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واأن ال تزيد على )200- 250( كلمة 
للتدقيق  تخ�سع  امل�ساهمات  اأّن  علمًا 
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الذرية الطاهرة التي حملت 
واأ�شاءت  ال�شماء  ر�شالة 
وقادت  الإ�شالم،  طريق 
الهداية،  اإىل  امل�شلمني 
تعاىل  اهلل  باركها  والتي 
ونظاًما  دولًة  لها  واأقام 

ت�شود به اأمم الأر�س.
 املجتبى احل�شن  الإمام 
لالإمام  مولود  اأول  هو 
وال�شّيدة   علّي

 .الزهراء
رم�شان  �شهر  يف  ُوِلد 
عليه  وبدت  املبارك، 
والإمامة،  النبّوة  �شمائل 
الفرح  موجات  فغمرت 
النبّوي  البيت  وال�شرور 
على  واأُجريت  العلوي، 
مرا�شيم  املبارك  املولود 
ال�شرعية،  وال�ُشنن  الولدة 
والإقامة،  الأذان  من 
وحلق  والت�شمية،  والعقيقة، 
اأمور  من  وغريها  الراأ�س، 
�شارت من بعده �ُشنًنا نبّوية 
على  ُترى  اأن  ُي�شتحب 

مواليد امل�شلمني.

ن�شاأ الإمام احل�شن  يف 
 النبّي جّده  رعاية  ظّل 
واأبيه الإمام علّي  اأف�شل 
رعايته،  فتوّليا  املرّبني، 
الوحي  تعاليم  فيه  وغر�شا 
من  عليه  واأفرغا  وُمُثله، 
املثل  فكان  ذاتهما،  �شمّو 
يف  الإلهية  للرتبية  الأعلى 

�شلوكه و�شمّو ذاته.
الرفيعة  ال�شفات  ت�ّشدت 
وتوافرت �شفات جّده  فيه، 
حيدر  واأبيه    املختار 
فهما  فيه،    الكّرار 
واأخرجا  الدين  اأقاما  َمن 
اإىل  الظلمات  من  النا�س 
جّده  من  فورث  النور، 
امتاز  الذي  العظيم  اخُللق 
الأنبياء  �شائر  على  به 

واملر�شلني.
  احل�شن  الإمام  متّيز 
كان  حيث  احللم،  ب�شعة 
بالعفو  الإ�شاءة  يقابل 
كثرية  ببوادر  والإح�شان 
اأّنه  مثلما  التاأريخ،  ذكرها 
ا  ِبرًّ النا�س  اأكرث  من  كان 

الفقراء،  اإىل  واإح�شاًنا 
مهما  قّط  �شائاًل  يرّد  ومل 
من  الوفود  ازدحمت 
بابه،  على  املحتاجني 
فيجزل العطاء لهم جميًعا. 
ا  كان زاهًدا يف الدنيا راف�شً
مّتجًها  مباهجها،  جلميع 
�شوب اهلل تعاىل، وقّدم يف 
�شبيل مر�شاة اهلل كّل غاٍل 
عن  مّرتني  وخرج  ونفي�س، 
اهلل  وقا�شم  ميلك،  ما  كّل 
مّرات. ثالث  اأمواله  تعاىل 

)١(

الإمام  يكون  اأن  عجب  فال 
احل�شن املجتبى  جامًعا 
والف�شاحة،  لل�شجاعة 
واحللم،  والتقوى  والعلم 
فهو  حميدة،  خ�شلة  وكّل 
والإمامة  النبّوة  �شليل 
العاملني  ن�شاء  �شّيدة  وربيب 
عليهم  اهلل  )�شلوات 

اأجمعني(.
...................

)١( حياة الإمام احل�شن بن علّي 
)عليهما ال�شالم(: ج١، �س ٣٣٠.

َيٌة َطاِهَرٌة َبعُضها ِمن َبعٍض ُذرِّ

رئي�ض التحرير

3مجلة رياض الزهراء  العدد 180 - شهر رمضان 1443هـ- نيسان  2022م

كلمة العدد



ها هي مجّلة رياض الزهراء تفتح آفاقها لِك, لترسلي لها 
ما يجول في خاطرِك من أسئلة فقهية لتجيب عنها

وفق فتاوى سماحة المرجع الدينّي األعلى آية هللا العظمى 
:Kالسّيد علّي الحسينّي السيستانّي

ْوِم ُة الصَّ ِنيَّ
رم�ضان  �ضهر  يف  ال�ضوم  نّية  حتّقق  يف  الِعربة  ما  ال�ضوؤال: 

املبارك؟
اجلواب: الِعربة بالعزم على ال�شوم ووجوده ولو ارتكاًزا، ول 
للتجديد مع وجود  القابل  التف�شيلي  اللتفات  النّية  ُيعترب يف 

العزم الرتكازي على �شوم جميع الأيام.
ال�ضوؤال: هل يجوز اأن ننوي �ضوم �ضهر رم�ضان بنّية واحدة؟
اجلواب: ُيجتزاأ يف �شهر رم�شان كّله بنّية واحدة قبل ال�شهر، 
فال ُيعترب حدوث العزم على ال�شوم يف كّل ليلة اأو عند طلوع 
ولو  املكّلف  عند  وجوده  ُيعترب  كان  واإن  يوم،  كّل  من  الفجر 

ارتكاًزا.
ال�ضوؤال: ما حكم َمن مل ينِو ال�ضوم يف �ضهر رم�ضان لن�ضيان 

احلكم اأو املو�ضوع اأو للجهل؟
اأثناء  يف  علم  اأو  تذّكر  ثم  ُمفِطًرا  ي�شتعمل  مل  اإذا  اجلواب: 
وي�شكل  الزوال،  قبل  نّيته  بتجديد  الجتزاء  فالظاهر  النهار، 
الجتزاء به بعد الزوال، فال يرتك الحتياط بالإم�شاك بقّية 

النهار بق�شد القربة املطلقة والق�شاء بعد ذلك.
ال�ضوؤال: هل ي�ضّح العدول من �ضوم اإىل �ضوم اآخر؟

كان  اإذا  نعم  اإليه،  املعدول  وقت  بقي  واإن  كاّل،  اجلواب: 
اأحدهما غري متقّوم بق�شد عنوانه ول مقّيًدا بعدم ق�شد غريه 
ــ واإن كان مقّيًدا بعدم وقوعه ــ �شّح وبطل الآخر، مثاًل: لو نوى 
�شوم الكّفارة ثم عدل اإىل املندوب املطلق �شّح الثاين وبطل 
الأول، ولو نوى املندوب املطلق ثّم عدل اإىل الكّفارة وقع الأول 

دون الثاين.
رم�ضان،  من  اأّنه  بنّية  ال�ضّك  يوم  املكّلف  �ضام  اإذا  ال�ضوؤال: 
وبعد الظهر اأو املغرب ثبت اأّنه لي�س من رم�ضان، فهل ي�ضّح 

�ضومه؟
اجلواب: كاّل.

َصْوُم الُقُلوِب 
سّيد محّمد الموسوّي

وُموا َخْيٌ  قال اهلل تعاىل: َواأن َت�ضُ
ق�ّشمت  لقد   ،)١48 )البقرة:   ُكْم َلّ
اإىل  ال�شوم    البيت  اأهل  روايات 
اإىل  اجل�شد  �شوم  فمن  مراتب،  عّدة 
القلوب  �شوم  اإىل  اجلوارح  �شوم 
املكّلف  امتنع  فاإذا  اأعالهّن،  وهو 
وباقي  وال�شراب  الطعام  تناول  عن 
امل�شاء،  حتى  ال�شباح  من  املفطرات 
مانع  ول  ال�شوم،  مراتب  اأدنى  فهذا 
ر�شول  قال  حيث  املرتبة،  هذه  من 
عن  ال�ضيام  منعه  "َمن   : اهلل 
ا على اهلل اأن  طعام ي�ضتهيه، كان حقًّ
وي�ضقيه  اجلّنة،  طعام  من  يطعمه 

من �ضرابها")١(.
واأّما �شوم اجلوارح وذلك باأن ي�شوم 
ل�شانَك عن الغيبة والكذب، وب�شرَك 
عن النظرة املحّرمة، وي�شوم �شمعَك 
عن �شماع الغناء واللغو، وت�شوم يدَك 
عن ال�شلب والنهب، و... فقد ورد يف 
 قوله:  دعاء الإمام زين العابدين 
"...واأعّنا على �ضيامه بكّف اجلوارح 

عن معا�ضيَك...")2(.

�شمعها  امراأة    النبّي  اأمر  وقد 
اإىل  الطعام،  بتناول  لها  ت�شّب جارية 
ال�ضوم،  اأقّل  "ما  لها:    قال  اأن 

واأكرث اجلوع")٣(.
قال:  اأّنه    ال�شادق  الإمام  وعن 
"اإذا �ضمَت فلي�ضم �ضمعَك وب�ضرَك 
اأ�ضياء  وعّدد  وجلدَك...  و�ضعرَك 
غيها، وقال: ال يكون يوم �ضومَك 

كيوم فطرَك")4(.
�شوم  فهي  الأعلى  املرتبة  واأّما 
بعد  اإّل  ال�شائم  ي�شلها  ول  القلوب، 
وهو  ال�شابقتني،  املرحلتني  تخّطي 
التفكري  عن  القلب  �شون  عن  عبارة 
يف احلرام اأ�شاًل، فال تخطر يف قلبه 
الرغبة يف ارتكاب احلرام، وهذا هو 
تعاىل:  عنها  قال  التي  التقوى  معنى 
َياُم َكَما ُكِتَب َعلَى  ُكِتَب َعلَْيُكُم ال�ضِّ
 َتتَُّقوَن َلَعلَُّكْم  َقْبِلُكْم  ِمن  الَِّذيَن 

)البقرة: ١8٣(.
...........................

)١( و�شائل ال�شيعة: ج24، �س ٣89. 
)2( ال�شحيفة ال�شّجادية: �س2١١.

)٣( بحار الأنوار: ج9٣، �س29٣. 
)4( تهذيب الأحكام: ج4، �س١94. sistani.org :امل�ضدر

)K( موقع مكتب �ضماحة املرجع الدينّي االأعلى ال�ضّيد علّي احل�ضينّي ال�ضي�ضتايّن
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 ! َمْن َفاِطَمُة َوَما أدراَك

والء قاسم العبادّي/ النجف األشرف

 ! َمْن َفاِطَمُة

"َمن  قال:  اأّنه    ال�شادق  الإمام  عن  ُروَي 
ليلة  اأدرَك  فقد  معرفتها  حقَّ  فاطمة  عرف 

القدر")١(. 
  الزهراء  ال�شّيدة  بني  ال�شبه  وجه  ما  ُترى 

وليلة القدر؟
ميكن اجلواب عن ذلك بعّدة توجيهات:

عن  حديثه  يف    النبّي  عن  ُروي  ما  االأول: 
"...وهي ب�ضعة  اأّنه قال:    ال�شّيدة الزهراء 
جنبّي،  بني  التي  وروحي  قلبي  وهي  مّني، 
كلُّ  فيه  اأوِدَع  الذي    قلبه  فهي   ،)2("....
القراآن  واأبرزه    قلبه  يف  مودع  هو  ما 
وُح  الرُّ ِبِه  َنَزَل  )تعاىل(:  لقوله  الكرمي؛ 
 امْلُنِذِريَن ِمَن  ِلَتُكوَن  َقْلِبَك  َعلَى    ااْلأَِمنُي 
تكون  هذا  وعلى  )ال�شعراء:١9٣-١94(، 
الكرمي  القراآن  ظرف    الزهراء  ال�شّيدة 

املكاين، وليلة القدر ظرفه الزماين.
الثاين: متّيزت ليلة القدر بتقدير اأرزاق الب�شر 
خمتلف  من  عليهم  �شي�شري  وما  واآجالهم 
ُكلُّ  ُيْفَرُق  ِفيَها  )تعاىل(:  قال  الأقدار، 
نت  ُدوِّ حني  على  )الدخان:4(،   َحِكيٍم اأَْمٍر 
عليهم  �شي�شري  وما    البيت  اأهل  اأقدار 
اآخرهم  اإىل  اأولهم  من  والرزايا  املنايا  من 
الإمام  عن  ُروي  فقد   ، فاطمة  م�شحف  يف 
مكثت    فاطمة  "اإّن  قال:  اأّنه    ال�شادق 
يوًما،  و�ضبعني  خم�ضًة   اهلل ر�ضول  بعد 

دخلها  ٌن وكان  حز
اأبيها،  على  ياأتيها �ضديٌد  وكان 

جربئيل فُيح�ِضن عزاءها على اأبيها، وُيطّيب 
نف�ضها وُيخربها عن اأبيها ومكانه، وُيخربها 
مبا يكون بعدها يف ذّريتها....")٣(، وبذا فليلة 
وال�شّيدة  واحد،  لعاٍم  التقدير  ليلة  هي  القدر 
الزهراء  هي م�شتودع التقدير الذي ي�شري 

على الأئمة  اإىل يوم القيامة.
الثالث: ليلُة القدر هي الليلُة املباركُة؛ لعظيم 
)تعاىل(:  قال  فيها،  للعامل  املر�شود  الثواب 
َباَرَكٍة )الدخان: ٣(،  َلْيلٍَة مُّ اأَنَزْلَناُه يِف  اإِنَّا 
املباركة؛  الأخرى  هي    الزهراء  وال�شّيدة 
الرّبانية  علومها  ووفرة  ذّريتها،  لكرثة 
ال�شريفة  ومقاماتها  النف�شانية  وكمالتها 
)تعاىل(  اأّنه  على  عالوًة  املنيفة،  وكراماتها 

ي�شاعف الأعمال بحّبها.
الرابع: انفردت ليلة القدر بالعظمة وال�شموخ 
�شارت  حتى  والرفعة  ال�شاأن  وعلّو  وال�شرافة 
الأخرى  هي    والزهراء  الليايل،  �شّيدة 
ن�شاء  �شّيدة  �شارت  حتى  ذلك  بكّل  انفردت 

العاملني من الأولني والآخرين.
اخلام�س: ليلة القدر جمهولة بني لياٍل ثالث، 
وال�شّيدة الزهراء  جمهولة تاريخ ال�شت�شهاد 
اأهل  علم  من  الرغم  على  ثالث،  رواياٍت  بني 
اإخفاء  �شرُّ  وما  احلقيقتني،  بكلتا    البيت 
من  املزيد  على  املوؤمنني  حلّث  اإّل  القدر  ليلة 

القراآن  وترتيل  والدعاء  بال�شالة  الطاعات 
اإخفاء  وراء  من  احلكمة  ولعّل  فيها،  الكرمي 
تاريخ ا�شت�شهادها  م�شابهة لذلك، اإذ تكمن 
يف احلّث على تكرار ذكر ف�شائلها ومظلوميتها 

لتاأ�شيل الولء والرباء.
ال�ضاد�س: ليلة القدر مّما يعجز العقل الب�شري 
عن اإدراك كنهها، ولذا عرّب اهلل )تعاىل( عن 
 اْلَقْدِر َلْيلَُة  َما  اأَْدَراَك  َوَما  بقوله:  ذلك 
)القدر: 2(، اإ�شارًة اإىل تفخيم �شاأنها وتعجيز 

اخللق عن اإدراك معرفتها.
مقامات  من  بذكره  املقام  �شمح  ما  وكّل 
مّما  هو  اإّنا  وغريها،    الزهراء  ال�شّيدة 
 ، واملع�شومون  )تعاىل(  اهلل  عنها  ك�شف 
ما  هي  معرفتها  حّق    معرفتها  حني  على 
تناله  ل  ومّما  القا�شرة،  اأفهامنا  عنه  تعجز 
  امل�شطفى  روح  فهي  املحدودة؛  عقولنا 
وكفء املرت�شى ، لذا ل ُتقاَرن بالأنبياء بل 
بخامتهم، ول بالأو�شياء بل ب�شّيدهم، وقد ُروَي 
"يا علّي، ما عرف  قال:  اأّنه    الر�شول  عن 
اهلل اإاّل اأنا واأنَت، وما عرفني اإاّل اهلل واأنَت، وما 

عرفَك اإاّل اهلل واأنا")4(.
فهي فاطمة، وما اأدراَك َمن فاطمة؟!

...........................
)١( بحار الأنوار: ج 4٣، �س )54-65(.

)2( امل�شدر ال�شابق نف�شه.
)٣( الكايف: ج١، �س458.

)4( خمت�شر ب�شائر الدرجات: ج١، �س١25.

َوَما أدراَك
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ِفي الُقرآِن الَكريِم

زينب نعمة مرّوة/ لبنان

الأ�شخا�س  بع�س  اأّن  جمتمعاتنا  يف  نالحظ 
�شطحي،  ب�شكل  الكرمي  القراآن  يقروؤون 
والهدف هو عدد �شفحات القراءة اأو الأجزاء، 
وكاأّن اهلل )�شبحانه وتعاىل( يحّثنا على قراءة 
الهدف  بينما  الرتتيل!  ملجرد  الكرمي  القراآن 
الآيات،  م�شمون  فهم  هو  واملطلوب  احلقيقي 
واّتباع تعاليم اخلالق عن طريق د�شتور احلياة 

الأبلغ. 
الكرمي،  القراآن  بالغة  عن  ن�شمع  ما  وغالًبا 

فماذا تعني هذه العبارة؟
مع  مو�شعه  الكالم  و�شع  تعني  البالغة  اإّن 
القراآن  يف  كلمة  لكّل  واأّن  العبارة)١(،  ح�شن 
قوله  مثل  ويف  وحمّدًدا،  دقيًقا  معنًى  الكرمي 
َلَها  ُو�ْضَعَها  اإِالَّ  َنْف�ًضا  اهلّلُ  ُيَكلُِّف  اَل  تعاىل: 
)البقرة:   ...اْكَت�َضَبْت َما  َوَعلَْيَها  َك�َضَبْت  َما 

286(، ال�شوؤال هنا: ما الفرق بني الفعلني 
)َك�َشَبت( و)اكَت�َشَبت(؟ 

َلَها َما َك�َضَبْت مبعنى اأّن كّل �شخ�س 
اأم  كان  ح�شًنا  يداه،  جنته  ما  يح�شد 
اأو يف  العامل  �شيًئا، و�شيواجه يف هذا 
الأعمال  هذه  نتائج  الآخر  العامل 
النا�س  تنّبه  فالآية  وعواقبها، 
وعواقب  م�شوؤولياتهم  على 
الأ�شاطري  وتفّند  اأعمالهم، 
من  النا�س  بع�س  تربئ  التي 
تعلهم  اأو  اأعمالهم،  عواقب 
الآخرين  اأعمال  عن  م�شوؤولني 

دون دليل)2(. 
�شبحانه  اهلل  ا�شتخدم  وقد 
املجّرد  الفعل  وزن  اخلري  فعل  مع  وتعاىل 
الإن�شانية  الطبيعة  اأّن  على  للدللة  )َفَعَل(؛ 
اإىل  يحتاج  ال�شّر  فعل  بينما  تقوم على اخلري، 
تكّلف وبذل جهد للقيام به؛ لأّنه مناٍف للطبيعة 
وزن  على  الفعل  ا�شتخدم  لذلك  الإن�شانية، 
)افتعَل(، وكاأّن تلك الأفعال يكت�شبها الإن�شان 
من الطبيعة ال�شيطانية الدخيلة)٣(، ولنالحظ 
ما  على  كمثال  و)ا�شتمع(  )�شمَع(  الفعلنِي 
يف  موجود  ما  ا  �شخ�شً اأّن  ولنفرت�س  �شبق، 
تاأتي من: جهاز  متعّددة  باأ�شوات  ت�شّج  غرفة 
وجمموعة  يلعبون،  وهم  الأطفال  التلفاز، 
كّل  اأّن  الطبيعي  فالأمر  يتحاورون،  اأ�شخا�س 
الإن�شان  �شي�شمعها  املتداخلة  الأ�شوات  تلك 
نقول  وهنا  اأذنيه،  طريق  عن  طبيعية  ب�شورة 

)�َشِمَع( على وزن )َفِعَل(، لكن اإن اأراد اأن يتابع  
جهًدا  �شيبذل  فاأّنه  التلفاز  جهاز  عرب  ُيبّث  ما 
لذلك  اجللبة،  هذه  داخل  يف  اإليه  ي�شتمع  لكي 

نقول )ا�شتمع( على وزن )افَتعَل(.
وزن  على  التي  )�َشِمَع(  اأّن  اإىل  نخل�س  اإًذا 
طبيعي  ب�شكل  ال�شوت  �شماع  مبعنى  )فِعل(: 
عينه  كانت  ما  كّل  وهو  اجلهد،  بذل  دون 

مك�شورة يف املا�شي، مفتوحة يف امل�شارع)4(.  
)افتعل(:  وزن  على  هي  التي  )ا�شتمع(  بينما 
اإىل  لالإ�شغاء  اجلهد  بذل  مع  ال�شتماع  هو 

م�شمون الكالم)5(.
فيه    َك�َضَبْت  َما  َلَها    تعاىل:  فقوله  وعليه 
الب�شرية  الطبيعة  يف  اخلري  ل  تاأ�شّ على  دللة 
ل  ال�شالح  العمل  اأو  اخلري  بفعل  والقيام   ،)6(

اإذا  مثال:  اجلهد،  وبذل  الجتهاد  اإىل  يحتاج 
اأراد مزارع اأن ياأخذ حاجته من اخل�شار التي 
ب�شاطة  بكّل  بذلك  ف�شيقوم  حقله،  يف  زرعها 
وب�شكل طبيعي، فالرزق رزقه وهو حّقه، بينما 
ياأخذ من تلك املحا�شيل من  اأن  اأراد جاره  لو 
لكي  خّطة  و�شع  اإىل  �شيحتاج  فاإّنه  اإذنه  دون 
لأّنها  اأحد،  يراه  اأن  دون  من  عليها  يح�شل 
التي  )ك�شَب(  فالأول  لذلك  حّقه؛  من  لي�شت 
على وزن )َفَعَل(، والثاين )اكَت�َشب( التي على 

وزن )افَتَعل(.
...............................

)١( ُينظر جواهر البالغة: �س٣١.
)2( تف�شري الأمثل: ج 2، �س ٣6٧.

)٣( امل�شدر ال�شابق. 
)4( �شذا العرف يف فّن ال�شرف: �س 64.

)5( ُينظر: �شذا العرف يف فّن ال�شرف: �س٣٠.
)6( ُينظر: تف�شري الأمثل: ج 2، �س ٣6٧.

ِة  ْرِفيَّ ِدَلَلُة الِبْنَيِة الصَّ
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ِسراُج هللِا
زهراء فاضل الحسينّي

كربالء المقّدسة

ال�شحاري  يف  ا  حًبّ املاطر  اأّيها 
املقفرات..

جنب  ظامًئا  �شوًقا  الناظر  اأّيها 
الفرات..

برتاتيل  �شدًقا  املوعود  اأّيها 
ال�شالة..

مّل  فمتى  �شربي  قّل  طه  بن  يا 
ال�شتات؟..

ترنو  بقلبي  والأزاهري  فعاٌم  عام  ينطوي 
�شوب املنتظْر..

بالدي  باحلزن  متالأ  التي  واجلراحات 
هّدها طول ال�شهْر..

فمتى يرجع غائب ما نوى يوًما �شفْر؟..
ملء عيني غائًبا، نور عيني اإن ح�شْر..

ملء اأنفا�شي عبرًيا، ذكره يطفي �شقْر..
باأماٍن  بعثنا  كم  لياًل  النهر  و�شط جاري 

و�شموْع؟..
عند  وفرة  يتال�شى  مّنا،  نال  برًدا  عّل 

الرجوْع..

عند  ليله  يتنا�شى  فينا  بات  حزًنا  عّل 
الطلوْع..

هل ُترى يزهر قلبي يف القريب العاجِل؟..
اأم ُترى يلتئم جرحي بلقاء املقبِل؟..

فينا  باعًثا  قريًبا  ياأتي  ُترى  هل 
احلياة؟..

طال  اأقبْل  اهلل  �شراج  يا 
عهد الُظُلمات..

يا �شم�شنا، متى ال�شروق؟
اأما اآن للغيم اأن ينجلي؟ 

يا اأمان الأر�س وال�شماء..
يا يو�شف العا�شقني..

لت�شرب  اأرواحنا  ت�شتقّر  اأن  اآن  اأما 
من عذب مائَك؟

لقد �شدئت اأرواحنا ونفو�شنا..
يف  ينتظرونَك  حمّبيك  كّل  مولي 

كّل مكان..

وجهَك  نور  ميلوؤها  جمعة  اأّي 
اء؟ الو�شّ

وذنوبنا  القا�شية  قلوبنا  هل 
املتتالية هي �شبب تاأّخرَك؟ 

معذرة مولي.. 
من قلب هواَك واأحّبَك وانتظرَك..
على  احلزن  اإدخال  من  ويخجل 

قلبَك..
مولي، معذرة يا منى العا�شقني..

معذرة يا نورنا وجمالنا واأملنا.. 
اأنَت �شرورنا رغم عوا�شف املحن..
الظالم  رغم  و�شياوؤنا  نورنا  اأنَت 

احلالك.. 
اأنَت ملجوؤنا احل�شني.. 

