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املجّلة  اإىل  تر�سل  التي  املواد  ُتعاد  وال 

�سواء ُن�سرت اأم مل ُتن�سر.
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رئي�ض التحرير

َرِحم  من  حكاية  تولد  يوم  كّل 
اأن  اإّما  حكاية  وكّل  الواقع، 
تكون جيدة اأو ل، واإّما اأن تكون 
ما  وهذا  خمفية،  اأو  مرئية 
البيت  اأهل  �شرية  على  ينطبق 
b وق�ش�شهم، فاأغلب حياتهم 
الباطل،  مع  مواجهات  كانت 
ُتزَهق  التي  احلرب  وهناك 
الأج�شاد،  وُتَرح  الأرواح  بها 
متّثل  التي  احلرب  وهناك 
وال�شّر، وهي  �شباًقا بني اخلري 

اأ�شّد من القنابل والر�شا�س.
ال�شجاعة والت�شحية هي ال�شمة 
الغالبة لأبطال اخلري الرابحني 
يف النهاية مهما كانت النتائج، 
وهم اخُللُّ�س من الأنبياء واأئمة 
وحمّبيهم،   b البيت  اأهل 
املوت  م�شريهم  واخلا�شرون 
باختالف  واملعنوي  املاّدي 

النتائج.
اإىل جانب كّل ذلك كانت هناك 

�شاحاتها  ا�شطبغت  حرب 
اللون  بتدّرجات  وتلّونت 
ومكٍر  بخداٍع  وقامت  الرمادي، 
واإغواٍء و�شوء نّية من �شخو�شها 
ما  عك�س  ُيبدون  ما  غالًبا  وهم 
و�شبابّيون  غريبون  ُيبطنون، 
واحلقيقة،  اخليال  حيث  من 
وبني  اأمّية  بني  حّكام  هم 
اأهل  اأئمة  حاربوا  اإذ  العّبا�س، 
البيت b بكّل ما اأوتوا من قّوة 
اإىل  كيدهم  اهلل  فرّد  وخبث، 

نحورهم.
التي  العّبا�شي  املاأمون  وحرب 
 j الر�شا  الإمام  على  �شّنها 
احلروب،  تلك  اإحدى  هي 
ِقبل  حيث احلقيقة حممّية من 
اأجل  من  الأكاذيب،  حار�س 
حرب  وال�شلطة،  والنفوذ  املال 
�شرو�س  ونف�شية  اإعالمية 
لإمامهم  النا�س  ل�شتغالل حّب 
الإمام  لأّنه  له؛  وطاعتهم 

ووريث  النبّوة  �شليل  املع�شوم، 
الإمامة، واحلاكم ال�شرعي على 
الأمة من م�شرقها اإىل مغربها، 
وكّل ما يف الوجود، اّتبع الظامل 
الأ�شاليب  �شّتى  حربه  يف 
واإ�شفاء  املنفعة،  لكت�شاب 
ال�شرعية على ملكه اجلائر عرب 
للعهد،  وليًّا   j الإمام  تعيني 
والد�شائ�س،  املوؤامرات  وحاك 
كّل  ففي  جدوى،  دون  من  لكن 
عليه،  تنقلب  الأمور  كانت  مّرة 
وين�شر اهلل احلّق على الباطل، 

ويتّم اهلل نور الإمامة.
وتبقى نار احلرب م�شتعرة بني 
اأ�شحاب  بني  والباطل،  احلّق 
احلّق الذين يّتبعون اأحكام اهلل 
تعاىل واأوامره التي اأنزلها على 
ال�شيطان  وبني  ور�شله،  اأنبيائه 
ال�شاعة  تقوم  اأن  اإىل  واأتباعه 
بينهم  تعاىل  اهلل  ويف�شل 

ويحكم وهو اأحكم احلاكمني.

اإلِماُم الرِّضا j َولِيُّ َعهٍد َمظُلوٌم
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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 الله العظمى 
:Kالسّيد علّي الحسينّي السيستانّي

سّيد محّمد الموسوّي

sistani.org :امل�صدر
موقع مكتب �صماحة املرجع الدينّي الأعلى
)K( ال�صّيد علّي احل�صينّي ال�صي�صتايّن

َصْوُت الَمرأَِة ِجَهاُد الَمرأَِة
السّيد محّمد الموسوّي

َفاأُوَلِئَك  اأُْنَثى َوُهَو ُموؤِْمٌن  اأَْو  َذَكٍر  اِت ِمْن  احِلَ َيْعَمْل ِمَن ال�صَّ َوَمْن  قال اهلل تعاىل: 
اأّن  ال�صريفة  الرواية  يف  ورد   ،)124 )الن�صاء:   َنِقرًيا ُيْظلَُموَن  َوَل  نََّة  اْلَ َيْدُخُلوَن 
اإىل  اأتت   ، اأ�صماء بنت يزيد الأن�صارية وافدة الن�صاء على ر�صول اهلل  ال�صحابية 
النبّي  وهو بني اأ�صحابه، فقالت: "باأبي واأّمي اأنَت يا ر�صول اهلل، اأنا وافدة الن�صاء 
اإليَك، اإّن اهلل عّز وجّل بعثَك اإىل الرجال والن�صاء كاّفة، فاآمّنا بَك وباإلهَك، واإّنا مع�صر 
معا�صر  واأّنكم  اأولدكم،  وحامالت  بيوتكم  قواعد  مق�صورات،  حم�صورات  الن�صاء 
و�صهود النائز واحلّج  املر�صى  بالمع والماعات، وعيادة  لتم علينا  ُف�صّ الرجال 
ا  بعد احلّج، واأف�صل من ذلك الهاد يف �صبيل اهلل عّز وجّل، واأّن اأحدكم اإذا خرج حاجًّ
اأفما  اأولدكم،  اأثوابكم، ورّبينا  اأموالكم، وغزلنا  اأو جماهًدا، حفظنا لكم  اأو معتمًرا 

ن�صارككم يف هذا الأجر واخلري؟ 
فالتفت النبّي  اإىل اأ�صحابه بوجهه كّله، ثم قال: "هل �صمعتم م�صاألة امراأة قّط 
اأح�صن من م�صاألتها يف اأمر دينها؟ فقالوا: يا ر�صول اهلل، اأّي امراأة تهتدي اإىل مثل 
هذا؟! فالتفت اإليها النبّي ، وقال: "افهمي اأّيتها املراأة، واأعلمي َمن خلفِك من 
اأمره، يعدل ذلك  واّتباعها  املراأة لزوجها، وطلبها مر�صاته،  تبّعل  ُح�صن  اأّن  الن�صاء 
كّله، فان�صرفت وهي تهّلل حّتى و�صلت اإىل ن�صاء قومها من العرب، وعر�صت عليهّن 
اإىل  العرب  ن�صاء  ر�صول  و�ُصّميت  واآمنَّ جميعهّن،  ، ففرحَن،  اهلل  ر�صول  قاله  ما 

 .)1( النبّي
بكمالهّن  الرجال  �صبقَن  اللواتي  الكامالت  العاقالت  من  الكثري  فيهّن  والن�صاء 

وعقلهّن وح�صن اأفعالهّن.
..................................

)1( املجال�ص ال�صنّية يف مناقب ومنا�صب العرتة النبوّية: ج1، �ص291.

�صوت  اإىل  ال�صتماع  يجوز  هل  ال�صوؤال: 
الن�صاء وهّن يتحّدثَن بوا�صطة مكّب ال�صوت 
اأو  الدينية  الحتفالت  يف  خطاباتهّن  حني 
الن�صاء  ت�صّم  التي  الندوات  اأو يف  غري ذلك؟ 

والرجال؟
يكون  ل  اأن  مراعاة  مع  منه  مانع  ل  الواب: 
ت�شّمن  وعدم  للرجال،  للريبة  موجًبا  �شوتهّن 
ح�شور  مع  منا�شبة  غري  مل�شامني  خطاباتهّن 
مراعاة  من  بّد  ل  ا  واأي�شً الندوة،  يف  الرجال 
على  والن�شاء  الرجال  بني  الختالط  عدم 

الوجه غري امل�شّوغ �شرًعا.
ال�صوؤال: اإذا جهرت املراأة يف �صالتها الهرية 
موجًبا  �صوتها  وكان  الأجنبي  بح�صور 

للريبة، فهل �صالتها تبطل بذلك؟
الواب: ل تبطل اإّل اإذا كان موجًبا لالإخالل 

بق�شد القربة.
اأن حت�ّصن �صوتها  ال�صوؤال: هل يجوز للمراأة 

مع احتمال �صماع الأجنبي؟
عليه  ي�شتمل  مبا  �شوتها  كان  اإذا  الواب: 
لل�شامع،  عادًة  مهّيًجا  والتح�شني  الرتقيق  من 
�شماع  اإحراز  مع  ذلك  عن  التجّنب  فالالزم 

الأجنبي ل�شوتها، واإّل فال باأ�س به.
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والء قاسم العبادّي

بتعّدِد  الب�شرية  والغايات  الأهداف  تتعّدد 
الفل�شفات والتوّجهات الفكرية والقناعات 
ال�شخ�شية؛ فهناك َمن يهدف اإىل حتقيق 
يهدف  َمن  وهناك  املاّدية،  ال�شعادة 
وهناك  الروحية،  ال�شعادة  حتقيق  اإىل 
�شّرق  ومهما  بينهما،  اجلمع  يحاول  َمن 
اإىل  ير�شده  َمن  يجد  فلن  وغّرب  الإن�شان 
ول  جالله(،  )جّل  خالقه  �شوى  �شعادته 
ي�شلح  مبا  يعلم  ل  فمثلما  ذلك؛  يف  غرو 
جلهاز كهربائي ما من ظروف وما يف�شده 
منها اأكرث من �شانعه الذي �شنعه، كذلك 
يف�شده،  وما  الإن�شان  ي�شِلح  ما  يعلم  لن 
الذي  �شوى خالقه  ي�شعده  وما  ي�شقيه  وما 

اأوجده )جّل وعال �شاأنه(.
يف  الفالح  �شبيل  )�شبحانه(  اأو�شح  وقد 
ْلَهَمَها  َفاأَ   اَها  �َصوَّ َوَما  َوَنْف�ٍص  قوله: 
  اَها ُفُجوَرَها َوَتْقَواَها  َقْد اأَْفلََح َمْن َزكَّ
اَها )ال�شم�س 10-7(،  َوَقْد َخاَب َمْن َد�صَّ
القدرة على  الإن�شانية  النف�س  اأودع يف  اإذ 
ارتكاب  �شبيل  وهو  الفجور  بني  التمييز 
وال�شالل  الذنوب  واقرتاف  املعا�شي 

والغواية، وبني التقوى وهي �شبيل ال�شالمة 
والهداية، ثم جعله خمتاًرا ذا  والطاعات 

اإرادة، يختار بنف�شه اأّي ال�شبيلني �شاء.
واملوؤمنات  املوؤمنني  هدف  كان  ولذا 
بقوله  عماًل  واأهليهم،  اأنف�شهم  تزكية 
 َناًرا ْهِليُكْم  َواأَ اأَْنُف�َصُكْم  ُقوا  تعاىل: 
الواجبات،  اأداء  عرب  )التحرمي:6(؛ 
من  النف�س  وتخلية  املحّرمات،  واجتناب 

الرذائل، وحتليتها بالف�شائل.
بيد اأّن ُكالًّ من الفقه )الأحكام ال�شرعية( 
اأ�شا�س  هو  اأ�شا�س،  على  ُمبنٍت  والأخالق 
مل  فاإن  العقيدة؛  وهو  األ  كّله،  الدين 
الفقه  من  اأّي  ي�شلح  فلن  العقيدة  ت�شلح 
اإىل  الأوحد  ال�شبيل  فاإّن  ولذا  والأخالق؛ 
معرفة  هو  الفالح  ثّم  ومن  النف�س  تزكية 
�شاملة،  دقيقة  معرفًة  احلّقة  العقيدة 
عن  ُروَي  فقد  را�شًخا،  يقيًنا  بها  واليقني 
الّديِن  "اأوُل  قال:  اأّنه   j املوؤمنني  اأمري 

معرفُته")1(.
ومن هنا كان مفتاح تربية الأبناء - ف�شاًل 
نهم  عن النف�س- تربيًة دينيًة ر�شينًة حت�شّ

اأو  ال�شهوات،  يف  والنزلق  ال�شبهات،  من 
وال�شتهانة  اخُلُلقية  الآفاِت  من  تعاجلهم 
اأ�شا�ٍس  تاأ�شي�س  هو  ال�شرعية،  بالأحكام 
َعَقدي ر�شني؛ لُيبنى عليه الفقه والأخالق 
على نحو  ركني، ل تهّزه العوا�شف الفكرية 
والفنت  امللّذات  به  تطيح  ول  امل�شّللة، 

املزلزلة.
فَمن ُيغر�س فيه حّب اهلل )تعاىل( �شي�شعى 
يتيّقن  وَمن  واجًبا،  يرتك  ول  ر�شاه،  اإىل 
من اأّن اهلل )جّل جالله( يراه لياًل ونهاًرا، 
فاإّنه ل يرتكب حُمّرًما، وَمن يعتقد بعدله 
والقدر،  الق�شاء  يترّبم من  )�شبحانه( ل 
ويت�شّلح  نوائب  من  تطاله  مبا  ير�شى  بل 
باأّن  يعتقد  وَمن  بال�شرب،  ملواجهتها 
املع�شوم ـ النبّي  والأئمة b- ُمفرت�س 
الطاعة، ل يحيد عن اأوامره ونواهيه، وَمن 
فعل  كّل  عند  يرى  القيامة،  بيوم  يعتقد 

وقول النعيم املقيم، ونار اجلحيم اأمامه.
..................................

)1( نهج البالغة: ج1، �س72.

الَفال
حِمفَتا

. النجف األشرف

5 مجلة رياض الزهراء  العدد 182 - ذو القعدة 1443هـ- حزيران  2022م

عقائد



آمال شاكر األسدّي

النَِّفــاُق 

ُض  َمــَر

الَقلــِب

اجلانب  على  يقت�شر  ل  عنوان  الفقر 
املاّدي فقط، بل ي�شمل اجلانب الروحي، 
يكون  بدنيًة  ا  اأمرا�شً هناك  اأّن  فمثلما 
اأمرا�س روحية  الإن�شان �شحّيتها، هناك 
تفتك ب�شخ�شيته وتزعزع اإميانه كالنفاق. 
ابنه  املوؤمنني  اأمري  به  اأو�شى  وفيما 
احل�شن قائاًل: "يا بنّي، اإّن من البالء 
البدن،  مر�ص  ذلك  من  واأ�صّد  الفاقة، 

واأ�صّد من ذلك مر�ص القلب")1(.
املنافقني  حال  الكرمي  القراآن  وو�شف 
فقال  الكافرين،  من  خطًرا  اأ�شّد  باأّنهم 
 َفاْحَذْرُهْم اْلَعُدوُّ  ُهُم  تعاىل: 

)املنافقون: 4(.
يف  كال�شّم  القلب  يف  ي�شت�شري  والنفاق 
البدن، فيبداأ ببذرة ثّم يتحّول اإىل �شلوك، 
فعن ر�شول اهلل  اأّنه قال: "اإّن النفاق 
النفاق  ازداد  فكّلما  �صوداء،  ملظة  يبدو 
ا�صتكمل  فاإذا  ال�صواد،  ذلك  ازداد  عظًما 

النفاق ا�صوّد القلب")2(.
امل�شالح،  حتقيق  منها  اأ�شباب،  وللنفاق 
بالنتماء  التظاهر  املنافق  فيحاول 
م�شاحله،  اإىل  للو�شول  اأ�شخا�س  اإىل 
والوقوف بوجه احلّق اأحياًنا لأجل حتقيق 

امل�شالح ال�شخ�شية)٣(.
اآخر،  �شبًبا  والبغ�س  الأحقاد  تكون  وقد 

وعدم  الفو�شى  من  حالة  يعي�س  فاملنافق 
ُمَذْبَذِبنَي  واحد:  جمتمع  اإىل  النتماء 
 َبنْيَ َذِلَك َل اإِىَل َهوؤَُلِء َوَل اإِىَل َهوؤَُلِء

)الن�شاء:14٣(.
وي�شّل  احلّق،  طريق  عن  ي�شّد  مثلما 
يف  املنافقني  و�شف  ورد  وقد  الآخرين، 
خطبة لأمري املوؤمنني j: "... واأحّذركم 
امل�صّلون،  ال�صاّلون  فاإّنهم  النفاق،  اأهل 

والزاّلون املزّلون")4(.
وذم اهلل املنافقني بقوله تعاىل: َكاأَنَُّهْم 
ْيَحٍة  �صَ ُكلَّ  َيْح�َصُبوَن  ُم�َصنََّدٌة  ُخ�ُصٌب 
 )املنافقون:4(، فهم  َعلَْيِهْم ُهُم اْلَعُدّوُ
فائدة  ل  اأرواح،  بال  اأ�شباح  كاخل�شب، 

تقربها لكونهم ل يفقهون)5(.
وب�شبب متاديهم يف ال�شالل، �شلبهم اهلل 
 َ  القدرة على التمييز:ُيَخاِدُعوَن اهللَّ
َوالَِّذيَن اآَمُنوا َوَما َيْخَدُعوَن اإِلَّ اأَْنُف�َصُهْم 

َوَما َي�ْصُعُروَن )البقرة:٩(. 
فعلى الإن�شان اأن يكون بوجه واحد وجبهة 
ما  �شرعان  الذي  التلّون  ويرتك  واحدة، 

يزول مبرور الزمن.
............................

)1( بحار الأنوار: ج 67 ، �س 51.
)2( ميزان احلكمة: ج 10، �س ٣٣٣8.

)٣( عن تف�شري الأمثل بت�شّرف: ج1، �س1٣٣.
)4( البحار: ج 6٩، �س 176- 177.

)5( ُينظر تف�شري امليزان: ج 1٩، �س 278.

. كربالء المقّدسة 
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َجوَهُر اإلِنَساِن

ساجدة خضّير المعمورّي

عند بزوغ ال�شم�س يف كّل �شباح..
نرتّقب بزوغ �شم�شَك..

 وننتظر اأن ن�شتظّل بظّلَك..
ها قد ق�شيَت اأكرث من األف عام غائًبا..

طريًدا، �شريًدا، حزيًنا، وحيًدا..
النوى، وكيف  بَك  ا�شتقّرت  اأين  نعلم  ل 

حتمل هذا الأ�شى؟! 
�شبح  كّل  يف  احل�شن  بن  يا  نندبَك 

وم�شاء..
فالقلب ذاب يف هواَك.. 

والعني تهتف: �شّيدي متى اأراَك! 

عّجل فدتَك الروح يا بن فاطم..
 طال الفراق..
طال الغياب..

كّل  بعد  اأبيه  اأح�شان  اإىل  عاد  يو�شف 
ذاك الفراق.. 

وبه قّرت عيون املنتظرين.. 
�شّيدي يا بن احل�شن، اأما اآن ل�شخ�شَك 

اأن يعود لتقّر عيوننا بروؤيتَك؟ 
فقد م�ّشنا يا بن فاطم �شّر وحزن واأمل..
والنور  الأمل  �شيغمرنا  وبظهورَك   

والفرح..

انتصار عبد السودانّي

كان يا ما كان، من ق�ص�ص اآخر الزمان.. 
كان هناك �صديقان مّتفقان ل يفرتقان.. 

يف زمن يعّز فيه الأخ املوافق للمبداأ والإميان.. 
فظّن اأحدهما اأّنه و�صل اإىل العرفان.. 
يقوم الليل، وي�صوم النهار كالُرهبان.. 

وظّن الآخر اأّن �صاحبه َوْهمان.. 
فال ي�صلك هذا الطريق اإّل العامل الفهمان..

العارف باهلل حّق معرفة الوجدان.. 
فحّذره من م�صائد ال�صيطان.. 

و�صلوك طريق مليء بَح�صك ال�صعدان.. 
دارت الأيام، فديدنها الدوران.. 

وجرت الدنيا مبا ل ت�صتهي الركبان.. 
وجاء وقت البتالء والمتحان.. 

ليعرف املرء اأَُيكرم اأم ُيهان؟ 
وتظهر فيه حقيقة جوهر الإن�صان.. 

و�صار �صاحب العرفان يوًما �صلطان..
فانقلب حاله من العبد اإىل َمِلك ذي تيجان.. 

متفاخًرا: اإّنا اأوتيُته على علم كقارون!!
ون�صي ما حّذره منه �صديقه الولهان.. 
ظّل �صاحبه يحّذره غ�صب الرحمن.. 

بخّلة  يذّكره  ل   حتى  ل�صانه  بقطع   فاأمر 
ال�صحبان.. 

