ولرميت
ِ
ِ
غري معرتفة ب�صالحياتها!
نف�سك قريب ًة من
اجعلي �شرور
ِ
نظرك،
وب�صريتك وحتت
مراقبتك
ِ
ِ
ِ
و�أم�سكي بزمام الأمور ،وابقي يقظ ًة
على الدوام� ،إن مل ت�سبقي �ش ّر ِك
�سيجتازك
بخطوة با�ستمرار ،ف�إ ّنه
ِ
ي�سبقك
ب�أميال كثرية ،ويف ك ّل خطوة
ِ
�سيجعلك تعي�شني حال ًة من
بها،
ِ
اللهاث امل�ستم ّر للو�صول �إليه واقتفاء
�أثره ،وحماولة اجتيازه للحاق بالركب
ال�صالح.
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حتى نلتقي

في َمدارات َّ
مس
الش
ِ
ِ
ِ
اللواتي /سلطنة عمان
محمد
ندى
ّ
ّ

شمس تالها نورها فرقانا..
ركعت لها شمس الدنى عرفانا..
النور منها ّ
سكري سائغ..
الورد يشرب ل ّبه جذالنا..
وجدائل التحنان حين تعسجدت..
خلف السحاب ّ
تنزلت قرآنا..
ُسقيت بنور هللا من قلب
الهدى..
وتسنبلت في بعدنا عقيانا..
ّ
والشمس قد صنعت بحبات
السنا..
أقراص أمن تشبع الحيرانا..
لوال ِضياها الكون ط ًرا لم يكن..
ً
شيئا ليذكر في المدى لو كانا..
َ
شمسك يا أبي..
الغيم حار بكنه
الضوء منها ط ّرز األزمانا..
ضجت ّ
في غيهب البلوى ّ
أبوة..
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وتجوهر المعنى بنا ألوانا..
وتدير في األكوان من لطف
المدى..
ً
طرفا خف ًيا حان ًيا ر ّيانا..
اغسل بماء الشمس رين قلوبنا..
وامأل دروب عروجنا ريحانا..
األرض تنتظر الضياء بلهفة..
َ
ونواك حزن أقرح األجفانا..
ّ
صلت على درب الوصال حنينها..
ّ
ً
دموعا قد جرت ألحانا..
سحت
ْ
ّ
المذهب
فاخلق من الطين
والهوى..
ّ
جنحين تستحث والنا..
وانفخ ضياء الروح في أجداثنا..
ليطير ٌّ
ً
هائما نشوانا..
كل
لنكون في ّ
صف الحواريين إذ..
َ
ّ
مهدي في لقيانا..
نفديك يا

ألم الجراح

في َ
عبان تر َي ٌ
ألوجاع َس ُ
َ
َ
ام ّر َ
اء
اق
ش
ِ
ِ
ِ
عواملك البهية �إىل
ما يزال يقودين البحث يف ِ
طال�سم مقدّ�سة ي�صعب ف ّكها ..
مهما كان للدخول والغو�ص يف �أعماقها من
وح�شة �أحيا ًنا..
لك ّنه يبقى �شريان احلياة للنفو�س املتعبة..
فك ّلما حاولتُ الهرب من �صرائر العامل
اله َِرم ..
�سجلت منطقة
�أجدين �أ�سكن
ِ
ذاكرتك التي ّ
الالوعي يف ذهن املدينة..
�سام ّراء� ،إنّ ال�ضياع بني �أركان احلياة وبني
ذكرياتك جتعل الأيام الكئيبة تلفظ
زوايا
ِ
�أنفا�سها الأخرية ،وتتال�شى ك ّل �شكواها
وتتم�سك بلهفة باالنتظار
أ�سوارك،
حتت � ِ
ّ
كت به ،لتجد القوة يف
مت�س ِ
الذي لطاملا ّ
�ضعفها ،وتر�سم ابت�سامة يف حزنها..
وجتد دف ًئا تائهًا بني عوا�صف امل�صائب
و�أ�شواك احلياة ..
دعائك جوهر
يا مدينتي املجاهدة ،يف
ِ
الوجود ،يعيدنا �إىل قدرنا ..
معك،
حيث ن�شتاق �إىل حديث طويل نت�سامره ِ
أعتابك الطاهرة ..
و�إىل ورود ن�ستن�شقها يف � ِ
ومن بني الورود وجدنا ً
علي
نق�شا با�سم ّ