واإن طال الغياب..
ولطفَك،  عطفَك  امنحنا  �شّيدي 

ونظرًة منَك.. 
يا كّل اآمالنا.. 

َشمُسنا لن َتِغيَب
وئام محّمد المختار/ كربالء المقّدسة
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الَغَضُب َوِعَلُجُه
طرق متعبةطرق متعبة

الشيخ حبيب الكاظمّي

الَغَضُب َوِعَلُجُه

م�سمون ال�سوؤال: 
من  الإن�شان  بها  ُيبتلى  التي  الأمور  من 
الغ�شب، فاحلياة  اأنثى هي م�شاألة  اأو  ذكر 
يغ�شب  فقد  للغ�شب،  مثريات  من  تخلو  ل 
ول  ي�شمعه  اأو  يراه  �شيء  اأّي  من  الإن�شان 
ل  الإن�شان  اأّن  الطبيعي  ومن  ير�شيه، 
والأفعال،  الأقوال  من  كثري  عن  ير�شى 
فيما  نتبعها  اأن  ميكن  التي  الآلية  فما 
مع  الغ�شب  ي�شّبب  املوقف  كان  اإذا 

الأرحام؟
م�سمون الرّد:

لنا  يبّينون    البيت  اأهل  اأئمة 
  اآليات العمل، فعن اأبي جعفر 
اأّنه قال: "اإّن الرجل ليغ�ضب فما 
النار..  يدخل  حتى  اأبًدا  ير�ضى 
قائم،  قوم وهو  فاأمّيا رجل غ�ضب على 
فليجل�س من فوره ذلك؛ فاإّنه �ضيذهب 

عنه رجز ال�ضيطان")١(.
تغيي احلالة: الإمام  ذكر مثاًل، واإّل 

اخلروج  فاإّن 
احلديقة،  اإىل 
الغت�شال،  اأو 
اأو الو�شوء هي 
من  ا  اأي�شً

امل�شاديق، فاملهّم اأن ل يبقى ال�شخ�س يف 
جمل�س واحد مع َمن غ�شب عليه.

مل�س االأرحام: اإّن الذي يغرّي حالته يف اأثناء 
اأي  ال�شيطان،  رج�س  عنه  يذهب  الغ�شب 
اإذا اختلف الإن�شان مع �شريكه اأو �شديقه، 
ولكن اإذا غ�شب على اأحد من اأرحامه مثل 
الأّم اأو الأب اأو الأخ، فالعمل يكون مبا ورد 
 ..." قال:  اأّنه    جعفر  اأبي  الإمام  عن 
فاأمّيا رجل غ�ضب على ذي رحم، فليدُن 
ُم�ّضت  اإذا  الرحم  فاإّن  فليم�ّضه؛  منه 
�ضكنت")2(، اأّما بالن�شبة اإىل الزوجة، فهي 
املوّدة  نن�شى  ل  ولكن  الأرحام،  من  لي�شت 

والرحمة بينهما.
اإّن الإن�شان عندما يغ�شب فعليه اأن يدخل 
اإلهًيا  كان  فاإن  املخترب،  يف  الغ�شب  هذا 
عنها  ير�شى  التي  بالطريقة  فليغ�شب 
اهلل، واإن كان �شيطانًيا فليكظم غيظه، 
فاإن فعل ذلك ف�شُيعطى جائزة وهي حالوة 
النبّي  فعن  قلبه،  يف  الإميان 
"وَمن  قال:  اأّنه   
كظم غيًظا، ملأ اهلل 
اإمياًنا")٣(،  جوفه 
اأّن  الأخرى  واجلائزة 
عليه  ُيحّل  ل    اهلل 

غ�شبه.
......................

)١( الكايف: ج2، �س٣٠2.
)2( امل�شدر ال�شابق.

)٣( ميزان احلكمة: ج٣، �س 226٧.

ُطُرٌق ُمتِعَبٌة
زينب خليل آل بريهّي/ كندا

كان علّي اأن اأرحل..
اأن ال  اأمللم فتات ما تبّقى مّني، كان يجب  اأن 

اأبقى..
لكن اأيامي علقت بالعمر الذي ُكتب..

والأيّن اأخجل من الياأ�س ومنَك اإلهي.. 
فكيف يرحل َمن له رّب مثلَك؟! 

كيف ع�ضاي اأن اأتخّلى عن هذا العامل واأعود 
اإليَك؟

ماذا اأ�ضنع؟ فكّل الطرق متعبة..
يا غوثي..
يا اأماين..

ما اأحوجني اإليَك..
اإلهي..

اأ�ضلح ما اأف�ضده الدهر من عمري..
عّو�ضني عن مرارة االأيام..

اأبعدتني عنَك خطواتي، فاأعدين اإليَك..
لكّنني يا اهلل تعبُت..

اأعد كلماتي حرًفا بجانب  اأعي�س الفقد،  واأنا 
االآخر..

اأعرتف باأَيّن من دونَك اأُ�ضارع احلياة بقلبي 
اليتيم..

عن  يحجبني  ما  الذنوب  من  وبداخلي 
معرفتَك..

اأُح�ضي امل�ضافة بني كلمة واأخرى.. 
عّلني اأجد معناها، فل اأ�ضل..

اأُ�ضّمد حماوالتي يف التقّرب اإليَك والتحّدث 
معَك..

لكن من خجلي اأ�ضمُت..
الذي  االأ�ضى  بحجم  اأحتاجَك..  اأّنني  اإاّل 

ي�ضكنني..
والقلق الذي يهّز اأوردتي..

اإىل َمن اأذهب بقلبي املفجوع؟..
لي�س يل من منقذ �ضواَك

اإلهي..
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ـاَعٌة  ُفـقَّ
خلود إبراهيم البياتّي/ كربالء المقّدسة

كرة ذات غ�ضاء رقيق، مملوءة بالهواء، تتمّوج 
اجلميلة،  االألوان  بكّل  اإليها  النظر  عند 
اأمامه،  تطايرت  َمن  كّل  انتباه  وجتذب 
بحيث تر�ضم االبت�ضامة على وجوه اجلميع، 
العلم  مع  مل�ضها،  حماولًة  االأيدي  وتت�ضابق 
اآخر حلظات حياتها  اأّن هذه اللم�ضة �ضتكون 
لتختفي يف حلظة، وُيغلق ال�ضتار على امل�ضهد 

املثي للهتمام .
َمن مّنا مل ي�شاهد هذا املنظر ولو ملّرة واحدة يف 
حياته؟ بل َمن مّنا مل يكن هو الالعب الرئي�س 
ونيل  الت�شابق  بطل  وهو  اجلميل؟  الدور  لهذا 
و�شام الفوز، اإّما لنفخ الفّقاعة، اأو لو�شع نقطة 

النهاية، ومن ثّم ل يبقى اأّي اأثر ُيذكر لها .
هناك يف تفا�شيل حياتنا َمن هم مثل الفّقاعة 
والرّقة  الالفت،  اخلارجي  اجلمال  ذات 
الأ�شخا�س  بني  التنّقل  و�شرعة  احلركة،  يف 
هناك  املوؤ�شف  ومن  واملعتقدات،  والأفكار 
الداخل،  من  املجّوفة  الفّقاعات  لتلك  تزايد 
والأمّر  الأدهى  اإّن  بل  فح�شب،  ذلك  ولي�س 
ما  بعك�س  مليئة  الفّقاعة  تلك  تكون  عندما 
الآية  ذهني  اإىل  يرد  وهنا  اخلارج،  يف  هو 
 َيْفَعُلوَن اَل  َما  َيُقوُلوَن  َواأَنَُّهْم  الكرمية: 
منّمق  جميل  ظاهرهم   ،)226 )ال�شعراء: 
احَل�شن  اإىل  يدعون  م�شرذم،  ب�شع  وباطنهم 
وعند  اجليدة،  بالأعمال  يو�شون  القول،  من 
تتلّفظ  عّما  يكونون  ما  اأبعد  تدهم  التجربة 

به األ�شنتهم .
التي  املوازين  اختالل  الأمور  اأفظع  من  لعّل 
ال�شالح  متييز  حينها  الإن�شان  على  ي�شعب 

من الطالح، فتتال�شى القيم واملبادئ وي�شعب 
ينت�شر  عندها  الطريق،  يب�شر  اأن  الفرد  على 
املحيط،  من  واخلوف  الأمان  بعدم  ال�شعور 
املجتمع  يعّم  ثّم  ومن  والقلق،  التوّتر  وي�شود 
نظرة  اأو  كلمة  كّل  يف  ال�شّك  من  �شوداء  غيمة 
من  اأّن  به  امل�شّلم  ومن  م�شاملة،  كانت  مهما 
اأبرز �شمات املجتمع املوؤمن هو ال�شعور بالأمان 
من  القّيم  الدين  هذا  يبّثه  ملا  والطمئنان 
واأّن  والأخّوة،  املحّبة  روح  تن�شر  وقيم  مبادئ 
ثاين  ل  واحد  هيكل  من  اأجزاء  هم  اجلميع 
قال:  اأّنه    الباقر  الإمام  عن  ورد  فقد  له، 
حتّب  ما  له  واأحبْب  امل�ضلم  اأخاَك  "اأحبْب 
اإذا  لنف�ضَك،  تكره  ما  له  واكره  لنف�ضَك، 
احتجت ف�َضْله، واإذا �ضاألَك فاأعِطه وال تّدخر 
 ،)١("... عنَك  يّدخره  ال  فاإّنه  خًيا،  عنه 
هادئة  بيئة  جميًعا:  اإليه  ن�شبو  ما  وهذا 
الأخّوة  كنف  يف  اجلميع  فيها  يعي�س  مطمئّنة، 
الباطن  مع  الظاهر  فيه  ويتطابق  الدين،  يف 
عوامل  اأهّم  من  ورمّبا  ممكنة،  ن�شبة  باأقرب 
احل�شول على هذه البيئة هو ت�شافر عاملنِي، 
العتقاد  فيكون  والعمل،  العتقاد  وهما  األ 
ال�شعور  و�شرورة  الإمياين،  التالحم  باأهّمية 
اهلل  لوجه  قربًة  والروحي  الفكري  بالن�شجام 
لكي  العتقاد  بهذا  العمل  يجب  مثلما  تعاىل، 
العملي، والتخّلي  التطبيق  اإىل دائرة  به  ن�شل 
ال�شعارات  بالكثري من  التي ترتّن  الأبواق  عن 
اإىل  ترجمتها  ينبغي  بل  املحتوى،  الفارغة 
�شلوكيات حّية مثمرة ذات اأثر واقعي ملمو�س، 
ول يتّم ذلك اإّل بالقرتان بعلّو الهّمة التي قال 

الِهَمم  "خُي   :املوؤمنني اأمري  الإمام  عنها 
  الإمام  قول  من  ون�شتلهم  اأعلها")2(، 
�شرورة ال�شعي لتجاوز كّل العقبات وال�شعاب؛ 
اأ�شا�س  على  واملبني  املن�شود  الهدف  لتحقيق 

متني و�شاٍم؛ لنيل ر�شا اهلل �شبحانه وتعاىل.
جمّوفة  فّقاعات  هناك  تكون  لن  عندئذ 
نتاًجا  اجلميل  الظاهر  �شيكون  بل  الداخل، 
وثمرًة لباطن ر�شني واأ�شا�س قومي، اأ�شله ثابت 
وفرعه يف ال�شماء، يوؤتي اأكله كّل حني باإذن اهلل 

تعاىل . 
........................................

)١(  بحار الأنوار: ج ٧١، �س 222.
)2(  ميزان احلكمة: ج4، �س ٣468.
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اَس الَعَجَلُة..." "إنَّما أهَلَك النَّ

منى إبراهيم الشيخ/ البحرين

بعد احلديث عن موارد العجلة املذمومة، ياأتي 
احلديث عن امل�شاّر والآثار ال�شلبية لها. 

اإّل وفيه  اإلهًيا عن �شيء  ب�سرى: ل جند نهًيا 
النواهي  يف  تري  القاعدة  وهذه  مفا�شد، 
كّلها، �شواء اأدرك الإن�شان ال�شرر واملف�شدة، اأم 
الإن�شان  وقد وجد  يدركها ملحدودية علمه،  مل 
ومل�س  ارتكابها،  �شرر  الإلهية  النواهي  يف 
ينطبق على  وهذا  ال�شلبية،  واآثارها  مفا�شدها 
ا، وهو العجلة، فاإّن اهلل �شبحانه  مو�شوعنا اأي�شً
مل ينَه عنها اإّل ملا حتمله من مفا�شد، من فتح 
وقد  احلياة،  يف  اخللل  واإحداث  الأزمات  باب 
حّددت لنا الأحاديث والروايات ال�شريفة بع�س 

هذه املفا�شد، اأذكر لِك منها:
١( الهالك: ُروي عن ر�شول اهلّل  اأّنه قال: 
الّنا�َس  اأنَّ  وَلو  الَعَجلَُة،  الّنا�َس  اأهلََك  ا  "اإنَّ

َتَثبَّتوا مَل َيهِلْك اأَحٌد")١(.
مّرت علينا بع�س الآيات القراآنية التي حتّدثت 
بالر�شالت  يوؤمنوا  ومل  �شّلوا  اأقوام  عن 
نتيجة  فهلكوا  ؛  الأنبياء  وحاربوا  ال�شماوية، 
وهناك  والآخرة،  الدنيا  فخ�شروا  عجلتهم 

العك�س. 
اآمنة: هل مُيكن اأن ُي�شرب املثل مبلكة �شباأ يف 

التاأيّن وعدم العجلة؟

بل  وترتّيث،  تتثّبت  مل  فلو  نعم،  ب�سرى: 
ت�شّرًعا  بالرف�س    �شليمان  كتاب  على  رّدت 
ال�شعادة،  اإىل  و�شلت  ملا  وا�شتكباًرا،  وعجلًة 
كانت  فقد  كبري،  حتّول  حياتها  يف  ح�شل  وملا 
ت�شجد لل�شم�س، واإذا بها يف نهاية املطاف تعلن 
َظلَْمُت  اإِينِّ  َربِّ  َقاَلْت  قائلًة:  اإميانها  عن 
 َربِّ اْلَعامَلنَِي ِ �ْضلَْمُت َمَع �ُضلَْيَماَن هلِلّ َنْف�ِضي َواأَ
العاقبة  هذه  ح�شلت  فكيف   ،)44 )النمل: 

احل�شنة؟ اإّنها نتيجة الرتّيث. 
اآمنة: ما اأجملها من عاقبة!

1. الندامة: ُروي عن الإمام علّي  اأّنه قال: 
"يِف الَعَجلَِة النََّداَمُة، يف االأناِة ال�ّضلمُة")2(، 
الندم �شعور قا�ٍس على النف�س، يعك�س اأّن هناك 
الإن�شان،  يغتنمها  مل  ا  وفر�شً وبدائل  خيارات 
بل جلاأ اإىل خيارات وبدائل اأوقعته يف حماذير 
كان  لأّنه  ويحزن  الفرد  فيتح�ّشر  وم�شاكل، 
ل  اأن  باإمكانه  كان  فقد  املقّدمات،  يف  خمتاًرا 
يعجل ويذهب اإىل خيار وقرار يوّلد الكثري من 
فعن  الندم،  هي  فالنتيجة  حياته،  يف  امل�شاكل 
الإمام علّي  اأّنه قال: "الَعَجُل َقْبَل االإِمَكاِن 

َة")٣(. ُيوِجُب الُغ�ضَّ
2. ال�سقوط يف االأخطار: ُروي عن الإمام 
"الَعَجُل ُيوِجُب الِعَثاَر")4(،  اأّنه قال:    علّي 

وعادًة  والأخطار،  العجلة  بني  معّية  توجد 
اأخطار  وبجانبها  اإّل  عجلة  هناك  تكون  ل 
ة اإذا كان املو�شوع اأمًرا  مرهقة ومكلفة، بخا�شّ
يف  تاأّملي  الإن�شان،  حياة  يف  ا  ومهًمّ مف�شلًيا 
والطالق،  الزواج  يف  العجلة  الآتيني:  املثالني 
وعدم  احلياة،  �شريك  اختيار  يف  فالعجلة 
ال�شوؤال  مراعاة معايري الزواج ال�شحيحة من 
املزاج،  اأ�شا�س  على  الزواج  بل  وامل�شورة، 
�شيو�شل الأمور اإىل نتائج وتداعيات �شلبية، فال 
ال�شديد،  بالراأي  ال�شاب  اأو  البنت  رفد  من  بّد 
العجلة  وكذلك  بعُد،  احلياة  يجّربا  مل  فهما 
التي  الطالق  حالت  من  فالكثري  الطالق،  يف 
وكانت  مت�شّرع،  بقرار  كانت  وحت�شل  ح�شلت 
العجلة هي �شّيدة املوقف، ومّت القفز على جميع 
اأن ميّر بها املو�شوع، مثل  التي ينبغي  املراحل 
ودرا�شة  والإ�شالح،  احلكمة  اأهل  ا�شت�شارة 
فكانت  اخلطوات،  من  ذلك  وغري  الأ�شباب، 
يقّدم  لذا  وال�شياع؛  الت�شّتت  النهائية  النتيجة 
بالتاأيّن  فياأمر  العالج،  قبل  الوقاية  الإ�شالم 

وعدم الت�شّرع، ويبنّي حما�شن الرتّيث.
اآمنة: وقانا اهلل من تداعيات اأمور كهذه.

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

)١(  ميزان احلكمة: ج ٧، �س 8٠.
)2(  غرر احلكم ودرر الكلم: �س48٠.

)٣(  امل�شدر ال�شابق. )4(  امل�شدر ال�شابق: �س26٧.
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ياَم َتثِبيًتا لإلخلِص  َفَرَض هللُا الصِّ
إيمان صالح إلطّيف/ بغداد

الَِّذيَن  َها  اأَيُّ َيا  تعاىل:  قال اهلل 
َكَما  َياُم  ال�ضِّ َعلَْيُكُم  ُكِتَب  اآَمُنوا 
َقْبِلُكْم  ِمْن  الَِّذيَن  َعلَى  ُكِتَب 
َلَعلَُّكْم َتتَُّقوَن )البقرة: ١8٣(، 
الإم�شاك عن  ال�شيام عبارة عن 
اإىل  الفجر  اأول  من  املفطرات 
املغرب ال�شرعي مع نّية القربة اإىل 
واختبار  امتحان  فهو  تعاىل،  اهلل 
ملدى اإخال�س العباد وطاعتهم هلل 
تعاىل، اأي تخّل�س النّية من جميع 
مراتب ال�شرك والرياء؛ لأّن النّية 
العمل  نحو  الباعثة  الإرادة  هي 

ال�شالح واخلال�س هلل تعاىل.
  املوؤمنني  اأمري  عن  ُروي 
بني  عبادة  "ال�ضوم  قال:  اأّنه 
عليها  يّطلع  ال  وخالقه،  العبد 
ت�شتمل  العبادات  فكّل  غيه")١(، 
على ظواهر و�شكليات معينة تبدو 
ال�شوم  بينما  بها،  يقوم  َمن  على 
هو عملية اإم�شاك عن املباحات، ل 
يعلم بها اإّل اهلل تعاىل، فالإن�شان 
بال�شوم  يتظاهر  اأن  ي�شتطيع 

ويرتكب املفطرات.
فاطمة  مولتنا  عن  رواية  ويف 
قالت:  اأّنها    الزهراء 
تثبيًتا  ال�ضيام  اهلل  "فر�س 

للإخل�س")2(.
يف  العبد  �شدق  معناه  الإخال�س 
باعتقاد  تعاىل  اهلل  اإىل  توّجهه 
وعبادة ل يريد بها رياًء ول �شمعًة، 

ول مدًحا من النا�س.
النا�س  اأ�شئلة  يف  تاأّملنا  ولو 
فاته  البع�س  اأّن  لوجدنا  الفقهية، 

ال�شيام لعذر وي�شتطيع الق�شاء، 
من  مبلًغا  يدفع  اأن  يريد  لكّنه 
والبع�س  ال�شيام،  بدًل عن  املال 
باأّنه  يّدعي  الطالب  من  الآخر 
ي�شتطيع  ول  بالدرا�شة  م�شغول 
الأعذار  من  وغريها  ال�شوم، 
من  التهّرب  نّية  على  يدّل  مّما 
قال  وقد  ال�شيام،  فري�شة 
َلِتي  �ضَ اإِنَّ  ُقْل  تعاىل:  اهلل 
 ِ هلِلَّ اِتي  َومَمَ َياَي  َوحَمْ َوُن�ُضِكي 
 ،)١62 )الأنعام:   اْلَعامَلنَِي َربِّ 
وكّل  اأموت،  وله  هلل  اأحيا  اأنا  اأي 
هلل  وجودي  كّل  بل  وحّبي،  هديف 

رّب العاملني.
اأن  من  بّد  ل  املوؤمن  فالإن�شان 
خال�شة  و�شكناته  حركاته  تكون 
الأعمال  كّل  لأّن  حمّبته؛  ويف  هلل 
والعبادات والطاعات التي يوؤّديها 
اهلل  مينحه  مبا  تقّدر  ل  العبد 
  اهلل  اأّن  اإىل  اإ�شافة  لعباده، 

مينح على ذلك الأجر والثواب.
تدريبية  عملية  ال�شيام  اإذن 
الق�شد  بتوجيه  التكامل  نحو 
والعزم يف العمل للتقّرب اإىل اهلل 

�شبحانه وتعاىل.
....................

)١( �شرح نهج البالغة، ابن اأبي احلديد: ج2٠، �س296.
)2( ميزان احلكمة: ج2، �س١685.