ول يوقظ �صمريه التعبان..
تهما يف كّل زمان..  وتتكّرر ق�صّ

فبكّل اإن�صان مو�صى وفرعون يت�صارعان..
وبغرق فرعون تظهر حقيقة الإن�صان..

الع�صر  �صاحب  تن�صر  فلن  ُتغرقه  مل  فاإن 
والزمان..

. بغداد

. كربالء المقّدسة 
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الشيخ حبيب الكاظمّي

ُكلَّما 
َكُثَرْت 

الُقُيوُد 
َعزَّ الُوُجوُد

مضمون الرّد:  
اإّن من الأمور التي ل تن�شجم مع العقالنية يف الت�شّرف هو ما يحدث 
لأحد الزوجني من عدم الر�شى بالآخر، ودائًما ُيقا�س الزوج الفعلي 
حتدث  امل�شاألة  وهذه  الفتاة!  به  ترتبط  اأن  املمكن  من  كان  بالذي 

للرجل تارة، وتارة للمراأة.
توجد �شورة وهمية حلياة زوجية مثالية كاأن تر�شم الفتاة يف خمّيلتها 
�شامية،  وباأخالق  للنظر،  لفت  �س  وبتخ�شّ راجح،  بعقل  زوًجا 
الذهن  ي�شاء، فطبيعة  ما  ير�شم يف خياله  اأن  له احلّق يف  والإن�شان 
الب�شري طبيعة �شّيالة وجّوالة، تاأخذ النقاط اأو ال�شور املختلفة وتلّفق 

بينها، ثم ُتقارن بال�شورة التي ل وجود لها يف اخلارج! 
ومثلما يقول العلماء: )كّلما كرثت القيود عّز الوجود(، فالرجل قد 
ير�شم �شورة لمراأة ل وجود لها يف العامل، واملراأة تر�شم �شورة لرجل 

ا. ل وجود له اأي�شً
ذهنه؛  يف  ملا  �شاماًل  م�شًحا  يعمل  اأن  الإن�شان  على  يجب  هنا  ومن 
العقل  بهذا  �شيء  اأ�شبه  امل�شاكل، فهي  الذهن هي من�شاأ  لأّن �شفحة 
الذي  هو  العقل  فهذا  الأيام،  هذه  يف  احلا�شوب  اأجهزة  يف  املوجود 

يعطي كّل هذه الآثار، من �شور وبرامج، وما �شابه ذلك.
ولهذا نالحظ اأّن الإن�شان يف كّل يوم اأو يف كّل اأ�شبوع يبحث عن الأمور 
التي ميكن اأن توجد الرتباك يف داخل حا�شوبه، والنف�س كذلك، لذا 
علينا اأن نعي�س الواقع ونتقّبل الأ�شخا�س ب�شفاتهم وميزاتهم، ونبحث 

عن ال�شمات احل�شنة يف �شخ�شياتهم، �شواء كانوا رجاًل اأم ن�شاًء.

أنا فتاة في المرحلة 
الجامعية، كّلما تقّدم 

أحد لخطبتي أعمد إلى 
المقارنة بينه وبين َمن 

يتقّدم لخطبة إحدى 
صديقاتي، فُعرفُت بين 

صديقاتي باسم )الباحثة 
عن المثالية(، فلماذا 

هذه الحالة؟

مضمون السؤال:
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الكرمي:  كتابه  حمكم  يف  تعاىل  اهلل  قال   
 َصَعى� َما  اإِلَّ  ِلاْلإِْن�َصاِن  َلْي�َص  َواأَْن 
الد�شتور  اأّن  نعلم  كّلنا   ،)٣٩ )النجم: 
القراآن  هو  امل�شلمون  نحن  لنا  الأول 
ورد  ما  كّل  يكون  بعده  ومن  الكرمي، 
والأئمة    الكرمي  ر�شولنا  عن  اإلينا 
الأطهارb، وكالمهم من نور واحد، وعند 
التمّعن يف الآية ال�شابقة جند اأحد قوانني 
الد�شتور الإلهي وا�شح املعامل، وهو قانون 
والجتهاد  اجلّد  اأو  واجلزاء،  العطاء 
اإىل  الو�شول  نريد  فعندما  واملكافاأة، 
�شبيل  على  العمل  ميدان  يف  معّينة  مكانة 
املثال، يتوّجب علينا اأن نبحث عن خطوات 
النجاح واآليات تخّطي العقبات، ون�شع بني 
يدي التفّوق كّل ما يطلبه ليرثي حياتنا مبا 

ن�شبو اإليه.
ومّما لفت انتباهي واأنا اأت�شّفح املن�شورات 
ناقو�س  فقرعُت  فارًغا(،  )ُمْت  عبارة: 
كيف  اإذ  معناها،  اإليه  يوؤول  ملا  التفكري 
الذي كان  اأن ميوت فارًغا؟ وما  لالإن�شان 

ميلوؤه ليتّم اإفراغه منه؟
اأطرق  وجعلتني  راودتني  كثرية  اأ�شئلة 
الإجابة،  عن  لأحتّرى  خمّيلتي  اأبواب 
التي  الأعمال  نهر  �شفاف  اإىل  فو�شلُت 
متالأ اأيامنا، وحتيطها بهالت من امل�شاعر 
العلم  يطلب  َمن  هناك  فرمّبا  والأفكار، 
الآخرين،  على  والتعايل  التفاخر  لغر�س 
ل  ما  الأدوات  من  ي�شرتي  َمن  وهناك 
ماّدًيا  متمّكن  عنه  لُيقال  فقط  يحتاجه، 
مبعلوماته  ثرًيا  البع�س  يكون  وقد  وغنّي، 

بدعوى  منها  كلمة  اأّي  بتقدمي  يبخل  لكّنه 
حت�شيلها،  يف  الكبري  اجلهد  بذل  قد  اأّنه 
اهلل  رزق  من  هو  لديه  ما  اأّن  وتنا�شى 
به عليه، لذا هو مملوء  الذي منَّ  الوا�شع 
ب�شكل وهمي بال فائدة ُتذكر، �شواء له اأو 

لغريه.
اأّن  جند  الكرمية  الآية  اإىل  العودة  وعند 
الغاية  بتحديد  يكون  احلقيقي  ال�شعي 

الإن�شان  يريد  التي  الكربى 
الو�شول اإليها يف نهاية املطاف، 

متاهات  بها  ويتحّدى  يلّح  والتي 
احلياة ل�شعادة اأبدية. 

عاقبته  املرء  �شريى  �شعي  كّل 
وجزاءه، �شواء كانت جيدة اأم ل، 
اأن يّتخذ الو�شائل املنا�شبة  وعليه 
منذ اأن تقدح الفكرة يف املخّيلة 
ما  كّل  بتدوين  ويقوم  ليحّددها، 

يخطر يف باله من خطط وا�شرتاتيجيات 
الأدوات  عن  يبحث  ثّم  ومن  وحتّركات، 
امل�شاندة؛  واجلهات  التنفيذ  يف  امل�شاعدة 

لينطلق يف رحلة حتقيق الهدف.
اإّن ما ُذكر يندرج حتت ال�شعي احلقيقي 
�شاحل  اإىل  معه  ال�شاعي  �شي�شل  الذي 

ال�شعادة املرجّوة يف الدنيا والآخرة.
ولذلك تكون عبارة )ُمت فارًغا( �شحيحة، 
ومن  لالآخرين،  واحلقد  الكره  من  فارًغا 
اكتناز  من  فارًغا  ينفع،  ل  الذي  العلم 
لأجله  �شعيَت  ما  معَك  فقط خذ  الأموال، 
والعمل  وتعاىل،  �شبحانه  اهلل  ر�شا  من 

ال�شالح، ودعاء املوؤمنني لِك.

خلود إبراهيم البياتّي

إِّل َما َسَعى

.كربالء المقّدسة 
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منى إبراهيم الشيخ

"َمَع الَْعَجِل َيْكُثُر الزَّلَُل"

العجلة،  م�شاوئ  اإىل  �شابًقا  التطرق  مّت 
وذكر بع�س الآثار ال�شلبية لها.

وهو  اآخر،  �شلبًيا  اأثًرا  لِك  اأذكر  ب�شرى: 
الوقوع يف الأخطاء، فعن الإمام علّي j اأّنه 

َلُل")1(. قال: "َمَع الَعَجِل َيْكُثُ الَزّ
الروابط  يف  العجلة  املق�شود  هل  اآمنة: 
الروابط  من  الكثري  نرى  اإذ  الجتماعية؟ 

والعالقات انتهت بالف�شل.
العجلة  على  اأرّكز  دعيني  اأجل،  ب�شرى: 
الروابط  ويف  الجتماعية،  العالقات  يف 
يف  العجلة  اأي  وقطًعا؛  و�شاًل  والأوا�شر 
وم�شاوئها  قطعها،  اأو  العالقات  �شبك 
الإ�شالم  اأّن  املالحظ  فمن  واأ�شرارها، 
اهتّم بالعالقات الجتماعية والروابط مثل 
ال�شداقة واجلرية والرفقة، فهذه عالقات 

اجتماعية لالإ�شالم فيها نظرية متكاملة.
كهذه  عالقات  ُترتك  اأن  ميكن  هل  اآمنة: 

لل�شدفة والعفوية والقرارات املت�شّرعة؟
لها  خّطط  الإ�شالم  قلُت:  مثلما  ب�شرى: 
ميكن  ل  اأّنه  و�شتجدين  �شوابط،  ور�شم 

العجلة  ظّل  يف  ال�شوابط  هذه  مراعاة 
والت�شّرع، بل مُيكن مراعاتها يف ظّل الرتّيث 
  اهلل  ر�شول  عن  ُروي  فقد  والتاأّن، 
ِديِن  على  "املَرُء  قوله:  مثاًل  ال�شداقة  يف 
ُيخاِلُل")2(،  َمن  اأَحُدُكم  َفلَينُظر  َخِليِلِه، 
ذاك  ويوزن  الأمر،  يدر�س  تعني  فلينظر 

الإن�شان، هل هو منا�شب لل�شداقة اأم ل.
بت�شّرع،  تكون  اأن  ينبغي  ل  ا  اأي�شً واجلرية 
بني اجلاريِن،  فا�شاًل  اأّن هناك جداًرا  مع 
�شقف  حتت  جاره  مع  يعي�س  ل  فاجلار 
املرء  يرتّيث  اأن  ينبغي  ذلك  مع  واحد، 
املوقع  ي�شغله  فال  ال�شالح،  اجلار  وينتخب 
واأخالقه،  باجلار  الهتمام  عن  والبيت 
وقال:    ر�شول  اهلل  اإىل  رجل  جاء  فقد 
اأين  دار،  �شراء  اأردُت  اإّن  اهلل،  ر�شول  يا 
ُمَزْيَنَة،  يف  اأم  ُجَهْيَنَة،  يف  اأ�شرتي،  تاأمرن 
اأم يف َثقيف، اأم يف ُقري�س؟ فقال له ر�شول 
فاإذا  الّداُر...")٣(،  ُثمَّ  "الواُر   :اهلل
و�شلب  الويل  جاره  اأذاق  �شّيًئا،  اجلار  كان 

راحته.

اآمنة: وماذا عن رفقة ال�شفر؟ فقد واجهتني 
م�شاعب وم�شاكل من بع�شهّن!

اأن  البديهي  فمن  عجولة  فالأّنِك  ب�شرى: 
تواجهي ذلك، فرّب �شخ�س �شبب انتكا�شته 
يف احلياة رفقة �شّيئة يف �شفر انحدر به اإىل 
الإن�شان،  اأيقظت  �شفر  ورّب رفقة  الهاوية؛ 
�َصْل   ..." قال:  اأّنه   j املوؤمنني  اأمري  فعن 
َعِن الرِفيِق َقْبَل الطِريِق، وَعِن اَلاِر َقْبَل 
الداِر...")4(، وعنه j: "التاأيّن يف الفعل 
ُيوؤمن  القول  يف  الرتّوي  اخلطل،  ُيوؤمن 

الزلل")5(.
والرتّيث  التاأّن  على  يوؤّكد  فالإ�شالم  لذا 

وقايًة.
يتبع...

............................................
)1( غرر احلكم ودرر الكلم: �س70٣.

)2( الأمايل لل�شيخ الطو�شي: �س 548.
)٣( ميزان احلكمة: ج 2، �س ٣٩8.

)4( الكايف: ج 8، �س48.
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مجلة رياض الزهراء  العدد 182 - ذو القعدة 1443هـ- حزيران  2022م10 10

ركائز اإليمان 



إيمان صالح إلطّيف

اإِنَّ  ِلَقْوِمِه  ُمو�َشى  َقاَل  َواإِْذ  تعاىل:  اهلل  قال 
اأََتتَِّخُذَنا  َقاُلوا  َبَقَرًة  َتْذَبُحوا  اأَْن  َياأُْمُرُكْم   َ اهللَّ
  اِهِلنَي ِ اأَْن اأَُكوَن ِمَن اجْلَ ُهُزًوا َقاَل اأَُعوُذ ِباهللَّ
ُه َيُقوُل  ْ َلَنا َما ِهَي َقاَل اإِنَّ َك ُيَبنيِّ َقاُلوا اْدُع َلَنا َربَّ
َذِلَك  َبنْيَ  َعَواٌن  ِبْكٌر  َوَل  َفاِر�ٌس  َل  َبَقَرٌة  َها  اإِنَّ
 ْ َك ُيَبنيِّ َفاْفَعُلوا َما ُتوؤَْمُروَن  َقاُلوا اْدُع َلَنا َربَّ
ْفَراُء  �شَ َبَقَرٌة  َها  اإِنَّ َيُقوُل  ُه  اإِنَّ َقاَل  َلْوُنَها  َما  َلَنا 
َك  اِظِريَن  َقاُلوا اْدُع َلَنا َربَّ َفاِقٌع َلْوُنَها َت�ُشرُّ النَّ
اإِْن  ا  ْ َلَنا َما ِهَي اإِنَّ اْلَبَقَر َت�َشاَبَه َعَلْيَنا َواإِنَّ ُيَبنيِّ
َها َبَقَرٌة َل  ُه َيُقوُل اإِنَّ ُ مَلُْهَتُدوَن  َقاَل اإِنَّ �َشاَء اهللَّ
ْرَث ُم�َشلََّمٌة َل  َذُلوٌل ُتِثرُي اْلأَْر�َس َوَل َت�ْشِقي احْلَ
قِّ َفَذَبُحوَها َوَما  َن ِجْئَت ِباحْلَ �ِشَيَة ِفيَها َقاُلوا اْلآَ
مُتْ ِفيَها  اَراأْ َكاُدوا َيْفَعُلوَن  َواإِْذ َقَتْلُتْم َنْف�ًشا َفادَّ

ِرُبوُه  ِرٌج َما ُكْنُتْم َتْكُتُموَن  َفُقْلَنا ا�شْ ُ خُمْ َواهللَّ
ُ امْلَْوَتى َوُيِريُكْم اآََياِتِه  َها َكَذِلَك ُيْحِيي اهللَّ ِبَبْع�شِ

َلَعلَُّكْم َتْعِقُلوَن )البقرة: 67- 7٣(.
غام�س  ب�شكل  اإ�شرائيل  بني  من  �شخ�س  ُقِتل 
قبائل  بني  نزاع  فحدث  القاتل،  ُيعرف  ومل 
بني اإ�شرائيل، كّل قبيلة تّتهم الأخرى بالقتل، 
ليق�شي   j مو�شى  اهلل  نبّي  اإىل  فتوّجهوا 

بينهم.
حّل  ي�شاأله  تعاىل  اهلل  اإىل   j مو�شى  جلاأ 
َياأُْمُرُكْم   َ اإِنَّ اهللَّ اإليه:  هذه امل�شكلة، فاأوحى 
اإىل طريقة  اأر�شدهم  اأي   ،َبَقَرًة َتْذَبُحوا  اأَْن 
قوله،  من  فتعّجبوا  امل�شاألة،  حلّل  اإعجازية 

وقالوا: اأت�شتهزئ بنا!

اأَُكوَن  اأَْن   ِ ِباهللَّ اأَُعوُذ   :j مو�شى  فاأجابهم 
من  ال�شتهزاء  اإّن  اأي   ،اِهِلنَي اجْلَ ِمَن 
من  مرّبوؤون  اهلل  واأنبياء  اجلاهلني،  عمل 
�شمات  عن  رّبه  ي�شاأل  اأن  منه  فطلبوا  ذلك، 
بقرة  اإّنها  يقول  اإّنه  لهم:  فقال  البقرة،  هذه 
له  تن�شرح  لونها  �شفراء،  بكر  متو�ّشطة 
ول  الأر�س  حرث  يف  ُت�شتخدم  ول  ال�شدور، 

ال�شقاية، ول عيب فيها.
فبحث بنو اإ�شرائيل حتى وجدوا بقرة مطابقة 
للموا�شفات فذبحوها، واأمرهم مو�شى j اأن 
القتيل،  به  وي�شربوا  البقرة  ياأخذوا من حلم 
ثم  القاتل،  اإىل  واأ�شار  اآفاق  ذلك  فعلوا  فلّما 

مات من جديد.

. بغداد  

)عبادة(،  ل  )طاعة(  �شجود   j لآدم  املالئكة  �شجود  كان  ج1/ 
  �ُصُجودهم هلل  "كان  اأّنه قال:   j الر�شا  الإمام  ُروي عن  فقد 

عبودّية، ولآدم اإْكراًما وطاعًة")1(.
ج2/ مل يخلق اهلل ال�شيطان �شيطاًنا، والدليل على ذلك وجوده بني 
املالئكة على الفطرة الطاهرة، لكّنه �شلك طريق النحراف خمتاًرا.

ج٣/ الختبار.
.......................................

)1( بحار الأنوار: ج11، �س140.

�س1/ ملاذا الت�شديد يف موا�شفات 
ذبح  بالإمكان  كان  وهل  البقرة، 
اأّي بقرة؟ اذكري ذلك مع الدليل.
من  امل�شتفادة  الِعربة  ما  �س2/ 

ة؟ هذه الق�شّ

اختاري الإجابة ال�شحيحة:
)اأ ( التاأكيد على م�شاألة املعاد.

تعاىل  اهلل  قدرة  )ب ( 
الالمتناهية.

)ت ( اجلواب الأول والثان.

َبِني إِسَرائِيَل
ُة  َبَقـــَر

أجوبة موضوع قّصة الَخلق:

اللغز:
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قّصة ولغز 



 :ْكِر َفاْسَألُوا أَْهَل الذِّ

َبرناَمٌج ذو َجوالٍت َميَدانِيٍَّة إِلكترونِيٍَّة تَوَعِويٍَّة 

في َمراِحِل َحياِة نَِساِء الُمسَتقَبِل

التي  المجاالت  من  الكثير  في  تمّيًزا  العراقية  المرأة  حّققت 
خاضتها محّلًيا، نظير ما تتمّتع به من مهارة عالية وشغف كبير 
الذي   )1(ْكِر الذِّ أَْهَل  َفاْسَأُلوا  برنامج  في  له  حدود  ال  وطموح 
لتبدع  والثقافية  الفكرية  األلوان  تدّرجات  جميع  فيه  امتزجت 
أدواًرا  أّديَن  نسوية  شخصيات  بطالتها  مختلفة،  فّعاليات  في 
وقصًصا بين المكان والزمان؛ ليكون تفاعلهّن على شكل رسائل 
والثقافي؛  واألسري  والعبادي  المجتمعي  بالتطّور  محّملة  فّنية 
النهوض  أجل  من  النساء  تاريخ  تحكي  حّواء  ذاكرة  في  لتبقى 

بمجتمعاتهّن. 

نادية حمادة الشمرّي
.كربالء المقّدسة 

"
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نافذة على المجتمع



احلّر  املر�شم  فمن  املتفاوتة،  العمرية  فئاتها 
والعبادية،  الدينية،  املحا�شرات  اإىل  لالأطفال 
املجتمع  لنرثي  والثقافية؛  والجتماعية، 
الحتكاك  فر�شة  ونتيح  فاعلة،  بعنا�شر 
بالثقافات والتجارب، مثلما ي�شهم هذا التنّوع 
يف الرتقاء بالذائقة الفكرية والثقافية للمراأة، 
ب�ُشعبها  املقّد�شة  العّبا�شية  العتبة  تكون  وهنا 
للمواهب  حا�شنًة  بيئًة  املتنّوعة  الن�شوية 

الن�شوية املختلفة.     
تاأنيث

يف  امل�ساركة  الن�سوية  ال�ُسعب  حتّولت 
اإىل   ْكِر الذِّ اأَْهَل  ُلوا  َفا�ْساأَ برنامج 
فكان  اأج�ساد،  مبجموعة  واحد  �سخ�ض 

فما  الفقهية،  االأ�سئلة  ن�سيبكم  من 
عنوان حزمتكم؟ 

التوجيه  �سعبة  م�سوؤولة  كرمي/  منى 
تتطّلب  عملنا  طبيعة  الن�سوي:  الديني 
كبرًيا  وذهنًيا  ح�ّشًيا  وح�شوًرا  عالية،  كفاءة 
الفقهية  ال�شرعية  امل�شائل  عن  لالإجابة 
اإىل  لل�شعي  النطالق  نقطة  فهو  البتالئية، 
هذه  تكون  ورمّبا  الفقهية،  الأ�شئلة  تاأنيث 
باملقارنة  املراأة  اإىل  بالن�شبة  قدمية  الأ�شئلة 
مع ما نعي�شه اليوم، لكّنها يف الوقت ذاته ُتعّد 
ملّفات مهّمة حتّفز املراأة على الوعي الفقهي؛ 
لنوؤّكد للجميع باأّنه ا�شتثمار �شالح، ونتاج طّيب 
لعملية متكني املراأة امل�شلمة، وفّعالية تطويرها 

من اأجل جمتمع واٍع دينًيا، وقادر على التعامل 
مع التحّديات املعا�شرة وامل�شتجّدة.  