آذنك ،يتلو متائم املجد
الأكرب  على م� ِ
على وجع ال�شباب ،ينري �شموع اخللود �إىل
الفردو�س..
يهدهد على �شغاف العمر بعطر العنرب
والرياحني ،يعانق حبل الإيثار ال�س ّري،
في�صرخ :وليد خرج من رحم الطهر والإباء؛
ليفي�ض نو ًرا ي�شرق على ك ّفيه وردًا وع�ش ًقا..
مر�صع،
وليد برائحة امل�سك يز ّين جبهته تاج ّ
مكتوب عليه :هذا هو �شبيه العدنان..
نعمة �أنعم اهلل بها على احل�سني  ،يز ّفه
مع ال�سبعني �سف ًريا �إىل اجلنان� ،أم�سكت يده
يد الإ�صالح ،تع ّلمه كيف يكون الر�ضا بحكم
الرحمن و�إن كانت املعجزات تنبع من يديه..
منقو�شا على ك ّف َ
ً
يك:
لو �صافح َتها لوجدتَ
�سالم َ
عليك يا بن الكرام الأطيبني..
عيناه الربيئتان ترتقبان �أن مي ّر بها ذلك
الأب احلنون ،فتفقد ال�سيطرة ،فتغدو
كالطيور املهاجرة التي ترقب املوا�سم ،وعند
اللقاء تتعانق النظرات مثلما تتعانق �أغ�صان
الأ�شجار لتغفو على �أهداب املنى:
علي..
�أتيتُ يا ّ
عبارة تبعث يف النف�س ذك ًرا يثري فيها �آال ًما

المقدسة
الكناني /كربالء
زبيدة طارق
ّ
ّ

و�أ�شجا ًنا..
فرحا ،وطربت احلياة لفرحته،
و�أن�ش�أ القلب ً
و�أ�ضحى ال�سرور وح ًيا مله ًما ل�سم ّو الروح يف
احلب العلوي..
معراجها ،وتطرق عامل ّ
وهبتَ يا موالي ال�صغري ،بل الأكرب لط ًفا،
و�أ�سلتَ يف النف�س حل ًنا مره ًفا ي�ستحثّ ً
خيال
كان يف غياهب احلزن م�سجو ًنا ،وها هو
فرحا وميلأ الروح ثق ًة ،ويغمر القلب
ينت�شي ً
إخال�صا و�إميا ًنا.
� ً
جنم �آخر يزهر يف جنب الروح العا�شقة،
َ
يحت�ضنك لت�شعر بالقوة والبطولة التي
َ
داخلك مع الدم يف ال�شرايني.
ت�سري يف
كنتَ الب�شرى امل�شهودة للح�سني  ،وقد
�شهدها �أهل ال�سماء من قب ُلَ ،
فنورك امللكوتي
كان كاف ًيا ليملك القلوب ـ َ
فدتك نف�سي ـ
مت ّر حلظات الذكرى وال �أريدها �أن تنتهي؛
لكي ال يفارقني ذلك ال�شعور الأروع و�أنا �أنتقل
بني تلك ال�صور ملدينتي ال�سعيدة بوالدة النور
الأكرب ل�سبط الر�سول  ،وك�أنّ تلك الفرحة
املر�سومة تخاطب وجدان ال�شباب وحتدّثهم
عن املجد وال�شجاعة التي خ�شعت لها قلوب
امل�ؤمنني ،وارتعدت لها قلوب املنافقني.
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ِخد َمةُ
الر ِّ
د اآلليّ

الرد اآللي
احصلي على خدمة ّ
أم البنين
من مكتبة ّ
وتخ ّلصي من مشاكل االنشغال ووصول الردود في أوقات متأخرة
تم استحداث خدمة اإلحاطة الجارية على مدى  24ساعة في
فقد ّ

اليوم عند مراسلتكم رقم املكتبة املعتمد:
0967602363311

املتوافر بخدمتي التليكرام والواتساب.