االأ�سئلة:
"عالمة  قال:  اأّنه    اهلل  ر�شول  عن  ُروي  �س١/ 

املُخِل�س اأربعة... " فما هي؟
اآخر النهار،  �س2/ تب ا�شتدامة نّية ال�شيام اإىل 

فيه،  ترّدد  اأو  فعاًل  ال�شيام  قطع  املكّلف  نوى  فاذا 
فما احلكم ال�شرعي املرتّتب على ذلك بح�شب راأي 

اآية اهلل ال�شّيد علّي ال�شي�شتاين K؟

َيْوَم َنْدُعوْا ُكلَّ اأَُنا�ٍض ِباإَِماِمِهْم :اأجوبة مو�سوع
. ج١/ اأ- الإمام الباقر

ج2/ اأ- ل�شاخت.
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َثاِت الَحَدِث ِمن ُدوِن َكْسِر  ُفولَِة َوفَق َمفاهيِم ُمَثلَّ تَغييٌر ُمَتَأنٍّ في َعالَِم الطُّ
نادية حمادة الشمرّي/ كربالء المقّدسةَقاِعَدِة الـ)180( َدَرَجًة

التنّوع الثقايف له �ضحر خا�ّس، فما اإن يلتقي 
املوروث الثقايف وال�ضباب حتى ينبثق االبتكار 
الذي  �ضتوديو )اجلود(  واالإبداع، متاًما مثل 

جاءت به العتبة العّبا�ضية املقّد�ضة. 
الفكرية  للم�ضاريع  تنفيذًيا  �ضريًكا  بو�ضفه 
ماميثة؛  اأحمد  بال�ضّيد  التقينا  والثقافية، 
لنتعّرف عن كثب على نظرته ل�ضينما الطفل 
املجتمع  ويف  عاّم،  ب�ضكل  العربي  العامل  يف 

ة. الكربلئي بخا�ضّ
اخلطوات االأوىل

�سناعة  يف  املهّمة  الروافد  من  اأ�سبحتم 
االأفالم حمّلًيا، فكيف كانت البدايات؟

العتبة  اإعالم  اإدارة  من  برغبة  ال�شتوديو  ُبني 
وبداأت  املتحّركة،  الر�شوم  اإنتاج  يف  املقّد�شة 
هذا  يف  العاملني  عن  بالبحث  الأوىل  البذرة 
الأمر  جرى  الب�شرية  املوارد  ولقّلة  املجال، 

فيلم  اأول  اإنتاج  مّت  حيث  جًدا،  بطيئة  بوترية 
بوا�شطة  املقّد�شة  العتبة  داخل  ر�شوم متحّركة 

�شخ�س واحد تقريًبا. 
اإيجاد املالكات، فاأ�شبح  اأربع �شنوات مّت  وبعد 
اأ�شخا�س، ومن  اأربعة  مكّوًنا من  املركز  مالك 
املتحّركة  الر�شوم  اإنتاج  يكون  اأن  البديهي 
بوا�شطة �شخ�س واحد اأو حتى اأربعة اأ�شخا�س 
اأمًرا اأ�شبه بامل�شتحيل، فكانت البدايات �شعبة 

جًدا.
خطوات مدرو�سة

للموارد  هيكلية  بناء  ا�ستطعتم  كيف 
الب�سرية يف اال�ستوديو؟ 

الكفيل  )معهد  من  القرب  عامل  �شاعَدنا 
تدريب عدد  مّت  فبوا�شطته  املهارات(،  لتطوير 
لأفراد  الختيار  مرحلة  تلته  الأ�شخا�س،  من 
�شخ�شيات  عن  البحث  وكان  اجلود،  مركز 

ر�ّشامني  من  ا،  م�شتمرًّ ال�شناعة  بهذه  تهتّم 
واأ�شخا�س لهم القدرة على ا�شتخدام الأجهزة، 
البحث  طريق  عن  الأفراد  بع�س  ووجدنا 
ف�شناعة  تطويرها؛  ميكن  التي  املواهب  عن 
من  كبري  عدد  على  تعتمد  املتحّركة  الر�شوم 
من  كثري  يف  امل�شرتك  والأمر  �شات،  التخ�شّ
يكون  فعندما  الر�شم،  موهبة  هو  �شاته  تخ�شّ
من  متّكنه  يف  حظوظه  ف�شتكون  ر�ّشاًما  الفرد 
املثال  �شبيل  وعلى  اأعلى،  املتحّركة  الر�شوم 
 concept design( الإنتاج  قبل  لدينا 
اإّل ر�ّشام،  ـ مفهوم الت�شميم(، الذي ل يوؤّديه 
الق�ش�س  ـ   storyboard( وكذلك 
َمن ل ميتلك موهبة  يوؤّديه  ل  الذي  امل�شّورة( 
الر�شوم  ـ   animatic( وكذلك  الر�شم، 
والبيئة،  ال�شخ�شيات  وت�شميم  املتحّركة(، 
والبيئة،  وال�شخ�شيات  الأ�شياء  ونذجة 

لقطات من فيلم اخلال�ض احلا�سل على جائزة مهرجان بابل ل�سينما االمني�سن الدويل

َكِة: ستوديو )الُجود( للرُُّسوِم الُمَتَحرِّ
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والت�شيري،  والتحريك،  الإ�شاءة،  وكذلك 
اإىل  ناأتي  ثّم  ومن  والرتكيب،  الألوان،  وتعديل 
فهم  اأجل  من  تاأتي  التي  ال�شخ�شية  متثيل 
م�شاهدة  و�شرورة  لل�شخ�شية،  النهائي  الناجت 
اإىل  للتقريب  للحركة؛  التحريك  �س  متخ�شّ

الواقع الذي تعي�شه ال�شخ�شية.
قفزة يف امل�ساركات

منا�سبات  �سملت  املعرو�سة  االأفالم 
الرتبوية  منها  خمتلفًة،  ا  وق�س�سً
الب�سمة  فما  واالأخالقية،  والدينية 
عامل  يف  ت�سجيلها  ا�ستطعتم  التي 

الطفولة؟  
حتًما  التكنولوجي  التطّور  وترية  ت�شاعد 
الطفولة،  اأفالم  �شناعة  يف  ت�شاعد  �شريافقه 
فتنّوع �شمات ال�شناعة مع النفتاح على تارب 
يف  نوعية  قفزة  �شّكل  والغربي  العربي  العامل 
كثرًيا؛  يجتهد  الذي  العراقي  املُخرج  اإمكانات 
ليفر�س وجوده لعّدة اأ�شباب، اأهّمها: اأّن املاّدة 
املقّدمة هي من فئة الأفالم الق�شرية يف مّدة 
العر�س، اإ�شافة اإىل الر�شالة الهادفة التي يتّم 
ترجمتها يف الفيلم وتوزيعها على �شخ�شياته، 
ال�شاحة  يف  الفيلم  عر�س  فر�شة  لنا  فكانت 
والن�شاطات  الدينية  املنا�شبات  يف  املحّلية 
الرتبوية التعليمية، مثل فيلم )اأحمد والقمر(، 
لالأطفال،  العميد  ريا�س  يف  ُعِر�س  الذي 
وفيلم  للطفل،  وترفيهية  تعليمية  ماّدة  ب�شفته 
)اخلال�س(، اإ�شافة اإىل جمموعة من اأنا�شيد 
مرحلة  يف  حقيقًيا  دخوًل  وتعّد  الرياحني، 
جديدة من نوعية الإنتاج وكفاءته، مع الإ�شرار 
املنتجة  املتحّركة  الر�شوم  اأفالم  اإيجاد  على 
باأيٍد اأمينة منًعا لدخول الأفالم الأجنبية التي 
والبيئة  الثقافة  مع  تتنافى  عنوانات  حتمل 

الإ�شالمية والعربية. 
اأفالم متّثل العتبة

م�سطلحات  و)الالواقعي(،  )الواقعي( 
حديثة يف عامل الطفولة، ما اخلطوط 

هذا  يف  اعتمدمتوها  التي  العري�سة 
امل�سمار؟

العمل،  اأوالـ)�شتايل( داخل  الـ)ثيمة(  ية  خا�شّ
حّددنا  وقد  اإنتاج،  اأّي  عن  يتجّزاأ  ل  جزء  هو 
م�شبًقا ما نعمل يف اإطاره، وهي املنطقة الواقعة 
م�شروع  لكّل  فاأّن  والالواقعي،  الواقعي  بني 
قبل  يتّم حتديده  )�شتايل( حمّدًدا  اأو  )ثيمة( 
�شتايل فيلم )ثالثية  العمل، فمثاًل  ال�شروع يف 
ويقرتب  ذاتها  العاّمة  املنطقة  يف  يقع  املاء( 

بع�س ال�شيء من الفانتازيا.
ونعمد دائًما اإىل قراءة الواقع الفّني، وم�شاهدة 
العديد من الأفالم العاملية، وهذا يوّلد للمخرج 
العديد من الأ�شئلة والوقفات، فنجد اأّن الدول 
من  لالأطفال  اأفالم  اإنتاج  اإىل  تعمد  الغربية 
الوعي  بداية  مرحلة  وهي  ال�شنتني،  عمر 
ثقافية  روؤية  تقّدم  الفيلم  ماّدة  لأّن  للطفل؛ 
املقّد�شة  العّبا�شية  العتبة  تعمد  لذا  نا�شجة؛ 
من  ا  مهمًّ م�شدًرا  اأفالمها  جّل  تكون  اأن  اإىل 

والأخالقية  والثقافية  الدينية  الرتبية  م�شادر 
بهوّية  التعريف  وكذلك  احلياة،  يف  ال�شليمة 

الطفل العربية والدينية.     
ال�سناعة امل�ستوردة

العمل  دورة  الإعادة  العلمية  احللول  ما 
وان�سغال  العوملة،  ظّل  يف  طبيعتها  اإىل 

فئة االأطفال عن االأفالم؟
ان�شغال الأطفال ب�شيء حمّدد ي�شري اإىل توافق 
هذا ال�شيء مع ما ينجذب نحوه الطفل ب�شورة 
هو  املو�شوع  هذا  تاه  العملي  واحلّل  عاّمة، 
العلمية  بالدرا�شات  تعنى  جهات  اإن�شاء 
التي  الأ�شاليب  ت�شخي�س  لغر�س  التجريبية؛ 
ميكن بوا�شطتها جذب الأطفال ب�شورة اأف�شل، 
ويا لالأ�شف ال�شديد ل يوجد لدينا حديث عن 
فت�شبح  املبادرات،  عن  ف�شاًل  املوا�شيع،  هذه 
الثقافات الأخرى  م�شاألة اجنذاب الطفل نحو 

م�شاألة حتمية غري قابلة لالإنكار. 
جهود مت�سافرة

مرتبة الدول العربية يف جمال �سناعة 
االأفالم هي عند الرقم )�سفر( باملقارنة 
لهذا  قراءتكم  ما  االأجنبية،  الدول  مع 

الرقم يف �سناعة االأفالم؟
الأرقام  من  اأف�شل  )�شفر(  الرقم  اأّن  اأجد 
القائمني  اإىل  ال�شالبة، وهذا بحّد ذاته ر�شالة 

ماميثة:
المتحّركة..  الرسوم  أفلم 

لنمّو  حيوية  منّصة 
صناعة األفلم.
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�شركة  املثال  �شبيل  فعلى  املجال،  هذا  على 
متتلك  ديزين(  والت  ـ   Walt Disney(
وو�شع معلومات  األف موّظف،  اأكرث من )55( 
مناق�شة  اأو  التفكري،  حّيز  يف  كهذه  ودرا�شة 
باأن  كفيل  ال�شتوديو  يف  العاملني  مع  الدرا�شة 
يغرّي الرقم من �شفر اإىل مراتب متقّدمة؛ لأّن 
والعتبات  عموًما  العربية  الفكرية  املوؤ�ّش�شات 
حلول  اإيجاد  اإىل  ت�شعى  ة،  بخا�شّ املقّد�شة 
على  الإ�شرار  ذلك  فيولد  الطفل،  مل�شكالت 
اإيجاد ر�شوم متحّركة ُتنَتج حمّلًيا حفاًظا على 
وفكرية  �شلوكية  جوانب  من  القادمة  الأجيال 
ويف  ُمهّمة،  مقّومات  جميعها  واأجدها  دخيلة، 

املرتبة الأوىل ب�شفتي خمرًجا.    
بت�شّرف

يتمّثل  والذي  الأدب،  اإىل  ال�شابع  الفّن  يحتاج 
�شتوديو  وجد  فهل  وال�شيناري�شت،  بالكاتب 

)اجلود( مبتغاه من الكّتاب؟
التي  الإبداعات  من  الكثري  له  ال�شابع  الفّن 
نوعية  ذي  حراك  �شنع  طريقها  عن  ميكن 
ممّيزة، وبعد اأن يجهز النتاج الفكري امل�شوؤول 
عنه الكاتب يف نقل الر�شالة الثقافية، ينقل لنا 
عماًل ثقافًيا، واأّما �شفة احل�شاري فتكون من 
م�شوؤولية املخرج، اإ�شافة اإىل اأّن الفكر العربي 
الإن�شانية  الوقفات  من  العديد  على  يحوي 

اأن  با�شتطاعتها  التي  والرتبوية  والأخالقية 
مقّومات  من  العديد  بها  تتوافر  ماّدة  تكون 
الثقافة  تكون  فقد  ال�شردي،  والإبهار  احلبكة 
لعدد  اإلهام  م�شدر  الأحيان  بع�س  يف  العربية 
من دول �شناعة الأفالم، وهذا دليل على الغنى 
فيوؤخذ  العربية،  الثقافة  متتلكه  الذي  املعريف 

منها، ولكن بت�شّرف.
دعوة اإىل التعليم الذاتي

هل  تارانتينو(:  )كويننت  املخرج  �ُسِئل 
اأنَت بحاجة اإىل �سهادة جامعية لدخول 
عندما  فاأجاب:  االأفالم؟  �سناعة  عامل 
اإىل مدار�ض  النا�ض: هل ذهبَت  ي�ساألني 
مل  ال،  لهم:  فاأقول  االأفالم،  �سناعة 
بل  االأفالم،  �سناعة  مدار�ض  اإىل  اأذهب 

ذهبُت اإىل االأفالم ذاتها. 
مقولة  على  تعليقه  ما  ماميثة  اأحمد 

تارانتينو؟
يف احلقيقة الخت�شا�س وال�شهادة الأكادميية 
اخلطوط  ومعرفة  ال�شغف  �شقل  يف  دور  لهما 
هو  املجال  اأّن  اإّل  الأفالم،  ل�شناعة  العري�شة 
يجعله  ما  فالر�ّشام  بحت،  اإبداعي  فّني  جمال 
ر�ّشاًما هو اللوحة الفّنية التي ر�شمها ل �شهادة 
القراءة  الأفالم  �شناعة  ويف  الر�شم،  دورة 
ال�شناعة،  هذه  يف  الأ�شا�س  هما  والتحليل 

بالتدقيق،  مليئة  متمّعنة  م�شاهدة  وم�شاهدتها 
عليها  ُبنيت  التي  القواعد  فهم  وحماولة 
ة، هنا تكون  امل�شاهد واحلوارات وترتيب الق�شّ
درا�شته  غريَك  يحاول  فيما  �شنني  اجتزَت  قد 
التعليم  فكرة  اإىل  ون�شل  ال�شينما،  كلية  يف 
لل�شاب  الأوىل  اخلطوة  ها  اأعدُّ التي  الذاتي 
ثانًيا:  الأفالم،  �شناعة  اإىل  طريقه  بداية  يف 
املوجودة  امل�شاقات  طريق  عن  الهدف  حتديد 
اأو  �شيناريو،  كاتب  اإّما  ال�شناعة،  هذه  يف 
اأو  ال�شوت،  مهند�س  اأو  �شينمائًيا،  م�شّوًرا 
�شات،  التخ�شّ من  وغريها  الإ�شاءة،  م�شوؤول 
ميكن  الهدف  وحتديد  البحث  طريق  فعن 
اإىل  الأفالم  �شناعة  يف  املهاّم  هذه  تتحّول  اأن 
بجزء  منها  كّل  يعنى  �شات  وتخ�شّ وظائف 
معني ليت�شّكل يف النهاية عمل لكّل �شاب طموح 
فّني متكامل  الذات يف عمل  اإثبات  يبحث عن 

الأجزاء.
�سغف عمره اأكرث من ع�سرين عاًما، وال 
ُوِلدت  اأكرب، فكّلما  يزال موجوًدا بزخم 
العديد  جعبتها  يف  حتمل  �سخ�سيات 
الثقافة  مع  تتنافى  التي  الر�سائل  من 
و�سيناريو،  فكرة،  تلد  االإ�سالمية، 
)اجلود(  مركز  يرعاها  ور�سمة، 

ل�سناعة االأفالم.
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 )1(ْكِر َفاْسَأُلوا أَْهَل الذِّ
َسِة بَرنَاَمٌج نِسويٌّ ثَقافيٌّ تَوعِويٌّ ِمن داِخِل أَرِوَقِة الَعَتَبِة الَعبَّاِسيَِّة الُمَقدَّ

 خاص مجلة رياض الزهراء

حتت�شن العتبة العّبا�شية املقّد�شة يوم اجلمعة 
مو�شى  الإمام  �شرداب  يف  اأ�شبوع  كّل  من 
الكاظم زائرات املوىل اأبي عبد اهلل احل�شني 
واأخيه اأبي الف�شل العّبا�س  يف �شمن برنامج 
اإذ   ْكِر الذِّ اأَْهَل  َفا�ْشاأَُلوا  عنوان:  حتت 
املقّد�شة  للعتبة  التابعة  الن�شوية  ال�ُشعب  تقّدم 
�شعبة  كّل  ت�شعى فيه  برناجًما م�شرتًكا متنّوًعا 
�شها.  اأو مركز اإىل تقدمي منهاج بح�شب تخ�شّ
الثقايف  امل�شتوى  يراعي  الأ�شبوعي  الربنامج 
يحاكي  ما  فنجد  العمرية،  وفئاتهّن  للن�شاء 
الفتيات ويخاطب تطّلعاتهّن عن طريق الإجابة 
اأو املحا�شرات التوعوية، وفقرات  عن الأ�شئلة 
اأخرى تالم�س م�شاعر الوافدات للعزاء؛ وذلك 
باإقامة جمل�س العزاء لآل حمّمد ، اأو اإحياء 

  . منا�شبة اأفراحهم

للتعّرف اأكرث على هذا الن�شاط، حتّدثت اجلهة 
عّبا�س  فاطمة  ال�شّيدة  الربنامج  لهذا  املنّظمة 
اأّن  املو�شوّي/ م�شوؤولة الَوحدة القراآنية مبّينًة: 
وباجتماعنا  وجليل،  مبارك  اجلماعي  العمل 
اأف�شل  نقّدم  اأن  علينا  ن�شوية،  �ُشعًبا  بو�شفنا 
ن�شهم  وبذلك  الكرميات،  للزائرات  يكون  ما 
الفكرية  النواحي:  جميع  من  الزائرة  بتثقيف 
من  وغريها  والأ�شرية  والعقائدية  والفقهية 
والفتيات،  الأّمهات  وتثقيف  العلوم،  بحر 
الن�شوية عن طريق  العقول  اإنارة  والإ�شهام يف 
الن�شوية  ال�ُشعب  ِقبل  من  املمنهجة  الربامج 
التي تعمل جاهدًة يف تقدمي كّل ما يتنا�شب مع 

املراأة اليوم.
ثمار  نقطف  اليوم  نحن  ها  قائلًة:  واأ�شافت 
الوا�شع  الإقبال  طريق  عن  املبارك  م�شروعنا 

والتفاعل  اأ�شبوع،  كّل  يف  اإقامته  عن  بال�شوؤال 
اأن  اهلل  بعون  وناأمل  احلا�شرات،  ِقبل  من 
لنخدم جميع  املر�شية؛  النتائج  باأف�شل  نخرج 
فئات املجتمع، ونقّدم املعلومات التي حتتاجها 
متاح  واملكان  ومرونة،  بي�شر  اليوم  الزائرة 

جلميع الزائرات املواليات.
قبوًل  لقى  الربنامج  اأّن  بالذكر  اجلدير  من 
الالتي  الكرميات  الزائرات  لدن  من  وا�شًعا 
املو�شوعات  واأهّمية  الفقرات،  بتنّوع  اأ�شدَن 
اأ�شبوعًيا، والتي ت�شهم ب�شكل كبري  التي ُتطرح 
ون�شر  الن�شاء،  لدى  وتنويره  الفكر  اإيقاظ  يف 

. ثقافة اأهل البيت
..................................

)١( �شورة الأنبياء: ٧.
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َشهُر َرمضاَن الُمبارُك

دالل كمال العكيلي/ كربالء المقّدسة

بع�ض  بني    الزهراء  لريا�ض  جولة  يف 
خمت�سرة  نبذة  عن  حّدثتنا  التي  العوائل 
لكم  نعر�ض  م�ستمّرة،  رم�سانية  عادات  من 

االآتي:
البحرين

الرحمة  �شهر  اإّنه  منزل:  رّبة  كميل/  اأّم 
واملغفرة، �شهر اخلري والربكة على جميع امل�شلمني 
�شهر!  من  اأجمله  ما  ومغاربها،  الأر�س  م�شارق  يف 
مع  باخلري،  بع�شها  على  النفو�س وحتّن  فيه  تفرح 
تاأخذنا الذكريات اجلميلة  ال�شهر املبارك  اقرتاب 
اإىل اأجمل اللحظات املليئة بالرحمة واملغفرة، ومن 
عادة اأهل البحرين ال�شالة يف امل�شاجد يف الأوقات 
والدرو�س  القراآنية  الدرو�س  وتنعقد  الثالثة، 
بعد  وغريها  ال�شوم  مب�شائل  املتعّلقة  الفقهية 
�شالة الظهرين، واأّما لياًل فُتفتح البيوت للمحافل 
اأو  مّرة  الكرمي  القراآن  وُيختم  الرجالية،  القراآنية 
يف  اهلل  كرم  نن�شى  ول  الف�شيل،  ال�شهر  يف  مّرتني 
هذا ال�شهر، وما يتّم اإعداده من اأ�شناف الأطعمة 
القراآن،  قراءة  من  النتهاء  بعد  ال�شحور  لوجبة 
وُتقام املحافل الن�شوية نهاًرا، وت�شتمل على درو�س 
ة  يف القراآن الكرمي وبع�س الدرو�س الفقيهة اخلا�شّ
فرتتاد  احل�شيني،  املاأمت  واإقامة  ال�شوم،  مب�شائل 
الن�شاء امل�شاجد نهاًرا حل�شور الدرو�س القراآنية اأو 

تختلف عادات الشعوب المسلمة وتقاليدها في 
أيام شهر رمضان المبارك، إذ لكّل منهم تقاليده 
التي توارثوها عن آبائهم وأجدادهم، ولكن اتّفق 
العالم اإلسالمي على صيام شهر رمضان وقيامه 
وإحياء ليالي القدر وإقامة المحافل القرآنية التي 
تكاد تضمحّل وتنعدم في باقي الشهور، وتتفاوت 
أيًضا طقوس استقبال الشهر المبارك بين الدول 
اإلسالمية، ويتمّيز عراقنا الحبيب بتنّوع العادات 
الجماعي  اإلفطار  من  فيه،  المتأّصلة  والتقاليد 
لألقارب واألصدقاء، إلى إحياء ليالي القدر وإقامة 
مجالس العزاء لذكرى استشهاد مولى الموّحدين 
ويعسوب الدين أمير المؤمنين ، ومن العادات 
الجيران،  بعض  على  الطعام  توزيع  المستمّرة 
األشّقاء  مع  مشتركة  وتقاليد  عادات  وهناك 
البلد  في  األحيان  وبعض  والمسلمين،  العرب 

عاداتها  لها  عائلة  كّل  نجد  نفسه  الواحد 
الستقبال الشهر الفضيل وتوديعه، 

لدى  متأّصلة  عادات  فهناك 
مّر  على  تناقلَنها  أّمهاتنا 

إضافات  مع  السنين 
اليوم  أّمهات  من 

يتناسب  بما 
لعصر  ا و

الحديث. 

ِة ِفي بَعِض الُبلداِن اإِلسالِميَّ
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يوم  كّل  ال�شالة، ففي  ق�شاء ما يف ذّمتهّن من 
عديدة  �شنوات  ومن  واحد،  يوم  �شالة  يق�شنَي 
م�شتمّرة  ب�شورة  نف�شه  الربنامج  اإعداد  يتّم 
لق�شاء ال�شالة يف م�شاجد عديدة، ومن العادات 
ال�شهر  هذا  يف  والأقارب  الأهل  زيارة  امل�شتمّرة 
الف�شيل، وتقدمي امل�شاعدات املاّدية للمحتاجني، 
الكرمي  ال�شهر  ل�شتقبال  فت�شتعّد  العوائل  واأّما 
ال�شراء،  يف  والتفنّن  اجلديدة  الأواين  ب�شراء 
من  الأطباق  على  عالمة  و�شع  يتّم  ذلك  وبعد 
الواحد  للبيت  بلون ممّيز  ال�شبغ  اخللف مباّدة 
للتعّرف عليها يف اأثناء توزيع وجبة الفطور، ويتّم 
�شراء املواّد الغذائية التي تعّد من الأمور املهّمة، 
ال�شعبية  الأكالت  من  بعدد  البحرين  ت�شتهر  اإذ 

مثل الهري�س والبالليط وغريها.
لبنان

دالل العّطار/ خمرجة ومقّدمة برامج: 
على  متّر  التي  الظروف  ق�شوة  من  الرغم  على 
اللبنانيني يف اأزمة الدولر وهي الأ�شواأ يف تاريخ 
البالد، لكن تبقى لبنان متمّيزة يف �شهر رم�شان 
تكاد  وثقافية  واجتماعية  دينية  وتقاليد  بعادات 
اإّل  اللبنانية،  املناطق  خمتلف  بني  واحدة  تكون 
ال�شمال  اأو  اجلنوب  يف  �شواء  منطقة  لكّل  اأّن 
خ�شو�شيتها  اجلبل،  اأو  بريوت  اأو  البقاع  اأو 
ثقافة  متّثل  العادات  هذه  وتقاليدها،  وعاداتها 
هذا املجتمع وح�شارته، مع احتاد الكرم واجلود 
املناطق  جميع  يف  الجتماعية  العالقات  وزيادة 

اللبنانية. 
ومن اأهّم العادات املتداولة ما ي�شّمى بـ)�شيبانة 
يف  والأ�شدقاء  العائالت  تعمد  حيث  رم�شان(، 
بداية  وقبل  �شعبان  �شهر  من  اأ�شبوع  اآخر  نهاية 
�شهر رم�شان اإىل الجتماع والذهاب يف نزهات، 
يف  واإّما  القرى،  اأو  الأنهر  اأو  الطبيعة  اإىل  اإّما 
الأطعمة  من  وطاب  لّذ  ما  كّل  وتقدمي  البيوت، 

وامل�شروبات.
رم�شان  ل�شهر  املرافق  الدائم  ال�شديق  وهناك 
املناطق  كّل  يف  منه  بّد  ل  رمز  وهو  املبارك، 
وهو  الكبار،  قبل  ال�شغار  يع�شقه  اللبنانية، 

يجوب  ال�شائمني،  �شديق  )امل�شّحراتي(، 
ي�شريون  والأطفال  ال�شحر  اأوقات  يف  ال�شوارع 
من  بع�شا  �شغرية  طبلة  على  يقرع  خلفه، 
اخليزران؛ لإيقاظ النا�س وقت ال�شحور ب�شربه 
والرّديات،  الأ�شعار  بع�س  واإن�شاده  الطبل  على 
نا�س  و"يا  الدائم"،  وّحد  نائم  "يا  اأمثال:  من 

قوموا على �شحوركم، جاء رم�شان ليزوركم". 
لطاملا كّنا نخاف من �شوت املدافع، لكن هناك 
مدفع ننتظر �شماعه، األ وهو )مدفع الإفطار(، 
حلول  اإىل  النا�س  لتنبيه  اللبنانيون  عرفه  تقليد 
طريق  عن  الف�شيل  ال�شهر  يف  الإفطار  اأوقات 
اأيام  طوال  الغروب  عند  مدفعية  طلقة  اإطالق 

�شهر رم�شان.
)فواني�س  املبارك  ال�شهر  به  يتمّيز  ما  واأهّم 
الألوان  خمتلفة  م�شابيح  وهي  رم�شان(، 
والأحجام، ُت�شتخدم يف تزيني ال�شوارع ومداخل 
امل�شاجد والبيوت ب�شفتها تقليًدا �شنوًيا، وُتن�شر 
مع  مرتافقة  الطرقات  على  الفواني�س  هذه 