م�ستقبل احلراك امل�سرحي
برنامج  يف  امل�شرحي  احلراك  هل  بنظركم 
ْكِر له القدرة على التاأثري  ُلوا اأَْهَل الذِّ َفا�ْشاأَ
اأّدته  الذي  الدور  جناح  مدى  وما  املتلّقية؟  يف 

�شعبة اخلطابة احل�شينية؟ 
م�سوؤولة  التميمّي/  اخلالق  عبد  تغريد 
اإىل  �شعينا  احل�سينية:  اخلطابة  �سعبة 
امل�شرحي،   العمل  يف  وتوظيفه  الن�ّس  حتديد 
على  املتلّقية  حت�شل  كي  ما،  فكرة  وتكري�س 
الباب  عند  تنتهي  ول  بها  تخرج  معلومات 
واحل�شور  القبول  على  حت�شل  بل  اخلارجي، 

التقت  حولها  وَمن  املراأة  اأجل  من 
ال�سالم(  )عليها  الزهراء  ريا�ض  جمّلة 
املو�سوّي/  عّبا�ض  فاطمة  بال�سّيدة 
العتبة  يف  القراآنية  الَوحدة  م�سوؤولة 

العّبا�سية املقّد�سة: 
تنمية و�سقل

الربنامج،  فكرة  عن  حّدثينا  بدايًة، 
التوجيه  �سعبة  روؤية  و�سع  يف  حتديًدا 
القراآنية  بَوحدتها  الن�سوي  الديني 

واأهدافها: 

الَوحدة  على  باجلديدة  لي�شت  الربنامج  فكرة 
القراآنية التابعة للتوجيه الديني الن�شوي، حيث 
اإىل  للرجوع  املجتمع  اأفراد  اإر�شاد  على  تقوم 
املهّم  امل�شارك  هي  واملراأة  الخت�شا�س،  ذوي 
ا�شتثمار  هي  الفر�س  تلك  واأهّم  املجتمع،  يف 
اأو  النتظار،  ثقافة  ن�شر  الدينية يف  املنا�شبات 
ثقافة القراءة، اأي دمج اأعمال ال�ُشَعب الن�شوية 
يف حياة املراأة امل�شلمة، وبذلك نكون قد ُوّفقنا 
والهتمام  بالعبادة  حافل  يوم  اإعداد  اإىل 
الأ�شري والفكري، فكّل �شعبة من ال�ُشَعب توؤّطر 

عملها بعدد من التجارب والدرا�شات امليدانية 
املجتمع    يف  لتظهر  لتها  حم�شّ يف  تخل�س  التي 
ب�شخ�شية  الهتمام  وو�شعنا  عالية،  بكفاءة 
املراأة و�شقلها يف احل�شبان عن طريق التفاعل 
فقط،  ال�شتماع  حاجز  وك�شر  لوجه،  وجًها 
يف  فبداأنا  وال�شتماع،  ال�شوؤال  دور  تفعيل  بل 
التي  اللوج�شتية  الأفكار  من  بعدد  الربنامج 
مبدى  تذكرة  للمراأة  وتعطي  احل�شور  تدعم 
الفائدة التي �شتعود عليها وعلى اأفراد اأ�شرتها، 
املراأة بجميع  ت�شارك  باأن  الفكرة  لنا  و�شمحت 
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املناهج  ت�شيد  يف  ة  وبخا�شّ نف�شها،  يف 
على  وتوظيفها  ال�شماوية  والتعاليم  الرّبانية 
املجتمع  لنت�شال  مقّننة  تثقيفية  ر�شائل  �شكل 
م�شهد  فكّل  املتعّددة،  املجتمعية  الأمرا�س  من 
متثيلي من امل�شاهد الدينية التي اعتمدناها يف 
هذا الربنامج يرّكز على هدف الربنامج، وهو 
والإن�شانية،  ال�شامية  الر�شالت  على  نرّكز  اأن 
الديني  الفكر  يبداأ عندما ي�شطدم  فال�شراع 
املقّد�س بالقوانني الو�شعية؛ لنعطي قيمة ب�شاأن 
ون�شّلط  الخت�شا�س،  ذوي  من  ال�شتفادة 
جعل  من  وال�شتفادة  القراءة  على  ال�شوء 
فامل�شاق  الذاكرة،  ماّدة حّية يف  املقّدمة  املاّدة 
امل�شوؤولية  على  يرّكز  م�شاق  فيه  �شاركنا  الذي 

املجتمعية والثقافية. 
ا  حًيّ املوقف  وجعل  البتكار  اإىل  دائًما  ونعمد 
ووقفات  وت�شاميم  ديكور  من  حيثياته  بجميع 
مع  لتتنا�شب  بعناية  اختيارها  يتّم  دينية، 

الهدف املرجّو من هذه الفّعالية. 
التقريب ال التغريب

اأّننا ما نزال يف امل�شمار الفكري والثقايف  مبا 
للمراأة وَمن حولها، عنوان انطلقتم منه لر�شم 
حياة مثالية للمراأة بيد املراأة �شواء اأكادميًيا اأم 

ثقافًيا، فما اإ�شهاماتكم الأكادميية والفكرية؟
ابت�شام عطا/ م�شوؤولة مكتبة اأّم البنني )عليها 
املراأة  قّدمته  الذي  العمل  الن�شوية:  ال�شالم( 
الن�شوية  وال�ُشعب  املقّد�شة  العّبا�شية  العتبة  يف 
لروؤية  انعكا�س  اإّل  هو  ما  اأّدته،  الذي  والدور 
تطمح اإليها املراأة بالتمكني يف جميع املجالت، 
فاأ�شهمنا يف اأثناء عملنا يف برنامج َفا�ْشاأَُلوا 

ثقافية، فكرية،  ْكر يف و�شع وقفات  الذِّ اأَْهَل 
بَوحداتها،  اإجمايل  وتعريف  للمكتبة،  تفاعلية 
واإجنازاتها  املراأة  اأفكار  ا�شتثمار  وكيفية 
فكرًيا وثقافًيا، و�شعينا اإىل اأن تكون النتاجات 
الأكادميية للمراأة مبثابة م�شدر مهّم من ذوي 
للربنامج،  الرئي�س  الهدف  وهو  الخت�شا�س 
لإكمال  املهّم  احلافز  املراأة  منح  اإىل  اإ�شافة 

امل�شرية العلمية والأكادميية الر�شينة. 
د�شتور  بر�شم  الربنامج  هذا  اأهداف  وتكمن 
نحن  فاليوم  التغريب،  ل  التقريب  اإىل  يدعو 
باأم�ّس احلاجة اإىل التقارب يف الفكر والثقافة 
التي ن�شاأنا عليها، ل الثقافة امل�شتوردة، وهذا ل 
يتّم اإّل عن طريق الكتاب والقراءة التي تعل 
اإىل  اإ�شافة  �شخ�س،  يف  حياًة  الإن�شان  من 
ذلك عمدت مكتبة اأّم البنني )عليها ال�شالم( 
الن�شوية اإىل بيان اجلوانب الأكادميية للطالبة، 
�شواء الكتب الورقية اأم الرقمية، واإعطاء ملحة 
للمكتبة، وبذلك نكون  الثقافية  امل�شابقات  عن 
ُعد  قد �شنعنا بيئة ثقافية اآمنة على جميع ال�شُ

لرائدة املكتبة. 
متكني

ما الذي حتتاج اإليه ال�ساحة االإعالمية 
الإي�سال  اليوم  والكربالئية  املحّلية 

الر�سالة االإعالمية واملجتمعية؟
روؤى علّي/ م�سوؤولة اإذاعة الكفيل �سوت 
اأن  اإىل  بحاجة  اأّننا  اأعتقد  امل�سلمة:  املراأة 
واملجتمع،  للمراأة  حقيقية  مظّلة  هناك  تكون 
ال�ُشعب الن�شوية، وتوّجه  اأهداف  تن�ّشق وتدعم 
الأخذ  يجب  التي  امل�شادر  اإىل  املراأة  اأنظار 

�شفة  ياأخذ  الإقناع  اأجل  من  فال�شراع  منها، 
التاه،  وتغيري  تاأثري  من  له  ملا  الدميومة، 
ال�شليمة،  والتقاليد  والعادات  القيم  وتر�شيخ 
الجتماعية،  امل�شكالت  معاجلة  اإىل  اإ�شافة 
وكيفية ال�شتفادة من وقت الفراغ لدى ال�شباب 
بفقرة  م�شاركة  لنا  فكانت  مثمر،  نحو  على 
طرح  عن  عبارة  وهي  لو؟(،  تفعلني  )ماذا 
اأ�شئلة على الزائرات ت�شّلط ال�شوء على كيفية 

الت�شّرف يف بع�س املواقف الأ�شرية.
قادرة  وهي  دائم،  حمفل  الإذاعة  اأّن  ومبا 
فهي  املختلفة،  العمرية  الفئات  جمع  على 
والثقافات،  واملعارف  للمعلومات  مهّم  م�شدر 
التوا�شل  وعلى الرغم من تو�ّشع رقعة و�شائط 
�شاحة  الإذاعة  تزال  ل  اأّنه  بيد  الجتماعي، 
الإعالمية  الر�شالة  لإي�شال  ممّيزة  اإعالمية 
عّدتها  لأّن  ال�شحيحة؛  واملعلومة  واملجتمعية 
�شبب من  الب�شري، وهو  ال�شوت  الوحيدة هي 
النطاق  على  اإعالمًيا  املراأة  متكني  اأ�شباب 

املحّلي.

تفاعلي  ونجاح  متجّددة،  أفكار 
دائم، وبريق ال ينطفئ، هكذا كان 
ْكِر في  برنامج َفاْسَأُلوا أَْهَل الذِّ
الذي  المقّدسة  العّباسية  العتبة 
حرصت الَوحدة القرآنية فيه على 
عدم التنميط، بل التمّيز والخروج 
العتبة  تطّلعات  توازي  بمخرجات 
الدينية  المقّدسة  العّباسية 
والفكرية والثقافية واالجتماعية.
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 َبناُت الَعِقيَدِة ِمن رَياِحيِن الُمَثنَّى
  خاّص مجّلة رياض الزهراء

يف  اجلامعيات  الطالبات  من  عدد  ق�شى 
مدار�س  �شعبة  اأقامته  الذي  الك�شفي  املخّيم 
العّبا�شية  العتبة  يف  الن�شوية  الدينية  الكفيل 
اإذ  العقيدة(،  )بنات  عنوان:  حتت  املقّد�شة 

ا�شرتكت فيه )٩6( طالبًة ملّدة اأربعة اأيام. 
اإىل  بحاجة  هي  لفئة  الك�شفي  املخّيم  واأقيم 
املعريف  اجلانب  واإثراء  والإر�شاد  التوجيه 
خلدمة  توظيفه  مّت  ما  وهذا  لديها،  الثقايف 
الفتيات الالتي اأُطلق عليهّن )رياحني املثّنى(.
�شات امل�شاركات من اجلامعات،  تنّوعت تخ�شّ
والطبيبة  واملهند�شة  املعّلمة  من  كالًّ  فنجد 
يف  اأفكارها  زميالتها  ت�شاطر  التي  واملحامية 
الذات  اإ�شالح  على  والعمل  املهارات،  تنمية 
ذلك  ليكون  جلدتهّن؛  اأبناء  نحو  والنطالق 

املنهاج مدر�شًة ينهل منها اجلميع.
فيما اأّكد عدد كبري من الطالبات اجلامعيات 
املخّيم  يف  امل�شاركات  املثّنى  حمافظة  يف 
وثقافية  فكرية  جرعًة  اأخذنا  لقد  بقولهّن: 
التعليمي  اإيجاًبا على واقعنا  ودينية �شتنعك�س 
فقرات  من  املنهاج  احتواه  ملا  واملجتمعي؛ 
اجلانب،  هذا  عّززت  واأن�شطة  وفّعاليات 
واأ�شهمت يف بناء ال�شخ�شية وتنميتها، وزادت 

من خمزونها املعريف.
الكناين/  جّبار  ب�صرى  ال�صّيدة  وقالت 
الدينية:  الكفيل  مدار�ص  �صعبة  م�صوؤولُة 
يف  وفّعالياتها  اأن�شطتها  ال�شعبة  ا�شتاأنفت 
العقيدة(  )بنات  الك�شفي  املخّيم  �شمن 
توّقف  بعد  وذلك  اجلامعات،  لطالبات 
ا�شتمّر لأكرث من عامني نتيجَة تداعيات وباء 
)بنات  انطالق خمّيم  باكورة  وكانت  كورونا، 
العقيدة( الك�شفي عرب ا�شتقبال )٩6( طالبًة 
لهّن  اأُعّد  حيث  املثّنى،  حمافظة  من  جامعية 
باقة متنّوعة  ي�شّم يف طّياته  برنامج متكامل 
والروحية،  والأ�شرية  الثقافية  الفقرات  من 
وُور�س  املقّد�شة،  العتبات  زيارة  اإىل  اإ�شافة 
العقائد  يف  دينية  وحما�شرات  علمية،  عمل 
اإىل اكت�شاف  والأخالق، وفقرات فّنية تهدف 
ريا�شية،  وبرامج  وم�شابقات  املواهب، 

وجل�شات قراآنية، وجل�شة حوارية مفتوحة.
واأ�شافت: اإّن الربنامج املُعّد لهذه الثّلة الطّيبة 
من طالباتنا ي�شتمّر لأربعة اأيام، وكانت اأوىل 
�شرح  تقدمي  ثّم  بهّن،  الرتحيب  هو  فقراته 
والتعريف  وغايته  املخّيم  اأهداف  عن  واٍف 
به، اإ�شافًة اإىل التعريف بالدور الذي تقوم به 

الن�شاء،  فئة  لدعم  املقّد�شة  العّبا�شية  العتبة 
مبا  وانتهاًء  اأق�شامها،  يف  العامالت  من  بدًءا 

تقّدمه من خدمات.
واأّكدت على اأّن اإقامة هذا املخّيم هو ا�شتمرار 
للنجاح  وا�شتكمال  �شبقته،  التي  للمخّيمات 
الذي حّققته، ونتيجة لالإقبال والتفاعل وزيادة 
عدد امل�شرتكات، فقد مّت توزيع الطالبات على 
خمّيمات عديدة؛ ل�شتيعاب اأكرب عدد ممكن 
الأمور  تهيئة جميع  مّت  وقد  من كّل حمافظة، 
من  املخّيم،  لهذا  اللوج�شتية  والتح�شريات 
لإقامة  ة  خا�شّ واأماكن  نقل  وو�شائل  قاعات 
ذي  ن�شوي  فريق  اإعداد  اإىل  اإ�شافة  الن�شاء، 
الربنامج  هذا  فقرات  تنفيذ  يتوىّل  خربة 

بح�شب كّل حمور.
اإّن العتبة العّبا�شية املقّد�شة اأثبتت جناحاتها 
امل�شاريع  ويف  ُعد،  ال�شُ خمتلف  على  املتوالية 
اإىل  �شّباقًة  تزال  وما  نّفذتها،  التي  العديدة 
خدمة بلدنا العزيز عرب اأدوارها الريادّية يف 
م�شاريعها التي تعود بالنفع على اأولدنا، ومنها 
احلفل امللتزم الذي اأقامته يف الآونة الأخرية 
اجلامعات  خريجات  من  بناتنا  من  لثّلة 

العراقية.
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ما  برأيكم،   : الزهراء  رياض  مجلة 
ُتقّدم  أن  يجب  التي  النصائح  أهّم 

لشبابنا اليوم في مرحلة الخطوبة؟
يجب  غيداء وهب العنزي/ ربّة بيت: 
اأن تكون نّية الطرفني �شادقة لوجه اهلل ببناء 
يكون  واأن  الإ�شالم،  اأ�شا�شها  ر�شينة  اأ�شرة 
التي  املنّمقة  العبارات  كّل  اأ�شا�س  ال�شدق 
الزواج  حقيقة  واإدراك  لبع�شهما،  يختارونها 
ونهايتها  ال�شدق  بدايتها  حياة  تكون  باأن 
اأ�شرة �شاحلة،  يبني  الأ�شا�س  الحرتام، وهذا 
وُيعّد اأبناء �شاحلني يف املجتمع، واآباًء واأّمهات 

ناجحني للم�شتقبل.
يف  هدف  اأول  اإّن  بيت:  ربّة  سّجاد/  أّم 
حياة الطرفني هو ال�شدق والأمانة والحرتام، 

ُدها أيَّاٌم َمعُدوَداٌت  تَُحدِّ
دالل كمال العكيلّي

.كربالء المقّدسة 

إِلَْيَها  أَْزَواًجا لَِتْسُكُنوا  أَْنُفِسُكْم  أَْن َخَلَق لَُكْم ِمْن  آَيَاتِِه  َوِمْن  قال هللا تعالى: 
 ،)21 )الروم:   ُروَن يََتَفكَّ لَِقْوٍم  َلَيَاٍت  َذلَِك  ِفي  إِنَّ  َوَرْحَمًة  ًة  َمَودَّ بَْيَنُكْم  َوَجَعَل 

للبشرية  نعمه  من  نعمة  تعالى  هللا  جعله  الذي  المقّدس  العقد  ذلك  هو  الزواج 
جمعاء، ومن مراحله المهّمة في العصر الحديث، مرحلة الخطوبة التي تحّدد نوع الحياة 
المستقبلية بسعادتها وشقائها، اعتماًدا على نضج كّل من الشريكين وثقافته ووعيه.

إّن مرحلة الخطوبة سالح ذو حّدين، فإّما أن تكون أحد أهّم أسباب السعادة الزوجية أو دمارها، 
إذ تساعد على تعارف األسرتين على بعضهما البعض، وتوطيد عالقات القرابة بينهما؛ ليصبحا أسرة 

الخطوبة سيتعّرف كّل شريك على عادات أسرة شريكه وأسلوب  أثناء مرحلة  أنّه في  واحدة، مثلما 
حياتهم، ويتسّنى لكّل طرف مناقشة بعض األمور المستقبلية، وكّل ما يسهم في نجاح الحياة الزوجية.