لفتات ترّحب بقدوم ال�شهر الكرمي. 
تزدهر يف �شهر رم�شان املبارك تارة املاأكولت 
واخل�شار والفواكه واحللويات والع�شائر والتمر 
واملك�ّشرات، ول تخلو مائدة يف �شهر رم�شان من 
�َشَلطة "الفّتو�س" اللبنانية ال�شهرية، التي ت�شّم 
املحّم�س، وهو  اأنواع اخل�شار مع اخلبز  معظم 
تناوله  بعد  عادًة  اإفطاره  ال�شائم  به  يبداأ  ما 
ال�شهر  بهذا  ة  اخلا�شّ امل�شروبات  ومن  احل�شاء، 
و)عرق  الهندي(  )التمر  وع�شري  )اجلاّلب( 
ال�شو�س( و)اخلرنوب( و)قمر الدين( امل�شم�س 
احللويات  باأ�شناف  املائدة  ُتختم  ثّم  امل�شّفى، 
اجلنب،  حالوة  رواًجا:  واأكرثها  العربية، 

والكالج، والقطايف.
اأحوال  وتبّدل  املاأكولت  غالء  من  الرغم  وعلى 
اأّنه مل تنقر�س عادة تبادل الأطباق  اإّل  النا�س، 
التي  بـ)ال�شكبة(  ُيعرف  ما  اأو  اجلريان،  بني 
ا من البهجة  ت�شفي على املائدة الرم�شانية جوًّ

وال�شرور مب�شاركة الطعام فيما بينهم.
وهناك َمن يحر�س على اإقامة جمال�س للمدائح 

وتنظيم  املبارك،  ال�شهر  اأثناء  يف  النبّوية 
م�شابقات يف قراءة القراآن الكرمي يف امل�شاجد، 

يتخّللها مباريات يف حفظ القراآن وتالوته.
�سوريا

منزل:  رّبة  اهلل/  عبد  جمدي  اأمينة 
ة  اخلا�شّ بطقو�شه  ال�شوري  ال�شعب  ُيعرف 
لالحتفال ب�شهر رم�شان املبارك، وعلى امل�شتوى 
والتعاون  بالعطاء  رم�شان  �شهر  يتمّيز  ال�شعبي 
طريق  عن  ال�شوريني  بني  املنت�شرة  الوّد  وروح 
مثلما  الرحم،  و�شلة  العائلية  الزيارات  تبادل 
الفقراء  اإىل  والإح�شان  واخلري  الرّب  عمل  يكرث 
امل�شلم  ويلتزم  والأرامل،  واملحتاجني  وامل�شاكني 
يف ال�شهر الكرمي باأداء الفرو�س والطاعات، ومن 
عاداتنا وتقاليدنا املتوارثة وجود )امل�شّحراتي(، 
الذي يقوم باإيقاظ النا�س لتناول وجبة ال�شحور 
يا  "ُقم  يقوله:  ومّما  الطبلة،  �شرب  عن طريق 
امل�شروبات  اأ�شهر  ومن  الدامي"،  وّحد  �شامي، 
الدين(، )عرق  رم�شان ع�شري )قمر  �شهر  يف 
التوت(،  )�شراب  الهندي(،  )التمر  ال�شو�س(، 
عادات  مراعاة  على  ال�شوريون  يحر�س  مثلما 
ناحية  من  ة  بخا�شّ وطقو�شه،  رم�شان  �شهر 
لّذ  مبا  ال�شورية  املائدة  تزيني  فيتّم  الطعام، 
ال�شوريون  يزال  ول  الأكالت،  اأ�شهى  من  وطاب 
ة بهذا  يحافظون على العادات والتقاليد اخلا�شّ
الربكة  الف�شيل حّلت  ال�شهر  فكّلما حّل  ال�شهر، 

والطماأنينة يف قلوب اجلميع.
الرمضانية  والتقاليد  العادات  تتفاوت 
العربية  الدول  وبخاّصة  العالم،  حول 
الخاّص  موروثها  منها  كّل  تمتلك  التي 
جيل،  بعد  جياًل  األجيال  تناقلته  الذي 
عمل  في  الشعوب  تلك  تشترك  ولكن 
األحّبة  وزيارة  الفقراء  ومساعدة  الخير 
والمصري  والسوري  فالعراقي  واألقارب، 
يّتفقون في ذلك  العرب  واللبناني وكّل 
وتقاليدهم  عاداتهم  في  التنّوع  مع 
أيام هذا  في  تعّد  التي  الطعام  وأصناف 
الشهر فقط، أعاده هللا على المسلمين 

بالخير والُيمن والبركات.
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ِمشَكاُة الُمجَتَمِعِمشَكاُة الُمجَتَمِع
رسل عبد السالم األسدّي/ بغداد

ترتكز  املجتمع،  يف  الأ�شا�س  بذرة  املراأة 
عليها الكثري من الأمور احلياتية يف وقتنا 
فال  ثمارها  اأّما  م�شى،  وفيما  احلا�شر 
ال�شليمة  والبيئة  احلماية  تعزيز  من  بّد 
لتكون ثماًرا �شليمًة ذات تاأثري اإيجابي يف 

احلياة. 
اإىل  الدميقراطية  الُنظم  وحتتاج 
التمييز  من  خالية  متعّلمة  جمتمعات 
عمليات  تكون  اأن  يتوّجب  لذا  الب�شري، 
على  معتمدة  البلدان  بناء  يف  امل�شاركة 
العامل  جن�س  على  ل  والكفاءة  اخلربة 
وان�شغالته،  بل  اجل�شدية  لقواه  حت�ّشًبا 
تالفيه  و�شرعة  الفكرية  لقواه  حت�ّشًبا 

امل�شاكل وحّلها يف مّدة قيا�شية. 
ودائًما ما جند نتاج املراأة بال�شكل املثايل 
خمتلفة  احلياة  يف  وب�شمتها  والأف�شل، 
تعمل  لكونها  نت�شّور؛  مّما  اأكرث  وممّيزة 
متزج  بطريقة  العمل  اإىل  وت�شعى  بحّب 
م�شاعر  مراعية  واملنطق  العاطفة  بني 
تّتخذها  التي  القرارات  يف  الآخرين 
على  الأطراف،  جميع  ُتر�شي  وبو�شائل 
بها  التي متّر  الظروف  ق�شوة  الرغم من 

املراأة يف بع�س املواقف. 
بها  لالرتقاء  الإ�شالم  �شعى   وقد 
لتطلق  وحياتًيا؛  نف�شًيا  وم�شاندتها 
وفق  على  للعامل  واإبداعاتها  مهاراتها 
حمايتها  على  تعمل  لها،  منا�شبة  خّطة 
حتّد  التي  والأ�شاليب  املعّوقات  كّل  من 
اهلل  قال  مثلما  و�شغفها،  قوتها  من 
اأَْو  َذَكٍر  ِمْن  ا  احِلً �ضَ َعِمَل  َمْن  تعاىل: 

َبًة  َطِيّ َحَياًة  ُه  َفلَُنْحِيَيَنّ ِمٌن  ُموؤْ َوُهَو  اأُْنَثى 
َكاُنوا  َما  ْح�َضِن  ِباأَ اأَْجَرُهْم  ُهْم  َوَلَنْجِزَيَنّ

َيْعَمُلوَن )النحل: 9٧(.
املجتمع  يف  ثابتة  قوانني  عت  وُو�شِ
يف  التق�شري  عدم  على  ت�شاعدها 
العملية،  اأو  املنزلية  �شواء  واجباتها، 
عّدة  على  ترّكز  اأّنها  الغالب  يف  وجند 
مهاّم ويف جمالت خمتلفة، ومن اأجل اأن 
ت�شاند نف�شها وتربز ذاتها فال بّد لها من 
�شاملة  اإ�شرتاتيجية  خّطة  لو�شع  ال�شعي 
تعتمد على روؤية ور�شالة واأهداف وا�شعة 
من املمكن حتقيقها مع مراعاة اإمكاناتها 
التي  التحّديات  يف الإجناز، وكّلما زادت 
على  والإ�شرار  ال�شعي  زاد  تواجهها 
تخّطيها، ويتطّلب ذلك حتّرًكا ديناميكًيا 
وم�شاعدتها  لديها  الإدارة  لتطوير 

عالية  بكفاءة  الإ�شكالت  معاجلة  يف 
والتنمية،  الإنتاج  ثقافة  وتطّور  وفّعالة، 
قيا�شية،  ومبّدة  العمل  قيم  واأخالقيات 
ولكن يجب التاأكيد على �شرورة اللتزام 
التي  الدعائم  اأهّم  لكونها  �شبق؛  ما  بكّل 
التح�ّشن  يف  وت�شاعدها  عليها  ترتكز 
عند  يقف  ل  كائن  اإّنها  اإذ  امل�شتمّر، 
حّد، وهذا التح�شني يجعل منها موؤ�ّش�شة 
موؤّهلة للبقاء وال�شمود والرتفاع ب�شقف 
الأهداف  اإىل  و�شولها  حتى  الطموح، 

املرغوبة. 
ترك  فعليه  املجتمع،  دور  اإىل  وبالنتقال 
واإطالق  للم�شاركة،  لها  ة  خا�شّ م�شاحة 
ال�شالحيات  وتفوي�س  ملكنوناتها  العنان 
اإدارة  على  التدريب  من  لتتمّكن  لها؛ 
اهتمامه  جّل  فاملجتمع  �شحيحة، 
اإدارة  متنا�شًيا  النتيجة،  على  احل�شول 
اجلودة التي ت�شاعد كثرًيا على التعوي�س 
املايل، وزيادته عن طريق ان�شجام الن�شاء 
مع مبداأ الرتقاء والتطوير امل�شتمّر الذي 
يكون عن طريق توظيف مالكات ن�شوية، 
يحّقق  فيما  طاقاتها  وا�شتثمار  وتدريبها 
اهلل  قال  العاّمة،  للحاجات  اإ�شباع  اأكرب 
ُهْم  َبْع�ضُ َوامْلُوؤِْمَناُت  َوامْلُوؤِْمُنوَن  تعاىل: 
َوَيْنَهْوَن  ِبامْلَْعُروِف  َياأُْمُروَن  اأَْوِلَياُء َبْع�ٍس 
َوُيوؤُْتوَن  َلَة  ال�ضَّ َوُيِقيُموَن  امْلُْنَكِر  َعِن 
اأُوَلئَك  َوَر�ُضوَلُه  اهلّلَ  َوُيِطيُعوَن  َكاَة  الزَّ
 َحِكيٌم َعِزيٌز  اهلل  اإِنَّ  اهلل  َحُمُهُم  �َضَيْ
على  الإ�شالم  اأّكد  قد  )التوبة:٧١(، 
ورحمته  واملراأة،  الرجل  بني  امل�شاواة 
لهما بالت�شاوي، ومن حيث الأمر والنهي، 
والطاعة  الزكاة  ودفع  ال�شالة،  واإقامة 
يتوّجب  لذا   ، ولر�شوله  وجّل  عّز  هلل 
والأخذ  املراأة  م�شاندة  املجتمع  على 
مبا  تلتزم  اأن  يجب  بدورها  وهي  بيدها، 

فر�س اهلل عليها.
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أحالم محّمد رضا اللواتّي/ سلطنة عمان

خمتلفة،  مبطّبات  متّر  الزوجية  احلياة 
وتعامل  اإىل طريقة حوار  وكّل مطّب يحتاج 
خمتلفة حتى ينتج عنها �شلوك �شحيح يوؤّدي 

اإىل ا�شتمرار احلياة الزوجية.
ومن املطّبات التي متّر بها احلياة الزوجية 

يف الظروف احلالية هي:
الظروف القت�شادية ال�شعبة، وهي بدورها 
الأ�شرة  �شلوكيات  على  �شلبية  نتائج  لها 
ة  بخا�شّ الأ�شعار،  ارتفاع  ب�شبب  الواحدة 
ال�شرورات،  الكماليات من  اأ�شبحت  بعدما 
واأ�شبح الوالدان اأحياًنا يقفان عاجزْيِن عن 
لذلك  ونتيجًة  لأولدهما،  املتطلبات  توفري 
يعلو ال�شراخ يف املنزل، وتكرث امل�شاّدات بني 
الآباء والأبناء ب�شبب ال�شّد الع�شبي والتوّتر.
اإذا  �شلبية  نتائج  لها  كّلها  ال�شلوكيات  هذه 
مل يكن هناك حوار ونقا�س وتو�شيح الأمور 
لأفراد الأ�شرة، فالوالدان عليهما اأن يجل�شا 
درا�شة  فيها  يتّم  حوار  جل�شة  اأولدهما  مع 
توفري  على  التفاق  ليتّم  الأولد  متطلبات 

الأ�شا�شية منها وتاأجيل الكمالية.

اآثار اخللفات الزوجية يف املراهقني: 
املراحل  املراهقة من  اأّن مرحلة  �شّك يف  ل 
مل  واإذا  الأبناء،  بها  ميّر  التي  ال�شعبة 
التي  التغرّيات  معرفة  من  الوالدان  يتمّكن 
حت�شل للمراهق يف هذه املرحلة واأثرها يف 
النتائج وخيمة،  �شلوكه وت�شّرفاته ف�شتكون 
فهناك من املراهقني َمن ل ي�شتطيع حتّمل 
فيلجوؤون  الوالدين،  بني  امل�شتمّرة  امل�شاّدات 
ومنهم  للهرب،  و�شيلة  ب�شفته  النوم  اإىل 
َمن يلجاأ اإىل ا�شتخدام العنف مع الآخرين، 
�شواء يف املدر�شة اأو املنزل من غري اأن ي�شع 

احرتاًما للكبري اأو ال�شغري.
يلجاأ  التي  الو�شائل  من  وال�شراخ  والعناد 
و�شيلة  ب�شفتهما  املراهقني  بع�س  اإليها 
وهناك  النف�شية،  امل�شاكل  من  للهروب 
الأطفال  اإليها  يلجاأ  متنّوعة  وو�شائل  طرق 
واملراهقون للتعبري عن غ�شبهم و�شخطهم، 
لذا على الوالدين واملرّبني اأن يراعوا وجود 
�شحيحة  بطريقة  يت�شّرفوا  واأن  الأبناء، 
مبنّية على النقا�س الإيجابي، حتى يحافظوا 

ُر َحياَتِك ُيدمِّ

ُصراُخِك

لالأ�شرة  ذخًرا  ليكونوا  الأبناء  �شلوك  على 
والوطن. 
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ِصَلُة الِجيراِن
فاطمة حسن الفقيه/ لبنان

خلق اهلل تعاىل هذا العامل املليء بالتزاحمات 
من  غريه  مع  الإن�شان  وخلق  جانب،  كّل  من 
وجعل  حُت�شى،  ول  ُتعّد  ل  التي  املخلوقات 
تراه  لذلك  فطرته،  والتاآلف يف  الجتماع  حّب 
والغربة  الوحدة  يكره  فاأّنه  ونف�شه  لو  ُخّلي 
وي�شتوح�س منها، وي�شعى اإىل التعارف والألفة، 
مثلما جاء يف قوله تعاىل:   َوَجَعْلَناُكْم �ُضُعوًبا 

َوَقَباِئَل ِلَتَعاَرُفوا)احلجرات: ١٣(.
اأول  مع  الجتماعية  عالقاته  بتكوين  فيبداأ 
نف�شه  لت�شكن  وعائلته،  والديه  مع  له  ارتباط 
اإىل  يتو�ّشع  وبعدها  وال�شتقرار،  الأمن  ويعي�س 
جريانه ثم الأبعد فالأبعد، اإىل اأن ت�شمل جميع 
وهذا  العامل،  اأبناء  جميع  بل  املجتمع،  اأفراد 
مبنزلة  فيه  العامل  �شار  زمن  يف  ببعيد  لي�س 
التوا�شل  و�شائل  بف�شل  ال�شغرية  القرية 
اأّنه  على  اجلميع  على  يخفى  ول  الجتماعي، 
ل  اأّنها  اإّل  اإيجابيات  من  فيها  مّما  الرغم 
عنها  نتج  التي  العظيمة  املفا�شد  عن  تنفّك 
التفّكك على �شعيد الأ�شرة  الواحدة والأقارب 
هو  هنا  يهّمنا  والذي  وغريهم،  واجلريان 
تعّد  لأّنها  اجلريان؛  �شلة  على  ال�شوء  ت�شليط 
 اخلطوة الأوىل الجتماعية خارج البيت، وهي 

من اأ�ش�س ال�شعادة والطماأنينة لأّي اإن�شان.
الإ�شالمية  التعاليم  عن  ُبعدنا  مع  اليوم  لكّننا 
والأنانية  واملاّديات،  الدنيا  يف  وانغما�شنا 

الت�شّتت  من  حالة  نعي�س  ِبتنا  الذات،  وحّب 
 والنفكاك بع�شنا عن بع�س، اإذ من املوؤ�شف اأن 
انحّلت  قد  الجتماعية  العالقات  اأوا�شر  جند 
عاد  وما   ، بحاله  كّل  فرد  وان�شغل  وتال�شت، 
على  حتى  ال�شخ�شية،  م�شاحله  لغري  يهتّم 
بالعالقات  بالنا  فما  ال�شّيق،  الأ�شرة  م�شتوى 

 الأو�شع مع اجلريان وغريهم؟! 
حتى  جرياننا  مع  الغربة  حياة  نعي�س  فتجدنا 
ما  بالإن�شان  فيمّر  الإ�شالمية،  جمتمعاتنا  يف 
يقف  َمن  يجد  واأمرا�س،  ول  م�شاكل  من  ميّر 
و�شايا  متنا�شني  حاله،  عن  وي�شاأل  بجنبه 
النا�س  ظّن  حتى  الأكرم  باجلار،  الر�شول 
اأّنه �شيوّرثه، وجند يف بع�س املجتمعات القائمة 
على اأ�شا�س اأّن قيمة املرء مبقدار  ماله، تعي�س 
من  طويلة  �شنني  اأخرى  عائلة  بجوار  العائلة 
دون اأن يبادر اأحدهم اإىل التعّرف على جاره، 
وقد  معه،  الب�شيطة  العالقات  بناء  ف�شاًل  عن 
الق�شايا  من  الكثري  ن�شّدق  اأن  علينا  ي�شعب 
هذه  ا  ب�شبب  جدًّ خمجلة  وتكون  حتدث،  التي 
وتعاىل  �شبحانه  واهلل  اجلريان،  مع  القطيعة 
الفئات  �شمن  من  وجعله  باجلار،  اأو�شانا  قد 
قوله  يف  جاء  مثلما  اإليها،  اأن  نح�شن  املطلوب 
�َضْيًئا  ِبِه  ُت�ْضِرُكوا  َواَل  اهلل  َواْعُبُدوا  تعاىل: 
َواْلَيَتاَمى  اْلُقْرَبى  َوِبِذي  اإِْح�َضاًنا  َوِباْلَواِلَدْيِن 
اِر  َواجْلَ اْلُقْرَبى  ِذي  اِر  َوامْلَ�َضاِكنِي  َواجْلَ

الإح�شان  واأقّل   ،)٣6 )الن�شاء:   ُنِب اجْلُ
غيبته  عنه  عند  وال�شوؤال  اجلار  على  ال�شالم 

وتفّقد حاله. 
فالهتمام باجلار وبناء اأوا�شر املحّبة والتعاون 
جمتمع  بناء  يف  الأ�شا�س  احلجر  يعّد  معه 
متما�شك وقوّي، وهو ما حّثنا عليه اأئمتنا؛ ملا 
له من اأثر كبري يف املجتمع ككّل، بل يف متا�شك 
العائلة نف�شها، وبعث الطماأنينة وال�شكينة فيها؛ 
لأّن الإن�شان مبا فيه من حّب فطري لالجتماع، 
-اجلار  الآخرين   مع  الطيبة  عالقاته  توؤثر 
اأهل بيته-  يف راحة باله  بالدرجة الأوىل بعد 
يف  ذلك  وي�شاعده  نف�شه،  و�شكون  اأهله  بني 
 �شريه التكاملي نحو اهلل تعاىل، وبح�شن تعامله 
حياتهم  يف  لأبنائه  القدوة  يكون  جريانه  مع 
ويف  احل�شنة،  الأخالق  يف  لهم  الأعلى  واملثل 
عائلته،  ويف  فيه  �شلًبا  ذلك  ترك  يوؤثر  املقابل 
لالإميان،  عالمة  ح�شن  املجاورة  �شار  لذلك 
"اعمل  قال:  اأّنه    الر�شول  عن  جاء  مثلما 
بفرائ�س اهلل تكن اأتقى النا�س، وار�َس بق�ضم 
اهلل  حمارم  عن  وُكفَّ  النا�س،  اأغنى  تكن  اهلل 
تكن اأورع النا�س، واأح�ضن جماورة َمن جاورَك 
�ضاحبَك  َمن  م�ضاحبة  واأح�ضن  موؤمًنا،  تكن 

تكن م�ضلًما")١(.
...............................

)١( بحار الأنوار: ج٧4، �س١١4.
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أَنَت أفَضُل أصِدقاِئي وِنصِفي اآلَخُر 
زينب شاكر السّماك/ كربالء المقّدسة

كيف اأك�شب حّب زوجي وثقته؟ 
كيف اأكّون حياة زوجية خالية من امل�شاكل؟ 

كيف اأجعل عائلتي تعي�س بر�شا وهدوء؟ 
جاهدة  وت�شعى  باأ�شرتها،  تهتّم  �شّيدة  كّل 
للو�شول اإىل املثالية يف حياتها الزوجية، تبحث 
الن�شاء  بع�س  الأ�شئلة،  لهذه  اأجوبة  دائًما عن 
للحياة  املنا�شبة  والطريقة  الأجوبة  يجدَن 
تبقى هذه  ال�شّيدات  وبع�س  املثالية،  الزوجية 
الأ�شئلة مبهمة لديهّن وتنتهي حياتهّن بالبحث 

عن الإجابة، لكن بدون جدوى. 
لتحقيق  تبذل جهًدا  �شّيدة ل  لذا جند هناك 
بر�شا  تعي�س  ولكّنها  الأ�شري،  ال�شتقرار 
وهدوء، ويف املقابل هناك اأخرى تبذل ق�شارى 
ال�شتقرار  زوجها وحتقيق  ر�شا  لنيل  جهدها 
�شاألِت  فهل  املراد،  هذا  يتحّقق  ول  الأ�شري، 

نف�شِك يا �شّيدتي ما ال�شّر خلف ذلك؟
يعتمد على ذكاء  كّل ذلك  ب�شيط جًدا،  ال�شّر 
وما  حياتها  اإدارة  وكيفية  وحنكتها،  الزوجة 
وجدناه  ما  وهذا  زوجها،  ر�شا  لنيل  به  تقوم 

يف حياة الأزواج الأ�شدقاء، ل الزوجة الرقيبة 
التي تعمل عمل املحّقق وتبحث يف خ�شو�شيات 
الزوج، ومن ثّم ينفر الزوج وتبداأ احلياة تتعّكر 

وتفقد املراأة مكانتها يف قلبه.
املقّربة  زوجها  �شديقة  الزوجة  كانت  فلو 
و�شندوق اأ�شراره وملجاأه عندما يتعب، وتعي�س 
معه حلظات اجلّد واللهو، ملا ا�شطّر لأن يبذل 

جهًدا يف اإخفاء اأ�شراره.
جميعنا نحتاج اإىل ذلك ال�شديق الذي ي�شتمع 
امِلحن،  وقت  اإليه  ونلتجئ  بنا،  ويهتّم  اإلينا 
احل�شنة  اأفكارنا  وي�شّجع  باأحالمنا  يوؤمن 

وي�شّوب ال�شّيئ منها. 
فما املانع يف اأن تكوين ذلك ال�شديق لزوجِك، 
ل  ال�شاغية،  الأذن  له  كوين  دائًما،  �شّجعيه 
حتى  اأحالمه  �شاركيه  فّظ،  باأ�شلوب  تنتقديه 
ون�شمة  بل�شًما  كوين  م�شتحيلة،  كانت  واإن 
خفيفة حتمل عطًرا فّواًحا، زهرة زاهية متى 
اأ�شراره ومو�شع ثقته  اأقبل عليها، م�شتودع  ما 

وراحته يف نهاية يومه امل�شني.

ومتنّوعة،  الناجحات كثرية  الزوجات  تارب 
يعود  مبا  ونوّظفها  منها  ننهل  اأن  باإمكاننا 
معرفة  �شرورة  مع  ولكن  حياتنا،  على  بالنفع 
�شخ�شية الزوج ودرا�شتها، وليكن تعاملنا معه 
على اأ�شا�س ذلك؛ لأّن النا�س خمتلفون، هناك 
الأفكار  يف  واختالف  وديني،  ثقايف  تفاوت 
مرثثر،  واآخر  كتوم  رجل  وهناك  والتطّلعات، 
يحّب  هادئ  واآخر  والع�شبي،  املتهّور  هناك 
وفق  على  تعاملِك  فليكن  اإًذا  خ�شو�شياته، 
ورغباتِك، ل  اأهوائِك  وفق  الزوج ل  �شخ�شية 
بني  مفتوًحا  كتاًبا  الرجل  يكون  لأن  �شرورة 
يديِك، بل الأهّم اأن يدرك اأّنِك اأهل لالقرتان، 
احلياة  وت�شبح  كّل احلواجز  �شت�شقط  حينها 

مثلما ينبغي.
بالهدوء  الأ�شرة  تنعم  الزوجني  با�شتقرار 
اأولد  لرتبية  مثالًيا  اجلّو  ويكون  والأمان، 
لأّن  نف�شيًة؛  عقًدا  يعانون  ل  نافعني،  اأ�شوياء 
علينا  ما  وهذا  متهالًكا،  جياًل  تورث  امل�شاكل 

تّنبه، والعمل على بناء جمتمع �شّحي.
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بَعُة  اُل وَمفاتيُحُه السَّ التَّواُصُل الَفعَّ
هاجر حسين األسدّي/ كربالء المقّدسة

نقل  بها  يتّم  التي  العملية  هو  الّت�شال 
املعلومات والأفكار اأو تبادلها، �شواء كانت 
اأو  عملية،  اأو  علمية،  طبيعة  ذات  اأفكاًرا 

اجتماعية، اأو ثقافية.
الفّعال،  للتوا�شل  مفاتيح  �شبعة  وهناك 

هي: 
التما�شك  اللغوية،  ال�شالمة  الو�شوح، 
الكمال،  الواقعية،  املوّدة،  والرتابط، 

الخت�شار.
ر�شائلِك  يف  وا�شحة  تكوين  اأن  عليِك  ١ـ 
اأو كلماتِك مع اأّي �شخ�س، يجب اأن تكون 
حتمل  ول  مبهمة،  غري  ب�شيطة  ر�شالتِك 

اأكرث من معنًى واحد.
ال�شحيحة  الألفاظ  ا�شتخدمي  2ـ 

وال�شليمة يف اأثناء توا�شلِك مع الآخرين.
التي  فكلماتِك  متما�شكة،  كوين  ٣ـ 
من  كبرًيا  جزًءا  تك�شف  ت�شتخدمينها 
تكن  مل  فاإذا  الآخرين،  اأمام  �شخ�شيتِك 
كلماتِك مرتابطة وداخل كيان متما�شك، 

فتخّيلي كيف �شيكون مظهرِك اأمامهم.
4ـ كوين ودودة عند توا�شلِك مع الآخرين، 
عليِك اأن تر�شمي ابت�شامة لطيفة يف نف�س 
بالطماأنينة  وت�شعريه  معِك،  يتوا�شل  َمن 
والراحة وال�شكون، اجعلي هذه البت�شامة 
ودودة  مبعاملة  دوًما  وعّززيها  طبيعية، 

لطيفة.
5ـ كوين واقعية يف حوارِك مع اأّي �شخ�س، 
بالأدّلة  اأقوالِك  تدعمي  اأن  حاويل 
تثبت �شّحة كالمِك،  التي  والإح�شائيات 

فهذا بدوره يبعث ثقة كبرية يف املتلّقي.
كاملة  ر�شالتِك  تكون  اأن  6ـ احر�شي على 
من  تريد  ما  كّل  وحتمل  الآخر،  للطرف 

معنًى ومفهوم.
الكالم  يف  ت�شهبي  ول  اخت�شري  ٧ـ 

ل  حتى  الآخر،  الطرف  مع 
بامللل  ال�شعور  نف�شه  يف  تبعثي 
معِك،  احلوار  من  ال�شجر  اأو 
انتباهه،  ت�شّتتي  اأّل  يجب 
معه  حوارِك  يكون  اأن  حاويل 

تخدم  واحدة  نقطة  متناوًل 
هدفِك الأ�شا�شي.

بّد  ل  جدال  اإىل  احلوار  يتحّول  ل  ولكي 
من معرفة الفرق بينهما، فاحلوار:

• يفوز فيه جميع الأطراف.
• نعامل الآخر على اأّنه �شريك يف جل�شة 

وّدية.
• نت�شارك الآراء والأفكار.

• ن�شتمع اإىل اآراء الآخرين.
اأفكار جديدة مل تكن يف  نتعّرف على   •

احل�شبان.
• نتعّرف اأكرث على املو�شوع، اأو الق�شية 

حمّل النقا�س.
وم�شاعرنا  اأفكارنا  ن�شتك�شف   •

واأخالقياتنا وقيمنا.
النظر ل يف�شد  • الختالف يف وجهات 

للوّد ق�شية. 
اأّما اجلدال:

• يخ�شر فيه اجلميع. 
• نعامل الآخر معاملة العدّو الذي علينا 

هزميته. 
اإىل  وننق�شم  الآخر،  الراأي  نهاجم   •

اأحزاب. 
البحث  اأجل  من  الآخرين  اإىل  ن�شتمع   •

عن نقاط ال�شعف يف اأقوالهم. 

ونرف�س  اجلديدة،  الأفكار  نتقّبل  ل   •
تغيري اآرائنا.

يف  ف�شنخ�شر  ما،  جدال  يف  فزنا  اإذا   •
املقابل دعم اأ�شخا�س اآخرين.

كيف نحافظ على النقا�س باأن ل يتحّول 
اإىل جدال؟

• ابحثي عن جوانب التوافق بينِك وبني 
مل  "اإن  مقولة:  وتّنبي  الآخر،  الطرف 

تكن معي فاأنَت �شّدي". 
النقا�س،  حمّل  الق�شية  على  رّكزي   •
�شّحة  لإثبات  جهودِك  توجيه  وتّنبي 
وجهة نظرِك واأّن اآراء الآخرين خاطئة. 
• حاويل اأن تتفّهمي وجهة نظر الآخرين. 

• ل ترتّددي يف طرح الأ�شئلة.  
• كوين م�شتمعة جيدة. 

ل  اأن  وحاويل  بخطئِك،  اعرتيف   •
اأّنهم  ثبت  ما  اإذا  الآخرين  �شعور  توؤذي 

خمطئون.
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زينب عبد الله العارضّي/ النجف األشرف
هم َمن فر�س اهلل �شبحانه موّدتهم، ونطقت 
اآيات كتابه بف�شلهم، وحفلت الأحاديث ببيان 
والأدّلء  الدين  حماة  هم  منزلتهم،  عظيم 
)�شلوات  النبّوة  بيت  اأهل  العاملني،  رّب  على 

اهلل عليهم اأجمعني(.
الإلهي  احلّب  على  دلياًل  يعّد    حّبهم  اإّن 
يف  الكامل  الإن�شان  مظهر  فهم  ال�شادق؛ 
وتاأّلق،  �شما  بهم  القلب  تعّلق  وكّلما  الأر�س، 
ا للموىل، وبنور احلّق اأ�شرق، فهنيًئا  وازداد حًبّ
مَلن وعى هذه احلقيقة و�شبق، وكان بحبل اأهل 
البيت  معت�شًما ثابًتا، ل ي�شتزّله ال�شيطان 

في�شقط يف م�شتنقع ال�شاللة ويغرق.
الإن�شان،  دنيا  يف  الأمان  �شمام  حّبهم  اإّن   
�شريطة  الرحمن،  لقاء  يوم  اجلنان  وبّوابة 
بالتوّجه  وُيكّلل  والطاعة،  بالتباع  ُي�شّفع  اأن 
احلّب  فهذا  وال�شفاعة،  الر�شا  لنيل  الدائم 
دليل املحّبني، ويف م�شرية الكدح امل�شني زاد 

الراحلني، ي�شمن �شالمتهم، وي�شّدد ُخطاهم، 
هنا  ومن  اأهدافهم،  اإىل  باأمان  ي�شلوا  حتى 
الذي  �شبحانه  اهلل  بحبل  نعت�شم  باأن  اأُمرنا 
 ،املوؤمنني باأمري  الروايات  بع�س  ف�ّشرته 
خاف  مَلن  للنجاة  و�شيلة  يكون  مثلما  فاحلبل 
لل�شعود  و�شيلة  يكون  والرتّدي،  ال�شقوط 
والرتّقي، فقد ورد عن النبّي اأّنه قال: "لو 
اجتمع النا�س على حّب علّي بن اأبي طالب 

ملا خلق اهلل عّز وجّل النار")١(.
على حّب  اجتمعنا  اإن  النار  اإىل  ما احلاجة   

اأمري املوؤمنني  و�شّيد ال�شادة؟!
وهل يدّلنا حّبه اإّل على كّل خري و�شعادة؟!

اإن حّب اأمري القلوب والأرواح مرقاة النجاح 
وال�شالح،  الإميان  وبرهان  الفالح،  وعنوان 
حّب يتغلغل يف الأعماق، فيمحو ما �شوى اهلل 
جّل يف عاله، ويطّهر القلب من الأغيار حتى 

ل يكون اإّل اإّياه.

اأن  اأروع  وما  �شريته،  نقراأ  اأن  اأجمل  فما 
طريق  عن  ن�شل  حياتنا  يف  نربا�ًشا  نّتخذها 
اّتخذناه  اإن  عي�شنا  اأطيب  وما  اإليه،  متّثلها 
قدوة يف كّل تفا�شيل حياته، يف �شلمه وحربه، 
وحّله وترحاله، يف بيته ومع اأ�شرته، مع عدّوه 
و�شديقه، نقرتب من حياته فرناه يف عبادته 
ومع  اأ�شحابه،  وبني  ال�شوق  ويف  وحمرابه، 

الأيتام الذين ل يعرفون اإّل بابه.
 وهكذا ننتقل من حمّطة اإىل اأخرى، ونت�شاءل 
كان  وكيف  مِلَ  ُترى  نرى:  مّما  نذهل  حيث 
هكذا يف هذه املحّطات؟ وما الدرو�س والِعرب 

والعظات؟
 لرن�شم بعدها خّطتنا يف احلياة، عن طريق 
مثلما  لالإ�شالم  فنحيا  بنهجه،  ال�شت�شاءة 

. كان اإمامنا
.....................................

)١(  بحار الأنوار: ج ٣9، �س 2.

  ُحبُّ هللِا َتعالى وُحبُّ أولياِئِه
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ِميَن الَجاِذبِيَُّة الَحْدِسيَُّة وَبْلَوَرُة األْفكاِر َلدى الُمَتَعلِّ

نوال عطّية المطيرّي/ كربالء المقّدسة

الذهن  ي�شع  الإبداعية  الآراء  اإنتاج 
يف  للتفكري  اجلاهزية  من  حالة  يف 
لتوليد  الإيجابية؛  التاهات  كّل 
حلّل  امل�شروعة  الأفكار  من  قدر  اأكرب 
امل�شاكل واملوا�شيع املطروحة يف �شمن 
بـ)الع�شف  ت�شّمى  مهّمة  اإ�شرتاتيجية 
الذهني(، وهو القدرة على حتفيز العقل 
حلول  واإيجاد  الت�شّور،  ية  خا�شّ نحو 
الفرد  يتخّيل  حيث  املختلفة،  للم�شاكل 
بطرفني  يتعّلق  موقف  هي  امل�شكلة  اأّن 
الأول  الطرف  الآخر،  اأحدهما  يتحّدى 
الثاين  والطرف  الب�شري،  العقل  ميّثل 
جانب  من  املطروحة  امل�شكلة  ميّثل 
اللتفاف  من  للعقل  بّد  ول  الآخر، 
حول امل�شكلة وحماولة تطويقها بجميع 
بالن�شاط  ُترتجم  التي  املمكنة  ال�شبل 
الإ�شرتاتيجية  هذه  وتعّد  والبديهية، 

اإحدى مهارات التدري�س التي ُت�شهم يف 
تفعيل دور املتعّلم يف املواقف التعليمية، 
ويف  �شحيحة،  اإجابات  عن  والبحث 
الوقت ذاته يعتاد التالميذ احرتام اآراء 
من  وال�شتفادة  وتقديرها،  الآخرين 
اأفكارهم وال�شعي اإىل تطويرها، وتتيح 
ب�شال�شة،  واملناق�شة  الكالم  حرية  لهم 
وتقّبل الأفكار وعدم رف�شها، وحماكاة 
اخليال واملرونة والتدريب، وتنّمي فيهم 

جانب التاأّمل واإدارة الوقت. 
مفهوم  تطبيق  خ�شائ�س  ومن 
يف  ي�شاعد  اأّنه  الذهني(  )الع�شف 
التالميذ،  �شخ�شية  اأناط  اكت�شاف 
فتظهر بع�س الأناط، منها الإيجابي، 
واملتعاون، والقيادي، واخلجول، وبطيء 
املنا�شبة  اخلطوات  اتخاذ  ثم  التعّلم، 
للتعامل مع كّل �شخ�شية م�شتقباًل، ومن 

ال�شروري التمهيد لهذه الإ�شرتاتيجية، 
والتعليمات  بالآليات  التالميذ  وتعريف 
اخلا�شعة  والقواعد  تت�شّمنها،  التي 
اجلل�شة  وقت  انتهاء  ليتداركوا  لها؛ 
�شة، مع تدوين اأهّم املالحظات  املخ�شّ
خمت�شرة؛  ب�شيغة  والأفكار  واحللول 
احللول  وعر�س  مناق�شتها  ليتّم 
بعد،  فيما  تف�شيلي  ب�شكل  املطروحة 
اآخر  اإىل  تلميذ  من  الأفكار  وتتفاوت 
ملداركهم،  املنا�شبة  ال�شياغة  وفق 
وبع�شها  للتطبيق،  قابلة  اأفكار  فهناك 
واملعّلم  الزمالء  م�شامع  تطرق  غريبة 
لأول مّرة، وبع�س الأفكار تكون طريفة .
اإ�شرتاتيجية  تّت�شم  اخلتام،  ويف 
باجلاذبية  الذهني(  )الع�شف 
عنها  لينتج  الأفكار؛  وبلورة  احلد�شية 

م�شروع قابل للتنفيذ م�شتقباًل .
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ِرياُض األطَفاِل بيَئٌة ُمشابَِهٌة لِبيَئِة اأُلسَرِة 
رفاه علّي األسدّي/ كربالء المقّدسة

اأهّم  من  الأطفال  ريا�س  مرحلة  تعّد 
التلميذ،  حياة  يف  التعليمية  املراحل 
البع�س يهمل هذه املرحلة لكونها ل تعتمد 
درجات  اإعطاء  اأو  تخّرج  �شهادة  على 
تفوق  املرحلة  هذه  اأهّمية  لكن  للطفل، 
املراحل التعليمية املتقّدمة، حيث تت�شّكل 
�شخ�شية الطفل يف مرحلة الرو�شة لأّنها 

اأوىل خطوات ابتعاده عن الأ�شرة.
يعّزز  املرحلة  هذه  يف  والختالط 
الطفل  �شخ�شية  يف  الإيجابية  اجلوانب 
الرو�شة  لقوانني  المتثال  حيث  من 
الأ�شا�س  العن�شر  املعّلمة  وتعّد  واملعّلمة، 
الرو�شة  ارتياد  على  الطفل  حتفيز  يف 

معه  تفاعلها  طريق  عن  منها  نفوره  اأو 
وا�شتخدام الأ�شاليب الرتبوية والتعليمية 
يف  النمّو  اأّن  ندرك  ولعّلنا  التعامل،  يف 
املحّبب  فمن  بحت،  حركي  املرحلة  هذه 
لدى معّلمة الرو�شة ا�شتخدام الأ�شاليب 
فالتعّلم عن طريق  التعليم،  احلركية يف 
اللعب من العوامل الناجحة يف الرو�شة، 
بدون  وخربات  مهارات  الطفل  فيتعّلم 
واأخرى  بالقفز  تارة  جرب،  اأو  ق�شر 
البدنية  املهارات  من  وغريها  بالتلوين، 
الطفل  على  الفرق  فُيالحظ  املختلفة، 
الرو�شة،  لرتياده  الأول  ال�شهر  منذ 
وندرك ذلك عن طريق بكائه يف الأ�شبوع 

مي�شي  اإن  ما  لكن  الدوام،  من  الأول 
الوقت حتى ت�شبح لديه الرغبة يف البقاء 
يح�ّس  بداأ  لأّنه  اأطول؛  ملّدة  الرو�شة  يف 
ت�شاعده  لأّنها  والدته؛  ت�شبه  املعّلمة   باأّن 
جديدة  واأناط  �شلوكيات  اكت�شاب  يف 
مبعّلمة  تعّلقه  ذلك  من  والأهّم  للتفكري، 
لأّن  حّب؛  بكّل  اأوامرها  وتلبية  ال�شّف 
التي  البي�شاء  ال�شفحة  مبنزلة  الطفل 
التي يرغب  بالطريقة  ت�شكيلها  بالإمكان 
اإيجاد  طريق  عن  هذا  ويتّم  الكبار،  بها 
ال�شلوكيات الإيجابية، وتقومي ال�شلوكيات 
غري املرغوبة وفق قواعد الرتبية واملبادئ 
. الأخالقية التي يو�شي بها اأهل البيت
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الُمخَتاروَن
زهراء خضر الموسوّي/ كربالء المقّدسة

فه�و  ُيقت�ل  حت�ى  نف�ض�ه  دون  قاِت�ل  "وَم�ن 
فه�و  مال�ه  دون  ُقِت�ل  "َم�ن  �ض�هيد")١(، 
فه�و  مظلمت�ه  دون  ُقِت�ل  "َم�ن  �ض�هيد")2(، 

 .)٣ ( �ض�هيد"
مطالبـني  كّنـا    النبـّي  عـن  اأحاديـث  جّلهـا 
بحفظهـا يف �شـنوات الدرا�شـة، اإّل اأّننـا ل ننكـر 
جيـًدا،  )�شـهيد(  كلمـة  نفقـه  نكـن  مل  باأّننـا 
لكـن ب�شفتنـا عراقيـني اأُجربنـا علـى فقـه هـذا 
اليـوم عائلـة  اأن تـد  النـادر  فمـن  امل�شطلـح، 

�شـهيًدا. تقـّدم  مل  عراقيـة 
البارحـة،  كاأّنـه  �شـهادته،  يـوم  اأذكـر  اأزال  مـا 
دخل اأبوه يومها ليخربنا اأّن ابنه فاز باجلّنة، مل 
اأَر حزًنـا يف عينيـه، اإّل اأّننـي راأيـُت فراًغا غريًبا 
ممزوًجـا بنـوع مـن الفخـر ل اأ�شـتطيع تف�شـريه 
يومهـا  جنازتـه  ا�شـتقبلنا  اليـوم،  اإىل  وو�شفـه 

بالزغاريد، تعانقها دموع 

الفـراق كعـادة اجلميـع عنـد ا�شـتقبال ال�شـهيد، 
اأتذّكـر اأّنهـم و�شعوا تابوته يف منت�شف الغرفة، 
اأن  يرانـا،  اأن  اأردنـا منـه  كاأّنـا  اأحطنـاه جميًعـا 
يـرى كـم اأّننا فخورون ب�شـهيدنا الفتي، الذي مل 

يتجـاوز عمـره الثانيـة والع�شـرين!
هـا هـي اللحظـة التـي مل ولن تزول مـن ذاكرتي 
ما حييُت، حلظة دخول اأّمه وروؤيتها اأّن ابنها مل 
يتبقَّ منه �شـوى قطعة اخل�شـب هذه، التي ت�شـبه 
ال�شنـدوق، توّقعـُت منهـا اأن ت�شرخ اأو اأن متّزق 

ثوبهـا علـى فراقه، اإّل اأّنها مل تفعل!
تـراه  كاأّنهـا  للتابـوت  تنظـر  البـاب  وقفـت عنـد 
بلحمـه واقًفـا اأمامهـا، ل اأدري مِلَ �شـعرُت باأّنهـا 

واأّن  بنظراتهـا،  حتادثـه  قـد كانـت  روحـه 
فيهـا فهمـت ما تق�شـده عيناها،  راأيـُت 

كنخيل عراقنا امراأة �شاخمة قوية 
بـه،  نفخـر  الـذي 
با�شـقة،  نخلـة  كانـت 

اهلل يف  يبعثهـا  التـي  القـوة  كـّم  يومهـا  اأدركـُت 
لـه. كرامـًة  ال�شـهيد  اأحبـاب  قلـوب 

براحـة  �شـعرُت  التابـوت،  مـن  حينهـا  اقرتبـُت 
و�شـكون غريبـني مل اأعهدهمـا قبـاًل، بات عندنا 

م�شـاًء واأخـذوه فجـًرا.
فيهـا  التـي مكـث  الغرفـة  اأبقـى يف  هـذا  مبيتـه 
مـن  رائحـة  و�شفهـا،  مُيكـن  ل  رائحـة  بالـذات 
اجلّنـة رمّبـا، بقيـت لأ�شـابيع يف منزلنا ل تزول، 

ي�شـّمها كّل َمـن يزورنـا.
بعنايـة،  ال�شـهداء  تختـار  اجلّنـة  اأّن  اأ�شـعر 
فاأنـا موؤمنـة بـاأّن ال�شـهيد �شـخ�س قـد اختارتـه 

اختارهـا. َمـن  هـو  ل  ال�شـهادة، 
.............................

)١(  ميزان احلكمة: ج 2، �س ١5١6.
)2(  تهذيب الأحكام: ج 6، �س١6٧.

)٣(  الكايف: ج 5، �س 52.
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في َشهِر هللِا 
عبير عّباس المنظور/ البصرة

على الرغم من لفحات رياح ال�شموم واأ�شّعة 
املبارك  رم�شان  �شهر  يف  احلارقة  ال�شم�س 
جنوب  )مكي�شيفة(  قاطع  يف  ال�شواتر  على 
املقّد�س  ح�شدنا  اأبطال  اأّن  اإّل  تكريت، 
اهلل  �شبيل  يف  دفاع  كفاحني،  اأمام  �شمدوا 
  وجهاد ال�شوم يف احلّر، فعن ر�شول اهلل
"ال�ضوم يف احلّر جهاد")١(، وعن  قال:  اأّنه 
الإمام ال�شادق  اأّنه قال: "اأف�ضل اجلهاد 

ال�ضوم يف احلّر")2(.
تكّررت هجمات داع�س الإرهابية على القاطع 
لأيام، واأبطال ح�شدنا جاهزون لل�شّد والردع 
ال�شيف  ذلك  يف  �شومهم  من  الرغم  على 
جهوزيتهم  القوية،  ال�شم�س  واأ�شّعة  الالهب 
تلك يف الدفاع عن حمانا واأر�شنا مل تعطهم 
الإفطار، فكانوا  الكايف لإعداد وجبة  الوقت 

ا عطا�شى. يقاتلون ِخما�شً
وعّمار  فالح  بطلني،  بني  حمادثًة  �شهدُت 
َمن يحفظ دعاء  اأّن  تعاهدا  كانا قد  اللذين 
)ُكميل بن زياد( اأوًل فاإّن على زميله اأن يعّد 
له طعام الإفطار، ويف ليلة اجلمعة فاز فالح، 

فقد حفظ الدعاء كاماًل وقراأه علينا جميًعا، 
يوم  يف  لفالح  الإفطار  باإعداد  عّمار  وتعّهد 
اجلمعة، ولكن ان�شغالنا ب�شّد الهجمات منع 
عّماًرا من اإعداد الإفطار، وذكر ذلك لفالح 
اأذان  ُقبيل  الإرهابي  الهجوم  �شّد  اأثناء  يف 

املغرب من يوم اجلمعة قائاًل:
عند  واأنا  اإفطار،  بوجبة  وعدُتَك  لقد   -
ال�شديد مثلما ترى  يا لالأ�شف  وعدي، ولكن 
مل اأ�شتطع اإعداد اإفطار يليق بحفظَك لدعاء 
)ُكميل( غري هذه التمرات اخلم�س التي يف 
الإفطار؟  بدًل عن وجبة  تقبلها  جيبي، فهل 

فاأنا اأ�شعر باأّنه الإفطار الأخري لنا.
ابت�شم فالح وهو ي�شّوب �شالحه جهة العدّو 

قائاًل:
باأّنه  ا  اأي�شً اأ�شعر  فاأنا  حتًما،  �شاأقبلها   -

الإفطار الأخري ول �شحور بعده.
معركتنا  هذه  اأّن  يبدو  وقلنا:  مًعا،  و�شحكا 
الأخرية، وال�شهادة �شتكون يف �شهر ال�شيام.
يلملم  بالقدر  واإذا  قليلة،  �شويعات  مّرت 
وفيما  الفجر،  ُقبيل  البهيم  الليل  يف  �شتاته 

للقراآن،  وتاٍل  وراكع  م�شلٍّ  بني  نحن 
هاتف  رنني  بالعبادة  ان�شغالنا  علينا  قطع 
عليه  لتطمئّن  اأّمه  به  ات�شلت  )با�شم(، 
وتذّكره بوعده لها باأن يح�شر وقت الإفطار 

وال�شحور عندها عندما ياأتي يف الإجازة.
ع�شف  قوّي  بانفجار  واإذا  حلظات،  مّرت 
وحمل  ُجِرح،  َمن  وُجِرَح  ُقِتل،  َمن  فُقِتَل  بنا 
املواجهة  ومّتت  ذلك،  ا�شتطاع  َمن  �شالحه 
�شوت  تعاىل  حتى  الدواع�س  مع  ال�شر�شة 
الأذان الذي اأعلن فرار الأرجا�س وهزميتهم 
جرحى،  وخم�شة  �شهداء  ثمانية  خمّلفني 
مع  واملتناثرة  املحروقة  امل�شاحف  واأوراق 
ذّرات الرماد والدخان ليكون �شحوًرا دموًيا 
يف  الأبرار  لإخوتنا  ال�شهادة  فيه  ُكِتَبت 
مبارك،  رم�شاين  يوم  من  الأوىل  اللحظات 
حان  وكّلما  تنتهي،  ل  ة  غ�شّ لنا  حمل  الذي 

وقت الإفطار تذّكرنا الإفطار الأخري.