""

يف  يتدّخل  اأن  يف  �شخ�س  لأّي  ال�شماح  وعدم 
لقرار  طرف  كّل  احرتام  واأهّمية  حياتهما، 
ح�شول  عند  احلوار  ا�شتخدام  مع  الآخر 
بداية  يف  الو�شع  وتقدير  الراأي،  يف  اختالف 
اختالًفا  تختلف  الزوجية  احلياة  لأّن  الزواج؛ 

مطلًقا عن احلياة ال�شابقة.
بيت:  ربّة  األصفر/  حسين  بشرى 
احلياة  اأ�شا�س  هما  وال�شراحة  ال�شدق 
على  لذا  الطرفني،  لكال  ال�شعيدة  الزوجية 
املراأة والرجل اأن يت�شّرفا على �شجّيتهما بدون 
مثالية  بحياة  اأحدهما  يطمع  ل  حتى  ت�شّنع، 
وال�شتمرار  الزواج  وبعد  الواقع،  عن  بعيدة 
الأطفال،  واإجناب  احلياة  ل�شغوط  والتعّر�س 
يف  عا�شاها  التي  احلياة  اأّن  الزوجان  يكت�شف 

عن  جذرًيا  اختالًفا  تختلف  اخلطوبة  اأثناء 
كان  ال�شريك  اأّن  الذهن  اإىل  ويتبادر  الواقع، 
ميّثل ويكذب، بينما هي جمّرد مرحلة مل يجروؤ 
ينبغي  مثلما  الت�شّرف  على  فيها  منهما  كّل 

بحيث ل يقعان يف �ِشراك الت�شّنع املفرط.
اأول  بيت:  ربّة  الحّلي/  عّباس  هناء 
من  فتاة  الرجل  يختار  اأن  هو  للزواج  خطوة 
وورع؛  ودين  ُخُلق  ذات  وعائلته،  تتوافق  عائلة 
فاعلني يف  لأفراد  تاأ�شي�س  هو  الأّم  اختيار  لأّن 
ال�شدق  على  مبنّية  �شعيدة  واأ�شرة  املجتمع، 
والحرتام، فيوّرثان ذلك الأبناء، وهم بدورهم 
تاأ�شي�س  ويعتمد  م�شتقبلية،  اأ�شرية  م�شاريع 
منهما  كّل  دام  فما  والأّم،  الأب  على  الأ�شرة 
انعكا�ًشا  الأولد  �شيكون  فحتًما  الآخر  يحرتم 

 َمِسيَرُة َحياٍة 

مجلة رياض الزهراء  العدد 182 - ذو القعدة 1443هـ- حزيران  2022م16 16

مع الناس



ل�شخ�شيتهما. 
الحتفاظ  اأهّمية  اإغفال  ينبغي  ول 
باخل�شو�شية، وعدم اإ�شراك اأحد عرب التدّخل 
يف حياتهما وقراراتهما امل�شتقبلية، ول بّد من 
كّل  وحتّمل  الطرفني،  بني  التعاون  روح  وجود 

منهما يف ال�شّراء وال�شّراء.
أمل لطيف الحسيناوي/ دبلوم تقني: 
مرحلة اخلطوبة من اأهّم املراحل التي ميّر بها 
اإنهاء  اأو  ال�شتمرار  حّرية  ففيها  ال�شريكان، 
امل�شرتكة،  احلياة  تبداأ  اأن  قبل  من  �شيء  كّل 
بعدم  بع�شهما  ال�شريكان  يخدع  ل  اأن  �شريطة 
تطّلعاتهما  اأو  �شخ�شيتهما،  حقيقة  اإظهار 
ويبقى  امل�شتقبلي،  عي�شهما  وطريقة  واآمالهما 
بع�شهما  يف  اهلل  حدود  حفظ  ذلك  اأ�شا�س 
البع�س وتطبيق اأحكامه، وَمن يراعي الأحكام 
عليه،  خوف  فال  تطبيقها  اإىل  وي�شعى  الإلهية 
ِقبل  من  ذكية  بطريقة  ُيدر�س  الأمر  وهذا 
ال�شريكني، ول ينبغي اأن ين�شرف الرتكيز على 
والنزهات وغريها من خطط  الكمالية  الأمور 
يف مرحلة اخلطوبة التي ل تتخّطى حدود املتعة 
الآنّية، والنزهات والهدايا، فهي اأمور ل تدوم، 

حديث  من  نستشّف  ختاًما 
الزواج  أّن  المباركة  الثّلة  تلك 
الشريعة  أولته  مقّدس،  رباط 
أصل  لكونه  بالًغا  اهتماًما 
ونواته،  المجتمع  تكوين 
الرجل  واختيار  المرأة  فالختيار 
القوانين  من  عدد  ُوِضعت 
 هللا رسول  فعن  واألسس، 
َمن  جاءكم  "إذا  قال:  أنّه 
فزّوجوه،  ودينه  ُخُلقه  ترضون 
إّل تفعلوه تكن فتنة في األرض 
  يذكر  لم  كبير")2(،  وفساد 
األموال واألطيان، بل أّكد على 
والدين،  الُخُلق  امتالك  ضرورة 
الحياة  استمرار  أساس  فهما 
 في النساء:  الزوجية، وقال 
أصبحهنَّ  أّمتي  نساء  "أفضل 

وجًها وأقّلهنَّ مهًرا")٣(.

.....................................
)1( و�شائل ال�شيعة: ج20، �س10٩- 128.

)2( امل�شدر ال�شابق: ج20، �س6٩- 8٩.
)٣( �شفات الزوج والزوجة من منظور اإ�شالمي: �س87.

وعند  بانتهائها،  وتنتهي  حمّددة  ملّدة  اإمّنا 
ال�شتيقاظ من غفلة مرحلة اخلطوبة يكت�شف 
اآخر مل يكن نف�شه  اإن�شان  اأّنه يعي�س مع  الفرد 
براأيي  لذا  املرحلة،  تلك  يف  عليه  اعتاد  الذي 
اأن يرّكز الإن�شان على جوهر احلياة ول  يجب 

ينخدع بزبرج اخلطوبة. 
تكون  اأن  جميل  بيت:  ربّة  فاطمة/  أّم 
حتفة  هو  الذي  املبارك  الزواج  م�شروع  بداية 
الطرفني  من  كّل  مراعاة  الإلهية  الألطاف 
تذليل  على  البداية  منذ  والتعاون  لالآخر، 
  شعوبات احلياة، وقد ورد عن ر�شول اهلل�
اأّنه قال: "من بركة املراأة قّلة مهرها")1(، فُعّد 
اإىل  م�شاًفا  الزواج،  �شعوبات  اأكرث  من  املهر 
اإىل  منها  الكمالية  اإىل  تّتجه  التي  الطلبات 
التقليد  نقمة  ثم  الكرمي،  العي�س  اأ�شا�شيات 
الذي اأ�شبح �شعار الع�شر، فالقاعات الفاخرة 
الثمن  الباهظة  والف�شاتني  الغايل  والطعام 
وغريها، كّلها من املظاهر اخلّداعة التي تنتهي 
مع خروج ال�شيوف، وحُتال احلياة اإىل جحيم 
اأ�ش�س  الأمور، وتاهل  الرتكيز على هذه  عند 
ا�شتمرار احلياة الزوجية ال�شعيدة و�شروراتها.
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زينب نعمة مرّوة

على  ووقفُت  �شيارتي  من  ترّجلُت 
الأمواج  و�شخب  املدينة،  ميناء  ر�شيف 
امل�شاك�شة بجانبي يتالطم داخل راأ�شي. 
كاأّنني  �شعرُت  اأّنني  اإّل  بال�شري  بداأُت 

طفل يتعّلم تن�شيق خطاه لأول مّرة! 
الذاكرة؟  فقدتا  قد  قدمّي  اأّن  اأيعقل 
اإىل  اأحتاج  فاأنا  تتوها،  اأّل  رجوتهما 
لعّلي  الوجوه  اأتفّر�س  لكي  كّله؛  تركيزي 
اأتعّرف على �شديقتي التي �شاأراها لأول 

مّرة بعد حلظات!
يف  القدر  اأوقعنا  عديدة  اأ�شهر  فمنذ 
عرب  �شدفة  تعارفنا  ال�شداقة،  �شباك 
اأدري  ول  الجتماعي،  التوا�شل  و�شائل 
كيف ان�شكبت روحانا يف كاأ�س الرتياح 

والجنذاب.
لها  �شورة  اإيّل  تر�شل  اأن  منها  طلبُت 

 ، بْت عن فاأ �شاألُتها 

عمرها فاأملحْت، عن عملها، ما اأجابْت! 
اأردُت اأن اأر�شم يف خيايل مالمح ب�شيطة 
اأ�شتطيع اأن اأ�شتح�شرها يف اأثناء حديثي 

معها. 
بري�شتها  تر�شم يل  اأن  رجوُتها  رّغبُتها، 

�شيماء �شخ�شها.. 
م�شيُت وم�شيُت حماِولًة قدر ا�شتطاعتي 
م�شيتي،  يف  عهدُتها  التي  الرزانة  تذّكر 
احلملقة  على  جمربة  كنُت  اأّنني  بيد 
يا  بهّن،  األتقي  اللواتي  الإناث  وجوه  يف 
اإلهي! ما هذه الوقاحة! بالتاأكيد �شُيقال 

عّني اأّنني ما عرفُت الأدب ول اأباه! 
وحيدة  ت�شري  امراأة  على  عيناي  وقعت 

باّتاهي، نظرُت اإليها جيًدا 
اقرتبت مّني، نظرت اإيّل ب�شع نظرات، 
ابت�شمُت لها مع �شعور متعاظم باخلجل 
اأّنها  كانت  املفاجاأة  لكن  والرتباك، 

بادلتني البت�شام وقالت: عرفُتِك!
مل�شافحتي،  عفوية  بكّل  يدها  مّدت 
م�شاعر  يف  �شدًقا  فيها  مل�شُت 
عينيها  يف  وراأيُت  املوّدة، 
ملعة ذلك النجم املتوّهج، 

�شديق القمر!
�شافحُتها بدون ترّدد..

كانت بداية اللقاء مب�ّشرًة بتبّدد التخّوف 
الذي راودن من �شدمة التالقي املبا�شر 
الأول، وخ�شية اكت�شاف حقل مغناطي�شي 

معاك�س، وتنافر كيميائي بيننا. 
البحر،  فا�شت�شافنا  الر�شيف،  تركنا 
اأقراأ  اأن  مّني  طلبت  الكتب،  تبادلنا 
مقتطفات من روايتها، فغ�شُت يف جّلة 

معانيها.. 
اأّنها  الكتابة  يف  اأ�شلوبها  عرب  اكت�شفُت 
الوقت  ويف  الأحا�شي�س،  مرهفة  امراأة 

نف�شه �شر�شة النفعال..
فر�شيات  �شعقتني  العودة  طريق  ويف 
دفة  رّددها عقلي: ماذا لو جمعتني ال�شُ

بامراأة خُماِدعة؟ 
ماذا لو كانت هذه ال�شداقة معقودة مع 

رئي�شة ع�شابة؟ 
َلكنُت  ال�شتدراج؟!  فّن  حترتف  امراأة 

الآن �شحّية مغامرة الر�شيف! 
فيا امراأة! يا اأنا! اأظّنِك ما تزالني يف فّن 

الحرتاز طفلًة!

. لبنان

ُمغاَمَرُة الرَِّصيِفُمغاَمَرُة الرَِّصيِف
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الَمرأَُة اإلِعالِميَُّة 
رقّية محّمد المعافا

التاريخ  عرب  امل�شلمة  املراأة  دور  يقت�شر  مل 
فقط،  بيت  رّبة  بو�شفها  دورها  اأداء  على 
اأ�شا�ًشا يف املعارك الكربى  بل كانت �شريًكا 
يف  الأخبار  تنقل  فهي  الرجل،  جانب  اإىل 
وتعقبه  الن�شوية،  والتجّمعات  املجال�س 

بتحفيز ودعم معنوي.
ال�شناعية  الثورة  على  العامل  انفتح  ومنذ 
التوا�شل  و�شائل  اأ�شبحت  والإلكرتونية، 
ت�شل  اإعالمية  و�شيلة  متّثل  الجتماعي 
كبريًة  فر�شًة  اأتاح  وذلك  �شخ�س،  كّل  اإىل 

وا�شعًة  م�شاركًة  املراأة  مل�شاركة 
ال�شوؤال:  يبقى  لكن  الإعالم،  يف 

هل اأّدت املراأة دورها باإتقان واإيجابية؟ 
ور�شوله  اهلل  تر�شي  حمتويات  قّدمت  وهل 

واأولياءه )�شلوات اهلل عليهم اأجمعني(؟ 

.  اليمن 
المجتمعات  في  مؤّثرًة  سلطًة  اإلعالم  ُيعّد 
بتعّدد أدواره منذ قديم الزمان، فمذ ُوِجد الشعر 
واقعهّن،  ليخّلدَن  الشاعرات  ُوجدت  واألدب 
ويسّطرَن أمجادهّن وتضحياتهّن في الحروب التي 
المرأة  كانت  اإلسالم  فجر  بزوغ  وعند  ِعشناها، 
تحّفز  ومعنوًيا،  ماّدًيا  للرجل  األساس  الداعم 
وأصبحت  أدوارهّن  فخلدت  وتساند،  وتشّجع 

""قصًصا تتناقلها األجيال.
تنجّر الكثري من الن�شاء ـ ويا لالأ�شف ـ خلف الثقافة الغربية 
واملبادئ  الِقيم  فتن�شى  لة،  ب�شِ الإ�شالم  اإىل  متّت  ل  التي 
ورقابة اهلل �شبحانه وتعاىل وهي تقّدم حمتويات فارغة من 
اأمنوذًجا  ميّثلن  ن�شاًء  هناك  اأّن  حني  يف  والأخالق،  الِقيم 
واإن�شانية،  وتربوية،  دينية،  حمتويات  ن�شرهّن  عرب  رائًعا 
 ،b وثقافية م�شتمّدة من القراآن الكرمي والعرتة الطاهرة
واأخالقًيا  واجتماعًيا  روحًيا  الفرد  توعية  على  فتعمل 
واأُ�شرًيا؛ لهذا من ال�شروري اأن تهتّم املراأة والفتاة 
املراأة  لكون  املجتمع؛  يف  دورهما  من  يعّزز  مبا 
فاإن  املجتمع،  ن�شف  متّثل  اأ�شا�شية  ركيزة 
ف�شدت  واإن  املجتمع،  �شلح  �شلحت 
املجتمع  على  �شلًبا  ذلك  انعك�س 

واأفراده.
قد  الإ�شالم  اأعداء  اأّن  ولنعلم 
ومكانتها،  املراأة  اأهّمية  اأدركوا 
وثقافًيا،  فكرًيا،  با�شتهدافها  فقاموا 
وعقائدًيا، وذهنًيا وعاطفًيا حني علموا بدورها 
الأ�شا�شي يف بناء الأ�شرة املوؤمنة التي تتكّون منها اأّمة 

تدعو اإىل اخلري، وتاأمر باملعروف وتنهى عن املنكر. 
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فاديا عبد المنعم حيدورة

احلديث  الع�شر  حتّديات  اأهّم  من 
الغرب  تقّدم  اأن  تريد  التي  العوملة 
تلك  به،  ُيحتذى  اأمنوذج  اأّنه  على 
�شوى  تفهم  ل  التي  الإيديولوجية 
املاّدية،  وامل�شالح  الأرقام  لغة 
الَوحدة  تلك  العائلة،  دّمرت  والتي 
املوّدة  تمعها  التي  الإن�شانية 
والتعا�شد، ومن ثّم فنحن اأمام حتدٍّ 
اأ�شبحت فيه الأ�شرة معّر�شًة للتفّكك 
وب�شكل  يوؤثر  قد  الذي  وال�شمحالل 
خا�ّس يف اللبنة الأ�شا�شية للمجتمع، 
بحيث تقت�شر العالقات الجتماعية 

على امل�شالح املاّدية فقط. 
العوملة  هذه  ا�شتطاعت  لقد 
عقول  باأفكارها  تغزو  اأن  املزعومة 
فدخلت  وال�شرائح،  ال�شباب  بع�س 
العديد  الإ�شالمي  جمتمعنا  على 
منهجية  غرّيت  التي  الأمور  من 
الأ�شا�شية  املفاهيم  بل  الرتبية، 
الأ�شرة  غطاء  حتت  الأ�شرة  لتكوين 

تعي�س  التي  واملنفتحة  املعا�شرة 
�شغوط،  وبدون  انفالت  حالة  يف 
واحلّرية  املراأة  حّق  م�شّميات  وحتت 
التي  املفاهيم  من  وغريها  لل�شباب، 
تهدف اإىل تفكيك الأ�شرة، والو�شول 
احلّرية  عرب  والتحّلل  الف�شاد  اإىل 
بني  الختالط  طريق  عن  املطلقة 
الطبيعية  الفروق  واإلغاء  اجلن�شني، 
وتوزيع  واملراأة،  الرجل  بني  اخَللقية 
الأدوار وامل�شوؤوليات بح�شبها، والذي 
بنيان  على  الق�شاء  اإىل  يهدف 
يف  ن�شهدها  الآثار  وهذه  الأ�شرة، 
حتى  وا�شح،  ب�شكل  الغربي  املجتمع 
من  النيل  حتاول  براثنه  اأ�شبحت 

جمتمعنا واأُ�شرنا. 
ونعمل  بوعي،  نت�شّرف  اأن  بنا  حرّي 
املجتمع  كيان  على  للمحافظة  بجّد؛ 
الأّم،  ثقافتنا  طريق  عن  الإ�شالمي 
والتم�ّشك بها والعمل ب�شوابطها ويف 

ظاللها.

. لبنان

َياُت الَعولََمِة وتََحدِّ
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 َجَناُح الرَّحَمِة

دالل محّمد العّطار 

َتْعُبُدوا  اأَلَّ  َك  َربُّ ى  َوَق�صَ قال اهلل تعاىل: 
َيْبُلَغنَّ  ا  اإِمَّ اإِْح�َصاًنا  َوِباْلَواِلَدْيِن  اُه  اإِيَّ اإِلَّ 
ِعْنَدَك اْلِكَبَ اأََحُدُهَما اأَْو ِكاَلُهَما َفاَل َتُقْل 
َقْوًل  َلُهَما  َوُقْل  َتْنَهْرُهَما  َوَل  اأُفٍّ  َلُهَما 

َكِرمًيا )الإٍ�شراء: ٣2(.
كيف ي�شتطيع الإن�شان اأن ي�شّور جاللة قدر 
الأولد؟ فهما �شبب  الأبوين وف�شلهما على 
ف�شلهم  وقوام  حياتهم،  وعماد  وجودهم، 
وجناحهم يف احلياة، وقد جهد الوالدان ما 
ا�شتطاعا يف رعاية اأبنائهما ماّدًيا ومعنوًيا، 
وامل�شاّق،  املتاعب  اأ�شّد  �شبيلهم  وحتّمال يف 
وعناء  احلمل،  باأعباء  الأّم  فا�شطلعت 
الرتبية  وُجهد  الإر�شاع،  وم�شّقة  الو�شع، 
العمل،  باأعباء  الأب  وا�شطلع  واملداراة، 
لأبنائه،  العي�س  و�شائل  توفري  يف  وال�شعي 
للحياة  واإعدادهم  وتاأديبهم،  وتثقيفهم 

ال�شعيدة الهانئة. 
حتّمل الأبوان تلك اجلهود ال�شخمة فِرحنْيِ 
ثناًء  اأولدهما  من  يريدان  ل   ، مغتبطنْيِ
 j العابدين  زين  الإمام  فعن  اأجًرا،  ول 
منَك  اأّنه  تعلم  اأن  ولدَك  "وحّق  قال:  اأّنه 
بخريه  الدنيا  عاجل  يف  اإليَك  وم�صاف 

و�صّره، واأّنَك م�صوؤول عّما وليَته من ح�صن 
الأدب والدللة على رّبه عّز وجّل، واملعونة 
له على طاعته، فاعمل يف اأمره عمل َمن 
يعلم اأّنه ُمثاب على الإح�صان اإليه ُمعاقب 

على الإ�صاءة اإليه")1(. 
اأن  النبالء  الأبناء  على  يحّتم  ما  وهذا 
اإح�شانهم،  وعظيم  اآبائهم  ف�شل  يقّدروا 
الوفاء،  من  ي�شتحّقونه  مبا  فيجازونهم 
الرّب  ولطف  والإجالل،  التوقري  وجميل 
اأدبًيا  والتكرمي،  الرعاية  و�شمّو  والإح�شان، 

وماّدًيا.
 ويف دعاء الإمام زين العابدين j لوالديه 
 ورد قوله: "اللهّم اجعلني اأهابهما هيبَة 
الولد  اأّن  يعني  الع�صوف")2(،  ال�صلطان 
لوالديه، ويخ�شى  ع  يتخ�شّ اأن  ينبغي  املوؤمن 
لل�شلطان  الإن�شان  ع  يتخ�شّ مثلما  غ�شبهما 
اجلائر خل�شيته من غ�شبه، فلذلك ورد اأّنه 

من العقوق النظر اإىل الوالدين بِحّدة. 
يف  النظر  املرء  يحّد  اأن  القبيح  من  فكم 
وجه والديه، اأو يعب�س يف وجههما، اأو ينظر 
اإّل  اإليهما  النظر  ي�شّح  فال  �َشَزًرا،  اإليهما 
البيت  اأهل  به  اأّدبنا  وراأفة، وهو ما  برحمٍة 

.b
ومكافاأة  اجلميل  نكران  اأّن  الوا�شح  ومن 
ي�شتنكرهما  اأمران  بالإ�شاءة،  الإح�شان 
ال�شمري  وي�شتهجنهما  وال�شرع،  العقل 
والإح�شان  اجلميل  َعُظم  وكّلما  والوجدان، 
جريرة  واأفظع  ُنكًرا  اأ�شّد  جحودهما  كان 

واإثًما. 
عقوق  ب�شاعة  ندرك  املقيا�س  وبهذا 
من  ُعّد  حتى  جرمه،  وفظاعة  الوالدين 
غرابة،  ول  النار  دخول  املوجبة  الكبائر 
املبادئ  خمالفته  عن  ف�شاًل  فالعقوق 
الإن�شانية وقوانني العقل وال�شرع، داّل على 
وتال�شي  الإميان،  و�شعف  ال�شمري،  موت 

الِقيم الإن�شانية يف العاّق.
ال�شادق  جعفر  الإمام  عن  بحديث  ونختم 
يّبكم  اآباءكم  "بّروا  قال:  حيث   j
ُي�شيئون  الذين  الأولد  فاإّن  اأبناوؤكم")٣(، 
يقابلهم  �شوف  اآبائهم،  مع  الت�شّرف 
اأبناوؤهم باملثل، فال يقيمون لهم وزًنا عندما 

يكربون. 
...................................