......................................
)١( بحار الأنوار: ج96، �س256، ح٣8.

)2( ميزان احلكمة: ج2، �س١688.

َشَهاَدٌة َشَهاَدٌة 
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سرور عبد الكريم المحّمداوّي/ بغداد

يختبئ يف زاويته املعتمة مرتدًيا قناًعا 
اآخر، ل يريد اأن يراه اأحد!

�شا�شة  كر�شي  على  مملكته  مّتخًذا 
لتزيح  بلم�شاٍت مظلمة  واأزرار  �شوئية، 

نور البهجة يف النفو�س .
ا لنف�شه العدوانية التي  يزاول اأعماًل حًبّ
حتاول اأن تنت�شي وتعي�س عاملًا اآخر ملوؤه 

الـ)اأنا(، اأنا فقط، وغريي ل �شيء!!
ر(،  ذلك الإن�شان الغريب ُيدعى )املتنمِّ
ال�شعف  اأ�شاليب  اأحد  هو  والتنّمر 
امل�شابني  على  ت�شيطر  التي  النف�شي 
الوازع  وقّلة  ال�شخ�شية  ب�شعف 
اأوقات  وب�شبب  الأخالقي،  الإن�شاين 
الفراغ اململوءة بالوحدة وغياب الهدف 
تغيري  اإىل  اأّدى  الذي  للحياة  احلقيقي 
وجعلهم  الأ�شخا�س،  بع�س  �شلوكيات 

ي�شدرون اأحكاًما قا�شية على غريهم، 
الذي  �شاحبه  على  ليدّل  ال�شم  فجاء 
وي�شتخدم  الإن�شانية،  �شفته  يخلع 
عنيًفا  واأ�شلوًبا  جارحة  كلمات 
يكون  اأن  اإّما  الذي  الآخر  لي�شت�شعف 

اأخاه يف الدين اأو نظريه يف اخَللق.
الإلكرتوين،  التنّمر  اأوجه  تعّددت 
اآخر  وُيظهر  وجهه  يخّبئ  َمن  فهناك 
عرب  اأ�شخا�س  ابتزاز  طريق  عن 
طريق  عن  اأو  اأ�شرارهم،  اأو  �شورهم 
ل�شخ�شيات  ال�شخ�شية  انتحال 
معروفة، وتغيري الكالم احلقيقي الذي 
ة  تف�شح عنه، اأو �شرقة ح�شابات خا�شّ
معرفتهم  �شبق  معينني  لأ�شخا�س 
وك�شف اأ�شرارهم، اأو ن�شر �شور اأو كالم 
بذيء، اأو تركيب مقاطع فيديو اأو �شور 

على �شورهم ون�شرها على �شفحاتهم، 
ل�شخ�شيات  م�شحكة  مواقف  ن�شر  اأو 
قنواتهم  م�شاهدة  لتعزيز  معروفة 
عليه  ر  للمتنمَّ يجلب  مّما  ة،  اخلا�شّ
الهّم واحلزن، فينتهي اأمره اإىل الكاآبة 
امل�شتقّرة، وقد  النف�شية غري  اأو احلالة 

ي�شل به الأمر اإىل النتحار اأحياًنا .
ر  املتنمِّ مواجهة  هو  عالج  واأف�شل 
طريق  عن  اإليه  ي�شعى  ما  وك�شف 
اجلهات  لدى  عنه  والإبالغ  املواقع، 
الأمان  رمز  على  واملحافظة  املعنّية، 
يتوا�شلون  الذين  الأ�شخا�س  لدى 
من  والتقليل  الجتماعية،  املواقع  على 
يكونوا  ل  حتى  فيها  الأ�شرار  ك�شف 
وقليلي  العقول  ل�شغريي  �شائغة  لقمًة 

التهذيب الأخالقي.

الَوجُه اآلَخُر 
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ِعيُد الِفطِر.. امِتداٌد للنََّفحاِت اإللِهيَِّة
منتهى محسن محّمد/ بغداد

على  رّباين  ومترين  اهلل،  �شيافة  اإىل  دعوة 
للتوبة  �شانحة  وفر�شة  وال�شتغفار،  ال�شرب 

والعودة اإىل �شاحة احلّق املتعال. 
رم�شان  �شهر  �شاعات  يف  نلم�شه  ذلك  كّل 
نظام  يتغرّي  حيث  ولياليه،  واأيامه  املبارك 
احلياة على حني غّرة، وتنقلب بع�س الثوابت، 
يف  التغيريات  بع�س  اإجراء  علينا  يتوّجب  مّما 
يبداأ  وهكذا  والعبادة،  والطعام  النوم  اأوقات 
التغيريات  �شل�شلة  يف  اجلميع  وينتظم  العّد 
امل�شتحدثة يف ربوع هذا ال�شهر العظيم الأجر.

ال�شريفة،  الليايل  تت�شّرب  الكيفية  هذه  وعلى 
عيد  يوم  فجر  اإىل  و�شوًل  عدوها  يف  ومت�شي 
التكبريات  عندئذ  فتتعاىل  املبارك،  الفطر 
امل�شّلون  وي�شطّف  بحلوله،  النفو�س  وتبتهج 
ال�شغار  ينتظر  بينما  العيد،  يوم  �شالة  لإداء 
مثلما  اجلمر،  من  اأحّر  على  النهار  انك�شاف 
واملعّجنات  احللوى  قطع  ن�شوج  ينتظرون 

اللذيذة .
اجلريان  مع  التهاين  بتبادل  الأهل  ويبداأ 
اجلديدة،  ثيابهم  ال�شغار  ويلب�س  والأحباب، 

ال�شيوف  ال�شتعداد ل�شتقبال  اأهّبة  على  وهم 
الذين �شيملوؤون جيوبهم بقطع النقود .

قبل  ما كانت عليه  اإىل  اأدراجها  وتعود احلياة 
تتبادر  التي  املهّمة  والأ�شئلة  املجيد،  �شهر اهلل 

اإىل ذهن كّل ذي لّب ر�شيد تقول:
اهلل  �شيافة  يف  وهو  العبد  يفّكر  مدى  اأّي  اإىل 

بالتوبة والإنابة؟
واإىل اأّي مدى قد اأّثرت روحانيات �شهر اهلل يف 

اأخالقه وجوارحه؟
 وهل هو قادر على ترميم �شلوكياته وت�شّرفاته؟
تلك  اإثارة  يف  تتجّلى  ال�شهر  انق�شاء  ثمرة  اإّن 
ال�شجرة  توؤتي  اأن  على  ت�شاعد  لأّنها  الأ�شئلة؛ 
بو�شفه  الطاعة،  �شهر  من  التزّود  عرب  اأُكلها 
ويا  البع�س  ولكن  والتغيري،  النطالق  �شهر 
ال�شهر  ينق�شي  اأن  مبجّرد  ال�شديد  لالأ�شف 
وي�شتقبل عيد الفطر، فاأّنه ي�شتقبله بالع�شيان 
عيد  وكاأّن  املنكرات،  وفعل  املوبقات  وارتكاب 
الفطر الأغّر مدعاٌة اإىل اللهو والعبث والتمّرد 
على اهلل جّل يف عاله، اأو اإيذاٌن بالنقطاع عن 
من  الدعوة  تلبية  بعد  اأحكامه  وترك  طاعته 

قيام و�شيام طوال ال�شهر الكرمي، ل اأّنه مبثابة 
للعابرين تذّوق خريات �شهر اهلل  تتيح  قنطرة 
تزدان  اأخرى  مراحل  اإىل  والنتقال  تعاىل، 
رحيق  من  والنتهال  الطاعات،  على  باملداومة 

العمل ال�شالح وك�شب احل�شنات .
�شهر  يف  �شروريان  والتفّكر  التدّبر  اأّن  ومبا   
ا التدّبر  اأي�شً اهلل، كان من الالزم وال�شروري 
والتفّكر يف اأيام عيد الفطر املبارك، فكم من 
جديد  من  ج�شورها  مّد  ميكن  رحم  قطيعة 
يقف  حمتاج  من  وكم  الفطر،  عيد  بنفحات 
على عتبة الأمل والرجاء ينتظر طرق بابه يف 
اأيام عيد الفطر، وكم من يتيم كفكف دموعه 
منتظًرا يًدا ترّبت على كتفه ليلة العيد ال�شعيد 

وتدغدغ مهجته، وكم وكم..!!
لذا فاإّن �شهر رم�شان مقّدمة ل�شتكمال اأعمال 
وامتداد  املبارك،  الفطر  عيد  اإىل  و�شوًل  الرّب 
اهلل  �شهر  كان  ومثلما  والإح�شان،  للمعروف 
معراج املوؤمن اإىل رّبه، �شار عيد الفطر مو�شم 
مادام  تنقطع  ولن  مل  التي  اخلريات  ح�شاد 

العبد يف دائرة العناية الإلهية.
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ليلى عّباس الحالل/ البحرين

متى..
�شت�شري الروح مّني..

فرا�شًة تهيم بع�شقَك؟..
فما يزال احللم يراودين..

كم اأتوق اإليه..
اإّل اأّن جناحّي تثقلهما الذنوب..

يا رّب اأطمع يف عفوَك..
طّهرين من اأدراين..
لتخّف الروح مّني.. 

فتغذو بَك هائمة..
جئُت اإليَك يف �شهر النور..

لأب�شر بنور رحمتَك..
درب ال�شوق اإليَك..

فاأُعانق حلمي..
واأول افتتاحيتي يف هذا ال�شهر..

واأول كلمات دعائي..
دعاء الفرج لإمام زماين..

ليبارك ذكره خطواتي..
وي�شّدد طريقي نحو النور..

يف  الربكات  باب  فتح  لنا  ويعّجل 
ال�شهر املبارك..

اخلري  �شهر  افتتح  اإيّن  اللهّم 
بالدعاء لولّيَك..

لتاأذن يل بقبول التوبة..
الّلهّم عّجل لنا فرجه..

وهّيئ الروح مّني لنتظاره..
واجعلني مهدوّية الهوى..

�شاحب  بقرب  احلظوة  لأنال 
الزمان..

يا رّب ا�شِق دعوتي وقت الإفطار..
ب�شربة من و�شالَك..

نهر  من  القلب  ظماأ  تروي 
ع�شقَك..

ويعرج بي ال�شوق على جناح التوبة 
اإىل تغاريد ال�شحر..

ليناجيَك قلبي بدعاء اأبي حمزة..
يا رّبي املح�شن، يا منعم..

ت�شّدق علّي بنظرة عطوفة..
لتنت�شلني من بحر الذنوب..

العفو،  ت�شتغيث:  اأنفا�شي  هي  ها 
العفو..

اأنا املذنب العا�شي..
اأنا..

واأنَت اإلهي..
�شّيدي، عبدَك امل�شيء بني يديَك..

يعرتف بدموع التوبة..
واأنَت اأرحم الراحمني..

تلّطف على عبدَك..
ظّلله ب�شرتَك..
اآٍه، وا نف�شاه.. 

اآٍه، وا ح�شرتاه..
اإذا مل تلتّذ نف�شي بثمار التوبة..

ومل تذق طعم ال�شتغفار..
تلك  من  ن�شيب  لها  يكن  ومل 

املائدة الإلهية..
فاأّي ح�شرة لهذه النف�س؟!

بالكرمي  اإليَك  اأتو�ّشل  جئُت  رّبي 
من اآل البيت..

لتفي�س علّي من كرمَك..
فاأنَت الكرم كّله..

وهم الطريق اإليَك..
وباب الو�شول لحت�شان قربَك..

واإن مل اأنل ال�شفاعة هنا..

فقد اأتيُتَك من باب علّي..
وهو يف حمراب ال�شهادة..

لي�شهد على توبتي..
فذكر علّي هو جّنة القرب اإليَك..
الّلهّم اجعلني من اأهل ال�شيافة..

فالروح تتوق للقياَك..
لتخطو نحو معرفتَك..

وتذوق عبادة الأحرار..
مثلما ذاقها علّي..

وليكن يل ن�شيب.. 
ولو ر�شفة من حّبَك..

بربكة ليايل علّي..
لتتهّياأ الروح لليايل العروج..

وهنا يف الليايل املباركة..
تتنّقل الفرا�شة يف حقل العبادة..

رحيق  اإىل  ال�شالة  رحيق  من 
الدعاء واملناجاة..

يا رّب اأِف�ْس علّي فيها..

من طعم الع�شق..
فهو ُمنيتي..

فلتكن حظوتي يف �شهر �شيافتَك..
يف ليلة ال�شالم الروحي والأمان..

نظرتَك الرحيمة يا رّب..
فهي اأن�س اللقاء باملع�شوق..

هنا تتنّف�س الروح..
رائحة الزلفى لديَك..

مبحبوبها  الروح  تعتزل  حلظات 
احلقيقي..

ا بلغة القراآن.. لتناجيه حبًّ
وبل�شان العرتاف:

قد غرقُت يف بحر الغفلة..
وهوت نف�شي يف اأودية الظلمة..

وها هي الدموع..
ت�شهد على حالوة ذكرَك..

والأن�س بقربَك..
مبح�شر اإمام الزمان..

�شّيدي يا �شاحب الزمان:
ا�شملني يف قنوتَك الطاهر..

ليقبلني الرّب..
اإلهي اجعل ِقراي الليلة.. 

العتق من النار..
فاأنَت الرّب الكرمي..

وما اأزال اأح�شن الظّن..
بغيث كرمَك..

ِفي ِضياَفِتَك
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 ... وأَبتِسُم ُشكًرا للرَّبِّ

إيمان عبد الحسين الحبيشّي/ البحرين
�شريعًة  بكونها  الإ�شالمية  ال�شريعة  تتمّيز 
و�شًطا، والو�شط هنا ل يعني العتدال فح�شب، 
بني  امل�شافة  منت�شف  يف  الوقوف  واقعية  بل 
الروح  بني  امل�شافة  ومنت�شف  واملثال،  الواقع 
والقلب،  العقل  بني  امل�شافة  ومنت�شف  واملاّدة، 
واحلاجات،  القيم  بني  امل�شافة  ومنت�شف 

ا بني الفرد واملجتمع. ومنت�شف امل�شافة اأي�شً
حاجات  فوق  الإ�شالمية  ال�شريعة  تتعاىل  ل 
تلك  د  وُتقيِّ م  ُتنظِّ لكّنها  الفطرية،  الإن�شان 
اإّما  ويغرق  الفرد  ينفلت  ل  حتى  احلاجات؛ 
م�شاحة  اأو يف  لكّل حاجاته،  تلبيته  م�شاحة  يف 
البالغ  اأثره  يرتك  مبا  احلاجات،  لتلك  قمعه 
يف املجتمع الذي يعي�س فيه الفرد، وجند ذلك 
العبادات واملعامالت التي  ا يف كّل  وا�شًحا جدًّ
العبادات  تلك  فيها  مبا  الإ�شالم،  بها  يو�شي 
مثاًل  املواءمة  قبيل  من  الفردية  واحلاجات 
الإن�شان  خروج  وبني  الليل،  وقيام  العبادة  بني 
الأفا�شل:  العلماء  بني  ذلك  ويف  رزقه،  لطلب 
مبداأ  على  املعتمدة  الإ�شالمية  التعاليم  "ومن 
الإن�شان  حاجات  قدا�شة  اأ�شل  الإن�شان  تكرمي 
كّلها، فالإ�شالم يعرتف بجميع هذه احلاجات 
لتوجيه  اأحكاًما  وي�شع  اهلل،  ِنعم  ويعتربها 
بال�شورة  لتلبيتها  ال�شعي  واأّن  الرغبات،  هذه 
والبناء  والزراعة  فالتجارة  عبادة،  امل�شروعة 

عبادات، والكّد يف طلب الرزق احلالل جهاد، 
والإتقان عبادة...".

اإّن العالقة بني الفرد واملجتمع من وجهة نظر 
ر الفرد يف  الإ�شالم، هي عالقة تبادلية، اإذ ُيوؤثِّ
ر املجتمع يف اأفراده، وهما بعدان  جمتمعه ويوؤثِّ
تف�شيل  لكّل  فاإّن  لذلك  الإ�شالم،  يف  مهّمان 
اإ�شالمي عبادي واأخالقي وقيمي يقوم به الفرد 
عبادات  وجود  عن  ف�شاًل  جمتمعه،  يف  اأثًرا 
اجلماعة  و�شالة  كالزكاة  بذاتها  اجتماعية 

التي ترتك اأثرها يف اأفراده.
عبادة  هو  مثاًل  واحلجاب  ال�شرعي  واللبا�س 
تخ�ّس املراأة، لكن اأبعاده الجتماعية يف غاية 
الأثر، وت�شع املراأة يف موقعها امل�شوؤول بو�شفها 
خالفة  م�شوؤولية  ويتحّمل  الأر�س  ر  ُيعمِّ اإن�شاًنا 

اهلل فيها.
اأن  هو  املعنية  اجلهات  تعَيه  اأن  يجب  ومّما 
اأبعاد  كّل  ا�شتثمار  مهّمة  عاتقها  على  حتمَل 
التوجيهات الإ�شالمية، وكّل املنا�شبات الدينية، 
التي  واملفاهيم  القيم  تعزيز  اأجل  من  وذلك 
الإن�شان،  نف�س  يف  تثبيتها  اإىل  الإ�شالم  ي�شعى 
لتحويل  تتجاوزه  بل  احلّد،  هذا  عند  تقف  ول 
اأهداًفا  يحّقق  عمل  اإىل  واملفاهيم  القيم  تلك 
اإن�شانية واجتماعية ل غنى للمجتمع عنها، وهو 

اأمر يتحّقق بكثافة يف �شهر رم�شان املبارك.

قراءة  الف�شيل  ال�شهر  خ�شو�شيات  فمن 
فيه  وتكرث  ال�شتغفار،  وكرثة  الكرمي  القراآن 
املجال�س القراآنية، فيلتقي عند �شفحات قراآنه 
الكثري من املتخا�شمني، يت�شافحون ويحت�شن 
الذكر  اآيات  عند  ويقفون  ا،  بع�شً بع�شهم 
العظيم،  الكتاب  ِعرَب هذا  ي�شتذكرون  احلكيم 
ويتجاوزون  اآياته،  بجميل  اأ�شماعهم  فون  وي�شنِّ
ُمنِزله  ابتغاًء لوجه  اأخطاء بع�شهم  بقيمه عن 
تعاىل، ويطّهرون به َدَرن قلوبهم، وحيث مُي�شك 
وال�شراب  الطعام  ملّذات  عن  طوًعا  ال�شائم 
مبكروٍه  يعمل  اأن  نف�شه  يف  وُيكرِب  وال�شهوات، 
ولياليه،  اأيامه  يف  اهلل  يع�شي  اأن  عن  ف�شاًل 
في�شعر بجوع الفقراء وحاجة املحتاجني، لذلك 
ال�شهر  هذا  يف  ب�شخاء  البي�شاء  الأيادي  ّد  مُتَ
املبارك، ف�شاًل عن الزكاة الواجبة وما حتويه 
نف�س  يف  حا�شرة  تكون  اجتماعية  اأبعاد  من 

املوؤمن وروحه يف هذا ال�شهر الف�شيل.
منربنا  املنا�شبات  وهذه  ال�شهر  هذا  ليكن 
عامل،  عامِل  عقائدي  جيل  لرتبية  وو�شيلتنا 
ندعم خالله النقا�شات العلمية العقائدية، فلن 
رم�شان،  �شهر  مثل  لتكون  ال�شهور  كّل  تتحّول 
لكن ليكن هذا ال�شهر املمّيز حمّطًة لزرع القيم 

التي نح�شد ثمارها طوال كّل ال�شهور.
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اأُلسَرُة اأُلولى ِفي اإلسلِم
د. راغدة محّمد المصرّي/ لبنان

يف العا�شر من �شهر رم�شان املبارك ذكرى 
بنت  خديجة  ال�شّيدة  املوؤمنني  اأّم  وفاة 
قال  التي  العظيمة  ال�شخ�شية   ،خويلد
اآمنت  لقد   ..." لعائ�شة:    الر�شول  عنها 
رف�شني  اإذ  واآوتني  النا�س،  بي  كفر  اإذ  بي 
النا�س، و�شّدقتني اإذ كّذبني النا�س، ورزقني 
ويف  غريها")١(،  ولد  وحرمني  ولدها  اهلل 
حديث اآخر عنه  اأ�شار فيه اإىل منزلتها 
بقوله: اأربع ن�شوة �شادات عاملهّن: مرمي بنت 
بنت  بنت مزاحم، وخديجة  واآ�شية  عمران، 
خويلد، وفاطمة بنت حمّمد �شلى اهلل عليه 
فاطمة")2(،  عاملًا  واأف�شلهّن  و�شلم،  واآله 
من   خديجة ال�شّيدة  متتلكه  ملا  وذلك 
الف�شائل  من  �شخ�شيتها،  يف  عنا�شر 

وال�شفات الكمالية الإن�شانية الرفيعة.
كانت  اأول �شّيدة يف الإ�شالم، وهذا لي�س 
نبّي  ديانة  على  كانت  لأّنها  الغريب؛  بالأمر 
فكانت  موّحدة،  حنيفية    اإبراهيم  اهلل 
قبل ت�شيري قوافلها التجارية تذهب اإىل بيت 
اهلل احلرام، وتطوف حول الكعبة، وت�شتمّد 
ليبارك    اخلليل  اإبراهيم  رّب  من  العون 
ُتدعى  وكانت  واأموالها،  تارتها  يف  لها 
عفافها  ل�شّدة  بـ)الطاهرة(  اجلاهلية  يف 

و�شيانتها. 
ال�شّيدة  من    حمّمد  النبّي  زواج  ميّثل 
الإ�شالم،  يف  الأوىل  الأ�شرة    خديجة 
وي�شّكل اأنوذًجا ُيحتذى به، اإذ ير�شدنا اإىل 
اأ�شرة  لتكوين  احلياة  �شريك  اختيار  اأ�ش�س 

اأنوذجية �شاحلة، ومن هذه الأ�ش�س:
• املعرفة التاّمة بال�سريك:

 ال�شّيدة خديجة  من  النبّي  كان زواج 
ناجًما عن معرفة عميقة ودقيقة مبنّية على 
اأ�ش�س القيم الإن�شانية واملعتقدات الر�شينة، 
بال�شّيدة  معرفة  على  كان    فالنبّي 
ومعتقدها،  قومها  بني  ومكانتها   خديجة
معرفة  على  كانت    خديجة  وال�شّيدة 

بالنبّي  باأو�شافه وخ�شائ�شه.
• عدم التفاخر بني الزوجني:

مل تتفاخر ال�شّيدة خديجة يوًما على ر�شول 
منحته  التي  وثروتها  باأموالها    اهلل 
وكذلك  وامل�شلمني،  الإ�شالم  لن�شرة  اإياها 
يزعجها  ومل  عليها  يتفاخر  مل   النبّي
الإيثار  منزلهما  على  يخّيم  كان  بل  بعمل، 
اأهدافهما  خلدمة  والت�شحية  والوفاء 

امل�شرتكة.

• تفّهم الطرف االآخر:
الإميان  على  قائمة  الزوجية  كانت حياتهما 
اإىل  اأّدى  مّما  بينهما،  فيما  املتبادلة  والثقة 
تفتعلها  كانت  التي  املوؤامرات  كّل  اإحباط 
على  �شاعد  التاّم  الن�شجام  وهذا  قري�س، 
ف�شّكلت  الدعوة،  ن�شر  يف  تكليفهما  اإجناز 
ال�شاحلة،  القدوة    خديجة  ال�شّيدة 
كانت  فقد  الر�شالية،  للزوجة  واأنوذًجا 
حُت�شن رعاية زوجها، وتعي�س هّمه وت�شاركه 
من  م�شريته  اأدوار  يف  معه  انطلقت  هدفه، 
حراء  غار  يف  وخلوته  البعثة،  قبل  مراحل 
ت�شيق  ول  تتاأّفف  ل  كانت  طويلة،  للياٍل 
ما  بكّل  به  توؤمن  الزاد،  له  تهّيئ  ذرًعا، 
روحية،  و�شفافية  نف�شي  �شفاء  من  متتلك 
  وتتوّقع له �شاأًنا عظيًما، ثّم انطلقت معه
يف دعوته �شابرًة، وجاء  ح�شار )ال�ِشعب( 
منه  عانت  �شنوات،  لثالث  ا�شتمّر  الذي 
مع  رحلتها  بداأت  احل�شار  وبعد  الكثري، 
املر�س، وروى اأبو هريرة، قال: اأتى جربئيل 
يف  ببيت  وب�ّشرها   ..." فقال:   النبّي

اجلّنة من ق�شب، ل �شخب فيه ول ن�شب.
............................

)١( املراجعات: �س٣١5.
)2( امليزان يف تف�شري القراآن: ج٣، �س2١5.

)٣( بحار الأنوار: ج ١6، �س 8.
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َعَلى َمواِئِد الَكَرِم
فاطمة صاحب العوادّي/ بغداد

لقاء ممّيز لن�شاء ممّيزات، وجوه يتالألأ 
فوق  وترت�شم  الِب�شر،  ق�شماتها  على 

مالحمها الطماأنينة. 
التحية  اإلقاء  بعد  علّي  اأّم  بادرت 

قائلًة:
من  الأول  اليوم  اإّنه  اهلل،  �شاعدكّن   -
ال�شهر الف�شيل، ولكّن التعب واجلهد فيه 

يعادل جهد اأ�شبوع.
قلُت  اإن  ت�شّدقني  هل  زهراء:  اأّم   -
باأّنني اأ�شعر ب�شيء مل اأ�شعر به منذ وقت 
باأّن  ال�شعور  والن�شاط،  الراحة  طويل، 

�شيًئا ما هو الذي يحّركني.
- اأّم ح�سني: رمّبا تكون من املفارقات، 
فاأّننا بحمد اهلل ن�شوم ما يتي�ّشر لنا يف 
نكهة  له  ال�شهر  ولكن هذا  ال�شهور،  بقّية 

ة.  خا�شّ
اأن  وميكن  كذلك،  هو  نعم  علّي:  اأّم   -
تكون هذه امل�شاعر لأّننا حاولنا اأن ن�شاعد 
َمن يحتاج امل�شاعدة، فهذا ال�شهر الكرمي 

هو �شهر الرتاحم، �شهر الطاعة.
لكت�شاب  �شهر  اإّنه  احلّق  جعفر:  اأّم   -

كّل خري، واجتناب الرذائل وال�شرور.
ر�شول  اأولي�س  اأجل،  زهراء:  اأّم   -
اهلل يقول يف ا�شتقباله: "... �شهر هو 
ُدعيتم  �شهر  ال�شهور...  اأف�شل  اهلل  عند 
اأهل  من  وُجعلتم  اهلل،  �شيافة  اإىل  فيه 

كرامة اهلل....")١(.
وما  كرامة!  من  لها  يا  ح�سني:  اأّم   -
�شيافته  يف  نكون  اأن  ف�شل  من  اأعظمه 

تبارك وتعاىل.
خطبة  اأقراأ  اأن  اعتدُت  جعفر:  اأّم   -
رم�شان  �شهر  ا�شتقبال  يف    النبّي 
ويف  الف�شيل،  ال�شهر  دخول  قبل  املبارك 

كّل مّرة تعرتيني ق�شعريرة حمّببة وتدمع 
تبارك  كرمه  على  و�شكًرا  هلل  ا  حًبّ عيني 

وتعاىل. 
اأبناءنا  نعّلم  اأن  بنا  يجدر  علّي:  اأّم   -
من  ا  بع�شً ولو  العظيمة،  اخلطبة  هذه 

فقراتها.
اخلطبة  هذه  تت�شّمن  ح�سني:  اأّم   -
تربوية  عمل  ومناهج  عظيمة،  م�شامني 
واجتماعية وروحية، لو اأخذنا بها لأ�شبنا 
الدنيا  يف  الأكرب  واحلّظ  الأوفر  الق�شم 

والآخرة. 
اإّنها دعوة لتنقية القلوب  اأّم زهراء:   -
رّبكم  اهلل  "فا�شاألوا  الطاعة:  واإخال�س 
بنّيات �شادقة وقلوب طاهرة اأن يوّفقكم 

ل�شيامه")2(.
- اأّم زهراء: ن�شاأل اهلل التوفيق والعون 
بالذكر  ال�شهر  واإحياء  الطاعة،  على 
ة يف ليايل القدر، واإحياء  والعبادة، بخا�شّ
ذكرى ولدة ال�شبط الأكرب الإمام احل�شن 
 ، الطاهرة  العرتة  كرمي   ، املجتبى 
اأمري  املوّحدين  موىل  �شهادة  وذكرى 

. املوؤمنني
مع  للتوا�شل  دعوة  وهي  جعفر:  اأّم   -
وم�شاعدة  بينهم،  فيما  والرتاحم  النا�س 
من  بالوقاية  وعد  وفيه  منهم،  املحتاج 
ب�شّق  ولو  اهلل  "اّتقوا  للمت�شّدق:  النار 

مترة، اّتقوا اهلل ولو ب�شربة ماء")٣(.
- اأّم ح�سني: تباركَت يا رّبي، ما اأكرمَك 

واأو�شع ف�شلَك.
وعظيم  نعمه  �شبوغ  ومن  علّي:  اأّم   -
الأعمال  اأجر  �شاعف  اأّنه  تعاىل  كرمه 
له  كان  ا  فر�شً فيه  اأّدى  "وَمن  فيه: 
من  �شواه  فيما  فري�شًة  �شبعني  ثواب 

ال�شهور")4(.
- اأّم زهراء: ومن مظاهر كرمه وعطفه 
اهلل  اأكرمه  يتيًما  اأكرم  "وَمن  وجّل:  عّز 

يوم يلقاه")5(.
ا "فاأّن ال�شقّي َمن ُحِرم  - اأّم ح�سني: حقًّ
ـ  العظيم")6(  ال�شهر  غفران اهلل يف هذا 

الّلهّم اأجرنا من ذلك ـ
اأن  اإىل  بحاجة  اأّننا  اأرى  جعفر:  اأّم   -
هذه  م�شامني  لتناول  جمل�ًشا  �س  نخ�شّ

اخلطبة ال�شريفة.
والآن  تعاىل،  اهلل  �شاء  اإن  علّي:  اأّم   -

لنتهّياأ لإعداد وجبة الإفطار. 
....................................

الر�شول  خطبة  اجلنان،  مفاتيح   )6 )١ـ 
رم�شان  �شهر  ا�شتقبال  يف    الأعظم 

املبارك: �س١9٠.
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اإِلمَساُكاإِلمَساُك

فاطمة محمود الحسينّي/ كربالء المقدسة 
اأكرث امل�شاكل ال�شّحية �شيوًعا لدى النا�س، 
املبارك،  رم�شان  �شهر  اأثناء  يف  ة  بخا�شّ
الغذائي  النمط  تغرّي  ب�شبب  يحدث  اإذ 
اأو  خلل  وجود  ب�شبب  اأو  الأكل،  وعادات 
ك�شل يف حركة الأمعاء، ومن ثّم يوؤّدي اإىل 

�شعوبة يف عملية الإخراج.
اأ�سباب االإم�ساك:

١. نق�س كّمية املاء يف اجل�شم.
2. عدم تناول الأغذية الغنّية بالألياف. 

ممار�شة  عن  والتوّقف  احلركة،  عدم   .٣
الريا�شة.

الغازّية  امل�شروبات  تناول  من  الإكثار   .4
يف اأثناء الأكل، وتناول القهوة وال�شاي بعد 

الأكل مبا�شرة.
5. الإكثار من تناول منتجات الألبان.

اجلهاز  يف  ا�شطراب  اأو  خلل  وجود   .6
اله�شمي.

الغذائي  التمثيل  يف  ا�شطراب  وجود   .٧
والغدد ال�شّماء.

�سبل جتّنب االإم�ساك:
حيث  معتدلة،  بكّميات  املاء  �شرب   .١
الطبيعية  امل�شّهالت  اأهّم  من  املاء  يعّد 
امل�شكلة،  هذه  من  للتخّل�س  امل�شتخدمة 
معدة  على  الدافئ  املاء  �شرب  ل  ويف�شّ
يف  النوم  من  ال�شتيقاظ  )بعد  فارغة، 

�شائر ال�شهور(.
لكونها  بالفواكه؛  احللويات  ا�شتبدال   .2
ال�شعور  وتعّزز  الألياف،  على  حتتوي 

بال�شبع.
٣. الإكثار من �شرب ال�شوائل.

واخلبز  املعّجنات  تناول  من  التقليل   .4
رة  الأبي�س، وا�شتبدالها باملعّجنات املح�شّ

من الطحني الأ�شمر وبذور الكّتان.
تعالج  التي  الطبيعية  االأغذية 

االإم�ساك:
1- الكيوي: يعّد من امل�شادر الطبيعية 
وتن�شيطها  الأمعاء  تليني  يف  ت�شاعد  التي 
ا على ن�شبة كبرية  وتنظيفها، ويحتوي اأي�شً

من الألياف التي ت�شاعد على التخّل�س من 
الإم�شاك.

احلبوب  تعّد  الكاملة:  احلبوب   -2
الكاملة اأحد امللّينات وامل�شّهالت الطبيعية 
التي تعالج جميع م�شاكل اجلهاز اله�شمي، 
ة الإم�شاك، منها: املعكرونة، الأرز،  بخا�شّ

الفا�شولياء، ال�شم�شم.
3-  اخلوخ: اأحد اأهّم الفواكه التي تعالج 

الإم�شاك.
املنتجات  اأهّم  من  ال�سو�ض:  عرق   -4
وي�شاعد  امل�شكلة،  هذه  ملعاجلة  الطبيعية 
اله�شم،  ع�شر  من  التخّل�س  يف  ا  اأي�شً
والتهاب  البطن،  وغازات  املعدة،  وانتفاخ 

القولون.
يف  ُت�شهم  املجّففة:  الفواكه   -5
غنًيا  م�شدًرا  لكونها  الإم�شاك  معاجلة 

بالألياف الطبيعية.              
م�شكلة  حدوث  مّرات  عّد  ينبغي  واأخرًيا 
الأ�شبوع، وا�شت�شارة الطبيب  الإم�شاك يف 

�س لتجّنب الإم�شاك املزمن. املتخ�شّ
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أ.د. سعاد سبتّي الشاوّي/ بغداد

الهائلة  وال�شرعة  ال�شغوط احلياتية  تزايد  مع 
الأفراد  بع�س  ُي�شاب  قد  الع�شر،  اإيقاع  يف 
اجلميع  هدف  في�شبح  والقلق،  بالتوّتر 
�شعور  وهو  النف�شي،  ال�شتقرار  على  احل�شول 
معها  والتوافق  ذاته  وتقّبل  بالطمئنان  الفرد 
عن  ف�شاًل  معهم،  والت�شامح  الآخرين  وتقّبل 
التعامل مع الذات ومع  الب�شاطة والتلقائية يف 

الآخرين. 
من  يتفاوت  ن�شبي  اأمر  النف�شي  وال�شتقرار 
جمتمع،  اإىل  جمتمع  ومن  اآخر  اإىل  �شخ�س 
بح�شب  ذاته  الفرد  عند  يتفاوت  قد  اإّنه  بل 
الظروف التي ميّر بها يف اأثناء مراحل احلياة 
من الطفولة اإىل ال�شيخوخة، مثلما اأّنه يتفاوت 

بني الذكور والإناث وبني املتعّلم وغري املتعّلم.
النف�شي  ال�شتقرار  عالمات  اأبرز  من  اإّن 
والت�شالح  الداخلي  وال�شالم  بالأمن  ال�شعور 
والطماأنينة  بال�شكينة  وال�شعور  الذات،  مع 
بطريقة  والأحا�شي�س  امل�شاعر  مع  والن�شجام 
الإيجابية  امل�شاعر  عن  والتعبري  متناغمة، 
ب�شكل  والتعبري  الآخرين  تاه  احلّب  واإبداء 
اإيجابي، وهو خمزون من احلّب يحتاجه الفرد 
في�شتعمله حينها،  نف�شية  لأزمة  تعّر�س  ما  اإذا 
التي  النف�شية  بالراحة  الفرد  على  يعود  مّما 

توؤّدي اإىل ال�شتقرار النف�شي. 
مقارنة  عدم  النف�شي  ال�شتقرار  عوامل  ومن 

الفرد  تدفع  املقارنة  اإّن  اإذ  بالآخرين،  النف�س 
اإىل التقليل من قدراته واإجنازاته الذاتية التي 
بالإحباط  ال�شعور  اإىل  تقود  قد  مّما  ميتلكها، 
الفرد  يقارن  اأن  الأف�شل  فمن  لذا  والف�شل؛ 
نف�شه بنف�شه بني اإجنازاته ال�شابقة واإجنازاته 
احلالية، ويعّزز ثقته بنف�شه ويكّون �شورة ذاتية 
عن نف�شه عن طريق التحديد الدقيق والواقعي 
وهناك  لديه،  املوجودة  والقدرات  لالإمكانات 
النف�شي  ال�شتقرار  يف  توؤّثر  خارجية  عوامل 
احلّرية،  وفقدان  الأمن،  انعدام  منها  للفرد، 
وانعدام العدالة، و�شوء معاملة اأفراد املجتمع، 
فعدم توافر ما يحتاجه الفرد من ال�شروريات، 
و�شعوره بالغنب قد يوؤّثر �شلًبا يف حالته النف�شية 
وا�شتقرارها، وقد حُتدث �شغوًطا نف�شية تعل 

الفرد يعاين من حالة فكرية �شيئة. 
ولكي حت�شلي على ال�شتقرار النف�شي، فعليِك 

اّتباع جمموعة من الن�شائح، منها: 
• التوّقف عن التفكري فيما حدث يف املا�شي، 
ت�شغل  اأن  املوؤملة  للذكريات  ال�شماح  وعدم 
وا�شتثمار  احلا�شر،  يف  والعي�س  تفكريِك، 

الفر�س لبناء م�شتقبل زاهر. 
من  التقّرب  اإّن  اإذ  العبادات،  باأداء  القيام   •
فعل  اإىل  والإ�شراع  وتعاىل(،  )�شبحانه  اهلل 
حّرمها  التي  املعا�شي  ارتكاب  وتّنب  اخلري، 

اهلل  مينحِك الطماأنينة. 

لينها  وتف�شّ حتّبينها  التي  بالأعمال  القيام   •
وترغبني بها. 

• تّنب التعامل مع الأ�شخا�س ال�شلبيني الذين 
يزيدون من احلزن والآلم. 

• الت�شامح والعفو عن النا�س، فاحلقد واحل�شد 
ترهق  �شلبية  م�شاعر  كّلها  والكره،  وال�شغينة 
الراحة  بطعم  ت�شعري  ولن  والروح،  القلب 

والهناء. 
• التوّقف عن التذّمر وال�شكوى. 

يف  تكّلف  اأو  ت�شّنع  بدون  بعفوية  الت�شّرف   •
اأمام  الو�شع  وتميل  العيوب  لإخفاء  حماولة 

النا�س. 
• عدم كبت امل�شاعر، بل التعبري عّما بداخلِك 
اأو  خوف  دون  من  ومعتقدات  واأفكار  اآراء  من 

ترّدد.  
بدًل  يقّرروا  باأن  لالآخرين  ال�شماح  عدم   •

عنِك. 
اإيجابية،  بعبارات  النف�س  خماطبة  �شرورة   •

مثل: اأنا ناجحة ومتفّوقة.
واأخرًيا علينا اأن نعرف باأّنه لن تتحّقق لالإن�شان 
اهلل  بذكر  اإّل  النف�شي  وال�شتقرار  الطماأنينة 
الَِّذيَن  وتعاىل(:  )�شبحانه  قال  فقد   ،
اأَل ِبِذْكِر اهلِل  اآَمُنوا َوَتْطَمِئنُّ ُقُلوُبُهْم ِبِذْكِر اهلِل 

َتْطَمِئنُّ اْلُقُلوُب )الرعد:28(.
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رسمة: ورود خضر الموسوي/ كربالء المقّدسةميساء محمود قّدوح/ لبنان

 : احت�شن العّم اأبو غ�ّشان َوَلديه واأ�شمعهما قول النبّي  
ل�ضاحبه، وخُي اجليان  اهلِل خُيهم  االأ�ضحاب عند  "خُي 

عند اهلِل خُيهم جلاره")١(.
...............................

)١( جامع اأحاديث ال�شيعة: ج ١6،  �س 99.

العّم اأبو غ�ّضان مزارٌع فّنان، ير�ضم بيديه 
الطبيعة،  يف  جميلة  لوحاٍت  واأدواته 

وحديقته تبدو كاأّنها قطعة من اجلنان.

يف  حريٌق  �ضّب  احلرارة  �ضديد  يوم  ويف 
االأ�ضجار  كّل  والتهم  اجليان،  ُب�ضتان 

واالأزهار مبا فيها �ضجرة الرّمان،

�ضارة  َوَلديه  غ�ّضان  اأبو  العّم  نادى 
َمهّمة  هناك  باأّن  ليخربهما  وغ�ّضاًنا؛ 
اإىل  احلياة  مًعا  ليعيدوا  تنتظرهما؛ 

الب�ضتان.

واّت�ضل برجال االإطفاء ليطفئوا النيان، 
وبعّمال النظافة لينّظفوا املكان من بقايا 

ما قد كان.

ت�ضذيب  من  املهاّم،  غ�ضان  اأبو  العّم  وّزع 
االأغ�ضان وحمل ال�ضتلت والبذور، وهذه 

بالذات كانت مهّمة الولدين.

اأبيهم  م�ضتل  اإىل  و�ضارة  غ�ّضان  ذهب 
ك�ضتلت  متنّوعة  �ضتلت  واختاروا 
الزينة، و�ضتلت االأ�ضجار املثمرة، وكذلك 

اخل�ضروات، والفاكهة.

 عمل الكّل بجّد ون�شاط وحّولوا املكان اإىل جّنة غّناء، �شقوها ورعوها بقلوبهم املحّبة التي 
اأبي  العّم  اإىل الب�شتان، وفرح جريان  اأيام عادت احلياة  ترّبت على الإح�شان والإميان، وبعد 

غ�ّشان، ورجال الإطفاء، وعّمال النظافة.

عاُون برٌّ وَتقوى في التَّ
ِ ِ ِ
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الَقطاِيف

ال�شّكر،  ال�شميد،  الدقيق،  نزج  كبري  وعاء  يف  ـ 
اخلمرية، البيكنج باودر، امللح، املاء الدافئ، ماء 
م�شرب  با�شتخدام  املكّونات  نقّلب  ثّم  الزهر، 
لنح�شل  املكّونات  كّل  متتزج  حتى  اليدوي  ال�شلك 

على خليط �شائل القوام ومتجان�س.
- نغّطي الوعاء، ونرتكه يف مكان دافئ ملّدة ثالث 

�شاعات حتى يتخّمر العجني.
- نح�شر �شينية كبرية مغطاة بفوطة املطبخ. 

ثم  ت�شخن،  حتى  عالية  نار  على  املقالة  ن�شع   -
نخف�س النار اإىل درجة متو�ّشطة، ن�شكب من عجني 

القطايف با�شتخدام كب�شة �شغرية يف املقالة حتى 
يتكّون قر�س متو�ّشط احلجم )اأو بح�شب الرغبة(، 
نرتك قر�س العجني يف املقالة بدون حتريك حتى 
تتكّون فّقاعات على �شطحه ويجّف متاًما وي�شبح 
نا�شًجا، ننقله اإىل ال�شينية املغطاة بفوطة املطبخ، 
ونكّرر اخلطوة حتى ننتهي من اخلليط الذي لدينا.
املطلوبة،  باحل�شوة  القطايف  عجينة  اح�شي   -

واقفلي الأطراف جيًدا.
فوقها  القطر  و�شكب  القطايف  قلي  ميكنِك   -

وتقدميها �شاخنة.

املقادير: 
تكفي لـ 6 اأ�شخا�س 

- كوبان من الدقيق الأبي�س.
- ١/2 كوب من ال�شميد اخل�شن.

- ٣ مالعق طعام من ال�شّكر.
- ملعقة �شغرية من ماء الزهر.

- كوبان من املاء الدافئ.
- ملعقة �شغرية من البيكنج باودر.

- ملعقة �شغرية من اخلمرية الفورية.
- ملعقة �شغرية من امللح.

- زيت للقلي.
- كّمية من القطر.

ح�سوة القطايف :
ق�شطة، اأو تويف، اأو مك�ّشرات بح�شب الرغبة.

طريقة التح�سري:
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ُيتُم الِبضَعِة 
رجاء محّمد بيطار/ لبنان

يتٍم  ذات  وقفُت  القد�شي  الراأ�س  ذاك  فوق 
ال�شبوح  وجهه  �شياء  ومن  واأترّبك،  اأمت�ّشح 

اهتديُت اإىل معامل امل�شلك.
واآواه  اآنذاك،  الفارغتان  يداي  ح�شنته  حينما 
بيتي اخلايل اإّل مّني ومن عّمه الذي كفله بعد 
ح�شبُته  قد  كنُت  وكبريها،  قري�ٍس  �شّيد  جّده 
التي  الربكة  ولكّن  األده،  ولْن  مْل  الذي  الولد 
ال�شغريتني  يديه  رفع  الذي  والدعاء  حّلت، 
بيتي  هو  وها  ا�شُتجيب،  قد  به،  الكبري  وقلبه 
الذكور  والأولد من  واليمن  ا�شتقبل اخلري  قد 
مل  هوؤلء  كبدي  فلّذات  من  اأيًّا  ولكن  والإناث، 

يكن ليبلغ عندي منزلة حمّمد.
ولكن ملاذا اأ�شرتجع كّل هذا الآن؟!

اليتيم  الطفل  �شورة  اإيّل  حملت  ذكرى  اأّي   
والعرب  مّكة  وحياة  حياتي  غرّي  الذي  املبارك 

والب�شر اأجمعني؟!
اأجل، اإّنها )الن�شلة( امليمونة املباركة التي ُرزق 
بها بعد البعثة بخم�س �شنني، وقد �شاء اهلل اأن 
الطاهرة  الأمني وزوجته  ال�شادق  يعّو�س على 
القا�شم  فقدا  بعدما  عو�س،  بخري  خديجة 

والطاهر �شغريين، فكانت فاطمة.

اجلّنة،  بعبري  تت�شّوع  مولودًة  �شهدُتها  لقد 
وتزهر  الكوثر،  رحيق  حمّياها  من  ويتدّفق 
طّلتها البهّية باأنواٍر ما راأيُتها اإّل يف وجه اأبيها 
الكعبة  وليد  علّي،  ولدي  وجه  ورمّبا يف  النبّي، 

الذي كفله حمّمد.
تراودين  العظيم  اليتيم  ذاك  طفولة  �شور  اإّن 

ال�شاعة واأنا اأنظر يف وجه يتيمته.
�شاعة،  قبل  اأّمها  فاطمة  فقدت  فلقد  اأجل، 
على  الثكل  وخّيم  اأيام،  قبل  َبْعلي  اأنا  وفقدُت 
وطّوقتها  مّكة،  �شماء  واربّدت  )فاران(  جبل 

�شحب الأحزان.
قري�س  به  نكبتنا  الذي  ال�ِشعب  ح�شار  اإّن 
واأرهق  كبارنا  هّد  قد  �شنوات،  ثالث  قبل 
قري�ٍس  كّفار  اأراد  اإذ  اأبداننا،  واأ�شقم  �شغارنا 
واأطفًال،  �شيوًخا  ورجاًل،  ن�شاًء  يحاربونا،  اأن 
وحرموا كّل َمن ين�شر دين احلّق من امل�شرب 
فداها  روحي  ـ  خديجة  اأنفقت  حتى  واملاأكل، 
كّل  من  القوت  ا�شتقدام  على  مالها  جّل  ـ 
قد  احل�شار  هو  وها  الأثمان،  وباأبهظ  مكان، 
اأكلت )الأر�شة( �شحيفة اخليانة  انتهى، فقد 
وزعماوؤها  قري�ٍس  قادة  عربها  اّتفق  التي 

كلمتهم  ميحق  اهلل  هو  وها  مقاطعتنا،  على 
اأبي  ُبنية  تداعت  لقد  ولكن  خلقه،  باأ�شعف 
ت�شعفه  مل  الذي  الثمانيني  ال�شيخ  وهو  طالٍب 
العي�س خديجة  �شظف  واأ�شقم  الأنواء،  اأ�شعب 
املاأوى،  جّنة  اإىل  طالٍب  اأبو  فانتقل  الطاهرة، 
زوجها  ب�ّشرها  حيث  اإىل  خديجة  وانتقلت 
"بيت يف اجلّنة من  اإىل  الرحمة،  نبّي  الأحّب 
ق�ضب، ال �ضخب فيه وال ن�ضب")١(، وتركت 

خلفها هذه الدّرة الن�شيدة.
ها هي �شغريتِك الكبرية يا اأّم الزهراء، ترفل 
راأ�س  فوق  وتقف  الأولياء،  بعّزة  اليتم  ثوب  يف 
ال�شغرية  بكّفها  مت�شح  الأكرب  اليتيم  اأبيها 
يدي  هي  وها  البنة،  ل  الأّم  هي  كاأّنا  دمعه، 
هي  فاإذا  بلوعة،  لتم�شحه  راأ�شها  اإىل  متتّد 
قد  خّدها  فوق  الدمعة  واإذا  وتترّبك،  تتم�ّشح 
مبا  الناب�س  قلبها  واإذا  �شمعة،  ا�شتحالت 
ا�شتودعها الباري من رفعة، ينطق بيتٍم ل مثيل 

له، فهو لي�س من يتم اأبيها اإّل ب�شعة.
.........................................

)١( بحار الأنوار: ج ١6، �س 8.
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)1(اَعُة َوانَشقَّ اْلَقَمُر اْقَتَرَبِت السَّ
فهيمة رضا حسين/ كربالء المقّدسة

اأعظم  رجاًل  الب�شرية  تاريخ  يف  جند  ولن  مل 
، هو  والنبّي  الإ�شالم  ن�شرة  منه يف  واأوفى 
اأمري احلّب وامللجاأ عند  ميزان احلّق والباطل، 
النهاية  حتى  البداية  ومنذ  وال�شّدة،  الرخاء 

نهتف با�شمه: 
)ناِد عليًّا ُمظهر العجائب....()2(.