)1( ر�شالة احلقوق لالإمام علّي بن احل�شني: �س٣0.
)2( ال�شحيفة ال�شّجادية: �س 126.

)٣( بحار الأنوار: ج 68، �س 270.

. لبنان
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كان  واإن  را�شية  ونف�شه  مطمئّن  فقلبه 
حدث  ما  اأّن  يعلم  لأّنه  ع�شرًيا؛  بالوؤه 
له فيه كّل اخلري، وعني احلكمة، فاهلل 
�شبحانه يرّبي عباده ويبتليهم ليتكاملوا، 

وميتحنهم ليت�شاموا ويتطّهروا.
الرفيعة  الدرجة  هذه  اإىل  والو�شول 
واجلهاد  النف�س  تربية  اإىل  يحتاج 
باخلالق،  املعرفة  تعميق  مع  امل�شتمّر، 
فكّلما كان الإميان اأعمق واملعرفة اأكرب 
يف  والت�شليم  اأكرب،  الر�شا  كان  واأدّق، 
هذا  واإىل  واأظهر،  اأو�شح  العبد  حياة 
اأعلم  "اإّن   :j ال�شادق  الإمام  ي�شري 
عّز  اهلل  بق�صاء  اأر�صاهم  باهلل  النا�ص 

وجّل")1(.
مِبَنحه  يفرح  ملوله  املحّب  فالعبد   
لطًفا  منه  يرد  ما  كّل  ويرى  وعطاياه، 
وال�شكر،  احلمد  عليه  ي�شتحّق  ا  وفي�شً

الهدوء  من  حالة  يف  يعي�س  فالرا�شي 
فهو  والأمان،  وال�شكينة  والطمئنان، 
يف كّل اأحواله مع رّبه، ي�شت�شعر رحمته، 
منه  لأّنها  وابتالءاته؛  بهباته  ويلتّذ 

�شبحانه وهو اأرحم به.
طموح  ومتفائل  اهلل  على  متّوكل  وهو 
اإىل  الياأ�س طريًقا  يعرف  ل  يف حياته، 
قلبه، يجتهد يف �شعيه واإن مل ي�شل اإىل 

مراده؛ لإميانه برّبه وح�شن ظّنه به.
والإقدام،  والثبات  بال�شجاعة  ويّت�شف 
وكرثة  الطريق  وعورة  من  الرغم  على 
التحّديات والآلم، فال ترغيب يطربه، 
طريقه،  يف  مي�شي  يرهبه،  تهديد  ول 
كّل  باأّن  اإميانه  لعمق  ر�شالته؛  ويكمل 
�شيء يف احلياة بيد خالقه وحده، غري 
اأّن كّل ما  نادم على ما فاته؛ لأّنه يرى 
امل�شائب  عنده  فتهون  له،  خري  اأ�شابه 

وبهذا  رحب،  ب�شدر  الرزايا  وي�شتقبل 
الذي  لرّبه  حّبه  �شدق  على  يربهن 
ا�شتقّر يف قلبه وظهرت اآثاره يف حياته.

الأمرا�س  من  �شليم  �شخ�س  وهو 
لإميانه  الأخالقية؛  والرذائل  الروحية 
رّب  قّدره  معلوًما  ن�شيًبا  عبد  لكّل  باأّن 
اأرجع  حياته  يف  اأفلح  فاإن  لذا  كرمي، 
ذلك اإىل رّبه، ف�شعاره: َوَما َتْوِفيِقي 
تعرّثت  واإن  )هود:88(،    ِ ِباهللَّ اإِلَّ 
خطواته راجع نف�شه ودّقق يف ح�شاباته؛ 
اإخفاقاته، فاإن كانت خّطًة  لريى �شبب 
يكن  مل  واإن  تّنبها،  غفلًة  اأو  غرّيها، 
و�شاأله  موله،  اإىل  اأمره  اأرجع  كذلك 
ما  له  يختار  اأن  ورجاه  وهداه،  توفيقه 

ي�شعده يف اآخرته قبل دنياه.
..............................

)1( الكايف: ج2، �س60.

زينب عبد الله العارضّي
.  النجف األشرف  

اإللهي  الحّب  يستوطن  عندما 
في  الروح  وتهيم  القلب 
العبد  يعيش  القرب،  سماء 
ويستقبل  والتسليم،  الرضا 
مطمئّنة  بروح  المقادير  كّل 
وتيّقنه  إلدراكه  سليم؛  وقلب 
الحكيم،  الخبير  تدبير  من  بأنّها 
كّلها  فأفعاله  الرحيم،  الودود 
للعبد  وليس   ، وحكمة  لغاية 
فيها إّل المزيد من الخير ورفعة 

الدرجات.
فالمحّب الحقيقي لله جّل في 
عاله ل يريد إّل ما أراده موله، 
لَِم؟ كيف؟  ول يقول لشيء:  

متى؟   ُحبُّ الّلِه تََعالى والرِّضا بَقضائِِه
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الع�شر  يف  الإن�شان  اأ�شبح 
الأ�شياء  يتنا�شى  احلديث 
وقناعته  لراحته  ال�شرورية 
ال�شرعة،  طابع  ب�شبب  تدريجًيا 
تتناف�س  الأغنياء  بيوت  فاأ�شحت 
الذي  وارتفاعها  جماليتها  على 
يحجب �شم�س احلياة عن البيوت 
املتوا�شعة ال�شغرية يف م�شاحتها، 
وطماأنينتها  قناعتها  يف  الكبرية 
الظروف  ق�شاوة  على  و�شربها 
"القناعة  كانت  فاإذا  احلياتية، 
كنٌز ل يفنى")1(، فلماذا بخ�شنا 
قيمتها؟!  وا�شرتخ�شنا  حّقها 
مبا  يقنع  ل  الكثري  اأ�شبح  ملاذا 
لالآخرين  وينظر  ِنعم،  من  عنده 
تعاىل:  قال  عّما  مبتعًدا  بح�شرة 

َعْيَنْيَك  نَّ  دَّ َتُ َوَل 
ِبِه  َمتَّْعَنا  َما  اإِىَل 

َزْهَرَة  ِمْنُهْم  اأَْزَواًجا 
ْنَيا  الدُّ َياِة  احْلَ
ِلَنْفِتَنُهْم ِفيِه َوِرْزُق 

َخرْيٌ  َربَِّك 
 َواأَْبَقى

)طه: 

.)1٣1
متفاوتة  بحالت  الإن�شان  ميّر 
الأ�شلوب  حالة  ولكّل  حياته،  يف 
املنا�شب وال�شلوك املالئم، فمثاًل 
�شريي  اأهدافِك،  حتّققي  لكي 
هو  مَلن  وانظري  الأمام  اإىل 
فهذه  علميًة،  مرتبًة  منِك  اأعلى 
اإيجابية ومهّمة يف تطّور  النظرة 
حال  يف  هذا  وتقّدمها،  البلدان 
فلننتبه  لكن  والإرادة،  الطموح 
حالة  ففي  جًدا،  مهّم  �شيء  اإىل 
احلزن والنتكا�س لأ�شباب �شّتى، 
خ�شارة  اأو  عزيز  فقدان  منها 
من  وغريها  من�شب،  �شفقة، 
ترتفعي  لكي  هنا  البتالءات، 
عن دائرة احلزن والهموم، ولكي 
امل�شائب  كريات  تفقعي 
لتطري  وامل�شاكل؛ 
النف�س،  اآلم  معها 
ارتفاعِك  �شيكون 
�س   نخفا ل با
ه  تا با

النا�س  وحّب  الأخّوة،  جاذبية 
وم�شاركتهم  وموا�شاتهم، 
اأحزانهم، والتعّرف على ظروفهم 
بذلك  لأّننا  والأقوى؛  الأق�شى 
امل�شاكل  من  به  منّر  ما  نعطي 
مثلما  فالإن�شان  الفعلي؛  حجمها 
اإِنَّ  الأكوان:  خالق  عنه  قال 
اإَِذا    َهُلوًعا  ُخِلَق  اْلإِْن�َصاَن 
ُه  َم�صَّ َواإَِذا    َجُزوًعا  رُّ  ال�صَّ ُه  َم�صَّ
 امْلُ�َصلِّنَي اإِلَّ    َمُنوًعا  رْيُ  اخْلَ
فهوؤلء  1٩ـ22(،  )املعارج: 
اأقّل  هم  مَلن  ينظرون  حينما 
املاّدي  امل�شتوى  حيث  من  منهم 
ا  همًّ اأكرب  هم  وَمن  وال�شّحي، 
امل�شاكل  لتجاوزوا  حزًنا،  واأكرث 
نحو  قدًما  امل�شي  يف  وا�شتمّروا 
واأو�شع  اأكرب  فاأّن  وعليه  النجاح، 
مّر  على  والأ�شى  احلزن  اأنواع 
التاريخ الإن�شان هو ما اأ�شار اإليه 
الإمام ال�شادق j يف قوله: "اإذا 
اأُ�صبَت مب�صيبة، فاذكر م�صابَك 
بر�صول اهلل ، فاإّن النا�ص لن 

ُي�صابوا مبثله اأبًدا")2(. 
....................................
)1( رو�شة الواعظني: ج2، �س ٣٣.

)2( م�شتدرك الو�شائل: ج2، �س ٣٣5.

ُيمن سلمان الجابرّي 
. المثنى

عنوان قد يرسم 
أداة االستفهام 

فوق الرؤوس، وقد 
يرسم االبتسامة 

لدى النفوس!
هل يا ترى االرتفاع 

ال يكون إاّل إلى 
األعلى؟!

في قوانين الفيزياء 
ال يحصل االرتفاع 

إاّل إلى األعلى، أي 
بعكس الجاذبية 

األرضية، فماذا عن 
النفس وبعض 

قوانينها المعنوية؟ 
هل تخضع للمبدأ 

نفسه أم ال؟

""
 االرتَِفاُع إِلى األَسَفِل
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�شياغتها،  واإعادة  املعلومات  ترتيب 
والعلمية،  الدرا�شية  الأدوات  وجمع 
الأن�شطة  وت�شنيف  احللول،  وو�شع 
�شمن  يف  يقع  والأكادميية،  الرتبوية 
بطريقة  ت�شّمى  تربوية  اإ�شرتاتيجية 
ت�شاعد  طريقة  وهي  )ال�شتك�شاف(: 
الإيجابية  الأفكار  تنظيم  املتعّلم على 
مع  التعامل  مهارة  لكت�شاب  املفيدة 
معلومة  وا�شتنباط  تارة،  امل�شاكل 
اأ�شاليب  على  والتعّرف  معرفية، 
ال�شعف  نقاط  وت�شخي�س  املذاكرة، 

والقّوة تارة اأخرى.
ا�شتثمار  طريق  عن  ذلك  ويتحّقق   
من  بتوجيٍه  العقلية  لقدراته  التلميذ 
املطلوبة،  الن�شائح  واإ�شداء  املعّلم 
واإعداد اخلّطة املنا�شبة باإ�شراف معّلم 
املدر�شة،  اإدارة  اأو  الدرا�شية  املاّدة 
عن  ال�شرتاتيجية  تلك  تطبيق  ويتّم 
وتفكيك  املعلومات،  جمع  طريق 
ومن  وترميزها،  املعلومة  عنا�شر 
نتيجة  اإىل  ن�شل  حتى  تركيبها  ثّم 
املتعّلم  يكون  الطريقة  وبهذه  نافعة، 
يف حالة من الت�شّور الذهني الن�شط، 
ع�شالت  وتقوية  الذاكرة،  وتقوية 
الب�شري  التاآزر  وتنمية  اليد، 
على  املتعّلم  ويعتاد  لديه،  واحلركي 
واإعداد  الأفكار،  وتبادل  التحليل 
باملراحل  يخت�ّس  مت�شل�شل  بحث 
املكت�شبة،  للمهارة  ال�شتك�شافية 
زراعة  مراحل  اأو  لغوية  كانت  �شواء 
اأو حتليل مرّكب كيميائي مع  النبات، 

املخترب،  يف  ال�شالمة  �شروط  توافر 
وغريها من العلوم التي متنح التلميذ 
من  النتهاء  بعد  التقومي  فر�شة 
النقاط  اأهّم  وتثبيت  الطريقة،  هذه 
ت�شاعد  كذلك  املثمرة،  والنتائج 
ومتّكنه  التالميذ،  متابعة  على  املعّلم 
وتاأتي  وميولهم،  توّجهاتهم  فهم  من 
بالن�شبة  الكت�شاف  طريقة  اأهّمية 
ر�شينة  بّوابة  بو�شفها  املتعّلمني  اإىل 
وتر�شم خطًطا  اأمامهم،  الآفاق  تفتح 
تدّرب  متنّوعة  وعلمية  معرفية  لُور�س 
الظروف  مواجهة  على  املتعّلمني 
العتماد  طريق  عن  والتحّديات 
من  اجلماعي  والعمل  النف�س،  على 
تربوي،  هدف  اإىل  الو�شول  اأجل 
التالميذ،  حتفيز  يف  اأهّمية  ولها 
التجربة  نحو  دافعيتهم  من  وتزيد 
والت�شويق  والإثارة  واملحاولة  والتعّلم، 
التي  املعلومات  من  املزيد  لكت�شاب 
طريقة  وُتعّد  والإبداع.  البتكار  تنّمي 
التطّور  مهارات  اإحدى  الكت�شاف 
والحتفاظ باملعلومة ملّدة من الزمن، 
واإمكانية  بعد،  فيما  وا�شرتجاعها 
جديدة  تربوية  مواقف  اإىل  النتقال 
اإثر اإتقانها وتعّلمها بال�شكل ال�شحيح 
والأمثل الذي ميّكن التلميذ من حتقيق 
الذات، والرغبة بال�شتمرار يف عملية 
املت�شّعبة  بالأ�شئلة  والهتمام  التعّلم، 
واملعلومة  الرتبوي  البحث  حول 
الأكادميية التي توؤّهله ليكون م�شارًكا 

يف العملية الرتبوية وجناحها.

التََّفاُعُل النَِّشُط َمَع الَمعُلوَمِة 
َسِة التَّرَبِويَِّة الَمعِرِفيَِّة ِفي الُمَؤسَّ

.كربالء المقّدسة  نوال عطّية المطيرّي 
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بُْطُء التََّعلُِّم
نادية محّمد شالش

وتعّم  اجلديد  باملولود  الأ�شرة  ت�شتب�شر 
الأمنيات  الفرح  ذلك  وي�شاحب  الفرحة، 
مب�شتقبل م�شرق وتفّوق يف جمالت احلياة 
الوليد  اهلل  ميّتع  واأن  والعملية،  العلمية 
بعافية وذكاء و�شاأن كبري ومتّيز بني اأقرانه، 
الأحالم  تلك  تتال�شى  ما  �شرعان  لكن 
والأمنيات، وتفّند التوّقعات وُيفاجاأ الوالدان 
باأّن طفلهم يعان من بطء يف التعّلم، مّما 

يوؤّدي اإىل تاأّخره درا�شًيا وجمتمعًيا.
�شلوك  طريق  عن  ذلك  الآباء  ويكت�شف 
وعدم  املفرطة  احلركة  مثل  الطفل، 
الرتكيز، بحيث اإذا كّرروا عليه الأمر نف�شه 
فال يفهمه ب�شرعة ول ي�شتوعبه، وي�شاحب 
وبطء  درا�شي،  وتاأّخر  ذهني  �شرود  ذلك 
العناد  مع  النتباه  وت�شّتت  ال�شتيعاب، 
كت�شابك  اإرادية  ل  وحركات  والع�شبية، 
اأو الإ�شرار على  اأو ق�شم الأظافر،  اليدين 

الحتفاظ باأ�شياء قد ت�شّره.
يف  اأ�شا�شًيا  دوًرا  واملعّلم  التعليم  ويوؤّدي 

تفاقم احلالة اأو عالجها.
الأ�شباب  من  اأّن  الخت�شا�شّيون  ويرى 
هو  الأطفال  هوؤلء  يف  توؤّثر  التي  الأ�شا�شية 
املالك  اأو  املعّلمني  ِقبل  من  ال�شّيئ  التعامل 
التدري�شي، وطريقة تعاملهم مع الطفل مثل 
والغباء،  بالك�شل   نعته   اأو  عليه،  ال�شغط 
واجباته  اأداء  يف  والتقاع�س  والإهمال 
اأو تف�شيل  املدر�شية بح�شب ما ُيطلب منه، 
نف�شه،  يف  اأثًرا  يرتك  مّما  عليه،  الآخرين 
في�شبح فري�شًة للتنّمر وال�شتهزاء، وبعك�س 
الهتمام  وجد  اإذا  حالته  تتح�ّشن  ذلك 
مّمن  الكثري  فهناك  والحتواء،  والت�شجيع 
جنح يف حياته العلمية، وو�شل اإىل مراحل 
متقّدمة يف الدرا�شة على الرغم من �شعوبة 
التدري�شي  تعّلمه، وذلك بدعم من املالك  

والأهل.

اأنِت ل ت�شتطيعني اأن تدخلي اإىل عقل ابنِك، لكن ت�شتطيعني ك�شب وّده فيفتح لِك 
والت�شجيع والحتواء؛  العاطفة واحلنان  اإىل  الطفل  قلبه، ويف حالة كهذه يحتاج 
لأّنه مهما كرب بالعمر، فال يزال طفل �شغري بداخله ي�شري ببطء، ويخ�شى العامل 

اخلارجي وتنّمره �شّده، ومعاملته على اأّنه فرد ينق�شه الكثري.
بطء التعّلم لي�س بذلك املر�س اخلطري الذي ل ُيعالج، بل على العك�س قد يبدع 
بع�شهم، وي�شبح له �شاأن يف الأ�شرة واملجتمع، فقط يجب الأخذ بيدهم اإىل بّر 

الأمان.

.  النجف األشرف  
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ِدْجَلُة َوَبُنوَها
مفاتيح  بيع  و�شفقة  عظمى،  خيانة  كانت  كّلها  احلكاية 
احلياة، وواأد نفو�س ت�شعى يف مناكب الكون، و�شلب الأّمهات 
بك�شر  املطاف  لينتهي  بق�شوة؛  وانتزاعها  قلوبهم  والآباء 
العراق،  �شباب من طيور  جناح )1700( طائر من طيور 
اجلّنة، فعندما طلبوا منهم التخّلي عن كّل �شيء بقولهم: 
ا�شمع اأّيها العراقي البا�شل! عليَك اأن تتخّلى عن �شالحَك، 
عن بدلتَك الع�شكرية، عن �شورة والدتَك التي يف جيبَك، 
�شحبَك  مع  ذكرياتَك  عن  و�شحكاتهم،  اأهلَك  �شوت  عن 

واأحبابَك! 
هل تّردَت من ما�شيَك؟ اإًذا هّيا، فدجلة تنتظر دمَك حتى 
بج�شدَك،  تغو�س  حتى  قبل،  ذي  من  واأنقى  اأطهر  ت�شبح 
وروحَك تطفو على �شحاب اأبي�س هادئ، حتى ل تعود ترعبنا 
من جديد بحّدة نظراتَك اأّيها العراقي، حتى ل تهتف �شّد 

اليهود مّرة اأخرى، ول تخيفنا بـ)لّبيَك يا ُح�شني(.
 j اأنتم الذين مل تّتبعوا اآكلة الأكباد، بل اّتبعتم لبوة علّي

الثائرة ال�شارخة يف وجه الظلم. 
عّم ال�شمت، لكن اأ�شوات الظلم ما تزال ُت�شمع، تريد اأن 
تلجل يف اأ�شماعنا التي اعتادت �شماع كالم اهلل ، وما 
ا�شتقّر على جدران  تفّجر دم طاهر  اإّل حلظات حتى  هي 
مرفاأ دجلة، و�شهد بنوها باأّنهم �شمعوا �شوت انك�شار قلب 
العهد  �شدقوا  رجال  ت�شرخ:  وهي  دموعها  و�شيالن  دجلة 

الذي قطعوه، فكانوا على ق�شمني: 
والثان  وجّل،  عّز  اهلل  �شبيل  يف  نحبه  ق�شى  َمن  فالأول 

ينتظر ال�شهادة.
ف�شالم على الذين ق�شوا وم�شوا �شهداء، و�شرًبا للذين ما 

يزالون ينتظرون ويوا�شلون.

. بغدادحوراء أحمد عبد السادة
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آيات مالك الخطيب

يوجد  الواقع  وحلظات  الذاكرة  طّيات  بني 
رقبة  على  ال�شيف  بحّد  اأ�شبه  رفيع،  خّط 

ظاٍم يحاول اأن يبّل ريقه من العط�س. 
ال�شالح  عد�شة  يف  حتّدق  التي  عيني  فبني 
الزناد،  املرتكزة على  يدي  اأمامي،  م�شّوًبا 
تتحّرك  التي  املرتبة  ثيابي  اخلافق،  قلبي 
ب�شكينة،  للموت  تلّوح  كاأّنها  الرياح  مع 
مقاعد  اإىل  بال�شوق  املفعمة  خواطري  وبني 
الن�شفية،  امتحاناتي  نتائج  اإىل  الدرا�شة، 
اإىل �شغفي الكبري باأن اأكون الطالب املتفّوق 
هذه  يف  تعّلمه  ما  كّل  عملًيا  �شيطّبق  الذي 
اأرى  اأرم�شها،  عني  رم�شة  كّل  مع  ال�شنوات 
بفخر  اأّمي على جبيني  قبلة  التخّرج،  قّبعة 
لتخّرجي، رفيقة دربي وحاملة العبء معي: 
خطيبتي و�شّيدة منزيل م�شتقباًل اإن اأتاح يل 

املوت الفر�شة ليبقى يل م�شتقبل.
�شوت انفجار مدوٍّ هّب فجاأة، فانطفاأ النور 
يف عيني فال اأرى �شوى دخان، ظالم دام�س، 
ول اأ�شمع غري طنني يف اأذّن، اأحاول الرتكيز 

لأمّل �شتات اأفكاري التي تارًة اأرى فيها �شورة 
اأبي وهو يوّدعني عند باب الدار، ودلو املاء 
تاأمل  اأختي بعد خروجي وهي  الذي �شكبته 
على  خّطت  التي  والدتي  ودموع  عودتي،  به 

وجنتيها �شالم وداع اأخري.
تو�شيني  احلياة  و�شريكة  حبيبتي  ور�شالة 

فيها: ُعد اإيّل �شاملًا.
على  احلفاظ  واأحاول  اأحاول  اأزال  ل 
ال�شعور  ب�شعوبة،  اأنفا�شي  األتقط  تركيزي، 
�شيًئا  اأّن  اأعتقد  تنتابني،  التي  الغ�شية  بهذه 

ما اأ�شابني! رمّبا هي حلظات املوت.
حلظات تن�شدل فيها يدي، ترت�شم البت�شامة 
تلتمعان  وعيناي  ال�شهادة،  بقدوم  املفتخرة 

ملا قّدمُته للوطن.. 
دم ي�شيل ليمحو كّل هذه الذكريات والآمال، 

في�شّطر على رمال ال�شحراء.
هنا �شقطت حروف مل تكتبها يداه، وحكاية 

مل ي�شمعها النا�س.
هنا �شقط �شهيد.

.كربالء المقّدسة 

ِحكاَيٌة لم تَكتِمْل
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أَِنيُس النُُّفوِس

وما إن تقترب تلك الروح المنهكة من وجع الزمن.. 
ونستنشق أنفاس العطر الرضوي..

..j فيَهب تلك الروح أنًسا من حضرة الرضا
ما  بعد  الحزن  غبار  ويتبّدد  الوجع،  ذلك  ويسكن 

أَلَِفت ذلك األنس..
تمازج روحها تجّليات من الرحمة الرحمانية.. 

بحّلة  األمان  لباس  لترتدي  الغربة؛  طوق  وتنزع 
رضوية..

..j وتتبختر النفس في بحبوحة الرضا
فهو األنيس لكّل نفس..

يجذبها إليه بعد أن تهّب عليها نسائم الرؤوف.. 
فتغدو تطوف وتطوف..

لتنال من نفحات العطوف..
فتفرش المالئكة أجنحتها..

لتعانق دعاء الروح..
فترتوي من معين الدعوات..

فال غرو في أن تطلب النفس كّل األمنيّات..
فهذا الضامن لكّل َمن يرتّل في دعائه:

يا علّي بن موسى الرضا
يا أنيس النفوس..
احتِو الغربة فّي..

ألبصر نور معرفتكم..
فأكون بحضرتكم..

وإن عاد بي الجسد..
فستبقى الروح في موطنها..

.. موطن آل محّمد

ليلى عّباس الحالل
. البحرين 
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زهراء صالح الطائّي
.كربالء المقّدسة 

وَماذا ُيريُدها الَغرُب أَْن تَُكوَن؟َماذا ُيريُد اإلِسالُم للَمرأَِة 

ئًما  ا د
حقوق  مو�شوع  ُيثار  ما 

يف  ر  التح�شّ مّدعي  ِقبل  من  املراأة 
�شورة  وت�شعيف  الع�شل،  يف  ال�شّم  د�ّس  حماولة 

لكّل  والواجبات  احلقوق  من  ب�شل�شلة  جاء  الذي  الإ�شالم 
الب�شرية بدون ا�شتثناء، فرنى اأوجه الختالف بني احلقوق التي 

يطالب بها الغربّيون حتت عنوان العقل املنفتح)1(، وبني احلقوق التي 
جاء بها الإ�شالم والتي ت�شمن لها احلفاظ على منزلتها الراقية، على 

الرغم من حماولة البع�س تدني�س تلك املنزلة وت�شويهها.  
حقوق املراأة يف الغرب هي اأن ت�شبح �شلعة ُتباع وُت�شرتى، واأن تكون اآلة للربح، وحّريتها يف اإف�شادها.  

اإّن الدول الغربية التي تت�شّدق بحقوق املراأة، وت�شّن احلمالت على امل�شلمني حتت غطاء حّرية 
واإف�شاد  ال�شّر  يف  اأداًة  املراأة  ا�شتخدام  اإىل  ذلك  من  ترمي  امل�شلوبة،  وحقوقها  املراأة 

و�شط  يف  اإّل  نبتها  ينمو  ل  التي  اأجندتها  تنفيذ  من  تتمّكن  حتى  املجتمعات، 
ف�شنالحظ  الغرب،  يف  املراأة  لواقع  خاطفة  نظرة  نظرنا  واإذا  امل�شتنقعات، 

كيف اأّن الغرب قد �شلبت حتى اأدنى حقوقها امل�شروعة، ل بل حتى مّت 
املجتمع  بها  يتحّكم  اآلة  مبثابة  وجعلوها  وا�شرتقاقها،  ا�شتعبادها 

معّززة  جعلها  بل  الإ�شالم،  يف  جنده  مل  ال�شيء  وهذا  املاّدي، 
مكّرمة م�شانة. 

اأرقاًما  ف�شرنى  الإح�شائيات،  على  قلياًل  عّرجنا  واإذا 
املراأة  تتعّر�س  حيث  امل�شلوبة،  املراأة  حقوق  عن  خياليًة 
واللفظي  اجل�شدي  العتداء  حالت  اإىل  يومي  ب�شكل 
من  اليوم  الغربية  الأنظمة  تفعله  ما  فكّل  وغريها، 
حّرية  عنوان  حتت  ثقافات  وبّث  و�شعارات  حمالت 
اإّل حماولة �شرب املجتمعات الإ�شالمية  املراأة، ما هو 
عن طريق املراأة؛ لأّن الأمم تنه�س بالعلم ومبجتمعاتها، 

واملراأة اأحد اأفراد املجتمع.  
فلتحذر املراأة من تلك املخّططات، ولتحاول اأن تنه�س 
بواقعها وواقع بلدها، جنًبا اإىل جنب مع الرجل، يف 
على  حفاًظا  الإ�شالم  و�شعها  التي  احلدود  �شمن 
مكانتها التي مّيزها اهلل  بها، فاحلّرية ل تتمّثل 

وراء  املراأة  وجري  والأخالق،  الِقيم  من  بالتجّرد 
اأ�شرية  لتكون  كيانها  متنا�شيًة  املو�شة،  �شرعات 
بتم�ّشكها  تكون  حّريتها  بل  الدخيلة،  الأفكار  لهذه 
ُفِر�شت  التي  والواجبات  واحلقوق  دينها  بتعاليم 

عليها ل�شاحلها.  
........................

.open mind )1(
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النف�س،  حّب  يف  املبالغة  تعني  لغًة  الأنانّية  اإّن 
دون  من  بالأ�شياء  والتمّتع  بها،  والإعجاب 
يف  مذمومة  �شفة  وهي  الآخرين،  اإ�شراك 
الدين، حيث يوؤثر الفرد نف�شه باملنافع الدنيوية 
غالًبا  الأناّن  وال�شخ�س  والأموال،  وامل�شالح 
دائمة  رغبة  ولديه  لآرائه،  ًبا  متع�شّ جنده  ما 
وهذا  حّق،  بغري  الأ�شياء  وامتالك  لل�شيطرة 
اإراحة  ب�شبب  النا�س  بني  العداء  اإىل  يوؤّدي 

النف�س، وال�شعود على اأكتاف الآخرين.
وقد ُرِوي عن اأمري املوؤمنني  اأّنه قال: "واأ�شعْر 
واللطف  لهم،  واملحّبة  للرعّية،  الرحمة  قلبَك 
تغتنم  �شارًيا  �ُشُبًعا  عليهم  تكوننَّ  ول  بهم، 
الدين،  يف  لَك  اأخ  اإّما  �شنفان:  فاإّنهم  اأكلهم، 
اأّكدت  فقد  اخللق")1(،  يف  لَك  نظري  واإّما 
بالعالقات  �شة  املتخ�شّ والأبحاث  الدرا�شات 
املوؤمنني  اأمري  و�شّية  م�شمون  على  الإن�شانية 
العالقات  لتطوير  الو�شائل  اأهّم  واأّن من   ،j
عن  الآخر  بالطرف  ال�شعور  هو  الجتماعية 
احتياجاته،  وتفّهم  يريده،  ما  ا�شت�شعار  طريق 
القوانني  و�شع  وتّنب  خ�شو�شّيته،  واحرتام 

من زاوية فردية.
حّب  الإن�شان  حّق  من  اإّن 

ودفع  لنف�شه،  اخلري 
وال�شرر  الأذى 

عنها، وحتقيق التفّوق لها، لكن حّب الذات من 
منطلق الأنانّية يتحّول اإىل حالة َمَر�شّية، عرب 
ال�شتحواذ على كّل �شيء، واإلغاء الآخر، وعدم 
مقّوماته  له  اإن�شاًنا  ب�شفته  بوجوده  العرتاف 
الجتماعية، وو�شع العراقيل اأمامه لئاّل يرتقي 

اإىل م�شتوى مناف�شته. 
وقّمة ال�شعور بالأنانّية يف العالقات هو اأن ي�شعر 
املرء بالعظمة، وباأّن له الف�شل واخلري، وغالًبا 
ومييل  والطمع،  اجل�شع  �شفة  عليه  ت�شيطر  ما 
اإىل التفّرد باملكا�شب، وبكّل ما يخدم م�شاحله 

ال�شخ�شية، وهذا ي�شّكل خطًرا على املجتمع. 
اإىل  اأغلبها  تعود  عديدة،  اأ�شباب  ولالأنانّية 
واملرّبني،  الأهل  ِقبل  من  اخلاطئة  الرتبية 
يف  والق�شوة  املعاملة،  يف  الأبناء  بني  كالتفرقة 
فكرة  وتاأ�شيل  ال�شاأن،  من  والتقليل  الرتبية، 
توؤثر  مثلما  طفولته،  يف  الإن�شان  لدى  النتقام 
العالقة بني الوالدين التي يطغى عليها الِعداء، 
غر  ال�شِ يف  تغر�شينه  فما  الت�شامح،  وعدم 

�شتح�شدينه يف الِكرب.
واأ�شارت الدرا�شات اإىل اأهّم اآثار 
يف  الأنانّية 

امليول  اإىل  الإن�شان  نزوع  وهو  العالقات، 
تعاىل،  اهلل  عن  والبعد  وال�شهوات،  الدنيوية 
النف�س  علم  اخت�شا�شّيو  يوؤّكد  املقابل  يف 
الإن�شان  تربية  بالإمكان  اأّن  على  الجتماعي 
والتنازل،  والإيثار،  الت�شحية،  مفاهيم  على 
من  الوقاية  اأهّمها  اأ�ش�س،  عّدة  عرب  واملرونة 
مر�س الأنانّية عرب تربية الأبناء تربية َح�َشنة، 
وتوفري القدوة ال�شاحلة، وتنمية روح التعاون 

مع الآخرين، والتقّرب منهم. 
عن  الأنانّية  من  نف�شه  عالج  للفرد  وميكن 
تكون  واأن  تعاىل،  اهلل  اإىل  التقّرب  طريق 
دورّي،  ب�شكل  وحما�شبتها  ذاته  مع  وقفة  له 
تخدم  التي  الأعمال  يف  امل�شاركة  على  وحّثها 
م�شالح َمن حوله، وتدريب النف�س على التخّلي 
احلقوق  على  والّطالع  المتالك،  حّب  عن 
يتعّلم  واأن  الآخرين،  حقوق  ومعرفة  الفردية، 
ل  كي  الأنانّية؛  النف�س  مبيول  التحّكم  املرء 
تتعّدى على حقوق الغري، مقتدًيا بقول الر�شول 
الأكرم : "ل يوؤمن اأحدكم حتى يحّب لأخيه 

ما يحبّ لنف�صه")2(.
....................................

)1( نهج البالغة: �س5٣.
)2( درا�شات يف احلديث واملحّدثني: ج1، �س224.

األَناِنيَُّة ِفي الَعالقاِت الِجِتماِعيَِّة
سوسن بّداح الخّيامي
. لبنان
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على  املحظورة  الكلمات  من  )ل(  كلمة 
من  ب�شماعها  لهم  ُي�شمح  الأطفال، 
الأب  اأو  الأّم  كانت  �شواء  فقط،  املرّبي 
ِقبلهم،  من  قولها  وممنوع  الأقرباء،  اأو 
اإبداء  اأو  راأي،  عن  تعبرًيا  نطقها  اأو 
اأو  ا  مهمًّ كان  �شواء  ما،  لأمر  رف�شهم 

غري مهّم. 
ال�شائعة  الأ�شاليب  من  الأ�شلوب  هذا 
يف تربية الطفل، يّتبعه اأغلب الأُ�شر يف 
للمجتمع  اإر�شاًء  العربية؛  جمتمعاتنا 

الذي يعي�شون فيه. 
ومع حر�س الآباء والأّمهات على تن�شئة 
قدر  و�شّحي  �شليم  ب�شكل  اأطفالهم 
الأخطاء  بع�س  تظّل  فاأّنه  الإمكان، 
بدون  يقرتفونها  قد  التي  الرتبوية 

ق�شد، فتوؤثر يف ن�شاأة الأطفال.
مرحلة  على  الرتبية  تاأثري  يقت�شر  ول 

الطفولة، بل ميتّد اأثرها ملدى احلياة. 
من  فاإّنه  الطفل  نف�س  لعلماء  ووفًقا 
الأحيان  بع�س  يف  )ل(  قول  ال�شروري 
واملواقف، فهي كلمة مهّمة؛ لأّنها ت�شاعد 
طفلِك على و�شع احلدود، مّما ي�شاعده 
ا وعقلًيّا. ا وعاطفًيّ ذلك على منّوه ج�شدًيّ
وقول  الرف�س  على  طفلِك  قدرة  اإّن 
)ل( ل تعني رف�شه لكّل �شيء؛ فرف�شه 
معنّي،  �شخ�س  من  عناق  اأو  للعنف، 
ُيطلب  عندما  رف�شه  عن  يختلف 
بالأجهزة  اللعب  عن  التوّقف  منه 
طفلِك  حماية  طرق  فمن  الإلكرتونية، 
من اأّي اعتداء ج�شدّي، اأو تعّر�شه لأمور 
وذلك  الرف�س،  تعليمه  هو  اأخالقية،  ل 
عن طريق منحه القّوة، والثقة، والقدرة 
فاإّنه  ذلك،  َفِهم  فاإذا  الرف�س،  على 
�شيكون قادًرا على اإخبارِك باأّي اعتداء 

يتعّر�س له من اأحدهم.
وبح�شب راأي اخلرباء النف�شانيني، فاأّن 
اأغلب الأطفال الذين يتعّر�شون للعنف، 
اأو لأمور ل اأخالقية هم الذين يخافون 
الرف�س، ويخ�شون من نطق كلمة )ل(؛ 
الكلمة  هذه  اأّن  اإليهم  ر  وِّ �شُ قد  لأّنه 
تبنّي  درا�شة  وهناك  حّقهم،  من  لي�شت 
لأذًى  تعّر�شوا  الذين  الأطفال  اأكرث  اأّن 
كانوا  الآخرين  ِقبل  من  اأخالقي  غري 

مهزوزي ال�شخ�شية.
يجب اإعطاء الطفل حّقه يف العرتا�س 
حّقه  ومن  بذلك،  وتوعيته  )ل(،  وقول 
رف�س اأّي موقف غري مريح له، واحرتام 
الرف�س  عليه  واأّنه  تخويفه،  بدون  راأيه 
مل�س  عند  الأمان  بعدم  �شعر  ما  اإذا 
)ل(  قول  من  يخاف  فال  له،  اأحدهم 

مطلًقا.

زينب شاكر السّماك
.كربالء المقّدسة 

َكيَف تَُعلِّميَن 

الرَّفَْض؟ 
ِطفَلِك 
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فاطمة صاحب العوادّي

. بغداد

لبناء  الأ�شا�شية  الدعائم  الدين من  التفّقه يف 
املجتمع و�شيانته من الت�شّدع، وحماية اأفراده 
من النحراف والبتذال، فالتفّقه يجعل الفرد 
عاملًا مبا عليه من واجبات وحقوق تاه خالقه 
وجمتمعه نف�شه وفق ما �شّرعه العليم اخلبري، 
اإىل  يوؤّدي  املنّظم  الدقيق  الت�شريع  وهذا 
اأهل  اأّكد  لذلك  والآخرة؛  الدنيا  يف  �شعادته 
ح  البيت الأطهار b على التفّقه، ولعّل ما يو�شّ
اأهّميته قول النبّي الأكرم : "اإّن لكّل �صيء 

ِدعامة، وِدعامة هذا الدين الفقه")2(.
�شذا  منه  يفوح  الذي  الورد  اإكليل  مثل  حتّلقَن 
عليهم  )�شلوات  واآله  الأكرم  النبّي  حّب 

اأجمعني(.
يف  كنُت  عندما  الآن،  يح�شرن  ح�صني:  اأّم   -
برفقة   الكاظمني لالإمامني  الطاهر  امل�شهد 
جّدي ـ رحمه اهلل ـ نّبهني على م�شاألة كنُت يف 
 غفلة عنها، ثم اأورد حديًثا عن النبّي الأكرم
وهو مي�شك يدي بيديه الدافئتني: "اإذا اأراد اهلل 

بعبد خرًيا فّقهه يف الدين")٣(.
من  عليه  ما  يعرف  املتفّقه  اأجل،  علّي:  اأّم   -

واجبات.
- اأّم جعفر: التفّقه يف الدين ومعرفة الأحكام 
ال�شرعية ُيعّد �شرورًيا ل�شّحة العبادة التي هي 

حلقة الو�شل بني الإن�شان ورّبه.
علل  على  املتفّقه  تعّرف  ورمّبا  زهراء:  اأّم   -
حلكمة  ب�شريته  فُتفتح  الت�شريعات،  بع�س 

امل�شّرع احلكيم اخلبري �شبحانه وتعاىل.
الإمام  اإليه  ي�شري  ما  هذا  ح�صني:  اأّم   -
الكاظم j: "تفّقهوا يف دين اهلل، فاإّن الفقه 
مفتاح الب�صرية وتام العبادة، وال�صبب اإىل 
املنازل الرفيعة، والُرتب الليلة يف الدين 

والدنيا")4(.
 j اجلواد  الإمام  قول  اأجمل  ما  علّي:  اأّم   -
ونحن يف ذكرى �شهادته يف الآخر من �شهر ذي 
"التفّقه ثمن لكّل غاٍل، و�شّلم اإىل كّل  القعدة: 

عاٍل")5(.

نه�س  ـ  فداه  روحي  ـ  الأئمة  جواد  جواد:  اأّم   -
مثل  وكان  ال�شابعة،  يف  وهو  الإمامة  باأعباء 
هادًيا  اخللق،  على  اهلل  حّجة  الأبرار  اآبائه 
مت�شّدًيا  ال�شريعة،  لأحكام  مبّيًنا  مر�شًدا، 

للم�شّلني ومثريي ال�شبهات والِبَدع.
حياته  مّدة  من  الرغم  وعلى  علّي:  اأّم   -
والع�شرين  اخلم�شة  تتجاوز  مل  التي  الق�شرية 
يف  وهو  �شهيًدا  م�شموًما  م�شى  حيث  عاًما، 
ريعان ال�شباب وقّمة العطاء، اإّل اأّنه قام باأعباء 
�شريته  يف  ح�شنة  اأ�شوة  ولنا  كاملًة،  الإمامة 
ال�شاّلة، وكيف رّد عليهم  الأفكار  اأ�شحاب  مع 

باحلّجة البالغة.  
- اأّم جعفر: اأن نتفّقه يف الدين يعني اأن نحمل 
روح ال�شريعة، واأن نكون زيًنا لأئمتنا b مثلما 

اأرادوا لنا اأن نكون اإن �شاء اهلل تعاىل.
...............................