البوح،  عن  القلم  يعجز    علّي  اأعتاب  عند 
ومل�شته  الرحيمة  نظرته  عند  الزمان  ويقف 
اأ�ش�س  يتعّلم  حتى  اليتامى  راأ�س  على  احلانية 
  اهلل  ر�شول  فعن  اآمن،  َمن  اأول  هو  احلّب، 
اأّنه قال ب�شاأن علّي بن اأبي طالب : "علّي اأول 
َمن اآمن بي، واأول َمن ي�ضافحني يوم القيامة، 
وهو ال�ضّديق االأكرب، وهو الفاروق يفرق بني 

احلّق والباطل" )٣(.
وجه  يف  ويقف  املوت  يهاب  ل  رجل،  اأ�شجع 
الأعداء، فدى بنف�شه النبّي وبات يف فرا�شه 
�شكناته  كّل  كانت   ، احلبيب  ينجو  كي 
تاريخ  يف  دولة  رئي�س  اأول  تعاىل،  هلل  وحركاته 
الب�شرية يك�شف عن ذّمته املالية قائاًل: "... اإذا 
ورحلي  راحلتي  بغي  عندكم  من  خرجُت  اأنا 

وغلمي فلن، فاأنا خائن....)4(.

بني  الإ�شالم  بحكم  حكم  دولة  رجل  اأعدل 
امل�شلمني، مل ي�شّعد فئة دون اأخرى، ومل يحرتم 
يهتّم  ومل  توؤّخر،  ول  تقّدم  ل  التي  املظاهر 
باألقاب الب�شر وانتمائهم، بل اجلميع كانوا لديه 
�شوا�شية، اأزهد اأمري ترك الدنيا وزينتها، فعنه 
الأهون من  دنياكم عندي  "...اإّن  قال:  اأّنه   
لعلّي ولنعيم  ورقة يف فم جرادة تق�ضمها، ما 

يفنى...")5(.
بعيون  رّبنا  و�ضيعتي  "...�ضاألقى  القائل:  هو 
الذين  اهلل  ليمّح�س  ِخما�س،  وبطون  �ضاهرة 

اآمنوا وميحق الكافرين...")6(.
هلل  مطلق  وت�شليم  طاعة  كّلها  حياته  كانت 
حياته  و�شفحات   ، وللنبّي  وتعاىل  �شبحانه 
كّلها علم و�شجاعة، والنيل من املنافقني واأعداء 
بيت  يف  وا�شُت�شهد  اهلل  بيت  يف  ُوِلد  الإ�شالم، 
اهلل؛ ليكون اآية للنا�س على اأّنه اآية اهلل العظمى، 
ولكن اأّي حقد كان يف قلوبهم ليعميهم اإىل هذا 
احلّد فيتجّروؤوا على قتله، ولأّنهم كانوا يعرفون 
الفار�س  واأّنه  الدنيا عند �شالته،  انف�شاله عن 
الذي ل ُيهزم، اختاروا وقت ال�شالة كي يتاأّكدوا 
ابن  ال�شقّي  هجم  اأن  وبعد  خّطتهم،  جناح  من 
اأ�شحاب  بع�س   ، املوؤمنني  اأمري  على  ملجم 
قب�شوا    الإمام 

 :احل�شن الإمام  له  فقال  اإليه،  و�شاقوه  عليه 
اأمكن  قد  ملجم  ابن  وعدّوَك  اهلل  عدّو  "هذا 
اأمي  ففتح  يديَك،  بني  ح�ضر  وقد  منه  اهلل 
مكتوف  وهو  اإليه  ونظر  عينيه   املوؤمنني
ب�ضعف  له  فقال  عنقه،  يف  معّلق  و�ضيفه 
جئَت  لقد  هذا  يا  ورحمة:  وبراأفة  وانك�ضار، 
اأبئ�س االإمام كنُت لَك  عظيًما وخطًبا ج�ضيًما، 
  التفت  ثم  اجلزاء؟  بهذا  جازيتني  حتى 
يا ولدي  ارفق  وقال له:   اإىل ولده احل�ضن
عليه،  واأ�ضفق  اإليه  واأح�ضن  وارحمه  باأ�ضيَك 
اأال ترى اإىل عينيه قد طارتا يف اأّم راأ�ضه، وقلبه 
احل�ضن  له  فقال  وفزًعا،  ورعًبا  خوًفا  يرجف 
الفاجر،  اللعني  هذا  قتلَك  قد  اأباه،  يا   :
واأفجعنا فيَك واأنَت تاأمرنا بالرفق به؟! فقال 
على  نزداد  ال  بيت  اأهل  نحن  ُبني،  يا  نعم  له: 

الذنب اإلينا اإاّل كرًما وعفًوا...")٧(.
فلت�شهد  بقاتله،  يراأف  جريح  اأعظم  اإّنه 
يف  منه  واأوفى  اأعظم  يولد  ولن  فلم  الب�شرية، 

. ن�شرة الإ�شالم والنبّي
.........................................

)١( �شورة القمر: ١.  )2( بحار الأنوار: ج 2٠، �س٧٣.
)٣( ف�شائل اأمري املوؤمنني ، ابن عقدة الكويف: �س ١9.
)4( �شرح نهج البالغة - ابن اأبي احلديد: ج 2، �س 2٠٠.

)5( ميزان احلكمة: ج 2، �س 899.
)6( امل�شدر ال�شابق نف�شه.

)٧( بحار الأنوار: ج 42، �س 28٧.
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ل ِحرماَن ول َشَبَع 
لجين هادي العبودّي/ كربالء المقّدسة

الدنيا  حلكمة  العميق  الفهم  من  القرتاب  اإّن 
بينهما،  املبا�شر  الربط  على  ي�شتمل  والآخرة 
اأكرث  يف  حتى  الآخرة  مبنظار  الدنيا  ُترى  اأن 
عمق  في�شت�شعر  املرء  ياأكل  اأن  دنيويًة،  الأمور 
ِبَغْيِ  َي�َضاُء  َيْرُزُق َمن  َواهلُل   :حكمة قوله

ِح�َضاٍب )النور: ٣8(.
اأذكر موقًفا حدث معي قبل مّدة، لكّنه ر�شخ يف 
عقلي وتاأّملته مطّوًل، كنُت اأ�شرتي ع�شرًيا من 
متجر للع�شائر واملثّلجات، واأنا اأطلب الع�شري 
الذي  للفتى  ذلك  فقلُت  �شّكر،  بدون  عادًة 
ب�شبب  ي�شمعني  فلم  يتذّكر،  كي  الطلبات  يعّد 
فلّما  العالية،  الع�شائر  اإعداد  اآلت  اأ�شوات 
له  قلُت  الع�شائر،  ي�شكب  وبداأ  الآلت  هداأت 
ال�شّكر  وكان قد و�شع  �شّكر،  بدون  اأريده  اإّنني 
�شكبه  فاأكمل  بالفعل!  الع�شري  اإعداد  اآلة  يف 
وجّهزه ثم اأعطاه لمراأة كانت قد طلبت )٣( 
اأقداح من الع�شري فقط، فقال لها: هذا الرابع 
�شيافة من املتجر! وراح يعّد يل واحًدا جديًدا 
حينذاك،  بعمق  املوقف  تاأّملُت  �شّكر،  بدون 
وقلُت يف نف�شي: �شبحان اهلل، يرزق َمن ي�شاء 

بدون ح�شاب.

الربط بني الدنيا والعامل الآخر، يتطّلب ارتداء 
ة ل ُت�شرتى اإّل بالبتالء والن�شج  نظارات خا�شّ
البطيء، حيث اإّن اإمكانية عي�س لذائذ الأر�س 
مقدرة  يحتاج  الدنيا  يف  النغما�س  دون  من 
من    اهلل  بعطايا  املرء  يتمّتع  اأن  عظيمة، 
دون النهماك فيها وكاأّنها �شيء حتمي وثابت 
نحو  لل�شعي  رئي�ًشا  حمّرًكا  لكونه  بل  الوجود، 
اللذائذ  مورد  نحو  الأكرب،  العطاء  م�شدر 

والأرزاق.
 اأن يتاأّمل الرجل يف اأهل بيته، ينظر اإىل زوجته 
َلُكم  َخلََق  اأَْن  اآَياِتِه  َوِمْن   : فيتذّكر قوله 
َت�ْضُكُنوا اإَِلْيَها )الروم:  ْن اأَنُف�ِضُكْم اأَْزَواًجا لِّ مِّ
جم�ّشًدا  وراأفة  بعطف  يعاملها  اأن   ،)2١
 َوَرْحَمة ًة  َمَودَّ َبْيَنُكْم  َوَجَعَل   : قوله 
وزينتها  بالدنيا  الأن�س  فلّذة  )الروم:2١(، 
وما  الآخرة،  بنكهة  متتزج  حني  اإّل  تكتمل  ل 
اأقّلهم اأولئك الذين ميتزج العاملاِن يف جوفهم، 
ول  وا�شعة،  باأر�س  ال�شماوات  روحية  يعي�شون 

ريا�س  من  تقّرًبا  اإّل  الدنيا  رغبات  تزيدهم 
املع�شوق الأبدي.

ينبغي على املخلوق اأن ل يقع يف 

فّخ الف�شل بني العاملنِي، فاإّنه حني يعي�س كاأّنه 
الثاين،  للعامل  انتقال  دون  من  الدنيا  قابع يف 
خيوط  حتّركه  طّيعة  اأداة  اإىل  يتحّول  فاإّنه 
اإّل  تعرف  ل  داّبة  اإىل  حتيله  الفانية،  احلياة 
ول  لها،  املتوافر  على  والعتياد  ال�شتهالك 
وتنال  الغد  ليبداأ  اليوم  ينق�شي  اأن  اإّل  تنتظر 
م�شتمّر  تناول  عملية  اإّنها  لها،  ُق�ِشم  ما  منه 
بدون اأن تهدف اإىل �شيء وبدون اأن ينتج عنها 

ثمر.
متام  الدنيا  يف  زاهًدا  مت�شّوًفا  يحيا  َمن  اإّن 
يكاد  ل  متعًبا  منهًكا  اإّل  فيها  يحيا  ل  الزهد، 
يذوق فيها طعاًما ول �شراًبا خوًفا من اأن تبّدل 
لها،  �شفاء  ل  حروق  اإىل  م�شّراته  اجلحيم 
حمّياه،  على  ترت�شم  ابت�شامة  على  وتعاقبه 
ول  ياألفهم  ل  النا�س،  عن  بنف�شه  ينزوي 
تكمن  الأعلى  الفردو�س  مفاتيح  كاأّن  ياألفونه، 

يف �شقاء نف�شه وحرمانها. 
الدنيا  فالح  نيل  اإىل  ي�شعى  الآمن  ال�شعيد  اإّن 
فال  الكّفتنِي،  بني  يوازن  َمن  وهو  والآخرة، 

ُيحرم يف الأوىل ول ُيعاقب يف الآخرة.
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ُهوّيُتِك ُصنُع َيدْيِك

مريم حسين العبودّي/ كربالء المقّدسة

تلتقينهم  اأنا�س  على  �شيفة  تدخلني 
لهم  �شديقتِك  فتقّدمِك  الأوىل،  للمّرة 

وكذا،  كذا  �شاحبة  الفالين،  فالنة  قائلًة: 
تعمل يف املجال الفالين، و...، اإىل غريها من 

املعلومات ال�شخ�شية. 
ُتقّدمي  اأن  توّدين  كيف  قبُل  من  فّكرِت  هل 
لالآخرين؟ ما الكلمات التي تريدينها اأن متالأ 
كيف  والكنية؟  املهنة  ما  ال�شابقة؟  الفراغات 
عن  امل�شوؤول  وَمن  التعريفية،  بطاقتِك  �شتكون 

اإن�شائها؟ 
به  وتفّكري  اإليه  تلتفتي  اأن  ي�شتحّق  ما  هذا 
احلياة،  يف  موقعِك  اإىل  تنظري  اأن  يوم،  كّل 
الذي  املكان  اأو  املنا�شب،  املكان  يف  اأنِت  وهل 

ترت�شينه لنف�شِك؟
الذين  الأهل  اختيار  يف  لنا  راأي  ول  نولد  اإّننا 
تن�شئتنا  يف  الأمر  نلك  ول  كنفهم،  يف  نن�شاأ 
الوعي  مرحلة  يف  ندخل  اإن  ما  لكن  الأوىل، 
والن�شج املعريف والجتماعي حتى يتحّتم علينا 
كيف  لالآخرين،  �شورتنا  ُتر�شم  كيف  نقّرر  اأن 
�شلوك  لأّن  واملجتمعات؛  الأفراد  اأعني  ُنرى يف 
جديدة  اإ�شافة  �شيكون  احلياة  يف  درب  اأّي 
ن�شتعر�شها  اإّما  التي  تلك  الذاتية،  ل�شريتنا 

فخًرا، اأو نخّبئها خجاًل.

جري  يجري  ع�شر  اإّنه 
الغزلن، ل يرتّيث اأو يتاأّنى، 

اآخر، ينتهي  ويتلوه  ب�شرعة  اليوم 
اإّل  ال�شباح  يبداأ  ول  النهار،  يف  الليل  يتداخل 
ومغربها  ال�شم�س  طلوع  وبني  الظالم،  ويغ�شاه 
ينبغي اأن ت�شعي اإىل حتقيق الكثري من م�شاغل 
الذات  لتحقيق  الدوؤوب  وال�شعي  احلياة، 

والنت�شار على اآفة اجلهل والتاأجيل.
اأن  تريدين  وما  فح�شب،  نف�شِك  نتاج  اأنِت 
تراكماتِك،  فخال�شة  عليه،  نف�شِك  تبني 
ال�شغرية  التفا�شيل  وجناحاتِك،  اإخفاقاتِك، 
مرحلة  بعد  لنف�شِك  بنف�شِك  ت�شنعينها  التي 
عمرية حمّددة، كوين متيّقنة من اأّنِك امل�شوؤولة 
الأيام  كّل  عن  عمرِك،  من  متّر  ثانية  كّل  عن 
ُت�شّجل يف تاريخِك، مل يكن لِك احلّق يف  التي 
اختيار بدايتِك، ولكن لِك حّق اختيار نهايتِك، 
لكّنِك  ولدتِك،  �شاعة  يف  مذنبة  تكوين  مل 
�شتكونني اآثمة يف �شاعة موتِك اإن متِّ على حال 
مل تكت�شبي فيها �شرف املرور باحلياة واخلروج 
ُيرتّحم عليِك من  اأثر طيب  منها بفخر وترك 

بعدِك.
بيدِك زمام الأمور وِمقَود املركبة، لِك وحدِك 
حماربتِك  روحِك،  يف  احلياة  خلق  اإمكانية 

الأ�شدقاء  غ�شبِك،  �شرعة  بدايتِك،  جلهلِك، 
املتداعية،  �شّحتك  حولِك،  من  املحبطون 
درجاتِك  بقدراتِك،  وا�شتخفافهم  �شعفِك 
تق�شينها  التي  ال�شاعات  الدرا�شة،  يف  ال�شّيئة 
يف  املحمول  والهاتف  اأذنيِك  يف  وال�شّماعات 

يدِك.
بال  تق�شينها  التي  احلياة  عن  امل�شوؤولة  اأنِت   
اأن  بدون  عليِك  متّر  التي  الأيام  عن  حياة، 
والبقاء  الأمام،  اإىل  واحدة  خطوة  تخطي 
التي  الراحة  زاوية  تعّدينه  واحد  مكان  يف 
اهتّم  مهما  حدودها،  عبور  على  ترئني  ل 
بِك  اهتمامهم  ي�شل  فلن  لأمرِك  الآخرون 
اأنِت بها نف�شِك، وتعلمني  للدرجة التي تعرفني 
م�شتعّدة  تكوين  اأن  عليِك  بها،  ُت�شّمني  كيف 
للخطوة التالية، ملجابهة العقبات على اختالف 
اأحجامها، اأن تزيحيها جانًبا وتكملي طريقِك، 
اأن تقتلعي الأع�شاب ال�شاّرة التي تنمو اأمامِك 
يف  تعلمني  لأّنِك  ال�شم�س؛  نور  عنِك  فتحجب 
هذا  يف  اخلا�ّس  جنمِك  لِك  اأّن  نف�شِك  قرارة 
العامل، واأنِت َمن �شيتحّكم بقوة بريقه، وتيّقني 
اإّل  تزيدِك  لن  حولِك  من  الظالم  �شّدة  باأّن 

�شطوًعا.
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ل أَحَد يَشَفى تَماًما
خديجة علّي عبد النبّي 

حدث  اإىل  بعنوة  تذبني  الذاكرة 
قدمي، كنُت حينها يف �شّن العا�شرة 
ـ  والدتي  مر�شت  حينما  تقريًبا 
امل�شفى على  واأُدخلت  ـ  رحمها اهلل 
اأثر وفاة اأخي ال�شغري، حدث ذات 
مّرة اأن قّررُت النزول لأحد طوابق 
من  ما  �شيء  ل�شراء  امل�شت�شفى 
مطعم امل�شت�شفى يف اإحدى زياراتنا 
مّر  الذي  امل�شعد  زّر  لها، �شغطُت 
على طوابق عديدة؛ لكّنني مل اأنتبه 
اإىل اأّنني �شغطُت على الزّر اخلطاأ! 
ُفتح باب امل�شعد، ا�شتهجنت املمّر 
الق�شم  ي�شبه  ل  فهو  البداية،  يف 
الذي اأن�شده، لكّنني اأكملُت الطريق 
برباءة طفلة ل تعري اأهّمية ملثل هذه 
الأمور، فالأق�شام تت�شابه بالديكور، 
اإّل اأّنني �شعرُت ب�شياعي حلظتها! 

منه  دخلت  مفتوًحا  باًبا  راأيُت 

من  فتبعُتها  املمر�شات  اإحدى 
باأرقام  الباب  اأُغلق  اأن ت�شعر،  غري 
ميني  على  معّلق  جلهاز  اإلكرتونية 
م�شيُت  الف�شول،  اأخذين  الباب، 
جًدا،  قليلة  اأ�شّرة  راأيُت  خطوات، 
فقط  هّن  يتحّدثَن،  ل  املري�شات 
ب�شرود،  البع�س  لبع�شهّن  ينظرَن 
فاجاأتني �شرخة قوية كاد قلبي اأن 
يتوّقف من الفزع، اإحداهّن ت�شرب 

احلائط براأ�شها!
على  نحوها  املمّر�شات  ُهِرعت 
عجل، تّمعت الباقيات ببطء كَمن 

مي�شي على غيم! 
مهٍل،  على  اإ�شبع  كتفي  نقر 
ثالثينية،  امراأة   كانت  ا�شتدرُت، 
كانت  علّي،  لت�شّلم  يدها  مّدت 
عينيها  وكاأّن  ا  اأي�شً كاملغّيبة 
من  كال!  بعيد،  ف�شاء  يف  ت�شبحان 

مددُت  عينيها!  ن�شيان  ال�شعب 
اإحدى  ملحتني  وجل،  على  يدي 
املمر�شات ونادت: ماذا تفعلني هنا 
الأمرا�س  ق�شم  هذا  �شغرية؟  يا 

النف�شية، كيف دخلِت؟
والآن بعد كّل هذه ال�شنوات الطوال 
اأت�شاءل: ُترى ما الذي حدث لتلك 
املراأة حتى و�شلت اإىل ذلك املكان؟ 
اأّي اأمل عميق ينق�ّس على املرء حتى 
رحاب  من  فين�شحب  قواه  تخور 
احلياة هكذا؟! وهل ميكن للجنون 
اأن يكون هو عني العقل اإذا مل يكن 
هو  رمّبا  م�شموعة؟!  كلمة  للعقل 
الظلم، رمّبا اخلوف يقرع اأجرا�س 
اأبواب البع�س ويلوذ هارًبا تاركهم 
قوًيا،  ا  رجًّ يرّجهم  مذهولني، 
ي�شتطيعون  فال  اأركانهم  يزعزع 

مللمة اأنف�شهم مّرة اأخرى!
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اَء اَءَنِسيُم الَبْهَجِة في ِدياِر َساُمرَّ اَءَنِسيُم الَبْهَجِة في ِدياِر َساُمرَّ َنِسيُم الَبْهَجِة في ِدياِر َساُمرَّ

زبيدة طارق الكنانّي/ كربالء المقّدسة
يعادل  بالكلم،  يو�ضف  يف مدينتي حنني ال 

كّل ما قراأه الناظرون من اأ�ضواق ال�ضنني.
وع�ضق  تلّهف    الع�ضكرّيني  مرقد  ففي 
هو  �ضواه،  لع�ضق  مكاًنا  القلب  يف  يف�ضح  ال 
يف  اكتمل  قد  البدر  هو  فها  الويّل،  ع�ضق 
عة بنجوم متلألئة، حّولت ليايل  �ضماء مر�ضّ
يف  االأب�ضار  يغ�ضى  نور  اإىل  الداجية  �ضامّراء 
وم�ضدر  ال�ضهور،  بركة  هو  �ضهٍر  �ضيام  اأيام 

للخيات والرحمات.
اأول  هو  مبارك،  معني  الكوثر  من  فيتدّفق 
)عليهما  والزهراء  املوؤمنني  الأمي  وليد 

ال�ضلم(.
يتهّلل  حميًّا  ذو  العلوي،  االأفق  يف  بدر  اأول 

بال�ضياء.
تلقفت االأيدي الطاهرة ذلك املولود احَل�ضن 
جّده  ح�ضن  الر�ضالة،  اأح�ضان  اإىل  لي�ضل 
�ضدره  وي�ضرح  ال�ضهادة  ليلّقنه    حمّمد 

وجماله  بهاًء،  بهاوؤه  فيزداد  �ضوته،  ب�ضماع 
. ُح�ضًنا وكمااًل، اإّنه احل�ضن املجتبى

على ا�ضتحياء، على    فيبت�ضم وجه الكوثر 
الرغم من عنائها وتعب الوالدة.

التقى  من  فّواًحا  عبًقا  بابت�ضامتها  فتن�ضر 
والقوة، مثلما تن�ضر الزهرة الندّية عبيها؛ 
لِبكرها،  املتعاظم  �ضوقها  الكون  يف  ليرتامى 
قلبه  ثنايا  يف  اأودعت  الذي  احلبيب  ذلك 
به  امتلأ  وما  واأحلمها،  حّبها  كّل  ال�ضغي 

كيانها من يقني واإميان.
ف�ضاء  يف  ا�ضتياقها  من  مكنون  كّل  واأطلقت 
وجهه  طّل  حاملا  بها  غمرته  التي  قبلتها 
�ضخ�ضها  من  لينهل  يديها؛  بني  امللئكي 

املعني الذي ال ين�ضب من العلم والرفعة.
الوا�ضعة  اهلل  رحمات  املنّورة  املدينة  تناقلت 
  املجتبى  بوالدة  ال�ضماء  من  هطلت  التي 
والتهليل  التكبي  اأ�ضوات  وتعالت  املباركة، 

الكون  ليفرح  امليمونة؛  بالوالدة  احتفاًء 
وكاأّنه مل يبتهج من قبُل، حيث نب�ضت قلوب 
خفقات  مع  فخفقت  اإليه،  امل�ضتاقة  الكائنات 
بعبقها،  الزهور  وانت�ضت  الطيور،  اأجنحة 
املولود  ُوِلد  فقد  امللّونة،  بطّلتها  و�ضع�ضعت 
الطاهر يف بيت الوحي والتنزيل، مبارًكا من 
اأذهب اهلل عنه الرج�س مثلما  الرّب اجلليل، 
والديه وجّده وطّهرهم تطهًيا؛  اأذهب عن 
بها  ي�ضت�ضيئون  �ضمو�ًضا  للب�ضر  ليكونوا 

ويهتدون بهديها.
املبهجة  لوحته  لي�ضم  القدر  اإّن  �ضامّراء، 
على اأقوم حال، فتجّملت وتزّينت تلك ال�ضور 
اآل  االأول من  النور  �ضعيدة، بوالدة  لذكريات 
و�ضلم(،  واآله  عليه  اهلل  )�ضلى  حمّمد  بيت 
املقّد�ضة  االأنوار  بقّية  اهلل  بعون  و�ضتكتمل 

. لتكوين جديرة بحقٍّ بوالية اآل البيت
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ِة  َمرَكُز الَمعُلوماِت الرَّقِميَّ
َسِة ِفي َمكتبِة الَعَتَبِة الَعبَّاِسيَِّة الُمقدَّ

اإحدى م�ساريع املعرفة التي تهدف اإىل:

• توفري خدمات معلوماتية متطّورة.
باأ�شكالها  الرقمية  املعرفة  اإتاحة م�شادر   •

املختلفة.

وت�سعى اإىل:
املعرفة  م�شادر  لن�شر  مركًزا  تكون  اأن 

الرقمية.
حتقيق اجلودة للو�شول اإىل جمتمع معريف 

مزدهر.

• مركز املعلومات الرقمية:

• خدمة االإعارة عن ُبعد:
• خدمة معرفة ن�سبة اال�ستالل:

http://www.
library.
alkafeel.net/dic

• امل�ستودع الرقمي العراقي لالأطاريح والر�سائل اجلامعية:

• حفظ النتاج العلمي العراقي:

https://iqdr.iq/
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