)1( ميزان احلكمة: ج8، �س114.
)2( امل�شدر ال�شابق نف�شه. 

)٣( ميزان احلكمة: ج 1، �س 842.
)4( امل�شدر ال�شابق: ج ٣، �س 2454.

)5( بحار الأنوار: ج 1، �س 218.

ٌه ِفي ِديٍن")1( "َفَتَفقُّ
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إخالص داود

املوؤثرات  من  بالكثري  احلياة  ازدحمت 
العامل  و�شّكل  احلديث،  الع�شر  واإفرازات 
لذوي  ومزدوجة  كبرية  حتّديات  الرقمي 
والرفاهية  الفائدة  لإحداث  الخت�شا�س؛ 
يف ال�شتخدام ال�شحيح للبالغني والأطفال.
نف�شية  تداعيات  من  الأطّباء  حّذر  وقد 
احلديثة  التكنولوجيا  خلقتها  وج�شدية 
كبرًيا  دوًرا  العالجات  و�شّكلت  بو�شائلها، 
يف ت�شحيح ال�شلوكيات اخلاطئة، والتعامل 
الإنرتنيت  �شبكات  عرب  للتنّقل  ال�شحيح 
من  الق�شوى  وال�شتفادة  اآمنة،  بطريقة 

التكنولوجيا واأدواتها.
اإىل  و�شولهم  يف  الأطفال  �شالمة  وُتعّد 
ال�شّحي  وا�شتخدامهم  الآمن  املحتوى 
اأمًرا  واجل�شدية  النف�شية  املخاطر  لتقليل 
يف غاية الأهّمية؛ نظًرا لعدد الأطفال الذي 
بح�شب  العامل  يف  امل�شتخدمني  ثلث  يتعّدى 

اإح�شائية منّظمة الـ)يوني�شيف(.
�سلوكيات ج�سدية

اجللو�س  طريقة  يف  اخلاطئة  احلركات  اإّن 
الألعاب  ممار�شة  اأو  الهاتف  ت�شّفح  عند 
الإلكرتونية من ال�شلوكيات التي رّكز الطّب 
الفئات  خمتلف  على  خلطورتها  عليها؛ 
وت�شيب  التعليمية،  والطبقات  العمرية 

ال�شغار بالأمرا�س العنقية املبكرة.
)الن�ّس  اأو  ية(  الن�شّ )الرقبة  مر�س  ويعّد 
اإىل  النحناء  وهو  الع�شر،  داء  العنقية( 
الإلكرتونية  الأجهزة  ت�شّفح  عند  الأمام 
باأنواعها، وهو ما �شّبب حرية الآباء والأّمهات 

ملعرفة ال�شبيل الأمثل لال�شتخدام. 
بها  يو�شي  التي  احللول  واأف�شل 
يف  الأجهزة  ا�شتعمال  هو  �شون  املتخ�شّ
اأوقات منّظمة ومقّننة قدر الإمكان، وعدم 

البقاء يف و�شعية واحدة ل�شاعات طويلة.                          
مثلما ت�شهم احلركات الريا�شية يف التقليل 
من اأ�شرارها، لي�س لل�شغار فقط، بل للكبار 
ا، ومن هذه احلركات لّف الرقبة ب�شكل  اأي�شً
الي�شار، وعمل حركة  اإىل  اليمني  يومي من 
دائرية للرقبة من الأعلى اإىل الأ�شفل ع�شر 
الراأ�س  ورفع  يومًيا،  متوا�شل  ب�شكل  مرات 

اإىل الأعلى، ثم اإنزاله ببطء اإىل الأ�شفل.
اأ�سلوب املعاملة اللطيف 

تنمية  اإىل  لطيف  باأ�شلوب  الن�شيحة  توؤّدي 
عالقة اإيجابية مع الطفل، واإىل اإفهامه ما 
�شلوكه يف حال عاند،  املرتّتب على  ال�شرر 

اأو مل ي�شتمع اإىل الن�شيحة.
باأّنه  وبدًل من ال�شراخ والع�شبية واّتهامه 
ل ي�شمع الكالم، اأو معاقبته ج�شدًيا، اأو اأخذ 
اجلهاز منه بالقّوة، بدًل من ذلك كّله على 
لديه  وتعّزز  واملديح،  الثناء  ت�شمعه  اأن  الأّم 
�شفة الطاعة واإن كان ل يتمّتع بها؛ لي�شعر 
لديه حافز  ويكون  ور�شاهم،  الأهل  مبحّبة 

لعدم فقدان احلّب الذي ي�شعره بالتمّيز.
مثلما اأّن على الأّم اأن ت�شرح لطفلها اأّنه لي�س 
الإر�شادات  وتكّرر عليه  يراه مفيًدا،  ما  كّل 
نهجه  �شمن  من  يكون  حتى  م�شتمّر  ب�شكل 

واأ�شلوبه انتقاء ما يريد م�شاهدته.

َداُء الَعْصِر َفاحَذرُوُه

ُمَتالزَِمُة النَّصِّ الُعُنِقي.. 

.كربالء المقّدسة 
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ِم ُم الدَّ تََسمُّ

الدم  بتعّفن  ُيعرف  ما  اأو  الدم  ت�شّمم  يعّد 
بالعدوى  الإ�شابة  عن  الناتة  الأمرا�س  من 
تنتقل  التي  اخلطرية  البكتريية  اأو  اجلرثومية 

عرب جمرى الدم.
ت�سّمم الدم: 

طريق  عن  اجلراثيم  اأو  امليكروبات  دخول 
املتعّددة  اجل�شم  مداخل  اأو  الأطراف 
الغذاء  نقل  عن  امل�شوؤول  الدم  جمرى  باّتاه 
اإىل  ومنها  اجل�شم،  اأع�شاء  اإىل  والأوك�شجني 
مالئًما  جمرًى  الدم  ُيعّد  وبذلك  الرئتني، 

ومثالًيا متاًما لنمّو البكترييا. 
اأ�سباب ت�سّمم الدم:

• الإ�شابة بلدغ احل�شرات.
• العدوى يف امل�شالك البولية اأو الُكلى.

• الإ�شابة باللتهاب الرئوي.
• تعّر�س اجلروح املفتوحة اإىل التلّوث.

م�شاعفات ت�شّمم الدم:
وظائف  يف  ا�شطراب   •

الُكلى والكبد. 

• زيادة فر�س الإ�شابة باجللطات الدموية يف 
ال�شاقني والذراعني.

• تلف اأن�شجة اجل�شم اأو موتها نتيجَة قّلة تدّفق 
ُيعرف  ما  وهو  بالعدوى،  الإ�شابة  اأو  الدم، 

بالـ)غرغرينا(. 
�شّد  قوية  مناعية  فعل  رّدة  وهو  الدم  اإنتان   •
العدوى امل�شّببة، ويوؤّدي اإىل انت�شار اللتهاب يف 

اأع�شاء عديدة من اجل�شم.
• النوبة القلبية واحت�شاء ع�شلة القلب. 

• متالزمة ال�شائقة التنّف�شية احلاّدة.
• اعتالل تخرّث الدم. 

اأعرا�ض ت�سّمم الدم:
• انخفا�س درجة حرارة اجل�شم.

• ارتفاع معّدل نب�شات القلب يف الدقيقة. 
• ارتفاع يف معّدلت التنّف�س.

وبرودة •  ال�شغط  هبوط 
وازرقاق  الأطراف 

الأ�شابع. 
�شعف   •
ة  ر و لد ا

الدموية. 
يف  اآلم   •

البطن. 

 َمن الأكرث اإ�شابة مبر�س ت�شّمم الدم؟ 
هم  عر�شًة  الأكرث  لكن  لذلك،  معّر�س  الكّل 
الذين  والأ�شخا�س  الولدة،  حديثو  الأطفال 
اإذا  ة  بخا�شّ �شنة،   )65( عمرهم  يتجاوز 
توافرت بع�س العوامل ذات اخلطورة العالية، 
منها داء ال�شّكري غري املُ�شيَطر عليه، واملر�شى 
اأو  وال�شرطانات،  الأورام  من  يعانون  الذين 
الذين يتلّقون عالًجا كيمياوًيا، اأو الذين قاموا 
بزرع الأع�شاء مثل الكلية اأو الرئة اأو الكبد، اأو 

حتى حالت زرع نخاع العظم. 
اأبرز العالجات:

1- التنّبوؤ املُبِكر باملر�س يف حالته ال�شريرية. 
الزرع  وفحو�شات  العاّم،  الدم  فح�س   -2

وغريها. 
ذات  النطاق  وا�شعة  احليوية  امل�شاّدات   -٣

الفّعالية ال�شديدة التي يحّددها الطبيب.
طرق الوقاية: 

• املتابعة الطّبية عند القيام بعملية جراحية، 
وتنظيف اجلرح وتعقيمه. 

اليدين  وغ�شل  العاّمة،  ال�شخ�شية  النظافة   •
باملاء وال�شابون بانتظام. 

التي  الطّبية  والو�شفات  بالأدوية  اللتزام   •
�س.  ي�شفها الطبيب املتخ�شّ

فاطمة محمود الحسينّي
.كربالء المقّدسة 
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املهد  من  يبداأ  اجل�شدي  النمّو  اأّن  ومثلما 
النف�شي  اجلانب  فكذلك  باللحد،  وينتهي 
لالإن�شان ينمو يوًما بعد يوم، ول يتوّقف عند 
النفعايل  والن�شج  معّينة،  عمرية  مراحل 
يكون  وقد  ية،  ُمر�شِ حلياة  اأ�شا�شي  �شرط 
حمور التعامل مع الآخرين؛ لرتباطه الوثيق 
الأخرى،  ال�شخ�شية  جوانب  من  بالعديد 
فعندما ن�شمع مب�شطلح )الن�شج النفعايل( 
ترت�شم يف اأذهاننا �شورة اإن�شان يقف بحزم 
قد تاوز عمره مراحل الطفولة واملراهقة، 
رمّبا يف الع�شرين اأو اأكرث، وهو لي�س كذلك، 
ة  مبن�شّ اأ�شبه  النفعايل  الن�شج  فمهوم 
لتطوير  اهتماًما  الإن�شان حيث يويل  يعتليها 
نف�شه، فقد نرى �شمات الن�شج النفعايل يف 

املراهق، اأو الرا�شد، اأو امل�شّن. 
اجل�شمي  النمّو  على  التعّرف  ال�شهل  ومن 
الن�شج  عن  يختلف  الأمر  لكن  للفرد، 
اإىل  الفرد  ُيق�شد به و�شول  النفعايل الذي 
على  والقدرة  النف�شي،  ال�شتقرار  مرحلة 
التحّكم بكافة انفعالته: الإيجابية، وال�شلبية، 
تكون  اأفعاله  وردود  واملكت�شبة،  والفطرية، 

الزمني،  عمره  م�شتوى  مع  تتنا�شب  ب�شورة 
وطرق  وت�شّرفاته،  العملية  خرباته  ومع 
التي  العديدة  احلياتية  املواقف  مع  تعامله 
مواءمة  هناك  يكون  بحيث  يومًيا،  بها  ميّر 
واملواقف  النفعالية  ا�شتجابته  بني  واتفاق 

التي تنتج عنها هذه ال�شتجابات.
على  تدّل  التي  ال�شفات  من  عدد  هناك 
منها:  الإن�شان،  لدى  النفعايل  الن�شج 
وعدم  النفعالت،  يف  التحّكم  على  القدرة 
الندفاع اأو التهّور، والقدرة على كبح جماح 
ف�شاًل  النزوات،  على  وال�شيطرة  النفعالت 
وعدم  املثريات،  مع  النفعالت  تنا�شب  عن 
وعدم  تافهة،  لأ�شباب  غ�شًبا  ال�شت�شاطة 
اأ�شاليب  عن  والتخّلي  باخلوف،  املبالغة 
والغرية  الأنانية  مثل  الطفولية،  ال�شلوك 
الن�شج  عالمات  ومن  التمّلك،  وحّب 
والقدرة  النف�س،  على  العتماد  النفعايل 
حتّمل  على  والقدرة  امل�شوؤولية،  حتّمل  على 
الأزمات، والإحباط، والف�شل، والتمّيز بهدوء 

واتزان انفعايل.
ولتح�شني الن�شج النفعايل عليِك اأن تقومي  

باخلطوات الآتية:
• حماولة التعّرف على ردود اأفعال الآخرين 
ومدى  بها،  تقومني  التي  الت�شّرفات  على 
تقّبل الآراء مثلما هي عليه، وتّنب الأنانية، 
وحّب الذات، والتفكري بنتائج النفعال، وهل 

اأنِت على ا�شتعداد لتحّملها اأم ل؟
احلكم  من  بدًل  النفعالت  من  التحّقق   •
و�شرورة  الآخرين،  اأفعال  على  املبا�شر 
غري  اجل�شدية  الإيحاءات  اإىل  النتباه 
حركات  مراقبة  طريق  عن  املنطوقة 
وغريها؛  اأ�شواتهم  ونربات  الآخرين، 
غري  من  واأطرافه  املو�شوع  واحتواء  للتحّكم 
وقوع م�شكلة، اإ�شافًة اإىل تعّلم كيفية التعامل 
ب�شكل اإيجابي مع احلالت املزاجية املختلفة 
وتدريب  اليومية،  احلياة  يف  ن�شادفها  التي 
النف�شي  والهدوء  ال�شرتخاء  على  النف�س 
طريقِك  يف  باأّنِك  ت�شعرين  عندما  والبدن 
اأو  �شلبًيا  كان  �شواء  النف�شي،  النفعال  اإىل 

اإيجابًيا.
واأخرًيا، اإّن حت�شني الن�شج النفعايل يحتاج 

اإىل ممار�شة ووقت و�شرب.

خلق  وتعالى  سبحانه  الله  إّن 
أكثر  من  لكنّه  مكّرًما،  اإلنسان 
والدته  عند  ضعًفا  المخلوقات 
فهو  المخلوقات،  بباقي  مقارنة 
بالقليلة  ليست  مّدة  إلى  يحتاج 
من الرعاية والتعّلم لالعتماد على 
النفس في جميع مجاالت النمّو. 

النُّْضُج النِفَعالي
 لَدى الَفرِد

أ . د. سعاد سبتّي الشاوّي
. جامعة بغداد 

""
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ُة َحِميَدُة والَجدَّ
زهراء خضر الموسوّي

.كربالء المقّدسة 

ـ اذهبي واطمئّني على القّطة، واأعطيها 
بع�س الطعام وال�شراب، واإن كانت جريحًة 
فعليِك اأن تداوي جرحها، والأهّم من ذلك 

كّله...و�شكتت اجلّدة.
ا�شتغربت حميدة و�شاألت: 

ـ ما الأهّم من كّل ذلك يا جّدتي؟

اأ�شدقائي  ي�شحك  لكي  املزاح،  بداعي 
معي، لكن اإحدى �شديقاتي قالت يل: 

بعد  يحّبِك  لن  واهلل  القّطة،  اآذيِت  اإّنِك  ـ 
اليوم.

معدودة،  لدقائق  ال�شمت  اجلّدة  التزمت 
ثّم قالت: 

ب�شرعة  وارمتت  راك�شًة  حميدة  اأتت 
بالبكاء،  ته�س  وبداأت  جّدتها،  يف ح�شن 

ا�شتغربت جّدتها كثرًيا وبداأت ت�شاألها: 
ـ ما بِك يا �شغريتي، ما اخلطب؟

فرفعت حميدة راأ�شها وعيناها تلمعان من 
كرثة الدموع قائلًة: 

ا يا جّدتي؟  ـ هل اهلل مل يعد يحّبني حقًّ

اأجابت اجلّدة: 
ـ الأهّم من ذلك هو اأن تقطعي عهًدا بينِك 
احليوانات،  توؤذي  ل  باأن  تعاىل  اهلل  وبني 
وتذّكري  فعل،  اأو  بكلمة  اأحًدا  توؤذي  ل  واأن 

دوًما باأّن اهلل يحّبنا دائًما.
ابت�شمت حميدة وقالت: 

ـ �شاأفعل يا جّدتي.

فهو  جميًعا،  يحّبنا  اهلل  اإّن  ُبنّيتي،  يا  ـ 
يحّب جميع خملوقاته، لكن فعلِك هذا لي�س 
اأن ت�شلحي خطاأِك هذا،  ب�شحيح، ويجب 

فاهلل يحّب التّوابني امل�شلحني.
قالت حميدة:

ـ كيف اأ�شلح خطئي يا جّدتي؟ 
اأجابتها اجلّدة قائلًة:

يحّبني  اأن  اأريده  لكّني  اآ�شفة،  اأنا 
جمّدًدا! 

راأ�س  اجلّدة  فرفعت  ببكائها،  وا�شتمّرت 
حفيدتها اإليها، وقالت: 

ـ مِلَ تقولني ذلك يا جميلتي ال�شغرية؟ 
فاأجابت حميدة: 

ـ لقد رميُت اليوم حجًرا على قّطة �شغرية 

رسم:ورود الموسوّي
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 الِفطُر الُمقرَمش

زهراء محّمد بّراك

• 10 قطع من الفطر.
• كوب كبري من الدقيق.

• ٣/4 ملعقة �شغرية من البيكنج بودر.
• ربع ملعقة �شغرية من امللح.

• كوب كبري من املاء.
• كوبان كبريان من البق�شماط الناعم.

• 1/2 كوب كبري من ن�شاء الذرة.
• زيت وفري للتحمري.

.كربالء المقّدسة 

المقادير :
• يف وعاء عميق، �شعي الدقيق والبيكنج 

بودر وامللح وامزجيهم مًعا.
• ثم اأ�شيفي املاء رويًدا رويًدا مع التقليب 

امل�شتمّر حتى حت�شلي على عجينة رقيقة.
• �شعي الفطر بعد تنظيفه يف اخلليط.

مع  الن�شاء  بخلط  قومي  اآخر  طبق  يف   •
البق�شماط الناعم، وبعد اإخراج الفطر من 

الدقيق قّلبيه يف البق�شماط الناعم.
• يف مقالة منا�شبة �شّخني الزيت جيًدا، 

ثم حّمري فيه الفطر من اجلانبني.
• قّدميه �شاخًنا مع اخل�شار.

طريقة التحضير :
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ْيَك ِفي ُطوٍس ْر َخدَّ َوَعفِّ
ْيَك ِفي ُطوٍس ْر َخدَّ َوَعفِّ

فهيمة رضا حسين 

ا  �شفًّ املالئكة  وتنّزلت  الكون،  ا�شتب�شر 
بُيمنه،  اهلل  اإىل  وتتقّرب  لتترّبك  ا؛  �شفًّ
من  املخالفون  به  ي  َر�شِ َمن  ُوِلد  فقد 
من  املوؤالفون  به  ي  َر�شِ مثلما  اأعدائه 
  هلل  ر�شًى  كان  َمن  ُوِلد  اأوليائه، 
من  والأئّمة  لر�شوله  ور�شًى  �شمائه،  يف 

 .bبعده
لأبي  قلُت  قال:  البزنطي  ن�شر  اأبي  فعن 
عليهم  مو�شى  بن  علّي  بن  حمّمد  جعفر 
ال�شالم: اإّن قوًما من خمالفيكم يزعمون 
�شّماه  اإمّنا  عليه  اهلل  �شلوات  اأباَك  اأّن 
عهده،  لولية  ر�شيه  ملا  الر�شا  املاأمون 
اهلل  بل  وفجروا،  واهلل  كذبوا  فقال، 
تعاىل �شّماه الر�شا لأّنه كان عليه ال�شالم 
ر�شى اهلل تعاىل ذكره يف �شمائه، ور�شًى 
ال�شالم  عليهم  بعده  والأئمة  لر�شوله 
كّل  يكن  اأمل  له  فقلُت  قال:  اأر�شه،  يف 
اآبائَك املا�شني عليهم ال�شالم  واحد من 
ر�شى اهلل تعاىل ولر�شوله والأئمة بعده؟ 
اأباَك  �شّمى  فِلَم  له  فقلُت  بلى،  فقال 

قال  الر�شا؟  بينهم  من  ال�شالم  عليه 
اأعدائه،  من  املخالفون  به  ر�شي  لأّنه 
اأوليائه، ومل  املوافقون من  به  كما ر�شي 
يكن ذلك لأحد من اآبائه عليهم ال�شالم، 
عليه  الر�شا  بينهم  من  �ُشّمي  فلذلك 

ال�شالم")1(.
هو النور الذي يهتدي به املهتدون، والويّل 

املر�شد الذي يفزع اخللق اإليه.
 بنّي j كيف با�شتطاعة الإن�شان اأن يكون 
�شاحب كلمة عن طريق عقيدته ومواقفه، 
j للزنادقة واأ�شحاب العقائد  وت�شّدى 
تعاىل  اهلل  اإىل  الدليل  فهو  الفا�شدة، 

لل�شائرين يف طريق التقوى والعبادة. 
ق�شّية  اإىل   j الكاظم  الإمام  واأ�شار 
الأفكار  عن  والبتعاد  بالإمام،  التم�ّشك 
الباطلة التي كرثت يف زمانه، فقد كرثت 
احلروب  وا�شتّدت  املنحرفة،  الِفرق 
يقول   j فكان  والعقائدية،  الفكرية 
مو�شى  بن  علّي  اأخوكم  "هذا  لبنيه: 
اأديانكم  عن  فا�شاألوه  حمّمد،  اآل  عامل 

رّكز  اإذ  لكم")2(،  يقول  ما  واحفظوا 
بعده،  من  بالإمام  التم�ّشك  ق�شّية  على 
لة دائمة معه،  واأن يكون الإن�شان على �شِ
اأن  اهلل  اأذن  بيوت  يف  اخلري  كّل  فاخلري 
ُترفع وُيذكر فيها ا�شمه، وهي بيوت اأهل 

.b البيت
الر�شا  مو�شى  بن  علّي  اإمامنا  ف  ُو�شِ
زائره  يعانق  الذي  الروؤوف  بالإمام   j
والفقراء،  ال�شعفاء  ومُبعني  براأفته، 
وجميع الأئمة b اّت�شفوا بهذه ال�شفات، 
لأّنه  النفو�س(؛  )اأني�س  بلقب  واخت�ّس 
َيِرد  ومل  وحفاوة،  بحرارة  زائره  يعامل 
اأثناء  يف  الزائر  يجل�س  اأن  امل�شادر  يف 
يف  اإّل   ،b املع�شومني  من  اأيٍّ  زيارة 
اأن  ُذكر  حيث   ،j الر�شا  الإمام  زيارة 
يجل�س الزائر جهة الراأ�س ال�شريف عند 

الزيارة. 
....................................
)1( علل ال�شرائع: ج 1، �س 2٣7. 

)2( اإعالم الورى باأعالم الهدى: ج 2، �س 64.

.كربالء المقّدسة 
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أَفَضُل الِعباَدِة اإلِخالُص )1(

نرجس نعمة الموسوّي

اإّنه  اإذ  اأف�شل عبادة؛  ه  j عن الإخال�س، وعدَّ اإمامنا اجلواد  حتّدث 
اأ�شا�س لكّل عمل. 

اأ�شباب  اأهّم  هو  بل  قبولها،  اأ�شباب  اأحد  هو  بالإخال�س  النّية  وحتلِّي 
اإّن العمل اخلال�س يوجب القرب من اهلل تعاىل بدرجات  اإذ  القبول، 
متفاوتة بتفاوت مراتب الإخال�س، ويف م�شمون تف�شري الإمام اأبي عبد 
اهلل j ب�شاأن العمل اخلال�س باأّنه العمل الذي ل ُيراد منه احلمد من 
اأمري  مولنا  قال  مثلما  الدين  غاية  وهو  وبعده؛  العمل  حني  اهلل  غري 
هلل  العبودية  روح  وهو  الدين")2(،  غاية  "الإخال�ص   :j املوؤمنني 
نَي  ِل�صِ ُمْ  َ اهللَّ ِلَيْعُبُدوا  اإِلَّ  اأُِمُروا  َوَما  تعاىل:  قال  وجوهرها، فقد 
يَن )البّينة: 5(، فقبول اأعمال الإن�شان مرهون بالإخال�س،  َلُه الدِّ
فَمن اأخل�س يف نّيته اأخل�س يف عمله، وهذا يوجب قبول العمل، ثم اإّن 
ا يف نواياه كان اهلل معه يف كّل �شيء، وهو مانع لت�شّلط  َمن كان خُمِل�شً
ِتَك  ال�شيطان، فقد جاء يف قوله تعاىل حكاية عن اإبلي�س: َقاَل َفِبِعزَّ
نَي )�س:82(، فَمن  َلأُْغِوَينَُّهْم اأَْجَمِعنَي  اإِلَّ ِعَباَدَك ِمْنُهُم امْلُْخلَ�صِ
اأخل�س يف نواياه، ا�شطفاه اهلل واجتباه لنف�شه فيكون من املُخَل�شني، 
 ،b ة باأهل البيت لكن تبقى املراتب العليا لالإخال�س والجتباء خمت�شّ
فالإمام اجلواد j واآباوؤه الطاهرون هم اأعبد النا�س واأ�شّدهم خوًفا 
من اهلل تعاىل، واأخل�شهم يف طاعته وعبادته، الذين وهبوا اأرواحهم 

هلل وعملوا بكّل ما يقّربهم اإليه زلفى. 
وبذل الإمام اجلواد j مهجته الطاهرة يف �شبيل اإعالء كلمة )ل اإله اإّل 
اهلل، حمّمد ر�شول اهلل(، حيث ُقِتل م�شموًما على يد زوجته اأّم الف�شل 
ابنة املاأمون العّبا�شي باأمر من عّمها املعت�شم العّبا�شي ـ عليهم لعائن 
اهلل ـ وهو بعمر �شغري جًدا، حيث مل يتجاوز عمره ال�شريف اخلام�شة 
والع�شرين عاًماـ  على روايةـ  ب�شّم د�ّشته له يف عنب رازقّي، وو�شعته بني 
يديه، ثّم تركته ورحلت، وبقي وحيًدا غريًبا يقا�شي اأمل ال�شّم والعط�س 
حتى ا�شُت�شهد، وكان ذلك يف الآخر من �شهر ذي القعدة احلرام �شنة 

.b 220هـ(، فرحل �شابًرا حمت�شًبا مثل اآبائه الطاهرين(
............................................

)1(  بحار الأنوار: ج67، �س245.
)2(  عيون احلكم واملواعظ: �س1٩.

.  النجف األشرف  
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. كندازينب خليل آل بريهّي  

مذ كنُت طفلة واأنا اأ�صعر بالعجز عن �صياغة 
الكلمات، فهي حتت�صر بني اأ�صلعي، وتتجّمد 
قلبي  وُي�صاب  القلم،  لنحت  اأ�صابعي  اأطراف 

باخلفقان يف تلوين اأحريف باألوان متباينة.
وحني كنُت اأكب كّل يوم لأتفّقد ذاك اليقني 
قادين  العقلية،  قدراتي  يفوق  الذي  بداخلي 
عدم  وبني  املق�صد  بني  مغّبة  مالمح  اإىل 

القدرة على اإي�صاح م�صاعري.
بجمال  تعّثي  منذ  اأعوام  ع�صرة  كبُت 
على  يدّلني  الذي  ال�صماء  وحجم  الوجود، 
حقيقة اليقني بوجوده، فال اأزال اأذكر معّلمة 
ال�صّف الأول التي كانت ت�صّر على حتفيظنا 
بوحدانية  ت�صهد  التي  الإخال�ص  �صورة 
اإىل  ت�صري  التي  الأدّلة  تلك  حيث   اهلل

احلقيقة الأجمل. 
وجوده  وا�صت�صعرُت  اأُخر،  اأعوام  ع�صرة  كبُت 
يف حلظات فرحي وحزين، ويف زوايا �صّجادتي 

الزرقاء التي تر�صح بالدفء وال�صكينة. 
قامو�صي  فيها  يخذلني  قد  حلظات  هناك 
عميق  نوم  يف  فاأ�صرح  التعبري،  عن  اللغوي 
حيث تهم�ص يف عقلي كلمات تتدّفق من �صمن 
املُتخمة  جمجمتي  يف  املوجودة  الت�صاوؤلت 
ت�صييدها،  يف  اأُرهقُت  كلمات  بالفو�صى، 
واعتنيُت يف زخرفة جدرانها باآيات التوحيد، 
و�صاأح�صل على التعوي�ص الذي يليق ب�صبي 
ما دمُت على يقني باأّن املقادير جتري بحكمة 
اإله مدّبر، ل يغفل عن عباده مبقدار طرفة 

عني، بل ول اأقّل من ذلك. 

َحِقيَقُة الَيِقيِن
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تَباُيٌن ُوُجوِديٌّتَباُيٌن ُوُجوِديٌّ
مريم حسين العبودّي

اأوج  يف  كان  حينذاك  اجلّو  اأّن  القارئ  حرية  من  زاد  ومّما 
اّتقاده، وكّنا نعي�س اأجواًء لهبًة ُتذهب ال�شرب، وتعل اجلنون 
�شدمة،  يف  ها  ن�شّ على  يعّلقون  الذين  وكان  حمالة،  ل  واقًعا 
يبغ�شه  اأمر  يف  ح�شًنا  جانًبا  يرى  اأن  ل�شخ�س  ميكن  فكيف 
اأعماق  اإىل  دخلُت  لكّنني  املعاناة!  اأ�شّد  منه  ويعان  اجلميع 
راأيها وكالمها، وتاأّملُت حديثها، وخ�شنا نقا�ًشا بعد ذلك هو 
الذي خطر  املقال.ال�شوؤال اجلوهري  اأكتب هذا  الذي جعلني 

ببايل هو: كيف ُتعَرف قيمة الأ�شياء باأ�شدادها؟ 
اأ�شهر  بعد  تاأتي  اأّنها  لول  قيمة  ال�شتاء  لربودة  �شتكون  وهل 
من التجّمر بنريان ال�شيف؟ هل �شُي�شتهى املطر اإّل بعد ُمدد 
من اجلدب؟ وهل �شنالحظ فرًقا يف الطبيعة التي تنتع�س يف 

الربيع لول اأّن براعم النباتات تنمو على اأغ�شان جاّفة؟!
اإّن الغو�س يف هذه الفكرة يجعلنا نعلم اأّن كّل �شيء عندنا تربز 
قيمته من نقي�شه، فقيمة الطعام و�شهّيتنا له يحّددها اجلوع، 
ودفء مالب�شنا يتحّدد مبدى برودة اجلّو من حولنا، و�شوقنا 
وقّلة  عنهم،  الُبعد  عامل  يزيده  مّنا  املقّربني  الأ�شخا�س  اإىل 
لقائنا بهم، ول ُيقا�س م�شتوى التطّور اأو التقّدم يف م�شاٍر ما اإّل 
حينما ُيقارن مبراحل ركود �شابقة، وهذا الأمر ينطبق على كّل 
�شيء يف الوجود: الليل والنهار، اجَلدب واملطر، الفقر والِغنى، 

اجلوع وال�شبع، ال�شّحة واملر�س، و....
اإّن اإدراك املرء لهذه اخلا�شّية الوجودية يجعله يقّيم الأ�شياء 
�شيء  لكّل  ال�شابقة  روؤيته  عن  الختالف  كّل  تختلف  بطريقة 
بالت�شاوي، واإّن تفعيل هذه الروؤية يك�شب الأيام قيمة م�شاعفة، 

وين�ّشق م�شار العي�س اليومي لكّل �شخ�س. 
تّلي خا�شّية التباين هذه تّلًيا روحًيا وقلبًيا ميّكن الإن�شان 
من اإب�شار تفاوت هائل بني مكّونات الوجود، كالفرق بني درجة 
حرارة اأقرب الكواكب اإىل ال�شم�س واأبعدها عنها، والفرق بني 
وبني هدير  واملرارة،  وبني احلالوة  ومغربها،  ال�شم�س  م�شرق 
احلمامة وعواء الذئب، وبني الدفء والزمهرير، والختالف 

بني احلياة واملوت، والظلمات والنور، و... 
كيف  ملعرفة  نحتاجه  ما  هي  الإلهية  بالِنعم  التمّتع  مهارة  اإّن 
ُتعا�س اأيام الدنيا، ولول خلق اهلل  للنقائ�س يف كّل �شيء، 
ولول الظلم والظلمات ملا عرفنا جالله، وملا اأدركنا اأّنه نور على 
نور، ولول وجود الباطل ملا اأقررنا باحلّق املطلق الذي ل يخيب 

َمن اأدرك عظمته واآمن به.

قبل بضعة أشهر كتبت صديقة لي في حسابها قبل بضعة أشهر كتبت صديقة لي في حسابها 
ا  نصًّ االجتماعي  التواصل  منّصات  إحدى  ا على  نصًّ االجتماعي  التواصل  منّصات  إحدى  على 
أّنه  وكم  به،  وولعها  للصيف  حّبها  عن  فيه  أّنه ُتعّب  وكم  به،  وولعها  للصيف  حّبها  عن  فيه  ُتعّب 

يشعرها بالشباب والحيوية! يشعرها بالشباب والحيوية! 

"
.كربالء المقّدسة 
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أنا والقمر نزيال ليٍل يعّذبنا السهر، دمعي 

قنديل والذكرى بحر أغرق ُسفن الكالم، صمت 

 األرجاء، ولحن يعزف السؤال: أّيها الملّقب 
ّ

يعم

بالخلود، كيف حال العطش؟ 

أّنى للمواسم أن تعود بال لون وقد انتشى 

النصل من روح المعاني؟ 

أيقظ أّيها الشاطئ 

أحزاني، ورّدني 

إلى العمر 

اآلفل بصرخة 

ت األعوام، 
ّ
هز

وأرضخت التاريخ أن 

يكتب مالحم صبره 

باألحمر القاني. 

ا، هل 
ً
أّيها السالك الزمن سفر

ا يسقي التائقين 
ً
تكتبنا األيام مثلَك نهر

إلى المجد؟ 

هل عّذبتَك الجراح حين صّلت الوتر عند 

كّفيَك؟ 

 سّرَك يرجع 
ُ

ما بال السؤال يعّذبني؟ وما بال

الصدى في روحي؟ 

أّي كهف تعّذبت فيه الحروف سوى ذلك 

المكنون بمدينة البكاء؟ 

ا أودعته فينا الحياة، ُعد بنا إليَك، ُدّلنا 
ً
أيا سّر

سلوى أحمد سويدان

.كربالء المقّدسة 

َقَمرٌ َعَلى ِضَفاِف الُخُلوِد 

 الذين 
ّ

على رسم معناَك في وجه الوفاء، فكل

استمّروا بذكرَك عاشوا أنقياء، لم ُتنزع منَك إّل 

الكّفان حين أودعَت الكون صراط اسمَك؛ ليمّر 

الخالدون في العطش على ضوء أخضر من راية 

الحّب في عينيَك.. 
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ثنايا  يف  يل  رحلة  اأول  لي�شت  هذه 
مدينتي، لكن تبدو كاأّنها الأوىل.. 

نف�شه  اخلوف  اأ�شت�شعر  اأنا  فها 
للمّرة الأوىل.. 

واأعي�س الرتّقب نف�شه لأُب�شر �شعاع 
اأمل..

يف  يجول  و�شوا�س  كّل  به  اأك�شر 
داخلي..

اأتّول واأبحث يف ثنايا تلك الزوايا 
املن�شّية.. 

حكايات  فيها  تزال  ما  التي  تلك 
املا�شي منقو�شًة.. 

الأيام  ترثي  دموع  عليها  ان�شكبت 
وتتح�ّشر.. 

زوايا  يف  عالقة  تزال  ل  ذكريات 
النب�س.. 

تتاأرجح بني ال�شلوع والأو�شال.. 
دمعًة  مّني  ي�شرق  �شهي  حديث 
ورجفَة خوٍف قد �شكنت جوارحي.. 

اأعانق هذه اجلدران بالدموع.. 
من  لأقرتب  �شوق  يف  واأنظر 

�شاحتها.. 
فتحاكيني تاعيدها التي ل تزال 

را�شخة.. 

وترتكني  اللحظة،  فتهزمني 
لالنهيار.. 

فاأ�شتدعي �شوت مدينتي الع�شماء 
لزمن  خّباأُتها  التي  قواريره  من 

النك�شار 
الغفلة،  مواطن  يّف  �شوتِك  فاأيقظ 
عزًما  بال�شالبة  و�شّلحني 

وجراءًة.. 
لأطرح عليِك �شوؤاًل يا �شامّراء.. 

لكن عّمن يا ترى؟
عّم يت�شاءل خافقي هذه املّرة؟

�شاأبداأ �شوؤايل بلهجة الف�شول.. 
ووح�شة  املحراب  ح�شرة  عن 

امل�شاجد.. 
ول  يداوى  ل  البيت  لآل  جرح  عن 

يندمل.. 
�شوؤايل عن بيت النور املحزون..

�شريحِك  من  اجلواب  فجاء 
وبال�شوق  بالف�شول ذاته،  املقّد�س، 

نف�شه.. 
الأجداد  تاريخ  عن  يخربن 
ورود  ف�شول  لي�شقي  والوعود؛ 

ب�شاتيني.. 
كانت  حيث  حمراًبا  يل  لي�شف 

ت�شّلي فيه فاطمة املع�شومة.. 
تراتيل  وترّتل  رّبها،  تناجي 

الأحزان.. 
وقد ذبلت �شوًقا للقاء الأخ احلنون، 
..j شم�س ال�شمو�س، علّي الر�شا�
تتيه النظرات بجمال مناجاتها.. 

بها  يتجّمل  اأنوار من وجهها  فت�شّع 
العا�شقون.. 

الغوايل  ب�شور  رمو�شها  وتكتحل 
التي متّثلت يف حمرابها.. 

ب�شمت  يغازل  ُمهاب  �شحرها 
�شواقي العينني.. 

وت�شوغ الأمان التي �شنقها احلّب 
بحبل الغياب بلهفة املعان.. 

ليعلن الأذان: قد اآن الأوان ليذرف 
املحراب دموع الفراق..

 على  فرتحل فاطمة املع�شومة 
�شفح غيمة يف الأفق البعيد..

�شارعت  التي  الفناء  دار  وتغادر 
اخللود  دار  اإىل  عمًرا  فيها 

والنقاء.. 
نورانية  ذكرى  ذكراها  لتبقى 
جراح  طّيات  يف  اأخرى  حمّمدية 

مدينتي �شامّراء..

 نُورُ الِمْحراِب 

.كربالء المقّدسة 

زبيدة طارق الكنانّي
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- برامج أكاديمية مخّصصة تتناسب مع قدرات ذوي االحتياجات الخاّصة.

هل أنت من سكنة مدينة كربالء المقّدسة؟
هل ابنك أو ابنتك من فئة القابلين للتعّلم؟

هل عمر طفلك ما بين 6-12 سنوات؟
إًذا يسّر معهد الكفيل لألطفال القابلين للتعّلم ـ فئة التخّلف العقلي البسيط ـ

َمعَهُد الَكفيِل لِأَلطفاِل الَقابليَن لِلتَّعلُِّمَمعَهُد الَكفيِل لِأَلطفاِل الَقابليَن لِلتَّعلُِّم

فتح باب التسجيل للعام الدراسي )2022-2023م(  

ابتداًء من يوم السبت الموافق لـ)2022/5/21م(، ولغاية: )2022/10/1م(.

 يوّفر المعهد مجموعة متنّوعة من الخدمات، تشمل :

- إجراء االختبارات والتشخيص المناسب من ِقبل المتخّصصين.

-  برامج تأهيلية لتحسين النطق، وتعديل السلوك.

- فريق من المدرّبين األكفاء ذوي خبرة عالية. 

- برامج تدريبّية فردية واستراتيجيات متنّوعة بحسب الحالة المطلوب تأهيلها.

- برامج ترفيهّية، وزيارة المراقد الدينّية المقّدسة، والمؤّسسات التعليمية في 
العتبة العّباسية المطّهرة.

شروط التسجيل: 

- التسجيل يخّص فئة التخّلف العقلي البسيط فقط.

- تُستثنى اإلعاقات الحركية والجسدية المصاحبة لفئة التخّلف العقلي. 

ـ يكون التسجيل للذكور في عمر )6( سنوات، ولإلناث من أعمار )6 - 12( سنة. 

عنوان المعهد:

حّي الحسين ـ خلف مخازن الكهرباء ـ نهاية الفرع المقابل لصيدلية األميرات.

لالستفسار:

ُيرجى المراسلة على رابط الصفحة الرسمية للمعهد:
https://www.facebook.com/M.alkafeel 

أو عن طريق االتصال بالرقم:

07602406302

التسجيل في المعهد مّجاني ما عدا أجور النقل. 

- برامج أكاديمية مخّصصة تتناسب مع قدرات ذوي االحتياجات الخاّصة.


